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 بی نهایتد بخنل

KiMiYa_Sh 

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 بی نهایتلبخند 
 یباسمه تعال

 
 

 :مقدمه
 ام، یپشت بام دلخوش یباال من

 کنم... ینگاه م میبادبادِک آرزوها به
 که نخ ندارد؛ یبادبادک

 بود... یگریتازه اگر هم داشت ، در دست د و
 داند؟! یچه م یکس
 ...دمیبه تو چقدر نقشه کش دنیرس یمن برا که
 داند؟! یچه م یکس و

 بر آب شد... مینقشه ها تماِم 
 !داند؟یچه م یکس
 پر دردسر نباشد... ندیگو یبه تو آنقدرها هم که م دنیراه رس دیشا
 طناب از سقف است...!! کیکردن  زانیاش آو یسخت ۀهم
 ...شتریب یکم دیشا
 داند... یرا نم زیچ چیه یکس

 شود رصد کرد... یرا م یقیابر است ، چه حقا یکه آسمان ب امشب
 دنباله دار" ی"ستاره ا
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 ...گرددیمکان امن م کیتمام آسمان را به دنبال  ،یروسپ کی مانند
 داند؟! یچه م یکه ، کس گفتم

 است؛ یماه خال یهر چند جا امشب
 کرد... دایشود راه را پ یظلمات هم م نیدر هم اما
 داند؟! یچه م یکس

 بگو... میخودمان
 شب که مثِل امشب بود؛ آن
 ...میگو یدرست است ؛همان شب را م یآر
 دوباره حِس خساستش ُگل کرده بود؛ راهنتیپ نیآست که
 نبود... تیحاضر به پاک کردِن اشکها و

 را رتیشب که آن طرف شهر، خروار خروار غ آن
 ...کردندیِگَرم ِگَرم ه*و*س معاوضه م با

 بند، و باران، شهر را پر کرده بود... یبنِد ب نهیس یکه بو یشب همان
 ها بند بود...!!! یلیدست خ و

 خانه تان رد شد... یاز باال میکه بادبادِک آرزوها یشب همان
 همان شب؛ درست
 ...یدیعطسه از خواب پر کیهمان شب که تو با  درست

 نه خودت را... یخواست ینه مرا م گرید و
 داند، ینم یمن مطمئنم کس و

 ب*و*سه ات، نیاول داستاِن 
 همان روز بود... صبح
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 مطمئن تر از آن، و
 داند، ینم چکسیه که

 ب*و*سه بود... نیات همان اول یخداحافظ ۀب*و*س
 عشق و نفرت؛ نیداند که مرز ب ینم یهنوز هم کس و
 ب*و*سه باشد و بلعکس... کیتواند  یم

 م؛ی...خودمان ،یراست
 ...دمیهم درست نفهم من

 آن روز و نه آن شب را... نه
 را داد.. یب*و*سه ات طعِم ب*و*سه خداحافظ نیدانم اول یم فقط

 ...یسادگ نیهم به
 ...!!!یدانست یهم نم خودت

*** 
 سرآغاز

شم با سر وجودم را فرا گرفته، پله ها یخ سرا  یرا ط یدرب ورود یجلو یکه 
 ...شومیحکم قتلگاه را دارد، خارج م میکه برا یو از مکان کنمیم

ساس ستم را به کنمیم یخفگ اح .. باز .برمیم راهنمیپ یدگمه  نیطرف اول... د
 ...کندیکه دارم کم نم یاز حس خفقان یندارد... ذره ا یریتاث چیکردن دگمه ه

ه ک شنومیرا از پشت سرم م غشینازک و ج یدگمه، صدا نیباز کردن دوم نیح
 !؟یری: صبر کن... چرا انقدر... تند مدیگویم
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که در دسنت  یرنگ دیسننف A4... دو برگ چرخمیپا به طرفش م یپاشنننه  یرو
 ...رودیاست که به چشمم فرو م یدارد، مثل خار

و  ردیگیسرش را باال م کند،یم نییرا باال و پا زینفرت انگ دیسف A4که  همزمان
 من االن شدم خانوِم ُرهام؟! یعنی: دیگویم یبا سرخوش

 .. لبخندش.پاشننمیو به صننورتش م کنمیجمع م میچشننمها ینفرتم را تو تمام
 ...زی... استهزا آمننظی... غلزنمی... پوزخند مشودیرفته رفته محو م

 _ خانننننوم؟!
: خانوم... میگویلب م ریو با همان پوزخند، ز دهمیتکان م نیرا به طرف سننرم

 هننه...
باال م کنمینگاهش را حس م ینیسنننگ به چهره اش خرمیگیو سننرم را   رهی... 

سبتا ب یشانی... پگذرانمیصورتش را از نظر م ی... تک تک اجزاشومیم لندش ن
اش را که مدتهاست  یدرشت مشک یبرجسته اش را... چشمها یرا... گونه ها
 ...دیآ یبه چشمم نم

هاسنننت کدامیه گریکه د مدت به چشننمم نم یاز اجزا چ ... دیآ یوجودش 
 عذاب است، نه آرامش... میمدتهاست همراهش بودن، برا

 نجا،یبه هم کینزد ییجا ،یحوال نیاسننت... من هم یگرید یمن جا آرامش
 ...کنمیعوضش نم ایدارم، که با دن یآرامش

خند ام، لب رهیو رو به "او" که نگاه خ زمیریم رونیتکان دادن سننرم، افکارم را ب با
 خونه؟! یری! م؟یکنیم کاری: چمیگویبه لبش نشانده م

با  سننت،ین لشیمطابق م یکه موضننوع یوقت شننه،یرا به عادِت هم شیها لب
 ...کندیغصه جمع م
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 ندارد... میبر یتیجذاب شیلب ها مدتهاست
 !م؟یبخور یزیچ هی می_ َنر

 : نه...میگویکالم م کی قاطعانه،
 ...کندیاو اخم م و

 ندارد... یتیاهم میبرا ش،یدو ابرو انیافتادن م نیکه چ مدتهاست
 _ من گرسنمه آخه...

 نیزن... ا نیدختر... ا نی... که امانمیو اخم کردن م دنیخند نیمن واقعا ب و
 خجالت در وجودش ندارد... ی... ذره اایشرم و ح یمننننادر... ذره ا

اسننم که کنار اسننم من  هیخانوم... تو به جز  نیغّرم: بب یم یو طوفان یعصننب
شسته، ه رو  گهید یکیکه  یدونی... و میستین یچیمن ه ی... برایستین یچین

ست دارم... پس حت شنمه بر یدو سرت نزنه... من گ  میفکر با من بودن هم به 
ستوران، خر سر رفته بر میدارم بر دیر صله م  شهر  نما،یس رک،پا میبازار، حو

ستون هم ندار می... ننه م مرده بریباز خودت تنها برو...  یری... هر جا ممیقبر
 ...ینیبیشو بد ممن ن زونیو آو ی... پاپِ امیمن با تو بهشتم نم

ه فاصل شیلب ها انیم ت،یبار... دو بار... ده بار... و در نها کیگزد...  یم لب
 !ابون؟ی... تو خیزنی: چرا داد مکندیخفه زمزمه م ییافتد و با صدا یم

صب ست و پا ی... تونمی: من همتوپمیتر از قبل م یع ش ید داد و  فقط ،یمن با
 من بکش یهم از زندگ یخوایبخواه، نم یخوای... مشننهیم بتیکه نصنن ادهیفر

ص نی... همرونیب ش دکی یکه حت کنمیرو باطل م یلعنت ی غهیاالن اون   دنیک
 اسمت هم برام عذابه...
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 ...کنمیاشاره م م،یقبل ترکش کرد یقیکه دقا یبه ساختمان محضر و
: دیوگیو التماس گونه م کندیرا مشننت م راهنمیپ نیبه اطراف، آسننت ینگاه با

همه دارن  نیتر... بب واشی... فقط تو رو خدا یتو بگ یباشنننه... باشنننه هر چ
 ... آبررمون رفت...کننینگامون م

بنننرو؟! : آمیگویو بلند م کنمیرا از حصار انگشتانش خارج م نمیانزجار آست با
ن که اال یمن آبرو گذاشننت یآخه؟! مگه برا ی! تو مگه آبرو دار؟ینگران آبروت

 !؟ینگرانش
! به جهنم... کنند؟ینداشته اش شده؟! مردم نگاهمان م ی... نگران آبرونننههننن
 دارد؟! یتینگاه مردم چه اهم کند،یآرامشم نگاهم نم ی هیما یوقت
 .همه برود... به درک. یجلو میآبرو شده ام، بگذار آبرو یب میایدن یجلو یوقت

اراده و با تمام  ی... بکشنندیم رونیزنگ تلفن همراهم، مرا از افکارم ب یصنندا
که در حاب پخش اسننت، تنها  یجیتند و مه یقی... موسننزنمیوجود لبخند م

 باشد... تواندیآرامشم م یبرا
ند قانزنمیم لبخ با وجود حس خف باره...  باره و سنننه   رمیبانگیکه گر ی... دو 

ض  ی... لبخندزنمیکه در دل دارم... لبخند م یشده... با وجود آنهمه غم و بغ
 ...تینها یامشم و به وسعت بآر ادیبا 
ل که چند ماه قب نمیشلوار ج بیرا از ج لمی"او" موبا ی رهیو خ نینگاه سنگ ریز

 ...کشمیم رونیگرفتم، ب هیاز آرامشم هد
 !زم؟ی_ عز
رفته و گ یبعد، صنندا یو لخظات شنننومیکردنش را م نیف نیف یتنها صنندا ابتدا

 ...چدیپیخش دارش در گوشم م
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 شد؟!_ کارت تموم 
پف کرده و خون  یدرد دارد... خش دارد... بغض دارد... چشننمها شیصنندا

 تصور کنم... توانمیافتاده اش را هم م
... امیزود م یلی... تموم شننند... خزمی: تموم شننند عزمیگویم یاهسننتگ به

 ننفنننس...
، بوق بوِق قطع تماس یصنندا ده،ینکشنن هیو به ثان کشنندیم یمقطع ِق یعم نفِس 

 ...چدیپیگوشم م یتو
و  کنمیدور باز و بسته م کی میآورم... چشمها یم نییرا پا لیموبا ،یقیآه عم با

 : دربست...دهمیدست تکان م شود،یم کیکه نزد یزرد رنگ یتاکس یبرا
 ...شودیجلوتر از ما متوقف م یاست، کم یکه مرد نسبتا مسن راننده

 : سوار شو...میگویو م میگشایعقب را م در
 ...رحسننننامی: امکندیهوت زمزمه مو مب مات

 ...کشمیپر اشکش باال م یرا تا چشمها نگاهم
و  چرخاندیپارک شننده، م ابانیخ گریکه طرف د لمیمن و اتومب نیرا ب نگاهش

 حسام... ری: امزندیباز لب م
 م،ریمن م یمعطل کن نی: ببکنمیدردناکم را لمس م یشنننانیکف دسنننت پ با

 ...ی... پس به نفعته که سوار شیتنها بر یاونوقت مجبور
جا  لیعقب اتومب یدر صننندل ،یو با بغض و از سننر ناچار لرزدیاش م چانه

 ...ردیگیم

http://www.roman4u.ir/
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 منیبه طرف ماش ه،یو پس از حساب کردن کرا دهمیمقصد را به راننده م آدرس
 افتم... یراه م

شارمیرا م موتیر ضش را رو ینیسنگ کهیو در حال ف  خودم حس ینگاه پر بغ
 ...شومیم نیسوار ماش کنم،یم

*** 
به گل کوچک  ی... نگاهم به حلقه سننتمیا یآپارتمان م یدرب چوب یرو رو

 ...گرید یدر است و فکرم هزاران جا یرو
خل به دا نهیو با طمأن فشننارمیسننرد ترم م یانگشننت ها انیرا م یسننر فلز دیکل

 ...دهمیقفل هلش م
باز م در با فشنننار کف دسننتم  نام خدا را زمزمه  کنمیرا  و بعد از مدت ها... 
 ...کنمیم

 ی... نفسم را با آهخوردیو سرما به صورتم م یکیاز تار یمحض ورود، موج به
از  ترشی... و البته بخواهدیو گرما م یی... دلم روشناکنمیخارج م نهیاز س قیعم

 ...ردیبگ کجایام را  یرا که تمام خستگ یآن، آغوش
ها م یبه راهرو پا تاق خواب  ک   ِی در قهوه ا یو جلو گذارمیا ته م سننوخ
 ...کنمیم

سننت د نحال،یرا ندارم... با ا دنشید یقابل کنترل اسننت... رو ریقلبم غ تپش
 ...دهمیهلش م نییو به پا برمیدر م ی رهیراستم را به طرف دستگ

 ...گذارمیپا به اتاق م شودیباز م یفیتِقّ خف یبا صدا در
گاه به سمت تخت، جاسرگردان نگاه  یکه تمام مدت، وقتش را رو ییم، ناخودآ

 ...شودیم دهیکش زند،یدر فضا زل م ینامعلوم یو به نقطه  کندیآن صرف م
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 رهیتخت و خ ی... چمباتمه زده روابمشی یهمانگونه که انتظارش را دارم م و
 اتاق... یقد یبه پنجره 

... نگاه من شودیفشرده م نهیجسم در خود مچاله شده اش، دلم در س دنید از
که حرکاتش، در  خواهمیرا م یندارد... من دختر شنناد ییحاالت آشنننا نیبا ا

... چقدر از آن روزها دور شده ام... نشاندیلبم م یهم لبخند رو طیشرا نیبدتر
 ...میدور شده ا

... نگاهش را از پنجره کنمینگاهش به پنجره را سنند م ریو مسنن دارمیبرم یقدم
را که از  شیو چشننمها کندیرا از دور زانوانش آزاد م شی... دسنننت هادریگیم

 ...دوزدیپف کرده و قرمز شده، به صورتم م ه،یشدت گر
فه و خ گذاردیم نییرا از تخت پا شی... پاهازنمیزانو م نیزم یرو ش،یرو روبه

 : تموم شد؟!پرسدیم
 یاز گوشننه  یبا سننر خوردن قطره اشننک شننودیکه همزمان م دهمیتکان م سننر

 گونه اش... یچشم، رو
 !؟ی: چرا برگشت کندیم زمزمه

 فشیظر یو به سننر انگشنننت ها رمیگیزده اش را در دسنننت م خی یدسننتها
 !گشتم؟یبرم دی: نبازنمیب*و*سه م

 !د؟ی: نباکندیلب تکرا م ریز
ش هی یرفتیم دی... اول بادی: نه... نبادیگویبلند تر م و ستوران  ا زنت غذا ب کیر
خونه اسننتراحت  نیرفت ی... مگمننننننننننایرو م ی... ناهار عروسننیخوردیم
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شهر  نه... اول ای... یبعد شام، بعد شهرباز د،یخر نیرفتی... بعدش منیکردیم
 بعد شام... ،یباز

شانه اش خم  یاندازد تو یروحش را م یب نگاه سرش را به طرف  شمانم و  چ
شامه  ری: کدومش درسته امکندیم سام؟! اول   ی! هوم؟! من تو؟یباز شهر ایح
 ...یتجربه ندارم... تو وارد تر ادیموارد ز نیا
ندارم... من را م نیا ندیلحن آراَمش را دوسنننت  بل از ترسنننا ثل ارامش ق ... م

 طوفان...
 یشانیو پ گذارمیم شیگوشها یرا رو می... کف دستهاشومیزانوانم بلند م یرو

ه ! من مجبور شدم... تو ک؟یکنیم ینطوری: چرا اچسبانمیاش م یشانیام را به پ
 چقدر دوست دارم... یدونیم

 ...شودیم ری: منم...!!! و آرامش است که به قلبم سرازکندیم زمزمه
 ...شودیم ری: منم...!!! و آرامش است که به قلبم سرازکندیم زمزمه

 اتفاق امروز است... نی.. بهترنیمرا دوست دارد... و ا هنوز
نارت ک تونمی... نمدمیبر گهید یصننورتم: ول یتو کندیداغش را فوت م نفس

 برم... خوامیبمونم... من... م
اش  دهیو ناباورم را به صننورت رنگ پر دهیو نگاه ترسنن برمیرا عقب م سننرم

 !؟ی: چن.. چمیگویم دهی... بردوزمیم
شمها نگاهش شتن تو جزئدزددیم میرا از چ ست دارم... دوس دا از  ی: من دو

 حسام... من ریباهات بمونم ام تونمی... من نمطیشرا نیبا ا یلوجودم شده... و
 ندارم... بیتحمل رق

 ...کشمی: دارم عذاب مکندیته حلقش زمزمه م از
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 ...رمیمی: دارم مزندیم ضجه
ها مه چ نی... ببنی: ببرمیگیرا در دسنننت م شیبازو درسنننت  ویمن ... من ه

ن.. فقط... دمی... قول مکنمی... من مقصر بودم... خودمم درستش مکنمیم ... ف
شرط تونمیم یحرف از رفتن نزن... من هر کار م که تو کنار یبکنم... بنننن.. به 

 ...رمیمی... متونمیمن نم ی... تو نباشیباش
 : بمون... باشه؟!کنمیوارد م شیبه بازوها یفشار
سننرم آوار  یرو ایدن دهد،یتکان م نی... و سننرش را که به طرفگزدیرا م لبش

 ...ودشیم
و رو : تکنمیو ناله م خوردیم ی... تکانشیبه زانوها چسننبانمیام را م یشنننانیپ

 ...ارمی... کم متونمیکه بدون تو نم یدونیخنندا... تو م
 و بعد دستش را عقب کنمیحس م میموها یکوتاه رو یلیدستش را خ ینیسنگ

 نیاست... ا ریاست... با من... با خودش... با احساسش درگ ری... درگکشدیم
 ...فهممیم یرا به خوب

 از دست بدمت... تونمی: من نممیگویو م کنمیبلند م سر
 یبخور، نخواست یگازه... خواست ی: غذات رودیگویتوجه به حال خرابم م یب

 ...خچالی... یهم بذارش تو
 ... بنننرو...یعنی نیا و

و پشننت به من  کشنندیسننرش م یمالفه را رو یو وقت دهمیم رونیرا ب نفسننم
 ...کنمیشتابزده اتاق را ترک م غلتد،یم
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هدینم مرا شنننرف را...  یآبرو را... من ب ی... حق دارد من را... مِن بخوا
 نخواهد... حق دارد...

 یو نگاهم را تا گچ بر کنمیمبل سر راهم پرت م نیاول یخودم را رو یکالفگ با
 ...کشمیسقف باال م یها

ست... انگار به در و د نیسنگ میخانه برا یهوا ش واریا  هدیخانه هم رنگ غم پا
 اند...
به چنگ م میموها بدبختشننود؟ی... چرا تمام نمکشننمیرا   یها چرا تمام ی! 

 ندارند؟!
 ...پراندمیگفتنش از جا م ریام یو صدا کشمیم آه
 روایزده به د هیراهرو، تک ی... ابتداچرخانمیعجله سننرم را به سننمت صنندا م با
 ...مشیبیم

: زندیم میو دو مرتبه صننندا کندیچپش خم م یرا به سننمت شنننانه  سننرش
 !ننننر؟یام
صنندا زدن اسننمم، با  نگونهیخطاب شنندن... ا نگونهیا یبرا رودیمن... دلم م و

به رخم  ی"  یدگیکشنن تک حروفش را  تک  ته در  که عمق احسننناس نهف  "
 ...کشدیم

 ...شومیجا بلند م از
ته  از م،یگشایم نیبه طرف دنشیدر آغوش کش یرا برا میهمزمان که دست ها و

 : جانم؟!میگویدل م
 ...ترکدیاورد و بغضش با صدا م یآغوشم هجوم م به

 لرزانش... یدور شانه ها چمیپیرا م میها دست
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 ام... نهیبه س زندیم چنگ
ندیم سیرا خ راهنمیپ شیها اشنننک ندیام هق م نهیسنن یو تو ک  هی: تو ز

*ض*ی که اونقدر منو به خودش وابسته کرده... ع*و هی... یع*و*ض*ی هست
 ازش دور بمونم... تونمیکه اگه بخوام هم نم

 ...کنمیم شتریب شیرا دور بازو ها میدست ها فشار
 ...چسبانمیم شیرا به موها میها لب

 ..کوبدیام مشت م نهیس به
 ...زندیم هق
 ...کندیم گله

 :کنمیو فکر م زنمیب*و*سه م شیمن... فقط به موها و
 ! "دم؟یرس نجایشد که به ا ی" چ
 فصل اول: ♦

 بازگشت
 ...ستین یدور یاز فاصله  شنوم،یکه م یشتابان یگام ها یصدا

کف  یبا شننن ها ایبزرگ و کوچک در یبرخورد موج ها یکه نوا ییصننندا
 آن است... ی نهیساحل، پس زم

 را از دیخورشنن یتابش پرتوها... و زندیام م ینیب ریخاک ز ینم و شننور یبو
 حس کنم... توانمیبسته ام م یپشت پلک ها

سم سنگ ج  یشکمم قرار دارد و قدرت انجام هر گونه حرکت یرو ینیسخت و 
 را از من سلب کرده...
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شن ها یصدا شت رو زیر یگام ها و خرش و خرش برخورد کفش با   یو در
 ...ردیگیمتوقف و سپس شدت م یلحظه ا ن،یزم

 کردم... داشیپ ایامنننان... ب_ منن
 ...دهمیم صیآوا را تشخ غینازک و ج یصدا

 دارم... ازیزمان ن هیکامل به چند ثان یاریهش ی... اما برادارمیب
صدا یصدا ضع یمامان، از  ست: ا فیآوا دور تر و و  بچه  نیخدا... ا یتر ا

 !دنه؟یخواب یجا نجایتو رو خدا... آخه ا نیبب تشوی... وضعکشهیآخرش منو م
 ...شودیجابجا م یشکمم، اندک یرو ینیسنگ
ش ی هیثان سه شم ها یاریبعد، با ه صله بکنمیرا باز م میکامل چ ا ... که بالفا

 ...بندمشانیم عایسر د،یبرخورد نور خورش
رو  هگید یکی نیخدا... ا ی! واه؟یچه وضع نی... انمی! بلند شو ببرحسام؟ی_ ام

 !ن؟یدیخواب ینطوری... شما ها چرا انیبب
به لک م دومرت باری... امیگشنننایپ که چشننمم را زد،  یدیاز نور شننند یخبر ن

 صورت و بدنم افتاده... یمامان رو ی هی... ساستین
 ...ری: صبح بخزنمیآلود لبخند م خواب
با اخم نگاهم م مامان به کمر و   یکه کامال مصنننوع ی... اخمکندیدسنننت 

وست د شتریدر پنهان کردنش دارد، ب یلبش را که سع یاست... تبسم محو رو
 دارم...

 !م؟یگردیدنبالت م میچند ساعته دار یدونی! مرحسام؟ی_ واقعا که... ام
شت ستم را به پلکم م پ شمید ساعت دنبالم بگردک ... فقط نی: الزم نبود چند 

 ...نینداختیم رونینگاه به ب هیاتاقم،  یاز پنجره  دیبا
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 . سلننننام..._ اوووومممم..
ضع یصدا شن فیسالم  شدارش با چا نگاه پر اخم و  ،یخواب آلودگ یو ک

ه چهر ریی... بالفاصننله تغکندیطلبکار مامان را از صننورت، معطوف شننکمم م
 ...ریدلم... صبح بخ زی: سالم عزدیگویم ییو با خوشرو دهدیم

 تا چه حد؟! ضی... واقعا تبعردیگیم حرصم
 شومیم زیخ می... با کمک آرنجم نشودیبرداشته م یشکمم ناگهان یرو ینیسنگ

 ...میگویم یآخ چد،یپیکمرم م یکه تو یو از درد
ست: با یصدا ساعته با یآخ و اوخ کن دمیمامان همچنان حرص زده ا ... چند 

 !؟یدیخواب نجایا تیوضع نیا
 ...دونمی:نم کشمیم ازهیو خم نمینشیم سخت

جایا یچ ی_ اصننال برا مد الیاز و ی! کن؟یدیخواب ن ما  رونیب نیاو که 
 !م؟یدینفهم

 : نصفه شب بود فکر کنم...میگویحوصله م یب
شدت مورد لطف و عنا یبا حرص به موجود و شاره  تیکه به  مامان قرار دارد ا
 به سرشون زده بود... دیطلوع خورش ی: خانوم ه*و*س تماشننناکنمیم

 .. چه غلطا...: طلوع آفتاب.دیگویبا خنده م آوا
... گهید نیخب... بلند شنن لهی: خدهدیتکان م یختم قائله سننر یبرا مامان

 ...میفتیراه ب میخوایم
 ...ردیگیو از ما فاصله م دیگویرا م نیا
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شننرتت چقدر  ی... ترحسننامی: امدیگویو م شننودیهم پشننت سننرش روان م آوا
 خوشگله...

 5ا به شننعاع حدود یا رهی... داکنمینگاه م شننرتمیو به ت رمیگیم نییرا پا سننرم
 است... سیخ ِس یشکمم، خ یرو قایمتر، دق یسانت

اندازم و با دو انگشت، همان قسمت لباس را از تنم فاصله  یام م ینیبه ب ینیچ
 ...دهمیم

 کرده... میخوردم... سرد شبیباشه که د ی_ فکر کنم به خاطر دوغ
 سیخ ی رهیمعطوف همان دا... نگاه شننرمنده اش، کنمیاخم سننر بلند م با

 است...
 دیآ ی... اما بدم نمرمیگی... در هر حال دوش مشومیو از جا بلند م کشمیم یآه

 سر به سرش بگذارم... یکم
شده و حس م تمام شک  بدنم  یجا یجا یساحل رو یشن ها کنمیبدنم خ

... نمکیحرکت بلندش م کینقش انداخته... دسننتم را به طرفش دراز کرده با 
 ...کندیرا به پا م دشیسف یل ال انگشتصند

شه  ،یدیسف رد شت به  ریز ییلب تا جا یاز گو چانه اش امتداد دارد.. با انگ
 : آب دهنت رد انداخته...کشمیگونه اش م

 ...اریبه روم ب ی: حاال هکشدیتپلش م یگونه  یدستش را رو پشت
ست شمیرا از دو طرف م میها د بد  یسرت بو ریچرا همه ش بالش ز گمی: مک

 !؟یزنی... چرا می... نگو... هوورهیگیم
 ...گمیبهت نم یچیه ی... هر چتیترب یتو کالت... ب ی_ هو
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: پارسننال گاز دهمیضننربه اش، پشننت گردنم را ماسننا  م یدسننت، جا با
 ...ی... آآآی! وحش؟یزنیم ی... امسال پس گردنیگرفتیم
 راستم است... یمحل ضربه اش پهلو نباریا

 ...یهم خودت یادب... خوب کردم اصال... وحش یساکت باش... ب_ 
 ...یی_ تو

 ...ی_ خودت
 ...یی_ تو

 ...ی_ خودت
 حسنننننام... ریام کوبدیم نیراستش را به زم یزده پا حرص
 : جنننننان؟؟!!میگویم کشدار

 ...: کوفتردیگیو بعد، با دو فاصله م کوبدیام م نهیس یآرنج به قفسه  با
 ُکشتِمت... رمتی: غننننزل... بگمیگویزنان م ادیو فر کنمیتند م پا

*** 
 و ردیگیکنان در آشننپزخانه پناه م غیج غی... غزل جمیشننویم الیدو وارد و با
 منو بزنه... خوادیپسرت م نی: عمه ببدیگویم

 لتویبرو وسا ای... بیبچه دار نیا کارِ یچ ری:امچرخدیکالفه دور خودش م مامان
 جمع کن...

 ! بگو َخرچه...ه؟ی: بچه چزنمیلب م آهسته
زدن که تند  ادیفر یو آماده  کندیرا گرد م شی... غزل چشننمهاشنننودینم مامان

 ! کجاست اصن؟!اد؟یم ی... بابا کرمیدوش بگ خوامی: مامان من ممیگویم
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 میو با ن گذاردیرنگ م یسننبد آب یدسننته دار را تو یا شننهیشنن یها وانیل مامان
فتن ر تییبرسننه... با دا دیاالنا با گهی: ددیگویحواس م یبه سنناعت، ب ینگاه

 بزنن... نیبنز
ند : آراااد... بلدیگویو رو به پله ها بلند م سننتدیا یآشننپزخانه م یدرگاه یتو و

 ...میحرکت کن میخوایشو لنگ ظهره... م
ان همچن... غزل دارمیبرم یکوچک سبز رنگ بیکانتر، س یرو ی وهیظرف م از

"  دیگویو در جواب مامان که م رومیپشننت مامان سنننگر گرفته..از پله ها باال م
 ...میگویم یبلند یکن " باشه  داریحموم آرادم ب یبر نکهیقبل از ا

... مشنویو وارد اتاق خواب مشنترکم با آراد م زنمیدسنتم م یتو بیبه سن یگاز
 ...شودیپر م ب،یس نیزیدهانم از طعم ترش و ش

 یرا در آغوش دارد... مالفه  دشیو بالش سننف دهیتخت خواب یبه پهلو رو آراد
 ...کندیباز، خر خر م مهین یو با دهان دهیچیپ شیروشنش دور پاها یآب

بار  بار... دو کی... زنمیم شی... صننداشننومیم کیو به تختش نزد زنمیم لبخند
ش گوش کینزد... سرم را دهدینشان نم یعکس العمل نی... سه بار... کوچکتر

 : آراااااد د د د...زنمیم ادیو فر برمیم
ستش را ناگهان یپا شمها کندیصاف م یرا صدم ثان شیو چ  یبه اندازه  ه،یدر 

 ...شوندیپنگ گشاد م نگیدو توپ پ
ست م کمر  گهی: مامان مزنمیاش لبخند م دهیو ترس ریمتح یو به چهره  کنمیرا

 ...رهی... دمیحرکت کن میخوایبلند شو م
 منیا ای: بمیگویو م دهمیبازش جا م مهین یلب ها انیرا م بیسنن ی ماندهیباق

 مال تو...
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 ...رومیو به حمام م دارمی... حوله ام را برمکنمیاتاق را ترک م و
ه لرزاند: خدا لعنتت کن یرا م الیآراد، کل و ادیکه فر کنمیآب گرم را باز م ریشنن
 حسام... ریام

*** 
به  شمال، یوحشتناک جاده  کیاز هشت ساعِت کسل کننده و تحمل تراف بعد

به دسنننت م دهی... مامان، نرسننمیرسننیتهران م فام ردیگیتلفن  را از  لیو کل 
 ...کندیبرگشتنمان خبر دار م

سل را به پا هنوز سش با ع شماره م انیتما سانده، دو مرتبه  سردیگ ینر ه ... از 
 ...ردیگیعمه فرناز تماس م یکه با خانه  فهمیاول م یشماره 

شدن ی... واقعا مامان چه انر رومیو به اتاقم م کنمیم یپوف رد، که دا یا یتمام ن
 ...داندیخدا م

ست م لمیتخت و موبا یرو شومیم ولو سه روزه مان به رمیگیرا به د سفر دو   ...
شهر، واقعا حالم را عوض کرده... خدا بدهد از ا ه و دو بهمن ها ک ستیب نینو

به دل  یو با خانواده بزن یسننه شنننبه و تو چهارشنننبه دانشننگاه را دو در کن فتدیب
 جاده...

رد  sبه حرف  دنیو نام ها را تا رسنن کنمیشننسننتم کانتکت را باز م یضننربه  با
صننفحه ظاهر  یخندانش رو ریاسننمش و تصننو یرو زنمی... ضننربه مکنمیم
 ...زنمی...به لبخندش لبخند مشودیم
: کنمیم پیتا امیپ جادیکادر ا یو تو کنمیتماس گرفتن مقابله م یوسننوسننه  با

 !ن؟یهنوز برنگشت
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 قهیبعد از دو دق یو وقت لیگزارش تحو دنیرسنن یبه صننفحه برا دوزمیم چشننم
 اندازم... یتخت م یرا رو لیموبا شود،ینم یخبر
*** 

 یاهگ و هر از نندیبیفوتبال م ییسنناعت بعد، خانه غلغله اسننت... بابا و دا دو
که کم بردیبه هوا م شنننانیکی ادیفر یصننندا مان را  ما با  یو داد  آنطرف تر 

 آورند... یاست، در م بتیمادرجون،عمه فرناز، غزل و آوا مشغول غ
زده...  بشیکجا غ سنننتیو آراد معلوم ن خواندیطبق معمول روزنامه م آقاجون

 ...دشویبلند م فونیآ نگید نگید یکه صدا دارمیبه سمت آقاجون برم یقدم
 : عسل هم اومد...دیگویم ینسبتا بلند یبا صدا غزل

و  کنمیرا کج م می... لب هاستادهیمِن ا ِی رو شودیحضار، زوم م ینگاه همه  و
 ...زننی: زنگ مزندیبابا با سر به در اشاره م

 ...کنمیو در را باز م رومیم فونیزده به طرف آ حرص
 ...رومیم رونیو ب کنمیدر سالن را باز م شنوم،یم اطیرا از ح یمان یصدا

ها رمشیگیپل ب*غ*ل م نیاول یرو لپ  گاز م شیو  گاز   غی... جکنمیرا 
 ...ینننننی: دارودیبه آسمان م زشیاعتراض آم

 یباال م یی... ابرودهمیسننالم م دیآ یخندم و به عسننل که از پله ها باال م یم
 چه مو ِبِچلون...بعد ب می: بذار برسدهدیاندازد و جوابم را م

سب*و*سنمیو گونه اش را م اندازمیآزادم را دور کمرش م دسنت  ی: تو بذار بر
 بعد غر بزن...

 یم ونریرفتن به داخل ساختمان، از آغوشم ب یو برا کندینازک م یچشم پشت
 ...دیآ
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 ...رومیاندازم و پشت سر عسل داخل م یب*غ*لم باال م یرا تو یمان
شال بافت خردل به سل  سر م یمحض ورود، ع شدیرنگش را از   :دیگویو م ک
سالم... عمه م رونیچقدر ب یوا سالم  شتیسرده...  س نیذا  یبعد مهمون نیبر
 ...نیگرفتیم

: دیگویو م ردیگیعسننل را م ی.. شننال و پالتوشننودیبا خنده از جا بلند م مامان
 !ومده؟ین رضای! دلم تنگ شه بود خب... عله؟یچ یمهمون
 ود...ب فتی: شدهدیو کوتاه جواب م کشدیم نییبلوزش را از دو طرف پا عسل
مان دیآ یجلو م غزل  ی: عشننخ من چطوره؟! خوبردیگیرا از ب*غ*لم م یو 

 خاله؟!
... دیایتا باز به آغوشم ب کندیب*غ*ل غزل تقال م یو تو دهدیسر تکان م یمان

: بچه سه ساله چه زندیغزل غر م و رمشیگیب*غ*ل م روزمندانه،یپ یبا لبخند
 برا من... رهیگیم یا افهیق
سر باال ینیب شده و  شار م نیرا ب شیعمل  شتم ف سوددهمیدو انگ ن نک ی: ح

 جوجه...
 !؟یکنیروشن م شنتویاست یپل یی: دادیگویم جانیبا ه یمان

 وروجک... یپوکوند شیپ یرو که تو دفعه  شنمیاست ی_ پل
ستشودیم زانیآو شیها لب شمیم شیبه موها ی... د ... گذارمشیم نیو زم ک

سمت آوا و غزل م دودیم ست ی: تو رو هم به خاطر پلدیگویبه  ست شنتیا  دو
 داره...

 حسود... ی... جوجه دهمیو جواب نم کنمیرا گرد م میچشمها
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سع قهیدق چند ش دیبعد،  سر عمه فرناز و پناِه  ساله اش از راه  ِطانیهم شش   
ندیم که قرار اسنننت من زحمت درسنننت کردنش را  یوتریکامپ سیبا ک رسنن

 ...شودیوصل نم توریبکشم... چرا که به مان
شجودانمینم واقعا سا ریتعم ای میمعمار ی... من دان که هر کس  یبرق لیکار و

سد،یاز راه م س ر شان اعم از هوا پز، راد میسوخته و ن یها لهیتمام و  یویسوز
صدا یمیس یعهد بوق، تلفن ب ش فیضع شیکه  ست و گو ه ال ک یلیموبا یا

 کنم؟! ریتعم شیتا برا سپاردیاش سوخته را به دست من م ید یس
را  لمیموبا و باز زمیبر سرش بر یخاک کیتا سر فرصت  برمیرا به اتاقم م سیک

 ...کندیم یصفحه بهم دهن کج یرو یغاتیتبل امی... دو پدارمیبرم
لبم را گاز  یگوشننه  ی... عصننبرمیگیصنندف را م یو شننماره  زنمیم ایبه در دل

روز  دو سه نیا یها یخبر یتماس، تمام ب یو منتظرم به محض برقرار رمیگیم
 را سرش هوار بکشم...

ب " پارچ آ باشدی" دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م دیگویکه م یزن یصدا
 ...شودیم ختهیسرم ر یکه رو ستیسرد

 !!ال؟؟یخ ی... آدم انقدر بزنمیزل م یخاموش گوش یزده به صفحه  بهت
ستگ شودیباز م یبا تقه ا در س ایب گهی: مامان مدیگویم یو آوا به آه ت و برو ما

 نوشابه بخر...
کارا رو  ی: آراد مگه ُمرده که همه کنمیم یحرصم از صدف را سر آوا خال تمام

 انجام بدم؟! دیمن با
سرعت بغض م شه،یمعمول هم طبق سر من دادکندیبه  ! مامان ؟یزنیم : چرا 

 گفت...



wWw.Roman4u.iR  26 

 

 ...کوبدیو در را م رودیم رونیکنم، ب یعذرخواه نکهیاز ا قبل
فان نفسننم ها دارمیرا برم نکمی... عدهمیم رونیب یرا طو لک  با دو  میو پ را 

 ...دهمیانگشت فشار م
 شامو بکشم... خوامیحسام م ریکه ام زندیم میمامان صدا نباریا
 را که گفتم بخر... یلیپاشو برو وسا یعنی نیا و

 ...دارمیو کاپشنم را برم کنمیعوض م یمشک نیام را با ج یورزش شلوار
ه به را ک ی... عسننل هم مانمیتا با هم برو سننتادهیغزل منتظرم ا روم،یکه م نییپا

ست و پا یشدت تو ست، به گردنم بار م شید  یتا هماهم ببرمش... برا کندیا
 خدا... ی... هدیخر میبرو یَگله ا دیماست و نوشابه با کی

را پشنننت سننرش  اطیو در ح کشننندیرا باال م دشیسننف یتنه  مین پیز غزل
نددیم ته اب قدم هم نرف مان می... هنوز دو  ها یکه  به طرفم دراز  شیدسنننت  را 
 ب*غ*ل... یی: داکندیم

شنش را م کاله شمیکاپ شد ییسرش: دا یرو ک ش گهید یجون االن بزرگ  ته ز
 ...خرمیم لیعوضش منم برات پاست ایب ب*غ*لت کنن... خودت

 ...دیآ یم میو پا به پا کندیقبول م یتینارضا با
 ...کنمی... کسل نگاهش ممیبه پهلو زندیبا آرنج م غزل
 !؟یپکر هی_ چ

 ازش ندارم... یخبر چیدو سه روزه ه نی... ادهیجواب نم شوی_ صدف گوش
 _ خب؟!

 اندازم: خب به جمالت... یباال م شانه
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 !؟یناراحت نیهم ی_ برا
 نیفکره... قرار بود ا یب یلیدلخورم... صنندف خ شننتری... بسننتمی_ ناراحت ن

... سننرش گرم شیمادر یخانواده  شیپ زیچند روزو با پدر و مادرش برن تبر
 شده منو فراموش کرده...

رو  شونالیاز فام یکیاونجا با  دمی: شادیگویم طنتیاندازد و با ش یباال م ابرو
 خوشگلن... یلیترک خ ی... پسراختهیهم ر

 : خوشگل؟!کنمیرا کج م دهانم
 _ هوم...

شکل نایصدف ا لیفک و فام ی_ تو واقعا فکر کرد سرا نیا یبه خو ستن  ییپ ه
! هر ؟نیریو تو و آوا براشون غش و ضعف م دهینشون م یترک یاالیسر یکه تو

ندارن که شننما هم انقدر دوسننشننون  یتیجذاب چیچند به نظر من اونا هم ه
 ...نیدار

 !ه؟یاز چ تی_ خب پس ناراحت
 قهیدو دق گهیم یزیچ هیاالن  نکهی.. از اشننهیفکر یمن از ب ی: ناراحتکشننمیم آه
صد بار تکرار کردم به محض ا شتری... برهیم ادشیبعد  ی س نکهیاز  بهم  دنیر

 االن چهار روزه انگار نه انگار... یخبر بده... ول
 گهی... دشیشننناسننیبابا... تو که م یخ ی: بزندیم میبه بازو یمشننت آرام غزل

 اخالقش دستت اومده باشه... دیبعد از دو سال با
. ماست و ..میکنیسکوت م ابان،یبه فروشگاه سر خ دنیو تا رس زنمیم یلبخند

خودم و غزل و دو  یرا برا یی... دوغ نعناخرمیسننفارش مامان را م ینوشننابه 
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 لیپاست ی... بسته کنمیاضافه م میها دیاز آوا به خر ییدلجو یرا برا سیبسته ه
 ...مییآ یم رونیبو از فروشگاه  دهمیم یرا هم به دست مان ینوشابه ا

باز کله  دیگویبا غر غر م غزل با یکه از فردا   میبرو میشننو داریب دیسننحر 
سخت شگاه... از  به جان من  نزندیو مثل هر دفعه نق م کندیدرس ها گله م یدان

 "یمن با کدوم عقلم گذاشتم که تو برام انتخاب رشته کن رحسامیکه " ام
 : با همون عقل نداشته ت...دهمیمن با خنده جوابش را م و

 یبروم نقاشنن دی! من با؟یکه من را چه به معمار کندیو ناله م زندیغزل نق م باز
 ام را بکشم...

و  دهدیبه محض تمام شننندن ترم انصننراف م کندیهم اضنننافه م تیدر نها و
ندیم تا گراف یبرا خوا  نیاز ا ردیگیقبول شننود... حرصننم م کیکنکور هنر 

... دلم کندیعمل نم چکدامیکه صنند بار تکرار شننده و به ه یتو خال یادعاها
 اهانشگد نیبهتر یاز معمار دیگویم یبکوبم فرق سرش وقت یدو دست خواهدیم

 بکشد... یو نقاش کیگراف یتا برود رشته  دهدیتهران انصراف م
ِل ب میگویهم بهش م یوقت پِ ندیمغز" قهر م ی"ِخ تا دو روز برا ک فهیق میو   ا

 ...ردیگیم
عبور  ینوک مداد یایاز کنار زانت دهم،یغزل گوش م یبه غر غر ها کهیحال در
 ...کندیتوجهم را جلب م نیماش یعاد ریغ ی... تکان هامیکنیم

: ودشننیجلوتر متوقف م ی... غزل کمگردمیو راه رفته را بر م کنمیگرد م عقب
 !؟یستادیچرا وا
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شم ش دوزمیم چ ش یدود یها شهیبه  ساکت باش  نیما ستم را به عالمت  و د
صله مان را برمدهمیهوا تکان م یتو شانه ام م داردی... چند قدم فا شانه به   یو 

 ...ستدیا
و  کندی... مک  مزیرا ر شیو چشننمها کندیاش جابجا م ینیب یرا رو نکشیع

 به گونه اش: خدا مرگم بده... زندیبعد چنگ م
 زهی... سنگ رچرخمیدور خودم م یزیچ یا زهیسنگ ر ،یکردن سنگ دایپ یبرا
 ...دارمیبرم میپا یاز جلو یکوچک ی
 !م؟یریچرا نم یی: داپرسدیآهسته م یمان

 ...میری... االن م ییکن دا: صبر فشارمیکوچکش را م دست
را  میاندازم و غزل با دو دست بازو یم نییدستم باال و پا یدور تو کیرا  سنگ

 ... زشته...رحسامی: نکن امردیگیم
 ...کننیدارن م نایکه ا هی_ زشت کار

صدا ردیگیرا گاز م لبش سته م یتا  شود و آه *ا*ه : گ*ندیگویخنده اش بلند ن
 حسام... ریجا ندارن خب... ام دیدارن بدبختا... شا

 کند... شیتا غزل رها دهمیم میبه باز یتکان
صله م یکم غزل سنگ ر ردیگیفا ش زهیو من   ی شهیرا با تمام قدرت به طرف 

 ...شودیمتوقف م یناگهان نیماش ی... تکان هاکنمیپرتاب م نیعقب ماش
شتت ام: دهدیو غزل خنده اش را ول م زنمیم یمندانه ا روزیپ لبخند  ریخدا نک

 حسام...
 ... بدو..ییدا میبر ای: برمیگیرا م یمان دست

 ...میدویکوچه م یبه انتها یسه نفر و
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*** 
شم شماره  نیهزارم یمحوطه و برا یتو گردانمیم چ  ...رمیگیصدف را م یبار 

 همچنان خاموش است...
 تماس اممیکه به محض گرفت پ دهمیم امیچانه ام و پ ریز کشننمیرا م دسننتم

 ...ردیبگ
 تو همه؟! ینجوریکه اخمات ا دهیجواب تلفنتو نم ی_ باز ک
... دسننت دراز زنمیداغون غزل لبخند م ی افهیق دنیو با د کنمیرا بلند م سننرم

شده صاف  لیمقنعه اش را که به سمت چانه اش متما یو درز کج شده  کنمیم
 دانشگاه... ومدهی: صدف نکنمیم

 بپرس امنشیدختره آر نیاز ا یخوایامروز نبود... م دمی: فهمدهدیتکان م سننر
 ...شهیمیباشه اون دوست صم یازش خبر نداره؟! هر چ نیبب
 نداره... یازش... اونم خبر دمی: افروز؟! پرسمیگویحوصله نوچ م یب

 یری: خونه مکنمیشانه جابجا م یام رو یو کول بمیج یتو دهمیرا سر م یگوش
 !گه؟ید

تا  برم چند خوامی: مردیگیخنده ام م رد،یگیکه به خودش م یوممظل ی افهیق از
 کتاب بخرم...

 : خب؟!میدو ابرو نیب کشمیشستم را م ناخن
 _ خب به جمالت... فقط خواستم اطالع داده باشم...

... میبر ای: بدیایهمراهم ب کنمیو مجبورش م کشننمیاش را م یکول زانیآو بند
 ساله عالف تو جوجه ام... ستیمن که ب
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 روز... کیو ستیماه و ب ازدهی: نوزده سال و  دیگویم یتینارضا با
 ...خردیچشم غره ام را به جان م و

*** 
 ...رومیکنار م ونیزیتلو یو از جلو کنمیرا محکم م سیپشت ک یها چیپ

 : تموم شد؟!پرسدیطاقت م یب آوا
ده ز جانیاندازم... ه یب*غ*لش م یرا تو ونیزیو کنترل تلو دهمیتکان م سر

 شود... یمورد عالقه اش م یترک الیسر یو مشغول تماشا قاپدیکنترل را م
 ...رمیگیتلفن را به دست م یو گوش نمینشیست م مین یجلو زیم ی لبه
 یه نوک یپاپ کرن یبا دست به کاسه  رم،یگیمنزل عمه را م یکه شماره  ینیح

 ...زنمیب*غ*ل اواست اشاره م
 ...دارمیبرم یو مشت ردیگیرا به طرفم م کاسه

 _ النننو؟!
 : الو؟! بله؟!دیگویباز م دیو سع جومیدهانم را تند تند م اتیمحتو

 : سالم...میگویدهان پر م با
 حسامم... ری: امفرستمیم نییپا میپاپ کرن ها را از گلو و

با  و شومیاش کالفه م یفپر حر نهمهی... از اشودیم یمشغول احوال پرس دیسع
 خان عمه هست؟! دی: سعپرمیحرفش م یتو یادب یب تینها

 موم...هست... رفته ح یعنی... ستشی: نه نکندیتازه م ینفس ،یمک  کوتاه با
 ... یهست یرفته حموم؟ عجب شوهر بد ییبابا... تنها ی_ ا
 ...خنددیم زیو ر کندیچشم نگاهم م یاز گوشه  آوا
 !؟یچ یعنی_ 
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 یا سنننهیک ،یفیل هیکمک بخواد...  دیشنننا نیرفتینداره... خب م یچ یعنی_ 
 بابا... ی... اییشامپو

 ...خنددیم یالیخ یخان با ب دیسع
 ...پرمیاز جا م خورد،یکه به پشت کله ام م یمحکم یضربه  با

چرت  دکنیو با چشم و ابرو اشاره م ستادهیپشت سرم ا یبرزخ یبا چهره ا بابا
 را تمام کنم... میو پرت ها

که باز  !؟یشنند ایح یبچه که انقدر ب یرفت ی: تو به کدیگو یبا خنده م دیسننع
مه م یتو پرمیم مد بهش  گنیحرفش: واال ه مه از حموم او بام رفتن... ع با به 

به  اطیاحت ی... من براشننهیمن وصننل م تورینداره... به مان یمشننکل سیک دیبگ
 نداشت... یمشکل چیهم وصلش کردم... ه ونیزیتلو

 ... دستت درد نکنه...گمی_ باشه بهش م
با اخم نگاهم م از  :میگویو آهسننته م رمیگیفاصننله م کندیبابا که همچنان 

 اجیاحت یزیچ دیبه عمه بزن شننا یسننر هی... حاال شننما بازم کنمیخواهش م
 داشته باشه...

ه سرم .. هول زد.کندیاش را با تمام قدرت به طرفم پرت م یرو فرش ییدمپا بابا
 ...شودیاز پشت سرم بلند م یآخ کشدار یو صدا دزدمیرا م

مامان که با دو  دنی... با دکندیهمچنان تشننکر م دی... سننعچرخمیعقب م به
 ...ردیگیخنده ام م ده،یاش را چسب یشانیدست پ

 ... مزاحمتون نباشم... خداحافظ...دی_ به عمه سالم برسون
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سمتم: کره خر... ا یآورم... بابا هجوم م یم نییرا پا تلفن تا چرت و پر نیآورد 
 !؟یدیشوهر عمه ت م لیتحو هیچ

مان فاع بر م ما که زد یدار کاری: چدیآ یدر صننندد د چه مو؟! منو  کور  یب
 ...یکرد
 به تو بزنم که... خواستمیمن نم زمی: عزکندیم ینیعقب نش بابا

 یخواسننتیم یبه ک کنهیم یفرقبه کمرش: حاال چه  زندیدسننتش را م مامان
 !؟یکرد دای... دست بزن پیبزن
... کشدیخط و نشان م میو با چشم و ابرو برا دهدیم رونیکالفه نفسش را ب بابا

 ...کنمیصورت برافروخته اش م یروانه  یشخندین
ه فقط ک هی... بقیخونه فقط تو به فکر من باشنن نیا یسننلطان؟! مگه تو ی_ پر

 کتکم بزنن... ارنیب ریمنتظرن منو تنها گ
ابا باال ب یرا برا می... ابروهارودیو به آشپزخانه م کشدیبه گونه ام م یدست مامان

و به اتاقش  کندیم منگاهمینش یحواله  یاندازم... دور از چشم مامان لگد یم
 ...رودیم

شند...  کال ست که بابا و مامان همزمان خانه با  و یکی ای یعنیجزو محاالت ا
خانه، باز از  ندیآ یهم که م قهیهسننتند... دو دق مارسننتانیب شنننانیهر دو ای
تانیب ماس م مارسنن با رندیگیت ند...  دیو  ثل امروز هر  کیبرو که م روز هم 

 ...شودیمن م بیهستند، فقط کتک است که نص شانیدو
ته  یصننندا با با م یآوا، چشننم از در بسنن با تاق  رو  نی: مردم همچرمیگیا

 ارن...د رتیخواهراشون غ
 ...ییاد یخونه  رمی: من مزنمیو رو به آشپزخانه داد م کنمینثارش م ییبابا برو
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 یمردم خوابند، کدام گور ی" سننر ظهر دیمامان طبق معمول بگو نکهیاز ا قبل
 ...شومی! " از خانه خارج م؟یبرو یخواهیم

 ...ییقدم به جلو، پنجاه وسه قدم به راست... منزل دا دو
 ؟!حسام ریام یی: توردیگیم ونیزی... غزل چشم از تلوکنمیسالن را باز م در

 ...شودیبسته م یبلند یو خودش با صدا زندیدر را ببندم، باد م نکهیاز ا قبل
 دکشیکاناپه کنار م ی... خودش را رورومیاندازم و به طرف غزل م یباال م شانه

 نشد؟! ی: از صدف خبرپرسدیو م نمیتا بنش
 یپر پرتقال شیپا یرو ی وهیم یشنندسننتیو از پ زیم یاندازم رو یرا م لمیموبا
... الیخ یکه... ب ارمیبه سرش ب یی: نه... فقط دستم بهش برسه... بالدارمیبرم

 !ست؟یخونه ن ییدا
ستیپ سخت نگشیرو شیپ زیم یرو گذاردیرا م یشد  هیما ... حتری: خوابه... 

 !؟یخوریم یزیاومده... چ شیبراش پ یمشکل
 !ن؟یداشت ی_ نهار چ

 برات؟! ارمیگوشت... خودم درست کردم... ب یراشکی_ پ
 ...اریب ن،ی: اگه سس فلفل دارمیگویتعارف م یب

حه به صف دوزمیکاناپه و چشم م یرو کشمیدراز م رود،یکه به آشپزخانه م غزل
شم بادامید یال ا ی شت یها ی... چ ست... من هم  یز شان ا شق که غزل عا

خودش درشت  ی... از بس که چشمهایزشت نینه به ا یام... ول یچشم بادام
 یکس تسم شهی... کال من معتقدم انسان همشودیم نهایاست، عاشق ا یو گاو

 طرف مقابلش باشد... قایکه دق شودیم دهیکش
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 ونیزیچشننم از تلو رد،یگیکه مقابلم قرار م یحلزون یها یراشننکیپ بشننقاب
 ...ی: مرسشومیم زیخ میو ن رمیگیم

 گهی: خواهش... دزیم یرو گذاردینوشننابه را هم م وانیسننس فلفل و ل شننهیشنن
 گرمشون نکردم...

ا گاز، نصننفش ر کیو با  یراشننکیپ یرو کنمیم یفلفل محبوبم را خال سننس
 ...دهمیتکان م ستیمهم ن یو سرم را به معن بلعمیم
... غزل سننر خود تلفنم را کشننمیدسننت از خوردن م لم،یبازنگ مو یصنندا با

با ابروها دهدیجواب م نداخته، گوشنن یو  به سننمتم م یباال ا  ای: آرردیگیرا 
 منِش...

 : افروز؟! رمیگیرا م لیو موبا زنمیم یسرفه ا تک
 ...نننننری: امکندیم ریهق هقش هر چه حس بد است به دلم سراز یصدا
 شده؟! ی_ چ

 _ صدف...
 !؟ی: صدف چپرمیجا م از

 ...کندینگران نگاهم م غزل
 _ امروز زنگ زدم خونه شون... داداشش تلفنو جواب داد...

زمزمه  و فشارمیام را م یشانی... پشومیجمالتش کالفه م نیب یطوالن یوقفه  از
 ! خب؟!رانه؟ی: داداشش مگه اکنمیم

شدت م هیگر صادف کرده... ری: امردیگیاش  صدف ت شنبه که از ...  سه  همون 
 تهران حرکت کردن... مامان و باباش... هر دو شون...

 : ُمردن؟!میگویو از ته حلقم م کنمیرا حبس م نفسم
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 ...زندیبه حدسم م دییاش مهر تا هیبلند گر یصدا
 _ ّخ... ّخ... خود صدف چطوره؟!

صبان یلکنت موقت نیا از صب دیآ یسراغم م تیکه موقع ع نگ چ ...شومیم یع
صنندف  گمی! مسننتم؟ی: مگه با تو نرودیباال م میو صنندا میموها انیزنم م یم

 چطوره؟!
... عی... هیخوبه... اله شیحال عموم گفتی: داداشش مکندیم نیف نیف افروز

 براش... رمیبم
 !مارستانه؟یکدوم ب یدونی: ممیگویطاقت م یب

 دی... بایایتو هم ب... فکر کنم بهتر باشننه شننشیپ رمی_ آره... من االن دارم م
 ...یکنارش باش

 ه؟!حالش خوب ی: افروز... مطمئنمیگویو نا مطمئن م پرسمیرا م مارستانیب نام
 !گه؟ید یای... مگفتیم نطوری... داداشش که ادونمی_ به خدا نم

 _ آره... آره معلومه...
را  یو گوشنن ردیگی... غزل مچم را مکنمیتماس را قطع م یکوتاه یخداحافظ با

 حسام؟! ریشده ام ی: چکشدیم رونیاز مشتم ب
 تصادف کرده... نای: صدف اشیبه چشمها زنمیم زل

 : مامان و باباش فوت کردن...میگویلب م ری... زکندینگاهم م مات
 !؟یگیم ی: چدیگویو ناباور م ردیگیدهانش م یدستش را جلو دو

 کنارش باشم... دی: بادهمیسر تکان م یعصب
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سزنمیم رونیسرعت از خانه ب تیبا نها و ساختمان را با دو ط نیب ری... م  یدو 
صداکنمیم سمتم بر م دهیکوب ی... از  سر مامان و آوا به  ه ... بگرددیشدن در، 

و  مزنیچنگ م یپاتخت یرا از رو چمی... سننوکنمیو لباس عوض م رومیاتاقم م
 ...رومیم نییپا

 هر؟!موقع ظ نیا یری: کجا مپرسدیمتعجب م مامان
 ...مارستانی: بمیگویم تند

 یچرا؟! چ مارسننتانی: بدیآ ی... مامان پشننت سننرم ممیآ یم رونیاز خانه ب و
 شده؟!

 ...میدانشگاهمون تصادف کرده عمه... االن خبر دار شد یاز دوستا یکی_ 
 ...ستادهیکه کنار مامان ا نمیبیو غزل را م گردانمیبر م سر

 ...داردیبه مامان را از دوشم بر م حیکه بار توض شومیممنونش م واقعا
 _ خدا مرگم بده... االن چطوره؟!

گردنش افتاده، روس  یو شنننالش را که رو بنددیرا م شیپالتو یدگمه ها غزل
 ...ستی: هنوز معلوم نکشدیسرش م

ا من : غزل اگه بشومیوشِش به قول آوا " لکنته ام" م ستیو سوار دو کنمیم یپوف
 زود باش... یایم

 ...ردیگیجا م نیماش یو کنارم تو کشدیمامان م یبه بازو یدست غزل
 ...دیخبر نذار ی: منو بشودیسمت غزل خم م یپنجره  یجلو مامان

 ...زنمیو استارت م دهمیحواس سر تکان م یب
با غزل حسنننام... مامانت شنننک  ری: آروم امگذاردیداشننبرد م یرا باال لمیمو

 ...کنهیم
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 ...رومیم رونیب اطیو دنده عقب از ح دهمینم یجواب
*** 

 !ستم؟ی: خانوم مگه من با شما نکوبمیم شخوانیپ یدستم را رو یو عصب کالفه
 ...رحسامیام واشتری: ردیگیرا م میبازو غزل

تار نه  یاخمو دسننتش را جلو پرسنن ها قاردیگیتلفن م ید چه  ی: آ محترم 
 !کنم؟یدارم با تلفن صحبت م ندیبیخبرتونه؟! مگه نم

 اش بکوبم... یبا مشت به صورت تماما عمل خواهدیم دلم
 ...می: خانم ما عجله داردیگویم یبه آرام غزل

 !؟هیچ مارتونیتماسش را قطع کند: اسم ب دهدیم تیباالخره رضا پرستار
 ...ی: صدف صولتکنمیم یشدستیجواب دادن پ یتو

 دنیرس یکه از چله رها شده باشد، برا یریمثل ت د،یگویاتاق را که م ی شماره
که مدام تکرار  ی... غزل هم در حالدومیم دیسننف یراهرو یبه پله ها، به انتها

 دنبالم... دودی" مواشتری: آروم...  کندیم
 یرو گذاردی... غزل دسننت مدیآ ینفسننم باال نم رسننم،یدر اتاق که م یجلو
صدف دوست  دیسرشه... شا یش هم باالحسام... مطمئنا برادر ری: اممیبازو

شه...  شه برادرش متوجه رابطه تون ب شته با ص یجور هیندا دف رفتار کن انگار 
 دوست منه... خب؟!

 و فهمدیاز سنننش م شننتریجوجه بودنش، ب یکه با همه  یمانم به غزل یم رهیخ
 ...دهمیسر تکان م
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افروز  و شودیگشودن در، در باز م یو قبل از هر حرکتم برا کشمیم یقیعم نفس
 چهارچوبش ظاهر... یقرمز تو یبا چشمها

... دهیتا نخواب نشی! برو بب؟ی: اومددیگویاتاق و افروز م یتو کشننمیم سننرک
 بهش آرامبخش زدن...

، تخت یرا که روبه رو یو قامت بلند مرد کشننمیدسننت م سننمیخ یشننانیپ به
من  و غزل جلوتر از رودیدر کنار م یجلو... افروز از نمیبیم ستادهیپشت به در ا

 ...شومیپشت سرش روان م ی... به آهستگشودیوارد اتاق م
 _ صدف جون؟!

قابل انکارش به صننندف جا  ریو از شننباهت غ گرددیبه سننمت ما برم مرد
 ...خورمیم

 و من هم... کندیسالم م یبه آهستگ غزل
 ...گمیم تی: تسلکنمیسمت مرد دست دراز م به

ستم شاردیرا م د شکر م یو ب ف س یشباهت چی... هکندیتفاوت ت سه  یبه ک که 
 چهار روز است پدر مادرش را از دست داده ندارد...

 !رحسام؟ی_ ام
ست باند پگردانمیبر م سر ست را صدف د شده اش را به طرفم دراز  یچی... 

ست چپش تو ستگ یکرده... د ست و به آه ست غزل ا شش م ید . ..کندینواز
 ...رمیگیو دستش را م رومیحضور برادرش، به سمت تخت ممعذب از 

 !؟ی: خوبکنمیو آهسته زمزمه م خوردیچشمش سر م یاز گوشه  یاشک قطره
 : ننننه...کندیم ناله
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 یبفهمم چه شننده، دو دسننتش را دور گردنم م نکهیو قبل از ا شننومیخم م یکم
 ...کنمیکتفش را نوارش م ی... اما به آهستگخورمیاندازد... جا م

 ...گمیم تی_ صدف... من واقعا متاسفم... تسل
 ری! چرا انقدر د؟ی... کجا بودنننننننننری: امکندیام خفه م نهیس یهقش را تو هق

 ریچشننمام سننوختن ام یبد بود... مامان و بابام جلو یلی! من حالم خ؟یاومد
نتونسننتم براشننون  یکار چیگرفتن... و من ه شیخودم آت یرو شیحسننام... پ

 بدم... انجام
ساخته  یکار چیه م،یگویکه م یا یدر پ یپ یجز نوازش و آرام باش ها به ازم 
 یوقت... دلدار چینبودم... ه یخوب یدهنده  یوقت دلدار چی... هسنننتین

 ...ستمیدادن را بلد ن
رش س یبه آهستگ رد،یگیو هق هقش که آرام م شودیآغوشم شل م یکه تو تنش
 ...گذارمیبالش م یرا رو

 به صورتم: نرو... دوزدیبازش را م مهین یچشمها
 ...رمی: نمکنمیوارد م شیبه سر انگشت ها یفشار

م ه یآرامبخش رو ریاز تاث شیبعد، پلک ها یو کم کندیسننکوت نگاهم م در
 افتد... یم

فه م ریرا ز دسننتش گاهم م برمیمال ها یو ن لک  که پ به غزل  تد   سیخ شیاف
 شده...

 !؟ی_ تو دوست پسرش
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 یچه کار نینگاه کردن به برادرش را ندارم... ا ی... رودهمیم رونیرا ب نفسننم
 بود؟! یچه کار نیصدف؟! ا یبود که کرد
 یلیخ یبمون ششیتا مرخص شدنش پ یبرات مهمه... اگه بتون یلی_ ظاهرا خ

ند چ نی... همیبرگردم دب دیدارم... با یاز پرسننتار یمهمتر یخوبه... من کارا
 از کارام عقب افتادم... یروزم کل

ندیم ُبهتم عا هز مه ا چی... واق بمیکه در جوابش بگو کنمینم دایپ یکل ه تو ... 
 ...ردیگیبرود من نفسم م شیبرادر؟! آوا خار به پا ندیگویهم م

به  رهیگرد شننده، خ یاندازم... بد تر از من، با چشننمها یبه غزل م ینگاه مین
 ...کندیبه اصطالح برادر نگاه م نیا

: ندزیم هیتک واریو از کمر به د بردیشننلوارش فرو م بیج یرا تو شیها دسننت
 !؟ییدانشجو

 ...رمیگی_ دارم ارشد م
 ...ی... هنوز ِفنچخورهیت نم افهیبه ق ی_ خوبه... ول

 یزی... فقط به احترام بزرگتر بودنش چکنمیدور باز و بسته م کیرا  میها چشم
 ...میگو ینم
چه  نیب دونمی: من نمدیآ یو جلو م ردیگیم واریاش را از د هیتک تا  ما دو  شنن

و نشده دستش ریبهت وابسته ست.. تا د یایهست صدف ز یخبره... اما هر چ
دلشو  ی... و وقتشهی... صدف زود از آدما خسته متیببرش سر خونه زندگ ریبگ
 ... اونوقت...گهید یکیو رفت سراغ  یزد
 و حوضت... یمونی: تو مکندیپاک م چیام را از هپشت دست سر شانه  با

 ...رودیم رونیو از اتاق ب زندیبه شانه ام م ی... دستکنمینگاهش م مات
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چشننمش  یکاسننه  یرا تو شیو مردمک ها رونیب کندینفسننش را فوت م غزل
 بود؟! یک گهید نی: اووف... اچرخاندیم

 ...ع*و*ض*ی هیغرم:  یشده ام م دیکل یدندان ها یال از
 یچ هی اروی نی... االیخ یحسنننام... بابا ب ری: امکندیبا تعجب نگاهم م غزل

 !؟یسرخ شد ینطوریگفت... چرا ا
ستش را میدانیزده کانال چاله م باز  میبر ایب : میبرو رونیتا از اتاق ب رمیگی... د

 زد؟! بشیافروز کجا غ نیفعال تو رو برسونم خونه... ا
 ...میکنیاندازم و اتاق را ترک م یآخر را به صدف م نگاه
*** 

 ی: خب حاال چپرسننندیو رو به غزل م گذاردیرا مقابلم م یفنجان چا مامان
 !شه؟یم

 عمه؟! شهیم یچ یچ یعنی: دیگویو غزل م کنمیتشکر م آهسته
م دختر تنها، اون هیکه  نهیاندازد: منظورم ا یپا م یو پا رو ندینشننیکنارم م مامان

 نداره؟! یلیفک و فام چیه یعنینداره...  یصورت خوش ادی... زنجایا
چا غزل جان  باال م شیفن ها  لب  تا  مه بردیرا  خارج از  شیپدر لیفام ی: ه

فقط خاله و مادربزرگش هستن  نکهیهم مثل ا شیمادر یکشورن... از خانواده 
 ...کننیم یزندگ زیکه تبر

شم از تلو بابا ستانی:کدوم بردیگیم ونیزیچ ستر مار ست ما بر از د ی! کاره؟یب
 !اد؟یم

 ...شهیمرخص م گهی... تا چند روز دکنمی: نه فکر نمدهمیم هیمبل تک یپشت به

http://www.roman4u.ir/


 43 بی نهایتند لبخ

ست مچرخاندیصورت من م ینگاهش را از بابا رو مامان بابات... اگه  گهی: را
 بگو... ادیاز دست ما بر م یکار

 مخمصه نجاتم دهد... نیتا از ا کنمیبه غزل نگاه م م*س*تاصل
ند ندیم یلبخ مک احتدیگویو م ز به ک گه  مه ا حاال ع داشنننت بهتون  اجی: 

 ...میگیم
: چرا لباسنناتو عوض گذاردیم میزانو یو دسننت رو دیگویم یباشننه ا مامان

 !؟یکنینم
 قرارم... یب مارستانیبرگشتن به ب ی... برازنمیلبخند م یزورک
 مامان جان... ییبرم جا دی_ با

م دل یتو یزیچ داندی.. مدهدیو بعد سننرتکان م کندینگاهم م هیچند ثان مامان
باگذارمیبرو برگرد کف دسننتش م یرا ب زیماند و همه چ ینم هم ب دی... فقط 

 فرصت فکر کردن بدهد...
 توییشننود: حداقل چا یم دهیو نگاه مامان همراهم باال کشنن شننومیجا بلند م از

 بخور..
 ..ندارم. لی: مدهمیهوا تکان م یتو یدست

... کشنمیم رونیام را ب یمیقد یگوشن وتر،یکامپ زیم یو از کشنو رومیاتاقم م به
س یکی ست م تمیرا هم که مربوط به دوران جاهل یکارت اعتبار میاز ده ها   یا

 ...کنمیو بعد از برداشتن شار ر، اتاق را ترک م یگوش یاندازم تو
 فصل دوم: ♦

 ...کنمیو سر بلند م دهمیآوا را که سفارش ورق پاپکو داده م امیپ جواب
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... رومیو به طرفش م شننومی... از جا بلند مشننودیتخت بلند م یاز لبه  صنندف
 ...رمیگی... شالش را به طرفش مبنددیرا م شیمانتو یدگمه ها

 چقدر گشاده... نای: ادیگویاندازد و م یسرش م یرا رو شال
که  دمیرو خر یزیاندازم: من همون سا یم شیشانه ها یشال را رو یها دسته

 ...ی... تو الغر شدیدیپوشیم شهیهم
 : داداشت رفت؟!دارمیو ساکش را برم زنمیم ی... لبخندکشدیم آه

سامان؟! خبر مرگش پرروندیدر هم م شیاخمها شت دب شبی:  ... اومده یبرگ
 واست انحصار وراثتمن دادخ ای میکن میتقس زیاموالو مسالمت آم گهیبه من م

 بدم؟!
 ...شوندیگشاد نم نیاز ا شتریب میچشمها
ما وقت نذاشتن...  یوقت برا چی: درسته که مامان و بابام هدهدیادامه م صدف

بود... اما به هر حال پدر  تیاولو یکارخونه و شرکت براشون تو شهیدرسته هم
 یسنننامانو درک کنم... البته سنننامان هم بچه  تونمیو مادرمون بودن... من نم

 احساس و دل سنگ... یهمون پدر و مادره... ب
ام...  امدهین ایبه دن یخانواده ا نیهمچ یکه تو کنمیبار خدا را شننکر م هزاران

 ...شودیپول نم زیهمه چ ندیگویراست م
 ...مییآ یم رونیو از اتاق ب رمیگیصدف را م یبازو

ند یبه تلخ صننندف ندیم لبخ و ت یبرا گمیکه م ییزایچ نیدرک ا دونمی: مز
به خانواده ت دار یبا وجود عالقه ا یعنیسننخته...  با  ی... وقتیکه  اونقدر 

چشننمهات برق  یاریاسننم آوا رو م ی... وقتیزنیعشننق از مامانت حرف م
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 اتچشمه ینجوریا زنمیمن از خانواده م حرف م یوقت دمی... بهت حق مزنهیم
 گرد بشه...

 نکن... تیحرف ها خودتو اذ نیآورم: انقدر با ا یم شیبه بازو یفشار
 ریباورت نشنه ام دی: شناشنودیپر از اشنک م شیچشنمها هیاز ثان یکسنر یتو

مسننافرت...  میرفتیخانواده م هیمثل  میحسننام... اما بعد از چهار سننال داشننت
 سفر بعد از کنکورم بود... میرفت یکه خانوادگ یبار نیآخر

 : بسه صدف جان... بسه...کنمیرا پوف م نفسم
 ...کنمیکه باشه.. بس م دهدیتکان م سر
 دل کوچکش چه خبر است... یتو داندیفقط خدا م اما
 ...دارمیصدف قدم برم یآهسته و هم پا مارستان،یب یبه محوطه  دنیرس تا

و  گذارمیعقب م یصننندل ی... سنناکش را روکنمیباز م شیرا برا نیماشنن در
 ...زنمیسوار شدن دور م یرا برا نیماش

... سننر بر کندیتوجهم را جلب م نشیف نیف یمحض سننوار شنندن، صنندا به
 ...کندیام م رتزدهیاز اشکش، ح سیو صورت خ گردانمیم

 !ه؟ی_ باز چ
ستش را م کف شدید صحنه رو فراموش کنم  تونمیصورتش: من نم یرو ک اون 

صحنه  ریام سام...  سته بودم  یح سوختن پدر و مادرمو... کاش منم کمر بند ب
ش سنییپا کردمیپرت نم یلعنت نیکه خودمو از اون ما ته ... کاش اونا کمربند نب

... تو نمیبیخودشننونو نجات بدن... شننبا کاب*و*سننشننو م تونسننتنیبودن که م
 دارم... یچه حال یدونینم
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.. فکر کنم. یزیچ نیبه همچ توانمینم ی... من حتکنمینگاهش م یدلسننوز با
 بابا و مامان نباشند؟!

 ...گذارمیشانه ام م یو سرش را رو رمیگیرا م شیبازو
سالش بود... دق میی_ زندا سه  یجلو قایکه فوت کرد، غزل فقط نه  زل غ یمدر

نهیتصنننادف م مهی... خوب فشی... روز جشننن تکلک با  اد ها غزل  مدت  تا 
... تا دیپریدر مدرسه از خواب م یمامانش جلو یله شده  نیکاب*و*س ماش

 که به زبون یجمله ا نیتونست حرف بزنه... بعد از اونم اول یو دو روز نم یس
هامون  یتازه اول بدبخت نیمن بود" وا ریآورد همه مون رو شننوکه کرد " تقصنن

مامانش چون اومده دنبالش اون بال سننرش اومده... و  کردیبود... غزل فکر م
 یرو گفتم که بدون نایاون نبوده... ا ریش کنن که تقصننداشننتن قانع یهمه سننع
 یشکالتم هی شیزندگ یو... هر کس تیدردو تجربه کرد نیکه ا یستیفقط تو ن

 نی... اسننتین شننترینه سنناله که ب یبچه  هیخب درد تو از  یداره صنندف... ول
خودتو عذاب  یو تجسم اون لحظه، همه ش بخوا یادآوریکه با  ستیدرست ن

 ...یبد
ا از دستمال ر ی... جعبه ردیگیام و بعد ازم فاصله م قهیمالد به  یرا م صورتش

و  کشدیم رونیب نکسی... دو برگ کلرمیگیو به طرفش م دارمیداشبورد برم یرو
 ...کندیتشکر م
 برسونمت خونتون؟! ایسر خاک  یری: مپرسمیو آهسته م زنمیم استارت
 خونه... رمی: مکشدیرا پر صدا باال م دماغش

*** 

http://www.roman4u.ir/


 47 بی نهایتند لبخ

 ...شومیدرب خانه متوقف م مقابل
 یای: نمچرخاندیو سننرش را به جانبم م ردیگینگاهش را از رو به رو م صنندف

 تو؟!
صدف از پنجره، به نما زنمیلبخند م تنها  هی ی: توشودیم رهیخانه خ یروم یو 

 کنم؟! کاریتنها چ ،یسه هزار متر یخونه 
 !شت؟یپ ادیبه افروز زنگ بزنم ب یخوای_ م

 بهش زحمت دادم... یچند روزه کل نی: نه... ادهدیتکان م نیبه طرف سرش
 دانشگاه؟! یگردیبرم ی_ از ک

 _ احتماال از پس فردا...
 ... صدف...گمی_ م

 : بله؟!گرداندیسربرم
 ... اگه...ینصفه شب یخونه؟! شب یتو یترسی_ تنها نم

آورد: نگهبان و خدمتکارا هسننتن... منظور من از  یبه لب م یکمرنگ لبخند
 بود... گهید زیچ ییتنها

 یم رهی... صدف دستش را به طرف دستگکشمیام م یشانیشستم را به پ پشت
 ...زیحسام... بابت همه چ ریام یبرد: مرس

 نکردم که... ی_ کار
 ...یوندمفقط تو برام  گهی... دی: خوبه که هستردیگیرا به دندان م نشیریز لب

 ...دهمیرا به چانه اش فشار م شستم
ندیرا آزاد م لبش حت  ینطوریا خوادی: دلم نممیگویو م ک نارا کت و  سنننا

نم، ک ی... و منم هر چقدر سعیدار یسخت یلیخ طیکه شرا دونمی... منمتیبب
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 خوادیم دلم یدرکت کنم... ول تونمیقرار نگرفتم نم تیموقع نیا یبازم چون تو
ش نمت،یبیپس فردا که م سرخوش هم یشده با شاد و  صدف  .. .یشگیهمون 

 یکل پاسننا  ها یتو کردیو مجبورم م بردیسننرمو م غاشیج غیکه با ج یهمون
 ... باشه؟!ادیتهران بگردونمش تا مد روز دستش ب

 ...کنمیم ی: سعزندیم پلک
 خوبه... یلیخ یکن یکه سع نی: خوبه... همزنمیم لبخند

 ...دارمیعقب برم یو ساکش را از صندل شومیم ادهیهم پ ... منکندیرا باز م در
ستم مستمیا یصدف م یبه رو رو ساک را از د شکر م ردیگی...  ... ندکیو باز ت

 ...شودیباز م یسوال چیه ی... در بفشاردیزنگ را م
 داخل برود... شومیو منتظر م برمیشلوارم فرو م بیج یرا تو میها دست

 ...گهی: برو دزندیاشاره م نیسر به ماش با
 داخل... یبر کنمی_ صبر م

 ...شودیو داخل م اندازدیباال م شانه
 : مواظب خودت باش...زنمیم لب

 : توام... خدافظ...دیگویم آهسته
ستش شانه خم مدهدیتکان م میرا برا د سمت  سرم را به   میو در به رو کنمی... 
 ...شودیبسته م

*** 
جانم نق م زیر کی آوا ندیبه  پاپکو بگ ری: امز .. .ریحسنننام... من گفتم ورق 

 ...ورهخیورق کالسوره... به درد من نم نای... ایتو گرفت هیچ ناینگفتم؟! آخه ا
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 تو؟! یگیم یاندازم: چ یکانتر م یرا رو لمیموبا یو گوش چیسو
 !؟یچرا ورق پاپکو نگرفت گمی: مکندیم ناله

 ی: نداشننت... مگه فرقکشننمینفس سننر م کیو  کنمیپر م خچالیاز  یآب وانیل
 !کنه؟یم

 nسه تا سوراخ داره... ورق پاپکو  نای! اکنه؟ی: فرق نمکندیرا گرد م شیچشمها
آخر فصننل  ینای... من االن تمرشننهیتو دفتر من جا نم نایتا سننوراخ داره... ا

... شعوریب ... نخندیستیذره به فکر من ن هیاصن  نی! ببسم؟یکجا بنو کمویزیف
 !؟یخندیم یبرا چ

 هنکیا ی! جغله به جاخندم؟یم ی: برا چزمیریرا به هم م شیکف دسننت موها با
 حیفرق ورق پاپکو و کالسورو واسه من توض یباش تییاالن به فکر امتحان نها

 !؟یدیم
ها با تب م شیغر غر مو ندیرا مر قه مک و  کنمی... دسننتم را دور گردنش حل
 دستم را باز کند... یتا حلقه  دزنیآورم... به ساعدم چنگ م یرا در م غشیج

 ...یاز دستم خالص بش یتونیتقال نکن... تا من نخوام نم ی_ الک
نممم کن ن ن ...  شیتا دندان ها کندیرا کج م سرش ن ن را به دستم برساند: ول

م ل ریا ک ن یحسنننام  تو  با  گه  م کن...  لم  تم؟یدرس دارم... َاه و ! سننن
 منننننننامننننننان...

 : مگه مامان خونه ست؟!کشمیرا عقب م دستم
هوا نگه  یرا رو شیافتد... مچ دسننت ها یمشننت به جان سننر و صننورتم م با
 ... مگه مامان خونه ست؟؟!!نمیبب ریدقه آروم بگ هی: دارمیم
 : آره... خونه ست...ردیگیو فاصله م کوبدیشکمم م ریلگد ز با
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 سمتش... رمیگیم زیخ
 ون هم؟!به ج نیشده شما ها افتاد ی_ باز چ

 ...شومیمامان متوقف م یصدا با
: سننتدیا یپله ها م ریچهارچوب اتاق خواب ز یسننمت مامان و تو دودیم آوا

 !کنه؟یم تیچقدر منو اذ نیمامان بب
به طرفش م گذرانمیمامان را از نظر م یخسننته  ی چهره شنننده  ی: چرومیو 

 مامان؟!
 آراد دسته گل به آب داده...: باز دیگویو آوا م گذاردیاش م یشانیپ یرو دست
 هی... رحسننامی: امدیگویاندازد و آهسننته رو به من م یبه آوا م ینگاه تند مامان

خودت و آوا... من اصننال حال غذا درسننت کردن  یسننفارش بده برا یزیچ
 ریتا د تییدا نکهی... مثل انجایا ادیزنگ بزن غزل هم ب یندارم... هان راسننت

 ...مونهیوقت شرکت م
 ...میریشام، ورق پاپکو هم بگ یبرا میبخر یزیچ هی میبر ای: بدیگویبلند م آوا

ستم را به طرفش تکان م کالفه ش یتونیم قهیدق هی:  دهمید نه؟! برو  ای یساکت 
 من بردار فعال... یاز جزوه ها

 ...دارمی: پس همه شونو برمدودیاز پله ها باال م آوا
... بندمی... در را پشننت سننرمان ممیشننویو وارد اتاق م رمیگیمامان را م یبازو

 ...ندینشیمامان لب تخت م
 کرده؟! کاریشده مامان؟! آراد باز چ ی_چ
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: امروز از مدرسننه ش زنگ زدن... گفتن حتما دیآ یآهسننته به حرف م مامان
جا کرده باباتو نفرسننتادم... رفتم اون یا یخرابکار هیباز  دمی... فهمنیایب دیبا

شونیمد یجلو شدم... م ر سر  گهیاز خجالت آب  سش افت کرده، هم  هم در
سر  نگفتیاونجا بودن همه شون متفق القول م رشانیبه هوا شده... چند تا از دب

سط هم هفته ا یحال و هوا یکالس تو شه... به طور متو  یکیبار با  هی یخود
 بچه نیاز دسنننت ا دونمینم گهی... من دشنننهیهاش دعواش م یاز همکالسنن

 خدا... یکه... وا زدیحرف م یجور هی رهیکنم... مد کاریچ
 : االن کجاست؟!رمیگیدستم م یمامان را تو یمشت شده  دست

سامیمادرجونت... ام ی_ رفته خونه   یبه جا زنم،یمن دارم باهاش حرف م رح
سط خ یعذرخواه نکهیا ش ابونیکنه، و ساعت یعنیشد...  ادهیپ نیاز ما  تا دو 

 بعدش که مامان زنگ زد گفت آراد اونجاست، من مردم و زنده شدم...
 !؟یمامان: به بابا گفت یحلقه  یرو کشمیاشاره ام را م انگشت

بار در طول عمرم دعا  نیاول یمگه آراد االن زنده بود؟! برا گفتمی_ نه... اگه م
 خونه... ادیامشب ن مارستانیکردم بابات بمونه ب

 ...کنمیم یدور پر و خال کیرا  میها لپ
سمتم م مامان سام... مامان جان چ ری: امچرخدیکامل به  انقدر که  شهیم یح

سر؟یبه آرادم توجه کن ،یکنیبه آوا توجه م شما جفتتون پ شدی! باالخره   نی... ب
 به خاطر یزنیشنننب تا صننبح از خوابت م هی... هیمشننکلش چ نیکنارش بب

 دهم اونم صرف آراد کن... کیامتحان حسابان آوا... خب 
ا او یبرا ی: مامان من اگه کارکنمیسننناتن م یروتخت زیر یرا بند گلها نگاهم

به من ب ی... من روخوادیچون خودشننم م کنمیم ند کنم هم   یاوا دسنننت بل
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له رو  هی... آراد اگه کنهینم یاحترام  تشننر بهش بزنم دفتر هی ره،ینگ ادیمسننئ
 ...رهیم کنهیکتاباشو جمع م

سال د ه،ینطوریکنم؟! االن که ا کاری_ خب پس من چ  بهش تو بگم منو گهیدو 
ق اخال نیبا ا کنهیپارسننا رو تحمل م یچطور یسننون گفتمیم شننهی... همزنهیم

صال مگه م شو اذ شهیگندش... ا کنه؟! االن خدا داره  تیبچه انقدر پدر و مادر
 ...ارهیم مسر خود

 : خدا نکنه آراد مثل پارسا بشه...میگویم تند
 ...شهی: فعال که داره مکشدیاه م مامان

شت به پ با شمیام م یشانیچهار انگ ستش را روک : شدکیم میبازو ی.. مامان د
 ... پاشننویخسننته ا یاومد رونیحسننام... برو لباسنناتو عوض کن از ب ریبرو ام

 مامان...
.. .هی: انقدر حرص نخور مامان... آرادم تو سن حساسشومیتخت بلند م یرو از
 ...شهیبگذره خوب م گهیکم د هی

 : خدا کنه...دیگویم یدواریبا ام مامان
 !؟یرینم رونیب گهی... تا شب دی: راستکندیبا مک  اضافه م و

 _ چطور؟!
 اشننوبراش لباس و کتاب رونیب ی... گفتم اگه رفتنیآراد موند تو ماشنن ی_ کوله 

 ...یببر
حت ... شما استرافرستمی: حاال اگه نرفتم هم با آ انس براش مدهمیتکان م سر

 کن...

http://www.roman4u.ir/


 53 بی نهایتند لبخ

 ...رومیم رونیاورد و از اتاق ب یبه لب م یلبخند کمرنگ مامان
 ...دهمیم رونیو نفسم را ب دهمیم هیاتاق تک یکمر به در بسته  از

 بکشم؟! دیبا... من جور چند نفر را رسدیم یباغ بر نیدم از ا هر
*** 

 ... غزل خانم...دیلحظه صبر کن هی_ خانم پارسا... خانم پارسا 
 غرم: غزل خانم و کوفت... یلب م ریز
 نشده... شیریتا س گهید ایکشم: زود باش ب یغزل را م یکمر مانتو و

: کنمیرا گرد م میکاهد... چشمها یم شیو از سرعت قدم ها خنددیم زیر غزل
 ها... خارهیغزل تنت م

 ...میریبعد م میکم بخند هی: بذار دیگویم اهسته
ا را به هو ق،ینفس عم کیو با  رساندینفس نفس زنان خودش را به ما م شیریس

 : غزل خانم...کشدیم نهیبه س شیها هیوسعت حجم ر
 !ش؟ی: فرماکنمیسپر م نهیس

ان در پنه یعوجه سنن چیکه به ه یو با خنده ا ردیگیم میاز بازو یشننگونین غزل
 ...یکاظم یآقا دی: بفرمائدیگویکردنش ندارد، م

خورده اش: راستش... غزل  سیفرِق کِج خ یموها یرو کشدیدست م یکاظم
 خنن....

: خانم پارسنننا... راسننتش من خوردیحرفش را م ند،یبیام را که م یبرزخ نگاه
 خان داداشتون... من... یبا اجازه  یعنی ّـی... خواستمیم

 غزل... میبر ای... بدهی: خان داداشش اجازه نممیگویم تند
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! خب؟ گنیم یچ نمی! بذار ببرحسام؟ی: امکندی... غزل اخم مرودیوا م یکاظم
 خان داداشم هم دست منه... یشما... اجازه  دیبفرمائ

 کرده... یام... باز غزل ه*و*س مردم آزار یشانیبه پ کوبمیدستم را م کف
 _ من... من...

 !؟یکاظم یآقا یچ_ شما 
شت لبش را پاک م یکاظم ستمی: من مکندیعرق پ شما...  خوا ما... ش یعنیبا 

 نهار... نیاگه موافق باش
 یوا :کندیگرد م یرا با تظاهر به خوشحال شیحرفش و چشمها یتو پردیم غزل

 ! چه خننننننوب...ن؟یمنو به نهار دعوت کن نیخوای... میکاظم یآقا
س یکاظم سودگ ینف سر آ شدیم یاز  سر تکان م ک  نی... غزل آخر با ادهدیو 
شتن ادهدیسر همه مان را به باد م شیکارها سر کار گذا  نی... آخر تو را چه به 

 لیحراسننت دانشننگاه را تشننک یسننتون ها لشیکه تمام فک و فام یپسننر حاج
 !دهند؟یم

نزل... : زنمیم شیو از پشت سر صدا میآ یبه خودم م شودیکه دور م غزل ن ن غ
 !؟یبه تو اجازه داد بر ی... کیه

 ...امی: تو برو خونه... من خودم مزندیم یو چشمک گرددیبرم
 مغز... یاحمق ب ی... دختره کنمیرفتنش را دنبال م ریبننناز، مس یدهان با
شان م شوند،یخارج م دمید یکه کامال از محدوده  یزمان تا ... فقط کنمینگاه
 غزل به خانه برسننند... یپا
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از غزل را با هزار فحش و بد و  دهیلرزد... اس ام اس رس یم بمیج یتو لمیموبا
 ...کنمیباز م راهیب

هم  رکیسنن شینما هیو  خورمیم ینهار مفت هی" نگران نباش خان داداااااش... 
 خونه" امیم کنمیتماشا م

مردم  یده بود... جوجه ش دواریچقدر ام ی... بنده خدا کاظمزنمیم یشخندین
 آزار...

*** 
صال باورش نم ی_ وا ّب ّب با ّم ّم ّم من  گهی... اومده مشدیخدا... بنده خدا ا

جمله شننو  تونسننتیحد... اصننال زبونش بند اومده بود نم نیازدواج... تا هم
 کامل کنه...

 شد؟! ی: خب بعدش چپرسدیم جانی... آوا با هرودیم سهیاز خنده ر غزل
: ودشننیم زیمخیمبل ن یسننمتش... غزل رو کنمیدسننتم را پرت م یتو پرتقال
 ...یوحش

نه ب از پاشننو برو خونه تون ببمیآ یم رونیآشننپزخا  تو رو راه داده ی... کنمی: 
شو؟یبچه رو هم از راه به در کن نیا یخوایم یستی! خودت کم ننجا؟یا  ! آوا پا

 !؟یندار یمیش زییبرو سر درست... مگه تو فردا کو
شمها غزل س مینیب نیشی: بکندیم زیرا ر شیچ شه ک آوا رو از  یباو... اگه قرار با

 نه من... ییراه به در کنه تو
 : کامال مشخصه...دارمیافتاده برم زیم ریپرتقالم را که ز شومیم خم

 ...ردیگیو نگاهش را م کندینازک م یپشت چشم غزل
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ش... به صننورت دمیآبو پاشنن وانیگفت، ل نوی... تا ادمی_آوا باالخره به آرزوم رسنن
 به پاشنننیم یدنیچپ و راسننت نوشنن یه ینیبیها م یکره ا الیسننر نیا یتو

 یوت یاونجا... نا سالمت مینداشت یدنیخب ما که نوش ی... ولگهیصورت همد
 حرکت نیاصننال من به عشننق هم یعنی... میکنیم یزندگ یمملکت اسننالم
 بود... یقشنگ یصحنه  یلیباهاش رفتم... خ

شاخه به آن  نیدور لبم تا خنده ام مشخص نشود... چقدر از ا کشمیم انگشت
 ...پردیشاخه م

 من... بخند... اشکال نداره... زی_ بخند عز
گوشش باز کرده... آوا از جا  یرا تا حلزون ششی... غزل ندهمیام را ول م خنده

 : خدا شانس بده...دیگویو با حسرت م شودیبلند م
 خواهر جان... شهینوبت تو هم م االشی_ ا
 : خدا از دهنت بشنوه...کشدیآه م آوا

 : بله؟!کنمیرا گرد م میچشمها
 : بله و بال...دودیو از پله ها باال م کندیم یزبان دراز آوا

مردم پاشونو  مای: قدمیگویو مات م شودیخارج م میاز گلو ییپر صدا هننننننننه
 ...ایدهه هفتاد نی... امان از اکردنیداداش بزرگترشون دراز نم یجلو

 !ا؟ی_ اهم اهم... دهه هفتاد
گاهم کار غزل: چ یچهره  یرو دهمیرا سننر م ن هه  یگیم یطلب تو؟! آره د

 ... فتنه...گهید مینفس راحت بکش هی... جمع کن برو خونتون ما ایهفتاد
*** 
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 یبالش و صدا ریز دهمی... دستم را سر مشومیم اریهش یآالرم گوش یصدا با
 ...کنمیناهنجارش را خفه م

شمها یتو برمیرا فرو م صورتم  دیبا کهنیا یادآوریکه با  بندمیرا م میبالش و چ
 ...پرمیدنبال صدف هم بروم، مثل فنر از جا م

 دانشگاه... دیایاز هشت روز قرار است ب بعد
ها پا میپا خت  خت ت یکنگره  یرا از رو شننرتمیو ت گذارمیم نییرا از ت

 ...دارمیبرم
 شده ام داریاندازم تا بفهمد ب یم سیغزل م یگوش یاز خروج از اتاق، رو قبل

 و کم کم حاضر شود...
سائل ف واقعا سر و کله زدن با آوا و فرو کردن م ساعت   یوت کیزیبعد از هفت 
 پوکش، حس و حال رفتن به دانشگاه را ندارم... یکله 

ستگ به انده شب قبل، خواب نم یخواب یتا در اثر ب کنمیدر اتاقش را باز م یاه
 ...گرددیو برم نیکف زم خوردیدور م کیباشد... فکم 

 ... آوا... نمنننناز...هیو اتوب ال یاستغفرالله رب یاله
و بعد به زحمت دهانم  کنمیبه قامت چادر پوشننش نگاه م رهیخ رهیخ هیثان چند

 ...ومریم ییو به دستشو کنمیجمع م نیرا از کف زم
 ...نمیبیم شیمانتو دنیآوا را در حال پوش م،یآ یکه م رونیب

 ...ی: مسلمون شدزنمیم هیپهلو به جدار در تک از
گفته امتحان  رمونیاندازد: نماز حاجت بود... دب یسننرش م یاش را رو مقنعه

 سخته... یلیخ
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هر چقدرم سننخت باشننه خارج از کتاب که  گهیاندازم: د یرا باال م میابروها
به ذهنم م ی... منم هر چادینم که  هت گفتم... فرمول شنننار  دیرسننیرو  ب

 بود؟! یچ یسیمغناط
ندیزانو م نیزم یرو ها ز خت ب ریرا از ز شیو جوراب  آ  یآورد: ب یم رونیت

 ِتتا... نوسیکس
 !؟ی_ قانون فاراد

 بود؟! ی: اولش چردیگیو سرش را باال م کندیم مک 
بود؟! هر گاه  یاولش چ یسننیبنو یخوایسننوال اومد تو امتحان م نی_ االن هم
 ...یسیشار مغناط

 یمحرکه ا یرویکند، ن رییتغ یسننیاومد... هرگاه شننار مغناط ادمی: پردیجا م از
 شار متناسب است... رییاش با آهنگ تغ یبزرگ شود،یکه در آن القا م

ه ک یا یسی: آوا... آوا... هر گاه شار مغناطمفشاریرا م میدو انگشت پلک ها با
سته م سته رو حتما با رییتغ گذرهیاز مدار ب شه  ... مداریبگ دیکنه... مدار ب نبا

 !شه؟یمحرکه کجا القا م یروین
 جا گمیالبداهه م ی... االن چون فسننمینوی: حاال اونجا مداردیاش را برم یکول

 رو... ییزایچ هی ندازمیم
 ...دوارمیام :دهمیتکان م سر
... خدافظ ادیاالن م سننمی: من برم سننروکندیشننانه جابجا م یاش را رو یکول

 پونزده بشم... یباال دمی... قول میداداش
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و  دونمیمن م یهجده بشنن ری: زدهمیصننورتش تکان م یرا رو به رو انگشننتم
 تو...

 : باش تا بشم... فعال...زندیدست انگشتم را کنار م با
 ...دهمیتکان م نیو سرم را به طرف زنمیم ی... لبخندکندیم یکیا ها را دو ت پله

 ... خانه غرق در سکوت است...رومیم نییو پا پوشمیم لباس
کدر جلو را دسننتمال  ی شننهیتا شنن شننومیم ادهیپ کنم،یرا که روشننن م نیماشنن

 بکشم...
 سمتم... دودیو م دیآ یم رونیهم از ساختمانشان ب غزل

 ب*غ*لم... یتو پردیو غزل م کنمیرا به دو طرف باز م میها دست
 من... تولدت مبارک... یساله  ستیب ی_ جوجه 

 !؟یدیبرام خر ی: چبردیرا عقب م سرش
 بخرم؟! دیبا ی... چیچیاش: ه ینیب ریز زنمیانگشت م با

 !؟یچی: هدیآ یم رونیو از آغوشم ب دهدیرا جلو م نشیریز لب
 ...یچیه: کنمیم دییسر تا با

 !؟یچیه ِی چی: هکندیرا به طرف شانه اش خم م سرش
 ییازیچ هیته کمدم  نمیبیم کنمی: حاال که فکرشننو مکنمیم زیرا ر میچشننمها

 هست که به دردت بخوره...
 دوست دارم... یلی: االن ِبِدش... من کادو خپردیم نییبچه ها باال و پا مثل

 ...نیسمت ماش دهمیپشت کمرش و هلش م گذارمیرا م دستم
 ...میدنبال صدف هم بر دی... بارهی... االن ددمی_ شب بهت م
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بدیراسننتش را م یپا له نیبه زم کو گه خودش شننَ ما بر ای: م که  غه   میچال
 دنبالش؟!
 _ غزل؟!

ها کهیحال در بدیم نیزم یرو رو شیپا ماشنن کو : غزل و رودیم نیبه طرف 
 کوفت...

 حسود...... دهمیم رونیرا پر شتاب ب نفسم
 : حداقل از سنت خجالت بکش...میگویپشت سر بلند م از

آورد: خودت از سنت خجالت بکش...  یم رونیب نیماش یرا از پنجره  سرش
 مگه سنم چقدره؟!

 ... نصِف...ننننستیگفتن بنن میاندازم: سنت؟! از قد یباال م ابرو
 ...تیترب یحسام... ب ری: خفه شو امکشدیم یبلند نیه

نده جا م یصننندل یرو رشکنا ندازد و  یبه جانبم م ینگاه می... نرمیگیران ا
 ...شومیخارج م اطی... دنده عقب از حگرداندیسرش را برم

 ...نمیبی... نننع... اصال نمبرمیو سرم را جلو م کنمیم زیرا ر میچشمها
ه کن... جعب زشیتم نوی: ارمیگیو به طرف غزل م دارمیرا از چشننم برم نکمیع

 ش تو داشبورده...
 : به من چه؟!دهدیم هیتک یبه صندل نه،یبه س دست
 نمیبینم یچیزود باش... به خدا ه ری: غزل بگرمیگیم میرو شیپ ریاز مس چشم

 ...شننیجوونمرگ م رهیگیروز تولد تو منم م یبعد نحس میکنیتصادف م
 : خننننننوب بابا... خوب...قاپدیرا از دستم م نکیع
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ش نکمیبعد، غزل ع هیو چند ثان زنمیم لبخند  لمیوبرق افتاده تح یها شهیرا با 
 ...دهدیم

 کرده... رییچشمم تغ ی... فکر کنم شماره یبرم چشم پزشک دی_ منم دوباره با
 ...برمتی: فردا مدهمیم سرتکان

و با سننه تک بوق  شننومیمتوقف م نایخانه که نه.. عمارت صنندف ا یبه رو رو
 ...کنمیپشت سر هم، آمدنم را اعالم م

 !کنه؟یم یتنها زندگ نجایاالن ا یعنیاندازد:  یرا باال م شیابروها غزل
 نگهبان و نکهی: نه... مثل اچرخمیو به سننمتش م گذارمیفرمان م یرا رو آرنجم

 دارن... ادیخدمتکار ز
رو داشننته باشنننه که  یکی دی! آدم باخوره؟ی_ نگهبان و خدمتکار به چه درد م

 ی... از اتفاقات طول روزش براش بگه... چطوررونیباهاش حرف بزنه... بره ب
 !اره؟یطاقت م ییتنها

بچه  یبرا ادیداره... مادر و پدرش ز ییعادت به تنها ی_ خب صنندف از بچگ
 هاشون وقت نداشتن...

 : مثل مامان من...دیگویم آهسته
.. .زدیاونطور حرف م مارسننتانیب یه داداشننش توک نهیسننمتم: هم گرددیبرم و

 عاطفه ن... یب یخانوادگ
 یخودش نگ ی: خودش اومد... جلونمینشننیآمدن صنندف، صنناف م رونیب با

 ...شهیناراحت م
 ...ستمی: خب... خنگ که نکندیغر غر م غزل

 !؟ی_ مطمئن
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 یبا سوار شدن صدف در صندل شودیکه همزمان م کوبدیمشت به شانه ام م با
 عقب...

: تولدت مبارک دیگویو صدف م میدهیسالمش را من و غزل همزمان م جواب
 غزل جان...

ص نهی! امممم... منظورم ا؟یگفت نمی: به اکندینگاهم م رتزدهیح غزل دف که به 
 تولد منه؟! یگفت

 اندازم: خب آره... یباال م شانه
و بعد هم  دیآ یاز عقب م یخش خش یاورم و صدا یرا به حرکت در م نیماش

غزل  دی: ببخشدیآ یجلو م یدو صندل نیاز ب یدست صدف که با باکس پرتقال
شتم... ام دیخر یبرا یادیجون من وقت ز ساممیندا ظهر بهم گفت  روزید رح

 ...ستیشرمنده... قابل دار ن گهیتولدته... د
 : مال منه؟!چرخاندیمن و صدف م نینگاه متعجبش را ب غزل

 : فکر کنم...زنمیدور زدن راهنما م یبرا
صدف م چیکادوپ باکس شکر م ردیگیشده را از  سته ت صدف دکندیو آه ر ... 

ش کندیزمزمه م یکنمیجواب خواهش م  نیشکل کلو رهیدا مین ی شهیو غزل 
 ...ی: مرسنننننکشدیم رونیرا از داخل جعبه ب نیکل

 ...ادیخوشت ن دیشا دمیترسی_ همه ش م
 خوش بوئه... ممنون... یلیخ نیمقنعه ش: ننننه... ا ریز زندیم یپاف غزل

... هر چند اسم عطر مورد عالقه نمیبیصدف را م تیجلو لبخند رضا ی نهیآ از
 غزل را خودم بهش گفته بودم... ی
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آمدن صنندف  یول یانقدر غر زد یدیکه د میبه غزل بگو دیآ ینوک زبانم م تا
 عت شد؟!به نف

 تا غزل بر سرم آوار نشود... میگوینم یزیو چ رمیگیزبان به دهان م یول
 را پارک کنم... نیتا من ماش شوندیم ادهیسر در پ یو صدف جلو غزل
و همزمان به سننمت هم حرکت  نمشنننانیبیاز دور م شننومیمحوطه که م وارد

 یوت شتریغزل ب ی دهیو رنگ پر دیسف یچهره  روم،ی... هر چه جلوتر مکنمیم
ست یرو چرخدی... نگاهم مزندیذوق م شت  شیمانتو یها نیآ سط انگ که تا و

 اش جلو آمده... یشانیکه تا پ یشده و مقنعه ا دهیکش نییدستش پا یها
 شده؟! ی: غزل؟! چستمیا یم شیو رو به رو دهمیسرعت م میقدم ها به

 ...رحسامی: امورمیهفت پل ی قهیبه  زندیم چنگ
 شده خب؟! یجانم؟! بگو چ_ 

شدیرا م نشییپا لبش دارد  اجیتتلنگر اح کیبه  یعنی نی... و اشیدندانها نیب ک
 تا اشکش روان شود...

 _ کارتشو گرفتن...
 : چرا؟!کنمیصدف نگاه م به

ره ب دینگفتن... حاال بعد با یزی... چدونمیاندازد: نم یرا باال م شیها شنننانه
 ...هیمشکلش چ نهیحراست بب

 نشیآسننت ریکه از ز یرا با بند شیها نیو آسننت دهمیغزل را عقب م ی مقنعه
سر  یو به شنکل اول در م برمیزده باال م رونیب آورم: اشنکال نداره... فعال برو 

 شده... خب؟! یچ مینیبب میری... بعد میفتیکالست که از کالس ن
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.. چون دفعه که. سننتین ی: بابا طوردیگویو صنندف م کندیتنها نگاهم م غزل
د که تا سننال بع رنیگیتعهد ازت م هی... فوِق فوقش یهول کرد ینطوریاولته ا

 ...شهیاگه تکرار نشه از پرونده ت برداشته م
 نکردم... ی: تعهد چرا؟! من که کارلرزدیغزل م یصدا

شم صدف م یغره ا چ صدف م زی: عزمیگویو م رومیبه  فوِق فوقش...  گهیمن 
سوء تفاهم پ دیشا صال  شه... ا شیا  ریگ یعادت دارن به همه الک نایاومده با

 ... برو سر کالست غزلم... برو...دنیم
 ...شودیو سالنه سالنه از ما دور م کشدیم رونیاش را از دست صدف ب یکول
.. : چقدر گفتم نکن غزل.میگویرفتنش در دل م ریبه مسنن رهیو خ کنمیم یپوف

 نذار... هیپسر حاج نیاچقدر گفتم سر به سر 
*** 
 اون تلفنو جواب بده... یکی: زندیاز اتاقش داد م آراد

گه رمیگیآب م ریشنن ریام ز یکف یها دسنننت بده خودت... م خب جواب   :
 !؟یچالق

خدا...  ی... ارودیم نییکه از پله ها پا شنننومیپرشننتابش را م یقدمها یصنندا
از  خر روندی! هنوز مرود؟یم نییکه تا پا سنننتیاتاق من تلفن ن یخب مگر تو

... میآ یم رونیو حوله به دست ب کنمیرا باز م ییآورند... در دستشو یقبرس م
: ردیگیرا به طرفم م نتلف یو گوشنن دیا یآراد نفس نفس زنان از پله ها باال م

 مامان با تو کار داره...
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گوش و شننانه ام قرار  نیو آراد تلفن را ب کنمیاشنناره م سننمیخ یدسننت ها به
 ...دهدیم

 _ سالم مامان...
 !ن؟یدادیمامان؟! چرا تلفنو جواب نم ی! خوبرحسام؟ی_ ام

 : با اجازه تون رفته بودم دست به آب...رومیخندم و به اتاقم م یم
مان قابال م ما ندد: خ یهم مت مان؟! چون  رونیب نیریم یخب... ک لهیخ ما

 ...امیاحتماال من شب خونه نم
 ی: مامان مگه نگفترمیگیتختم و تلفن را به دسنننت م یاندازم رو یرا م حوله

 !؟یندار یکار مارستانیامشب ب
شارش رفته باال... از مطب م ی_ چرا... ول  تییاونجا... دا رمیمادرجونت باز ف

 ...ادیهم احتماال م
 !؟ی_ بابا چ

 ... از برنامه ش خبر ندارم...دمشی... از صبح نددونمی_ نم
ه زنگ زد شیدو سنناعت پ یکی ی: راسننتدیگویومامان م کشننمیم یقیعم نفس

 شده؟! ی... طوریبود
 خبر بهت بدم... هی خواستمی_ نه... م
 بد؟! ای_ خوبه 

 _ خوبه...
 _ خب؟!

: از معدل کشننمیم رونیب یرنگ یاسننی یمردانه  راهنیو پ کنمیرا باز م کمدم
 کردن... یارشد دعوت به همکار یباالها
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 _ کجا؟!
سف راهنیپ ازه شرکت ت هیاندازم:  یتخت م یرو دمیرا به همراه کاور کت کتان 

شده...  سیهست تاس یباشه... دو سه سال سینه که تازه تاس یعنی... سهیتاس
 یابر میبر دیداشننته... شنننبه با شننرفتیپ یلیمدت خ نیهم یخب تو یول

 مصاحبه...
 !؟یمشغول به کار بش ی_ خودت دوست دار

 هی ادیخب بدمم نم ی... ولدونمی: نمنمینشننیتخت م یو لبه  رومیعقب م عقب
 کسب کنم... یتجربه ا

کارا با بابات مشننورت  نیا یندارم... برا ی: من مخالفتدیگویبا مک  م مامان
 کن...

 ...دیامشب هردوتون خونه باش خواستمیم نیهم ی_ خب برا
دارن صنندام  رحسننامی... اممیکنی... حاال فردا مفصننل صننحبت مگهی_ نشنند د

 !؟یبا من ندار یمامان... کار زننیم
 : نه مامان...کنمیرا دست به دست م تلفن

ساعت ست یخونه به من خبر بد نیکه برگشت ی_ هر  شه؟! را زل هم غ یکادو یبا
 اتاقمه... یواریکمد د یباال یطبقه 

 _ باشه...
 افظ..._ مواظب خواهر و برادرت باش مامان جان... خد

ندازم و بلند م یتخت م یو تلفن را رو کنمیم یخداحافظ : آوا... اگه میگویا
 ...میبرو غزلم صدا بزن بر یآماده ا
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 ...رمی: دارم مشنومیم یدور یآوا را از فاصله  یصدا
 ...پوشمیرا م میو لباسها شومیم بلند
 غیج یتماس، صدا یو به محض برقرار شودیزنگ تلفن دومرتبه بلند م یصدا

 !!!گننننه؟؟؟یم یغزل چ نیا نیبب ای... بنننننری: امکندیآوا گوشم را کر م
 !گه؟یم ی: چدهمیام فشار م یشانیانگشت شست و اشاره ام را به پ دو

 ...دیشما ها بر امیمن نم گهی_ م
 !م؟ی! بهش بگو تولد توئه ما کجا برد؟یشما ها بر یچ یعنی_ 
خودت بهش بگو  ای... بگمیم نویسننناعته دارم هم کی: منم دیگوینق نق م با

 اصال...
 حسننام تورو ری: امسننپاردیتلفن را به غزل م یو انگار دیآ یم یتق تق یصنندا
 خدا...

 : تو معلوم هست چته؟!میگویحرص م با
فردا که از  ی: به خدا اصننال دل و دماغ ندارم... بذارش برادیگویم خشننندار

 ...رونیب امیو کوفت و زهر مارم باسترس کارت و حراست 
 !؟یروز تولدتو خراب کن یخوایاون کارت مسخره م ی... براننننوانهی_ د

 حسام... رینکن ام تمی_ تورو خدا اذ
رزرو کرده... شام سفارش داده...  زی... مدهیتدارک د ی! عسل کل؟یچ یعنی_ 

 !گه؟یروز د هی یبرا میبذار شهیمگه م
لدیبغض م با خه؟! من دارم از اسننترس  دیکنیذره منو درک نم هی: چرا نا آ
 ...رمیمیم

 بده آوا... وی_ اصن به درک... گوش



wWw.Roman4u.iR  68 

 

 ...رحسامی_ ام
 رو... ی_ بده به آوا گوش

 به آوا... دهدیو تلفن را م کندیم ینچ
سا برن رستوران... با پار خوادی: آوا زنگ بزن به درسا... بگو نممیگویم یعصب

سل زنگ م یخونه  انیب نیم*س*تق  وکیسر راهش ک گمیم زنمیما... منم به ع
... نوریا ادیم شهیآدم پا م ی... به اون غزل احمقم بگو مثل بچه نجایا ادیب رهیبگ

 ...ارمشیم یبا اردنگ امیوگرنه م
 شزانیآو یلب ها توانمیم دهی... نددهدیم لمیتحو یکسل و کشدار یباشه  آوا

 را تصور کنم...
 ...رمیگیعسل را م یخراب شماره  یو با اعصاب کنمیا قطع مر تماس

*** 
 به شانه ام: غزل چشه؟! کوبدیشانه اش را م پارسا
: حراسننت کنمیزانوها م زانیرا از مچ آو میآورم و دسننت ها یرا باال م میزانوها

 کارتشو گرفته...
 ! چرا؟!؟ی_ جد
شنکل م نهیبره بب دیفردا با... حاال سننتیاندازم: فعال مشننخص ن یباال م شننانه

 ...هیچ
نامی: امگردانمیآوا سر بر م یناله  یصدا با ن ن ن مسئله رو هم  یکی نی... ارحس

 اشتباه نوشتم...
 اصال... یشیده م یباال نی: مبارکه... چک کن ببزنمیم پوزخند
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لب درسننا  یامتحانش و من از لبخند رو یبه برگه  دهدیبغض نگاهش را م با
 ...شودیهجده م یکه مطمئنا باال فهممیم

 یکی... معلمشننان خوانندیکالس درس م کی... چرا دو نفرکه در فهمینم واقعا
ل من مث یانقدر تفاوت داشته باشد... تازه درسا برادر دیاست... سطحشان با

 یهد و براد حیمسئله توض شیباشد و برا داریفلک زده ندارد که تا چهار صبح ب
فرمول ها رمز و شننعر بسننازد تا بتواند حفظشننان کند... دهن باز کند از پارسننا 

 درس ها کمکش کند... یبخواهد تو نکهی... چه برسد به اخوردیکتک م
قدر غصنننه نخور...  ی_ ه ُپل... ان هد ازت م هیُک  دنیکارتتو پس م رنیگیتع

 ...گهید
 دادنت... یدلدار نی: ساکت شو توام با اکوبمیپارسا م یآرنج به بازو با

تعهد  یکلمه  یچرا انقدر رو دانمیکردن اسنننت... من نم هیگر یآماده  غزل
 حساس شده...

 نیزم یواز ر نی... بلند شنوریا نیایب نی: پسرا پاشزندیاز آشپزخانه داد م عسل
 ...ارمیب کویک خوامیم

از ... غزل هم کرخت شننومیبلند م ونیزیتلو یبزرگ جلو یکوسننن ها یرو از
 ...شودیجا کنده م

 یرا رو ی... کاله بوقندیتا غزل بنشنن دهدیسننه نفره را نشننان م یکاناپه  عسننل
 ...کندیرا تا آخر بلند م کیموز یو آوا صدا گذارمیسرش م

ندک ... فزندیباالخره لبخند م ندیچیم زیم ریکه عسل ز ییها هیهد دنیبا د غزل
شمع ها دارمیرا برم شن م کیک یرنگ رو یو آب یچیپ یو  ا ... آراد بکنمیرا رو
 ...خواندیدورگه اش تولدت مبارک م یصدا
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ف فوت نصنن کیو با  پردیم نییپا رضننایاز ب*غ*ل عل یمان یاز هر حرکت قبل
صداکندیشمع ها را خاموش م  هی: بقمیگویو م رودیاعتراض جمع باال م ی... 
 ...کتیک یرو ختهیشو فوت کن غزل تا نر

 و کنمینفر، ب*غ*لش م نی... اولکندیو شننمع ها را خاموش م زندیم یلبخند
 : تولدت مبارک جوجه... انقدر غصه نخور...میگویاهسته م

 : باشه...دهدیم هیاش را به شانه ام تک یشانیپ
 یکی یکیها  هی... هدندیگویم کیو تبر کنندیهم تک تک ب*غ*لش م هیبق

 ...رسندیاز راه م یرو مرغ سوخا تزایپ یو بعد جعبه ها شودیباز م
شام ه بعد شدن ندار ینا چکدامیاز  مبل  ی... پارسا خودش را از از رومیبلند 

پا ر م نییبه  هدیسننُ له م د نا ندیو  بد هی... ی: واااک به من  جایهم نیبالش   ن
 مدرسه... نی... درسا رو هم فردا با آوا بفرستخوابمیم

اشننو : پزنمیم شیو با پا به پهلو دارمیبرم زیم یرا از رو تزایپ یخال یها جعبه
 خونه خاله ته؟! نجای... مگه انمیبب
عمه  دختر ی: نه خونه دختر خاله بابامه... البته خونه کندیچشمش را باز م کی

 مامانم هم هست... ی
ناراحت ی... اثرردیگیخنده اش م غزل با دلقنمیبیصننورتش نم یتو یاز  ک ... 

 پارسا سرحال آمده... یها یباز
شپزخانه م جعبه ش دنیو با د برمیها را به آ ستکش پو سل که د  شبندیو پ دهیع

 ...شوردشونی... آوا می: دست به ظرفا نزنمیگویم عیبسته، سر
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 زنمیمن کف م ای: اخه آوا آدم ظرف شستنه؟! بپاشدیدستش را به صورتم م آب
 تو آب بکش زود تموم بشه...

ستن ظرفرومیبه کمکش م ناچارا ش سر ... کار  که فکرش را  یتر از آن عیها، 
و عسل  ندیبچ نتیکاب یتا ظرف ها را تو زنمی... آوا را صدا مشودیتمام م کنمیم

 ...فرستمیم رونیرا ب
 : رفت تو اتاقت بخوابه...دیگوی... درسا با خنده مکندیپارسا متعجم م نبود

واقعا قصنند کرده امشننب را  نکهی.. بچه پررو... مثل اکنمیرا گرد م میچشننمها
 سرمان چتر شود...

 ...کندیشب گذشته که عسل قصد رفتن م مهیاز ن ساعت
... غزل از ردشیگیب*غ*ل م رضنننایو عل ب*و*سننمیخواب آلود را م یمان

 کارتش را نخورد... یغصه  ادیز دیگویو عسل م کندیزحمات عسل تشکر م
تا خونه  یایبا من م سننامرحی: امپوشنندیغزل هم شنننلش را م رود،یکه م عسننل
 مون؟!

 ...میرویم رونی... از ساختمان بدارمیرا برم شرتمیو سوئ دهمیتکان م سر
 !؟یترسی_ تنها نم

 : بابا اومده...کندیدوم اشاره م یچراغ روشن طبقه  به
 بکنم... یاعتراف هی خوامی: مدیگویو غزل با مک  م دهمیتکان م سر
 شده؟! ی: چستمیا یحرکت م از

 کردم... یکار هیحسام.. من... من  ری: امدزددیرا م نگاهش
د که دنبالم بود، چن ی: اون پسننره احمددیگویو تند م ردیگیرا به دندان م لبش

 کارتمو به خاطر همون گرفته باشن... ترسمیرفتم... م رونیبار باهاش ب
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 !؟ی: باهاش دوستمیگویزده م بهت
: ننننه... نه به خدا... بعد زندیزل م میو به چشمها ردیگیسرش را باال م باالخره

 نوی... نچسبه... بعد همادیازش خوشم نم دمید میرفت رونیاز سه چهار بار که ب
فت آبروتو  یلیبدون رودروایسننتب بهش گفتم... اونم خ بهش برخورد.. گ

 کرده باشه که... یکار ایاون باشه...  ریتقص ترسمی... مبرمیم
 ...دونمی: نمدهدیتکان م نیرا به طرف سرش

 !!؟؟یبه من بگ نویا دی_ غزل االن با
 اونقدرا مهم باشه... کردمی: فکر نمکندینم نگاهم

 دیتهد ونهتیجمله چقدر م هی نیهم یدونی... مرمیبیپسر بهت گفته آبروتو م هی_ 
 باشه؟! واقعا که... دهیپشتش خواب

 ...یسرکوفتم بزن ینطوریبهت نگفتم که ا انوی: من جردیگویبغض م با
 : ولم کن...کندیم یدستم شانه خال ریاندازم... از ز یرا دور شانه اش م دستم
 نیهمچ ی... ولزنمی: غزل... من بهت سرکوفت نمدهمیم رونیرا کالفه ب نفسم

 ... در ضمن...یکردیپنهون م دیرو نبا یموضوع
 !ه؟ی: چکندیو سرش را بلند م کنمیم مک 

 یخواستی... بدون اطالع من مومدی: اگه ازش خوشت مکنمیم زیررا  میچشمها
 !!؟؟یریدوست پسر بگ

 به شانه ام: برو بابا توام... زندیمشت م با
رفو ح نی: غزل... امیگویم تیو با جد دهمیصورتش تکان م یرا جلو انگشتم

... اول یدوست بش یمن با کس یبدون اجازه  ی.. حق ندارگمینم شتریبار ب هی
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 یتونیمن رد شنند، اگه مورد قبول بود م لتریکنم... بعد که از ف دشییتا دیبا من
 ... مفهومه؟!شهنظر من با ریز دی... که اونم باز بایباهاش دوست بش

 ...کندینگاهم م مات
 نه؟! ای یدی_ فهم

 ...دهدیرا به هم فشار م شیلبها
 ...کندیزده م رتیح کند،یمقدمه و با شدت از چشمش فوران م یکه ب یاشک

 یجوجه؟! چت شننند؟! خب بابا برو اصننال با هر ک ی: هرمیگیرا م دسننتش
دسنت به  یاین یدوسنت شنو... بعد که دوباره تو هچل افتاد کشنهیعشنقت م

 ها... یدامن من بش
 ی: بتوپدیصننورتم م یو تو گزدی... لبش را مکشنندیرا به شنندت پس م دسننتش

 ...رتیغ
 ...دودیمبا سرعت به طرف ساختمانشان  و

 !رت؟یغ ی... چه گفت؟! بشومیم خکوبیزده سر جا م بهت
و در تراس را با شنندت  رودیباال م رسنندیکه به اتاقش م یاضننطرار یپله ها از

 ...شنومیها را از همان فاصله م شهیلرزش ش ی... صداکوبدیپشت سرش م
! م؟کنیم یشوخ دینفهم... واقعا نفهم یچانه ام... دختره  ریز کشمیرا م دستم

 را عوض کنم؟! شیحال و هوا خواهمیکه م
 برمیم خیتا ب خیرابطه دارد، سر خودش و طرفش را ب یاگر بفمم با کس فهمدینم
 اش؟! نهیس یرو گذارمیم

 ...ومشیم رهیاتاقش خ یشلوارم و به پنجره  بیج یتو برمیرا فرو م میها دست
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ها فردا تت را بگ ییتن کار جا ب ریبرو  لت  حا چه دیایتا   یب یزر زرو ی... ب
 ...تیترب

*** 
 ...دی_ خسته نباش

خشننک و ناراحت کننده به جلو  یصننندل یو کمرم را رو کشننمیم یراحت نفس
 شود... یصندل یپشت کسیتا گردنم ف دهمیسر م

 ...ردیگیکالس اوج م یتو همهمه
اندازم... حتما  یام م یبه سنناعت مچ یو نگاه دهمیرا باال م ورمیپل نیآسننت

 گرفتن کارتش رفته... یغزل تا حاال برا
 !؟یشونیپر هی: چدیگویآهسته م ایپو

 ...دهمیتکان م نیرا به طرف سرم
است  که قرار یاز مصاحبه ا جانیو با ه شودیام م یشانیپر لیدل الیخ یب ایپو

ند مصنناحبه قبول شننود و بتوا یاگر تو دیگوی... مدیگویم میشنننبه داشننته باشنن
شود، م ییجا شغول به کار  خانواده اش را  یها نهیاز هز یشتریسهم ب تواندیم
سال پ نیتام سکته زم شیکند... دو   هم اکنون هم خرج وشد  ریگ نیپدرش با 

ها ندگ یدارو هده  یپدر و هم خرج ز به ع  یمادرو خواهر کوچکترش 
 تیاز بار مسئول ی... خواهر بزرگترش سال قبل ازدواج کرد و فقط کماستیپو
 کم شد... ایپو یها
کمک داد، من جرئت نکردم به  شنننهادیآنقدر عزت نفس دارد که هر بار بابا پ و

 ...میبگو یزیچ ایپو
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وقت را هم رها کند و وقت  مهین یآن کارها تواندیشننود، م رفتهیاگر پذ دیگویم
ه چ نیرا با مادر و مخصننوصننا خواهر کوچکترش بگذاراند... واقعا ا یشننتریب

 هستند؟! شانیکه خواهر ها جان و عمر برادرها است یِسّر 
ند م یب ندلشننومیهوا بل قب م یکم ی... صنن هان ن ایو پو رودیع باز  مهیبا د
 گوساله... زدمی: داشتم حرف مدیگویم

شت یکول سته م دارمیبرم یصندل یام را از پ  کاریل چغز نمی: برم ببمیگویو آه
 کرد...

 باهات قهره؟! یگی_ مگه نم
ها ی_ ک ته قهره؟! گفتم صننبح خودش تن ما دعوا  ییگف گاه...  مد دانشنن او

 ...میکنیوقت قهر نم چیه ی... ولمیکنیم
شدیرا م پشیو ز فشیک یاندازد تو یو خودکارش را م کالسور که  نی: خب اک

 ...گهیقهره د یعنیاومده  ییتو رو آدم حساب نکرده و خودش تنها
 ...امی... منم باهات ممیبر ای: بشودیبلند م ایو پو رونیب کنمیرا فوت م نفسم
شماره رومیاندازم و همراهش م یباال م شانه سه بار  و هر  رمیگیغزل را م ی... 

 ...دهدیسه بار جوابم را نم
قهر کرده باشنند که واقعا بچه اسننت... سننالنه سننالنه به طرف سنناختمان  اگر

 ...میرویم یمرکز
 شم...رد ب شمیلومتریک کیاز  خوادی.. دلم نم.نجای: متنفرم از ازندیغر م ایپو

 ...نمینشیشمشاد ها م یجلو مکتین یو رو زنمیم یشخندین
شننده سننت... انقدر دانشننجو ها  نیسنناختمون نفر نی: ادیگویبا نفرت م ایپو

 ...ستیاون غزل ن ری... امیکه... ه کننیم نیو نفر کشنیآه م نجایا
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 یبه غزل که کشنننان کشنننان از پله ها رسننمیو م رمیگیرا م ایانگشنننت پو رد
 ...دیآ یم نییساختمان پا

به سننمتش م پرمیجا م از باال م ی... برومیو  با د ردیگیحس سننرش را   دنیو 
 !؟یشد؟! کارتتو گرفت ی: چخورمیاز اشکش جا م سیصورت خ

عرق کرده اش  یانگشت ها ی... کارت را از الردیگیحرف مشتش را باال م یب
 !ه؟یت مال چ هی... گریکه گرفت نویخب ا: کشمیم رونیب

شت بازو دومی... مگذردیتلو خوران از کنارم م تلو  ستای: وارمیگیرا م شیو از پ
 ...نمیبب
 حراست... یجلو هیکارا چ نیولش کن... ا ری: امدیگویآهسته ُنچ م ایپو

 گفتن بهت؟! ی... چنی: منو ببدهمیغزل را تکان م یتوجه، بازو یب
 !رحسام؟ی: من فاسدم امکندیشانه اش خم م یرا رو سرش

 ! کارتتو چرا گرفته بودن؟!؟یگیم ی: معلوم هست چشودیاز کله ام بلند م دود
 ... با پسرا رابطه...یدار ی: گفتن... مورد اخالقدیگویخس خس م با
 ... با...کینزد یافتد: رابطه  یهق هق م به

فکر ناجور  میبا هم دنی. ها؟! همه ش دمنظورش من بودم.. دی: شامیگویم تند
 من پسر عمه تم؟! یکردن... غزل بهشون گفت

شک رو دهدیتکان م نیرا به طرف سرش  گفتم ی: هخوردیصورتش قل م یو ا
صال... ه ی... کیبا ک نی... بگیک بهم پوزخند... زد... گفت  یگزارش کرده ا

 !؟یبا ... ّک ّک ک یدون یخودت... نم
 ...خوردیشانه سر م یاش از رو یکول
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به کبود دنیاز د نگران ند،یم یصننورتش  کال  لهی: خمیگویم ز خب... اشنن
 عادتشونه... ناینداره... ا

 که... نییشماها نی... همگهی_ م
شتش س کوبدیرا م م ست  شماها نهیسمت را شگاهو به طیکه مح نییاش:   دان

 ...عی... هعیدانشگاهو به گند.. ه طیحسام... من مح ری... امدیکشیگند م
 ...رسدیم نیبه زم شیزانوها
 :دیگویکه اطرافمان اجتماع کرده اند م یانیدانشننجو انیاز م یفیظر یصنندا

 ...کننیم کاریمردم چ یبا بچه ها نیخدا ازشون نگذره.. بب
... جزوه ها و کنمیحرکت برعکسننش م کیو با  کشننمیغزل را م یکول پیز

اش  یآفتاب نکیعطر و ع ی شهی... ششوندیم نیاش با صدا پخش زم یجامداد
 ...دارمیاش را برم یو اسپر زنمیرا کنار م

 !رحسام؟ی_ ام
غزل  یلب ها انیرا م یاسننپر ی... دهانه دهمیم صیصنندف را تشننخ یصنندا

 ...شودیاش باز م یو با دو پاف، راه تنفس ذارمیم
 _ نفس بکش غزلم... نفس بکش...

 شده؟! ی_ چ
صدف که رو ینگاه مین سته م شیزانوها یبه  ش سر  یکنارم ن اندازم و فقط... 

 ...دهمیتکان م
ن ی شانه ن ن و بلندش  رمیگیم شود،یبه جلو و عقب خم م یغزل را که سرش ِه

 ...کنمیم
 ...بنددیرا م پشیو ز فشیک یتو زدیر یغزل را م لیوسا صدف



wWw.Roman4u.iR  78 

 

 ی: به چمیگویم تیرو به جمع ادیو با فر دهمیم هیغزل را به شننانه ام تک سننر
 تموم شد... شی! نمان؟یکنینگاه م

: آروم چه دهدیبه جلو ُهلم م ایو پو بنددیرا م شیچشننم ها ادمیاز فر صنندف
 ...نجایخبرته؟! برو زودتر از ا

 ...شوندیبا پچ پچ از اطرافمان پراکنده م یبا غر غر و بعض یبعض
س آرام ش دنیآرام تا ر صدف دارمیقدم برم نیبه ما سدیمدام م...   شد؟! ی: چپر

روز  نیبهش گفتن که به ا یچ 1بوده؟ یکارتشننو دادن؟! نگفتن مشننکلش چ
 افتاده؟!

شدیبا خس خس نفس م غزل سمت کمک راننده را باز مک  ای... پوکنمی... در 
 یصننندل یتا رو کنمیو من به غزِل شننل و وارفته کمک م خواباندیرا م یصننندل

 ...لرزندیهنوز م شی... چانه و لب هاندیبنش
 درمونگاه؟! شیبری: مدهدیغزل را به دستم م یو صدف کول بندمیرا م در

 یخودم و غزل را رو یو کوله پشننت دانمیکه نم دهمیتکان م نیرا به طرف سننرم
 اندازم... یعقب م یصندل

 خبر نذار... ی: ما رو بدیگویم ایو پو زنمیسوار شدن دور م یرا برا نیماش
شه سوار م میگویم یا با صدف جلوشومیو  ش یپنجره  ی...   :شودیخم م نیما

 ... خب؟!زنمیبهت زنگ م
 : خب...میگویم آهسته

ه را ب نیبه غزل، ماشنن ینگاه میو با ن خوابانمیرا م ی... دسننتزنمیاسننتارت م و
 آورم... یحرکت در م
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*** 
 ...کشمیغزل باال م یشانه ها یرا تا رو پتو
 !د؟ی: خوابپرسدیو م شودیم وارد اتاق یبه آهستگ بابا
 شده؟! یچ یبگ یخوای: هنوز نمدیگویو بابا م دهمیتکان م سر
 : گفتم که...شودیم کیو اتاق تار زنمیبرق را م دیکل
تاق ب از بابا در را نمییآ یم رونیا  یخوایم یعنی: دیگویو م گذاردیباز م مهی... 

شجو هیباور کنم که به خاطر   هی یراب چکسیروز افتاده؟! ه نیبه ا ییکارت دان
 ...دهینشون نم یعکس العمل نیکارت همچ

 خرده حساس هی چکسی: خب غزل از اون هرومیم نییسر بابا از پله ها پا پشت
 تره...

با نه مخنددیم با به آشننپزخا با را از البه ال یو صننندا رومی...   یها ادیفر یبا
ضح م شگر فوتبال نا وا از  شهیبا انبر هم نم یحرف بزن ی: تو نخواشنومیگزار

 ...دیزبونت حرف کش
 خونه؟! ادی: مامان امروزم قصد نداره بکنمیو بح  را عوض م خندمیم

مادربزرگت... حالش  یپاش خونه  هی مارسننتانهیپاش ب هی... کنمی_ فکر نم
ساعد ن ادیز صر مستیم سرو رهی... مامانت هم ع آوا هم زنگ  سیاونجا... به 

 رتش همونجا...زدم گفتم بب
باز هم قرار است نهار،  نکهی... مثل اکنمیرا باز م خچالیو در  دهمیتکان م سر

 ...میبخور یحاضر
ته گت مرغ را ب ی بسنن ند م یم رونینا هار میگویآورم و بل ما هم ن با شنن با  :

 !؟یخوریم
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 !ستم؟ی_ مگه من آدم ن
 ...کشمیم رونیب نتیاز کاب یو تابه ا زنمیم یلبخند

ش یخوایم گفتیمامانت م_  شغول به کار ب  ادی... زیزیچ نیهمچ هی ای... یم
 ...گهیم یچ دمینفهم

 یعنی: آره... میگویحواس م یو ب چرخمیکردن روغن دور خودم م دایپ یبرا
شخص ن صال قبولم م نمیبب دی... باستیهنوز م شنبه م ای کننیا  یبرا رمینه... 

 مصاحبه...
 تا داغ شود... کنمیتابه وصبر م یتو زمیریرا م روغن
 !؟یبر شیتا کجا پ یخوایدختره... م نی_ با ا
 به دستم: آآآخ... کدوم دختره؟ پردیو روغن داغ م فتدیناگت از دستم م ی قطعه

 شد؟! ی: چشودیآشپزخانه ظاهر م یتو ریالس عیسر بابا
... بابا شانه شودیقرمز م دهینکش هی... پوستم به ثانرمیگیآب م ریش ریرا ز دستم

شانه ام م س؟یکرد کاری: چستدیا یبه  اش تا کجا باه یخوایم دمی! من فقط پر
 ارتکاب جرم که مچت رو نگرفتم... نی! ح؟یبر شیپ
 : بننابنننا...میگوی... با حرص مخنددیبلند بلند م و
 : سوووخت...زنمیروغن سوخته داد م یبا استشمام بو و
ام  افهیو بابا باز به ق بندمیآب را م ری... شننکندیموش متابه را خا ریبا هول ز با
 ...خنددیم

 !؟ی! فرزاد خونه اد؟یبکش شیخونه رو به آت دیروز من نباشم با هی_ 
 ...کنمیرد و بدل م یاندازم و با بابا نگاه یرا باال م میابروها
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 !!ن؟؟یسوزوند ی: چشومیم نهیبه س نهیدرگاه آشپزخانه با مامان س یتو
... یچی: هکنمیم رونشیب بایشانه اش و از آشپزخانه تقر یرو گذارمیرا م دستم

 روغن سوخت...
خودتون غذا درسنننننن...  نیبار خواست هیاندازد:  یم نییرا از شانه اش پا دستم

 شده؟! یدستت چ
 رو دستم... دیاندازم: روغن پر یبه پوست ملتهبم م ینگاه

 شده؟! یچ نی_ حواست کجا بود؟! بب
خم  ز،یتوجه به حضور مِن مترسِک سر جال یو ب دیا یم رونیاز آشپزخانه ب بابا

: از بس که هوله.. داشتم ب*و*سدیم یو طوالن قیمامان را عم یو گونه  شودیم
 ...یخوایتا کجا م دمیپرسیازش م
 ...کنمیرا گرد م میها چشم

! ؟یکار کن یواخیکجا م یعنی: تا کجا... دهدیبا مک  حرفش را ادامه م بابا
 مامانت؟! یخونه  ی! قرار نبود بر؟یچرا خونه ا یراست

شمیم یراحت نفس سرک سر م ی... مامان رو شدیاش را از   یسر هی: اومدم ک
 بردارم... لهیوس

 ...رودیبه اتاق م و
شپزخانه برم زندیم یشخندین بابا سرخ  نوا یب یتا ناگت ها گردمیو من به آ را 

 کنم...
 مامان یکه صدا گذارمیبشقاب م یسرخ شده را تو یناگت ها یقطعه  نیآخر

ست خودتون ندرمی: من دارم مشودیبلند م شه کار د ستون با  نمی... ببنی... حوا
سامینه؟! ام ای نیخودتونو جمع و جور کن نیتونیم ستمیشب من ن هی .. آراد .رح
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شه  ستی... کالس داره... فردا هم امتحان زادیتر م ریامروز د ست با داره حوا
 درسشو بخونه...

 : باشه...میگویم بلند
 زیچ کی! من حواسننم را به کند؟یرا م زیمامان چطور فکر همه چ کنمیفکر م و

 ...کنمیرا فراموش م گریبدهم، صد تا موضوع د
شپزخانه م رودیکه م مامان و با همان کج خند معروفش که مامان  دیآ یبابا به آ

 ...؟!ی: نگفتدیگویآورد، م یو حرصم را در م کندیم وانهیرا د
 ...گذاردیبه دهان م یارشوریبرش خ و

 !ن؟یدی: از کجا فهمدهمیم رونیو نفسم را هوف هوف ب نمینشیم زیم پشت
! ؟یاندازد: منو دسننت کم گرفت یرا باال م شیابرو یتا کیلقمه گرفتن،  نیح

واسم به که ح شهینم لیدل نیا ی... ولشهیم دامیخونه پ یتو ریبه د ریدرسته که د
 بچه هام نباشه...

به نما و با همان کج خند که چال گونه اش را   :کندیتکرار م گذاردیم شیباز 
 ...؟!ینگفت
 نگفتم؟! وی_ چ
باال م کف خال ردیگیدسننتش را  عد از  هانش م یو ب با ادیگویشننندن د  نی: 

 !؟یبر شیتا کجا پ یخوایدختره... م
 ...غمبریسنت پ: تا میگویم مسخره

 !؟یباهاش ازدواج کن یخوای: مکندیباال رفته نگاهم م یبا ابروها بابا
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شد... اما در مقابل نگاه خ دیشا ضحک با ساس  رهیم و کنکاش گر بابا... اح
 : فکر کنم...کنمیخجالت م

 !؟ی_ دوسش دار
م رو به تکان دادن س شومیم مانی... اما پشینلنننننی: خمیبگو کنمیباز م دهان

 ...کنمیاکتفا م
 ؟!نه ای یجواب قاطع بهم بده... دوسش دار هیحسام...  ری_ سرتو تکون نده ام

شمیاش... باال م رهیسبز ت یرا تا مردمک ها نگاهم  ی... آب دهانم را از گلوک
 ...کنمیفرستم... و دهان باز م یم نییخشکم... پا

 _ دوسش دارم...
 _ چقدر؟!

 ...ادی_ ز
 !؟ی_ اون چ

 : اونم دوَسم داره...گفتم
 ...دانمیبود: نم نیا تیواقع اما

 !ش؟یشناسی_ چند وقته م
 شده... یکه... رابطمون جد هیسال و خرده ا کی... ی_ سه ساله... ول

 : غذاتو بخور...کندیو به بشقابم اشاره م دهدیسر تکان م بابا
 خرد شده... یگوجه ها یافتد... رو یم نییپا نگاهم

 سوال بپرسم؟! هی_ 
 ...دیگویم یبا دهان پر هوم بابا

 !ن؟یدی: از کجا فهمکنمیبرش خورده را جابجا م یها ارشوریچنگال خ با
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رمو ... من پسیآروم و قرار نداشت مارستانیرفتن به ب یکه برا ی_ از همون موقع
سمیم صادف شنا س هی... به خاطر ت به جلز و ولز  ینطوریساده... ا یهمکال

 یب یلیغزل از تو خ ی... ولیدوسنننت غزل جا زد یافته... تو اونو به جا ینم
 تر بود... الیخ

 بوده... زیت شهیتعجب ندارد... بابا هم یهم جا ادیز نی... اخب
 ...دمی: فهممیگویم آهسته

 هیتک یصننندل یو به پشننت شیرو شیبشننقاب پ یاندازد تو یچنگالش را م بابا
 !؟یباهاش ازدواج کن یخوای: واقعا مزندیم

 میزندگ تیاولو یعنیبه صورتم: خب فعال که نه...  کشمیم یرا با کالفگ دستم
 یاشنبه قبول بشم، ج یمصاحبه  یکه اول درسمو تموم کنم... بعد اگه تو نهیا

 کار ثابت داشته باشم... بعدشم... هیاون شرکته محکم کنم که  یپامو تو
 بود؟! یچ اون دختر... اسمش یکنی_ فکر م

 _ صدف...
 !مونه؟یصدف انقدر منتظر م ی_ آره... فکر کرد

را به دو طرف باز  شی... دسنننت هاشیچشننمها یاندازم تو یرا... م نگاهم
 ی... اونقدردمیسننوال پرسنن هی! من ؟یکنینگام م ینطوری! چرا اه؟ی: چکندیم

شننغل ثابت منتظر  هیمدت تا گرفتن مدرکت و داشننتن  نهمهیدوسننت داره که ا
 بمونه؟!

 _ اون االن فقط منو داره...
 !؟یچ یعنی: شودیو به جلو خم م ردیگیم یاش را از صندل هیتک بابا
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شدن... برادرش دب ی_ پدر و مادرش که تو صادف فوت   ینکیم یزندگ یاون ت
 شیاقوام پدر یهم با صنندف نداره... همه  یچندان محکم یعاطف یو رابطه 

شو  زیمادربزرگ و خاله داره که تبر هیرن و از طرف مادرش هم فقط خارج از ک
 ...کننیم یزندگ

ت هم نداشننته باشننه، چون کسنن ی_ پس حت رو نداره مجبوره با تو  یاگه دوسننِ
 بمونه... درسته؟!

 ابا؟!ب یمنو بترسون یخوای: چرا مفشارمیرا م میکف دست پشت پلک ها با
تو  نکهیچشننمهاتو باز کنم... مثل ا خوامی! من فقط م؟یکنیفکرو م نی_ چرا ا

از احسنناسننش نسننبت به خودت مطمئن  یزی... قبل از هر چشیخوایم یلیخ
نصننف اون...  یحت ای ش،یخوایبه همون اندازه که تو م یدیشننو... بعد که فهم

بعد ها اگر به احسنناسننت  ینجوریبذار... ا شیاونوقت پا پ خواد،یاونم تو رو م
شد... اگه قهر کردلطمه خورد، اگه دعواتو ... بازم ته دلت گرمه که طرفت نین 

 دوست داره... مثل من نباش...
 : مثل شما؟!کنمی... پرسشگرانه تکرار مشودیبلند م یصندل یرو از

شادیشانه ام را م بابا صداگذردیو از کنارم م ف ش شی...  اگه  :شنومیم منیرا از ن
 هم بذار... ییچا هی یحوصله دار

 یآراد را تو یرا جمع کنم... سهم غذا زیتا م شومیاندازم و بلند م یباال م شانه
تا بعدا آراد  ییظرفشننو نکیسنن یرا تو فیکث یو ظرف ها گذارمیم خچالی

 کار ها را من بکنم که... یکه همه  شودیبشوردشان... نم
*** 

 ...رمیگیباران خورده م ی شهیرا از ش نگاهم



wWw.Roman4u.iR  86 

 

 !؟یخوری: چرا نمدیگویآهسته م صدف
با سننر چنگال ذرت گذرانمیرا از نظر م تزایپ یمثلث یها برش : نمکیجدا م یو 

 ...خورمیم
 : غزل بهتره؟!کشدیدست از خوردن م صدف

گالم قاب رها م یرا تو چن حرف اون م*ر*ت*ی*ک*ه  ی: آره... ولکنمیبشنن
 براش گرون تموم شده... یلیخ

 حساسه... یادی_ ز
بدشه... حرف  یاز خصلت ها یکی نمیخب ا یبهش گفتم... ول نوی_ منم هم

که اگه  روزیبراش مهمه... من د یلیخ هیبق به تو ب یکیبهش گفتم...  گه مثال 
 یگفته... ول یزیچ هیبودنش  یعقده ا ی! حاال اونم از رو؟یشننیخر، تو خر م

 خب...
 ...دهمیتکان م نیرا به طرف سرم

 ...ی... راستارهیجامعه دووم ب یتو تونهینم ادیبده... ز یلیخ ینطوری_ ا
 براقش: هوم؟! یمشک یها لهیبه ت دوزمیم چشم

 غزل آسم داره... ی_نگفته بود
 یگفته آسم داره؟! مشکل تنفس ی: کمیگویم ظی... با غروندیدر هم م میها اخم

نفسننش  ادیبهش فشنننار ب یلیخ ی... فقط وقتسنننتیآسننم ن یداره... به حاد
 ...رهیگیم

 !ه؟ی! مادرزاد؟یشیم یچرا عصبان_ خب حاال 
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ندل یرا رو خودم ثل اکشننمیجلو م یصنن کهی: آره... م باردار ن غزل،  یموقع 
رو هم تحمل کرده... من  یادیز یاسترس داشته... و فشار عصب یلیخ مییزندا

 ...دونمیحد م نیدر هم
... اما... فکر یاز حرفم ناراحت نشنن دوارمیام رحسننامی... امگمی_ آهان... م

هسنننت رو هضننم کنه...  لشیکه خالف م یحرف تونهیکه غزل نم نیا کنمیم
ص ست داره پ یطور یزندگ شهیبفهمه هم دیتوئه... غزل با ریتق  شیکه اون دو

 ...رهینم
 منه؟! ریتقص یکنی_ حاال چرا فکر م

گاهش ... نهیها رو بب تیاون واقع یذاریکه نم ییتو نی: چون ادزددیرا م ن
 ...ستیاصال خوب ن نی... و... ایایجلوش کوتاه م شهیهم

صله جواب م یب سادهمیحو ستن ک شم، ه که تا غزل حرف از  یی: منم اگه نبا
 خواسته شو اجابت کنن... ومده،یدهنش در ن

ت : صدف تو منو دوسپرسمیهوا م یو ب کندیبه تکان دادن سرش اکتفا م صدف
 !؟یدار

ماند... و با مک ... سننر  یهوا م ی... رورودیم تزایکه به طرف برش پ دسننتش
 !؟یدونی: خودت نمکندیبلند م

 !"؟یدونی"خودت نم
قاطعانه  خواسننتینبود که انتظارش را داشننتم... دلم م ی... " اصننال" جوابنیا

 : دارم... تو را دوست دارم...دیبگو
:  میگویمک  و بدون فکر کردن م یاز من بپرسنند، ب یکه اگر کسنن همانطور

 ...ادیز یلی. خصدف را دوست دارم..
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 از زبون تو بشنوم... خوادیچانه ام: دلم م ریز زنمیرا م دستم
ش ... کننننضیعر یاش... به لبخند یگلبه یو لبها کندیرا گرد م شیچشمها

سوال نی: ادیآ یم سوونه؟ید هیچه  ست دارم... تو تنها ک  ی! خب معلومه که دو
 که من دارم... یهست

 »که من دارم  یهست یتو تنها کس «
 »رو نداره مجبوره با تو بمونه  یاگه دوِست هم نداشته باشه، چون کس یحت «
شار م یشانیپ را  میبابا... که تمام ارزش ها تی... امان از حرف هادهمیام را ف
 سوال برده... امان... ریز

 !ننننر؟ی_ ام
. ل*خ*ت ..شیها ی... سرش را به سمت شانه خم کرده و چترکنمیبلند م سر

 یبراق رو نی... و نگزندیو نوازشننگرانه... چشننم چپش را پوشننانده... لبخند م
 درخشد... یدندانش... م

 !؟یدیسوالو پرس نیا هوی_ چرا 
 !دم؟یپرسیم دی: نباکنمیمشت م زیم یرا رو دستم

ستها گذاردیم زیم یرا رو شی... آرنج هاشودیپهن تر م لبخندش به  که شیو د
ند،یهم قالب م نه اش: تو امروز  هیتک شننودیم ک چا  شنننهیم تیزیچ هیگاه 

 گفته؟! یزیچ ی! کسه؟یچ یسواال برا نی... ارحسامیام
صنندف... جواب دادن به  دمیسننوال ازت پرسنن هیجنبانم: من  یسننر م یعصننب

 سوالم انقدر سخته؟!
 خندد: مگه من جوابتو ندادم؟! یم
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 ...ردیگیم یرا شوخ زیهمه چ نکهیاز ا ردیگیم حرصم
به جز من کسنن ی_ تو گفت ندار یچون  ! اون ؟یبود چ نیاز ا ری... اگه غیرو 

 !؟یدادیبهم م یموقع چه جواب
 ...کندیم مک 

 نشاند... یلبم م یمکثش... هر چند کوتاه... پوزخند رو و
 هی: تو واقعا کشننندیهم م یرا رو شیو لب ها کندیرا جمع و جور م لبخندش

ما دروغ چرا؟!... نم خوادیشنننده... دلم م تیزیچ عا دونمیبگم آره... ا ... واق
که تو مهم تر تشیموقع یچون تو دونمینم آدم  نیقرار نگرفتم... فعال 

 ...یمیزندگ
ندودجوابش ن ن ن کم  میاز دلخور ی... کمنی... قانع کننده است... وای... تا ح

 ...کندیم
ستمال شدیم رونیب زیم یرو یا شهیش یاز جعبه  ید و دور دهانش را پاک  ک

 !؟یفکر افتاد نیبه ا هویشد  ی: حاال چکندیم
شت شاره ام را رو انگ شمیم یدود ی شهیش یا  ینجوریکه ا شهی: باالخره نمک

 ...میداشته باش یهدف هی دی... بامیبر شیپ
 : هدف... کندیم زمزمه

 !؟ی: خب...هدف... چه هدفدهدیرنگش سر م یشال مشک ریرا ز شیموها و
به سننوالش... و خ یب ها انیم فیبه اخم ظر رهیتوجه  قدمه  ی... بشیابرو م
 !؟یبذار هیمن از خودت ما یبرا یتونی: تو چقدر مپرسمیم

 _ از چه نظر؟!
 !؟یشغل ثابت صبر کن هیتا گرفتن مدرکم و داشتن  یتونی_ مثال م
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 بشه؟! ی_ صبر کنم؟! که بعدش چ
 ...میبشه؟! خب مشخصه... که ازدواج کن یخندم: که چ یزده م شگفت

 !؟یکنیم یاز من خواستگار ی: اال دارپرسدیم یاکشن خاص یر چیه بدون
 _ فکر کن آره...

حلقه  ایگل  چی! بدون هنجا؟یچرخاند: ا یشاپ م یرا دور تا دور کاف نگاهش
 !گذره؟یکه فقط پونزده روز از مرگ پدر و مادرم م ی! اونم درست وقت؟یا

 یزندگ یچقدر هم که مرگ پدر و مادرت رو: «  میکه بگو دیآ ینوک زبانم م تا
 »گذاشته  ریتو تاث

گاهش را از در و د که فه م وارین ندازد تو یم میو م*س*تق ردیگ یکا  یا
شمها ستگارمیچ شه... خوا افه ک نیا ی... تونجای... همکنمیرو قبول م تی: با

که فقط پونزده  یاونم درسنننت زمان... یگل وحلقه ا چیکوچولو... بدون ه ی
 ...گذرهیروز از مرگ پدر و مادرم م

 شیپ یخورده  میبشننقاب ن یماند... صنندف دسننتمالش را تو یباز م دهانم
 ...داردیبرم یکنار یرا از صندل فشیاندازد و ک یم شیرو

 !م؟ی_ بر
کوت م مسننن هش  گا نمین لو ک ج تش را  کف دسننن کان  یو  ت صنننورتم 

 !؟ییجا... کنننننری:امدهدیم
 !؟یگفت ی: تو االن چزنمیمحکم پلک م دهمیتکان م نیرا به طرف سرم
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کافه  نیا ی... تونجای... همکنمیرو قبول م تی: گفتم خواسننتگارزندیم لبخند
که فقط پونزده روز از  ی... درسننت زمانیگل وحلقه ا چیکوچولو... بدون ه ی

 دوباره تکرارش کنم؟! ای... واضحه گذرهیمرگ پدر و مادرم م
 : نه... واضحه... فقط...دهمیم رونیرا پر شتاب ب نفسم

 : فقط؟!کندیمنتظر نگاهم م صدف
 یهفت ماه-شیشنن هیکه... اگه  نهی.. منظورم ایعنی! گه؟ید ی_ تو... مطمئن

 !؟یندار یطول بکشه... مشکل
که : خب مشننکل رودیعقب م یژیق یبا صنندا ی... صننندلشننودیجا بلند م از

 خب مجبورم... یول اد؟یخوشش م یفیاز بالتکل یدارم... ک
 !؟ی: مجبورشومیکنده م یصندل ی... و از روکنمیاخم م بالفاصله

تو  هنکیا ی... براگهیاندازد: خب آره د یساعد دستش م یرا رو فشیک ی دسته
 رو داشته باشم... مجبورم صبر کنم...

ندیم یچشننمک و ندیو رو م ریرا ز فشیک اتیو محتو ز . زودتر.. میبر ای: بک
 ...ادیب یخونه مشتر یامروز قراره برا

 خودتون؟! ی: خونه پرسمیزده م بهت
ست شدیم فشیو رو کردن ک ریاز ز د سامان خک عجله داره... همه  یلی: آره... 

با  کاریچ خوادیپولو م نهمهیا دونمیپول الزمم... من نم گهیش م ته  کنه... الب
 که اون داره... یاون زن
 هیبه فکر  دیاصننال... منم با الشیخ ی: بدهدیو ادامه م کشنندیم یقیعم نفس

 خودم باشم... یآپارتمان جمع و جور برا
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یتا در ها دی به طرف خروج ینیو ح دهمیسننر سننر تکان م شیحرف   یکه 
پر پشننت صننندوقدار را از نظر  یابروها انیم قیو اخم عم رهینگاه خ م،یرویم
 ...گذارنمیم
 ...زندی... سر جا خشکم مشودیم زیخ میهمان اخم ن با

: کشمیصدف را م یمانتو نیو آست دیآ یم رونیب شخوانیاز پشت پ صندوقدار
 صدف...

 _ بله؟!
 حساب نکردم... زوی: من پول مکنمیزده زمزمه م بهت
 فصل سوم: ♦

مان فه دسنننت رو یتا کمر تو ما ته... کال مدم فرو رف و  گذارمیکمرش م یک
 شد... رمید نطرفیا ایدقه ب هی: مامان میگویم
نه  راهنیپ  نی: اردیگیام م نهیسنن یآورد و جلو یم رونیب یرنگ یدود یمردا

 ...ادیخوبه... رنگشم بهت م
نان... اکوبمیام م یشانیدستم را به پ کف ن ن ن نام ن ش ش نخ ک قهیپشت  نی: م

 بپوشم برم... یزیچ هیکنار من  ایشده... تو رو خدا ب
 ...یگی: راست مدیگویلب م ریاندازد و ز یم راهنیپ ی قهیبه  ینگاه

 ...رودیکمدم فرو م یباز تو و
 !؟یکنیم تی: مامان... چرا اذمیگویناله م با
 ریبگ ای... بیزنی: بچه چقدر حرف مردیگیرا به طرفم م یدیسننف راهنیپ نباریا
 بپوش... نویا
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 آورم... یشرتم را در م یو ت زنمیرا چنگ م راهنیپ
 دی: سنناعت چند بادهدیرا هم به دسننتم م یرنگ یبافت نازک سننرمه ا مامان

 !؟یاونجا باش
ه... تازه : دپوشمیم شیبافت را رو زینازک ر وریو پل بندمیرا م راهنمیپ یها دگمه

 بزنم... نمیبرم بنز دیبا
 تونی: غزل ماشننکندیرا مرتب م ورمیزده از پل رونیب ی قهیو  دیآ یجلو م مامان
 برد...

 !؟ی: چنننزنمیم ادیفر بایتقر
به آ انس زنگ بزنه و یخواب دی! صننبح اومد د؟یزنی_ چرا داد م تا  ... گفت 

برداشننت گفت شننار ر  لتمیشننار ر موبا ی... راسننتشننهیم رشید ادیب نیماشنن
مروز ا یبهش بگ شبید یخواستیخودته خب... م ریخودشو گم کرده... تقص

 ...یر یدانشگاه نم
 ... خب؟!ریطرف غزلو بگ ی: در هر صورتمیسایهم م یرا رو میها دندان
 الزم ندارم... نیخندد: حرص نخور... من امروز ماش یم مامان

 !؟یگی: راست مشودیتا بناگوش باز م شمین
 !؟ی: آره... پول داردهدیو سر تکان م ردیگیخنده ام خنده اش م از

 حله... یهمه چ یاون عروسکتو بد چیدارم... فقط سو_ آره 
 ...دارمیرا برم مینمونه کارها یو پوشه  دهمیام جا م یکول یرا تو مدارکم

 ...رحسنننامی: امدیگویم غیبا ج مامان
 باز؟! هیمامان... چ یگوش راستم: وا یرو گذارمیم دست

 !؟یبر یبا کوله پشت یخوای: روز اول کارت مکشدیام را از دستم م یکول
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 افتم... یم یدبستان یپسر بچه ها ادیکه  »یکوله پشت« دیگویبا غلظت م چنان
 ! تازه از کجا معلوم اصال قبولم کنن...ه؟یچ ی_ مادر من کوله پشت

 تایسننوسننول باز نیبار دسننت از ا هی: زدیریم رونیب فیرا از ک لمیوسننا مامان
 ...رونیآقا برو ب هیبرداز مثل 

 !رون؟یب رمیمگه االن دارم مثا خانوما م_ 
 یلب م ریو انگار با خودش حرف بزند، ز کندینثارم م یچشننم غره ا مامان

بودم... فکر کنم هنوز ازش اسننتفاده  دهیبابات خر یچرم برا فیک هی: دیگو
 نکرده...

 فیک هی: فرزاد... فرزاد رسدیبلندش به گوشم م یو صدا رودیم رونیاز اتاق ب و
 !؟یکرد کارشیبودم... اونو چ دهیبرات خر یدست

خت پرت م یرا رو خودم مان م کیو  کنمیت ما به دسنننت   یامروز خودم را 
و مدارکم  دیآ یداخل م یرنگ یقهوه ا یادار فیبعد با ک قهیسننپارم... چند دق

 ...دهدیداخلش جا م زیمرتب و تم
 ...زنمیاز حدش م شیبه وسواس ب یلبخند

اش  ینیبه ب ینیچ نم،یبه شننلوار ج یگذارد و با نگاه یتخت م نییرا پا فیک
 ...یشلوارتم اگه عوض کن نیاندازد: ا یم

ندارم اونم سننِر  شننتریب یشننلوار پارچه ا هی: مامان من پرمیحرفش م یتو تند
 عسل هم هست... عهد بوق... یُکته... تازه مال عروس

ه ام را و پوش فیو ک شومیتخت بلند م ی... از رودهدیسر تکان م یتینارضا با
 ...میرویم رونی... همراه مامان از اتاق بدارمیبرم
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 ...خوردیآشپزخانه صبحانه م یتو بابا
 یاخویمصنناحبه م هی ی: خوبه برادهدیو بد عنق جواب م میگویم ریبخ صننبح

 ...یختیشهرو به هم ر ینجوریا یبر
 ...دیآ یخندم و مامان قرآن به دست جلو م یم

ش ی لبه شیم یکمد جا کف شها نمین سو میتا کف شم... مامان  را به  چشیرا بپو
 ...دهدیدستم م

 ...چسبانمیرا به جلد سبز قرآن م میو لب ها شومیم خم
و  زندیبه شانه ام م ی... دستشومیدستش رد م ریو از ز ردیگیقرآن را باال م مامان

 مامان جان... یبگاول بسم الله  ی: قبل از هر کاردیگویآهسته م
 مامان... ی: مرسب*و*سمیو گونه اش را م گذارمیرا پشت کمرش م دستم

 عروسننک یکوتاه، به سننو یخداحافظ کیو با  زنمی... لبخند مزندیم لبخند
 ...کنمیمامان پرواز م

*** 
خش خش برگه  یگذارم... تنها صنندا یم یمربع ینعلبک یرا رو میچا فنجان

 ...شودیم دهیکاغذ شن یها
 دبندیرنگ را م دیسننف ی... پوشنننه کنمیخب گفتنش سننر بلند م یصننندا با

 ...کندیبه هم قالب م زیم یرا رو شیدستها
 داره... شرفتیپ یخوبه... جا ی... ولیعال گمی_ کارت خوبه.. نم

. اومده... راجع به سنت.. شیسوال برام پ هی: فقط من دیگویو م زنمیم یلبخند
 چند سالته؟!
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شمیم نمیریلب ز یرا رو زبانم سه... دو ماه د ستی: بک و  ستیتو ب رمیم گهیو 
 چهار...

: همدیم حیبپرسنند خودم توضنن یسننوال نکهیاندازد و قبل از ا یباال م ییابرو
 دبستانو دو سال زود تر موعد مقررش شروع کردم...

 ...ی: پس نابغه ازندیم هیتک استشیبلند ر یپشت یصندل به
 مامانمه... یها نیتلق ریتاث شتری_ ب

شه ام را رو زندیم یکج لبخند سر م زیم یو پو سربازدهدیبه طرفم  ه هم ک ی: 
 ...یمعاف شد

 : حاال واقعا کف پات صافه؟!دارمیو پوشه را برم شومیم زیخ مین
 ...ادیبه نظر م نطوری: ادهمیو جواب م زنمیم یشخندین

 ...یکارتو شروع کن یتونیخندد: خوبه... از فردا م یم یبلند یصدا با
 ... استخدامم؟!یعنی: میگویزده م رتیح
... فردا راس سنناعت هشننت رسننهیبه نظر م نطوری: ادیگویاز خودم م دیتقل به
 باش... نجایا

 هم دارم جناِب... یمشکل هی... من ی_ ول
 ...یتوالئ ژنی... بی_ توالئ

که من  دیهسننت انیجر... حتما در ی: بله... جناب توالئزنمیم یسننرفه ا تک
 تمام وقت... تونمینم نیهم ی... براخونمیهمزمان دارم درس م

ستش راجع  ی... همون فردا که اومددونمیم دونمی: مدهدیهوا تکان م یرا تو د
 ...میزنیحرف م یبه ساعت کار
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 اهیو س پرپشت یها لیبه سب یو دست کنمینگاهش م رهی... ختیترب یب مردک
 هم هست؟! یا گهید ی: مسئله کشدیم دشیو سف
 ...شومیکرم رنگ بلند م یمبل چرم یو از رو دهمیتکام م نیرا به طرف سرم

 ...ی_ راست
 : بله؟! دارمیبرم میرو شیپ زیم ی هیرا از کنار پا فمیک

 رهام... نی_ دکتر رهام... دکتر فرز
 _ خب؟!

 !ش؟یشناسی_ م
 تن...: پدربزرگم هسکنمیرا دست به دست م فمیک

ز ا سننتیکه صنناف ن ییبا کف پا نهی: جدا؟! پس همکندیرا گرد م شیچشننمها
 ...یمعاف شد یسرباز
 ...ردیگ یام م خنده

سر  شم... مثل بابات... تو پ شک ب ستادم بود... منم قرار بود پز _ پدربزرگت ا
 مونده... ادمیخاص بود خوب  شونیلی... نه؟! چون فامگهید یفرزاد

. االن... ..نیبود یپزشک ی: پس... اگه دانشجوپرسمیم جیو گ دهمیتکان م سر
 ...نجایا

رو انتخاب کرده بودم... اما  ی_ انصننراف دادم... به اصننرار خانواده م پزشننک
 خب... نتونستم... انصراف دادم و رفتم دنبال عالقه م...

 نن؟!پرسد: دکتر رهام... االن کجان؟! تهرا یاندازم و م یرا باال م میابروها
به پدرم و عمه م منتقل کردن و رفتن  مارسنتانویرفتن... سنهام ب نجای_ نه... از ا

 آلوده ش خسته شده بودن... یشمال... از تهران و هوا
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قابل تحمل  ریواقعا غ گهیکردن... تهران د ی: کار خوبدیگویم یکشنندار هوم
 شده...

... به یرب یتونیگرفتم... م: خب... وقت تو رو هم دیگویو م کنمیم دییسر تا با
 داخل... ادیهم بگو ب ینفر بعد

 یم رونیکوتاه از اتاق ب یخداحافظ کیو با  کنمیاحترام خم م یبه نشانه  یسر
 ...میآ

 ی: چپرندیم یمنشن زیم یروبه رو یها یصنندل یاز رو یو آرش خسنرو ایپو
 شد؟!
 اندازم: استخدام شدم... یرا باال م میها شانه

اه اش بکوبد پس کله ام که نگ شننهیتا طبق عادت هم بردیدسننتش را باال م ایپو
 ری: تو روحت امزندیلب غر م ریو فقط ز کندیمنصننرفش م یمنشنن ی رهیخ

 حسام... م*ر*ت*ی*ک*ه خر شانس...
*** 

 !؟ی: خپل هنوز خوابزنمیتراس م یا شهیبه در ش یپشت انگشت، ضربه ا با
 که ییو صورت و چشمها ختهیبه هم ر یا موهاو غزل ب رودیکنار م ییکشو در

 شود... یچهارچوب در ظاهر م یپف کرده، تو ادیاز شدت خواب ز
 شده باز؟! ی_ چ

و من نیتو؟! ماشنن یخوابیشننوم: چقدر م یو وارد اتاق م زنمیدسننت کنارش م با
 ! هان؟!؟یچرا صبح برداشته بود

 خاموش شد... شمیاز پ شتری... ده بار بنتیماش نیتو هم با ا ری_ برو بم
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ام بگو باب یرو برو جلو نایخب... ا کنهیداره کار م کسی_ بدبخت پنج سنناله ف
 لکنته رو عوض کرد برام... نیدلش سوخت ا دیشا
 !ه؟یچ نایکشد: ا یپشت شانه ام کله م از

شقاب ش ایگذارم: ب یتختش م یها را رو ینون خامه ا یحاو ب شنیب  ینیری... 
 استخداممه...

 ردن؟!: قبولت ککندیاش ها م شهیش یو تو داردیبرم یپاتخت یرا از رو نکشیع
 شییخدا یخوردن داره... ول ینیریش نیپرد: پس ا یتخت م یجهش رو کی با

 ...رنیگیجور کارا نم نیا یرو که برا ینون خامه ا
: رولتم گرفته بودم... تو که کنمیگونه اش را لمس م یانگشنننت رد مالفه رو با

 ...اوردمین گهید یدوست نداشت
 اندازد... یظرف م یدستش را، تو یتو ینیریو بعد ش دهدیتکان م سر

 !؟ی! دوست نداره؟ی_ چ
 ...دهیمزه نم ینطوری... اارمیهم ب ییشود: بذار برم چا یجا بلند م از
شانه ها یم رونیاز اتاق ب و از  ،یزیچ یآور ادیاندازم و با  یرا باال م میرود... 

 غزل... اوخ... یپرم: راست یجا م
 ...: سالممیگو یو با خنده م کشمی... عقب مکنمیبرخورد م ییدر به دا یجلو

 !؟یسالم... باز تو از تراس اومد کی: علگذاردیاش م نهیس یدست رو ییدا
له از پ ن،ییپرم پا یخب سننخته سنناختمونو دور بزنم... از اتاق خودم م یی_ دا

 باال... امیاتاق غزل م یها
ر پله ها تا د ی... مگه فاصله یکند: بچه چقدر تو گشاد یرا گرد م شیچشمها

سل بود خوب بود...  نیا دیساختمون چقدره؟! با یورود درو قفل کنم... تا ع
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غزل اتاقشننو صنناحب شننده  یاتاقش... از وقت یپا بذاره تو یکسنن دادیاجازه نم
پشت سرت ظاهر  هویداخل بعد  انیاز تراس م شهی... همنهیوضع ما هم گهید
 ترسه خب... یشن... آدم م یم

 نیکه شننما نترسنن امیبه بعد با سننر و صنندا ب نیاز ا دمیمن قول م یی_ خب دا
 خوبه؟!
شم شه داچاندیپ یدور محکم م کیرا  گو ش یی: عجبا... نمگه با  دیجون ببخ

 ...یکه نترس مایبا سر و صدا م گهی.. مشهیتکرار نم گهیغلط کردم د
 یرق مب شیها چشمها ینیریش دنیبا د ییو دا کشمیبه گوشم م یاخم دست با

 به چه مناسبته؟! نایزند: اووه.. ا
 اونه... ی_ استخدام شده بابا... برا

 ...نمیب یبه دست م ینیو غزل را س گردانمیبرم سر
مه ا ییدا خا تا نون  تاق ب داردیبرم یدو  گه  یم رونیو از ا رود: سننهم منو ن

 برم... دیشده با رمی... من االن دنیدار
 !؟یخوای... چقدر مگهید ی: بابا سهمتو برداشتدیگویبا اعتراض م غزل

 ؟یخپل تر بش یکه هست ینیاز ا ی_ بذارم همه شو تو بخور
 ... فقط ُپرم...ستمیکوبد: من چاق و خپل ن یم زیم یرا رو یچا ینیس غزل

: کندیم یفیدانم که از سر به سر گذاشتن غزل چه ک یخندد... م یبلند م ییدا
 اضافه... ی... پر از چربیآره... ُپر

 یم رونیممتد غزل، از اتاق ب غیکالفه از ج ییزند و دا یم غیاز ته دل ج غزل
 رود...
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به طرفش دراز م دسننتم به...  یلیمن خ یغزلم... جوجه  ای: بکنمیرا  هم خو
که وقت رمیگیم یکی رم،یم زن بگاصننال من اگه خواسننت  ب*غ*لش یمثل تو 

 دستم حال کنم... ریز ادیب اشیچرب نیا کنم،یم
 دور دور شیتو مالجت که شنن کوبونمیم نیهمچ ،یچرب یبگ گهیبار د هی_ 

داره که  یچقدرم چرب ی... تازه شننم... اون صنندف الغر مردنیخودت بچرخ
 ...یدست تو که حال کن ریز ادیب
 ...ندینش یتخت م یرو و

دوره  هی گمیچاق بشنننه... اصننال م کنمی: حاال مجبورش مزنمیم یچشننمک
 ...نهیتو آموزش بب شیپ ادیفشرده ب یکالسا

 ...داردیرا برم شیو فنجان چا دیگویم یکشدار نننشیا
 هم داره... گهیمناسبت د هی ینیریش نیغزل... ا گمی_ م

ه شو فقط ب گهیدهم: اون مناسبت د یو ادامه م کندیپشت فنجانش نگاهم م از
 ...گمیتو م
 چسباند: خب؟! یم شیفنجان را به لب ها ی لبه

 کردم... ی_ پنجشنبه از صدف خواستگار
 !؟یپاشد: چننن یشرتم م یدهانش به ت یتو یچا

ه... چته؟! یشرتم را با دو انگشت از تنم فاصله م یت ََ ََ  دهم: َا
 کند: قبول کرد؟! یرا گرد م شیچشمها

کشد: خننننننننناک بر  یقطره سر م نیرا تا آخر شیو غزل چا دهمیتکان م سر
 سرش...

 دارم... اجیگذرم... فعال به کمکش احت یم تیاهم یحرفش ب از
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 ...یکمکم کن دیبکنم و ... تو هم با یکار هی خوامی_ م
ها بدنش م هیرا از پشنننت تک شیدسننت ندیگاه   یواخیاگه م نی! ببکار؟ی: چک

 اتقیاز دوست و رف یکیحرفا، من حوصله ندارم... به  نیو از ا یامتحانش کن
 بگو...

 ...خوامی... مستی: نه نه... اون نمیگویم تند
صدف  یبرا خوامیاش: م یدرشت مشک یبه چشمها زنمیو زل م کنمیم مک 

 حلقه بخرم...
*** 
جون  گهیبسنننه... من د... تو رو خدا رحسنننامیام ی: وادیگویبا نق نق م غزل

 ندارم...
 ...ی... چقدر تو تنبلایکم راه ب هیچرخم: بابا  یعقب م به

ست ها شودیم خم  ...تونمینم گهی: به خدا دگذاردیم شیزانوها یرا رو شیو د
 یچ هی... یدیانقدر وسننواس به خرج م یبخر یخوایازدواج که نم یحلقه 

 ...گهیبخر بنداز جلوش د
 یینجایا دمیبرمش: قول م یاندازم و به زور همراهم م یم شیبازو ریز دسننت

با نیآخر میریکه م خب منم  باشنننه...  غازه  به ج یزیچ هی دیم که   بمیبخرم 
 طال انقدر گرون باشه... کردمیغزل اصال فکرشو نم یبخوره... وا

در : انقکندیرا از حصننار انگشننتانم خارج م شیو بازو دهدیبه بدنش م یتکان
.. اولشه. نی! تازه ا؟یفکر کرد ی... پس چشمیدم دارم خفه منچسب به من خو
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به هم یفکر کرد  دهیم ری! من موندم تو دهنت هنوز بو شننه؟یراحت نیازدواج 
 !؟یریزن بگ یخوایم یچطور

... قبل از ورود با میرو یم یکشننند و به طرف جواهر فروشنن یدسننتم را م و
ونه... خ گردمیمن برم ی... نگرفتیگرفت یگرفت نجای: ادهدیهشننندار م تیجد

 مفهومه؟!
 شود... یم یو غزل جلوتر از من وارد جواهر فروش دهمیخنده سر تکان م با

حرف زدن  ی... غزل به من اجازه دیگویخوش آمد م ییبا خوشننرو فروشنننده
ض دهدینم شروع به تو سکندیدادن م حیو خودش  شنده   یحلقه ها ینی... فرو

 ...گذاردیم مانیرو شیرا پ فیساده و ظر
ا ... سننرم رکندیاشنناره م شیرو نیبا تک نگ یفیو ظر دیسننف یبه حلقه  غزل

شش م کینزد سته م برمیگو ه حلق یداره... من هر چ نیکه نگ نی: امیگویو آه
 ساده بوده... دمید

 نیازدواجه َابَله... تو که هم یکند: اون حلقه  یو پچ پچ م رودیم یغره ا چشم
ه ... تو مگهینامزد یحلقه ها حلقه  نی... ایریرو بگ دختره یبر یخوایاالن نم

 !؟یاریدر م ی! چرا منگل باز؟ینیبینم لمیف
 ...میگو ینم یزیاندازم و چ یابرو باال م متفکر
 چطوره؟! نمی: بنداز دستت ببدهمیم یانگشتانم باز نیرا ب حلقه
 ...میرب ریبگ نویتو رو خدا هم رحسامی: من چرا بندازم دستم؟! امدیگویم کسل

ست ستم م انیچپش را م د شت چطو یتو نمیبب خوامی: فقط مرمیگید ... هیرانگ
 !؟یتو چرا امروز انقدر بدقلق
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 انگشت نسبتا تپل غزل، تنگ ی... برادهمیانگشت دومش سر م یحلقه را تو و
 است...

شنده ستها فرو شت ها گذاردیم شخوانیپ ی شهیش یرا رو شید ا ر شیو انگ
اشه... ب کیدست خانم کوچ یاون انگشتر برا کنمی: فکر مکندیهم قفل م یتو

 ...نیاگه اجازه بد
 ...خوامیخودم نم یممنون... برا یلیحرفش: نه خ یپرد تو یپابرهنه م غزل
 ...دهدی... و با مک ... سر تکان مکندیرا گرد م شیجوان چشمها مرد
... نه گهیخوبه د نی: همگذاردیم شننخوانیپ یآورد و رو یانگشننتر را در م غزا
 !ر؟یام

 ...دهمیموافقت تکان م یبه نشانه  یسر
... دکشیمخم سوت م د،یگویرا م متی... فروشنده که قردیگیازم فاصله م غزل

 ...کشمیآورم و کارت م یم رونیپشت شلوارم ب بیپولم را از ج فیک
م را ه ... حلقهدهدیم لمیرا تحو دیو بعد کارت و رس پرسدیرمزم را م فروشنده

و جعبه را به همراه  گذاردیم یمخمل سننرمه ا ی هیبا رو یمربع یجعبه  یتو
 که آرم فروشگاه را دارد... یقرمز مشک ییساک مقوا یفاکتور فروش، تو

 ...دهدیم لمیرا با گفتن "مبارک باشه" تحو ساک
... در حال امتحان کردن چرخمیکرن غزل به عقب م دایپ یو برا کنمیم تشننکر
 ..: چه قشنگه.رمیگیو مچ دستش را م رومی... کنارش منمشیبیم یدستبند
 یسننتاره را از دسننتش در م زیسنناده با سننه آو یو دسننتبند طال زندیم یلبخند

 آورد...
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 !؟ی: دوسش دارپرسمیم آهسته
: ردیگیفاصننله م نیتریاندازد و با تشننکر از فروشنننده، از و یاش را باال م شننانه

 خوشگل بود...
ش از شت چی: تو که همییآ یم رونیب یجواهر فرو ست ندا م ... اونیوقت طال دو

 زرد... یطال
 گهی! به خدا دگه؟یخونه د می... برالیخ ی_ چون ساده بود چشممو گرفت... ب

 راه رفتن ندارم... ینا
 دیصننبر کن... َمرده به من رسنن قهیدق هی: کنمیو متوقفش م میگریرا م دسننتش

 نداد...
 نداده باشه..._ خب 

 ...امیم رمیگیبمون من م نجایهم هیثان هی! تو شه؟ی_ ِا... مگه م
 سپارم... یساک حلقه را به دستش م و
 زنمیم یخسته اش لبخند ی... به چهره دهدیسر تکان م یحوصله و عصب یب

 ...شومیم یو مجددا وارد جواهر فروش
... 

 هیتک یواریو به طرف غزل که به د فشارمیدستم م یرا تو یلیم*س*تط ی جعبه
 ...رومیم زندیضربه م شیپا ریز تیداده و با پنجه به گران

 !؟یشد؟! گرفت ی: چردیگ یم واریاش را از د هیتک دنمید با
 !ه؟یچ نی: اکندی... اخم مرمیگ یصورتش م یرا روبه رو جعبه

 _ مال توئه...
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گرد  شیچشمها هیاز ثان یکسر ی... توکندیو بازش م ردیگیرا از دستم م جعبه
ننیحسام... ا ری: امدیگو یزده م رتیو ح شودیم ن ننی.. ه ن ... برو پسش بده ن

 ...خوامشیمن نم
 !؟یمو رد کن هیهد یخوای_ م
 ...ننننری: امکندیم ناله

ر و دسننتبند را دو رمیگی... مچ دسننتش را مکشننمیم رونیرا از جعبه ب دسننتبند
 نی: ببزنمیمچش لبخند م یدیسننف یدسننتبند رو یاندازم... به زرد یمچش م

 ...ادیچه به دستت م
: دگردانیمرطوبش را دور تا دور صورتم م یمشک یها لهی... تکنمینگاهش م و

 پولش... نی.. اریام یول
نسی: هدارمیاشاره ام را با فاصله از لبش نگه م انگشت ن  ی... پولش از حلقه ن

 نیهمچ شهیجوجه م نخرم؟! م یاون بخرم برا ی... براستین شتریصدف که ب
 !؟یزیچ
 هیدعوت منو به  ایخونه؟!  یبرگرد یخوای: حاال... مدهمیدسننتش را فشننار م و
 !؟یکنیقبول م یلیچرب و چ یراشکیپ تزایپ

*** 
 یکه عنننننننننننناشق رشته ام هستم، ب یمن یشرکت خوب است... برا یتو کار
ها جایخوب اسنننت... در ا تین مه فرصنننت جوالن دهیفرا ا... در ن به ه  ...

 ...یشدن... فرصت نو پرداز دهی... فرصت ددهندیم
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شدم و در همان  دهیا فرا شنا  سه نفرشان آ سهامدار دارد که من فقط با  پنج نفر 
 نو هستند... یها دهیا یخدا دمیکوتاه فهم دارید
 یحطرا نکهینشننان بدهم... ا یفرصننت داشننته باشننم خود نکهیمن... ا یبرا و

 اوج... یعنی... نمیبب تیکنم... نقشه بکشم و لبخند رضا
عد از  و کارم م کیحاال... ب ته از  ها گذرد،یهف فشننرده  یبا وجود کالسنن

کار کنم... و با وجود کارها و  شیرو دیکه با ینامه ا انیدانشننگاه... با وجود پا
سئول شرکت برا ییها تیم وجه  ننننننننننننچیبه ارمغان آورده، به ه میکه کار در 

 کنم... ینم یاحساس خستگ
 شننتریروز ها ب نیدور کند گذاشننته اند... مامان و بابا ا یرا رو زیهمه چ انگار

آخر سننال  یاسننت و به فکر کارها دیع کی... نزدشننودیم شننانیدایخانه پ یتو
مهمان ما هسنتند... فشنار مادرجون  شنتریهسنتند... مادرجون و آقاجون هم ب

 ...اشدرا داشته ب شیباشد تا هوا دیبا یکیرود و  یباال م یهنن
تا از ب یو آراد به فکر راه حل آوا مدرسنننه را دو در کنند... اما  سننتمیهسننتند 
شتم با ستیکتبا ذکر کرده تا خوِد خوِد ب رشانیمد ض دیو ه ر سر کالس ها حا

 رسانده... زین نیوالد یشوند و ان را به امضا
له م غزل نا ها  نان از درس  ندیهمچ عد از  ک که از  یسنننال و خرده ا کیو ب

که من  یانتخاب رشته ا یبرا شیهمچنان نق زدن ها گذرد،یدانشجو شدنش م
 انجام دادم، پا برجاست... شیبرا
ساب و کتاب ها ییدا شرکت، اغلب د یبه خاطر ح سال  وقت به خانه  ریآخر 
 ...دیآ یاصال نم ای د،یآ یم
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بزرگ  یمعمول یاز تخت ها یفقط کمآن موقع است که غزل تخت من را که  و
و من را هم  کندیتصناحب م دهدیبهش م یشنتریتر اسنت و فرصنت جوالن ب

 ی هچیاتاق خواب مهمان و ته تهش قال ایباال  یطبقه  منینش یکاناپه  یآواره 
 کف اتاق...

ه حلق ی... جعبه شرفتیو رو به پ یام با صدف هم خوب است... معمول رابطه
 ری... صنندف درگکندیم ینیام سنننگ یکول یام، هنوز تو دهیخر شیکه برا یا

 یسننهام کارخانه  یشننمار و واگذار یفروش خانه و ملک و امالک ب یکارها
 ...دمشیهفته به جز دانشگاه، ند کی نیا یپدرش است و تو

 ی... با اموالردیگیخنده ام م کنم،یوقت ها که به خودم و صنندف فکر م یگاه
شننود... آنوقت تمام  یمحسننوب م ونریلیدختر م کی ده،یکه بهش ارث رسنن

اسنننت که اگر حقوقم را تمام و کمال پس انداز کنم، بعداز  نیمن ا یدغدغه 
ته  نیا توانمیسنننال م کی باالت کیرا بفروشننم و  میپا ریز یلکن را  رشمدل 

 بخرم...
 ...ریبخ ادشی

ن ناقابل بود توما ونیلیپانزده م متشیگرفتم، ق لیتحو یندگیرا که از نما نمیماش
 سننتیتومان، بوِق دو ونیلیپدر رفته بود... حاال با آن پانزده م یآقا بیکه از ج

 روزگار نامرد... ی... هدهندینم یو شش را هم به کس
... 

... گذارمیم زیم یهم گوشننه  یو همه را رو کنمیکاره را لوله م مهین یها پالن
 !؟یریم ی: دارکندیدستش بلند م ریز ینقشه  یسرش را از رو ایپو
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: با صندف قرار دارم... قراره دهمیوسنر تکان م زمیریام م یکول یرا تو لمیوسنا
 ...مینیخونه بب میبر
ها ایپو ندیرا گرد م شیچشننم نده ام مک خودش  یبره برا خوادی: مردیگی... خ

 ...رمیمنم همراهش م نه،یخونه بب
 برد... ینقشه فرو م یو باز سرش را تو دیگویم یآهان ایپو
ا ر یسنناعت یمرخصنن یروم... برگه  یم رونیاز اتاق ب یکوتاه یخداحافظ با

 دش،یکشننم و در جواب خسننته نباشنن ی... کارت مگذارمیم یمنشنن زیم یرو
 ...کنمیتشکر م

اندازم و  یکه در حال بسننته شنندن اسننت م یآسننانسننور یهول خودم را تو با
 چسبانم... یام را به گوشم م یگوش
 !؟ییحسام کجا ری_ ام

 ... تو ام کم کم اماده شو...رونی_ االن از شرکت اومدم ب
 ...کنمیو تماس را قطع م دیگو یم یباشه ا صدف

 یرا م نیماشنن موتی... رمیآ یم رونی... بسننتدیا یم نگیپارک یتو آسننانسننور
 ...مشویم نیکم باد است، سوار ماش یجلو که کم ریبه تا یفشارم و با نگاه

شد با شدیساعت طول م کیاز  شتریب د،یآ یکه م یدیباران تند و  به خانه  تا ک
 صدف برسم... ی
 ...هیسننود: اوووه... چه بارون یسننوار م عیو سننر دیآ یم رونیسننه تک بوق ب با

 سالم...
را به حرکت در  نیماشنن دهم،یو همزمان که جواب سننالمش را م زنمیم لبخند

 آورم... یم
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 !؟می_ خب... کجا بر
آقاهه... اسننمشننو فراموش کردم...  نیدنبال هم میبر دی: بابنددیبندش را م کمر
شونمون م برهی... اون مهیامالک نیهم شه همدهیخونه رو ن شب  نی... کاش ب ام

 خسته شدم... یفیبالتکل نی... من از امیخونه رو قولنامه کن
که دوست دارد طرف  دانمی... مدهمی... تنها سر تکان مشیجواب حرف ها در

 ...زدیبر رونیمقابلش سکوت کند، تا هر چه در دل دارد را ب
و بعد هم با  داند،یکه صننندف اسننمش را نم یمشننناور امالک یدنبال آقا به

 ...میرویاش، به ساختمان مورد نظر م ییراهنما
 طبقه... ستیبرج ب کی ازدهمی یدر طبقه  ،یواحد هشتاد متر کی

 ...کندیآپارتمان را باز م یاندازد و درب چوب یم دیکل یمشاور امالک یآقا
واحد  یتو مان،یقدمها ی... صدامیشو یتعارفش، ابتدا من و صدف وارد م با

 ...چدیپیم یخال
 خانوم؟! نیدی_ پسند

با اگذرانمیرا از نظر م میرو شیپ یو مرد شننکم گنده  زنمیم یچرخ  نکهی... 
ند یو مارک دار متیگرانق یلباسننها ما کمرب  یکه طرز دهات یبه تن دارد، ا

 را برده... شیلباسها یشکمش بسته، تمام جلوه  یرو یوار
باز و بسته شدن در اتاق خواب ها را  ی... صدازندیواحد م یتو یگشت صدف

 تسننیبزرگ ن یلیخ نجای: اپرسننمیو اهسننته م رومی... پشننت سننرش مشننونمیم
 ...یستین شترینفر ب هیبرات؟! تو که 
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به... تازه همچرخدیپا به سننمتم م یپاشنننه  یرو  یهم دلم م نجای: نه... خو
 !ه؟یخب چاره چ ی... ولرهیگ

نفر  هی شهیهم ستی: تازه من که قرار نکندیو زمزمه وار اضافه م زندیم یچشمک
 بمونم...
به هم  یکه مال توئه زندگ یتو خونه ا امیباش که بعد از ازدواج ب الیخ نی_ 

 کنم...
 : عزت نفست منو کشته...رودیباال م شیلب ها ی گوشه

باز م و بادیگویلب م ریو ز کندیدر تراس را  و  زیدسنننت م هی نجایا یبرا دی: 
 ...رمیبگ یصندل

 ...شهیرو به پارک باز م رحسامیام نیبب ای: بدهدیکودکانه ادامه م یبا شوق و
 ...رومیخش جلو مر میبه ن رهیو خ فرستمیم نییخشکم پا یدهانم را از گلو آب
 ...رومیرخش جلو م میبه ن رهیو خ فرستمیم نییخشکم پا یدهانم را از گلو آب
انداخته... دسننتم را به طرف  هیصننورتش سنننا یکم جان دم غروب، رو نور

صورتم  ردیگی...نگاهش را از وبه رو مبرمیم شیبازو ست، و بعد به  و اول به د
 ...دوزدیم

 ...دهمیم شیبه بازو یفشار
 ...کندینگاهم م مات

 ...کنمیداخل اتاق و نفس حبس شده ام را آزاد م کشانمشیحرکت م کی با
 ...یخوریسرما م یشیم سیخ رونی_ ب

 ...زنمیم رونیو از اتاق ب کنمیجمله ام م ی مهیضم یلبخند متزلزل و
 ...کنمیو با انگشت عرق پشت لبم را پاک م کنمیم یپوف
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در جواب " پسند شد؟!"  دویآ یم رونیاز اتاق ب یا قهیدق کی یریبا تاخ صدف
 ...دهدیسر تکان م ،یمشاور امالک یآقا

 ... انشاا... فردا صبحستین ی_ خب پس مبارکه خانوم... االن که وقت مناسب
 داشننته فیقولنامه که جناب صنندر هم تشننر یبرا دیاریب فیسنناعت نه تشننر

 باشند...
 : جناب صدر؟!زندیم جیگ یکم صدف

 ...کنمیصاحب خونه رو عرض م _
 ...میشویاز آپارتمان خارج م یو سه نفر دهدیسر تکان م صدف

ساندن آقا یبرا شاور امالک یر س یشکم گنده  یم شهر...  س،یخ سر  تا آن 
 ... مردک پررو...رومیم دیباران شد نیا یتو
: کندیتعارف م شننهیو صنندف مثل هم شننومیمتوقف م یدرب آهن یبه رو رو
 اخل؟!د یاینم

صدف ا زنمیدر جوابش لبخند م شهیهم مثل صرار م شتریب یکم نباریو  : کندیا
 ...یخوریسرما م یتا خونه بر سیخ ینطوری... اخورمتیداخل خب... نم ایب

 : صدف...زنمیم شیصدا آهسته
 _ بله؟!

 ...دارمیعقب برم یو کوله ام را از صندل کنمیرد م یدو صندل نیتنه ام را از ب مین
 ...کندیحرکاتم را دنبال م یبا کنجکاو صدف
 ...کنمیحلقه را مشت م یو جعبه  برمیم فیک یرا تو دستم
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 ی... مطمئنیشنناپ به من داد یکاف یکه اون روز تو ی_ صنندف؟! تو از جواب
 !گه؟ید
 شده؟! یزی: خب... خب آره... معلومه که مطمئنم... چدهدیسر تکان م جیگ

 ...رمیگیصورتش م یکف دستم را روبه رو دهمیتکان م نیرا به طرف سرم
 !ه؟یچ نی_ ا

 ...کندیو درش را با فشار شستش باز م داردیرا برم یمخمل یجعبه  و
 افتد... یکه به لکنت م ی... وزباننمیبیرا م شیشدن چشمها گشاد
 منه؟! یبرا نی... ای... برانیحسام... ا.. ا ری_ ام
شدیم رونیرا از جعبه ب دیسف ی... حلقه دهمیتکان م سر شگفت ک  یم یو با 

 ...ی... مرسی... مرسریام ی... وا فهیچقدر نازه... چقدر ظر نی: ادیگو
 یو دسننتش را جلو دهدیانگشنننت دسنننت چپش جا م نیدوم یرا تو حلقه

 ...ی: چه اندازه هم هست... مرسردیگیصورتش م
شتر که تو نی: ادهمیدهانم را فرو م آب شه... خ یانگ ستت با ه راحته ک المید

 شیخب فرصننتش پ ی... ولدمشیکه خر شننهیم یهفته ا کی... یمال خودم
 بود که... نیکه بهت بدم... هم تو سرت شلوغ بود، هم من... ا ومدین

 ...کنمیصدف نگاه م یو به چلچراغ چشمها دهمیم رونیرا ب نفسم
 ...زنندیاش برق م یمشک یها لهیت

بگم...  یچ دونمی: من واقعا نمدهدیفشنننار م شیدندان ها نیرا ب نشییپا لب
 شدم... ریغافلگ یلیخ

س یحلقه رو بنداز نیکه ا نی... همیبگ یزیچ ستی: الزم نزنمیم لبخند تت د
 ارزش... یبرام کل
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 ...گذاردیتمام م مهیشود، جمله ام را ن یکه دور گردنم حلقه م شیها دست
 ...ردیگیو لبخندم عمق م گذارمیپشتش م ِی تخت یو تعلل، دستم را رو ریتاخ با

 ...تینها یبه وسعت ب یلبخند
*** 

 ...دارمیرا بر م لمیو وسا میگو یم دیهمکار ها خسته نباش به
 ...میگذار یرا پشت سر م دیقبل از ع یروز کار نیآخر یها قهیدق نیآخر

 گذرد... یدر زود منوروز مانده... زمان چق دیشود تنها پنج رو به ع ینم باورم
 ...میآ یم رونیساختمان شرکت ب از
 !؟ینک کایچ یخوایم ختنیکه به حسابمون ر یا یدیع نیپرسد: با ا یم ایپو

ست م یرا تو چمیسو  یبرا رمیگیم یزیچ هی... احتماال دونمیچرخانم: نم ید
 ...هیبق
 ...کردمیفکر م نی: منم داشتم به همدهدیسر تکان م جانیبا ه ایپو
. من دارم ..میبا من بر ایب دیخر یبر یخوای: اگه مپرسننمیو م کنمیم ینیف نیف

 ...رمیهمون طرف م
 ...میشویم نیو سوار ماش کنمیم قبول

 ...زنمیاستارت م دیبلند و شد یعطسه  کی با
 !؟یکنیم نیف نی_ چته تو از صبحه ف

 خوابانم: فکر کنم سرما خوردم... یرا م یکشم و دست یرا باال م دماغم
 ...ینه... حتما سر ماخورد ی_ فکر کن

 باران ماندنم با صدف است... ریز ی جهی... نتکنمیو حرکت م زنمیم یخندیل
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شرکت به حسابم وار یا یدیع تمام  یا یاز موجود یمین یکرده بعالوه  زیکه 
آوا و آراد و غزل و  یشننود که برا یم ییکه قبال داشننتم، خرج خرت و پرت ها

 خرم... یم هیو بق یمان
 ...نطوریهم هم ایپو
ن شلوار کتا کیشود  یدسترنجمان، م نیبه اصطالح اول نیتنها سهممان از ا و

 ِکِرمش را... ایخرم و پو یاش را م یکه من گچ
 ...کنمیخودمان حرکت م یخانه شان و به طرف خانه  رسانمیرا م ایپو

ش ست ها یرا داخل م نیما ساک ها ییبرم و با د از  د،یخر یپر از جعبه ها و 
 ...رومیبه ساختمان باال م یمنته یپله ها

 یهوا م یمامان رو ی هیگر یرود، با صدا یباز کردن در جلو م یکه برا یدست
 ...زندیماند... خشکم م

 ...کنمیو در را با هول باز م میایتا به خودم ب کشدیطول م یا هیثان
 روم... یعقب م یو کم خورمیم یمحکم یمحض گشودن در، تنه  به

 رود... یم نییبا عجله از پله ها پا مامان
 شده؟! ی: مامان چرومیو دنبالش م کنمیرها م یدستم را گوشه ا یتو لیوسا
 یرنجویقربونت برم... ا ی: عمه الهکندیدود پشت سرم و مدام تکرار م یم غزل

االن  سننتای... عمه... عمه جونم وایاریهم سننر خودت م ییبال هیکه  یاگه بر
 ...شهیبابام آماده م

تونم صبر کنم م م  ی: نمدیگو یکند و با هق هق م یرا باز م نشیدر ماش مامان
 ... تونم م م... ی... نم

 چه خبره؟؟؟!!! نجایبه منم بگه ا یکی: میگو یم یبلند یصدا با
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 ...ردیگیمو هق هقش شدت  کندینگاهم م مامان
 بد تر از مامان... غزل

لباس هم حسشان  یکه از رو شیدست ها یشود و سرد یم زانیآو میبازو از
 ...کندیمتعجبم م کنم،یم

ام کالفه  یخبر یجود... از ب یرا م شیو ناخن ها ستادهیدور تر ا یهم کم آراد
 شوم... یم

 ...نمیب یو آوا را نم گردانمیم چشم
 : اوا کجاست؟!پرسمی... و به زحمت م کنمیم خی

 ماند... یدر م یال دشیبندد... دامن سف یرا م نیدر ماش مامان
شان ب ییدا ساختمان سد مدیآ یم رونیبدو بدو از   یچ یی: داکنمی... راهش را 

 شده؟! آوا کجاست؟!
 اجازه بده... رحسامی: امزندیکنارم م کالفه

ش در  ی... اجازه بده من رانندگامیجان... منم باهات م ایکند: پر یرا باز م نیما
 کنم...
 کشد... یشاگرد م یصندل یو به زحمت خودش را رو هیبا گر مامان
 جوشد... ی... مغننز سنننرم... دارد مکنمیم حس

 ی... چرا توجهمانمی... مات مرودیم رونیب اطیو از ح ردیگ یدنده عقب م ییدا
 به من ندارند؟!
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مان م کنمیگرد م عقب به طرف سننناخت نه م نی... بدومیو  به آراد ت  ...زنمیراه 
حسام... صبر کن...  ری: امشنومیپرشتاب غزل را پشت سرم م یقدم ها یصدا

 ... َاه...نننریام
 ! آوا جان؟!؟ی: آوا؟! خونه اکنمیباز م یکی یکیاتاق ها را  در

 ...ستی... نستیکشد: آوا خونه ن یم نننغیج غزل
ستم را به در م کف ست؟!  یو بر م واریبه د خوردی... مکوبمید گردد: پس کجا

 بود؟! ینطوریچه خبره؟! مامان چرا ا نجایا
نگ م از ندیپشنننت چ قه ا هی ای: براهنمیبه پ ز خدا آوا طورنطرفید به   شی... 

 نشده... مادرجون...
 ...چرخدیبا شنندت.... به طرفش م سرم

 ...کشدیعقب م... و ترسدینگاهم... م از
 ...دیآ یترسش... تند تند... به حرف م از

 ...زنمیو مبهوت... به دهانش زل م مات
و من...  خوردیشنننده... تند تند تکان م دی... که از اسننترس سننفشیها لب

 شنوم... یفقنننط... سه کلمه را م
 ... کما"یمغز ی" فشار خون باال... سکته 

*** 
سته به د سرم سرم م واریرا آه شت  شاره ش را  یپ شت ا کوبم... غزل ناخن انگ

 !رحسام؟یام شهیم ی: حاال چردیگیبه دندان م
 ... حاال آوا کجاست؟!دونمیدورم: نم یرا به سقف م میچشمها

 ...یمادرجون.. اونطور ی... وقتگهید مارستانهی... احتماال بدونمی_ نم
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بوده... بعد به بابات  شننشیشننده آوا پ یمادرجون اونطور یکند: وقت یم بغض
نهیزنگ م ثل از به اور انس... م بات هم  با کهی...  نه  رسنننیبا هم م ن  یخو

سوننیمادرجون... مادرجونو که م ستان،یب ر  خونه... آراد زنهیبابات زنگ م مار
ها نایهم ع ته برا ییحرف  بات پشنننت تلفن بهش گف با که   تکرار مهع یرو 

 ...کنهیم
 ...ردیگیه مام آراد را نشان یبرزخ نگاه

 !ه؟ی: چکندیرا گرد م شیچشمها
 ه؟!بچ یادم بش یخوایم ی! تو کدن؟یم ینطوری: خبر بدو اتوپمیحرص م با

 ...دونمیتو رو نم ی_ من که آدمم ول
 ...رودیشوم و آراد با دو از اتاق در م یم زیخ مین یعصب

 غرم: الدنگ... یلب م ریو ز دهمیم رونیرا ب نفسم
ستش را رو غزل سه  یکف د ستانیب میبر ایگذارد: ب یم میزانو یکا .. من .مار

 ...ارهیدلم طاقت نم
 یرا از جا م مانیزنگ تلفن هر دو یجوابش را بدهم که صنندا کنمیباز م دهان

 پراند...
 : الو؟!دهمیو تلفن را جواب م کنمیم یشدستیپ

 حسام؟! ری_ ام
شار م واریرا به د کمرم سالم بابا... چه خبر؟! مادرجون شومیو بلند م دهمیف  :

 چطوره؟!
 چسباند... یتلفن م یگوشش را به گوش غزل
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 مثل قبله... ی... همه چستین ی_ خبر
 کشم... یاراده آه م یب

سا ری_ ام سام... و شب ه یخونه  دیبر نیبردار لتونویح  چکدومیعمه ت... ام
 ...نیونه تنها نمون... تو ختیی... نه ما، نه دامیایخونه نم

 ..امی: من نمدیگویو با اخم م ردیگیفاصله م غزل
 منزل عمه... رساندیکه اوا را هم م دهدیم حیو بابا توض کنمیم اخم
 ...کشمی: من از شوهر عمه ت خجالت مزندیلب م غزل

 ...امیمن نم گهی_ بابا غزل م
 شب تحمل کنه... هی! بهش بگو اد؟ینم یچ یعنی: دیگویکالفه م بابا

 کشه... یخجالت م دی_ از سع
 : مگه خجالت داره؟!کندیفوت م یگوش ینفسش را تو بابا

 : بهشون بگو برن خونه عسل...شنومیرا م ییدا یصدا
 ...گهیم تییدا رحسامی_ ام

 عسل... مامان خوبه؟! یخونه  میریبابا... باشه م دمی_ شن
 ایحواسش به مادرجونت باشه  دونهیخوب باشه؟! نم تونهیبگم؟! مگه م ی_ چ

 آقاجونتو بکنه... یپرستار
 _ مگه آقاجون اونجاست؟!

 ...دهدیتکان م نیو سرش را به طرف گزدیلب م غزل
 یخونه  ارمیقطع کنم... آوا رو م دیبا گهیمن د رحسنننامی... امنجانی_ آره... ا

 عسل... حواست بهش باشه...
 هست..._ باشه... حواسم 
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 لتوی: برو وسامیگو یکنم و رو به غزل م یو تماس را قطع م کندیم یخداحافظ
 جمع کن...

*** 
 کشم... یآوا باال م یشانه ها یرا تا رو یالجورد ی مالفه

 قهیگونه ها و شق ی... اشک روکنمیپشت انگشت اشاره گونه اش را نوازش م با
 اش رد انداخته...

 ...کندیم یخواب ناله ا یب*و*سم... تو یاش را م یشانیپ شومیم خم
ستم سرش م برمیفرو م شیموها یرا ال به ال د ست  شتانم را به پو سر انگ  یو 

 کار را دوست دارد... نی... امیسا
 شام... ایب ری: امدیگو یم یبه آهستگ کشدویدر سرک م یاز ال عسل

 ...نی... شما بخورخورمی: من نمزنمیم لبخند
 بندد... یشود و در را پشت سرش م یارد اتاق مو کامل
 ...شهینم داریآوا حاال حاال ها ب ای... پاشو بیکه شام نخور شهی_ نم
 ...کنهی... گلوم درد متونمی: االن نمزنمیم یسرفه ا تک
 یزیچ هی ای... پاشننو بیخرده تبم دار هی: چسننباندیدسننتش را به گونه ام م کف

 نباشه تا بهت دارو بدم... بلند شو... یبخور معده ت خال
 هیتک تخت ی هیو کمرم را به پا خورمیسر م نییبه پا یمان ِی نیتخت ماش یرو از
 ... من که با تو تعارف ندارم...تونمیدهم: به خدا نم یم

رو دسننت  ی: از لجبازدهدیم رونیو نفسننش را ب زندیرا به کمرش م دسننتش
 حسام... حرف حرف خودته... ریام یندار
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 _ عسل؟!
 ... مگه نه؟!شهی: مادرجون خوب مدهمیو ادامه م کندینگاهم م منتظر

 ...شهی: معلومه که خوب مزندیزانو م میو رو به رو گزدیم لب
 ...کنمیرا حس م میگلو بیشدن س نیی... باال و پادهمیدهانم را فرو م آب
نه  یاون شننب... از شننشیفردا برم پ خواسننتمی_ م  گهیما بودن د یکه خو

سر نم کردیهفته... همه ش گله م کی... دمشیند  هی... براش هدیزنیچرا بهم 
م ه لهیحاال که هم دانشننگاه تعط خواسننتمیحقوقم... م نیبودم... با اول دهیخر

م بر مارسننتانیب دیحاال با یبمونم... ول شننشیپ یشننرکت، برم دو سننه روز
 ...دنشید

سل را رو ینرم ست ع ست د : من مطمئنم مادرجون کنمیگونه ام حس م یپو
 ...شهیخوب م
 است... سیبراقش... خ یها یشکالت

 ...شهی: خوب مدیگویو مصمم... اما با بغض م دهدیتکان م سر
بد هی_  جدان... از ا یحس  عذاب و ثل  کهیدارم... م ... چرا زودتر نرفتم ن

 ...ششیپ
 حرف نزن انگار مادرجون دور از جونش... یجور هی... رحسامی: امکندیم اخم

 ...رودیو به طرف پنجره م کشدیم یقیعم نفس
 ... بغنننض دارم... بننغنننننننض...دیآ یم رونیبا خس خس ب نفسم
 کف اتاق... ی چهیقال یافتد رو یو نور مهتاب م زندیپرده را کنار م عسل

... خوب شننهی... خوب مشننهی: مادر جون خوب مکندیسننر هم تکرار م پشننت
 ...شهیم



wWw.Roman4u.iR  122 

 

 ...نمیب یرا از پشت سر م شی... لرزش شانه هاکندیهوا بغضش سر باز م یب و
 کنم... هیشد... منننن هم... گنر یم کنننناش

قدمها چرخدیطرفم م به با  پاشننو امداردیفاصننله مان را برم یبلند یو   ری: 
شو... غزل و آراد منتظر  سام... بلند  شن...  هیح تلنگرن... نذار اونام مثل آوا ب

 ه...ک میخودمونو کنترل کن میاگه نتون میپاشو... من و تو که بزرگترشون
 ...گذاردیشانه ام م یو دستش را رو ندینشیم میرو روبه
 : عسل؟!رمیگیرا باال م سرم

 ...رحسامی_ جانم؟! بلند شو ام
 ...چسبانمیرا به شانه اش م سرم

 تر... نننندیشد نباریلرزد... ا یشانه اش م بننناز
 ...نمکیصدا... آزاد م ی... و بغضم را... بنننشیبه بازو فشارمیام را م یشانیپ
 فصل چهارم: ♦
 یبه گوش و گردنم م یگذارد... دسننت یام م یشننانیپ یرا رو سیخ یحوله  آوا

 دکتر... یبر دیحسام... با ریام شهینم ینطوری: ادیگو یکشد و آهسته م
... مامان بعد از چهار روز اومده سنننتیدهم: الزم ن یبه دسننتش م یفشنننار

 نگرانش کنم... یالک خوامیخونه... نم
 !ه؟یالک یکه دار یتب نی! ا؟ی_ الک

... تسین یمهم زیفرستم: چ یم نییدردناکم پا یاز گلو یدهانم را به سخت آب
 ...شمیتا فردا پس فردا خوب م
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پا یاز رو آوا به  پاتخت خوردیسننر م نییتخت  به  فردا  :زندیم هیتک یو از کمر 
 ...دهیع

چند روز، به سننرعت بغض  نیا یو مثل همه  ردیگیرا در آغوش م شیزانوها
 ...یدی: اونم چه عکندیم

 : آوا جان...کنمیشوم و دستم را به طرفش دراز م یم زیخ میتخت ن یرو
 کنم؟؟؟!!! نننکاریمن االن چ یننننگیکنم؟! م کاریچ یگی_ تو م

 بابا بود... یپرد: صدا یاز جا م آوا
 یتخت بلند م یاندازم و از رو یم نییام پا یشننانیپ یرا از رو سیخ ی حوله

 ...خورمیشوم... تا در اتاق تلو تلو م
با دارن دعوا کندیشنننده و آهسننته پچ پچ م زانیاز نرده ها آو آراد با : مامان و 

 ...کننیم
خوددار... و مامان  یروند ته سننرم... بابا یاز شنندت تعجب م میچشننمها

 !کنند؟یآرام من... دعوا م شهیهم
... نمکیو باز م بندمیرا محکم م می... چشمهارمیگ یراه پله م یرا به نرده  دستم

 چرخد... یخانه دور سرم نم گرید
سراز از شش را  شیدر برابر بچه ها شهیکه هم یشوم... مامان یم ریپله ها  آرام

شد، حاال جلو یبد تو ریکرده تا تاث یحفظ م شته با شان ندا پروا  یب ما یرفتار
 کشد... یم غیج

ننجایا ادیاون ب خوادی_ من دلم نم ن ن ! ؟یخوااام... چرا بهش خبر داد ی... نم
 یگرفت... حاال براش مهم شننده که مادرش رو ینم یخبر چیسننال ه نهمهیا

 افتاده؟! مارستانیتخت ب
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 یبرد: مگه من بهش خبر دادم؟! اصال مگه من شماره ا یرا باال م شیصدا بابا
 بابات بهش خبر دادن... ایداداشت  دیاز اون دارم؟! شا

شحال؟یالیخ ی: چرا انقدر بزندیضجه م مامان  آره؟! گرده،یکه داره برم ی! خو
 ! مگه بدتننن؟ی... چرا نباشیمعلومه که خوشحال

 ... چرت و پرت نگو...ایرت و پرت نگو پرکشد: چ یهوار م بابا
شت  یروم... مامان تمام تنش م یو جلو م دهمیم یخودم جرئت به لرزد... از پ

 : مامان...رمیگیرا م شیسر شانه ها
با کان م با به طرفم ت هدیدسننتش را  مانتو تو نی: بردار ببر اد تاقش یما تا  ا

 نکرده... وونمونید
 ...ایدقه ب هیاورم: مامان...  یمامان م یبه بازوها یکف دست فشار با

شدم...  گهیکه د ی... منکنمیت م وونهیمن برم... من د دمی_آآآآررره... با کهنه 
 از چشمت افتادم...

 ادشیرف یو صدا کندیپرت م نیرا به زم یعسل یبا پشت دست گلدان رو بابا
 ...چدیپیهم م یتو ،ینیشکستن گلدان چ یبا صدا

 نکننننن... وونهیمفت نزن... منو د_ انقدر حرف 
کشد: به  یم غیگذارد و از ته دل ج یم شیگوش ها یرا رو شیدست ها مامان
 منننن دسننت نننننزن... یخوننننه  لیوسننا

آشننغاال از من  نیکند: ارزش ا یرا وارونه م شیرو شیپ یبا لگد عسننل بابا
 !؟یدیعذابم م ینطوریکه ا شترهیب

 ...برمیان به طرف اتاق خوابش مرا کشان کش مامان
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ه  دهی... عذاب...مویداره...ک ی: معلومه... ّک ّک کدیگو یراه با هق هق م نیب
 ...عیه عیه عیه ه ه

سل م به ستن در، به آوابرمشیو داخل اتاق م شومیزور متو نگ ر ی... قبل از ب
 ...اوردیآب ب یوانیتا ل کنمیاشاره م دهیپر

ست ها م یتخت م یرا رو مامان صورتش را با کف د شانم...  شاند و از  ین پو
 کند... یم هیته دل گر

 کشم... یم نییرا از صورتش پا شیو دست ها ذارمیشانه اش م یرو دست
 ... آره؟!گردهیداره بر م سایخاله پر دم،یکه من فهم نطوری_ ا

س-یآب صورتم م سشیخ یها یطو سام من چ ری: امدوزدیرا به  کنم؟!  کاریح
 کنم؟! کاریچ

ها  یاشننفتگ نینبوده؟! پس ا یاز طرف بابا عالقه ا ی_ مامان مگه بهم نگفت
 !ه؟یمال چ
 یداخل م یآب ونی... آوا با لکندیباز شنندن در اتاق، کالممان را قطع م یصنندا

 ...زدیریم نیزم یبه تخت، نصفش را رو دنیو تا رس دیآ
 یم یچسننبانم... جرعه ا یمامان م یو به لب ها رمیگیرا از دسننت آوا م وانیل

 کشد... ینوشد و سرش را کنار م
 یم رونیگذارم و با اشنناره ام، آوا از اتاق ب یم یپاتخت یخورده را رو مین وانیل

 رود...
 ...کنمیم یسوز نهیخلط دار و س ی سرفه

 _ مامان؟!
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سام... باباتو م ریام دونمی_ من م سمیح ساله دارم باهاش  ستی... بشنا و پنج 
سم پر دونمی... اما نمکنمیم یزندگ ... زمیریبه هم م ینطوریا اد،یم سایچرا تا ا
رفتار بابات هم  نی... اکنمیدارم م کاریچ دونمی... اصننال نمیجنون آن هیمثل 

 کنه... یم دیرو تشد میناراحت
شارم: مامان وقت یاش را م شانه سیبابا رو م یگیم یخودت دار یف س پ ،یشنا

 رفتارا... نیا
س یرو نم سایچون پر یفهم ی... نمیفهمی_ تو نم شد به یشنا ضر  ... اون حا

شو  شو بزنه... فقط به خاطر جلب توجه جون خود خاطر جلب توجه بابات رگ
و دو سننال کنارش  سننتیکه ب ی... از خواهرترسننمیبه خطر انداخت... من م

 ...ترسمیم نهیرو بب شیاقعو یچهره  چکسیکردم و اجازه نداد ه یزندگ
و عرق کرده  سیخ ی قهیرا به شننق میاندازم و لب ها یدور شننانه اش م دسننت

 کند... یام خفه م نهیس یچسبانم... هق هقش را تو یاش م
و حاال مامان سر بر  کردمیم ییپر مهر مامان عقده گشا ی نهیس یمن رو یروز

 ...گذاردیمن م ی نهیس
 ...دیآ یم رونیهوا از اغوشم ب یبعد، مامان ب یا هیو ثان میکنیدو سکوت م هر

 مامان؟! کنهیخس خس م ینطوریت ا نهی! چرا سرحسام؟ی_ ام
 ...ستین یزی: چزنمیم یدلگرم کننده ا لبخند

ت دارو به ی! چرا نگفت؟یسرما خورد رحسامی... امنی: صداشو ببکشدیم ینیه
غافل شنندم و سننرم به کار خودم گرمه ! انقدر ازتون ؟یا ینطوریا یبدم؟! از ک
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شدم... تنت چقدر داغه...  یزنیباهام حرف م یدار نهمهیکه ا صدات ن متوجه 
 دقه صبر کن االن... هیصبر کن... 

 یزی! چ؟ی: مامان.. مامننننننننان... چرا انقدر هول کردرمیگیرا م شیها شانه
 ...هیجزئ یسرماخوردگ هیکه...  ستین

 ! من؟یجزئ یسننرماخوردگ یگی... بعد مادیباال م! نفسننت به زور ه؟ی_ جزئ
 !؟یبه فکر خودت باش دیتو خودتم نبا ستیحواسم ن

به همه چ شنننهی: تو همکنمیتمام وجود ب*غ*لش م با هسنننت  یحواسنننت 
 ...شهیمامان... هم

 یاپیسننرش را دو بار پ یکشنند... رو یم میبازو یرا نوازش گرانه رو دسننتش
 پشتتم... نننری: انقدر غصه نخور مامان... من مثل ش ب*و*سمیم

و  ییتو رو بدم دست دا دیخندد: مادرجونت که حالش خوب بشه با یم آهسته
شون ببرنت مردانگ هیبابات  سر ک یچ یعنی... یریبگ ادی یچند جا با خود ه پ

 انقدر بچه ننه باشه؟!
 نکرده؟! یرییتغ چی_ حال مادرجون ه

 خب هنوز... یباال رفته.. ول شیاریهشکشد: سطح  یم آه
سخت است:  شیادامه دادن برا فهممیکشم... م یکمرش م یدستم را رو کف
 مامان... دمیفهم

 ...نی_ مادر و پسر خلوت کرد
 ...گرداندیو با قهر رو برم شودیاز آغوشم جدا م مامان
ه ب نیدیراه م : منمدهدیم هی... بابا شنننانه اش را به در اتاق تکردیگیام م خنده

 خلوتتون؟!
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 ...دهدیهم فشار م یرا رو شی... لب هاکنمیمامان نگاه م به
ت  هنی: کجا؟ً صبر کن معاردیگی... مامان ساعدم را مشومیتخت بلند م یرو از

 کنم بهت دارو بدم...
 بعد مامان... ی: بذار برازنمیلب م اهسته

 ...کنمیبا چشم و ابرو به بابا اشاره م و
 حسام... ریغرد: ام یزده م حرص

 ...رومیخندم و به طرف در م یم
 بچه... شهیم یهات عفون هیحسنننام... ر ری: امزندیبلند صدا م مامان

 گذرم: شب مامان... شب... فعال استراحت کن... یکنار بابا م از
 شده؟! ی: چپرسدیآرام م بابا

 ...اریب... از دلش در یچی: هدهمیتکان م نیرا به طرف سرم
 با زنم رفتار کنم... یچطور یبد ادیمونده تو به من  نی_ هم

 من است که مامان را نرم کردم... ری... تقصردیگیم حرصم
... آوا و آراد همزمان بندمیو در را پشنت سنرم م میآ یم رونیحرف از اتاق ب یب

سته  یو آراد با نگاه شوندیظاهر م میرو به رو سد: اعمال  یاتاق م یبه در ب پر
 !؟یخاک بر سر

به  ایفضول نی: برو بچه... برو ادمیو کمرش را به جلو هل م رومیم یغره ا چشم
 ...ومدهیتو ن
*** 

http://www.roman4u.ir/


 129 بی نهایتند لبخ

بد: چه  یو محکم پشنننت کمرم م کندیتخت پرت م یخودش را رو غزل گو
 خبنننررررر؟؟!!

 افتم: َاه... چته؟! یبه سرفه م دایشد
شدم به خدا... ا یم یدیق یب با شتن م؟یخانواده س ما دار نمیخندد: خل  ! نذا
 بگذره بلند شدن رفتن... لیساعت از سال تحو هی

دل از  لمیکه حاضنر نشند سنر سنال تحو یدی_ نگران آقاجون بودن خب... د
 ِبَکنه... مارستانیب

آوا  ...افهیپکر... عمه تو ق یی... بابا ناراحت... داشییبود خدا یدی_ عجب ع
مال بود حاالنتونیب میبغض دار.. تو در حال فس فس... فقط من و آراد نر  ... 

 بود؟! ینطوریعمه چرا ا
: به خاطر برگشنننت خاله دارمیبر م یپاتخت یکلد اسننتاپ را از رو ی بسننته

 ...ساسیپر
 !گه؟ید نایو ا بی: ترس از رقدهدیچاک م شین غزل

... دهنشننون ینگ یزیچ نایآوا ا یبار جلو هی: کنمیرا از لفافش خارج م قرص
 چفت و بست نداره...

 ...ستمیخب... من دهن لق ن لهی: خدیگویم یکشدار شیا
: انقدر فرت و فرت قرص نخور از زندیو به سنناعدم چنگ م داردیبرم یزیخ و
 یانقدر طوالن تیضننیکه مر یکنیم یخود درمان ینطوریخودت... هم شیپ

 شده...
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با همسینده حالم خوش ن ریکشننم: غزل گ یرا عقب م دسننتم خوب  نای... 
ش به مارسننتانیاز ب یوقت گهیمامان بهم دارو بده د شننبی... قرار بود دشننمیم

 رفت... ادشیزنگ زدن کال 
 ...شهیم تی_ بخور بخور... بعدش که تموم تنت رو عفونت گرفت حال

 ...شهیهم نم یطور چیکشم: ه یآب را سر م وانیاندازم و ل یرا باال م قرص
... من یدونی:مزندیچانه م ریرا ز شیو دسننت ها خوابدیشننکمش م یرو غزل

 ترسه... اگه شوهر یم نهمهیطالق گرفته مامانت ا سایچون عمه پر کنمیفکر م
 سننایحسننام... عمه حق داره بترسننه... پر ریام ینبود... ول یداشننت مشننکل

 ...یدیخوشگله... عکساشو که د یلنننننننیخ
 : منظور؟!کنمیچشم نگاهش م یگوشه  از
 داره که بتونه باباتو... تیو جذاب یانقدر خوشگل گمیم یعنی_ 

 _ غنننزل...
 !ه؟ی: ِاه... خب چکندیم اخم

 _ گنده تر از دهنت حرف نزن...
 یگفت اگه فرزاد دنبال خوشگل یبابام داشت به عمه م دمی_ آخه من خودم شن

 ...رهیتو رو بگ ومدیبود که نم
 ...یخوشگل نیتو دهنتا... مامان من به ا زنمی_ م

نددیغش م غش مانمخ ما مانم  ما چه  با...  با خب  نهیم ی:  به ک نه...  چه ن ... ب
ست دارم بب یلیبا هم دارن؟! خ یو بابات چه برخورد ساینظرت عمه پر  نمیدو
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شگله  کمیعمه از نزد سه... چون همه  یفقط تو ایانقدر خو سا مال  یعک عک
 !نه؟ گهید رسهی... قبل از رفتنش... امشب مشهیسال پ یو خرده ا تسیب

کان م سننر تاق برا دهمیت تا دور ا گاهم را دور  با دایپ یو ن  یم لمیکردن مو
 چرخانم...

 !؟یخوایم ی_ چ
 چشمم بود... یاالن جلو نی... هممی:گوشدارمیرا بر م بالش
ها غزل بار شیچشننم ندیم کیرا  با ک عد مو  رونیشننکمش ب ریرا از ز لمیو ب

 ها... کنهیم تمیداره اذ یسفت زیچ هیاز اون موقع  گمی: مکشدیم
رو  یگندگ نیبه ا زیچ نی: واقعا اکشننمیم رونیانگشننتانش ب انیرا از م موبابل

 که شکم تو داره... ی... البته با اونهمه چربولی! بابا ا؟یحس نکرد
 : خفه شو...کوبدیرا به صورتم م بالش

لرزد و عکس صنندف  یدسننتم م یکه تو کنمیرا باز م یخندم و قفل گوشنن یم
شمک م یرو را به  لی" چه حالل زاده" و موبا میگوی... در دل مزندیصفحه چ

 چسبانم... یگوشم م
 _ سالم...

 مبارک... دتیع ؟ی_ سالم... خوب
 توام مبارک... دیع ی_ مرس

شد: چه ع یم آه سخره... توام که  یخونه  نیا یتو نجای! تک و تنها ا؟یدیک م
 ...یزنیزنگ به من نم هی یکه حت ییچند روزه کجا ستیمعلوم ن
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گوشش را به پشت موبابل چسبانده به  شه،یغزل را که به عادت هم یکالفگ با
صننندف... اوضننناع  ختهیبه هم ر یلی: اوضننناع خونمون خدهمیعقب هل م

 ...ستمیرو به راه ن ادی... خودمم زیدونیمادرجونمو که م
خرده به فکر منم باش... منم  هی ی_ آره خب... از صنندات مشننخصننه... ول

 تنهام...
صالدیگویم جانیچسنباند.. صندف با ه یباز گوشنش را به موبابل م غزل  : ا

 ...نجایا ایپاشو ب
 !؟یخندم: چ یم

 !؟یاریدر ب ییمنم از تنها یایب شهیم یخب؟! مگه چ هی_ چ
 ...رونیب میدنبالت بر امیشدم م: بهتر میگویم متیمال با
ندیگو یم یلجباز با نری: نخ ن ن ن  یایب خوامی... من مایاالن پاشو ب نی... همن

نفرم پاشننو تو  هی نجا،یاومدم ا ی... از وقتشننمیم وونهیخونه م... به خدا دارم د
 خونه م نذاشته...

 ...هیائیح ی: عجب بزندیو با اخم لب م ردیگیفاصله م غزل
 : صدف جان...کنمیدردناکم را لمس م یشانیچهار انگشت پ با

 ...کنمی... خواهش مای... بری: امدیگویالود م بغض
 ...کنمیو سکوت م دهمیم رونیب یرا با کالفگ نفسم

 !رحسام؟یام یای: مدیگو یم ملتمسانه
 ...امیکشم: م یم یقیعم نفس

 نهار منتظرتم... ی: باشه... من برادیگو یم یشاد با
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 خونه ش؟! یبر یخوایپرسد: م ی... غزل شگفت زده مکنمیرا قطع م تماس
ند م یرو از خت بل فتیم یکه چ یدیکنم؟ شننن کاری: چشننومیت ... اونم گ

 تنهاس... گ*ن*ا*ه داره...
 یدختر مجرد که چ هی یخونه  یریم وونهی: دکندیرا گرد م شیچشننمها غزل

 ...کنهیآبروت م یبشه؟! ب
 یم رونیبه همان رنگ از کمد ب یشننرت یاندازم و ت یتخت م یرا رو یآب نیج

 آبرو کنه؟!... رو تو بکن اونطرف... یاورم: اون منو ب
... دمیرو تو بکن اونطرف انگار تا حاال کم د گهیم نی: همچردیگیغر غر رو م با

 رو داره... یانجام هر کار تیقابل شناسم،یکه من م یواال اون صدف
کشم و شلوارم را عوض  یآرنج باال م کیشرت را تا نزد یجذب ت یها نیستآ
 ...کنمیم

 چاره صدف... ی_ ب
 ...کنهیم یی... از االن داره فرمانروایافتاد نیا ریتو که گ چارهی: بکندیم نگاهم

کشم:  یباال م مهیرا تا ن پشیو ز پوشمیم شرتمیت یرو یدیکاله دار سف ی لهی 
 خب حاال توام...

 !؟ی: برو اصال به من چدیگو یم یدهن کج با
 ...دیبگو خواهدیهر چه دلش م دهمیخندم و اجازه م یم
گرفتم و از آن  ایبا پو دمیکه روز خر ییخرت و پرت ها انیصدف را از م یدیع

ستفاده گوشه  در اتاق  یکوتاه یو با خداحافظ دارمیاتاق افتاده بر م یروز بال ا
 بندم... یغزِل اخمو م یرا به رو

*** 
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ه زنگم، در ب نیچسننبانم و با اول یآپارتمان م یداغم را به درب چوب یشننانیپ
 شود... یسرعت باز م

 حسام... ری_ ام
 روم: سالم... یتعارف صدف داخل م با

 بندد: سالم... یرا پشت سرم م در
 یب یچرخم... از خنده  یمکند... به طرفش  یسننالم و سننکوت م دیگو یم

 سرخ شده... ییصدا
 شده؟! ی_ چ

نریباحال شده ام یلیت خ افهی: قدیگو یم دیبر دهیبر ن ن  ی... دماغ و گونه هان
 پف کرده... یسرخ.. چشمها

حال تو بازم منو  نی... با اسننتی: من بهت گفتم حالم خوب نردیگ یام م خنده
 ...یکشوند نجایتا ا

قرمز رنگ از  یآن بلوز و شلوار ساده  ی... اندامش را توشودیم کینزد خرامان
 رسد... یچقدر بچه تر به نظر م ینطوریا کنمیو فکر م گذرانمینظر م

 ...زنمیحسام... دارم باهات حرف م ری_ ام
 کشم: هان... بگو حواسم نبود... یبه صورتم م یدست
صه جمع م شیها لب ه ب ینکردم... ول یبکه کار خو دونمیکند: من م یرا با غ

اقل نبود... اما حد یمیخدا دلم گرفته بود... درسته رابطه م با مامان و بابام صم
سال  ی... حتمیبا هم بود لویسال تحو سال تحو هیسامان هم هر چند   ولیبار 
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... انگار نه یدیمحل نم منباهامون بود... تو االن سننه چهار روزه اصننال به 
 انگار من وجود دارم...

 زنم: باشه.. قانع شدم... یاورم و لبخند م یدستم را باال م کف
ست ها دیآ یم جلو س شیو د شوکه م یام حلقه م نهیرا دور  شوم...  یکند... 

 شوم... یقدش م یتازه متوجه بلند م،یگلو ریچسبد ز یسرش که م
سامی: امدیگو یبغض م با شده بود... مگه من به جز تو  رح من دلم برات تنگ 
 دارم؟؟!! ویک

 مانند... یهوا م یرو رند،یروند کمرش را در بر بگ یکه م ییها دست
قدر ایصننندف... وااا یوا له  نی... ان اعصننناب خرد کن را...  یلعنت یجم

 تکنننرار نکنننن... نکن...
ون تنگ شده چ تیتنگ شده... بگو دلم برا تیرا ندارم دلم برا یچون کس نگو

 دوستت دارم...
شم... از ا یو عقب م رمیگیرا م شیبازوها سم جا  یحرکت خال نیک سا از اح

 ...کندیو بهت زده نگاهم م خوردیم
 رو حفظ کن... تیمنیا ی... فاصله یخوری: سرما مزنمیلبخند م یزورک

صدف هم لبخند مرمیگیاش را به طرفش م هیساک هد و ... مثل من... زندی... 
 ...کندیمو آهسته تشکر  ردیگی... ساک را میزورک

له م و ندی... بهم پشنننت مردیگیفاصنن ها محو  یراهرو یو تو ک تاق خواب  ا
 ...شودیم

بسننته شنندن در اتاق خواب را  ی... صننداکنمیکاناپه ولو م نیاول یرا رو خودم
 پارکت... یصدف رو یها یشدن خرس دهی... و فس فس کششنومیم
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 ...ردیگیرا به طرفم م یرنگ یباکس مشک ستدویا یم میرو روبه
 !ه؟یچ نی: ارمیگیمبل م یام را از پشت هیتک

 ...تیدی: عدهدیتکان م میرو شیرا پ جعبه
به را م یباال م ابرو ندازم و جع ! ؟یدیخر یدیمن ع ی: تو هم برارمیگیا
 ...یمرس

کاک ینقره ا یلیم*س*تط پالک به ب یصننورت فلک یبا ح  رونیگاو را از جع
 ...کشمیم

شتانم ب انیرا از م ریزنج صدف شدیم رونیانگ ض ک ند ماه : گردنبدهدیم حیوتو
 تولدته...

 ...کنمیو باز تشکر م دهمیتکان م سر
 برات بندازمش... ای: بردیگیرا م ریطرف زنج دو

صدف رو یرا باال م دماغم شم...  گردنم  یرا تو ریو زنج شودیبدنم خم م یک
 اندازد... یم

نگ مکنمیرا حبس م نفسننم ته...  زنمی... چ ته حلقم... گرف به کمرش و از 
 : نکن صدف... نکن...کنمیخشدار... دورگه... زمزمه م

 ببندم... رویکشد: من فقط خواستم قفل زنج یعقب م عایسر
 ینهارو بکشننم... اگه دوسننت دار خوامی: مرودیو به آشننپزخانه م پردیاز جا م و

 دست و صورتتو بشور...
شو یکاناپه م یام را رو لهی  ...شومیرخوت از جا کنده م با ست  ییاندازم و به د
 راهرو، دست راست... ی... انتهارومیم
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شت صورتم اب م م شت به  شمیم شقپا ست  یها قهی...  دردناکم را با کف د
 ...برمیاب م ریش ریهوا صورت ملتهبم را ز یو ب فشارمیم

 فشارم... یرا م یی... دو طرف سنگ روشوزندیم میصدا صدف
سام... بابا جان دار ری) ام شگاه م یح که  ی... اونجا هر جور ادمیشیوارد دان

... ریدوسننت دختر بگ یدلت بخواد هسننت... رابطه تو با همه حفظ کن... حت
باش... اما حواست باشه  ی... اجتماعنمایشاپ... س یبرو... کاف رونیباهاش ب

 رم...(دا املک نانی... هر چند من به پسرم اطمیآبرو نکن یرو ب یکس
 ...ی... لعنتننننننی... لعنتی... لعنتدهمیم رونیرا هوف هوف ب نفسم

اندازم و در را باز  یام م قهی یافتاده را تو رونیبندم... پالک ب یآب را م ریشنن
 ...کنمیم

آورد  ی... دستش را باال مخورمیجا م یشود... کم یظاهر م میرو به رو صدف
 ...زیتم ی: حوله زندیو لبخند م

 ...ی: مرسرمیگیرا از دستش م حوله
 نهار... ای: بردیگ یچرخد و فاصله م یم

شت شپزخانه م پ شت یروم... حوله را رو یسرش به ا  اندازم و یم یصندل یپ
 ...نمینش یم

صندف...  خورمی: سنوپ ممیگو یو م داردیرا برم میرو شیبشنقاب پ صندف
 ...کنهیگلوم درد م

 ...داردیرا برم یو سوپ خور گذاردیم نیرا زم یحرف، بشقاب پلوخور یب
که خودت  نای: اگذرانمیرا از نظر م سید یتو یزعفران یها و پلو جوجه رو 

 ...یدرست نکرد
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 یآشپزخونه  نی: نه بابا... از اگذاردیم میخندد و بشقاب سوپ را رو به رو یم
و  زاتیگرفتم... من فقط بلدم تخم مرغ و املت درسنننت کنم... پ ابونیسننر خ

 دارم البته... ادیهم  نایو ا ایالزان
 گردانم: هوم... یظرف سوپ م یرا تو قاشقم

اون سوپ رو خودم درست کردما... مخصوص تو... درسته سوپ آماده  ی_ ول
 بهش اضافه کردم... ییزایچ هیبود... اما من با هنر خودم 

 ...یهنرو دار نی_ خوبه باز هم
 !!!رحسننننام؟؟؟ی: امکندیدهان پر اعتراض م با

 ...ی: راستدیگویصدف م کنمیصورتش م یروانه  یکمرنگ لبخند
 _ هوم؟!
بابل قد کندیم یرا خال دهانش : دهدیبه طرفم سننر م زیم یام را رو یمیو مو

 ...نیبابت ا ی... مرسایب
 ...شهیالزمت م ی_ گوش

بهت پس  مکارتتویخودم... اما سنن یبرا دمی... خردونمی: مدهدیتکان م سننر
 ...دمینم

 _ ِا؟! مبارکه... باشه... مال تو... من الزمش ندارم...
 ...ی: مرسزندیم لبخند

 یاز گلو یصننندف تکه جوجه ا ی... به زور و بالمیخوریسننکوت نهار م در
پا ناکم  مک هم جمع م زیفرسننتم... م یم نییخشنننک و درد با ک ... میکنیرا 
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سننر هم خانه اش  ییرایپذ و به سننالن هال و کندیصنندف نسننکافه درسننت م
 ...میگردیبرم

سکافه را رو ینیس صدف ستم را روگذاردیم یا شهیش زیم ین س ی... د  یه قف
 ...کنمیو به شدت سرفه م گذارمیام م نهیس

که  یهمه پزشک نیحسام... تو با ا ریام یداغون یلی: خدیگو یآهسته م صدف
 !؟یدور و ورتن چطور تا حاال خوب نشد

 ...ستیکه حواسشون به من ن رنیروزا مامان و بابان انقدر درگ نی_ ا
! من هر ؟یاز اون بخور یخوایکم م هیدارم تو خونه...  یاهیشننربت گ هی_ 

 ...شمیخوب م عیسر خورمیازش م شمیگلو درد م ای خورمیوقت سرما م
ربت ش ی شهیبا ش عیسر یلیو خ رودیو صدف به آشپزخانه م دهمیتکان م سر

 ...گرددیبرم یدیبرونکوت
شق سته حرف مخورمیم یشربت قا صدف آه  اش ندهیآ یو از برنامه ها زندی... 

 ...دیگویم
درد اور شننده... سننرم را به  میپلک زدن هم برا یبندم... حت یرا م میچشننمها

 ...زندی... صدف همچنان حرف مدهمیم هیمبل تک یپشت
 ...شودیگرم م میها پلک

س یخواب یب شت درجه... دارو یشب قبل... تب  صدف به خوردم  ییو ه که 
صدا سب خانه اش... همگ یو گرما شیداد... ُتن آرام  ست  یدلچ ست به د د

کرم رنگ خانه  یکاناپه  یشننش سننناعت ... رو یدهند تا من...برا یهم م
 فرو بروم... قیعم یاش... به خواب

*** 
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 ...میگشا یپلک م ی... به سختکشدیدست م میبه موها یکس
 ...شودیاز کنار گوشم بلند م یآهسته ا دنیخند یصدا
صورتم  یکه رو دهمیم صیمات صدف را تشخ ریکشم و تصو یم ی ازهیخم

 خم شده...
 : ساعت خواب؟!زندیصورت لبخند م یپهنا به
 : ساعت چنده؟!شومیم زیخ میهول ن با

 هشته... کینشده... نزد ری_ بخواب بابا هنوز د
 _ هشت شب؟!

 هوا چقدر روشنه... نیخندد: نه هشت صبح... بب یم
روشننن  یاندازم... چراغ ها یام م یبه سنناعت مچ یو نگاه نمینشنن یم کامل
 ساعت هشت شب است... یعنیخانه 

 !؟یگذارد: بهتر یشانه ام م یدست رو صدف
 !؟ینکرد دارمی: آره... چرا بکنمیرا مرتب م میدست موها با
 ...ومدی... دلم نیبود دهیخواب قیعم یلیدهد: خ یم هیسه کنج مبل تک به

 ...زندی... لبخند مکنمیم نگاهش
سم ست شومی... به جلو خم مکنمی... افکارم را منظم مدهمیم رونیرا ب نف  و د

 ...رمیگیصدف را م یها
 ...کندیو مات نگاهم م جیگ

ف حر نی: صدف... امیآ یو آهسته به حرف م کشمیم نمییلب پا یرا رو زبانم
وجهه  دینباشن... شا یخوب یحرف ها دیبهت بگم... شا خوامیکه من م ییها
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ه ننه حسننام چقدر بچ ریام یخودت بگ شیپ ایبدن...  ریینظر تو تغ یمنو تو ی
 نی... ببیعنیصننندف...  میبر شیبا برنامه پ خوادیس... اما خب... من دلم م

هم پا  هیهمراه... هم صننحبت... هیبه  ازیو ن یی... تنهاکنمیمن تو رو درک م
دختر مجرد...  هیتو...  یخونه... به خونه  نیرفت و آمد من به ا ی... ولیدار

 ی... و نه برایآپارتمان نیتو که سنناکن ا ینداره... نه برا یخوب یاصننال وجهه 
دم... از و بسنته بزرگ نشن یمذهب دایشند یخانواده  هی یمن... صندف من تو

شتن ول یآزاد بودم... مامان و بابا یبچگ شونو آزاد گذا نه اونقدر  یمن بچه ها
شون  شون نماز شن... خود ست منحرف ب ... شهیوعده ترک نم کیکه از راه را

سال برا سبت ها یهر  ست م ینذر یمذهب یمنا نه من نه اوا و  ی... ولکننیدر
 ی... اما تورنیگیسننخت نم... اونا هم بهمون میخونینم زنما چکدومیآراد ه

 یرفت وآمد من به خونه  نی... مثال همسننتیعرف ن ییزایچ هیما  یخانواده 
 تو...

 ...یما اتفاق نی_ مگه قراره ب
 افته... من ینم ی: نه... اتفاقدارمیانگشننتم را با فاصننله از لبش نگه م چهار

ندارم... تو تا االن  یارتباط حس خوب نی.. اما به اسننتمیاراده ن یاونقدرا هم ب
 ...نجایاز ا ریغ یی... اما جاامیمن پا به پات اومدم... هنوزم م یهر جا که گفت

انقدر بهت سننخت  نجایا دونسننتمیناراحتت کنم... اگه م خواسننتمی_ من نم
 ...گذرهیم

 من بد برداشت نکن... ی_ نه صدف... از حرف ها
نه... من بد برداشت نکردپردیحرفم م یتو ن  و درت یگیم یچ فهممیم... م: ن
 ...خوامی... معذرت مکنمیم
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 کند... یجمله اش م ی مهیضم یلبخند محو و
که با حرفام ناراحتت  خوامیاورم: من معذرت م یبه انگشننتانش م یفشنننار
 کردم...
داره  یا دهیعق هیاندازد: نه من ناراحت نشنندم... خب هر کس  یباال م شننانه

 ...ذارمیاحترام م... من به نظر تو گهید
ل قو دی: اما بادهدیبودنش کامال مشخص است، ادامه م یکه تظاهر یبا شوق و

 ..یشهر باز میدنبالم و ببر یایفردا ب یبد
 خندد... یم ی... مصنوعخندمیم یمصنوع

 اورد... یچشمش حلقه زده، دلم را به درد م یکه تو یاشک و
*** 

 شوم... یم ادهیبرم و پ یم اطیرا داخل ح نیسر و صدا ماش یب
 یباال م ییخاموشننند... ابرو یجز اتاق اوا همگ یسنناختمان همگ یها چراغ

ساختمان م شان خودم را به  شان ک سانمیاندازم و ک سنگر سرم  ست...  نی...  ا
 بخوابم... یدغدغه ا چیه یدو روز ب یکنم و برا دایرا پ ییجا خواهمیفقط م

 ..کنم. یساختمان را باز م یورود در
 ...نننری... امرحسامی_ ام

 گردانم... یغزل سر بر م یآهسته  یصدا با
 ...ششیپ یموندی: شب هم مدیآ یو طلبکار جلو م نهیبه س دست

 شوم... یو وارد ساختمان م کشمیم یکالفه ا یپوف
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سرم م غزل شت   ی... همه اونطرفن... خونه سیخونه تون ن چکسی: هدیآ یپ
 ما...

 !شه؟یمن هم م یشامل مامان و بابا یگیکه م یهمه ا نی_ ا
با اونا ب یم هیجدار در تک به با نه   من و یبابا یعنی... همه مارسننتاننیدهد: 

 مصرفش... یو اون دختر تفلون ب سایآقاجون و آراد... و البته عمه پر
 ...ردیگ یمصرف" خنده ام م ی" دختر تفلون ب یحرصش مو قع ادا از

 یجور هی... دختره با پونزده سال سن یکن هیخون گر دیبا شینی_ نخند... اگه بب
 هی نکهی... نچسب... اخرش آوا به خاطر امیما نوکرش یانگار همه  کنهیرفتار م

 بهش نندازه پا شد اومد خونه... یزیچ
 ... برو به مهموناتون برس...یشی_ خب حاال... انقدر حرص نخور الغر م

 !؟یاونور... شام خورد میبر ای... بییه مهمونا: اونم چدیگو یم یکشدار شیا
بخوابم...  خوامی... تو برو... مخورمی... نمیروم: نه مرسنن یطرف پله ها م به
 ...امیواقعا دارم از پا درم گهید

 یاونور با خنننناله  ایب ی... بازم اگه خواستیاندازد: خود دان یشانه باال م غزل
 هم آشنا شو... فعال... زتیعز

 رود... یم رونی... غزل از ساختمان برومیو از پله ها باال م میگویم ی"فعال" 
سانم و با همان لباس ها یخودم را به اتاقم م یحال یب با ت تخ یرو رونیب یر

را  میاندازم... جوراب ها یتخت م نییو پا کنمی... کمربندم را باز مشومیولو م
 ...نطوریهم هم

 : صدف...کنمیزمزمه ملب  ریغلتم و ز یشکم م به
 آورند... یبه قلبم هجوم م ایخوب دن یحس ها یهمه  و
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*** 
 همهمه کالفه ام کرده... یصدا

 دیس کن: بمیگو یو بلند م کشمیم رونیبالش ب ریرا از ز نمیزحمت سر سنگ به
 ...مارمیمن ب یتورو خدا... ناسالمت

 ...ردیگ یهمهمه اوج م یصدا
 ...میآ یم نییاز تخت پا یبدبخت با
 من یکند: برو از خونه  یبلند بابا شننوکه ام م یصنندا رسننمیدر اتاق که م به
 ...سایپر رونیب

شر ا یصبر... ک ای... خدااووف شان  یبح  ها نیاز  سبب همه  سخره که م م
 خدا عالم است... م،یکنیم داینجات پ ساستیخاله پر

 روم... یم نییتلو خوران از پله ها پا تلو
 ...ردیگ یهم گارد رفته اند، خنده ام م یکه جلو سایمامان و خاله پر دنید با

س نیاول ست... جلو م یکه متوجهم م یک  :دیگو یو نگران م دیآ یشود غزل ا
 !؟یبلند شد یبرا چ
 خارانم... یپلکم را م پشت

 !کنن؟یدارن دعوا م ی_ باز سر چ
سر چ سر زبون تند و ت یخوایم ی_  شه؟!  ... ندازهیمتلک م ی... هسایپر زیبا

به عمه م نداخت یبچه آورد هی گهیبرگشننته  تا هم پس ا که خوب فرزادو  یدو 
 ...یخودت کن بندیپا

 !؟یدو تا هم پس انداخت یآورد یکی یچ یعنی_ 
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 ...دونمیاندازد: من چه م یشانه باال م غزل
 ...رونیمنو بندازه ب خوادیم یک نمیبب مونمیم نجایشهر منه... من هم نجای_ ا

 و بابا هم انیپو ی... خونه یبمون یحق ندار نجایا یشهرت... ول ی_ بمون تو
 ...فتهیکه چشمم هم بهت ن ییجا هی... برو نطوریهم

 من کجا بمونم یکنیکه مشننخص م ییتو انیبابا و پو ی_ مگه صنناحب خونه 
 کجا نمونم؟!

 ...کنمیکه راه انداخته اند نگاه م یتاسف به مهلکه ا با
 چکدومیاونا هم ه دونمیم ی... ولستمی: نه نزندیدست به کمر پوزخند م مامان

 آبرو رو ندارن... یب یتو دنیچشم د
و بابا  ردیگ یرا م شیشننانه ها ییسننمت مامان که دا بردیهجوم م سننایپر خاله
 ...کندیقد علم م شیجلو

 برو؟!آ یب یگیابروئم؟! به من م یکشد: من ب یم غیج ییدا یپشت شانه ها از
به  دیاباز خودم ب نکهی... مثل ارومیکشم و به طرفشان م یپشت گردنم م یدست

 مامان )!!( وارد عمل بشوم و مامان را آرام کنم... یعنوان نور چشم
مامان...  ایکشننمش: ب یعقب م یو کم گذارمیمامان م یرا دور بازو دسننتم

 بسه... ارزش نداره...
 !ن؟ییپا یایبه تو گفت ب یچرخد: ک یبه عقب م بابا

 ...کندیبلندش شوکه ام م یصدا
... مامان رحسننامی: امدهدیو به جلو هلم م گذاردیدسننت پشننت کمرم م مامان

 ...تییدا یسر و صداست... با غزل برو خونه  نجای! برو ان؟ییپا یچرا اومد
 ...کندیچهره اش نگرانم م یاگهانن یدگیپر رنگ
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سکوت  یبیبه طرز عج یچرخانم... همگ یم نیحاضر یسرگردانم را رو نگاه
 کرده اند...

لبش متعجب  یرو شننخندیو ن سنننایارام و خونسننر خاله پر یچهره  دنید با
 ...ستین یخبر ششیپ هی... از آن التهاب چند ثانشومیم

 ...ردیگیدستم را م مامان
شاره م شخندشیبا حفظ ن سایپر خاله سر به من ا کند و رو به مامان ابرو  یبا 

 ... نه؟!یدهد: بهش نگفت یباال م
 ...شودیُمچم سفت م یمامان رو دست

*** 
بدیبا تمام قدرت به در م مامان آخه؟! مامان  هیچه کار نیحسننام... ا ری: امکو

 !؟یجان چرا درو قفل کرد
جه  یرو ند م یپن قه  شننومیپا بل مد د یباال یو از طب ها ،یواریک  یالبوم 

شمیم رونیرا ب یخانوادگ  زمیریشکل کف اتاق م یضیفرش ب ی... همه را روک
 ...زنمیو تند تند ورق م

عکس هم  کی یمن... حت یدلخوشنن یخدا... برا ی... محض رضنناسننتین
 ...ستین

ستم بهت برری: امپراندمیداد بابا از جا م یصدا سم د  رمتیگیسه م... به خدا ق
! از سنننت ؟یچ یعنیها  یادا باز نی... اکنمیو کبودت م اهیکمر بند سنن ریز

 خجالت بکش...
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... مامان باز به در مشت زنمیو تا در اتاق لنگ م زنمیب*غ*لم م ریها را ز آلبوم
 ...کنمیبه گوشم برسد، قفل در را باز م شیصدا نکهیو قبل از ا کوبدیم

 ...رحسنننامی: امکندیو با تمام وجود ناله م کشدیم ینفس راحت مامان
ته حلقم م یم نیزم یرو شیپا یها را جلو آلبوم ندازم و از  : نبود میگویا

مان... حت مه  دایعکس هم پ هی یما هار  ینکردم... ه ها از سنننه چ عکس 
 به بعده... میماهگ
گزد... و با  ی... لبش را مردیگیرنگ البوم م ینگاهش را از جلد سننرمه ا مامان
 ...کندیپر اشکش... تنها نگاهم م یچشما

 : چرا مامان؟!زنمیلب م خفه
اندازد تا از  یمامان م ی... بابا دسننت دور بازوردیگیرا به جدار در م دسننتش

 کند... یریافتادنش جلوگ
 ...مینزیحرف م رونیب ای: بدیگو یو اهسته م کشدیاش م یشانیبه پ یدست

 مامان؟! یمن ندار یاز حاملگعکسم  هی ی_ چرا حت
کشننم... بابا  یآورد... سننرم را عقب م ی... دسننتش را باال مزندیهق م مامان

رو افتاده ف ییو با شانه ها گذرمیاز کنارشان م ی... به آهستگکشدیکالفه پوف م
 ...رومیبه طرف پله ها م

سرم م نمیبیم شت  ست دا دودیکه آوا پ سالنه کندیمتوقفش م ییو د النه س... 
 ...رومیرا باال م یا رهیدا مین یپله ها

از اشننک آوا... نگاه پر  سیخ یبابا... چهره  یمامان... آشننفتگ یها التماس
شت در اتاقم جا مییدا قیبهت غزل... اخم عم و در  گذارمی... همه و همه را پ

 ...کوبمیرا پشت سرم م
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را با کف دسننت  میها قهی... شننقشننومیتخت ولو م ی... لبه زندیدل م مغزم
 ...زندیگوشم زنگ م یهنوز تو سایخاله پر ی... صدافشارمیم

 مگه؟! نیبهش نگفته نگفته بود یوا ی) _ ا
 ... من کارتونو راحت کردم...دیفهمی_ به هر حال که م

 ...(کننیانقدر هواتو دارن و مراعاتتو م یکه همگ نهیهم یبرا نی_ بب
 نییرا به زحمت پا میگلو یتو یخفه کننده  ی... و توده کشننمیرا باال م دماغم

 فرستم... یم
سو لی... موباستمیا یم میپاها یرو یسخت به و از  زنمیشرتم را چنگ م ییو 

 ...رومیم نییپا شودیم یمنته اطیتراس که به ح یاضطرار یپله ها
*** 

 لمیوبابارد... م یوقفه م یو ب ی... رگباری... باران بهاررمیگیپناه م یدرخت ریز
 لرزد... یم بمیج یبا تو نیهزارم یبرا

 ...لغزدیصفحه م یرو جکتیر یبرا شستم
هق هق  ی... و دلم... براگذرانمیخندان و چشننمک زن آوا را از نظر م ریتصننو

 ...ردیگیامانش... آتش م یب
 ...کنمیاراده تماس را برقرار م یب

 ...کنهیداره دق م! مامان ؟ی! کجا رفت؟ییحسام کجا ری_ ام
 چسبانم: آوا جان... یزمخت درخت م یام را به تنه  یشانیپ

حسام من  ری! ام؟یبر شمونیاز پ یخوایتو رو خدا... م ی: داداشکندیهق م هق
ع*و*ض*ی از حرصش اون حرف ها رو گفت...  یسایاون خاله پر دونمیکه م
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قدر شننب نی... ببیخودم یتو داداشنن هامون  ... هر دو مونمیهم هیچ چشننم
 !ست؟یمامانه... مگه ن یهمرنگ چشمها

... به مامان بگو نگران نباشننه... خب؟! من امیم گهیکم د هیخونه...  امی_ من م
 رو ندارم برم... ییکه جا
 ...ایاالن ب نی_ هم

 _ فعال
 حسنننام... قطع نکن... ریکشد: ام یم غیج

 ... خدافظ...نی_ نگران من نباش
: شنننومیاوا رو م یضننجه  یلحظه صنندا نیآورم و اخر یم نییرا پا یگوشنن

 ...رهیبم سایخاله پر دوارمیام
 ...رمیگ یصدف را م یدرنگ شماره  یب

صنندف را  یرحم یکه با ب یوجود اتمام حجت چند شننب قبل... با وجود با
 یما با وجود ازاد یدلخور کردم و از رسننوم خانواده ام گفتم.. که در خانواده 

مجرد بگذارم... اما  یدختر تنها یتو یمن پا به خانه  سنننتیف نعمل... عر
 طلبد... یتمام وجودم صدف را م کردمیحس م

 ...رسدیهمهمه به گوشم م انیاز م شیاز شش بوق... صدا بعد
 _ بله؟!

 : صدف؟!زنمیم شیصدا گرفته
 !؟ی_ سالم خوب

 ...کنمی" سالم" و سکوت م میگو یم تنها
 !؟یدار ی: کاردیگو یبا عجله م صدف
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 !؟ی: خونه اکنمیم سرفه
شننام  میدانشننگاه اومد ی: نه با چند تا از بچه هادیآ ینا واضننح م شیصنندا

 ... چطور؟!رونیب
نه  هیتک با تادنم جلوگ یبر ت خت از اف نه... فقط... هکنمیم یریدر ... یچی: 

 ولش کن... خوش بگذره بهت...
 کی ی... حترسنناندیم انیتماس را به پا یکوتاه یو با خداحافظ کندیم تشننکر

 پرسد... یهم نم یخشک و خال یافتاده  یچه اتفاق
 نمانیب یبار پا به خانه اش گذاشنتم و مرز ها نیاخر یهمان شنب... که برا از

 سرد و کدر شده... یرا روشن کردم... روابطمان به طرز آشکار
ا پارسننا ر یلل شننماره و با تع زنمیزل م یخاموش گوشنن نیبه اسننکر هیثان چند

 ...رمیگیم
 !؟ی_ پارسا خونه ا

*** 
 ...رحسامیام سیکوبد: دهنت سرو یبا مشت به شانه ام م پارسا

من  ایب پاشننو یگفت نی: همچکندیو پارسننا در را باز م رمیگیم واریام را از د هیتک
 نه... ایدر مغازه رو بستم  دمیگفتم چه مرگت شده... نفهم

شت سو پ سا وارد  شار ب میها ی... کتانشومیاش م یمجرد تییسر پار ه را با ف
صرف و پوست چ کی یآورم... پارسا ظرف ها یب*غ*ل پا در م و  پسیبار م

شپزخانه  داردیست برم مین یجلو زیم یپفک و تخمه را از رو ک کوچ یو به آ
 برد... یو به شدت شلوغش م
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ست لباس ها با شیو م زنمیکاناپه کنار م یپخش و پال را از رو ید تمام  ...نمین
پوسننت داغ و  یقطرات باران از رو کنمی... حس مکنندیدرد م میاسننتخوان ها

 ...شوندیم ریتب دار بدنم تبخ
 شده؟! ی: چندینشیو کنارم م کندیرا روشن م ونیزیتلو پارسا
ت : زر مفکوبدیم می... پارسننا با کف پا به سنناق پایچیکه ه دهمیتکان م سننر

 نای... با مامانت ایحال و روز افتاد نیشده که به ا ینزن... مثل بچه آدم بگو چ
 دعوات شده؟!

 ...دهمیو به دروغ... سر تکان م کنمیتر م یلب
نولی: ازندیم یسوت کشدار پارسا ن ن بار طعم دعوا و قهر از  هی... پس تو هم ن

 نه؟! دهیحال م یلی... خیدیخونه رو چش
 ...یلیخ : ارهزنمیم پوزخند

شه... نه که ه یحس خوب ادیبچه ننه فکر نکنم ز یتو ی_ البته برا شته با نوز دا
 ...یخواره ا ریش

 : ببند پارسا...بندمیو پلک م دهمیم هیمبل تک یرا به پشت سرم
 _ با بزرگترت درست صحبت کن... من دو سال ازت بزرگترم...

 ...کنمینگاهش م هیندر سفچشم عاقل ا یو از گوشه  کنمیچشمم را باز م کی
 !ه؟یکه هنننان؟! چ کندیرا گرد م شیچشمها

لم ... پارسنا با نگاه دنباسنتمیا یپا م یرو یو به سنخت کشنمیم یکالفه ا پوف
 رمی: من ممیگو یو اهسننته م رمیگی... تلو تلو خوران از مبل فاصننله مکندیم

 ...یبگو از من خبر ندار دیازت پرس یبخوابم... کس
 ت...تخ التی... باشه برو خهیجد یلیموضوع خ نکهیخندد: نه مثل ا یم پارسا
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تاق م به با بارش درش گم مرومیا . ..کنمیباز م شننودی... در کمد را که شننتر 
کف کمد افتاده  ی... همگسنننتین زانیلباس هم او کیخدا  یمحض رضنننا

 ...شومیخم م یرنگ یبرداشتن کاور اب یاند... برا
 محل اتصنننال دو یرو ییطال ونیپاپ کیبا  یرنگ یشننکم ریلباس ز دنید با

ص نه،یس یبندش جلو شدت ممیگویم ینچ پر حر با  و کوبمی... در کمد را با 
 ...خزمیپارسا م ی ختهیتخت به هم ر یرو سمیخ یهمان لباس ها

*** 
و  همدیبدن خشک شده ام را تکان م ی... به سختدهدیبه شدت تکانم م یکس
پاشنو  یصننورتم خم شننده: گالب یغلتم... پارسننا رو یدردناکم م یپهلو یرو

 مامانت اومده...
 گمیپسننره... پاشننو م کنهی: باور نمکوبدی... پارسننا به شننانه ام مکنمیم پوف

 مامانت اومده...
 : برو حوصله ندارم...زنمیدست کنارش م با

 ...هی: عجب خردیگوینچ م پارسا
ما شنن گمیم کنهیباور نم نیداخل... ا نیایخاله ب: زندیم ادیرو به در اتاق فر و

 ...نیاومد
 !نجام؟ینگو من ا یغرم: مگه نگفتم به کس یم یعصب

 : من فقط به غزل گفتم...کندیرا گرد م شیچشمها پارسا
 : چقدرم که غزل دهنش قرصه...میگویزده م حرص
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 مینو  کشننمیم یکالفه ا قیچهارچوب در، نفس عم یظاهر شنندن مامان تو با
 ...دیآ یجلو م یو مامان به آرام کندی... پارسا اتاق را ترک مشومیم زیخ

.. مامان .کنمیو سالم م دهمینشستن به تشک تخت فشار م یدستم را برا کف
 ...کندیاش نگاهم م یاشک یو در سکوت، با چشمها ندینشیلب تخت م

اندازم... با هر حرکتم، درد تا عمق  یم نییو سرم را پا شومینگاهش معذب م از
 ...کندیخشک شده ام رسوخ م یاستخوان ها

 !رحسام؟ی_ ام
ز خونه خبر ا یب دیاشتباه کردم... نبا دونمی: مامان من ممیآ یتند به حرف م تند

رو از من  یمهم نیموضننوع به ا دیخب شننما ها هم نبا ی... ولزدمیم رونیب
 ...نیکردیپنهون م

 حسام؟! ری_ ام
شه...  سایخاله پر یحرف ها شهی_ من هنوز باورم نم شته با  یعنیصحت دا

 ...نیکه تو و بابا تا االن با من داشت یخب با اون رفتار
 حسام؟! ری_ ام
عقب رفته اش را  ی... روسننرگذاردیچانه ام م ری... مامان دسننت زگزمیم لب

 : چرا؟!پرسمیو اهسته م کنمیلمس م
 یشنندیم تی: باور کن فقط خودت اذردیگیم فشیظر یدسننتها نیرا ب صننورتم

رو به حسنناب ترحم  یهر محبت میگفتیحسننام... اگه از همون اول بهت م ریام
بزرگ  ی... تو بچه سننتین ینطوریکه خدا شنناهده ا ی... در صننورتیذاشننتیم

سر به راه منیمن سر  ستمی... من فقط نمی... پ ش تیتو اذ خوا  یدونی... تو میب
 که از یدونی... مکنهی... بابات چقدر روت حساب میزیمن عز یکه چقدر برا
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سر بودیزتریاوا و آراد برام عز  هیهم دختر... هم بهت تک ی... تا االن برام هم پ
ها نیهم بزرگتر کنمیم ندگ یراز  هات در م مویز گه غذارمیم ونیبا از  ری... ا
 ...نهیا

 یتو یکمبود چی... من تا حاال هسننتین نیاز ا ریمامان... به خدا غ سننتی_ ن
شتم... ول میزندگ سال...  ستی... بعد از بنیبهم حق بد یندا که  یکیو چهار 

در و مادرت پ یواقع یتو بچه  گهیبهت م گردهیبرم شینیبیباره که م نیاول یبرا
من  یزندگ یتو که یفرد نیکمرنگ تر یعنی! ؟یچ یعنی نی... خب ایسننتین

که  نینب ینجوریوجود داره هم از موضننوع خبر داره اما خودم نه... مامان منو ا
 تو دلم چه خبره... دونهیآرومم... فقط خدا م

 رو لعنت کنه... سای: خدا پرکندیو بار ها تکرار م لرزدیها مامان م شانه
اندازم... دسننتم را پشننت  یم نییو از صننورتم پا رمیگیرا م شیدسننت ها مچ

شننانه ام  ی... سننرش را روب*و*سننمیرا م شیو اشننک ها گذارمیگردنش م
 ...گذاردیم

 خونه... میبر ای_ ب
 _ باشه...

هات عفونت کرده... خدا منو لعنت کنه که انقدر  هی... ریبشنن نهیمعا دی_ با
 ازت غافل شدم...

 _ خدا نکنه مامان...
 خدا... ی. ا..یبش یبستر دیبا دمی_ شا

 ... باشه...یشما بگ ی_ هر چ
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ست شت کمرم به هم م کندیب*غ*لم رد م ریرا از ز شیها د ساندیو پ  گهی: در
 وقت...! چی... هرحسامینرو ام ییخبر جا یوقت ب چیه
شم جدا م یآرام به و  زنمیصورتش کنار م یرا از جلو شی... موهاشودیاز آغو

 ...مینهار بخور میبر ایاندازم: ب یم فشیدست دور کمر ظر
 ندارم... لی_ من م

: بذار برم دسننت و دیگویو اهسننته م کندی... پوف مکنمیم زیرا ر میچشننمها
 صورتمو بشورم پس...

صله م ی... کمزنمیم یکمرنگ لبخند ستم روردیگیفا  یم شیپهلو ی... کف د
 شود... یلغزد و جدا م

پد حرکتش نا تا  بال م یراهرو یشننندن تو دیرا  ها دن تاق خواب  به  کنمیا و 
 ...رومیآشپزخانه م

شمک م یها ینیزم بیس ی تابه شده چ خورش را  ی... در قابلمه زندیسرخ 
شناور رو یها یعمان مویل دنیو با د دارمیبرم شته یسطح نارنج یتپل و  ا و ا

 ...ندینشیلبم م یخوبمان رو یروزها ادیبه  یبدون لپه، لبخند ی مهیآوِر ق
اب دهن ادمو  یاز ده فرسخ دی... تنننننننرش... بوش بامویفقط با ل مهیق) _ 

 راه بندازه... لپه هم نداشته باشه...
ه لپه مثل قورم یب مهی... حرف نزن... ققهیدهد: کج سل یدهان پر جوابم را م با

 اصال؟! شهی... ممونهیم یو سبز ایبدون لوب یسبز
 کال حرف نزن یخوای: تو مدهمیاش را به عقب هل م یشانیانگشت اشاره پ با

و  ایبدون لوب یقرمه سننبز یخورد... ول شننهیرو بدون لپه م مهی... قیمغز فندق
 !شه؟یم یسبز
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نگاهش را به  یو با چشننم غره ا دهدیاش را ماسننا  م یشننانیکف دسننت پ با
 ...(دهدیبشقابش م

 !ر؟ی_ ام
صورتش اب م یعقب م به سر و  سته ا ی... حوله چکدیچرخم... از  رنگ  یپ

 کشم... یم سشیخ یگونه  یاش را رو هیو حاش رمیگیرا از دستش م
 !؟ی_ غذا رو گرم نکرد

قابلمه  یلیو کف دسننتم را خ گردانمیرا بهش برم حوله به   یبرنج م یکوتاه 
 ...نیبش ایچسبانم: هنوز گرمه... ب

 زیم یرا رو ینیچ ی.... بشننقاب هاکشننمینشننسننتنش عقب م یرا برا یصننندل
عت گذاردیم به سننر مه  دارمیرا برم یکی...  گاه متعجبش زمز و در جواب ن
 ...هیجفتمون کاف یبرا یکی: کنمیم
 بغض... ی... تلخ... با چاشننننقیکشد... عم یم آه

... به همراه دو قاشننق و دو گذارمیم زیم یرا رو یزعفران یپلو یمحتو بشننقاب
م کش یاش را عقب م یکنار ینوشابه... صندل وانیچنگال... ظرف ماست و ل

شیو م شق را به زور تونمین شتش جا م ی... قا شاره  دهمیم شقاب ا سر به ب با 
 : بخور...کنمیم

 ...ردیگیو چگال را خودش به دست م کشدیاه م بننناز
 ...شودیصرف م گاهیگاه و ب نننقیعم یگلو و آه ها یبا بغض تو نهار

ندک ها ا که ک ییظرف  کار میکرده ا فیثرا  مد یبا هم ... مییشننو یم گریه
ه ... چهریو هننن رودیم شیبه صورتش پ دنیآب و کف پاش یدستم برا یهننن
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را ندارد...  یشگیهم یها طنتیش یکه دلش هوا کندیم یادآوریگرفته اش  ی
 ...کندیم شتریتکرار خاطرات فقنننط... بغضش را ب نیکه ا

 بندد... یاب را م ریش
ست شت کمرش م د شن ک ونویزی: برو تلودهمیو به جلو هلش م گذارمیپ ن رو
 ...امیتا من ب

پا یبیعج نگاه تا  ندازد و ب یم میبه سننر  ... نگاهش کندیحرف اطاعت م یا
 تو..." یدار ی: " چه دل خوشدیگویآشکارا م

ه ... به سشومیآورم و پشت سرش روانه م یم رونیب خچالیرا از  السیگ ظرف
 ...بردیزانو ها م ریرا ز شیو مچ پا دهدیم هیتککنج مبل 

 ...نجاستی... جات اایکه ب کنمیو اشاره م نمینشیم
شت از ستش م یبعد... گونه  یو کم شودیمبل کنده م یپ سبدیرا سه به ق چ  یف
 ام... نهیس

 ی... مشننتش را رورندیگ یقرار م شیموها یکوتاه... رو یلی... خ میها لب
 ...رمیگیدهانش م یو جلو کنمیجدا م یدرشت السیگ ...گذاردیام م نهیس

 خوام... ی: نمکشدیعقب م سر
( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا

 و منتشر شده است
ها السیگ لب  به  چپ چپ یداغ و َتَرک ترکش م یرا  گاه  با ن بانم...   یچسنن
... سننر زندیخندم... لبخند م یآهسننته م... ردیگیم شیلب ها انیرا م السیگ

شق کنمیخم م سمیاش را م قهیو  چند وقته  یدونی: جننننننننننننونم... مب*و*
 !؟یدینخند



wWw.Roman4u.iR  158 

 

 از زیرا لبر شی... نه تلخ است... نه طعنه است... نه دعوا... اما چشم هاحرفم
 ...کندیاشک م

 شد باز؟! ی_ چ
 !رحسام؟یام شهیم ی: جاال چگزدیم لب

 !شه؟یم یچ یچ :میگویم کالفه
قط : فکندیاورد سننر باز م یکه به لبش م یاز فشننار نشییلب پا انیم شننکاف

خت م هیکاف بدب مه...  بات بفه خت مریام یشننیبا بدب نارمیشننی...   ... من ک
 ! مامان و بابات؟!؟یاونا چ یاومدم... ول
از مرگ  شی... پدنیکشننم: هنوز که نفهم یم نشیلب خون یرا رو شننسننتم

 !ال؟یواو
 فهمن... اونوقت... یباالخره که م_ 

 حرف بزنم... فتادهیکه هنوز اتفاق ن یزیراجع به چ خوادی_ اصال دلم نم
ر ... فکیحرف بزن دی: اتفاقا بامیچشننمها یتو زندیو زل م ندینشنن یم راسننت

 گهیماه د کی... حداکثر تا ننننننننننننری! نخره؟یم شیپ ینجوریتا آخر هم یکرد
 یخوایاالنشننم مشننخصننه.. اونموقع م نیباال.. البته هم ادیشننکمش کامل م

 !؟یکن کاریچ
ه ن خوادیاالن دلم نم ی... ولزمیریتو سننرم م یخاک هی: اون موقع میگویم بلند

 کنم... یزیبهش فکر کنم نه براش برنامه ر
ساب بهت  امی... تا مینیهم شهی: همکندیسرعت بغض م به دو کلمه حرف ح

 ...یندازیراه م دادیداد و ب عیبزنم سر
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ستم شم بگ یتا مجددا تو کنمیرا به طرفش دراز م د ن من... م زی: عزرمشیاغو
 ...گمیکردم؟! فقط م دادیداد و ب یک

تنات فقط فقط گف نی... با همیگی: اره آره... تو فقط مدهدیتند سننر تکان م تند
 ...یدیخودت و منو به گه کش یزندگ ینطوریا

... میخوبم کم نداشننت ی! ما روزادم؟یتو رو به گه کشنن یبرد: من زندگ یم ماتم
 ....یکنیم یانصاف یب یلیخ

 ی... اصننال بنهیمنظورم ا یعنی: باشننه... باشننه... گذاردیدهانش م یرو دسننت
 ...دی... ببخشالیخ
 لرزد... یبننناز چانه اش م و

ه را ب شیافتد... لب ها یام م نهیس ی... سرش مجددا رورمیگیرا م شیها شانه
له م دهدیفشنننار م راهنمیپ نا آخرم  یدیکار خودشننو کرد؟! د یدی: دکندیو 

 خودشو بهت انداخت؟!
 ...یدید

و نگاه هر  کندی... سننر بلند مگذاردیتمام م مهیزنگ در، کالمش را ن یصنندا
 ...شودیم یواریساعت د خیهمزمان م مانیدو

 موقع ظهر؟! نیا هی_ ک
... قدم شننومیمبل کنده م یاز رو نهیو با طمان ...دانمیکه نم دهمیتکان م سننر

... ده بار به سننتندیا یده بار م یدرب ورود یسننسننت و متزلزلم تا جلو یها
 جود... یرا م شیکه با استرس ناخن ها کنمیو نگاهش م گردمیعقب برم

... شومیم فشیتازه متوجه لرزش خف رد،یگیدر قرار م ی رهیدستگ یکه رو دستم
فکم  یه روک یاز ضرب مشت ده،ینکش هیو به ثان دهمیهل م نییرا به پا رهیدستگ



wWw.Roman4u.iR  160 

 

دو  یچسبم و نگاهم از رو ی... با دو دست چانه ام را مرومیعقب م ندینش یم
 یکه از خباثت م یمشننک ی لهیجفت ت کی یرو ،یمرد به شننندت عصننبان

 ...خوردیدرخشد ُسر م
 فصل پنجم: ♦
را  تنه اش می... آوا نبرمیسرم م ریو دست آزادم را ز گردانمیدر سر برم یصدا با

 نه؟! ای یاورد: سلنننام... چطور یدر داخل م یاز ال
 یور میپا نییاش را پا ی... کولبنددیو آوا در را پشنننت سننرش م زنمیم لبخند

کشنند: چه  یباال م شیو خودش را با کمک کف دسننت ها کندیتخت پرت م
 خبرا؟!

 برات داشته باشم؟! تونمیم یدر بسته چه خبر اتاق نیا ی_ واقعا تو
 ...ی: اوووممم... چه عصبشودیصورتم خم م یو رو دهدیم نیاش را چ ینیب

 یخوای: ممیگویچرخانم و حرص زده م ی... سرم را مدهدیرا جلو م شیها لب
 !؟یرو بب*و*س بهیغر هی

نه و گو ردیگیم شیدست ها انی... صورتم را محکم مکندیم زیرا ر شیها چشم
از گونه ام  یهم گاز محکم تی... در نهاب*و*سنندیم یاپیرا چهار بار پ میها
 ...یزنحرف مفت ن ی: تا تو باشکندیسر بلند م شودیو دادم که بلند م ردیگیم

 شننناتی! از ر؟یخوای: بازم مکندیرا گرد م شیو آوا چشننمها ردیگیام م خنده
 عهندفیو ا خرمیادبت کنم دردشننو به جون م نکهیبه خاطر ا یول زنهیچندشننم م

 ...رمیگیمحکم تر گازت م
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 خچالیو به طرف  پردیم نییو آوا از تخت پا کوبمیبه شنننانه اش م یشننینما
 : مادرجون به هوش اومده...رودیاتاق م نییکوچک پا

 ... صبح غزل گفت...دونمی_ م
کت غال پا چالیاز  یاب پرت با یم رونیب خ حان حسنننا  17نم رو هم اورد: امت

 شدم...
 ...یگیم ی: چننننندهمیباال م ابرو

.. : به خدا.خوردیاش را با سر و صدا م وهیو آب م ندینشیتخت م یمرتبه رو دو
 بذار بهت نشون بدم...

برگه اش مشننغول  یو به جسننت و جو کشنندیکوله اش را جلو م یدسننت کی
 : باشه... باور کردم...رمیگی... مچش را مشودیم
 !؟یخوری: مکندیاشاره م وهیآبم یو با چشم به قوط دهدیچاک م شین

... آوا پاشننو برو خورهیس حالم به هم م وهیکمپوت و آبم ی_ نه بابا... از هر چ
لباسنننا بدم  نی... من از اارهیمن ب یلباس درسنننت درمون برا هیبه مامان بگو 

 ...ادیم
 یس... عروگهید ستانهماریبرات؟! لباس ب ارمیب ی_ کت شلوار دوس دوس دار

 ...یومدیکه ن
ش ا وهیآبم یخال یو قوط زندیم ی... آوا لبخند مسننخره اکنمیم یکالفه ا پوف

 سطل زباله... یتو کندیرا شوت م
 کشو بده... یمنو از تو ی: پاشو گوشزنمیبه کمرش م یزانو ضربه ا با
 ...یکمرم وحش شهیکبود م یزنیم ینطوری: ادیگویم غیج غیج با
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با یبرا و کنار تخت به جلو خم  یفلز زیم یاز داخل کشننو لمیبرداشننتن مو
 ...شودیم
 بالش ی... سرم را از روستدیا یدست اوا از حرکت م خورد،یکه در م یتقه ا با

 یگله م یو صدف از پشت سبد گل بزرگ شودیباز م ی... در به ارامکنمیبلند م
 کشد: سلننننام...

صدف نگاه م مات سته وارد اتاق مکنمیو مبهوت به  سته تر در  شودی... آه و آه
 ...بنددیرا پشت سرش م

سالم م مهین یبا دهان آوا شرو دهدیباز  صدف با خو و  دهدیجوابش را م ییو 
 ...کندیم یاحوالپرس

خاراند:  یمقنعه م یو گوشننش را از رو رودیم نییاشننناره ام آوا از تخت پا با
 ...رحسامهیام ینده... وقت داروهامامان کجا مو نمیبب رمیاممم... من م

 ...اندیم یباز م مهی... در پشت سرش نرودیمثل فشنگ از اتاق در م و
سبد گل را رو ستدیا یکنارم م صدف سرم گذاردیم زیم یو  شت  ... به بالش پ

 ...دهمیم هیتک
 !؟ی_ خوب
 ...ستمی: بد ندهمیجواب م خشک
 شده؟! یزیپرسد: چ ی... آهسته مخوردیجا م صدف

 : ننننه...زنمیم پوزخند
ن م رحسننامی: امکندیصننورتم فوت م یو بازدم گرمش را تو ردیگیم یقیعم دم

امروز  نی... اما باور کن من تازه همیکه از دسننتم دلخور باشنن دمیبهت حق م
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... یامروز روشن کرد نیرو که هم تی... گوشیمارستانیخبر دار شدم که تو ب
شماره  شماره  یا گهید یمنم که  شتم... امروز  از بچه  یکیغزلو از  یازت ندا

 ...ستین داتیتو چرا پ دمیگرفتم و فهم یکارشناس یها
: حاال زندیاورد و لبخند م ی... صدف صورتش را جلو ممیگویم یکشدار هوم

سامیبخند بداخالق... ام شد رح شت   هشینم دایتراش پ شیر هی... یچقدر ز
 نت دادن...ت یمسخره ا ی! چه لباسانجا؟یا

صدف ب کنمیم اخم ست دور گردنم م یو  سرم... به  یهوا د اندازد: اخم نکن پ
 ...یهست والیه یکاف یاندازه 
 بندد... یلبم نقش م ی... روی... به آهستگیکمرنگ لبخند
 ...کردمیم داتیزودتر پ یلیمن خ شدی: اگه جاهامون عوض مکنمیم زمزمه

 ...مینداشت یگذار: گله دهدیام را فشار م شانه
 _ سلنام...

 فشارم... یرو هم م یرا با کالفگ می... پلک هاردیگیبا هول فاصله م صدف
کفش مامان به سنگ کف  یصدف و برخورد پاشنه  یسالم دستپاچه  یصدا

 ...چدیپ یهم م یاتاق... تو
 ...کندیو خونسرد مامان با صدف متعجبم م یعاد یاحوالپرس یصدا
دست مامان فشرده  یکه تو شودیدست صدف م خیو نگاهم م میگشا یم پلک

 ...شودیو رها م
 یو گلبه کیبار یلب ها یرو شننهیصننورتش... مثل هم نفکیمحِو ال لبخنِد 

: گذاردیام م یشننانیپ یو دسننت رو دیآ ی.... جلو مکندیم ییرنگش خودنما
 مامان؟! تبت که خدا رو شکر قطع شده.... یخوب
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 یسننرم م ی لهیو کنار م زندی... تخت را دور مدهمیمو گنگ سننر تکان  مات
 رونیاز ساعد دستم ب متیرا با مال دلی... مامان نزنمیرا باال م نمی... آستستدیا
 کشد... یم قیمحل تزر یرو یاورد و شست دستش را به آهستگ یم

 ...شومیپا و آن پا کردنش متوجه م نیبودن صدف را ا معذب
ستش را تو مامان ست را سف یعمود بیج ید  زمی: عزبردیفرو م دشیروپوش 

 !؟یحسام ریشما دوست ام
 شود... یم  یسلطان خب ای: پرمیگو یدلم م یو تو زنمیم لبخند

 شیلب ها انیآهسته و نا مفهمومش، م یو بله  کندیسر بلند م یناگهان صدف
 شود... یمحو م
 یرود و دسنننت رو یوار... جلو م طنتیو شنن  ی... خبزندیلبخند م مامان

 تونیی... خوشننحال شنندم از آشننناذارمیگذارد: تنهاتون م یصنندف م یبازو
 ...زمیعز

صدف کشده  یبازو ی... دست مامان روکندیبا دهان بنننناز نگاهش م صدف
 ...ردیگیو فاصله م شودیم
ار و زمزمه و زندیتخت را چنگ م نییپا ی لهیبسته شدن در، صدف م یصدا ای
 ...یامان روشن فکر: چه مدیگو یم

اق اش پا به ات یرفع کنجکاو یمامان فقط برا خورمی... قسننم مردیگیام م خنده
 دهن لق گزارش ورودش را بهش داده... یکه آوا ندیرا بب یگذاشته تا البد دختر

 ...گهی: مامان منه دمیگویمالم و م یرا م ساعدم

http://www.roman4u.ir/


 165 بی نهایتند لبخ

خودش را از تخت باال  یگشاد ترند وقت یصدف هنوز از حالت عاد یچشمها
 کشد... یم

 مامانو هر چقدرم دوست داشت بازم کمه... نی_ ا
تا با در هم  میافتم و اخم ها یصننندف م یالیخ یب ادیو باز  کنمیم دییسننر 
 شد؟! یپرسد: چ یم ،یحالت ناگهان رییتغ نی... صدف متعجب از اروندیم

م دار کنمیاوقات شننک م ی_ صنندف گاه رفع  یط منو برافق ای یکه تو دوسننَ
 ...یخوایو کمبودات م ییتنها

 هر رفتار یکه برا ادی: من کمبود ندارم... و اصال هم خوشم نمردیگیم حرصش
 من دوست ندارم... یکه به خودت ثابت کن یردیگیم لیدل هیمن دنبال 

 ...دهینشون م نطوریاندازم: خب... شواهد که ا یم نییرا پا نگاهم
 با... کننی_ شواهد غلط م

 : با؟!برمیرا باال م میابرو یتا کیو  کنمیبلند م سر
اصننال... منو بگو که فکر  الشیخ ی: اوووف... بکندیرا کالفه فوت م نفسننش
 ...یشیخوشحال م دنمیکردم از د

حسننام... حرفمو  ری" زود باش ام دیو انگار که بگو میبه چشننمها زندیزل م و
تا نوک کندیکن" نگاهم م دییتا " معلوم اسنننت از  میکه بگو دیا یزبانم م... 
 ...خورمیخوشحال شده ام" و باز حرفم را م دنتید

 یوا بدهم... صدف عیابراز محبت صدف سر ایکلمه حرف  کیبا  شودینم لیدل
شد من را م شقش بک شد حت خواهدیکه هر وقت ع شقش نک از  یو هر وقت ع

 ...کندیمحرومم م شیصدا دنیشن
 ...کندی... خط نگاهمان را قطع مدیو صدف... نا ام شیابه چشمه شومیم رهیخ
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د: انداز یشانه م یشالش را رو یپرد و دسته  یم نییجست از تخت پا کی با
 فکر کنم بهتره من برم... استراحت کن...

سکوت م باز ست کنمیهم  صدف د شدیم شیمانتو نییبه پا یو  ستک  یه ... د
: زودتر خوب شننو... زندیلبخند م یاندازد و زورک یسننناعد م یرا رو فشیک

 فعال...
 : فعال... دهمیخودش جوب م مثل

سننبک... اتاق را ترک  مینسنن کیصنندف... سننالنه سننالنه و اهسننته... مثل  و
بالش پرت  یشننود و سننرم را محکم رو ی... در پشننت سننرش بسننته مکندیم
 ...کنمیم

 حسام... خاک عالم تو سرت... ریام یکرد یرو ادهی_ باز ز
*** 

پرسنند...  یکلمه هم نم کیمامان  مارسننتان،یروز بعد و مرخص شنندن از ب تا
اتاق  یتو یآورد که من و صنندف را در چه حالت یخودش هم نم یبه رو یحت

 ...دهید
 یاورد به اتاق و در را پشت سرش م یبه خانه... هجوم م دنیبه محض رس اما

 چقدر بهش فشار آورده... یکنجکاو فهممیبندد... از حالت چهره اش م
 یاز ک نکهیبه صورتم... صحبتش را با گفتن ا زندیو زل م ندینش یتخت م یرو

شگاه و ا رومیم شروع م یکل نکهیدان  قهی... ده دقکندیاز درس ها عقب افتاده ام 
ن ... من مکنمی... نگاهش مشودیساکت م یو بعد ناگهان زندیوقفه حرف م یب
 کند... یم
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شت م یصندل یوخندم و ر یم شیم وترمیکامپ زیگردان پ ان... : بپرس مامنمین
 بپرس... یخوایم یهر چ
دختره... باهاش  نیپرسد: ا یم جانیدهد جمله ام را کامل کنم و با ه ینم امان

ست ست؟یدو ضع ی... وقتی! خب معلومه باهاش دو تو رو ب*غ*ل  تیبا اون و
... نیدوسننت ینجوریفقط هم ای ر؟یام یکرده بود... اسننتغفرالله... دوسننش دار

 ادیها... اما ز ه! فکر کنم دختره دوِست داشته باش؟یچند وقته باهاش اشنا شد
به دهن  دیخب علف با یبه نظرم جلف بود... ول یعنیازش...  ومدیخوشننم ن

داشتم  شبیندارم... د یمن حرف ی... اگه تو دوسش داشته باشادیب نیریش یبز
ت گف یشننما خبر داره... م یوقته از رابطه  یلیگفت خ زدمیبا بابات حرف م

شومامان با شیماه پ کیدختره همونه که  نیا ست داد بعد  یتو با صادف از د ت
عزادار  نیاومد همچ یدوسننت غزله... همونه؟! آخه به ظاهرش نم یگفتیتو م

اقعا رسننمش؟! و نهی! ا؟یبه من نگفت یحسننام؟! تو به بابات گفت ریباشننه... ام
خب باال خره لو  ی... ولیگفتیبه من م دیناراحت شنندم... اول با یلیکه.... خ

 ...ی... راستیرفت
 خب... رینفس بگ هی_ مامان... منننامنننان... 

ندینازک م یچشننم پشنننت با دلخور ک که چدیگو یم یو   یزی: واه... من 
 ...تیترب ینگفتم... ب

من به بابا نگفتم خودش  نکهی: اول ادهمیرا م شیاخر به اول جواب سوال ها از
مدت سکوت کنه تا خودم به وقتش موضوعو  هی... بعدشم ازش خواستم دیفهم

سکته  یبهت بگم... ول ... وگرنه ختیبهم ر زیهمه چ هویمادرجون  یخب با 
هم من صننندفو  نکهی... دوم اکی نیمامان... ا گفتمیبهت م دیمن تا قبل از ع
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ما از خب من  یعنیدوس دارم هم اون منو...  که از احسننناسننم مطمئنم... ا
 یچ گهیدارم... بعد د یعنیداشننتم...  دیبه خرده ترد نیهم یصنندف نه... برا

س صدف نم یگیم نکهی! اهان... ا؟یدیپر شه به خاطر ا یبه   هنیاومد عزادار با
 ش نداشته...یزندگ یتو یچندان ریکه فوت پدر و مادرش تاث

 : وا؟!کندیرا گرد م شیمامان چشمها
 هیما ی... از اون خانواده هادنیکش یم دکی_ به خدا... فقط اسم پدر و مادرو 

 ازین یهمه  گهیپول غرق کنن د یاگه بچه هاشننونو تو کننیکه فکر م یدار
 ه...نداشت یادیز یصدف به پدر و مادرش وابستگ نیهم ی... برانهیهاشون تام

 ... خب؟!ی... طفلکی: اخدیگویم یبا دلسوز مامان
 ...گهیسواالتو جواب دادم د یخب نداره... همه  گهی_ د

 خب؟! هیادم بگو هدفت چ ی... مثل بچه یبدجنس یلیخ رحسامی_ ام
 _ هدف کدوم هدف؟!

 ...نننننری_ ام
 یدیقرار م ییتایچه موقع یآدمو تو نیخارانم : مادر من بب یگوشننم را م ی باال

کاو به االن؟! کنج هاش ازدواج کنم... خو با رفع  تیخب؟! فکر کنم بخوام 
 شد؟!
 ... بگو به جون مامان...یگی: دروغ مزندیمبهوت به دهانم زل م مامان

 بد؟! ایخوبه  نی_ به جان خودم... حاال ا
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 یزود نیبه ا کردمی... معلومه که خوبه مامان... من اصننال فکرشننم نمری_ ام
مادت ند یعنیکنم....  بخوام دا رو  کردمی... فکر میکه تو دار یبا اخالق گ

 ...یمونیدستم م
 ...مونمیرو دستت م یچ یعنی_ مامان جان من پسرم مثال... 

 ادیم ی... کگهیپسرم بشم... خب حرف حقه د یخندد: فدا یاز ته دل م مامان
 زن تو بشه اخه...

 مدت تمام فکرم نیا یکه تو یحرف ی... برااطیخندم و با احت یخنده اش م به
 ...کنمیم ینیرا به خودش مشغول کرده... مقدمه چ

 رفته؟! سای_ خاله پر
 !؟یدار کاری: به اون چشودیمامان به سرعت جمع م ی خنده
 بدونم... خواستمیاندازم: فقط م یباال م شانه

مادرجونه... رفته بسننت نشننسننته اونجا... اما خب مثل  ی_ نه نرفته... خونه 
 ...رهیبگ تیگفته واسش بل تییبه دا نکهیا
را گرد  شیچشمها یو ناگهان کشدیم یآسوده ا قیجمله اش نفس عم یانتها و
... یدیدیم دیباباتو فقط با گهیتو... د دنید ادی: پررو بلند شنننده بود بکندیم

 ...سیبره دهنشو سرو خواستیشده بود... م یانقدر عصبان
شدت تعجم را که م دهان ست جلو ند،یبیباز مانده از  گذارد و  یدهانش م ید

ته م له مدیگویاهسنن چا باز اون رگ  باال... ا میدونی: فکر کنم  مه از  نایزد  ه
 با باباته ها... یعوارض زندگ

 ...هیبه حال بق یحرف بزنه وا ینطوری_ واقعا پزشک مملکت که ا
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 ی! دل نداره؟! عصننبسننت؟ی: پزشننک مملکت ادم ندیگو یجانب مبه  حق
 !ره؟یزبونش از دستش در نم اری! اختشه؟ینم
 ...کنمیسکوت م یا هیخندم و چند ثان یم

 سوال بپرسم؟! هیمنم  شهی... میکرد چیمنو سوال پ نهمهی_ مامان؟! ا
 _ بپرس مامان...

 !؟یکن فیاز اول تا اخر برام تعر ویهمه چ شهی_ م
 !؟ی! راجع به چ؟ی_ همه چ

ستم را به لبه  کف شارم: راجع به ا یم زیم ید د ش یچ یعنی... خب ... نکهیف
 که منو...

 ییا جاخب ت یعنی... نیقبول کرد یچرا منو به فرزند نکهی: اردیگیدرد م میگلو
عدم  یقبول کنن برگه  یرو به فرزند خوندگ یکسنن نکهیا ی... برادونمیکه من م

 ...نیتونست یچطور یعنی... نیالزمه... اما شما آراد و آوا رو دار یباردار
صننورت  یرو دهمی... نگاه م*س*تاصننلم را سننر مشننودیدادن سننخت م ادامه

حال خوش ادمو خراب  ی: خوب بلددیگو یم یمامان... به آهسننتگ یگرفته 
 ها... یکن

 !ست؟ین نطوریسواال حقم باشه مامان... ا نیجواب ا دنیفهم کنمی_ فکر م
گاه با ن رسنندیبه در اتاق م ی... تا وقتشننودیتختم بلند م یو از رو کشنندیم آه

: چند لحظه دیگو یو م رهیدسننتگ یرو گذاردی... دسننتش را مکنمیدنبالش م
 ...گردمیصبر کن... االن با جواب سواالت بر م
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ست هارودیماند و م یجوابم نم منتظر صورت عرق کرده  یرا رو می... کف د
قا یام م مه دار یقیکشننم... د با دفتر دک مان  ما عد،  لد قهوه ا یب بر  یبا ج

ستش را با دفتر به طرفم دراز  یاز جا کنده م دی... با تردگرددیم شوم... مامان د
 توئه... نی: جواب همه سواالت اکندیم

 ...کشد: فقط ی... مامان دستش را عقب مکنمیگرفتن دفتر دست دراز م یبرا
ته... هر چ نجایا ی: هر چدیگو یو م کنمیم نگاهش به  ینوشنن که راجع  رو 

مغزت نگه دار...  ی... فقط و فقط تویدیمن... بابات... گذشننته مون... فهم
 کس حرف نزن... خب؟! چیراجع به اون نوشته ها با ه

 ی دهیو کشنن فیظر یانگشننت ها یو دفتر را از ال دهمیسننر تکان م یآرام به
 کشم... یم رونیمامان ب

*** 
 ...کنمیباران نگاه م ادیبخار گرفته به فر ی شهیپشت ش از

 ...نیزند بر زم یتننند... م تننند
 کشم... یم شهیش یچسبانم و شستم را رو یرا به گوشم م یگوش

 ...یلحظه گوش هی_ سالم 
 : الو...دیگو یمانم و صدف م یمنتظر م یکم

 !؟ی_ سالم... خوب
 !؟یتو خوب ی_ مرس

 !ن؟ییپا یای: صدف چند لحظه ممیگو یمقدمه م یب
پرسنند: تو االن  یم یبلند تر ی! و با مک  و صنندان؟یی: پادیگو یم آهسننته

 !؟ینییپا



wWw.Roman4u.iR  172 

 

 چسبانم: اره... یم نیام را به فرمان ماش یشانیپ
 : اومدم...دیگو یم تند

 ...کندیبا عجله تماس را قطع م و
شانه ها انداخته، از  یرنگش را رو یمشک یکه مانتو یبعد، در حال قهیدق چند

 ...دیآ یم نیشود و به طرف ماش یساختمان خارج م
سمت کمک راننده را برا شومیم خم شدنش م یو در  شا یسوار  سرمیگ  عی... 

 بندد... یو در را م ندینش یم
 _ سلنننام...

 ...ضایاز تعجب دارد... چهره اش هم ا یرنگ شیصدا
 _ سالم...

 طرفا... نی: چه عجب از ادیگو یطعنه م با
 ...ردیگیو رو م کندی... اخم مزنمیاش لبخند م یدلخور به
 : صدف... گذارمیفرمان م یچرخم و آرنجم را رو یم

 ...دهدیاش را نشان م یلبش... عمق دلخور ریو ز دهیکش هوم
 : صدف...زنمیم شیو باز صدا رمیگیرا م شیبازو
بهت بدهکارم... فکر کنم اون  یعذرخواه هی: من میگو یو م گرداندیبر م سر

 خرده بد حرف زدم باهات... هی... مارستانیب یروز تو
نی_ فکر نکن... مطمئن باش خ ن ن ... واقعا از دستت ناراحت یبد حرف زد یل

 شدم...
 ....دی: باشه ببخشزنمیم لبخند
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 باال حداقل... میبر ایب !؟یبگ نویفقط هم نجایا ی_ االن اومد
 اومدنمه... لیاز دل یقسمت هی نمی_ ا
 ش؟! گهیقسمت د هی_ و

 ...یعنینباشم...  یچند روز هی دی_ شا
 !؟یبر یخوایپرسد: کجا م یم عجول

 ...فتهیب ییاتفاقا هیبعد که برگشتم قراره  ی_ بماند... ول
 ...ریام میترسون یم ی_ دار
 یلی: دلدهمیشال سبزش هل م رینم دارش را ز یها یو چتر کنمیدراز م دست

رو راجع به تو و رابطه مون به مامانم  یوجود نداره... من هه چ دنیترسنن یبرا
 یدونسنننت... بعد که برگشننتم... اگه همه چ یگفتم... بابام هم که از قبل م

 ...یخواستگار یبرا میایبره... با خانواده م م شیخوب پ
 از من؟! ی: خواستگاردیگویم یعکس العمل خاص چیه یب

 : اره خب...میگو یخورم... و آهسته م یم جا
 !م؟یازدواج کن یعیپرسد:  یگانه م بچه

 _ صدف حالت خوبه؟!
 چشه؟! میکه دار یرابطه ا نیخب مگه هم یعنی... گمی_ آره... اما م

 !؟ی_ چ
نه... بد برداشت نکن... دهدیهوا تکان م یرا تو شیها دست ن ن  هنیمنظورم ا: ن

 نیمنتظره ا ریغ یلیهنوز فکر کنم... خب تو خ دیمن با یعنیکه هنوز زوده... 
 برم... دیمن با رحسامیام ی... وایموضوعو مطرح کرد
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چسننبم: صنندف... چرا  یبرد و مچش را م یم رهیرا به سننمت دسننتگ دسننتش
 !؟یکنیم ینطوریا

: قرار رمیگیم میهادست  انی... صورتش مخوردیسر م رهیدستگ یاز رو دستش
ف ها حر یسر هی یزیبکنم... تازه قبل از هر چ یتو اقدام تیبدون رضا ستین

ودم هم که خ یقیحقا هی یعنیبهت بزنم که ممکنه کال نظرت برگرده...  دیرو با
 ...دمیتازه فهم

 !؟یچ یعنی_ 
هت  نای... اصننال االشیخ ی_ ب مده بودم خبر رفتنمو ب رو ول کن... فقط او

سع شم...  هی خوامی... میریکن باهام تماس نگ یبدم... حداالمکان  کم تنها با
با  دیه... باکرد جمیافتاده که پاک گ یاتفاقات هیهفته ده روزه  کی نیا یتو یعنی

 ...امیخودم کنار ب
ه: که صورتش را در بر گرفت میچسباند به پشت دست ها یرا م شیدستها کف

 !؟ییچه اتفاقا
 ... خب؟!خوامیوقت م یچند روز هی... فقط گمی_ همه رو بهت م

 : خب...زندیجنباند و لب م یم یسر
 یرا به هم م شیکشم... لب ها یم یقی... نفس عمزندی... پلک مزنمیم لبخند

 ...شودیخشک م میمالد... گلو
 !م؟رحسای: امدیگو یم نیریو ش فیظر

صله صفر م فا ست هارسانمیمان را به  عد... ب یافتد... و کم یم نییپا شی... د
 ...راهنمیپ ی قهیبه  زندیچنگ م
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لب  یکشنند رو یو دسننت م کندی... نگاهم ممیریگیدو همزمان فاصننله م هر
 ...نشییپا

 : دوست دارم...زنمیو لب م گذرانمیماتش را از نظر م ی چهره
*** 

سننفارش نکنم...  گهید رحسننامی: امچدیپ یگوشننم م یبلند مامان تو یصنندا
 ...یداروهاتو سر وقت بخور

صدابرمیبالش م ریرا ز سرم شدن در اتاق م ی...  مامان  یصدا دویآ یتق باز 
 ...شودیم کترینزد

 !؟یهنوز خواب ای گمیم یچ یشنویم رحسامی_ ام
 ... چشم...شنومیمامان.... م شنومی: مدهمیرا به تشک تخت فشار م صورتم

 ها... سنناعت ده نوبت ینکن یتنبل رحسننامی: امداردیزور و تقال بالش را برم با
هنوز از  نمیبب امیخب؟! ن شیریسر وقت بگ دیبا کهیوتیب یآمپولته... آنت نیآخر

 ...رونیتختت ب
شدن ناگهان با شا یمامان، پلک م یساکت  از  ریغ ییاش جا رهی... نگاه خمیگ

سمیو م زنمیکاود... رد نگاهش را م یصورتم را م به دفتر دکمه دار جلد قهوه  ر
 ...یپاتخت یرو ِی ا
 : هنوز نخوندمش مامان...شومیم زیخ مین

 منظم کردن افکارش... ی... احتماال برادهدیتکان م سر
 لیآوا امروز سنناعت دوازده تعط یبهت گفتم... راسننت ینره چ ادتی_ باشننه... 

 بره... اون ساعت تونهیگفت نم سشیبرو دنبالش... سرو یاگه تونست... شهیم
 ...ندیتخت بنش یرو کنمیو وادارش م رمیگیرا م مچش
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 برم دنبالش مامان... تونمی_ نم
 _ چرا؟!

: اون موقع خونه کنمیام را با دسنننت مرتب م ختهیو به هم ر شنننانیپر یموها
 ...یدوسه روز هی یعنیمامان...  ستمین

 !؟یبر یخوایپرد: باز کجا م یحرفم م یتو یبلند یبا صدا مامان
 دور و ورا... نی_ هم
... چرا منو انقدر کنمیمن از دسنننت تو دق م ی! وا؟یبر یخوایکجا م قای_ دق

 !؟یکنیم تیاذ
جا مان... من هنوز گ رمینم یدور ی_  ندگجمیما ناورم... ز گار شنن  ی... ان

 ؟! خب؟!کم تنها باشم هی... بذار کنمینم
 !؟یدیبگم؟! مثال بگم نرو به حرفم گوش م ی: چکندیاش را شل م یروسر گره

 : نه...میگو یخنده م با
داروهاتم با خودت  یریها... هر جا م یسر به خود شد یلی: خزندیم میبازو به

 ببر...
 !گه؟ی: چشم... دزنمیم پلک

 رو هم بزن... شاتیاندازد: اون ر یاش م ینیبه ب ینیچ
 _ اطاعت...

 _ روتم کم کن... بچه پررو...
 رددگیبرم یبه در اتاق... ناگهان دهی... نرسشودیخندم و مامان از جا بلند م یم

 !گه؟ید یگردیحسام... مامان بر م ریپرسد: ام یو با استرس م
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 : برنگردم کجا رو دارم برم؟!کنمیرا گرد م میچشمها
س ی خنده ستر ... با رفتن مامان، از کندیم یو خداحافظ دهدیم لمیتحو یپر ا
 ...ردمگیو بعد از شستن دست و صورتم مجددا به اتاق برم رومیم رونیاتاق ب

تخت  یو رو کنمیخارج م یواریکمد د یباال یام را از طبقه  یورزشنن سنناک
 اندازم... یم

سه دکمه  یت دو ش یسرمه ا نی... جیپرتقال یگریو د دیسف یکیشرت  لوار و 
داروها را  ی سهیچپانم... ک یساک م یرا تو داسیو سه خط اد یمشک یشورز
 گذارم و در اخر هم دفتر خاطرات مامان... یلباس ها م یرو
شار ر موبا بندمیساک را م پیز  بیج یتو شودینم ازمیرا که مطمئنم ن لمیو 

پشننت  بیج یمدارکم را تو فی... کپوشننمی... لباس مدهمیب*غ*لش جا م
 اندازم... یبه دور تا دور اتاق م یاجمال ی... نگاهگذارمیم نمیج

 ...دارمیکنسول برم یام را از رو یآفتاب نکیو ع نیماش چیسوو
 ...کنمیم یط نهیها را با طمان پله

را  نی... ماشننرومیم نییپا ازیبه ح یمنته ی... از پله هاپوشننمیرا م میها کفش
 ...کنمیخارج م اطیح

باال  نیکه منتظرم تا آمپر ماشنن ینی... و حزنمیاسننتارت م ...میگویالله م بسننم
 ...دهمیم امیبه مامان پ د،یایب

سته کل الیو دیشمال... کل رمی" م شتم. یتو دیرو با اجازه ت از د .. اتاقت بردا
 برم... دوست دارم مامان... " یذاشتینم گفتمیاگه بهت م

*** 
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عد ب ی... کمشودیمکرر مامان منفجر م یاز تماس ها لمیبرسم، موبا الیبه و تا
 ...شوندیها اضافه م رندهیتماس گ ستیهم به ل ییبابا و دا

 شود... یم یسپر ایدر یاول تماما به تماشا روز
سترس و قلب روز شدت م یدوم با ا ست م یکه به  ... دفتر رمیگیتپد دفتر را به د

با از مزنمیرا بر م با افتد...  یم نیزم یاش، رو یکاه یورق ها انی... عکس 
 ...دهمیدفتر جا م یجلد داخل یو عکس را تو زنمیلبخند م

 ...کنمیو نفس حبش شده ام را ازاد م رودیورق زدن جلو م یبرا دستم
*** 
ه از ک یزیچون تنها چ ردیگی... خنده ام مردیگ یاز خواندن دفتر خنده ام م بعد

 یآن خبر نداشننتم فرزند خوانده بودنم اسننت... هم ازدواج ناموفق مامان را م
 ییکه منجر به جدا نشیپرت شدنش از پله ها و سقط جن یدانستم و هم ماجرا

شده... جر سر اولش  شق خانمان برانداز خا انیاز هم س سایپر لهع  یرا هم ک
 که خبر نداشته باشد... ستین

نظر  نیمتفاوت بود... متفاوت از ا یکرده بود کم فیعرکه مامان ت یزیچ فقط
تا هفت سننال بعد از ازدواج با بابا باردار  نشیکه نگفته بود به خاطر سننقط جن

 معجزه بوده... کیشده... و تولد آوا و آراد هم  ینم
 انیوپ ییو دا سایدو قلو بودن خاله پر کند،یکه شگفت زده ام م یگرید موضوع

خبر بودم... و البته ناخواسننته بودِن غزل  یتا به حال از آن بکه  یزیاسننت... چ
 بردنش را داشته... نیقصد از ب ییکه زندا
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 نمکی... حاال که فکر مفتادهیکه در گذشننته ن یی... واقعا چه اتفاق هااوووف
 ه...داشت یزیانگ جانیو البته ه بیپر فراز و نش یمامان عجب زندگ نمیبیم
... در واقع مامان را کردهیداشننته که مامان را تحمل م یالبته بابا عجب صننبر و

جا به  ته  یبزرگ کرده... اگر من  مان هف با بودم، ه قه اش  یبا اول سنننه طال
بل تحمل ریبا آن اخالق غ کردمیم ها بهش  یقا عد  مان هم ب ما که خود  که 

 اعتراف کرده... واال...
*** 
م بد ه ادیز نیوقفه... خب... ا یو ب نننقی... عمکشمیو نفس م بندمیرا م دفتر

 بد نبود... کردمیآنقدر ها هم که فکر م قتیحق دنیفهم یعنینبود... 
آورم و دسننت دور  یرا باال م می... پاهاگذارمیشننن ها م یرو میرا کنار پا دفتر

 دوزمیو چشم م گذارمیزانو م یکاسه  ی... چانه ام را روکنمیحلقه م میزانو ها
 ...ایدر یانتها یب یبه آب
پل زرِد ت یجوجه  ری... تصوچرخانمیسرم را م ی... کملرزدیوقفه م یب لمیموبا

 ریآورد... ز یلبخند به لبم م زند،یچشننمک م نیاسننکر یکه رو ییو اخمو
 ...خوردینوشته شده به چشم م نیهم نام غزل که به الت ریتصو

به پنجاه و هشنننت  سیو تعداد م شننودیاز جانب غزل قطع م تماس کال ها 
سدیم سرم را رور صورش را هم نم چی... هکنمیشانه کج م ی...   کردمیوقت ت

 هوادار داشته باشم... نهمهیکه ا
شت شاره ام را برا انگ .. .دهمیصفحه حرکت م یرو ل،یباز کردن قفل موبا یا

 غزل و آراد... ،یی... مامان، بابا، عسل، آوا، داکنمینام ها را رد م
 ... آراد؟!پرندیاراده باال م یب میابروها
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 هم نگران من شده... الیخ یآراِد ب ی... حتخندمیم اریاخت یب
با به آسننمان  شیکه انتها ییایبه در دهمیو باز نگاهم را م کنمیرا رها م لیمو

 ....رسدیم
 وا نننننه... یام کرده اند... د ووانهی... دکندیکالفه ام م ام،یتک بوق پ یصدا

 ...کنمیاز جانب غزل را باز م دهیرس اِم یپ
شوم..  ی... الهادیخبرت ب ی... الهیریگور مرگ بگ ی" اله سنگ قبرتو ب خودم 

خاک بر سننرت کنن  ؟یدیجواب نم تویکه دو روزه گوشنن یرفت یباز کدوم گور
 نکبت" ینقطه بفرست بفهمم زنده ا هیحداقل 

 کونیاز ده تا آ شننتری.. بابراز احسنناسنناتش هسننتم. یمن کشننته مرده  یعنی
 گذاشته... امشیپ یانتها تیعصبان
، بفمم چه شده نکهی... و قبل از اکندیرا لمس م کی یاراده، شماره  یب شستم

تپل  زشت یجوجه  نیدر برابر ا نکهیغزل... از ا یبرا شودینقطه فرستاده م کی
 ...ردیگیاراده ام حرصم م یغرغرو انقدر ب

.. دفتر .تکانمیو شن ها را م کشمیبه پشت لباسم م یدست ...شومیجا بلند م از
را  ملیامانتش را در اسننرع وقت بهش برگردانم... موبا دی... بادارمیمامان را برم

 ....رومیم الیبه طرف و ا،یشلوارم و پشت به در بیج یتو دهمیسر م
سامیمن... ام » ستانه  رح سالگ ستیب یرهام... در آ  نی... از بزرگتریو چهار 

سط هم یزندگ قتیحق شدم... تو گاه  ست دارم... هم یدفتر نیام آ  نیکه در د
به دستم داد و فقط گفت  شمارم،یب یکه مامان، در جواب تمام سوال ها یدفتر

 ..."یفهمیم زوی" بخون... همه چ
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به  ی... حتیو چهار سننالگ سننتیب یحسننام رهام... در آسننتانه  ری... اممن
ش وا در که آ یصفت دمیفکر کردم، فهم یهم فکر کردم... و بعد که کم یخودک

واقعا برازنده ام اسننت... من واقعا خرم که به  دهد،یاکثر موارد بهم نسننبت م
 فکر کرده ام... یحت یزیچ نیهمچ

که  ی... وقتیو چهار سننالگ سننتیب یحسننام رهام... در آسننتانه  ری... اممن
 نکرده... رییام تغ یهم در زندگ یادیز زیچ نمیبیم کنم،یفکر م یعقالن
 بابا پشتم است... هنوز
اندازه دوسننت  کیرا به  میکه من بچه ها زندیبه گوشننم م یمامان گاه هنوز

 ...کنمیم شیتار مو کی ی... و من جانم را فدایتر زیدارم... اما تو عز
 ...رودیام در م یاحساسات یآوا یجانم برا هنوز

تا حد مرگ آراِد سننر به هوا را کتک  خواهدیاوقات دلم م یگاه نکهیبا ا هنوزهم
 از اندازه دوستش دارم... شیبزنم،اما ب

 آورد... یغزل با تمام حرکاتش لبخند به لبم م هنوز
 ریام یشویآدم م یکه پس ک زندیو غر م ردیگیحرصش م میعسل از کارها هنوز

 حسام؟؟!!
 چکسیه یبرا ایو من در دن دهدیانم مدر همه حال راه درست را نش ییدا هنوز

 ...ستمیقائل ن ،ییدا یبه اندازه  یاحترام
صبح، به ام و صبح به  صدف را دارم... که  شم م دنش،ید دیهنوز   گردانمیچ

. و ..شودیو از جمع دوستانش جدا م ندیبیدانشگاه... بعد مرا م یمحوطه  یتو
 ...فتدیها بهمان ن یاز حراست کیچیکه چشم ه ییبه جا میبریپناه م
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نکرده... البته کرده هننننننننا... اما نه آنقدر ها که من در ابتدا  رییتغ یادیز زیچ
 ...کردمیتصور م

و به  شننومیم داریدارم...، بعد ب اجیاحت یخواب طوالن کیبه شننندت به  االن
 ... دفتر مامان را بهش برگردانم...اورمیدر ب یتا همه را از نگران گردمیتهران برم

 ...رمیروزانه ام را از سر بگ تیبعد فعال و
شگاه و ب بروم ض یها هیاز کنار کنا شهی... مثل هممیایدان س یبع ها ،  یهمکال

به من م یب فاوت عبور کنم...   یدانشننجو نیِفنچ... چون کوچکتر ندیگویت
 پسر ها... نیارشد انشگاهم... البته ب

ام کار کنم که خدا را خوش  نامه انیپا یهم رو یخانه ول بچرخم... کم یتو
... سننر به سننر آوا بگذارم و رمیبگ رادیمامان ا یغذاها ی... به حبوبات تودیایب

 ...ارومیجبغ غزل را درب
 کنم... یاز ظهر ها را هم با صدف سپر بعد

ندازه  یحفره  کینکرده... فقط  رییتغ زیچ چیه به ا چک...  سننوراخ  یکو
کنم،  نیشننده... هر چقدر هم به خودم تلق یقلبم خال یجوراب مورچه.... تو

 ام عوض شده... یدر زندگ ییها زیچ کیباز هم 
 را دوست دارم و ندارم... رییتغ نیا

ست ست ندارم چون  میدارم چون ارزش خانواده ام، برا دو شده و دو هزار برابر 
 که من از آن یزیترحم گرفته... چ یرنگ و بو یکم شننانینگاه ها کنمیحس م

 ...زارمیب
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 یتلخ یها... با همه  یو بلند یپسننت نیا یاحوال... با همه  نیا یبا همه  اما
 «دارد...  انیهنوز جر یها... زندگ ینیریها و ش

*** 
 یسال بعد از نی: ببزندیرود سرم نق م یاش ور م یکه با گردنبند چوب ینیح آوا

 اونم خرابه... یدیبرام خر یزیچ هی
 !؟یگیم ی: چرمیگیم لمیموبا یرا از صفحه  نگاهم

 : قفلش خرابه...ردیگ یرا باال م گردنبند
 ...نمیبب نجایا ایاندازم: ب یتخت م یرا رو لیموبا

و  شنمکیم رونیانگشننتانش ب انی... گردنبند را از مندینشنن یتخت م یرو کنارم
 گذارم: برگرد... یشانه اش م یدست رو

 یو قفل گردنبند را به ضرب و زور م زنمیرا کنار م شیچرخد... موها یم یکم
 داره... ریخرده گ هیبنداز بعد قفلشو برات درست کنم...  ادمیبندم : 

 اندازد: باشنننه... یچرخد و دست دور گردنم م یم
 ...شودیب*و*سد و جدا م یام را محکم و پر صدا م گونه

 ...یگردیبرنم گهیها... گفتم د یرفت یوقت یعنی_ 
 ...یفشارم: بس که خنگ یاش م یشانیام را به پ اشاره انگشت

 ییچا هیرفته  نیغزل... بب کنهیم ی: چه فس فسننردیگ یو رو م دیگو یم شیا
 خوردم... یخال یها... همه کلوچه ها رو من خال ارهیب

 !؟ییدنبال چا یفرست یخودمون غزلو م یتو خونه  یکش ی_ خجالت نم
 بره الغر شه... نییپله ها باال پا نیکم از ا هیخندد: بذار یم طنتیش با
 غرم: آواا... یاخم م با
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 شود... یدر اتاق با ضرب باز م و
ستش را رو غزل سه  ید شارد و نفس نفس زنان م یاش م نهیس یقف : دیگویف

 بکشتت... ادیداره م یی... دارحسامیام
شدت به کمر غزل کوب یاز جا م هول و هوارش را بلند  شودیم دهیپرم... در با 

ندیم قب مک قب ع با خ ی... ع با مت  ردیگیم زیروم و  سننمتم: من تو رو آد
 ...کنمیم

پا ی رهیدسننتگ به  ها دهمیهل م نییدر را  له  پا یاظطرار یو از پ  نییتراس 
 ...دومیم

 کره خر... نمیبب سای: وادیگویزنان م ادیفر بابا
رسه دستم بهت ب ریدنبالم: ام دودی... بابا دور تا دور استخر را مردیگیام م خنده

 ...نمیبب سای... واکنمیم سیدهنتو سرو
 ...رمی_ بابا به قران مامان خبر داشت دارم م

 افتاد؟! یداشت پس م یخبر ی_ جون خودت... مامانت خبر داشت و از ب
رود: به خدا خبر داشت... به جون  یخورد و نفسم بند م یم یبه تکه سنگ میپا

 آوا خبر داشت...
 من خبر داشتم... گهی_ راست م

و تند تند  شننومیو خم م گذارمیم میزانوها یشننود... دسننت رو یمتوقف م بابا
 ...کشمینفس م

 !؟یپرسد: خبر داشت یبهت زده م بابا
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 یدو روز هیحسنننام بهم گفته بود  ریام ی: آره خب... ولدیآ یم کینزد مامان
 دورو ورا... نیهم رهی... مستین

ضب نگاهم م با  زنهیم بشینگفته بود که پنج روز غ ی: ولدهدیو ادامه م کندیغ
 ...دهیو تلفنشم جواب نم ارهیو سر از شمال در م

 !؟یبرگشت ی: ککندیم زیرا ر شیخندم... مامان چشم ها یم شرمنده
 : صبح...دهمیچاک م شین

خودشم  نی: ببمیگو یو تند م رمیگیپشت مامان سنگر م د،یآ یم کیکه نزد بابا
 ...نیشلوغش کرد یگفت خبر داشته... شما ها الک

. ..ی: حاال هر چردیگیکند و گوشم را م یمامان رد م یشانه  یرا از باال دستش
باشنننه از ا یدفعه  خبر  یب گهیبار د هی ی... جرئت داریغلطا کرد نیآخرت 

 ...ارمیازت در م یچه پدر نیببتا م*س*تراح برو  یحت
 : پدرم کهدیایبه گوشننم ب یتا فشننار کمتر رمیگیرا با دو دسننت م سنناعدش

 ...ییشما
 ...دهدیبه گوشم م یتاب

 بهش بگو... گوشمو کند... یزیچ هی: مامان  کشمیم هوار
 ...شومیولو م نیزم ی... روکندیم میوساطت مامان، بابا رها با

 یحق ندارد بدون اجازه اش اب بخورد و کل یکسنن گرید نکهیبه ا دیبا تهد بابا
تمان آدم بشوم، به داخل ساخ یتا وقت نمیماش فیو البته توق گریشرط و شروط د

 ...گرددیبرم
 کاریچ گهید نمی: به ماشمیگوی... با ناله مستدیا یم میدست به کمر جلو مامان

 داره؟؟!!
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شرکت م شگاه و  صد بار م یگردیمو بر یری_ حقته.. تو تا دان زنده  و رمیمیمن 
 شمنننننال؟؟؟؟!!!! یرفت ی... اونوقت سر خود پاشدشومیم
ام رفتار باه ینطوریا سننتمی: مامان من بچه نشننومیبه کف دسننتم بلند م هیتک با
 ...شهیو چهار سالم م ستی... داره بیکنیم
 ...یکوبد: صد سالتم بشه بازم بچه ا یام م نهیانگشت به س با
مان  میدیخودتم شننن یو چهار سنننالگ سنننتیب فی: تعرزنمیم شننخندین ما

 کرده؟! یتحملت م یبابا چطور شییخانننننوم... خدا
 یتو یتو دهنتا... هر چ زنمیبرد: م یدستش را با فاصله از صورتم باال م پشت

 یبه بعد هر چ نیاز ا سننتی... قرار نیکنیرو فراموش م یاون دفتر خونده بود
هت گفتم برام دسنننت بگ یهر چ ایشننند   یبود ینطوریخودتم ا یبگ یریب
 ...یبود یاونطور
 : دفتر کجاست حاال؟!رودی... مامان چشم غره مکنمیرا کج م دهانم

 اتاق خوابت... یکشو ی_ گذاشتم تو
 ...شومیاش م رهی... در سکوت خدیگو یم یا دهیکش هوم

 !ه؟ی: چدهدیتکان م نیرا به طرف سرش
 ...کندی... گنگ نگاهم مرمیگیدو دستم م نیرا ب دستش

کر ف شهی: همکنمیو آهسته زمزمه م گذارنمیبراقش را از نظر م یها یطوس-یآب
 رنگ چشمهام به تو رفته مامان... کردمیم

*** 
 شو... ادهی: پمیگویکشم و رو به غزل م یرا م یدست
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النننننننننننننننو.... غزل : دهمیبه صورتم... دستم را پاندول وار تکان م زندیم زل
 حواست کجاست؟!

 ...رحسامیکشد: ام یم نشییلب پا یرا رو زبانش
با پشننت  نیهمچ رحسننامیام یبگ گهید یتوپم: به قران دفعه  یزده م حرص

 یدندون سننالم برات نمونه... از اول صننبحه ه هیتو دهنت که  زنمیدسننت م
 ...یشیبعد الل م رحسامیام یگیم

 یاخویم گمی... منیفشننارد: بب یمشننت م یاش را تو یگزد و بند کول یم لب
 !م؟یبرگرد
 ...شهیبرو االن کالست شروع م ای: بچه بکنمیرا گرد م میها چشم

 _ آخه...
غزل؟!  یگذارم: باز چه گند یاش م یصنندل یپشنت یچرخم و دسنت رو یم

 هوم؟!
 بابا... َاه... یچی: هدیگویُنچ م کالفه

 شوم... یم ادهیو پ دهمیا تاسف سر تکان م... برودیم نییپا عایسر و
تشِر  و با شودیمتوقف م هی... هر چند ثانکندیسالنه سالنه کنارم حرکت م غزل

 افتد... یمن مجددا راه م
مانم  یو برا دیآ یم شی... دوان دوان پنمیبیمحوطه م یرا تو ایپو حرف زدن ا
 ...دهدینم

ست کجا ... اگه نیتو زم یرفت یشد! آب ؟یی_ م*ر*ت*ی*ک*ه تو معلوم ه
 یاجو چکدومیکه ه نیمفقود االثر شنند یخانوادگ کردمیفکر م دمیدیغزلو نم

 !؟یخبر بد هی دینبا زنهیم بتیغ ییهوی... نیدیتلفناتونو نم



wWw.Roman4u.iR  188 

 

 بودم... همه هم خبر داشتن... مارستانی: بمیگویطعنه م با
خاراند: خب آره اونو  یو پشنننت گردنش را م کندیرد و بدل م یغزل نگاه با
... یخب مرخص شنند ی... ولادتتیع امیب خواسننتمیم یعنی... دونسننتمیم

 زد تا االن... بتیبعدشم که کال غ
سع دهمیتکان م سر ست کنارش بزنم: خ کنمیم یو  ستت لهیبا د شه د  خب با

 ...یدرد نکنه به فکرم بود
 ...گهید خورهیروزا م نیرفاقت به درد هم گهی: دکندیرا سد م راهم

 ... باشه...ای: باشه پومیگویم یحوصله ا یب نچ
 یبابا... کجا دار ی: اردیگیگذرم... مجددا سننر راهم قرار م یاز کنارش م و
 !؟یریم

برم سننر  خوامیبه شننانه اش: تو معلوم هسننت چته؟! م زنمیدسننتم را م کف
 کالس...

 !؟یستادیوا نجای: تو چرا امیگویرو به غزل م و
 کند... یپا و ان پا م نیو ا کشدیم یقیعم نفس

خب بدیگویسننرخوش م ایپو ته کالسنننا رو هی نیا نمیکن بب فیتعر ای:   هف
... کال خوش خوشننانت شننده یومدیخوش گذشننت؟! شننرکتم که ن یچوندیپ

 بننن...
 ...گهید دیبهش بگ ای_ خب آقا پو

 ...دهدیرا تکان م میشاخک ها کند،ینثار غزل م ایکه پو یغره ا چشم
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 یبند پهن کول ریدوزم... مقنعه اش را از ز یرا به غزل مظطرب وآشفته م نگاهم
 ...فهمهی: باالخه که مدیگویم ایو رو به پو کندیاش آزاد م

 شده؟! ی: چکنمیم اخم
 ...گذاردیدهانش م یبه کمرش و دست چپش را رو زندیدست راستش را م ایپو

 شده؟! یچ گمیم ...ای: با توام پومیگو یاز قبل م بلندتر
 ی... غزل به آرامکندی... به غزل نگاه مخوردیسننر م شیلب ها یاز رو دسننتش

 ...زندیپلک م
 ...ننننای: پوردیگینامفهوم و مبهمشان حرصم م یاشاره ها از

با پا روکشننندیم رونیب بشیرا از ج لشیمو با  با  و ردیگیضننرب م نیزم ی... 
 ...رودیاش ور م یگوش

شا کنمینگاهش م طلبکارانه صدا دیتا  سوالم را بدهد که   یقابل بداند جواب 
 ...رسدیبه گوشم م یجیتند و مه کیموز ی نهیهمهمه با پس زم

 ...شودیتر م قیعم اخمم
... با تعلل دریگیرا به سمتم م لیو موبا کندیبا دو انگشت پوست لبش را م ایپو

 ...شودیروشن و خاموش م نشی... اسکرکنمیدست دراز م
ح تر را واضنن ریتا تصنناو کنمیگاه م هیاز عبور نور تک یریجلوگ یرا برا دسننتم

 ...نمیبب
صو یپارت کی... ظاهرا خب ست... ت ستانه ا ا ر ی... و دخترشودیزوم م ریدو

مرش که به ک یر*ق*صد... و با هر تاب یدست و سوت پسرها م انیکه م نمیبیم
ا ر بشیپر و خوش ترک یو ران ها خوردیدامن بنفش و کوتاهش موج م دهد،یم
 گذارد... یم شیبه نما شتریب
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با سننر و صنندا به  یو کول خوردیشننانه سننر م یام از رو ی... بند کولزندیم بهتم
 افتد... یم نیزم
 صدفه؟! نی... انی: امیگویچسبم و از ته چاه م یرا م لیموبا یدست دو

*** 
 یسننت رود ای... پوزنمیپس م ردیگیم میرو شیپ ایکه پو یمصننرف کباری وانیل

 ...شومیم زیخ میو ن کنمیم یدستش شانه خال ری... از زگذاردیشانه ام م
 : کجا؟!ردیگیرا م آرنجم
 با صدف حرف بزنم... دی: بازنمیو خشدار لب م گرفته
چند  نی... استی: ننمیبنش مکتین یمجددا رو کندیو وادارم م کشدیرا م دستم
 دانشگاه... ومدهیروز ن
نبود... من به  ینطوریفرسننتم: صنندف که ا یرا با کف دسننت عقب م میموها
ساده تر بود... از  شهیرفتم... هم یسرم باهاش مهمون یموها یانداه  از همه 

 حاال... ی... ولخوردیکنار من تکون نم
در  مالیف نیصد تا از ا ی... روزستی: مهم ندیآ یمک  به حرف م یبا کم ایپو
که پخش بشننه رو همه  یلمیهر ف سننتین شیمثل چند سننال پ گهی... دادیم
 ...یشده که کس ادیز لمایف نی... انقدر اننیبب

برام مهمه... دلم  زایچ نی... من اایپو سننتمین ی: من هر کسننمیگویم یعصننب
سر آ خوادینم س ندهیقوس کمر هم شه... نم دهید یمو هر ک تحمل کنم  تونمیبا

 نایا یفهمیتنش لذت برده باشننه... م یها یبرجسننتگ دنیاز د یا گهیکس د
 رو؟!
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 !!نده؟؟ی: همسر آکندیمات زمزمه م ایپو
نالم:  یم میپا ریز نیبه زم رهیو خ زنمیم هیتک میام را به کف دسنت ها یشنانیپ

صدفو برا ستمی... مخوامیازدواج م یمن  ستگار نیهم خوا . ..شیروزا برم خوا
 کیرکه به عنوان ش یبهشون بگم کس ییبه مامانمم گفته بودم... حاال با چه رو

 انتخاب کردم... میزندگ
 ...رحسامیام خورهیکند: صدف به درد تو نم یبه شانه ام وارد م یفشار ایپو

که  یزیاز اون چ شننتری... من صننندفو دوسننش دارم... بخورهی... مخورهی_ م
 دوسش دارم... یفکرشو بکن

 ای یکه صنندف رفته مهمون سننتیاحمق... مهم ن خورهی_ صنندف به درد تو نم
 رفته... یکه با ک نهی... مهم ادهیاونجا ر*ق*ص

 رفته؟! ی: با ککنمیبلند م سر
 ...یدریح دی: با فرزندیپوزخند م ایپو

 !!؟؟ی: با کننننشودیاز کله ام بلند م دود
سخر ایپو صدف به  یبهت م لیاون اوا ادتهی: دیگو یم یهننننننننه پر تم گفتم 

عه که ! اون دف؟یگیرو م نایتو چشمت دنبال صدفه که ا یگفت! خوره؟یدردت نم
 دهینم ریگ یبه کسنن یدعوات شننده بود... بهت نگفتم اون الک یدریح دیبا فر

ه ب ادتهی! ؟یدبه پا کر یچه الم شنننگه ا ادتهی! ده؟یخوِد صنندفه که بهش نخ م
به رف حاال بخور... خودتو زد؟یشنننک کرد قتیمن...   یو کور یبه کر ی! 

 ...نیش شد اآخر
 ... بسه...ایفشارم: بسه پو یم میدستم را به گوش ها کف
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نودن... من ا ریبرد: ام یرا باال م شیصدا ن ن ن نق... ک نم نام... اح ن ن رو  نایحس
باز  شتریکه چشمهاتو ب گمیکنم... بهت م تیعصب نیاز ا شتریکه ب گمیبهت نم

... یبودهفته حداکثر ده روز ن هی... تو فقط یرینظر بگ ریز شتری... صدفو بیکن
خودتم  نویو ا زننیم دفوزود دل صنن یلی... آدما خگهید یکیزود رفت سننراغ 

بعد  نیاز ا نیفکر کن بب نینزن... بشنن ی... پس خودتو به نفهمیدونیخوب م
 ...یببر شیرابطه رو پ نیا دیبا یچطور

 کنده یفلز مکتین یاز رو یاندازم و با سننسننت یشننانه م یام را رو یکول بند
 هم وجود داشته باشه... ی: اگه بعدشومیم

سته...  میها قدم سته آه ست خورده... برممیبهتر بگو ایرا آه شک .. و .دارمی... 
سرم فر ایکه پو ییها یرویتوجه به کجا م یب شت  شد،یم ادیپ  یه از محوط ک

 ...شومیپارک خارج م
*** 
 زندیسنناعت تمام چمباتمه م.... دو گرددیبه خانه برم شننهیزودتر از هم غزل

ست  ی... مهماندیآ یم شیکه پ دهدیم ی... دلداریتختم و هنننننننننننن یرو ا
م اد دیگوی... مرندیگیدسننت م نی... ده ها نفر دوربیرویکه م ی... مهمانگرید

 است... تو خودت را ناراحت کن... ادیز فی... آدم کث ضیمر
 یصدف را به خاطر م یها نهی... لرزش سیو من... هننننننننن دیگویم یه غزل

 یپاها ی... هکنمیرا تصننور م دشیسننف یران ها یآورم... قوس کمرش و ُپر
شش َش را که رو ش یبدون پو و  آورم یم میرو شیپ لغزدیم زیم یا شهیسطح 
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وشش... پ یبدنش را... با پوشش و ب یجا یکه جا یفیاز تصور صد ها نگاه کث
 ...شومیسوزم ... و خاکستر م ی... مرمیگیکنند... آتش م یرصد م

به رو زنمیرا چنگ م چمیکه سننو زندیهمچنان حرف م غزل تاق را   یدرب ا
 بندم... ینگرانش... م یچشمها

*** 
شت شت هاکنمیرا دور فرمان حلقه م میها انگ شار می... بند بند انگ که  یاز ف

 شود... یم دیآورم سف یبه فرمان م
 پرسم: چرا؟! یو مفشارم  یهم م یرا رو میدندانها

 یخونسرد... بدون ذره ا ننننننتینها یصدف خونسرد است... بننننننننن یصدا
 ...یشرمندگ ایخجالت 
 !؟ی! چرا رفتم مهمون؟ی_ چرا چ

 صدف؟! یکارو با من کرد نی: چرا اکنمیم تکرار
هات چ با قدر کنمی... فکر نمیکردم؟! من فقط رفتم مهمون کاری_ من   یاون

 ...یعکس العمل نشون بد ینجوریاشکال داشته باشه که تو ا
 یجهنم... ول یگذاشننت شیبه درک... خودتو به نما یرفت ی: مهمونگزمیم لب

 ...یرفتیم گهید یکی... با یرفتیانصننناف... حداقل تنها م یب
کس  !!!؟؟؟یدریح دی: با فرچدیپ یم نیاتاقک کوچک ماش یبلندم تو یصدا

! ؟یترفیبا اون م دی!! حتما با؟؟یمهمون یتو باهاش بر شنندینم داشیپ یا گهید
 من چقدر ازش نفرت دارم؟! آرررره؟؟؟ یدونیکه م یبا کس

 ... من که ندارم...ی_ تو با اون مشکل دار
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: من چرا باهاش مشننکل دیآ یفرمان فرود م یرو یمشننت شننده ام رو دسننت
نر تو... فقط به خاطر  یدارم؟! به خاطر ک ن ن ن  هیباهاش دشمن شدم... به خاط

ست به  دم و ش قهیکلمه حرف... فقط چون به تو متلک گفته بود من باهاش د
 !نه؟یبه خاطرش ازم تعهد گرفتن... حاال جواب من ا

 ...رحسامیچرخد: گوش کن ام یو از کمر به سمتم م زندیپلک م یاهستگ به
 نیا ین... صنندف من فقط هشننت روز نبودم... تو: نه تو گوش کزنمیم ادیفر

 ینتونسننت نقدریروز کمرنگ شنندم ... هم سننتیفقط ب یسننال و خورده ا کی
! تو احسنناس ؟یهسننت ی! انقدر برات سننخت بود؟! صنندف تو چ؟یتحمل کن

! من به درک... به حرمت پدر و مادرتم که شده... حداقل ؟ی! عاطفه دار؟یدار
 یفهمیبوده اونا پدر و مادرت بودن... م یهر چ... یآورد یش ماه طاقت میش

 !؟یچ یعنیپدر و مادر  یفهمیرو؟! اصال م نایا
ن... م یدلخوش یبه خاطر من... برا یفشارد: مگه تو تونست یدندان م ریز لب
شم ببند دتیعقا یرو ستن به خاطر یو پا به خونه م بذار یچ ... مگه اونا تون

دست بکشن و فقط دو ساعت از وقتشون من از کارخونه و شرکت و ثروتشون 
 یخاطر شما ها از خوش هیرو در روز به دخترشون اختصاص بدن که حاال من 

صننندم اون پوال  کیخودم بگذرم؟! نگو همه ش به خاطر خودم بوده که ما با 
شبخت بود ستی... تو منطوری... در مورد تو هم هممیهم خو  قهیده دق یبرا یتون
کارو  نی... اما ایمنو تحمل کن یدل من... خونه  یشنناد یهم که شننده... برا

صب تو... به خاطر  ی... چرا از من انتظار دارینکرد به خاطرتو... به خاطر تع
 لذت ببرم؟؟!! میاز زندگ دیتو... من نبا دیباور ها و عقا
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تو... لذت  یها یخوشنن یعنینکن...  دی_ صنندف... انقدر منو از خودت نا ام
و عرضنننه کردن  ییکذا یها یرفتن به اون مهمون یمه توتو... همه و ه یها

 !شه؟یهات خالصه م ییبایز
صر  زایمن به اون چ یاون لحظه... خوش ی: آره... تودهدیو مطمئن جواب م م

 شد... یخالصه م
 ...کیستریو ه یخندم... عصب یم

 ...ستیتو ن یحرف ها نای... اشناسمیصدفو نم نی... من اشناسمتی_ نم
ها نای_ ا مهیکه ا یِی حرف  به زبون  یمدت تو نه نده و نتونسننتم  دلم مو

 ...ارمشونیب
 : صدف...کنمیزمزمه م ناباور

 یا یاهل هر ک*ث*ا*ف*ت کار فتهی! تو خودت پاش ب؟ی! صدف چه؟ی_ چ
ست شیه سر م یدنی... نو ش یرو مثل آب پرتقال  ه راه منو ب یخوای... بعد میک

 !؟یکن تیراست هدا
شنوم...  یم دیجد یخوبه... حرف ها یلیشود: خوبه... خ ینمام قطع  خنده

 یبه خانواده م بگم برا ی! من االن چطور؟یکنیصننندف تو واقعا به من فکر م
رو که اگه من دو روز  ییتو تونمیم یقدم بشننن... چطور شیپ یخواسننتگار

 انتخاب... میزندگ کیبه عنوان شر گهید کیسراغ  یرینباشم م
 ری! ام؟ی: صبر کن صبر کن... خواستگارردیگیصورتم م یدستش را جلو کف

... اونوقت به یبخور یتون یمامانت آب نم یحسننام... تو هنوز بدون اجازه 
 !؟یخانواده ا لیفکر تشک

 ...میگو یاراده م ی... و بردیگیحرصم م شیها هیکنا از



wWw.Roman4u.iR  196 

 

 نیهمچ هیوقت  چیچون ه یمن با مادرم نظر بد یراجع به رابطه  یتونی_ تو نم
ضمن... رفتار الیخ یبحثو ب نی... پس ایرو تجربه نکرد یرابطه ا  شو... در 

 ... نه بچه ننه بودن...ذارمیکه مادرم م هیاحترام یمن نشونه 
به سننرخکندیزده نگاهم م حرص با نفس  دیگرا یم ی... رنگ صننورتش  و 

 ...ابدی یاش را باز م یزود... خونسرد یلیکشد، خ یکه م یقیعم
من...  یزندگ یکنم... تو یزندگ تیمحدود یتو تونمیه هر حال... من نم_ ب

حدود گه تو یتیم نداره... پس ا حدود  یکه بخوا یفکر نیا یوجود  منو م
 نجایرو هم رابطه نی... بهتره ایکن نییتع دیو نبا دیمن با یزندگ یبرا ای... یکن

 ...میکات کن
.. .زندیراحت از قطع رابطه حرف م... توان فکر کردن ندارم... چه زندیم بهتم

 ...کندیلنننه م شیپا ریچه راحت احساسم را ز
 ...میآ ی... به خودم منیشدن در ماش دهیکوب یصدا با
 نیداشننبورد... که برق تک نگ یرو دیو سننف فیظر یبه حلقه  شننومیم رهیخ و

 ...زندی... چشمم را مانشیبرل
*** 

 کوبم: سلنننام... من اومنندممم... یرا پشت سرم م یا شهیش -یچوب در
 ...نطوریپرد... آوا هم هم یاز جا م غزل

 چرا جواب... تویتو؟! گوش یی_ معلوم هست کجا
هان ندیسننکوت م یناگ ندازد: چ یاش م ینیب یرو ینی... چک  یکرد کاریا

 !رحسام؟یام
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نوجه.. یام م نهیاندازم و سرش را به س یدور شانه اش م دست ن ن . چسبانم: ج
 ...یینجایتو که باز ا

 یپارسننا بود شیکشنند: باز پ یم رونیدسننتم ب یزحمت سننرش را از حلقه  به
 آره؟!

صدف بودم... حلقه رو پس داد...  شی: نننننننننننننه... پمیگو یم یکشدار نچ
 ...ننننننیبب

 تو کدومه؟؟!! ی: اگه گفترمیگیم شیرو شیدستم را مشت شده پ دو
 وار... وانهیخندم... بلند... د ی... مکندینگاهم م ناباور

 ...نهیا ی... تونی... ببیبگنننن ی_ نتونست
 ...ناهاشی: امیگشا یاز هم م یدست راستم را به آرام یها انگشت

ها هلم م ردیگیرا م راهنمیپ نیآسننت له  به طرف پ هدیو  قدر خوردد که  ی: چ
 !؟یم*س*ت کرد ینطوریا

 ... چقدر م*س*تم من...یهننن... هنننو... یلنننی: خخورمیم یسکندر
فشننارد: غزل تو رو خدا سنناکتش کن بابا خونه  یکف دسننتش را به دهانم م آوا

 کشتش... یوضع برگشته خونه م نینصفه شب با ا نهیست... بب
به نرده م دسنننتم به درد خودم... رمی... منم منیبخواب نی: بررمیگیرا   ...

 ...ننننرمیبم
: برو انقدر حرف دهدیو به جلو هلم م اردگذیدسننتش را پشننت کمرم م غزل

ندار ینزن... وقت به   ریز ای... آوا بیخوریتا خرخره م یکنیغلط م یجن
 نشده... داریب یتو اتاق تا کس مشیببر ریب*غ*لشو بگ

 ...رومیزور و کشان کشان به اتاق م با
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ک افتم... سرم را به تش یتخت م یو به شکم رو زندیبه شانه ام م یتلنگر غزل
گذارد:  یشننانه ام م ی... اوا دسننت روخندمیفشننارم و از ته دل م یتخت م

 ...ریام
 حسام... ری: امزندیم می... آوا دو مرتبه صدایسرمه ا یبه مالفه  زنمیم چنگ

 از جونم؟! یخوایم ی! چه؟ی: هنننان؟! چکنمیبلند م سر
 !؟یکنیم هیحسام... گر ریگذارد: ام یدهانش م یرو دست

 ...ننننرونی_ برو ب
 شده؟! یچ ری: امکندیبا تاسف نگاهم م غزل

... خوادیمنو نم چکسیکشننم: صنندف منو نخواسننت... ه یرا باال م دماغم
 ولم کردن... نیهم یخانواده م هم منو نخواستن.. برا

شکمش مدیا یجلو م غزل سرم را به  ست م ی...  سبانم... د شد م یچ  انیک
نداره که به  نویاشننفته ام: شننشننش... اشننکال نداره... صنندف ارزش ا یموها

 حسام... ریام یفتیحال ب نیا هیخاطرش 
 ...زندیزانو م میو روبه رو رودیعقب م ی... به اهستگگزمیم لب

 ...ریدوش آب سرد بگ هیگونه ام: برو  یکشد رو یدستش را م کف
افتد با حرکت چشننم دنبال  یم نییچشننمش پا یرا که از گوشننه  یاشننک قطره

 ...کنمیم
 !؟یکنی: آوا... حمومو اماده مکشدیپلکش م ریپشت انگشت اشاره ز با

 پاشم درس بخونم... خوامی: من فردا امتحان دارم... صبح زود مکندیناله م آوا
 داخل... ادین یخب... برو بخواب... درو هم قفل کن کس لهی_ خ
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شدن در اتاق  یصدا سته  ست غزل رو د،یآ یکه متق ب  یم راهنمیپ ی قهی ید
 ؟!... باشهکنمیمن برات شربت عسل درست م ی: تا تو دوش بگبرندینش

باز  یرا به آهسننتگ راهنمیاول پ ی... دکمه کنمیرا به سننمت شننانه خم م سننرم
سوم... ا ی... دگمه بی... و به ترتکندیم سرعت ب نباریدوم و  شوده  یشتریبا  گ
 شوند... یم

بلند و فرخورده اش  ی... مژه هاگذرانمیمرطوب غزل را از نظر م یها مردمک
گاهم رو ها یرا... ن نه  نه خوردیسننر م رنگشیب یگو چا گردش... دو  ی... 

 شود... یم انینما دنیسوراخ کوچِک دو طرف لبش که موقع حرف زدن و خند
باسنننات... ریبرو دوش بگ اری: درش ب ردیگیرا م راهنمیپ ی قهیطرف  دو و من ل

 ...کنمیاماده م
 ...نییلب پا ی... به حرکت زبانش روشیبه تکان خوردن لب ها شومیم رهیخ

 ...کندیم رشیام... غافلگ رهیو نگاه خ کندیبلند م سر
ست برهنه ام متوقف  ی نهیس یو رو خوردیسر م نییبه پا قه،ی یاز رو شیها د

 شود... یم
شدی... عقب مزندیم پلک سته زمزمه م ی... لب مک  : من... بهترهکندیگزد و اه
 برم... گهیمن د

ش و ماِت  یصورت یرو یو رد براق نشیریلب ز یرو شودیم دهیباز... زبانش ک
 گذارد... یلبش به جا م

 کشد... یم نیبه مچ دستش... ه زنمیبلند شدن... چنگ م یآستانه  در
 : غزلم؟!کنمیم زمزمه

 حسام... رینالد: بذار برم ام یو م میبه چشمها شودیم رهیخ
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 :گذارمیشانه اش م یافتد... دست رو یتخت م یکشم... رو یم نییپا مچش
 نرو... االن نرو...

و رو ... تنننننننننری: امندازدیب نییشانه اش پا یرا از رو نمیدست سنگ کندیم تقال
 خدا...

 یرتکه از صننو یی... به گونه هاشیچسننبانم به گونه ها یرا م میدسننت ها کف
 رنگ داده اند... رییتغ یگچ دیروشن به سف

 لغزد... یگونه م یپلکش رو ی... قطره اشکش از البنددیم پلک
 ...کشمیپوست نرم صورتش م یرا رو شستم

 چسبانم... یبه لبش م لب
 بعد... یا هیثان و

 ...شیلب ها یسیخ
 ...ردیگیرا م میلب ها یخشک

*** 
 را باز کنم... میتا چشمها کندیگذرد، وادارم م یکه از تنم م یفیخف لرز

 یجسننم دنیکشننم... جنب یباال م میگلو ریچرخم و مالفه را تا ز یپهلو م به
حد ممکن باز  نیتا اخر می... چشننمهاکندیم ارمیدرسننت کنار گردنم، هشنن

 ...شوندیم
ها خوردیم یتکان کوچک غزل باور روندیدر هم م شیو اخم  نا ... بهت زده و 

 ... از شدت ترس و تعجب رو به مرگم...کنمیشانه اش را لمس م یبرهنگ
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با پارکِت  یبرخورد جسم ی... صداکشمیتخت عقب م یاراده خودم را رو یب
 َکَند... یام را غزل م رهیکف... نگاه خ

نگ چراغ خواب وا گون شنننده را از نظر م گردانمیبر م سننر مات و گ  یو 
 گذرانم...

... کشننمیام دسنننت م یشنننانی... به پزنمی.. محکم پلک مو چند بار. نیچند
ستم را َتر م یخنک ِی سیخ شقکندیکف د ست،   ییجا را تا میها قهی... با کف د

نداره... اکنمیلب تکرار م ریفشنننارم و ز یکه امکان دارد م امکان  نی: امکان 
 نداره... نداره...

گذارم... محکم تکانش  یغزل م یشننانه  یو دسننت رو رومیزانو جلو م یرو
 کند... یچشم باز م دهیو سپس ترس کندی... ابتدا اخم مدهمیم

اطرافش را از نظر  یفضا یچشم باز کردن خودم، با گنگ یمثل لحظه  درست
 چرخد... یو سرش با شدت به طرفم م کندیگذارند... مک  م یم

پرد...  یجا م از یام و ناگهان دهیترسنن یبه چهره  زندیکامل زل م ی هیثان سننه
 گذارد... یشمکش م یو دست رو شودیبالفاصله خم م

 خودت رحم کن... ای... خدارمیگینظر م ریتک تک حاالتش را ز ینگران با
ا رنگ را ت یسرمه ا ی... و بالفاصله مالفه خوردیشکمش سر م یاز رو دستش

باال م یباال م نهیسنن یرو قفل  میچشننم ها یو تو دیا یکشننند... نگاهش 
 ...شودیم

 حسام... ری_ ام
افد و شک یام را م نهیس یقلبم هر آن قفسه  کنمی... حس مشودیحبس م نفسم

 جهد... یم رونیب
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 !م؟یکرد کاری: ما چزندیصدا لب م یب
 !؟یکرد کاریشود: با من چ یپر م شیچشمها ی کاسه

ستش سام... تنننن تو چ ری: تو... امشودیمالفه چنگ م یرو د ا ب یکرد کاریح
 من؟!
ز ا شننتریکه هر لحظه ب یتوجه به مالفه ا یاورد سننمتم و ب یهجوم م یناگهان

س رود،یتنش کنار م یاز رو شیپ شانه ها نهیبه   یم حرکت یکوبد... ب یم میو 
ست... ب شت ها نیاز ا شتریمانم... حقم ا ست... م  یکوچک و ب یها حقم ا

 سنتخوانکند... ا مزیباشند حلق آو ی... کاش کسنسنتین یزیجان غزل که چ
 شوم... داریکاب*و*س ب نیرا دانه به دانه خرد کند... کاش از ا میها

 کاریع*و*ض*ی... با من چ یکرد کاری: چندینشننیم میبازو یغزل رو مشننت
بدم م ری... ک*ث*ا*ف*ت... ازت متنفرم امیکرد .. ادیحسنننام... ازت 

 !؟یع*و*ض*ی رذل... نامرد... چطور تونست
 ...یکنیگذارم: غزلم... آروم... االن همه رو با خبر م یدهانش م یرو دست
... نمکیگلو خفه م ی... ناله ام را توروندیفرو م میگوشت بازو یتو شیها ناخن

 افتد... یام م نهیس ی... سرش روگذارمیدستم را پشت گردنش م
 ریتصننو میرو شی... تک تک لحظات معاشننقه مان پزندیام هق م نهیسنن یتو
 یرا به خاطر م شی... حرارت لب هازندی... غزل زجه مردیگی... عقم مشودیم

 ...ردیگیآورم... عقم م
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ست ش یرا برا میها د ست ها یباال م دنشیدر آغوش ک که ه*ر*ز  ییآورم... د
ستگ یرفتند برا غزل... غزلم... خواهرم... غزلم... همخوابه  یها یلمس برج

 ام...
ش یم عقب شم... غزل... با چ نگاهش... که  تی... با مظلومسشیخ یمهاک

... میبه چشننمها زندیکشننند... زل م یرا به آتش م میتک به تک سننلول ها
 ...نننننننننای... خداننایخدا

بدنش نم چشننم اش... از  نهیگردن و سنن یرو یها ی... از کبودرمیگیاز 
 شاهکننننارم...

 ...شودیو باز دست به دامن مالفه م گزدی... لب مشودیام م رهینگاه خ متوجه
 ...ردیگ یرا م نگاهم
سام... هم تو رو... هم  ریشنوم: خدا لعنتت کنه ام یزمزمه اش را م یصدا ح

 بودم؟! کارهیوسط چ نیاون صدفو... خدا لعنتتون کنه... چرا من؟! مگه من ا
من چه به حسننام را...  ریکند... من را... ام ی... غزل مرا لعنت مکندیم لعنت
 باز شده... نیبچه آوردم... که دهانش به لعن و نفر نیروز ا
 کشد... یاعصابم خط م یهق هق خفه اش رو یصدا

کشنند... ترسننش  ی... با ترس عقب مکنمیرا به طرف شننانه اش دراز م دسننتم
 ییچه بال گرید نیترسد... خدا ا ی... غزل... از منننننننننن... مکندیام م وانهید

 است...
 : غزل جان...رمیگیرا به چنگ م میموها

 ... غزل مُـنننررررد...رحسامیکشد: غزل ُمرد ام یم غیج هیگر انیم
 : غزلم...کنمیم ناله
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صنندف حلقه  یتا برا یشننکند: همون موقع که منو برد یگلو م یتو شیصنندا
 ...یخودت... جونمو گرفت ی... با دستاریام یمنو ُکشت یانتخاب کن

و  چدیپیدور تنش م شننتریاورم... غزل مالفه را ب یوا کم مه دنینفس کشنن یبرا
 ریام یدیوقت منو ند چی: هکندیلب زمزمه م ریانگار با خودش حرف بزند، ز

 وقت... چیحسام... ه
 یکشننم... غزل... جوجه  یکه امکان دارد، از دو طرف م ییرا تا جا میموها

 نیکه من خودم بزرگش کردم... اووففف... هر دم از ا یمن... غزل من... کسنن
 ...رسدیم یباغ بر

 کند... یهق هق م یبه آهستگ غزل
شم نگ تخت چ نییرا از پا راهنمی... پمیکردن لباس ها دایپ یبرا چرخانمیم چ

 ...زنمیم
شک م غزل شزدیریهنوز ا شم   یشانه ها یرا رو یسرمه ا ی شهی... لحاف پ

 ینگرانم باال م یو نگاهش را تا چشننمها کندیاندازم... مک  م یلرزانش م
 ...کنمینم دایگفتن پ ی... برایجمله ا چی... هیکلمه ا چیکشد... ه

ست تنها صورتش م ید شمیبه  صد ترک اتمیآ یم نییو از تخت پا ک اق، ... به ق
که نشنان از قفل بودن در دارد،  یتق ی... صندادهمیهل م نییرا به پا رهیدسنتگ

 ...کندیزده ام م رتیح
 :زندیگذرانم... آهسننته لب م یغزل را از نظر م سیو نگاه خ گردانمیبر م سننر

ضع م ییدا شبیگفتم آوا درو قفل کنه... د صب دتیدیخونه بود با اون و  یانع
 ...شدیم
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به در تک از قدر خوبزنمیم هیکمر  باش غزل... ان قدر خوب ن باش  ... ان ن
 ...یلعنت

ست شدیبازو م یرا رو شیها د گلو خفه کند...  یناله اش را تو ی... و انگارک
 فشارد... یرا به هم م شیلب ها
 حالت... نیغزل در ا دنیجز د کردمیرا م یزیهر چ تصور

... سنناختمان را دور رومیم رونیخراب، از تراس ب یآشننفته و اعصنناب یحال با
ندازم... خال یم اطیبه ح یو نگاه زنمیم ماشنن یا  یبهم دهن کج ینیاز هر 
ش المیحال، خ نیو در ع کندیم خودم هم احتماال هنوز رو به  نیرا راحت... ما

 یراهکار ها آنپارسننا پارک شننده... خدا پارسننا را لعنت کند با  یخانه  یرو
 اش... یلعنت

سکن از تا پر  رمیگیم خچالی ریرا ز یکیسرام وانی... لدارمیبرم یسبد داروها م
قلم  کی... احتماال غزل به ذارمیم یشنندسننتیپ یشننود و همراه ورق قرص تو

ست پ اجیهم احت گرید شارم... پ یام را م یشانیدارد... با کف د ستیف را  یشد
اتاق خواب مامان  یراه ،یکردن پد بهداشننت دایپ یکوبم و برا یکانتر م یرو

 ...شومیم
*** 

 ...کنمیباز م میاتاق را با فشار زانوو درب  چرخانمیقفل م یرا تو دیکل
 یگوشه  نباری... ازدیریهنوز به همان حالت، در خود جمع شده و اشک م غزل

 ...کندیزار زدنش را خفه م یلحاف را به دندان گرفته و صدا
ستم را رو یتو ینیس زانو  شیاپ نییتخت، پا یو رو به رو گذارمیم یپاتخت ید
 !؟یریدوش بگ یخوای... مستیخونه ن ی: غزل؟! کسزنمیم
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با کالفگدیگویم یهق هقش، نچ آرام انیم ... دهمیم رونیب ی... نفسننم را 
 لیاش به ضننجه تبد هیو گر ندینشنن یم یپد بهداشننت یبسننته  ینگاهش رو

 ...شودیم
 شیدندان ها انیلحاف از م ی... گوشننه کشننمیم نییلحاف را پا ،یآهسننتگ به
 افتد... یم نییپا

ست ستم م انیزده اش را م خی د  بخور... بعد یزیچ هی ای: غزلم... برمیگیدو د
ه ب نیکنم... فقط هم کاریچ دیبا گهید دونسننتمی... من نمدمیبهت مسننکن م

 ...دیذهنم رس
ستش صب یرا پس م د شد... ع : غزل... االن وقت میآ یو کالفه به حرف م یک

 ...ستین یلجباز
با نی! تو برات فرق نمه؟یمن چ فیتکل! االن ر؟یکنم ام کاریچ دی_ من  ... هک

 ابرو شده منم... یکه ب ی... اونیچون پسر
 ...ردیگیآتش م تشیمظلوم یبرا دلم

... چرا رهذایکنم؟! بابا اگه بفهمه زنده م نم کاریچ دی: باکندیبغض تکرار م با
 بدم؟! دیتاوان پس زده شدن تو رو من با

 "تاوان پس زده شدن تو"شود :  یذهنم اکو م یاخرش تو ی جمله
س من صدف... و حاال... ک شدم... از جانب   یتاوان داده... کسان کهیپس زده 

 که تاوان داده اند... منم و ... غزل...
 دونمی... مسننتیحرف درسننت ن نیگفتن ا دونمی: غزل... ممیگو یم یآرام به

 نکهی... اول امیاندازه مقصننر بود هی... اما... ما هر دومون به یدار یبد طیشننرا
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شرا یتو من  غزل نی... و بعدش هم... ببیشدیمن م کینزد دی... تو نباطیاون 
 یرفتار چی... من هادین ادمی یچیکه ه یم*س*ت بودم درست... اما نه اونقدر

 هی ی... حتیبر مخالفتت باشننه... تو اصننال مقاومت نکرد لیکه دل دمیاز تو ند
که فقط منو مقصننر  هیانصننناف یب نی... به نظرم ایهم نکرد کیاعتراض کوچ

عذرت میبدون عا م تا  کنمیفکر م ی... ولخوامی... من واق  هیتو خودتم... 
 ...یرابطه بود نی... خواهان ایحد

شتش چنگ م نیب مالفه ست دارم.. من توشودیم ع*و*ض*ی  ی: چون من دو
 یاحسنناسننو دوسننت دارم... چون نتونسننتم... خواسننتم عقب بکشننم ول یب

جا؟یفهمینتونسننتم... م به  گه  حال االن منو درک  ی! ا من صننندف بود... 
 ...یکردیم

ست... وزن بدنم را از پاها حجم  میاطالعات وارده، واقعا از حد توانم خارج ا
 ...زنمیم هیپشت سرم تک زیم ی هیبه پا یو با سست دارمیبرم

 کشد... یم ادیصورتش فر یتو یمانیگزد... پش یلب م غزل
 برم خونه مون... خوامی: مکندینگاهم م یچشم ریز

 : لباس ندارم...کندیو ناله م سشیخ یبه چشمها زنمیزل م تنها
ستم به زم با شار کف د شم دنبال مشومیبلند م ن،یف  ی... غزل حرکاتم را با چ

 کند...
 ... صبحونه تو بخور...ارمیبرات لباس ب رمی: مکنمیزمزمه م تنها

 کوبم... یدر اتاق را پشت سرم... م و
*** 
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شمانم ن چهل ست خواب به چ ساعت ا شت  شت که امدهیو ه ... چهل و ه
شمان ه ست غزل توامدهین چکسیخواب به چ ساعت ا شت   ی... چهل و ه

ان هم ی... و توشودیالزم م یاسپر یو ه رودیسوزد... که نفسش بند م یتب م
را هم به  یبرخورد نوک انگشننت ی... اجازه یاریهشنن مهیو ن یداریخواب و ب

 ...دهدیعکس العمل نشان م عی... سرنهیمعا یبرا ی... حتدهدیتنش نم
تن و  یها یکبود یکسنن نکهیترسنند از ا یهم م یهوشننیب ی.. تودانمیمن م و

 ...ندیبدنش را بب
اش آب رفته...  یبرجسته و صورت یچهل و هشت ساعت، گونه ها نیهم یط

 گود افتاده... شیاچشمه ریو ز
م ... طاقت هنمیتخت افتاده بب یزار و نزار و تو نگونهیعادت ندارم غزل را ا من

 ندارم...
 غزل را دوست دارم... من

سال ها یاندازه  به سعت همه  یتمام  ... غزل یکودک یروز ها یعمرم و به و
 را دوست دارم...

و  حال نیا یو دم نزنم... دل ندارم تو نمیروز به روز آب شنندنش را بب توانمینم
مسننببش تنها من هسننتم و  دانمیکه م یو دم نزنم... حال و روز نمشیروز بب
 من...
 ...زنمیم میصدا مامان

گاهم نداده ام م شیرو یاتیعمل چیکه ه میرو شیرا از پالن پ ن جام   :رمیگیان
 شده؟! یزیچ
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 : غزل بهتره؟!پرسم یم دوارانهیو ام دهدیسر تکان م نیطرف به
 کشد... از تننه دل... یاه م مامان

شده... نه م شده که بهتر ن س ذارهی_ نه...بدتر  ست بزنه معا یک ش  هنیبهش د
دلشو  ها... منتها نه من شهی... البته به زور ممارستانیب مشیببر شهیکنه... نه م

 ...رهیندارم نه بابات... بچه داره از دست م
 نیتر لکسی: غزل ردیگویو مامان م دهمیم یباز میانگشننت ها انیرا م مداد

 باشه... تونهیم یچ شیماریمنشا ب دونمی... واقعا نمدمیکه به عمرم د هیادم
 !ه؟یتبش عصب یگی_ مگه نم

 دیچرا؟! چرا با یخب... ول هی: چرا... عصننبکندیحواس پرت نگاهم م مامان،
 باشه؟! یعصب
 ...دونمی... واقعا نمدونمی: نمکنمیرها م زیم یو قلم را رو کشمیم یقیعم نفس
 ...دانمیهم م یگری... بهتر از هر کس ددانمیاست : من م نیا تیواقع

 !؟یری: کجا مکندی... مامان نگاهم مشومیجا بلند م از
 ...ییدا یخونه  رمیسر م هی_ 

صال اومده یتونی_ آوا کالس داره... گفت اگه م سونش... ا هت ب نویبودم هم بر
 بدم... حواس برام نمونده که...

 ...امیمونم... زود م ینم ادی: زگذارمیم رهیدستگ یرا رو دستم
 ...کنمیو من اتاق را ترک م دهدیموافقت سر تکان م یبه نشانه  مامان

* 
تا انتها باز م یقد یو پنجره  زنمیرا کنار م پرده  یردک کاری: چکنمیسنننالن را 

 !؟ییدا
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 ...رهی: غزل داره از دستم مکندینگاهم م گارشیاز دود س یپشت هاله ا از
... ینک یدود م گاریس ینطوریو ا یدونیم تشوی: خوبه وضعمیگویزده م حرص

 !اد؟یبندش هم کاًل بند ب مینفس ن نیهم یخوایم
شم شاد م شیها چ س خوردیم ی... تکانشوندیگ  یوسوخته را ت مین گاریو فورا 

 ...کندیخاموش م شیرو شیپ ستالیکر یگاریس ریز
سم نبود... اون پنجره  صال حوا سم نبود... ا راه پله رو هم باز کن  یتو ی_ حوا

 زحمت... یب
سترس دا دارمیبرم زیم یرا از رو گاریس یفلز ی جعبه تر کان یرو ،ییدور از د

 ...گذارمیم
 ...کنمیپاگرد را باز م یتو یمربع یو پنجره  رومیپله باال م شش

ل غز یدونی... تو جدا نمری: امکندیرا صنناف م شیصنندا یبا تک سننرفه ا ییدا
 !؟ییچش شده دا

ندهیباق ی... و دو پله خورمیم جا به منم کنمیم یرا... اهسننته تر ط ما نه...   :
 نگفته... یزیچ
: پس درسیبه زور به گوشم م شیفشارد... صدا یاش را با کف دست م یشانیپ

انگار غزل آرومتره...  یای... تو که میدونیم ییزایچ هیو ت کنمیچرا من حس م
 راحت باشه... یزیاز چ الشیخ نکهیمثل ا

بوده... منم نسبت به  ینطوریهم شهی: خب... همکندینم میوجدان رها عذاب
 نیاز ا ریحس رو دارم... کنارم که باشننه آروم ترم... مگه تا حاال غ نیغزل هم

 بوده؟!
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 ...شودیخارج م شیاز گلو یو نه خفه ا دهدیسر تکان م نیبه طرف ییدا
شدن در که از طبقه  یصدا سته  نگاهم را به طرف پله ها  د،یا یباال م یتق ب

 کشاند... یم
: عسنله... از صنبحه دهدیم حیحوصنله توضن یو ب ندیبیام را م رهینگاه خ ییدا

 اومده...
 !نم؟یبرم غزلو بب شهی_ م

 یو... ترومیباال م یبرو...پله ها را به اهسننتگ یعنیجنباند که  یم یسننر ییدا
سل دچار م شک ند،یبی... من را که مشومیپاگرد با ع .. که انگار تازه بند امده. یا

 ...شودیم ریمجددا از چشمش سراز
 !شه؟یشده؟! غزل طور یپرسم: چ یو هول م رمیگیرا م شیبازو
.. خورهینم یچی: هکندیو آزاد م کشننند یم شیدندان ها انیرا م نشیریز لب

س ششیبرو پ ای.... بشمیم وونهیگه... به خدا دارم د یهم نم یچیه  یتبلکه تون
 بخوره... یزیچ هی یکن شیراض

درسنننت کن که موردعالقه ش  یزیچ هی: برو شیبازو یرو کشننمیم دسنننت
 ...کنمیم شیباشه... من راض

ماغش باال م د باشنننه  کشننندیرا  فه ا یو  هدیم لمیتحو یخ نارش د ... از ک
 ...شومیاجازه وارد اتاق م یو ب کنمیم یمانده را ط یباق ی... هفت پله گذرمیم

رکت ح کیاتاق را با  یسر تاسر ی... پرده کندیباز م مهیرا تا ن شیچشمها غزل
 ...شودیاتاق غرق نور م ه،یاز ثان یکسر ی... توکشمیم

به پنجرا دراز م خوردیم یتکان غزل  زیپر ی... حرص زده روکشننندیو پشنننت 
 ...شودیوسط اتاق روشن م یو لوستر فانتز کشمیدست م
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 : خاموشش کنننننن...دیگویم یآهستگ به
 ...ی: چه عجب باالخره زبون باز کردسننتمیا یسننرش م یبه کمر باال دسننت

 ... آره؟!یهمه رو حرص بد ادیخوشت م
شد... مالفه را با  یسرش م یرا رو ینارنج ی مالفه شمیم نییشدت پاک  و ک

 : با توام...میگویم
ها ی... سننرخکندیبغض نگاهم م با بدارش دلم را م یگونه  ند و ب یت  یلرزا

 !؟یکنیم ینطوری: غزلم چرا با خودت اشومینرم م اریاخت
شت م مالفه شما تونمی... من نمیفهمی: تو نمکندیرا م م... بابام نگاه کن یتو چ

 یلی... من خرمیبم خوادیبه موهام دلم م کشهیدست م نهیشیسرم م یباال یوقت
 یدختر خوب یکرده هم پدر یکه هم برام مادر یکسنن یبدم... نتونسننتم برا

ستم... م شم... نتون سمیبا شمهام بفهمه...  یبهش نگاه کنم همه چ تر رو از چ
 ...فتمیاز چشمش ب خوادیمن دلم نم

 ..لرزد. یشانه اش که به شدت م یرو گذارمیو دست م نمینش یتخت م ی لبه
 _ غزل...

 برد... یبالش فرو م یرا تو سرش
 : غزل گوش بده...گردانمیو به سمت خودم برم رمیگیاش را م شانه
 ...خوامی: نمدیگویم خفه

ه ک ی: مجبورکنمیحرکت بلندش م کیو با  دهمیگردنش سننر م ریرا ز دسننتم
 ...یگوش بد

 ...کندیحوصله نگاهم م یو ب کالفه
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 : تومیگویو م یبه روتخت شننودیم رهی... خدهمیرا پشنننت کمرش هل م بالش
 من چقدر دوست دارم... نه؟! یدونیم

 ... انگار منتظر است حرفم را ادامه بدهم...کندینگاهم م پرسشگرانه
 به خاطر تو حاضرم از جونم هم بگذرم... یدونی_ م

 ...کندیاز حدش نگرانم م شیب ی... داغرمیگیدو دستم م نیرا ب دستش
گه تو بخوا که  یجمعش کنم طور انویجر نیزود ا یلیخ تونمی... من می_ ا

مه... ول یزیچ چکسیه کهی... ایدونیرو هم م گهید زیچ هیتو  ینفه من  ن
 چقدر صدفو دوست دارم...

 !؟ی: دارزندیلب م یآرام به
ست دارم... طول م صدفو دو شهی_ آره دارم... من هنوزم  تا بتونم از فکرم...  ک

شدن نکاریا دونمینم یکنم... که حت رونشیاز قلبم... ب صال  ست  یا نه...  ایه
.. به خاطر حماقت من. نمیبب تونمی... من نمیتیاولو یبرام تو شننهیتو هم یول

 ...یشیچشمم اب م شیروز به روز پ یدار
 !رحسام؟یام یبگ یخوایم یکند: چ یپر اشکش نگاهم م یچشمها با

شار ستش م یف شتان د شه...  نی: غزل... ببدهمیبه انگ سخت با ممکنه برات 
بار چیه کار ن یاج کارسنننتیهم در  خاطر  ی... من هر  به  بکنم فقط و فقط 

 نویا یتونیمن صدفو چقدر دوست دارم... م یدونیکه م یتوئه... تو... با وجود
 !؟یو ... با من باش یتحمل کن

*** 
کوبد: بنننننننه... آفتاب از کدوم طرف در اومده  یمحکم پشت کمرم م پارسا

 مهندس؟!



wWw.Roman4u.iR  214 

 

 ...کوبمیبوکس م سهیو به ک زمیریمشتم م یقدرتم را تو تمام
 ی... نمری: با تو ام امشودیظاهر م میرو به رو نباریو ا ردیگیفاصله م یکم پارسا

 !!؟؟یشنو
لب  ریو ز مگذرانیاز نظر م کشیو شننلوارک مارک نا یرکاب یو قامتش را تو قد

 سالم... کی: علکنمیزمزمه م
 یازت دوباره ب تهیاندازد: باز چه مرگته؟! اون دوست دختر عفر یباال م ییابرو

 در آورده؟!
 یچرم یبه بدنه  یمشننت محکم تر نباریو ا میسننا یهم م یرا رو میها دندان

 : خفه شو پارسا... فقط خفه شو...کوبمیبوکس م سهیک
 با من خونه... میبر ایبهت بدم... شب ب یحال هی دیباز با نکهی_ نه مثل ا

 یعنی یفهمیخفه شننو م ی: معنکنمیاش را مشننت م قهیچرخم و  یم یناگهان
 !؟یچ
پا قهی یحرص دسنننتم را از رو با ندازد: چ یم نییاش  ! ؟یرم کرد هیا

 آرومت کنم... خوامیم*ر*ت*ی*ک*ه خر... منو بگو م
ت  مسخره یها وهیش نیکردنت بخوره تو سرت... با هم: اروم میگویم ادیفر با

 پارسا... یاروم کردن بدبختم کرد یبرا
 شود... یقطع م یو همهمه، ناگهان یبدنساز یدستگاه و ها یو صدا سر

ما  یرو یچرخانم... نگاه همگ یم لیرا دور تا دور سننالن بزرگ و طو نگاهم
 : برو ازرمیگیفاصننله ماش و  نهیتخت سنن کوبمیزوم شننده... با کف دسننت م

 دست جفتمون ندادم... یکار هیچشمم تا  یجلو
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 : تو معلوم هست چه مرگته؟!ردیگیشرتم را از پشت م یگرد ت ی قهی
 ی... توکنمیو راهم را به سننمت رختکن کج م زنمیانزجار دسننتش را پس م با
 با پارسا را کم دارم... ییارویاوضاع و احوال آشفته فقط رو نیا

 ؟!! چته توستم؟یمگه با تو ن ری... امی: هودیآ یجوجه اردک پشت سرم م مثل
... کنمیو از تن خارجش م گذارمیشننرتم م یت یرو یرا ضننربدر میها دسننت

 ...بندمیرا با حرص م شیو دگمه ها کشمیرا به تن م راهنمیپ
 هستا... تیزیچ هی: تو زندیم هیاز شانه به در رختکن تک پارسا

شدم... دارم  وونهی... دمهیزیچ هیکوبم: آره  یسکو م یرا با حرص رو شلوارم
 ...رمیمی... دارم مشمیخفه م

خفه چرا  ی... ولیکه بود وونهی: ددیا یو جلو م ردیگیاز را از جدار در م هیتک
 !؟یشیم یدار

 ...کنمیکشم: چون دارم ازدواج م یم هوار
صدادکنیاندازد... مک  م یباال م ییابرو پارسا خنده اش گوشم را پر  ی... و 

 نداره... یناراحت نکهی: خب... مبارکه... اکندیم
ص ی... تو که گفتی: ولدیگو یو متفکرانه م کندیرا جمع م شیها لب دف به با 

صبر کن ببیهم زد ِست داده بود یحلقه ا ی... نکنه رفتنمی... اممم...   رو که َپ
! هوم؟! خاک بر سننرت... َپخمه ؟یکرد مشیتقد یدوباره مثل احمقا دو دسننت

 چلمن... ی
 : با صدف نه... با غزل...میگویو از ته چاه م شومیبرداشتن شلوارم خم م یبرا
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اون  ی... ولیفتیراه م یرود: نه بابا... دار یپارسنننا به هوا م یخنده  کیشننل
اه ر هینشننون بده...  یعکس العمل کنمیهسننت که فکر نم یصنندف انقدر خنث

 کن... دایجلب توجهش پ یارو بر گهید
شم: تو فکر کرد یرا م شلوارم شوخ یپو من االن  ی افهیدارم؟! ق یمن باهات 

 داشته باشه؟! یشوخ یکه خال و حوصله  خورهیم یبه آدم
ک  با غزل ازدواج ازدواج  خوامی: مکنمیو شننمرده شننمرده تکرار م کنمیم م

شبم م خوامیکنم... م ضوعو با مامانم در  خوامیعقدش کنم... مجبورم... ام مو
 بذارم... ونیم

 مهین ی... پارسا مات و با دهانکنمیاندازم و سر بلند م یکمربند را جا م سگک
 !؟یگفت یرو جد نای: تو... اکندیبا نگاهم م

: نه میگویمسننخره م دهمیجا م یسننناک ورزشنن یرا تو لمیکه وسنننا ینیح
 ...میپروندم دور هم بخند یچ هی ینجوریهم
 ...یبا غزل... تو که صدفو دار یخوایحسام تو م ریواقعا... ام_ 
 ندارم... گهی: ندارم... صدفو ندارم... دبندمیساک را م پیز

سر بچه ها ری_ ام سات یمثل پ سا ستانیدب یاح  یخوایم یعنیرفتار نکن...  یر
صدف به هم زد نیظرف هم یبگ شدیسه روز که با  شق غزل  ! منو ؟ی... عا

 حسام... رینخندون ام
شتم... مجبورم عقدش زنمیعجز داد م با شدم... باهاش رابطه دا شقش ن : نه عا

 کنم...
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و از کمر، به  راهنمیپ ی قهیبه  زندیپارسنننا چنگ م ،یاز هر عکس العمل قبل
 یگیم یدار ی! چ؟یگیم ی: چشومیم دهیکوب وار،ید یشده تو هیتعب یکمد ها

 !؟تو ع*و*ض*ی
نورم با غزل ازدواج کنم... داره از دست م... یدیکه شن نی_ هم ن ن ن ... رهیمجب

ست رو تونمینم ست بذارم و آثار حماقتمو نگاه کنم... نم ید رو  یگند تونمید
 دیغزل بود شا یجا یا گهی... اگه هر کس درمیبگ دهیغزل زدم ناد یکه به زندگ

 .از کنارش رد بشم.. تتفاو یب تونمیغزل.. نم یبرام راحت تر بود... ول
 یمشننتش م انیم شننتریام را ب قهیو  دیسننا یهم م یرا رو شیدندان ها پارسننا

! غزل ؟یکرد کاریهسننت چ تیحسننام... حال ریام یخورد یفشننارد: چه گه
کارو باهاش  نیا یتونسننت یسننالشننه... هنوز بچه س... چطور سننتیهنوز ب

 ک*ث*ا*ف*ت... یاریبال رو سرش ب نیدلت اومد ا ی! چطور؟یبکن
: مگه من خودم خواستم؟! نشد... نتونستم خوددار باشم... من تو کشمیم هوار

 حال خودم نبودم...
زل و غ یگفتیم ی! تو نبود؟یوا بد یزود نی! انقدر که به ا؟یاراده ا ی_ انقدر ب

جا یآوا برام فرق گه آوا  هاش م نیغزل بود هم یندارن؟! ا با ! ؟یکرد یکارو 
 آرررره؟!

تو  یاش: حرف دهنتو بفهم پارسننا... فکر کرد قهیاندازم به  یچنگ م متقابال
 خونه... یکه منو م*س*ت فرستاد ی! تو بود؟ینداشت یریتقص

: معلوم هسننت شننما ها دیا یداخل م یو مرب شننودیرختکن با ضننرب باز م در
 رو سرتون... نیچتونه؟! کل باشگاهو گذاشت
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سا را عقب م با سا ا یزور و تقال پار شد... پار شانه هاک شت   ادیفر یمرب یز پ
 ...یلیحسام... خ ریام یک*ث*ا*ف*ت یلی: خزندیم

 ...زنمیم پوزخند
ندازه  به ا نه  خذه کن ی_  نه  نی... بشننیتو... تو الزم نکرده منو موا  یتو خو

شنگول سادت آب  شون بطر خیببند به ر یف صد نف فیرد یمردم و جلو ر کن 
 بنشون... اهیمثل من و غزلو به خاک س گهید

 شده؟! یپرسد: چ یم یبا کنجکاو یمرب
و سنناک به دسننت از  کنمیزمزمه م یلب ریتوجه به سننوالش، خداحافظ ز یب

 روم... یم رونیرختکن ب
 فصل ششم: ♦
 یدر را م یو به آهسننتگ زنمیاتاق م یبه در چوب یپشننت انگشننت، ضننربه ا با

 ...میگشا
 شود... پا به یم میمهمان لب ها یند محومامان که به رکوع رفته، لبخ دنید با

 ...بندمیدر را پشت سرم م یگذارم به اهستگ یاتاق م
... مجددا به سننجده زنمیرود... کنار سننجاده اش زانو م یبه سننجده م مامان

ست م یچادرش را تو نیی... پارودیم صدارمیگید  یگفتن ها نیس نیس ی... 
 موقع سالم دادنش را دوست دارم...

ست سر برمشیپاها یرو کوبدیم د سه بار... و  سمتم... لبخند گرداندی...   به 
 ...زنمیم

 _ سالم...
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 ...یکرد ری: سالم مامان جان... چقدر دزندیلبخند م متقابال
 : باشگاه بودم...زنمیم لب

سجاده اش  یبرا یحرف فهمدیم شهی... مثل همکنمیسکوت م و گفتن دارم... 
 !؟ینکینگام م ینطوریحسام که ا ریام یبگ یخوایم ی: چدیگویو م زندیرا تا م

برام  یکار هی خوامی: مامان؟! ممیگو ی... و شننمرده شننمرده مکنمیتر م لب
 ...یبکن

 بزرگ... یلیکار خ هی: کنمیو اضافه م کندینگاهم م پرسشگرانه
 اندازد: خب؟! یباال م ییابرو مامان

 ...یباال بزن نیبرام آست خوامی_ م
 _ بله؟!

 ...رمیگیلحن متعجب و نسبتا ناباور مامان خنده ام م از
 ..یخواستگار یبرام بر خوامیخب؟! م هی_ مگه چ

 منو؟! ی: دست انداختکندیم زیرا ر شیچشمها
 : نه مامان... نه به خدا... مرض که ندارم...میگویم تند

 نیگذارد و ح یکنار تخت م یکشننو یسننجاده اش را رو کندیدراز م دسننت
دفعه به فکر ازدواج  هیشنننده که تو  ی: چدیگویبرداشننتن چادر از سننرش م

 !؟یافتاد
ض نیراجع به ا شیوقت پ یلی_ مامان؟! من که خ باهات حرف زده بودم...  هیق

 مرخص شدم... مارستانی! همون موقع که از بست؟ین ادتی
: نمکیم پرم و مثل جوجه اردک دنبالش ی... مثل فنر از جا مشننودیجا بلند م از
 مامان؟! گمیم یچ یشنویم
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 کنم؟! کاریچ دی... حاال من باشنومی_ بله م
 ...گهیبذار د یخارانم: خب... قرار خواستگار یگوشم را م پشت

خت م یرو به کندینشنن یت گار ی:  که  یزنگ بزنم قرار خواسننت بذارم؟! تو 
 هیشننماره از  هیتصننادف از دسننت داده...  یدختره خانواده ش رو تو یگفتیم

 بده من بهش زنگ بزنم... یکس ،یبزرگتر
به اهسننتگزدیریدلم فرو م یتو یزیچ مان... منظورم میگویم ی...  ما نه   :

 ...ستیاز صدف ن یخواستگار
! حالت خوبه مامان؟! رحسننام؟ی: امکندیو با شنندت سننر بلند م یناگهان مامان

 !؟یگیم یدار یچ
پا م نیا یکم خب  یپا و ان  ازش  خوامیکه م ی... اون کسننیعنیکنم: 

 س... گهید یکی.. ستیصدف ن یکن یخواستگار
 پس؟! هیکند: خب ک یپوف م یبا کالفگ مامان

 ...شیشناسی_ م
سمش؟ی_ من م ساله؟ی! از فامشنا سا هی! از هم صال  هیهاس؟! ما که با هم ها ا

 ر...ت کیکوچ یلیخ ایاز تو بزرگترن  ایهم  لیفام ی... تومیرفت و امد ندار
 هاست... یکینزد نی_ نه مامان اونقدر دور نرو... هم

ضربه ا با ساق پا یکف پا  سرکار من یبچه پررو چطور نیکوبد: بب یم میبه  و 
 ... برو بذار منم به کارام برسم...رونیگذاشته ها... برو ب

 نیکم فکر کن خب... هم هی! بابا ؟ی: نه مامان... چه سننرکارمیگویم دلخور
 دستمونه...ب*غ*ل 
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مان گاهم م ما ندیحرص زده ن خب؟! ب*غ*ل  هی: ب*غ*ل دسننتمون کک
 دستمون فقط...

... با دوزدیم میو نگاه مات و ناباورش را به چشننمها کندیسننکوت م یناگهان
ه که انگار گفت یو طور شیلب ها انیاندازد م یفاصننله م ،یا هیچند ثان یمکث

 غزل؟!: دیگو یاش را خودش هم باور نداشته، م
 ...دهمیو با تظاهر به خجالت سر تکان م یآرام به

ست م مامان سام  ریغزل؟! غزل خودمون؟! ام نیدهانش: هم یرو گذاردید ح
 !؟یگیم یمعلوم هست چ

 ...مییغزل... برادر زاده ت... دختر دا نی_ آره مامان... هم
رو  یملت هی نیدیروزه از تخت بلند شننده... باز نقشننه کشنن هیدختره تازه  نی_ بب

 !ن؟یسر کار بذار
ازدواج کنم...  مییبا دختر دا خوامی... بابا من مینی_ َاه... مامان... چقدر بد ب

 بگم؟! یدوس دارم... دردمو به ک موییالناس... من دختر دا هایا
 !؟ی_ پس صدف چ

 ...یچیاندازم: صدف ه یباال م شانه
 حسام؟! ری_ ام
شروع به حرف زدن م تند سل وار  سل رده خ هیمامان موضوع  نی: ببکنمیتند و م

زلو غ یس... من با صدف دوست بودم... ول دهیچیپ یلیخ یعنیس...  دهیچیپ
شتم...  ست دا شدم... بعد به  یعنیدو ست  صال از اول به لج غزل باهاش دو ا

... تا کنمبا صنندف ازدواج  خوامیم یعنیقصنندم ازدواجه...  گفتمیهمه هم م
به خودش ب مان؟! مادیغزل  ما لوس و حرص  یلیبرادر زاده ت خ یدونی... 
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ه کردنش باش تیکردم... نه که قصدم اذ تشیخرده اذ هی نیهم یدراره؟! منم برا
ستمیها... فقط م ترم  هگیانقدر مو حرص نده... بعد گفتم د ادیبه خودش ب خوا
شه م صدف ازدواج کنم... غزل ه خوامیتموم ب شد... با عرض  مبا  حالش بد 

ضاع و احوال بد ا نیا یشرمندگ من  یچند وقتش هم به خاطر حرف ها نیاو
به خدا تقصنن یبود... ول باهام راه م ریمامان  که من  ومدیخودش بود... اگه 

ه وقت یلیدوسننت دارم... خ یلیکنم... من غزلو خ تشیاذ ینطوریمرض ندارم ا
... رمیگی... االن دارم ارشدمو مدادیم ریش یدوسش دارم... منتها هنوز دهنم بو

شه راحت ب المیدختره رو عقدش کنم خ نیا خوامیم گهیشغل ثابتم دارم... د هی
 مال خودمه...

هاکنمیتازه م ینفسنن لب  با وجود لودگ یکه م می... بر خالف  ندد... و   یخ
دروغ نگفته ام... البته  نهمهیعمرم ا یدلم آشوب است... تا حاال تو یتو م،یها

 گفتم ها... اما به مامان نگفته ام...
 حرفامو؟! یدی: مامان؟! اصال شنگذرانمیناباور مامان را از نظر م نگاه

پرسنند:  یکشنند و ماِت صننورتم م یم یقی... نفسننش عمخوردیم یتکان مامان
 چند وقته؟!

 چند وقته؟! ی_ چ
 ...یدیچند وقته که فهم نهی_ منظورم ا

 اومد... ایکه غزل به دن یپرم: از همون موقع یحرفش م یتو
 ...رحسامیام زنمیحرف م ی: دارم جددیگویم تیبا جد مامان
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که هر دو  شننهیم یدو سننال هیخارانم:  یام را م نهیسنن یانگشننت اشنناره، رو با
 ...یعنیتامون... 

 ...کنمیآورد... سکوت م یدستش را باال م مامان
ته بودادیوسننط جور در نم نیا یزیچ هی_  به من گف با  یخوایکه م ی... تو 

 ...یصدف ازدواج کن
عت م به مدمیگویسننر قا ع فا خب... ات به گوش غزل  ی: آره  که تو  گفتم 

شو میبرسون ست صاف و پوست کنده  گفتمی... اگه من از همون اول بهت را تو 
 یم نقشننه هام نقش بر آب یمن همه  گهیکف دسننت غزل... بعد د یذاشننتیم

 شد...
 می... رو در روزنمیم ی... لبخند کجکندیبا حرص و غضنننب نگاهم م مامان

شت؟! هان؟! ریبخوابونم ز یکی ستی: االن حقت ندیگو یو م ستدیا یم  گو
 !؟یگیرو به من م زایچ نیاالن ا یکشیخجالت نم

هانش م یرا جلو مشننتش ماردیگید عد از  نیکاه... بب ریآب ز ی: ِا ِا ِا... آد ب
دو تا رو مثل خواهر برادر  نیبفهمه ...همه ا یزیچ یدوسنننال نذاشننتن کسنن

جدا  شنننهیهم نمیبیم ی... من هدونسننتنیم نگ ب*غ*ل همن... از هم  ت
 لحظه هم شک نکردم؟! هی... چطور هیی... نگو خبراشنینم

 ...گهید مینیما ا گهی_ د
 نکن... ی: برو بچه انقدر زبون درازردیگیم میاز بازو یشگونین

 !گه؟ید یزنیحرف م یی: با داپرسمیم اطیاحت با
شمها مامان صال همزنمی: واه... معلومه که حرف مکندیرا گرد م شیچ  نی... ا

... تییخونه دا میبر یدسته جمع انیآقاجون و مادرجونت ب زنمیامشب زنگ م



wWw.Roman4u.iR  224 

 

حاال که همه  گهیاز غزل بهتر... د یمن از خدامه که غزل عروسننم بشننه... ک
، برنج ریشنن ی هبکنم... اصننال از اون دختر یاعتراف هی خوامیتموم شننده م یچ

 ...یبهت نگفتم که ناراحت نش ی... ولومدیصدف خوشم ن
 ... با دل خون...یخنده... تصنع ریز زنمیم بلند

 ...زنندیبرق م یاز خوشحال شی... چشمهاخنددیم میپا به پا مامان
ست م با شوق تلفن به د اتاق  و من... ردیتا با مادرجون تماس بگ ردیگیذوق و 

 ...کنمیرا ترک م
*** 

 سیکشم و از سرو یم سمیصورت خ ی... حوله را روزندیم میصدا ادیبا فر آوا
 تو جغجغه؟! یگیم ی: چمیآ یم رونیب یبهداشت
سنناعته دارم صنندات  کی یشنننوی: نمکندیقد علم م میبه کمر رو به رو دسننت

 بابا کارت داره... نییبرو پا ای! بزنم؟یم
 پرسم: بابا؟! یاندازم و آهسته م یرا باال م میابرو یتا کی

 شود... یم ریو از پله ها سراز دهدیتکان م سر
ا توان دورغ گفت... آنچنان ب ی... به بابا نمدهمیم رونیب یرا با آشننفتگ نفسننم

گاه خودت را لو م کندینگاهت م تیو جد ینیب زیر  ...یدهیکه نا خودآ
... و با اندازم یم وترمیگردان کامپ یصندل یپشت ی... حوله را رورومیاتاقم م به

 ...کنمی... اتاق را ترک مقیعم ینفس
 بیس نمدای... چشم بسته مخوردیم وهیکنار مامان نشسته و م من،ینش یتو بابا
 کار مامان است... ش،یپا یبشقاب رو یتو یپوست کنده  یها
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ست بابا بلد ن هنوز ست بگ وهیم ستیکه هنوز ا ... کال یچیکه ه وهی... مردیپو
 هدخوایانگار م ردیگیچاقو دسننت م یجور کی یزیپوسننت گرفتن هر چ یبرا

 دهدیرا به پوست م وهیم یهمه  ایخودش را ناکار مکند،  ایپوست مرغ ِبَکند... 
 ماند... ینم یباق یچیو آخر سر ه

 ن؟!با م نیداشت ی: کارمیگو یو م نمینش یکنار دست مامان م یمبل تک یرو
با گاهش را از تلو با لش مقاب زیم یرا رو وهیم یدسننت شی...پردیگ یم ونیزین

 حسام؟! ریتو سرته ام یپرسد: چ یمقدمه م یو ب گذاردیم
و ت یچ یچ یعنی: کنمیجدا م وهیاز ظرف م یدرشننت یتوت فرنگ شننومیم خم

 سرمه؟!
 !؟یرو خر فرض کرد _ تو ماها

 !ن؟یپرسیم نویا یچ ی: بال نسبت... براکنمیرا گرد م میچشمها
ته  یرو فت چردیگیضننرب م یراحت یچرم یدسنن هد تو فکرت  ی! چه؟ی: 

صم یکی یکه ط گذرهیم سی! و جالب ا؟یگرفت یمهم نیبه ا میدو روز ت  تنجا
صم شد...  نیغزل از ا مت،یکه همزمان با اعالنم ت سه چهار  نیارو به اون رو 

 ! معلوم هست؟!ن؟یکنیم نیدار کاریشما دو نفر گذشته؟! چ نیب یروزه چ
سوال ها در ه که هم ستیاورم... بابا مثل مامان ن یبابا، کم م یمقابل رگ بار 
سته و ب میحرف ها ی شم ب صال  شینجایبرو برگرد قبول کند... فکر ا یرا چ را ا

 نکرده بودم...
رو دوسننت  گهی: ما همددهمیفرو م یدهانم را با سننر و صنندا و به سننخت آب
 ...میدار



wWw.Roman4u.iR  226 

 

همه سنال  نیحسنام... ا ری: منو نخندون امدیگو یم یعصنب یبا تک خند بابا
تازه فهم یغزل جلو ! ؟یبهش دار یکه چه حسنن یدیچشننمت بوده... بعد 

 خنده داره... یلیخ
... دمیهم: تازه نفرمیگیم یه بازرا ب نمیریلب ز ی دهیدو انگشت پوسِت خشک با
 وقته که... یلیخ
به مامانت گفت یفی: اراجپردیحرفم م یتو نده... من مثل لیتحو یرو که   من 

ساده ن دست از سرت  ارم،ی... و مطمئن باش تا از ماجرا سر در نستمیمامانت 
 !؟یبکن یخوایم کاریآدم بگو چ ی... پس مثل بچه دارمیبرنم

ست بد یرا برا می... ابروهاکنمیو پشت لبم حس م قهیشق یعرق را رو قطرات
باال م بار  ندازم و م یآوردن تمرکز، دو  با غزل ازدواج  خوامی: ممیگو یا

 داره؟! ی... چه اشکالیلیازدواج فام نهمهیکنم...ا
نداره... اتفاقا هم من هم مامانت آرزومونه که غزل  یاشننکال یلی_ ازدواج فام

سمون... چون تو شه عرو شده و ب یب از هر کس  شتریب*غ*ل خودمون بزرگ 
 ... انقدر مشکوک...ی... ناگهانینطوری... منتها نه امشیشناسیم یا گهید

 موضوع مشکوکه؟! نیا یکجا قای_ دق
 نجایشننکوکه... شننما چرا ام شیجوابم را بدهد: همه چ کندیدهان باز م بابا

 بابا جان؟! یستادیا
: دیوگ یزده م رتیگردانم و آوا ح ی... سننر بر مکنمینگاه بابا را دنبال م ریمسنن

 با غزل ازدواج کنه؟! خوادیحسام م ریام
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ست م یشانیبه پ ،یبا کالفگ مامان شد: آوا... برو تو اتاقت... ک یاش د به  یک
 !؟یما گوش بد یشما اجازه داد به حرف ها

 گفت؟! یمامانت چ یدی: شندیگویکند... بابا م یبا دهان باز نگاهمان م آوا
 ...ردیگیم شیچرخد و راه پله ها را در پ ی... مدهدیسر تکان م یبا ناباور آوا
ست که دیگو یشود.. و بابا م ی... متوقف مزندیم شیصدا بابا ست ه : حوا
 !گه؟یبره د رونیب شهیخونه زده م یکه تو ییحرف ها دینبا
 ...کندیم یکیو پله ها را دو تا  دهدیسر تکان م آوا

سف م مامان شرط مدیگویبا تا س لیاالن موبا بندمی:  ستش گرفته داره به ُدر ا د
 ...دهیاس ام اس م

 ...دهدیم رونینفسش را با شدت ب و
 ...دوزدیو نگاهش را به صورتم م زندیپلک م بابا

 جواب قانع کننده ام... هی_ من هنوز منتظر 
 باشه... تونهیم یجواب قانع کننده از نظر شما چ دونمی_ منم هنوز نم

 ...رحسنننننامی_ ام
 رو گفتم... گفتمیم دیبا یخب؟! هر چ هی: چمیگویم یعصب

 بگو... یکنیپنهون م یها رو هم که دار دی_ اون نبا
 ...کنمیرو پنهون نم یزی_ من چ

با ند م با ندیپوزخ کت  نی: همز رو پنهون  زایچ یلیخ یدار یعنیلرزش پل
 ...رمیبم نیسرمو بذارم زم دی... من اگه پسرمو نشناسم که بایکنیم

بان در مامان م یلب ریز یخدا نکنه  ت،یاوج عصنن  یبه خنده م د،یگو یکه 
 اندازدم...
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 حسام... سوال من جواب نداشت... ریکند: ام یرا بلند م شیصدا بابا
قاب ند م میصننندا المت ... صننندف بهم نیبشنننو نیخوایم ی: چکنمیرا بل

 ...نی... هممیخ*ی*ا*ن*ت کرد... خردم کرد... از هم جدا شد
 : بهت خ*ی*ا*ن*ت کرد؟!کندیکشد و بابا موشکافانه نگاهم م یم نیه مامان
: با کنمیزمزمه م میپا ریپرز بلند ز ی چهیبه قال رهیاورم و خ یم نییرا پا میصدا

سر  بار هیمنه...  یکه دشمن خون یکی... یدانشگاه رفت مهمون یاز پسرا یکی
 دونستیصدف م نکهیبه صدف متلک گفته بود دعوامون شده بود... با ا نکهیا

شد...  لمیکرد... ف شیهمراه اد،یمن چقدر ازاون ادم بدم م صش پخش  ر*ق*
 یتو تونهیمحدودش کنه... نم یکسنن ذارهیدعوامون شنند... صنندف گفت نم

هاش  یمن از خوشنن یکنه و به خاطر احترام به خواسننته ها یزندگ تیمحدود
 ...می... جدا شدمی... کات کردگهید نیدست بکشه.. بعدش... َاه... هم

بغض آلودش که اسمم را صدا  ی... صداگذاردیدستم م یدستش را رو مامان
 شود... یانداز م نیگوشم طن یتو زند،یم

 خونسرد است... تینها یبابا اما... ب یصدا
 فهممم... یماجرا نم نیدرست... اما ربط غزل رو به ا نایا ی_ خب... همه 

 رند،یگیمغزم شکل م یکه تو ی... کلمات را به همان سرعتکنمیرا فوت م نفسم
 آورم... یبه زبان م

س سا سش گفت... از اح سا صدف از اح وقته  یلیکه خ ی_ خب... بعدش... 
رام سننخت بود... با غزل هم دعوام شنند... سننرش داد شننکل گرفته... باورش ب

بد حرف زدم... خ هاش  با که م یلیزدم...  قدر  دیدونیبد... غزل هم  چ
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 یول ...لمشهیخودم گفتم ف شینکردم... پ یحساسه... حالش بد شد... توجه
 عمق فاجعه چقدره... دمیتخت افتاد، تازه فهم یروز گذشت و غزل تو هی یوقت

 بعدش...
رحم بهش ت یگرفت می: بعدش تصننمدهدیو بابا حرفم را ادامه م کنمیم سننکوت

 ...یکن
سرعت تکذ دهمیتکان م سر بهش ترحم  دی: نننننننننه... چرا باکنمیم بیو به 

 ... اونقدرا همکنمیرو که به نفعم نباشننه قبول نم یزیمن چ دوننیکنم؟! همه م
ه رو ب یج اجبارازدوا هیکه بخوام به خاطر دل غزل،  ستمین یفیآدم خوب و شر

از احساس غزل  وورفت  رونیب میکنم... منتها صدف که از زندگ لیخودم تحم
 یمدت الک نیا ی... توسننتمین لیم یبه غزل چندان هم ب دمیبا خبر شنندم، د

 ینطوریکه ا ی... در صننورتمونهیکه آره غزل برا مثل آوا م زدمیخودمو گول م
 یچرا جفتمون سننع دونمیبوده... که واقعا نم یاز بچگ یعالقه ا هی... سننتین

غزلم... اصال... اما خب غزلو  شقگم عا ی... من نممیریش بگ دهیناد میداشت
 دوسش دارم... یلیدوست دارم... خ

 ...دهیچی: چقدر پکشدیبه چانه اش م یدست بابا
 ...کنمیم هیخون گر یو دل زنمیلبخند م یظاهر
: دیگو یم کند،یم دادیب شیصنندا یکه تو یشننیو با تشننو یبه اهسننتگ مامان

با  ی... به خاطر لجبازی... که با غزل ازدواج کنیکه گرفت یمیتصم نی... اریام
غزل چقدر حساسه... مبادا به خاطر  یدونی! نه مامان؟! تو مست؟یصدف که ن

 در اوردن حرص صدف...
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 طورنی! منو ا؟هیچه حرف نی: نه مامان امیگو یم یو با تظاهر به دلخور یتند به
تازه هر ک؟یشننناخت من  یغزل چقدر برا یدونیندونه شننما که خوب م ی! 
 مهمه...

 ...دکنیبه بابا نگاه م فیکسب تکل یو برا زندیم یلبخند متزلزل مامان
سه دق کیبعد از  بابا شه کندیسر بلند م ،یا قهیسکوت   یا ملبش ر ی... گو

صورت مامان م کند: خودم  یمن ثابت م یو رو گذردیخاراند... نگاهش را از 
 ...کنمیصحبت م تییبا دا

 ...کشمیم ییراحت تابلو نفس
شت ینقش م میلب ها یرو یاراده ا یب لبخند شدار بابا و انگ که  یبندد که با ه

 ...شودی... به سرعت نور محو مدهدیتکان م میبرا دیتهد یبه نشانه 
ز کلمه ا کی... بفهمم  ییدا... پس فرییحسنننام... خدا نکنه فردا ری_ فقط ام

 ...نهیحسابت با کرام الکاتب گهیحرفات دروغ بوده... اون موقع د
: تا اون موقع خدا میگویدلم م یو تو دهمیموافقت سننر تکان م ینشنننانه  به

 بزرگه...
*** 

نرده ها خم  یو از شننکم رو کنمیحلقه م یآهن یرا دور نرده  میها انگشنننت
 ...شومیم

 !ن؟ییپا یای: نمدیگو یبلند م ی... با صدازندیطناب م اطیح یتو آوا
 ...دهمیسر تکان م نیو به طرف زنمیم لبخند

 ...ردیگ یو طناب زدن را از سر م کندینثارم م یذوق یب
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 یم رهیرا روشننن کرده اند خ اطیشننکل که ح یکوتاه و قارچ هیپا یچراغ ها به
 شوم...

شود با غزل نامزد کرده باشم...  یباورم نم... جمیماتم... هنوز گنگم... گ هنوز
 یبه انگشت غزل نشانده باشم... حلقه  ینامزد یحلقه  شبید شودیباورم نم

سه  نیاول یتو ،ینامزد ستگار یجل  و یمامان ِک  دانمیکه نم ی... حلقه ایخوا
 کرده بود... هیته یبا چه سرعت

... گفت باز شما دو ها را کنار بگذارم یمسخره باز نیزنگ زد... گفت ا عسل
شته تان را رو یتا ب شته ا یمغز، عقل ندا شه ر دیهم گذا ر کار س یبرا دیختینق

 گذاشتن ملت؟!
 گفت: تو و غزل؟! خنده دار است... یناباور با

گاهم م رتیبا ح آوا عا مدیپرسنن یو فقط م کردین با غزل ازدواج  یخوای: واق
 !؟یکن
 ...زدمیمن در جوابش... تنها لبخند م و

نگاهم  ...ییدا یموقع رفتن به خانه  شبیرفتار کرد... د یخنث شهیمثل هم آراد
 تفاوت گفت مبارک باشه... یکرد و ب

قاجون هم هم مادر حال بود... آ مان هم گفتن نطوریجون خوشنن ما حال   ...
 بند نبود... شیپا یرو یندارد... از خوش

 کی یبرا ی. و از هر فرصننت..کردینگاهم م ینیهمچنان مشننکوک و با بد ب بابا
 زبانم حرف بکشد... ریتا از ز کردیزدن استفاده م یدست

 شدم... ییدا یاز همه شرمنده  شتریب
 غزل چش شده؟! یدونیگفتم تو م یدی... نگاهم کرد و گفت: دفقط
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شرمندگ و سکوت کردم... و با  ست شیبه رو یمن  شانه ا یلبخند زدم... د م به 
 از کنارم گذشت... مینس کی یزد و به سبک

نباشنند... اما به غزل اصننال نگاه نکردم... نه قبل از مراسننم  ریباور پذ دیشننا
 بعداز مراسم... ی... نه موقع حلقه انداختن... و نه حتیخواستگار

صندل ها به ش ینوک  سر  یحرف ها دییام زل زدم و در تا یروفر مامان و بابا 
 تکان دادم...

 ...میریمراسم بگگفت تا آخر بهار  مامان
 ...یدار یگفت چه عجله ا ییدا

ش مامان سرخو صال هممیکه ندار قیبه تحق ازیکه ما ن دیخند یبا  ردا ف نی... ا
دارد؟!  یشننان... چه اشننکال یبچه ها بروند سننر خانه و زندگ میریمراسننم بگ

 ری! گفت امسننت؟ین یشننناخت کاف یخانه، برا کی یتو یسننال زندگ سننتیب
 ...دینکن تیبه غزلش عجله دارد... پسرم را اذ دنیرس یحساِم من برا

... دمیغزل را هم نشن یخنده  یانداختم... صدا ری... من سر به زدیخند جمع
 ...دمی... نه صورتش را ددمیرا شن شینه صدا

صبح تو شب شدم... از پهلو نیغلت زدم... از ا میجا یتا   یدنده به ان دنده 
... و خوابم نبرد... دمیچپ به راست چرخ یپهلو... از دمیراست به چپ چرخ

 میکه شانه ها یآرام تر بودم... با وجود گرید یکه نسبت به شب ها یبا وجود
 ...امدیسبک شده بود... اما خواب به چشمانم ن

محوطه... نگاهم  ی... موقع برگشننتن از دانشننگاه... تودمیصنندف را د عصننر
 رفت یبا خودش کلنجار م یگفتن حرف یکرد... نگاهش کردم... داشنننت برا
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شت ها شت ها یرا ال میکه انگ ستادم و به  یسرد و عرق کرده  یانگ غزل فر
 از کنارش گذشتم... یآرام

... آن نمیتا برنگردم و عکس العملش را نب دمیکش یچه زجر داندیفقط خدا م و
نط... به خاطر  ن ن  ییدا یاز خانه  ی... وقتشبیبابا.. که د یجمله  کیهم فق

 ! تو االن؟یچ یعنی یدونیو گفت : تعهد م می... زل زد به چشننمهامیبرگشننت
 ...یمتعهد

 ...دانمیمن مصمم گفتم که م و
ن یکلمه حرف کی نیخدا شاهد است فقط به خاطر هم و ن ن سرم  یتو یکه ه

صنندف... که من حاال متعهدم... تعهد  دنید یبرنگشننتم برا شننودیمنعکس م
 بست... خیصدف، تمام تنش  دنینظر د کیکه با  یدارم به غزل

وجودش دارد... و مِن احمنننننننننق... خودم...  یترس را تا ابد الدهر تو نیا که
 وجودش کاشتم و پرورش دادم... یترس را تو نیا

با که ندمیگوش غزل نم یتو یاول کار نیو هم شننندمیالل م دیمن  طول  خوا
 دیکنم... که شننا رونیام ب یندگتا صنندف را از فکرم... از قلبم... از ز کشنندیم

 نباشد... یاصال شدن
 چشمم آب نشود... شیغزلم روز به روز پ که

عدد مت یبود، از رد سوزن ها میآرزو تیتپلش که گاز گرفتنشان نها یها ساعد
 کبود نباشد...

 نزند... هیگر ریز یهر حرف با
 لرزان نباشد... شهیاش هم چانه
 پر نباشد... شیچشمها ی کاسه
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 هنکیاز ته دلش گوش فلک را کر کند و دو سنناختمان را بلرزاند؛ نه ا یها خنده
 ...اوردیسکوتش در ب نهمهیوقتش را کنج اتاقش بگذراند و داد همه را از ا شتریب

از نو  نننننننننننندی... بنننننننننننناسازمشیغزل را خرد کردم... خودم هم از نو م من
 بسازمش...

.. .ستادهی... غزل کنارش اکنمیو نگاهش م میآ یبه خودم م... زندیم میصدا آوا
 شکمم از فشار نرده ها درد گرفته... یها چهی... ماهرمیگیام را از نرده ها م هیتک

... آوا با دقت نگاهش میآ یم یو کش و قوس کشمیبه پهلو ها و شکمم م یدست
 حرکت عاشقانه است... کی... احتماال منتظر گرداندیم نمانیرا ب

 یرفتن از پله ها م نییپا نیو ح کنمیکج م یاضطرار یرا به سمت پله ها راهم
 جوجه؟! ی: چطورمیگو

 : خوبم...دهدیجواب م یو به آهستگ زندیب*غ*لش م ریرا ز شیها دست
شم م شیصدا سدیبه زور به گو صبحت کردِن توام با ج ی... غزلر  یاه غیکه 

 یبه زبان نم ی... حاال تا الزم نباشننند، کلمه اکردیامانش همه را کالفه م یب
 آورد...

 عرقش سیخ یشننانیبه پ یو دسننت داردیکوچکش را برم یطناب و دمبل ها آوا
 ...رمیدوش بگ هی رمیکردم... م یکشد: اوووف... چه عرق یم

خارج  دمید یو از محدوده  زندیو به سرعت ساختمان را دور م کنمیم نگاهش
 ...شودیم

تا به سنناختمان  کندیو بهم پشننت م دهدیم رونینفسننش را پر شننتاب ب غزل
 خودشان برگردد...
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 : کجا؟!رمیگیرا از پشت سر م شیبازو
 برم خونمون... خوامی: مدهدیبه بدنش م یتکان
 نی: تو معلوم هسننت چته؟! اسننتمیا یم شیو رو در رو کنمیرا رها م شیبازو

 !؟یچ یعنیها  یبچه باز
 چمه؟! ستی: واقعا معلوم ندیگو یو با بغض م دزددیرا م نگاهش

 بغض نکن... ینطوریغزل... ا نی: منو ببدهمیخشننونت شننانه اش را تکان م با
به ا خاطر تو  به  خاطر ا نیمن  به  کهیازدواج تن دادم...   تیوضننع نیا یتو ن

 ...یکن یم شتریعذاب وجدان منو ب ی... اما تو هر لحظه دارنمتینب
ستم از رو یم عقب سر  یم نییشانه اش پا یرود و د شتباه خودتو  افتد: منت ا
 !؟یذاریمن م

 گردن منه؟! رایتقص ی... اما فقط اشتباه من بود؟! همه ذارمی_ من منت نم
 !؟یدی: با تو بودم... شنمیگویم تی... با جدکندیم سکوت

 ...شودیم ریسراز شیرگبار اشکها د،یآ یو همزمان که به حرف م گزدیم لب
 ...یلحظه هم نگام نکرد هی یحت شبی_ د

اراده،  ی... بشننوندیروم... تمام عضننالتم شننل م یکلمه... وا م یواقع یمعن به
ها، غزِل خفه ادارمیبه عقب برم یقدم ها انیاز م ی... و تن  یم رونیب میلب 

 افتد...
شتش شدیپلکش م ریرا ز انگ سر بلند م ک .. اما تو .دمی: من به تو حق مکندیو 

... یشننیم تیاذ یدار یفقط خودت یکنی... فکر میدیذره هم حقو به من نم هی
 دست و پنجه نرم یمن دارم با چه عذاب یدونی... اما نمیکه ناراحت یفقط خودت
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ما دار ری... امکنمیم ندگ رانیا یتو میحسنننام   یعنی یفهمی... مکنمیم یز
 !!؟؟یچ

صله صفر م فا سانمیمان را به  ست م یرا تو شیو بازوها ر ان : االن نگررمیگید
و که ت هیزیچ نیهم قایهم دق لشی... و دلمیکنیازدواج م می! ما دار؟یهسننت یچ
 ...میکنیم یزندگ رانی... چون ما تو ایگیم

 یبرا یباشه... ول ینطوریتو ا یبرا دی: شادوزدیشرتم م یت ی قهیرا به  نگاهش
 ...ستین نیش ا من... همه

کشنند... فشننار  ی... غزل عقب مکنمینم دایجواب دادن پ یبرا یکلمه ا چیه
شت ها صردارمیو بر جا نگهش م کنمیم شتریب شیرا دور بازو میانگ ار : چرا ا

 ! ها؟!؟یکن شتریعذاب منو ب یدار
 که... خوامی... نمخوامی: من نمدیگو یو م گزدیم لب

سر باز م و ضش مجددا  ش کند،یهمزمان که بغ  دوم یطبقه  منیآراد از تراس ن
 ...زندیم مانیصدا

 داخل... شام اماده س... انیب گهی_ بچه ها... مامان م
* 

 گذارم... یم هیو سر به سر بق زنمیلبخند م توانمیکه م ییشام، تا جا سر
ته و برش یها سلیاز شن شیکشم... برا ینشستن غزل عقب م یرا برا یصندل

بامجان را که دوسننت ندارد،  مهیق یگذارم... بادمجان ها یشننده م یسننوخار
 یتو دارد،یبرم شیرو شیبرنج را که عسنننل از پ سیاز د یمی... نکنمیجدا م
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ه من ک زنمیجمع لبخند م ی رهیو با دهان پر به نگاه خ کنمیم یبشننقابش خال
 باشد دوست دارم... زن چاق دوست دارم... اصال غزل را هر طور که

گاه ن ریخندم و ز یبلند م یبا صدا رضایعل یگفتن ها لیها و زن ذل یشوخ به
 اورم... یدر م ینامزد باز توانمیبابا، تا م یموشکافانه 

 ...دهدیغزل... آخر کار دستم م یرو تشیحساس نینگاه بابا... ا نیا که
 !م؟یریمراسم بگ ی: خب کدیگویمقدمه م یب مامان

 کشد... یبا چشم و ابرو خط و نشان م بابا
 !؟یزود نیماند: مراسم؟! به ا یمات م عسل

 !ه؟یچ یعجله برا نهمهی: خواهر من ادیگو یکالفه م ییدا
 زود تر بهتر... ی: هر چکندیام گل م یمن باز لودگ و

ض ردیگ یجبهه م مامان شون را شما ها نیکه بفرما... خود ساب  ... حرف ح
 !ه؟یچ
 ...نیاز دست ا یکش یم یکند به بابا: چ یرو م یبا کالفگ ییدا
 ...گنیبه درخت م نیآورد که ا یمامان را در م غیج د،یگو یکه م نیا
 ...دهدیو تنمان م دوزدیبرد و م یخودش م و

 نهیو آ سی... حلقه و سننناعت و سننرویعروسنن دیخر یبرا دی_ از شنننبه بر
شنبه نایشمعدون و ا ... شهیلباس برگزار م یشو هیهم  ندهیا یهفته ا ی... پنج

د که م یپسندش شد که چه بهتر... اگر هم نشد طرح یزیاگه چ میریبا غزل م
رو رز یکارها الدنب رنیهم م تییبراش بدوزن... بابات و دا میدینظر داره رو م
 تاالر و باغ...
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 یم شیحرف ها دییرا وادار به تا ییبابا و دا د،یآ یکه م ییبا چشننم و ابرو و
 کند...

مه م زدیریدوغ م وانشیل یتو هدیو ادا ته االن فکر نمد تاالر  کنمی: الب باغ و 
 نیبه ا اطی... حسننتین ینگران ی... اصننال جاومدیهم ن ومدی... نادیب رمونیگ

... هوا هم که خوبه... نه گرمه نه سرد... هان میریگیمراسم م نجای... همیبزرگ
 هی نیاز ا المونیکه خ شیآزما یبرا دیحسام... شنبه اول از همه بر ریام یراست

 ...دیکارها رو جفت و جور کن ی هیمورد راحت بشه... بعد بق
فام نای: ادیگو یبا دهان پر م آراد عا  به هم  سننتنین لیکه واق خون هاشننون 

 نخوره... آآآآآخ...
ش آخ نکهی... حدس اشودیساکت م ی... جمع ناگهانکنمیم خی  ی هدیبلند و ک

 ...ستیسخت ن ادیباشد ز شیعسل به پا یزیم ریز یآراد به خاطر ضربه 
 ها... یگه الل ینم یکس ی: تو حرف نزندیگو یحرص زده م آوا

و سننر بلند  دهمیم هیزاو می... به لب هاندینشنن یمشننتم م یغزل، رو دسننت
 ...کنمیم

... از شننهیهامون رفع م یپنجاه درصنند نگران ینجوریخب... ا گهی_ راسننت م
 گفتن حرف راستو از بچه بشنو... نه؟! میقد
* 
ستم را ز یتو شیف ته سد: چقدر د یکنم و غزل م یو رو م رید مون نوبت گهیپر
 !شه؟یم

 دونم... ی: نممیگو یم یآهستگ به
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 ...کندیتند و مقطعش، توجهم را جب م ینفس ها یصدا و
 یعرقش را از نظر م سیو خ دهیو بهت زده، صننورت رنگ پر کنمیبلند م سننر

 شده؟! یگذرانم: چ
 کشد: حالت تهوع دارم... یرا باال م دماغش
 ی... چی: تو که االن خوب بودرمیگیدو دسننتم م نیسننردش را ب یها دسننت

 شد؟!
سام؟! نم ریدونم... ام ی: نمدیگو یبغض م با ش الیخ یکال ب شهیح  ای! م؟یب

 ... هوم؟!میچونیخون رو فقط بپ شیآزما نیاصال هم
ستش را به لبم م کف سبانم و ها م ید  ونهیم ازیچ نیبا ا ی: کال از بچگکنمیچ

 ...ینداشت یخوب ی
ست خودم ن یرا جمع م شیها لب صب آدم همون ستیکند: خب د ... ال م

 ...رهیگیتموم جونش درد م نهیبیسوزنو م زینوک ت
کردن اسننت  هیگر یدر آسننتانه  کهیخندم... غزل در حال یجان و اهسننته م یب
 ...واکسن کزاز هم بزنن دیاون بروشوره نوشته بود خانوما با ی: تازه تودیگویم

شار ستش م ف شتان به کف د ستم را از نوک انگ سانم و هم یش ا حرکت ر نیر
 واکسنشو نزدن... یبچگ یکه تو هیی: اون مال کساکنمیتکرار م

 !؟یگی_ راست م
 _ هوم...

دستم  و دوزمیدستم م یاز بلند گوها، نگاهم را به کاغذ تو ییبلند شدن صدا با
شو بر یکمر غزل م یرا رو سوزن کلفت  هی... میگذارم: پا سر  سرنگ بزرگ با 

 رحم در انتظارته... یب یشکارچ هیو 
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به قول خودش " قتلگاه" !! ب غزل ند م د،یآ یم رونیکه از  به شننومیاز جا بل  و 
ندیرا مشنننت م راهنمیپ نی... آسننترومیطرفش م ... دارم ی: وادیگو یو م ک

 ...فتمیم
 ...دهدیاش را به شانه ام م هی... تکرمیگیرا م شیبازو ریز

صد ستم م یکارت شگاهیآزما یمت ساعت دو تو شودیو متذکر م دهدیبه د  یکه 
 ...میسالن شماره چهار حاضر شو

 ...تهیمسخره و فرمال یها شینما نیاز ا ردیگیاراده خنده ام م یب
 ...شودیعکس من غزل تا بناگوش سرخ م بر

... ردیگیفاصله م ی... غزل به اهستگمییآ یم رونیب شگاهیسالنه از آزما سالنه
 رمیبگ یزیچ هیمن برم  نی: بشمیگویو م کنمینشستنش باز م یرا برا نیدر ماش

 ...یتا غش نکرد یبخور
 ...ردیگ یجا م نیماش یتو
 ...گردمیبرم وهیابم یها یقوط یمحتو لکسیبا نا عیسر یلیخ
صدا یران سمت غزل م کنمیباز م یسیپ یهلو را با  ارف از تع ی... برمیگیو به 

 کشد... ینفس سر م کیو  ردیگیدستم م
 !؟یپرسم: خوب یو م زنمیم استارت

... کندیحلقه م یران یقوط یفلز یو دو دسننتش را دور بدنه  دیگو یم یهوم
 یخوایم ی: چمیگویخوابانم و م یرا م ی... دستشناسمیتک تک حرکاتش را م

 !؟یبگ
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ر خاک س یمنو ببر شهیکشد: م یم نشییلب پا یرو شهیرا به عادت هم زبانش
 مامانم؟!

گاه متعجب مین جانبش م ین ندازم و برا یبه  ما  رونیب یا پارک راهن مدن از  ا
 بهشت زهرا؟! سر صبح شنبه؟! یبر یخوای: مزنمیم

کار دار ... خودم ریام الشیخ ی... بیعنی... رمیکه من خودم م ی_ آره... اگه 
 که... تونمیم

ستش ستگ د ش ی رهیکه به طرف د ش رمیگیرا م شیبازو رود،یم نیما دت به و با 
 ...شودیام م رهیو بهت زده خ دهی... ترسگردانمیطرف خودم برم

نزل.... دارمیسایم یهم  یرا رو میها دندان ن ن ن ن ن ... یکنیم م وونهید ی: غ
قدر عوض شننند ته؟! چرا ان  ینم گهید کنمی! حس م؟یمعلوم هسنننت چ

سمت... تو همون ادم ست یشنا سته هات  یکه برا یه شدن خوا  کیاجابت 
دم رسننون یبود نم لتیکه باب م یزیو تا تو رو به چ یشنندیمن م زونیهفته آو

 !گفت؟یرو به من م خواستیم یکه هر چ یهمون! داشت؟یبر نم سرمدست از 
شننده که به  ی! حاال چذاشننت؟یم ونیداشننت با من در م یهر حرف و درد دل

 هیچ یاول هفته بهشنت زهرا رفتنت برا دمیسنوال من... که فقط پرسن هیخاطر 
ش یمنو از کار ی! غزل دارخوره؟یبهت بر م ینطوریا ... یکنیم مونیکه کردم پ

شت یخوب یمن به رابطه  دیام تنها سال  ستیب گفتمی... که ممیبود که با هم دا
 هی ی... توگهید یجا هی... فقط میتونیبازم م میکرد یبا هم... کنار هم... زندگ

 ... اما حاال...یی... تنهاگهید یخونه 
: کندیزمزمه م ردیبگ مانیرو شیپر تردد پ ابانیاش را از خ رهیآنکه نگاه خ یب

روابط تنگاتنگ کار دسننتم داد... کار  نیاز حد... هم شیب یها یکینزد نیهم
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عقل و  اریکه اخت شنندمینم کیوقت انقدر بهت نزد چیدسننتمون داد... کاش ه
 احساسم از دستم در بره... کاش...

دستم در  ری... دنده از زدهمیو دنده را حرکت م کشمیم یپر حرص قیعم نفس
صبرودیم را با  می... پازنمیو دنده را جا م رمیگیو کالفه کالچ را تا آخر م ی... ع

 ...شودیپر شتاب از جا کنده م نیو ماش فشارمیپدال گاز م یقدرت رو نیآخر
 بهشت زهرا... میری_ م

* 
سنگ پخش  یکشم... غزل گالب را رو یم یمشک تیگران یدستم را رو کف

گرد و خاک  یذره ا ،ییکرر دام یکه به خاطر سننر زدن ها ی... سنننگکندیم
سر زدن به همسر مرحومش انتخاب  یجمعه را برا یصبح ها شهیندارد... هم

 کباری یههم ما ی.... گاهکباریسننه هفته  ایدو هفته  م،ییای... ما ها اگر بکندیم
سر م شنبه ها  ... هر هفته جمعه ها دیآ یتنها م شهی... همیی... اما دامیزنیپنج

 زود که بهشت زهرا خلوت تر باشد... یمعموال صبح ها... و دیآ یم
مزمه ز یچسبانم... صدا یفاتحه فرستادن به سنگ م یاشاره ام را برا انگشت

 شنوم... یگون غزل را م
...به ییخندان زندا ریتصننو ِی... به حکاکیبه سنننگ مشننک دوزمیم چشننم

که در وصننف  یشننعر تیتولد و وفات... و در نها خیاسننمش... نام پدر... تار
 شده... یشکسته حکاک قیمادر با نستعل

 یشغلش کمتر تو ی... هر چند به اقتضاادیز یلیرا دوست داشتم... خ ییزندا
بود، فقط محبتش بود که شننامل حالمان  یشنند... اما تا وقت یم شیدایخانه پ
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شقش را به  یم سل ابراز م کیشد... ع صداکردیاندازه به من و غزل و ع  ی... 
شم گو یتو هنوز... شیگفتن ها یی... جاِن زندازدمیم شیصدا یمهربانش وقت

 است...
نشده  تیاز عسل و غزل اذ شتریو دور از تصورش... ب یرفتنش...رفتن ناگهان با

 باشم، کمتر هم ناراحت نشدم...
... اشننک کنمی... نگاهش مکندیکردن غزل توجهم را جلب م نیف نیف یصنندا

 ..است. ریسراز شیها
گاهم را حس م ینیسنننگ ندین به سننمتم مک ند و م ی... سننرش را   یچرخا

 افتاد... یاتفاقا نم نیاصال ا دی:کاش مامانم بود... اونوقت شادیگو
و اگر ها رو ول کن...  دیکاش و شا یا نی: غزل بسه... امیگویو م رمیگیم نفس

 !؟یدیکه شده... چرا انقدر خودت و منو عذاب م هیکار
 : مامانم به خاطر من مرد...دیگو ویبغض م با

 !؟یغزل... باز شروع کرد یرسانم: وا یام م یشانیرا به پ دستم
 یبرا کنمی... حس مشمیم وونهی... اما من دارم دیفهم یحسام... تو نم ری_ ام

 نباریاول با گرفتن عشقش و ا یظلم بزرگ در حق بابام کردم... دفعه  هیبار دوم 
 با سوء استفاده از اعتمادش...

: غزل... تو اون موقع فقط نه رمیگ یدسننت م یرا تو شیو بازوها کشننمیم جلو
 !فهمه؟یم ینه ساله چ یبچه  هیسالت بود...

از  یکه از مدرسه به مامانم زنگ زدم و هر چ دمیفهمی... مدمیفهمیمن م ی_ ول
مان قالب ما مد بهش گفتم... بهش گفتم  مه  دمید ی.. وقت.یدهنم در او  یه

شنندم... فکر  وونهیهام کنار مامان هاشننون هسننتن و من تنها... د یهمکالسنن
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 ی... مامانم به خاطر حرف هادهیم تیاز من اهم شتریهاش ب ماریبه ب کردمیم
من... به خاطر من تصننادف  شیپ ادی... تا بکردهیم یمن با اون سننرعت رانندگ

ستن حت کهیت کهیکرد... به خاطر من بدنش ت شو ک یشد که نتون امل از جنازه 
 بکشن... رونیب نیماش یاهن پاره ها یال

 _ غزل... به من گوش بده....
 ...زندیوقفه هق م یو ب دهدیحرف زدنم نم ی اجازه

ت من از شد دیافتاد... شا یحقمه... اگه اون اتفاق نم ادیکه سرم ب یی_ هر بال
... انقدر بهت کیو انقدر به تو نزد شنندمیعذاب وجدان اونقدر از بابام دور نم

سته نم ستگ نیکه ا شدمیواب شه عالقه... ر یواب ست شهیب شه دو  بدوونه و ب
 چطور دمیحسام من... من خودمم نفهم ریداشتن و جفتمونو بدبخت کنه... ام

 یو شننندت یچطور دمیفقط و فقط به تو گفتم... نفهم مویراز زندگ نیبزرگ تر
که د ی... وقتمیادم زندگ نیبزرگ تر کار گذشننته  گهیبه خودم اومدم  کار از 
 ... من... من...ریبود... ام

 اندازم... یلزرانش م ی... دست دور شانه هادهدیامانش نم هیگر
 ...کندیگردنم پنهان م یانحنا یرا تو سشیخ صورت

 نیو تاسننف... به ا یچسننبانم و در کمال ناباور یاش م قهیام را به شننق گونه
 ...دیگوی... که غزل کننامننلننننا راست مرسمیم جهینت

*** 
 ...میگرد یغروب نشده که به خانه بر م هنوز
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گذاشننته که حتما باهاش  ادداشننتی... مامان سننتیکس خانه ن چیآراد ه جز
 ...رمیتماس بگ

 روم... یگزارش کار جامع و کامل به مامان، به اتاقم م کیاز  بعد
تمام زل  مهین یو به پالن ها نمینشنن یم زمیپشننت م یهدف خاصنن چیه یب
مه ب نی... ازنمیم ماه هم از  یکار آن هم وقت یتو ینظم یه که هنوز سنننه 

گذرد، واقعا شننرم اور اسننت... امروز را هم به زور و  یاسننتخدام شنندنم نم
 گرفتم... یمرخص یبدبخت

هر ... میسننناعت چهار به بعد بگذار یرا برا میکه دار یهر کار دیبعد با ِمن
 یماه ها نیاست که ا نی... اما خب بهتر از اشومیچند تا به خانه برسم جنازه م

 یرو یواحد جبران یموجه، آخر ترم کل ریغ یها بتیبه خاطر غ لمیآخر تحص
 ...بردارم یستانپاس کردنشان مجبور شوم ترم تاب یدستم بماند که برا

با ندل یم زیم یرو لمیمو با صنن به طرف د یلرزد...   یم زیم گریخودم را 
 رسانم...

صدف رو زنمی... چند بار پلک ممانمیم مات سکر یو به نام  ش نیا ه نگا یگو
 ...ردیگی... خنده ام میزیروز ها از هر چ نی... اردیگی... خنده ام مکنمیم
ر م زیم یرا رو ینوک انگشننت گوشنن با چرخد و با برخورد به  ی... مدهمیسننُ
 شود... یاش هم قطع م برهیبعد، و ی هیثان کیود... ش یمتوقف م وارید

ر*ق*صش  لمیپخش شدن ف یکرده؟! هنوز زمزمه  یبا خودش چه فکر صدف
شگاه به گوش م یتو سد... هنوز کل یدان  دارم و هر وقت لمیموبا یرا تو پشیر

نرود با من چکار  ادمیتا  کنمینگاهش م کند،یبودن با صننندف را م یدلم هوا
 کرد...
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اورم... بچه ننه گفتن  یروزش را به خاطر م نیاخر یو حرف ها بندمیم پلک
 یرحم یبا ب یو کالمش وقت یو سننرد ی... اعالم اسننتقاللش... خشننکشیها

 "میکات کن نجایتمام گفت " بهتره هم
صنندف را از فکرم پاک کنم... دو  ادیتوانم  یاحوال، باز هم نم نیا یبا همه  و

ش کی یکه تو ستین یکم زیتنگاتنگ چ یسال رابطه  سپرده  یهفته به فرامو
 شود...

 ...کندیم ییاز صدف خودنما یادگاری کیهر گوشه از اتاقم،  یوقت
شننش در چهارش که دور از چشننمش کش رفتم،  یعکس پرسنننل یجا یوقت

 پولم محفوظ است... فیک یهنوز تو
 به صدف فکر نکنم؟! توانمیم یچطور
 گذاشت... کاش... یم میپا شیراه حل پ کی یکس کاش

را  یتالیجید نیکشننم و دورب یم رونیرا ب زمیم یکشننو ،یحس نا شننناخته ا با
 که پر از خاطرات مشترکمان است... ینی... دوربکنمیخارج م

 یلبم م یرو یداده... لبخند تلخ رونیکه ب ینوچ صننندف و زبان یچشننمها
 کشم... یصورتش م ینشاند... شستم را رو

 صدف... ی_ ه
نریکشد: ام یسرش م یقرمزش را با هول رو یبافتن کاله ن ن ... رینگ لمی... فن

نامرد...  ری...از من نگسیحسننام قطعش کن اونو.. سننر و وضننعم خوب ن ریام
 ...ریاالن نگ

 شود... ی... هوارم بلند مخوردیم یدیتکان شد ریتصو
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 !؟یزنی_ م*ر*ت*ی*ک*ه چرا م
از  یدسننتت گرفت نیدورب نکهیا یبه جا: دیآ یم رشیبدون تصننو ایپو یصنندا

 لیتا قند میدرسننت کن شیکن آت دایپ یچ هیبرو  ایب یریگیم لمیدوس دخترت ف
 ...مینبست
 حسام؟! ری_ ام
 ...شودیتمام م نجایهم لمیچرخد و ف یصدف م یرو ریتصو

ست م یرو شمیصورتم د سردک س ی... هنوز   را که یا یبرف یگلوله  سیو خ
 ...کنمیحس م دیصدف به صورتم کوب

 ...کنمیرد م یکی یکیرا  ریتصاو
 برف و باران است... یتو شتریب مانیاست که عکس ها بیچه عج و

 یبار تو نیاول یکه برا یباران اسنننت... روز یخاطرات پررنگمان تو ی همه
 َپَسم زد... یرحم یکه با ب ی... و روزدیآغوشم خز

 تو رو هرگز دوباره... گهید نمیب ینم نکهیا با
 گذاره... ریتاث میتو تو زندگ نبودن

 .....یترم جننز وقتننن آروم
 ..بارهیبارون م داره

 ...زندیگوشم زنگ م یبابا تو یصدا
 ...(ی! تو االن متعهد؟یچ یعنی یدونی) تعهد م

نشننسننتم خاطرات عشننق سننابقم را مرور  نجایمتعهدم... تعهد دارم و ا من
 ...کنمیم
 ... خنندا... خنننندااااا...میکویم زیم یقلیام را به سطح س یشانیپ
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کنار گوشننم هوار  یی... صننداکنمی... سننر بلند مدهدیم یآالرِم لو باتر نیدورب
 کشد تنننعنهننند... یم

را از  زهیطرحدار ال سیکشننم... خودنو یم رونیرا ب نیدورب یزده ِممور حرص
 ...دارمیبرم زمیم یکشو

مد م خودم به ک نه  راهنیرسنننانم... پ یرا  غال یمردا با شننندت ب یذ  رونیرا 
 ...کشمیم

ا از طبقه بزرگش ر یاندازم... جعبه  یم نییرا از کنسول پا ینییتز یچوب یکشت
 ...زمیریدستم را داخلش م یتو لیوسا یو همه  دارمیکمد برم نییپا ی
 ...گردانمیاتاق چشم م یتو

شوتریکامپ زیم یرو یا شهیش یچوب... گو یرو یسوخته کار یتابلو عر ... 
صدف را  یها یگار ادی نیکوچکتر یچرم... و حت یشده رو یخطاط یموالنا

 کنم... یجعبه اضافه م اتیبه محتو
 کشنم... یم رونیشنلوارم ب بیپولم را از ج فی... کرومیم زیطرف رخت آو به

ستم برا شتن عکس م ید شارمیهم م یلرزد... لب رو یبردا صدف  ف و عکس 
 ...دارمیرا برم

... بنند بخت... کندیها.. بننند بنننخنتنننم م یادگاری نیچشم بودن ا شیپ
 میایب رونیب شاز فکر صنندف... از فکر خاطراتش... از فکر خ*ی*ا*ن*ت دیبا

را  یبتوانم هر چند کم و محدود... اما طعم ارامش و خوشبخت دیتا شنننننننننا
 بچشم...

 ...ستیمثل قبل جور ن یهمه چ نکهیا با
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 ...ستیهم دور ن یخوشبخت یول
... به طرف در زنمیب*غ*لم م ریفشننارم و جعبه را ز یدسننتم م یرا تو عکس

 نهیبه سنن نهیو با غزل سنن گذارمیم رهیدسننتگ ی... دسننت رودارمیاتاق قدم برم
 ...شومیم
 ...ادینفر جات ب هیکه  یروز هی رسهیم

 ...ستین تو مغرور یاندازه  که
 !؟ی: اممم... چسِب کاغذ داردهدیجعبه سر م یرا رو نگاهش

 ...مدیبهت م امی: االن کار دارم... صبر کن م گذرمیاز کنارش م یآرام یتنه  با
چنگ  هنیالکل را از کنار شوم ی شهیراه ش نی... بکنمیم یها را با سرعت ط پله

 شنوم... یرا پشت سر م یشتابان یقدم ها ی... صدادومیم اطیو به ح زنمیم
 ...کنمیو هر چه در دست دارم، کنار استخر رها م زنمیرا دور م ساختمان

... و چقدر ممنوِن سکوِت دیگوینم یچی... هشودیام متوقف م یکیدر نزد غزل
 به موقعش هستم...

 سی... پدال فندِک سننِت خودنوکنمیم یجعبه خال یالکل را رو ی شننهیشنن
 فشارم... یام را م یو سه سالگ ستیتولد ب ی هی... هدزهیال

 ...کنمیجعبه رها م یو فندک را رو بندمیم پلک
 ...ننشنمیپ ینبناشن

 شک... یب گذرهیم سخت
 تنحنمنل کننرد... شهیبننناز م اما
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 یرو ی... دسننتنمینشنن یدو پا م ی... رودهدیآتش صننورتم را نوازش م یگرما
و به خاکسننتر شنندن خاطراتم نگاه  میگشننا ی... پلک مندینشنن یشننانه ام م

 ...کنمیم
 ...ایاز دن خسَتم

 تنننو... یمننِن بننن از
 پر درد... یمشت خاطره  هی از

ست عرق کرده ام را پ کف صدف تورمیگیم میرو شید م ذوق ی... لبخند محو 
 ...زندیم
 ...نشمیم وونهید

 ...ننواریرو د یوقنتن
 ...داستیاز لبخند تو پ ینقش

شه شعله مرمیگیآتش م یعکس را رو ی گو صبر مردیگ ی...  ه به شعل کنمی... 
 ...کنمیم شیرها یانگشتم برسد... و بعد... به اهستگ

 یتمام وجودم صنندف را م ش،یپ ی قهیبه جانم افتاده... که تا ده دق یدرد چه
 باشد تا وجودش را به اتش بکشم... میرو شیپ خواهمیو حاال م دیطلب

 ... ه*ر*زه....ینداشت اقتی... لیصدف... به جنونم رساند یام کرد ووانهید
 ..یشکنیتوه قند

 نننرنجنننونند... منننو
 احساس.. ننیا فیمن، ح فیح

 ...یدیخودتو عذاب م یاز من دار شتری_ تو که ب
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 سوزند... به یم می... چشمهاکندینگاهم م ی... غزل با دلسوزگردانمیبر م سر
 آتش است هنننا... یشدن به شعله  رهیخ ری... از تاثسوزندیشدت م

... دیآ ی... جلو مفهمدی... غزل مردیگیدرد م می... گلودهمیدهانم را فرو م آب
و صنورت به  کنمیرا دور کمرش حلقه م می... دسنت هادیگشنایاغوش م میبرا

 چسبانم... یشکمش م
 ...یچشامو تر کرد نکهیا با

 ...یکه برگرد خوامینم ازت
 ...دهدیحرکت م میموها یرا تو شیها انگشت

شون دخترا  هیدریح دیصدف امثال فر اقتی... لری_ ارزش نداره ام که با نگاها
 ...کننیرو وجب م

 ...شهیکه با تو دلخوش م یکس
 ...شهیخوش م نایبا هم دلش

نهینم چکسی: هدهمیرا فشنننار م کمرش حال دو مه م یچه  به ه  یدارم... 
 بد کرد... یلیغزل... صدف به من بد کرد... خ دمیخندم... اما دارم جون م

 جون از من... یگرفت نکهیا با
 اصال... یایب خوامینم ازت
 ...یکه برگرد خوادینم دلم

 ...یکرد کاریبا دلم چ نیبب
 ... من مطمئنم...نهیبی_ اونم سزاشو م

... تو شهیغزل... نم شهینم یبه صدف فکر کنم... ول یحت گهید خوادی_ دلم نم
 پام پذار... شیپ یراه هی
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 حی... ترجدونمی: من نمدیگویم یگذارد و به آهستگ یسرم م یاش را رو چانه
کار دمیم ... تو حق یریبگ میخودت راجع بهش تصننم ،یبکن یخوایم یهر 

 ...یانتخاب دار
... غزل کشننمیسننرم را عقب م گذارم و یم شیرا دو طرف پهلوها میها دسننت

 ...کشمیپلکم م ری... پشِت شستم را زکندینگاهم نم
 ...زمیخیو برم رمیگیغزل را م آرنج

له  به جان آتش زل م یشننع پا رو رومی... جلو مزنمیکم  ها  یو  خاکسننتر 
 ...شودی... شعله خاموش مگذارمیم
 ...زندیدود دلم را به هم م ی... بوکنمیخاکستر را پخش م یکپه  یینوک دمپا با
ند محو یم با لبخ گاهم م یچرخم... غزل  ندین و  رمیگی... دسننتش را مک

 فرستم... دستم عرق کرده... یم شیانگشت ها انیرا م میانگشت ها
باال م کنمیبه دسننتش وارد م یفشنننار کاغذ  یو دماغم را  کشننم: چسنننب 

 !!؟؟یخواستیم
*** 

 عشق :. ی.: به نام نام
 حسام ریو ام غنزل

 مرا سبز کند یاینفر آمده دن کی
 مرا سبز کند یایو رو یداریو ب خواب

 عشق یینفس سبز و اهورا منیبه  و
 مرا سبز کند یایسرا تا به ثر از

http://www.roman4u.ir/


 253 بی نهایتند لبخ

 دیسرور ما باش یبا گل وجود خود محفل آرا میانتظار در
 و ُرهام پارسا

: دیگویم یبلند یاو با صنند دهدیصننورتم تکان م یزده کارت را جلو حرص
 !ننننه؟یچ نیحسام؟! ا ریام هیچ نیا

 ...کنمیما شده اند نگاه م ی رهیکه مسکوت خ یاخم به دو دوختر با
 ...یکارت دعوت عروس گنی: تو دهات ما بهش مزنمیم هیتک نیکمر به ماش از

صبان شیها گوش شدت ع شده... جلو م تیاز  س دیآ یقرمز  س نهیو  م ا نهیبه 
 !؟یکنیم کاریچ یدار تهیم*ر*ت*ی*ک*ه حال: شودیم
 ...یآبرمونو برد نییپا اری: صداتو بمیگویلب م ریز

سر  از شت  رو  برو... من تو ای: بدهدیو به جلو هلم م ردیگیرا م راهنمیپ ی قهیپ
 ...کنمیآدمت م

نوردیگیفتار پدرانه اش خنده ام م از ن ن  یکی! ؟یچ یعنیکارا  نی... زشته اای: پ
 رو ول کن... قهیبابا  ی! اگه؟یم یچ نهیبب
 : ببند دهنتو... برو جلو...کوبدیزانو به کمرم م با

 ها... هی: عجب خرمیگویُنچ م کالفه
 یجا نی...خلوت ترکندیام را ول م قهیکنار شننمشنناد ها  مکتیبه ن دهینرسنن

 ممکن...
 ...ی: چته تو؟! روانمیگویچرخم و م یسمتش م به

 !؟یکنیم کاریچ تیبا زندگ یتو؟! دار یخوریم یدار ی_ چه گه
 ...کنمی... دارم ازدواج مکنمینم ی: کار خاصمیگویم یلودگ با

 ... چته؟!یقاپم: هووو یهوا م یرود تو یکه به طرف صورتم نشانه م یمشت
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 یپرد: من چمه؟! تو چته؟! تو چته که دار یم نییآتش باال و پا یاسپند رو مثل
ن؟یکن یخودتو بدبخت م ن ن ... بهتر از ی! آخه تو رو چه به ازدواج؟! اونم با ک

 !شد؟ینم دایغزل پ
صحبت کنا... کالهمون م ست  ضمن...  رهی_ راجع به زن من در تو هم... در 

جربه ... تشنهیغزله که بدبخت م کنمیاگه قرار به بدبخت شندن باشنه... فکر م
 با اخالق گند من بسازه... تونهینم چکسیثابت کرده ه

 ...کنمیم سننتیسننرو زنمیکه م اریدر ن ی: مسننخره بازکندیم یقروچه ا دندان
فکر کردم  یآسننه اومد یحسننام؟! دو ماه آسننه رفت ریگذره ام یتو فکرت م یچ

 ینطوریکه ا هیصننندف چه ک*ث*ا*ف*ت یدی... فکر کردم فهمیآدم شننند
با صنندف  ی... همه ش آرامش قبل از طوفان بود؟! به خاطر لج و لجبازیآروم

 !؟یخودت و غزلو با هم بدبخت کن یخوایم
سط فرورد ی: جدمیگو یم متفکر شده؟! آره اوا صدف به هم  نیدو ماه  بود با 

 ... دو ماه گذشت...ننایگیخرداده... راست م ستمیزدم امروز ب
 ...زنمیحرف م یکشد: دارم جد یصورتم هوار م یتو

مه فکر م یباال م ییابرو عا چرا ه ندازم: واق باز کننیا خاطر لج و لج  با یبه 
باشننه...  ینطوری! حاال بر فرض هم که اکنم؟یصنندفه که دارم با غزل ازدواج م

خاطر ارمیحرص صننندفو در ب خوامیمن م به  که مغر خر نخورده   هی... غزل 
 زن من بشه... هوم؟! ادیمن و صدفه ب نیبچه گانه که تازه ب یلجباز

 ...کندیمات نگاهم م ایپو
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... یزنی... بدون فکر حرف مایپو ینیهم شننهی: همزنمیم یا ندانهروزمیپ لبخند
 ...یعقب تر هیدو قدم از بق شهیهم نیهم یبرا
 ...یعنی: دیگویم جیگ

من حرف  ذارهیو مرگ... م*ر*ت*ی*ک*ه خر نم یعنیتوپم:  یزده م حرص
ها از ا قهیبزنم  چه  ثل ب ته م به اون ور کش م نیمو گرف ... آبروم رفت دهیور 
 محترم... یاون دختر خانوما یجلو

 بردار... یدست از دلگ یریگیزن م ی_ خاک بر سرت دار
تا زن بگ یم ندم: اووو... هنو کو  بارمیخ تا م هی نیا دی...  ته رو   از تونمیهف

 فرصت استفاده کنم...
ند: م یاش را م قهیشننق  هیجد متی... تو واقعا تصننمیعنی... ریام گمیخارا

 !شه؟یم یصدف چ فیکه... تکل نهی! خب منظورم اگه؟ید
 چند؟! ییلویگذرم: برو بابا صدف ک یو از کنارش م زنمیم یا تنه

 دقه صبر کن... بابا اصال چرا غزل؟! هیحسام...  ری: امدودیسرم م پشت
 چرخم: چرا غزل نه؟! یعقب م به

مکمل  دیزوج با هی... خب دونمی: چه مشودیاندازد و هم قدمم م یباالم شانه
باشننن... ول هاتون... طرز حرف نیخط هی یتو و غزل رو یهم  عادت   ...

من دقت کردم دو نفرتون  یکالم هاتون... همه مثل همه... حت هیزدنتون... تک
 لیتکم ور گهیهمد نیتونی... شننما دو تا نمنیریگیمدل خودکار دسنننت م هی

 ...نیکن
 ریبچه... ز یزنیحرف م: گنده تر از دهنت کنمینگاهش م هیاندر سننف عاقل

 ...یگیم یحرف بزن منم بفهمم چ پلمید
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 تیحسننام... اگه قصنندت اذ ریام گمیبازم م یبابا... ولش کن... ول یچی_ ه
 ... اصال...یرو انتخاب نکرد یکردن صدفه، راه خوب

... من... به خاطر در آوردن حرص صدف... نننای: پننوکنمیتکرار م یکالفگ با
 ...کنمیکارو... نم نیا

خبر داره... و  یوسننط هسننت... غزل از همه چ نیمشننکل ا ی_ خب بازم کل
سبت به هر کس د صا که ا یرو یا گهین صو ساس تره... مخ روزا  نیصدف ح

 پلکه... یاز قبل دور ورت م شتریصدف ب
 _ خب... منظور؟!

صد جا بد دی_ احمق... با ستو به  سه نفر تویحوا شما  شگاه درس  هی ی...  دان
... به نظرت غزل دیشننیصنند دفعه با هم چشننم تو چشننم م ی... روزدیونخیم
 رو تحمل کنه؟! نایا تونهیم

 ...گهیکه منو قبول کرده د تونهی: حتما ممیگو یم خونسرد
... حاال دیکن یبا هم زندگ دیخوره شننما دو تا بتون ی_ من که چشننمم آب نم

 بهت گفتم... یک نیبب
 گهینه با چشننم... تازه من د خورنیآب رو با دهن م دونم،یکه من م یی_ تا جا

ظه موع ی... در ضمن شما به جانمیبیو صدف رو نم شمیم لیدارم فارغ التحص
 داداشت باش... بننلنننه... یعروس یبرو به فکر کت و شلوار برا

 ینوا را از رو ی... کارت بمیرسیم نیو همزمان به ماش زنمیبه شانه اش م یدست
 ادشیزمان و مکانش  ریبگ نمیکوبم: ا یاش م نهیو تخت سنن ارمدیبرم نیزم

 نره...
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ط : آخه سه شنبه... وسدیگو یم یتیو با نارضا ردیگیچشمش م شیرا پ کارت
 هفته... موقع مراسم گرفتنه؟!

 یمن ری: بابا اصننال باغ و تاالر گشننومیام خم م یخاک یتکاندن سننر زانو یبرا
تا سننه  گهیامتحانه... د نی... شنننبه آخرمیبه زحمت جور کرد نمیاومد... هم
 ...ادیامتحانا از تنمون در م یشنبه خستگ

 بگم؟! ی: چدهدیبه تاسف تکان م یسر ایپو
هت رو که ب یی... کارایبگ یزیچ خوادیکشم: نم یم رونیب بمیرا از ج چمیسو

 گفنم انجام بده...
 ...میبر نیبش ای: بکنمیفشارم و اضافه م یرا م موتیر
 چند جا کار دارم... هی... رمی: نه خودم مدهدیسر تکان م نیطرف به

 ...یاندازم: باشه...هر طور راحت یباال م شانه
 ...شودیکند و از محوطه خارج م یم یخداحافظ

چرخانم و قبل از سننوار شنندن، به غزل اس ام اس  یدسننت م یرا تو چمیسننو
 د...گردم و آماده باش یکه دارم به خانه بر م دهمیم

 ...زندیم میصدف از پشت سر صدا دهم،یسر م بمیج یام را که تو یگوش
 !ه؟یچرخم: باز چ یو به عقب م کنمیم یکشدار پوف

 !حسام؟ ریام هیچ نی... انی: اردیگ یلرزانش، کارت مچاله شده را باال م دست
 کارت دعوت... گنیخارانم: بهش م یلبم را م ی گوشه
 یپشننتش را از نظر م یکشننم و نوشننته  یم رونیانگشننتانش ب انیرا از م کارت

! ... هننننننننننننان... ؟یگرفت یاز ک نویگذرانم: هر چند که من دعوتت نکردم...ا
 ...زنمیحدس م دیافروز... با
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 کشم... یپر اشکش باال م ینگاهم را تا چشمها و
 حسام... ریام یکن یکارو نم نی... ایکن یکارو نم نی: تو اگزدیم لب

ش یم فکر  خوادیهر جور که دلت م ی: تو مختارکنمیرا باز م نیچرخم و در ما
 ...یکن

 ی: حق ندارچدیپیهم م یتو غشیج یبا صدا ن،یبه زم شیکوبش پاها یصدا
 ...یکارو با من بکن نیا

صداتو ب یسرعت بر م به شگاه آبرو ندار ی... تو تونییپا اریگردم:  ... من یدان
 دارم...

 ...خوادی: دلم نمدیگو یم غیج با
را از بازو  شیمانتو نیچرخانم و ناچارا آسننت یرا دور تا دور محوطه م نگاهم

 برو سوار شو... ای: بدهمیهولش م نیو به طرف در ماش رمیگیم
ر و صف یایو در زانت شومی... حرص زده سوار مردیگیشاگرد جا م یصندل یرو

 ...کوبمیام را با تمام قدرت به هم م یدوست داشتن
 شود... یپر شتاب از جا کنده م نیفشارم و ماش یگاز م یرا رو میپا

شگاه، برا نییمتر پا چند ش میدر امان ماندن از نور م*س*تق یتر از دان  د،یخور
 ...زنمیو پرسشگرانه به صدف زل م کشمیرا م ی... دسترمیگیپناه م یدرخت ریز
هت گرداند: ب یم نیو نگاهش را دور تا دور اتاقک کوچک ماش کندیم ینیف نیف

 ! آره؟!؟یریباج دادن که غزلو بگ
 ...مهیعروس ی: نه... کادوزنمیم پوزخند

 !؟یکنیم کاریچ یدار ری: امزندیو اهسته لب م کندیو مبهوت نگاهم م مات
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 : ازدواج...زنمیم یخند تک
 افتد... یم رونیبازش ب مهین یلب ها انیاز م یخفه ا نهِ 
شه  یب صله گو صدف اگه کار یرا م میابرو یحو شو  ادهیپ یندار یخارانم: 

 یه ببرم خون لیوسا یکل دی... بامیدار یکار دارم... اسباب کش یمن امروز کل
 ...دیجد

 !د؟یجد ی_ خونه 
از  نویمن و غزل... به قول تو خونه رو هم باج گرفتم... ماشنن ی_ اره... خونه 

سننوم پول خونه رو داده... دو  کیفقط  میی... منتها دامییبابام... خونه رو از دا
سطش رو بدم... اطالعات جامع و کامل  دیش رو خودم هر ماه با گهیسوم د ق

 ...نیبرسم... آفر کارامشو من برم به  ادهی! حاال پست؟ین یبود؟! سوال
عا چطور م ری_ ام مهیحسنننام من ا ری... امیتونیحسنننام... تو... واق ازت  نه

حال خودم نبودم  یعذرخواه گفتم... من  یزیچ هیکردم... گفتم اون روز تو 
ت ... حاال تو کاریکن همیتا تنب یکنیم یباهام شننوخ یدار کردمیواقعا فکر م

 !؟یبرام اورد تویعروس
و : تمیگویم یو با تظاهر به خونسننرد کنمیرا دور فرمان حلقه م میها انگشننت
گفته من  یقبول نکردم... در ضننمن... ک تویمنم عذرخواه ،یکرد یعذرخواه

 ...یکش رفت گهید یکیآوردم؟! خودت از  یبرات کارت عروس
شم ج کنار سر من نذار ام یم غیگو سر به  شد: انقدر  سام... من حالم  ریک ح

 ندارم... یخوب تیروزا وضع نی... استیخوش ن
 !؟یکارو با من بکن نیا ادیم دلت یلرزد: چطور یو چانه اش م کندیم بغض

 تنهام... یلیمن... من خ
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صدف... لعنت به تو و مظلوم  یهم م یرا رو میها پلک شارم... لعنت به تو  ف
 ...کندیم داریکه تمام احساسات خفته ام را ب تیها یینما

 هی یتخودت گف شی... پیکه دوباره به من رو آورد تهییهم به رفع تنها قای_ و دق
شقم م یخر ش یبود... هر وقت ع س دیک ست به  ضر بود... هر وقتم  نهید حا

 ...گهید یکیسراغ  رفتمیم ذاشتمشیکنار م شدمیازش خسته م
 شنوم... یرا م شیدندانها شیسا یصدا

نن تو رو برا ن ن ... من خوامی... االن هم نمخواستمیهام... نم ییرفع تنها ی_ م
 دوِست دارم...

 گهیمنم که د نی... منتها ایگی: آره آره... تو که راست مدهمیخنده سر تکان م با
 دوست ندارم...

 ...ی_ دار
 _ ندارم...

 ...ی... داریکشد: دار یم غیج
 _ ندارم...
 ...ییییییی_ دااااررر

 !؟یگیم ی: اصال دارم... چزنمیم ادیفر
و به ر یعروس نیبندد: ا یلبش نقش م یرو یا روزمندانهیاشک، لبخند پ انیم

 هم بزن...
 !گه؟ی... امر دی: باشه چون تو گفتردیگیاراده خنده ام م یب
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 ییافته... اصال دو تا ینم یاتفاق چیحسام... باور کن ه ری: امدیگویم جانیباه
من انقدر از  ری... امیچشم تو چشم خانواده ت هم نش گهیکه د میریم نجایاز ا

شتمون هم م ستفاده کنن... م توننیبابام برام مونده که تا هفت پ  یشنویازش ا
 ...نی! ببگم؟یم یچ
 : بسه صدف... بسه...زنمیخنده م ریز یبلند یصدا با

 گوش بده من حرفمو تموم کنم... قهیدق هی_ 
را پر  نیماشنن یفضننا یجیتند و مه یقیو موسنن دهمیبه تاسننف تکان م یسننر

چشننمک  یتپل و زرد ی... جوجه کنمینگاه م یگوشنن نی... به اسننکرکندیم
 ...زندیم

کوت س یو انگشت اشاره ام را به نشانه  دارمیبرم یترمر دست ریرا از ز لیموبا
 گذارم... یام م ینیب یرو

صدف چنگ م یبرقرار یبرا یاز هر اقدام قبل ستم و موبا زندیتماس،   لیبه د
 تو؟؟!! یگیم یچسباند: چ یرا به گوشش م

دسننتش  رحسننامی: امدیگویم یگوشنن یتو ی... صنندف به تندشننومیم خشننک
 بنده...

اندازد... بهت زده نگاهم  یب*غ*لم م یرا تو لیو موبا کندیتماس را قطع م و
صدف باال م میدو پا نیو ب یصندل یکه رو یلیرا از موبا صورت   یافتاده، تا 

 کشم...
 !م؟یگفتیم ی: خب... چزندیم هیتک یبه صندل یخونسرد با
 االن... نیصدف... هم نییکشم: برو پا یته دل هوار م از
 گوش بده... قهیدق هیحسام...  ریبندد: ام یرا م شیبلندم چشمها یصدا از
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 یارک هیشو تا  ادهی: پکنمیو دِر سمتش را از داخل باز م شومیتنه اش خم م یرو
 دستت ندادم...

 !؟یمنو بکش یخوای_ مثال م
 از آرزوهامه... یکیرو دارم... کشتن تو که  یهر کار تی_ االن قابل

! به خاطر غزل ؟ییتو نی! ار؟ی: امکندیگشننناد شنننده نگاهم م یچشننمها با
 !؟یمن قرار گرفت یروبه رو ینطوریا

 ...رمیگیقرار م یهر کس ی_ به خاطر غزل روبه رو 
 شو صدف... ادهی: پکوبمیام م یشانیرا به پ مشتم

 فشارد... یمشت م یرو تو فشیو بهت زده، بند ک دهیترس
 پرد... یم نییپا نیدومم، به سرعت از ماش ادیفر با

 ...زنمیرا جا م دنده
تظاهر نکن  یزی: به چشودیسمت کمک راننده خم م ی شهیبه طرف ش صدف

سام... ا ریام شمه از توانا هیفقط  نیح س یتونیهام بود... تو نم ییچ ت از من د
 ...یگفتیم نویا شهی... خودت همیبکش

 ...زنمیم پوزخند
شخ یزی... اما آدم چگفتمیم زایچ یلی... قبال خگفتمی_ م وار رو که ُتف کرده ن
 بمونه... ادتیحرفام  ی هیمثل بق نمیصدف... ا کنهینم

سرم جا م رمیگیرا م گاز شت  صدف را مات و مبهوت پ صدفگذارمیو  ه ک ی... 
 ریهم هست که دلش را شکسته... که ز یرحسامیافتاد ام ادشیماه  کیبعد از 
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ما  هیتوج ی... برا یمعذرت خواه یپا لهش کرده... جلو آمد... برا کردن... ا
 ...شدمیسابق نبودم... و هرگز هم نم رحسامیام گریمن د
*** 

سانمیسرعت خودم را به خانه م تینها با ض ی... برار ل به غز یحیهر گونه تو
 یصورتش جلو م یتو یحالت خاص چیه یآماده ام... اما بر خالف تصورم، ب

سرو یی: کجادیگو یو با نق نق م دیآ شگاه زنگ زدن...   چوب سیتو؟! از فرو
 و ییلباسشو نیو ماش خچالیرو فرستادن در خونه... االن معطل ما هستن... 

 دم در؟! شونیدیبار زدن... د نیزم ریرو هم از ز نایا
لک م نیچند بار پ کلمه هم  کی ی... حتدیایتا حالم سننر جا ب زنمیو چند 
 نخواست... حیتوض

 ...می... خب پس زودتر بردمشونی_ آ... آره د
 افتد... یو جلوتر راه م زندیدستش م یتو یدایبه ها یگنده ا گاز

صب تینها ی... غزل هر وقت بدانمیمن م و ست... به خوردن  ای یع ناراحت ا
 اورد... یم یرو
و  کنمیموقعش م یلب چند فحش نان و اب دار نثار صنندف و حضننور ب ریز

 افتم... یپشت سر غزل راه م
 یانه را به خ لمانیکه قرار است وسا ینیو جلوتر از ماش نمینش یم نیماش یتو

 افتم... یانتقال بدهد، راه م دیجد
 ...زندیوقفه حرف م یب غزل

 هی یتنگف یخونه تنها گذاشننت یدو تا اقا تو نیحسننام... منو با ا ری_ واقعا که ام
ونه خ ادیم شهی! عمه گفت آراد تا ساعت ده امتحانش تموم مارن؟یسرم م ییبال
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ار ب لویتوجه به من وسا ی... اونا داشتن بنننننننندمی... انقده ترسومدیاونم ن یول
 کردمیم ی... سننعدمیلرز یم دیب نیگوشننه ع هیمن  یها... ول کردنیم نیماشنن

 ..نننننعی... چشمشون... هننشیاصال پ
ستم را از فرمان ازاد م کی تر...  واشیکوبم:  یدو کتفش م نیو محکم ب کنمید

که دنبالت نکرده... همه ش مال خودته... هزار بار بهت نگفتم با دهن  یکسنن
 پر حرف نزن؟!

 یبرا شنودیم یمقدمه ا نیو ا دشنویاش باز م یراه تنفسن ،یدیشند یسنرفه  با
 ...یبعد یسرفه ها

 اب را از اخل داشبورد یتا بطر کنمیو دست دراز م دهمیبه تاسف تکان م یسر
ستش م یبردارم... بطر شکش... ح سیصورت خ دهم،یرا که به د زده  رتیا

 ...کندی... در جا خشکم منننچیکه هن
در گردش است، شانه اش را  میرو شیپ یغزل و جاده  نیکه نگاهم ب یحال در
 کشم.... یو عقب م رمیگیم

 دفعه؟! هی_ غزل؟! چت شد 
قدر  دونمی... من... من مری: اممیگو یم دهیبر دهیبر ّت ّت تو خودت... چ

حت فشنننار بازم نمیول ،یت مل کنم م م... ه تونمی...   ری... امعیه عیه عیتح
 ...عی! ه؟ی... ّد ّد دّ کریم کاریصدف... چ شیحسام پ
وانت، ب*غ*ل به ب*غ*ل  ی... راننده شومیمتوقف م یو گوشه ا زنمیم راهنما

 ...کندیپارک م نیماش
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هبان رو از نگ دیکل دیببر فی: شننما تشننر میگو یو م کشننمیم نییرا پا شننهیشنن
 ... من باهاشون هماهنگ کردم...دیریساختمون بگ

رکت تا ح کندیو به راننده اشنناره م دهدیسننر تکان م یتیبا نارضننا لویبیسنن مرد
 کند...
 نییچرخم... سننرش را پا یو به سننمت غزل م گذارمیفرمان م یرا رو آرنجم

 ...کندیانداخته و نگاهم نم
ننزل... اخه من به تو چ ن ن ن ن  یکلمه از خوِد خاک بر سرم نم کیبگم؟!  ی_ غ

 بابا... ی... انیا شهیآخرش م یزیریرو و خودت م یهمه چ ینطوریا یپرس
 هم... شیلرزد... شانه ها یاش م چانه

 ! آره؟!؟یکرد ی_ دوباره با صدف آشت
 دهیرو د ی! کارت عروسننه؟یچ یکشننم: نه بابا... اشننت یرا به چنگ م میموها

 !؟یکنیم نکارویا یچرا دار گفتیبود... اومده بود م
سر بلند م به داده  دیداره؟! مگه تو بهش ام ی: چرا؟ به اون چه ربطکندیسرعت 

 !؟یبود
 !؟یچ ِد ی: امکنمیرا گرد م میچشمها
 ...دونمیکشد : چه م یرا پر سر و صدا باال م دماغش

تو جمع کن حالمونو به هم  یبه دسننتش م یو دسننتمال میگویم یَاه دهم: ِفسننِ
 ...یزد

 ...میآ یبه حرف م یو بعد به آهستگ شودیسکوت برقرار م هیثان چند
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مه بدون ذره ا زیچ ه مال ...  مام و ک که  شیماه پ کی... از ادیکم و ز یرا ت
 کی نیگذاشننت و من پسننش زدم... تا هم شیپا پ یعذر خواه یصنندف برا

 ...کنمیم فیتعر شی.. براشیساعت پ
 ...هی: عجب اشغالکندیدهان باز نگاهم م با
که خودم هم مفهومش را  دهمی... تنها سننر تکان مبی... نه تکذکنمیم دییتا نه
 ...دانمینم

 ...دی: ببخشدیگویم یبا شرمندگ غزل
 آورم: تو چرا؟! یرا به حرکت در م نیو ماش زنمیم استارت

 ...کنمیزود قضاوت م شهی_ هم
ضمن... مطمئن باش من د ی_ قبلش همه چ به  گهیرو از خودم بپرس... و در 

 ...گردمیصدف برنم
 ...دوارمیام: کندیزمزمه م نامطمئن

 هی: چکندیرا گرد م شی... چشننمهاکنمیچشننم و با اخم نگاهش م یگوشننه  از
 خب؟!

: اووف... مردم از بس که زندیم هیتک یو محکم به صننندل ردیگینگاهش را م و
سام  ری... حالت تهوع هم دارم... امکنهیخوردم... دلم درد م سر هیح  عیخرده 

 داره... مییتر برو دستشو
 ای... بذار حدس بزنم چیخوردیم شننتریاندازم: ب یبه جانبش م یپنگاه چ مین

 تپل با نوشابه... یدایها هی... یخورد
 ...ریبا ماست موس یسرکه نمک پسیچ هی: دهمیو ادامه م کندیم دییسر تا با
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 : بدون ماست خوردم...کندیم بیسرعت تکذ به
 ...ینوشابه ا لیپاست هی... سی: دو تا هردیگیام م خنده

 _ اوهوم...
 ...نای... همدونمینم گهی... دنننننگهی_ د
 ...نیخوردم... هم یبا ی... دو سه تا هم هایرو جا انداخت یچ هی_ 
 !!ن؟؟ی: هممیگویم یبلند یصدا با
صورت خندانش که  هیچرخانم... چند ثان یسرم را به طرفش م و سکوت به  م
 یصدا با یدو نفر تیو در نها زنمیقبل ندارد زل م ی هیبه چند ثان یشباهت چیه

 خنده... ریز میزنیبلند م
*** 

... سه مدوزیچشم م یپاتخت یرو یتالیجیو به ساعت د زنمیتختم غلت م یتو
که به شدت خسته ام، اما  ی... با وجوددهدیصبح را نشان م ی قهیو چهارده دق

 ...دیایب میگذارد خواب به چشمها ینم الیفکر و خ یعنی... بردیخوابم نم
 ینقشنه کشن زیم یخال ی... جاکندیم یام بهم دهن کج لهیاز وسن یخال کمد
 ی... و همانجا به در بسننته بندمیو در کمد را م شننومی... از جا بلند مضننایهم ا

 ...گذرانمیاتاق را از نظر م یو گوشه به گوشه  دهمیم هیکمد تک
ساله... مام؟یخانه آمد نیساله بودم که به ا چند  و چهار ستیِه قبل وارد ب! ُنه 

 ...ستین یشدم... پنننانننزده سال... مدت کم یسالگ
ام  هیاندازم و تک یباال م ییتعجب ابرو یاز رو لم،یموبا ی برهیو ریز یصدا با

 ...رمیگیرا از در کمد م
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: هنوز کنمیپچ پچ م یگوش یو تو کنمیصفحه نگاه م یبه نام غزل رو متعجب
 !؟یدینخواب

 !؟یدی: نه... خوابم نبرد... تو چرا نخوابدیگویم یقیآه عم با
 ...برهی_ منم خوابم نم

 چراغ اتاقت روشنه... گفتم... دمی_ اهان... د
 یوت یژیق یصدا دنیچی... با پکندیسکوت م گذاردیتمام م مهیاش را ن جمله

 تو؟! ییپرسم: کجا یکنجکاو م ،یگوش
 ...اطی: حدهدیپاسخ م کوتاه

تاب نشننسننته... سننر بر  ی... غزل روکنمیتراس را باز م ییعجله در کشننو با
 ...نمیبیو از همان فاصله لبخندش را م گرداندیم

 !ه؟یاز... االن وقت تاب بیش داریب دیبخواب صبح زود با ریبرو بگ ای_ بچه ب
 خب... مثل خودت... برهیخندد: خوابم نم یم آهسته

 رشننتیب یسننه چهار سنناعت هی تونمیمن م: کنمیفوت م یگوشنن یرا تو نفسننم
نخت، مامان داشت با عسل هماهنگ م ن  نایسحر ب یکله  کردیبخوابم... بدب

 سراغت...
 عادت ندارم... ی_ اشکال نداره... من به کم خواب

 : اره جون خودت...میگویم یدهن کج با
 !ر؟ی: امدیگویم یا هیچند ثان یریخندد و با تاخ یم

 : هوم؟!کنمیو نگاهش م دهمیم هینرده ها تک به
 !ن؟ییپا یای_ م
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 ...امی: مزنمیو لب م کشمیم یقیعم نفس
 ...دهمیشلوارم سر م بیج یاورم و تو یم نییرا پا لیموبا

 ...کندیجا باز م میتاب برا یو رو شودی... غزل جابجا مرومیم نییپله ها پا از
 ...شنندیجامون نم نجایها... قبلنا من و تو با هم ا ی: الغر شنندمیگویخنده م با

 ...کنمیمن بهت افتخار م نیآفر
سنگ نی... اگرداندیبرم سر ... نگاهش فهممیم مرخمین ینگاهش رو ینیرا از 

 ...کنمیم
... نه ی: تو الغر شنندگذاردیگونه ام م یآورد و با مک  رو یرا باال م دسننتش

 من...
ستکنمینگاهش م مات ش شار... با  صورتم وارد م یش ف رات ب یلی: خکندیبه 

 سخته نه؟!
 جانیبحثو هم نیبهت نگفتم ا روزی! د؟یسننخته غزل؟! باز شننروع کرد ی_ چ

 تموم کن؟!
پا دسننتش ندازد و رو م یم نییرا خودت متوجه  دیحسنننام شنننا ری: امردیگیا

 ی... به همه میروزا اعصننناب ندار نی... ایکرد رییتغ یلیخ ی... ولینباشنن
 که چقدر تحت شهیمتوجه م ی... طرف مقابل به خوبی... پر خاشگر شدیپر

 نشننده... اگه ریهنوزم د نیمنه... بب ریتقصنن نایا یهمه  کنمی... حس میفشننار
کل مشنن یبرا یراه حل هی... من میرو به هم بزن یهمه چ ایب شننهینم یکنیفکر م

 ... خب؟!کنمیم دایخودم پ
حسننام من  ری: امکندیو غزل با بغض زمزمه م دهمیبه تاسننف تکان م یسننر

 !؟یفهم ینکنم... م یکار چیو ه نمتیبب ینطوریا تونمینم
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 !م؟ی_ اووف... مگه من چطور
 ...نننری_ ام

 یعنی... دهیمنو آزار م شننتریب یزیتو از هر چ ی: حرف هامیگویپرخاش م با
 یدینفهم! هنوز ؟یکنیم دایمشننکلت پ یبرا یراه حل هیکه خودت  یک یچ

 مشکل تو مشکل منم هست؟!
 ...خوامی... من ترحم نمی... ولدونمی_ م

 ...ننی... دارم تاوان حماقتمو مکنمی_ من ترحم نم
 ...شومیساکت م یناگهان

: تاوان... حماقت... زندیو لبخند م دهدیهم فشننار م یرو رو شیلب ها غزل
 خوبه...

سال  تسیمگه ما ب نی! بب؟یکنیم ی: غزل... چرا اوقات تلخرمیگیاش را م شانه
جابجا  میفرق نکرده... فقط دار یزی! خب االن هم چم؟ینکرد یکنار هم زندگ

 ...مییو فقط خودمون دوتا کترهیکه کوچ گهید یخونه  هی یتو میری... ممیشیم
شت خ با شو امردیگیپلکش را م ریز یسیانگ سامی: بچه ن ب ... خودتم خورح
 نی... مهمترسننتیبردار ن ی... ازدواج شننوخسننتین یسننادگ نیبه ا یدونیم

صم به اون حال و روز افتادم  یدی... بعد از اون رابطه اگه دهیهر آدم یزندگ میت
س نیا دیبا ی... که چطورکردمیخاطر بود که فقط به خودم فکر م نیبه ا  ییوار

خاب دار نمیبیحاال م یرو جمعش کنم... ول  خوامی... من نمیتو هم حق انت
 ...رمیحق رو ازت بگ نیا
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... همونطور که به قول تو من حق انتخاب ندارم، کسانهیما االن  طی_ غزل شرا
ندار با کاریتو هم  ه ک یکه کردم حق انتخاب رو از تو گرفتم... اون ی... منم 

 عذاب وجدان داشته باشه منم غزل... نه تو... دیبا
 تو... یتخاب ندارم... ولان یهم برا یا نهی_ من اگه حق انتخاب ندارم، گز

 ...کنمینگاهش م یکالفگ با
شک تاب به پا یرا رو کمرش  یزفل ی لهیم ی... گردنش را رودهدیسر م نییت

 ...رساندیشکمش به هم م یو دو دستش را جلو کندیم کشیپشت سرش ف
با تو کال ب یدونی_ م به نظرم حرف زدن  س... حرف حرف  دهیفا یغزل؟! 

 خودته...
ها به زم شیپا هدیفشنننار م نیرا  به حرکت در م د تاب را  اورد: من فقط  یو 

سننرم  یبعد ها مّنت خوادیخواسننتم بهت بگم هنوزم فرصننت هسننت... دلم نم
 باشه...

 یاعصنناب خرد کن رو تمومش کن یبح  مسننخره  نیاگه ا کنمی_ منم فکر م
 به نفع هر دومون باشه...

ندیرا م سننرش ... برق زنمی... لبخند مزندیم... لبخند کندیو نگاهم م چرخا
 ...میگویم یدرخشد... اوِه کالفه ا یچشمش م یاشک تو

ست یم ازهیخم غزل شد... د شانه اش م یک شمیبه  صاف  کنمیو وادارش م ک
 یشیعد مب شهی: بلند شو... بلند شو برو بخواب... فردا چشمهات باز نمندیبنش

 عروس خواب آلود... برو...
صننورتش قل  یافتد و رو یم نییکه از چشننمش پا یدرشننت اشننک یها قطره

 ...کندیزده ام م رتیح خورد،یم
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بان با گاه یم تیعصنن بدجور یتوپم: غزل  قات  گردنتو  خوادیدلم م یاو
 !ه؟یمال چ گهیت د هیبشکنم... گر

شاره پ با شت ا ه... ک کنمینم هی: خنگول گردهدیام را به عقب هل م یشانیانگ
 ...هیخواب ی... از بادیخود به خود از چشم هام اشک م

با  رمیگیرا م شیبازو ندش م کیو  خب بکنمیحرکت بل بخواب  ریبرو بگ ای: 
 ...یخواب کرد یمردمو ب ی... نصفه شبگهید

ها... تو چراغ اتاقت از اول روشننن  هی: عجب آدمکندیرا گرد م شیچشننمها
 بود...

 برو... ای... بیگیخب بابا تو راست م لهی_ خ
 حسام؟! ری_ ام
 !ه؟یچ گهی_ د
ندیم ینچ عدا بهت  یزیچ هی... ولش کن.. یچی: هدیگویو م ک هسنننت... ب

 ...گمیم
 !؟ی_ مرض دار

 در من اثر کرد... نی_ هوم... کمال هم نش
و به سمت ساختمانشان  چرخدی... عقب عقب مرود و بعد مبرمیرا باال م دستم

 اصال خوابت نبره... دوارمی... امری: شب بخدودیم
باال  یاضننطرار یتا از پله ها سننتمیا ی... آنقدر مدهمیتکان م یخنده سننر با

 ...رمیگیم شیساختمان را پ یبرود و و ارد اتاقش بشود . بعد، راه در اصل
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و در را  گزم یلبم را م ،یژیق ی... با بلند شدن صداکنمیدر را باز م یاهستگ به
 ...بندمیم یبه همان اهستگ

کم  ییروشنننا دنی... با درومیو به طرف پله ها م کنمیپر م خچالیاز  یاب وانیل
 : مامان؟!میگویو بهت زده م کنمیپله ها، راهم را به همان طرف کج م ریجان ز

سامیام ی: وادیگویم یا دهیترس ِن یه  کاریچ نجایچه طرز اومدنه؟! ا نی... ارح
 !؟یکنیم

 ...شومیم رهیخ زیم یپخش شده رو یو به عکس ها رومیم جلو
 !؟یکنیم کاریچ نجای: اپرسدیمجددا م مامان

 !ه؟یچ نای: انمینشیکاناپه م یو کنار مامان رو گذارمیم زیم یآبم را لبه  وانیل
 ...زنمیرا کناز م میعکس ها یبا دست کپه  و

 دی: مامان جان برو بخواب صننبح زود باگذاردیشننانه ام م یدسننت رو مامان
 ...یش داریب

 !؟یداری: خودت چرا هنوز برمیگیم میرو شیپ ِی را از آلبوِم جلد سرمه ا نگاهم
سکوت خ زندیم یلبخند سرم را به طرفشودیصورتم م ی رهیو در  کان ت نی... 

 !؟یکنینگاه م ینطوریمامان؟! چرا ا هی: چدهمیم
 لیتشننک یکه بخوا یانقدر بزرگ شنند ی: ککندیدسننت چانه ام را لمس م با

 حسام؟! ریام یخانواده بد
 یدار شننهی: هنوز باورم نمدیگویاشننک م زیلبر یخندم و مامان با چشننمها یم

 ...یشیازمون جدا م
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سالگ به سه   یدار یگیم نی: اووو... مامان همچشومیم رهیام خ یعکس تولد 
م تر نیی... دو تا کوچه پارمیشننهر و کشننور م نیارم از اانگار کال د یشننیجدا م
 که...
... یریخونه م نیلرزد: خب به هر حال که از ا یجمالت م یموقع ادا شیصدا

سرم غر بزنه که چرا  یک گهی... دشهی... خرجت جدا مشهینهار و شامت جدا م
 !ختم؟یبرنجم عدس ر یقاط ایرو با لپه درست کردم  مهیق

 ...هیگر ریز زندیو مامان م زنمیم یلبخند
اندازم: ِا... مامان چرا  یو دسنننت دور شنننانه اش م کنمیزده نگاهش م بهت

 ! ... مامان...؟یکنیم ینطوریا
 خب... بغضم گرفته... سی_ دست خودم ن

من بابت  ی: غصه نخور مامان... از دست غر غراب*و*سمیرا م شیموها یرو
شمم یشیغذا راحت نم ست و  یغذا هیغزل  نیا خورهیاب نم... من که چ در

 من بذاره... بازم ور دل خودتم... یجلو یحساب
شاال غزل خونه داردیگویو م کندیم ینیف نیف ... از هستیب شی: نگو مامان... ما
 ...یمون یراحته که گرسنه نم المیبابت خ نیا

 _ فکر نکنم...
 ...رحسامی: بدجنس نشو امشودیو از آغوشم جدا م خنددیم مامان

شمها ست مکنمیرا گرد م میچ سا میرفته بود ی... اون روزگمی: به خدا را  لویو
 هیرو زد سننوزوند  مروههیبپزه ... مامان ن مروین هی... اومد دیجد یخونه  میببر
 بلند شد که نگو... یگند یبو
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 _ امکانات نداشته بچه م...
تا مادر  یمادر شوهر من شتریار غزل دفاع کن مامان خب؟! تو ب ی_ در هر حالت
 شوهر غزل...

شه برادر زاده م بوده ... خودم بزرگش کردم... نم نکهی_ قبل از ا سم ب  تونمیعرو
 ...ماریسر زن آراد در م شویتالف شاالیخب... ا ارمیدر ب یبراش مادر شوهر باز

 از تصور زن گرفتن آراد سر به هوا... ردیگیام م خنده
ستکندیا را جمع متند تند آلبوم ه مامان ش شو برو بخواب بچه... ن  نجایا ی: پا

 ...یمنم به حرف گرفت
 بخوابم... نجایا خوامی: مگذارمیم شیزانو ها یو سرم را رو شومیم خم

 لوس... ی: پسره زندیبه گونه ام م یآرام ی ضربه
که  نهی: همکنمیافتد، دسننت دراز م یم نییپا زیکه از م یبرداشننتن عکسنن یبرا

 !ه؟یچ نی... مامان اننننیهست... هنن
به عکس زل م با باز  هان  مان عکس را از مزنمید ما تانم ب انی...   رونیانگشنن
 ! عکسه؟!ه؟یچ یدونی: نمکشدیم
نگه  هیعکسننا چ نی: مامان اکنمیبه صننورت مامان نگاه م نییو از پا چرخمیم
 ...ستیتنم ن یچی! ه؟یداریم

 سالته خب... کیهنوز  نجای_ ا
ازش  نیکنیکه آدمو ل*خ*ت م یچ یعنیباشننه...  خوادی_ هر چند سننال که م

 بابا... بده من عکسو... ی... انیریگیعکس م
 ...دمینم چکسیبه ه نوی: عمرا... ابردیدستش را عقب م مامان
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 شننمی... وگرنه پا مگهیفشننارد: بخواب د یم میپلک ها یکف دسننتش را رو و
 ...رمیم

 میبه پاها یاندازم... مامان نگاه یهم م یرا از ُمج رو میو پاها میگویم یُنچ
: ماشاال ماشاال... کندیاندازد و زمزمه م یم یکاناپه رارد کرده نگاه یکه دسته 

 ... بزنم به تخته...ستیقد که ن
.. با .کنمی... دلخور نگاهش مزندیام ضننربه م یشننانیبا پشننت انگشننت به پ و

 : بخواب بچه...کندیرا گرد م شیچشمها تیتظاهر به جد
 ...زندیکنار م یشانیرا از پ می... مامان موهابندمیرا م میچشمها

شد که به  یطول نم یادیو مدت ز کنمیام حس م یشانیرا پ شیلب ها یَتر ک
 ...رومیفرو م یقیخواب عم

 فصل هفتم: ♦
 یبه شدت کالفه ام کرده... گرما د،یآ یگوشم م خیبلند سشوار که از ب یصدا

سرم را خم مدهدیاز حدش هم آزارم م شیب شانه ام م کنمی...  شم را به   یو گو
 مالم...

وار، ... باد داغ سشستدیا یم میو رو به رو دیآ یم رونیاز پشت سرم ب شگریآرا
 سوزاند... یام را م یشانیپ نباریا

 ...بندمیرا م میها چشم
سر آرا شنومیآراد را م یصدا : من گفتم ب*غ*ل سرمو فقط زندیغر م شگریکه 

 ...یمنو کچل کرد یخرده کوتاه کن... شما که زد هی
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 نیا یا: آراد به جمیگویبسته م یو با چشمها دهمیم رونیب یرا با کالفگ نفسم
 !م؟یبکن دیبا کاریچ نیبرو به مامان زنگ بزن بب ایادا اطوارا ب

 ...ندکیبا مامان صحبت م یکه تلفن شنومیرا م شیو بعد صدا کندیم یغرغر
... شمکیم یراحت یقی... نفس عمشودیسرم برداشته م یاز رو شگریآرا ی هیسا

با کالفگ دیآ یآراد جلو م مان مدیگو یم یو  ما کار ز گهی:  دارن...  ادیهنوز 
رد... کم نق زد بعد قطع ک هی! منم گفتم نه... ن؟یگرفت لیتحو نویماشنن دیپرسنن

 حسام من گرسنمه... ریام
شت سطم را ب انگ شمیم میابروها نیو جوره  چیچرا... اما اخمم ه دانمی... نمک
 ...شودیمحو نم

: انقدر تابلو ابروهاتو دسننت زنمیو متفاوت آراد م دیجد یبه چهره  یشننخندین
 کشتت... ی... مامان بفهمه میکردینم یکار

 یلی! خ؟یگیراسننت م: شننودیخم م نهیچرخد و به طرف آ یم ریالسنن عیسننر
 !عس؟یضا
 .: افتضاحه...شومیو از جا بلند م دهمیتکان م یسر
 یکار هی ای: آقا دسنتم به دامنت... بدیگویم شنگریو رو به شناگرد آرا کندیم نچ

 تابلو نباشه... ادیبکن ابروهام ز
برو بچه هزار تا کار  ای: بدهمیو به طرف در سنننالن هلش م رمیگیاش را م قهی

 ...یاز اول توش دست برد یتابلو نباشه غلط کرد یخواستیتو که م ...میدار
... 
 ...میرو یلباس به خانه م ضیتعو یبرا شگاهیآرا از
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شم... آراد تک یم رونیرا از کمد ب میها لباس زده به چهار چوب در نگاهم  هیک
 !ه؟ی: چدارمیبرم زیم یو کمر بندم را از رو پوشمی... شلوارم را مکندیم

سف م کندیم ینچ نچ با  قراره ی... چطورسوزهیغزل م ی: دلم برادیگویو با تا
 شنهیمن عسنل هم نم هی... با یمونیاخالق گند تو بسنازه؟! مثل برج زهر مار م

 خوردت...
توپ  ...کنمیو به طرفش پرت م دارمیرا برم دیا یدسننتم م ریکه ز یزیچ نیاول

 ...گرددیو بر م خوردیم واریبه د سیسبز رنگ تن
 ...ادیبا اخالقت کنار م یزن تو چطور نمی_ تو سرت به کار باشه... بب

شنوه... ول یم رونیخندد و از اتاق ب یبلند م آراد خوشم  یرود:خدا از دهنت ب
 هم مثل اخالقت به درد نخوره... تیرینشونه گ ادیم

 ی... دکمه هاپوشننمیرا م راهنمیو پ کشننمیم تیعصننبان یاز رو یقیعم ینفسنن
ست ها یحال و حوصله م یرا ب راهنیپ سر د غزل را  ی قهیسل یبندم... دکمه 

 یتو می... کفش هایدسننت مشننک کی... کروات دارمیرمیتوالت  زیم یاز رو
 کشم... یم رونیکمد ب نییپا یکمد است... ان را هم از طبقه 

ا را کج زینو و تم یمامان گفت جوراب ها دیایب ادمیاروم تا  یمغزم فشننار م به
 گذاشته...

... و از ته خوردیگلو گره م یتو کباری... نفسننم هر چند لحظه زندیدل م مغزم
 وان اب سرد خفه کنم... یبشوم و خودم را تو زیهمه چ الیخ یب خواهمیدل م
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 نیروز است... تا هم نی... امروز آخرشودیشود... دارد تمام م یباروم نم هنوز
صبح که بخو زیهمه چ کردمیفکر م شبید ست..   زیهمه چ شومیم داریاب ا

 ...یکرده... ول رییتغ
 یادی... زدیجد یزندگ کیشروع  ی... گنگم... براجمی... گکنمیازدواج م دارم

شناور شده باشم... غزل راست  ننننننننننننظیمه غل کی یتو ینا بلدم... انگار
صم نیو مهمتر نی... ازدواج به عنوان بزرگتردیگویم ش ،یزندگ میت صال   یوخا

 ...ستیبردار ن
جوراب، دسننت به دامن آراد  یو برا دارمیبرم یصننندل یدسننته  یرا از رو کتم

 ...شومیم
 منتظرتم... نیی: من پامیگویم کشم،یکه پشت کفشم را باال م ینیح
باال تنه  راهنیپ با  تاقش ب یبه دسنننت و  : من هنوز کار دیآ یم رونیبرهنه از ا

 دارم...
برو  ای! ب؟یدار کاریاندازم: چ یسننناعدم م یو کتم را رو کنمیراسنننت م کمر

 ...ییکمک بابا و دا
تاقش برم به هدیجواب م یو سننرسننر گرددیا بال رمی: خودم مد ... تو برو دن

 کارات...
شه شکنمیم یکیو پله ها را دو تا  میگویم یتفاوت یب ی با  لیا تحور نی... تا ما

 کشد... یطول م یبرسم دو ساعت شگاهیو به آرا رمیبگ
... خودش هم عالف و دهمیم صیرا تشننخ رضننایرنگ عل دیسننف فانیدور ل از

 داده... هیتک نشیبه در ماش فیبالتکل
 ...کندیب*غ*ل به ب*غ*لم حرکت م لمبردارهایف نیماش
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ضایو عل زنمیم یبوق ششودیمتوجهم م ر د به ... با لبخنشومیم ادهیپ نی... از ما
 : بننننه... شاه دوماد...زندیمو ب*غ*لم  دیا یطرفم م

 ...شومیو جدا م کشمیبه پشتش م یدست
 ...کنمیو ب*غ*لش م شومیپرد... خم م یم نییپا نیاز ماش یمان

 ...یشد ی... عجب دومادی__ اوووف... مان
 یاش را از نظر م یمشننک نیو شننلوار ج دیسننف راهنیخندد... پ یذوق م با

شاره ام را ز شت ا : کنمیُشلش م یو کم برمیکوچکش م ونیپاپ ریگذرانم... انگ
 بچه... یشیخفه م یدار

 ...گذارمشیم نیزم و
کارشننان تمان شننده، در سنناختمان هم با  دیگویبا تماس مامان که م همزمان

 شود... یباز م یا یزنبور یصدا
 یبردارلمیدو ف ی... صداکشمیم یقیو نفس عم کنمیشل م یکراواتم را کم گره

را  اعصننابم کنند،یصننادر م یهر حرکتم دسننتور یو برا ندیا یم میکه پا به پا
 ...کندیمتشنج م

 ...شومیفشارم و وارد ساختمان چند طبقه م یدستم م یگل غزل را تو دسته
 ...دیآ یدست و سوت م ی... صداگذارمیپله را پشت سر م چند

 مامان است... نم،یبیکه م ینفر نیاول
 ...دیگویلب ماشاال ماشاال م ریو ز کندیپر اشک نگاهم م یچشم ها با
 ...دهدیم هیزاو میلب ها به

 ... پشت سرش... غزل..دیا یم رونیهم از ب عسل
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 ...کنمیرا حبس م نفسسم
ستور م لمبرداریف سته گل را تقد دهدید  یکنم... مثل آدم آهن مشیجلو برم و د

 ...کنمیاطاعت م
ستور فکندیسر بلند م غزل شنلش را کم لمبرداری... باز هم به د  یسمج، کاله 

 ...زنمیکنار م
 دکنیاحتماال خون افتاده ام نگاه م یو ترس به اخمم و چشننمها یبا نگران غزل

 یرو یلنز طب نباریا نک،یع میضننخ ی شننهیشنن ریپنهان شنندن ز یکه به جا
 نشسته... شیمردمک ها

و نامم را زمزمه  گزدی... لب مشننوندیتر م شیچشننمها هیاز ثان یکسننر یتو
 ...کندیم

 حال و ی... عسننل توینیب زی... عمه با رکندیبا لبخند و ذوق نگاهمان م مامان
 ...زندیخودش است و کف م یهوا

 ...شومیغزل م ی رهیخ
 بردار... لمینه به دستور ف نباریا

 مامان... یذوق زده  یبه خاطر لبخند ها که
 خاطر غزل... به
 ...زندیصورتش موج م یکه تو یترسو  یخاطر نگران به
 ...رودیشدن م زیکه رو به سر ر شیُپر چشمها یخاطر کاسه  به
 ...دزنیذوق م یتو ظشیغل شیصورتش که با وجود آرا ی دهیخاطر رنِگ پر به
 آرامش به وجودش... یخاطر القا به
 به خاطر دل خودم... و
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 ...ب*و*سمیم یو طوالن قیر  خورده اش را عم یو گونه  شومیم خم
*** 

مکرمه،  یمحترمه  ی زهی... دوشننکنمیبار عرض م نیبارسننوم و آخر ی_ برا
سا، آ شما را با مهر دیدهیبه بنده وکالت م ایسرکار خانم غزل پار  کی ی هیکه 

و  کصنندیشنناخه نبات و  کیو شننمعدان،  نهیجام آ کی د،یجلد کالم الله مج
آقا داماد،  ِی شنگیو هم یبه عقد و نکاح دائم ،یتمام بهار آزاد یچهادره سنکه 

 لم؟یبنده وک ایُرهام در آورم؟ آ رحسامیام یجناب آقا
 هیو به آ رمیگیعقد قرار دارم م یخنچه  یکه باال ییرا از از عکس زندا نگاهم

 ...دوزمیم میرو شیقرآن پ یها
 ...شودیسرم اکو م یو چند بار تو نیعاقد، چند یجمله  هر

 کنمیدست غزل را حس م ی... حرکت اهسته فشارمیهم م یرا رو میها چشم
 ...گرددیدنبال دستم م مان،یپا یقراِن رو رِ یکه از ز

اهش نگ میروبه رو ی نهیآ یو از تو فشارمیبسته اش را م خی یانگشت ها نوک
 ...کنمیم

ز و با زنمیم یبخش نانیهم که شده لبخند اطم یزند... زورک یدو دو م نگاهش
 اندازم... یقران م یها هیآ ینگاهم را رو

 ...خوادیم یلفظ ری: عروس زدیگویبلند م عسل
... مچ غزل را دهدیرا به دستم م یو جعبه ا گذاردیشانه ام م یدست رو مامان

 اندازم... یدستش م یجعبه را تو یتو یو تک پوِش طال رمیگیم
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به لب هاکندیمطمئن نگاهم م نا : زنمیصننندا لب م یو ب دهمیم هیزاو می... 
 بگو...
 افتد... یفاصله م شیلب ها نیو ب دهدیم رونیرا مقطع ب نفسش
پدرم و  یقابل انکار اسننت: با اجازه  ریکلمات، غ یموقع ادا شیصنندا لرزش

 جمع... بله... یبزرگتر ها
له ا دانمینم یو حت شننودیمنفجر م مجلس قد از من م یب به گوش  رد،یگیعا

 نه... ای رسدیم یکس
 ...ب*و*سمیبه دست عمه، بدهمش، جلدش را م نکهیو قبل از ا بندمیرا م قرآن
 ...میدهیامضا م میتوانی... تا مردیگیقرار م میپا یرو یبزرگ دفتر

نفر مامان در آغوشننم  نیاول شننود،یبرداشننته م میپا یدفتر که از رو ینیسنننگ
 ...ردیگیم

ها میها دسنننت نه  قه م شیرا دور شنننا ند کنمیحل بار  نیو چ ند  و چ
و صننورتم را غرق ب*و*سننه  شننودیم زانی... آوا از گردنم اوب*و*سننمشیم
 ...کندیم

 ... رگداردیاغوشننش نگه م یتو شننتری... غزل را بزندیمردانه ب*غ*لم م بابا
 ...زندیحسادتم باال م

که به من دارد... از  یاعتماد نهمهیاز ا شومیمعذب م کند،یکه ب*غ*لم م ییدا
 دخترش... یخوشبخت نیتضم یبرا شیچشمها یخواهش تو

 و زنمیچرخم... تورش را باال م یبه سننمت غزل م شننود،یها که تمام م کیتبر
نگه داشننته  میکه اوا برا یشننده ا نییتز ینیو سنناده را از سنن دیسننف یحلقه 

 ...دارمیبرم
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حد دسننتش وحشننت  از شیب یو از سننرد گردیدسننتم م یچپش را تو دسننت
 ...کنمیم

 ...کندی... نگاهم نمکنمیم نگاهش
 یاندازم... حلقه ام را تو یانگشننت دسننت چپش م نیدوم یاش را تو حلقه

 ...دهدیانگشتم ُسر م
 : ب*و*سش کن... ب*و*سش کن...شودیآوا بلند م غیج یصدا

 ...دهدیلب غزل آزارم م ی... لبخند تلخ روکندیم ییصننندا کیبا آوا  جمع
 ریهر آن اشننکش سننراز کنمیهمچنان مرطوب اسننت و حس م شیچشننمها

 ...شودیم
 ...رمیگیم میدست ها نیرا ب صورتش

را  شی... چشننمهابرمی... سننرم را جلو مکندیم دادیب شیچشننمها یتو تعجب
ش یاش م یشانیپ یرو می... لب هابنددیم شم م یو از گوشه  ندین آراد  منیبیچ

 ...زندیم ییو سوت بلند باال بردیدهانش فرو م یدو انگشتش را تو
صله شک درشتزندیو غزل پلک م رمیگیم فا ستش پا ی... قطره ا شم را  نییاز چ

 افتد... یم
 ... کننبنننناب...شومیکباب م دارم

 یگذارم... انگشننتش را با چندش تو یانگشننت کوچکم عسننل به دهانش م با
مک مبردیظرف عسنننل فرو م به انگشننتش  ... زود دسننتش را پس نمزی... 

 ...کشدیم
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سستدیا ی... مامان کنارم ممیشویعکس گرفتن از جا بلند م یبرا تش ... بابا د
 اندازد... یدستش را دور کمر غزل م مانهیرا صم

 ...رومیو به نا کجا آباد چشم غره م کندیحسادتم گل م باز
 ...شودیتند تند گرفته م یدسته جمع یها عکس

 ...ندکیم رونیرا از اتاق ب هیدو نفره، بق یگرفتن عکس ها یبرا لمبرداریف
اندازم...  ی... به دسننتورش دسننتم را دور کمر غزل مسننتدیا یم مانیبه رو رو

رخ عروس خانم  می: اقا داماد به ندیگویم غشینازک و ج یبا صنندا لمبرداریف
 ... عروس خانم نگاه به کف دست من کن... خب...دینگاه کن

 یکه رو ی... و نورنیدورب کی... چلردیگیصننورتش م یا جلور نشیدورب
 افتد... یصورتمان م

... نگاهم را از خاِل ردیگیو فاصننله م دهدیدسننتش را به شننانه ام فشننار م غزل
 کشم... یاش باال م دهیکوچک سر شانه اش، تا صورت رنگ پر

 ...دزددیرا م نگاهش
بل م یفشارد تا رو یغزل م یشانه  ی... دستش را رودیا یم کینزد لمبرداریف

باز  و نمینشننیمبل م یدسننته  ی... روکندیمبل اشنناره م ی... به دسننته ندیبنشنن
 ...نیدورب کیچل

 ی: عروس خانم بلند شنو دسنت هاتو بذار روسنتدیا یسنمت راسنت م نباریا
 اقا داماد... یشونه ها

نگاهش کنم... کف دستش را به تشک  شودیبلند شدن باع  م یغزل تو مک 
بلند شننندن کمکش  یو تو کنمی... دسننتم را به طرفش دراز مفشننناردیمبل م
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ستکنمیم س ستش را رها مشودیاز جا کنده م ی... با   یو به حرف ها کنمی... د
 ...دهمیگوش م لمبرداریف

 ...زندیچنگ م میبه بازو غزل
 ...شودیخم مسرش به سمت شانه  کنمی... حس مگردانمیبرم سر

 ...بردیفرو م میگوشت بازو یرا تو شیها ناخن
 تا ثابت نگهش دارم... زنمیبخورد، با هول کمرش را چنگ م نیزم نکهیاز ا قبل
 : مامان... عسل...زنمیو بلند صدا م دارمیدستم را دور کمرش نگه م دو
سل داخل م نیاول صله مان  کندی... بهت زده نگاهمان مدیآ ینفر ع و با دو، فا

 !؟یشد ی... چنمتی... غزل... غزل ببیوا یرساند : ا یرا به صفر م
مه... ع نیبش ایشده... غزل جان... ب یچ نمی: بذار ببزندیعسل را کنار م مامان

 حسام کمکش کن... ریام
... مامان با دسننتش رمیگیرا م شیو بازو کنمیدسننتم را از دور کمرش باز م کی

 ...اریآب قند ب هی: آوا... برو زندیم غزل را باد
 کنم؟! دای: االن آب قند از کجا پزندیغر م آوا

عمه  :ندینشننیمبل م یو پا زندیرا باال م راهنشی... دامن پکندینم یتوجه مامان
 !؟یکنیم هیفدات شم... چرا گر یاله

 ... رفت...عی: آبروم... َرفننن... هزندیهق م غزل
به کف دست غزل وارد  یو با دو انگشت شست، فشار ردیگیدستش را م مامان

و  کندی... نگاهم مزنمیحلقه شنننده اش را از گردنش کنار م ی... موهاکندیم
 ...ردیگیاش شدت م هیگر
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 ...ماسهیم شینکن آرا هیگر ی: رواندیگویبا تشر م عسل
 ...دهدیشانه اش را ماسا  م و

م ه یی.. بابا و دادیآ یکرده داخل م یکه نصننفش را خال یشننربت وانیبا ل آوا
 آراد... تیپشت سرش... و در نها

 شده؟! یپرسد: چ یم یبا نگران ییدا
شد هی: چشودیاز جا بلند م مامان ما هم االن  رونیب دی! برنجا؟یا نیهمه جمع 

 ...نی.. زود باشمیایم
 چش شده؟! نمیمامان را کنار بزند: خب بذار بب کندیم یسع ییدا

که سننر  کنمینگاه م ییبه دا رم،یگیشننربت را از دسننت اوا م وانیکه ل انهمزم
مامان  شنننهیهم مثل هم تی... در نهازندیماندنش در اتاق، با مامان چانه م

 نشاند... یم یحرفش را به کرس
سته  یرو شیمبل م ید م از ک هی: کنمیم کیغزل نزد یرا به لب ها وانیو ل نمین

 بخور... نیا
: غزل مدهیتکان م یرا با کالفگ وانی... لکندیو امتناع م کشدیرا عقب م سرش

 بخورش لج نکن...
 ...تونمی: نمدیگویم یآهستگ به

با با خنده مروندیم ییو دا با به غزل جلو چشننم خودمون دیگوی... آراد  : خو
 شون رو بهمون انداختن... یدختر غش میگفتیبزرگ شده... وگرنه م

 ...کندیم رونیو مامان به زور و بال آراد را از اتاِق عقد ب رومیم یغره ا چشم
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آخر به خورِد  یو به زور هم که شننده، تا قطره  ردیگیرا از دسننتم م وانیل عسننل
بش ل یگوشه  یسی... خگرددیرنگ به صورتش برم کنمی... حس مدهدیغزل م

 ...رمیگیرا با دستمال م
 !ه؟یمال چ گهیت د هی: گردیگویبا لبخند م مامان

ست رودهدیسر تکان م نیبه طرف غزل صبح گذاردیم میبازو ی... مامان د : از 
 نخورده فشارش افتاده... نگران نباش... یچیه
 : من که براتون نهار فرستادم...میگویتعجب م با

شتن که بخوره... گفتن دور  یعنیاندازد: غزل نخورد...  یشانه باال م مامان نذا
 ...شهیکمرش تنگ م

 ...میگویم ینچ
... رونیب نیایبعد ب ادیتا حال غزل جا ب نجایا نینیکم بشنن هی... مامان ری_ ام

 خب؟! زشته...
 ها... خب؟! ی: غصه نخورب*و*سدیو مامان غزل را م دهمیتکان م یسر

 ...روندیم رونیو از اتاق ب کندیبه عسل اشاره م و
را  نشی... دامن پر چکندیم نیف نی... غزل فدهمیم رونیب یرا با کالفگ نفسننم

 !؟ی: خوبنمینشیکاناپه م یو رو زنمیکنار م
 ...ردیگی... خنده ام مدیگویکشد و ُنچ م یرا باال م دماغش

باسننه تو ل نکهی! بعد از ترس ا؟یانتخاب کن یتنگ نیلباس به ا ی_ مجبور بود
 !؟یفتیروز ب نیبه ا یبخور یچیه یتنت نترکه نتون

 .توئه.. ریادب... همه ش تقص ی... بی: خودت بترکدیگویم نیف نیف با
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 _ به من چه مربوط؟!
 حسام حوصله تو ندارم... ریهم مربوط... برو کنار ام یلی_ به تو خ

 اندازم: ِا؟! خرت از پل گذشت؟! یرا باال م میابرو یتا کی
باز بغض م دهدیهم فشنننار م یرا رو شیها لب باز گند کندیو  ... اوپس... 

 زدم...
 بود که... نیغزل... منظورم ا نی_ بب

ر س ی... فقط بلدینیهم شهیبوده... هم یمنظورت چ ستی_ اصال برام مهم ن
 ...یاریآدم ب ادیبد رو به  یها زیچ یو همه  یکوفت بزن

 ...رمیگیو نگاهم را م کنمیم ی... پوفکندی... سکوت مکنمیم سکوت
 ...زندیم میبا ارنج به پهلو غزل

 _ هان؟!
م خ تونمیها بده به من... خودم نم ینیریدونه از اون شنن هی: دیگویم یتخسنن با

 شم...
 : زود باش...کندی... اخم مکنمینگاهش م شخندین با

 !؟یخوای_ از کدوما م
 که روش پسته داره... ی_ همون

 ...دهمیاش را به دستش م یسفارش ینیریو ش شومیم خم
خنچه، به خودش نگاه  یبزرگ باال ی نهیا یو تو گذاردیرا به دهان م ینیریشنن

انقدر کسننل کننده و مسننخره و  میروز عروسنن کردمیوقت فکر نم چی: هکندیم
 عذاب اور باشه...

 !؟یکشیعذاب م ی_ االن دار
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 !؟یکش ی_ تو عذاب نم
از  یکی.. ما هم کننیازدواج م یآدم که سنننت نهمهیاندازم: نه... ا یباال م شننانه
 اونا...

 !؟یستیاصال ناراحت ن یعنی_ 
ناراحت  کنمیم یچرخانم: دارم سننع یانگشننتم م یو سنناده را تو دیسننف نِگ یر

به خودم سننخت  دیبه بعده... نبا نجایکه مهمه از ا یزینباشننم... به هر حال چ
 بود... ینطوریما هم ا ریداره... تقد نیی... باال و پاگهید هی... زندگرمیبگ
 باشم؟! دواریام یزندگ نیا یبه ادامه  تونمیم یعنی_ 

 !ه؟ی: منظورت چکنمیو سر بلند م رمیگیرا از حلقه ام م نگاهم
 مدت هیبعد از  کردمیفکر م شهیهم یها... ول یلرزد: ناراحت نش یم شیصدا

ند روز چ نی... امیاز هم جدا بش یکه توافق یافتاد، تو ازم بخوا ابیکه آبا از آس
 ...شدمیم وونهیموضوع فکر کردم... داشتم د نیبه ا یلیخ

 ...ی_ بس که ُخل
 ادب... ی_ ب

من هر آشغال  یباش دهیفهم دیسال با نهمهیا ی... توگهید گمی_ خب راست م
 چوقتیبدم... ه یقول هیبدم...  یتعهد هی یکه باشننم، وقت یک*ث*ا*ف*ت

 ...زنمینم رشیز
 نبود... نی_ من منظورم ا

 بود... نیرت هممنظو قای_ دق
 خودمو بدونم... فی! اگه آره که بگو منم تکل؟ی_ االن دعوا دار
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 !؟یکنیم کاری_ مثال چ
 ...شمی_ منم از در دعوا وارد م

 دنیکرده و منتظر جواب اسنننت... از د زیرا ر شی... چشننمهاکنمیم نگاهش
به لبخندردیگیمصننمم و سننر تقش خنده ام م یچهره  که هر  ی... متعجب 

 یبه چ :شننودی... فکش سننخت مکندینگاه م ردیگیاز قبل رنگ م شننتریلحظه ب
 !؟یخندیم
شانه اش م با سر  شت به  شار آورده فرزندم... بلن ی: گرسنگکوبمیانگ د بهت ف

 ... بلند شو...یدستمون نداد یکار هیتا  میشو بر
 ...میکنیو همقدم، اتاق عقد را ترک م کنمیدستم را به طرفش دراز م و

*** 
 ییو به زور از اغوش دا رمیگیرا م شی... شانه هازدیریمثل ابر بهار اشک م غزل

 ...کشمشیم رونیب
باال م مامان ... خوب ینطورینکن ا هیکشننند: بسنننه عمه... گر یدماغش را 

 ...ستین
 : جوِن تو و جوِن غزلم...دیگویو م کشدیپلکش م ریپشت شستش را ز ییدا

 ...زنمیم لبخند
ها ی... رورودیاغوشنننم فرو م یو تو دیا یجلو م مانما  یرا م شیمو

 ...ب*و*سدیو صورتم را م کندیب*و*سم... سر بلند م
ته دل برازندیو غزل را ب*غ*ل م دیا یم رونیآغوشننم ب آز  یآرزو مانی... از 

 ...کندیم یخوشبخت
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غزل  :کندیگوشم پچ پچ م ریو ز شودیم زانی... آوا از گردنم آونطوریهم هم بابا
ستم ن نیبهتر گهید شمه... اذستیدو چپش  یلقمه  هیکرد بگو  تتی... زن دادا

 بدجور باال زده... میکنم... رگ خواهر شوهر
شمکخندمیم صله م زندیم ی... اوا چ و  الیخ یب شهی... آراد مثل همردیگیو فا

بابا جا  نیماش یو تو کندیم یخشک یخداحافظ یتفاوت یخونسرد است... با ب
 ...ردیگیم

به عسنننل نگاه  دهم،یگوش م شیحرف ها هیکه  ینی... حزندیحرف م مامان
 ...زندیگوشش حرف م یو تو دهیکش یکه غزل را کنار کنمیم

 دیگویبار م نیصننندم یبرا یی... دامیکنیتشننکر م شنننانیهمراه یهمه برا از
 مواظب دخترش باشم...

 که مواظبش هستم... دهمیم نانیاطم بهش
با گررندیگیم یها جا نیماشنن یتو ی... همگمیکنیم یخداحافظ  هی... غزل 

 ...دهدیدست تکان م ییدا یبرا
 یتو یی... مامان و بابا و دامیشننویسنناختمان م یو وارد الب رمیگیرا م دسننتش

 ...کنندینشسته اند و به رفتنمان نگاه م نیماش
زل وارد و همره غ کنمی... تشکر مدیگویم کیتبر ییبا خوشرو انسالیم نگهبان

 ...میشویاسانسور م
 !؟یکنیم هیچقدر گر گهی: بسه دمیگویو م کنمیبه دستش وارد م یفشار

دلم  کنمینشننده حس م یچیکشنند : هنوز ه یرا پر سننر و صنندا باال م دماغش
 بابام تنگ شد... یبرا
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 _ لوس...
 ...دیگو ینم یزیو چ رودیم یغره ا چشم

 ...کنمیاندازم و در واحد را باز م یم دی... کلمییا یم رونیآسانسور ب از
... نمکیاف پرت م یام د یجا کفش یرا تو می... کفشهاشودیجلو تر وارد م غزل

 ...زندیلب نق م ریغزل ز
 !ه؟ی: چمیگو یو م کنمیرا شل م کراواتم

 ...ارمیکفشهامو در ب تونمی: نمکندیبلند م سر
 ...نمی: بذار ببرومیم جلوتر

 یربدرض شی... بند کفشش تا ساق پاردیگیلباسش را با دو دست باال م دامن
 شود... یکفشش باز م یونیکشم و گره پاپ یرا م زانیگره خورده... بند او

 پلنگ یها یرنگش را با رو فرشنن دیسننف یو صننندل ها کندیتشننکر م آهسننته
 ...کندیعوض م یصورت

 ...کندیحرکاتم را دنبال م ،یگذارم... غزل مثل جوجه اردک یم منیبه نش پا
 ...دانمیرا... خوب م لشیشدت کالفه ام و دل به

را  می... جورابهاضننایاندازم... کراواتم را هم ا یکاناپه م یدسننته  یرا رو کتم
 ...کنمیو کنج مبل شوت م کنمیگوله م

 !ه؟یچرخم: چ ی... به طرفش مزندیم میاهسته صدا غزل
 !؟یزنیداد م: چرا داردیبه عقب بر م یقدم

شار م یشانیپ شت ف شدهمیام را با چهار انگ سم نبود... چدی: ببخ  ی... حوا
 شده؟!

 خواستم بگم... یم یعنی... یچی_ ه
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 ...رمیدوش بگ خوامیپرم: م یحرفش م یتو
 جنباند: باشه باشه... یتند سر م تند

.. .کندیتخت توجهم را جلب م یبزرگ رو ی... دو بسننته رومیاتاق خواب م به
 ...زنمیشده پوزخند م چیروبان پ یبه دو دست لباس خواب مردانه و زنانه 

مد حوله  از بان قرمز دارمیبرم زیتم یک به رو باز  ما یو   ییکه دورش خودن
 ...زنمیپوزخند م کندیم

ششومیحمام م وارد سرد را تا انتها باز م ری...  که  یبآ یو تا گردن تو کنمیگرم و 
 ...رومیفرو م زند،یم یبه سرد شتریب

! ر؟ی: امپرسدیو غزل م خوردیبه در م یکه تقه  مانمیوان م یچقدر تو فهممینم
 !؟یخوب

 _ آره...
 ی... براادینم ییصننندا چیسننناعته ه مین دمی: اخه ددهدیم حیعجله توضنن با

 ...نیهم
 ساعت شده؟! میاندازم... ن یرا باال م میابروها

 ...امی: االن مکشمیم رونیآب ب ریتنه ام را از ز مین
 ...ردیگیکه از در فاصله م دیآ یم شیقدم ها یصدا
که  ییتوجه به لباس ها ی... بمیا یم رونیو از حمام ب زنمیسرم را شامپو م فقط

 ...پوشمیم یشرت و گرمکن یت ده،یمامان تدارک د
 یتاپ و شننلوارک خرسنن یتو دنشی... از دشننودیوارد اتاق م یبه اهسننتگ غزل

 ...ردیگیاش خنده ام م ینارنج
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 !؟یخند یم ی: به چکندینگاهم م متعجب
سته ها با صندل یکه از رو ییسر به ب ش زیم یگرد جلو یتخت، به  وت توالت 

 : به اونا...کنمیشده اند اشاره م
ند یتو غزل ندیام م یهمراه دنیخ نده اک ظاهر ی... خ  یو مصنننوع یکه 

 بودنش کامال مشخص است...
 کشم... یم میموها یرنگ را رو یآب ی حوله
: چقدر دوش گرفتنت طول زندیرا کنار م یارغوان ی شننهیلحاف پشننم شنن غزل
 حموم دوش گرفتم... یکیاون  یتو یکرد رید دمی... ددیکش

 ِی پشننت یبه من دارد، حوله را رو یچه ربط نهایا کنمیکه با خودم فکر م ینیح
سته  یب یکاناپه  ستقرار لباس عروس مچاله  دیسف ید غزل  یرنگ که محل ا

 اندازم... یشده، م
 ...دکنیلپش زده و نگاهم م ریلحاف فرو رفته... دستش را ز ریتا گردن ز غزل
 !ست؟ی: گرمت نزنمیلحاف را کنار م یو گوشه  رومیم جلو

 سرما بخورم... ترسمی... کولر هم روشنه مسهی_ نه... موهام خ
.. و است. ستیخ یموها نیهم ستین دهیکه پوش ییتنها جا میگویدلم م یتو

 ...دهمیساتن سر م یروتخت یخودم را رو
 نهیس ی... غزل لحاف را تا روزنمیو به سقف زل م برمیسرم م ریرا ز میها دست

 :زندیم ی... لبخند لرزانکنمیچشننم نگاهش م یکشنند... از گوشننه  یام باال م
 ...یخوری... سر ما مسهیلباست خ

 !؟یترسی: غزل از من مبرمیگوشم م ریچرخم و دستم را ز یپهلو م به
 ترسم؟!ب دیبا یچ ی: براردیگیو نگاهش را م کندیچفت م شیگلو ریرا ز لحاف
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مه م ریز مه  یتو کنمی: حس مکنمیلب زمز هات  یه به  هیکار  جور ترس 
 ...خورهیچشم م

 ...ستین نطوریا چمی: هدیگویکه به شدت مرتعش است م ییصدا با
 !؟یکنیم هیگر ی... دارنی... منو ببی: هرمیگیو چانه اش را م کنمیدراز م دست

 برگردم خونه مون... خوامیکشد: م یرا باال م دماغش
: جوجه چرا کشننمشیو به اغوش م دهمیسننر م شیپهلو ریراسننتم را ز دسننت

 ! هان؟!؟یکنیم هیانقدر گر
شتش  هیگر خوامیهمه ش م ی... ولونمدی: خودمم نمگذاردیام م نهیس یرارو م
 کنم...

 بابا... ی_ ا
ش ... سرزمیریو پشت کمرش م زنمیرا از گردنش کنار م شیدست موها کی با

 ...کندینگاه م میاورد و به چشمها یرا باال م
 نکن با خودت غزلم... ینطوری: اکنمیپشت انگشت گونه اش را نوازش م با
 : من هنوز غزلتم؟!دیگویبغض م با

 تو؟! معلومه... یگیم ی: چکنمیدور باز و بسته م کیرا  میچشمها
ند لک م چ ندیبار پ هاز ها یرا از نظر م سننشیخ ی... مژه  لب   یگذرانم... 

 ...زندیم یبرجسته اش را که به کبود
... نه یکودک یروزها ی... نه همبازیی... غزلم... همسننرم... نه دختر داغزل

 همسر من...... همسرم... یشگیهمراه هم
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کشنند...  یم غیمشننترک ج ی... زندگشننودیهمسننر تکرار م یسننرم وا ه  یتو
 ...کوبدیُگرز م فمیوظا

شت شاره ام را ز انگ سرش را باال مبرمیچانه اش م ریا سرم را خم  ی...  اورم... 
لک مکنمیم ندد... َتر ی... پ ها یب ها یبه خشننک شیلب   یم یخنک میلب 

 بخشد...
ضش ست دور گردنم مرمیگی... کمرش را مشودید مصورتم آزا یرو بغ  ی... د

هم افتاده اش،  یرو یپلک ها یوقفه، از ال یتند و ب شیاندازد... اشنننک ها
 چکد... یصورتم م یرو

 کنمی... حس مزندیپشننت گردنم چنگ م یدهم... به موها یبه بدنم م یتکان
 ...کنمیبه کمرش وارد م ی... فشارخوردیدلم تکان م یتو یزیچ

 ...میپریهردو از جا م شه،یبا ش یبرخورد جسم سخت بیمه ی... و با صدا
 ه،یچند ثان ی... به فاصننله شننومیم زیخ میافتد. با هول ن یبه سننکسننکه م غزل

 افتد... یاتفاق م یتر نیبرخورد سنگ
 حسام... ری: امکندیو با ترس زمزمه م زندیشرتم چنگ م یبه ت غزل
 شده... یچ نمی... بذار ببستین یزی: چکنمیاش را نوازش م شانه

 : نه... نرو...گرداندیشانه بر م یتاپش را رو بند
 هی نجایهم نیبرم؟! بشنن خوامیرسننانم: مگه کجا م یتخت م یرا به لبه  خودم

 لحظه...
 افتد... یسقف م یرنگش رو ی... نور صورتکنمیخواب را روشن م چراغ
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 یی... دمپاشودیتخت بلند م یمن از روو همزمان با  کندیرا رها نم میبازو غزل
... نرو... بذار زنگ بزنم ری: امدیگویو تند م کندیاش را به پا م یرو فرشنن یها

 ...یبه نگهبان
 ی: غزلم طوردهمیم یفیرا فشار خف شیاندازم و بازو یدور شانه اش م دست

 شده... یچ نمینشده که... بذار بب
 ...ودشینم دهیکوچه د یتو یجنبنده ا چیه ...رومیو به تراس م کنمیرا باز م در
باز م به تاق  به  گردمیا که ل به غزل  خت، تو یو رو  خودش جمع شنننده  یت
له ... ادم کزهیرد شده خواسته مرض بر یکینبود... احتماال  چکسی: همیگویم

 ...ادهیخر ز
 ریام دارهی: صننندف دسنننت از سننرمون بر نمردیگیلحاف را به دندان م ی لبه

 حسام...
: صنندف کجا بود کنمیازاد م شیدندان ها ینوا را از ال یو لحاف ب رومیم جلو

 موقع شب؟! حالت خوبه؟! نیا
شه... من مکندیوار تکرار م وانهید شه... نمدونمی: کارخود  هی ذارهی... کار خود

 ...ذارهیبره... راحتمون نم نییاب خوش از گلومون پا
ما کجا  دونهی! صننندف از کجا م؟یگیم ی: غزل... چرمیگیرا م شیها شنننانه

 !م؟یکنیم یزندگ
 ...دونهی... به خدا مدونهی: ملرزدیاش م چانه
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واحد... از کجا  نهمهیا نیپنج طبقه... ب نیب ی... ولدونهی_ باشنننه باشنننه.. م
اتاق خوابمون کدومه... غزل  ای! م؟یکنیم یدوم زندگ یطبقه  یما تو فهمهیم

 بچه نباش...
 ...ادیبرم ی_ از اون هر کار

صر شیبازوها شار مخت صدفه... چرا دهمیم یرا ف شه غزلم... کار  شه... با : با
 !؟یلرز یم
ت تخت دراز بکشد... از پش یتا رو کنمی... کمکش مکندیوقفه سکسکه م یب

 حسام؟! ریام شهیم ینطوری: چرا اکندیاشک نگاهم م یپرده 
شد ی: طورزنمیکنار م یشانیمرطوبش را از پ یموها  یزیچ یسنگ هیه که... ن

ش ششهیخورده به  ش یخونه  یها شهی... تازه   یتو که ییها شهیما فکر کنم با 
ترک  ی. حتداشته باشه.. یلیقرابت فام هی کننیاستفاده م ییفضا نهیساخت سف

 !گم؟یم یچ یشنویبرنداشت... م
شم و از رو یگردنش باال م ری... لحاف را تا زدهدیرا نم جوابم تخت بلند  یک

 !؟یری: کجا مزندی... به ساعدم چنگ مشومیم
 در تراسو ببندم... رمی_ م

 : نرو... االن نرو...دیگویم ملتمسانه
 ...رمی: باشه... نمکنمیزده اش ازاد م خی یرا ا حصار انگشت ها دستم

 یو تمام قد تو کندیشننکمش جمع م یرا تو شی... زانوکشننمیدراز م کنارش
 ...کنمیرا نوازش م شی... موهارودیب*غ*لم فرو م

 !ر؟ی: امدیگویو م کندیبلند م سر
 شده؟! یپرسم: چ یو م کندی... سکوت ممیگو یم یحواس یب هوِم 
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 ...یچی: هکشدیم آه
نه فا کا گاهش م موشنن گاهش را مکنمین نه اش را م ی... ن چا و  رمیگیدزدد... 

شمها یتو کنمیوادارش م سکوتش ادامه پ... زندینگاه کند... پلک م میچ  دایو 
 ...کندیم

 یو نِه خفه ا گذاردیم میلب ها یچهار انگشننتش را رو کنم،یرا که خم م سننرم
 افتد... یم رومیلب هابش ب انیاز م

 اندازم... یرا باال م میابروها
 حسام... لطفا... ری: االن نه امکندیزمزمه م خفه

 ...یتو بخوا ی: باشه... هر چدهمیسر تکان م یارام به
 ...ی: مرسزندیلب م میبه چشمها رهیخ

چرخم و چراغ  یم ی... کمبنددی... پلک مکنمیرا دور شانه اش محکم م دستم
ر پشننت سنن واری... به درودیفرو م یکیتار ی.. اتاق توکنمیخواب را خاموش م

 جادیا یو روشننن کیتار یهاله  وار،ید ی... نور مهتاب رودوزمیغزل چشننم م
 کرده...

 ...زنمیزل م واریبه د یهدف خاص چیه یب قهیدق چند
... غزل به رمیگیم واری... نگاهم را از دکندیجابجا م میبازو یسرش را رو غزل

 فرو رفته... یقیخواب عم
 ی... تکان محسوسزنمیو لبخند م دهمیکشدار و منظمش گوش م ینفس ها به
پا کنمی... پتو را از دور گردنش ازاد مخوردیم تا کمرش  بکشننمیم نییو  ه ... 

 شدت عرق کرده...
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شش م شیموها شت گو شک روزنمیرا پ سته... با  قهیشق ی... رد ا شوره ب اش 
د... باش دیلحظه نبا نیکه در ا یو با آرامش کنمینوک انگشت همانجا را لمس م

 ...بندمیپلک م کنم،یحسش م یاما هست و به خوب
خسننته ام  یشننمهامهمان چ قیعم یکه مثل غزل... خواب کشنندینم یطول و
 ...شودیم

*** 
سم نکهیحس ا با ستم وول م ریز یج  ... گونه امشومیم داریاز خواب ب خوردید

 براق ی لهیجفت ت کی ی... نگاهم توکنمیرا باز م میخارانم و چشننم ها یرا م
 ...شودیقفل م یمشک

 ...ننننری_ صبح بخ
: دیگو یصننورتم خم شنننده... آهسننته م ی... غزل روزنمیاراده لبخند م یب

 ! ساعت دهه...؟یبلند ش یخواینم
بالش قفل  ریرا ز میو دسننت ها خورمیسنناتن و خنک غلت م یمالفه ها انیم
 ...شمیپا م گهیکم د هی: کنمیم

 ...شهیم ری... بلند شو دمیعمه دعوت ی... نهار خونه ری_ پاشو ام
 ...امی: برو منم مشومیم زیخ میو غر غر کنان ن میگویم ینچ

که دور  دیا یاش با پارکت م یپلنگ صننورت یها ییبرخورد سننرپا یصننندا
 ا...ه یبخواب یری: باز نگکشدیم نیزم یرا رو شیپاها شهی... مثل همشودیم

 ...میگویم یحوصله ا یب ُخِب 
 ...شومیحرکت از جا بلند م کیفشارم و با  یبالش م یرا به نرم صورتم



wWw.Roman4u.iR  302 

 

روم... غزل  یم رونیو حوله به دسننت از اتاق ب میشننویو صننورتم را م دسننت
 یباال م یی... ابرودهیوسننط آشننپزخانه چ یچهار نفره  زیم یصننبحانه را رو

 ....کنمیزده به کانتر، نگاهش م هیاندازم و تک
وشم گ یشدم... قبل تر ها تو داریاز خواب ب شیاز صبح ها با صدا یلیخ مثل

شیم غیج  یشده و زودتر از تخت دل بکنم... حاال بهانه  ریسش دکه کال دیک
 کرده... دایپ یگرید

د، اماده بو دهیو ند دیدیتدارک م دیرا که مامان با یتر ها تند تند صننبحانه ا قبل
ل د ایدل خودش...  ی... حاال برامیتا با شننکم گرسنننه به دانشننگاه نرو کردیم

 ....کندیمن... صبحانه آماده م
شمیرا عقب م یصندل شت یو حوله را رو ک سحر خ یبلندش م یپ  زیاندازم: 

 ...یکنی... صبحانه اماده میشد
 زیسننحر خ شننهی: اوال که من همردیگیم ییظرفشننو ریشنن ریرا ز شیها دسننت

 یبابام... ول یبرا ایتو،  یبرا ای... کردمیهم صننبحانه اماده م شننهیبودم... هم
 امروز استثنائا عسل صبحونه اورده...

... مامان هم صنبح بعد از زنمیچانه م ریو دسنتم را ز میگویم یا دهیکشن آهاِن 
عسل صبحانه فرستاده بود... تا بروم صبحانه را برسانم و برگردم  یبرا یعروس

 را کندم... شیها یکلک کاچ
با فنجان چکنمی... سننر بلند مردیگیقرار م میرو شیپ یچا وانیل  ینی... غزل 

به رو دیسننف ثل همندینشنن یم میرنگش رو  چاشنننهی... م  یوانیل ی... من 
گاری... غزل فنجانخورمیم نداده... تغ یرییتغ چیه ی... ان مثل  یبزرگ رییرخ 
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... مثل محرم دیجد یایدن کیمشننترک... مثل وارد شنندن به  یزندگ لیتشننک
 یکیعمر... مثل همسر شدن... همدم شدن... همدل شدن...  کی یشدن برا
 شدن...

 خوابت برده؟!_ نشسته 
 : هان؟! نه...خورمیم یتکان
ندد و لب یم غزل جانش م یخ ندیبه فن خه دز حرکت  یب ینطوریهم دمی: آ

 ...یخویتکونم نم ینشست
 !؟یوب... تو خکردمی: داشتم فکر مکنمیرا لمس م وانیل یانگشت اشاره لبه  با
 : آره...دهدیسر تکان م یجیگ با

... مثل بچه ها... یزرزو شننده بود یلیخ شننبی: دکنمیم کیرا بار میچشننمها
 ...نییاز همون تراس شوتت کنم پا خواستمیم

بد بود...  یلیحالم خ شننبی: ددوزدیدر حال آب شنندن م یرا به کره  نگاهش
کنم...  هیگر خواسننتی... همه ش دلم مکنمیم کاریدارم چ دمیفهم یاصننال نم

 یم ترشننیب میحس خفگ کردمیم هیگر شننتریب یکه هر چ نجاسننتیا یبدبخت
 شد...

 !؟ی_ االن خوب
 ...ستمی_ بد ن
 ...یافتضاح یلیخ یعنی ستمیبد ن یگیم ی_ وقت

 استثنائا راستشو گفتم... ندفعهی: نه اشودیم شیمهمان لب ها یپهن لبخند
 : خوبه...زنمیو متقابال لبخند م میگویم یهوم
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خاک  سر خوامی... ممیزودتر بر: بخور داردیو فنجانش را برم شودیجا بلند م از
 مامانم هم برم...

 !م؟یبر یچرخد: م یو به سمتم م کندیم مک 
( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا

 و منتشر شده است
 : آره...دارمیبرم یو ُتست جنبانمیم سر

 اماده بشم... رمی: خوبه... من مزندیو لبخند م کشدیرا آب م فنجانش
از  که یسننرعت تی... با نهارودیم رونیو غزل از اشننپزخانه ب میگویم یا باشننه

صبحانه م سراغ دارم  را  فیکث یو ظرف ها کنمیرا جمع م زی... مخورمیخودم 
 ...گذارمیم نکیس یتو

 ...کردمیمن جمع م یذاشتی: مشنومیغزل را از پشت سرم م یصدا
ست پ ی... مانتوکنمیا بر انداز م... ظاهرش رچرخمیعقب م به ش یازیپو ال و 

 به تن دارد... به هر حال تازه عروس است... دیو شلوار سف
 : هنننان؟؟؟!!!کندیرا گرد م شی... چشمهازنمیم یکج لبخند

 ...گذرمی... و از کنارش میچیکه ه دهمیتکان م سر
صننورتش کج  دنید ی... سننرم را براشننودیم زانیاو میو از بازو دودیم دنبالم

 !ه؟ی: چکنمیم
تخت  یرو ی... اون لباس های: اگه دوس داشننتدهدیرا نشننانم م شیها دندان

 رو بپوش...
 ...ردیگیو با دو فاصله م کندیرا رها م میبازو و
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... هر لحظه میگویم یا وانهیلب د ریو ز کنمیحرکات بچه گانه اش نگاه م به
وقات ا یسننال دارد و بعضنن سننتیکه غزل تنها ب رسننمیم جهینت نیبه ا شننتریب

 قابل انکار است... ریچهار ساله غ یبچه  کیشباهت رفتارش به 
تاق م پا با دگذارمیبه ا نه  راهنیپ دنی...  رنگ و شننلوار کتان  یاسننی یمردا

سهاکنمیشرتم را از تن خارج م یو ت زنمیم یشخندی... نیگچ  مانی... بچه لبا
 را هم ست کرده...

صحبت م یکه تلفن دیآ یغزل م یصدا و  نمکی... لباس عوض مکندیبا مامان 
سر در گم م دایپ یباز برا ششومیکردن جوراب  سمت پو ب جورا دنی... کال ق

 معضل بزرگ است... کیمن  یبرا
صله م یکالفگ با ستانه  رمیگیاز کمد فا  ای... ب: غزلستمیا یدر اتاق م یو در آ
 ...نمیبب نجایا

 : بله؟! ستدیا یراهرو م یبه دست، ابتدا تلفن
 !؟یمنو کجا گذاشت ی_ جورابا

 کمده... ی: تودیگویمک  م با
 ...ستی: نمیگویم کالفه

 ...ینیبی_ چشمهاتو باز کن م
 ...ستین گمی... مستمیبابا کور که ن ی_ ا
... آره... نه زنمی: عمه من بهتون زنگ مکندیزمزمه م یگوشنن یتو یکالفگ با

 سر خاک مامانم... باشه... خدافظ... میریاول م
 ...زندیدر کنارم م یاورد و با دست از جلو یم نییرا پا میس یب یگوش
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ند چ یریو با تاخ رودیکمد فرو م ی... تا کمر توکنمیبه کمر نگاهش م دسننت
 ...نمیبب نجایا ای: بدیگویم یا هیثان

... با شننومیخم م یکشننند... کم یو م ردیگیام را م قهی... رومیجلو م طلبکار
 !ه؟یچ نای: اکندینو اشاره م یدست به جوراب ها

را در  میادا یو با دهن کج کندیرا باال م اندازم و غزل کمر راسنننت م میابروها
 ...ستین گمی... مستمیاورد: کور که ن یم

سبتا محکم یو با تنه  کندیم یشی... چزنمیم یکج لبخند  گذردیاز کنارم م ین
شلوارم را از کف زم یو با غرغر ت سا رو ی: جاداردیبرم نیشرت و   نیزم یلبا

و رو ت یو پاش ها ختیر فتمیدنبالت راه ب ستمیخان... منم عمه ن ریام ستین
 جمع کنم...

 ...ردیگیو فاصله م چسباندیام م نهیرا به س میلباسها و
 ...ی: چه عصبکنمیلب زمزمه م ریز
 ...یگفت یچ دمیشن یعنی... که کوبدیو در را م رودیم رونیغزل ب و

کان م یسننر ها دهمیت باس  مد م میو ل جفت جوراب  کی... زمیریرا کف ک
 ...شومیاز اتاق خارج م کنم،یاش را باز م یکه بسته بند ینیو ح دارمیبرم

: اردگذیست م مین یجلو زیم یو کنترل را رو کندیرا خاموش م ونیزیتلو غزل
 !؟ی! آماده ام؟یبر

به  و داردیرا برم فشیاندازد... ک یبه اطرافش م یو غزل نگاه دهمیتکان م سر
 یرا از جا کفشنن شی... کفشننهاشننومی... پشننت سننرش روان مرودیطرف در م

 اندازد... یم نیو با صدا زم داردیبرم
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 و انسننالیم یکیدو خانم  دنی... با دکنمیو در را باز م پوشننمیرا م میها کفش
 ...کنمیمادر و دختر باشند مک  م خوردیجوان که بهشان م یگرید

م اراده سننال یاندازد که تند و ب یم میبه سننر تا پا یا رهینگاه خ انسننالیم خانم
سننالم  عیو مثل من سننر کشنندیدر سننرک م ی... غزل کنجکاوانه از الکنمیم
 ...دهدیم

! د؟یهست دیجد ی هیپرسد: همسا یو م کندیم یاحوال پرس ییبا خوشرو خانم
شه... منتها ما  زدمیحدس م شده با سافرت  یروز ستیب هیواحد رو به رو پر  م

سا یاحتماال موقع میبود شنا م میخونه نبود نیاورد یم لیکه و  یوگرنه زودتر آ
ومد و ا یک میدیفهمن میانقدر خسته بود گهی... دمیدیعصر رس روزی... دمیشد

 رفت... یک
شم را م کنمیزحمت لبخندم را کنترل م به شت گو خارانم... چقدر حرف  یو پ
 شناسد... یسال است ما را م ستیب یزند... انگار یم

 ...میساکن شد شبی: اتفاقا ما هم ددیگویخوشحال م غزل
سالمتزمی_ عز ستاره... همی... به  واحد رو به  نی... من فائزه ام... دخترم هم 

 ...ی... مادر و دخترمیرو ساکن
ستش را م غزل شوقت ید شارد و اظهار خو و آن  پا نیا یکند... با کالفگ یم یف
 دییما... بفرستادمیوا ینجوریمن هم دیببخش یوا ی: ادیگویو غزل م کنمیپا م

 داخل...
نده م فائزه با خ نه عزدیگویخانم  مزاحمتون  رونیب نیری... دارن مزمی: 

 فرصت مناسب... هیسر  شاالی... ارونیب میریم می... ما هم دارمیشینم
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... چرا که آسننانسننور میرویم نییتعارف، همراه هم از پله ها پا یبعد از کم و
 ...دیا ینم نییپنجم مانده و پا یطبقه  یتو

 ...میکنیم یو از هم خداحافظ میشویم نگیپارک وارد
 ...شودیخارج م نگیو از پارک زندیم یخانم بوق فائزه

 ...زنمیو استارت م فرستمیم رونیب یرا با کالفگ نفسم
صبرمون بده با ازدی_ اوووف... چقدر حرف م سا نی... خدا  ها... تو هم  هیهم

 ... خدا رحم کنه...یبا همه ارتباط برقرار کن خوادی... دلت میکه اجتماع
*** 
ستیپ غزل شده را پ یموز ها یمحتو یشد سته گذاردیم میرو شیحلقه  ... آه

 !د؟یماه عسل بر دیخوایواقعا نم یعنی: دیگویو مامان م کنمیتشکر م
شت به شنبه بدهمیم هیمبل تک یپ ص شتری: نه مامان.. من تا  رم... چه ندا یمرخ

 !؟یماه عسل
! ؟یربب یخوایمسافرت نم هیبچه رو  نیا یعنی: کندیرا گرد م شیچشمها مامان

ه ش یببرش تا شمال... نم یدار یدو روز که تا شنبه مرخص نیهم ریدستشو بگ
 ...ینطوریکه ا

 وری... شننهرسننتین دهی... غزل هم شننمال ندشننهیبرنامه که نم ی_ مادر من ب
 ...برمشیم نطورایا

ماه  نی... اشننهینم ری: عمه حاال دپردیحرفش م یو غزل تو دیگویم ینچ مامان
 ...ومدهیکه ن هینشد ماه بعد... نشد ماه بعد ترش... آ
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عمه... از  گمیبه خاطر خودت م: غزل جان من کشننندیم یقینفس عم مامان
له خونه حوص یتو یمونیم یسرکار... تو هم دانشگاه ندار رهیم رحسامیشنبه ام

 ...یعوض کن ییآب و هوا هی... حد اقل االن رهیت سر م
 ...ی: مرسزنمیو لب م کنمی... نگاهش مدیگو ینم یزیو چ زندیلبخند م غزل

 ...زندیحفظ لبخندش پلک م با
 پارسا تصادف کرده؟! نی: خبر داردیگویاندازد و م یپا م یپا رو مامان

 !؟یپرسد: با چ یهول م غزل
: با موتور... دیگویاندازد و م ی... شننانه باال مدوزمیبه مامان چشننم م منتظر

پارسننا رو تحمل  یچطور ایسننون دونمیکرده... من نم ریواقعا پدر و مادرشننو پ
 قبول نداشتم اصال... یرو به فرند یپسر نی... من اگه جاش بودم همچکنهیم

از  یخبر میباشننگاه داشننت یکه تو یاندازم... از بعد بحث یرا باال م میابروها
سا ندارم... د سم نبود... فکر م یهم تو شبیپار ست  کردمیمرا هنوز دلخور ا

م نه طلبکار باشنند من دیکه با یکسنن گفتمیدلم م ی... توامدهیمراسننم ن یکه برا
 تصادف کرده... دیگویپارسا... اما حاال مامان م

 پرسم: االن خوبه؟! یم
... دمیشن یاز سون شبیدستش شکسته فقط... منم خبر نداشتم د نکهی_ مثل ا

 ...مونهیبچه م نیواقعا ادم تو کار ا
 نیبابا... ولش کن ا ی: اشننودیو از جا بلند م دهدیبه تاسننف تکان م یسننر و

 ...نینهار... پاش نیایب نیحرف هارو... بلند ش
 ...نمیبچ زویم خوامیم ای: آوا... بکندیرو به پله ها صدا بلند م و

 کمک عمه... رمی: مشودیاز کنارم بلند م غزل



wWw.Roman4u.iR  310 

 

ا به پارسنن یدر اسننرع وقت سننر دیبا کنمیو فکر م دهمیحواس سننر تکان م یب
... سننتیبا غزل آنقدر ها هم سننخت ن یکه شننده... زندگ سننتیبزنم... کار

 شود. ختهیدور ر دیکدورت ها با
*** 

حالم  گریکه د یهم ادامه داشننت... آنقدر گرید یرفتن ها تا دو هفته  یمهمان
 ...خوردیاست به هم م ینیو شب نش یاز از هر چه مهمان

ست... با من... ستیام با غزل... بد ن رابطه ست... مهربان ا  با... غزل خوب ا
خرد  گرید یاعصنننابم از جا یام وقت یالک یدادن ها ری... با گمیها یبدخلق

ها روزا یمن بعضنن یوقت کندینم تیاش شننکا یی... از تنهادیا یاسننت کنار م
شش بعد از ظهر پ رومیصبح زود م ر حاظ ی... حتشودینم میدایشرکت و تا 

س ایمامان  یاش را با رفتن به خانه  ییتنها ستین سل پر کند که بعد ها ک  یع
خانه تنها گذاشته  یمدت تو نهمهیمن را مواخذه نکند که چرا زن نو عروسم را ا

 ام...
شرمنده اش م شیاوقات ب یگاه صبح از عذاب وجدان  شومیاز حد  شب تا  و 

 ...ومشیدنده به ان دنده م نیکه ممکن است سرش بلند کرده باشم، از ا ییصدا
صم اش با فائزه رابطه شحالم که  نیشده و از ا یمیخانوم و دخترش  بابت خو
ض سرش را با آن ها گرم م یبع ستند... ز یخوب ی... آدم هاکندیاوقات   یادیه

 یعنی ستدیا یلحظه هم از حرکت نم کیکه فکش  یغزل یبرا نیپر حرفند و ا
ندارند و  یتو ی.... و مهمتر از همه، مردیاوج خوشننبخت نه  بابت  نیا ازخا

 راحت تر است... المیخ
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... شننومیو با صنندف چشننم در چشننم نم رومیکه به دانشننگاه نم خوشننحالم
ف را از صد جیبه تدر کنمیم ی... سعزمینسبتا آرامم به هم بر یزندگ خواهمینم

 کنم... رونیفکرم ب
 حساسش هر روز ی هیروح نیکه با ا یترم بعد و غزل یاالن عزا گرفته ام برا از
. از ترسننم.. یصنندف م زی... از زبان تند و تندیبب شیرو شیصنندف را پ دیبا
 یو جز برا سننتمیمن هم در کنار غزل ن نکهی... از ادیبه غزل بگو یزیچ نکهیا

 ...روم ینامه و بعد هم دفاعم به دانشگاه نم انیپا یکارها
 بگذراند... ریخودش به خ خدا

... 
شارم... نخ یبار زنگ را م نیپنجم یبرا ا ر کیموز یصدا شهی... مثل همریف

م و مشت فشارمی... مجددا زنگ را مشنودیزنگ را نم یانقدر بلند کرده که صدا
 ...گذارمیدر م یرا رو

... دهانم را کندیدر را باز م ی... غزل الکشننمیم ینفس راحت ،یتق یصنندا با
ش یتنه  مین یتو بتشیه دنیکه با د کنمیمواخذه اش با م یبرا و  داسیاد یورز

شمها شیزانو یدو وجب باال نیشلوارک ج  ی... تند از جلوشوندیگرد م میچ
 بندم... یو در را پشت سرم م زنمیدر کنارش م

 در؟! یجلو یاومد ینجوری_ باز تو ا
ست س کی: اوال علکندیبه کمر نگاهم م د در...  ینبود جلو یسالم... دوما ک

 !؟یخودم حواسم هست... سوما تو چرا انقدر زود اومد
 ...کنمیعوض م یچرم یها یرا با روفرش میو کفشها رومیم یغره ا چشم
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رد  یکیهمون موقع  دی... دوما شادهیبه بزرگتر سالم م کتریکوچ شهی_ اوال هم
ضع م نی... خوب بود تو رو با اشدیم سوما کارامو زود تموم کردم د؟یدیو  ...!
 !؟یکردیخونه... چرا درو باز نم امیب

شردیگیرا م فمیک صداکردمیتم ورزش م: دا شت پ ادیآهنگ بلند بود... ز ی... 
 !؟یدر موند

تاق خواب م کشننمیم رونیرا از شننلوارم ب راهنمیپ به طرف ا هفت  هی: رومیو 
 ...یا قهیهشت دق

 ...دی: ببخشکندیرا در اغوش گرفته پشت سرم حرکت م فمیکه ک ینیح
شتم م نیاش را ب یعمل ینیو ب گردمیبرم شارم: ع یدو انگ ه... نداره جوج بیف

 ماهه عادت کردم... کی نیا یمن تو
اتاق دسننت و  سیسننرو ی... تودیگوینم یزیو چ گذاردیتخت م یرا رو فمیک

 مکنی... صورتم را خشک مدهدی.. غزل حوله را به دستم ممیشو یصورتم را م
 ...گردانمیو حوله را بهش برم

 !؟ی_ نهار خورد
 خوردم... ییسر پا یزیچ هیشرکت  ی_ تو
ستم م دیگویم یهوم شاد چهار خانه ام را به د شلوارک گ شلوارم را دهدیو   ...

 و با فاصننله از ردیگیرا م راهنمی...غزل پنطوریرا هم هم راهنمی... پکنمیعوض م
گه م چه عرقداردیصننورتش ن  یتو تو یکنیم کاری... چیکرد ی: اوووف... 

 !؟یزنیم لیشرکت... ب
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د که تا لنگ ظهر بخوابن بع ستنین ی! همه مثل جنابعال؟یکردفکر  ی_ پس چ
ش بر*ق*صن بعد یتا اخر بلند کنن با دل خوش عرب کویموز یبلند شن صدا

 شوهرشون بذارن... بله... یسوخته جلو یشام ماکارون یهم برا
بار غذام  هیبار  ستی: ع*و*ض*ی رذل... من از هر بشودیم زانیاو میموها از
 بکوب تو سر من... یبارو ه هی... تو همون سوزهیم

 : حرف حق تلخه...کنمیآزاد م شیانگشت ها یرا از ال میزحمت موها به
 سنبد رخت چرک ها یرا تو راهنمیتا پ رودیاندازد و م یبه صنورتم م یزیت نگاه

 ...اندازدیب
 ...شومیتخت ولو م یرو ییصدا یب یخنده  با

... خزدیب*غ*لم م یدسننتم تو ریکه غزل از ز شننودیگرم م میچشننمها تازه
 !؟ی: نهار خوردکنمیباز م مهیرا تا ن میچشمها

کان بدنش م یت هد و کم یبه  نه دیآ یباالتر م ید حا عت دوازده صننب : سنننا
 ...ستمیخوردم... گرسنه ن

شدار هوم سرش را رومیخوایو طاق باز م میگویم یک جابجا  میبازو ی... غزل 
 !؟یشهر باز میبری: شب مکندیم

 برمت... ی: نه... پنجشنبه ممیگویالود م خواب
 _ اووه... کو تا پنجشنبه... امشب ببر پنجشنبه هم ببر...

 نکنه... تیخندم: سرد یبسته م یچشمها با
 ننندی: اصن بنننادیگوی... سمج مذاردیام م نهیس یچرخد و چانه اش را رو یم

هام... هیمنو ببر مه ش تن تا مرمیجا نم چی... من ه که  قدر  یای... تو هم  ان
 !ه؟یبردن مگه چ یشهرباز هی... یخوابیزود م یخسته ا
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 !؟ی_ مگه بچه ا
سه  یزیت ستخوان قف شار م نهیس یچانه اش را به ا و  میگویم ی... اخدهدیام ف

 ...میگشایپلک م
 ...کنمیبه عمه م تتویشکا زنمیزنگ م ایمنو ببر  ای_ اره بچه ام... 

 ...یواقعا بچه ا نمیبیم کنمینه... حاال که فکر م_ 
 !م؟یبری_ پس م

 ...رمیگیم می: حاال بذار بخوابم بعد تصمزنمیخواب پلک م ِج یگ
 ...یبخواب ذارمینم ی: تا قول نددیگویم یلجباز با
 ... پشت بهش مالفهخوردیم زیام ل نهیس ی... سر غزل از روزنمیپهلو غلت م به

 بابا... زور گو... دمی: قول مزنمیو غر م مکشیسرم م یرا رو
 یم مدو کتف نیاش را ب یشانیو پ کندیاهسته اش گوشم را پر م یخنده  یصدا

 چسباند...
*** 

 کنمیاز مدر لمیکردن موبا دایپ ی... دستم را براپرمیزنگ تلفن از جا م یصدا با
عصننر  مین ... شننش ودارمیرا بر م دیا یدسننتم م ریکه ز یجسننم تخت نیو اول

 است...
ه دارم... تاز لیتحو یتمام برا مهین ینقشننه  ی... کلشننومیهول از جا بلند م با

 ببرم... یشهرباز دیغزل را هم با
صورتم را م با ست  شارمیکف د ص رومی... تلو تلو خوران تا در اتاق مف  یداو با 

 ...زنمیخشدار غزل را صدا م
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 ...کندیو تلفن را پشت کمرش پنهان م چرخدیهول م با
 بود؟! یپرسم: ک یو م شومیم اریهش

ش شت کمرش ب میس یب یگو سل زیم یاورد و رو یم رونیرا از پ : ردگذایم یع
 مزاحم بود... یچکیه

 گهیبرداشننتم م موی: گوشنندهدیم حیاندازم... تند توضنن یرا باال م میابروها
نو.... ثر ن ن ن ن ن ن نون... من ایال ن ن ن ن ن  یچیجون شوهر ننه ته... ه ایم گفتم ثرج
 نگفت قطع کرد...

 ...رمیگیماجرا را نم ی... و پمیگویم یاهان
 ای یعنی زند،یتخم چشمت و حرف م یتو زندیزل م ی... غزل وقتدانمیم خوب

مه چ ای دیگویدروغ م قاد دارد اگر حدیگویرا نم زیه گفتن  نی... چون اعت
 ...شودیتر م ریباور پذ تیحرف ها ،یطرف مقابل زل بزن یبه چشمها ،یحرف

و  ری... دکندیرا از من پنهان نم زیچ چی... که غزل هدانمیرا هم خوب م نیا و
 ...دیگویرا م قتیدر اخر حق ی... ولشودیزود م
* * * 
شپزخانه م غزل سرم به آ شت   نتیو به کاب زنمیرا م سازیچا ی... دکمه دیا یپ

 ...دهمیم هیتک
 ...میتازه دم دار ی... چااری: آب جوش ندیگویم یاهستگ به
شاره م یرو ِی قور یبه کتر و ش ... نگاهکنمینگاهش م رهیخ رهی... خکندیگاز ا

اسننت  متصننل ییظرفشننو یکه به آبچکان باال ییها رهیاز گ یوانیو ل ردیگیرا م
 ...داردیبرم

 ...دمیصدفو د: امروز کوبمیپشت سرم م نتیرا به کاب میپا پشت
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 ...ینننی: آکوبدیکنار گاز م نتیکاب یرا رو وانیل
 با خودت؟! یکرد کاری: چرمیگیم نتیام را از کاب هیو تک میگویم ینچ

شت شاره  انگ ست چپش را از م یا ستش ب انید ست را شت د شمیم رونیم : ک
 ...نمشیبذار بب

 روش... ختی_ آب جوش ر
س به شو نکیطرف  شانمشیم ییظرف شت ملتهبش را ز ک : رمیگیآب م ریو انگ

 ب*غ*لش که... دمی... نپردمشی... دقت کن... فقط ددمیگفتم صدفو د
 خب؟؟!! هی: چکنمیرا گرد م می... چشمهاکندینگاهم م دهیرنج

 ...ردیگیبندد و فاصله م یاب را م ریزده ش حرص
ع به راج... یصننحبت با اسننتاد پناه ی: رفته بودم دانشننگاه برادهمیم حیتوضنن

 ایاون سنگه...  گهیبهم م یحس هی... دمی... صدفو تو اموزش دناینامه و ا انیپا
 ... کار صدف نبوده...شهیکه خورده به ش یهر چ دونمینم

که احسننناسنننات بزندیم پوزخند خوب  گهید هیقو نتونی: آره خب... از بس 
 ...یکه چ نیفهمیم

هات حرف مپرمیحرفش م یتو با ندارزنمی: غزل دارم  نه و می... دعوا  ... طع
 رو بذار کنار... هیو کنا شین

مه مدهدینم جواب بدل شننند ز نمونیکه ب یی: حرف هادهمی... ادا  ادیرد و 
 اون یشخص خاص کنمی... به هر حال... من هنوزم فکر مستیتو ن ندیخوشا

 ...یعنیکارو نکرده... 
 ...شهی_ م
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 نگاهش کنم... شودیجمله باع  م یادامه  یبرا مکثش
 رد و بدل شد؟! نتونیب ییبپرسم چه حرف ها شهی: مپرسدیم یآرام به

 ننینم تی... من به حرف هاش اهمستیغزل اصال مهم ن نی_ بب
 بدونم... خوامی_ باشه... م

 ینطوریصنندف چرا ا دونمی: من واقعا نمکشننمیصننورتم م یدسننتم را رو کف
 ...یعنی... کنهیرفتار م

 .. بگو...کنمیحسام... خواهش م ریم_ طفره نرو ا
... ی: گفت حاال که غزلو گرفتمیگوینگاه کنم تند م شیبه چشننمها نکهیا یب

... شننهیبذار منم باشننم... باورم نم یکرد... غزل باشننه... ول شننهینم شیکار
پسننت بوده و بروز  نقدریاز اول ذاتش هم ایشننده،  ینطوریصنندف ا دونمینم
دو سال از عمرم  یکه چطور شمیخودم متاسف م یاوقات برا ی... گاهدادهینم

 نبود... یاگه از اول صدف دیرو با صدف تلف کردم... شا
 !؟یگیمن م یدلخوش یرو برا نای_ ا

 : غزل...کنمیزمزمه م رتیح با
 ...نیبب ری_ ام

که حرفم رو رک  می! اتفاقا من ادمگم؟یم تیدلخوشنن یبرا یکنی_ چرا فکر م
عد از اگمیهم دروغ نم یدلخوش کردن کسنن یبرا... گمیم مهی... ب مدت  نه

 ...یهنوز منو نشناخت
شدیم آه شتش فوت م ک ش نی: اگه همکندیو به انگ ازم  شیماه پ شیسوال رو 
حاال...  ی... ولشناسمیم شتریتو رو از خودم ب گفتمیبدون شک م ،یدیپرسیم

از ده  رشتیب گذرهیون ممشترکم یکه از زندگ یماه کی نیهم یتو تو رحسامیام
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 ترسننمیم یحت ییوقتا هی... یاز خودت بهم نشننون داد دیجد تیتا شننخصنن
گاه م نیکه بزرگتر یی... من از تو... از تورحسنننامی... امامیب کتینزد ناه ن پ
رفتار  هشیعاشق پ ی... مثل آدمایشیمهربون م گهید یوقتا هی... ترسمیم یبود

ه ک یکنیحس رو بهم القا م نیاونوقت ا... خوادیم ی... دلت عشننق بازیکنیم
که دارم لذت  یحس خوب از خوامیکه م نیهم ی... ولامیزن دن نیخوشبخت تر

ص هیببرم  شون م دیجد تیشخ ش یکه همه  یدیبهم ن و ... من با تپرهیم میخو
با خودش  نهی... هر کس از دور منو ببدمیخودمو شنناد نشننون م خندمیم گمیم
 ری... من... امپوسننمیاز درون دارم م یدختره چقدر سننرخوشننه... ول نیا گهیم

 حسام... من...
مه م ردیگیم ینفسنن با بغض زمز ندیو  کهی: من از فکر اک قت ن ن  یازهایهر و

 ...وونهی... دشمیم وونهید ینیبیمنو م ارنیمردانه ت بهت فشار م
 شیاش را به نما یو سننرخوردگ صننالیخش برداشننته اش، اوج اسننت یصنندا

 ...گذاردیم
ا عقب ... سرش رندینشی... دستم پشت گردنش مکنمیرا به طرفش دراز م دستم

 ...کشدیم
رو به من و حس حمل  یآغوش اجبار هیحرف ها رو نگفتم که  نی_ نه... من ا

ه ماه کیحرف ها  نی... ایکن لیو سر بار رو به خودت تحم یاضاف ی دهیزا هی
کم خودمو سننبک کنم...  هی... فقط خواسننتم کنهیم ینیدلم سنننگ یکه رو

 ...نیهم
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که دسننتش به سننمت  نمیبی... مرودیو پشننت به من به طرف گاز م چرخدیم و
 یچا شننهیسننرد شنند... االن دوباره بذارم داغ بشننه م تمیی: چارودیصننورتش م

دم  یخودت چا یبرا یاریاب جوش ب ذاشننتمی... کاش همون اول مدهیجوشنن
 درست انجام بدم... تونمیکار ساده رو هم نم هی... َاه... یکن

ام فشنننار  نهی... آرنجش را به سننرمشیگیو از پشنننت در آغوش م رومیم جلو
 ... حوصله ندارم...ری: ولم کن امدهدیم

دسننتم شننل  ری... عضننالتش زب*و*سننمیگوشننش را م ریو ز کنمیخم م سننر
 ...شوندیم

 م کن؟!ول گمی: مگه نمکندیرفته زمزمه م لیو تحل مرتعش
 یزنیهم م نیهم هی یزنیدلتو م ی: جوجه؟! حرف هازنمیگوشننش لب م ریز

شرمنده م یکنیتنگش و خالص؟!... فکر نم  یراب ی! فکر کردشم؟یمن چقدر 
 چند بار رابطه مون نیبعد از ا یبار هم با خودت فکر نکرد هی یمن راحته؟! حت

... یمونیم اوابرام مثل  گمی... نمیمن فرق دار ی! غزل تو براشم؟یم یچرا عصب
سخته... من  یخب برا ینه... ول شم د هیعمر تو رو به  کیمنم   ...دمید گهیچ
 نیبه ا یکنم... ول یگرو کش خوامیولش کن... نم نیسخته که... بب یلیحاال خ

 !خوام؟یداشته باشم؟! نم یعاد یزندگ هی خوادیفکر کن که منم دلم م
 کیه ک هییحرفا نای: اکنمیز خودش تکرار ما دی... به تقلچرخدیآغوشننم م یتو

 ...نیماهه رو دلم مونده... فقط خواستم خودمو سبک کنم... هم
 اندازم... یباال م ییابرو و
 ی: مسننخره کوبدیخندد و مشننتش را به شننانه ام م یپر اشننک م یچشننمها با

 ...یریگیم یرو به باز یهمه چ شهیلوس... هم
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! ؟یشهرباز یبر یخواستیخانم... تو مگه نم : جوجهمیگویو م زنمیم یلبخند
 پس؟! یستیچرا اماده ن

ماغش باال م د قه کشننندیرا  باز م ی... حل قدم کنمیدسننتم را  قب  یو  به ع
 ...دارمیبرم

سه م شهر باز ی... نرفتیکه رفت ی... اگه رفتشمرمی_ تا  ... ستین یخبر یاز 
 ...میو ن کی... نننکی

 ...وددیو به اتاق خواب م کندیفرار م میرو شیغزل از پ ده،یبه دو نرس شمارشم
 فصل هشتم: ♦

ه : خب جواب بددیگویبا غرغر م ای... پوخوردیبار زنگ م نیدوم یبرا لمیموبا
 ... حتما کار واجب داره...گهید

... تماس قطع شننده و دو تماس از دسننت کنمیرها م زیم یرا رو یکِش ت خط
 ...کندیم ییصفحه خودنما یرفته، رو

با ماره  ینیو ح دارمیرا برم لمیمو : غزله... میگویم رم،یگیغزل را م یکه شنن
 ...دیبره خر خوادی... مهیببره... پس فردا تولد مان نویاومده ماش

 ...شودیپهن م زیم یو رو دیگویم یآهان
 !؟ییکجا رحسامی_ الو... ام

دادم  نویماش چیسو نیاندازم: سالم... دستم بند بود... بب یبه ساعتم م ینگاه
 هی.. من .نگهیپارک یتو نی... ماشننریکن ازش بگ ی... خودتو معرفیبه نگهبان

ص یتونیخرده کار دارم... اگه م که  رمیگیم یساعت یمنتظرم بمون بعدش مرخ
 با هم برم... هوم؟!
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 !؟یکار دار گهی: چقدر ددیگویم کسل
 کار دارم... یساعت مین قهیدق ستیب هی_ 

 باال؟! امیب شهی... ممونمی_ باشه منتظر م
ت از هس یکروک هی یالب ی... توای: اره بکشمیبه گردن خشک شده ام م یدست

 اون... یرو
 بابا... فعال... دونمی: مپردیحرفم م یتو

 ...کنمیو تماس را قطع م میگویم ی فعال
سباتم را انجام م قهیدق ستیب ظرف شده را لوله  ی... پالن هادهمیمحا کامل 

 که از ینیو ح کنمی... بند سنناعتم را محکم مگذارمیم زیم یو گوشننه  کنمیم
 برج ونک ینقشنننه ها نی: ببمیگویم ایرو به پو شننوم،یبلند م یصننندل یرو

 ...وامبا ت یرو بهش بده... خب؟! او نایسراغ گرفت ا بی... ادنجاستیا
 برج ونک اونجاست ی... نقشه هاشنومی: هان بابا... مدهدیه سر تکان منگا یب

 ...بیبدم به اد
 _ کجا؟!

 ...گهیبرو د ای... بزیم ی: اون گوشه کندیزده سر بلند م حرص
سف تکان م یسر سر ی... خداحافظدارمیرا بر م فمیو ک دهمیبه تا  یا یسر 

اف را صنن نمینامنظم آسننت یکه تا ینی... حدهدیفقط سننر تکان م ای... پوکنمیم
تاق ب کنم،یم و از د یکی ی... غزل روکنمیراهرو را رد م چی... پرومیم رونیاز ا

 ...زندیحرف م ینشسته و به اهستگ یمنش زیم یجلو یراحت
و  شودیاز جا بلند م ریافتد... با تاخ یصحبتش وقفه م یتو زنم،یکه م شیصدا

 ...کندیسالم م
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 ی... رومیگویم یدیخسننته نباشنن یو رو به منشنن دهمیسننالمش را م جواب
 ...ندینش یو مجددا م شودیم زیخ میاش ن یصندل

 !م؟ی: برکنمیرا دست به دست م فمیک
ش دهدیسر تکان م غزل شدم از دیگویم یو رو به من شحال  ستاره جونم خو  :
 ...تییاشنا
سم کوچک  یباال م ییابرو ست من خانم فالح را به ا اندازم... هنوز که هنوز ا

 فرصت کوتاه... نیهم ی... انوقت غزل توشناسمینم
ست شارد و رو به من م یغزل را م د شاال آقادیگویف  یخانوم نیرهام با ا ی: ما

 بس که خوش سر و زبونه... یشینم ریپ یکه شما دار
موج دار  ی... خانم فالح موهادکنی... غزل ذوق زده تشننکر مزنمیم یلبخند

 هشنیمثل هم غش،یج یو با صنندا زندیکنار م یشننانیپ یرنگش را از رو ییطال
 نیمراسمتون باشم... اما از ا ی: هر چند من سعادت نداشتم تودیگویکشدار م

 ...نمتیبب شتریب شمیبه بعد خوشحال م
زده  چقدر ذوق کنندیرا م فشیتعر یکه وقت دانمی... مشودیجمع نم ششین غزل

از  یکوتاه یو با خداحافظ کندی... با خانم فالح شننماره رد و بدل مشننودیم
 ...مییآ یم رونیشرکت ب

 یزیراش برب تویکل زندگ دیبا یدیرو که د ی: تو هر کرمیگیرا م شیمانتو نیآست
 !ه؟یرو دار

تو؟! من فقط ازش شننماره  یگیم یکشنند: چ یو دسننتش را پس م کندیم اخم
... نجایا امیب شننتریبه بعد قراره ب نی... از اهیگرفتم چون فکر کردم دختر خوب

http://www.roman4u.ir/


 323 بی نهایتند لبخ

ش شهینم ست دارم هر جا که مواریزل بزنم به در و د نمیکه ب صن دو  هی رمی... ا
 باشم... هعنننالمه دوست داشت هی خوادیدوست داشته باشم... دلم م

خانم کم کمش ده سننال از تو بزرگتره... برو با هم سننن و سننال خودت  نی_ ا
 دوست شو...

 !؟یدونیحرکت کند: تو سنش رو از کجا م میتا پا به پا داردیتند قدم برم تند
 : متاهله...رومیغره م چشم

: خب متاهل دهی... غزل دکمه را فشننار مسننتمیا یدر اسننانسننور م یرو به رو و
 باشه...

 ها... هی_ عجب آدم
 جنبه... یبابا... ب کنمیم ی: شوخکندیم میبازو یروانه  یخنده مشت با

 ییو لبخند دندان نما کندی... سننرش را به سننمت شننانه کج مکنمیم نگاهش
 ...ردیگی... خنده ام مزندیم

... لبخندش ردیگیشننوند... غزل نگاهش را م یاسننانسننور از هم باز م یها در
 ...گردانمیماسد... سر بر م یم

به  یتخم چشننمم کف دسننتم م میبگو اگر تد دروغ نگفته ام... بهت زده  اف
 ...کنمیچسبانده نگاه م نهیاش را به س یمشک یورن یدست فیصدف که ک

ندازد و پوزخند صننندادار یباال م ییابرو  نی... اگذردیو از کنارم م زندیم یا
صدف نییاز باال به پا نطوریصدف... که ا ه دو ک ستین ینگاهمان کرد و رفت، 

به رو ش،یروز پ بذار منم کردیو تکرار م زدیزجه م میرو  ما  باشنننه... ا : )غزل 
 باشم...(
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و  دهیکه امکان دارد، چرخ یی... سننر غزل تا جادهمیم یرا تکان محکم سننرم
 ...کندیصدف را نگاه م

 حسام... ری: امکندی... با مک  نگاهم مرمیگیرا م شیبازو
 ...ای: بکشمیرا م دستش

 شده... دیراهرو ناپد چیپ ی... صدف توچرخاندیسرش را به عقب م باز
 ...نجایا نی... انی_ ا
سور م بایتقر سان شانمشیبا زور به داخل اتاقک ا شتم را رو ک  P یدکمه  یو م

صال مهم نستی: مهم ن کنمی... تند تند تکرار ممیکویم ن ... فکر کستی... ا
 ...شیدیاصال ند

 رفت و امد داره؟! نجایکه به ا هی... از ِک گمی_ م
 ...نمشیبیم نجایباره ا نیچرخانم: من اول یسرم را م دنشید یبرا

 که به سرعت اضافه کنم: باور کن... شودیباع  م نگاهش
 ...کنمی: باور مکندیم زمزمه

... مییآ یم رونیو از اتاقک اسانسور ب رمیگی... دستش را مستدیا یم آسانسور
 ...دهدیگرفته، به دستم م لیتحو یرا که از نگهبان نیماش چیغزل سو

... ری... امگمی: مدیگویو غزل با اسننترس و شننمرده م مینینشنن یم نیماشنن یتو
ا حسام... اگه بخواد واقع ریام یشرکت شما کار کنه... وا یتو ادیب خوادینکنه م

شمون. خیب ادیبکنه... اگه بخواد ب نکارویا منم  یراشرکتتون ب ی... توری.. امگو
 کار هست؟!
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ستارت م همزمان شانه  زنم،یکه ا سف تکان م یسرم را به ن : غزل چرا دهمیتا
شرکت ما  میدونینم یشده؟! ما حت ی... مگه چیانقدر خودتو باخت صدف با 

... چه تو خوادینم دیجد یروی... دّومًا شننرکت ما نکی نینه؟! ا ایکار داشننته 
ش صدف... تازه دارن ا ،یبا شونها رو هم کم کم  یشیآزما نیچه   کننیم رد

 کانادا... رهی... داره با خانواده ش مکنهیداره سننهامشننو واگذار م ییبرن... پرتو
 که نگو... هیخر تو خر هیچند روزه  نیا

 !ه؟یک یی_ پرتو
 از پنج تا سهامدار شرکت... یکی: رومیم رونیب نگیپارک از

هان هان دیگویم یآ ناگ ته من خودمو  یکشننند: در ضننمن ک یم غیج یو  گف
 یلیهسنت که من خودمو ببازم... من خ یباختم... اصنن مگه صندف چه ُپخ

 هم از صدف سر ترم...
 ...میگویم یکشدار یاندازم و بله  یباال م ییابرو
 ...دهدیم هیتک یو بق کرده به صندل ردیگیب*غ*ل م یرا تو فشیک غزل

با هم ز پاسنننا  به جامیگذار یپا م ریها را   ی هیبه فکر هد نکهیا ی... غزل 
سب شمش مدام پ یمان یبرا یمنا شد، چ ستانه تاب یو کفش و مانتوها فیک یبا

نده از جلو یم با خ نار م یها نیتریو یرود...  نگ ک گار به  کشننمشیرن و 
شود م یاما طور ،یشوخ شد بر دیخر نیا میگویکه غزل باورش ب  اوِل  یاها با

 ...میماِه بعد... فعال پول ندار
بدیم میبه بازو فشی... با ککندی... اخم مکندیرا کج م دهانش ر وارد و با قه کو

 ...شومیو پشت سرش روانه م خندمیدلم م ی... توشودیمورد نظرش م یمغازه 
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 یو بدن نما فیلط ی... پارچه گذاردیدست م یرنگ دینازک و سف یمانتو یرو
را جمع  شی... با غصننه لب هامیگویم یو نِه محکم گذرانمیز نظر ممانتو را ا

 یمانتو و کوبمیم شیرا ترک کند که با آرنج به بازو کیبوت خواهدیو م کندیم
شرنگ سبز خو سپرت  شانش م یا و  دکنیم فراموشاش را  ی... ناراحتدهمیرا ن

 پرو مانتو برود... یاندازد تا برا یب*غ*لم م یرا تو فشیک
و  ردانمگیسننربرم شننود،ی... وارد اتاق پرو که مکنمیخنده حرکاتش را دنبال م با

تر  قی... لبخندم عمشننودیخندان مرد فروشنننده قفل م یچشننمها ینگاهم تو
سرشودیم سر دهدیتکان م ی...  شان دادن به غزل  یکه را که برا ییها یو رو ن

 ...زندیآورده، تا م
مغازه آن طرف تر هم کفش سننبک و ... از چند میخریسننبز رنگ را م یمانتو
 ...دیایکه به مانتو ب یراحت
 یم ادشیگذرد و تازه  یست باشد، م شیکه با مانتو یو شال فیک ریاز خ غزل

را  یبزرگ و قرمز رنگ یکنترل نی... با توافق، ماشمیامده ا یچه کار یکه برا دیآ
از  ،یگرن یبزرگ و طوسنن یشننیخرس پول دنی... غزل با خرمیکنیم یداریخر

 ...دیآ یخجالت خودش در م
... غزل خرسننش را با عشننق در زنمیب*غ*لم م ریرا ز نیبزرگ ماشنن ی جعبه

 شننخندیهم ر یگذرد، با لبخند و گاه یآغوش گرفته... هر کس از کنارمان م
سال یهم متلک از دختر ها یی... چند تاکندینگاهمان م سن و   یجلف و کم 

 ...میشنویکرده پاسا  هاست م نییکه کارشان باال و پا
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ش دیخر سش را رودهمیانتقال م نیها را به ما  یعقب م یصندل ی... غزل خر
شاند و در را م ش ین شدن دور م یرا برا نیبندد... ما شت سر زنمیسوار  ... از پ

 ...زندیم میصدا
شانه خم مکنمیو منتظر نگاهش م چرخمیم سمت  سرش را به  م ک هی: کندی... 
 !م؟یبگرد گهید

 : هنوز سِر شبه...کندی... مظلومانه اضافه مکنمینگاهش م م*س*تاصل
فشنننارم و  یرا م موتی... رزندیپلک م دوارانهی... امکنمینگاهش م هیثان چند

 ...میبر ای... بی: تو که امروز منو مچل خودت کردشومیم کشینزد
کند:  یحلقه م میکشنند و دو دسننتش را دور بازو یم یاهسننته و کوتاه غیج

 حسام... ریعاشقتم ام
 هر ی... غزل رو به رومیگذاریپا م ریمتعدد را ز یدوباره طبقات پاسننا ها باز

 لیموبا یو خنزل پنزل برا زیآو یی... چند تاکندیمک  م یا هیچند ثان ن،یتریو
سر در واحدمان ... گلدان  یبرا یو بامزه ا یخرد... چشم زخم اب یم فشیو ک

ول به ق ایگوسننفند  وچکک یکانتر... مجسننمه ها یرو یبرا یو کوچک یفانتز
 ...ید یال ا زیم یلبه  یبرا یخودش ببع

 یزیو از هشت صبح سر کار... و االن چ دارمیاز ساعت شش صبح ب نکهیا با
 ...کنمینم یاحساس خستگ ادیحدود نه شب است، اما ز

اوردم و بعد از  یم دیخر یصدف را برا یحت ایکه هر وقت آوا  یمن یبرا نیا و
صرف نظر  دشانیکه از خر یطور کردمیکالفه شان م میدو ساعت با غر غرها

 است... بیعج یلننننی... نه... خیکم کردند،یم
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ام  یبه ساعت ُمچ یو نگاه کنمیمجسمه ها را دست به دست م یکاغذ ساک
 به ده شب است... قهیاندازم... ده دق یم
ه عقب تر، رو ب ی... کمگردانمیغزل کنارم حضور ندارد، سر بر م نکهیحس ا با

 ...ستادهیا ینیتریو یرو
 شده؟! ی: چستمیا یو کنارش م گردمیرفته را برم راهِ 
 یفرو م یکیذرت مکز وانیل یبار مصننرف را تو کیقاشننق  ن،یتریبه و رهیخ

 کند: هوم؟!
 ...کندیحواس نگاهم م یب و

آن  نیب ،یرنگ دیکوتاه و سننف یدخترانه  راهنی... پدوزمیم نیتریرا به و نگاهم
 ...زندیهمه لباس چشمک م

 ...دهی: اون سفمییگویو هر دو همزمان م کنمیانگشت اشاره به لباس اشاره م با
*** 

و به  ندینش یم نیزم ی... غزل کنارم روشومیولو م یدرخت ریز یچمن ها یرو
 ...دهدیم هیدرخت تنومند پشت سرمان تک

شانه اش م ی... تکانبندمیگذارم و پلک م یشانه اش م یرا رو سرم  :دهدیبه 
 !؟یشد یچ

 کشم... ینم گهی: از هشت صبحه سِر پام... دمیگویو خواب الود م خسته
ستش س یآورد و برش یرا عقب م د سمت  یترد و نمک یها ینیزم بیاز  را به 
سردیگیدهانم م شده را م ینیزم بی...  و  بلند و رنگ یبلعم و به فواره  یسرخ 

 االن است... نیپارک هم ی... اوِج شلوغشومیم رهیخ میوارنگ رو به رو
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 مانیرو شیپ ی سننهیاز ک یو نوشننابه ا چی... غزل سنناندوکنمیراسننت م کمر
 ...دهدیو به دستم م کندیخارج م
 ..نخوردم.... نهارم کنمیدارم ضعف م گهی: دکنمیرا باز م چیدور ساندو پوشش

 !وونه؟ید ینگفت یچی: خب پس چرا هکندیرا گرد م شیچشمها غزل
ص کنمیباز م یسینوشابه را با پ یفلز یاندازم و در قوط یباال م شانه فش را و ن

سر م کیبا  شمیجرعه  شک تو ری... از تاثک شابه، ا شمها یگاز نو  جمع میچ
 ...شودیم

 !؟یکندیتو از پاسا  ها و مغزه ها دل م گفتمی_ م
 ...زندیم چشیبه ساندو یو گاز گنده ا رودیم یغره ا چشم

 ...یتو از من گرسنه تر نکهی: مثل امیگویتمسخر م با
... به نوشننابه اش اشنناره ردیگی... خنده ام مزندیم یدهان پر لبخند گشنناد با
 : بازش کن برام...خفه شدم...دیگویو نامفهوم م کندیم
شناخته ا با ستم دو ریکه ز یحس نا  شابه  ده،یپو  دهانش یخودم را جلو ینو
 ...رمیگیم
و  ندکیچهره اش، سننر خم م یتو یمحسننوسنن رییتغ چیه یتفاوت و البته ب یب

 نوشد... یم یجرعه ا
 ...زنمیاراده لبخند م یب

پا غزل به زحمت از گلو  فرسننتد: اووف... داشننتم خفه  یم نییلقمه اش را 
 !؟یموکون گاین یطوری... هننننننان؟! چرا اشدمیم

 !؟یمنو خورد ِی دهن ومدی_ بدت ن
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 بهی! غر؟یهسننت یتو؟! تو مگه ک ِی : ببند بابا... دهنکندیم زیرا ر شیچشننمها
 !؟یا

 ...میگو ینم یزیو چ زنمیم لبخند
 خورد... یهات داگ دو نون اش را م چیاخر ساندو یتا ذره  غزل

 یم یرا باق شیغذا شنننرینصننف ب ژشیحفظ پرسننت یبرا شنننهیهم صننندف
 گذاشت...

را  ینیزم بیس ییمقوا یو جعبه  یپپس یفلز یها یها، قوط چیساندو پوشش
به  یسننت... دمیندازیب زهیسننطل مکان یگذارد تا موقع رفتن تو یم لکسینا یتو

شدیشکمش م شده ام ولو م یپاها یو رو ک ضربه اشودیدراز  به کمرش  ی... 
 : بلند شو زشته...زنمیم

شمها شت چ یرا م شیچ ش تونمی! نمه؟یبندد: ز  خب... مانتوم داره تو تنم نمیب
 ...ترکهیم

 ینیبی... نمننیبیفرسنتم: مردم م یزده از شنالش را داخل شنال م رونیب یموها
 چقدر شلوغه؟!

... خب ننیهم نداره... َاه... اصن بب یانچنان ِد ی... تازه دادیز ستینور ن نجای_ ا
 !کنم؟یم یمردم زندگ یابه مردم چه؟! مگه من دارم بر

سته م قتایحق صدف حتکنمی... و فکر مشودیدهانم ب ضر نبود با م ی...  ن حا
ش یها مکتین یرو سد به اندیپارک بن نمدار...  یچمن ها یرو نکهی... چه بر

 ممکن گفتیم شننهیبگذارد... هم میپاها یاطرافش... سننر رو یایدن الیخ یب
 ...دیایب نییو کالسش پا ندیبب یکس ییآشنا یاست دوست
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 است اصال؟! اوووف... ی... صدف چه خردهمیرا محکم تکان م سرم
 !؟یگفت یزی_ چ

 : هوم؟!کنمیو سر در گم به غزل نگاه م گنگ
 با خودت؟! یگیم ی_ چ

 ...گهید میبلند شو بر گمی... میچی_ ها... ه
تپه  ِی به شانه از بلند ... شانهشودیاز جا بلند م یا ازهیو با خم دهدیتکان م سر

 زیر کیغزل  م،ی... تا به خانه برسمیشویو از پارک خارج م میرویم نییمانند پا
 ... تنها لبخندکندیرقم زده ام تشننکر م شیکه برا یو از روز خوب زندیحرف م

فاوت زلغ نی: اکنمیدلم اعتراف م ی... و توزنمیم که روز خوب و مت  یاسنننت 
 رقم زد... میبرا
ستگکنمیساختمان توقف م یبه رو رو سمت د ستش را به  و  بردیم رهی... غزل د

 ...کندیرا باز م نیدر ماش
 !؟یندار ازیخونه ن یبرا یزی: چپرسمیم آهسته
هم...  ری.... پنمیفردا صبح نون ندار ی: براگرددی... و به سمتم برمکندیم مک 

 ...میفکر نکنم داشته باش
 ...میخب... درو ببند بر لهی: خدهمیتکان م سر

 خونه؟! خسته م... می_ من بر
 _ هان... باشه برو...

 ...بردیعقب م یدو صندل نیتنه اش را از ب میچرخد و ن یم
 ...ارمشونی: بذار اونا باشن... خودم مکشمیدست م میچشمها به
 چند تا... نی... همبرمی: همه رو نمدیا یجلو م ییچند ساک مقوا با
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 نیتا داخل برود و بعد ماش کنمی... صبر مشودیم ادهی... غزل پمیگویم یا باشه
 اورم... یرا به حرکت در م

... 
ند چ یریآورم... غزل با تاخ یبا آرنجم زنگ را به صنندا در م ،یزور و بدبخت با

و هر چه در دسننت دارم  میگویم ی... اووف کشنندارکندیدر را باز م ،یا هیثان
 ...کنمیرها م یورود درب یجلو یراهرو یتو

 ...یآورد ی: خب همه شون رو با هم نمدیگویاز پشت سرم م غزل
 نننحوصله نداش گهی: دگردمیو بر م کنمیپرت م یجا کفش یرا تو میها کفش

شمهازندیلبخند م غزل سته م کیرا  می... چ ستکنمیدور باز و ب امن به د ی... د
 !اد؟یپرسد: بهم م یو ذوق زده م کشدیم رسد،یم شیزانوها یلباس که تا رو

 ...یلنننننی: خکنمیزمزمه م کشدار
سا یخندد و برا یم شتن و  هسی... چند تا از کشودیخم م نیزم یاز رو لیبردا

 گذرد... یو از کنارم م داردیها و ساک ها را به همراه خرسش برم
 ...کنمیحرکاتش زوم م یاراده رو یب

تفش ک ریکه تا ز ییتنش نشسته... موها یسبک و ل*خ*ت لباس رو ی پارچه
سد و تو یم شمختهیر شیشانه ها یصورت و رو یر  ی... برق لب و خط چ

 شده... دیتجد یا قهیدق ستیب -ده یفاصله  نیهم یتو زندیکه داد م
تاق خواب ها ب یاز راهرو غزل پارچه دیآ یم رونیا  دیل*خ*ت و سننف ی... 

 و خوردیبامزه اش، با هر حرکت موج مروشننن و  یآب زیر یدامن لباس با گلها
 گذارد... یم شیرا به نما دشیُپر و سف یساق ها
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ها را بردارد: چرا  دیخر ی هیتا بق شننودی... از کنارم رد مرمیگیاز غزل م چشننم
 برو لباساتو عوض کن... ای! ب؟یستادیوا نجایا
شلوارک ها ی: چه عجب اون تپردیهوا از دهانم م یب شاد و عهد  یشرت و  گ

 ...یبوقت رو کنار گذاشت
را در دست دارد به سمتم  یمان نیبزرگ ماش یجعبه  کهی... درحالکندیم مک 

نگاِه کنکاش گرش  دانمیاندازد... نم یرا باال م شیابرو یتا کیچرخد... یم
... هر چه هسننت، باع  گرددیم یصننورتم دنبال چ یتو دانمیدارد... نم یچ
 ...رستمموقِع زبانم لعنت بف یب دنیو به چرخ مرینگاهم را بگ شودیم

 یبرخورد صندل ها یو بعد صدا رسدیآهسته اش به گوشم م یخنده  یصدا
 ...رودیبدون پاشنه اش با پارکت... مجددا به اتاق م یبند

 ی هشننیشنن ر،یبرم... قالب پن یاز سننوپر را به اشننپزخانه م میدهایخر لکسینا
انتقال  الخچیفرمند و پاکت اب پرتقال را به  یشکل شکالت صبحانه  یضیب
سته دهمیم ست را بالتکل ی... ب شپزخانه رها م زیم یرو فیُت سط ا ... مکنیو

 ...کنمیمرا روشن  یکتر ریو ز دارمیبرم نتیرا از کاب تیسکویب یجعبه 
 کشدینار م... کشومیم نهیبه س نهی... با غزل سرومیلباس به اتاق م ضیتعو یبرا

شوم... نگاهم با حرکاتش کش م  شی... موهازندی... لبخند مدیآ یتا وارد اتاق 
 فرستند... یرا پشت گوش م

 ییو طال دیسف ی... نگاهم از حلقه کندیحر کت دستش را دنبال م میچشمها
تک  یانگشنننت دسنننت چپش، رو نیدوم یتو انیبرل زیر نینگ فیبا دو رد

شواره  ش یو بلندش م یزیاو یگو ... ییطال ری. بعد گردنش... برق زنج..ندین
 درخشد... یاش م نهیس شیپ یکه رو یپنج پر یو ستاره 
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ک ت یگرفتم... و حلقه  شیصننندف، برا یحلقه برا ِد یکه روز خر یدسننتبند
که هنوز اسنننت نم ینامزد ِن ینگ مان ِک  دانمیکه هنوز  با چه سننرعت یما  یو 

باز رو یکرده... هر دو را تو یداریخر  یدسنننت راسننتش انداخته... نگاهم 
 هم... شی... چشمهادرخشدی... لبخندش مخوردیصورتش سر م

باس عوض م یکالفگ با مانتوکنمیل مد او یرا تو دشیجد ی... غزل   زانیک
ساعتم را روکندیم صدا یتوالت م زیم ی...  شدن در اتاق که  یاندازم...  سته  ب
 ...شودیم ادیز ژنیانگار اکس د،یا یم

ست صورتم را م د  یغزل را زانو زده جلو روم،یم رونی... از اتاق که بمیشویو 
)!!(  یعبب دهد،یتلفن گوش م یها غامی... همزمان که به پکنمیم دایپ ونیزیتلو
 گذارد... یم ونیزیتلو زیم یقد رو بیرا به ترت اهیو س دیسف یها
بلم را مقا تیسننکویب ی... جعبه کنمیپر م یچا یوانیو ل رومیاشننپزخانه م به
 ...شومیم رهیخ یو به بخار چا گذارمیم
 جادیکه ا یگوشخراش یو صدا کیسرام یرو یصندل یها هیشدن پا دهیکش با
 ...کندینگاه م تییسکویب ی... غزل به جعبه کنمیسر بلند م کند،یم

 : هنوز گرسنمه...میگویم آهسته
لت ام ایت سرخ کنم؟! برات ناگ یخوای: مکشدیباال م میرا تا چشمها نگاهش

 درست کنم؟!
 ... دستت درد نکنه...خوادی: نه نمکشمیرا جلو م جعبه

ش، ا رهینگاه خ ری... زکندیگاه سننرش م هیو دسننتش را تک زندیم ینرم لبخند
 ...دهمیفرو م یرا با چا تیسکویب یتکه ها
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 !؟یخوری_ تو نم
 کم کنم... لویتا اخِر ماِه بعد ده ک خوامی: مدیگویخنده نچ م با
 میلوگ یتو تییسکوی... بردیگی... خنده ام مکنمیچشم نگاهش م یگوشه  از
جا مپردیم ند ب پردی... غزل از  ند ت بدیدو کتفم م نیو ت فه ام قطعکو  ... سننر

 دهمیرا به هم فشار م می... لب هاردیگیدهانم م یرا جلو یچا وانی... لشودینم
 ...نیکم بخور از ا هی بابا ی: اکندیم ی... غزل پافشارکنمیو از خوردن امتناع م

س یدیشد یسرفه  با شمی... تند تند نفس مشودیام باز م یراه تنف .. غزل .ک
 ...ووانهی: دشودیولو م یصندل یرو
 ورم...بخ تونستمی: داغ بود خب... نمرمیگیچشمم را با انگشت م ریز یسیخ
 ...یگی: هننه... راست مزندیم یچا وانیبه ل یلب

 انقدر خنده داره؟! ی: چکندیخندم... اعتراض م یم باز
 ...یکم کن لویتو چند ساله قراره تا ماه بعد ده ک نکهی_ ا

.. .میجد یجد گهید ندفعهیافتد: خودتو مسننخره کن... ا یمشننت به جانم م با
 هدف دارم...

 !؟ی: چه هدفرمیگیهوا م یرا رو شیدست ها مچ
گو... : بکنمیاش نگاه م سننتادهیبه اندام ا یلصننند یو رو نیی... از پاگزدیم لب

 !؟یدار یچه هدف
گفتم... ولم  یزیچ هیبابا...  یچی: هدهدیم شیبه دسنننت ها یمحکم تکان

 کن...
شمم تاب م شیپنج پر پ ی ستاره ستها یدما کنمی... حس مخوردیچ زل غ ید

ثان ند  ندیم دایکاهش پ یریبه طور چشننمگ ه،یدر عرض چ با اک حال  نی... 
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: تا کنمیتکرار م یام گرفته باشننه... با لجباز ی... انگار که بازکنمینم شیرها
 ...کنمیولت نم یدار یچه هدف ینگ

 : غزل...دهمی... مچش را فشار مخوردیوول م معذب
گاهم ندینم ن ند مک جا بل به رو شنننومی... از  : کنمیقد علم م شیو رو 

 جننننوجنننننه...
 ...رحسامیام یکنیم تمیاذ ی_ دار
... خوردیسننر م میانگشننت ها انی... مچ غزل از مشننودیانگشننتانم کم م فشننار

که  کندیخارج شدن از آشپزخانه کج م یو راهش را برا دهدیمچش را ماسا  م
 ... کجا؟!نمی: صبر کن ببچسبمیآرنجش را م

 ...کهی_ برم لباسمو عوض کنم بخوابم... ساعت 
گشنناد بچه گانه و  یها شننرتیباز اون ت یبر یخوای_ لباسننت که خوبه... م

 !؟یکه سر زانوشون قد توپ فوتبال زانو انداخته و باد کرده بپوش ییشلوارک ها
 : فکر کنم همونا برام بهتر باشه...دیگویلب م ریز

 یزینگاهم کند: من چ کنمیو وادارش م گذارمیگونه اش م یآزادم را رو دسننت
 گفتم که ناراحتت کردم؟!

لک م کندیرا گرد م شیچشننمها ند پ ند ت که مزندیو ت با... گفتم  با نه   خوامی: 
 بخوابم...

 : باشه...کشمیو عقب م کنمیم شیرها
و  کندی... مک  مزنمیم شیاراده صننندا ی... بچرخدیو م رودیعقب م عقب

 : هوم؟!گرداندیسربرم
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 ...ادیبهت م یلی_ لباست خ
 ...داردیبرم یو قدم زندیم لبخند

 : غزل...زنمیصدا م باز
 ...شودیباز متوقف م و

 _ عوضش نکن...
 ...دیگویم یآرام خِب 

 _ غننزل...
... _ 

 ...یخوب یلیخ ینطوری... همیوزن کم کن ستی_ به نظر من اصال الزم ن
... _ 

 _ غنننننزل؟!
 !ننننه؟ی_ چ

شیم یصندل یرو  مکنیرو جمع و جور م نای... برو بخواب... منم ایچی: هنمین
 ...امیم

باز و بسننته  ،یا هیچند ثان یری... و با تاخدیآ یم شیدور شنندن قدمها یصنندا
 شدن در اتاق...

 چسبانم... یم زیخنک م ی شهیام را به ش یشانیو پ کنمیرا ازاد م نفسم
*** 

شدت تکان م میپا ریز یصندل آوا شت کی... با دهدیرا به  ست پ را  یلصند ید
 ...فتمیاالن م یروان: کشمیچسبم و هوار م یم

 ...یفتی: خب بدهدیم یبه صندل یگرید تکان
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 کارت... یها... برو پ زنمتیم امی: آوا مرومیم یغره ا چشم
 نکن... تیکشد: آوا انقدر شوهر منو اذ یاز پشت کانتر کله م غزل

 ...کنمیم نصب واریرا به د یتیونولیو تولدت مبارک  زنمیلبخند م یپوست ریز
شاد م یصدا شوهر کندیکل کل غزل و آوا روحم را  : اول داداش من بوده بعد 

 تو شده...
 من بوده... هه هه... یباشه که اول پسر عمه  ینطوری_ ِا؟! اگه ا

به هم م میو کف دسنننت ها پرمیم نییپا یجهش از صننندل کی با : میکویرا 
 ... من متعلق به همه م...دیدخترا... دخترا.... دعوا نکن

 !ه؟ی: چدهمیاندازم و سرتکان م یرا باال م می... ابروهاشوندیدو ساکت م هر
گاه غزل بدل م یو اوا ن ندیبا هم رد و  نگ،  کن ماه مان و ه و هر دو همز

 : تننحنفننه...ندیگویم
 ...دیندار اقتی: لمیگویزده م حرص

 دیاریب فیتشننر دیدونی: عسنننل خانم اگه صننالح ممیگویرو به در اتاق م و
خودتون  نیبه کار گرفت نجایکه ما رو ا دی... اصننال هم خجالت نکشننرونیب

 ...دیکن یاستراحت م
 ...هیزی: واال... خجالت هم خوب چکندیزمزمه م غزل

ه کاناپ یو کاور لباسننش را از رو یدسننت فی... کدیآ یم رونیاز اشننپزخانه ب و
 : من برم آماده بشم...رودیم یو به اتاق مان داردیبرم

شمم محو م شیو غزل از پ زنمیم یلبخند سل با موهاشودیچ  دهیچیپ ی... ع
ست ش یکه رو یکیشده و کاله پال : دیآ یم رونیاز اتاق خوابش ب دهیسرش ک
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شت هیچ صبحه ب یرو نیخونه رو گذا م شد داریسرتون؟! من بدبخت از چهار 
 !ه؟... حاال دو تا بادکنک باد کردن انقدر نق و نوق دارکنمیدارم کار م

 ومریسننالن م یقد یکه به طرف پنجره  ینیح اط،یاز ح ییبلند شنندن صنندا اب
 !؟یاعزام کرد رویهمه ن نیچهار تا بادکنک ا ی: واقعا واقعا... فقط برامیگویم

 : با من بح  نکن بچه...کشدیم غیاز پشت سرم ج عسل
 شود... یبا سر و صدا وارد خانه م ی... مانرمیگیخندم و از پنجره فاصله م یم

 ...الیو پفک و پف پسیپر از چ دیخر یها سهیپشت سرش هم آراد با ک
 : کچلم کرد...کندیگوشم زمزمه م ریز گذرد،یکه از کنارم م ینیح

مان زنمیم لبخند تاق  با کالفگرمیگیم شیرا در پ یو راه ا  نیمز یرو ی... غزل 
ندم ب یسرم م را دورش پخش کرده... در اتاق را پشت ششینشسته و لوازم آرا

 !نجا؟ی: چه خبره ارومیو جلو م
م ... خط چشمننننریآورد: ام یم نییصورتش پا یدستش را از جلو یکالفگ با

 ...شهینم نهیقر
گاه ها ین لک  به رو یقرمز شنننده اش م یبه پ ندازم و رو   نیزم یرو شیا

 !؟یبال رو سر چشمهات آورد نیکه ا یو پاک کرد یدی: چند بار کشنمینشیم
 رونیانگشننتانش ب انیدهد... خط چشننم را از م یرا جلو م شیبغض لب ها با
 ...نمی: دراز بکش ببکشمیم
اش  یشننانیپ ی... شننسننتم را روگذاردیم میزانو یچون و چرا سننرش را رو یب
 ...بنددی... پلک مگذارمیم

 !ن؟ییپا ای_ رو به باال 
 : باال...زندیبسته لب م یچشمها با
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 چشننمش یرنگ را از گوشننه تا انتها اهیو نوک سنن میگویم یلب بسننم الله ریز
 : تموم شد...میگویو م کنمیپلکش فوت م ی... رودهمیامتداد م

شتش را به لبش م غزل سپس به گونه ام م زندینوک انگ س یو  سباند: مر ... یچ
 ...یکیحاال اون 

... مکنیم دایپ شیو پاش ها ختیر نیو دستمال مرطوب را از ب گردانمیم چشم
و دسننتمال را  کنمیپاک م یبه آهسننتگ دهیرا که کشنن یخط چشننم کج و معوج

 ...گذارمیم یکنار
 ...یدینگو تو برام خط چشننم کشنن ی: به کسننزندیچشننم بسننته حرف م غزل

 نهیدو تا خط رو انقدر خوب قر یکف کنن که چطور ننیبیمنو م یوقت خوامیم
 در آوردم...

چرخانم:  یگشت شست و اشاره مدو ان انیرا م عیقرمز رنگ خط چشم ما در
ار ک فهمنیمعروفه... م لیمن تو کل فام یها دنی... اصن خط چشم کششهینم

 ...ستیخودت ن
دن باز ش یکه صدا برمیصورتش م کی... دستم را نزدکشدیابرو در هم م غزل

 ...شودیاز پشت سرم بلند م یا دهیبلند و کش نیدر و متعاقبش، ه
 دهانش یدو دستش را جلو کهیدر در حال یو آوا را در آستانه  گردانمیبر م سر

 ...شودیم زیخ میو ن کندی... غزل دستش را بند شانه ام منمیبیگرفته م
شم م یاخم رو به آوا م با شمیتوپم: هان؟! منحرف دارم براش خط چ  نی... اک

 !؟یبه خودت گرفت هیا افهیچه ق
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: ِاه... راسننت زندیم یبخند مسننخره ااندازد و ل یم نییرا پا شیدسننت ها آوا
من  لشایخ ی... بیعنیکه... نه  هیجور هی... اخه از پشت سر دی... ببخشیگیم

 ...دیرفتم... ببخش
بدیو در را پشنننت سننرش م کندیبه سننرعت عقب گرد م و  ِت یترب ی... بکو

 منحرف...
حسننام چقدر بد باهاش  ریشننود: ام یولو م میزانو یخندد و باز رو یم غزل

 ...یرفتار کرد
 _ اصال هم بد رفتار نکردم... ببند چشمتو...

صه جلو م شیلب ها باز ستگ یو پلک م دهدیرا با غ  شیلب ها یبندد... برج
 ...کنمیبسته اش م ینثار چشم ها یو چشم غره ا گذرانمیرا از نظر م

 ...گهیزود باش د! ؟یکنیم کاری: چدیگویام م یکالفه از مک  طوالن غزل
 یدارد تکان محکم ی... دستم را که لرزش محسوسشومیصورتش خم م یرو

... بالفاصننله کشننمیپلک راسننت غزل م یباال یخط ،یحواسنن یو با ب دهمیم
با د یبه چشننم چپش م ینگاه ندازم و  شننکل بودن دو خط پهن  کی دنیا
 ...کشمیم ینفس راحت ،یمشک
 مو؟!: باز کنم چشمهاپرسدیآهسته م غزل

... هنوز از صورتش فاصله نگرفته دیگشای... غزل پلک ممیگویم یواشی ی آره
 ...ی: مرسنننندیگویو م دیآ یقرمز و براقش کش م یام... لب ها

... و تا دهمیگردنش سر م ریتا بلند شود... دستم را ز ردیگیشرتم را م یت نیآست
 ...کنمیاش مزه مزه م یبه خودش بجنبد، برق لب توت فرنگ
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شم ست... لب ها نیتا اخر شیها چ شار م شیرا به لب ها میحد باز ا  دهمیف
 !؟یهم به حال موهات بکن یفکر هی یخوای: نمرمیگیو فاصله م

اس با حو م،یبه چشننمها رهیو خ دیگویم ینفسنن ی... اوِه بزندیتند پلک م تند
 بندمشون... ی... می: دم اسبکندیزمزمه م یپرت

 ریغ یلی: خکندینگاه م میو باز به چشننمها خوردیم ی... تکانرمیگیرا م شیبازو
 منتظره بود...

پاها زنمیم لبخند  یخوایموهاتو برات ببافم... مگه نم ای: بکنمیرا جمع م میو 
 ...ادیبهش نم یدم اسب ی! مو؟یقرمزه رو بپوش رهنیاون پ
 !؟یخوب رحسامی: امکندیو گنگ زمزمه م مات

نه... خوب نزنمیم ادیدلم فر یو تو میگویم یا آره ن ن ن ... اصال خوب ستمی: ن
 ...ستمین

رخش به طرف صننورتم  میکه ن ندیبنشنن میرو به رو یطور کمیرا وادار م غزل
ار کن یاز موها یو دسننته ا رمیگیرنگش را به دسننت م یباشنند... ُبرس پسننته ا

شش را جدا م یو باال قهیشق صله م کنمیگو ست  اریاخت ی... ببافمیو با حو دو
 رضنننایعل یافاده ا یهمه، مخصننوصنننا خواهرها و زن برادرها نیدارم غزل ب

 بدرخشد...
 یو دو دسته مو کنمیسمت چپ صورتش را تکرار م یموها یکار را برا نیهم

... نمکیمحکم م یقرمز پروانه ا ی رهیو با گ برمیبافته شننده را پشننت سننرش م
شمها شتش به دو طرف کش م یچ کوچکش  ی نهیو آ زنمی... لبخند مدیآ یدر

 خوبه؟! نی: ببرمیگیصورتش م یرا جلو
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 ...یخوبه... مرس یلی: خدهدیاندازد و سر تکان م یم نهیبه آ ینگاه
: لباستو عوض کن االن میگویو م شومیحرکت از جا بلند م کیخندم... با  یم

 ...رمیم گهی... منم درسنیعسل از راه م یمهمونا
گاهم م نییپا از ندین کان م یدسننتم را جلو... ک  ی... رودهمیصننورتش ت

 نمییلب پا ی... شستش را روشودی... با اشاره اش خم مشودیبلند م شیزانوها
 : حاال برو..خنددیو م کشدیم

ست م کمر سل زکنمیاتاق را ترک م یضیو با لبخند عر کنمیرا  یشمچ ری... ع
شننتن بردا یو برا زنمیلبخند م شیبه رو ییخندد... با پررو یو م کندینگاهم م

 ...رومیبه طرف کانتر اشپزخانه م لم،یو موبا چیسو
ند تاق ب قهیدق چ عد غزل از ا هادیآ یم رونیب لب  مان  ند مه باز لبخ  می... 

سوشومیم ست م یرا تو چمی...  خونه  رمی: من با آراد ممیگویچرخانم و م ید
ساعت پنج و ن شیپ شو م شیش -میبابا... مامان گفت تا  سونهیخود .. هر .رو

 دنبالت... خب؟! امیوقت جشن تموم شد زنگ بزن ب
 _ باشه...

 ...رمی... من دارم مگهید ای: آراد... بزنمیو بلند صدا م کشمیم شیبه بازو یدست
سل شکر م زیو بابت همه چ دیا یهم جلو م ع ... غزل تا دم در همراهم کندیت

شد و زودتر به ح یرا م شی... آراد کفش هادیا یم سورودیم اطیپو ه را ب چی... 
 ...اوردیب نیرا از ماش یمان ی هیتا هد دهمیدستش م

 ...یب*و*سد: مرسنن یهوا گونه ام را م یاندازد و ب یدست دور گردنم م غزل
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رو کم کن...  رضایعل یخواهر ها یرو ی: حسابکشمیرا پشت کمرش م دستم
من لقمه  یبرا خواسننتیکه مامان پارسننال م کهیخب؟! مخصننوصننا اون کوچ

 ...رتشیبگ
 ...دیگویم یپر خنده ا یخندد و باشه  یم زیر زیر

 ی... اراد جعبه دهدی... دسننت تکان مکنمیم ی... خداحافظشننومیجدا م ازش
 ...دهدیغزل م لیشده را تحو چیکادو پ

ا ر یخانم جوان روم،یم رونی... از در که بکنمیبرسننم نگاهش م اطیبه در ح تا
ش نمیبیم سر کوچکش را گرفته و از ما ست پ  ی.. انگار.کندیاش م ادهیپ نیکه د

به داخل تعارفشننان  ییاسننت... با خوشننرو یمهد کودک مان یاز دوسننت ها
 بندم... یو در را م کنمیم

 بندم... یو کمربندم را م نمینشینشسته... کنارش م نیماش یتو آراد
د و در کار نبو یشننن تولدکاش ج یکه ا کنمیفکر م زنم،یکه اسننتارت م ینیح

 ...میگشتیاالِن االن با غزل به خانه برم نیهم
به شانه  هی... با تکستیپا بند ن یآنقدر خسته است که رو روم،یغزل که م دنبال

ش ش یشدن تو ری... به محض جاگدیا یم نیام تا ما را در  شیکفش ها ن،یما
تنه اش  یو رو زنمیم ی... لبخندندینشننیم یصننندل یاورد و چهارزانو رو یم

مار از خوابش ر شننومیخم م گاه خ ندم... ن ندش را بب به صننورتم  اتا کمرب
کشد  یم یافتد... غزل کمربندش را کم یجا م یبا تلق ی... زبانک فلزدوزدیم

 تا راحت تر باشد...
 پرسم: خوش گذشت؟! یو م زنمیم استارت
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 ...رمیمی: دارم از پا درد مکندیم ناله
 ...یدی*صر*ق ی_ کمتر م

که سنناز و اواز  یی: به نظرت جاکندینگاه م مرخمیچرخاند و به ن یرا م سننرش
 سر جام ثابت بمونم؟! تونمیباشه من م

... مکنی... پشت چراغ قرمز توقف مردیگیاش خنده ام م یلحن توام با شوخ از
 کشد... یم ازهیغزل خم

 ارینگاهش هشنن... رمیگیو دسننتش را م کنمیدسننتم را از فرمان جدا م کی
 یکه ب دکنی... انگارحالم را درک مکنمیبه دستش وارد م یفی... فشار خفشودیم

 یو سننرش را به پشننت فرسننتدیم میانگشننت ها یرا ال شیحرف، انگشننت ها
 ...دهدیم هیتک یصندل

ده دن یو رو شودیجدا م میها، انگشت ها نیسبز شدن چراغ و راه افتادن ماش با
ز ا یمیبه غزل که ن یو هر از گاه گذارمیپنجره م ی... آرنجم را لبه ندینشنن یم

 ...کنمیفرو رفته نگاه م یاهیو س یکیتار یصورتش تو
نه بچه گا یها دنیپر نییو باال و پا یغزل جز دلقک باز کردمیفکر م شننهیهم
ادم ها در اوج  یتنها هنرش در اوردن خنده  کردمی... فکر مسننتیبلد ن یکار

 غزل مضحک است... بچه است... کردمیاست... فکر م یناراحت
ست از وقت یحاال... چند وقت یول ست... در  ،دشیسف یحلقه ا راهنیبا پ یا

شتن تو یبعد از روز خوب ساند یکه با گ شب ر سا  ها به  والن ج میجلو م،یپا
شلوار ها یآن ت ریز دمید یداد... وقت شاد بچه گانه که هم یشرت و   ی شهیگ

ش یخدا م ست... تازه فهم یاندام د،یپو تواند  یهم م زلغ دمیدخترانه پنهان ا
تواند زن باشنند...  ی... از همه مهمتر... مکندیم یتواند دلبر یلوند باشنند... م
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مان موقع فهم که هم خودم و هم خودش  یا دهیغزل برخالف عق دمیه
شت ست و لباس ها ی... فقط کمستیچاق ن م،یدا شد با یکه م ییُپر ا   عپو

 ...دیایچاق به نظر ب شودیم
بل ها یاز آن هم غزل را تو ق ها و جشننن  با پ یمجلس   یها راهنیمختلف 

 قیو گذشننتن... نه دق دنی... ددنیبودم... اما در حد د دهیچسننب و دخترانه د
 نشدن... نه توجه کردن...

کرد...  رییکرد... چون رفتارش تغ ریینظرم تغ یان شب به بعد، انگار غزل تو از
 کرد... بزرگ شد... زن شد... رییحرکاتش تغ

ه ماِه گذشننته ک کیهفته، هر وقت پا به خانه گذاشننتم، بر خالف  کی نیا یتو
با  یدر حال صحبت تلفن ایو  دنیمشغول ر*ق*ص ایبود،  اخوابیموقع امدنم 
 غزل به استقبالم امد... دهیکش هیعسل، به ثان

عه آرا هر فات شیدف جدچهر یرو یمت باس  نده بود... ل به تن  یدیه اش نشنننا
 شیعسننل خروار خروار برا ،یکه قبل از عروسنن ییداشننت... همان لباس ها

 نیدارم تا هم نانیکه اطم ییکمد چپانده بود... همان ها یکرده و تو یداریخر
 کامل نگاهشان هم نکرده بود... یغزل حت ر،یچند روز اخ

شلوار ها یشب ها به جا گرید حاال سف یبلوز و  صورت دیسبزو   با طرح یو 
ص ش یکه باز هم به وفور تو ییبا لباس خواب ها ،یکارتون یها تیشخ و ها ک

 خزد... یآغوشم م یو بال استفاده مانده، تو شودیم افتی
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رو به آن رو کرده...  نیشده... که غزل را از ا رییهمه تغ نیباع  ا یدانم چ ینم
را دوسننت دارم... مثل  راتییتغ نی... چون من اسننتینچندان هم مهم  لشیدل

 مردها... یهمه 
 کی... هر چند شننروعش شننودیم ینسننبتا گرم را که با آرامش سننپر یزندگ نیا

 است... اما دوستش دارم... کنواختی یاجبار بود... هر چند کم
 گنیو با باز شنندن در، وارد پارک کنمی... نگاهش مزندیم یچرت نق یتو غزل

... شومیم ادهیو پ کنمیرا پارک م نی... ماششودی... در پشت سرم بسته مشومیم
 ...کنمیتقال کمربندش را باز م ی... با کممیگشا یدر سمت غزل را م

 !م؟یدی: رسشودیم اریو هش خوردیم یتکان
 شو... ادهی: اره... پکنمیپچ پچ م یآرام به

ست یرا م شیها کفش س شد و با  ش یپو س کی... با شودیم ادهیپ نیاز ما ت د
 ...دارمیبرم را نشیبزرگ و سنگ یدست فیک گر،یو با دست د رمیگیرا م شیبازو

 نیطن نگیبزرگ و ساکت پارک یفضا یتو شیکفش ها یتق تق پاشنه  یصدا
 ...شودیانداز م

سور م یرا م موتیو ر بندمیرا م در سان شارم... وارد آ ستمیشویف ه ب ی... غزل د
 ...ستدیا یجمع و جور تر مو  کشدیم شیچشمها

، با که به تن دارد ینی... مانتو و شلوار جکنمیآسانسور نگاهش م ی نهیا یتو از
زده،  رونیمانتو ب نییکه پا راهنشیپ یها نیپاشنننه بلند قرمز و چ یصننندل ها

نده دار ریتصننو ته... حت یخ مت تعو یازش سننناخ به  ضیزح باس را هم  ل
 و دهیکه به تن داشننته، شننلوارش را باال کشنن یراهنیخودش نداده... با همان پ

 را هم تن کرده... شیمانتو
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 !؟یخندیم ی: به چکندینگاهم م میشانه ها یصدا یمتعجب از لرزش ب غزل
شدن در ها دهمیتکان م نیبه طرف یسر سور، مجال یو باز  سان س یبرا یا خ پا

 ...دهدیدادن به سوالش نم
 شیدارد صندل ها یسع ی... غزل با لجبازمیشویاندازم و وارد خانه م یم دیکل

... نمکیو گره دور مچش را باز م شومی... خم ماوردیرا با فشار به ب*غ*ل پا در ب
 ...ردیگیم شیراه اتاق خواب را پ ،یو با تشکر کوتاه دیگویم یشیآخ

شت  نشراهیاندازد... پ یکاناپه م یرا رو شی... مانتوشومیسرش وارد اتاق م پ
شلوارک گذرمی... از کنارش مزندیشلوارش باال م یکردن دکمه  باز یرا برا م و 

شو شلوارش هم رودارمیکمد برم یرا از ک و به  شودیشوت م شیمانتو ی... 
 افتد... یتخت م یشکم رو

و  برمی... دسننت مرومیو به طرف تخت م پوشننمیرا م داسیرنگ آد یآب یرکاب
سشیکل صورتش م ی... موهاکنمیرا باز م پ ش یبافته اش، دو طرف  انه افتد... 

 : غزل من شام نخوردما...کنمیاش را لمس م
 : تو رو خنندا؟!کندیو ناله م داردیبرم شیبازو یرا از رو سرش

 _ به جان خودم...
 _ عمه گفت براتون غذا درست کرده و اومده...

 پلو درست کرده بود... ایاندازم: لوب یام م یشانیپ یرو ینیچ
ندا... ا ی: اکوبدیرا به بالش م صورتش ن ن  یکراشیپ نیعسل گفت از ا نهمهیخ
 حسام... قبول نکردم... ریام یها ببر برا هیها و الو

 ...یکردیقبول م دی: بامیگویم ینچ نچ
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... و به همان دیآ یدانم چقدر خوابش م ی... مردیگیم هیحالت گر صننورتش
 من گرسنه بخوابم... دیایاندازه دلش نم

اش  نهیس ریکه دست ز دهدیشدن کف دستش را به تشک فشار م زیخ مین یبرا
س ادمیشوم: حاال ز ریتخت جاگ یتا رو کنمیم شیجابجا یبرم و کم یم نه گر

 بخواب... ری... بگستیام ن
ا هم .. صبح هیگرسنه بخواب ادی: نه دلم نمدیگویم یو با دلسوز کندیم نگاهم

 ...تونمیم یچ نمی... ُنچ... بذار برم ببیخوریصبحونه نمکه 
 شد؟! یاندازم: چ یاش، ابرو باال م یساکت شدن ناگهان با
ندازد: دهنت بو یاش م ینیبه ب ینیچ ... ع*و*ض*ی کالباس دهیم ریسنن یا

 !؟یخورد
 ...ی: نه... بندرمیگویباز م شین با

شننرف... خودم دارم از  یاورد: ب یام فرود م نهیسنن یفقسننه  یرا رو مشننتش
 منو دست انداخته... نمیا رمیمیخواب م

 ...کشدیسرش م یو مالفه را رو کندیبا غرغر پشتش را م و
 : برو اونطرف...خوردیم ی... تکانکنمیرد م شیپهلو ریرا از ز دستم

 کنم جوجه... یشوخ خواستمیچسبم: م یپشت بهش م از
 ...یبخوره تو سرت نصفه شب تیچرخد: شوخ یاغوشم م یتو
 : نامرد...کندیگردنم پنهان م یانحنا یخندم و غزل سرش را تو یم

 _ من نامردم؟!
 ...یشعور من ی: نننه... تو عشخ بدیگویمک  م با
 ...ردیگیخنده ام م برد،یکه به کار م یاصطالح از
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 ...نننسی... هگهید می: بخوابکندیم یاوم اوم
: کندیزمزمه م یداریخواب و ب نیخندم... غزل ب ی... مِکشدیرا م سی" هِن ی" س

 دوِست دارم...
 ...نطوری: منم هم زنمیروز... لب م کیچهل و  نی... مثل تمام اشهیهم مثل

 ی... فقط کمی" گفتن... کمنطوری"منم هم نی... ادانمیخودم هم م کهیحال در
 ...کندی... تفاوت میبا دفعات قبل

*** 
 خوابه... تیی: نرو خاله... دادیگویکه م شنومیغزل را م یاهسته  یصدا
 ...شودیاتاق متوقف م یکیدر نزد ،یشتابان یقدم ها یصدا

 ...دارمی: بمیگویو م زنمیم یغلت
 یو خودش را رو شننودیبا دو وارد اتاق م یچرخد... مان یپاشنننه م یرو در

 یشنکمم م یو رو رمیگیب*غ*لش را م ریز شنهی... مثل همکندیتخت پرت م
 سالم... کینشانمش: عل

 ...دهدیخندد و سالم م یم نیریش
پاها هیتک یآورم... مان یرا باال م میزانوها به  پرسننم:  یو م دهدیم میاش را 

 !؟یکنیم کاریچ نجایا
 : مامانم آوردم...دیگویاندازد و م یباال م شانه

 کیو با  رمیگیآرنجش را م... خنددی... آهسته مزنمیبه نوک دماغش م یا ضربه
دارم که دو دسننتش را  یچه قصنند فهمدیاندازمش... م یتخت م یحرکت رو

مش شک یو تو زنمیرنگش را باال م یشرت نارنج ی... تردیگیبدنش م یجلو
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 یکنم... مانیخندم و کارم را تکرار م ی... مرودیم سهی... از خنده رکنمیپوف م
 ...کندیاز خنده ضعف م

 شما ها؟! نیکنیم کاری: چپرسدیو م کندیدر را باز م یال یبه اهستگ غزل
تنه ام  میدسنننت و ن ریرا از ز یو مان دیآ ی... جلو مکنمیخنده سننر بلند م با

 !؟یکنیکه م هییچه کارها نی: ضعف کرد بچه... ادهدینجات م
نده اش م یهنوز م یمان ندد... غزل هم خ مد مردیگیخ به طرف ک و  رودی... 

 برات اتو کنم؟! یپوشیم راهنویکدوم پ: شب دیگویم
 انتخاب یکی... خودت دونمی: نممیگویو م دهمیرا با کف دست باال م میموها

 کن...
 کشد... یم رونیاز کمد ب یرنگ یآب راهنیو پ دهدیتکان م یسر
شننسننتن دسننت و صننورتم، از کنار غزل  یو برا شننومیتخت بلند م یرو از
 ...گذرمیم

شغول اتو زدن پ م،یا یم رونیاتاق که ب سیسرو از ست... مان راهنمیغزل م  یا
 ...میکنیم دایخوردن پ یبرا یچ مینیبب میبر ای: بمیگویو م رمیگیرا ب*غ*ل م

سرم م غزل شت  ست... بب خچالی ی: تودیگویاز پ شو گرفت نی له ه ه اگه خود
 ...دیبخور اریب

 ...میگویم یا باشه
س ی  له  ی... مانگذارمیم زیم یو رو کنمیخارج م خچالیمحبوبم را از  یآنانا
 ... طعم اناناس را دوست ندارد...شودیو چهره اش جمع م خوردیم یکم
 ...داردیاش را برم وونهید نیپرد و ماش یم نییپا یصندل یرو از
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تاق ب غزل ندامش را تودیآ یم رونیاز ا  یفاق کوتاه و ت نیشننلوارک ج ی... ا
 ...گذارنمیاز نظر م نشیشرِت چسِب تک آست

: همه شننو دسنننت خور دیگویاندازد و حرص زده م یبه ظرف  له م ینگاه
 !؟یکرد

فاوت یب با که کسننمیگویم یت به جز من و تو  حاال اخورهینم نیاز ا ی:   نی... 
 باز؟! هیا غهیدست خور کردن چه ص

: زدیریو همه را سننمت چپ شنننانه اش م کندیرا جمع م شیموها یکالفگ با
شم... جد شونو از ته بزنم راحت  شده... برم همه   یلیخ دایموهام چقدر بلند 

 مو دارم... زشیر
هت ب شننتریکوتاه ب ی: اتفاقا موکنمیو نگاهش م زنمیچانه ام م ریرا ز دسننتم

 ...ادیم
 :زندیبا دسننت کنار م برم،یرا که به سننمت دهانش م یو  له ا زندیم یلبخند

 نوش جون... ... تو بخور...خورمیفعال نم
 ...گذارمیو  له را به دهان م اندازدمیباال م شانه
 ...اوردیسر خودش ن یینظر گرفته تا بال ریرا ز یمان غزل

 تنها اومده؟! ی: چرا مانپرسمیو م زنمیم هیتک یصندل یپشت به
 : هوم؟!دیگویحواس م یو ب گردیم یرا از مان نگاهش

 تنها اومده؟! یچرا مان گمی: مکنمیحوصله حرفم را تکرار م با
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و ر یبره باشننگاه... مان خواسننتی: عسننل مردیگیم یرا به باز زیم یرو نمکدان
ساعت دنجایآورد ا شگاه...  ادیم گهی... دو  شتم برم با دنبالش... منم برنامه دا

 ...یبرم... تو نذاشت خواستمیتازه استحرم م
 : من؟؟!!میگویم متعجب

 ینطوریهم یوزن کم کن ستیالزم ن یگفت ستین ادتی: آره تو... کندیم نگاهم
 مریمیعاشننقتم م ینطوریاصننال من هم ییتو دل برو یخوشننگل یخوب یلیخ

 برات؟؟!!
 رو من گفتم؟؟!! نایا یخنده: همه  ریز زنمیبلند م یصدا با

کدان بدیم زیم یرا رو نم غا کو ثان ریو م ند  حاالت چ با پرخاش  هیبا  قبلش، 
نه تو نگفتدیگویم ا رو حرف نیفکر کنم تو هر روز ا خوادیمن دلم م یول ...ی: 

 ...یکنیبرام تکرار م
 ی... بهت زده روکندیو به سننرعت آشننپزخانه را ترک م شننودیاز جا بلند م و

 دفعه؟! کیشد  ی... چیریزنج ی وانهی... دشومیم خکوبیم یصندل
 ...پرمیاخ بلند و پر بغض غزل، از جا م یصدا دنیو با شن دهمیتکان م یسر
... رسننمیم شیپا یراهرو نشننسننته... با سننرعت، جلو واریکنار د ِن یزم یرو

 ...دهدیدست گرفته و فشار م یراستش را تو یپا یانگشت ها
 شد؟! ی_چ
 خاله اوف شد... ی: پاردیگیانگشت اشاره اش را به دندان م یمان

 ده...ش یچ نمی: بذار ببزنمیغزل زانو م یو رو به رو کشمیم یبه سر مان یدست
اره اشنن کندیم ییخودنما شیرو یکه گلدان اسننتوانه ا واریکنار د زیسننر به م با
 ...زی: پام خورد به مزندیم
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ستم سر برمیرا جلو م د شدیپا پس م عیکه  شده. میزی: چستدیا یو م ک  رمی.. من
 جا دم دسننت بذار که هیرو  یبپوشنن یخوایکه م یی... تو هم لباسننارمیدوش بگ
 ...ینود دنبال جوراب و کفش و ساعتت نگرد ی قهیقد شهیمثل هم

 یمان ینگاهم رو کنم،یو تا دهن باز م رمیگیرا م شیبه در اتاق بازو دهینرسنن
 ...کندینگاهمان م رهیسکوت، خ یکه تو شودیقفل م
 ت کو؟! وونهید نیماش یی: دامیگویو م زنمیم یلبخند

 ...دودیم منیو بعد به نش کندینگاهم م هیثان چند
 ...بندمیو در را پشت سرمان م کشانمیاتاق م یرا تو غزل

 ...ردیگیو فاصله م کندیرا از حصار انگشتانم خارج م شیحرکت بازو کی با
 هیچرا  : توکنمینگاهش م فیو بالتک برمیگرمکنم فرو م بیج یرا تو دسننتم

 غزل؟! یشیم ینطوریدفعه ا
: بنددیم شیو کشو را با فشار زانو کشدیم رونیقرمز زنگش را از کشو ب ی حوله
ضستین میطور چیمن ه وقتا حالم از خودم و حرفهام و رفتارم به  ی... فقط بع
 ...خورهیهم م

 ...ددبنیم میو در مقابل نگاه متعجب و پرسشگرم، در را به رو رودیبه حمام م و
و کف دسننتم را به صننورت و  دهمیم رونیب یعصننب یرا با تک خند نفسننم

ها حال حس مکشننمیم میچشننم به  تا  ثل کف دسننتم غزل را  کردمی...  م
بان ب یکالم نکهیکه قبل از ا ی... طورشننناسننمیم ه چ دمیفهمیم اورد،یبه ز
 ریام که غزل به شنندت غ دهیرسنن جهینت نی... اما حاال... به ادیبگو خواهدیم

 است... ینیب شیقابل پ
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ش یصدا شقدیآ یخانه م واریبا در و د یمان نیبرخورد ما  را با کف میها قهی... 
دفعه  کی ی... چطورکنمیغزل فکر م یرفتار ناگهان رییفشارم و به تغ یدست م

 ...شودیرو به آن رو م نیاز ا
حالت  نیبار اسنننت که به ا نیچهارم ای نیسننوم ر،یاخ یهفته  کی نیا یط

صب شگر، آنهم در  یع و  ...شودیدچار م یا هیچند ثان یزمان یبازه  کیو پرخا
 شتیبه همان سرعت عم عصبان رد،یگیجالب است به همان سرعت که جبهه م

 چیه ارگکه ان کندیرفتار م یو طور گرددیبرم یو به حالت عاد کندیفرو کش م
 ...فتادهین یاتفاق

 ...زندیم میو صدا کوبدیبه در م یمان
 : حوصننله م سننردیگویبا نق نق م ی... مانکنمیو در را با م شننومیجا بلند م از

 ...میکن یباکس باز کشیا ایرفت... ب
سته ا رمشیگیم ب*غ*ل ش یو ب شکالت   یتو شهیکه غزل هم ییها یریاز 

 و ردیگیشننکالت را م ی... ماندهمیبه دسننتش م گذاردیکنار تخت م یکشننو
 ...کندیباکس را فراموش م کسیا

ست ها مراقبم سر  ییاش را به جا ییکاکائو یکه د نمالد... وگرنه غزل پوست 
 ...کندیجفتمان را م

با تن پوش قرمز رنگش از حمام ب قه،یدق سنننتیاز ب بعد ... دیآ یم رونیغزل 
: خاله انقدر شننکالت نخور مثل اوندفعه دیگویو م زندیم یبه مان یلبخند

 ...زنهیقرمز م یبدنت دونه ها یشیم ضیمر
 ...گذرانمیسرخش را از نظر م یچشمها
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اندازد... غزل  یدسننتش م یتو یبه شننکالت نصننفه  یبا حسننرت نگاه یمان
اشکال  ندفعهی: حاال اب*و*سدیرا پر سر و صدا م یمان یو گونه  دیآ یجلو م

 شکالت نخور... ادیز ینداره... ول
ه، ... با حولرمیگینظر م ری... حرکات غزل را زدیگویم یخوشحال یباشه  یمان

... ندینشنن یتوالت م زیم یگرد جلو یصننندل یو رو ردیگیرا م شیاب موها
 ...کندیسرش جمع م یباال یکوچک ی رهیو با گ کشدیرا سشوار م شیموها

 ...کندینگاهم م نهیآ یو از تو زندیم ونیلوس شیدست و صورت و پاها به
 !؟یمهمون یهستن تو ای_ امشب ک

 !؟یچ یعنی_ 
بپوشننم... فقط  یبدونم چ خوامیدعوت شننندن... م ییچه آدما نکهیا یعنی_ 

 خانواده ش هم هستن؟! ایشرکتن  یکارمندا
جا م میپا یرا رو یمان خانواده ش رو هم دعوت کرده  کنمی: فکر نمکنمیجاب

 یانچنان یشننرکته... مهمون یاز بچه ها یخداحافظ یبرا یمهمون هیباشننه... 
 بپوش... یدوست دار ی... هر چستیهم ن
... گره حوله اش شودیبلند م یصندل یو از رو ردیگیبا مک  نگاهش را م غزل

ندیرا محکم م مد م ک به طرف ک ته رودیو   رونیرا ب یرنگ یمشننک ی... دکل
 خوبه؟! نی: ادهدیو نشانم م کشدیم

 هی گهینه د ی... ولیدوسننت دار یاندازم: من گفتم هر چ یرا باال م میابروها
 ...یزیچ نیهمچ
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 یوار... جوراب شلخورهیکوتاه روش م نیآست یتنه  مین هی: دیگویحوصله م یب
 ...پوشمیهم م

 خوبه... نی: باشه... همدهمیحوصله سر تکان م یب
اندازم و  یرا باال م میابروها فون،یا یاندازد... با صنندا یتخت م یرا رو لباس

عد به ب شی! عسننل که قرار بود شننگه؟ید هیک نی: اکندیغزل به سنناعت نگاه م
 ...ادیب

 ...کنمیو اتاق را ترک م شومیجا بلند م از
 ...بفرستم که عجله دارد نییرا زودتر پا یکه مان دیگویم فونیاز پشت آ عسل

شمیام م یرکاب یرا رو شرتمییسو سررومیم نییو پا پو سر  سل  شکر ت ی... ع
ست برا نکهی... مثا ارودیو م کندیم بال که زودتر دن دیایمهمان ب شیشب قرار ا

 امده... یمان
 ی... از گوشننه کندیرا به گوش م شیغزل گوشننواره ها گردم،ینه که برمخا به

 باال؟! ومدی: عسل نپرسدیو م کندیچشم نگاهم م
 کنه؟! ی: نه... عجله داشت... پات درد نممیگویم ینچ

شت سته ا دهدیراتکان م شیپا یها انگ تا نوک زبانم  ی... هدیگویم یو نه آه
 ...کنمیسکوت م یاش را بپرسم و ه یها ناگهان یریجبهه گ لیدل دیا یم

 تولد یکه برا یجواهر نشننان ی رهیو با گ کندیرا جمع م شیاز موها یمین غزل
 ...کندیسرش محکم م یباال دم،یاش خر ینوزده سالگ

 !؟یآماده بش یخوای_ تو نم
 ...ادهی_ هنوز وقت ز

 !م؟یاونجا باش دی... ساعت چند بامایمونیم کیتراف ی_ تو
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 ...شهیاز ساعت هفت شروع م ی_مهمون
 _ پس زودتر اماده شو...

که غزل اتو کرده، با کت و شننلوار سننرمه  یراهنی... پرومیبه طرف کمد م ناچارا
رو به  و پوشدی... لباسش را مکندیم یمختصر شی... غزل اراکشمیم رونیب یا

 ...ستدیا یم میرو
 نیا :بنددیرا م راهنمیدوم پ یو دکمه  شننودیپنجه بلند م ی... روکنمیم نگاهش

 بسته باشه بهتره...
 !؟یبندی: کراوات نمدیگویبا مک  م و

 ...پوشمیرا م میو جوراب ها میگویم ینچ
 به دستش است... مان،یمشغول بستن ساعت عروس غزل
شدیرا م شیو مانتو بنددیساعت را م قفل شنه بلندش را ه ی... کفش هاپو م پا
 ...رسدیگردنم م ریا ز... حاال قدش تنطوریهم

ساعت نگاه م یساعدم م یرا رو کتم فت به ه قهیدق ستی... بکنمیاندازم و به 
 کی ای میتا هفت و ن ک،یبا احتساب تراف م،یحاال حرکت کن نیاست... اگر هم

 ...میرسیم یربع بع هشت، به مهمان
 !م؟ی: برپرسدیغزل که م یصدا با

بانم... غزل ک یم یو سننر رمیگیرا از سننناعت م نگاهم  یلیم*س*تط فیجن
 ...کندیو جلوتر از من، اتاق را ترک م زندیب*غ*لش م ریکوچکش را ز

چراغ ها به جز آبا ور  یاندازم و همه  یبه دور تا دور خانه م یسننرسننر ینگاه
 ...کنمیرا خاموش م منینش یبلند گوشه  هیپا
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 نییو از پله ها پا رمیگی... دسننت غزل را مدارمیبرم یرا از جا کفشنن میکفشننها
 ...میرویم

 ...شودیم یسپر ریمس یکامل تو ی قهیساعت و ده دق کیحدسم،  طبق
شک یدرب آهن یبه رو رو به عمارت  یو غزل با نگاه شومیمتوقف م یرنگ یم

 !نجاست؟ی: همکندیزمزمه م مانیرو شیمجلل پ
پارک  نی... از اول تا آخر کوچه، ماشننکنمیرا پارک م نیو ماشنن میگویم یهوم

 شده...
به عمارت م همراه پا  له ها میکنیم یرا ط ی... راه شنننمیگذاریغزل،   یو از پ
 ...میرویباال م یدرب ورود یجلو یسنگ

کار مان م یخدمت بال مانتودیآ یبه اسننتق با  ردیگیغزل را م ی... شنننال و  و 
 ...کندیم مانییراهنما یبه سالن بزرگ ،ییخوشرو

با هم مشغول صحبت کردن  ،یسه نفر ای... هر دو گردانمیسالن چشم م یتو
 هستند...

گاهم گاه پرتو یتو ن ندخوردیگره م یین ندیم ی... لبخ خانم  ز با اشننناره،  و 
 ری... غزل زندیآ یو به سننمتمان م کندیکنارش را متوجه خودش م انسنننالیم

 !نه؟یا یی: پرتودیگویگوشم م
ه عمارت دل بکن نیاز ا تونهیم ی: چطورکندیو غزل باز پچ پچ م میگویم یهوم

 و بره؟!
از  هگید یکیدر انتظارشننه... تازه  نای: حتما اونور آب بهتر از امیگویم آهسننته

شو واگذار کنه... د خوادیسهامدارا هم م سود کرده، اونم  نیا دهیسهام چقدر 
 شده... ییهوا
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فشننارد و خوشننامد  ی... دسننتم را مزنمیم یلبخند ،ییشنندن پرتو کینزد با
 ...کندیم یو خانم همراهش را، همسرش معرف دیگویم

 : همسرم، غزل...میگویاندازم و م یرا دور کمر غزل م دستم
ست غزل را م هر شوقت یدو د شارند و اظهار خو  یو با گفتن جمله  کنندیم یف

 رندیگی" فاصله مدیکن ییرای... از خودتون پذدی" راحت باش یا شهیو کل یتکرار
 برسند... شانیمهمان ها ی هیتا به بق

 ...ستین ای: پومیگویلب م ریو ز گردانمیچشم م ایکردن پو دایپ یبرا
 !؟یگفت ی: چکندینگاهم م غزل
: دنبال من دیآ یشننانه ام فرود م یرو یو همان موقع دسننت دهمیتکان م یسننر

 !؟یگردیم
با ن ایچرخم و پو یم باال شیابرو یتا کی... نمیبیباز مقابلم م شیرا   ی مرا 

: سننالم عرض شنند غزل خانم...چه خبرا؟! خوش دیگویاندازد و رو به غزل م
 !؟یفتادی! هنوز به فکر طالق نگذره؟یم

 تو؟! یگیم ی: چمیگوی... با اخم مپردیغزل م یاز چهره  رنگ
 مکردی... فکر مخوادیم وبیخندد: آخه کنار اومدن با تو صننبر ا یهر هر م ایپو
 خالص شدن از دستت اقدام کرده... یتا حاال غزل برا گهید

شدیکه غزل م ینفس راحت یصدا ضوح م ک ه کل خواهدی... دلم مشنومیرا به و
 را بکنم... احمق... ایپو ی
 ...گهی: خب حاال ترش نکن... حرف حق تلخه دکشدیبه پشتم م یدست ایپو
 ...میرویسالن م یگوشه  یها یبه اتفاق، به طرف راحت و
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 ...دریگیقرار م مانیرو شیها پ یدنیها و نوش یزود، انواع و اقسام خوراک یلیخ
 ...کشدینفس سر م کیرا  السشیگ ایپو

 ها... یخوری: تو نمدیگویگوشم م ریو ز رودیم یچشم غره ا غزل
 شب... هی نی: همکنمینگاهش م مظلومانه

 ...رحسامی: نه امکندیرا گرد م شیچشمها
 دونه... هی نی_ فقط هم

سننتم د یتو السیگرفت گ یو دسننتش را برا دیگویم ینه کشنندار ت،یقاطع با
 : غزلم؟!کشمی... دستم را عقب مکندیدراز م

 ...ری_ بدش به من ام
مان م ایپو گاه نده ن ندیبا خ گاه چپک جانبش م ی... ن باز  یبه  ندازم و غزل  ا

 ،ی... غزل با لجبازدارمیپر را محکم نگ م مهین السی... گکندیدسننت دراز م
 ...کندیگرفتنش تقال م یبرا

... زدیریشلوارم م یو رو زندیسرخ رنگ لب پر م عیو ما دهمیبه دستم م یتکان
 : َاه... غننزل...دهمیفاصله م میبا دو انگشت، شلوارم را ازپا

 ...خوامی... معذرت مدیببخش دی: ببخشکندیم یتند معذرت خواه تند
: شودیم زیخ می... غزل همراهم نشومیاز جا بلند م و کنمیچپ نگاهش م چپ

 کجا؟!
 ...یی: دستشومیگویپرخاش م با
 نشده که... سوسول... یزی: خب حاال توام... چدیگویبا خنده م ایپو

 ...امی: بذار منم باهات بدیگویم یبه آهستگ غزل
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را  یبهداشننت سیو از خدمتکار سننراغ سننرو میگویم یحرص، الزم نکرده ا با
 ...شومیم سیو وارد سرو دهدیرا نشانم م یری... مسرمیگیم

ستمال شمیشلوارم م یمرطوب را رو د شلوارم  رهیت یو خدا را برا ک بودن رنگ 
 شده... سیهم خ یعیضا ی... المصب چه جاشومیشاکر م

 ...شومیم نهیبه س نهیس یبا خانم جوان م،یآ یم رونیکه ب یبهداشت سیسرو از
به  ارنبی... اردیگیقرار م میکه باز رو به رو رومیبه چپ م یرد شنندنش کم یبرا

 ...ردیگی... خنده ام مکندیو مجددا همزمان با من حرکت م رومیراست م
سر بلند م حرص سل کی یو نگاهم تو کندیزده  شت ع شم در  قفل یجفت چ

رم باو... کنمیجابجا م ینیب یرا رو نکمیو ع زنمی... بهت زده پلک مشننودیم
 ...نیری: شزنمیصدا لب م ی... بشودینم

 ...بنددیبلندش نقش م یشانیپ یرو یقیعم اخم
 منو؟! ی: نشناختمیگویم آهسته

 : بزغاله...کنمیبا خنده اضافه م و
 حسام... ری: امزندیو شگفت زده پلک م ماندیباز م مهین دهانش

ورم ! با؟یواقعا خودت ...ی... وارحسننامی: امکندیتکرار م یبلند تر یبا صنندا و
 ...شهینم

 نازک و بچگانه است... شی... هنوز صدازندیتند تند حرف م هنوز
 ...میرو یکنار م یبهداشت سیدر سرو یو از جلو زنمیم لبخند

 ...نجای... تو اشهی: هنوز باورم نمدیگویحفظ لبخندش م با
 ...کنمیکار م دهیفرا ا ی_ من برا
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 ...یاتفاقا... عجب تصادف کنهیکار م دهیفرا ا یمنم برا: شوهر دیگویزده م ذوق
 !ن؟یبرگشت سیاز انگل ی! اصال ک؟ی: ازدواج کردپرسمیم رتیح با

ستش بابا  شهیم یسال کی_ آره...  شتم... را ساله برگ سه  که ازدواج کردم... 
اومد که من و مامان  شیپ یمشننکالت هیزنه شننند و خب  هیاونجا عاشننق 

 ...میبرگشت
ها نده مکنمیرا گرد م میچشننم با خ رو... از خودت  نای: ولش کن ادیگوی... 

 بگو...
 کلک... چقدر ی: تو هم که ازدواج کردکندیبه دست چپم اضافه م یبا نگاه و

 زود...
 : هنوز دو ماه نشده...زنمیم لبخند

 بگم... کیبهت تبر دی_ واو... پس با
... یاله پر! خه؟ی: چه خبر از بقپرسدیوقفه سوال م یب نیری... شکنمیم یتشکر

 شدن نه؟! یرستانی... دو قلو ها دبننننزمممیعسل... غزل... آوا و آراد... عز
گرفتن... سننال بعد کنکور دارن... عسننل و غزل هم ازدواج  پلمی_ امسننال د

سل  سال و ن هیکردن... ع سر دو  شد...  مهیپ شبخت تر  داره... غزل از همه خو
کرده...  لیبا سننواد، تحصنن پ،یاومده... خوشننگل، خوشننت رشیگ یشننوهر هی

 مهنننندس...
 ینداره... غزل ار همون بچگ یتعجب ادیخندد: خب ز یم یبا سر خوش نیریش

 خوش شانس بود...
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با صننندا زنمیم یشننخندین تا  نیری"شنن دیگویکه م یَبم یو  جان" نگاهم را 
! ن؟یری: شکشمیباال م ستاده،یا نیریکه پشت سر ش یصادق لیسه یچشمها

 !نه؟یشوهرت ا
 شده؟! یزیفشارد: چ یبا تعجب دستم را م لیو سه دهدیتکان م سر
سهدیگویم جانیبا ه نیریش سره ک نیا یدیپرسیم شهیهم ادتهی... لی:   یه توپ

 ...نمشیبیم نجایا شهی! باورم نمه؟یهست، ک تیبچگ یعکس ها یهمه 
: آره... آره... حسام شودیم قیچهره ام دق یو تو کندیم زیرا ر شیچشمها لیسه

 ... چطور از عکسا نشناختمت؟!یچشمم یتو هر روز جلو
 ...ادی: بهش نگو حسام... خوشش نمکندیاخم م نیریش
 که حرف گوش کنه... هی: واقعا کمیگویحرص م با

 در توالت ی... جلونوریا میبر نیایخب بابا... حاال ب لهی: خخنددیم لیسننه
 ...کننیم یرفع دلتنگ ستادنیا

 ...ییدستشو یبر یخواستی: فکر کنم ممیگویو م زندیم یلبخند نیریش
ست ستمی: مدهدیهوا تکان م یرا تو شیها د کنم... حاال  دیتجد شمویآرا خوا

 !؟یاوردی... خانمتو با خودت نستیمهم ن ادیز
تون با هم آشنا ای: چرا... اونجا نشسته... بمیرویو به سالن م میکنیرا رد م راهرو

 کنم...
 ...رومیبه طرف غزل م ،یپوست ریز یبا لبخند و

خند و با لب ستمیا ی... کنارش مشودیم زیخ میو ن کندیم زیرا ر شیچشمها غزل
 : همسرم... غزل...میگویم
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من  نیحد بازمانده، نگاهش را ب نیکه از شدت تعجب تا اخر یبا دهان نیریش
ن شما دوتا... با هم... خدادیگویو با لکنت م چرخاندیو غزل م ... امشب ای: ش

 در انتظارمه؟! یمنتظره ا ریچه اتفاق غ گهید
بل از هر عکس العمل و نب غزل، محکم در اغوش م یق جا : ردشیگیاز 

 ...نمتیبی... چقدر خوشحالم که منننزمیعز
و شننانه  شننودیاز غزل جدا م نیریشننده... شنن خکوبیاز شنندت تعجب م غزل

 منو؟! ی: نشناختردیگیرا م شیها
 !ن؟یری: شکندینا مطمئن تکرار م غزل
 نباری... اردیگیو باز غزل را در اغوش م دهدیزده سننر تکان م جانیه نیریشنن

 ...ندینشیکمرش م یو رو دیا یغزل باال م یدست ها
 !ه؟یچ انی: جرپرسدیچشم م یبا اشاره  ایپو

 یمیقد ییاشنا هیبا خانمم  ری: حسنننننن... امدهدیمن جواب م یبه جا لیسه
 داره...

صورتم م یباال م ییابرو ایپو شکوکش را به  ض ... به محدوزدیاندازد و نگاه م
: دیوگیگوشننم م ریو ز زندیم میبا ارنج به پهلو ایمبل ها، پو یشنندن رو ریجاگ

 خانِم معروف، عشق اولته؟! نیریهمون ش نیا
 نشسته... نجای... شوهرش اایغرم: خفه شو پو یلب م ریز
 که کنار غزل نشسته... دهدیم نیریو نگاهش را به ش زندیم یشخندین

 !؟یرانیپرسد: تو چرا ا یم غزل
سال و ن سه  صله... ما  ستانش مف سمینموند سیانگل شتریب می_ دا سه  ال ... 

 ...میبا مامان برگشت شیپ
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 !؟ینیدوباره ما رو بب یوقت نخواست چی_ واقعا که... اونوقت ه
شت ی: وقتزندیم یلبخند تلخ نیریش سرده و ب یلیمامان خ میبرگ بود...  ماریاف

 ... فوت شد...شیو دو سال پ اوردیاخرش هم طاقت ن
سش سهدهدیم رونیب یقیرا با اه عم نف د ... بعمینامزد بود لی: اون موقع من و 

سننر خونه و  میسننر و صنندا رفت یو ب یمراسننم خودمون هیاز سننال مامان هم با 
 ...مونیدگزن

پر اشننک  شیکه چشننمها نمیبی... مردیگیدهانش م یدو دسننتش را جلو غزل
! ؟ی... عمو احمد چشنننهی: خاله مژده... فوت کرده؟! من... باورم نمشننودیم

 کجاست؟!
بعد... بعد  یحرف ها رو بذار برا نی: غزلم اگذارمیغزل م یبازو یرا رو دستم

 یبهتر یزایاز چ سننتیبهتر ن ...میدیرو د گهیهمد یاز شننش سننال و خرده ا
 !م؟یحرف بزن

غزلم؟!  یگی: هنوز بهش مپرسنندیبا خنده م نیریو شنن دهدیتکان م یسننر غزل
 یونتیدو تا رو نم نیا گفتیم شهیواقعا غزلت شده... مامان هم گهیالبته االن د

شتو ببیجدا کن گهیاز همد سرنو  گهی... دنی... اول و اخرش مال َهَمن... حاال 
 ...رغهم یبهش بگ دیبا گهی! جوجه؟! االن د؟یگفتیبهش م ایچ

 جوجه... گهیخندد: نه بابا... هنوز بهم م یم غزل
سر لیسه شانه  یبا لبخند،  سف تکان م یبه ن شگ رتیس نی: ادهدیتا لتو خو

جا فقط اخالق چ؟یکنیشننرکت رو نم یچرا تو  هیبه رخ بق تویمرغ زی! اون
 ...یکشیم
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 ...کنهیم جابیا طیم: شراانداز یرا باال م میابروها
شلوار ری: اوهو... چه لفظ قلم... امزندیم میبه بازو نیریش ه شد یدماغو کت 

 کرده... رییحرف زدنش هم تغ
 خندد... یصدا م کی جمع

 : تو نخند حداقل...زنمیغزل م یبه بازو یپشت دست ضربه ا با
 خب... گهی: راست مدیگویو با خنده م دهیبر

شم سر دختر رومیم یغره ا چ شت  شب آب یو نگاهم پ ش رهیت یبا لباس   دهیک
نگاهم را  عیو سننر شننومیم رهیلحظه به اندام موزونش خ کی ی... براشننودیم
 ه؟!شد ی: چپرسدیم ی... غزل به آرامدهمیتکان م نی... سرم را به طرفرمیگیم

 ...یچی: هدهمیخودش جواب م ِی و به اهستگ زنمیم پلک
ته مغزم را م کی... دهمیم رونینفسننم را ب و تا  و جلو  جودیفکر مزخرف، 
 ...رودیم

 ...شودیم یبه خنده و گفت و گو سپر یساعت
نان را نزد ییپرتو یصننندا با ما ند،یخودش فرام کیکه مه ند  خوا جا بل از 
 ...میشویم

... کنمیچشننم نگاهش م یاندازد... از گوشننه  یم میدسننتش را دور بازو غزل
شم غره ا سباند... خدا خودش رحم  یبهم م شتریو خودش را ب رودیم یچ چ

 شده... وانهیکند... غزل باز د
شکر م نکهیضمن ا ییپرتو  ی هندیکارمندها و آ یهمه  یبرا کند،یاز مهمانان ت
 ...کندیم تیموفق یشرکت آرزو یکار
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ا پ نی... غزل هم انگار کالفه شده که ادهمیگوش م شیحوصله به حرف ها یب
 ...خوردیوول م شیسر جا یو ه کندیو آن پا م
و با  کندی... نگاهم مدارمیاندازم و محکم نگهش م یرا دور کمرش م دسننتم

 : انقدر وول نخور...میگویم تیجد
... بعد از صننحبت ها و دوزمیم یینگاهم را به پرتو ،یبا لبخند فرو خورده ا و

ت سننخ یلیمن خ یکه دل کنده از شننرکت و مملکتم برا ،یا شننهیتعارفات کل
... خرعبالت نیو از هم ستین شرفتیپ نجایبروم و ا دیاست، اما مجبورم و با

از  نیبدون که نیشننما کنجکاو یهمه  دونمی: مدیگویو م کندیم یتک سننرفه ا
 ...دیکار کن یمن با ک یبه بعد، قراره به جا نیا

 ...ستمی: من که اصال کنجکاو ندیگویلب م ریز لیسه
ه تا همونطور ک دوارمی: امدهدیادامه م ییو پرتو کندیم دییبا تکان سننر تا ایپو

رو با  یهمکار تیبه بعد نها نیاز ا د،یگردیشرکت تالش م شرفتیپ یحاال برا
 ...دیداشته باش یخانم صولت

سختخورندیتکان م میها شاخک شم  خوردیم ی... غزل تکان  و با تقال از اغو
 ...شودیجدا م

 ...دیاریب فیاورد: صدف جان... تشر یراستش را باال مدست  ییپرتو
سم صدف خرامان جلو مشودیحبس م نف شت ها دیا ی...  را به  شیو نوک انگ

 سپارد... یم ییپرتو یدست دراز شده 
مالم و به لبخند پهن  یام را م یشانیشنوم... پ یغزل را م یخفه  ِی وا یصدا

 ...کنمیصدف نگاه م

http://www.roman4u.ir/


 369 بی نهایتند لبخ

شمها سالن م شیچ شت و براقش را  یگرداند و مردمک ها یرا دور تا دور  در
 ...دوزدیگشاد شده ام م یبه چشمها میم*س*تق

.... 
ست غزل س شکندیرا به تن م شیمانتو یبا  : دیگویم دهیورچ یبا لب ها نیری... 

 خب؟! هنوز زوده که... نیریکجا م
گرفت گفت آوا حالش ... مامان تماس شهیجان نم نیری: شمیگویحواس م یب

مسننموم شننده باشننه... بابا هم شننهرسننتانه... من  کنمیبه هم خورده... فکر م
 باشم بهتره... ششونیپ

لرزد  یکه به وضوح م یی... غزل با دست هادهدیسر تکان م یبا ناراحت نیریش
 اندازد... یسرش م یشالش را رو

 ...زدیریبه هم م شتریاعصابم را ب ا،ینگران پو نگاه
سننفره ام  یکه تو یدلم به خاطر نان ی... تودیآ یبا همسننرش جلو م ییرتوپ

 ...دهمیم یرا سرسر شیو جواب حرف ها کنمیگذاشته لعنتش م
عمارت را ترک  ،یکوتاه یو با خداحافظ دهدیشننماره اش را به غزل م نیریشنن

 ...میکنیم
شدن منتظر  یبرا فهمدیغزل م انگار  دنیکوچکم که تا رس یجرقه  کیمنفجر 

مه ا نه، کل خا ندیحرف نم یبه  ما صنننداز ها ی... ا بغضننندارش را  ینفس 
 ...شنومیم
پرت  یجا کفشنن یرا تو میو کفشننها شننومیداغون، وارد خانه م یاعصننناب با
 مبل سر نیاول ی... خودم را رودیا یسر و صدا پشت سرم م ی... غزل بکنمیم

 ندازم...ا یم ی... کتم را گوشه اکنمیراهم پرت م
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تنه  میو ن یاندازد... جوراب شلوار یکاناپه م یپشت یمانتو و شالش را رو غزل
 ...ضایلباسش را هم ا یرو ی

صدا رودیراه م میرو شیپ یکم سر، با بغض و  ش یو آخر  سد:  یم یمرتع پر
 حسام؟! ریام شهیم یحاال چ

پر اشننکش،  یلرزان و چشننمها یچانه  دنیو با د کنمیرا بلند م نمیسنننگ سننر
 فشارد... یمشتش م یقلبم را تو یکس کنمیحس م

زل ... غکنمیرا باز م راهنمیپ ییباال یدو دوکمه  شوم،یکه از جا بلند م همزمان
 افتد... یم نییاز چشم چپش پا ،یو قطره اشک درشت گزدیلب م

ستم ستم را م ی... بکنمیرا به طرفش دراز م د ش یو تو ردیگیطاقت د م فرو اغو
ازاد  یندبل یچسباند و بغضش را با صدا یام م نهیاش را به س یشانی... پرودیم
 ...ننننننری: امکندیم
ندیم یعیه عیه ندیام هق م نهیسنن یو تو ک  ریام رونیب ای: از اون شننرکت بز

 حسام... تو رو خدا...
 غزل؟! یگیم ی: چردیتا از آغوشم فاصله بگ رمیگیرا م شیها شانه

شت م راهنمیپ ست م ری: امکندیرا م سام... التما ... تو رو خدا... تو رو کنمیح
 دوست دارم... مویمن زندگ ری... امیدوست دار یجون هر ک

نسی... هسی: غزلم... هرمیگیرا قاب م سشیدو دست صورت خ با ن ... آروم ن
 باش...

 میزندگ یصنندف رو ی هیسننا ی... تونم... تا وقتیافتد: نم یسننکسننکه م به
 ...رمی... آروم بگتونمیکنه نم ینیسنگ
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فکر کن... اگه من از اون شرکت استعفا بدم... قسط  یزنیکه م ی_ غزل به حرف
 کنم؟! شار  ساختمون... خرج خونه... کاریخونه رو چ نیا

 شرکت... نهمهی... استخدام شو... اگهید یجا هی... یجا هی_ 
ستها صله م یم نییرا پا مید زل.. غ یگیم یچ یفهمی: نمرمیگیاندازم و ازش فا

سایفهم ینم ه ب ی... ککارنیرو دارن االن ب یمعمار یکه مدرک دکترا یی... ک
 !ده؟یکه هنوز مدرک ارشدمو نگرفتم کار م یمن

 !م؟یکن کاری! چم؟یکن کاری: پس چزندیچنگ م راهنمیو به پ دیآ یجلو م باز
 بتیمص نی: با اکندیو تکرار م زندیگوشش را چنگ م یباال یاز موها یا دسته

 !م؟یکن کاریچ
شدیم غیوار ج ووانهید صدفک سر زندگ ی: من با  ست از   ردهدایمن برنم یکه د

 حسام؟! ریکنم ام کاریچ
سشودیم لیتبد ییصدا یاش به هق هق ب هی... گررمیگیرا م شیها شانه رم ... 

 چسبانم: غنننزل... یاش م یشانیان را به پ یشانیپ کنمیرا خم م
حسننام...  ریتار مو وصننله ام هیبه  مونی: زندگکندیزمزمه م میبه چشننمها رهیخ

 کنه... تیینذار صدف باز هوا
 دهمیو اجازه م کنمیاما سننکوت م شننود،یگران تمام م میحرفش برا نکهیا با

 کند... یخودش را خال
 کشم... یگردنش باال م یبرهنه، تا انحنا یرا از شانه ها میها دست

 کنمی: من دق مکندیکشنند و آزاد م یم شیدندان ها نیب یا هیرا ثان نشییپا لب
 یلیکنم... من خ میتقسنن یتو رو با کسنن خوامی... نمکنمی... به خدا دق مریام

 دوِست دارم...
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ه ک ی... طوردهدیو دسننتش را پشننت گردنم فشننار م شننودیپنجه بلند م یرو و
 یو تنش را تو دهمیلحظه باشننم، کمرش را فشننار م نیانگار سننالها منتظر ا

 ...کشمیاغوشم باال م
 ...زندیپلک م میچشمها ی... توشودیجدا م نیرا زم شیپاها

ها یها لهیبه ت شننومیم رهیخ لب  با حرارت  شیبراق و لرزانش... و  را 
 ...ب*و*سمیم

*** 
شدیآرام و منظم نفس م غزل ساعتک سبت به  شده... حد اقل  ی... ن قبل آرامتر 

 ...دکنینم هیگر گرید
مرش ک ی... از پشننت گردن تا باالکندیسننتون فقراتش حرکت م یرو انگشننتم

 حرکت را دوست دارم... نیا ی... به طرز شگفت آورگرددیو برم خوردیسر م
 شده؟! ی: چدهمیعکس العمل نشان م عیو سر خوردیم یآرام تکان

 ...یچی: هدیگویم فیو ضع کشدیم یآه
 کی... مالفه را شننودیخودش مچاله م یکشنند و تو یرا باال م شیشننانه ها و

ست شمیبرهنه اش باال م یشانه ها یتا رو ید شت ک  یو باز حرکت رفت و برگ
 ...رمیگیستون فقراتش را از سر م یانگشتم رو

. ..کنمیچشم نگاهش م ی... از گوشه کندیجابجا م میبازو یسرش را رو غزل
 ...شودیصورتم م ی رهیحرف خ یب

 ...ستین یشدن یگیکه م ی: غزلم باور کن کارمیگویم متیمال با
 ...دونمی: مکندی... از ته دل... تلخ زمزمه مکشدیم آه
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ندارم؟! چرا فکر  مونویمن زندگ یکنی: چرا فکر ممیگویمقدمه م یب دوسنننت 
 !؟یکنیتالش م یزندگ نیحفظ ا یبرا یکه دار یفقط خودت یکنیم

ندگ نی! ا؟ی_ دوسنننت دار بار یز ... زن ی! منو چ؟یدوسنننت دار رو یاج
 !؟ی... اونا رو دوس دارمونیاجبار ی... با معاشقه هایاجبار

ضمن همیگویم تیقاطع با ست دارم... در   یمنو به کار تونهینم چکسی:آره دو
 نی... من خودم ایفهمیم یتو بهتر از هر کسنن نویکه دلم نخواد مجبور کنه... ا

 تو سرت فرو کن... نویرو خواستم... ا یزندگ
 ...یبخوا یمجبور شد ی_ ول

لک قدر... ادهمیهم فشنننار م یرا رو میها پ مه  نی: ان رو...  یلعنت یکل
 تکنننرار... نکن...

 : سر من داد نزن...دیگویم مرتعش
عذرت مچرخمیپهلو م به عا رو یغزل بعضنن ی... ولخوامی: م تا واق  یوق

 ...یاعصابم
 ...دونمیخندد: م یبغض م با

به غزل...  یباورت نشننه... ول دی: شننازنمیم یلبخند من االن واقعا حالم خو
هام، کنار تو، حالم خوبه...  یلحظه، با وجود تموم دل مشننغول نیا یاالن، تو

 ...میزنیحال خوشم رو خراب نکن... بعدا مفصل حرف م
وز  سرم وز یتو یزیچ هی... شهینم یبهش فکر نکنم... ول خوادیدلم م یلی_ خ

به ا ی... حتریام کنهیم باره ز نکهیفکر کردن   سننقف... هی ریتو و صننندف دو
عال نیهم بخوا کینزد نهید نیکن تیف نهیم م وو به اک  کهنی... دلم خوش بود 
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شده و حداقل تو ست تموم  صدفو نم یدر شگاه   یجور هی اون ی... ولینیبیدان
 که... رهیم شیپ

به که... د ینجوری: امیگویم یلودگ با . ..یکنیهمه ش مالحظه م رو م گهیخو
 ...یکنینم تمیچشم... اذ یگیمن بگم م یهر چ

 ...فتهی: خودشکشدیام را م نهیس یحرص موها با
لبش نقش  یکه رو ی... لبخند محوشنودیخندم... غزل سناکت م یرمق م یب

 ...کندیو باز بغض م شودیم دیبسته نا پد
 خوادیحسام... فقط دلش م ریتو رو دوست نداره ام گهی_ من مطمئنم صدف د

 کنه... تمونیاذ
که من گول  یگیرو م نای... ادونمیرو م نای! خودم بهتر از تو ا؟ی_ خب که چ

 صدفو نخورم؟!
 یو م فشننارمیهم م یرا رو می... لب هادهدیتکان م نییرا به باال و پا سننرش
 ...یخر یلیغّرم: خ

 ...دونمیم نمی_ ا
شش را ب ی الله شتم م نیگو سمت دهمیم یو باز رمیگیدو انگ سرش را به   ...

 ...ادی: نکن قلقلکم مکندیشانه اش خم م
 ...کشمیرا پس م دستم

 یخطر چیکه از جانب صنندف، ه دمیبهت م یبخوا ینی_ غزل... هر تضننم
 یارزش یب زیبغض نکن... سر هر چ ینطورینکنه... فقط تو ا دیتهد مونویزندگ

 خودم و خودت زهر نکن... یرو برا یچونه ت نلرزه... زندگ
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صدف...  یدارم... ول نانیحسام... بهت اطم ریام خوامینم نی_ من از تو تضم
جام م ییکارا یتو فکر کن یحت رهیم یآب ریز یجور هیمطمئنم  ه ب دهیکه ان
 نفعته...

باهاش ه باشننم که بخواد  یبرخورد چی_ خب اگه من   نیهمچ هینداشننته 
 !؟یبکنه چ ییکاها

به طرف سننرش  شیقابل پ ریغ یلی... صننندف خدونمی: نمدهدیتکان م نیرا 
 ...ِی نیب

ستزنهیم یحرف هی شهیغزل... مادر جون هم نی_ بب  د،یبر شهیرو که نم ی... د
س دیبا ست... هم تی... االن حکادیب*و* که من از  ستین یالک ینجوریما
مشغول  هگید یجا هیاستعفا بدم و برم  ،یو موفق یمعتبر نیشرکت اونم به ا هی

 یب آدمرو از دسنننت بدم، فقط به خاطر  یخوب تیموقع نیهمچ هیبشننم... 
 ...؟!یخوایم نویمثل صدف؟! تو ا یارزش

 یکه صدف برات ب یحسام تو مطمئن ری... امی: نه... ولکندیمطمئن زمزمه م نا
 ارزشه؟!

قسننم بخورم که باورت  ی: به چزنمیمگونه و گردنش را عقب  یرو یمو دسننته
 نداره؟! یارزش نیکتریمن کوچ یبرا گهیبشه صدف د

حرف اول و  نیا خوامی... فقط میقسننم بخور خوامی: نمکندیزمزمه م ریتاخ با
 ...یبد دهیعق رییآخرت باشه... دوست ندارم بعد از چند روز تغ

 ... مطمئن باش...دمینم دهیعق ریی... تغدمی_ نم
 ...دوارمی_ ام

 بده... یلیاخالقت خ نیغزل... ا یستین میم*س*تق یصراط چی_ به ه
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 ...دونمی_ م
 یو اصال هم سع یدونیرو م ی: خوبه که همه چکنمیاخم و خنده نگاهش م با

 ...یبد رییخودتو تغ یکنینم
 اتیخصوص یمنو دوست داشته باشه، با همه  یبندد: هر ک یرا م شیچشمها

 ...ادیخوب و بدم هم کنار م
 !ام؟یباهات کنار ب ینطوریهم دیمن با یگیم میم*س*تق ریغ ی_ آره؟! پس دار

شا یپلک م یناگهان شمها یو تو دیگ شمکشودیم رهیخ میچ  و زنمیم ی... چ
 یاز ته دل تو رو با صنند تا یخنده  هی: من ب*و*سننمیرا کوتاه م شیلب باال

 ... افتاد؟!هیدر حال گر شهیهم ِی زر زرو یجوجه  کنمیصدف عوض نم
 انیو م ندکی... با مک  دعوتم را قبول مکشمی... دستش را مزندیتند پلک م تند

 ...کندیبازوانم جا خشک م
 ...یعنی یخوشبخت
 را؛ شبیکن طوفان سخت د فراموش

 .زندیلبخند م بایامروز چه ز دیکن خورش ونگاه
 ... یعنی آرامش

 کوه پرتاب کن؛ نیرا به پشت بلندتر تیها یمشغول دل
 ...نجاستیهم یزندگ

 من باشم و تو... یوقت
 با من باش... تو

 ...!!!فتدیکه ن رم،یگ یاتفاق ها را م یدست همه  من
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 فصل نهم: ♦
 ...شودیپشت در اتاق متوقف م ن،یبا زم یکفش یتق تق برخورد پاشنه  یصدا

: دیگویو حرص زده م کندیرها م شیرو شیپ یکاغذ ها یقلمش را رو ایپو
 ...کنمایم سیدهنشو سرو زنمیدختره باشه م نیاگه ا ندفعهیا

 چهارچوب در ظاهر... یو اندام صدف تو شودیباز م یبا تق در
 لبخند یپوسننت ریچرخاند... ز یچشننم ک یکاسننه  یرا تو شیمردمک ها ایپو
 ...زنمیم

 مرتبه؟! یپرسد: همه چ یم یبه آهستگ صدف
ضور دارند،  یکه تو ییاز مهندس ها گری... دو نفر دزندیپوزخند م ایپو اتاق ح

 ...شخندین
 هست... یاندازد: مشکل یرا باال م شیابروها صدف

تاق ا یتو یخوایخانوم مهنننندس... م گمی: مدیگویم یبا تمسخر اشکار ایپو
سامیبه ام زیم هیخودت  شه هر  گهیبده که د رح از  نهمهیا کباری قهیدق 5الزم نبا

 ... هوم؟!یاتاق به اون اتاق بر نیا
آن  ،یواضح نیموضوع را به ا نیا ای... انتظار نداشتم پوشوندیگرد م میچشمها
 صورت صدف بکوبد... یهمکار ها تو یهم جلو

 : منظور؟!رودیم یصدف رو به قرمز دیکه پوست سف نمیبیم
 !ست؟ی_ مشخص ن

ست ها صدف شت م شید  ایپو زیخودش را به م یبلند یبا قدمها و کندیرا م
 !؟یزنیحرف م ینطوریبا من ا ی: به چه حقرساندیم
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به بخش ما  یبخش محاسننبه که به تازگ یاز بچه ها یکی ،یدیسننع مسننعود
ر ... چقدیخانوم صننولت الیخ ی: بدیگویاش م یذات متیمنتقل شننده، با مال

 شما... یریگ
: شما اورد یبابا م یدیکف دستش را به سمت مسعود سع ا،یبه پو رهیخ صدف

 دخالت نکن...
 ...کندیاخم م مسعود

 یچا اوردی: احمد آقا نشننومیو از جا بلند م زنمیم زیم یرا رو میدسننت ها کف
 !خوره؟یم یچا یخودم... ک یبرا زمیبر یچا رمیرو که... من م

 ی: کسننرمیگیاش م دهیعلنا ناد وانمیچرخد... ل یبه سننمتم م یناگهان صنندف
 ...زمیریم یخودم چا ی! پس من فقط براخوره؟ینم
 ی... صنندادهمیهل م نییرا به پا رهیو دسننتگ دارمیبه طرف در اتاق قدم برم و

سرم م شنومیصدف را م یقدم ها شت  شت  ی... بدیآ یکه پ توجه در اتاق را پ
به  صنندف که مطمئنم یپشننت در مانده  یبه چهره  ده،یو ند کوبمیسننرم م

 ...خندمیم زند،یم یکبود
 ...زمیریم یو چا کشمیرا آب م وانمی... لرومیابدار خانه م به

ت و ک یبه اندامش تو ینگاه می... نشودیتق تق کنان وارد ابدار خانه م صدف
سم شنه بلند یکرب و کفش ها یشلوار ر صدف جیکه ه یپا ن که م یجوره به 

 ...رمیگینگاهم را م یاندازم و با پوزخند صدا دار یم خورد،ینم شناسمینم
ندیکه صننندف راهم را سننند م دارمیبه جلو برم یقدم گاهش ک با اخم ن  ...

 ...کنمیم
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صب  یتو بندازسر یمثل چ دیاتاقه نبا یتو ستیرئ یوقت یدونی: نمدیگویم یع
 ...رونیب یو بر نییپا
 ...ادیبابا بذار باد ب... هه... برو کنار سی: رئکنمیتمسخر زمزمه م با
ها انیم از ندان  با من درس حرف بزن... حق  یشنننده اش م دیکل ید غرد: 

 ...یکن یاحترام یبه من ب یندار
 کنار دسننتم نتیکاب یرا رو وانیسننوزاند... ل یدسننتم را م وانیل یبدنه  یداغ

صه برایکاریب یلیتو خ نکهیمثل ا نی: ببگذارمیم شخ چه  ی... البته خب کال م
 ی... از خودم کار و زندگستمیمن مثل تو ن ی... ولیشرکت اومد نیبه ا یرکا

 دارم... برو کنار بذار من به کارم برسم...
 ... پسیکنیمن کار م ی: تو برادهدیاشاره اش را هشدار دهنده تکان م انگشت

 که من بهت بگم... یدیرو انجام م یکار
و  برمیفرو م نمیشننلوار ج یها بیج یشننسننت هر دو دسننتم را تو انگشننت

 ...شومیصورت برافروخته اش م ی رهیخ ،یخونسرد و البته با لبخند کج
 !؟یدی: فهمدیگویمک  م با
 : نه...خندمیم

 ...ی_ بس که نفهم
کردن  کیو اون شننندن جز کوچ یا یزندگ زونیاو یدونیکه نم یی_ نفهم تو

 برات نداره... یچیشدنت، ه ریخودت و تحق
 ...ستمین یکس یزندگ زونی: من اوکشدیم غیج بلند

 ...شومیاش، متعجب م ییپروا یب از
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اگر دمش را  یروز اول نی... هر چه بادا باد... همکنمیرا بلند م میصنندا متقابال
 ...دیآ یاز دستم بر نم یکار گرید نم،ینچ

 اننننگننننننل... ننهیمنثنننل  قنننای... دقیمن یزندگ زونی_ فعال که او
 برد... یو دستش را باال م کشدیم یغیج
 ...کنمیپوزخند فقط نگاهش م با
 اندازد... یم نییکند و پا یدستش را مشت م یا هیچند ثان یریتاخ با

انه پر در آبدار خ یاستانه  ه،یاز ثان یکسر ی... توندیآ یکش م شتریب میها لب
 ...شودیاز آدم م

 یمله ام را شننمرده و مقطع تو... جدیسننایهم م یرا رو شیدندان ها صنندف
 ...ی: برات متاسفم خانوم مهندس صدف صولتکنمیصورتش پرت م

 خودت متاسف باش... ی: برادیگویم غیج با
ص شخندمین ه جمهور هم ک سی... رئیچیکه ه نجایا سی: تو رئکندیاش م یعا

ش شه... بازم من جلو یاگه مرگ و زندگ ی... حتیبا ست تو با س یمنم د ر تو 
 بمونه... ادتی نوی... اکنمیخم نم

 ...یسر خم کن ی_ مجبور
به چ باد اورده چاره؟یب یخوش کرد ی_ دلتو  به ارث  پدرت؟! دلم برات  ی! 

 ...دهیتازه به دوران رس ِی ... عقده اسوزهیم
مهندس  یگوش خراش صنندف، بلند شننود، صنندا غیج یصنندا نکهیاز ا قبل
شم م یتو ییتوال شما ها چرا انجا؟یخبره ا: چه چدیپیگو شد نجای!  ! ؟نیجمع 

 سرکارتون... دیی! بفرمان؟یمگه کار ندار
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جفتمان را به چشننم غره  یی... مهندس توالشننوندیبا پچ پچ پراکنده م همکارها
چه خبره؟!  نجای: معلوم هسنننت ادیگویو م کندیمهمان م ینان و آب دار ی

اول با کار و  دینشننما لطف ک یکارهاسننت؟! خانم صننولت نیا یشننرکت جا
ش فتونیوظا شنا ب ش یبعد تو دیا سرک بک  یهنو به کارمندا امر و  دیبخش ها 

 اتاقم... ای... ُرهام... بدیکن
 ی... نگاه پر خشم و غضبرودیم رونیاز ابدارخانه ب یبلند یو با قدمها دیگویم

 ...رومیم ییاندازم و پشت سر توال یبه صدف م
و با اشاره  ندینشیم استشیبلند ر یپشت یصندل یمحض ورود به اتاقش، رو به
ستنم م ی ش ست، دعوت به ن شیم یچرم یراحت ی... روکندید  ییو توال نمین
 ...هیچ انی... رک و پوست کنده بگو جرخوامینم ینی: مقدمه چدیگویم
 یادیز دتونیجد کیکه شننر نهیا انیاندازم: جر یراسننت م یچپم را رو یپا

 ...هیپررو و از خود راض
خانم  نیگفتم نکن... گفتم ا یی: چقدر به پرتودهدیبه تاسننف تکان م یسننر

... خب ی... ولستیکار مناسب ن نیا یتجربه س... برا یهنوز دانشجوئه... ب
سننهامشننو به دو برابر  خواسننتیدلش م یقیهم بود، به هر طر گهیهر کس د

 بفروشه... متیق
 !مت؟ی: دو برابر قکنمیرا گرد م میچشمها

 حدود... نیهم یتو یزیچ هی_ 
 ... صدف احمق...کنمیم یپوف

 دیی! به هر حال سننهامدار عمده شننمان؟ی_ خب شننما چطور موافقت کرد
 مهمه... یلیونظرتون خ
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. ..الیخ یکه شننده... ب هیکار یبود... به هر حا نیا رهیمد ئتیه یی_ نظر نها
اونجور که من  !ه؟یماجرا چ یبح  عوض بشننه... قرار بود به من بگ خوامینم

 وسط هست... نیا یمیقد ییاشنا هی زنم،یحدس م
 ...یمیقد یعالقه  هی: و البته دهدیجنبانم و ادامه م یم یسر

... به سننرعت اضننافه ندینشنن یصننورت خونسننردش م یزده ام رو رتیح نگاه
از رفتار جفتتون مشننخصننه...  ی... همه چینکن انکارش کن ی: سننعکندیم
شته س خوامی... من نمنیبب  خوادی... فقط دلم نمارمیشما در ب یر از روابط گذ
و  ونتخود نیب د،یکه دار یبازده شرکت اثر بذاره... هر مشکل یگذشته رو نیا

ملکرد ع یکه رو یتنِش بعد نی... از کوچکتردیالبته خارج از شرکت حلش کن
صا که گذرمیشرکت اثر بذاره نم صو شرکت به خود یمدت هی... مخ ست   یه

سننهامشننو  خوادیهم م یکه احمد یهسننت انیس... در جر ختهیخود به هم ر
 واگذار کنه؟!

ه رو ک یی: خدا لعنت کنه پرتوزندیلب به خودش غر م ریجنبانم و ز یم یسننر
تجربه  یب یکدوم جوجه دانشننجو دونهیکرد... خدا م ییهوا ینطوریهمه رو ا

 بخره... اووف... نویسهام ا ادیباز ب یا
 !ن؟یخر ی: چرا خودتون سهمشو نمپرسمیم یاهستگ به
ستی... خب اگر مدهدیو جواب نم زندیم یشخندین  نی... ادیخر یکه م توان
 بود؟! یچه سوال گرید

 ...دهدیذهنم جوالن م یتو یفکر
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که قصد نداره سهامشو دو برابر  ی... مهندس احمدگمیپرسم: م یمطمئن م نا
 بفروشه، هوم؟! متیق

گاهم ندیم ن ثل ا یک گهینه... د: ک  نیهمچ هی ادیدختره مغز خر خورده ب نیم
 بده... یپول

سرفه  ییاندازم و توال یباال م ییابرو شد، تک  شده با انگار تازه متوجه لحنش 
 دیکن ی: به هر حال من حرفامو زدم... اتمام حجت هم کردم... سننعکندیم یا

 ...دیایکنار ب گهیبا هم د
رو  ی... اگه من بخوام سننهام مهندس احمدگمی: مکنمیم سیرا با زبان خ لبم

ما کمکم م  رو رهیمد ئتیکه... نظر ه نهیمنظورم ا یعنی! د؟یکنیبخرم... شنن
 !د؟یکنیجمع م

ش و مو ننیکار کردن فقط بشن یبه بعد همه به جا نی: که از ازندیم یشنخندین
 یپول نیهمچ هیرو تماشا کنن... بعدشم... تو که  یتو و صولت یها یگربه باز

 !؟یمشغول شد نجایا ی... پس چرا اومدیداشت
. سهامه.. متیداشته باشم، نصف ق هیسرما یلیندارم... خ یپول نی_ من همچ
 هم حساب کنم... نمیماش یالبته اگه رو

 _ خب؟!
ال به ح یقرض کنم... چه فرق خوامیم دیاندازم: شنما فکر کن یباال م یا شنانه
 !کنه؟یشما م
 ...شودیصورتم م ی رهیخ متفکر

و  ادیم تجربه س یکه ناشننناخته و ب یکی دیسننتینگران ن گهید ینطوری_ تازه ا
 ...رهیگیقسمت از شرکت رو به دست م هی یاداره 
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 !؟یبا تجربه ا یلی_ تو االن مثال خ
 خودتونم... یبوده... دست پرورده  نجایگرفتم هم ادی ی_ به هر حال هر چ

 ...کنمینگاهش م یدواریاندازد... با ام یبه جانبم م یمردد نگاه
م : تازه خانمم همیگویم جانیو با ه زندیم هیاش تک یبلند صننندل یپشننت به
 ...خونهیم یاالِن من مشغول بشه... اونم معمار یجا ادیب تونهیم
 ...شومیو منتظر پاسخش م دهمیم رونینفسم را با صدا ب و

*** 
 ...کنمیسر و صدا اتاق را ترک م یو ب کشمیم سمیخ یموها یرا رو حوله
صنندا  یاندازم و برا یباال م ییفرو رفته... ابرو یسننکوت وهم آور یتو خانه

باز م با د کنمیزدن غزل دهان  باکنمیکنار کانتر مک  م دنشیکه  را  ملی... مو
 به صفحه زل زده... ،یقیدو دستش گرفته و با اخم عم یتو

به  را لیو موبا کندیورم سننر بلند م... با حس حضننشننومیم کشینزد نیپاورچ
 ...یایم ینطوری... چرا ایچسباند: وا یاش م نهیس

ست شتانش ب انیرا از م لیو موبا کنمیدراز م د شمیم رونیانگ شک من  ی: با گو
 !؟یدار کاریچ

 ...کندیو سکوت م گزدیم لب
... کندیم ییصفحه خودنما یرو امیپ جادی... کادر ادوزمیرا به صفحه م نگاهم

 ندی... با دگذرانمیو مکالمات را از نظر م دهمیصفحه حرکت م یشستم را رو
بهت  یمعذرت خواه هی... " فکر کنم کنمیاز جانب صننندف، اخم م یامیپ

 !"م؟یحرف بزن شهیتند رفتم... م یلیبدهکارم... امروز خ
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به  یاز جانب من ارسنننال شنننده و من ازش ب ایکه گو یامیپ و خبرم... " برو 
 درک"...

به غزل نگاه م یاراده م یب فشنننار  شیدندان ها نی... زبانش را بکنمیخندم و 
بادهدیم لغزد و  یم یقلیسننطح صنن یاندازم... رو یکانتر م یرا رو لی... مو

 ...شودیبعد متوقف م یا هیثان
 ...رحسامی: امزندیصدا م یبا شرمندگ غزل

... غزل مثل جوجه رومیم ونیزیازم و به طرف تلواند یشننانه ام م یرا رو حوله
 باتوام.. ری: امکندیدنبالم م یاردک

و که ر یاتفاقات ی: من همه رمیگیو کنترل را به دسننت م شننومیکاناپه ولو م یرو
 کردم، درسته؟! فیکم و کاست برات تعر یمن و صدف افتاد ب نیامروز ب

 غزل... کنمیکاراتو اصال درک نم نیا لی: دلمیگویو م دهدیتکان م یسر
 ...خوامی_ معذرت م

 : چرا؟!میگویم رم،یدر حال پخش بگ یترک ینگاهم را از شو نکهیا یب
: نمکیپرسشگرش نگاه م یو به چهره  چرخانمی... سرم را مکندیسکوت م غزل

 !ه؟یچ
 چرا؟! یچ یعنی: کندینگاهم م گنگ

که  مهیگوش یتو دنیبابت سرک کش! اگه ه؟یبابت چ تیمعذرت خواه یعنی_ 
 ی... به هر حال تو تنها کسننسننتیاولت ن ی... چون دفعه سننتیخب مهم ن

ابت ... اما اگه بدونستیمنو م وتریو کامپ لیموبا یپسورد ها شهیکه هم یهست
 فودکه جواب صنن یکرد ی... کار بدیزیچ هی نی... خب ایکه فرسننتاد هیامیپ
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... شننهیماجرا دنباله دار م ینجوری... و همدهیم امی... چون االن باز اون پیداد
 دردسر ندارم غزل... یمن حوصله 

 گهیبهش بربخورده د ینطوریا دی: خب من گفتم شنناندینشننیکنارم م اطیاحت با
 ...یعنیبه کارمون نداشته باشه...  یکار

 ...ی_ قبول کن اشتباه کرد
سش شدار نف ستد... مجددا نگاهم را به تلو یم رونیب یرا با هوف ک  ونیزیفر

 ...کنمیحس م مرخمین ینگاه غزل را رو ینی... سنگدوزمیم
 ...شودیم ریاگر سکوت کنم، اشکس سراز گرید ی قهیتا سه دق دانمیم
 ینم ی... طولگردمیو دنبال دستش م کنمینگاهش کنم، دست دراز م نکهیا یب

 خزد... یاغوشم م یدستم، تو ریو از ز دیا یکشد که خودش جلو م
ل... غز ی: حاال اشکال نداره... ولش کن... ولرمیگیم یرا به باز شیموها نییپا

 ...یبد امیکارها رو نداره که مثال از طرف من بهش پ نیباور کن صدف ارزش ا
 ...دونمی: مکشدیته دل آه م از
ضافه م و ستکندیبا مک  ا ش یکی... ی... حموم بودی: را ... زنگ زد تیرو گو

 ...ییتوال
صلدونمی_ م سهامدار ا شرکته... گفتم که امروز باهاش حرف زدم  ی... همون 

 ...نایسهام و ا دیراجع به خر
 ...گهی_ خب بهش زنگ بزن د

 مونی: ولش کن... پشننچمیپیرا دور انگشننت اشنناره ام م شیاز موها یا دسننته
 شرکت بهش بگم... یشدم... فردا تو
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 حسام... ری: ِا...امدیا یم رونیبه سرعت از اغوشم ب غزل
ندازمو  نیخب؟! بب هی: چکنمیم نگاهش تا قرون اخر حسننناب پس ا من اگه 

 متونیسننهامو م متیهم بفروشننم، بازم کمتر از دو سننوم ق نویکنم و ماشنن یخال
فروش گذاشته انقدر دندون گرده  یهم که سهامشو برا ییاروی نیجور کنم... ا

 ...ستین ی... شدنالیخ یزل بکه... غ
صدف بمون ریز یخوایتا آخر عمرت م یعنی: کندیم اخم ست  که همه ش  ید

 کنه؟! آره؟! یبهت امر و نه
 ...کنهی_ غلط م

نه که م یباال م یا شنننا ندازد: غلط رو  نهیا کار ی... ولک که دلش  یخب... 
 ...دهیرو هم انجام م خوادیم

ثانکنمیم یپوف قه اش زل م یا هی... غزل ده  به حل ندیمتفکر  ک   ز با م و 
 حسام... ری: امدیگویم

 !ه؟ی_ چ
 ...گمی: مکشدیم نشییلب پا یرا رو زبانش

 ...گردمیصبر کن االن برم قهیاندازد: به دق یباال م ییابرو
 داندیا م... خدکوبمیکاناپه م ی... سرم به به پشتشودیبه سرعت از جا بلند م و

 ...دهیکش یباز چه نقشه ا
 شیپ یکوچک یشننکل جواهراتش و دفترچه  یلوز یبعد، با جعبه  قهیدق چند

 ...شودیظاهر م میرو
 فکرشم نکن... ی: حتمیگویو با چشم غزه م رمیگیرا از جعبه م نگاهم

 گوش بده... قهیدق هی ری: امندینشیکنارم م جانیه با
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 : نه غزل...میگویم محکم
بده بب یپوف م کالفه با خوب گوش  با به جز گمیم یچ نیکشننند:  که  ... من 

شتر د شونم انگ شتر ن ستم نم یا گهیحلقه و انگ شتر ان ی... پس همه ندازمید گ
ه برام ک یدسننتبند نی... بعدشننم هممونهیکه کادو گرفتم بال اسننتفاده م ییها

دوس  رشننتیبرو  یبدل یگردنبندم برام بسننه... به خدا من جنسننا نیو ا یگرفت
ام بهترشننو بر کنمی... اصننال بعدا مجبورت میدونیدارم... تو که خودت بهتر م

 ... هوم؟!ادیخوشم نم ادیاز طال ز گمی... هر چند من بازم میبخر
افته...  یکارت راه م نای... با انی: ببردیگیو به سننمتم م کندیدر جعبه را باز م و

خرده ش  هیخودمه و  یز هادفتر چه پس اندازم هم هسننت... پس اندا نیتازه ا
بم به حسا نایخونه و ا لیچوب و وسا سیسرو دیخر یکه بابا برا ییهم پول ها

 !گم؟یم یچ یشنویم ریو اضافه مونده... ام ختهیر
گاهم به محتو ن به م اتیرا  عا دلت م یعنی: غزل دوزمیجع  سیسننرو ادیواق

تازه مامان اگه ! ؟یبفروشنن یرو که سننر جمع دو بار هم اسننتفاده نکرد یانیبرل
 ...کشهیبفهمه منو م

عمه قائلم، اما مال خودمه  یکه برا یاحترام ی: با همه دیگویو م کندیم ینچ
م ازش استفاده کنم... هر چند  ندهیا نیتضم یبرا خوادیدارم... دلم م ارشویاخت

جور  هی نمی... اکنهیکار اسننتقبال م نیعمه اگه بفهمه مطمئنا خودش هم از ا
سننخت باشننه... مثال از  ردهخ هیحسننام... ممکنه االن  ریام نی... ببشننرفتهیپ

 یبشه...ول نترییچند مدل پا نمونیماش ای... میدل بکن ییزایچ هیاز  میمجبور بش
 هی مالک یشی... تو مشهیرو به اون رو م نیاز ا مونیکم که بگذره زندگ هیخب 
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ش شرکت به اون بزرگ یبخ شرکت م ی... رویاز  ساب یکل میتونیسود  باز  ح
با میکن با با  تازه من  ... حتما اونا هم کمکمون کنمیهم صننحبت م ییدا و... 
 حسام؟! ری... باشه امکننیم

گاهش بازویو طوالن قی... عمکنمیم ن قه م می... دسننتش را دور  ندیحل : ک
 ... بگو باشه...گهی... بگو باشه دننننننریام

 یانقدر بزرگ شنند ی: تو کمیگویلب م ریو ز دهمیم رونیصنندا ب یرا ب نفسننم
هان؟! از ک جه؟!  قانع  یحرف بزن یمنطق ینطوریا یگرفت ادی یجو و آدمو 

 !؟یکن
سباند و م یم میرا به بازو سرش شرادیگویچ  ری... پیچیآدمو بزرگ که ه طی: 

 حسام... ریام کنهیم
 یدارد... اما سننع میبرا یحرفش هزاران معن نیاندازم... ا یرا باال م میابروها

 ...دیاین شیپ یبا محرف کردن ذهنم، بهش فکر نکنم تا باز دلخور کنمیم
 ! قبوله؟!ر؟ی: باشه امکندیباز تکرار م غزل

 !نه؟ ایخب؟! آره  یچ یعنی نی: ادیگوی... با اعتراض مزنمیپلک م یآرام به
بانمیم شیدو ابرو نیرا ب لبم مه م چسنن  یتو بگ یهر چ یعنی: کنمیو زمز

 جوجه...
 !؟یکنیبگم قبول م یمن هر چ یعنی! ؟یراست یدنده  یاالن رو_ 

 یم یچهره اش اشراف کامل داشته باشم... با تخس یتا رو برمیم نییرا پا سرم
 !؟یکنینگاه م ینطوریخندد: چرا ا

 تو فکرته غزل؟! ی: چکنمیم زیرا ر میچشمها
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نیچی_ ه ن ن  هنکیخونه؟! با توجه به ا یتو یکنیم یغذا ح یبو ی... توی... ول
 ...کنمیو گنگ نگاهش م جیساعت هشت شب هم هست؟! گ

و... شام ت یبابا چقدر خنگ ی: ازندیام م یشانیبه پ یشست و اشاره ضربه ا با
 ...میبخور تزایپ میبر

... غزل از جا ردیگیو خنده ام م شننومیاش م ینیهمه مقدمه ج نیمتوجه ا تازه
 ...کشدیو نگاهم را با خودش باال م پردیم
 اماده بشم... خب؟! رمی: من مدیگویباز م شین با
چلِپ  یچسننباند... صنندا یرا به گونه ام م شیو لب ها شننودیهوا خم م یب و

... بهت زده کندیو غزل به اتاق فرار م چدیپ یگوشننم م یتو دنشیب*و*سنن
... دختره زنمیبار پلک م نیو چند گذارمیب*و*سننه اش م یجا یدسننتم را رو

 شکمو... ی وانهید ی
*** 

شدن غزل تو یکارها شغول  سهام و م شرکت، کمتر از دو هفته طول  یانتقال 
من را به عهده  یقبل ی فهیوظ تواندی... بر خالف خواسننته ام، غزل نمکشنندیم

 ... به قول بابا هنوزشننودیبخش محاسننبه مشننغول به کار م یو فعال تو ردیبگ
 یرهاکا یاول کار نیشننود که هم یتجربه... نم یندس اسننت و بجوجه مه

 ...ردیرا به عهده بگ نیسنگ
مقدار بابا کمک  کیاز حد به نفعم شنند...  شیخواسننتن از خانواده ب کمک

و  مینماند لهیوسنن یبود که ب نیا تشیمز نی... و کمترییمقدار دا کیکرد... 
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 دیسف 206نبود، با  میپا ریز شتریام را که جمعا سه ماه ب یدوست داشتن یایزانت
 اند... دهیبر 206عوض کردم... به قول غزل ناف من را با  یرنگ

ش دیگویهم م مامان ش نیما ست د نیما ست کار ادم را راه  نی... مهم اگریا ا
 ...ندازدیب

 دیجد یرویبه ن ازیشننرکت ن گفتیبا اسننتخدام غزل مخالف بود... م صنندف
 یبخش محاسننبه را به جا یاز با تجربه ها یکیادم د شنننهادیندارد... من که پ

س شود، دهانش  یو غزل تو یمن بفرستند بخش مهند سبه مشغول  بخش محا
 بسته شد...

ال دو هفته اص نیا یتو یبیوجود مخالفتش با استخدام غزل، اما به طرز عج با
اده س کیشر یبه قول ای... روابطمان در حد دو همکار دیچیپ ینم میبه پر و پا

نه ب نه کمتر... حت شننتریبود...  با یامیان پ یو   شیبرا لمیرا که صننندف از مو
 ...اوردین میفرستاده بود را هم به رو

محل کارم برقرار است را دوست  یخانه و هم تو یکه هم تو یآرامش نسب نیا
 دارم... فقط خدا کند که ارامش قبل از طوفان نباشد...

... 
و  کندیم کسیشانه ف یرا رو فشی... غزل بند کبندمیرا م نمیسر آست یها دکمه

 !م؟ی: بردیگویزده م جانیه
شمها یذوق زده اش لبخند به لبم م ی چهره شحال شیاورد... چ برق  یاز خو

 است؟! ی... واقعا فکر کرده شاغل شدن آش دهان سوززنندیم
با مال دارمیبه طرفش برم یقدم  ینطوری: امیگویلحن ممکن م نیتر میو 

 !؟یایب یخوایم
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 چرخد: بد شدم؟! یم نهیبه طرف ا عیسر
شت شدکنمینگاهش م نهیا یو از تو ستمیا یسرش م پ  ی... ولی: نه... بد ن

صال تو فاز ا یدونیخب... غزل تو م دم که ب ریکه بهت گ ستمیکارا ن نیکه من ا
هه  نگ و کوتا قدر ت باال نزن و  نیاسننت دونمینم ایمانتوت چرا ان قدر  هاتو ان

تو االن  هک یزیچ نیا کنمیخب... فکر م یرو بکش جلو... ول تیروسننر
 ... اممم... نه که بد باشه ها...یدیپوش

روز اول  خواهمیفرسننتم... اصننال نم یم رونیب ی... نفسننم را با کالفگهوووف
 تلخ کنم... اما... شیکارش را برا

باسام : لدیگویآهسته م شود،یم یطوالن ... سکوتم کهکندیمنتظر نگاهم م غزل
 !ست؟یمحل کار مناسب ن یبرا

: ندکینگاه م نهی... غزل باز به آدهمیم یو سنرم را تکان محسنوسن زنمیم لبخند
تا  یبپوشننم... راسننتشننو بخوا دیبا یچ دونمیاولمه... نم یخب... من دفعه 

سر کار چطور صال هم دقت نکرده بودم که خانوما  شنیلباس م یحاال ا ... پو
 ...شدمیبعد اماده م خواستمیاز تو نظر م دیفکر کنم اول با

 یانتو... غزل مکشمیم ی... نفس راحتکندیصورتم م یروانه  ینیلبخند دلنش و
که  یرنگ نسننبتا معقول یمشننک یروشننن کوتاهش و چسننبش را با مانتو یآب

نتو ام ی... بلندکندیشده عوض م یدوز یسنت شیها نیو سر آست نهیس یجلو
 اش آزاد تر است... یقبل یو نسبت به مانتو رسدیم شیزانو یتا رو

تنش بود... مشخص است الغر تر  پیک م،یدیمانتو را خر نیا یاست وقت ادمی
ا به دو هفته گرفته ت نیا یکه غزل ط یسننفت و سننخت میر  نیشننده... البته با ا
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شود، اگر الغر نم یوجه ممکن تو نیقول خودش به بهتر ضر   دشیشرکت حا
 تعجب داشت... یجا
... کشمیم رونیب شیمتناسب با طرح و رنگ مانتو یساتن یکشو، روسر یتو از

 فیرا به ک لشیوسننا خواهدیوازم م ردیگیرا از دسننتم م یغزل با لبخند روسننر
 که انتخاب کرده منتقل کنم... یدیجد
 یجعبه  س،یعطر، چند خودکار و خودنو ی شننهیشنن ادداشننت،ی یچه  دفتر

اندازم... با آه خفه  یم فیک یاش را تو یعروسننک یچیو جاسننو یافتاب نکیع
سپر ،یا کند، ن دایپ اجیوقت غزل بهش احت چیه کنمیرنگ را که ارزو م یآب یا

 ...کشمیرا م پشیو ز کنمیاضافه م فیک اتیبه محتو
شکر م ردیگیرا م فشیک غزل ستشکندیو ت ستشرمیگیرا م ... د عرق  ... کف د

به  یفیو با فشننار خف فرسننتمیم شیانگشننت ها یرا ال میکرده... انگشننت ها
 ...میکنیدستش، خانه را ترک م

ندیحرف م زیر کیبه شننرکت، غزل  دنیرسنن تا حاالتش را ز تک  تک   ...
سمیم ست ه جانیه ی... وقتشنا و تند تند حرف  دیگویچرت و پرت م یزده ا
تمام و کمال باز اسننت.. ناراحت که  شننشیخوشننحال اسننت، ن ی... وقتزندیم
که  ی... امان از وقتکندیاش م یطرف را متوجه ناراحت شیها نیف نیبا ف شودیم

صبان شد... هر چه مواد خوردن یع شد، م یتو یبا  یشکم ب یتو زدیریخانه با
ستیو جالب ا شینوا صله هم م نجا شو یتو پردیکه بالفا ست ش یید ت و انگ
که مبادا اضننافه وزن  اوردیتا هر چه خورده و نخورده باال ب کندیحلقش م یتو
 کند... دایپ
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.. .رمیگیم میرو شیپ ابانینگاهم را از خ ،یجیاهنگ مه یبلند شنندن صنندا با
 !ه؟ی: ککنمیچشم نگاهش م یزل زده... از گوشه  لشیغزل با اخم به موبا

با ندازد: ه یم فشیک یو تو کندیم لنتیرا سنننا لشیمو ... عسننله... یچکیا
 استرس دارم... یکاف یحوصله چرت و پرت هاش رو ندارم... خودم به اندازه 

 ...رمیگیاندازم و نگاهم را م یباال م ییابرو
ت دس ی... همیشو یو همراه غزل سوار اسانسور م برمیم نگیرا به پارک نیماش

 ...کندیکف دستش فوت م ایمالد  یم شیرا به مانتو شیها
به لبخندم نگاه م زنمیم یلبخند : نخند... من دارم از کندیو غزل حرص زده 

 !؟یخندیتو م رم،یمیاسترس م
سور از هم باز م یها در سان : میگویو م میکنیرا ترک م ی... اتاقک فلزشوندیا

و از حدت ر شیب ی! و البته علت خوشحاله؟یاسترست از چ دونمیمن واقعا نم
سر م... غزکنمیهم درک نم شب تو؟یردیگیل تو دنبال درد صبح تا  ونه خ ی! 

س دیخر یرفتیم یه یبود کاریب شگاه  ست د نایا یاز همه  دی... االن بانمایبا
 ...یسره کار کن هیاز هشت صبح تا پنج بعد از ظهر  یبکش

صال خوب  یباال م یا شانه شم ا ست دارم... بعد اندازد: خب من تنوع رو دو
 من وقت یاصننال برا یومدیسننر کار، خسننته و کوفته م یرفتیم ینبود تو ه

 ...یذاشتینم
 !ذاشتم؟یتو وقت نم ی_ من برا

 یشنندیخب تو خسننته م ی... ولی: نه خب... نه که وقت نذاردیگویم ینچ
و  به در زدمیجام غلت م یتو ی... منم هبردیخوابت م دهیسننرت به بالش نرسنن
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صبح زود بردیصبح خوابم م کینزد کردمینگاه م وارید ... بعد از اون طرف تو 
شبش د ،یرفتیم ها هم  حصب دمیخوابیبودم تا لنگ ظهر م دهیخواب ریمن چون 

 افتضاح بود... یلی... اصال خدمیدیتو رو نم
: خب بابا قانع کنمیداخل شننندنش باز م یرا برا یو در ورود زنمیم یلبخند

 شدم...
 گذارد... یبه شرکت م بسم الله... پا یو با زمزمه  کشدیم یقیعم نفس

س نیاول شرو شود،یکه متوجهمان م یک ست... با خو به غزل  ییخانم فالح ا
س ییهمکار ها ی هی... بقدیگویخوش آمد م شان  دنیکه هم که تا ر به اتاق به

 ...ندیگویو به غزل خوشامد م کیهم به من تبر میکنیبرخورد م
گاه ... غزل ندهمیهل م نییرا به پا رهیدسننتگ یو به اهسننتگ زنمیبه در م یا تقه

و کف دستم را به کمرش  دهمیتکان م ی... سردوزدینامطمئنش را به صورتم م
اتاق  یکه تو ی... سننه خانمشننودیچسننبانم... با فشننار دسننتم وارد اتاق م یم

 ...شوندیحضور دارند از جا بلند م
ر سننه ... هزنندی... متقابال لبخند مدهمیم ییو سننالم بلند باال زنمیم یلبخند

 ...کندیغزل سخت م یکار را برا یکم نینفر از غزل بزرگترند و ا
ص شند...  یهوا میگویم تیو در نها کنمیالزم را م یها هیتو شته با خانمم را دا

 ...کنندیبا خنده قبول م
 خب؟! م،ینهار بخور میبر امی: وقت نهار ممیگویرو به غزل م اهسته

 ...کنمیو اتاق را ترک م دهدیتکان م یاسترس سر با
 کی: تبردیگویو م زندی... لبخند مکنمی... اخم مشومیم نهیبه س نهیصدف س با
 ...گمیم
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 ...نننننسیممننننننون... رئ یلی: خمیگویپوزخند م با
شه گذرمیاز کنارش م و س یتو ی... پو ستش را به  سباند و همزمان  یم نهید چ

 کردم... یخواه: من که معذرت داردیبا من قدم برم
اب مثا فت قهیسننرته که هر دق یتو ی: چکنمینگاهش م رهیو خ گردانمیسننربرم

کارا... دسنت  نیصنندف؟! هوم؟! دسننت بردار از ا یکنیپرسننت رنگ عوض م
 بردار...
 شی... راه اتاقم را در پدهمیبه تاسننف تکان م ی... سننرماندیباز م مهین دهانش

 ...همدیم رونیننو... نفسم را با شدت ب... هکوبمیو در را پشت سرم م رمیگیم
 ،یکرم شکالت ونیمجزا با دکوراس ی... اتاقچرخانمیرا دور تا دور اتاق م نگاهم
 من... یتنها برا

 سیاور کپ ی... دکمه نمینشیم زیفشارم و پشت م یام را م یشانیکف دست پ با
 را که مهندس یاطالعات دسته بنده شده ا ستم،یفشارم و تا باال امدن س یرا م
... کنمیم گذاشته، مطالعه ارمیو عملکرد بهتر در اخت شتریب ییآشنا یبرا ییتوال

چهار ساعت چگونه  فهممیکه نم شومیو انقدر غرق نوشته ها و اعداد و ارقام م
 ...شودیم یسپر

... 
در سننرک  ی... غزل از الکنمیسننر بلند م خوردیکه به در م یتقه ا یصنندا با
 !س؟ییهست ر: اجازه کشدیم
 ...بنددیو در را پشت سرش م شودی... داخل مزنمیاراده لبخند م یب
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گه نگفتدیگویو غزل م میا یم رونیب زیپشنننت م از هار ن میکه بر یایم ی: م
 نهار تموم شد که... می! تام؟یبخور

 قهیدق ستیو ب کیعقربه ها که  دنیو با د ندینشیام م یساعت مچ یرو نگاهم
 ...شوندیگرد م میچشمها دهند،یرا نشان م

 .... اصال متوجه گذر زمان نشدم...نی_ اوه... ساعتو بب
 اندازد: من گرسنمه... یم میو دست دور بازو دیا یم جلو
 ...میبر ای: بکشمیبه کمرش م یدست
نه.. تو یم میگربه ها صورتش را به بازو مثل ن ... شمیجمع معذب م یمالد: ن
 ...میبخور نجایهم

 : خب؟!کندیاورد و نگاهم م یسرش را باال م و
چند  یریو با تاخ شومیم رهیکودکانه اش خ یتا قسمت یو کم نیدلنش یچهره  به
 : خب...زنمیلب م یا هیثان
 ...شودیخندد و ازم جدا م یم

ا به نهار ر میدوم ساختمان قرار دارد و اکثر همکار ها تا یکه طبقه  یرستوران به
لم  یچرم یراحت ی... غزل رودهمیسننفلرش دو پرس جوجه م روند،یانجا م

 : بد نگذره...نمینشی... کنارش مدهدیم
 !؟یهست یپرسم: از کارت راض یخندد... م یم

 ...مریگیم ادی... دارم کنمینم ی: من که فعال کارکندیاش را شل م یروسر گره
ذا ها، غ دنیس... تا ربنددیرا م شیو چشمها کندیگاه سرش م هیدستش را تگ و

 ...زنمیسکوت به صورتش زل م یتو
 ...کندیرا باز م شیو غزل چشمها خوردیبه در م یا تقه
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شیو غزل جمع و جورتر م میگویم یدییبفرما  ددهیاقا غذا ها رو م ی... علندین
 ...رودیو م
ندمیرا پشنننت سننرش م در هاب هار زانو  یرا در م شی... غزل کفش  اورد و چ
 ...نمینشیم ... کنارشندینشیم

 فکر کنم... نجای: محل کاره ادهمیو به دستش م کنمیاش را باز م نوشابه
سر گره سرکندیاش را باز م یرو سر م ی... رو   یگردنش م یو رو خوردیاش 

 !؟یافتد: که چ
 !اد؟یکه نم ی... کسگمیاندازد: م یاتاق م یبه در بسته  ینگاه اطیبا احت و

بدون اجازه نه... تازه االن هم وقت نهاره همه : دهمیتکان م نیبه طرف یسننر
 هستن... یمشغول شکم چرون

چهار ساعِت  نی... همزمان هم با دهان پر از اشودیو مشغول م زندیم یلبخند
من صننرف  یغزل و خنده ها یها فیتعر انی... غذا مزندیاش حرف م یکار

 ...شودیم
 هیندازد و به شانه ام تکا یخورده اش م میظرف ن یقاشق و چنگالش را تو غزل

تخت گرم و نرممون تا شنننب  یبرم تو خوادی.. االن دلم مدمیترک ی: وادهدیم
 بخوابم...

ست شانه اش م د ست، قوط یچپم را دور  ست را نوشابه ام را به  یاندازم و با د
 ....زمیعز می: خواب؟! هه... تا ساعت پنج در خدمتتون هسترمیگیدست م

نه... من خوابم مندیچسباند و ناله م یم میاش را به بازو یشانیپ ن ن ن .. .ادی: ن
 !شه؟یاالن استعفا بدم... م نیهم خوامیحسام... من م ریشدم... ام نیسنگ
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 نیی... پاکندیو با خنده نگاهم م یرکیز ریخندم... غزل ز یبلند م یصننندا با
 یها... ه*و*س گاز گاز کرده گونه رمیگیم یشده اش را به باز یدم اسب یموها

 ...کندیام م چارهیبرجسته و ر  خورده اش ب
لک م محکم فانتز زنمیپ کار را ب یشننرم اورم آن هم تو یها یتا   رونیمحل 

 ...کنمیو به نوازش گونه اش با پشت انگشت اکتفا م زمیبر
شنانه ام  یکشند و سنرش را از رو یم ینی... غزل هشنودیهوا باز م یاتاق ب در

ا سننر اش ر یکه غزل تند تند روسننر نمیبیو م شننومیم ... از جا بلندکندیبلند م
 ...کندیم

شنانه ام  یکشند و سنرش را از رو یم ینی... غزل هشنودیهوا باز م یاتاق ب در
ا سننر اش ر یکه غزل تند تند روسننر نمیبیو م شننومی... از جا بلند مکندیبلند م

 ...کندیم
صدف تو یصدا شم م ینازک  شچدیپیگو نهار...  ینرفت... فکر کردم دی: ببخ

 ...ینقشه ها بنداز نیبه ا ینگاه هی یندار یگفتم اگه کار
که دهانش از تعجب باز مانده، تق تق  یتوجه به حضننور غزل یو ب ییبا پررو و

 گذارد... یم یلوله شده را گوشه ا یو نقشه ها رودیم زیکنان به سمت م
ردن خو یلزوما برا : وقت نهاربرمیشلوارم فرو م بیج یرا تو میدست ها کالفه

.... کنهیکار نم یزمان یبازه  نیا یتو یاستراحته و معموال کس میتا هی... ستین
کار یادیتو ز دونمیمن نم جدان  فت  ای یدار یو س... در  گهید زیچ هیهد

 داخل... یایم نییپا یندازیسرتو م ینطوریهم ستین لهیطو نجایضمن ا
ده ... شننرمنزنمیدر م گهید ی... دفعه دی: خب ببخشنندیگویبا لبخند م صنندف

 مزاحم نهار خوردنتون هم شدم...
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 غرم: درم پشت سرت ببند... یجنبانم و حرص زده م یم یسر
... به محض بسته شدن در، رودیم رونیو از اتاق ب بخشدیرا وسعت م لبخندش

 ...ابوی: دیگویم یبلند یغزل با صدا
... نننننننننننننننسی: هننننننمیگویگرد شده م یچرخم و با چشم ها یسمتش م به

 زشته...
به گم؟ی: مگه دروغ مدیگویم یعصننب تازه صننند رحمت   یچ یعنی... ابوی! 

 داخل؟! احمق... ادیم نییپا نداهیسرشو م ینطوریهم
 یالک یزایچ ی... برانهیهم تشی: ولش کن بابا... شننخصننرمیگیرا م دسننتش

و  چیزل... نذار صنندف سننر هغ یکار کن نجایخودتو ناراحت نکن... تو قراره ا
 ...ارهیپوچ حرصتو در ب

 یم یرا داخل روسننر شیو موها زنمیم ی... لبخنددهدیاخم سننر تکان م با
تظر ... منرمیگیبرود که آرنجش را م رونیب خواهدیو م کندیم یفرسننتم... پوف

 ...کندینگاهم م
ه ... برونیب برمتی: شننب ممیگویو م کشننمیم میلب ها یدور رو کیرا  زبانم

 ...یروز کار نیمناسبت اول
 ...میعسل دعوت ی: شب خونه دیگویم کسل

 _ خب پس چه بهتر...
 ی... هاِن کالفه ازنمیم شیبرود که باز صننندا خواهدیو م زندیلبخند م یزورک

شت هادیگویم سمت باال خم م می... انگ ستم را از ارنج به  شت و د : کنمیرا م
 باش... یپر انر 
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باریا ندش واقع ن باشنننه اسنننتیلبخ قدم  دیگویم ی...  تاق  به طرف در ا و 
 ...شومیرفتنش م ی رهیو خ کشمیبه گردنم م ی... دستداردیبرم

تو را  ضیضنند و نق یمشننغله، رفتار ها نهمهیا انی... من میصنندف... وا یوا
 دلم جا بدهم؟؟!! یکجا
*** 
ندمیتاپ را م لپ تاق ر ه یسننرگردان، تو... غزل گذارمیم یپاتخت یو رو ب  ا

تاج تخت م هی... تکرودیم خنک سننر  یرو تخت یو خودم را رو رمیگیام را از 
 !؟یبخواب یخوای: نمدهمیم

 .لحظه.. هیچسباند: چرا چرا... صبر کن  یاش م یشانیدستش را به پ کف
به پهلو م یباز دور خودش م و خد...  گاهش م یچر  یزی: چکنمیغلتم و ن

 شده؟!
اال ب ییکشننند... ابرو یم رونیو لباس خواش را از کمد ب دیگویم یکالفه ا نهِ 
ود ب یک میعسننل که برگشننت ی: از خونه شننومیم رهیاندازم و به حرکاتش خ یم

 زنگ زد؟!
تاخ کندیم مک  با  ... دامن لباسننش را مرتب ردیگیکارش را از سننر م ر،یو 

 لنز هام رو جا گذاشتم خونه شون... ی: خود عسل بود... جعبه کندیم
... لباس خواب نسننبتا شننودیم کی... غزل اهسننته به تخت نزدمیگویم یاهان
ساتن با زم یبلند شک یو گلها دیسف ی نهیبه تن دارد از جنس  شت م ... یدر
ش نهیکه زم یکیآن  ست را ب نیاش قرمز ات ست دارم... باب م شتریا تر  لیدو

 یرو تا غزل کشمیو با خنده کنار م میگویدلم م یتو یبلند یاست... خفه شو
 !؟یخندیم یپرسد: به چ یو م خوردیسر م یرو تخت ی... رودیایتخت ب
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 ...یچی: هشودیتر م دیام شد خنده
 !؟یخندیاندازد: به من م یبه خودش و بعد به اطراف م ینگاه یگنگ با

بابا... تو مگه خنده : نه دهمیگردنش هل م ریو دسننتم را ز رمیگیرا م شیبازو
 ...یهست یخوردن شتری! تو ب؟یدار

 ...شنومیم دیجد ی: حرف هاگذاردیام م نهیس یرا رو مشتش
ش زنمیم یلبخند رار ف یزی... از چه چکنمیبح  را عوض م یا انهیو به طرز نا

 ...دانمیخودم هم نم کنم،یم
ان همزم ینیبی... غزل اگه مشهیدانشگاهت شروع م یکالسا گهید ی_از هفته 

 االن بگو... نیبا درس خوندن، شرکت اومدن برات سخته هم
درا اونق گهی... دامیوقت م مهیکه کالس دارم ن یی: نه بابا... روزادیگویم ینچ

 جا بزنم... یزود نیکه به ا ستمیهم تنبل ن
 نزدم... یحرف نی_ من همچ

 : به هر حال...خوردیب*غ*لم تکان م یتو یکم
شار م نیاش را ب ینیب شاره ام ف ست و ا ش شت  : دیگویم ی... آخدهمیدو انگ

 ...رهیگینکن درد م
 لغزانم... یگونه اش م یرو ،ینیب ی غهیرا از ت انگشتم

م : نکن قلقلککشدیرا بابا م شیکه انگار مور مورش شده باشد، شانه ها یطور
 ر کار...س یبر دیبخواب صبح با ریها... بگ ی... امشب باز امپر چسبوندادیم
شت م و شدیگردنش باال م ریو مالفه را تا ز کندیبهم پ از  ی... از حرکت خالک

 : غزل؟؟؟!!!خورمیاحساسش جا م
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 ...ریام ادی_ هوم... به خدا خوابم م
 یحس خوب یلیخ یمحل یحسنننام خان... ب ری... حاال بکش امکنمیم یپوف

 دارد، نه؟!
سمتم م شودیام م یانگار متوجه دلخور غزل صدا چرخدیکه به   ...زندیم میو 
 ...میگویم یهوم
 دفعه؟! هیشد  یپرسد: چ یم غزل

 ... فقط...یچی: هبرمیسرم م ریو دستم را ز کشمیبه سقف دراز م رو
 : فقط؟!کندیپرسشگرانه تکرار م غزل
 ...گمیبهت بگم... بعدا م خواستمیم یزیچ هی... یچی_ ه

 _ خب االن بگو...
 ...الیخ ی_ ب

 نکن... تی... اذری: بگو امدیگویم یلجباز با
 ...دیحسش پر گهی_ نه د

 ...یکن تیآدمو اذ ی_ برو گمشو با حست...مسخره... همه ش دوست دار
 _ کو آدم؟!

 : کوفت...کوبدیام م نهیس یمشت به قفسه  با
 یم میانگشننت ها انیرا م شیچرخم و مچ دسننت ها یبه سننمتش م یناگهان

 تو جوجه؟! هان؟! یهست یبا ک فشارم:
 : ولم کن...دهدیرا به شدت تکان م شیها دست

 بگم؟! خواستمیم یچ یبدون یخواستی_ مگه م
 ...زندیو مشتاقانه به دهانم زل م ردیگیم آرام



wWw.Roman4u.iR  404 

 

 هید ... بعداشتمیدوسش م یلیداشتم... خ یناز ی: جوجه میگویم یاهستگ به
که ول کرد  هیبود، از جوجه م غافل شدم... گوش ماه دهیبهم چسب یگوش ماه

عد د جه م... ب ندم و جو باره من مو فت، دو به...  دمیر قدر خو جه م چ جو
ست داره... چقدر همه  شته... چقدر منو دو رو  ییزایچاون  یمهربونه... با گذ

هاشننو  هی... طاقت گرلرزهیدلم براش م یداره... چقدر من ه خوامیکه من م
 قدر دوسِـ...ندارم... چ

 .. بسه...نننسی_ ه
... اب دهانم را به زحمت از چسنبدیم میسنردش به لب ها یانگشنت ها سنر
 : غزل...کنمیفرستم و خشدار زمزمه م یم نییخشکم پا یگلو
 یو تو خوردیچشمش سر م یاشک از گوشه  ی... قطره هازندیتند پلک م تند

 ...شودیگم م شیموها
: من مکشیم نییلبم پا یو از رو کنمیرا مشت م شیدست راستم، انگشت ها با

 دوست دارم غزل...
باهات بود... قبلش چکندیزمزمه م مرتعش ! ؟ی: صننندف که فقط دو سنننال 

ل ! مگه به قو؟ینبود نیریدنبال شنن رسننتانوی! مگه کل چهار سننال دبن؟یریشنن
 عشق اولت نبود؟! نیریخودت ش

... به عنوان دختر ومدیشم مخو نیری! من فقط از شن؟یریخندم: ش یم فیضع
سا شما ها تو یهم تو یادیمون که خب ز هیهم شم بود.. وگرنه  دهن من  یچ
ش نیانداخت شق اولت بوده... بعدش هم که اونا رفتن انگل نیریکه  انگار  سیع
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بازم فقط تو بود نه شنننی... االنم ببیاز اول نبودن...  نه  نیری...  هسنننت... 
 من فقط تو رو دوست دارم... تو هم... ...میصدف... فقط من و تو موند

: منم فقط تو رو دوست دارم... از اولم فقط تو رو دوست کشدیرا باال م دماغش
 داشتم...

ا ر شی... موهاهیگر ریز زندیبلند م یو با صنندا خزدیآغوشننم م یتو یناگهان و
 ...ینطورینکن ا هیب*و*سم: غزلم گز یاش را م قهیو شق زنمیکنار م

... رمیبا خودم و احسنناسننم درگ یاز ِک  دونمی: نمدمیو ادامه م کندیم یهق هق
و تو... انگار از همون اول هم  ییفقط تو دمید دمیفکر د یخب... هر چ یول

 ...یفقط تو بود
س صورتش شار م نهیرا به  سر هم تکرار م دهمیام ف شت  را؟! : چکندیو تند و پ

 !ر؟یچرا انقدر د
سرعت، به موها و سه م شیمن به همان  هر چقدر  دهمیو اجازه م زنمیب*و*

 و دلش را سبک کند... یخودش را خال خواهد،یکه دلش م
*** 

 ایخانه  یهسننتند... از روابط گرم تو یکلمه عال یواقع یبعد، به معن یروزها
 از ته دل و یشننرکت گرفته، تا ابراز عالقه ها یتو یواشننکی یها یریغافلگ

زوج ها... مثل  ی... مثل همه ندیآ یپروا به زبان م یکه ب ییدوسننتت دارم ها
 یاجبار... گاه کی ارا با عشننق آغار کردند... نه ب شننانیکه زندگ ییهمان ها

... اما خب... انقدر ها هم زندیموقع صنندف آرامشننمان را به هم م یحضننور ب
 ،یلیتحصنن دیه با آغاز ترم جدک میدواری... من و غزل، هر دو امسننتیمهم ن

 ...چدیبپ مانیشرکت به دست و پا یصدف هم کمتر تو
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سا  ها را ز د،یترم جد یبرا د،یجد فیمانتو و ک دیخر یبرا و  میکنیو رو م ریپا
 یغزل فقط دسننت رو م،یامد یم دیخر یکه برا یبر خالف دفعات قبل نباریا

 ...شودیکه واقعا الزمش م گذاردیم یلیوسا
ضوع تنها سفر نیکه ا یمو شفته کرده،  ست که ه یروزها افکارم ا  رهیمد ئتیا
و  دیبازد یبرا د،یجد یداده که من و صنندف را به عنوان سننهامدار ها بیترت

شنا شعبه  ییآ صفهان بفرستند و نم یبا  ضوع را چطور نیا دانمیا ه غزل ب یمو
 نیا یتو اراکسننوت هم م شیپ یاز مهندس ها یکی... البته قرار اسننت میبگو

به هر حال فرق یسننفر همراه خب  ما  ند... ا  جادیدر اصنننل موضننوع ا یک
 ...کندینم

 یکه انگار جلو کندیرفتار م یبازم طور ش،یکه غزل با تمام ادعا ها مخصوصا
 نکهیندارد... با ا یریتاث چیمن هم ه یکم دارد.. و صننحبت ها یزیصنندف چ

ندیتکرار م میمدام برا با هم حت ک ما  مل دارم، ا کا ماد  به تو اعت اگر  یکه من 
سپردیکه رنگ از رخش م نمیبیصدف از کنارمان عبور کند، م سا  تی... من ح

ترس  یمطمئنا من هم با نوع شد،یعوض م مانی... اگر جاکنمیرا درک م شیها
 حساس است... یو افراط یادیز گریبودم... اما غزل د ریدرگ
... 
تنها غزل اسننت که  دانمی... ندانسننته مشننودیباز م یاجازه ا چیه یاتاق ب در

تاق م نگونهیا مد، دمش را  ینطوریباز صننندف ا کی... شننودیوارد ا خل ا دا
 : دلت تنگ شده جوجه؟!میگویبرگردم م نکهیا یو ب زنمیم ی... لبخنددمیچ

 !رحسام؟ی_ ام
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و به عقب  رمیگیفاصننله م ینقشننه کشنن زیلرزانش، از م یاز صنندا متعجب
 شده؟! ی: چچرخمیم
 !؟یبر ییپرسد: تو با صدف قراره جا یمقدمه م یب

 !؟یدی: از کجا فهمکشمیرا به چنگ م میموها
 ...یبا صدف بر یخوای! م؟یعنیگزد: راسته  یم لب

 خوام برم... مجبورم که برم... ی_ نم
 !؟یکه مجبور یچ یعنی_ 
 گرفته... میتصم رهیمد ئتیمجبورم... ه یعنی_ 
گه خودت  رهیمد ئتی: هدیگویخروش م با جدش... تو م با هفت  غلط کرد 

 !؟یستین یکوفت ی رهیمد ئتیجزئ اون ه
 بابا... ی... انییپا اری: چته تو؟! صداتو برمیگیرا م شیبازوها

 ...کندیم یپوف
ساعت م ینگاه سته م یبه  سامیگویاندازم و اه و  جمع لتوی: آخر وقته... برو و

 ...میخونه حرف بزن میریجور کن م
 شیپ یو با لگد به راحت میگویم یَاه نسننبتا بلند رود،یم رونیکه از اتاق ب غزل

سدیم یباغ بر نی... هر دم از اکوبمیم میرو ... به دلم مانده ده روز... فقط ده ر
 آرامشمان را به هم نزند... زیچ چیو ه میتنش داشته باش یروز ب

را به  نیماش کندی... غزل صبر نمشودیم یسکوت ط یشرکت تا خانه تو ریمس
 ...رودیو به خانه م شودیم ادهیببرم... به سرعت پ نگیپارک
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... رمیگیم شیو راه واحدمان را پ برمیم نگیرا به پارک نیمشننوش، ماشنن یذهن با
 مانمیو منتظر م زنمیم هی... به کانتر تکدیا یتق و توق از اتاق خواب م یصنندا

 ...کشدیطول نم ادی... انتظارم زدیایب رونیتا غزل خودش از اتاق ب
 : خب؟!دیگویمقدمه م یو ب دیا یم رونیاز اتاق ب یقیبا اخم عم غزل

 : خب به جمالت...میگویم یتفاوت یتظاهر به ب با
 ...گمایبهت م یزیچ هی: به خدا کندیرا مشت م شیها دست
 حیفرت ی... برافمهیاز وظا یسفرو برم... جزئ نیا دی: غزل من بامیگویم کالفه

 ...رمیکار م ی... برارمینم
 ...رمیهمراه خودشون ببرن... بگو نم رنیدستتو بگ یستی_ بچه که ن

 ...شهی_ نم
 ...امی_ پس منم باهات م

 ...شمی... اتفاقا خوشحالم مایب یتونی_ اگه م
پاشننم ب ی: من چطوردیگویم غیج با با تو   امیدرس و دانشننگاهمو ول کنم 

 مسافرت؟؟؟!!!
منم باهات  یگیم یها... خودت دار هی: عجب خرکنمیرا گرد م میچشننمها

 ...امیم
تو رو  ی: من چطورکندیلب زمزمه م ریکشننند و ز یرا از دو طرف م شیموها

 خدا... یمسافرت؟! ا یول کنم که با صدف بر
 ...گمیبهت م یزیچ هی: غزل حواست به حرف زدنت باشه ها... شومیم براق
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با ی! مگه من چه گ*ن*ا*هگم؟ی_ مگه دروغ م تنم از  دیکردم که هر لحظه 
 ...نیریبار ش هی... یبار اون صدف گور به گور هیبلرزه...  یکیحضور 

 شوهر داره... نیری... شننوانهی_ غننننزا... خجالت بکش د
شانس ندارم دیگویم یلجباز با شه... من که  شته با شوهر دا  یدید هوی: خب 
 از شوهرش جدا شد... نمیریش

 یادآوریکه همه ش با حرفهات  یچ یعنی... خورهی_ غزل کم کم داره بهم بر م
 یگیم ایعشننق اولت بوده...  نیریشنن یگیم ای! ؟یبه من اعتماد ندار یکنیم

سافرت... مگه من م یچطور ستمت م صدف بفر  یسفر کار هی یتو خوامیبا 
... یوددوست ب نهیبا اون آرماِن بوز رستانتویبکنم... تو سه سال از دب یچه غلط

رو  نایار اب هی... من ندتینب ییکه دا یشدیم ادهیپ نشیتر از ماش نییدو کوچه پا
 ! آره؟!؟یکوبیسرم م یبا صدفو تو میدوست یبه روت اوردم که تو ه

صبان صورتش شدت ع ست بودم... قبول...  قرمز تیاز  شده: من با آرمان دو
س یخونه ش که نم گهید یول سافرت که با نه یبر یرفتم... تو قراره با ک  تیام
و اصننال هم نگران ابروش  کردیدعوت م شیمجرد یتو رو به خونه  یشننرم یب

 نبود...
 رفنننن یآرمان نم یپرد: از کجا معلوم تو هم وخونه  یهوا از دهانم م یب

 سوزاند... یو صورتم را م پردیمثل برق از سرم م یزیچ
غزل خانوم... راه  نی: آفرزنمیو پوزخند م کشننمیرا به گونه و چانه ام م دسننتم

 ...یافتاد
 خواسننتمیحسننام... به خدا نم ری: امردیگیدهانش م یدو دسننتش را جلو هر

 شد... ییهویبزنم... 
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 ...نمی: بذار ببدیگویو م دیا یجلو م و
دت ... به جون خودی... ببخشرمیبم ی: الهزندیر دستم را از صورتم کنار مزو با

 نبود... یعمد
صنوع میگویم یدلم خدا نکنه ا یتو شتناک یو اخم م ام  یشانیپ یرو یو وح
نبوده... اما خب غزل مجبور اسننت  یاندازم... کامال مشننخص بود عمد یم

 ام را برطرف کند... یتا ناراحت دیایب نییاز موضعش پا یچند ساعت
: خدا منو بکشه... گذاردیگونه ام م ی... غزل باز دست روزنمیرا پس م دستش

 !؟یشنویدستم بلند شد... م اریاخت ی... به خدا بنی... منو ببریام
 ی: الهب*و*سننندیگونه ام را م یاپیاندازد و محکم و پ یدور گردنم م دسنننت

شتباه کردم... بب میشوهر یفدا شم... ا ستم  نیب صورتش... د شده  سرخ  چه 
 !زم؟یحسام؟! عز ریبشکنه... ام

دسننت از قربان صنندقه  یگزم تا نخندم... غزل ناگهان یرا محکم م نمییپا لب
 ...ردیگیو فاصله م داردیرفتن برم

م با گاهش  ن مکنمیاخم  نداختدیگوی... حرص زده  منو دسنننت ا  ی: 
 !؟ع*و*ض*ی
 ...یاز چشمم افتاد گهیچشمم غزل... د ی_ برو از جلو

 لمیسنناعته داره ف شی_ به درک که از چشننمت افتادم... م*ر*ت*ی*ک*ه شنن
 کنم... یازش معذرت خواه ینطوریکه من ا کنهیم یباز

 یلی... بچه پررو من از مامان بابام سیهم نکن یمعذرت خواه یخواستی_ نه م
 نخورده بودم تا حاال...
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 !ه؟یچ یدونی... اصال میشد نیکه ا به الالت گذاشتن یل یل ینطوری_ هم
: اصال خوب کردم زدم... ستدیا یم میو دست به کمر روبه رو کنمیم نگاهش

 حقت بود!
 : بله؟!کنمیرا گرد م میچشمها

بار  هی: اخبارو رودیترسند که همانطور عقب عقب م یاز نگاهم م یانگار غزل
 ...گنیم

 ...فهیتکرار کن ضع گهیبار د هی ی: جرئت دارمیسا یهم م یرا رو میها دندان
به سننمت  ،یگوش خراشنن غیو با ج پرخدیو همزمان، غزل م کنمیپا تند م و

و از پشننت به تاپش چنگ  کنمی... دنبالش مکندیاتاق خواب ها فرار م یراهرو
شمی... تاپش را مشودیکه متوقف م ییتا جا شودی... حرکتش کند مزنمیم ... ک

 ...خوردیام م نهیاز پشت به س
وقفه  ی... غزل بکنمیدسننت بلندش م یاندازم و رو یم شیزانواها ریز دسننت

با زانوکشننندیم غیج به موهادهمیبه جلو هل م می... در حمام را   می... غزل 
 حسام... ری... اموونهیاندازد: ولم کن د یچنگ م

 ی... کف دسننتم را روزندی... به شنندت دسننت و پا مکنمیم شیوان رها یتو
 ...کنمیگذارم و آب سرد را تا اخر باز م یاش م هنیقفسه س س

گشناد  یبه چشنمها رهی... خشنودیلحظه دسنت و پا زدنش متوقف م کی یبرا
ست  یاول و آخرت بود رو ی: دفعه زنمیم یثیشده اش، لبخند خب شوهرت د

 ... مفهومه؟!فهیضع یبلند کرد
ستم را از رو و سه  ید  یبجنبد و از تو... تا به خودش دارمیاش برم نهیس یقف

 یا هی... ثانرومیم رونیو ب دومیبه طرف در م د،یایب رونیاز اب سننرد ب زیواِن لبر
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شت به در م ستم بهت کوبدیبعد، غزل با م : ک*ث*ا*ف*ت رذل... دعا کن د
 نرسه...

 ...کنمی: باشه... دعا مدارمیدر را از پشت نگه م ی رهیدستگ
 ...نمزیم خیحسام... باز کن درو دارم  ری: خدا لعنتت کنه امزندیلگد به در م با

 آب گرم... ریاحمق جان خب برو ز دیبگو ستین یکی... خندمیم تنها
 ینیگرومب برخورد جسم سخت و سنگ ی... صداداردیدست از تقال برم غزل
 ...دیآ یم نیبا زم

 دست خودت... ی: کار ندکنمیم کیرا به جدار در نزد دهانم
 نی... خب اولکندیصورتم گز گز م یاش رو یلیس یجاخندم...  یاهسته م و
 ...مینوش جان کرد زمانیرا هم از دست همسر عز مانیزندگ یلیس

م... از سرت گذشت ایجوجه... ب رونیب ای: برومیو عقب م کنمیرا رها م رهیدستگ
 اخرت باشه... یدفعه  یول

؟! : غزلزنمیو صنندا م کنمی... لبم را تر مدیا ینم یگذرد و جواب یم هیثان چند
 جنبه؟! یب یبابا... قهر کرد رونیب ایب

صداکنمینم افتیدر یهم جواب باز شر اب م ی... تنها   ی... دختره دیا یشر 
 اش گرفته... ینفهم... باز

ستم را رو گردمیرفته را برم راه ستگ یو د و... ت امی: غزل من دارم مگذارمیم رهید
 اماده کن... یکتک درست و حساب هی یخودتو برا

که کنارش افتاده،  اریو دوش سنن نیزم یغزل رو دنی... با دکنمیدر را باز م و
 رسانمیم دهی... با دو قدم بلند خودم را به غزل که رنگش به شدت پرزندیبهتم م
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ستم را ززنمیحمام زانو م سیسرد و خ نیزم یو رو سر م ری... د  دهمیگردنش 
شمیب*غ*لم م یتنه اش را تو میو ن صداک ! غزلم ؟یشنویم مو: غزل... غزل 

 غلط کردم باز کن چشمهاتو...
 : غزلم؟! جوجه؟! چشمهاتو باز کن...زنمیدست به گونه اش م با

 : غزل...زنمیم یا دهی... لبخند ترسلرزدیم شیپلک ها کنمیم حس
 میگلو یتو دهینکش هیکه به ثان کشمیم ی... نفس راحتدیگشا یپلک م ریتاخ با

ه ک یخیاز اب  ماندیباز م مهیو دهانم ن شوندیبسته م می... چشمهاخوردیگره م
 یبدن غزل از رو ینیسنننگ کنمی... حس مشننودیم دهیهوا به صننورتم پاشنن یب

 ...شودیدستم برداشته م
ود... غزل بهتر ش دمیتا د زنمیو تند تند پلک م کشمیم سمیبه صورت خ یدست

ش شت  سنمیبیتار م نکمیع سیخ ی شهیرا از پ اندازد  یم یرا کنار اری... دوش 
 مثل خودش قایسننرم اورده باشننه رو دق یکه کسنن یی: بالدیگویو با خباثت م

ضمن... اون حیگیم شهیخودت هم نوی... اکنمیم یتالف شت رف... در  ه ک یز
 ...کنمیم ی... به موقعش اونم تالفمونهیم ادمی یبهم زد

 از ی... راهکنمیدهانم را تف م یو... آب ترودیم رونیسالنه سالنه از حمام ب و
 ...شدکیم ریام شده ت ینیکه وارد ب یبه گلو و گوشم، به خاطر حجم آب ینیب

 شیبندم... دوش را سننر جا یاب را م ریو شنن شننومیاز جا بلند م یسننسننت با
 ...کنمیبه غزل، حمام را ترک م راهیو با بد و ب گردانمیبرم

*** 
ش ست م یگو ست به د صداکنمیتلفن را د : دیآ یمامان با خش خش م ی... 

 تب هم داره؟!
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 خرده داغه... هیچسبانم: آره...  یغزل م یدستم را به گونه  کف
 دهم،یمامان گوش م یکه به دستور ها ینی... حدیگشایپلک م یحال یبا ب غزل

 افتد... یهم م یرو شیپاشم... پلک ها یبه صورتش م یلبخند
شق چا ی_ به اندازه  شه ب ری... امیخور یدو تا قا ست با سام حوا شه ن شتریح

دم بکشنننه بعد  قهیده دق هیاب جوش... بذار  وانیل هی یتو زیبر شنننیها... آو
 ...گهید هیچ یدونیکه م شنیصافش کن بده بهش بخوره... او

 ایسننس الزان یکه تو ینی... همسننتمی: آره مامان خنگ که نمیگویم یدلخور با
 ...گهید شنهیاو میزیریم

 خندد: آره همونه... گلو درد هم داره؟! یم مامان
 !؟ی: غزل گلو درد هم دارکنمیبه انگشتان غزل وارد م یفشار

 ...رهیگی: فشارم نده دردم مکشدیم غیج
ستم را پس م یفور شمید ش لهی: خک سهی... مامان مدیخب ببخ هم  گلو درد پر
 !؟یدار
: دیگوی... مامان مکنمیمامان تکرار م یو جوابش را برا دیگویم یفیضننع ی آره

گلوش عفونت کرده... آب نمک بهش بده قرقره کنه... منم اگه بتونم  نیخب ا
 بهتون... زنمیسر م هی یعصر

 نوش جان کنه... ستیو دو ونیلیم هی دینداره... با دهیفا نایا گهی_ نه د
 ...زنمی: خفه شو... من امپول نمزندیپتو داد م ریاز ز غزل

 نکن... تیحسام بچه رو اذ ری: امدیگویم خگرانهیتوب مامان
 تحفه... نیمنو بزن به خاطر ا ایخب بابا... ب لهی_ خ
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اگه حالش بدتر شد  نیخرده سرم شلوغه... بب هی_ درست هم حرف بزن... من 
 !؟یندار یبرم... فعال کار دی... من بامارستانیب اریورش دار ب

 ...ی_ نه.. مامان مرس
حافظ اب تاه یخدا ماس را قطع م یکو نار میسنن یب یو گوشنن کنمیت  یرا ک
و  کشننمیکنارش دراز م ی... به اهسننتگکندیم نیف نیپتو ف ری... غزل زگذارمیم

 : نکن... سرده...زندی... به پتو چنگ مزنمیسرش کنار م یپتو را از رو
ز جوجه هنو: کنمیگوشش زمزمه م ریاندازم و ز یم چشیرا دور تِن پتو پ دستم

 دلخوره؟!
 : بننلنننننه...دیگویناز، کشدار م با

 خندم... یم آهسته
 برطرف بشه؟! تیکنم دلخور کاری_ چ

... شهی... خودش برطرف میبکن یتو کار ستی: الزم ندهدیجواب م یدماغ تو
 ...ستمین یا نهیمن ک

سننرما  ی... دوسنننت داری: َاه برو اونطرف خفه م کردزندیغر م یبا کالفگ و
 !؟یبخور

 !؟ی_ نه پس بذارم همه ش رو تو بخور
صورتش حالت گرکندیپتو نگاهم م یال از  خندد: االن یدارد و لبانش م هی... 
 ! بلند شو برو سر کارت...؟یکه چ ینشست نجایا

جب حرف ماس گرفتم خبر دادم امروز ی_ ع بذارم؟! ت ها  جه رو تن ... جو
 ...کهیتا  یز پنجشنننبه س سنناعت کارسننر کار... امرو میرینم چکدوممونیه

 ...ادینم شیپ یمشکل
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 مینی... بشننمیدارم خفه م ی: وازندیسننرش کنار م یو پتو را از رو کشنندیم یآه
 ...پهیک ِپ یک
 ...گردمی... صبر کن االن برمشنیپرم: اوه... آو یجا م از
ور دسننت... کنمیاتاق را ترک م خورد،یغزل غر بزند جوشننانده نم نکهیقبل از ا و

 ی... غزل با چندشننوارگردمیو باز به اتاق برم کنمیمامان را اجرا م یالعمل ها
 !ه؟یچ نی: َاه... ازندیم وانیبه ل یو لب ردیگیرا از دستم م وانیل

 که مامان گفت... هی_ همون
 توش بنداز... یزیچ ینبات ،یقند هیبرو  ای_ ب

 از قند و نبات نبرد... ی_ نه... مامان اسم
 خودم... برو... دونمیمن م_ 

 چسبانم: بخور انقدر غزن... یم شیرا به لب ها وانیل
 د...بنوش یجرعه ا کنمیو وادارش م برمیرا باال م وانی... ته لکندینق نق م غزل

 ...گهید خورمی: نمکشدیاخم سرش را عقب م با
دکتر... تو تا  می: پاشو... بلند شو برکوبمیم یپاتخت یرا رو وانیو ل کنمیم یپوف

... پاشننو لباس یشننیخوب نم یخوشننکل نوش جان نکن نیلیسنن یچهار تا پن
 بپوش... زووود...

 ...وانوی... بده لخورمی: خب باشه مکندینگاهم م تیمظلوم با
 اتشیتا محتو ستمیا یسرش م یو دست به کمر باال دهمیرا به دستش م وانیل

 خزد... یپتو م ریباز ز گرداند،یرا که بهم برم یخال وانیرا تا ته سر بکشد... ل
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: برو زندیبسننته لب م ی... با چشننمهازنمیاش کنار م یشننانیرا از پ شیموها
 ...یشیم ضیمر ریاونطرف ام

 مسافرت... یبر یخوای: مکندیبا مک  اضافه م و
 باالخره؟! یشد ی_ راض

 هم دارم؟! یا گهید ی: چاره دیگویم یو با دلخور دیگشا یم پلک
 !؟یقراره بر یپرسد: ک یم فی... ضعزنمیم لبخند

 ...گردمی... پنجشنبه عصر برمرمی_ دوشنبه صبح م
 ...گهیچهار روز د یعنی: کندیو زمزمه م دیگویم یاوهوم
 !ارم؟یبرات ب یدوست دار یچ ی: سوغاتکنمیگاه سرم م هیرا تک آرنجم

 ...میزنی... بعد حرف مادهی_ هنوز وقت ز
 یکه به زبان م ی... تک تک کلماتدهدیازارم م شی... لرزش صننداکنمیم یپوف

 ...دهدیآزارم م نیکشد و ا یم ادیاش نسبت به من را فر یاعتماد یاورد، ب
 ...ی: تو منو ماه عسلم نبردکندیبغض زمزمه م با
 شیشننانه ها ری... دسننتم را ززندیپلک م ی... به ارامزنمیزل م شیچشننمها به
م ک هی... برمتیغزلم... ماه عسننلم م برمتی: مرمشیگیاغوشننم م یو تو برمیم
کنم...  سی... کارامو راست و رفتمیشرکت جا ب یخرده تو هیصبر کن...  گهید

 خب؟! برمت،یم یهر جا بخوا
 ...سکویبرم د خوادی... دلم مهیترک می: برکشدیرا باال م دماغش

 : جان... چه خوش اشتها...خندمیم
سوار  شت_  شم... تازه از ا خوامیهم م یحیتفر یک  آرزو هم برام یبالون ها نیب

 ...لمایبفرستم هوا... مثل ف ریبگ
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 !گه؟ی_ چشم... د
 ...نای_ فعال هم

 خس خس ی... با کمکنمیگل انداخته اش را نوازش م یانگشت اشاره گونه  با
س که نف یی... تا جاشننومیم رهیسننکوت به صننورتش خ ی... توکشنندینفس م

 ...رودیفرو م قیعم یو به خواب شوندیارام و منظم م شیها
*** 

 : خب...کنمیگذارم و زمزمه م یغزل م یشانه  یرا رو دستم
نه تنها خو ی... توکنمیم دی: بازم تاکمیگوی... آهسننته مزندیم یکمرنگ لبخند

ه نخوب نشده... برو خو تیهنوز سرماخوردگ یبعد از چهار رو نی... ببینمون
 منم راحت تر باشه... الی... بذار خنایمامان ا ایعسل...  ی

 ... خوبه؟!مونمیاونجا م رمی_ شبا م
سم ستمیم رونیب یرا با کالفگ نف روز رو  ی هیبق وونهی: خب ددیگوی.. غزل مفر

 شرکت... ایدانشگاهم،  ایکه 
 ولتینکن... وسننا تمی... انقدر اذسننتیبند ن یچی_ غزل من اونجا دسننتم به ه

 بمون... باشه؟! ییدا یچند روز برو خونه  نیجمع کن ا
 : چشم...زندیم پلک

 ...کندی... غزل اخم مشودیم کی... صدف نزدنشانمیلب م یرو یپهن لبخند
 پروازمون رو اعالم کردن... ی... شماره شهیم رید میبر دیحسام... با ری_ ام
 ...ستدیا یدور تر، منتظر م یجنبانم و صدف کم یم یسر
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س یبرا ست هاشومیغزل خم م دنیب*و* اندازد...  یرا دور گردنم م شی... د
: دوست کنمیکنار لبش زمزمه م ییب*و*سم و جا یهر دو طرف صورتش را م

 دارم...
 ...شهی: دلم برات تنگ مدیگویم یکشم... به آرام یعقب م و

 ...گردمیزود برم ی... ولشتری: من بکشمیم شیدستم را به بازو کف
 یو دسننت دور کمر غزل م رومیم ی... چشننم غره ازندیم میباز صنندا صنندف

 ...شومیفشارمش و بعد جدا م یاغوشم م یتو یاندازم... کم
 ... به سالمت...شهیم رتی: برو دکندیلباسم را مرتب م ی قهی

 و زندیم ی... لبخندشننومیازش جدا م ،ینسننبتا طوالن یخداحافظ کیاز  بعد
ست تکان م شانه ام م یزدی... مهندس ارمیگی... نگاهم را مدهدید  یشانه به 

از خانومت... سننفر قندهار که  ی: چه عحب دل کنددیگویو با خنده م دیا
 ...یرینم

 ...میشیباره که از هم جدا م نی_ از بعد ازدواجمون، اول
 ...دیجفتتون عادت کن یعنی... یسفر ها عادت کن نیبه ا دیبا گهی_ د
 ...ارمشیبا خودم م گهید ی: دفعه کنمیو زمزمه م کشمیم یآه

 !ه؟ی: چمیگوی... با پرخاش مخنددیم زیر زیر صدف
 ...یچی: هدهدیتکان م نیو سرش را به طرف گزدیم لب

 ...رمیتا ازش فاصله بگ دهمیسرعت م میو به قدمها کنمیچپ نگاهش م چپ
 ...وونهی: دشنومیپر خنده اش را پشت سرم م یزمزمه  یصدا

... 
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و اول با غزل تماس  کنمیرا روشننن م لمیبه اصننفهان، موبا دنیمحض رسنن به
احمق...  ی... دختره کشنندیمغزم سننوهان م یگرفته اش رو ی... صنندارمیگیم

افتاده عوارض  ادشیکردم حاضننر نشنند دارو مصننرف کند... تازه  یهر کار
 شان است... دهیاز فا شتریب ییایمیش یداروها

تاک نیصننندم یبرا پا یکه تو کنمیم دیبار  به   انیخانه تنها نماند و تماس را 
 ...رسانمیم
 ...کشدیطول م یدو ساعت یکی م،یاتاق ها ساکن بشو یو تو میبه هتل برس تا

 ...کشمیم رونیرا ب میها یگذارم و لباس راحت یتخت م یرا رو چمدانم
 ...شومیتخت ولو م یلباس رو ضیاز تعو بعد

با ... احتماال سننر دهدی... جواب نمرمیتا با غزل تماس بگ دارمیرا برم لمیمو
 کالس است...

ساب زنمیبه مامان زنگ م نباریا  دهدیم نانی... اطمکنمیسفارش غزل را م یو ح
 غزل تنها بماند... گذاردیکه نم
 کنارم، بدجور یخال یغلتم... جا یو به پهلو م دهمیبالش سر م ریرا ز لیموبا

 ...کندیم یدهن کج
... 
ست م یاز پهلو یکالفگ با ساعت دو و ب یچپ، به را  ی هقیدق ستیغلتم... 
ست و عل مهین ستگ یشب ا شمانم  چیمفرط، به ه یرغم خ وجه خواب به چ

 ...ستیچ یخواب یب نیا لیکه دل دانمیخوب م یلی... و خدیآ ینم
 خوابه... غزل :کنمیتکرار م یو با کالفگ کنمینگاه م یپاتخت یرو لمیموبا به
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 زیخ می... نداردیدست از سرم برنم شیصدا دنیشن ی... وسوسه کشمیم یپوف
با  شننومیم با کیو  که دارمیبرم یپاتخت یرا از رو لمیحرکت، مو به درک   ...

 بکشم و غزل در خواب نار به سر ببرد؟! یخواب یخواب است... من ب
رار تماس برق ده،یبوق اول به دوم نرس ،ی... در کمال ناباوررمیگیاش را م شماره

 حسام؟! ری: امچدیپیگوشم م یمتعجب غزل تو یو صدا شودیم
 _ سالم...

 هنوز؟! یدی: سالم... نخوابدیگویمک  م با
 ...برهی: بدون تو خوابم نممیگویصداقت م با

 : منم...دیگویم بالفاصله
 !؟ییپرسم: کجا ی... و مزنمیم یخند تک

 ...شمهیخودمون... آوا پ ی_ خونه 
بعد، غزل اسنننت که  ی هی... چند ثانمیکنیو هر دو سننکوت م میگویم یآهان

 !گذره؟یشکند: خوش م یسکوت را م
 : اصال...کنمیمک  زمزمه م یب
 ...میخندیهر دو با صدا م و

 با لگد ادیشننبا تا خواب به چشننمهام م نکهیغزل... عادت کردم به ا یدونی_ م
 ستیم نه چکسیتو صورتم... تازه ه یبا پشت دست بزن ایمم تو شک یبکوب

 ...رهبینم میخوا نیهم یبه خوردم بده... برا دهیم یتوت فرنگ یموهاشو که بو
 تونمیدهنت رو م یتو رهیحسنننام... حاال موهام که م ریام یبدجنسنن یلی_ خ

ن هم تکو لونیاپس کیخواب  یقبول کنم... اما مشت و لگد رو اصال... من تو
 ...خورمینم
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 !بره؟ی... حاال تو چرا خوابت نمحی: بله بله صحمیگویخنده م با
م ب*غ*لش فشار یتا صبح تو یکی: منم عادت کردم کندیزمزمه م متیمال با

 ...شهیم بمیآواست که نص یبده... اما امشب فقط خر خر ها
 فرستم... یم رونیرا با صدا ب نفسم
 !؟ینصفه شب یزنیحرف م ی: با کدیآ یخواب آلود آوا از پشت خط م یصدا
 ... تو بخواب...یچکی: هدیگویم یبه آهستگ غزل

 ...دیآ یم یخش خش یصدا و
 ...یمونیدانشگاه... خواب م یبر یخوای_ غزلم برو بخواب... صبح زود م

 حسام؟! ری_ باشه... ام
 _ هوم؟!

 ...یعنیبهت بگم...  خوامیم یزیچ هی_ 
 شده؟! یزی_ چ

نه... فقط... ب هت م ی... برگشننتالیخ ی_  فکرتو مشننغول  خوامی... نمگمیب
 کنم...

 افتاده؟! ی_ اتفاق بد
 بهت... گمی! حاال مه؟ی_ نه بابا... اتفاق بد چ

 ...ی_ باشه هر طور راحت
 ...خنددیم یارام به

 !؟یندار ی... کاری_ برو... برو بخواب صبح از کالست نمون
 _ نه... مواظب خودت باش...
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 غزلم... فعال... ب*و*سمتی_ م
 یام م نهیسنن یرا رو لی... موبارسننانمیم انیو تماس را به پا کندیم یخداحافظ

 ...بندمیبرم و با ارامش پلک م یسرم م ریرا ز میگذارم... دست ها
*** 
 ...شومیو از جا بلند م کنمیدهانم را با دستمال پاک م دور

 پرسد: کجا؟! یاندازد و م یپرم م مهین یبه بشقاب غذا ینگاه صدف
 ... اخر به تو چه؟! به تو چه؟!کنمیم یکالفه ا پوف

 !؟یریکه... کجا م ینخورد یری: چدیگویم یزدیا مهندس
با رمی: ممیگویو م کنمیم یتشننکر اتاق جا گذاشننتم...  یتو لمویاتاقم... مو

 نگران بشه... رهیخانمم تماس بگ ترسمیم
 میرب میخوای: باشه... فقط حواست باشه فردا مدهدیسر تکان م یزدیا مهندس

 ...ی... باز مثل امروز صبح خواب نمونتیسا
 ...نیاریبه روم ب یبابا... حاال ه ی: امیگویخنده م با

ا ... بکنمیرا ترک م یسننالن غذل خور ،یبلند یو من با قدم ها زندیم یلبخند
سننوار  دهد،یکه ارم هتل را دارد و عدد نه را نشننان م یبه سنناعت گرد ینگاه

 ...شومیاسانسور م
 لمیوباو م شومی... به سرعت وارد اتاقم مستدیا یهفتم م یطبقه  یتو آسانسور

ت اس بیندارم... عج یتماس از دست رفته ا چی... هکنمیم دایتخت پ یرا رو
 یبار آن هم تو کینگرفته... من هم از صننبح، فقط  یکه غزل از صننبح سننراغ

 دو جلسه، باهاش تماس گرفتم که جواب تلفنم را نداد... نیب یوقفه 
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د " دستگاه مشترک مور دیگویکه م یزن ی... صدارمیگیشماره اش را م گرید بار
 لبم را باحرص بکنم... یپوست گوشه  شودیباشد" باع  م ینظر خاموش م

صبح آوا را به مدرسه رسانده  دیگوی... مرمیگیمامان را م یشماره  نباریا غزل، 
 ازش ندارد... یخبر گریو بعد از آن د

: مگه دستم بهت نرسه... زنمیلب غر م ریکنم و ز یرا اشفته م میدست موها با
 فکر... یب

با و  ندکیچراغ خواب بر خورد م ی هی... به پاکنمیپرت م یپانخت یرا رو لیمو
 افتد... یم نیزم یرو

سم شتاب و با کالفگ نف سف یم رونیب یرا پر  ستم... تلفن   زیم ینگ رور دیفر
: دهدمیو تلفن را جواب م کنمیدست دراز م ی... با اعصاب خردخوردیزنگ م

 بله؟!
 جناب رهام... ری: سالم... وقتتون بخچدیپیگوشم م یتو یزن میمال یصدا

 ممنون...اندازم: سالم...  یرا باال م میابروها
 ونن...! خانمتون منتظرت؟یالب یتو دیاریب فی: ممکنه تشردیگویم متیمال با
 : بله؟؟!!میگویم ینسبتا بلند یگرد شده و صدا یچشمها با
صدا یتو یرییتغ چیه نکهیا یب صله تکرار م جادیا شیولوم  : کندیشود، با حو

 آوردن... فیعرض کردم همسرتون تشر
 همسر من االن اونجان؟! یعنی... شمی: من متوجه نمدهمیام را فشار م یشانیپ

شماره  یالب ی_ بله... تو ستن...  سیاتاقتون رو م یمنتظرتون ه ... منتها دنیپر
 که... دهیهتل اجازه نم نیقوان
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 ...نییپا امی: بله بله متوجه شدم... االن مپرمیحرفش م یتو
... چه شننومیو از جابلند م کوبمیتلفن م یرا رو ی... گوشننکندیم یتشننکر

 !وانه؟ید نیا دیگویم
 ...رومیم رونیبندم و از اتاق ب یرا م راهنمیپ ییباال ی دودوکمه

 ...گذرانمیاطرافم را از نظر م شوم،یکه م یالب وارد
مانتوکنمی، مک  م ومیکنار اکوار ییآشنننا بتیه دنید با کرم  ی زهییپا ی... 

ته و ،یرنگ ندامش را در بر گرف چک قرمز رنگ ا مدان کو پا یچ نار   شیک
 ...کندیم ییخودنما

 : غزل؟!کنمیو نا مطمئن زمزمه م گزمیم لب
ثان یریتاخ با به لب دارد...  یچرخد... لبخند پهن یبه سننمتم م یا هیچند 

 شده... زانیغزل از گردنم او م،یایو تا به خودم ب زنمیبار پلک م نیچند
 ...نننننزی: سورپرادیگویغزل با خنده م ...کنمی... نفسم را آزاد مهوووف

 ...کندیو خندان نگاهم م کشدیسرش را عقب م و
 ...کشمی: من تو رو ممیسا یهم م یرا رو میها دندان

مال عام  ینه... تو نجایا ی: باشننه.... ولدهدیخندد و سننرش را تکان م یم بلند
 !م؟یبکش یخوایم

چقدر نگرانت شنندم؟!  یدونی! م؟یدادیخبر م هی دیتو؟! نبا یاومد ی_ چطور
 !؟یکنیغزل تو اصال فکر م

 ...یدر اومد ی_ خب حاال از نگران
بدجور ی... بعضننیواااااااا ی_ وا تا   ایگردنتو بشننکنم... ب خوادیدلم م یوق

 ...میبر
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 ...رومیم رشیو به سمت پذ دارمیبرم نیزم یچمدانش را از رو و
 ...کندیبا لبخند نگاهم م رزوشن

 : شناسنامه ت همراهته؟!پرسمیبه غزل م رو
 م هست... نامهیو گراه ییکارت شناسا ی_ نه... ول

سا کارت شدیم رونیپولش ب فیاش را از ک نامهیو گواه ییشنا ش ک ن و به رزو
 شناسنامه یکه تو یو با نام همسر کندیسپارد... مشخصات غزل را چک م یم

قت م طاب هدیام درج شنننده م مهی... گواهد مان برم را نا ندیبه کارت  گردا و 
 ...داردیغزل را نگه م ییشناسا
ست شمیغزل را م د سور م ک سان .. .کندیباز نگاهم م شی... با نمیشویو وارد ا

 ...کنمینثارش م یو چشم غره ا خورمیلبخندم را م
 یو گونه ام را م کندیرا دور گردنم حلقه م شیمحض ورور به اتاق، دست ها به

 ...گهیب*و*سد: اخم نکن د
 یاومد یپا شنند یچ یچسننبانم: برا یم شیرا به پهلو ها میدسننت ها کف

دت خو الیبه خ ی... مثال اومدگشننتمی! من که خبر مرگم پس فردا بر منجا؟یا
 !؟یریمچ من و صدفو بگ

شدیرا عقب م سرش شتش را به لب ها ک سباند: من فقط  یم میو چهار انگ چ
 دلم تنگ شده بود...

 : باور کن...زندیلب م میبه چشمها رهی... خزنمیمزل  شیچشمها یتو
ه ... جوجوونهیفشارمش: د یب*غ*لم م یطاقت تو یو ب کشمیم یقیعم نفس

 ...وونهید ی

http://www.roman4u.ir/


 427 بی نهایتند لبخ

صورتش را تو یم ششکندیگردنم پنهان م یانحنا یخندد و   ... لبم را به بناگو
 ...کشمیو تند تند نفس م چسبانمیم

... دسننتم را کنمی... کمرش را رها مدیآ یم رونیبعد، از آغوشننم ب ی هیثان ده
کشد... با شست، پشت دستش را نوازش  یو دنبالش به طرف تخت م ردیگیم
 ...کنمیم

 کند... یصورتم م یروانه  یچرخاند و لبخند یرا م سرش
 لیکه اوا رو رسننوندم مدرسننه، رفتم دانشننگاه... کالس اولم تشننک ی_ صننبح

 لیشکت امیکه به خاطرش نتونستم باهات ب ینشد... فکر کن همون کالس مهم
کالس هام رو هم  ی هینشننند... منم حوصننله نداشننتم برگشننتم خونه... بق

 گرفتم... االنم که در خدمت شما هستم... طیبه سرم زد بل هوی... چوندمیپ
هانمینشننیتخت کنارش م یرو ها یرا ال شی... انگشنننت   یم میانگشنننت 

 !سرعت؟ نیبه ا یگرفت طیبل یچطور: کنمیفرستد... حلقه اش را لمس م
 _ با قطار اومدم...

 !؟ی: چنننننزنمیم ادیفر بای... تقرکنمیم کپ
 با قطار اومدم... گمی! م؟یزنی_ چرا داد م

 ... اونم با قطنننار...یاومد یپرم: غزل... غزل... تک و تنها بلند شد یجا م از
 ...یکشی: تو اخرش منو مگذارمیدهانم م یرا رو دستم

ست ها ستدیا یم میبه رو رو ا ب شدی: نمگذاردیام م نهیس یرا رو شیو کف د
 ... خطرناک بود...ریام امیب مایهواپ

ختر د هیتو...  نکهی! خطر ناک تر از ا؟یچ یعنی: خطرناک بود؟! میگویداد م با
 ! آرررره؟؟!!نجا؟یا یتو قطار و اومد ینشست ییجوون... تنها
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پرواز  با تونسننتمی: آره... خطرناک تر بود... نمدیگویو با آرامش م زندیم پلک
 ... برام خطر داشت...امیب

ه : من حاملکندیو غزل زمزمه م فشارمیم میدندان ها نیرا ب نمییحرص لب پا با
 ...رحسامیم ام

ه بکشننم... غزل ک توانمینفس هم نم هیچند ثان ی... براکنمیزده نگاهش م بهت
 ...کنمیبا قطار اومدم" نفس حبس شده ام را آزاد م نیهم ی"برا دیگویم

 !؟یگفت ی: چ چپرسمیته چاه م از
 : من باردارم...کندیتکرار م یبه اهستگ غزل
ام سننر  نهیسنن یقفسننه  یغزل از رو ی... دسننت هادارمیبه عقب برم یقدم

 ...زنمیرا چنگ م می... موهاخوردیم
 اصال... اصال ما که... !شه؟ی! مگه م؟یگیم یدار ی_ غزل... چ

 : من خودم خواستم...پردیحرفم م یتو
... یخودت خواست یچ یعنی: خودت؟! کنمیام را با کف دست لمس م یشانیپ

 غزل اخه...
 !؟یپرسد: خوشحال نشد یو با بغض م دهدیتکان م سر

 ...دونمی: نممیگویم صادقانه
چرخد... از  یم و به سننمت تخت زندیم یکشننند... لبخند تلخ یآه م غزل

شد... نزد یم رونیب یبرگه ا فشیک سمتم مرومیم کشیک و  ردیگی... برگه را به 
رودگاه از ف ،یکه شک کرده بودم... تو که رفت شدیم یهفته ا هی: دهدیم حیتوض
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 بهت یخبرو حضننور نیا خواسنننتیدادم... دلم م شیرفتم آزما میم*س*تق
 ...ی... ولیشیخوشحال م کردمیبدم... فکر م

 یرسرس ینگاه شیو به نوشته ها کشمیم رونیب شیانگشت ها انیرا از م برگه
 ...20اندازم... نام مراجعه کننده: غزل پارسا... سن:  یم

 اورم: من گفتم خوشحال نشدم؟! یم نییو برگه را پا کنمیم یهوف
 ...یدار یچه حس یدونینم ی: گفتدیگویبغض م با

 منتظره بود... خب... ریغ یلیخ نیا_ غزل... من... من شوکه شدم... 
 ...دونمی... مدونمی_ م

 ...رمشیگیو به آغوش م شکمیرا م شی... بازوگرداندیسر برم و
 رونیگردنش که از شال ب یرا به برهنگ می... لب هاکندیشانه ام را مشت م سر

 چسبانم... یزده م
 اخه؟! شهیم ی... چطوری_ تو خودت هنوز بچه ا

 رو محکم کنه... مونیزندگ یها هیبچه بتونه پا هی دیشا_ فکر کردم 
 سسته؟! مونیزندگ یها هی_ االن پا

... دونمیفشارد: نم یو پشت کتفم م کندیب*غ*لم رد م ریرا از ز شیها دست
 ...یول

 پرسم: چند وقتشه؟! یم آهسته
 : پنج هفته...دهدیپاسخ م کوتاه

 ...یعنی_ 
 شد... یمعرف دیشرکت... که صدف به عنوان سهامدار جد ی_ شب مهمون
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را دو طرف صننورتش  میحال... دسننت ها نیخوانم... با ا یرا م ننننتشیّ ته ن تا
سمیاش را م یشانیو پ گذارمیم شده... ول هی: کارب*و* ده خر هیبه نظرم  یکه 

 !ست؟یزوده... ن
 _ خب من...

سرش را به طرف یدندان م ری... لب زکنمیم نگاهش شارد و  : هددیتکان م نیف
 ...دی... شادونمینم

 !؟یدارو بخور یکردم حاضر نشد یهر کار نیهم ی_برا
 : اوهوم...کندیم نییو سرش را باال و پا کندینگاهم م یاشک یچشمها با
که خودم  ی... لبخندزنمی... تنها لبخند مکنمینم دایگفتن پ یبرا یکلمه ا چیه

 ...یتظاهر ایاست  یقعوا دانمیهم نم
... کندیرا خودش باز م شیمانتو ی... دکمه هاکشننمیغزل را از سننرش م شننال

مدانش را رو خت م یچ باز م گذارمیت هاکنمیو  باس  اش را  یراحت ی... ل
 !رم؟یدوش بگ شهی: مدیگویو م داردیبرم
 ...زمی: آره... آره عزمیگویم عیسر

 ...رودیم یبهداشت سیو به طرف سرو زندیم یکمرنگ لبخند
شد،یچقدر طول م دانمینم صدا ک غزل، نگاهم را از نقطه  لیزنگ موبا یکه با 
ته  یرو ینا معلوم ی مام م یدر بسنن با رمیگیح  رونیب فشیرا از ک لشیو مو
شانه ام  گوش و نیرا ب لیافتد... موبا یم رونیهم ب ی... پاکت سبز رنگکشمیم

 : بله؟!کشمیم رونیپاکت را ب اتیو محتو دارمینگه م
 بگم بچه؟! معلوم هسنن ی: اخه من به تو چدیگویم یبلند یبا صدا مامان
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 : الو؟!کندیو نا مطمئن زمزمه م کندیم مک 
 _ سالم مامان...

زنگ  به غزل خواسننتمیحسننام؟! فکر کنم اشننتباه گرفتم... م ریام یی_ واه... تو
 بزنم...

 ...ی: نه مامان... درست گرفتوزمدیم یسنوگراف یماتم را به برگه  نگاه
 !؟یاز کجا به من زنگ زد شیساعت پ کیتهران؟! تو...  ی! برگشتر؟ی_ ام

سف اهیس نتیپر به شده نگاه م یدیسف A4سنو که به کاغذ  دیو  : کنمیمنگنه 
 نه... غزل اومده اصفهان...

 !؟یکشد: چننن یم غیج بایتقر مامان
 ...شنومیشده گفتن بابا را از پشت خط م یچ یصدا

سیمامان... م گهی_ اومده د صم شیشنا ... در لحظه رهیگیم میکه... در لحظه ت
 ...کنهیهم اجرا م

بچه کجا رفته...  نیکه ا زنمیبال بال م نجای: من دارم ادیگویبا حرص م مامان
 طلبت... مگه دستم بهت نرسه... یکیاز طرف من بهش بگو 

 ...گمیبهش م _ باشه
 مامان؟! ی! تو خوبر؟ی_ ام

سه  با ست کاغذ گال ش شت  خرده  هی: اره مامان... کنمیسنو را لمس م یانگ
 شوکه م هنوز...

و در  ردیگی... سننراغ غزل را مچدیپ یم یگوشنن یمامان تو قینفس عم یصنندا
ست و مامان بعد از کم میگویجوابش کوتاه م به  کهنیبر ا یمبن دیتهد یحمام ا

 ی... به محض اتمام تماس، صننداکندیتماس را قطع م رسنند،یسنناب غزل مح
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حرف  ی: با کپرسنندیم یبلند یصنندا ایو غزل  دیا یبسننته شنندن در حمام م
 !؟یزنیم

شمها نگاهم شده اش باال م یرا تا چ شم و موبا یگرد  هوا تکان  یرا تو لشیک
 : مامان زنگ زد...دهمیم

 ...هیاز دستم شاک یلیفرستد: حتما خ یم رونیرا پر شتاب ب نفسش
با دیآ یجلو م و به برگه ردیگیرا از دسننتم م لیو مو گاهم را  جددا ن  ی... م

گرد باد... حس  کی... مثل دیو سننف اهیسنن ی... توده هادوزمیم یسنننوگراف
 ...کندیرا بهم القا م یناشناخته ا

سر تکان م یب سابیلی: آره... خدهمیحواس  سهیت م... گفت حتما به ح .. .ر
 ...یفکر یب یلیغزل... خ یفکر یب

 تو ام... فقط بزن تو ذوق آدم... گهی_ خب د
 _ قبول کن کارت اشتباه بود...

 !گه؟ید یبس کن شهی... اشتباه کردم... م یگی_ باشه... تو راست م
 به اون برگه؟! یساعته زل زد کی هی: چکندیبا مک  اضافه م و

 میپا ی... رودیایب کینزد کنمیو وادارش م رمیگیتن پوش قرمز رنگش را م بند
ش یم ست هاندین : هر میگویو م کنمیشکمش به هم قالب م یرا جلو می... د

 ...کنمینم دایپ یچیه کنمینگاش م یچ
: تو مثال دهدیام را به عقب هل م یشنننانیو پ کندینگاهم م هیاندر سننف عاقل

 ینک دایپ یخوایم یچ یپنج هفته ا نیجن هی یسنننو ی! تو؟یکرده ا لیتحصنن
 مثال؟!
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شانه ام تکزنمیم یلبخند سته مدهدیم هی... غزل به  واقعا  ...یعنی: پرسمی... آه
 !م؟یشیبچه دار م میما دار

 _ هه... فکر کنم...
مالد... از برخورد  ی... غزل گوشننش را به شننانه اش مکشننمیم یقیعم نفس

 نفسم با گردنش، قلقلکش آمده...
سال ا سال بعد ت نیا کردمیکه فکر نم یزیموقع... به تنها چ نی_ پار  یوبود که 

 نیا ی... من.. تو... ازدواج... بچه... تومیقرار داشننته باشنن یتیموقع نیهمچ هی
افتاده  یباورقابل  ریغ یبرام اتفاقا میزندگ یسال ها یساله، ده برابر همه  کی

 ...کردمیفکرش رو هم نم یکه حت
 !؟یمونی_ پش

 !؟ی: از چکنمیم نگاهش
 _ از ازدواج با من...

به ه نیا ی: االن... و تومیگویم نانیاطم با ظه؟!  ند  چیلح جه... هر چ و
... تو رو میمن االن راضنن ی... ولمیشننروع نکرد یخوب و معمول مونویزندگ

 بچه... نینسبتا آرومم رو دوست دارم... فقط ا یدوست دارم... زندگ
 !؟ی_ دوسش ندار

 منم یبه جا ینکرد یتو کار خوب ی_ نه که دوسننش نداشننته باشننم... نه... ول
ود نگرانم... به نظرم ز یلی... من خیمهم نیبه ا می... اونم تصمیگرفت میتصم

و  تسیمن ب سنالته غزل... سنتی... تو فقط بمیوقت دار یلیبود... ما هنوز خ
ض سالمه... بع س نمیبیم کنم،یوقتا که فکر م یچهار   گهید یبه زوج ها بتما ن

 ...میبچه ا یلیخ
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 اومد... ایبه دن ی_ عسل فقط دوسال از من بزگتر بود که مان
ضش عل ضای_ عو سال  شیش ر سن و  سل کم  سال از من بزرگتر بود... اگه ع

 که شده... هیسالش بود... به هر حال... کار یس رضایبود، در عوض عل
 !؟یکشی: چرا آه مکنمیشکمش را لمس م یکشد... با شست، رو یم آه

 ...ینجوری_ هم
 ...وونهی: دمیگویلب م ریز
صدا و ضافه م یبلند تر یبا  سکنمیا سا  هی دیغزل؟! به نظرم با یدار ی: چه اح

 ...یحس خاص داشته باش
 دارم... یچه حس خوب یدرک کن یتونیدل... نم_ خوشحالم... از ته 

 ...ی: خوبه که خوشحالب*و*سمیرا م گردنش
 ...گذاردیبه هم چفت شده ام م یدست ها یرا رو شی... دست هازندیم پلک
 !؟یخورد یزی_ چ

 قطار... یخوردم تو ییزایچ هی_ 
! ؟یتسیکتکت بزنم... گرسنه ن یحساب خوادیدلم م یاری_ هنوزم اسم قطارو م

 بهش؟! گنیم اری! ورم؟یبرات بگ یه*و*س نکرد یزیچ
از  یکیدارم... نه حالت تهوع... فقط  اریاندازد: نچ... نه و یاش را باال م چانه
 همونه... نشونیرو دارم که البته مهمتر یباردار میعال

 !؟ی: چکنمینگاهش م گنگ
 ...دمی: آهان.. اون؟! فهممیگویم عیو سر زندیم یپهن لبخند
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.. .شننودیبلند م میپا یو از رو کندیرا باز م میدسننت ها یحرکت حلقه  کی با
 ...خوردیمرطوبش به صورتم م یموها نییپا
 !رون؟یب میبر یایپرسد: م یم کند،یرا از چمدان خارج م لشیکه وسا ینیح
 موقع شب؟! کجا مثال؟! نیچرخم: ا یکمر به سمتش م از

 ...میبزن یدور هی می_ بر
پشننت گوشننش  ختهیرا که دو طرف صننورتش ر شیو موها کنمیدراز م دسننت

 !م؟یفردا بر شهی: مبرمیم
 !؟یگذارد: خسته ا یم وارید یگوشه  ن،یزم یو رو بنددیرا م یخال چمدان

صبح تا  سه بودم... االنم د یساعت قبل از اومدن تو تو کی_ از  ... هروقتیجل
 ...گردونمتیشهر م یتو برمیبرگشتم م تیباشه فردا که از سا

: زندیرا کنار م ختهیصورتش ر یکه باز لجوجانه تو ییو موها دهدیتکان م سر
 .. خب؟!میبرن فقط من و تو بمون هیبق یعنی! م؟یبمون شتریکم ب هی شهی! مر؟یام

 _ مثال چقدر؟!
بانش پا یرا رو ز عه بمون یم نشییلب  تا جم  روز هی... فقط میکشننند: مثال 

 بشه ماه عسلمون... باشه؟! نی... ایه منو ماه عسل نبرد... تو کشتریب
 !ه؟یترک یبر یخواستی: مگه نمزنمیاش م ینیبه نوک ب یا ضربه

 ... گاماس گاماس...میبری: اونجا هم مدیگویم ییپررو با
 !؟یستی! مگه شاغل ن؟ی! دانشگاه ندار؟ی_ بچه تو مگه درس ندار

شنبه ها که کالس  شنبه پنج ص_ چهار شرکت هم مرخ .. .رمیگیم یندارم... از 
 ...لی... جمعه هم تعطستیمهم ن ادیوقته ز مهیپنجشنبه هم که ن
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 ی! غزل اگه فقط پنج نفر از کارمندا؟یراحت نی: به همکنمیرا گرد م میچشننمها
 اون شرکت رو خوند... یفاتحه  دیشرکت مثل تو باشن با

... ننننننننننننری: امشودیم زانیز گردنم اوو ا داردیمان را با دو قدم بلند برم فاصله
چسبم با جون و دل ب میبرگشت یوقت دمی... بهت قول مگهینکن د تی... اذزمیعز

هم  عمه ینبرد انتقام یخودمو برا دیمن با نیبه کار و درسننم... خب؟! تازه بب
قوا  دیخرده تجد هی دیقسننمت ماجراسننت... با نیسننخت تر نیآماده کنم... ا

 مولیاالن وسننا نینه؟! نگو نه که هم ایجمع کنم  ی... انر رمیبگ هیکنم... روح
 ...گردمیهم برم ینطوریکه اومدم، هم ینطوریهم کنمیجمع م

 :میگویم تیحال، با جد نی... با ارودیضعف م شیها یزبان نیریش یبرا دلم
شاک یکاف ینکن جوجه... به اندازه  دی_ منو تهد ستت  ستم بابت ب یاز د  یه

... اصننال بفرما برو... یرو نگران خودت کرد یجماعت هی نکهیخبر اومدنت و ا
 راه باز جاده دراز...

 !؟یراحت نی! برم؟! به همرحسام؟یصورتم لب مبزند: ام مات
 برو... یتونی_ آره... اگه م

 ...ینامرد یلی: خدیگویم یو با دلخور ردیگیم فاصله
... شننبه... خطرناکه... یاالن بر خوادینم: حاال رمیگیخندم و آرنجش را م یم

 صبر کن فردا صبح برو...
 ...وبدکیام م نهیبا کف دو دستش، تخت س تیو در نها کندینگاهم م هیثان چند
ها مچ ها یو ب رمیگیهوا م یرا رو شیدسنننت  به تقال  جه  محکم  ش،یتو

... میمونیم ی... هر چقدر تو بخوامیمونی: غزل... غزلم... مکنمیب*غ*لش م
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کم حضننور باباش  هیجوجه مون  هی... نظرت چمیدار یمهمتر یاما فعال کارا
 رو حس کنه، هوم؟!

 اورد... یام فرود م نهیسر و س یرا رو شیو مشت ها کشدیم غیحرص ج با
*** 

 : بله مهندس... حق با شماست...میگویها، م نیبه رفت و امد ماش رهیخ
 ری: امچدیپ یگوشننم م یتو ،ییمهندس توال یعصننبان تینها یب یصننندا

سهامدار سته که تو  سام... در که خانمت هر وقت  شهینم لیدل نی... اما ایح
 از فتهیعقب م یدلش خواسننت کارش رو ول کنه و بره... االن بخشننشننون کل

 مت.. خانادیروز ن هی اد،یروز ب هیمن...  زیعز شننهیکه نم ینطوریکارهاش... ا
 ...ستین یو سرگرم حیتفر ی... برارهایم تیکن که کار مسئول هیرو توج

خال میها لپ له من توجکنمیم یرا از هوا پر و  ... از طرف کنمیم هشی: ب
 ...کنمیم یخانمم هم عذر خواه

صفهان م یو بعد از روند کار تو کندیگله م گرید یکم ییتوال مهندس سدپیا  ر
ها با گفتن سننع تایو ن ماس را  خانم صننولت یت با  نار ب یکن  پا یایک  انیبه 

 ...رساندیم
چه ب نی... من با اکنمیکنسننول پرت م یرا رو لیو موبا کشننمیم یقیعم نفس

 غزل چکار کنم؟! یها یباز
 تیبه سا دیبا گری... دو ساعت دچرخمیو به عقب م رمیگیرا از پنجره م نگاهم

 ...میبرو
شفته م میموها ست آ تا به حمام بروم...  دارمیو حوله ام را برم کنمیرا با کف د
شوم... ب یتا کم مانمیدوش م ریز یا قهیده دق  ا،یند یتو یزیاز هر چ شتریارام 
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شدن بدم م ست  س نکهیو ا دیا یاز بازخوا سرم منت بگذارد... و غزل هم  یک
 ...کندیمواجهم م نهایا یخوب با همه 

 ...کنمیبعد، حمام را ترک م ی قهیدق ستیب
 : سلنننننننننام... صبحدیگویو با لبخند م کندیچفت م شیگلو ریپتو را ز غزل

 ...ننننریبخ
سیم نیرا به زم شیو پاها زندی... پتو را کنار مدهمیجوابش را م یسرد به : اندر

 شده؟! یطور
 ...کنمینثارش م یچشم غره ا رم،یگیرا با حوله م میکه آب موها ینیح

 م؟!حسا ریشده ام یزی: چکندیو باز تکرار م دیا یم کینزد
باس خواب کوتاه و الجورد دنیچرخم... د یطرفش م به به تن دارد،  یل که 

مال ... در کدیافزا یم تمیو بر عصننبان کندیم یآور ادیخباثت شننب قبلش را 
س شت و با  یخمار یمن را تو ،یبدجن شش گذا شک و  ریشب بخ کیآغو خ

گونه ام گذاشنننت، پشننتش را کرد و  یکه رو یکوتاه یو ب*و*سنننه  یخال
 ...دیخوابتننخنننت 

باز جور گندیچیشنننده؟! ه ی_ چ عال ی... فقط  با یزد یکه جناب  دیرو من 
 زنگ زد... ییبکشم... توال

 : خب؟!دیگویم ینگران با
سهامدار ی_ خب به جمالت... کل شت که فکر نکن  سر من گذا زنت  یمنت 

خبر کارشننو ول کرده  یکه ب یچ یعنیبکنه...  تونهیهر کار دلش خواسنننت م
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! ؟یکنیکه م هیکارا چ نیدستشون مونده.. غزل ا یکار رو یرفته؟! بخششون کل
 ...نتو رو انجام بد فیوظا دیکه نبا هی... بقیجماعتو عالف خودت کرد هی

کارهامو انجام دادم  یتو؟! من همه  یگیم ی: معلوم هسننت چدیگویاخم م با
شه م یمنو انجام بدن؟! هر چ فیوظا هیبق یچ یعنیبعد اومدم...   بخش ادینق

دست من... حاال من به  ریز ادیچهارمش م کی شه،یمحاسبه، چهار قسمت م
انجام  روزنصننفه  هی یسننه روز انجام بدم، تو یکارمو ذره ذره تو نکهیا یجا

به واقعا... تو از اولم دوسنننت  یزیچ هیدادم... االن  هم بدهکار شننندم؟! خو
شت شم... پس الک نجایمن ا یندا و هزار کوفت و زهر مار  ییشرکت و توال یبا

 طیاالن برام بل نیرو بهانه نکن... اگر هم تحمل کردنم برات سننخته، هم گهید
 ...گردمیبرم ریبگ
شو زندیم یمحکم یتنه  و ست شمیرا به چنگ م می... موهارودیم ییو به د  و ک

را  شی... اگر غزل کارهاوزمدیم یبهداشننت سیسننرو ینگاهم را به در بسننته 
جام داده، پس توال بدون پزد؟یم یچه زر ییان مده  ،یریگی! مردک کودن...  آ

 ...گذاردیسر من منت م
 نرویب یبهداشننت سیقرمز و متورم از سننرو یبعد، غزل با چشننمها ی قهیدق ده
ته صننندا رومی... جلو مدیا یم نارم م ی... بزنمیم شیو اهسنن ندیتوجه ک و  ز

 ...داردیرا برم لشیموبا
 !؟یجون، خوب بای_ سالم فر

... _ 
 ... غرض از مزاحمت...ستمی... منم بد نزمی_ممنون عز

... _ 
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م کرد لیتکم روزیمن د م،یدادیم لیشنننبه تحو دیرو که با یی_ اون نقشننه ها
 ...یفرستادم مهندس

.. _ 
 رونیسننراغ گرفت ح یکه اگر کسنن یباشنن انی... گفتم در جرزمی_ اره عز

 ...نینمون
 _ آره...

 _ باشه... مزاحمت نباشم...
..._ 

 !؟یندار ی_ چشم... کار
... 

 ... قربانت... خدافظ...رسونمیم توی_ بزرگ
با با حرص رو لشیمو خت پرت م یرا  ندیت با پرخاش م ک خب... دیگویو   :

 !ه؟یبهانه ت چ گهید
ت زنگ زد گف ییتوال !ه؟یمن چ ری: غزل جان... تقصننکنمیلب باز م ریتاخ با

 که...
 غلط کرد با... یی_ توال

 کشد... یاشفته اش م یبه موها یو دست کندیم سکوت
نهی_ م*ر*ت*ی*ک*ه نم مده صننناف  ره،یو اونور بگ نوریخبر از ا هیبره  تو او

کلمه از خود  کی... تو هم رهیکار در م ریگذشننته کف دسننت تو که زنت از ز
 ... واقعا که...یکرد دییمثل ماست حرف هاشو تا یدیخاک بر سرم نپرس
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از  دیخب... اشتباه از من بود... اول با لهی: خمیگویم متیو با مال کنمیم یپوف
 ...ستی... حرص نخور برات خوب ندمیپرسیتو م

 ...ی: تو هم که چقدر به فکر مندیگویپوزخند م با
 ...دکشی.... خودش را عقب مکنمیرا به طرفش دراز م دستم
نه صننبحا میبر ای... بخوامینکن... من معذرت م ی: اوقات تلخمیگویم کالفه
 وبه؟!خ م،یبگرد رونیب برمتیبرگشتم م ت،یسا رمی... بعدش من ممیبخور

 ...رمیهم نم رونی... بخورمی: صبحانه نمدیگویم یلجباز با
صبحانه رو که حتما با سفارش میبخور دی_  صال راه نداره...   برامون دمی... ا

 باال... ارنیب
 ...رمیگیو دستش را م رومیجلو م اطی... با احتکندینگاهم م رهیخ رهیخ
 حسام؟! ریام یهست ینطوری: چرا ادیگویم یارام به

 َام؟! ی_ چطور
و ازش  ب*و*سننمی... گونه اش را نرم مدیگوینم یزیو چ زندیم یشننخندین

 ...شنومیرا م قشینفس عم ی... صدارمیگیفاصله م
... غزل گذارمیدسننتگاه تلفن م یرا رو یو گوشنن دهمیرا شننفارش م صننبحانه

 شده... رهیها خ نیو به رفت و امد آدم ها و تردد ماش ستادهیپنجره ا یجلو
نه ام را رو سننتمیا یسننرش م پشنننت نه اش م یو چا  یزی... چگذارمیشنننا

کنار  یها چهیچسننبانم... کش امدن ماه ی... گونه ام را به گونه اش مدیگوینم
 ی: وقتمیگویو م گذارمیشننکمش م ی... دسننتم را روکنمیدهانش را حس م

 انقدر تابلو نخند بچه... یقهر
 ...کردمیرو ادم م یکی_ قهر؟! کاش قهر کردن بلد بودم حداقل تو 
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 : اوهوم... کاش...میگویم مسخره
 : مسخره...کندیم یچانه ام شانه خال ریو از ز خنددیم زیر

 را زود فراموش زی... خوب است که همه چکنمیبا لبخند نگاهش مو  گردمیبرم
 ...کندیم

و  رمیگیم دشیپر و سف ی... چشم از ران هاشودیمرتب کردن تخت خم م یبرا
ماده آ تیرفتن به سننا یبرا دیبا گریسنناعت د کیتا  کنمیم یادآوریبه خودم 

 شوم...
به خورد غزل  دیآ یو به زور، هر چه به دسننتم م خورمیم یکامل ی صننبحانه

 ...دهمیم
با لقمه  یکالفگ با به طرفش گرفتم کنار م یدسننتم را که  و  زندیکره عسنننل 
 ...تونمینم گهی: ددیگویم

 !؟ی: دکتر رفتپرسمیو با دهان پر م گذارمیرا به دهان خودم م لقمه
 ...یسنوگراف ی... رفتم براگهیجنباند: آره د یم یسر

 گفت اصال؟! ینداد بهت؟! چ یزیچ یی_ دارو
 هم داد... یتیتقو یدارو یسر هینرماله...  زینگفت... همه چ یخاص زی_ چ
هان قه امیگویم یآ گاهخوردیبه در م ی... ت عت م ی... ن ندازم و  یبه سنننا ا

 شد... حتما صدفه... رمی: اوه... دشومیبالفاصله از جا بلند م
 اندازد... یرا باال م شیابرو یتا کی غزل

 ریدو شننب تا د نی: نه که ادهمیم حیو توضنن کشننمیم نمییلب پا یرا رو زبانم
 بود که صدف... نیصبحش خواب موندم... ا زدم،یوقت با تو حرف م
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 ...دمی: فهمدیگویم یلحن خاص با
 جوجه... یکن مثبت فکر کن ی: سعکشمیبه گونه اش م یدست

بزرگه  کهیکه ت کردمیاگه مثبت فکر نم: دیگویو م شننودیبلند م یصننندل یرو از
 ت گوشت بود...

 :کشننمیرا م شی... از پشننت سننر بازورودیو غزل به طرف در م زنمیم یلبخند
 !؟یریکجا م

 ...یشیآماده م یبه صدف بگم دار رمی_ م
 در... یجلو یسر و وضعت بر نی... الزم نکرده با ارمیخودم م خوادی_ نم

ضع برم جلو نیبا هم خوامیم: اتفاقا خنددیخباثت م با ش یسر و و نگ در تا ق
 ...ادیحساب کار دستش ب

نارم م شیرو شیگزم و غزل از پ یم لب ندیک ندامش را توز  ی... از پشنننت ا
بخند از ل توانمیو نم کنمیرنگش برانداز م یلباس خواب سنناتن و کوتاه الجورد

 ندد...ب یرا هم از پشت م طانیغزل دست ش یکنم... گاه یزدن خوددار
 ه،یچند ثان یخندم... صدف برا ی... آهسته مکندیو در را باز م زندیم یچشمک

ا خودش ر تیو در نها زندیبار پلک م نی... چندکندیبا دهان باز به غزل نگاه م
 !ست؟یحسام ن ری: اممم... س سالم... امدیگویو م کندیجمع و جور م

 ...شهی: داره آماده مدهدیم هی... غزل از شانه به جدار در تکدهیمرا ند هنوز
 ی... صنندف نگاهش را از غزل، روسننتمیا یو پشننت سننر غزل م رومیم جلو

 ...دهدیصورتم سر م
 ...امیم شمیاندازم: االن اماده م یرا دور کمر غزل م دستم
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... غزل رمیگی... لپم را از داخل گاز مرودیو م دیگویم یو باشننه ا کندیم یاهم
 چرخد... یآغوشم م یو خندان تو بنددیدر را م

: بدجنس تر از ب*و*سننمیبا صننندا م شیو لب ها رمیگیرا قاب م صننورتش
 ... بدبخت کپ کرد...یخودت خودت

... برو آماده شننو.... خودم برات گهید مینیمالد: ما ا یام م ینیاش را به ب ینیب
 ...کنمیلباس انتخاب م

 ...دیی: بفرمازنمیو به کمد اشاره م کنمیرا دراز م دستم
*** 

... به محض اتمام جلسننه، بند و میهسننت ریدرگ تیسننا ی، تو کیسنناعت  تا
... شننومیو زودتر از همه، از سننالن کنفرانس خارج م کنمیبسنناطم را جمع م

س شنومیصدف را م یصدا  نیو بعد هم طن کندیم یخداحافظ نیکه از مهند
شانه ام راه م یقدم ها شانه به  سرم...  شت  شتابش پ و  نمکیم ی... پوفدیآ یپر

 اومده؟! اصال چرا اومده؟! یپرسد: غزل ک یصدف اهسته م
 : به تو چه؟!دهمیجواب م یمعطل یب

 ...تیترب یغرد: ب یلب م ریو ز کندیم اخم
ام چقدر حس ری: امدیگویو صدف باز م کشمیپشت گردنم م یدست یکالفگ با

ماغ شننندبداخ ند د تاثینبود ینطوری... قبال ایالق و گ ا ب یزندگ راتی... از 
 غزله؟!

ت که دوس ییکسا یخوبم رو فقط برا ی: من اخالقاکنمیتمسخر نگاهش م با
 ...کنمیدارم رو م
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 : خوبه...کندیچسباند و زمزمه م یم نهیدستش را به س یتو ی پوشه
صدف م زنمیم شخندین سدیو  سر  یخوای: چرا نمپر ستانه مون رو از  روابط دو

 !م؟یریبگ
ش در شدن م یشرکت را برا نیما شایسوار  صر تکرار ممیگ صدف م : دکنی... 

 حسام؟! ریچرا ام
: چون ازت بدم اومده... ازت ستمیا یو رخ به رخش م کوبمیرا به م نیماش در

 تم،نفر مثل تو دل بسنن هیبه  یکه چطور کنمیفکر م یمتنفرم... چون هنوزم وقت
نالم از خودم و حماقتام به هم م ن ن بردار  می... دست از سر من و زندگخورهیح

 صدف...
 یتو خوادیمن هنوزم دلم م یکنی: چرا فکر مدیگویم یدیبع یخونسننرد با

شم؟!  یزندگ شد رفت... ا هیتو با شه نیتب تند بود تموم  شرم آور با ... ممکنه 
 یوارد شننرکت شنندم... ول یقبل تیکه اولش با قصنند و ن کنمیاما... اعتراف م

از تک تک رفتار  نی... ایخب... تبم فروکش کرد... تو غزل رو دوسنننت دار
صه... غزل هم هم شخ شدم که بخوام نطوریهات م ست ن  هی... منم اونقدرا پ

 ..زمیرو به خاطر دل خودم به هم بر یزندگ
خدا صدف...  یچرخانم: محض رضا یچشم م یکاسه  یرا تو میها مردمک

 موجود با دو تا گوش دراز؟! هی! ؟یفرض کرد یتو منو چ
ش خوادیخندد: نننننننننه... فقط دلم م یم یسادگ به ست با  یلی... خمیبازم دو

شده بود یلی... مثل اون اوایمعمول شنا  .. تو .میکه با هم بود ی... نه وقتمیکه ا
ست خوب ست یدو سام... حام ریام یه ست یخوب یح ... من دلت رو با یهم ه

نه از دسنننت دادم... د هی گا باه بچه  به هم  مونیدوسننت خوامینم گهیاشننت هم 
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هر وقت منو  خوادیاالن همکار... دلم نم م،یبخورده... اون موقع همکالس بود
 ...ستمین تی... باور کن من دنبال خراب کردن زندگیبکش ریبرام شمش ینیبیم

مهندس  م،یگشننا یو تا دهان م رمیگیزده کف دسننتم را به سننمتش م حرص
شارم و تو یهم م یرا رو می... لب هادیا یکه به طرفمان م نمیبیرا م یزدیا  یف

 ی.. پو فشننودیم ریو کنارم جا گ زندیم ی... صنندف لبخندنمینشنن یم نیماشنن
 یلصننند یرو رش،یتاخ تیبا یکوتاه یبا عذرخواه یزدی... مهندس اکنمیم

 ...دهدیو به راننده دستور حرکت م ندینش یجلو م
با آورم...دو تماس از دسنننت رفته دارم... هر دو از  یم رونیب بمیرا از ج لمیمو

سکوت خارج م لمیغزل... موبا شماره  کنمیرا از حالت  ... رمیگیغزل را م یو 
انگشننت اشنناره اش را به سننمت  کهیخندانش در حال ریمدت هاسننت، تصننو

اخمو و تپل را  یآن جوجه  ریتصننو یجا زند،یگرفته و چشننمک م نیدورب
 ...دهدیگرفته... پس از سه بوق جواب م

 -قهیدق ستی: آماده باش من تا بمیگویم یچسبانم و به آرام یم شهیرا به ش سرم
 ...رسمیم گهیساعت د مین

 !؟یاستراحت کن یخوا ی! نم؟یستی_ خسته ن
 ... زود برو اماده شو... لباس راحت هم بپوش...زمی: نه عززنمیم لبخند
هانم م یرا جلو تمدسنن مه م رمیگید نگ  ین ین یجا خوامی: نمدهمیو ادا ت

 باشه...
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 نییرا پا لیرسنناند... موبا یم انیو تماس را به پا دیگویم یخندد و باشننه ا یم
... خوردینگاه مبهوت صدف گره م ی... نگاهم توگذارمیرانم م یاورم و رو یم

 ...کندیبنناز نگاهم م یبا دهان
 پرسد: غزل بارداره؟! ی... صدف بلند مکنمیرا گرد م میچشمها
هم  یرا رو می... دندان هاکندیو نگاهمان م گرداندیسننر بر م یزدیا مهندس

 ی... دستش را جلوکنمینثار صدف م یپدر و مادر دار یو چشم غره  میسایم
 ... اممم...یعنی... دی: اوه... ببخشردیگیدهانش م

با ی... احمق بگزمیم لب  یزدیرا جار بزند... مهندس ا زیهمه چ دیشننعور 
 ...دهینشن یزیچ کندیو وانمود م ردیگینگاهش را م

شتم را رو دهمیم هیرا به در تک آرنجم سرش را گذارمیدهانم م یو م صدف   ...
 حسام؟! ری: اره امپرسدیاورد و پچ پچ وار م یم کینرد

 اجازه تون...: با میگویم یو به اهستگ کنمینگاهش م خصمانه
د دهنتو برطرف ش تی: اگر کنجکاومیگویلب م ری... زکندینگاهم م یشگفت با

 ببند و بتمرگ سر جات...
شدیتنه اش را عقب م میو ن کندیم اخم ش ک ادب  ی: بدهدیم هیتک نیو به در ما

 ...گمیم کینزاکت... به هر حال بهت تبر یب
 چی... صورتش هکنمیخونسردش نگاه م یو به چهره  گردانمیسر بر م متعجب

ص شان نم یحالت خا صباندهدیرا ن سرت... و اتی... نه خشم و ع  نی... نه ح
 کرده... جمیپاک گ

نه به درک یباال م یا شنننا ندازم و  به ب میگویدلم م یتو یا ل ز رونیو از پنجره 
 ارزش ندارد... میبرا یزی... نه صدف و نه احساسش، پشزنمیم
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 ...شودیم ادهیتر از هتل پ نییدو چهار راه پا ،یزدیا مهندس
ضا یتو ینیسنگ سکوت ش یف ست و هر از چند گاه نیکوچک ما  ،یبرقرار ا

 شکند... یصدف، سکوت را م ایاز جانب من  ،یقیعم یصدا
 کنمیاز راننده تشکر م ی... سرسرشودیهتل متوقف م یورود یروبه رو نیماش
 ...شومیم ادهیو پ

به  ی... درب وروددیآ یباال م یورود یسنننگ یچند پله  از میهمپا صنندف،
 یچرم یها یراحت یکه رو نمیبیو بالفاصننله غزل را م شننودیگشننوده م نیطرف

 ...کندیمن و صدف، همرِا هم اخم م دنینشسته و با د یالب یتو
گاز م لپم خل  ند مرمیگیرا از دا جا بل به طرفش مشننودی... غزل از  ... رومی... 

به طرف غزل کج م شیکه صننندف هم قدم ها نمیبیم ... چه ی... لعنتکندیرا 
 ...داندیدارد فقط خدا م یهدف

ستیسالم دادن پ یتو شاد کندیم یشد لوه ج یعیکه الحق طب یتظاهر یو با 
ند،یم هان دیگویم کیتبر ک با د نده  یو غزل را  ما باز  جب  که از شننندت تع
 ...رودیو به طرف اسانسور م گذاردیم

 ...نننتهی... عفرکشمیعرقم م سیخ یشانیرا به پ دستم
 گفت؟! یچ نی: اکندیپرسشگرانه نگاهم م غزل

م بگ دیبا یبکن یهر فکر نکهی: قبل از ادهمیهوا تکان م یرا تو میها دسنننت
رف نشنننه ح تیاذ ین یلباس راحت بپوش ن گفتمیبهت م نیماشنن یتو یوقت

 ...دیرو فهم یو همه چ دیهامون رو شن
 نگفتم... یزیخب... من که چ یلی: خدیگویم یجیلبخند گ با
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سردش م کف سبتا  ست ن ستم را به کف د سبانمید شت ها چ  یرا ال میو انگ
شت ها  دیبا نهکمویصدف نزد یشرط عقله... تا وقت اطی: احتفرستمیم شیانگ

 ....میکن یریشگیپ یاز هر بح  و جدل احتمال
ستم فرو م ناخن شت د ستش را پ ه... مگه نکن... تاز یقدر بلبل زبون: انکندیش

 ! هان هان هنننان؟!د؟یب*غ*ل تو نشسته بود که حرف هاتو شن یصدف تو
 : غزل؟؟!!کنمیچرخانم و از باال نگاهش م یم یرا کم سرم

: چرا گذاردیم شیرا به نما کدسننتشی یدندان ها فیو رد دهدیچاک م شین
 کردم... ی! شوخ؟یزرد کرد
 ی... آدهمیبه انگشننتانش م یمحکم یو فشننار کنمینثارش م یغره ا چشننم
 جنبه... یکردم ب ی: گفتم شوخدیگویم یاهسته ا
ستش را م دهمینم جواب شمیو د شو یتا از الب ک که از در  ینی... حمیخارج 

ست آزادش را دور بازو م،یکنیعبور م یا شهیش  یو به تنم م کندیحلقه م مید
 !!م؟؟یلباس بخر ین ین یبرا میچسبد: بر

حد خوشننحال  نیتا ا یعنی... کندیگفت زده ام م شیچشننمها یتو چلچراغ
 است؟!

 !ست؟یمعلوم ن تشیکه جنس یبچه ا ی_ لباس؟! برا
به درد دختر بخوره هم پسننر...  میریگیم یطور هی: دیگویم جانیه با که هم 

 خب؟!
ستم سرل*خ*تش را که لجوجانه از  یاورم و موها یرا باال م د  رونیاش ب یرو

شم دوخته... پلک  یداخل م یکم خته،یر سخ، به دهانم چ ستم... منتظر پا فر
شناخته  یلحن نیتر میو با مال زنمیم سراغ دارم... با حس ناب و نا که از خودم 
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: کنمی... زمزمه مکردهحد و اندازه اش بهم القا  یو ذوق ب جانیکه غزل با ه یا
 ...می... بریتو بخوا یهر چ
 فصل دهم: ♦

... سننرم از شنندت درد رو به دوزمیم ییبه چراغ راهنما میتارم را م*س*تق نگاه
ست... حس م سرم تکان م کنمیانفجار ا شمها ی... مدتخوردیمغز  ست چ  میا

 یبروم... آرنجم را لبه  نکیع ضیتعو یبرا کنمیتر شده و وقت نم فیهم ضع
سوال دارد مغزم را  کی... شومیم رهیخ ینامعلوم یو به نقطه  گذارمیم یپنجره 

 ...کندیسوراخ م
صادقانه و از ته  شیباور کنم حرف ها دیبا یعنی! ست؟یصدف چ دیجد هدف

نه... معلوم است که نه... خدا م ن ن ناز چه نقشه ا داندیدل است؟! ه ن ن در  یب
 پروراند... یسر م

کنم و به خانه  لیبس اسنننت.. کار را تعط یاضنننافه کار گفتیم یوقت امروز
شت چون از کوچکتر دیبروم.... زن باردار را نبا س یم یزیچ نیتنها گذا د و تر

 یاز دو رنگ یاثر چیشدم... ه رهیخ شیبه چشمها میم*س*تق کند،یوحشت م
ص کینزد یزینکردم... من چ دایپ یدیپل ای سال، روزم را با   انیابه پ دفبه دو 

ندم... حرف و ن ها تشیرسنننا بهتر اسنننت  ایخوانم...  یم شیرا از چشننم
 "...خواندمی..."ممیبگو

از پشننت سننر  یکلفت ی... صنندامیآ یچند بوق ممتد، به خودم م یصنندا با
 ... خوابت برده؟!گهی: برو ددیگویم

 چرخانم... یو فرمان را م کنمیم یپوف
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شمها گرید رسم،یخانه که م به ند چ یکه دو وزنه  ی... انگارشوندیباز نم میچ
 باشند... ختهیآو میبه پلک ها ییلویک

 یتق باز شدن در م ی... صدادهمیم هیکنار در تک واریفشارم و به د یرا م زنگ
فائزه خانون سننر  یواحد خودمان، رو یو نگاهم را از در بسننته  دیآ واحد 
 ...دهمیم

 یو به آهسننتگ کندیرنگش را دور شننانه اش محکم م یشننمیشننال بافت  فزل
 : سالم...دیگویم

 کاریچ نجایسالم... ا کیاندازم: عل یباا م ییو ابروو رمیگیم واریام را از د هیتک
 !؟یکنیم

سر غزل ب فائزه شت  سالم مدیا یم رونیخانوم از پ سرعت  ه و فائز دهمی... به 
 نیبچه رو تا ا نیچرا ا ری: امدیگوی... سپس مشودیم یخانوم مشغول احوالپرس

ها م با ؟یذاریموقع تن تراس...  یاومده تو یکی گهیاومده م ییهول و وال هی! 
 بود دلم براش کباب شد... دهیرنگش پر نیهمچ

شدیم ریام ت قهیشق شم چپم را مک ور اومد مجب شیپ یبندم: امروز کار ی... چ
 ...میشدم بمونم شرکت... شرمنده مزاحم شما هم شد

 خونه یتوروز  یحت دی! منتها زن حامله رو نباه؟یچه حرف نیمن... ا زی_ نه عز
اشه پ یستیشما که خونه ن گمیتنها گذاشت، چه برسه به شب... من به غزل م

 ... ستاره هم که از خداشه...شمی... من خوشحال منجایهم ادیب
... اوووف... کندیصننندف را تکرار م یحرف ها قای... دقکنمینگاهش م رهیخ

 لعنت به صدف...
 : حق با شماست...کنمیم دییسر تا با
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سر مادرش کله م ستاره شت  شد: ک یاز پ صدا کرد؟!  یصدا کرد منو؟! ک یک
 سالم...

 !؟ی: سالم... خوبزنمیم زشیبه جست و خ یلبخند
 نجایا اساعته سر پ کی: خدا مرگم بده دیگویو فائزه خانوم تند م کندیم یتشکر

 تو... نیاینگهت داشتم... ب
ن... ممنو یلیچسبد: خ یم مو به شانه ا شودیم کمی... نزدرمیگیغزل را م دست

... شننما رمیمی... من واقعا دارم از سننردرد ممیشننیمزاحمتون م گهیوقت د هی
 اونور... دیاریب فیتشر
 ...کندینگاهم م یو با نگران کندیسر بلند م غزل

بدل م یکم عارفات معمول را رد و  خانوم ت فائزه  ها میکنیبا  ب تایو ن ه هر کس 
شهارودیواحد خودش م ش یرا تو می... کف شالش را گذارمیم یجا کف ... غزل 

 یو بعد به سننمتم م گذاردیکاناپه م یپشننت یو رو کندیاز دوز شننانه اش ازاذ م
 !؟یچرخد: سردرد دار

... پلک درویسوزاند، نفسم بند م یو تا گوشم را م کشدیام م قهیکه شق یریت از
 ...یلی: خکنمیو زمزمه م بندمیم

 شده؟! یزی: چداردیفاصله مان را با دو قدم بلند برم غزل
 شده باز... فی... چشمهام ضعزمی: نه عززنمیصورت نگرانش لبخند م به

د پا بلن یپنجه  یکشننند... رو یم نییرا پا ورمیپل پیو ز دهدیتکان م یسننر
 کیا را ب ورمیتا از تنم خارج کند... پل ردیگیرا از سننر شننانه م ورمیو پل شننودیم

ها یرکت از تنم در مح به   رونیو از شننلوارم ب رمیگیرا م راهنمیپ یاورم... ل
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تاق خواب م ینیو ح کشننمیم به سننمت ا باز  راهنمیپ یادگمه ه روم،یکه  را 
 ...کنمیم

ست غزل شت و رو یها نیآ ست م وریپل یپ ... ارمدیبرم یشرت ی... تکندیرا در
ستم م یغزل ت س ردیگیشرت را از د ستم م یرنگ یو بافت نازک طو : دهدیبه د

 ...یخوریهوا سرد شده... تو هم زود سرما م
را  گونه اش شننومیخم م رم،یگیکه بافت را از دسننتش م ینیو ح زنمیم یلبخند

 !؟یستی: گرسنه نزندیرا پشت گوشش م شی... موهاب*و*سمیم
: چنننرا... اونقدر گرسنه م دهمیگاز گرفتن نشانش م یرا به نشانه  میها دندان

 قورتتون بدم... یعنیاالن درسته قورتت بدم...  نیهم تونمیکه م
 : مسخره...کوبدیام م نهیبه س یو مشت آرام زندیم یشخندین
باس را تو ی قهی ها یگردنم م یل ندازم و دسنننت  ها فرو  نیاسننت یرا تو میا
قمه درست کردم... ل ایبرات الزان میبر ای: منو ول کن... بدیگوی... غزل مکنمیم
 فراوووون... بننننه بننننه... ری... با پنیا

ستم شارش م یرا دور گردنش م د غذا  یخوای: به بچه مدهمیاندازم و محکم ف
 !؟یبد
 !؟ی: تو کم از بچه ها دارمیرویم رونیاتاق ب از
 ...دهمیاش را محکم فشار م ینیخندم و ب یم

کشنند... پشننت سننرش به  یم رونیدسننتم ب یو سننرش را از حلقه  کندیم اخم
... نوشننابه و سننس را از گذاردیکانتر م یرا رو ای... ظرف الزانرومیآشننپزخانه م

که غزل  یشننکل دهان گشنناد یمنحن یها وانی... و همراه لدارمیبرم خچالی
 ...گذارمیرنگ م دیسف یمربع یعاشقشان است، کنار بشقاب ها
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شد... لبخند یخودش را از کانتر باال م شه،یطبق معمول هم غزل  و زنمیم یک
هوا  یا تور شیکه پاها ینی... حکشمینشستن عقب م یبلند را برا هیپا یصندل
 ونزیسس گوجه و سس ما کوبد،یکانتر م یپا به بدنه  یو با پاشنه  دهدیتاب م

خانه سنناالد  یما تو د... خدا نکنزدیریاش م یسنناالد ماکارون یرا همزمان رو
 ...دشویم نیکه صبحانه و نهار و شام غزل، هم میاشداشته ب هیالو ای یماکارون

ست کرده نگاه یکه برا یمعجون بد رنگ به : میگویاندازم و م یم یخودش در
 !؟یبگ یبه کس یخوایهنوزم نم

 : هوم؟!دیگویو با دهان پر م کندیبلند م سر
شابه م وانشی یتو ستش م زمیرینو  یسبه ک یخوایهنوز نم گمی: مدهمیو به د
 !؟یکه باردار یبگ

 یخواینه؟! م ای فهمنیخودشون م نمیاندازد: نننننننه... بذار بب یاش باال م چانه
 !؟یدر بر یشرطبند ریاز ز

نه... ا ن به نفع منه... من مطمئنم اول از همه  زشیکه همه چ یشرطبند نی_ ه
 ...یکه حامله ا فهمهیمامان م

 ...نیبب... حاال فهمهی: اول مادرجون مدیگویم یکشدار نچ
 ساله که پزشکه... یو خرده ا ستی_ مامان من به ب

 ...شترهی: مادرجون تجربه اش بدهدیرا به طرفم تکان م چنگالش
با برو ثارش م ییبا باز مشننغول خوردن  زندیم یی... لبخند دندان نماکنمین و 

 ...شودیم
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رده ک فیکه کث یاندک یو ظرف ها میکنیرا جمع و جور م زیاز شام، فقط م بعد
 ...میبه حالشان بکن یفکر کیتا بعدا  میگذاریم ییظرفشو یتو میا

 با عسننل صننحبت ی... غزل تلفنکشننمیدراز م ونیزیتلو یجلو یکاناپه  یرو
 نیسنننگ می... پلک هاگذارمیدردناکم م یشنننانیپ ی... سننناعدم را روکندیم
 ...کنمیگونه ام حس م یرا رو یکه جسم سرد شوندیم

 ...ادی: خوابت مدیگویم یبه آرام غزل
 ...نجایا نیبش ایاورم: ب یو سرم را باال م میگویم ی"نه" ا
په جاگ یرو غزل نا  ی... صنننداگذارمیم شیپا یو سننرم را رو شننودیم ریکا

شقاب کندیرا کم م ونیزیتلو شده را رو یموزها یحاو یو ب  یشکمم م یحلقه 
 گذارد...

 _ دستات چرا انقدر سرده؟!
 اندازد: هوا سرده خب... یم میچشمها یبراقش را تو نگاه

را  میچرخانم و لب ها یسننرم را م ی... کمگذاردیبه دهانم م یموز یحلقه  و
 چسبانم: دوست دارم... یبه شکمش م

 لغزد: به چه مناسبت؟! یم میموها یالبه ال شیها انگشت
 !خواد؟ی_ مناسبت م

 دوست دارم... پاشد: منم یگرمش را به صورتم م لبخند
ستم ستم را م یلمس گونه اش باال م یرا برا د ست، د و به  ردیگیبرم... با دو د

که  یزیاز اون چ شننتریدوسننت دارم... ب یلیخ یلیچسننباند: خ یگونه اش م
سام.. ح ریام یکنی... فقط تو رو دوست داشتم و دارم... باور میفکرش رو بکن

 مگه نه؟!
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که  : معلومهنمینش یو م کشمیدستم را پس م ش،یصدا یاز بغض تو متعجب
 دفعه؟! هی یشد ی... چکنمیباور م

: اخه... اون روز کنمی... کمرش را نوازش مرودیاغوشننم فرو م یدعوت تو یب
کنه ... فکر کردم نیرفتیارمان نم یاز کجا معلوم خونه  ی... گفتیکه بهم گفت

 ..نکنه...یبه من شک دار
 ...دهمیازار م میبا حرف ها نگونهیبچه را ا نیمن را لعنت کند که ا خدا

خب تو ی_ من منظور خدا...  به  بات پخش  ینداشننتم  قل و ن که ن دعوا 
 ...دیاز دهنم پر یزیچ هی... کننینم

 ...ادیفکر ادمو مشغول نکنه که به زبون نم یزیچ هی_ خب تا 
 هیچه حرف نی: غزل... اکشمشیو عقب م رمیگیرا م شی... شانه هاکنمیم یپوف

 به تو اعتماد دارم... شتری! من از چشمام ب؟یزنیم
 !؟یگی: راست مزندیپلک م یاهستگ به

 ...خورمی_ معلومه... من چشم بسته رو سرت قسم م
 درخشد... یاز برق اشک م شی... چشمهاگزدیم لب

که افتاد...  یاتفاق ... هریا گهی: هر وقت دکندیزمزمه م میبه چشننمها رهیخ
 باشه که من فقط تو رو دوست دارم... فقِط فقط... تو رو... ادتی

*** 
شا یزنگ تلفن همراهم پلک م یصدا با ستم به جا زنمیم ی... غلتمیگ  یو د

 ...!!!ستی... غزل نشودیم دهیکنارم کش یخال
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ستم سمت پاتخت د سطح نیو اول کنمیدراز م یرا به  سخت و م سم  ه را ک یج
ستم م ریز شمم را باز م کی... زنمیچنگ م دیا ید شماره  یو نگاه کنمیچ به 
 اندازم... یم

 _ سالم مامان...!
صب یصدا شم م یمامان تو یع سام خواب ری: امچدیپ یگو ! دلم هزار راه ؟یح

 !ن؟یدیرفت... تلفن خونه رو چرا جواب نم
سر درد کالفه شب قبل امانم را بر یاز  : خب خواب بودم زنمیغر م ده،یکه از 

 ...دمیتلفنم نشن یمامان... جرم که نکردم... صدا
 _ از دست تو... غزل هم خوابه؟!

 : غزل؟!کنمیلب زمزمه م ریز
 ...رودیم رونیگفته بود که ب یداریخواب و وب انیم دیا یم ادمی و

 ...ستی_ غزل خونه ن
 ! کجاست سر ظهر جمعه؟!ست؟یخونه ن یچ یعنی_ 
 رهی... من خواب بودم... گفت مدونمیمالم: نم یانگشننت اشنناره پلکم را م با

فتی... فکر کنم داشنننت میزیچ نیهمچ هی ای... دیخر تو  میندار یچیه گ
 خونه...

 نیا ی... دختره رو تک و تنها کجا فرستادرحسامیاز دست تو ام ی... وااای_ وا
 موقع؟!

دارم از سننر درد  شننبهی... از دبودم اصننال جی: مامان من گمیگویم یبدخلق با
... االن دیبره خر خواسنننتیکه م ادمهیگفت... فقط  یچ دمی... نفهمرمیمیم

 کجاست... نمیبهش بب زنمیزنگ م
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خب... زنگ زدم بگم شننام  یلی: خکندیفوت م یگوشنن ینفسننش را تو مامان
 هم هستن... نای... عسل انجایا نیایب

شه فتن و با گ زندیسرم غر م میها یالیخ یبابت ب ی... مامان کممیگویم یا با
 یم انی" تماس را به پاکنمی"من اخرش از دسننت تو دق م یشننگیهم یجمله 

 رساند...
ز ا لش،یزنگ موبا جیمه یقی... موسننرمیگیغزل را م لیشننماره موبا بالفاصننه

ند م ییجا با کنمیم ی... پوفشننودیکنار سننرم بل پا لمیو مو ... آورم یم نییرا 
 فراموشکار... یجوجه 

شق با ست  ست م ییرا تا جا میها قهیکف د شارم... اوووف...  یکه ممکن ا ف
 است که به جانم افتاده؟! یچه درد نیا

ست با سه و  یتا آب کنمیتخت را ترک م یس ساعت  صورتم بزنم...  ست و  به د
از خانه  یغزل چه سننناعت دانمینم یبعد از ظهر اسنننت... حت ی قهیچهل دق

 نشوم؟!!!!! اینگرانش بشوم  ایآ خارج شده که
ها که م تن خاطر دارم  به  له  ند جم فتیچ نه ام یتو میندار یچی: هگ  ریخو

سام... تو هم که مثل جنازه افتاد کنم، هم  دیخونه خر یهم برا رمی... من میح
 بخورم..." ییهوا هی

 برد... یرا با خودش م لشی... کاش حداقل موباپوووف
سکن شب قبل رو یقرص یاز بسته  یم جا و همان خورمیکانتر مانده، م یکه از 

 ...گذارمیکانتر م یو سرم را رو شومیبلند ولو م هیپا یها یصندل یرو
 بروم... یفردا اول وقت به چشم پزشک دیطور شده، با هر
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و سنراغ  شنومیاز جا بلند م شنود،یارام م یو سنردردم کم کندیکه اثر م مسنکن
چالی که ارومیم خ هان م کیک ی... ت به د نه  حا به  گذارمیصننب عده درد  تا م

 ...شومیولو م ونیزیتلو یبزرگ جلو یکوسن ها یاضافه نشود و رو میدردها
س یها کانال ضاکنمیم نییزبان را باال و پا یفار امه برن کیخدا  ی... محض ر

 کنمیرها م میکنار پا ییرا جا ونیزی... کنترل تلوکندیسرگرم کننده پخش نم ی
چسبانم... خانه بدون غزل چننقننندر سوت  یم میام را به سر زانوها یشانیو پ

 قابل تحمل است... ریو کور و غ
قبل  قهیاگر غزل چند دق ی... حتشومیکم کم نگران م گذرد،یکه م یساعت کی

ا ... مگر تگشننتیرمی دیشنندنم هم خانه را ترک کرده باشنند، تا حاال با داریاز ب
 !رد؟یگیرفتن، چقدر وقت م ابانیفروشگاه سر خ

... اما خب رودیگذر زمان از دسننتش در م رودیم دیغزل به خر یچند وقت هر
 ...یینه مواد غذا کند،یو کفش صدق م فیک دیخر دیخر یموضوع برا نیا

 شننودیکه م ییدسننتم را تا جا م،یسنن یبرداشننتن تلفن ب یو برا کنمیم یپوف
 ...کشمیم

دارد؟! و جواب  یاز غزل خبر پرسمیم یدواریا ام... برمیگیعسل را م ی شماره
: کندیبا غزل صحبت کرده... و به سرعت اضافه م شبیبار د نیکه آخر دهدیم

 بحثتون شده؟! غزل از خونه قهر کرده؟!
نه دعوامون شنننده، نه غزل از خونه قهر کرده... چقدر  ری: نختوپمیحرص م با

 ...دیباف یشما ها منف
ته و تلفن  رونیمن خواب بودم غزل ب یکه وقت دهمیم حیتوضنن شیبرا و رف

 همراهش را هم جا گذاشته...



wWw.Roman4u.iR  460 

 

سل شدار میکه انگار حرف ها یطور ع که از  دیگویم یرا باور نکرده، آهان ک
به محض قطع تماس، با مامان تماس  دانمیصننند تا فحش بدتر اسنننت... م

ه و غزل از شنند شننانیحسننام و غزل دعوا ریام دیگویو با اب ئ تاب م ردیگیم
 داغ اضافه... ازیپ یخانه قهر کرده... البته با کل

 رسدپیو هول م ردیگیبعد مامان تماس م ی قهی... شش دقکنمیساعت نگاه م به
 شده؟! میکه با غزل دعوا

سِل خاله زنک و دهن لق  یور یدر یو کل توپمیحرص بهش م با سر ع شت  پ
 تیرا اذ زشیاگر غزل عز گذردیاز سننرم نم دیگویم ی... مامان عصننبمیگویم

 ها... میشده ا ی... عجب گرفتارگذاردیرا م یکنم و تنننق... گوش
 شنرتم یت یهم رو یشنرتییو سنو کنمیعوض م یسنرمه ا نیرا با ج شنلوارکم

... بحمدالله کندیم یبهم دهن کج نیماشنن چیسننو یخال ی... جاپوشننمیم
چقدر راه  ابانیرا هم با خودش برده... آدم انقدر تنبل؟! مگر تا سننر خ نیماشنن

 شکر... ی... النننهمیاست؟! مردم زن دارند ما هم زن دار
است و  یو از فروشنده که پسر جوان رومیم ابانیسالنه تا فروشگاه سر خ سالنه

.. .مریگیسننراغ غزل را م م،یبهم زده ا ینسننبتا خوب یچند ماهه رابطه  نیا یط
ش دیگویو بعد م کندیفکر م یکم ساعت دورازده که  گرفته،  لیرا تحو فتشیاز 

 غزل به فروشگاه سر نزده...
 ونیلی... مگر دستم به غزل نرسد... واقعا چند مگردمیسالنه به خانه برم سالنه

مان پول ب بان را برا یتو با یز گذار یکه تو یداد لیمو جا ب نه  اش؟!  یخا
 هوووف...
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شدکندیم دنیشروع به بار یزیر باران ... ودشیتر هم م دی... تا به خانه برسم، 
 : غنننرل؟!زنمیصدا م یوار دیو با ام شومیوارد خانه م سیخ یبا تن و بدن

 می... تا نکنمیبه سنناعت نگاه م یکشننم و با نگران یم ی... آهدهدینم یجواب
... رمیگیو سننراغ غزل را م زنمیسنناعت بعد، به هر کجا که ذهنم برسنند زنگ م

ستانش را که م کیهر  یشماره  دارم که غزل روز جمعه اش  دیام رم،یگیاز دو
 ...شودیم دینا ام دمیرا با آن ها باشد... و هر باز ام

ج و پن ی... پنج و سننکنمیچسننبانم و به سنناعت نگاه م یرا به چانه ام م تلفن
 ...قهیدق
... کنمیو به طرف در پرواز م پرمیزنگ، مثل فنر از جا م یبلند شنندن صنندا با

دت از شنن دهیبر ی... با نفسننکندیبرخورد م یعسننل زیمحکم به م میپا یپنجه 
 ...رسانمیو لنگان لنگان خودم را به در م میگویم یا یدرد، لعنت

 ...رومیوا م بایستاره پشت در، تقر دنیو با د دهمیهل م نییرا به پا رهیدستگ
 ید یسنن هی روزی: غزل خونه سننت؟! ددیگویم یو به اهسننتگ دهدیم مسننال

 داده بودم بهش... گفتم اگه الزمش نننن... ندوزیو
: غزل نالمیو با عجز م دهمیم هیاورم و به جدار در تک یراسننتم را باال م یپا

 ...ستیخونه ن
ماس مامان ت شننوم،یرفتن آماده م رونیب یبرا کهیبعد؛ در حال ی قهیدق سننتیب
سد: کجا یو م ردیگیم شد... راه ب نییپر شب  شما ... چقدگهید نیفتیپس؟!  ر 

 ها...
 : مامان...پرمیحرفش م یتو
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چسننبانم: غزل هنوز  یگردنم م ی... کف دسننتم را به انحناکندیم سننکوت
 برنگشته...

 : مامان؟!زنمی... آهسته صدا مشودیم یطوالن سکوتش
 هنوز بر نگشته؟! یچ یعنیحسام؟!  ریام یگیم ی_ چ

 ...گهی_ خب... بر نگشته د
که  دیمشننغول خر ایبا دوسننتاشننه،  ای: حتما میگویخودم م یدلخوشنن یبرا و

ا ب نمیماشنن دمیبرم دنبالش... فهم خواسننتمیمتوجه گذر زمان نشننده... االن م
 خودش برده...

 خدا... نکنه... ایبرده؟!  نمی_ خدا منو مرگ بده؟! ماش
 : خدا نکنه مامان... ِا...میگویم یتند به

به تو چ ! اصننال چرا ؟یدیدسننتش م نیماشنن یچ یبگم بچه؟! برا ی_ من 
 گهی! دعواتون هم شده بوده با اعصاب خراب رفته درون؟یاز خونه بره ب یگذاشت

 بدتر...
ما دعوامون شده؟!  یشما که بگ یدار ی: مامان چه اصرارمیگویداد و هوار م با
 !؟یدنبالش... کار ندار رمیبابا... من دارم م یا
( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا

 و منتشر شده است
ش صبر کن م یبر یدار نی_ ما خدا  یا ...دیبا هم بر ادیبابات ب گمیدنبالش؟! 

 بارون؟؟!! نیا یبچه م کجا مونده تو
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خدا میگویزده م حرص نه تو رو برا:  لدار ینک مان...  ییجا ید ما بفرسننتن 
 ...یوا
 لمیوباو م کنمیمامان باز بخواهد سرکوفت بزند، تماس را قطع م نکهیقبل از ا و

 ...زنمیم رونیو از خانه ب دارمیرا برم دمی... کلدهمیسر م بمیج یرا تو
 ینشننسننته و چا گاهشیجا ینگهبان که تو دنیتر شننده... با د دیشنند باران

شد،یم سمت نگهبان نو ... ودشیاز جا بلند م دنمی... با دکنمیکج م یراهم را به 
خانم من سننناعت چند رفت  یدونیشننما م دریپرسننم: آقا ح یمقدمه م یب
 !ش؟یدی! درون؟یب

... موقع اذان ظهر بود فکر سنننتین ادمی قی: واال دقدیگویو م کندیفکر م یکم
 افتاد... فشونیاز ک نمی... ادمشونید رمیوضو بگ رفتمیکنم... آره آره... داشتم م

 میورو به ر زدیاو یم فشیکه غزل به ک یسبز رنگ یو بعد قورباغه  شودیم خم
عجله داشننتن که متوجه  یلی: من صننداشننون زدم... اما فکر کنم خگذاردیم

 نشدن...
 !؟ییغزل؟! کجا یی... کجازنمیو قورباغه را چنگ م کنمیتشکر م یاهستگ به
صله م شخوانیاز پ یدگسرخور با اران ... برومیم یو به طرف در ورود رمیگیفا
و بدنم  سر یکه رو یتوجه به قطرات باران یو ب کشمیم یبارد... آه یوقفه م یب
ش یم  قهی... چهل و پنج دقدهمیم هیتک یکنار درب ورود یسنگ واریبه د ند،ین

از داخل در سمت شاگرد  و شودی... خم مردیگیترمز م میپا یبعد، بابا جلو ی
 !؟یستادیبارون ا ریباال... چرا ز ای: بکندیرا باز م

 : سالم...بندمیو در را م کشمیم نیماش یصندل یرا رو تنم
 حسام؟! غزل کجاست؟! ریشده ام یسالم... چ کی_ عل
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 نبود... نیکجاست که حال و روزم ا دونستمی_ من اگه م
 و گذاردیفرمان م یرا از ساعد رو شیدست ها... کندیموشکافانه نگاهم م بابا

: به خدا نه بحثمون شننده نه غزل از خونه میگویم د،یایبه حرف ب نکهیقبل از ا
 یباز خوابم م شنندمیم داریب یبودم... ه جیقهر کرده... من سننردرد داشننتم گ

 ...نی... همدیخر رهیغزل گفت م ادمهیبرد... فقط 
 ... ؟!ای! دوستاش ؟یسراغشو گرفت یس: از کزندیو استارت م کندیم یپوف

 شیگوش یکه شماره شون تو ییاونا ی: به همه کشمیم نمییلب پا یرا رو زبانم
کدومیبود زنگ زدم... ه عا د یخبر چ جا گهینداشننتن... واق به  قد  ییعقلم 

 ...دهینم
 االن؟! میری: کجا مپرسمیآورد... خشدار م یرا به حرکت در م نیماش

 ! تو بگو...م؟یبر دیاندازد: به نظرت کجا با یبه جانبم م ینگاه مین
 ...کندیم خیمو به تنم س شانیبندد... دو تا یذهنم نقش م یسه مکان تو نام

 ...ی: کالنترمیگویحالت ممکن م نیتر نانهیو با خوش ب گزمیم لب
... 
 مارستانیبا هر کس و هر ب یرانندگ نیبابا ح م،یبرس یکالنتر نیتر کیبه نزد تا

 ...دهدیو مشخصات غزل را م ردیگیتماس م رسدیکه به ذهنش م ییاشنا
ا به که باب یو با هر ممنون خدانگهدار کنمیتماس نفسننم را حبس م یبرقرار با

بان م تان پزشننکش هم کشننمیم یاورد، نفس راحت یز ند نفر از دوسنن ... چ
 ...دهندیو بعد خبر م کنندیکه پرس و جو م ندیگویم
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سل کالفه ام م یهمه تماس ها از شتریب  ی... مامان که هکندیمکرر مامان و ع
صرار دارد عل یو خبر دییکجا پرسدیم سل که ا شد؟! و ع  را هم دنبالمان رضاین

 بفرستد...
 یکالنتر یمیو وارد سنناختمان نسننبتا قد شننومیم ادهیپ نیبابا از ماشنن همراه

م انداز یترک خورده م وارید یبه ساعت گرد و سبز رنگ رو ی... نگاهمیشویم
 ...قهی... هشت و ده دقگزمیو لب م

 حیمشننغول توضنن یکه خودش به اهسننتگ کندیبابا حال خرابم را درک م انگار
که تا چهل و هشت ساعت از گم شدنش نگذرد  ندیگویم ی... وقتشودیدادن م

 سرشان خراب کنم... یسقف را رو خواهدیدلم م کنند،ینم یاقدام
.. سر درد .دارمیبرم یرا با سست می... قدم هامیکنیرا ترک م ینترکال یدینا ام با

س سرکه م ریدارم... دلم مثل  شدیو  شجو سوزش معده نا سنگ ی... و   یاز گر
 ...دهیامانم را بر

 یورا ر میکه به زور قدم ها دنمیچرخد... با د یو به عقب م شودیمتوقف م بابا
 : چته تو؟!ردیگیرا م میو بازو گرددیراه رفته را برم کشم،یم نیزم

 : غزل کجاست بابا؟!کنمیو بل عجز زمزمه م کنمیبلند م سر
 زنگ تلفن ی... صدادوزمی... نگاهم را به آسمان مزندی... رعد مگزدیلب م بابا

با ی... نگاهشننودیهمراه بابا بلند م اندازد و به سننرعت جواب  یم لشیبه مو
 جان؟! ی: جانم احمددهدیم
 ...کنمیش منگاه یدلواپس با

 _ خب؟! سن و سالش؟!
..._ 
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 چطوره؟! تشیاوردنش؟! وضع ی_ ک
: خب... تو کنمیفشننارد... منتظر به دهانش نگاه م یهم م یرا رو شیها پلک

 که... نهی... منظروم ایعنی! ؟یدیمگه غزِل ما رو ند
 یلی: خکندیپچ پچ م یگوشنن ی... بابا به تورودیم میجان از پاها کنمیم حس

 ... ممنون...امیخب... من االن م
 ...می: بردیگویم ینگاهم کند به اهستگ نکهیا یب

 : کجا؟!پرسمیدو رگه م ییصدا با
 ...مارستانی: بزندیو لب م ردیگیم ینفس
... 

صادف کرده و تو یدختر ستر ژهیو یمراقبت ها یکه ت ست غزل ن یب و  تسیا
صورت و بدن کبود  دنیحال... با د نیبابت چقدر خوشحالم... با ا نیمن از ا
ضعف، به بازو شومیاش، آنچنان منقلب م یو زخم شدت  بابا چنگ  یکه از 

 ...میریگیفاصله م یا شهیش یو از پنجره  ردیگیرا م میبازو ری... ززنمیم
 !؟ی: خوبپرسدیو بابا م زنمیم هیتک واریکمر به د از

ها گاهش م تن باشننم؟! فکر ا توانمی... مکنمین کهیخوب  به  دیشنننا ن غزل هم 
 از یکی یاو هم رو دیدختر ها دچار شده باشد... که شا نیاز ا یکیسرنوشت 

 ...دکنیام م وانهیدستگاه و لوله افتاده باشد... د نهمهیا نیتخت ها... ب نیهم
 االن کجاست؟! یعنی: کوبمیم واریسرم را به د پشت
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ستش را رو بابا شده ام که حتاردگذیشانه ام م ید ست  س تحمل  ی... انقدر 
 یو رو زنمیچنگ م میدسننت بابا را هم ندارم... با دو دسننت به موها ینیسنننگ

 ...خورمیُسر م وارید
 _ غزل حامله س بابا... غزل حامله س...

*** 
شت شاره ام را رو انگ شمیبخار گرفته م ی شهیش یا سم را با آه ک  قیمع یو نف

 پوشاند... یرا م شهیش یدهانم، رد انگشتم رو ... بخارفرستمیم رونیب
گاهم را از پدیآ یبه هم خوردن در م یصننندا و سننر  رمیگیرو م ادهی... ن

 ...گردانمیبرم
 نویا ای: بردیگیو به طرفم م بردیفرو م ریپاکت شنن یرنگ را تو دیسننف ین بابا

 بخور...
شت سرم ست؟ یعنی: زنمیو لب م دهمیم هیتک یصندل یرا به پ ! غزل االن کجا

 کجا دنبالش بگردم؟؟!! گهید
 شبه... ازدهی: ساعت کنمیوا رفته زمزمه م ن،یبه ساعت ماش یبا نگاه و

 ریبگ نوی: ادیگویم تیبا جد م،یتوجه به عز و جز ها یو ب ردیگیشانه ام را م بابا
 نه؟! ای یدنبال غزل بگرد یجون داشته باش دیو تا تهش رو بخور... با

و  کندیم باز مهیرا تا ن کی... پوشش کرمیگیرا م ریو پاکت ش کنمیدراز م دست
 ...ریبگ نمی: اردیگیآن را هم به سمتم م

ن خبر از ز یب نکهیفرض کرده؟! ا ی... واقعا من را چکنمینگاهش م رهیخ رهیخ
 ورم؟!بخ ریو ش کیک یو با خونسرد نمیباران بنش ریز نیماش یباردارم، تو
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ش رمیگیم نگاهم شارگذارمیم میپا یرا رو ریو پاکت  شانه ا ی... بابا ف م وارد به 
 ...کنمیتا نگاهش کنم... سر بلند م کندیو وادارم م کندیم
 یفشنننارد و پس از مک  کوتاه یاش را م ینیب ی غهیت یدو انگشنننت باال با
ان نگر تونمیناراحت و نگران هسننتم... نم یکاف ی: من خودم به اندازه دیگویم

ست دار شم... هر چقدر که تو غزل رو دو  ،یغذا نخوردن و معده درد تو هم با
 یبه حسنناب ب ونسننبت به تو آرومترم ر نکهیمن ده برابر دوسننش دارم... پس ا

 نذار... میالیخ
 نکردم... یفکر نی: من همچمیگویم یاهستگ به
 ...ریاز طعم ش شودیو دهان تلخ و بد مزه ام پر م رمیگیم میلب ها انیرا م ین و

از  یمیرا با ن ریشده، ش ی... به هر ضرب و زورکندیسکوت نگاهم م یتو بابا
 ...گذارمیداشبورد م یرا رو کیک ی ماندهیو با ق دهمیفرو م کیک

سف تکان م یسر بابا  کشمیسکوت آه م ی... تودیگو ینم یزیو چ دهدیبه تا
 : غزل...پرسدیو بابا م

 تا جمله اش را کامل کند... مانمیو منتظر م کنمینگاهش م پرسشگرانه
 _ چند وقتشه؟!

 : دو ماه...دهمیپاسخ م یاهستگ به
 اندازد: دو ماه؟! یرا باال م شیابرو یتا کی

 نیهم یرا... بمیدیکه فهم ستیهفته ن هیفشارم:  یام م یشانیدستم را به پ کف
 کنه... زمیسورپرا خواستیخبر اومده بود اصفهان... مثال م یب
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ند اول  یک مینیبب مینگ یبه کسنن می: شننرط بسننتزنمیم یتلخ و کمرنگ لبخ
مهیم مان م گفتمی... من مفه ما مهیاول  فتی... غزل مفه ما  گ مادرجون... ا

 حاال...
 ...دهمیم رونی... نفسم را بهننننو

شانه  بابا شارد... به ارام یم یهمدرد یشانه ام را به ن سم: دا یم یف  ...ییپر
 داره؟! خبر

 یاگه خبر داشنننت ب یجونشنننه و غزل... فکر کرد تیی: داکندینگاهم م مات
اومد رفت کرج... احتماال تا  شیپ یکار یتو خونه؟! ... عصر نشستیم الیخ

 ...گردهیفردا شب هم بر نم
 ...دهمیتکان م دییتا یبه نشانه  یسر

ضا یبابا تو لیزنگ موبا یصدا ش یف  یالفگبا ک ... باباچدیپیم نیکوچک ما
ست صورتش م ید شدیبه  رد با ک وونهیمامانتم ما رو د نی: ادیگویلب م ریو ز ک

 زنگاش...
. نشده.. یهنوز خبر زمیچسباند: جانم؟!... نه عز یرا به گوشش م لشیموبا و

 ...گهید دمیبشه بهتون اطالع م یخبر
باکنمیم یپوف با شننومیم لیما یلرزد... کم یم بمیج یتو لمی... مو را  لیو مو

ار ب نی... چندشننودیخانه، نفسننم حبس م یشننماره  دنی... با دکشننمیم رونیب
 خونَه ست... ی: شماره میگویو بعد با داد م زنمیپلک م

شمها بابا شده نگاهم م ییبا چ ش یو تو کندیگرد  هت : من بعدا بدیگویم یگو
 ...زنمیزنگ م
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ست با سبز رنگ را م ید شمیلرزان، نوار  صدا یض برقرار... به محک  یتماس، 
 حسام؟؟!! ری: امدیگویخط م یاز ان سو یو گرفته ا فیضع
... 
و شش  ستی... دوشودیمتوقف م نگیدرب پارک یو با سرعت جلو انهیناش بابا

در خناه پارک  یکوچه، درسننت رو به رو یکه آن سننو نمیبیرنگم را م دیسننف
 شده...

 لیتا تحو کنمیذهنم جمله ها را مرور م یو تو پرمیم نییپا نیجت از ماشنن مثل
 باال... خودت برو... امی: من نمدیگویبابا بدهم که خودش م

باز سننرش داد و  ی: نردیگویو بابا هشنندار دهنده م زنمیلبخند م ده،یبر نفس
 داشته... رشیتاخ یبرا یلیدل هی... حتما یهوار راه بنداز

 ...برمیو به طرف در هجوم م کنمیتشکر م یو سرسر دهمیتکان م یسر
تا  میگویم یا یکرده... لعنت ریچهارم گ یطبقه  یتو آسنننانسننور و پله ها را 

 یم انداختن دیموقع کل می... دست هاکنمیم یکیدوم دو تا  یبه طبقه  دنیرس
 ...کنمیچرخانم و در را با صدا باز م یقفل م یرا تو دیلرزند... به زحمت کل

 یجلو یسنننه کنج کاناپه  یغزل که تو دنیدوم... با د یخانه م یکفش تو با
 نالم: غزل... یفرستم و م یم رونیمچاله شده، نفسم را با صدا ب ونیزیتلو

بد و برا و به خودش بجن با تمام وجود ب*غ*لش  دنمید یتا  سننر بلند کند، 
 ...کنمیم
و غرق ب*و*سننه  رمیگیم میدسننت ها نی... صننورتش را بکندینم یحرکت چیه
سه م شیچشمها ی... روکنمیم ... گونه شیاش... موها یشانی... پزنمیب*و*
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 عقب ی... صورتم را کمدیگویم یخفه ا یب*و*سم... آ یم یاش را با دلتنگ
 ... تنن .... نو...ی: کجا... بودکنمیو زمزمه م برمیم

لبش و  یکمرنگ گوشننه  یبه کبود مانمی... مات مماسنندیدهانم م یتو جمله
بعد از معاشننقه  میب*و*سننه ها یبه جا بیکه عج یا ی... کبودشننومیالل م

 شباهت دارد... مانیها
 یام به گوشننه  رهیمتوجه نگاه خ عیسننر یلی... خکندیروح و سننرد نگاهم م یب

م ه یرا از شدت درد رو شی... و بالفاصله هم پلکهاگزدیو لب م شودیلبش م
 ...دهدیفشار م
ست شانه ها میها د صورتش، تا  سر خوردیسر م شیاز دو طرف  ساتن  یو رو

 ...کشدیم نییعقب رفته اش را هم با خود پا
 !ه؟یچ ی... جانی_ ا

شدار و گرفته ام، برا یصدا ست... باز هم تو یخ شنا سکوت  یخودم هم نا آ
 یواش ت یسر روسر کی... کشدیسرش را عقب م یو به اهستگ کندینگاهم م

... مخرب... یشننتریده ر یزلزله  کیمثل  یزی... چنباریماند و ا یدسننتم م
 ...دهدی... تمام وجودم را تکان مرانگریو

ها...  یها... تمام نگران ی... تمام دلواپسننشیگلو ریدندان ز یزخم... و جا رد
 مارسننتانیب رشیکه موقع دادن مشننخصننات غزل به پذ ییتمام اسننترس ها

شیم رم س یرو کجای... خوردیگره م میگلو یکه تو یینفس ها ی... همه دمیک
 ...کندیاوار م
 ...میآ یفرود م میزانوها یو با شدت... رو رمیگیفاصله م ازش
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شانه ام چنگ م غزل سر  ست هازندیبه  سه  می... کف د به  یزانوها یرا به کا
 !؟ی: کجا بودپرسمیچسبانم و خفه م یهم چفت شده اش م

 ...زنمیم ننننخینگاهش...  یسرما... از کندیهم نگاهم م باز
 مگیفشننارم: با توام... م یو م رمیگیدسننت م یرا تو شیتمام قدرت بازوها با

 !؟یکجا بود
کت م دیگویم یزیر آخ باز سنننا کانش مشننودیو  بده  دهمی... محکم ت و عر

 !!!؟؟؟یبود ی: کدوم گورکشمیم
سه شمها ی کا شش د ی... اما نمشودیپر م شیچ سکوت و آرام ام  وانهیبارد... 

 ...کندیم
همراهم باال  شننوم،یو همزمان که از جا بلند م زنمیچنگ م شیمانتو ی قهی به
 کشمش... یم

! غزل من ؟یبود ی! گدوم گور؟یزنی! هان؟! چرا حرف نم؟ی_ چرا الل شننند
 م نکن... وونهید نیاز ا شتری... بوونهیخودم د

 لغزد... یگونه اش م یافتد و رو یم نییچشمش پا یاز گوشه  یاشک قطره
شده؟! کجا  یلغزانم: غزل چ یم میموها یرا ال میو انگشت ها کنمیم شیرها
 کرده؟! آره؟! تتیاذ یتا االن؟! کس یبود
 ...دهدیلرزد و سرش را تکان م یم نشییپا لب
باریو ا رومیم کینزد ها یشننتریب متیبا مال ن یاذ ی: کرمیگیرا م شیبازو  تی

 شده؟! یکرده؟! هوم؟! بگو به من... چ
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مک   میچشننمها ی... روگرداندیصننورتم م یتک تک اجزا یرا رو نگاهش
ندیم ها ک قدرت از چشننم با  گاهش  یم رونیب شیو اشنننک  مات ن هد...  ج
را از حصننار انگشننتانم خارج  شیو بازوها دهدیبه بدنش م ی... تکانکنمیم
 ...کندیم

خدا کنمیم یپوف ندیم... فقط  حال نیاز ا دا چه  عذاب اور غزل   یسننکوت 
 ...شومیم
ست ارنجش را م کی با ست د رمیگید لمس  را شیگلو ریز یکبود گرم،یو با د
سرش را عقب مکنمیم شدی...  شارک ستش وارد م ی... ف  تیو با جد کنمیبه د
 سر جات... ستای: وامیگویم

 نهیس یو رو رودیتر م نیی... نگاهم پاشودیتند م مینفس ها تیشدت عصبان از
 !!!ستین شیمانتو یدکمه  نی... اولماندیاش ثابت م

ستش را م کیو با  شودیام م رهیزود متوجه نگاه خ یلیخ غزل شد ک یحرکت د
 ...ردیگیو فاصله م

 ...دارمیاندازم و نگهش م یچنگ م شیلحظه به کمر مانتو نیاخر یتو
 : تو رو خدا ولم کن...دیگویعجز م با
 ...ردیتا فاصله بگ کندیباز تقال م و

را باز  شیمانتو یدکمه ها یدسننت کیو  کندیرا دور کمرش محکم م دسننتم
 ...کنمیم
ش یشده  دهیدر ی قهی دنید با  ردیگیرنگش، تمام بدنم گر م دیسف یتاپ ورز

 ..شودیو بالفاصله سرد م
 ...ننننری: امگذاردیاش م نهیس یرا رو دستش
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 فه شو...: خمیگویداد م با
 ...زنمیتاپش را کنار م یشتریبا شدت ب و
شت رو زیر یها یکبود دنید با صدا نهیس یو در شدن  یاش...  جرجر پاره 

 ...شنومیسرم را م یها رگیمو
 : تو رو خدا...ردیفشارد تا فاصله بگ یدستش را به شانه ام م کف

 !؟یغرم: کجا بود یشده ام م دیکل یدندان ها یال از
 لغزد... یصورتش م یو قطرات درشت اشک رو زندیم پلک
 یبود ی: کدوم گورکشننمیو سننرش را عقب م چمیپیرا دور دسننتم م شیموها

 ...کنمیچالت م نجایغننننزل... حرف بزن... حرف بزن وگرنه هم
 ...دکنیم یفیخف یچسباند و ناله  یم شیموها ی شهیرا به ر شیدست ها کف

به د یم نار راهرو م واریچرخم و از کمر  هاکوبمشیک لب  هم  یرا رو شی... 
 ی: رفته بودکشننمیو هوار م دهمیفشننار م واریرا به د شی... شننانه هافشنناردیم

! ؟ینذاشنننت برگرد گهی! د؟یهمونجا موندگار شننند دیخر یآره؟! رفت د،یخر
 !زم؟ی! آره عزخت؟یبرنامه هات به هم ر

نه ما گاهم م مظلو ندین ها... دن نی... اک من اسنننت... غزِل من  یایچشننم
 !کند؟یخ*ی*ا*ن*ت م

... کنمی: بگو که اشتباه ممیگویو ملتمسانه م رمیگیم میدست ها نیرا ب صورتش
نت شنننک یری... تو کج نمیبگو... تو غزل من به ز ... بزن تو دهنم بگو چرا 

... مگه نه؟! بگو کنمی! غزلم؟! من اشننتباه م؟ی! مگه بهش اعتماد ندار؟یکرد
 ... بگو...کنمیاشتباه م
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 ...... بگوی: بگو لعنتدهمیو تکانش م رمیگیتاپش را م یپاره شده  ی قهی
 یوجودم م یتو یزی... چشودیسرم خراب م ی... و انگار خانه روبنددیم پلک

اسننت که دور  ییو بازتابش دسننت ها دیآ ی... باال مکندیجوشنند... قل قل م
 ...کشدشیو باال م شودیکبود غزل حلقه م یگلو

 نیبه تو اعتماد دارم... هم شننتریبهت گفتم من از چشننمهام ب شننبید نیهم _
من فقط تو رو  یگفت شننبید نی... همخورمیگفتم رو سننرت قسننم م شننبید

 دوست دارم...
شمها غزل صورت ییبا چ شده و  شاد  ست و پا م یگ و من با تمام  زندیکبود د

*ی من که تو رو بنننننود؟؟!! آره؟! ع*و*ض نی: همه ش همزنمیم ادیوجود فر
پا گذاشتم... حق اتخابو از  ریمو ز ندهیدوست داشتم... من که به خاطنننر تو آ

 خودم گرفتم...
ستم شمیرا پس م د سرفه هاک ... خوردیسر م وارید یرو یدیشد ی... غزل با 

 ...کشمیو با تمام قدرت م زنمیرا چنگ م میموها
ساکت ساعت ؟یزنی! چرا حرف نم؟ی_ چرا  که  یبود یوثیکدوم د شیپ! دوازده 

! احسننناس ؟یتنت جا گذاشننته و ولت کرده؟! تو ادم یها رو رو یکبود نیا
دو روز از حرفهات... دو روز از دروغ  یذاشننتیه*ر*زه حداقل م ی... لعنتیدار
 ییدا ی... تو دسنننت پروده یدادیبگذره بعد خودتو نشننون م یکه گفت ییها

! هنننننننننا؟! ؟یشد ینطوریچرا ا ! تو رو مامان من بزرگ کرده؟! پس؟یهست
 چننننننراااا؟

 ...شودیخودش مچاله م یو تو گذاردیجمع شده اش م یزانوها یرا رو سرش
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 دنشیاحوال... باز هم با د نیا یبه من... و لعنت به دلم... که با همه  لعنت
 لرزد... یحالت م نیا یتو
 یهق هق خفه اش م ی... صدانمینشیم میزانوها یو رو رومیجلو م یآهستگ به
 ...زنمیم شیفشارم و صدا یام را م یشانیقدرت پ تی... با نهادیآ

شم ها کندیبلند م سر شک یو با چ  یبهت گفتم هر اتفاق شبی: ددیگویم یا
م دو روز بگذره بعد به یذاشتیباشه من فقط تو رو دوست دارم... م ادتیافتاد 

 ...یزدیم یانگ ه*ر*زگ
گردنش را  یرو ینیتحمل سنننگ یو انگار زندیبار پلک م نی... چندرومیم وا

 ...دهدیم هیتک وارینداشته باشد، به د
 یخوای... میکن وونهیمنو د یخوای: تو مرمیگیرا م زانشیاو یدسننت ها سنناعد

بزن  ایب گمیبهت م ی... وقتیزنیحرف نم ی... وقتی... آخه لعنتیم کن وونهید
 کاریتو چ ... من بایکنیم دییو تا یزنیم فقط پلک کنم،یتو دهنم بگو اشننتباه م

با تو ها ییکنم؟!  تت پر از  یی... تویمشننکوک دار یکه تلفن  که هر حرک
 ...یدیچه مرگته بهم جواب سر باال م پرسمیکه ازت م ییاسترسه... تو

 که دوازده ظهر از یی: من با تومیگویوبا داد م دهمیرا به طرفش تکان م دسننتم
نه رفت نه کبود رون،یب یخو بدن کبود...  با تن و  . ..یمعمول یدوازده شنننب 

 کنم؟! کاریکنم؟؟؟!!! با تو چ کاری... چیبرگشت
 !؟یبود یک شی! پ؟ی! کجا بود؟یزنی: چرا حرف نمدهمیم تکاش

ش ... سننکوتکندیداده نگاهم م هیتک واریکه به د یباز و سننر مهین ییچشننمها با
.. شانه افتد. یب*غ*لم م یتو یبا سست... کشمی... دستش را مکندیام م وانهید
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 میچشننمها یحال نگاهش را تو ی... ببرمیو سننرش را عقب م رمیگیرا م شیها
 اندازد... یم

شار م شیشانه ها سر سمت خوردیم نیاش چ ینی... بدهمیرا ف سرش به   ...
و سرش را به سمت صورتم  گذارمی... دستم را کنار گردنش مشودیشانه خم م

 ...رمیگیم
 ...زندیپلک م میچشمها یتو
 !؟ی: فقط بگو... کمیگویم یچارگیعجز... با التماس... با ب با
شمها با شدن م ییچ سته  صدارودیکه رو به ب  کیخش دار و گرفته...  یی... با 

 ...رودیاغوشم از حال م یو تو دیگویکلمه م
 ...کشدیکلمه که وجودم را به آتش م کی

 _پار... سا...
*** 

 ... پارسا... پار... سا...پارسا
 غزل، پارسا... من،

 ها... من... غزل... پارسا... یمهمان یتو
 ها... من، غزل و... پارسا...!!! جشن
ستانیدب دوران ص ی... دورهمر شن فارغ التح دور  ی... دور دور هایلیها... ج

... سنننگ صننبور... میکش رفته ا نگیکه از پارک ینیاز چشننم خانواده با ماشنن
 ... برادر... پارسا...قیدوست... رف

 ... خجات اور است... خنده دار است ... مضحک است... پارسا؟!هنه
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 یب عیو به پرشندن سنرنگ از ما فرسنتمیم رونی... نفسنم را پر شنتاب باوووف
 ...شومیم رهیشود خ یغزل خال یرگ ها یکه قرار است تو یرنگ

 چهار صبح است... کینزد ساعت
 اروها...د نی: ازنمیو گرفته و خشدار لب م رمیگیکنار تخت م واریام را از د هیتک

 اندازد... یبه جانبم م ینگاه پر اخم مین مرد
 .که.. نهینداره؟! منظورم ا ی: ضرردهمیادامه م یو به اهستگ کنمیرا تر م لبم
 : خانمم بارداره...کشمیبه دور دهانم م یدست
 دهیرا ناد زشیپوزخند اسننتهزا ام کنمیم ی... سننعدهدیتکان م نیبه طرف یسننر

 یحد فاصننل سنناعد و بازو ی... و به فرو رفتن سننوزن توکنمی... اخم مرمیبگ
 ...کندیم یفیخف یخواب ناله  ی... توکنمیغزل نگاه م

دفاع  یمظلوم و ب نینچنی... غزل... غزل من... که اکشننمیرا به چنگ م میموها
تاده... غزل یرو خت اف ظاهر برا یت ندگ نیحفظ ا یکه در   یبه هر در یز

 ...ای! آنهم با پارسا؟؟!! خداکند؟ی... خ*ی*ا*ن*ت مزندیم
 ... ازبندمیو در را پشننت سننرشننان م کنمیاور انس را تا دم در بدرقه م نیمامور

سته تک صندل ها زنمیم هیکمر به در ب ش یو به نوک  ... ومشیم رهیام خ یروفر
 !؟یغزل؟! چکار کرد یچکار کرد

تاق خواب را پ کنمیم یپوف با خس خس نفس رمیگیم شیو راه ا ... غزل 
ام و آر یی... و با قد هادوزمیتخت م یسرم باال ی سهی... نگاهم را به ککشدیم

وشه گ ی... کبودشومیصورتش خم م ی... روشومیم کینا مطمئن به تخت نزد
 لبش محسوس است... ی
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 میا... نفس هزنمیاش کنار م نهیس یلرزان، مالفه را از رو یو با دست گزمیم لب
شدن م سته ا وریپل پیز ی... به ارامروندیرو به تند   دنیسکه قبل از ر یرنگ یپ

تا ن نیمامور گاهم روکشننمیم نییپا مهیاور انس تنش داده ام را  تاپ  ی... ن
شارشودیشده اش مات م دهیدر شت ا شه  ه... با نوک انگ تاپش را کنار  یگو
را از رد ناخن و  نمیو نگاه خشننمگ فشننارمیم میداندان ها انی... زبانم را مزنمیم

 ...رمیگیچپش م ی نهیس یواضح رو یکبود
که امکان دارد،  ییو تا جا کنمیگوشم را چنگ م یباال یخشم، موها تینها با
که از ته دل  یزیچ کی... دیا یوسننط جور در نم نیا یزیچ کی... کشننمیم

 ...دیایتا ابد هم جور در ن دوارمیام
په  یرا رو خودم نا پاکنمیرنگ پرت م دیسننف یکا پارکت  یرو شیها هی... 

ه شننکل کاناپ یمنحن ی... آرنجم را به پشننترودیعقب م یو کم شننودیم دهیکشنن
 چسبانم... یام را به مشتم م قهیو شق دهمیم هیتک

پنجره و در تراس را کامل پوشانده  یه جلوشده ک دهیکش یرا به پرده ها نگاهم
 ...دوزمیم

 کی شننناسننمیکه من م یی... پارسنناخوردیذهنم چرخ م ی... اسننمش توپارسننا
ذاق که به م کندیم ییها طنتیشنن ی... فقط گهگاهسننتیه*و*س باز بالفطره ن

 نیبابت داشتن چن د،یو عمو ام یخانه سون یاز ته دل برا دیا یمامان خوش نم
 ...کندیصبر م یآرزو یپسر

سا ست به  ییبه خاطر بال پار سر غزل آورده بودم، با من د  شد... هنوز قهیکه 
گوشننم اسننت که هوار  یرختکن کوچک باشننگاه، تو یتو ش،یداد ها یصنندا
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 یکارو باهاش بکن نیا یتونسننت ی: غزل هنوز بچه سننت... چطوردیکشننیم
 !؟ع*و*ض*ی

 اورم و آه یالشننه" به خاطر مسنن سننتی"غزل فقط ب زدیم ادیفر یرا وقت نگاهش
 خدا... ی... هننندهمیسر م یقیعم

آبان ماه تنم را به لرز  یاندازم... سننرما یکاناپه م یپشننت یرا رو میو بازو آرنج
 میبازو یرا رو میو چشننمها یشننانیو پ کشننمیم یتر قیآه عم نباری... اداردیوام

 فشارم... یم
و سرم رو به انفجار است... افکار مسموم از  سوزندیم یخواب یاز ب میچشمها
 ...روندیجوند و جلو م یهجوم اورده اند و مغزم را م یهر سمت

به گوشننم  یفیضننع یناله  یمانم که صنندا یان حالت م یچقدر تو دانمینم
سترسدیم س و باز  ندزیبار پلک م نی... غزل با اخم چندکنمیسر بلند م ی... با 

 ...کندیم یناله ا
 یفرستم... غزل با مک ، سرش را به چپ م یرا با کف دست عقب م میموها

کاسه  هیاز ثان یکسر یکه تو نمیبی... مشودیمن ثابت م یچرخاند و نگاهش رو
 حسام... ری: امزندیو با بغض لب م شودیپر م شیچشمها ی

 ...کنمیروح نگاهش م یو سرد و ب شومیم نهیبه س دست
 ...نننری: امکندیمو ملتمسانه تکرار  زندیم پلک

گاهش م میم*س*تق نا امکنمین با  گاهش را   زیخ مین یو برا ردیگیم یدی... ن
 : بمون سر جات...میگوی... سرد مکندیشدن تقال م
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سته رش س دهد،یهم بدنش را تکان نم متریسانت کیکه  یا هودهیاز تالش ب خ
 ...کندیبالش پرت م یرا رو

 کسیکاناپه ف یپشننت یو گردنم را رو رومیعقب م نهیدسنننت به سنن همانطور
شقکنمیم سف کنمی... حس مزندیدل م میها قهی...  رنگ اتاق جلو و  دیسقف 

 ...رودیعقب م
 ...!!!شودی... سقف ثابت مزنمیپلک م محکم

 _ پارسا... اون...
 : دهنتو ببند...میگویم تیجد با

. به بگم.. : بذارشودیم لیاست که بهم تحم یعذاب نیخشدارش، بدتر یصدا
سمو به هزار جا دادم که تو چ شدم از بس حوا سته  شدم... خ سته   یزیخدا خ

 ...ینفهم
لب م رهیخ به خودت دارزنمیبه سننقف  به هر حال یکنیاعتراف م ی: خو  ...

 ...لهیتکم تمیامروز ظرف ی... برایبهتره ساکت ش
 !؟یدوَسم ندار گهی_ د

 و کنمیاراده سننر بلند م یانقدر بغض دارد... انقدر درد دارد... که ب شیصنندا
 ...کنمینگاهش م

 مان،ینگاه ها ی...به محض تالقکندیباز نگاهم م مهیسننرخ و ن ییچشننمها با
 ...کندیم دنیهمزمان شروع به لرز نشیریچانه و لب ز

شوی: ککنمیو زمزمه م میگویم یکالفه ا اوف ش کنه،یم گهیجا د هی ف شکا و برا ا
 ...ارهیمن م
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لند ب یاش، آنقدر ناگهان هیگر ی... صنندازنمیم هیماناپه تک یمحکم به پشننت و
 ...پرمیکاناپه م یکه مثل فنر از رو شود،یم

.. .کنمینگاه م شننود،یکه چنگ م یلرزد و مالفه ا یکه م ییزده به شننانه ا بهت
ست مالفه را م شت ها انیغزل با دو د ستم را کندیمچاله م شیانگ ست را ... د

: تکون نده کشننمیم میموها انیو دسننت راسننتم را با قدرت م زنمیبه کمرم م
 دستتو...
: ارمدیو دستش را نگه م رمیگیبه سمت تخت م یزی... خکندیرا خم م آرنجش

سرم تو گمی! مستم؟یمگه با تو ن ستتو...  ستته... من حوص یتکون نده د  یله د
 دردسر ندارم...

 ...دارمیتخت نگه م یو دستش را با کف دست، رو نمیشن یلب تخت م و
ستگ به شت ها ،یاه شت ها یرا ال شیانگ ستد... مات نگاهش  یم میانگ فر
، سر اراده یدستم را پس بکشم، اما ب خواهدیبه شدت دلم م نکهی... با اکنمیم

 ...دهمیم یفیزده را فشار خف خیانگشتان 
 : هنوز برات مهمم...دیگویو خشدار م خوردیم یتکان نامحسوس لبش

 ...یاست، نه سوال ی... نه خبرکنمیجمله اش را درک نم مفهموم
 یی... تویلعنت یمن یایدن یبزنم تو همه  ادیفر خواهمیحال، از ته دل م نیا با

که  یی... توکندیم ییخودنما تیلب ها یرو یگریمرد د یکه رد ب*و*سه ها
 که هنوز ییکبود اسننت... تو یگریبدنت از فشننار انگشننتان مرد د یجا یجا

 ...یخ*ی*ا*ن*ت کرده باش شودیباورم نم
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: من دیا یکه با بغض به حرف م خواندیرا از نگاهم م میتمام حرف ها یانگار
 حسام... ریبهت خ*ی*ا*ن*ت نکردم ام

 یجمالتش... برا یادامه  دنیشننن یبرا کنمیم ی... لحظه شننمارزنمیم پلک
شد... بگو غزل... حرف  یکلمه ا نیکوچکتر شته با که تبرعه اش را به دنبال دا

را  یکسنن ... بگو تا برومینرفته ا رونیخودت ب ی... بگو با پااوریب هیبزن... توج
خدا حرف  ی... بگو... محض رضنناندازمیب تیبه پاها اورمیکه آزارت داده، ب

 بزن...
و  دکنیزبان تر م ترک ترکش را با ی... لب هازنمیزل م یبه لب ها مشننتاقانه

 افتد... یفاصله م شیلب ها انیم
 کرده بود... ی_ پارسا... ازم خواستگار

 اج؟!و بند ازدو دی! پارسا و ق؟ی... پارسا؟! خواستگارنمینشیم خیاراده، س یب
ست دهدیکوتاه، زمزمه وار ادامه م یبا مکث غزل ون ا نکهیهفته قبل از ا کی: در

 ...فتهیمن و تو ب نیاتفاق ب
 ...رومیوا م بایو... تقر شوندیشل م یکی یکی عضالتم

 : خب؟!زنمی...تند تند پلک مزندیماتم زل م یبه چهره  غزل
بود که از  ی... خب اون تنها کسننیعنیکرده بودم...  دواری_ من پارسنننا رو ام

س شت... اما من از همون  ساس من به تو خبر دا سالگ زدهیاح س یچهارده   یک
 ...دمیدیرو جز تو نم

: مثل آدم حرف بزن بفهمم میگویم دنشیشنناخه به ان شنناخه پر نیاز ا کالفه
 ...یگیم یچ
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تد: اف یم نییچشمش پا یاز گوشه  یگریپس از د یکیدرشت اشک،  قطرات
 حسام... ریمن به پارسا بد کردم ام

جان غزل سننر  یدسننت ب انیاز م می... انگشننت هاشننومیتخت بند م یرو از
 ...کندیچرخاند و نگاهم م یش را م... سرخوردیم

ن... ... میبود... فقط دوست ی... پارسا دنبال دوسترستانی_ از همون دوران دب
سا هم پ یخب من نم شتم... پار ست دا ستم... من تو رو دو . کرده بود.. لهیتون

 یکسنن خواسننتمی... نمدمیترسننی... من مسننتادیمیدر مدرسننه وا ومدیهر روز م
بفهمه... آخرش انقدر از دسننتش کالفه شنندم که بهش گفتم... اولش... اولش 

 بعد... یحرفو زدم که از سننرم بازش کنم... ول نیا کردی... فکر مدیبهم خند
 ...میکه جد دیفهم
نارهی: بهم گفت بدهدیادامه م فیو بغض آلود و ضع کندیتر م لب ن ن ن و ... تچ

و گرمه... ت نیری! اون سننرش با شنننه؟یبیحسننام اصننال تو رو م ریام یفکر کرد
... من خودم همه دهیبچه د هیتو رو به چشننم  شننهی... همیمونیبراش مثل آوا م

 پارسا بدجور شکستم... یحرف ها ی... ولدونستمیرو م نایا ی
ستم را تو چهار شت هر دو د به پا  شبیکه از د ینیشلوار ج یها بیج یانگ

 ...زدیریمهابا اشک م ی... غزل ببرمیدارم فرو م
شدادینم ری... گکردینم تیاذ گهیشده بود... د المیخ یمدت ب هی_ تا   نیری... 

ف صد یمدت سر و کله  هیخوشحال بودم... اما بعد از  یلیکه رفتن من خ نایا
 !؟یگفتیاز صدف برام م یبا چه ذوق و شوق ادتهیشد...  دایپ
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ش : اولدیگوی... غزل با خس خس مرمیگیو نگاهم را م گزمیلب م یشرمندگ با
تا اگرفتمینم یجد ادیز عمق  دمیخودم دانشننگاه قبول شننندم و فهم نکهی... 

شم من... هر روز، ب شیفاجعه چقدره... تو پ صدف  شتریچ شق  از روز قبل عا
ر فک توحسننام اصننال به  ریام یدیکرد... گفت د لهی... باز پارسننا پیشنندیم

 باور کرده بودم که تو گهیش اومد... من دجا گهید یکیرفت  نیری! شننکنه؟ینم
صدت ازدواجه... از همون روز صدف حلقه انتخاب  یتا برا یکه منو برد یق

که من و تو ه یکنم، سننع به خودم بقبولونم  نار هم قرار  چیکردم  جوره ک
 دور کنم... من... ودمپارسا... پارسا رو از خ کردمینم یسع گهی... دمیریگینم

: من خسننته شننده بودم... از دوسننت دهدیو با نفس نفس ادامه م ردیگیم نفس
با  یدوست داشته بشم... هر از گاه خواستیداشتن خسته شده بودم... دلم م

... تا گفت یهم نم یزیخب چ ینبود... ول ی... پارسا راضرفتمیم رونیپارسا ب
 هفته قبل از... هی.. نکهیهفته قبل از ا هی

 گو...شو بعدا ب هی: باشه... بسه... بقنمینشیت م... لب تخزندینفس م نفس
... یعنی... میکن یرابطه مونو جد خوامی: پارسننا گفت مدهدیتوجه، ادامه م یب

م به مامان خوامیگفت م ی... وقتدمینبود اصننال... من منظورشننو نفهم یرابطه ا
ز هر ا شریبود... ب یجد ی... من شوکه شدم... پارسا ولیخواستگار ادیبگم ب

جور کنه و بعد  وتا خودشننو جمع  کشننهیطول م ی... گفت چند هفته ایوقت
گفتم باشننه... گفتم  ی... ولدمیشنند... نفهم یچ دونمیاقدام کنه... منم... نم

 ...مونمیمنتظر م
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... رنگ صورتش، هر گذارنمیاش را از نظر م یشانیپ یدرشت عرق رو قطرات
اراده و با دو دسننت، دسننتش را  ی... بدرویم یاز قبل رو به کبود شننتریلحظه ب

 بسه... بسه... گهی: درمیگیم
به هم  یکه... همه چ میکرد یاشننتباه هینشننند... من و تو... ما... ما  ی_ ول

... پارسا افتاده نمونیب یچه اتفاق ی... از اون طرف تو به پارسا گفته بودختیر
کننننننننننننرد... تا...  هیمن گر شی... پارسا پی... ولشدی... باورم نمشمیاومد پ

 ...ی... ولرهیسر نگ یعروس نیبود ا دواریلحظه... ام نیاخر
س ی: اوندیگویهق هق م با شب عرو ش مونیکه  صدف نبوده  شهیسنگ زد به 
 حسام... ریام

 ...بنددیم خیکمرم  ی رهیت کنمیم حس
 ...یرنگ یرو به ب شیو لب ها رودیغزل رو به بسته شدن م یچشمها

 یدم دانشگاه... گاه ومدی... مزندیم کرده بود... هر روز زنگ م وونهی_ پارسا د
نه... م تا در خو فتیوق پات رینشنننده... طالق بگ ریهنوز د گ ... من هنوز 

من بودم که  گفتیهستم... پارسا عذاب وجدان داشت... من از اون بدتر... م
تو ... ودهمن ب ریحسننام رو م*س*ت فرسننتادم خونه... تقصنن ریاون شننب ام

ت نداره... هنوز صنندف تو قلبشننه... تو  ری... از امیفیح جدا شننو... اون دوسننِ
مل کن یتونینم نداریتح قت  طا هت بگم... ول خواسننتمی... من می...  ... یب

 رییکه نگاهت داره بهم تغ دمیدی... من مرفتیم شیداشننت خوب پ مونیزندگ
 ییخودم تنها مکردیم ر... فکزهیبه هم بر مونیزندگ خواسننتی... دلم نمکنهیم
 نشد... نشننننند... ی... ولخواستمیمشکالتمو حل کنم... به خدا م تونمیم
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 ادامه نده... گهی: باشه... دمیگویاز رنگ کبود صورتش م نگران
بار  نیاخر یبرا ای... گفت کارامو جور کردم... برهیم رانی_ پارسا گفت داره از ا

... هشننیداره تموم م گهید کردمیفکر م... چون عی... من رفتم چون... هنمتیبب
سا داره تموم م شت...  یرفتم خونه ش حالت عاد ی... وقتشهیترس از پار ندا

ن ن نعیمن... من... ه ن ن ن ... صدامو دیشنی... من التماسش کردم... اصال نمن
... به خدا همه ش عیه عیالتماسننش کرد م م م م... ه یلی... من خدیشنننینم

 د...چشمم بو یتو جلو یچهره 
 از چشننمهات بهم اعتماد شننتریب ی: تو شننب قبلش بهم گفته بودزندیم ضننجه

 بودم... گهیمرد د هی یخونه  ی... و من درست دوازده ساعت بعد، تویداد
امه اد گهیغزلم... د کنمی... باور مکنمی: من باور مرمیگیلززانش را م یها شننانه

 ... بسه...زمینده... بسه عز
... آروم یکه دوسننم دار یگفتم تو بهم گفت یبهش گفتم حامله م... وقت ی_ وقت

نعیبهم نداشت... تو... ه یکار گهیشد... د ن که من بهت  یکنی... تو باور من
 خ*ی*ا*ن*ت نکردم... مگه نه؟!

رنگ  ِی سننناتن و نبات یجنبانم و همزمان نگاهم ماِت مالفه  یتند سننر م تند
 ...شودیگرفته م

 ... غزل بس کن...کنمی... به خدا باور مکنمیبارو م_ اره من 
 ...لرزدیم کیستری... غزل هزنمیرا کنار م مالفه

 نجای... من نذاشننتم... من االن افتادین یاتفاق چینشننند... ه یچی_ به خدا ه
 ...خوردیاگه دستش بهم م کشتمینبودم... خودمو م

 بس کن... بس کن... دونمی: مزنمیم ادیبغض فر با
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 ...یچی... هیچینشد... ه یچی: هکندیوار تکرار م وانهید
... غزل شننودیخون چندشننم م ی... از لرجکشننمیم شیپاها نیدسننتم را ب کف

 ...کندیلب تکرار م ریرا ز ییحرف ها
حرکت از  کیاندازم و با  یم شیزانوها ریو دسنننت ز میگویم یاز ته دل ِی وا

 ...کنمیتخت بلندش م یرو
*** 

با اه عم نفسننم ... لب کشننمیدسنننت م میموها انی... مدهمیم رونیب یقیرا 
 ...!!!شومیجوره ارام نم چی... هزنمی... تند تند پلک مگزمیم

... قطره شومی... دارم خفه مزنمیپلک م ی... آرام و طوالنشومیتخت خم م یرو
که  سننتیربط یافتد... چه حرف ب یغزل م یشننانیپ یدرشننت اشننکم، رو ی

 یا بتوانت یمرد باش دیکه فقط با ،یآنقدر بغض دار ی... گاهکندینم هیمننرد گر
 ...یکن هیگر

غزل پاک  یشننانیاشننکم را از پ یسننیو با نوک انگشننت، خ کنمیدراز م دسننت
ه اش و بعد چان قهیو تا شق کشمیم شیرستنگاه موها ی... انگشتم را روکنمیم

 ...دهمیسر م
سک س ما صورتش را پوشانده و با هر دم و بازدمش،  یمین ژن،یسبز رنگ اک از 

 ...شودیکدر و شفاف م
سرم را خم مکنمیاش را نوازش م گونه  داغش یشانیرا به پ میو لب ها کنمی... 

تب چهل درجه و عفونت  نیفقط هم م،یوخ طیشننرا نیا یچسننبانم... تو یم

http://www.roman4u.ir/


 489 بی نهایتند لبخ

ندن ز هیر ما ته  پا ریو گلو را کم دارد... الب ند  قب را هم  نیا ،یزییباران ت عوا
 دارد...

شمیم یآه شانه م یگل انداخته  یگونه  م،یلب ها نباریو ا ک ... دریگیغزل را ن
 یب توانمیام درسننت... اما نم یدلخورم، درسننت... ناراحتم درسننت... عصننب

 پناهم بشوم... یغزل مظلوم و ب الیخ
 نهمهیا شودی... هنوز هم باورم نمرمیگیو از تخت فاصله م کشمیرا باال م دماغم

 خبر باشم... یگوشم رخ داده باشد و من ب ریاتقاق درست ز
 ی هیسننه ثان گفت،یدروغ کوچک بهم م کیاگر  یکه حت یغزل شننودینم باورم

مدت، ازم پنهان کرده  نهنننننننننهیرا ا یموضوع به مهم داد،یبعد خودش را لو م
 باشد...

ه گرماب قیاست؟! من برادرش بودم... به قول خودش رف یپارسا... چطور ادم و
ن به همسر م یانقدر رذل باشد که قصد دست دراز تواندیو گلستان... چطور م

 را داشته باشد؟!
 توانمیاسنننت... نم دنی... سننرم از هجوم افکار گوناگون در شننرف ترکاووف

دروغ  د؟یگوی... غزل راسننت مرمیبگ میدرسننت فکر کنم... درسننت تصننم
 درست است؟! چقدر را جا انداخته... شی! چقدر از حرف هاد؟یگویم

هدیم نانیبهم اطم ،یدرون یندا کی یچرا... ول دانمینم ماجرا  د مام  که ت
 کرده... فیبوده که غزل تعر ینیهم

ستار یبه غزل م ینگاه مین سوزانه ادیا یداخل م یاندازم... پر  ی... لبخند دل
 ...کندینثارم م

 پرسم: حالش... بهتره؟! یو م کشمیدو انگشت دور لبم م با
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ستش را تو یسرنگ تو دو در چارت  یزیکه چ ینیو ح کندیم یسرم خال ید
ستش  یتو شتید : بهتر دیگویصورتش م نفکیبا همان لبخند ال کند،یم اددا
 ...شهیم

زل غ ی دهیتک ی... مجددا به چهره رودیم رونی... پرستار از اتاق بکنمیم یهوف
 بگذارم، اما... شیتنها دیآ ی... دلم نمشومیم رهیخ

تاق ب کنمیرا جزم م عزمم حال روم،یم رونیو از ا جا  یدلم را تو کهیدر  تاق  ا
 گذاشته ام...

اند...  تادهسیا شخوانی... دو نفر خانم پشت پرومیم یپرستار ستگاهیسمت ا به
 جوان... یگریو د انسالیم یکی

 یصننبح نمانده... به اهسننتگ ازدهیبه  یزی... چدوزمیرا به سنناعت م نگاهم
 !رم؟یتماس بگ هی تونمی: من... مپرسمیم

ستار سر پر سمتم شخوانیپ یو تلفن را رو دهدیتکان م یجوان تلفن  هل  به 
 کند... ادداشتیتا  دیگویبه همکارش م یزیو با عجله چ دهدیم

گوشم  یرگه دار اراد تو یو صدا خوردی... چهار بوق مرمیگیخانه را م ی شماره
 !د؟یی: بله بفرماچدیپیم
 بده بابا... وی: سالم... گوشمیگویحوصله م یب

 ...رحسامهی: امدیگویو سپس با داد م کندیلحظه مک  م چند
لرزاند: مگه دسننتم بهت  یگوشننم را م یکشنند که هوار بابا پرده  ینم یطول

 !!؟؟یهست ینرسه... کدوم گور
 ...: بابامیگویم آهسته
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 لیخونه و موبا یکه دارم شماره  هیاز ک یدونیبگم به تو؟! م ی_ بابا و ... من چ
 !!؟؟یی... معلوم هست کجای! شرکت هم که نرفترم؟یگیهاتون رو م

 ...مارستانیب انیب شهی: مکنمیپچ پچ م یگوش یو تو چرخمیم یکم
 چسبانم... یجمله ام م یرا انتها مارستانینام ب یبا مک  کوتاه و

 شده؟! یچرا؟! چ مارستانی! بمارستان؟ی: بکندیم دادیبابا ب یصدا یتو ینگران
 ...یعنی: بچه... نموند... فشارمیهم م یرا رو میو پلک ها گزمیم لب

! االن... واقعا بهتون ن؟یای: مدهمیو ادامه م شنننومیبابا را م ینه خفه  یصنندا
 دارم... هم من... و هم غزل... اجیاحت
 حسام؟! چرا آخه؟! ریشده ام ی: چدیگویتند م بابا

گاه ناد ی رهیخ ن تار جوان را  مه چمیگویو م رمیگیم دهیپرسنن رو براتون  ی: ه
 ...تونمی... اما االن نه... نمکنمیم فیتعر

 !مارستان؟یکدوم ب ی... گفتامیاالن م نی... همامی_ باشه... م
دسننتگاه قرار  یتلفن را رو یو گوشنن کنمیرا تکرار م مارسننتانینام ب مجددا

تکان  یاش سننر رهی... با حفظ نگاه خکنمیم ی... از پرسننتار تشننکردهمیم
 ...دهدیم

النه و س برمیفرو م میها بیج یرا تو می... دست هارمیگیفاصله م شخوانیپ از
 ...شومیخارج م مارستانیاز ساختمان ب م،یپا ریز نیبه زم رهیسالنه و خ

*** 
سف یرو روبه سستمیا یرنگ م دیدرب  .. با .کوبدیام م نهی... قلبم محکم به 

نه پ یکف دسنننت موها که لجوجا ند،یام را پر م یشنننانینم دارم را  عقب  کن
 ...فرستمیم
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تا بلکه کم به  و التهابم کم شننود... یاز داغ یخانه رفته بودم... دوش گرفتم 
ش شد... لباس عوض کردم... گو شد که ن شتم فیو ک لیموبا ین و  پولم را بردا

 دهیبا شننرکت گرفتم... ند یراه هم تماسنن نیبرگشننتم... ب مارسننتانیباز به ب
 قصد خفه کردنم را دارد... رها،یو نگ ریبگ نیبا ا ییمهندس توال دانستمیم

ستم ستگ یرا رو د شمیم یقی... نفس عمگذارمیم رهید ستگ ک ر را به د ی رهیو د
پا ،یآرام نه م یو... در ردهمیهل م نییبه  نظر،  نیاول یچرخد و تو یپاشنن

 یکنار تخت نشننسننته و سننرش را به طرفم م یصننندل یکه رو نمیبیمامان را م
 ...شودیم زیخ میو ن کشدیم ینیگرد شده ه ییچرخاند... با چشمها

و  گذارمیم ینیب ی... انگشت اشاره ام را روبندمیدر را پشت سرم م یآهستگ به
 سالم...... ننسی: هکنمیپچ پچ م

با له م با فاصنن به طرفم م ردیگیاز کنار پنجره  مان قایچرخد... دق یو  ما  مثل 
 شده؟! ی: چپرسدیو بهت زده م شوندیگرد م شیچشمها

 ...یچی: همیگویو م دهمیتکان م یسر
شدت درد بند مردیگیرا م میو بازو دیآ یم کینزد مامان سم از  رود...  ی... نف

 اورم.. یخودم نم یاما به رو
 !ه؟یا افهیچه ق نیشده؟! ا ی! مامان جان چر؟ی: امپرسدیم یبا نگران مامان

لب م از به آهسننتگ گزمیدرد  پا یو  مان را  ما ندازم: چ یم نییدسنننت   یزیا
 دعوام شد... مارستانیاز پرسنل ب یکی... با ستین

 ...کندیموشکافانه نگاهم م بابا
 : چرا اخه؟!دیگویم مامان
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ان سننرخ و متورم مام ی... به چشننمهارمیبگ دهیبابا را ناد زینگاه ت کنمیم یسننع
 ... منم اعصاب ندارم...کردنینم یدگی: خوب رسشومیم رهیخ
 یرنگ، باال دیبالش سننف یرا رو می... بازورومیو به طرف تخت م چرخمیم و

... هنوز با خس خس نفس ب*و*سننمیاش را م یشننانیو پ گذارمیسننر غزل م
 ...ستین ژنیسک اکساز ما ی... اما خبرکشدیم

مان نارم قرار م ما حال یبه چهره  رهی... خرد،یگیک  کهیغرق خواب غزل، در
 نشد؟! داری: غزل بپرسمیمخاطبم مامان است، م

 جیشد... گ داریب شیساعت پ کی: چرا... گذاردیکمرم م یدستش را رو مامان
 چند بار تو رو صدا زد دوباره خوابش برد... هیبود اصال... 

 !حسام؟ریام نی: چرا به ما نگفته بودکندیاضافه م یمرتعش یبا بغض و صدا و
... خب... غزل گهی: نشنند دچرخمیپا م یپاشنننه  یو رو کنمیراسننت م کمر

 نه... ای دیفهمیخودتون م نهیبب خواستیم
 ...کنمیکالمم م یچاشن یلبخند تلخ و بغض آلود و

 ...ردیگیو قطره اشکش را با نوک انگشت م کشدیآه م مامان
 اتفاق نیشننده؟! چرا ا ی: چپرسنندیو با اخم م دیا یجلو م بیدسننت به ج بابا

 کجا بوده؟! شبیافتاد؟! اصال غزل د
 رمیگیرا به دندان م نمیی... لب پاکندی... مامان هم منتظر نگاهم مکنمیم یپوف

 آورم... یه ام به زبان مکار کرد شانیساعت تمام رو کیرا که  یو جمالت
صر شته برم ی_ خب.. غزل ع شته،یکه دا  هی به زنهی... مومدهیبارون هم که م گ

 تان،مارسننیب رسننونشیبوده ها... غزل م رمردهیخود پ ری... البته تقصننرمردهیپ
تا پ ادیب ذارنیو نم دارنیاونجا نگهش م ... غزل هم ادیبه هوش ب رمردهیخونه 
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س شوکه بوده و هم تر ساعتدهیهم  شهیطول م ی... چند  به هوش  رمردهیتا پ ک
فه نصنن یهم اومد خونه خوب بود... ول ینداره... وقت یریو بگه غزل تقصنن ادیب

 لرزه... تشنج کرد... بعدش هم که... یداره م دمید هیشب 
شمیم یآه شک مگذارمیتمام م مهیو جمله ام را ن ک شکارا ا و  زدیری... مامان ا

به  ی: چطوردیگوی... با ناله مدیا یق هق خفه اش مه یصننندا هیهر چند ثان
 !م؟یخبر بد انیپو

 هنوز برنگشته؟! یی: داکنمیم نگاهش
 ...رسهی: تا غروب مدهدیمامان جواب م یجا بابا

 از ما تماس نگرفت؟! چکدومی: چطور غزل با هدهدیکوتاه ادامه م یبا مکث و
که گاه م شننو با ن با : منم کنمیزود خودم را جمع و جور م یلیو خ کنمیبه 

شده بودم... حت گهی... مدونمینم  هیثان تا چند گهیاومده، م سیپل یوقت یشوکه 
 حرف بزنم... تونستمینم یحت

با ندازد و چ یباال م ییابرو با قب مدیگو ینم یزیا قب ع با  رودی... ع و 
 ...ندینشیم واریمبل کنج د یرو یشانیپر

که  یدعوا کرد ی: مگه چطوردیگویو م ردیگیبا دو انشننگت چانه ام را م مامان
 !؟یروز افتاد نیبه ا

 ...ندکیچشم راستم را لمس م ریکم رنگ ز یلبم و سپس کبود یزخم گوشه  و
 ...گهی: ول کن مامان... شد دکشمیرا عقب م سرم

کنار  و دهدی... مامان با تاسف سر تکان منمینشیتخت م یو لبه  رومیعقب م و
 ...شودیم ریمبل، جاگ یبابا رو
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ست غزل را نوازش م با شت د ست، پ ش شت  ه لرزد... ب ی... پلکش مکنمیانگ
 : غزل؟!میگویزده م جانیو ه زنمیصورتش زل م

: زنمیم شی... مجددا صننندادوزدیو به ما م ردیگینگاهش را از پنجره م مامان
 غزلم؟!

تد... دسننتم را رو یم شیدو ابرو انیم یکوچک گره نه  یاف راسننتش  یگو
... مامان و بابا همزمان از جا بلند دیگشنننا یپلک م ی.. به آهسننتگگذارمیم
 ...ندیا یم کیو نزد شوندیم

 ...ری: امزندیصدا لب م یب غزل
 !؟ی: جونم؟! بهترکنمیخودش تکرار م یهمان اهستگ به

 یو باال م دهدی... دسننت آزادش را تکان مشننوندیپر م شیچشننمها ی کاسننه
 چسبانم... یم میو به لب ها رمیگیآورد... دستش را با هر دو دستم م

 عمه؟! ی: غزل جان، خوبپرسدیلرزان م مامان
فدات  ی: الهدهدیسر م هیچرخاند... مامان مجددا گر یم یسرش را کم غزل

 بود اخه؟! ییچه بال نیشم عمه... ا
 که بس کند... کندیو با چشم و ابرو اشاره م ردیگیمامان را م یبازو بابا

سر م یباز نگاهش را رو غزل س ی... برادهدیصورت من  گونه اش  دنیب*و*
 خبر ندارن... یزیاز چ نای: مامان اکنمیگوشش زمزمه م ریو ز شومیخم م

 ...زنمیم ی... لبخند تلخکندی... گنگ نگاهم مرمیگیفاصله م و
... انگار شننودیشننکمش چنگ م یدسننتش رو... کندیم ریینگاهش تغ رنگ

 ...ستیبود" چ ییچه بال نیمنظور مامان از گفتن "ا فهمدیم
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صدا کندیم دنیشروع به لرز نشیریز لب شدارش م یو با  سدپیگرفته و خ : ر
 نموند... نه؟!

... دهدیرا به هم فشننار م شی... غزل لب هاردیگیمامان اوج م ی هیگر یصنندا
ستم را ز شومیخم م سر م ریو د شانه ام مدهمیکتفش  ستش را بند  ... ندکی... د

نه اش را از رو میحرکت ن کیبا  ند م یت خت بل به خودم  کنمیت و محکم 
 ...دهمیفشارش م

.. .کنمیباز م شننودیکه م ییرا تا جا می... چشننمهاشننودیم سیخ ورمیپل ی قهی
 ...ستیکردن ن هی... وقت گرستیاالن وقتش ن

 ...دیآ یبسته شدن در اتاق م یصدا
سمیگردنش را م یانحنا سرفه ب*و* که غزل  یسوز و خلط دار نهیس ی... با 

 ...دهمیبالش قرار م یو سرش را رو رمیگیفاصله م اطیآرام و با احت کند،یم
ت تخ ی... غزل دستش را روکشمیم یقی... نفس عمشودیم رهیخ میچشمها به

د حلقه برخور نی... طنرمیگی... دستش را مگرددیو دنبال دستم م کندیجابجا م
 ...شودیفضا منتشر م یتو مانیها

 !؟یدی: منو بخشکندیزمزمه م خشدار
 ...میزنی_ بعدا حرف م

: دیگویم یخشننک ی... با تک سننرفه شننودیم قیچهره ام دق یو تو کندیم اخم
 لبت کبوده... چشمت هم...

 یانگشننتانم م یخشننکش را به بند زخم یاورد و لب ها یدسننتم را باال م و
 سراغ پارسا... آره؟! یچسباند: رفته بود
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*** 
سل م یساعت ه را یو زار هیگر یخفه اش کنم وقت خواهدی... دلم مدیآ یبعد ع

سال پ یم سقط کرد، غزل هم شیاندازد... دو  سل بچه  ها را  یادا باز نیکه ع
 ند؟!کحال عسل را بهتر  یبا مسخره باز کردیم یبالعکس سع ایآورد؟!  یدر م

ر شننانه ام قرا یرو ی... دسننترمیگیو ناخن شننسننتم را به دندان م کشننمیم یپوف
ه روزا رو تجرب نی: منم ادیگویم یدهنده ا یبا لبخند دلدار رضننای... علردیگیم

 ...کنمیکردم... درکت م
 شیببر ! فکر کنمشه؟یمرخص م ی: کپرسدیم رضایو عل زنمیم یلبخند متقابال

 دوست نداره... مارستانویب طیخونه بهتر باشه... غزل مح
: نمکیبه عسنننل نگاه م رهیخ رهیو باز خ دهمیم هیکاناپه تک یرا به پشننت سننرم

نت کرده... دارن بهش انتدونمینم ... ننکیم قیتزر کیوتیب ی... گلوش عفو
 احتماال امشب نگهش دارن...

 : عسل جان..زندیصدا مو  شودیام به عسل م رهیمتوجه نگاه خ رضایعل
سل ضای... علگرداندیسر بر م ع شم غره  ر سه ددیگویم یمحو یبا چ  هگی: ب

 بابا... یمن... ا زیعز
... مشویمبل بلند م ی... از روردیگیاز تخت فاصله م سیخ یبا چشمها عسل

غزل پر  ی... چشننمهارومیو خودم به طرف تخت م دهمیرا به عسننل م میجا
 !؟یندار اجیاحت یزیپرسم: چ یو م رمیگیخواب است... دستش را م

ه را ب شی... مشخص است چشمهادهدیتکان م نیرا نا محسوس به طرف سرش
 زور، باز نگه داشته...

 _ عمه رفت؟!
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 ی... غزل از بچگشومیم رهیمتعدد خ یپشِت دسِت کبود و پر از رِد سوزن ها به
 بد رگ بوده...

 بهش زنگ زدن مجبور شد بره... بابا هم عمل داشت... مارستانیآره... از ب_ 
 !دونه؟ی_ بابام... م

 احتماال... رسهیم گهیدو ساعت د یکی: نچ... کرجه... تا دهمیام را باال م چانه
کان بدنش م یت هدیبه  نه... ا خوادی: دلم مدیگویلب م ریو ز د جایبرم خو  ن

 معذبم...
 ...یریبگ کیوتیب یانت دی... باشهی: نمدیگویبلند م عسل
ضا دانمی... مکندیاخم م غزل ستان،یب یف  تلخ بعد از فوت یروزها شیبرا مار
 ...کندیم یآور ادیرا  ییزندا

شت ستش را نوازش م پ صداکنمید ضا یتو یمیمال یقیموس ی...  چک کو یف
 !جانم؟: الو دیگویکه م رضایکلفت عل یو بالفاصله، صدا چدیپیاتاق م

 ایدن نیا ی... انگار اصال توستی... حواسم نشنومیاهسته اش را نم ی مکالمه
به خودم  "رهیگیبهانه م ی"مان دیگویبه عسننل م رضننایکه عل ی... تنها وقتسننتمین
 ...کنمیو نگاهش م میا یم

 ...دیدیخونه... زحمت کش دیبر رضای: علدیگویم یفیضع یبا صدا غزل
ها عسنننل ندیرا گرد م شیچشننم هات مک گه من تن بره، من  ی! علذارم؟ی: م

 ...مونمیم
 : من هستم...میگویم آهسته
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 : تو رو کهدهدیفرستد و جواب م یرنگش م یشال بافت قهوه ا ریرا ز شیموها
 ...یبمون نجایشب ا ذارنینم

سل هکنمیتعارف نم شتریو ب میگویم یآهان شت چی... من و ع ه وقت تعارف ندا
 ...میا

 غزل... شی... تو بمون پمونمیمحوطه م یمن تو _ باشه...
 : تو برو پس...دیگویم رضایو رو به عل دهدیتکان م یسر

و بعد از  شننودیچرخاند و از جا بلند م یانگشننت م یرا تو چشیسننو رضننایع
 ی... عسنننل براکندیو اتاق را ترک م یغزل، خداحافظ یبرا یسننالمت یارزو

 ...رودیبدرقه اش م
 شد؟! یپارسا چ شیپ ی: رفتپرسدیمحض بسته شدن در اتاق، غزل تند م به

 خوامیبار گفتم نم هیاندازم:  یام م یشننانیبه پ ینیو چ دهمیرا باال م میابروها
 راجع بهش حرف بزنم...

 !ش؟ی: َزددیگویم مرتعش
سننرت اورده؟؟!!  ییچه بال ینیبی! نمسننوزه؟ی: دلت براش ممیگویزده م حرص

 یفسادش آش و الشش کردم برگشتم... ول یاون خونه  یآره زدمش... رفتم تو
.. حاال هم زنمشیچشمم سبز بشه م شیهنوزم دلم خنک نشده... دوباره هم پ

 بس کن اعصاب ندارم...
 ...دمیسوال پرس هینگفتم... فقط  یزی: من که چکندیم بغض

 ... اصالاریمن ن یوال نپرس... اسمشو جلوپدر و مادر س ی_ نپرس... از اون ب
 !؟یبا من راجع به اون حرف بزن شهیروت م

 !؟یدار کاری: به پدر و مادرش چگزدیلب م غز
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ستم شمیام م یشانیرا به پ د ... ارمیرو به روت ب یزیچ خوامینم یهرچ ی: هک
 ... َاه...یذارینشده نم یچیوانمود کنم ه خوامی... مستیحالت خوش ن گمیم
من  نیو عسل نگاهش را ب شودیباز م ی... در اتاق به ارامرومیم نییاز تخت پا و

 شده؟! یزی: چچرخاندیو غزل م
 ریز روم،یکه به طرف در م ینیو ح زنمیمبل چنگ م یو کاپشنم را از رو لیموبا

 بهم زنگ بزن... یداشت اجیاحت یزی: من تو محوطه ام... چمیگویلب م
عسننل، پشننت سننرم  یبهت زده  یچهره  یو در را به رو کنمیاتاق را ترک م و
 ...بندمیم

النه ... سالنه سشومیخارج م مارستانیو از ساختمان ب کنمیرا به تن م کاپشنم
سمت ن سرما کی ی... براشومیولو م شیو رو رومیم یمکتیبه   شیب یلحظه، 
 اندازد... یبه تنم م یفیلرز خف مکت،یاز حد فلز ن

هوا، باز حس  ی... با وجود سننرماکنمیو ها م دهمیکاپشنننم را باال م ی قهی
 مغزم داغ است... کنمیم

نقی... رفیلعنت ی... پارساپارسا ن ن  یوسط زندگ ی... برادر... تو از کدام گورن
و از عشننقت به همسننرم  یزنیتخم چشننمم زل م یکه تو یی... تویام افتاد

هاکه در برابر تمام عز و  یی... توییگویم نه قهقهه سننر  یجز  من، م*س*تا
 ...یدهیم

 بگذارم... میباور ها یهمه  یپا رو یکه باع  شد ییتو
 !؟یبود ی! ک؟یهست یتو ک پارسا
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شمیسرت هوار م یکه وقت ییتو سرو ک  یدیفهم یوقت یکرد سی"تو دهن منو 
 یشننرم ی!" با ب؟یبا اون موقع من دار یکردم... حاال تو چه فرق کاریبا غزل چ

... من یکه "تو غزل رو دوسنننت نداشننت یخندیو م یزنیزل م میبه چشننمها
 !؟یک*ث*ا*ف*تت را کجا پنهان کرده بود یرو نیدوسش دارم"... ا

در  ی... برادر بزرگتر بازگذردیچشننمم م شیخوبمان از پ یتک لحظه ها تک
 یبر بچه ننه بودن من... اب شنننگول یمبن شیپارسنننا... غرغر ها یاوردن ها

جذب  یاش برا یخاک بر سننر یها دهی... ادادیکه با زور به خوردم م ییها
 دختر ها...

و چندو چند سنناله... و مهم تر از آن... برادرت...  سننتیب قیدسننت دادن رف از
 سخت... یلیچند ساعت، سخت است... خ یط
شمیم یآه صداشومیم رهیو به بخار دهانم خ ک س کیت ی...  س دنیر  یم جیم

 ...دیآ
ا باز از جانب عسل ر دهیرس امیو پ کشمیم رونیکاپشنم ب بیرا از از ج لمیموبا

 ...کنمیم
 باال" ایپاشو ب کنه؟یم هیسره داره گر هی یرفت یکه از وقت یبهش گفت ی" چ
 من؟! کجا را؟! رمی... کجا را بگکنمیرا الک م لیو موبا کشمیم یپوف

فعال  ...شومیسرد بلند م مکتین یو از رو کوبمیم میرا به ران ها میدستها کف
 مهم تر است... زیغزل از همه چ ی هیبهبود روح

 :ازدهمیفصل  ♦
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سف شنِل  تا غزل دکمه  مانمیاندازم و منتظر م یساعدم م یرنگ را رو دیبافِت 
 ی: نمکندیپر اشننک ناله م ییو با چشننمها گزدیشننلوارش را ببندد... لب م ی

 تونم...
ستش سته م زنمیرا کنار م د شه... اذمیگویو اه  یشیم تی: ولش کن بذار باز با
هت م ی... هیاونطور  یدیرو بپوش گوش نم یشننلوار ورزشنن نیا ایب گمیب

 ...گهید
 شیبوت ها مین پیبسننتن ز یو برا دهمی... شنننلش را تنش مدیگوینم یزیچ

 آورد... یراستش را باال م یو پا گذاردیشانه ام م ی... دستش را روشومیخم م
سل ست م یرا که همراه لباس ها یساک ع ست به د  کندیغزل از خانه اورده، د

 سرده... رونی... بری: خوب بپوشونش امدیگویو م
 اندازم: حواسم هست... یسرش م یرو یروشن یبافت اب شال

اندازم و از اتاق  ی... دسننتم را دور کمر غزل مکندیباز م مانیدر را برا عسنننل
 ...میرویم رونیب

ست آزادم، تلفنم کنمیم ی... پوفخوردیبار زنگ م نیدهم یبرا لمیموبا را  و با د
خدمتتون امروز هم دهمیجواب م که عرض کردم  خانوم فالح... من  له  : ب

 ...امیب تونمینم
 ...کندینگاه م مرخمیو به ن چرخاندیسرش را م غزل

ر رااصنن یی... مهندس توالسننتیمن ن ری: واال تقصنندیگویم یبا کالفگ فالح
ر داشته جلسه حضو نیا یکنم که حتما تو دیو تاک رمیداشتن باهاتون تماس بگ

 ...دیباش
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تا به غزل کمک کند...  کنمیو به عسننل اشنناره م کشننمیم یکالفه ا قیعم نفس
 ...کنمیدستم را شل م یو من حلقه  دیا یجلو م

هم مهمتر از  یلیاومده که خ شیپ ی_ خانم... من مشننکل دارم... برام گرفتار
در اسننرع وقت  دیبگ دیکن یعذر خواه ییاون جلسننه سننت... از مهندس توال

 خدمتشون... رسمیم
دلخور  یکل دیهم که نبود روزیها... د شنننیم ی_ مهندس... به خدا عصننبان

شته  نیا یتو دیسهامدارا با یشدن... گفتن بهتون بگم همه  ضور دا سه ح جل
 ...کننیرو قبول نم یعذر چیباشن و ه

... کننیرو قبول نم یعذر چی: به درک که همیگویم یبلند یخروش و صنندا با
ا ب زویهمه چ دی! حتما با؟یچ یعنی دیفهم یخانم، زن من بچه سقط کرده... م

! ! هان؟ام؟یب یحالش ولش کنم کدوم گور نیبه شننما گفت؟! من با ا اتیجزئ
 ...دیهم برسون تونییبه گوش مهندس توال نویا
 یرو ی... دستدهمیام را فشار م یشانیو پ رسانمیم انیبا حرص تماس را به پا و

برو...  یخوای: اگه مدیگویو غزل اهسته م کنمی... سر بلند مردیگیقرار م میبازو
 عسل هست...

: میوگیو م دیایتا حواسننم سننر جا ب کنمیم نییبار باال و پا نیرا چند میابروها
 ...میبر ایخودم هستم... ب خوادینم
 ...میکن یتا راهرو را ط دهمیکمکش م و
را  نی... فقط هممیگویم یاوه کالفه ا د،یآ یراهرو م یبابا که از انتها دنید با

 کم دارم...
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سوالزنمیگوش غزل لب م ریو ز کنمیسرم را خم م یکم شه بابا  ست با  ی: حوا
 ...یند یسوت دیازت پرس

 : چرا؟!پرسدیم یهمان اهستگ به
کلمه هم از حرف  کی نکهی... مثل ازنهیم یدسننت هیداره بهم  یصننبحه ه_ از 

 هامو باور نکرده...
 ...کندیو همزمان، به شدت سرفه م دیگویم یباشه ا غزل

 یموندیم شتریهات در اومد... دو روز ب هی: پدر گلو و رمیگویو م کنمیم ینچ
 !شد؟یم یخب... چ

 خونه... برم خوامی... متونمی: نمدیگویاخم م با
شم غره  با سالم م رمیگینگاهم را م یمحو یچ سردهمیو رو به بابا  سر  ی... 

" بهترم" با  دیگویو در جواب غزل که م پرسنندیو حال غزل را م دهدیجوابم را م
 غزل جان... یموندیم شتریکم ب هی: کاش دیگویم ینگران
ا هم باب یبرم خونه" را برا خوامیرو تحمل کنم... م نجایا تونمی"نم یجمله  غزل

 ...مگی: من به خاطر خودت مدهدیبه تاسف تکان م یو بابا سر کندیتکرار م
به من ادامه م ،یبا مک  کوتاه و رو انجام دادم...  صیترخ ی: کارادهدیرو 
 ما... یخونه  میریم

شکر  خوامی: من مزندیافتد... غزل با نق نق لب م یو بابا جلوتر راه م کنمیم یت
 خودمون... یبرم خونه 

 ...شهیاندازم: مامان ناراحت م یبه جانبش م ینگاه مین
 ...ریخونه... ام می_ تو رو خدا بر
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. در ..میرسننی... به محوطه ممیگویم یحوصننله ا یخِب ب یلیو خ کنمیم یپوف
ش ستن غزل باز م یرا برا نیعقب ما ش  یندلص یتا رو کنمیو کمکش م کنمین

 ...ردیجا بگ
 !؟یجات خوبه؟! راحت_ 

ه ما : فکر کنم بهتر باشمیگویمن و من رو به بابا م ی... با کمدهدیتکان م یسر
 خودمون... یخونه  میبر

 اندازد: چرا؟! یباال م ییابرو بابا
 راحت تره... ینطوری_ خب... غزل ا

گاه مین ندازد:  یبه غزل م ین نه ا ی! تو؟یچ یعنیا عمر توش  هیکه  یخو
کرده ناراحته؟! تازه اونجا من هسننتم... مامانت هسننت... حواسننمون  یزندگ

 نی... با اموندیم مارسننتانیهم ب گهیروز د کی دیبهش هسننت... حداقلش با
 !ن؟یبر نیخوایکجا م تیوضع
گه فکر م یی: دادیگویم متیبا مال غزل خدا من خوبم... ا به   نیکنیجون 

شما ناراحت باشما...  یاونجا... نه که خونه  نیایشما ب اد،خبیپش م یمشکل
 خودمون راحت ترم... یخب خونه  یول

نه نگاهش م بابا تاخ کندیمتفکرا با   بگم؟! حرف ی: چدهدیسننر تکان م ریو 
 د،یخب... شننما ها بر یلی... خشننهیعمه ت ناراحت م یحرف خودتونه... ول

 ...امیو م دارمیرو از مطب برم ایپر رمیمنم م
ش ی... در عقب را مزندیم یخند محولب غزل شدن  یرا برا نیبندم و ما سوار 

 ...ندینشیکمک راننده م یصندل ی... عسل روزنمیدور م
 : خدافظ بابا...برمیم رونیرا از پنجره ب سرم
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 : به سالمت...دیگویو م دهدیتکان م یسر
مان، از حرکت فر کی... با کنمیرا روشن م یو بخار برمیرا تا انتها باال م شهیش

اندازم و  یبه غزل م ینگاه نهیا ی... از توشننومیخارج م مارسننتانیب یمحوطه 
 !؟ی! درد ندار؟ی: خوبپرسمیم
 لمیف ترا یاهنگ ت ی... صنندادهدیتکان م نیسننرش را به طرف ،یلبخند محو با
 ...شودیمنتشر م نیکوچک ماش یفضا یتو کیتانیتا

با... شننودیم لیبه چپ متما یکم عسنننل  نرویب شیپالتو بیرا از ج لشیمو
 باباست... ی: وادیگویبه صفحه اش، با استرس م یو با نگاه کشدیم

*** 
خشدار  یی... دازنمیهم گره م یو انگشتانم را تو گذارمیزانوها م یرا رو آرنجم

 !شم؟ینفر باشم که خبر دار م نیآخر دیمن با شهی: همدیگویم
سل س ع شپزخانه ب یچا ینیبا  شما فادیآ یم رونیاز ا  دهی: باباجون گفتنش به 

 ... آالنم که خدا رو شکر غزل خوبه...کردینگرانت م نکهینداشت جز ا یا
مالد: چرا انقدر زود  یچپش را م ی نهیو با کف دسننت سنن کشنندیم یآه ییدا

 مرخصش کردن؟!
ست ینگران با شارد نگاه م یقلبش م یکه رو یبه د ستخی: خودش نمکنمیف  وا

 !؟یخوب ییبمونه... دا
 !؟یاریاب م وانیل هیپرسد:  یو رو به عسل م دهدیتکان م یسر
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سل س ع صدا در م شودیاز جا بلند م مهیسرا ... با دیآ یو همزمان زنگ در به 
نتر کا یو رو به عسل که جلو زنمیمبل م یبه دسته  یارام یکف دست ضربه 

 ...کنمی: من باز ممیگویمتوقف شده م
: ستمیا یو کنار م کنمیرا تا انتها باز م ی... درب ورودرودیبه اشپزخانه م عسل

 ...نیخوش اومد
ه مدرس یو پشت سرشان هم آوا با روپوش خاکستر ندیآ یو مامان داخل م بابا

 : سالم...شودیظاهر م میرو شیپ
 نی: چه عجب از اب*و*سننمیو گونه اش را م گذارمیرا پشننت کمرش م دسننتم
 طرفا؟!

 ی: مثال من امسنننال کنکوربنددیو در را با آرنجش م دیآ یم رونیآغوشننم ب از
 هستما...

 : غزل چطوره؟!پردیبا مک  م و
... فعال سننتی: بد نکنمیم تشیاندازم و به طرف سننالن هدا یباال م یا شننانه

 خوابه...
... مامان پالتو و کندیعوض م یو ابر دیسننف یها یرا با رو فرشنن شیها کفش
 چقدر گرمه خونتون... رحسامی: امدیگویو م سپاردیاش را به عسل م یروسر

ورت و به صنن گذردیم کنندیپچ پچ م یکه به اهسننتگ ییبابا و دا یاز رو نگاهم
 کردم... ادشیکم کنم؟! به خاطر غزل ز جویپک یرسد: درجه  یمامان م

 ...شهیخوب م یخرده اگه کمش کن هی: دهدیتکان م یرا به نرم سرش
... بردار ببر شننهی: ننداز اونجا مقنعه ت رو... چروک مزندیرو به آوا تشننر م و

 کن... زونشیاتاق آو یتو
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تاق م داردیمقنعه و روپوشننش را برم دهیبرچ یبا لب ها آوا به ا  ی... ترودیو 
 بتیمدرسننه، ه یخاکسننتر یو شننلوار مدرسننه  یموس فسننفر یکیشننرت م
 ساخته... شیبرا یمضحک

با د زدیریم یچا گریدور د کی... عسنننل کنمیکم م را جیپک ی درجه  سیو 
شکر م ی... با لبخند محوگذاردیمبل ها م نیب زیم یرو ینیریش و  کنمیازش ت
 ...نمینشیمبل مجاور مامان م یرو
 پرسد: غزل بهتره؟! یم نیو در همان ح شودیخم م شیبرداشتن فنجان چا یبرا
... سنننتی: بد نگذارمیمبل م یدسننته  یاندازم و دسننتم را رو یپا م یرو پا

 ...دهیخواب
 !؟ی: خودت خوبگذاردیدستم م یکف دست نرمش را رو مامان

من  ینگرانش... مردمک ها یها یطوس -ی... به آبشومیم رهیخ شیچشمها به
ست؟! نه... آب ییبایز نیهم به هم س -یا شفاف  یها یطو من مثل مال مامان 

 ندارد... یحداقل حاال که برق... ِکِدر است... ستیو براق ن
 ...ستمیآورم: بد ن یبه لب م یمحو لبخند
 ...بردیرا به لب م شیو فنجان چا کندیم یدستم را با کف دستش نوازش پشت

ستن رو دیآ یم رونینگاهم آوا را که از اتاق مهمان ب با ش مبل،  یو به محض ن
 : مامان...میگویو م کنمیدنبال م ردیگیرا به دست م ونیزیکنترل تلو

به طرف مامان م و با  زیراه، نگاه ت انیکه م چرخانمیسننرم را  با و موشننکاف 
 ...کندیم رمیغافلگ
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بره حموم...  خواسننتی: غزل مدهمیو نگاهم را به مامان م زنمیم یمحو لبخند
ما بپرسننم... خ ندادم... گفتم قبلش از شنن جازه  بود... براش  تیاذ یلیمن ا

 نداره بره حموم؟! یضرر
شرطکندیم یزیاخم ر مامان ضرر که نداره... اما به  کنه...  تیکه رعا ی: نه... 

سبک م ضاشهیاتفاقا خوبه  ستانیب ی... ف ت هم ساع کیکه ادم  هیجور هی مار
 ...کنهیم ینیتوش باشه، احساس سنگ

 ...تدفیبابا ن ینگاهم به نگاه بّرنده  کنمیم یو سع میگویم یآهان ریبه ز سر
 اب نمونه... یتو ادی: خودت ببرش که حواست باشه زدیگویم مامان

 اندازم: مامان... یم ییبه دا ینگاه میو ن گزمیم لب
 ...یکمکش بد دی... بایخب؟! شوهرش هی: چدیگویم یبا خونسر مامان
 : منننامان...میگویبلند تر م نباریو ا کنمیرا گرد م میها چشم

ست...  الیخ یاوووف که مامان چقدر ب... ردیگیخندد و نگاهش را م یم زیر ا
... شرم و خجالت هم که اصننننننننننننال دهدینم تیاهم زهایچ نیاصال هم به ا

 ...یکن دایوجود مامان پ یتو یتوانینم
تماس گرفته بود و آوا صنناف کف  یخاله سننون شیسننال پ ازدهیده  دیآ یم ادمی

 یرفته اند حمام... تا چند سننال بعدش ه میدسننتش گذاشننته بود مامان و بابا
! مامان هم د؟یحمام بود یدو نفر زدمیهسنننت هر وقت زنگ م ادتی گفتیم

 است... ادمیکه اره خوب  دیخندیم یالیخ یبدون خجالت و با ب
 ...دهمیم یسرم را تکان نامحسوس ،یلبخند کمرنگ با

که به جمع  کنمی... به غزل کمک مدیآ یبعد اقاجون و مادرجون هم م یسناعت
 ...نمینشیدو نفره کنارش م یراحت ی... رووندندیمهمانان بپ
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 !؟یریگیم رونی: شام از بدیگویگوشم م ریز آهسته
 ...دهمیمثبت بودن جواب سوالش تکان م یبه نشانه  یسر

سر مامان ه دق هی: دیگویدر حال پخش شده م یکره ا الیبلند رو به آوا که محو 
 بنن... ایب ختیر یب یها یدل بکن از اون چشم بادوم

: مامان جان منظورم دیگویم کنمیو رو به من که با اخم نگاهش م کندیم مک 
 که... ستیها ن یچشم بادوم یهمه 

: دریگیو صننحبتش با آوا را از سننر م خنددی... مامان ممیگویم یکشنندار ی بله
 نه؟! ای نجایا ادیآراد م نیبرو زنگ بزن بب ایآوا... ب
 ... بگم سر راه بره دنبالش؟!ادیداره م رضای: علدیگویتند م عسل
 نه... ای ادیب خوادیدلش م نهی: بذار اوا زنگ بزنه ببدهدیبا مک  جواب م مامان
تا با  درویو م کندیدل م ونیزیاز تلو یتی... آوا با نارضادهدیتکان م یسر عسل

 ...ردیاراد تماس بگ
با یشننندن صننندابلند  با و  شننومیاز جا بلند م یکوتاه یبا عذرخواه لم،یمو

 ...دارمیکانتر برم یرا از رو لمیموبا
 جان... نیری_ سالم ش

شم م یتو نیریش ی جانزدهیه یصدا سالم خوب ری: امچدیپیگو سام؟!  ! ؟یح
 ! غزل بچه سقط کرده؟!گه؟یراست م لیسه

ت شرک یفشارم: خاک بر سر فالح کنن... اومده تو یام را م یشانیزده پ حرص
 جار زده؟!

http://www.roman4u.ir/


 511 بی نهایتند لبخ

ثل ا کهی_ م خانم فالح شننن لی... چون سننهن فت از  ... االن غزل دهیهم گ
 چطوره؟!

 مرخص شد... یخوبه... عصر شی: حال جسمزنمیم هیکمر به کانتر تک از
 اتفاق افتاد؟! نیا ی... من واقعا متاسفم... کی_ وا
 صبح... روزی... دروزی_ د

 شتریب دیمرخصش کردن؟! نبا یزود نی: دروغ... بعد به ادیگوینگران م نیریش
 !موند؟یم

 دوست نداره... مارستانویب طیکه غزل مح یدونی_ خب... م
 بهش؟! یدیرو م ی... گوشادمهی_ آهان... اره... 

 _ آره... از من خداحافظ...
 ...هنیری: شمیگویو اهسته م سپارمیرا به غزل م یو گوش کندیم یخداحافظ

ستم م لیموبا ... مکنیاش م ی... تا اتاق همراهشودیو از جا بلند م ردیگیرا از د
 ...کندیتشکر م نیریش یها یو در جواب احوالپرس ندینشیتخت م یرو
گاه... به ا و ... که صننندف هم خبر دار کنمیموضننوع فکر م نیمن... نا خودآ

 شده؟؟؟!!!
که خبر  باشنند ینفر نیصنندف اول کنمیفکر م ی... حتداندیکه م... البته یلعنت

 !گر؟یبودد یچه کار نیدار شده... فالِح کودن...ا
 ...ریحسام؟!... ام ری_ ام

 : هوم؟!کنمیو به غزل نگاه م زنمیم پلک
 !؟یی: کجادهدیرا به طرفم تکان م لمیموبا
 ...نجامی: همرمیگیرا از دستش م لیو موبا رومیم جلو
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 شام؟! یبرا یریگیتماس نم _
 ...زنمی:چرا... زنگ مرمیگیرا م شیجنبانم و بازو یم یسر

ستش شتانم خارج م د صار انگ ه ... عمل کشمی: بذار خودم بلند مکندیرا از ح
 نکردم...

 ...دییاندازم: بفرما یابرو باال م نهیو دست به س رومیم عقب
 ...ادیفردا ب دیگفت شا نیری: ششودیتخت بلند م یاز رو اطیاحت با

 ...میکنیو اهسته اتاق را ترک م میگویم یهوم
سل مروندیبعد همه م یساعت شگفت  نیو مثل تمام ا ماندی... تنها ع چند روز 

سل هکندیزده ام م شتیخودش نم یاز راحت گرانید یوقت برا چی... ع  ...گذ
را وقف غزل  و کارش زده و خودش یاما حاال دو روز اسننت که از خانه و زندگ

انه چندان دوست اهردو خو نیب یرابطه  ردمیکیکه فکر م یمن یبرا نیکرده... و ا
 است... بیعج یکم ست،یو تنگاتنگ ن

اخم و سننکوتم گفت "  دنیشننام با د زیحرف مامان سننر م یفکرم رفته رو تمام
... انقدر خودتون رو ناراحت گهیبود گذشنننت و رفت د یاتفاق هیمامان جان 

ا .. بعد از ظهر داشتم بدیکه مشکل دار دییفقط شماها دی... فکر هم نکندینکن
س یرخب یکدوم از خدا ب ستیمعلوم ن گفتی... مزدمیحرف م ایسون ر افتاده 

بچه خودش دنبال  نیا دونمیپارسنننا، تا حد مرگ کتکش زده... هر چند من م
 همه س" یبگم که مشکل برا نویا خوامیم ی... ولگردهیدردسر م

گ لب گز اهن تاده بود... غزل  به هم اف مان  گاهش را  دیمن و غزل همز و ن
 گرفت...
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و در مقابل تمام  پردیم ییشنندن خانه، عسننل سننر ظرفشننو یمحض خال به
کند و  یاو ظرف ها را کف شننودیم یمن، دسننت اخر راضنن یخواهش و تمنا ها

 توت شننبندیو پ دهدیجا م نتیکاب یمن آب بکشننم... با دقت ظرف ها را تو
 ...کندیم زانیرا او یفرنگ

نو  یو به دسننتور غزل، از کمد پتو کنمیتخت اتاق مهمان را عوض م یتخت رو
 ...کنمیکوتاه، اتاق را ترک م یریو با شب بخ دهمیبه عسل م

ست د شیموها نیتخت نشسته و ب یغزل کالفه رو روم،یاتاق خوابمان که م به
 شده؟! ی: چرومیم کیو نزد بندمی... در را پشت سرم مکشدیم

ها نییپا هدیرا نشنننانم م شیمو هامو ببد برم حموم... حس  خوامی... منی: مو
 ...دهیم نیالکل و بتاد یبو کلمیتموم ه کنمیم

 تا صبح؟! یکنی! صبر نم؟یبر یخوای_ االن م
 تحمل کنم... تونمی: ننننه... نمدهدیتکان م نیرا به طرف سرش
 ...کنمیباشه... من کمکت م :کنمیرا به طرفش دراز م دستم

 ...شودیو از جا بلند م گذاردیدستم م یمک ، دستش را تو با
سرد را تا ن آب شامپو کنمیباز م مهیگرم را تا انتها و اب  سر غزل را دو بار با   ...

 ...کنمینم یتوجه د،یگویکه م یی" هاتونمی... خودم متونمیو به " م میشویم
باف فیل باال آورده و کف دارمیشنننده را برم یقالب  ... غزل دسنننت چپش را 

ش تا دست برمیدستش را سمت راست گردنش چسبانده... دست ازادم را جلو م
 ...ادینکن من خوابم م تی: غزل اذندازمیب نییرا پا

 ...نننری... امتونمی: خودم مزندیلب م مرتعش
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... دریگیو نگاهش را م گزدیاندازم... لب م یم نییفشننار پا یرا با کم دسننتش
 ثابت رود،یاش که رو به کمرنگ شدن م نهیو زخم س یکبود یرو میمردمک ها

 ...یماند... لعنت یم
 ی... روکشننمیم شیسننر شننانه ها یرا رو فیو ل برمیلرزانم را جلو م دسننت

 ی... دسننتم مدهمیاش حرکت م نهیسنن یرا باال فیو ل بندمیگردنش... پلک م
ساعدم را نگه م ست  سه... بذار خودم  ری: امداردیلرزد... غزل با دو د سام ب ح

 ...دمیانجام م
نه  یبرا دلم بانم را مردیگیلرزانش اتش م یچا ها انی... ز ندان  فشنننار  مید

 : خدا لعنتش کنه... خدا پارسا رو لعنت کنه...دهمیم
شک صورت و موها یغزل با اب ا  یشانی... پشودیم یچکد، قاط یم شیکه از 

 لرزند... یم شیگذارم... شانه ها یم سشیخ یموها یام را رو
 ...کنمیحمام را ترک م یقرار یو با ب ب*و*سمیرا م شیموها یرو

شت پنجره ا یساعت ساکت کیتار یام و به کوچه  ستادهیبعد، پ ه هر چند ک یو 
 قهید دقچن.... کنمینگاه م زندیسننکوتش را به هم م ینیعبور ماشنن کبار،ی قهیدق

چرخانم  یسرم را م یغزل آرام و منظم شده... کم ینفس ها یهست صدا یا
شنده که  مانهمعصنو یغرِق خوابش به قدر یچهره  دنی.... دکنمیو نگاهش م

 کنم... یتوانم از لبخند زدن خوددار ینم
را  هنمرایپ یراه دکمه ها نی... برومیو به طرف تخت م رمیگیپنجره فاصننله م از

 اندازم... یکاناپه م یدسته  یو رو کنمیباز م
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ستگ به شه  یاه ستم را ز رمیگیتخت جا م یگو سر م ریو د ... دهمیگردن غزل 
س سو شانه ام م خوردیم یتکان مح شتش را به  شتش را توکوبدیو م هوا  ی... م

 ...زمیچسبانم: منم... منم عز یمرطوبش م یرا به موها میو لب ها رمیگیم
 دهمیاش تاب م نهیرا دور س گرمی... دست دکندیآزاد کردن دستش تقال م یبرا

 ...رحساممی: منم غزلم...امکنمیگوشش پچ پچ م ریو ز
را  شیو لب ها برمی... سننرم را جلو مکندیو نگاهم م دیگشننایپلک م یجیگ با
 یزیحال چ نی... با اشوندیدستم منقبض م ری... تمام عضالتش زب*و*سمیم

 مظلوم من... ی... جوجه زنمی... پلک مدیگو ینم
 !م؟ی: حرف بزنچدیپیگوشم م یارام، اما خشدارش تو یصدا
 : بخواب...زنمیرا پشت گوشش م شیموها

 ... لطفا...می_ حرف بزن
 ه؟هم موند ی! حرف؟ی: چه حرفنمیتا صورتش را واضح بب برمیرا عقب م سرم

 !؟یهست ی_ هنوز از دستم عصبان
 : نه..زنمیاراده لب م یمظلوم شده که ب یاش به قدر چهره

 !؟یزنی: پس چرا باهام حرف نمکندیام پنهان م نهیس یرا تو سرش
 !کنم؟یم کاری_ االن دارم چ

 !شه؟یرابطه مون مثل قبل نم گهیحرف زدن نه... د نی_ ا
 تو؟! یگیم ی_ غزل حالت خوبه؟! چ

... از سننتی: نه... حالم خوب ندهدیام فشننار م نهیسنن یرا به قفسننه  صننورتش
گ*ن*ا*هم  یب یبچه  هی... زیگند زدم به همه چ ینطوریکه ا ادیخودم بدم م

 وسط... نیا
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ا با کدوم عقلت پ دونمیتو نبود... هر چند من هنوزم نم ری... تقصششششی_ ه
 یمهم نیمدت موضوع به ا نهمهیچطور ا ای... ُنچ... نننیاون دَ  شیپ یرفت یشد

خب ایرو ازم پنهون کرد ما  کهی... ا مه  یگیم ن خاطر  نیا یه به  ها رو  کار 
 ...کنهیخرده ارومم م هی ،یانجام داد مونیحفظ زندگ

 !؟یستیاز دستم ناراحت ن گهید یعنی_ 
صبان شدت قبل... ع ستم... اما نه به  ستگستمیهم ن ی_ معلومه که ه به  ی... ب

 نه... ایر رفع بشه به مرو میتو داره که ناراحت یکار ها
 ...یبد جنس یلی_ خ

 .. حاال بخواب...دونمی: ممیگویم تیجد با
را  شی... موهارودیاغوشم فرو م یتو یشتریب یو با راحت کندیرا جابجا م سرش

باره به خواب برود و بعد به آرام کنمینوازش م تخت، و سننپس اتاق را  یتا دو
 ...کنمیترک م

ش یتو داندیخدا م فقط ست... اما به خاطر حفظ ظاهر خودم  یدلم چه ات برپا
 ...دهمیغزل هم که شده، خودم را خوب نشان م ی هیو روح

سط م یشعله  یجوش را رو ریش شن م رشیو ز گذارمیو ... از کمر کنمیرا رو
 ...شومیم ریو منتظر گرم شدن ش دهمیم هیتک نتیبه کاب
 ...شودیظاهر م میرو شیو بعد عسل پ دیا یم یخش خش یصدا

 هنوز؟! یدی: نخوابمیگویم متعجب
صله نگاه و ساعت م یبالفا شپزخانه م یا وهیبه   هقیاندازم... دو و چهل دق یا

 شب است... مهیبعد از ن ی
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... دمیکه خواب دنیفشارد: چرا... خواب یپلکش را م یبا انگشت اشاره رو عسل
 وابم نبرد...خ گهید دمیاز خواب پر شیپ ی قهیدق ستیب هیاما 
 ری.. ش.نی: بشکنمیوسط اشپزخانه اشاره م یچهار نفره  زیو به م میگویم یآهان

 !؟یخوریم
 ...ادی: بدم نمکشدینشستن عقب م یرا برا یصندل

 تا خوابت ببره؟! یخوریم ری: هنوزم شکندیبا لبخند اضافه م و
 ...مداریبرم نتیو بزرگ از کاب یکیسرام وانیو دو ل کنمیم دییخنده تا با
 ...نمینشیمجاورش م یصندل یو رو گذارمیم شیرو شیعسل را پ وانیل

 !؟یپرسد: خوب یم یاهستگ به
 ریبتع یداره خوب بودن رو چ ی: بسننتگکنمیحلقه م وانمیرا دور ل انگشننتانم

 ...یکن
 ...یستی_ پس خوب ن

ستش را جلو م زندی... لبخند مکنمیم نگاهش شت  یو د ست، پ ش اورد... با 
ست و حلقه ام را نوارش م ست که به ه ییزایچ هی کنمی: فکر مکندید  کسچیه

 ه؟!که نرفت ادتیاماده م...  دنیشن یبرا شهیدلت مونده... من هم یو تو ینگفت
سل همکنمینگاهش م هیچند ثان یبرا صبور خوب شهی... ع ر بوده... ه یسنگ 

کمرنگ شد... اما باز هم هر وقت بهش  یچند بعد از ازدواجش حضورش کم
 بود... شهیداشتم، هم اجیاحت
سم م رمیگیم یدم ست... ییزایچ هی: اره.... میگویو همزمان با آزاد کردن نف  ه

 ...کنهیکه نگه داشتنشون... نگفتنشون... داره خفه م م
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 نیاالن بهت بگم ب یهر چ دونمی: ممیگویو م زندیپلک م نانیبا اطم عسنننل
 ...خوامی... منمیهم ی... برامونهین مخودمو
نه  :کنمیو زمزمه م دوزمیم وانیل یتو رِ ی... نگاهم را به شننکندینگاهم م منتظر

صادف س یت سوندش ب یدر کار بوده... نه ک ستانیکه غزل بر سمار مت ... تنها ق
و بعدش هم سننقط  یزیو خونر یشننوک عصننب نیداره، هم قتیماچرا که حق

 ...نهیجن
 : خب؟!دیگویبا ارامش م عسل

و سر بال ها ر نیکه ا ی: کسکنمیچسبانم و زمزمه م یم نمییرا به لب پا شستم
 غزل اورده...

 : پارسا بوده...کندیاوردن اسمش هم منزجرم م ی... حتکنمیم مک 
 ...کشدیم ینیه عسل

 !!!هم که زده پارسا و اش و الش کرده... من بودم! ی: و کسدهمیدرد ادامه م با
 !؟یگیم یدار یحسام... چ ری_ام

پارسننا... غزلو دوسننت  یدونسننتی... تو مقتهی: همه ش حقدهمیتکان م یسننر
 داره؟!

 ی! وا؟یزنیحرف م یجد ی: نننننننننننننه... تو... تو االن داردیگویدهان باز م با
 !ه؟یچ انیجر نمیحسام درست بگو بب ریام

ش یا جرعه شمیم رمیاز  ست به زبان م یو هر چه در دل دارم را ب نو  یکم و کا
 اورم...

 است... سیعسل از اشک خ یچهره  م،یا یخودم که م به
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شک  ی... ولرهیحرف ها رو زدم که دل خودم اروم بگ نی: ازنمیم یتلخ لبخند ا
 تو رو هم در اوردم...

پارسننا... انقدر  یعنی... شننهی: من باورم نمکشنندیدسننتش را به گونه اش م کف
ست بود؟! غزل چرا  سا رو نم یعنیکرده؟  یحماقت نیهمچ هیپ ه ک شناختهیپار

 خدا... یبهش قول ازدواج داده؟! وا
چسبانم: من خودم  یام را به کف دستم م یشانیو پ گذارمیم زیم یرا رو آرنجم
 ...یپارسا رو بدون یخواستگار یحداقل تو ماجرا کردمی... فکر مدونمیهم نم

 ... اونیبود تیتو در اولو شننهیغزل هم یکشنند: من؟! برا یاش را باال م ینیب
ه، به من نگفت یزیبه تو چ یوقت یکنیکرد... فکر م یوقت با من درد دل نم چیه

 گفته؟!
ن االن م نی: ببدیگویم یو به اهستگ شودی... عسل به سمتم خم مکشمیم یآه

 پارسا... به غزل... یعنی... دمیدرست نفهم
 ...شودیام م رهیو خ فرستدیم رونیب یرا با کالفگ نفسش

 ...گهی... نتونسته دیعنی: نه... قصدشو داشته... دهمیتکان م نیرابه طرف سرم
 ...فهممی: مکندیدلسوزانه نگاهم م عسل

ستش مثل ا ری: امدهدیادامه م ریبا تاخ و سام... را  هم حرف ییبابا و دا نکهیح
 باور نکردن... ادیتو رو ز یها
 : خب؟!کنمیچشم نگاهش م یگوشه  از
شت از دا دمیشن روزی: آخه ددیگویو م کندیتر م یلب  ریکه ام دیپرسیم ییبابا دا

گفت  ییخرده کبوده... بعد دا هیغزل دسننت بلند کرده؟! اخه صننورتش  یرو
 ...کننیم یرو از ما مخف یزیچ هیدو تا دارن  نیا ی... ولکنمیفکر نم
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فشننارم: اره... بابا که شننک کرده... مدام  یدو دوسننت صننورتم را م کف با
 یزیچ یخب غزل اصننرار داره کسنن یبزنه... ول یدسننت هیبهم  خواسنننتیم

مه... خودم هم هم طه  خوامی... نمنطورینفه خاطر اون  یراب به  خانواده  تا  دو 
 الدنگ به هم بخوره... یپارسا

نه دسننتم را م عسنننل لدارا کار خوب ید له ایکنیم یفشنننارد:  خا که  نای... 
پارسننا  یها یبه خاطر سننبک سننر یکاف ینکردن... به اندازه  یگ*ن*ا*ه
 ...شنیشرمنده م

 سرد شد... یهم نخورد رتی: شمیگویو م کنمیم دییتکان سر تا با
 : اشکال نداره...دیگویو آهسته م نوشدیم یا جرعه

ک شدم... سب کنمی: حس مکشمیم یو نفس راحت زنمیم هیتک یصند یپشت به
 ...یمرس

اب  را وانشی... لشننودیبعد از جا بلند م یا هی... و ثانکندیلبخند نگاهم م با
شدیم شارک شانه ام را ف  راز نیکه بعد از ا داندی... انگار مرودیو م دهدیم ی... 

 دارم... ازین ییبه تنها ،ییگشا
سر م رمیش سته  شمیرا جرعه جرعه و آه  نی... به اندهیآ ... بهکنمی... و فکر مک

چه پ به زندگ مانیرو شیکه  هد گرفت...  به رو یا یقرار خوا چه   یکه هر 
حسنناس غزل... که  ی هیداشننته... به روح یراتییباز هم تغ م،یاوریخودمان ن

 هم هست... یم*س*تعد افسردگ دیگویمامان م
شپزخانه را ینم یا جهینت چیبه ه یو وقت کنمیو فکر م کنمیم فکر سم، ا ترک  ر

 ...دیا یاز اتاق خواب مهمان م یو خفه ا زیهق هق ر ی... صداکنمیم
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ستم برا یدردناکم را م یشانی... پکنمیم یپوف شارم... د  شیباز کردن در پ یف
 ...شومیو وارد اتاق خواب خودمان م کشمیراه دستم را پس م نی... برودیم

*** 
ها متیمال با به صننندا کنمیم غزل را نوازش یمو ها یو  گوش  شینفس 
سننر  هیگر نینچنیدرد امپول ا ی... غزل من که هنوز بچه اسننت... که برادهمیم
به خواب  تیبشننود و در نها نیو سنننگ فتدیکه به هق هق ب یانقدر دهد،یم

 د؟یونگ یچیرا به دوش بکشد و به من ه یتنه بار زندگ کی خواستیبرود... م
 ...شودینم داری... اما بخوردیم یتکان... ب*و*سمیگونه اش را م

و عسننل کف دسننتش را نشننانم  شننومیم زیخ می... نشننودیباز م یبه اهسننتگ در
 : بلند نشو... بلند نشو...دهدیم

وم: ر یم نییو از تخت پا کشمیم رونیسر غزل ب ریخواب رفته ام را از ز دست
 شده؟! یزیچ

بروم... خودش هم پشت سرم  رونیتا از اتاق ب رودیو کنار م کشدیم یا ازهیخم
 !؟ی... ساعت دوازدهه... تو هم مثل من خواب موندی: وادیا یم

با دسنننت مرتب م میموها با... من صننبح غزلو بردم درمانگاه کنمیرا  با نه   :
 ...دیدوباره گرفت خواب میامپولشو بزنه... برگشت

 دم،یدبر خواب شننبیاالن خواب بودم... نه که د نی: من که تا همزندیم یلبخند
شدم... خ داریب نیهم یبرا شم... االنم عل رین  رضایسرم اومدم مواظب غزل با

 ...دمیخوابیم یزنگ زد وگرنه تا ک
 داشت؟! کاری+ چ
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 گهیصننبح خواب مونده، د نکهی... مثل ارمیرو بگ یبرم مان تونمی_ گفت اگه م
سر کار... مان نجایا ارهیرو ب یوقت نکرده مان  کنهیم تیاذ یو با خودش بردش 

 گفت برم دنبالش...
شپزخانه م وارد شرکت و  هی خوامی! چون من م؟یگردیبرم ی: کشومیا سر برم 

 برگردم... غزل تنها نمونه...
 ... تو به کارت برس...گردمیو زود برم رمی... مامی_ نه بابا م

کارام  یطرف همه  هیکنم... از  ارکیزنم: واقعا موندم چ یرا م سازیچا ی دکمه
 غزلو تنها بذارم... خوادیدلم نم گهیشرکت مونده... از طرف د یتو

: امروز و فردا گذاردیم زیم یاورد و رو یم رونیب خچالیو کره را از  ریپن قالب
 یسننه روز هی یعنیکارهاتو انجام بده... چون از پس فردا تا اخر هفته،  یهمه 
 راحت بمون کنار غزل... الیبا خ گهی... دلهیتعط

 ...یاز کارهات عقب افتاد ی... کلمی: باع  زحمت تو هم شدزنمیم یلبخند
 خواهر و برادرم بوده... یکردم برا ی: هر کارکشدیم میبه بازو یدست

 ...ندیچ یصبحانه را م زیبه سرعت م و
سل شتیغزل  یو من هم برا رودیم یدنبال مان ع و  گذارمیم یپاتخت یرو یاددا

 افتم... یصبحانه اش را کامل بخورد و به طرف شرکت راه م کنمیم دیتاک
 و کنمیتمام را لوله م مهین یو پالن ها دهمیرا سر و سامان م میسرعت کارها به

 کنم... لشانیتا در خانه تکم گذارمیم فمیکنار ک

http://www.roman4u.ir/


 523 بی نهایتند لبخ

ه لسننحضننورم در ج یو بابت اصننرارش برا دیا یم ییمهندس توال نیب نیا در
... چند نفر از خانمها هم رودیپرسنند و م یحال غزل را م کند،یم یعذرخواه

 تا به غزل سر بزنند... خواهندیادرس منزل را م
 کنم،یرا خاموش م زیم یرو سننتمیکه سنن ینی... حخوردیبه در اتاق م یا تقه

 ...میگویم یدییبفرما
شنه م یرو در صدف داخل م یپا سالمش را  کنمیم ی... پوفدیا یچرخد و  و 

 ...میگویپاسخ م یبه سرد
 رسد... یم زمیم یبندد و با چند قدم بلند، رو به رو یرا پشت سرش م در
 !؟یدار ی: کارمیگویاور کتم م دنیپوش نیو ح میا یم رونیب زیپشت م از
 افتاده... واقعا متاسف شدم... یچه اتفاق دمیفهم روزی: من ددیگویم یآرام به
 : هنننه... ممنون...کنمینگاهش م شخندین با
 می... با دو دست بازوگذرمیو از کنارش م دارمیرا به همراه نقشه ها برم فمیک و

 لحظه... هی... ری: امداردیو نگهم م ردیگیرا م
 میابرو یتا کیکشم و  یباال م شیتا چشمها ش،یرا از حصار دست ها نگاهم

ستش از دور بازو یرا باال م سر  ی... از روشودیشل م میاندازم... د ساعدم 
 افتد... یم نییپا تیو در نها خوردیم

 _ غزل بهتره؟!
 نویکه هم نجایا ی: خوبه... منو نگه داشننتبرمیفرو م بمیج یازادم را تو دسننت

 !؟یبپرس
 ؟یدونیمنو دشمن خودت م ایخوشحال شدم؟!  یلیمن خ یکنی_ االن فکر م

 ... مطمئنم...کنمی: فکر نممیگویو محکم م شمرده
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 که برام شننمینم نیمن هنوز چشننمم دنبال توئه؟! منکر ا یکنی_ چرا؟! فکر م
که نسننبت به من  یا یمنف دید نیدوسننت خوب... ا هی... اما به عنوان یزیعز
 ...ستمیتو ن یرو کنار بذار... من دنبال گرفتن خوشبخت یدار

 حسام... ریام کنمی:من دارم ازدواج مدهدیو ادامه م ردیگیم ینفس
 !دته؟یجد یباز نی_ ا

ارا رو همک ی... همه ینیو بب یایخودت ب یتونی! م؟یکنیفکر م ینطوری_ چرا ا
 ...مهیجشن نامزد گهید یدو هفته  ی... پنجشنبه کنمیدعوت م

 ...کنمیزده نگاهش م بهت
 ...مستین یادم بد یکنی: من اونقدرا هم که فکر مکندیاضافه م یآهستگ به
 !شناسمش؟یپرسم: من م یاراده م یب

 _ برات مهمه؟!
 : ابدًا...میگویفکر و بالفاصله م بدون

... دیفر ...شیشناسی... آره میاینم نیی: اصال از موضعت پازندیم یتلخ لبخند
 ...یدریح دیفر

 ... شوک دوم...خوردیتکان م میپا ریز نیزم کنمیم حس
که  یزیاز اون چ شننتری... بیلیصنندف... خ یپسننت یلی: خزنمینفرت لب م با

 ...کردمیفکرشو م
تاق قدم یبرا و ... کالفه کندی... راهم را سننند مدارمیبرم یخارج شننندن از ا

 ...ستیبرات مهم ن ی: تو که گفتدیگویم ی... به آرامکنمینگاهش م
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 یدم از دوست ی... اما تو مدام دارستی: معلومه که مهم نمیگویبه جانب م حق
نامزد  یبا کسنن یری... اما همزمان ممیدوسننت باشنن یخوایم یگی... میزنیم
ست یکنیم شدن دو ست یشد... تو ک مونیکه باع  خراب   یصدف؟! چ یه

 یندگبچگانه ز یلجباز هیبه خاطر  یکارات... دار نی! دست بردار از ا؟یهست
 ...یکنیرو هم خراب م گهیخودت و چند نفر د

 ...کنمینم یلجباز ی: من با کسدهدیرا به هم فشار م شیها لب
 ...یکنی_ م

 ...کنمی: نمدیگویم مصر
 ...منیبیهم م تیمونیسر خودتو کاله بذار... پش ینطوری_ هننه... باشه... هم

ش شدم از تنهاشمینم مونی_ من پ سته  شگاه و ب نکهی... از ایی... خ  امیبرم دان
تحمل  گهیزل بزنم... د وارشیخونه و به در و د یشننرکت و بعد هم بچپم تو

 شنننهیکه هم یبزرگ شننند یخانواده ا ی! تو توسننتم؟یندارم... مگه من آدم ن
شلوغ بوده... هم ... من ممکن بود هفته به هفته یمورد توجه بود شهیاطرافت 

کار و سنفراش غرق کده بود که  ی... بابام انقدر خودشنو تونمیپدر و مادرمو نب
ض شکل رفتیم ادمیوقتا  یبع صادف هم... د... بعد از اون هیچه   تنها کال گهیت

 ... افروز باهام قطع رابطه کرد...رونیب یرفت میدفعه از زندگ هیشدم... تو هم 
 چکدومی: تو هدیگویاز اشک م زیلبر ییو با بغض و چشمها زندیتند پلک م تند
خودت مچاله  یشننبا از ترس تو یدونی... نمیکنیحرف ها رو درک نم نیاز ا

به هر  یاسانسور وقت یتو هیتنها شدن با پسر همسا یدونی... نمیچ یعنیشدن 
شو به تو بماله و تو خفه م کنهیم یسع ینحو  ریباباش مد نچون او یشیخود

شم د هیبه  خوانیدختر تنها... که همه م هیساختمونه و تو  .. نگات کنن. گهیچ
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ز ا چکدومی... تو هیچ یعنی ارنیاز هر حرکتت برات حرف در ب یترسننیکه م
ر سنن یلیخ ای کارمیمن ب یکنی... فکر میمن نبود یچون جا یفهمیو نمر نایا

د... اگه افتا ی... اگه هر اتفاقتو یخراب کردن زندگ یبرا فتمیخوشننم که دوره ب
خوردم... دودش به چشننم خودم  یرفتم... هر گه یکردم... مهمون یمن کار

دوست داره... ... ی... دوسش داری... تو که غزلو داریرفت... تو که خوشبخت
دانشننگاه بدنام شنندم... من بودم که  یکرده؟! من بودم که تو یتو فرق یمگه برا

 ...متنها تر شد شهیاز هم
 !؟یگیرو به من م نایا ی: خب االن چرا دارمیگویم آهسته

ندیاور کتم را مشنننت م ی قهی با ج ک نه دیگویم غیو  : چون متنفرم از طع
 ...تمیزندگ زونیکه انگار من او یکنیرفتار م یطور نکهیزدنات.... از ا

ست که نم یو تمام حواس من به در چرم کندیم غیج غیج صدف  دانمیاتاق ا
 رونیصدف به ب یواقعا مانع از درز صدا ای کشدیم دکیبودن را  قیتنها اسم عا

 ...شودیاتاق م
... صنندف دارمیبه عقب برم یاندازم و قدم یم نییام پا قهیرا از  شیها دسننت

ند نفس م ند ت به صننورتش نگاه مکشننندیت  ریاز ز یرنگ اهی... رد سننکنمی... 
 چانه اش امتداد دارد... یکیچشمش، تا نزد

شنه  یرو ستمال چرخمیپا م یپا صدادارمیبرم زیم یرو یاز جعبه  یو د  ی... 
ستش مدیآ یصدف م نیف نیف ستمال را به د سته م دهمی... د  ریگ: بمیگویو آه

 صورتتو پاک کن...
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 یدانم چرا... اما ب یکشنند... نم یم رونیب مین انگشننت ها ایرا از م دسننتمال
باه بزرگ ی: دارمیگویاراده م ناسننب دی... فریکنیم یاشننت واج ازد یبرا یآدم م

 ...ستین
 ...کنهی: دوَسم داره... بهم محبت مدیگویو خشدار م کندینم نگاهم
 !؟ی_ تو چ
منم دوسش داشته باشم... مثل تو که  کنمیم ی: من؟! سعکندینگاهم م باالخره

 ...یغزلو دوست داشته باش یکرد یسع
 یسننر هیدوسننت داشننتم...  ینکردم... غزلو از همون بچگ ی_ هه... من سننع

ست دارم...  ناتیتلق شده بود فکر کنم غزل رو مثل خواهرم دو سخره باع   م
باور غلطه... آدم به جز خواهر  هی نی... اسننتین ینطوریاصننال ا کهیدر صننورت

 رو مثل خواهر دوست داشته باشه... چکسیه تونهیخودش، نم
سکوت مدیگوینم یزیچ صدف  فیبعد مجددا ک یا هی... ثانکنمی... من هم 

 ...کندیصدف متعجبم م یخنده  ی... صدادارمیرا برم لمیو وسا
 یرجالبه... تو دا یلی: خدیآ یبپرسم، خودش به حرف م یسوال چیه نکهیا یب

 ش،یهفت ماه پ قایخراب نکنم... بعد دق ویزندگ یسر لج و لجباز یگیبه من م
 ...یمنتظره با غزل ازدواج کرد ریغ یلی... خیکرد نکارویتو خودت هم

 _ خب؟!
 وجه تشابه جالب بود... نیاندازد: خب نداره... فقط برام ا یاش را باال م شانه
 !؟یبر شهی: مرمیگیدندان ملبم را به  یگوشه  یعصب

 !م؟یدوست باش شهی_ م
 _ نه...
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 برم... شهی_ پس منم نه... نم
متفاوت از  تیشخص کی ه،یافتاده ام... صدف هر ثان یری... عجب گهوووف

 ...دهدیخودش نشانم م
شدیم یقیعم نفس شوخک سع ریام ی... ولرمیکردم... م ی:  سام...   هیکن  یح

که  ییفکرا نیتاهل... ا ی... من در اسننتانه یتو متاهل ...یکم مثبت تر فکر کن
 ...ستیاصال قشنگ ن یکنیراجع به من م

 یخوشننبخت ی: من برات ارزورودیجنبانم و صنندف به طرف در م یم یسننر
 نکن... بمیحداقل تخر ،یکنیکارو نم نی... تو اگه اکنمیم
 ...کندیاتاق را ترک م یبه آرام و

گد یکالفگ با پا یل بل م ی هیبه   دی... صننندف و فری... لعنتکوبمیم
 !!! واقعا مزخرف است...؟؟؟یدریح

... صدف ایاز ه*و*س دوست داشته باشد؟!  ِی را جدا یکس تواندیم دیفر اصال
 !خواهد؟یم شیها ییرفع تنها یرا هم مثل من برا دیفر
 یعنیبه خانه، فکرم مشغول است...  دنی... تا رسکنمیاتاق را ترک م یکالفگ با

 فراموشم کرده؟! یراحت نیصدف به هم
 مثل حسادت... ی... حسخوردیدلم تکان تکان م یتو یزیچ کنمیم حس

 ی... غزل با رنگشننومیاندازم و وارد خانه م یم دی... کلدهمیرا تکان م سننرم
 ...شودیظاهر م میرو شیاما آراسته پ ده،یپر
 ...شودیسرم خراب م یسقف خانه رو کنمی... حس مرومیلحظه وا م کی یبرا

 و صاف و ساده ام... لهیپ لهیش یغزل را دارم... غزل ب من
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 !کنم؟یو من به صدف فکر م ستادهیا میرو شیپ غزل
 شده؟! یزی: چزندیم یجیو لبخند کمرنگ و گ ندیبیام م رهیخ نگاه

و غزل را با تمام  کنمیرها م یورود یراهرو وارِ یچه در دسننت دارم را کنار د هر
 ...کشمیوجودم در آغوش م

 : عسل خونه ست...گذاردیکمرم م یآورد و رو یرا باال م شیدست ها ریتاخ با
 یچی... هنننننننننسی: هب*و*سمیو گوشش را م رمیگیم شیاز موها یقیعم دم

 ...یچینگو... ه
... دهدیآزارم م شیخس خس نفس ها یماند... صنندا یاغوشننم م یتو ثابت

 ...کندیتقال م دنینفس کش یبرا نکهیا
شار م کمرش سبانم و پ یگردنش م یرا به انحنا می... لب هادهمیرا ف و  یاپیچ

 ...کنمیپشت سر هم تکرار م
 " دوست دارم... دوست دارم... دوست دارم..."

*** 
ش بعد شرکت به خانه م یبه همراه چند نفر از کارمند ها نیریاز ظهر،   یخانم 

شان  گذارمیم شانیتنها یساعت... چند ندیآ صطاح جمع شند و به ا تا راحت با
که عسننل  یچرخم تا موقع یها م ابانیخ یتو یزنانه باشننند و خودم هم کم

عد برگردم... ب انهبه خ توانمیکه مهمان ها رفته اند و م دیگویو م ردیگیتماس م
شتن تو ساعت گ سه  سنگ بیج کهیها، در حال ابانیخ یاز   نیچپ اور کتم 

 ...گردمیشده، به خانه بر م یام به همان نسبت، خال یشده و حساب بانک
 ...نمکیرا ترک م نگیو پارک گذارمیداشبورد م یرا تو یمخمل یسرمه ا ی جعبه
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 تواندینم نکهیبابت ا یعذر خواه یو عسننل با کل دیا یم رضننایشننب عل آخر
 ...رودیخودش م یبماند، به خانه  شتریب
 ...دهدیاز حد آزارم م شیکه سکوتش ب یو غزل نممایباز هم من م و

به  یغروب، دو سنناعت کی... تا نزدشننودیم یمنوال سننپر نیبعد هم به هم روز
شده را تحو یپالن ها روم،یشرکت م را جمع  میکارها یو کم دهمیم لیکامل 
راه خانه را  م،یدار شیدر پ یلیسننه روز تعط نکهیو خوشننحال از ا کنمیو جور م

 ...رمیگیم شیپ
ست... حت شیب خانه ساکت ا ... کفش دیا یهم نم ونیزیتلو یصدا یاز حد 

 ...زنمیورود غزل را صدا م یاورم و از همان ابتدا یرا در م میها
هدینم یجواب جددا صنننداد باز  زنمیم شی... م تاق خواب را  مان در ا و همز

 ...کنمیم
توالت نشننسننته و شننانه  زیم یپشننت به در، رو به رو نیزم یکه رو دنشید با

 ...برمیلرزد، با هول به سمتش هجوم م یم شیها
 شده؟! ی_ غزل؟! چ

 شدکیم سشیخ یگذارم... با پشت دست به گونه  یشانه اش م یرا رو دستم
 ...یچی: هدیگویو گرفته م

 شمکیم رونیب شیانگشت ها یرا از ال یسنوگراف یمچاله شده و گالسه  کاغذ
 !شه؟یدرست م یزیچ یخودتو ازار بد ینطوری: تو امیگویم یقیو با اه عم

 من بود... ری: تقصدیگویهق هق م با
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ستم شمیگونه اش م یرا رو د ص ی: کک سه د ریگفته تق ... گهیتو بوده؟! غزلم ب
 هم منو... یکنیم تیخودتو اذ یهم دار

! ؟یکنیمنو تحمل م یدار یحسام تو چطور ری: امدیگویو م کندینگاهم م رهیخ
 یدمق هیصدف از  نمی... من اگه ببیکنیانقدر با مالحظه باهام رفتار م یچطور
 ... اونوقت تو...شمیم وونهید شهیتو رد م
س شودیبلند م شیزانوها یرو یقرار یو غزل با ب زنمیم یکمرنگ لبخند ت و د

 ...کندیرا دور گردنم حلقه م شیها
 یرو ازت مخف یچیه گهید دمی: قول مدیگویمالد و م یاش را به گردنم م ینیب

 ریناراحتم ام یلی... من خذارمیم ونیرو باهات درم یاتفاق نینکنم... کوچکتر
 ! آره؟!؟یمنو ببخش یتونیحسام... م

 ...زمی: عزکنمیو زمزمه م کنمیرا نوازش م کمرش
 فهممی... فکر نکن نمی... بگو مثل قبال دوستم دارریام یدی_ بگو که منو بخش

شمت به بدنم م ی... وقتیخوابیشبا که کنارم م ... یشیکبود م یچطور فتهیچ
 ...خواستمیبشه... من... من فقط م ینطوریا خواستمیبه خدا من نم

ست دارم غزلم... ب شش.... من دو ش ش ست  یا گهیاز هر وقت د شتری_  دو
که د نده... تو  عذاب  قدر خودتو   هیشننند  ی... چیخوب بود روزیدارم... ان

 فعه؟!د
 کاریبا چشننمهاش چ نی: ببردیتا از آغوشننم فاصننله بگ رمیگیرا م شیبازوها و

 !؟یکنیم هیگر ینطوریا ی... به خاطر من داروونهیکرده... د
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تا از جا بلند  رمیگیب*غ*لش را م ریو ز ب*و*سننمیهر دو چشننمش را م یرو
 یکه گذشننته و برا یزیاخرت باشنننه به خاطر چ ی... دفعه نمیبب ایشننود: ب

 گول...... خنایکنیم هیگر ینطوریا ادیاز دستمون بر نم یکار چیبرگردوندنش ه
 یاپه کان ی... رومیکنیو با هم اتاق را ترک م زندیم یلبخند کمرنگ هیگر انیم

به همراه ل شینشنننانمش و داروها یم ونیزیتلو یجلو به  یا وهیآب م وانیرا 
 ...دهمیدستش م

 ...رومیلباس به اتاق م ضیتعو یهم به بهانه  خودم
 یرنگ و سننرهم دیسننف یکاله دخترانه  ،ینارنج نیحرص تاپ و دامن پر چ با

شو م یرا تو یسرمه ا شو را با لگد م چپانمیک  ... چطور فراموش کردهبندمیو ک
 غزل بردارم؟! دید یرا از جلو لیوسا نیبودم ا
و  نمکیم زیر زیر شننودیکه م ییرا هم تا جا شیآزما یو برگه  یسنننو گراف کاغذ

 اندازم... یسطل م یتو
نقی... چند نفس عمکشمیم میبه موها ی... دستکنمیعوض م لباس ن ن ... و ن
 ...کنمیو اتاق را ترک م دهمیم هیزاو میبه لب ها یزورک
 آب وانیبه ل یو نگاه نمینشننیسننه کنج مبل مچاله شننده... کنارش م یتو غزل

 !ش؟یاندازم: چرا نخورد یپرش م مهین ی وهیم
 ندارم... لی: مرودیاغوشم فرو م یتو داوطلبانه

... حوصله ام هم سر ادی: خوابم مدهدیام فشار م نهیس یگونه اش را به قفسه  و
 رفته...

 ...یدیاصال نخواب شبی: حواسم بود که دزنمیرا کنار م شیموها
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 ...یدی... تو هم نخواببردی_ خوابم نم
 هی... بعدش هم یآمپولتو بزن می: برو اماده شننو... برکنمیرا نوازش م شیبازو

... یایدر ب یکسننل نیبه سننرت بخوره از ا یباد هی میگردیم ابونایخ یکم تو
 خوبه؟!

سه دکمه  ینیح شتانش م انیم بیشرتم را به ترت یت یکه  د، ناله چرخان یانگ
 خوب شدم... گهی: ننننه... دکندیم

... یندوز استفاده ش ک نیبه موقع و تا اخر دیبا کهیوتیب ینت... آی_ خوب نشد
هات عفونت کرده... سهل  هی... ریبارون موند ری... اونهمه زستیکه ن یشوخ
 ...شهیبه ضرر خودت تموم م یکن یانگار

ست رو میو لب ها زنمیم ی... لبخنددیگویم یشیا شده اش  یرا در فرِق باز 
 ...شهیم رید میگذارم: پاشو... پاشو بر یم

 ...یخسته ا ی... تازه اومدشهینم ریحاال... د نی_ بش
 جغله... بلند شو... ستمی_ خسته ن

... کندیام بلند م نهیسنن یو سننرش را از رو دیگویم ینچ یحوصننلگ یب با
 ...زنمیرا پشت گوشش م شیموها

 ...رودیو به اتاق م ب*و*سدیهوا گونه ام را م یب
 ...یواقع نباری... ازنمیم لبخند

سنگ یپالتو کنمیرا وادار م غزل شال بافتش را محکم دور  ینیگرم و  شد و  بپو
را  یا ی... و کاله بافتنشننودیکه دارد خفه م دیگوی... با غر غر مچمیپیگردنش م

 ندمخی... مکندیتخت پرت م یبا چشم غره و حرص رو رم،یگیکه به سمتش م
 ...شومیکاله م الیخ یو ب



wWw.Roman4u.iR  534 

 

ا و ب گذارمیم شیپا یسنناق بلندش را جلو یبوت ها شیتوجه به غرغر ها یب
 : بپوش...زنمیابرو اشاره م

ها نق مام شیزدن  ها یت تا پوشننندیرا هم م شیندارد... کفش  ... دسننتش را 
 ...رمیگیدستم م یمحکم تو نگ،یبه پارک دنیرس
 ... منمیگردیهم م ابانیخ یتو یکم نیو بعد هم با ماشنن میرویدرمانگاه م به

 ...دهدیجوابم را م یکلمه ا کیو غزل خواب آلود و  زنمیحرف م
سمت غزل م کنم،ینم افتیدر یو جواب گذردیکه م یکم  و چرخانمیسرم را به 

 ...شودیم میمهمان لب ها یقی... و همزمان لبخند عمماندیباز م مهیدهانم ن
 نیداده، با ارامش به خواب رفته... ماش هیتک شهیسرش را به ش کهیدر حال غزل

ا ر یو صننندل شننومیتنه اش خم م مین ی... روکنمیم تیهدا ابانیرا به کنار خ
 ...کشدی... آرام و منظم نفس مخوابانمیم یکم

 : ملوسِک من...زنمیو اهسته لب م کنمیشل م یرا کم شالش
حالت  نیا... چکار کنم که از شننومیاش م رهیسننکوت خ یتو یا قهیدق چند

 غزلم؟! ییایکسل و افسرده در ب
شمیم یقیعم نفس صورت غزل، تا خک داد امت میرو شیپ ابانی... نگاهم را از 

 ...رودیسرم ر ه م یتو ی... فکررمیگیفرمان ضرب م یو رو دهمیم
 زنمیآمدن از پارک راهنما م رونیب ی... براکنمیاز فکرم استقبال م یخوشحال با

 ...کنمیکج م نیمپ بنزو راهم را به سمت پ
*** 
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سطم را ز زنمیزانو م نیزم یرو شاره و و شت ا سر م ریو دو انگ ... دهمیگلدان 
 کجاست؟! دیکل نی... پس ایلعنت
لدان بزرگ و سنننگکنمیم یپوف باریو ا کنمیکج م یرا کم نی... گ  یحتبا را ن

 ینزنم... حفاظ آه یم یا روزمندانهی... لبخند پکنمیم دایرا پ دیکل یشننتریب
 ...کنمیرا باز م یدر و سپس درب چوب یجلو

 ...رومیم نییو از پله ها پا کنمیگرد م عقب
 غزل یکتف و شانه ها ری... دست چپم را زکنمیسمت کمک راننده را باز م در

شت خوردیم یبلند کردنش که تکان یبرا شومیخم م یو کم دهمیسر م  و وح
 ...دیگشایزده پلک م

 ...شوندیگرد م شیچشمها هیاز ثان یکسر یکه تو نمیبیم
 : منم غرلم... نترس...میگویو م میگشایلب م عیسر

و کمر راسننت  کشننمی... دسننتم را پس مدهدیم رونیب یرا با اسننودگ نفسننش
 ...کنمیم

 !؟یکنیم کاری! چر؟ی_ ام
برمت ب خواستمینکنم... م دارتیب گهیگفتم د قه،یخوابت عم دمی... دیچی_ ه

 ساختمون... یتو
ال ! اصنم؟یدی: رسننپرسنندیو خواب الود م کشنندیدسننتش را کنار لبش م پشننت

 خوابم برد... یک دمینفهم
له و بالفاص گذراندینا آشنا را از نظر م یو فضا کشدیاز کنار شانه ام سرک م و

 هنوز؟! میدی: نرسکندیاخم م
 ...میگوینچ م طنتیش با
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 پس؟! میی: کجاپرسدیم جیو گ زندیپلک م یبا خواب آلودگ غزل
 _ شمننننال...

 !!؟؟ی: چنننننکشدیم غیج بایتقر
 !؟یزنیم غی... چرا جنننسی_ هنن

 باهام؟! یکنیم یشوخ ی: دارکندیم زانیآو نیرا از ماش شیچرخد و پاها یم
ست به محوطه  رومیکنار م شیرو شیپ از شاره م میرو شیپ یو با د  ای: بکنمیا

 ...نیخودت بب
... با دهان باز نگاهم رمیگی... دسننتش را مشننودیم ادهیپ نیاز ماشنن یآرام به
 !؟ی: ساعت چنده؟! چند ساعته روندکندیم

که مطمئنم گذشننته.. خب  کی: سنناعت؟! از کشننمیبه پشننت گردنم م یدسننت
 ...میدیزم*س*تونه... جاده هم نسبتا خلوت... زود رس

 ...ااانهنننویفرستد: د یم رونیو نفسش را پر شتاب ب زندیبار پلک م نیچند
 یسننه چهار روز هی: گفتم کنمیم کیرا به هم نزد شیپالتو ی قهیخندم و  یم

... گهی! االن خوبه د؟یکه چ میزل بزن واریخونه به در و د یتو می... بمونلهیتعط
ش عوض  هیبه سننرمون بخوره... خانمم هم روح یباد هیمسننافرت...  میاومد

 ...میرو شروع کن دیجد یهفته  هی یبشه... بعد با انر 
 ...نننری: امزندیم یپهن لبخند

 !؟یدیبه روم نخند ینطوری: چند روزه اکنمیزمزمه م شیچشمها هی رهیخ
 ...کشدیم یقیعم نفس
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م ... برو منیکرد خیسنناختمون  ی: بدو برو توزنمیکف دسننت به کمرش م با
 ... برو...امیو م کنمیجابجا م نویماش

 کنمی... صبر مداردیو به طرف ساختمان قدم برم دهدیرا تند تند تکان م سرش
 ...رومیم نیتا از پله ها باال برود و بعد به طرف ماش

کرده ام به  یداریخر ریمسنن یرا که تو ییها یخوراک کنم،یرا جابجا م نیماشنن
 ...کنمیم یرا با دو ط الیتا ساختمان و نیماش ریو مس رمیگیدست م

مالد و آهسننته  یرا به هم م شی.. کف دسنننت هادیا یم نییاز پله ها پا غزل
 ...ریاتاقا قفله ام ی: در همه دیگویم

 اندازم: دروغ... یباال م ییابرو
 : به خدا...دهدیرا تکان م سرش

 تا صبح... میزنیم خیخندد:  یم زیر و
 غم نخور... ی: تا منو دارکنمیسپر م نهیس

ف و به طر کنمیکاناپه رها م یها را رو دیخر لکسی... ناشودیم قیعم لبخندش
 ی مباال یی... ابرودهمیهل م نییرا به پا رهی... دسننتگرومیپله ها م ریاتاقک ز

 بازه... نی: امیگویاندازم و م
هل م یبه ارام و به جلو  خالدهمیدر را  تاق   یبهم دهن کج لهیاز وسنن ی: ا
 ...گذارمی... پا به اتاق مکندیم
قد کی که رو نیو چند یمیچمدان  بالش   ییخودنما شیسننناک پتو و چند 
 ...دهدیم لیاتاق را تشک لیتنها وسا کند،یم

ستانه  غزل سمتش مستدیا یدر م یدر ا ... میبر ای: بمیگویچرخم و م ی... به 
 خرت و پرت به درد بخور هست... یسر هی نجایا
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 ...میریگیو از اتاق فاصله م رمیگیدستش را م و
 نیهم شننهیکه هم یالکل ی شننهی... به دنبال شننزنمیزانو م نهیشننوم یرو روبه

 ست؟!ه تیاشپزخونه کبر یتو نی: ببمیگویچرخانم و م یاطراف بوده چشم م
 یاب یبعد، فندک آشننپزخانه  یا قهیو دق دیا یم شیدور شنندن قدمها یصنندا

 ...دهدیرا به دستم م یرنگ
 ...شومیو از جا بلند م کنمیرا روشن م نهیشوم
! اوم... ؟یگرفت هیچ نای: اکشدیها سرک م دیخر نیو ب کندیشالش را باز م غزل
 ...لیپاست
مه با هم از پ لکسینا ی ه : اول میگویو محکم م دارمیبرم شیرو شیها را 

 شام...
 هتره...ب یسحر ی... بگینصفه شب ِی : شام ساعت دوکندیباز نگاهم م شین با

 : حاال...میگویم یو با دهن کج ب*و*سمیرا م لبخندش
 یکوچک خانه، تو منیبعد، آشننپزخانه و نشنن ی... کممیرویاشننپزخانه م به

 ...رودیفرو م ینیدلنش یگرما
و  یمشک یو خودم با رکاب دهمیو قرمزم را به غزل م دیسف یچهارخانه  راهنیپ

 چرخم... یاشپزخانه م یتو یسرمه  نیج
ران  کهیو در حال پوشنندیرنگش م یسننرمه ا یورزشنن یتنه  مین یرا رو راهنیپ

 ...دهدیچشمم جوالن م شیگذاشته، پ شیخوش تراشش را به نما یها
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ضحک پیبه ت یلبخند ست کرده م یکه برا یم شت بزنمیخودش در ه ... از پ
ستش را جلو یکمرم م سبد و د ستردیگیدهانم م یچ ا به شکل ر یقلب لی... پا
 !نا؟ی: مگه نگفتم االن نخور از امیگویو م کشمیدندان م

از گونه اش  یچرخانم و گاز محکم ی... سننرم را مزندیلبخند م میبه رو تنها
 ...رودی...آخش به هوا مرمیگیم
 ... با اخم دستشنشانمشیم نتیکاب یو رو کنمیچرخم و از کمر بلندش م یم

 ...گذاردیگونه اش م یرا رو
 !پ؟یخوشت هیمالم: چ یاش م ینیام را به ب ینیب

 : دردم گرفت...دهدیهوا تاب م یرا تو شیپاها
 شیو لب ها شننودی... چهره اش جمع مگذارمیبه دهانش م یارشننوریخ برش

 تو دهنم بنننننود... َاه... لی: پاستزانیآو
سننه : بگذارمیم زیم یو پشننت سننرم رو رمیگیرا از دسننتش م لیپاسننت ی بسننته

 ...گهید
 ...ری: ِا... امکندیم اعتراض

ل غزل، غز نی... ازنمیبشاشش زل م یبه چهره  یا هی... چند ثانزنمیم یلبخند
غزل، غزل  نی... اسننتیهم ن شی... غزل چند روز پسننتین شیچند سنناعت پ

سالها ست... اگر م یو نوجوان یکودک یتمام  حد  نیسفر تا ا کی دانتستمیام ا
 ...کردمیزودتر اقدام م گذارد،یاش اثر م هیروح یتو

 !؟ی: خوبزمیریو پشت کمرش م کنمیرا جمع م شیموها
 ...یلنننی: خدهدیسر تکان م یشاد با

 منم خوبم... ی... تو خوب باشی: خوبه که خوبزنمیم پلک
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ست ساعد رو شیها د سگذاردیم میشانه ها یرا از  صال انتظار ای: مر  نی... ا
 شحال شدم...خو یلیمسافرتو نداشتم... خ

... با دریگیبخشم... لبخند من تنها با وجود غزل شکل م یلبخندم وسعت م به
سعت م سدیم تینها ی... وبا وجود غزل به بردیگیوجود غزل و ... غز لبخند ر

 من است... تینها یب
سرعت م به شم... کالباس و خ یکارها  شابه را به همراه  یشور و بطر اریبخ نو

باگت و سننس رو به غزل که همچنان رو گذارمیم زیم ینان   نتیکاب یو رو 
 فیتشر نیوندی: اگه صالح ممیگویم کوبدیم نتیپا به کاب ینشسته و با پاشنه 

 شام... دیاریب
 ...ایبهمون شام بد یخوایشب م هی نیپرد: بب یم نییپا نتیکاب از

 ...منینشیمجاورش م یصندل یو رو کشمینشستنش عقب م یرا برا یصندل
 !ست؟ی: سردمه... تو سردت نگذاردیم شیگونه ها یرا رو شیدست ها کف

 کنمیه منگا شود،یم دهیباز لباس د ی قهیتنه اش که از  مین یبند پهن سرمه ا به
تو بودم سننردم  ی: منم جابندمیرا م راهنیپ ییباال یدو دکمه  برمیو دسنننت م

 ...شدیم
 ...کندیرا با غصه جمع م شیها لب

 : لننوس...میگویلب م ریز
... لقمه را از دستم دهمیخودم درست کرده ام به دستش م یرا که برا یلقمه ا و
 ...ردیگیم
 ...کنمیو نگاهش م نمینشیم خی... سکشدیم میپنجه به پشت ساق پا با
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ست کندیفرو خورده نگاهم م یو با لبخند یرکیز ریز شاره به پو شت ا  و با انگ
 سردت شننند؟؟!!: کشدیساعدم م یدون دون شده 

 ...ننننری: نخمیگویچشم غره م با
 ...کنمیم ی... پوفکشدیم میو باز با پنجه به ساق پا دیگویم یشیا

وتکه  کنمیاز ته دلش نگاه م ی.. با لذت به خنده دهدیخنده اش را ول م غزل
 شم...آدم با یذاریخودت نم نی: ببکنمیپرت م زیم یرا که برداشته ام، رو ینان
به لبش م یدسنننت دور کمرش م و لب  ندازم و  بانم... م یا که  نمیبیچسنن

ه رفت شی... مردمک هازنمیپلک م شیچشمها ی... توشوندیگرد م شیچشمها
 ...گرددیبرم یرفته به حالت عاد

 ...بنددیرا نم شی... چشمهابندمیرا نم میچشمها
 ...کنمیرا مزه مزه م شیو طعم لب ها زمیریعشق م شینگاهم، به چشمها با

 ...مییشویهم!! م یرا با همکار میکرده ا فیکه کث ییظرف ها اندک
 یدست ها انیپاشد... صورتش را م یبه صورتم آب و کف م طنتیبا ش غزل

 ...ب*و*سمیم یو طوالن قیرا عم شیو لب ها رمیگیام م یکف
 یم شیو دو بالش رو کنمیپهن م ییپتو ون،یزیتلو یو رو به رو منینشنن یتو

 گذارم...
شک ! تا صبح خم؟یپتو بخواب ی: قراره روکشدیم شیبازو یدستش را رو غزل

 که... میشیم
 !ه؟ی: چاره چکنمیهم از کاور خارج م یگرید یپتو

 هی: ردیگیاش را به ب*غ*ل م یو بالش کنار کشنندیپتو دراز م یرو یلیم یب با
 ...اریخودت ب یبرا گهیبالش د
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 ...رومیپله ها م ریبرداشتن بالش، به اتاق سرِد ز یو برا کنمیم یپوف
.. .گذاردیم شیپا ریو بالش را ز کندیشننکمش جمع م یرا تو شیپا کی غزل

 و گذارمیسرمان م یباال زیم یرا رو لمیاندازم.. موبا یکاناپه م یشلوارم را رو
 ...خزمیپتو م ریز

... گذاردیگونه ام م یو دست چپش را رو بردیُلپش م ریدست راستش را ز غزل
: خل تر از خودمون سننراغ گذارمیدسننتش م یو دسننتم را رو زنمیم یلبخند

 !؟یدار
 ...یخوب نی! به اه؟یخندد: مگه چ یم
 ...ایدر می: صبح برکندیاضافه م جانیبا ه و
: اول خوردیگونه ام سر م ی... دست غزل از روخوابمیغلتم و رو به سقف م یم

باس بخر هی میبر  یبهمون م نهیما رو بب ی... هر کمیخرده خرت و پرت و ل
 پوش... تو با لباس من... ریبا شرت و ز ینطوریخنده... من ا

 متفاوت باشه... دی_ آدم با
و مثل من رو به سننقف  زندیم ی... لبخندکنمیچشننم نگاهش م یگوشننه  از
 ...خوابدیم

 میوقت برنگرد چیه شننندی: کاش مکنمیشننکمم قفل م یرا رو میها دسنننت
 شننهر هی میرفتیمدت م هیاصننال  ای... میموندیم نجایتهران... کاش تا اخر هم

 ...میذاشتی... تهرانو با خاطرات خوب و بدش جا ممیگردیم یزندگ گهید
 یاتفاقات بد رو فراموش کرد... ول شننندی: کاش قبل از اون مدیگویم یاوهوم

قدرم سننع فیح به رو یزیچ میکن یکه هرچ اون  م،یاریخودمون ن یرو 
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گوشننه از ذهن و قلبمون رو کدر کرده... و اون  هیخاطرات... اون اتفاقات بد، 
که  جا م یل تا اخر همون نه کمرنگ بشنننه... ولمونهیکدر...   پاک ی... ممک

 ...شهینم
 !؟یسفرو داشت نی: از اول قصد ادیگوی... غزل خواب الود مکشمیم یآه
نه... میگویم ینچ به  نیبه سننرم زد... رفتم بنزدفعه  هی:  زدم و بعدشننم زدم 

 جاده...
شدار شتمونیعمه م گهید ندفعهی: ادیگویم ک  ییخبر جا یب گهیم ی... هر چک

 ...میکنی... ما بد تر مدینر
شدیم یا ازهی... غزل خمزنمیلبخند م یپوست ریز سته مک وابت : خپرسمی... اه
 ...یدیخواب نیماش یهنوز؟! اونهمه تو ادیم
 اووممم... اره... کسلم... _
باز خمشننودیسننکوت برقرار م یا قهی... چند دقمیگوینم یزیچ  ازهی... غزل 
: زنمیصدا م یبعد، به اهستگ ی قهیو چند دق کنمی... باز هم سکوت مکشدیم

 غزل؟!
 ...دیگویم یهوم

ست ستم را ز د سا رهیو خ برمیسرم م ریرا ستر، رو ی هیبه   کیسقِف تار یلو
... نطوری... منم همینکن یرو از من مخف یچیه گهید یتو قول داد: میگویم

 دلم نگه دارم... یرو تو یچیه خوادیدلم نم نمیهم یبرا
 غزل است... ی دهیهم جوابم هوِم کش باز

که رفته بودم شننرکت... صنندفو  روزی: ددهمیو ادامه م کشننمیم یقیعم نفس
حال تو رو پرسننیعنی... دمید عد دی... اول   یعنیشننند...  یچ دونمینم... ب
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... شدی... اولش باروم نمکنهیکه گفت داره ازدواج م دیبح  به جا کش دونمینم
 ...یول
! کنه؟یازدواج م یدریح دیداره با فر شهی: غزل باورت ممیگویو م کنمیتر م یلب

ص نیا م،ینگاه کن نانهیسره... اگه واقع ب یلیخ دیصدف واقعا از فر ال به دو تا ا
صدف به من بد کرد... اما خب انیهم نم سته که  هم به نفعم  ییجورا هی... در

که...  زدیم ییحرف ها هی روزیغزل... د یدونیشنند... من االن تو رو دارم... م
 نزوی... من بهش گفتم که آوکنهیشد که گفت داره ازدواج م یاومد چ ادمیهان 
... روزشید یها ... حرفکنهیمن نباشننه... اونم گفت که داره ازدواج م یزندگ

شت نکن دوارمیخب... ام صدف خ ی... ولیبد بردا سوخت...   یلیدلم براش 
 ...یدونیتنهاس... م

چرخانم...  ی... سننرم را مکندیو کالمم را قطع م دیا یم یخش خشنن یصنندا
 ...خوابدیو پشت بهم م زندیغزل غلت م

 : خوبه بهت گفتم بد برداشت نکن...کنمیم یپوف کافه
 ...دهدینم یجواب

 ! غزل...؟یبابا... االن مثال قهر کرد ی_ ا
 : غننن...شومیارنجم بلند م ی... روکشمیم کشیرا نزد خودم
و زمزمه  میگویم یی... هننننننه پر صداندینش یم میلب ها یرو یقیعم لبخند

 ...زنمیحرف م یدارم با ک نی: منو ببکنمیم
 هکیچسننبم... در حال یم و از پشننت به غزل کنمیگاه سننرم م هیارنجم را تک و

 گرفته، با ارامش به خواب رفته... شیلب ها انیانگشت شستش را م
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انگشننتش را  مت،یو با مال زنمیگونه و کنار دهانش، کنار م یرا از رو شیموها
 اورم... یم رونیاز دهانش ب

... با اخم دسننتش را کنمی... گونه اش را نوازش مدیگویم یخواب اوم اوم یتو
 نباری... اب*و*سننمیاش را م قهی... شننقخاراندیاورد و گونه اش را م یباال م

 ...دهدینشان نم یعکس العمل
 ریشننانه اش فرو رفته... انگشننت اشنناره ام را ز یکه تو نمیبیتنه اش را م مین بند

 یکمرنگ انحنا یکبود ی... نگاهم روکنمیازادش م یو کم برمیم یبند کشنن
 ...شودیگردنش زوم م

 !!روند؟؟یم نیاز ب یک یلعنت یرد ها نی... ادهمیرا به هم فشار م میها دندان
که خاطرات تلخ هر چقدر هم که کمرنگ  دیگوی... غزل راسننت مکنمیم یپوف

 گوشه از ذهن و قلب ادم را کدر کرده اند... کیبشوند، باز هم 
 ریا زگاه سرم شده ر هیکه تک ی... دستگردانمیگردنش برم یرا رو راهنیپ ی قهی

 ...رمشیگیو از پشت در اغوش م دهمیگردن غزل سر م
 !ر؟ی: امکندیزمزمه م فیالود و ضع خواب
 : جونم؟!گذارمیم شیپهلو یرا رو گرمید دست

... گذاردیشکمش قرار دارد م یساعدم که رو یو دستش را رو دهدینم یجواب
 ...شوندیکشدار م شیبعد، مجددا نفس ها یا هیثان

 چقدر دوست دارم؟! یدونی: مزنمیگوشش لب م کنار
 زنمیم واریدارم خودمو به در و د یدونی: مدهمیسننکوت اسننت و ادامه م جوابم
 !ارم؟ین ادتی ارم؟ین ادمیرو  یزیکه چ
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گار با خودم حرف بزنم م ان قدر برام عز یدونی: ممیگویکه   یدونی! م؟یزیچ
چقدر فشنننار  یدونیرو که تنتو لمس کرده؟! م ییبشننکنم دسنننت ها خوامیم

 رومه؟؟!!
 ...کشمیم یآه

مل م مه رو تح ند... بغض نکن... کنمی_ ه باش... برام بخ ... فط تو خوب 
 چونه نلرزون...

 نیهم یلحظه... تو نیهم ی: کاش توکنمیپنهان م شیموها انیرا م صننورتم
 ندیشننن یباشننه که حت یی... تا ابد... نه پارسننامیزمان بمون نیمکان... و هم

سمش منو سر حد مرگ د ا صدف وونهیتا  ضورش تو رو آزار  یکنه... و نه  که ح
و خودت...  مبده... کاش فقط من باشننم و تو و... نه... فقط من و تو... خود

 کاش بشه... کننناش...
*** 
 ...میگشایغزل آغوش م یو برا دارمیشانه و گوشم نگه م نیرا ب یگوش

... با دسننت چپ دهدیم هیام تک نهیو به سنن رودیاغوشننم فرو م یلبخند تو با
شننکمش محکم  یو دسننت راسننتم را جلو دارمیرا کنار گوشننم نگه م لیموبا

 کنمیم
 ش خوبه؟! هی_ حاال حالش خوبه؟! روح

 : اوه... مامان حالش از من و شما بهتره...میگویم یگوش یخندم و تو یم
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شکر... ولشنومینفس راحت مامان را م یصدا کاش حداقل  ی: خب خدا رو 
 ! سننردن؟یدیخواب یچطور شنننبی.. دیگرفتیم دیاز من کل یاومد یقبلش م

 نبود؟!
چسننبانم... سننرش را  یغزل م ی قهیشننق هیرا  میمواج، لب ها یایبه در رهیخ
 ...زندیو لبخند م کندیم لیما

ها نه خوب بود... از پتو بار یتو ی_  مان تو ی... ولمیبرداشننت یان  نیاول یما
 هی میخواسننتی... صننبح میریبگ نجایا یبرا یزادیاجاق گاز آدم هی دیفرصننت با

 ...میشد ریس یاز زندگ میبذار ییچا
 یپول باال یسننه چهار بار برم کل یسننال یخندد: اووو... حاال برا یم مامان

 !ن؟یگردیبر م یاجاق بدم؟! همون خوبه... ک
صبح حرکت م شگاهش دیغزل هم با گهی... دمیکنی_ پس فردا... جمعه   به دان

 برسه...
دفعه عقلت خوب کار کرد  هی نیخب... خوبه... اسننتثنائا هم لهی_ آهان... خ

 به سرش بخوره... یباد هی یبرد یبچه رو برداشت نیا
 : ِا... مامان...کنمیم اعتراض

 شده؟! ی: چپرسدیچشم م یاندازد و اشاره  یباال م ییابرو غزل
: شنننومیمامان را م یجمله  یو فقط انتها یچیه یاندازم به معنا یباال م چانه

ت با غزل صحب خوادیم تییبه دا دمیرو م ی... گوشدیپس مواظب خودتون باش
 کنه...

با میگویم یا باشننه باهات حرف  خوادیم ییسننپارم: دا یرا به غزل م لیو مو
 بزنه...
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 فاصله، شروع به قدم زدن یو با کم دیا یم رونیو از اغوشم ب ردیگیرا م لیموبا
 ...کندیدر امتداد ساحل م

لفن ... غزل با لبخند، با ترمیگیم یشرتم را به باز ییاز کاله سو زانیآو یها بند
سوکندیصحبت م ست  شلوار ارغوان یی... به  که اندامش را  یرنگ یشرت و 

 فِت ه ی قهیباز اسننت و  نهیسنن یکه تا رو یپی... و زشننومیم رهیدر بر گرفته خ
 گذاشته... شیرا به نما دشیجذب سف شرتیت

ت  دیخر تمانیاولو نیبعد از خوردن صننبحانه، اول صننبح لباس بود... دو سننِ
شلوار، برا ییسو شک یشرت و   یبه همراه دو ت ،یغزل ارغون یو برا یمن م

سف شکل  شک دیشرت هم  من... و  یبرا یکی... یو طوس یبا خط و خطوط م
 غزل... یبرا یکی

 الیبه و ،یخرت و پرت و مواد خوراک دیو بعد از خر میبازار گشت یهم تو یکم
هتر ب یلیمزخرف تهران خ ی... هوا نسبتا خوب است... حد اقل از هوامیبرگشت

 است...
 نیاشم یام را از بدنه  هی... تکدیا یو به طرفم م رساندیم انیتماس را به پا غزل

بارمیگیم بپرسننم، خودش  یزیچ نکهیو قبل از ا دهدیرا به دسننتم م لمی... مو
عد سر ب دیشیم بیدفعه غ هی! ن؟یهست ینطوریشما ها چرا ا گهی: بابا مدیگویم

 ...نیاریدر م گهیشهر د هیاز 
 ...دیایکشم تا به اغوشم ب یخندم و دستش را م یم

ه شکمش ب یرا جلو میچسبند... دست ها یام م نهیاز پشت به س شیها شانه
 ...دهمیم هیتک نیماش یو مجددا به بدنه  کنمیهم قالب م
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 هیام،  ندهیروز با شننوهر ا هیبود که  نیهام ا یاز فانتز یکیخندد:  یم زیر زیر
 بدم... هیتک یکیم که به  نهی... اصال کال عاشق امیداشته باش یتیوضع نیهمچ

 !؟ی: با کمیگویگوشش م ریز خشن
 ...یم... آآآ ندهی_ با شوَور ا

 شیپهلوها ی... فشننار دسننتم را روگذاردیم میسنناعدها یرا رو شیها دسننت
 بگو... گهیبار د هی ی: جرئت دارکنمیم شتریب

حاال هر ک که م ی_ اووو...  نه من   رتیکال غ زایچ نیا یتو رو دونمیندو
 لیبر ندار... تازه از همون اوا یرانیمتعصننب ا یمردا پیریمن ت ی... برایندار

 ...ییم تو ندهیر اشوه گفتیبهم م یحس هی
 ...یزیچ هیشد  نی: اب*و*سمیو گردنش را م کنمیرا خم م سرم

ستش سالگگذاردیگونه ام م یاورد و رو یرا باال م د شونزده  با  ی: من از پونزده 
ه و بچگان هیکه احساسم جد دمیفهم یاز ِک  یدونیبودم... اما م ریاحساسم درگ

 !ست؟ین
 تا جمله اش را کامل کند... مانمیو منتظر م گذارمیم شیموها یام را رو چانه

 شده بود؟! دایخواستگار پ هیبرام  ادتهی_ از دوماه بعد از کنکور... 
 : اوووف... نگو...بندمیم پلک

... صننندات هنوز تو گوشننمه که رهیم ادمیوقت هوار هواراتو  چیخندد: ه یم
شده بود،  یاز دستت عصبان یلیخ ییدا نکهیهنوز بچه ست... با ا نیا یگفتیم

 خنده... ریبدم" زد ز ادی یبهش رانندگ خوامی: من تاره م یگفت یوقت یول
گه غ یصننندا م با خب م ندم:  چه بود نیاز ا ریخ تازه  ،یبود؟! تو هم ب هم 
 بدم... ادی یبهت رانندگ خواستمیم
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 ...یحس متقابله... ول هی یعنی... یتو هم مثل من کردمی_ من فکر م
 ...کنمیم اخم

تک خند یم یقیعم نفس با  که  هی: کندیبح  را عوض م یکشننند و  مدت 
ه بح  به شد ک یچ م،یزنیبا بابا حرف م میبار که داشت هی دونمیگذشته بود، نم
ش  ردکیم دادیسرم داد و ب یجور هی ریشد... بابا بهم گفت "ام دهیاون ماجرا ک

ازش معذرت  خواسننتمیدارته... م اریلحظه فکر کردم اون بابات و اخت هیکه 
 کنم که باهاش هماهنگ نشده"... یخواه

 یحسنن هیچرا تا اون حد عکس العمل نشننون دادم... فقط  دونمی_ خودمم نم
 بذارم تو رو شوهرت بدن و از من دورت کنن... دینبا گفتیبهم م

حاال منم همون موقع زنش نمشی_ ا بام نبود دشننمی...  با به تو   ،یکه... خو
 ...دمیترش یخونه م یرنه من تووگ

 نکن... یطونی: شدهمیسرش فشار م یام را رو چانه
ود ب نیاز آروزهامم ا گهید یکی: دیگویو م خوردیتکان م میدست ها انیم یکم

شوهرم برم اتل هیازدواج کردم، هر چند ماه  یکه وقت ... در مریعکس بگ هیبار با 
ه ها داشت یمیقد نیبزرگ هم از ا زیم هیخونه م پر از عکس باشه... بعد  واریو د

 ...نمک یمیو قد یبچگ یباشم، روشو پر از عکس ها
اغوشننم  یتو کنمیوادارش م م،یو با فشننار دسننت ها کشننمیرا عقب م سننرم

 بچرخد...
 شیرا دو طرف پهلوها می... دسنننت هازندیو لبخند م ردیگیبه رخم قرار م رخ

 !؟ی: چرا تا حاال بهم نگفتگذارمیم
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 ...ومدین شیدونم... خب... بحثش پ یاندازد: نم یباال م شانه
 !؟یاز من بخوا یزیچ هیکه تو  ادیب شیبحثش پ دیحتما با یعنی_ 
 ینیاندازد، ب یرا دور گردنم م شیدست ها کهیو در حال شودیپنجه بلند م یرو

 میشننتبرگ یوقت ،یناراحت یلیماد: االن بهت برخورده؟! خ یام م ینیاش را به ب
 ...هیببرم اتل
 : باشه...میگویم محکم

 !؟ی: جدکندیزده نگاهم م شگفت
 : اوهوم...دهمیتکان م سر

 !؟ی_ سر کارم که نذاشت
شاره پ با شت ا  سر کارت دیبا ی: برا چدهمیاش را به عقب هول م یشانیانگ

 بذارم کودن؟!
خوشننت  ایسننوسننول باز نیاز ا کردمی: خب فکر مزنندیبرق م شیچشننمها

 ...ادینم
ند نه ب یزیجوجه چ شنننهی: مزنمیم لبخ که زنم ارم؟یبخواد و من  ! اون موقع 

 کیشر گهی... حاال که دشدیچون و چرا اجرا م یخواسته هات ب یهمه  ینبود
 ...یمیزندگ
دارم  یخوب یمالد: اوووم... چه همسننر یوار صننورتش را به شننانه ام م گربه

 من...
ست سشیکل برمیم د شان کیل*خ*تش با  ی... موهاکنمیرا باز م پ ه و حرکت 

و  دهمیحرکت م شیموها انی... دسننتم را مکندیرا پر م شیپشنننت کتف ها
 !؟یخوری: نهار جوجه مپرسمیم
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 ...کندیم نییام باال و پا نهیس یرا رو سرش
 کوچولو... ین ی... نشودیم میمهمان لب ها یطرفه ا کی لبخند

 ...کنمینوک انگشتان، پوشت سرش را نوازش م با
 بگم؟! یزیچ هی_ 

 : بگو...رمیگیم ایدر ِی را از آب نگاهم
 !م؟یشروع کن دیجد یزندگ هی... میبرگشت یوقت شهی_ م

 !د؟یجد ی_ زندگ
 تا شهی... اما... خب مشنیفراموش نم چوقتی_ هوم... درسته خاطرات تلخ ه

ا .. بمیتصننور کنم تازه ازوداج کرد خوادیشننون گرفت... دلم م دهیناد یحد هی
ظه دار نیا یکه االن و تو یحس خوب نیهم مدمیلح رو دوسنننت  گهی... ه
ضربه نخوفتادهیبرام ن یاتفاق بد چی... من همیدار صدف  تازه  ...یرد... تو از 
اقعا و خوادیکنم... دلم م دایهم نسبت به صدف پ یبهتر دید هی یاونطور دیشا

ماه... حت نیا یکنم... من تو یزندگ ند  ظات نیبهتر یتو یچ با هم  یلح که 
 ...ی... ولینفهم یزیهم نگران بودم... که تو چ میداشت

 ...گذارمیم شیلب ها یرا رو دستم
 ... فقط...هیشدن یهمه چ م،ی... اگه خودمون اراده کنشهی_ م

 : فقط؟؟!!کندینگاهم م پرسشگرانه
 داره... یشرط هی_ 

محکِم دسننتش، به  یضننربه  شننودیباع  م شیگلو یام به برامدگ رهیخ نگاه
 سمت چپ سرم برخورد کند...
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 ...زنمیباهات حرف م یشعووور.... دارم جد ی_ ب
 ام... ی: منم کامال جدکشمیاش باال م یعصبان یرا تا چشمها نگاهم

ست ها کف س شید شار م نهیرا به  صله م دهدیام ف ... خل منی: برو ببدریگیو فا
 وضع...
 ...خوامینم یبد زیبابا من که چ ی: ارمیگیرا م دستش

 حوصله تو ندارم... اه... نمی_ برو بب
... قبل از هر عکس دارمیب*غ*لم نگهش م یو محکم تو کشننمیرا م دسننتش

گوش خراشش به آسمان  غیو ج ردیگیرا هدف م شیگلو م،یدندان ها ،یالعمل
 ...رودیم

*** 
 یمیو ن شنومیاز صحبت ها را م یمی... ندهمیم یانگشتانم باز انیرا م خودکار

 را نه... گرید
شت کنمیم یپوف ف را صد ی رهیو همزمان نگاه خ دهمیم هیتک یصندل یو به پ

 ...ردیگیو نگاهش را م زندیم ی... لبخند کمرنگکنمیم ریغافلگ
 ...رمیگیانگشتانم م انیخودکار را م مجددا

شدن ناگهان با شن  ضا، تکان یرو اندازم...  یبه اطراف م یو نگاه خورمیم یف
 ...کندیپرو کتور را خاموش م نیاز مهندس یکی

ند ... از جا بلکنندیسننالن کنفرانس را ترک م انیگو دیها خسننته نباشنن همکار
 ...شومیم

 ...ی: امروز اصال نبود زندیبه پشتم م یدست ییتوال مهندس
 ...ستین یزیخرده فکرم مشغوله... چ هی: زنمیم یکمرنگ لبخند
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 ...گذردیو از کنارم م زندیلبخند م متقابال
زل : غدیگویو م شننودیم زیمخی... خانم فالح نرومیم رونیسننالن کنفرانس ب از
 اتاقتونه... یتو

 ...شومیو وارد اتاق م دهمیتکان م یاندازم و سر یباال م ییابرو
و بلند  زنمیم یچرخد... سننوت کشنندار یبه سننمتم م یهمراه با صننندل غزل

 رو... نجای: امیگویم
 : سلننننام... خوب شدم؟!دیا یلبخند به طرفم م با

صله سرش م دارمیمان را با دو قدم بلند برم فا شمیو مقنعه اش را از  شک ر : مح
 ...نی... موهاشو ببیشد

 یرنگش که پله پله کوتاه شننده رو یبلوط یو موها کنمیرا باز م پسننشیکل و
 ...یتا ساعت دوازده کالس دار ی: فکر کنم صبح گفتزدیریشانه اش م

 لیک: کالس اولم تشردیگیرا از دستم م پسشیاندزد و مقنعه و کل یباال م شانه
 در اوردم... شگاهیبعد سر از ارا ی.. ولدیشد فقط... منم گفتم برم خر

ش کیرا که  شیابروها شده از نظر م شین تر از موهادرجه رو ... گذرانمیرنگ 
نده: هوم... خوب کرد یهم رو یو کمرنگ میمال شیارا ... یصننورتش نشنننا

 از اون حالت بچه گونه در اومده... افتیق
 ...ادیخوشت ن دمیترس یاندازد: همه ش م یسر م یاش را رو مقنعه

 یتونی: امروز مندینش یبلندم م یپشت یصندل یو مجددا رو کندیعقب گرد م و
 !؟یخرده زودتر کارو تموم کن هی

 _ به چه مناسبت؟!
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 ... عمه هم دعوتمون کرده...هیی: امشب تولد دادهدیم یبه صندل یچرخ
هم  نای... ایگی: هان... آره راسنننت مدهمیم هیتک زیاز کمر به م ش،یبه رو رو

 ...شونیچشم بازارو کور کردن با عشق و عاشق
 ...رنیبگ ادی! مردم ه؟ی... مگه چیخوب نیه ا: بکندیاخم م غزل
 ...رنیبگ ادی: بله مردم میگویبه جانب م حق

رو هم دعوت  نایا نیری: عمه شندهدیادامه م جانیو سنپس با ه دیگویم یشنیا
حت نم یعنیکرده...  نارا جازه گرفت گفت تو  من  یشننیاول زنگ زد از من ا

موندم اصن... گفتم چرا ناراحت بشم؟... بعد  ینطوریدعوتشون کنم؟! من هم
له ش جم قایبوده... دق زیچ نیریحسننام با شنن ریقبال ام نهیعمه گفت به خاطر ا

 عمه... یکار یتا ته حرفشننو خوندم... گفتم کجا گهیبود... بعد من د نیهم
ما...  یاونا خونه  ای میشننیاونا تلپ م یما خونه  ایاخر هفته ها  یخبر ندار

که رابطه شون با مادر شوهراشون  یینایا ومدیحسام... انقدر خوشم م ریام ییوا
 یها ی... دور همرفتنیم دیرفتن... خریاونور م نوریبا هم ا یخوب بود بعد ه
 خودم شده... بیزنونه... االن نص

مه م ردیگیم نفس هدیو ادا کارو د قدر حرف زدم... پس زودتر  : اوووف... چ
عمه... از صننبحه داره  شیپ رمیم میم*س*تق نجایاز ا... من گهید یکن لیتعط

 ...سابهیخونه رو م
بمون کمک من  یاومد نجای: تا اکنمیرا با دو انگشنننت لمس م شیها یچتر

 ...میری... با هم مگهید
نشنننده  لیروز کالسننم تشننک هیکه...  سین می... من امروز روز کاری_ اهک

 !؟یبکش یگاریازم ب یخوایم
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... اصننن همون بهتر که ایکنیم یبلبل زبون یلیکشننم: خ یرا م شیها یچتر
 ...یمخمو خورد یاومد قهی... دو دقیبر

 _ دلتم بخواد...
 ...یجاش ن نجای... اخوادی_ دلم که م

 : کوفت...دیگویزده م حرص
... چرخمیو به عقب م میگویم یدیی... بفرماخوردیبه در م یهمزمان تقه ا و

 چرخد... یپاشنه م یدر رو
شته  یتو نوی: ادهدیهوا تکان م یرا تو لمیموبا صدف سالن کنفرانس جا گذا

 ...یبود
 زیم یرا رو یرنگ یاسننیو پاکت  لیموبا ی... گوشنندیا یتق تق کنان جلو م و
 ...ی: چه خوشگل شدزندیو رو به غزل لبخند م گذاردیم

 ...کندیاتاق را تر ک م یو صدف به همان ارام دهدیتنها سر تکان م غزل
 !گه؟ید هیچ نی: ازندیرا چنگ م زیم یو پاکت رو شودیخم م غرل

نگ ر ییطال ی... با دهان باز به نوشننته هاکشنندیم رونیرا از پاکت ب یکارت و
 رو... نجایحسنننام... ا ری: امکندینگاه م

 نی.. ا.نی... ادی... نوشننته صنندف و فرنیبب ری: امدیگوی... غزل مکنمیم یپوف
 !کنه؟یازدواج م یدریح دیفر دختره داره با

شتانش ب انیرا از م کارت شمیم رونیانگ ه... : به ما چکنمیپرت م زیم یو رو ک
 ...میبر ستیما که قرار ن

 !؟یدونستی_ تو م
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 : خب... آره...زنمیپلک م ریو با تاخ کنمیم نگاهش
 _ آرررره؟؟!!

 !؟یآره اره... که چ -
عد به من ب یدونستی: مستدیا یام م نهیبه س نهیو س شودیبلند م یصندل یرو از

 !؟یدونستی! اصال از کجا م؟ینگفت
فت... من بهش گفتم او ندگ زونی_ اوووف... خودش بهم گ باش اونم  میز ن

صله بهت  یزندگ زونیاو دیچرا با کنمیگفت دارم ازدواج م شم؟ منم بالفا تو با
 میکه رفت یخوابت برد... همون شنننب اول زدیگفتم... داشننتم باهات حرف م

 رفت... ادمیشمال... بعدشم کال 
قب مه م ریو ز کشننندیم ع ندیلب زمز خب گفتک خب...  ... من گهید ی: 
 رفته... ادتی... بعدشم حتما برات مهم نبوده که دمینفهم

به گونه اش  یدسننت متی... با مالشننودیم رهیخ میبه چشننمها دییمنتظِر تا و
 رفت... ادمی... برام مهم نبود و : اوهومکشمیم

 : باور کن...زنمیلبخند م ی... زورکزندینا مطمئن پلک م غزل
 ...کنمی: باور مزندیم لب

 ...رمیم گهی: من دب*و*سدیو نرم گونه ام را م شودیبلند م شیپنجه ها یرو و
 !؟ی: ناراحت شدرمیگیرا م آرنجش
صدف هم شرش  نیناراحت بشم؟... ا: نه بابا... چرا کندیرا گرد م شیچشمها

 !؟یدریح دیخب... فر یکنده شد... تازه خوشحال هم شدم... ول
 ...رودیم فشیو به طرف ک زندیم یو لبخند کندیرا کج م شیلب ها و
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اندازد و مقنعه اش را  یشانه م یاش را رو ی... کولرمیگینظر م ریرا ز حرکاتش
اه نگ یجور هیهمه  شننگاهیرفتم ارا ینطوری: اکندیازاد م یکول یبند ها ریاز ز

 انگار منگلم... کردنیم
رم... از الزم ندا نوی... ماشای: بردیگیرا به طرفم م نیماش چی... سوزنمیم لبخند

 خونه عمه... رمیم میم*س*تق شمیم یسوار تاکس نجایا
 ....رمی: صبر کن برات آ انس بگرمیگیرا از دستش م چیسو

 ...رمیم رمیگیم ی: بابا تاکسدهدیهوا تکان م یرا تو دستش
 ...رمیگی: برات ا انس مرومیغره م چشم

... با آ انس تماس ندینشننیم یچرم یراحت یو رو دیگویم یپر خنده ا ِش یچ
متوجه  دهمیدستگاه قرار م ی.... تلفن را که روکنمیم نیماش یو تقاضا رمیگیم

 ...شومیغزل م ی رهینگاه خ
 !ه؟ی: چدهمیتکان م سر

 عقد؟! ایبود  یکارته مال عروس دمی... نفهمیچی_ هوم؟! ه
 نیهم ی... پنجشنبه هیاندازم: نامزد یم زیم یبه کارت ولو شده رو ینگاه مین

 هفته...
با من  ی... کاررسننهیم نی: برم االنا ماشننشننودیو از جا بلند م دیگویم یاوهوم

 !؟یندار
کار  ادمی... مواظب خودت باش... ززمی: نه عزرمیگیو دسننتش را م رومیم جلو
 خرده کار کنه... هی... بذار آوا ینکن
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س ... ودریم رونیاز اتاق ب یکوتاه یخندد... با خداحافظ یو م دیگویم یبدجن
 ...شودیو در اتاق بسته م شومیرفتنش م ی رهیخ

شت پ دوارمیفشارم.... ام یرا م میها قهیو با دو دست شق گردمیبر م زمیم پشت
 صدف؟! یکنیچکار م ینباشد... اوووف... دار یهدف خاص چیه ینامزد نیا

 ختهیم ربه ه اتی... محتوکشمیم رونیرا ب زیم یکشو ،یکردن مسکن دایپ یبرا
شمم رو کنمیو رو م ریاش را ز سرمه ا یجعبه  یو چ شک  یرنگ یمخمل  خ

 ...شودیم
ستم باز  یم رومیو جعبه را ب میگویم ییصدا یب ِی وا ش شار  اورم و درش را با ف
 یرمه ابنفش و س زیر یها نیشکل با نگ یضیب ومیبلند و مدال ری... زنجکنمیم
 درخشد... یچشمم م شیپ

و همانجا  دهمیجا م فمیک ی... جعبه را توشننومی... از جا بلند مکنمیم یهوف
 ..... لعنت به حواِس پرت من... لعنت..شومینفره ولو م کی ِی راحت یرو

*** 
و  زنمی... چند بار پلک مپرمیصننورتم از خواب م یرو یفیلط یحس خنک با

ا ر نکمیو بعد ع خوردیم ی... تکاندهمیم صینا واضننح غزل را تشننخ ریتصننو
 : ساعت خواب؟!گذاردیچشمم م یرو

 : اووم... ساعت چنده؟!کشمیم یا ازهیخم
 _ پنج و ربع...

 !دم؟یساعت خواب هیفرستم: فقط  یبالش م ریرا ز دستم
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ستش را م غزل سه دبردیفرو م میموها انید شو... گهی: ب شو کم کم اماده  ... پا
کت ؟یریدوش بگ یخواینم باس اوردم... از شننر قت برات ل تا مد ا ! از ک

 !؟ی! خونه نرفتنجا؟یا یاومد میم*س*تق
... با نمینشننیتخت م یرو تایو نها رومیبا خودم کلنجار م ی... کممیگویم ینچ

 ...ستی: تختت اصال راحت نمیگویم یبدخلق
 !؟یدیرس جهینت نیسال تازه به ا ستیخندد: بعد از ب یم

 یلیخارانم: هوم... قبلنا انقدر سننفت نبود... تخت خودمون خ یام را م گونه
 خوبه...

 یو به تشنک تخت م برمی... کف دو دسنتم را عقب مدیگویم یکشندار ی بله
ست ها سبانم تا د س هیتک میچ شود... دکورا ر اتاق غزل را از نظ ونیگاه بدنم ب

و مرتب... انگار نه  زیمانده... تم یگذارنم... همانطور دسننت نخورده باق یم
 از هفت ماه است بال استفاده مانده... شتریانگار که ب

دسننت  واریاز کنکاش در و د شننودیشننانه ام باع  م یسننر غزل رو ینیسنننگ
 !؟دیرسیبه فکرت هم م یحت یزیچ نیهمچ :دیگویم یبردارم... به اهستگ

 !؟ی_ چ
شه... بعد برا نجایا نکهی_ ا سابق زنت با صدا یاتاق  سر و   یکیاون  یفرار از 

 !؟یاریپناه ب نجایساختمون به ا
صدا یبرا شهی_ معموال من هم سر و  پناه  نجایخودمون به ا یخونه  یفرار از 

 اتاق زنم باشه... ُنچ... نجایا نکهیا یاوردم... ول یم
 ...یخوایاگه م ری: برو دوش بگزندیو لبخند م کندیبلند م سر
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 ...یسر جاش... هان... راست ادیحاال... بذار حواسم ب رمی_ م
 شده؟! ی_ چ
 بده... فموی_ ک
 کجاس؟! فتی_ ک

 انداختمش... نجاهایجا هم هی دونمی_ نم
 ه... اوناهاش... اونجاس...: شل*خ*تکوبدیم میمشت به بازو با
پاتخت فمیو ک شننودیخم م و نار  هدیبه دسننتم م یرا از از ک باز  فی... کد را 
کار  ی: چکشدیسرک م ی... غزل سرش را به سرم چسبانده و با کنجکاوکنمیم
 !؟یبکن یخوایم

: رمیگیغزل م یرو شیو کف دستم را پ کنمیرنگ را مشت م یسرمه ا ی جعبه
 با عشق؟! می! تقدگن؟یم یوقتا چ نجوریا

 : مال منه؟!دیگویزده م جانیه
... چه خوشگله... یننننی: واندیرا گرد م شیو ذوق زده چشمها ردیگیرا م جعبه
 ...زمیعز یقشنگه... مرس یلیحسام... خ ریام ی... مرسیمرس

شت روکندیاغوشم پرت م یخودش را تو و افتم... محکم  یتخت م ی... از پ
 کادو نگرفته بنننودمممم.... یبود از کس ی: از کب*و*سدیگونه ام را م یاپیو پ
 خوشحال شدم... یلیخ

ها نار م شیمو ته برات گرفتم...  یلیخ نوی: ازنمیرا ک عد از اون یعنیوق ... ب
عد من رفتم ب دنتیهمکارا اومدن بودن خونه د ادتهی... زیچ اِن یجر  !رون؟یب

شه گم ب دی... گفتم شانیداشبورد ماش یوهمون موقع... اول گذاشته بودمش ت
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ال شد... اما ک یچ دونمی... بعدش نمزمیم یکشو یبرش داشتم گذاشتمش تو
 رفت... خوبه که خوشت اومده... ادمی

... دو طرف شننودیام بلند م نهیسنن یو از رو زندیرا پشننت گوشننش م شیموها
 ...خوردیهوا تاب م یتو ومی... مدالردیگیرا م ریزنج
 بندازش گردنم... ای: بدیگویزده م ذوق
شت بهم مرمیگیرا م ریزنج ش ی... غزل پ ست جمع کیرا با  شیو موها ندین  د

ندیم فل زنجک ندمیرا م ری... ق باشنننه  یو گردنش را م ب بارکت  ب*و*سننم: م
 غزلم...

 طلبت... یکی: کندیرا دور گردنم حلقه م شیو مجددا دست ها گرددیبرم
 ومری: مرمیگیو سنپس فاصنله م کنمیرا نوازش م شیموهاخندم...  یم یارام به

 !؟یبرام اورد ی... لباس چرمیگیدوش م
 ...یو شلوار ل راهنی_ هوم؟! پ

کمد حموم هسننت... تا  یتو زیتم ی: حوله دیگوی... غزل ممیگویم یا خوبه
 ...کنمیاتو م راهنتویمنم پ یایب

سزنمیم یلبخند ستد رو یم میکه برا ی... ب*و*  یم و به لبم رمیگیهوا م یفر
 ...کنمیچسبانم و با لبخند اتاق را ترک م

*** 
 و وارد زندیم یکشم... لبخند یورود غزل عقب م یرا برا یا شهیش-یچوب در
سرش داخل مشودیم شت  سوترومی... پ : چه عجب قدم رنجه زندیم ی... آوا 

 ...دیفرمود
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اندازد... دسننتم را پشننت  یو دسننت دور گردنم م دیا یبپر بپر کنان جلو م و
 من چطوره؟! ی: کلوچه کنمیم نییکمرش باال و پا

 ... و با مک سننتمی: بد ندیا یم رونیو از اغوشننم ب دهدیاش م ینیبه ب ینیچ
 دارم... کیزی: چند تا اشکال فکندیاضافه م
 دادن ندارم... حی... االن حس توضارشونی_ بعد ب

 درس خوندن ندارم...... منم حس ارمیخندد: اخر شب م یم
 اوردن... فیتون تشر ی: مامان خانوم نور چشمزندیبلند رو به پله ها داد م و
غزل را از سننمت راسننتم  یو صنندا دهمیدو انگشننتم فشننار م نیاش را ب ینیب
 !؟ی: باز شروع کردشنومیم

... شننودیآزاد م میانگشنننت ها انیاش از م ینی... بکشننندیرا عقب م سننرش
و ر ایالزان گهیداره م ی! از صبحه هگم؟ی: مگه دروغ مکندیرا گرد م شیچشمها

 نیبرو بچش ب یقرمه سننبز نیا ای... آوا بادیقراره ب رمیدرسنننت کنم ام ریُپر پن
ره... دوست دا ترشرو  ی! بچه م قرمه سبززم؟یبر مویبازم ل ایاش خوبه  یترش

 حسامم عاشق کاهوئه... حال ما رو به هم زد... ریام زیبر ادیساالد کاهو ز یتو
 ...یو دوست یخندم: دور یلذت م با

 نیوضننع ما هم یهم بود کیاورد: واال تو نزد یاشنناره اش را باال م انگشننت
 ... طفلک...یبود... نه که چقدر هم از ما دور افتاد

ما باال م یدسننتم را برا یشننین له  ی... غش غش مبرمیزدنش  فاصنن خندد و 
پاردیگیم با لبخند م دیآ یم نیی... مامان از پله ها  مامان؟!  ی: اومددیگویو 

 !؟یدیخوب خواب
 ... بدک نبود...ی: ازنمیلبخند م متقابال
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 : گشنمه...شومی... پشت سرش روان مرودیبه آشپزخانه م مامان
 !ارم؟یمامان برات ب یخوریم ی_ چ

که به خاطرشون خون آوا  یا یو قرمه سبز ای: از همون الزانمیگویباز م شین با
 ...خوامیم یکرد شهیرو تو ش

ست خور کن نی: همزندیبه گونه ام م یشینما اونا  ری... نخیمونده که غذامو د
 مال شبه...

: دپرسننیم کندیخارج م خچالیرا از  هیکه ظرف الو ینیو مامان ح کنمیم یپوف
به؟! تونسننت هم  یرارق ینه؟! ب ای نیبه حالت قبل برگرد نیرابطه ت با غزل خو

 !کنه؟یم
به... کال فراموش کرده اون میگویم ینوچ یالیخ یب با با... حالش خو با نه   :

 ...دهینشون م ینطوریموضوعو... حداقل ا
 شینیبی: ممیگویم یوقت شودیتا بناگوش باز م شمی... ندیگویم یخوبه ا مامان

 شرف؟؟!! یچه خوشگل شده ب
 چرخد: درست صحبت کن... ِا... یگرد شده به سمتم م یبا چشمها نماما

ره... ا ی: بچه م به خودم رفته... ولدیگویاورد و اهسته م یم نییرا پا شیصدا و
 تو کردیموهاشننو رنگ کنه... فک م گمیوقته بهش م یلیخوشننکل شننده... خ

 گهیهفته د هیبرو  شننگاهیآرا هی... باالخره مجبورش کردم گفتم ادیخوشننت نم
 شد... یراض گهی.... دیبر یتونینم شهیمحرم شروع م

 یموهاشو ش*ر*ا*ب گهیبهش بده خب؟! بگو دفعه د شنهادایپ نیاز ا شهی_ هم
 کنه...
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 !؟یاندازد: ش*ر*ا*ب یاش م ینیبه ب ینیچ مامان
 !ست؟ی: هوم... خوب ندهمیتکان م سر

 ...ادی... من که خوشم نمدونمی_ نم
شنند... کجا مونده  شیاندازد: سنناعت شنن یبه سنناعت آشننپزخانه م ینگاه و

 ...ومدنیهم ن نایا ایبابات؟! سون
 !نننا؟ی: کمیگویبلند م بایتقر

 ...گهید نایا تی: خاله سونکندیاخم م مامان
 ! تنها؟!ان؟یاندازم: مگه اونا هم م یم زیم یکه برداشته ام را رو ینان تکه

 تنها؟! یچ یعنی_ 
 با... بچه هاشون؟! ای انیتنها م یعنی_ 

... اون پارسننا که اصننال معلوم ادی... احتماال فقط ُدرسننا باهاشننون بدونمی_ نم
شده  یسترب مارستانیدوباره ب شیپ ی... هفته کنهیم کاری... چرهیکجا م ستین

سون شده بوده... ول گفتیم یبود...  سموم   نهدوی... خدا مدونمیم دیمن بع یم
 ری... امدهیکشنن مارسننتانیمصننرف کرده که کارش به ب یده و چز یباز چه گند

 !!کنه؟؟یپارسا مواد مصرف م یدونستیحسام م
 !؟ی: چپرسمی... بهت زده مشودیهوا خشک م یرو دستم
: درویکه نگاهش پشت سرم م کندیجواب دادن به سوالم دهان باز م یبرا مامان

 عمه؟! یخوایم یزیچ
 چرخانم... یو سرم را به عقب م خورمیم یتکان
ه به و بهت زد ستادهیباز ا مهین یو دهان یچند متر یپشت سرم، با فاصله  غزل

 کند... یمامان نگاه م
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و  رمیگیرا م شی... بازورومیو به سننمت غزل م شننومیبلند م یصننندل یرو از
 ...دیایب رونیهمراهم از اشپزخانه ب کنمیمجبورش م

س یصدا شت  سام  ریشد؟! ام ی: واااا... چدیگویکه م شنومیرم ممامان را پ ح
 گرسنته؟! یمگه نگفت

 ...امی: االن مدهمیجواب م یسرسر
 ...فرستمیو اول غزل را داخل م کنمی... در اتاقم را باز مرومیاز پله ها باال م و
شمها با شده م ییچ شاد  شت؟!  یدی: ددیگویگ سا اون روز تعادل ندا گفتم پار
قبلش مواد مصننرف کرده؟! خوب شنند.. خوب شنند... که من  یعنی! ؟یدید
 اونجا نموندم... پارسا... شتریب

 غزل... نننننننسی... هسی_ ه
و  گزدی... لب مزندیحدقه دو دو م یتو شی... مردمک هارمیگیرا م شیبازوها

 ...ردیگینگاهش را م
 : غزل؟!کنمیوارد م شیبه بازوها یفشار

کهیا یب ند، هوم ارام ن گاهم ک کانش مدیگویم ین گاه دهمی... محکم ت : منو ن
 کن...
.. غزل. گمیبار بهت م نیاخر یبرا نوی: امیگوی... اهسننته مکندیبلند م سننر
! خودشننم نباشننه اسننمش ؟یفهمی... ممونهیپارسننا وسننط زندگ ینخوا یبخوا

 نیحال و روزت بشه ا یشنویهر بار که اسمشو م ستیهست... قرار ن شهیهم
باز تابلو  به من گفت ی... تو بودیاریدر ب یو انقدر  با یکسنن یکه   یزیچ دین

 دو تا خانواده خراب نشه... درسته؟! یبفهمه که رابطه 
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سمش که م ی... ولخوامی: به خدا من مدهدیتکان م سر  ییصحنه ها هی... ادیا
 ...یتو بگ ی... باشه هر چالشیخ یکه... ب گذرهیچشمم م شیاز پ
 اندازم... یم نییپا شیرا از بازوها میو دست ها کنمیم یهوف

 حسام؟؟!! ری: امزندیبغض صدا م با
 ...گمی: جانم؟! به خدا من به خاطر خودت مزندیاتشم م شیصدا تیمظلوم

شی... ولدونمیلرزد: م یم شیها لب ست خودم ندی... ببخ ... ستی... من د
 ...یعنی
چسننبانم:  یام م نهیاندازم و سننرش را به سنن یدسننتم را دور شننانه اش م کی
 سخته... یلی... سخته... خدونمیم

 ...کنمیرا نوازش م شی... موهادیآ یکردنش م نیف نیف یصدا
ش ِغ یج یصدا شانه شنومیاوا و بعد هم تولد مبارک خواندنش را م ی دهیک  ...

 : غزل؟!کنمیم شیلرزد... بهت زده از خودم جدا یغزل م یها
نهی: دکشننمیم ی... نفس راحتردیگیباال مرا  سننرش  هیگر یفکر کردم دار وو

 ...یکنیم
 یشنننویبودنش کامال مشننهود اسننت: م یکه تصنننع ی... لبخندزندیم لبخند

 خل چل... یآوا رو؟! دختره  یصدا
 میبر ای... بشنننومیکشننم: اره... م یپلکش م ریو شننسننتم را ز زنمیم یلبخند

 ... حتما بابا اومده...نییپا
ستش را م و شمید سا لعنت یو تو میبرو رونیتا از اتاق ب ک  دم هزاران بار به پار
 ساعت دوام داشته باشد... کیحد اقل  مانیها یخوش گذاردیکه نم فرستمیم
 فصل دوازدهم: ♦
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 ی... صننداکنمیو لپ تاپم را روشننن م کشننمیم میموها یرا رو سیخ ی حوله
ا اندازم و ت یتاج تخت م ی... حوله را رودیا یاتاق م رونیاز ب یبلند جاروبرق

خنِک ساتن  یمالفه ها انی... مشومیتخت ولو م یرو ستم،یزمان باال امدن س
 ...برمیسرم م ریرا ز میو دست ها زنمیرو به سقف غلت م

سننت ... با دشننومیم زیخ میکمرم، ن یگود ریز قایدق یسننفت یحس کتابچه  با
کف دسنننت را  کی یدرسنننت به اندازه  یو کتاب کوچک زنمیمالفه را کنار م

 ...کشمیم رونیب
شک تریت دنیو با د گردانمیرا برم کتاب شم  یرنگش، خودم را م یدرشت و م ِک

 خنده ام به آسمان نرود... کیشل یتا صدا
ه با ک یجمالت دنیاندازم... با د یبه صننفحاتش م یو نگاه کنمیرا باز م کتاب

شاد پنگ گ نگیدو توپ پ یبه اندازه  میشده، چشمها تیالیها یفسفر کیما 
 ...شوندیم

 توبه... ای... خداگزمیو لب م کنمیخنده ام را خفه م یصدا
صور به دلم  یتو یزی... چشومیم رهیلپ تاپ خ یصفحه  یرو فلیبرج ا ریت

 ...خوردیتکان تکان م
... مبندی... لپ تاپ را مزنمیم ی... لبخند مرموزشودیقطع م یجاروبرق یصدا

 ...زنمیم رونیو از اتاق ب دارمیکتاب را برم
ش غزل شامبر  شت بهم ا یریفرو رفته در ربدو انتر را ک یو رو ستادهیرنگش، پ

 ...کشدیدستمال م
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و دست راستم را از پشت دور کمرش حلقه  رومیم کشینزد نیپاورچ نیپاورچ
 ...کنمیم
 ...رحسنننننامی: امدیگویم غیو با ج کشدیم ینیه

 : جنننان...برمیفرو م شیموها انیرا م سرم
باز بهت گفتم ا به من نزد یب ینطوری_ هزار  ... دینشننو... زهره م ترک کیهوا 

 اه...
 امیب ینطوریهم خوادیفرستم: دلم م یم میها هیشامپو بدنش را به ر میمال یبو
 ...یبزن غیکه ج شتیپ

 ...وونهی: ددیا یم رونیو از حصار دستم ب خوردیم یتکان
 جوجه؟! یانقدر بزرگ شد ی... تو کزنمیم لبخند

: خوب موهاتو خشننک کن سننرما دیگویو همزمان م زندیکانتر را دور م غزل
 ...ینخور
 نی... پس بگو چرا اگزمیو باز لب م کوبمیم میرا از ب*غ*ل به کنار پا کتاب

 فرو رفته... یریجلد زنانه گ یاست تو یجوجه، چند روز
 _ غزل؟!

 ...دیگویم یهوم
 !ه؟یچ نی: ادهمیم هیرا به کانتر تک آرنجم

صنندم  یچرخد... و تو یاورم... غزل به سننمتم م یهمزمان کتاب رو باال م و
 !؟یاز کجا اورد نوی: اشوندیگرد م شیچشمها ه،یثان

 یتا کیو  کشننمیاورد... دسننتم را پس م یگرفتن کتاب جلو م یرا برا دسننتش
 ...یاز کجا اورد نویاندازم: اول تو بگو ا یرا باال م میابرو
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 : عسل بهم داده...دیگویم تند
: نننننه ننننه... ذاردیدهانش م یو دو دستش را جلو کشدیم ینیه وبالفاصله

 کاری.... اصننن تو چیعنینه...  یعسننل نداده... خودم ازش گرفتم... وا یعنی
 ...کشهیم... فضول... به همه جا سرک نمیبدش به من بب ؟ًیدار

شننند زودتر رو  یمنابع با ارزشننش رو نم نیعسنننل... ا ولیخندم: ا یم بلند
 کرد؟یم
مان ت و تاب را از نظر م ریتیهمز ... "آموزش و بهبود گذرانمیدرشنننت ک

 "... اسغفرا...ییزناشو
ستم را همراه کتاب تا جادیا یجلو م غزل زل ... غبرمیباال م شودیکه م یی... د

 بده کتابو... امانته...: دیگویحرص زده م
 که... خورمشیبخونمش... نم خوامی: منم ممیگویخنده م با

 ...گمی... بده به من بهت میر*ق*ص ی_ الزم نکرده... تو خودت نزده م
 ...ردیپرد تا کتاب را از دستم بگ یباال م و

 !رسه؟ی: جوجه اخه تو قدت تا اونجا مخندمیخوش م سر
 حسننننام؟! ریکشد: ام یم غیو ج دیکویم نیراستش را به زم یپا

ارزشمند کتاب  اتیبا هم از محتو هیغزلم... نظرت چ گمی_ جننننان؟؟!!... م
 هوم؟! م،یبهره ببر

 ینذاشننت شننبمی: برو بابا تو هم دلت خوشننه... ددیکویرا به شننانه ام م مشننتش
 ... مهمون هم دارم...ختهیکار سرم ر یبخوابم... امروزم کل
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کتاب ارزشننمندو مطالعه  نیبود که با هم ا نیاندازم: من منظورم ا یباال م ابرو
 خودت قضاوت کن... ییر*ق*صه؟! خدا ینزده م ی... حاال کمیکن
 شرف... یخنده: ب ریز زندیم تیو در نها کندیخره نگاهم م رهیخ

 تشیهدا ونیزیتلو یجلو یاندازم و به طرف کاناپه  یرا دور کمرش م دسننتم
کاراتو  یسنننه سننوته همه  کنمی... من خودم کمکت مزمیعز میبر ای: بکنمیم

 ... فعال کار واجب تننن...یانجام بد
 حسام... ری_ دهنتو ببند ام

 ونیزینشننانم... دنبال کنترل تلو یم میپا یو غزل را رو شننومیکاناپه ولو م یرو
 خزد... یکه دست غزل اهسته اهسته به طرف کتاب م نمیبیو م گردمیم

 خوامیدهم: تا من نم یم لشیتحو یو لبخند  کوند رمیگیهوا م یرا رو مچش
 نیبا ادب بش یجوجه  هی.... پس مثل خورهینوک انگشتت هم به اون کتاب نم

 ...نیدلم؟! آفر زیسر جات و خودتو چس نکن... باشه عز
دار کش شی... غزل اکنمیرا روشن م ونیزیو تلو ب*و*سمیاش را م ینینوک ب و

 ...دیگویم یظیو غل
را هم  ی... بننننه بننننه... چه جمالت پر بارکنمیخندم... و کتاب را باز م یم

ها یبرا که دلش نم نیکرده... هم تیالیخودش  هدیاسنننت  تاب را  خوا ک
 بخوانم...

 زنمی.. صفحه را ورق مدیگو ینم یزیداده و چ هیام تک نهیمثال با قهر به س غزل
س دیگوی... با حرص مشومیجر مو از خنده منف سرش را به   هنی" درررد" و پس 

 ...دهدیام فشار م
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گفته... از امام صنننادق )ع(  یچ نیرو بب نجای: غز غز... امیگویم دهیبر دهیبر
س شاهده کند چه حکم یپرسدند اگر ک سرش را برهنه م ضرت  یهم دارد؟! ح
 ما... میدار یباحال یاماما... جننننان... چه نیباالتر از ا یفرمودند چه لذت

 رد،یخواهد فاصننله بگ یو همزمان که م خوردیسننر م میپا یاز رو یماه مثل
نوک  و کشننمیرا پس م می... پابردیباال م میلگد زدن به سنناق پا یرا برا شیپا

 ...کندیمحکم به کاناپه برخورد م شیانگشت ها
 ...ندینش یم نیزم یکشد و همانجا رو یاز سر درد م یغیج

انو ز شیخنده ام را کنترل کنم، رو به رو توانمینم کهیپرم و درحال یاز جا م هول
 شد؟! ی: چزنمیم

 نه... ای یننداز هیروز منو به گر هی یتونیم نیشد و زهر مار... بب ی_ چ
 ...کندیم یو ناله ا دهدیرا با دست فشار م شیپا یانگشت ها و

 خب... یشد یچ نمی: بذار بببرمیرا جلو م دستم
 ...خوامی_ نم
سه روز ادم بود نی_ بب ا... ه یریفرو م تیتو جلد لوس باز یباز دار یول یدو 

 ...نمیدستتو بردار بب
 ...یستی: خودت ادم ندیگویلب م ریو ز داردیرا برم دستش

ها کنمینم یتوجه ... ای: بکنمیرا لمس م شیپا یالک خورده  یو انگشنننت 
 ... بلند شو...نمی... پاشو ببیاریدر م یمسخره باز یشده الک تیچیه
 ...میگردیبر م یقبل شنیو مجددا به پوز رمیگیبلند شدن م یدستش برا و
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 ای: بمیوگیو م دهمیکتاب را به دستش م ی... با کالفگدودیکتاب م یپ نگاهش
 خودتو... یبابا... کشت

سرش رو کتاب شت  سل یرا پ ست ها گذاردیم یع را دور گردنم حلقه  شیو د
 !؟یکنیم تیانقد منو اذ ی: برا چکندیم

 ...میگوینم یزیو چ کنمیلباسش را لمس م فیخنک و لط ی پارچه
ه و اهسنت دهدیم رونی... نفس گرمش را بکشندیگردنم نفس م یگود یتو غزل

 میترفیم شبید خوادیدلم م یلیخ یمنو نزن خب؟! ول گمیم یزیچ هی: دیگویم
 ...یمراسم نامزد

 : بله؟!کنمیم اخم
نددیم زیر ته بب ینجوری: همخ برگزار  یمراسننم صننندف چطور نمیکرمم گرف

 شده...
 ها... شهیم تیزیچ هیتوبه... غزل تو  ای_ خدا

 ینشننده... ول میزی: چکندیام نوازش م قهیکنار شننق یسننر انگشننت موها با
 ...میاصن... حاال که نرفت الیخ یخب... ب

شدیسرش را عقب م و ست به بازو ک شو بزندیم میو با د شو... پا شو پا  ای: پا
ساعت دوازده شد... بلندشو  نی... ببنننننیعالمه کار دارم... هنن هیکمک من 

 حسام... ریام
: شننرط دارمیو سننر جا نگهش م گذارمیم شیرا دور طرف پهلوها میها دسننت
 داره...

خندم: ننننه...  یم یکی... شلکندیرا غنچه م شیو لب ها بنددیرا م شیچشمها
 ...ینشونم بد یرو عمل یگرفت ادیاز اون کتابه  یهر چ دینداره... با دهیفا نایا
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ندش م میپا یحرکت از رو کی با ند شننندن ج کنمیبل بل از بل گوش  غیو ق
 ...برمیخراشش، به اشپزخانه پناه م

*** 
 ...رسمیتر به شرکت م رید یچند ساعت ،یشنبه به خاطر رفتن به شهردار صبح

ش کنمیکه حس م یسردرد با سرماخوردگ ینا ست،  یا یاز  شد که در راه ا با
 ...شومیوارد شرکت م

س شودیفالح از جا بلند م خانم سته  یو بعد از احوالپر طرفم  را به یکوچک یب
 شما اومده... یبرا نی: اردیگیم

 هست؟! یچ: گذرانمیاندازم و بسته را از نظر م یباال م ییابرو
 فکر کنم... هیشیآرا یمجله ها نیاندازد: از ا یباال م شانه

شار م یشانیپ غزله... چون ممکن بود  یبرا نای: اهان... امیگویو م دهمیام را ف
باشنن لیموقع تحو ته خونه ن باشنننه موقع رفتن  میبسنن آدرس شننرکتو داده... 

 !ست؟ی... مگه غزل نبرمشونیم
شانه  یسر  یپا شی: چرا... اما پدیگویو با مک  م دهدیموافقت تکان م یبه ن

 ...گردهیگرفت و رفت... گفت زود برم یساعت یشما مرخص
 !ره؟ی: نگفت کجا مپرسمیاخم م با

 نیبنز نی: کجا رفته؟ ماشننکنمیلب زمزمه م ری... زدیگویم یفالح نه ا خانم
 هم نداره...

 شده؟! یزی_ چ
 : نه...کنمیبلند م سر
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 !ه؟ی: خبرکنمیاشاره م زیم یبرزگ رولت رو یبا سر به جعبه  و
ته ا ی: خانم صننولتدیگویو م زندیم یلبخند گذاشنن  ینیری... شنننجایاورده 

 ...دی... بفرمائشهینامزد
نه ممنون... غزل اومد بهش بگدهمیهوا تکان م یرا تو دسننتم تاق  ادیب دی:  ا

 من...
شه شت گذارمیمبل م یرا رو فمی... کرومیو من به اتاقم م دیگویم یا با  زیم و پ

 ...شودیبلند م لمیزنگ موبا یصدا ستم،ی... همزمان با روشن کردن سنمینشیم
 رونیب یو نفسم را با کالفگ شومیم رهیخ یگوش یصفحه  یبابا رو یشماره  به
ستمیم ست بگو ییحرف ها توانمیم قای.... دقفر  شیپ اتیرا با جرئ دیکه قرار ا
 ..کنم. ینیب

سبانم: چ یرا به گوشم م یو گوش کنمیتماس را لمس م یبرقرار ریشست مس با
 جانم بابا؟! سالم...

 سالم... کی: علچدیپ یگوشم م یدلخور بابا تو یصدا
ا تا بابا صحبتش را ادامه بدهد... ب مانمیو منتظر م دهمیم هیرا به مشتم تک سرم
 !؟یبود کرد یچه کار نی: ادیگویم ریتاخ

کردم باز؟! اگه منظورتون اون  کاری: من چرمیگیضننرب م زیم یانگشننت رو با
با به هر حال  تازه خدادمیپسننش م دیپوله که  شنننده که خب  ریهم د یلی... 

 ...ختمیر ییهمون مبلغ رو هم به حساب دا قای... دقخوامیمعذرت م
به ایگذار جوون هیسننرما هی_ آخه بچه... تو االن   اجیپول احت نی... خودت 

حاال دیدار مادر و خواهر و برادرت هم توشننندینم ری....  من  یخونه  ی... 
 چندرغاز باشن... نیگرسنه نموندن که محتاج ا
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دسننتمون...  ریبرج اومده ز هی یاالن پرو ه  یبابا... ول دونمی: مزنمیم لبخند
 ...دادمیقرضمو پس م دیبا گهیباز شده... د یدست و بالم کل

باتم... م نیا گهید بار هی ی_ جرئت دار با ! ؟یفهمیکلمه رو تکرار کن... من 
کنه... اما من پولو  کاریچ خوادیم تیینداره دا ی! به من ربط؟یچ یعنیقرض 

بذار چند وقت دگردونمیبهت برم  یشننرکت جا افتاد یکه خوب تو گهی... 
 پسش بده...

 یندارم... مگه برا ازی: بابا واقعا من االن به اون پول نمیگو یو م کنمیم ینچ
 مویبده دیقرضننمو.... نه ببخشنن دیسننهام ازتون کمک نگرفتم؟! خب با دیخر

 !نه؟ ایصاف کنم که بازم اگه پول الزم داشتم روم بشه ازتون کمک بخوام 
 یورهم با دلخ گرید ی... کمچدیپیگوشننم م یبابا تو یپوف بلندباال یصنندا

سا یم انیو بعد تماس را به پا کندیصحبت م صله هم دار ماس ت ییند... بالفا
 ...کندیمثل بابا گله م قایو دق ردیگیم

مان ها همز به حرف  قه ا ٬دهمیگوش م ییدا یکه  تدا خوردیبه در م یت ... اب
 ...دیا یلوله شده و سپس صدف داخل م ینقشه 
ه نشانه ب ی... سرکنمیدستم اشاره م یتو یآورم و به گوش یدستم را باال م کف

ش یم زمیم یجلو یصندل یو رو دهدیراحت باش تکان م ی ... با خودم ندین
که صنندف به اتاق منررفت و امد دارد، من هم دارم؟! فکر  یانقدر کنمیفکر م

 ...درسیکه به اتاقش رفته ام به انگشتان دست هم نم یتعداد دفعات کنمیم
 ام...حس ری: واقعا ناراحت شدم امچدیپیگوشم م یتو ییدلخور دا یصدا
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بابا...  ی: امیگویو م کنمیم یاش پوف رهیاز حضننور صنندف و نگاه خ معذب
 شما و بابا رو درک کنم... تونمیمن اصال نم ییدا
که م - خه من  ماه فقط خرج ک دونمیا باس و لوازم ارا فیدر   شیو کفش و ل

 چند ماه نیا یتو یتونسننت ی... موندم تو چطورکشننهیدخترم سننر به فلک م
 ...یخودتو جمع و حور کن

... حاال باشننه سننر فرصننت مناسننب با هم حرف سننتین نطورامیا یینه دا -
 ...میزنیم

ازم بدون ب ی... ولشمیتو نم فیخب... من که حر یلی: خکشدیم یقیعم نفس
 من هستم... یاگه کمک خواست

... دونمی... مییدا دونمی: مکنمیم یرا خط خط میرو شیپ ادداشنننتی کاغذ
 ممنون...

عارف م گرید یکم ییدا ندیت ها ک به اون پول «با گفتن  تیو در ن من دسنننت 
 ...کندیقطع م» حتما بگو یداشت ازی... اگه بهش نزنمینم
 یل: مشکپرسدیم ی... صدف به آرامدهمیام را ماسا  م یشانیچهار انگشت پ با
 اومده؟! شیپ

 شده؟ یزی: نه... چکنمیم نگاهش
شه شده لو ی نق ستش را تکان م یتو یله   هیتوئه...  یاز طرح ها نی: ادهدید

 داره برگشت خورده بخش محاسبه... یاشکال محاسبات
ال م یاندازم: مطمئن یرا باال م میابروها م،یآ یم رونیب زیکه از پشننت م ینیح

 منه؟!
 : وا... معلومه...کندیباز م ینقشه کش زیم یو نقشه را رو ستدیا یم کنارم
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که متوجه تغ کنمیرخش نگاه م مین به تازه آن موقع اسنننت   یبارز تو راتییو 
همرنگ  یپهن و کوتاه و رنگ خورده و موها ی... ابروهاشننومیصننورتش م

 مبارکه... ی: راستمیگویاراده م یو ب گذرانمیرا از نظر م شیابروها
 ...ی: مرسزندیلبخند م میبه چشمها رهیو خ گرداندیبرم سر

 چرا؟! یومدی: نکندیبا مک  اضافه م و
 ...؟!ادیاز اون شوهر چلغوزت خوشم م یلینه که خ -
 ...خورمیلفظ شوهر، خودم جا م ٬و بدتر از آن میصدا یحرص تو از

 ...یکن نیبهش توه یحسام... حق ندار ری: امکندیاخم م صدف
 دیارو... ب نجایا نی: ببزندیم زیم یرا رو شیپر پهنا یبه حلقه  نیدسننت مز و

 ...میوقت ندار ادی... زیدرستش کن عتریهر چه سر
 شیپ یحواسم را به نقشه  کنمیم یاندازم و سع یرا باال م میبار ابروها نیچند

 یلیرنگ شننده به غزل خ یابروها و موها کنمیبدهم... و همزمان فکر م میرو
 کرده... باترشیو ز دیآ یم شتریب یلیخ

 ...بنددینقش م میلب ها یرو یکمرنگ لبخند
 ینشان بدهم، صدا یهر عکس العمل نکهیو قبل از ا شودیهوا باز م یاتاق ب در

 ..یی... فکر کردم تنهادی: امممم... ببخشکندیغزل گوشم را نوازش م
 !؟یچرخم: سالم... اومد یبه عقب م یضیلبخند عر با

ند بود  یگرید ... اگر هر وقتدهدیو سننر تکان م کندیرا مشنننت م فشیک ب
 ``نه هنوز تو راهم`` دادیبالفاصله جواب م

 ...شهیاالن کارم تموم م نی: بشزنمیاشاره م یچرم یسر به راحت با
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نقشه رو بذار  نی: امیگویو رو به صدف م چرخمی... مکندیحرف اطاعت م یب
 ...دمیم لشیخودم تحو دمیباشه دوباره محاسباتشو انجام م

 ...یهر میگویم میم*س*تق ریغ
 ...عتری: هوم؟! باشه فقط سرردیگیاش را از غزل م رهیخ نگاه

شدن در رونیتا از اتاق ب مانمیو منتظر م میگویم یخب سته   برود... به محض ب
 امروز... ی: چه خوشگل شدرومیخندان به سمت غزل م

 اندازد... یم شیرو شیپ زیم یرا رو شیو دستکش ها زندیم یلبخند
 موقع؟! نیا ی_ کجا رفته بود

ست ها کف سرما گل انداخته م شیرا به گونه ها شید شدت  شد و  یکه از  ک
زنگ زدن که عکسامون حاضر شده... منم طاقت  هی: از اتلدیگویزده م جانیه

 ...رمشونیرفتم بگ یزود گهینداشتم صبر کنم د
 ! االن کجاست؟!شون؟ی_ گرفت

 رو ید ی... سنننهیماشنن یتو : قاب ها و آلبوم کهکندیرا باز م فشیزده ک ذوق
 ...ینیاوردم که بب

بذار  اینداره... ب بیع ی.. ولادهیاندازم: امروز کارام ز یبه سننناعت م ینگاه
 ...نمیبب

... سننتمیا ی... کنارش مندینشنن یم زمیو پشننت م شننودیاز جا کنده م خندان
دسنکتاپ را باز  یو فولدر ظاهر شنده رو دهدیموس حرکت م یدسنتش را رو

 ...کندیم
 ...ی: اووو.... چه خوشکل افتادشومیخم م توریبه سمت مان یکم
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ندد: خوشننکل یزده م دوق قدم رو بب یخ ند د نیرو ول کن...  قدر بل  دهیچ
 ...شهیم

انو ز یتا رو یدیسف یحلقه ا راهنی... پگذرانمیعکس از نظر م یرا تو اندامش
ره گ یزانو ضننربدر ریکه بندش را تا ز یلژ دار نقره ا یبه تن دارد با صننندل ها

 زده...
من کمرش را در بر  یگذاشننته و دسننت ها میشننانه ها یرا رو شیها دسننت

ته... آخر هم حر ماد فشیگرف کت و شننلوار دا ام را  یشننندم و مجبورم کرد 
 بپوشم...

دوسننت  شننتریاسننپرتمان را ب ی... عکس هاکندیرد م یکی یکیها را  عکس
 ...میبه تن دار یصورت-یست و طوس یدارم... هر دو لباس ها

به هم م شیکف دسنننت ها غزل بدیرا  کنار راهرو  وارید یبرا نی... ایی: واکو
 خوبه...

 : بله؟؟!!میگویم خشن
 ....ررررری: امدیگویم مظلومانه

 ...یکنیاتاق خواب نصب م یهمه رو تو یگفت -
 ...گهینکن د تیس... اذ دهیکه لباسم پوش انجیا نیحسام؟؟!! بب ریام -
 ...یزنیقولت م ریز یدار -
 براااات... کنمیم کیج کیحسام؟! من که ج ریخواااااهش... ام -
 دونه.... هی نی: فقط همکنمینگاهش م یفرو خورده ا یخنده  با

http://www.roman4u.ir/


 581 بی نهایتند لبخ

شمها ستتو به  ادی! دلت مر؟ی... امنیییی: هکندیرا گرد م شیچ سه که د اون عک
شوهر دارم شاه نداره  هی یتو دل برو شد ی... انقدر خوشگل شدیت گرفت قهی

ش یصورت صن بوغیت شیداره ماه نداره...  شبو... ا ش ی... خو  یتو از وتیافتر 
 تو اتاق میبزن رو... تازه من چقدر توش قد بلند افتادم شنننهیعکس هم حس م

 !اد؟ی! نه واقعا دلت منه؟ینب یکس
ستم شدم... بزن بعددهمیهوا تکان م یرا تو د  یکه از همه  ی: خب خب خر 

 کارام موندم... در ضمن شاه شوهر نداره... زن داره...
 ...کنهینم جادیا یرییاصل موضوع تغ ی: حاال... توکندیرا کج م دهانش

 خر شدن من؟! یعنیاصل موضوع  -
 !؟یکنیم نیبه عشق من توه یواه... بالنسبت... برا چ -
 عشقت خره؟! -
 کودن... ییعشقم تو -

 من خرم؟؟!! واقعا که... یگیم یدار یعنی: کنمیرا گرد م میچشمها
تو سرتا...  زنمی: مدهدیو حرص زده مشتش را نشانم م کندیم یقروچه ا دندان

 حسام... ریام یخلم کرد
 عشق من خله؟؟!! یعنی -

شدیم یخفه ا غیج غزل ش ی... از ته دل مک ش دیخندم: ببخ  یشوخ... دیببخ
 جنبه... یباهات ب کنمیم

 کشند و یم شیدندان ها انیرا م نشیریاز بروز خنده اش لب ز یریجلوگ یبرا
 ...وونهیغزد: د یم
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 یزیچ هیباز  یاورد: جرئت دار یکتک زدنم باال م یدسننتش را برا ٬یشننینما و
 بگو...

حرص  ی: وقتب*و*سننمیخندم و گونه اش را محکم و پر سننر و صنندا م یم
 ...رمیگازت بگ خوادی.. دلم میشیبامزه م یلیخ یخوریم
: دیوگیزده م جانیه یا هیچند ثان ی... با مکثگرداندیو رو بر م دیگویم یشننیا

 ...یییییراست
 ه؟!بزرگش کن ی... تو گفته بودنیبب نوی: اکندیتند تند عکس ها را رد م و
و  نمکیعکس نگاه م یتو یسنناله و غزل هفده سنناله  سننتیحسننام ب ریام به
 کنم.. یاز لبخند زدن خوددار توانمینم
 یخراب نشنننه بزرگش کنه... حاال چه اندازه ا تشیفیکه ک ییاره گفتم تا جا -

 زده؟!
 یبزرگش کرد... چطور شهینم گهید نیاز ا شتریدر چهل زده... گفت ب یس -

 !د؟یعکسه رس نیبه فکرت به ا
غزل که از پشننت سننر دور گردنم حلقه  ینگاه را به عکس و دسننت ها نیاخر

ندازم و پوشنننه  یشنننده م ندم: هم یعکس را م یا  یلی... خودم خینطوریب
 ...دهیم یحس خوب هیدوسش دارم... بهم 

ضربه ا سپارمیرا به غزل م ید یس و شت کتفش م یو  شو...زنمیبه پ شو  : پا پا
سننرتو  یورنطی... در ضننمن... همیانداخت یبرو سننر کارت منم از کار و زندگ

 هویخب  ینداره... ول یاتاق... اگه من تنها باشننم اشننکال یتو ایب نییننداز پا
 ...گمیخودت م یاتاق بود... بزا یتو یکی یدید
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 رفت در بزنم... ادمیبودم  جانزدهیه ندفعهی... ازنمیدر م شهیمن هم -
ست ها شودیبلند م یصندل یاز رو و شدیرا به دو طرف م شیو د شب ک : ام

 ..رونیب میبر
.. .کنمیکه صنندف اورده نگاه م یو به نقشننه ا رومیم ینقشننه کشنن زیطرف م به

 اشکال نهمهیطرح ا نیفرستاده بودم که ا یموقع طرح زدن حواسم را کدام گور
 دارد؟؟!! یمحاسبات

 !؟یدیبا تو بودما.... شن ریام -
 ...شهیهوم؟! نه امشب نم -
 حساااااام.... ریام -

خودمو تموم کنم هنر کردم...  یغزل من بتونم تا اخر شب کارها :کنمیم یهوف
راحت باشننه فرداش  المومیاصننال اخر هفته که خ ایفردا شننب...  یبذارش برا

 ... خب؟!لهیتعط
شه ا یتینارضا با صدا دیگویم یبا ... ودشیکه دور م شنومیرا م شیقدم ها یو 

 غزل...؟!: میگویچرخم و تند و نسبتا بلند م یبه عقب م عیسر
 چرخد: هوم؟؟!! یپاشنه م یرو

 : دوست دارم...میگویم اهسته
سه ازندیم یضیعر لبخند ستد و اتاق را ترک  یم میهوا برا یرو ی... ب*و* فر

 ...کندیم
ند سننر با کان م نیبه طرف یلبخ  میرو شیو حواسننم را جمع طرح پ دهمیت
 ...کنمیم

..... 
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ساعت اکثر ضافه کار شتریب یهمکارها چند  ساعت مقرر ا تا  ستندیا یم یاز 
برج به گردنمان  کی ی... پرو ه سننتیکه ن یکارها جمع و جور بشننود... الک

 افتاده...
و خانم فالح و  میمن و غزل هسننت کنند،یکه شننرکت را ترک م ینفرات نیاخر

 ...یصدف به همراه دو نفر از بخش مهندس
 ...مکنیغزل را متوجه م یو با تک بوق برمیب رونیب نگیرا از پارک نیماش

و رو به  کنمیباز م شیو در را از داخل برا شننومیچرخد... خم م یسننمتم م به
 دنبالتون؟! انی: شما ممیگویهمکارها م

 ...دیببر فی: نه... ممنون... شما تشردیگویاز جمع م یندگیفالح به نما خانم
ماشنن غزل گه فکر م یرا م نیجدار در  خب ا بد:  ما  انیم رید دیکنیچسنن

 شده... کی... هوا هم تارمتونیرسونیم
 ...ی... مرسانینه فدات شم... م -

ش یو غزل تو دهمیتکان م یسر شیم نیما صداندین و  دیآ یم یتک بوق ی... 
 هم اومد... بچه ها خدافظ... دی: اه... فردیگویکه صدف م شنومیم

سر برمدیگویم ییصدا کیخداحافظ  جمع س گردانمی...  صله جن  سیو بالفا
 ...دهمیم صیرا تشخ یدریح دیفر
صدف، گونه اش را  نمیبیو م کندیرا از داخل باز م در شدن  سوار  که به محض 
 ب*و*سد... یم

 : کمربندتو ببند...میگویو رو به غزل م کنمیم یپوف
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خودشننو  یدسننت یاحمق دسننت ی: دختره کندیبه رو به رو زمزمه م رهیخ غزل
 نی... اسننوزهیدلم براش م یازش ندارم ول یبدبخت کرد... هر چند دل خوشنن

 ...خورهیپسره به دردش نم
 : به ما چه مربوط...کنمیو حرکت م زنمیحرکت جا م کیرا با  دنده
 اندازد: واقعنم... یشانه باال م غزل
با . بعد از پنج ..رمیگیمامان را م یو شننماره  دارمیفرمان برم یرا از باال لمیمو

 جان... ری: جانم امرسدیبه گوشم م اهویه انیاز م شیبوق صدا
 !؟یسالم مامان... خوب -
 ! غزل خوبه؟!؟یخوبم مامان جان... تو خوب -
 مامان... میخوب -

ش ست م یگو ست به د  یتونیم یکار هی: مامان چرخانمیو فرمان را م کنمیرا د
جا  هی اریو ارشدمو درب یکارشناس یکمدم کتابا و جزوه ها ی! از تو؟یبرام بکن

 ببرمشون... خب؟! امیدم دست بذار من فردا ب
 !؟یکن کاریچ یخوایاونا رو م -

 خوامی: من نمزندیکه مامان را صدا م دیا یخط م یاز ان سو یاهسته ا یصدا
 ...خوادیمامان غزل م

نه ن - که خو بکن من برات  یاداوری هی... اخر شنننب سننتمیباشنننه... االن 
 کنار... ذارمشونیم
 ی... کارزننیصنندات م یممنون... مزاحمت نباشننم مامان... کار هم دار -

 با من؟! یندار
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هوا سننرده شننماها هم جفتتون زود  نینه مامان جان... مراقب خودتون باشنن -
 ...دیشیم ضیمر
 ...خورمی: اتفاقا فکر کنم دارم سرما ممیگویخنده م با

به  ی.... لبخندگذراندیو چهره ام را از نظر م چرخدیبه سننمتم م عایسننر غزل
 ...پاشمیصورت نگرانش م

 دکنیم ی... با عجله خداحافظزنندیم شی... مجددا صداکندیسرزنشم م مامان
 ...شودیو تماس قطع م

 !ه؟ی: چپرسمیاندازم و رو به غزل م یم یترمز دست یفرورفتگ ریرا ز لمیموبا
... یکشننند:تب ندار یو پس م گذاردیگونه ام م یکوتاه رو یلیرا خ دسننتش

تحملت کرد بس که نق  شننهیاصننال نم گهی.... دیبشنن ضیخدا نکنه مر گمیم
 ...یزنیم
 ..دونمیههه... م -

 ...دهدیم هیتک یبه صندل نهیدست به س غزل
 خونه؟! ی: شام دارپرسمیم آهسته

 ...دیگویم یغصه نوچ با
 !؟یخوریم تزای: پکنمیو دنده را عوض م زنمیم یلبخند

 !؟یدار ادیکار ز یمگه نگفت ی: آرررررهههه... ولکندیباز نگاهم م شین با
 یراشرکت موندم؟! ب یموقع تو نیتا ا یچ یبرا یداشتم... فکر کرد ادیکار ز -
سته  نکهیا رفتن کرده...  رونیپا نذارم... جوجه م ه*و*س ب ریخانوممو ز یخوا
 !رم؟یبگ دیخواسته ش رو ند شهیم
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 حساااااام... ری: امدیگویم غیج با
 خندم: جاااان...؟! یم
 ...اتمیریغافلگ نی: عاااشق اکشدیم ادیزده فر جانیه

*** 
 ... غزل تند تند پشت سرمکنمیم یتا ساختمان را به سرعت ط یدر ورود ریمس

 ...داردیقدم بر م
ساعت وقت دار ری_ ام سام... هنوز دو  سه برس یح خرده اروم  هی... یتا به جل

 باش...
انقدر غر  ای: ببرمیو همراه خودم م کشننمیچرخم... دسننتش را م یعقب م به

 ...میرسیهم مطمئنم نم گهینزن... تا همون دو ساعت د
 : مننامنننان...زنمیو به محض ورود بلند صدا م کشمیرا عقب م یچوب در

 یمبل ها یو جوان که رو انسننالیدو خانم م دنیکشنند... با د یم ینیه غزل
سته اند، لب م ییرایپذ ش ستگ ین ر ... مامان با عذکنمیسالم م یگزم و به اه

ند م یکوتاه یخواه جا ب به طرفم م شننودیاز  مددیآ یو  مان  ی: خوش او ما
 بردار... یکارتن... هر کدوم رو الزم دار یجان... برو کتاب هاتو گذاشتم تو

 ...میبر ای: بمیگویو رو به غزل م کنمیم یتشکر
مان ند م ما من  شی... غزل تو بمون پگهی: خودت برو برشننون دار ددیگویت
 عمه...

ست غزل را رها م یباال م یا شانه همراه مامان به  نهی... با طمانکنمیاندازم و د
رود و من راِه پله  ینظر گرفته اند م ریکه با دقت ما را ز یطرف همان دو خانم

 ...رمیگیم شیها ر در پ
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ا صد ه انیکشد تا کتاب ها و جزوات به درد بخور را از م یطول م یساعت مین
تاب و جزوه  نا گرید یک بال  به دن چرخم...  یدور خودم م لونیجدا کنم... 

ش یکتاب ها را تو تای... نهاکنمینم دایپ یچیه اق را و ات زمیریام م یساک ورز
 ...کنمیترک م
ست... ابرو یخنده  یصدا ساِک تو یباال م ییمامان و غزل بلند ا  یاندازم و 

 گذارم: چه خبره؟! یدستم را کنار کاناپه م
شانه باال م مامان سر کنمیم یرود... پوف یم سهیاندازد و غرل ر یبا خنده   ...

 خوش ها...
 غزل... می_ پاشو بر

 بخور حداقل... یچا هی نی... بشی: واه... تازه اومددیگویتند م مامات
 ...میبر دیمامان... با رمهی_ د

 ...شهینم رتید یبخور ییچا هی_ حاال 
عمه... شننما  رمیپرد: من م یکه غزل به سننرعت از جا م شننودیم زیخ مین و

 ...نیبش
و آهسننته  کنمیغزل را کنار مامان پر م ی... جارودیبه سننرعت به اشننپزخانه م و
! هنوز تازه فردا اول اط؟یح یتو نیها رو اورد گیاز االن د : چه خبرهپرسننمیم

 محرمه...
اباته ب ی... کارهادونمی: چه مدیگویم شودیم دهیشن شیصدا یکه تو یحرص با
 چقدر وسواس داره... یزیهر چ یکه رو شیشناسی... مگهید
 خنده... ریز زندیو باز م شودیم رهیخ میبه چشمها و
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 مامان.. چه خبره امروز؟!...: کنمیزده نگاهش م حرص
 ...دهدیو سر تکان م ردیگیدهانش م یرا جلو مشتش

س غزل شپزخانه ب یچا ینیبا  سته  یو رو دیا یم رونیاز ا سب ید به  دهیمبل، چ
 ...ندینشیمن م

 !؟یزود نی: مهموناتون رفتن به اپرسمیو م دارمیرا برم میچا فنجان
وقت صننبح اومده  نیبودن حاال ا ی: کمیگویو باز م دهدیسننر تکان م مامان

 بودمشون... دهیبار هم ند هی یبودن... من حت
 بودمشون... دهی_ واال مامان جان من خودم هم تا حاال ند

 : ها؟!پرسمیم خنگ
 ...ی_ اومده بودن خواستگار

شمها شاد م میچ شم م شوندیگ سمیو با خ مونده دختره رو  نی: بله؟؟؟!!! همپر
 کنن... ییموقع کنکورش هوا

 !: چته تو؟زنمیو لب م کنمیخندد... با چشم غره نگاهش م یبلند بلند م غزل
ستگاردیگویم دهیخنده بر انی... مکنمیباز به مامان نگاه م و  ومدهیآوا ن ی: خوا

 بودن که...
به غزل خ و نده  مان معلوم  یام م ینیبه ب ینی... چشننودیم رهیبا خ ما ندازم:  ا

 ...دمینفهم! من که ؟یگیم یهست چ
 ...ریام ی_ همون بهتر که نفهم

 خندند... یم زیر زیو هر دو ر کندیمجددا به غزل نگاه م و
ثان یبرا ند  گاهشنننان م هیچ هان کنمیمات و مبهوت ن ناگ جا م یو  پرم:  یاز 
 !!!؟؟؟یچ
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غزل  ی: غزل...؟! براپرسننمی... از ته حلقم مشننوندیدو همزمان سنناکت م هر
 اومده بودن؟!

 ...زنمیلبخند م یالیخ یبا ب غزل
 زن منننننن؟؟؟؟؟!!!!! ی: اومده بودن خواستگارشومیمنفجر م تیعصبان از

ن نسی_ ه ن ن ن ن زن توئه... من بهشون  دونستنیبنده خدا ها که نم نیا ری... امن
 کردن و رفن... یعذرخواه یگفتم... کل

ستنی: غلط کردن که نممیگویم ادیفر با ستی... چطور مدون  نجایکه غزل ا ندون
 شوهر داره؟؟!! هنننان؟؟!! دنیفهمی... بعد نمکنهیم یزندگ

 یزیخب... حاال که چ لهی: خدیگویم متیو با مال شننودیاز جا بلند م مامان
همراه هم  شنننهیکه هم دیتو و غزل خواهر و برادر کردنینشنننده... اونا فکر م

ست شم گفتن نیه شکل هی یچند ماه هی... بعد شون پ یم رنه اومده... وگ شیبرا
 هی تندونسیهم نم نیهم ی... برایخواستگار یبرا ایب شیچند ماه پ خواستنیم

 خونه رفته... بعدش هم... نیمدته که غزل از ا
کردن..  یهم داره؟! زن منو از مادر شوهرش خواستگار ی+ بعدش؟! مگه بعد

 ...نیخندیو سر خوش م نجایا نیشما ها هم نشست
 حسام... ریلحظه گوش بده ام هی: ردیگیرا م میبازوها مامان
 گوش بدم... خوامی: نممیگویو با داد م کشمیم عقب

: غزل منننننننننال منه.. زن منه... از اول مال خودم کوبمیام م نهیمحکم به س و
... زن منه... مال چکسیکنه.... ه یحق نداره ازش خواسننتگار یبوده... کسنن
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! مال خودمه... فقط من ؟یفهمینال منه... مخودمه... مال منه مال منه... مننن
 من من...

شق با ست  ستگار یرا م میها قهیدو د سا هم از غزل خوا سبم... پار کرده  یچ
 ن؟!زن م یشده؟! برا دایخواستگار پ کی... حاال باز یبود... پارسا هم... لعنت

 ...اریاب ب وانیل هی: غزل دیگویبلند م مامان
 نمتیحسننام؟! سننرتو بلند کن بب ریگذارد: ام یشننانه ام م یدسننتش را رو و

 دی.. با.گفتمیم یزیبه تو چ دیمن بود... نبا ری! ببخشنند... تقصننر؟یمامان؟! ام
 ری... امنیبشنن ایدقه ب هیحسننام؟!  ریبرن... ام کردمیسننر و صنندا ردشننون م یب

 جان...
سر را نیاول یرو دهیرا چسب میزور مامان که محکم بازو با شیهم ممبل  ... منین

ا بغض و ب ردیگیم میرو شیراه چپه کرده پ نیرا که نصننفش را ب یاب وانیغزل ل
 حسام؟! ری: امزندیصدا م
به  ردیگیرا از دسننتش م وانی... مامان لگزدی... لب مکنمینگاهش م دلخور و 
 : ولم کن مامان...زنمیچسباند... دستش را پس م یم میلب ها

 ...شودیام م رهیو خ گذاردیم زیم یرا رو وانیل
نه ام قرار شا یرو ی... دستکشمیام م یشانیو چهار انگشتم را به پ کنمیم یپوف

 یری: من که تقصننچدیپیگوشننم م یاغشننته به بغض غزل تو یو صنندا ردیگیم
 نداشتم... به خدا من روحم هم خبر نداشت...

بلند .... مامان هول شننومیمبل کنده م یاز رو یجنبانم و به سننخت یم یسننر
 : کجا؟!شودیم

 شرکت... امروز جلسه دارم... رمی_ م
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 ...میبر ای: بکنمیدستم را به طرف غزل دراز م و
 ...ردیگیو به سرعت دستم را م زندیم یکمرنگ لبخند
 ...ننننری: امزندیصدا م یبا دلخور مامان
: ومشیبرداشتن ساک کتاب ها خم م یو برا دهمیم یاش را فشار مختصر شانه

 مامان... الیخ یب
 حسام.. ری_ ام

عدا حرف مرمیگیرا دسنننت م سننناک له دارم...  میزنی: ب مان... االن عج ما
 ...دیببخش

ست غزل را م یکوتاه یبعد از خداحافظ و شمید سرک  یخداحافظ عی... غزل 
ش کندیم سرم ک شت  صدا ی... لحظه شودیم دهیو پ بغض دار مامان را  یاخر 
 ...دیخودتون باش: مواظب دیگویکه م شنومیم

ش یو تو کنمیعقب پرت م یصندل یرا رو ساک شیم نیما ستم برنمین  یا... د
: ندینش یدستم م یو بالفاصله دست غزل رو رودیجلو م یخواباندن ترمز دست

 حسام...؟! ریام
تو که  رینداره.... تقص بیباشم: ع میمال میصدا کنمیم یو سع کنمیم نگاهش

 نبود...
لحظه  هی: میگویاراده م یافتد و ب یم نییچشمش پا یقطره اشک از گوشه  کی

 شده... دایپ گهید یپارسا هیفکر کردم که  نیبه ا
 !؟یشد یانقدر عصب نیهم یفشارد: برا یدستم را م غزل
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دسننت غزل  ریو دسننتم را از ز زنمیپلک م ی... به ارامزنندیدل م میها قهیشننق
ستاره هارسانمیم نیماش چیسو ... دستم را بهکشمیم رونیب  شیروشن پ ی... 

 ...زندیچشمم چشمک م
 ...ریام ی: وادیگوی... غزل هول مکنمیدور باز و بسته م کیرا  میها چشم

 ...کندی... با دهان باز به صورتم اشاره مکنمیم نگاهش
ش با ستم را به همان ناح ینیب ریز یحس خار شت لبم، کف د شیم هیو پ ... مک
که هسنت  ینیخون، حالم را از ا یو سننرخ کنمیدسننتم را حس مشنندن  سیخ

 ...کندیبدتر م
*** 

به  نیب: بدیگویلب م ریکند و ز یم یکشنند... پوف یبا پنبه پشننت لبم م مامان
 درست شد... ییکلمه حرف چه بال هیخاطر 

 کلمه حرف... هی: هه... زنمیم پوزخند
ه و دستش را همانجا نگ دهدیم یام را با دو انگشت فشار مختصر ینیب ی غهیت
 ...داردیم

 ...ودجیرا م شیناخن ها یو عصب ستادهیا میرو شیافتد که پ یبه غزل م نگاهم
 : نخور ناخناتو...میگویم یدماغ تو

 میعمه... نر گمیاندازد: م یم نییو دسننتش را پا زندیم یپر اسننترسنن لبخند
 !مارستان؟یب

 نگرفتم...: نترس سرطان میگویم شخندین با
: حرف مفت نزن... زندیبه گونه ام م یآرام یو مامان ضربه  دیگویم ینیه غزل

 ...یعزل جان... دستگاه فشار سنجو از تو
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مان م یتو غزل ما تاق م پردیحرف  به طرف ا عت  به سننر  دونمی: مدودیو 
 کجاست...

 ...دهمیم هیکاناپه تک یرا به پشت سرم
 !؟یانقدر غزلو دوست دار یعنی: کندینجوا م یبه آهستگ مامان

 ...زندی... لبخند مکنمیچشم نگاهش م یگوشه  از
 ...دیآ یم رونیبدو بدو از اتاق ب غزل

نه... اصننال خوب  ی: چهارده رودیگویلب م ریو ز ردیگیفشنننارم را م مامان
 ...ستین

چه  نی: اواااا... ادیگوی... مامان تند مکنمیباز م میسنننج را از دور بازو فشننار
 !ه؟یکار

ند م کی با جا بل بال اور کتم م شننومیحرکت از  بازوگردمیو دن ا ر می... غزل 
 حسام؟! ری: امردیگیم

لسه ج نیا یچقدر مهمه که تو یدونی: تو مکشمیبه گونه اش م یدست یسر سر
 باشم...نه؟!

 آخه... حالت... -
شننما  نیریگیبابا... چقدر سننخت م سننتین میچی:هزنمیلبخند م یالیخ یب با

 ها... مامان من رفتم...
 بعد برو... رمیصبر کن دوباره فشارتو بگ قهیده دق هیوا...  -
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به جلسنننه م رید قهیاالنم حرکت کنم چند دق نی... همشنننهیم رمینه د -  یتر 
گاه من از ا یبر یریآ انس بگ یتونیرسننم... غزل م جایدانشنن سننره برم  هی ن

 شرکت؟!
ست س د شگاه... م رمیکند: نم ینگاهم م نهیبه  صله بع امیدان د شرکت که بالفا

 از جلسه برت گردونم خونه...
 ...هیت خون قهی: کندیرا لمس م راهنمیپ ی قهی و

 یلک شنننده ام آه ی قهی دنیو با د رسنننانمیم نهیآ یخودم را جلو بالفاصننله
 شانس... اه... ی: بخشککشمیم

 نیشنن... بکنمیلباس اتو م هیبرات  یمن زود نی: بشنندیگویبالفاصننله م مامان
 مامان...

 ...رودیاز پله ها باال م عیو مامان سر کنمیم یپوف
... با شنسنتش کنمیو نگاهش م کنمیگونه ام حس م یدسنت غزل را رو یگرم

 ...دی: ببخشدیگو یم یو به آرام کندیگونه ام را نوازش م
صله م یباال م شانه ستش از رورمیگیاندازم و فا سر م ی... د  خورد: یگونه ام 
 تو نبود که... ریتقص

 بودا.. ومدهیبدت هم ن نیهمچ ی: ولدهمیادامه م یپس از مک  کوتاه و
 حسام...!!! ری:امدیگویگرانه م مواخذه

 راهنیبعد مامان با پ ی قهی... ده دقکنمیبار به سنناعت نگاه م کی هیچند ثان هر
 یکه دکمه ها ینی... حکنمیرا عوض م می... لباس هاگرددیبرم یرنگ یسرمه ا

ندم یرا م راهنیپ ندازد و ز یغزل کراواتم را دور گردنم م ٬ب : دیگویلب م ریا
 چشمات چه قرمزه...
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 ...هی: از کم خوابدهمیجواب م یهمان آهستگ به
 پوشم... یرا م ورمیپل و

 ...یرفتی: کاش نمدیگویو نگران م دهدیاورکتم را به دستم م مامان
رو حواله  ییموردا نیهمچ هی گهید ی... دفعه یزیچ هیخوبم مامان... فقط  -

نگ خر فهمشننون م به خودم من قشنن با کنمیکن   دیکه از زن شننوهر دار ن
 کنن... یخواستگار

ند تو ی... مکندیسننکوت م مامان ندهد برا تیموقع نیا یدا  یها جوابم را 
 جفتمان بهتر است...

 ...میکنیخانه را ترک م یکوتاه یخداحافظ با
 ...ردیگیرا به عهده م نیماش تیبا اصرار هدا غزل

 واریسننرش را که نه... سننرم را به د خواهدیراند که دلم م یآهسننته م آنقدر
 بکوبم...

شرکت م ریتاخ قیدق ستیب با پارم و رو س یو کتم رابه غزل م فی... کرسمیبه 
 : جلسه شروع شده؟!پرسمیم یبه منش

 ...کنمی... فکر نمدونمی: نمدهدیمک  جواب م با
گوشننم را پر  یچرخم و آخ بلند یکشننم و به عقب م یم ینسننبتا راحت نفس

 ...کندیم
 و با اخم دهدیاش را با کف دست ماسا  م ینی... صدف بکشمیعقب م عیسر

 : حواست کجاست؟!توپدیم
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سر  یکه جنابعال خوامی: واقعا معذرت ممیگویزده م حرص شت   هستادیمن اپ
 ...نیبود

 : خانم فالح جلسه شروع شده؟!پرسدیم یبا حفظ اخمش از منش صدف
 ...ی: چه تفاهمکندیو زمزمه م زندیم یلبخند پهن فالح
شم غره م غزل ضح چ سرفه ا رودیوا  گهید کنمی: فکر مدیگویم یو فالح با تک 

 االن شروع شده باشه...
 ...دومیو به طرف سالن کنفرانس م میگویم یاوه

 ...نیگفتیتوپد: خب زودتر م یکه صدف م شنومیم
 ...دودیپشت سرم م دهدیکفشش که نشان م یبعد تق تق پاشنه ها و

 ... اه...قیعا یدر ها نیچسبانم... لعنت به ا یم یرا به در چرم گوشم
: دیگویم ی... صدف از کنار گوشم با پرخاشگرگذارمیم رهیدستگ یرا رو دستم

 ...گهی! باز کن درو د؟یکنیاستخاره م
 ...گمایبهت م یزیچ هی: کنمیرا گرد م میچشمها
ستش ستگ یرا رو د ستم را از زگذاردیدر م ی رهید ستش ب ری... با اخم د  رونید

 ...یروان کهی... زنرودیداخل م یو با چشم غره ا کندی... در را باز مکشمیم
 یکوتاه یبا عذرخواه ...بندمیم یو در را به آهستگ شومیسرش داخل م پشت

: باز که کندیگوشنم پچ پچ م ریز ی... به آهسنتگنمینشنیم ییکنار مهندس توال
 رهام... یکرد رید

 شیدفعه خواب نموندم... مشکل پ نیا نی: باور کندهمیپاسخ م یهمان آرام به
 اومد...
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شدار آهان سئول پرو ه دیگویم یک و  دهمیطرف قرار داد م ی... نگاهم را به م
 ...کنمیهم قفل م یرا تو میانگشت ها

است که به خانه آمده بودند...  یمدت جلسه فکرم مشغول همان دو خانم کل
ستگار ندیآ یخبر م یب نطوریفکر؟! هم یآدم انقدر ب .. دختر مردم که نه. یخوا

 زن مردم؟؟!!
.. .ومشننیآخر از همه از جا بلند م بایتقر شننودی... جلسننه که تمام مکنمیم یپوف

 حسام... ری: امدیگویصدف تند م
ل مح نجایا کندیلحظه هم که شننده فکر نم کی ی... کودن براکنمینم یتوجه

 ...کندیحسام م ریحسام ام ریسرش انداخته و ام یرا رو شیکار است... صدا
 دقه... آخ... هی ری: امدیگویاز قبل م بلندتر

سالن حضور دارند  یرا که تو ینگاه سه چهار نفر یوا گون شدن صندل یصدا
 کشاند... یبه طرف صدف م

از  یکی... شننودیخم م یبلند کردن صننندل یو برا دیگویلب م ریز یا یلعنت
 ...رودیخانمها به کمکش م

مهندس  یغرد: آقا یحرص زده م نباریو صنندف ا رومیتفاوت به طرف در م یب
 لطفا... دیلحظه صبر کن هی

 ی: حداقل جلودیگویو اهسننته م شننودیم کیکنان نزد یل ی... لکنمیم یپوف
 کن... یهمکارا آبرودار

 ...گهیم یبه ک یک نی: ببمیگویم ییبا صدا هه
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: تو چرا همه ش با همه دعوا دهدیم هیتک واریو به د دهدیرا ماسنننا  م آرنجش
 !؟یدار

 که خارش مزمن دارن... ییبا همه نه... فقط با اونا -
. اصن ....واقعا که..یتیترب یب یلی: خکندیرا گرد م شیو چشمها کشدیم ینیه
 به زبون... یخوایکه م یزیلحظه به چ هی

ن با وقت م نیپرم: بب یحرفش م یو تو رمیگیصننورتش م یدسننتم را جلو کف
 یچرت و پرت بگ ینجوریهم یخوایحرف هاسنننت... اگه م نیارزش تر از ا

 من برم...
... یشد تیترب ی: تو واقعا بشنومیهم را م یرو شیدندان ها شیسا یصدا

ستمیم صفهان... ز یتو شهیداره برگزار م شیهما هیبگم  خوا شعب ریا  یه نظر 
باره با یمرکز  یی... مهندس توالیدو روز هیاصننفهان  میبر دیشننرکت... دو

 غرغرات رو نداشته... یخواست خودم بهت بگم... چون حوصله 
 منو نداره؟! یغرغر ها یخودش بهت گفت حوصله  -

 ...امی: من نممیگویو بالفاصله م دهدیسر تکان م صدف
 !؟یچ یعنی -

 ...امی... نمنیهم یعنی: کنمیاندازم و به صدف پشت م یباال م شانه
 دیافتد: مگه دسننت خودته؟! حتما با یپشننت سننرم راه م یجوجه اردک مثل

 ...یحضور داشته باش
 !؟یمنو به زور ببر یخوایپس دست توئه؟! مثال م ستیدست خودم ن -

 حسااااام... ری: امکوبدیم نیراستش را به زم یزده پا حرص
 ...کنمیپوزخند نگاهش م با
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 حسام؟! ریام -
 چرخم... یغزل به عقب م یصدا دنیشن با

به صننندف دسنننت رو یو ب دیآ یم کینزد  ی: بهترگذاردیگونه ام م یتوجه 
 !م؟یتموم شد؟! بر! جلسه زم؟یعز

ستش شت ها رمیگیرا م د شت ها یرا ال میو انگ ستمیم شیانگ سه کفر ه : جل
 !م؟یکجا بر یتموم شد... ول

 ...یامضاش کن دیپر کردم... فقط با تویمرخص یخونه... خودم برگه  میبر -
بدیم نیزم یرا رو شیپاها کهیغر غر کنان در حال صننندف از ما فاصننله  کو

هر وقت دلش  یخاله س... هر ک یکه... خونه  سیمحل کار ن نجای: اردیگیم
 ...رهی... هر وقت عشقش بکشه مادیبخواد م

 ...کوبدیو در را تررررق م رودیبه اتاقش م و
باز؟! از  تهیعفر نی: چش بود ادهدیو دسننتم را فشننار م دیگویم یشننیچ غزل

 ...گرفتیصبح پاچه م
 اصفهان دوباره... میبابد بر گفتی... داشت میچیاندازم: ه یباال م شانه
 رود: نه... یوا م غزل

 سگ شد.. نیهم ی... برارمیبهش گفتم من نم -
ته م غزل  یبرگه  ی... زودی: سنننگ رو خوب اومددیگویخندد و م یآهسنن

 ...میرو امضا کن که بر یمرخص
 کار دارم.. ی! من کلم؟یکجا بر -
 خونه... میری... میندار یکار چینه من پرس و جو کردم... ه -
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 ...نیاوف... غزل بب -
 خونه... میری: مکندیرا گرد م شیو چشمها پردیحرفم م یتو

شارمیهم م یرا رو میها لب شه مهربون م ی: فقط وقتف و  زمیعز یشیصدف با
 !؟یبندیم شمیعشقم به ر

 ...کشمیکه به سمتم گرفته خودکار م یبرگه ا یپا و
 ...سپاردیو برگه را به خانم فالح م زندیم یا روزمندانهیپ لبخند

ق عش یطیاندازد: تو در هر شرا یم میو دست دور بازو دهدیرا به دستم م فمیک
 دلمممم... زیعز یمن

 : عر عر...کنمیو خفه زمزمه م کنمیرا کج م دهانم
*** 

سم ش میگلو ریبه گونه و ز ینرم ج صدا زنمیم ی... غرشودیم دهیک ه خند یو 
 ...چدیپیگوشم م یتو یزیر ی

 ...شمیپا م گهید قهی: پنج دقگذارمیسرم م یورو دارمیرا برم یکنار بالش
شه  می: نشودیصورتم ها م یتو یخزد و نفس داغ یباال م یبالش به نرم ی گو

و  ستیب ٬قهی... از اون پنج دقیشیپا م گهید قهیپنج دق یهم گفت شیساعت پ
 ...گهیهم گذشته... بلند شو د گهید ی قهیپنج دق

 ی... به جاگردانمیخنک م یمالفه ها انیکردن دسننتش م دایپ یرا برا دسننتم
اندازم و در  ی... دسننت دور کمرش مکنمیرا لمس م شیپهلو یگود ٬دسننتش
 ...شمی... بعد بلند ممیبمون ینطوریهم قهی: پنج دقرمشیگیآغوش م

ست ها انیم سر حال ب یخوای: مردیگیآرام م مید سا ت بدم   هشیم ری! د؟یایما
 ها...
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 بمون... ینطوریفعال هم -
 ...ننننرررری: امدیگو یم کشدار
 : غننننزلللل...زنمیتر لب م کشدار

سر م ریخندد و از ز یم ستم   ینیسنگ ٬بعد یا هی... و ثانزنمیم ی... نقخوردید
 ...کنمیکمرم حس م یبدنش را رو

... با فشننار دسننتش به طرف کتف و گذاردیدو دسننتش را دو طرف گردنم م هر
 گردد... یرفته را بر م ریو مس رودیم میبعد بازوها

 ... دستت درد نکنه...ننننشی: آخمیگویلذت م با
شارد... بازوها یرا م میها شانه ستش ب یکناره  یضربه ها ٬... و بعدمیف  نید

 ...ندینشیکمرم م یدو کتف و رو
 خسته شدم... گهی: پاشو دزندی... غزل نق ممیآ یبعد کامال سر حال م یکم

صال حال ندارم... نم - شبه... هوا هم م؟ینر شهیاخ... به جان غزل ا صفه  ! ن
 ...ای... انقدر گرم و نرمه... بمیحالشو ببر میپتو بخواب ریز نجایا ایسرده... ب

 کشنند: یم قدرت دسننتم را مو با تما شننودیکمرم بلند م یحرکت از رو کی با
صبح هم شو... ولت کنم تا  شو پا سر و کله م ینطوریپا شو ... بلیزنیبا من  ند 

 ...نمیبب
کشننند و  یبه گونه ام م ی... با لبخند دسننتنمینشننیتخت م یزور غزل رو با
 ...میآماده شو بر یپسرم... زود نی: افردیگویم
 گشنمه... -
 ...یبخور ارمیم یزیچ هیبرو دست و صورتتو بشور من  ایخب ب -
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سروشومیرا از جا بلند م میگویم یخب شت سی... وارد   یداص شومیکه م یبهدا
 ...دیآ یبسته شدن در اتاق م

شلوارکم را با ج همزمان شک نیکه  ساندو ٬کنمیعوض م یم  یکتلت چیغزل هم 
ماده کرده که آ به خوردم م ییصننرفه جو یبرا ٬را   قهی وری... پلدهدیدر وقت 

غزل  یگونه  یرو یو همزمان ب*و*سننه ا پوشننمیرا هم م یمشننک یاسننک
 ...یشدم... مرس ریغزلم... برو خودتم آماده شو... من س گهی: بسه دگذارمیم

پوشنند و شننال  یم یمشننک نی... پالتو وجرودیو به طرف کمد م زندیم لبخند
 اندازد... یسرش م یرو را دیسف یبا رگه ها یبافت مشک

 ...نوبپوشی: ادیگویو م دهدینشانم م یسوخته ا یچرم قهوه ا کت
 ییجزء لباسا کردمی! من فک منجاست؟یکته ا نیاندازم: اه... ا یباال م ییابرو

 ...اوردمیکه با خودم ن
.. : خب جز همونا بود.داردینگه م دنمیپوش یو کت را برا ستدیا یسرم م پشت
 ...ادیبهت م یلیعمه با خودم آوردمش... خ یکه رفتم خونه  شیدفعه پ

 ...گهید هیچرخم: اون ور آب یو به طرفش م پوشمیرا م کت
 ...ادینداره... چون به آراد اصال نم یاندازد: نه... ربط یاش م ینیبه ب ینیچ
که بابا  یی... کت هادیآ یکه به پارسننا هم م گذردیلحظه از ذهنم م کی یبرا

 من و آراد و پارسا... مثل هم... یآورده بود... برا هیسال قبل از روس
 !م؟ی: برزنمیو رو به غزل لبخند م کنمیم یپوف

 ...می: بردهدیسر م فشیک یرا تو لشیموبا
تا ها نسننب ابانی...آن موقع از شننب خمیکنیو اتاق را ترک م رمیگیرا م دسننتش

 ...میرسیمامان م یخانه  هیزود  یلیخلوت است و خ
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به طرف داشننبورد  موتیبرداشننتن ر یو برا کنمیدر متوقف م یرا جلو نیماشنن
 ...شومیخم م

 ...دیآ یم نیکه آوا بدو بدو به طرف ماش نمیبیو م برمیم اطیرا داخل ح نیماش
: دیگویکه از شدت سرما قرمز شده م ییو آوا با گونه ها شومیم ادهیپ نیماش از

 ...نیکرد ریچقدر د
 !ن؟یکار نکرد چی: هنوز هگردانمیم اطیرا دور تا دور ح نگاهم

 ...میبر ای: همه پشت ساختمونن... بکندیها م شیدست ها یتو
غزل  اریرا در اخت گرمید ی... بازوکندیحلقه م میرا دور بازو شیدسنننت ها و

شتن دهمیقرار م ست دا شدت دو  اطیام به طرف ح یزندگ یو با دو موجود به 
 ...میافت یراه م یپشت
 ییالاند... سننالم بلند با سننتادهیا گید یکه پا نمیبیرا م یینگاه اول بابا و دا در
... اوا ازم جدا رمیگیو جواب سننالمم را م گرددی... سننر ها به طرفم برمدهمیم
 گذردیم دیو عمو ام یخاله سون ی... نگاهم از رورودیو به طرف عسل م شودیم

به جا ٬میکرد ریپرسننند چرا د یو در جواب مامان که م : مگه دیگویم میغزل 
 ...دمشیکش رونی! به زور از رختخواب بشد؟یم داریب
 ...گهینکن د یزی: حاال آبرورکنمیبه کمرش وارد م یخندم و فشار یم
 ...میروینشسته اند م شانیکه عمه و عسل رو ییها یبه طرف صندل و

 پتو بسازه؟! ای ارهیآراد رفت پتو ب نی: اکندیآهسته زمزمه م مامان
 !؟یآرادو صدا بزن یریجان م ی: علدیگویم رضایبلند تر رو به عل و
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سرعت  شودی... باع  ممیخاله... اومد می: اومددیگویکه م یبلند یصدا به 
 به عقب بچرخم...

 ...دیگویم یآرام یو وا شودیمحکم م میغزل دور بازو دست
ندان جایا نیغرم: ا یلب م ریو ز میسنننا یهم م یرا رو میها د  یچه غلط ن

 !کنه؟یم
 ... به سکسکه افتاده...کنمی... نگاهش مکندیم یعیه عیه غزل

سافرتشومیم رهیو باز به رو به رو خ کنمیم یپوف سا با پتو م که در  ییها ی... پار
 ری: بنننننننننننننننننننننه... امدیگویبلند م ٬که باال انداخته ییابرو یدست دارد و تا

 خان... حال شما؟! پارسال دوست امسال آشنا...
از  یچسننبد... پارسنننا به آهسننتگ ی... غزل از ب*غ*ل بهم مدیآ یجلو م و

 ی: چطوردیگویکه به غزل م شنننومیرا م شینجوا یو صننندا گذردیکنارمان م
 مامان کوچولو؟؟؟!!!

و ت ری: امردیگیرا م میچرخم... غزل با هر دو دسننت بازو یبه عقب م یتند به
 رو خدا...

 نییباال و پا میبازو یرو یفشننارم... دسننتش به نرم یهم م یرا رو میها لب
 ... به خاطر من...زمی... عزننننشی: هکندیو زمزمه م رودیم

... وگرنه ارهیدر ن ی: خدا کنه امشنننب ع*و*ض*ی باززنمیلب م کنمیم یپوف
 مونه... یدهنم بسته نم

 بشه... یزی_ تو محل نده... نذار آبرور
 یم میانگشت ها یرا ال شیکشم... غزل انگشت ها یناخن شست به لبم م با

 همراهش قدم بردارم... کندیفرستد و مجبورم م
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 نجایا ای: غزل... بردیگیشانه اش انداخته باال م یرا که رو ییپتو یگوشه  مامان
 ...یکرد خیعمه... 

 گیدسننت به کمر سننر دکه  رومیم ییشننود و من به طرف دا یازم جدا م غزل
 ...ستادهیا

 پرسد: چه خبرا؟! یو م زندیم لبخند
 ...ستین یمالم: خبر خاص یرا به هم م میدست ها کف

 ...یامن و امانه؟! هنوز از دست دختر من کچل نشد ی_ همه چ
 ... ماه...ییفرستم: کچل؟!دخترت ماهه دا یرا باال م میابروها
 فرستد... یم رونیب یپاشد و نفسش را به آسودگ یبه صورتم م یپدرانه ا لبخند
 د؟!ش میبه حل لیشد تبد ی! چد؟ی: قرار نبود غذا درست کنمیگویم آهسته

 ...می_ غذا هم هست... فعال فقط مرغ ها رو بار گذاشت
شم داد م میگویم یاهان شزندیو بابا از کنار گو  خوامیم نیایب نی: حاجت دارا پا
 رو ببندم... گیدر د
 ...پرندیاز جا م یهمگ
شانه ام م عمه شت به   نجایا ینطوریهم یزنیبرو کنار تو که هم نم ای: بزندیاز پ

 ...یستادیا
 غزله... یجا نجای: من جا گرفتم... اخورمیتکان نم میهم از جا لونیاپس کی

... داداش ببکندیاعتراض م غیبا ج عمه َِ َِ َِ  ...نشی: ِا
 زنش جا گرفته... یخب برا گهی: راس مدیگویبا خنده م بابا
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 ...ردیگیخندند...غزل کنارم قرار م یم کصننندای ییانطرف تر مامان و دا یکم
 ...رمیگیفرستمش و خودم و پشت سرش قرار م یجلو م
سته ست م یچوب ی د ست هاردیگیمالقه را به د س نییرا باال و پا می... د ت د

 ی... صنندادهمیهم زدن کمکش م یو تو گذارمیم یچوب یدور دسننته  شیها
 شنوم... یصلوات فرستادنش را م یزمزمه 

 !؟یکنیارزو م ی: چکنمیم کیرا به گوشش نزد میها لب
 ... حواسمو پرت نکن...ننننسی_ ه

... و همزمان، نگاه کشمیو سرم را از ب*غ*ل گوشش عقب م خندمیم زیر زیر
از  و همراه غزل رمیگی... نگاه از نگاهش مکندیم رمیپارسننا غافلگ ی رهیو خ زیت
 ...میریگیفاصله م گید

ش یرنگ م دیسف یفرفور ه  یها یصندل یرو  گیهم از د هیو کم کم بق مینین
 گذارند... یرا م گیدر د ییو بابا و دا رندیگیفاصله م

 نیمن دعا کرد ی: براکندیجا م یصننندل یبه زور خودش را کنار غزل رو آوا
 قبول بشم؟! نجایدانشگاه هم

گاه مان رو ن لب م یهم م یمن و غزل همز نده  با خ تد... غزل  ... آوا گزدیاف
 معرفتا... یتون باشم... ب هیاول یجز حاجت ها دی: واقعا که... من بادیگویم

شقاب محتودیآ یم کمانی... بابا نزدزنمیم لبخند شده را  ی... ب سرخ  ران مرغ 
 عروس گلم... یبرا ی: اختصاصدیگویو م دهدیبه غزل م

خم شننو...  یی: داردیگیرا باال م شیو دسننت ها کندیزده تشننکر م جانیه غزل
 تونم بلند شم... یِپِرسم کرده نم نجایدخترت ا
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ست دور گردنش م شودیخم م بابا اندازد و گونه اش چاالپ چلوپ  یو غزل د
 ب*و*سد... یاش را م یشانی... بابا هم با محبت پب*و*سدیم

 ...دیدیواسه ما خواب م یکی! کاش ؟ی: پس من چکندیاعتراض م آوا
 پرسم: خواب؟! یو من متعجب م زندیم یاوا ب*و*سه ا یموها یرو بابا
صبحدهدیسر تکان م اوا سر  شده بود ه ی:  زن زنگ ب گفتیبه مامان م یبلند 

 نایسننناعت چهار صننبحه ا گفتیمامان م یبچه ها چطورن... ه نیخونه بب
 رفت... یخوابن به گوشش نم

 !ن؟یدید ی! چه خواب؟یپرسم: جد یبا مبا از
 ...شاالیا رهی... خستی: مهم نردیگیو فاصله م زندیبه شانه ام م یدست

شقاب غزل را برم یچنگال تو آوا ش دهی: نترس خواب مرگت رو هم دداردیب ه با
 ...شهیم یعمرت طوالن

شم ست اوا م یروم و غزل رو یم یغره ا چ ست نزن همه ش مال  ید کوبد: د
 خودمه...

 ...یشد یکیخ ینطوریکه ا یخوریم ادیم رتیگ ی_ ببند بابا... هر چ
 ...نشیحسام؟؟!! بب ریکشد: ام یم ینیه غزل

 !؟یدید نهی: اوا جان خودتو تو امیگویخنده م با
 ! باشه باشه...ن؟یطرف ا ی: تو هم رفتدیگویدهان پر م با
: اصال نخواستم... همه شو خودت رودیو به طرف مامان م شودیاز جا بلند م و

 ...یبخور بترک
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همه شننو خودت بخور...  گهی: نصننفشننو خورد بعد مدیگویحرص زده م غزل
ستانیتو دب یدوره ا هی... یالغر نیَاه... من به ا شده بودم هنوز منو  ادیز ر چاق 

 ...نهیبیم یهمونطور
شاره تکه ا و ست و ا ش شت  شته از ق یبا انگ ه و ب کندیمرغ جدا م یسمت بر

کشننم و همزمان با به  یم میلب ها انیاورد... انگشننتش را م یطرف دهانم م
خندد و  ی... خجالت زده مب*و*سننمیدندان گرفتن مرغ، نوک انگشننتش را م

 اندازد... یبه اطراف م ینگاه
 : چه سرده...میگویاندازم و م یبه اسمان م ینگاه
مه م دیگویم یهوم غزل ند سنننال ددهمیو ادا تهیمحرم م گهی: چ ماه  یتو ف

 !م؟یکن کاریرمضون... اون موقع چ
 !؟یریگیروزه م یلی_ حاال نه که تو خ

 االن؟! یگفت ی: چدیگویبعد بهت زده م یا هیو ثان کندیمک  م و
 گفتم؟! ی: چکنمیتعجب نگاهش م با

 خدا... یماه رمضون؟! وا یتو فتهیمحرم م ی_ گفت
ستش را جلو و سل تذکر م یو بلند بلند م ردیگیدهانش م ید : هددیخندد... ع
 ! زشته...ره؟یخنده ت به آسمون م یشب تاسوعا صدا هی... ساکت... چسیه

 ماه یتو فتهی... محرم مگهیچند سننال د گهی: آخه... آخه مدیگویم دهیبر غزل
 رمضون...

 تیه ترببچ نیبر سر من با ا : خاکدیگویخنده و بابا بلند م ریز زندیپق م عسل
 کردنم...

 مگه؟! هی: چمیگویم جیگ
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: کودن محرم و رمضان هر دو دهدیام را به عقب هل م یشانیبا انگشت پ غزل
شون ماه قمر ستن... چطور یتا  س ی! اون ماه هافتن؟یهم ب ای شهیم یه  هیشم

 ...فتهیمحرم ب ینوروز تو دیکه مثال ممکنه ع
 شده... یبدونم خب؟! انگار چ_ اوووو... من چه 

سر تکان م غزل سف  صدا دهدیبا تا و  کنمی... نگاهش مزندیم میو مامان بلند 
... یشننناهکار نکرد شننتریتا ب اریبرو برنج ها رو از اشننپزخونه ب ای: بدیگویم

 بخوره... سیگذاشتم خ
 یبرا دیا یهمراهم م رضنننای... علشننومیو از جا بلند م دهمیتکان م یسننر

 !ن؟یاوردیرو ن یپرسم: مان یکمک... آهسته م
 خوابش برد... شیساعت پ کی... مشی_ چرا آورد

شت هامیگویم یهوم شته یکه مامان تو یپر از برنج و آب ی... ت شپزخانه گذا  ا
 ...میبر یم رونیو ب میداریبرم

شکر م مامان سم: غزل  یگردانم و م یم اطی... نگاهم را دور تا دور حکندیت پر
 و؟!ک

 ...رهیگیدود م ی_ رفت لباسشو عوض کنه... گفت پالتوش بو
 !!!ستی"پارسا هم ن دهدیمغزم آالرم م یا هیثان یو برا دهمیتکان م سر

ساخت کنمیدور و ورم را نگاه م یشتریبا دقت ب ندفعهیو ا عیسر مان و به طرف 
و ساختمان را دور  کنمینم یتوجه دیگویکه مامان م ییشد ها ی... به چدومیم
 ...زنمیم
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 نمکیو پشننت سننرش هم پارسننا، حس م داردیغزل که تند تند قدم برم دنید با
شت آرنجش را  رسدی... پارسا به غزل مزندیریم میرگ ها یسرب داغ تو و از پ

 ...ردیگیم
 !؟یخوریم یچه گه ی: دارزنمیم ادیو از ته دل فر دهمیسرعت م میقدم ها به
 یپارسننا رو میا ی... به خودم که مکنمیو از غزل دورش م رمیگیاش را م قهی و

 ...دیا یصورت و بدنش فرود م یرو میافتاده و مشت ها نیزم
 ریحسام... تو رو خدا... ام ری... امری: امکندیو التماس م ردیگیرا م میبارو غزل

 .... بابنننننننا..یننننننیخدا... دا ای... شیکشت ننننننریحسام زشته... ام
سا را م ی قهی شتم م انیپار شارم: ع*و*ض*ی تو چ یم  یاز زندگ یخوایم یف

 !؟یخوایم یمن؟؟!! چ
 ریز شیزانو یکه ضننربه  برمی... مشننتم را باال مکندیترم م یجر پوزخندش

ست یهر عکس العمل نکهی... قبل از اشودیم دهیشکمم کوب شان بدهم د از  ین
 ...شومیم دهیپشت دور کمرم حلقه و به عقب کش

 !؟یکنیم یچه غلط یحسام؟! دار ری: چته امزندیم ادیفر بابا
ها یاز حلقه  کنمیم تقال ... من کشننمی: من تو رو ممیایب رونیب شیدسنننت 

 ناموس... یشرف ب یب کشمیامشب تو رو م
 شده؟! یامام زمان... چ ای: کوبدیبه گونه اش م مامان

به  یو خواسننت یپا گذاشننت ریرو ز ی: همون موقع که برادرزنمیم ادیته دل فر از
 !؟یفهمی... مکشتمتیم دیبا یکن یزن من دست دراز

ضر  یاز خانم ها کیکدام یبرا دانمیکه نم یغیهمراه با ج یخدا ای یصدا حا
 ...شودیاست بلند م
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جهم و به سمت پارسا  یم رومیبابا ب یحرکت از حلقه دست شل شده  کی با
سم اراد پ نکهی... قبل از ابرمیهجوم م ست و د کندیقد علم م میرو شیبهش بر

 اندازد: چته تو؟! یام م نهیرا دور س شیها
شانه  از شت  شدم... همه چ ی: هزنمیآراد عربده م یپ ستم... خفه   یدهنمو ب

 یبرام مادر ی... گفتم عمو به گردنم حق داره... خاله سونختمیخودم ر یرو تو
وزم که هن یشرف یتو انقد ب یهم نخوره... ولخانواده ها به  نیب یکرده... رابطه 

 ییچه بال یفهمی! م؟یخوایاز جونش م ی... چیداریدست از سر زن من بر نم
شد... هنوز که هنوزه  ی! به خاطر ه*و*س باز؟یسرش اورد سقط  تو بچه ش 

.. تو چه .ترسهی... از من مپرهیاز جاش م رمیگیو دستشو م ستیحواسش ن یوقت
 اخه؟! یهست یموجود

 پارسا؟! یکرد ی: تو چه غلطچدیپ یگوشم م یتو دیخشن عمو ام یصدا
سا شه  پار ست خون گو ش  فکنیو با همان پوزخند ال کندیلبش را پاک م یبا 

شرف دارم به تو که اول دختره رو ب ی: من هر چدیگویصورتش م شم  رو آب یبا
 ...شیبعد گرفت یکرد

پر بهت  یی... داشودیمنجمد م میها رگ یو انگار خون تو دیآ یم ینیه یصدا
 !؟یپرسد: چ یم

سرعت خودم را جمع و جور کنم... با ر کنمیم یسع  ی: کمیگویم شخندیبه 
شده؟! زن من؟! زن من از نجابت لنگه نداره... ب یب س که کو ییآبرو تو یآبرو 

سم... دفعه دهیچیهمه جا پ تییرسوا من  یلومتریک کیاز  گهید ی... به خدا ق
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ش یلومتریک کیو زنم... از  سا... ایت م چارهیب یخانواده م رد ب  ندفعهیکنم پار
 گذرم... ی... اصال نمگذرمینم

که راس م خب... تو  هه... آره  کار دسنننت  نیهم ی... برایگی_  بل ازدواج  ق
که  ی... کسنننیبه اون سننرعت ازددواج کن نیکه مجبور شنند نیخودتون داد

 هگید یکیکه...  یابرو کرد تو نبود یو غزلو بمن رفت  یم*س*ت از خونه 
 بود...

 ...زیهمه چ یشرف ب یغرم: دهنتو ببند ب یشده ام م دیکل یدندان ها یال از
پارسا که همه جا منو  نمیبه داغت بش ی: الهدیآ یم یخاله سون ی هیگر یصدا

ود بچه مونده ب نی! فقط هم؟یداشت کاریغزل چ نی... آخه به ایسر افکنده کرد
 خدا... یکه... ا

: من فقط دنبال حقم بودم... من بودم که دیگویحق به جانب و بلند م پارسنننا
 کردم... یاول از غزل خواستگار

 کنمیاراد تالش م یدست ها یهجوم بردن به سمتش و در امدن از حلقه  یبرا
انداز  نیفضا طن یتو کوبدیکه عمو به گوش پارسا م یمحکم یلیس یکه صدا

 شود... یم
 ...ردیگیاوج م یخاله سون ی هیگر یو صدا دیگویم ییبا ناله وا مامان

خه من تو چدیگویم ادیبا فر عمو چه؟! تو چرا ا ی: آ از آب در  ینطوریبگم ب
 !؟یانقدر حروم لقمه شد ی! من نون حروم به خوردت دادم؟! برا چ؟یاومد

 ی... مدهدیو محکم تکانش م ردیگیم شیانگشننت ها انیپارسننا را م ی قهی و
 ...شودیم رهیعمو خ یسخت شده به چشمها یکه پرسا با فک نمیب
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 عی... آراد سننرخورمیم یفرسننتم و تکان یم رونیام ب نهیاز سنن یرا طوفان نفسننم
 وسط؟! نیا یگیم ی: تو چمیگوی... با پرخاش مدهدیعکس العمل نشان م

 یم نییرا پا شیکوبم و دسنننت ها یم شیسننناعد ها هیبا کف دو دسنننت  و
 اندازم...

 !ستم؟یکشد: مگه با تو ن یم ادیمجددا فر عمو
ان تک شیاز جا یکوبد... پارسننا ذره ا یمحکم تر به صننورت پارسننا م نباریا و

شانه اش رضایعل نباریبرد و ا یخورد... عمو باز دستش را باال م ینم  از پشت 
 : دکتر... بسه...ردیگیرا م

شتش را تهد دیسا یهم م یرا رو شیدندان ها عمو سا  دیو انگ گرانه رو به پار
سر گهی: ددهدیتکان م سا ندارم... د یپ سم پار شتن به خون گهیبه ا ه حق پا گذا

 ...ی! نداااار؟یفهم ی! م؟یمنو ندار ی
 : برو گمشو...دیگویو م دیکویپارسا م ی نهیکف دست تخت س با
 خانم... می: برکندیاهسته زمزمه م و

 ...دی: امکندیبا هق هق زمزمه م خاله
 خونه... میری: مدیگویمحکم م عمو

 ...یخاله سون چارهیعمو... ب چارهیجوم.. ب یلبم را م پوست
 منو... یو پالتو فی: آوا جان... کدیگویهق هق کنان م خاله

افتد... اوا به سننرعت به طرف  یم هیو به گر دهدیمجال حرف زدن نم هیگر و
 ...گرددیبرم یزود با پالتو و شال خاله سون یلیو خ رودیساختمان م

http://www.roman4u.ir/


 615 بی نهایتند لبخ

به ز عمو مه م ریسننر  ندیزمز عذرت انیجان... پو ای: پرک ... فرزاد... من م
 ...خوامیم
 دیحسام... من شرمنده تونم... ببخش ری: غزل جان عمو... امکندیسر بلند م و

 ...دیو بگذر
 ..جان. دی: امکندیافتد... مامان ناله م یافتاده به طرف در راه م ییبا شانه ها و

 ...دیدارن یری: شما که تقصکندی... بابا خفه زمزمه مردیگیدستش را باال م عمو
 : خدافظ...زندیتلخ لبخند م عمو

باز م و ندیدر را  له هم فک خا نان پشنننت سننرش راه م نیف نی...  تد و از  یک ف
 ...نمیب یلرزانش را م یفقط تکان خوردن لب ها دیگویکه م یخداحافظ

 یانگار از ته چاه در م یدو رگه ا یبا صدا ییکشم... دا یام م یشانیبه پ یدست
 اآلن... نیپارسا... هم رونیمن برو ب ی: از خونه دیگویم دیا

و سپس به سرعت خانه را ترک  کندیجود... با نفرت نگاهم م یلبش را م پارسا
 ...کندیم

 ...دیآ یم اطیبه هم خوردن در ح بیمه یصدا
سم سودگ نف شن یم رونیب یرا با ا  رهیت ییدا یصدا دنیفرستم و همان لحظه با 

 ...گفتیم یپسره... چ نیبندد: ا یم خیکمرم از ترس  ی
 ت...اس یتازه اول بدبخت نی... هنوز تمام نشده... امیگویم ییخدا ایدلم  یتو

 یونطورا هی... قضنننیبب یی: دامیگویو شننمرده م رمیگیبابا م زیاز نگاه ت نگاه
 ...یعنیکه پارسا گفت...  ستین

 حسام... ری_ از تو سوال نکردم ام
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و خشنن  یجد نگونهیا ییندارم تا به حال دا ادی... به زندیخشنکم م میجا سنر
 حرفم گفته باشد...

: غنننننننننزلللل... با گزدیم گذارد و لب یچپش م ی نهیس یدستش را رو کف
 بود؟! یپسره منظورش چ نیتوام... سرتو بلند کن و جواب منو بده... ا

: مگه با تو کشننندیم ادیفر ییلرزند... دا یم هیغزل از شننندت گر یها شنننانه
 !!!!!ستم؟؟؟؟ین

 : با... با...!!!زندیهق م غزل
 !؟یکرد ی! هان؟؟!! چه غلطن؟یا گفتیم ی_ چ
 ...یی_ دا

پارسنننا راسنننت خوامیحسنننام... غزل من ازت جواب م ریخفه شننو ام_   ...
 !گفت؟یم

گونه اش قل  یفشننارد و اشننک با شنندت رو یهم م یرا رو شیپلک ها غزل
 ...خوردیم

سم ضربه شودیحبس م نف ست دا نیسنگ ی...  ل غز سیخ یگونه  یرو یید
 ...کندیپرت م نیزم یانقدر محکم است که غزل را رو

به طرف غزل م کوبمیام م یشنننانیبه پ محکم به اون چییدوم: دا یو   کاری... 
 من بود... ریمن بود... همه ش تقص ری! تقص؟یدار

چرا؟؟!!! تو که  گهی: تو دکشنندیهوار م یی... دازنمیزانو م نیزم یغزل رو کنار
 ... تو چرا...یرفت یکج نم

 : دختر بابا...دهدیو گرفته ادامه م رودیم لیتحل شیصدا و
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 ...زندیاز ته دل زار م غزل
 لحظه غزلو ول هی یی... دایی: داستمیا یم ییدا یو رو به رو شومیجا بلند م از

. ..نیمنو بب ییمنه... دا رینداره... همه ش تقصنن یریکن... به خدا اون تقصنن
 ...ییدا

: من به تو زندیگذارم با قدرت پس م یم شیشننانه ها یرا که رو میها دسننت
... من به دختر خودم کار یسننتیندارم.. طرف حسنناب من اصننال تو ن یکار

که هم براش پدر بودم هم مادر... جونم در اومد تا بعد از مرگ  یدارم... به کس
تا لکنت زبونش خوب شننند... حاال  مادرش جون گرفت... خودمو کشننتم 

ل؟! زابرو؟! آره غ یبه دختر من بگه ب ادیفاسنند آشننغال ب هی! که نه؟یجواب من ا
 بود جواب من؟؟!! آرررره؟! نیسرتو بلند کن و جوابمو بده... ا

ال ابرو شننده؟! اصنن یب ی! ک؟ییابرو یابرو؟! کدوم ب ی: برمیگیرا م شیبازوها
تموم شننده... بعد  یتو رو خدا... حاال که همه چ یی! داده؟یفهم یزیچ یکسنن

 داره؟! یکه گذشته و رفته چه سود یزیچ یاور ادینه ماه...  -از هشت
شته یزی! چ؟یراحت نی: هه... به همکندینگاهم م یبهت.. با ناباور با و  که گذ

 رفته؟!
.. اسونه. یلیتو اسونه... خ ی: آره خب... گفتنش برادهدیو ادامه م رودیم عقب

 ...یفهم ی... نمیفهم ی... نمیکه بفهم یستیتو... پدر ن یول
شت  دهدیتکان م نیسرش را به طرف و شان  کندیمو بهم پ ساختمان خود و راه 

 ...ردیگیم شیرا پ
 ...ینننی: دامیگویناله م با
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ستم را به پ کیو  میگویم یاوف ست د یشانید ... با رمیگیبه به کمرم م گرمیو د
 ...شوندیغزل م کیو نزد دهندیم یآوا و عسل به خود جرئت ،ییدور شدن دا

 مامان؟! نیکرد کاری... چری: امکندیلرزان زمزمه م ییبا لب ها مامان
سخر م بابا شدتو ریبگ لی: هه... مامان... تحودیگویبا تم سر ار سرتو... پ ... پ

ست ششیمامان جان مامان جان به ر یه ستم چیب بهش  یزی... هر دفعه خوا
 هی نیگفتم ا ی... هریبگ لی... حاال تحونیکه شننند ا یبگم پشننتش در اومد

 ....هنه، پسننرم عاشننق یبه کفشننش هسننت که انقدر عجله داره... گفت یگیر
پسر عننناشقتو... گند باال اورده  نی... حاال ببیسنگ جلو پاش بنداز یخوایم

 بوده که عجله داشته...
صدا و سر دا زندیم ییپوزخند پر  شت  صبر  لحظه هی انیافتد: پو یراه م ییو پ

 ...انیکن... پو
... مامان لب دهدیسننرعت م شیو بابا به قدم ها شننودیموارد سنناختمان  ییدا
 رود... یو به طرف غزل م کندی... اشکش را پاک مگزدیم

 ...؟!یگیم ی: تو چزنمیتشر م ی... عصبکندینگاهم م رهیخ آراد
 اعصاب... یگفتم االن؟! ب یزی: من چکندیرا گرد م شیچشمها

کشنند:  یغزل م یدسننتش را به گونه  اطیچرخم... مامان با احت یعقب م به
 شد.. یصورتت چ نیفدات بشم عمه... بب یاله

ست غزل  عی... هگهی: عمه ه ه ه... بابام دکندیم یو زار زندیمامان چنگ م نیبه آ
 دوسم نداره... گهی... بابام دعیه عیه
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نسی_ ه .. بلند .رهیم ادشیگفت... فردا  یزیچ هیبود  یگفته؟! عصبان ی... کن
 ... پاشو...یکرد خی نیرو زم نیفدات شم... بلند شو نششو 
جارومیم جلو به من م شی... آوا  هدیرا  گاهم مد مان ن ما ندی...  با بغض  ک و 

شما ها بردیگویم شه..  نی: فکر کنم  کنم...  ونرونتینه که بخوام ب یعنیبهتر با
 ...نینباش تییچشم بابات و دا یاگه جلو گمیم

 : مامان مرغ ها سوخت...کندیمامان را قطع ماراد کالم  ادیفر یصدا
صب مامان سوخت... زدیگویم یع سرم که  سوخت... فدا  سوخت که  شوی:   ر

 خاموش کن...
 ...ری: امدیگویرو به من م و

 ... باز خوبه که تو...فهممیمامان... م یگیم یچ فهممی: مزنمیم پلک
و  مریگیغزل را م یبازو ری... زکشننمیم یو پوف کنمیتمام رها م مهیام را ن جمله

 : پاشو غزلم...کنمیبلندش م یبه سخت
 بابام... شیبرم پ خوامی: مدیگویم هیگر با

تکاند: حاال االن برو... بعدا باهاش  یغزل را م یبافتن کیخاک پشت تون عسل
 ...یزنیحرف م

 ... بعدا... بعدا...زمی: اره عزکندیم دییتا عیسر مامان
 ...ارمیم فشوی: من کدیگویم آوا

 ...نهیمنو بب خوادینم گهی: دکندیم ینیف نیف غزل
! باباته ها... جونش به جونت بسننته ه؟یچه حرف نیعمه؟! ا شننهی_ وا؟! مگه م

گفت.. االن برو... من خودم ارومش  یزیچ هی تیعصننبان یسننت... حاال تو
 خب؟! ششیپ یایب گمیبعد م کنمیم
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 رسد... یغزل از راه م فیو همان موقع آوا با ک دیگویم یبا بغض باشه ا غزل
*** 

شق با ست  شارم و کالفه م یرا م میها قهیکف د : غزل بس کن... بس میگویف
 کن...

صدا باال م دماغش سر و  شد و گرفته م یرا پر  ... تو کنم هیگر خوامی: مدیگویک
 !؟یدار کاریچ
 یلی. تو که از بابات سنننشننند.. یزند: تو که باهات بدرفتار یبلند تر زار م و

 دوسم نداره ه ه ه... گهی... بابام ددونمی... من مینخورد
صله م از ست هزنمیکاناپه زانو م یجلو ش،یرو شیو پ رمیگیکانتر فا  شیا... د

 ... مامان گفتیکنیجمله رو تکرار م نیهم یبند دار هی: میگویو م رمیگیرا م
 !؟یکنیم تیخودتو اذ... چرا انقدر گهید زنهیحرف م ییبا دا

که  نهی!... مهم اشننه؟یحل م یزی! عمه با بابا حرف بزنه چ؟یراحت نی_ به هم
. من ..شننهیرابطمون مثل قبل نم گهی... دشننهیدلش با من صنناف نم گهیبابام د

 ...دونمیم
 ...یزنیحرف خودتو م ی... باز که داریم کرد وونهی... دی_ وا

 هیکال بق ایکه بابام  خواسننتمی... اگه مخواسننتمی: من اگه مدیگویهق هق م ای
 یاجیت... چه احادیافتضاح به بار ب ینطوریکه ا خواستمیبفهمن... اگه م یزیچ

 داشتم زن تو بشم؟؟!!
 : غزل؟!کنمی... بهت زده زمزمه ممانمیم مات

 ...کندیو نگاهم نم کندیدستش را تکه تکه م یتو دستمال
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سم س یرا طوفان نف شم م یم رونیام ب نهیاز  ستم و با خ ممنون  یلی: خمیگویفر
 ! هننه... جالبه...؟یزن من بش یداشت یاجیواقعا... چه احت

شاره ام را به طرفش م شومیاز جا بلند م و شت ا صال انقدر گررمیگیو انگ  هی: ا
 ... به درک...ادیکن که جونت در ب

صداکوبمیو در را م رومیاتاق خواب م به ستن  غیج ی...  شک غزل و متعاقبش 
 یو با تمام وجود، با قدرت کنمیرا مشت م ی... رو تختدیا یم یا شهیش یجسم
هدیکه م له م رونیمن را ب خوا ند مقاب تاق بکشنننا قدر جکنمیا ت غی... ان ند  ا بز
 پاره شود... به من چه اصال؟؟!! شیگلو
با گر غیج یصننندا باز ندان  انی... لبم را مدیا یغزل م ی هیتوام   یم میهاد

 فشارم...
ست ا ریام یکه ه زندیم بینه ییصدا ست ه سام... حوا ق اتا رونیکه ب ینیح

اگر آه بکشد عرش خدا به  یگفت یم شهیاست که هم یهمان غزل زند،یضجه م
اتاق پنهان  یتوجه به حال بدش خودت را تو یب یخواه ی!! مد؟؟یا یم ادیفر
 !؟یکن
... اصال مهم ستی... مهم نستیمهم ن: کنمیو زمزمه م شومیتخت ولو م یرو

 داشت زن من بشه؟! هه... یاجی... چه احتستین
غزل  ی هیگر یبندم... صنندا یگذارم و پلک م یام م یشننانیپ یرا رو سنناعدم

ضع فیضع شدن از  ی... همچنان براشودیقطع م تیتر و در نها فیو  خارج 
 ...کنمیاتاق دست دست م
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به پرده  زنمیم غلت تاق م یو نگاهم را  اسنننت...  شی... هوا گرگ و مدوزمیا
 ی و نگاهم را به در بسته شومیم زیخ میتخت ن ی... روشودیصبح م گرید یکم

 دوزم... یاتاق م
 هکیرسننانم و د حال یم نیرا به زم میکشننم... پاها یم نمییلب پا یرا رو زبانم

 ...نمکی" خاک بر سر خودت و دلت با هم" اتاق را ترک م زنمیسر خودم غر م
 منیو به نش کنمی... راهرو رد مدیا ینم ییصدا چی... هکنمیراهرو مک  م یتو
بال غزل م یم په تو یکه رو نمیبی... مگرددیسننرم... نگاهم دن نا خودش  یکا

شده... قدم سوزش عم دارمیبه طرفش بر م یمچاله  صله   میکف پا یقیو بالفا
فه م ی... آهم را توکنمیحس م به د یل یو ل کنمیگلو خ نان خودم را   واریک

ستم را باال م یو پا دهمیم هیتک واری... از کمر به درسانمیم  دنیاورم... با د یرا
 یه، لعنترا شکافت میکه پوست کف پا یشکل یکوچک و مثلث ی شهیش یخرده 

 ...ندزیم رونیب یدگیکشم... خون از محل بر یم رونیرا ب شهیو ش میگویم یا
ستمالگردمیکنان به اتاق خواب بر م یل یهم ل باز  یزیمحل خونر یرو ی... د

ستمال را ... ددیایبند ب یزیتا خونر کشدیطول م قهیدق کی... کمتر از فشارمیم
سرمه ا یتو شه  یسطل  ش یاتاق م یگو شمیرا م میها یاندازم... رو فر و  پو

 ...کنمیمجددا اتاق را ترک م
غزل را  فیو بالتکل زنمیم یدگیبه محل بر ی... چسب زخمرومیاشپزخانه م به
 واقعا به خواب رفته... نکهی... مثل ارمیگینظر م ریز
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شم را م کنار رنگ و پلک  یب یچهره  دنی... از درومیم کشیراخانم و نزد یگو
 یاحمق"... و رو یغرم " دختره  یلب م ری... زکنمیمتورمش وحشننت م یها

 فرستم... یش مگردن ریو دستم را ز شومیصورتش خم م
 شیزانوها ریرا ز گرمی... دست ددیگشا یو وحشت زده پلک م خوردیم یتکان

... خواب الود زمزمه کنمیکاناپه بلندش م یحرکت از رو کیفرسننتم و با  یم
 حسام...؟! ری: امکندیم
 !ر؟ی: امکندیافتم... با بغض تکرار م یحرف به طرف اتاق خواب راه م یب

 !ه؟ی: چمیگویم سرد
ست شد دونمیاندازد: م یرا دور گردنم م شیها د ستم ناراحت   ی... ولیاز د

 ...یکنینبود که تو فکر م یزیمنظورم از اون جمله... چ
با زانو در تاق را  هل م میا باز مدهمیبه جلو  ! جوابمو ر؟ی: امدیگوی... غزل 
 !؟یدینم
 یکند... پوف ی... غزل گردنم را رها نمشومیتخت، خم م یقرار دادنش رو یبرا
 ...رمیگیرا م شیو مچ دست ها کنمیم

 ؟یکنیرفتار م ینطوریبا من ا ی: برا چزندیم لب
 ...زنمیو تخت را دور م کنمیرا از دور گردنم باز م شیها دست

 !ستم؟ی: مگه من با تو ندیگویو بلند م شودیم زیخ مین غزل
شه صله زنمیلحاف را کنار م ی گو  ریردن ندارم... بگبح  ک ی: االن واقعا حو

 بخواب...
کردم؟!  کارتی! مگه من چ؟یکنیم ینطوریخوام بخوابم... چرا با من ا ی_ نم

هم  ! باشننه... تو؟یریبگ افهیبرام ق ینطوریا دیاز دهنم در رفت... با یزیچ هی
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 ینطوری... تو هم اکنهینگام نم گهید ییتو گوشم.. دا زنهیکن... بابام که م تمیاذ
 نمیا که دارم... یوضع نیبا ا گهید رمی... اصال من برم بمیکنیم یمحل یبهم ب

 ...خننی! اصال دلم مه؟یچ یدونی!.. م؟یشد زندگ
ه... گذارمیدهانش م یچرخم و کف دستم را رو یطرفش م به ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ : َا

 سرم رفت...
.. تو هگیبگو خفه شو د یبارک هی: زندیکشد و با خودش غر م یرا عقب م سرش

 یچ تو بمونم که شیپ نجای... اخوابمیم رونیب رمی... اصال من میبلد که خوب
 بشه؟! برج زهر مار...

 ...رونیاتاق بذار ب نیپاتو از ا ی: جرئت دارمیگویم تیجد با
 !؟یکنیم کاریچ رونی_ مثال برم ب

 ...یامتحان کن یتونی_ م
 ...گهی: برو دکنمی... با سر، به در اتاق اشاره مکندیحرص زده نگاهم م غزل
خت پرت م یلرزد... خودش را رو یم شیها لب ندیت حاف را رو ک  یو ل

سر من... بب یسرش م شد: خاک بر  خوش کردم... خاک تو  یدلمو به ک نیک
 سرم... خننننناک...

 ...دیآ یکردنش م هیگر زیر یصدا و
 : معلوم هست چته تو؟!زنمیصورتش کنار م یرا از رو لحاف

 و ادیبدم م یتوجه یچقدر از ب یدونی: من چمه؟! تو چته؟! مدیگویم غیج با
 ...یکنیهمون کارو م قایدق

 کنم؟! کارتی: خب االن من چمیگویحوصله م یب
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به  یدرد هیخودتم  نکهی... نه ایبد میدلدار دیکشد: االن با یم غیج هیگر انیم
 ...یب*غ*لم کن دی... بنننایدردام اضافه کن

گاهش م رتزدهیح هاکنمین با اطم شی... اگر اشنننک  د دار گفتمیم نانینبود، 
 ...یب*غ*لم کن دیبا دیگویم تیانقدر با جد یاورد وقت یدر م یمسخره باز

 ...ب*غ*لت کنم ای: خب برمیگیو شانه اش را م کنمیرا به طرفش دراز م دستم
ست صله م زندیو پا م د شم فا  دهیچه فا گهیخوام... االن د ی: نمردیگیو از اغو

 !کشه؟یخودت عقلت نم یعنیخودم بگم؟!  یداره وقت یا
استم ر ی... پاکندی... تقال مکنمیو باز ب*غ*لش م رمیگیهر دو دستش را م مچ
پا یرو ندازم و م یم شیدو  گه ممیگویا حاال ا  غیتکون بخور... ج یتونی: 
 ...ی... سرمو بردغویج

 نیاز دسننت ا ای: خدامیگویدلم م یو تو کنمیم ی... پوفشننودیارام م یناگهان
 ...برمیبه خودت پناه م یریزنج ی وانهید

 ...یبد یلیخ یلی... خیبد یلی: تو خزندیام هق م نهیس یتو
 ... لطفا بخواب بذار منم بخوابم...دونمی_ آره خودم م

 ...یکنیذره منو درک نم هی_ اصال 
 !؟یزن من شد یبود ضی... مرکنمیرو درک نم چکسی_ هوم... من ه

ه : من غلط کردم اصال کدیگویم یخفه ا غیو با ج ردیگیام م نهیاز س یشگونین
 اون حرفو زدم... خوبه؟!

 ...گهید ی... حرف دلتو زدستی_ نه خوب ن
نود...  یم غیج سرم ن ن ن ن ن کشد: حرف دلم نبود... اون... حرِف... دلم... نب

 انقدر تکرار نکن...
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 سرم صدا هست... یتو یکاف ینزن... به اندازه  غیخب باشه... ج یلی_ خ
 ....یبخشی_ بگو م
 مرگمو بذارم؟! یکپه  یدیم تیبخشم رضا ی_ بگم م

 : اوهوم...کندیام فوت م نهیس یتو
 ...دمی_ بخش

 _ خوبه... حاال بخواب...
 ندارد... ی... غزل واقعا تعادل روانکنمیم یپوف

 دهمیب*غ*لم فشننارش م ی... توکندیام حقله م نهیرا دور سنن شیها دسننت
سم نسبت بهش را  یکه به زبان اورد قسمت یجمله ا دانمیم کهیدرحال سا از اح

 لکه دار کرده....
کشنند تا مکان و  یطول م یپرم... کم یاز خواب م یزیهق هق ر یصنندا با

 ...زنمیکنار م میپاها یو پتو را از رو زنمیم یکنم... غلت ییزمان را شناسا
 ...ینننیبابا_ 

تخت نشننسننته... با  یرو به رو یکاناپه  یکه رو نمیبیو غزل را م زنمیم پلک
 شوم... یم زیخ میکمک ارنجم ن

با دیگویم یبه اهسننتگ غزل با بده... من م هی:  به من گوش  چقدر  دونمیدقه 
 جهیکه نت دونمیکارمون اشتباه بوده.... به خدا انقدر شرمنده م که حد نداره... م

... میما االن ازدواج کرد نیخب بابا... بب یشد... ول یم نیا دیاعتمادت نبا ی
به... خوشننبخت مونیزندگ ... به جز خودمون میدار سرو دو گهی... همدمیخو

س شو باز کرد و دهینفهم یزیچ یهم که ک شاد سا دهن گ  یزر هی... اگر هم پار
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... نمیهم یوده... براب کیحسننام نزد ریبه ام یلیبود که قبال خ نیزد به خاطر ا
 خب...

حرف  نیکه ا کشنندیچقدر خجالت م دانمی... مکندیگزد و سننکوت م یم لب
را به  میکشنننانم و پاها یتخت م یبدهد... خودم را به لبه  ییدا لیها را تحو

پر اشننکش نگاهم  یو با چشننم ها شننودیرسننانم... غزل متوجهم م یم نیزم
 ماتا حاال خواب به چشننمه شننبیاز د: بابا... دیگویم یگوشنن ی... و توکندیم
ندارم رابطه مون اومدهین من چقدر  یدونیباشنننه... تو م ینطوری... من دوس 

از دسننتم  خوادیندارم... دلم نم تویدوسننت دارم... نه؟! به خدا طاقت دلخور
 ...یناراحت باش

( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا
 ده استو منتشر ش

... غزل با دسننت آزادش، دسننتم را رومیکشننم و به طرفش م یم یقیعم نفس
 ...ردیگیم

تانش وارد م یفشنننار ها یرو شننومیو خم م کنمیبه انگشنن  یرا م شیمو
به آرامردیگینگاه کردنم سننرش را باال م یب*و*سننم... برا : زنمیلب م ی... 

 ...امیم شورمیدست و صورتمو م
... بابا یننننننننننی: بابادیگویبا بغض م یگوشنن یو باز تو دهدیتکان م سننر

 جوننننننم...
شت سیسرو وارد صداشومیاتاق م یبهدا سع شنومیغزل را م ی... هنوز   یکه 

ابا شد، ب یراض یی: داگذردیو از ذهنم م کنمیم یکند... پوف یرا راض ییدارد دا
 دلم بگذارم؟! یرا کجا
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 یاز غزل قانعش کنم تو یخواستگار یبرا خواستمیکه م یموقع شیصدا هنوز
.. . یی... پس فرداییحسننام... خدا نکنه فردا ری: امگفتیگوشننم اسننت که م

مه از حرفات دروغ بوده... اون موقع د کیبفهمم  با کرام  گهیکل بت  حسنننا
 ...نهیالکاتب

سر یبرا ش دهمیتکان م یخودم  شو ریو  شت به کنمیرا باز م ییرو شت م ... م
شمیصورتم اب م سرم درد م.پا صدا ی... توکندی..   یکنواختیسوت  یگوشم 

ست... از طرف ه ک ستیزندگ نی... واقعا ادهدیغزل آزارم م یبغض و ناراحت یا
عا تعداد روزهایمن دارم؟! همه ش تنش... همه ش دلخور و  وبخ ی... واق

 رسد؟! یدست م یدغده مان به انگشت ها یب
ست سه  میها د شو یرا دو طرف کا شمیو آه م گذارمیم ییرو  نیا ای... خداک

 !؟یمن رقم زد یهم سرنوشت بود برا
شمیم یقیعم نفس صداک سروپراندمیغزل از جا م غیج ی...   سی... با عجله 

هداشننت با چهره اکنمیرا ترک م یب  میرو شیاز اشنننک پ سیخ ی... غزل را 
 ...نمیبیم

 شده؟! ی_ چ
... هول یچیه یچیکشنند: ه یو تند تند به صننورتش دسننت م زندیم لبخند

عدش هم از ... بمینیبب ئتیبا هم ه میبر نجایا نیاینکن... بابا گفت.. گفت ب
 خودتون... یبرا نیببر شبید یها می... از حلشبید یها میحل

را دور  میآورد... دسننت ها یو به آغوشننم هجوم م زندیم هیگر ریخنده ز مبان
 میافشارد... لب ه یام م هنیس یاش را به قفسه  یشانی... پکنمیکمرش حلقه م
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 یو نتون یهسنت که اراده کن ی: کارکنمیچسنبانم و زمزمه م یم شیرا به موها
 !؟یانجامش بد

 : نه...دیگویم یو تو دماغ کندیم یعیه عیه
فاصننله بگ رمیگیرا م شیبازوها  ...کندی... دلخور نگاهم مردیتا از اغوشننم 

ندازم و م یباال م ییابرو ندم... هم ریشنن خوامی: ممیگویا از ب ینطوریآبو بب
 مونده...

باز  بندم و غزل یرا م ییروشو ری... شگرددیبرم شیبه سرعت به لب ها لبخند
و غزل اهسننته  گذارمی... دسننتم را پشننت کمرش مرودیب*غ*لم فرو م یتو
 منو؟! یدیبخش ای ارمی: الزمه از دل تو هم دربدیگویم

: نه... میگویو م کشننمیم ی... اهروندیهم م یتو میحرفش اخم ها یادآوری از
 ...دمیبخش

 لطفش شامل حال منم شده؟! ای دهیفقط تو رو بخش ییپرسم: دا یبا مک  م و
 ری: گفت از دسننت امزندیرا پشننت گوشننش م شیو موها ردیگیفاصننله م ازم

سئول یدلخورم... ول شون  تییدختر خودم با منه... عمه و دا یکارها تیم خود
 نیممن تضنن یول نیایب تونییکنن... گفت دو تا کاریبا پسننرشننون چ دوننیم

 حسام داشته باشه... ریبا ام یرفتار خوب تییدا کنمینم
نه... به سالمتمیگویم دهیاندازم و کش یباال م ابرو ن ن ن ن نل ن  ری... خدا بخی: ب

 کنه...
ند لب م یذوق زده ا لبخ بذار برم دیگویآورد و م یبه  ماده کنم  یزیچ هی:  آ
 ... خب؟!میو بر میبخور
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رار ق دانمی... واقعا نمدهمیسننر تکان م یلیم یجدا حوصننله ندارم، با ب نکهیا با
 ...دهدیواقعا آزارم م نینشان بدهد و ا یاست بابا چه رفتار

 :زدهمیفصل س ♦
سا رِ ی.. زدهمیحرکت م یکاغذ کاه یرا رو قلم ستم را تا زنمیم هیلبش را  ... د

سننوراخ  دنیکه موقع خند یی... درسننت همان جادهمیلب سننر م یگوشننه 
 ...زنمی... به لبخندش لبخند مشودیم

 یه کاغذ را لوله و به گوش یبا دستپاچگ شودیباع  م خورد،یکه به در م یا تقه
ستم م ریرا که ز یپوشه ا نیسر بدهمش... اول زیم شم و یم شیپ د،یا ید با  ک

 ...کنمیرا صاف م میصدا یا تک سرفه
 ...دیی_ بفرما

 برگه رو امضا نیا ای: بدیا یغرغر کنان داخل م ایچرخد و پو یپاشنه م یرو در
 ...نمیکن بب
 سالم... کی: علزنمیچانه م ریرا ز دستم
 حوصله ندارم... ری: امکشدیم ششیبه ته ر یدست کالفه

 شده؟! یزیچ: رمیگیرا از دستش م یساعت یمرخص A5 ی برگه
شرق 2×2 یطرف فرو رفتگ به شپزخانه  یضلع  را دارد و  یکوچک یکه حکم ا

 یرا م سنننازیچا یو دکمه  رودیاتاق جدا شنننده م یاز فضنننا یبا کانتر کوتاه
 فشارد...

 ...ادیخواستگار ب ایرو ی_ قراره برا
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: خواهرت؟! به کشننمیبرگه خودکار م یاندازم و پا یرا باال م میابرو یتا کی
 ...یسالمت
شدن چا یصدا با طرح دلقک را  یکیسرام وانیل ای... پودیآ یم سازیتق آف 

 دیخر خردهیبرم  خوامیکشنند: هوم... م یم رونیاز جعبه ب یبگ یو ت داردیبرم
 خونه... یکنم برا

 غزله... وانی: اون لمیگویسرعت م به
 : برو بابا...کندیم زیرا ر شیها چشم

ند م از به طرفش م شننومیجا بل غزله...  وانیل گمی: م*ر*ت*ی*ک*ه مرومیو 
 لب بزنه... وانشیبه ل یکس ادیخوشش نم

 ...ریبگ نویا ای: بدهمیبه دستش م یگرید وانیل
 پرسم: طرف آشناست؟! یم ی... به اهستگدهدیم یفحش ریز

هم  ای... برادر دوسنننت رومونهی: آره... همسننناکندینگاهم م وانیپشنننت ل از
 ...اوردشیو م بردیم رفت،یمدرسه م ایکه رو شیهست... تا دو سال پ

 ..ری... امگمی: مکندیزمزمه م ایو پو میگویم یاهان
 : هوم...؟!گردمیبرم زیم پشت

 دختره... صدف... نی_ ا
 باز شروع نکن... ای_ پو

 ..یعنیمشکل داره..  دیپسره فر نی: فکر کنم با ادهدیتوجه ادامه م یب
 ...ستی_ به من مربوط ن

 ...ومدمی_ امروز صبح که داشتم م
 !شه؟ینم تیحال زادی_ زبون ادم
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 شرکت پارک بود... بعد... یپسره دم ورود نی_ ماش
 ...نننای_ پننو

 بذار حرفمو بزنم... ریخفه خون بگ نی_ مرگ... دو م
شدهدیادامه م ایو پو کنمیم یپوف صدف هم تو ما شتن نشی:   بود... فک کنم دا

نه... کردنیدعوا م عد صننندف از کنمیفک نم یعنی...  ... مطمئنم... چون ب
 کباب شد... مکه ج*ی*گ*ر دیدر اون عروسکو کوب یشد طور ادهیپ نیماش

 : تو همشننودیخم م یو کم گذاردیم زیم یرا رو وانی... لکنمینگاهش م متفکر
 !؟یکنیفکر م کنمیکه من فکر م یزیبه همون چ

 ...کنمینم یفکر چی: من هدهمیرا تکان م سرم
سف تکان م یسر سرت... دهدیبه تا در که انق نایکم فک کن... ا هی: خاک تو 

 کنن...؟! دایبا هم مشکل پ یزود نیبه ا دیعقد کردن چرا با یعجله ا
گه به طرفش م یمرخصنن ی بر  یراب یبر یخوایم ی: فکر کنم گفترمیگیرا 

 به سالمت...... یکن دیخونتون خر
 خب توام... لهیکشد: خ یم رونیب میانگشت ها انیرا از م برگه

 زحمت... یبشورش ب نمی: اکندیاشاره م وانیبا سر به ل و
 رود... یو م دهدیتکان م یو دست زندیم ی... لبخندکنمیزده نگاهش م حرص

 ...کشمیم شیغزل را پ یچهره  یکاره  مهین ریو تصور دهمیتکان م یسر
 و آن شوهر ع*و*ض*ی اش هر دو بروند به درک... صدف
ش یساعت صدا ردیگیتماس م یبعد من سه ت کندیاعالم م غشیج یو با   یوجل

نانم صولت ن ن ن  یدا... صمیگویم یحوصله باشه ا ی... بشودیبرگزار م یاتاق خ
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ست... خانم فالح بهتر بود... مال یرو یاش بدجور یتو دماغ صابم ا  متیاع
دارد و  یسننخت یبودم باردار دهی... از غزل شننندادیاش به ادم آرامش م یذات

 زودتر از موعد مقرر آغاز کرده... یلیرا خ مانشیزا یمرخص
... حلقه ام را که به خاطر چپ دسننت بودن، اکثرا کنمیسنناعتم را محکم م بند

شتم م ینکند را تو تمیآورم تا اذ یدر م یموقع طراح رک ت اندازم و اتاق را یانگ
 ...کنمیم

کشم و با  ی... عقب مرسمیپشت در اتاق صدف م ییبا مهندس توال همزمان
 ...رودیو داخل م کندیم یتا داخل شود... تشکر کنمیدست اشاره م

شت م صدف ش یم زشیپ سهامدار د ندین به همراه معاون  گریو ما چهار نفر 
 ...زشیم یجلو یچرم یها یراحت یرو ،یمال

 ...؟!می: شروع کندیگویم یو تو دماغ کندیم ینیف نیف صدف
 اش یتکرار یحوصننله به حرف ها ی... بکندیبح  را آغاز م ییتوال مهندس

 ...دهمیبازده شرکت گوش م شیافزا یبرا
صدف و هر از گاه نیف نیف یصدا شکش رو یسرفه ها یکردن  صابم  یخ اع

 کشد... یخط م
شار خودکار ستم را م یتو یف شتانم باز انید سوال  دهمیم یانگ و در جواب 

 اگه کنمی: من فکر ممیگوینظر من را هم بداند م خواهدیکه م ییمهندس توال
 رهیهم به کارمندا تعلق بگ یاضننافه و کار و پاداشنن هیماه عالوه بر حقوق  نیا

به  میبدسنننت اورد رآخ یپرو ه  یکه ما تو یتیبهتره... به هر حال موفق یلیخ
 شننتریب یهر چ فهمنیخودشننون هم م ینطوریکار ها بود... اخاطر تالش هم

 تالش کنن به نفع خودشونه...
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 ...دی... ببخشی... هَـننپنچنننهی... همننی: نظر منم همکندیم دییتا صدف
... به قوِل آقاجون کنندیموافقت م هیشننکم گنده بق سیجز مهندس راِد خسنن به

با خودش به  خواهدیپول را م نهمهیا دانمیچکد... من نم یاب از دسننتش نم
 گور ببرد؟!

قرار  زیم یرا رو می... فنجان چاشننودیجمع م یا قهیچهل و پنج دق جلسنننه،
 ...دیآ یدر اتاق م ی... صدف تا جلوشومیو از جا بلند م دهمیم
باشننند بزرگتر هیتا بق مانمیمنتظر م یکالفگ با ند... هر چه  تاق را ترک کن  یا

 و راد اخر از همه و مشننغول پچ پچ و گفتگو ییتوال گفتند... یگفتند، کوچکتر
ه عقب ب یبیمه ینگذاشته ام که با صدا رونی... هنز قدم از اتاق بروندیم رونیب
رم لحظه س هی: دیگویم ستهو اه کندیچرخم... صدف دستش را به در بند م یم
 رفت... جیگ
شده ا به سته نگاه م یگلدان وا گون  شک شبختانه ن راِد  مهندس... کنمیکه خو

 خانم مهندس؟! نی: خوبدیا یشکم گنده جلو م
م : خوبکندی... صدف تشکر مکنمیاراده اخم م یو ب شودینگاهش چندشم م از

 ...دییممنون... شما بفرما
و  کشنندیعقب م ی... راد با دلخورکندیرا با حرص ادا م دییبفرما کنمیم حس

منزل... م   دیبر نیخوایپرسننند: اگه م یاش م یذات یبهنوِد معاون با مهربان
 ...ستیخوب ن ادیحالتون ز نکهیا

 فقط... سرما خوردم... کنهیخرده سرم درد م هی_ نه... ممنون... 
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 ریو ز رومیاراده جلو م ی... بخوردیدر سننر م یدسننتش دارد از رو کنمیم حس
: خانم دیگویبلند م ییافتد... توال یشانه ام م ی... سرش رورمیگیرا م شیبازو

 ...ننیمبل بش یببرشون رو ریآب قند درست کن... ام هی بیاد
به  هریو خ ندینشیمبل م ی... صدف رودهمیرا که خواسته انجام م یاکراه کار با

 ...ی: مرسزندیلب م میچشمها
 نیا بر اتشیکه نصف محتو یآب قند وانیبا ل بی... خانم ادکشمیعقب م فورا

 ...کنمیم ی... پوفدیا یکرده داخل م یراه خال
 بیرا از ج لمی... موباشننودیشننلوارم، اخمم باز م بیج یتو یحس لرزشنن با
شمیم رونیب نمیج ضا یو به بهانه  ک اتاق  یخفه کننده  یجواب دادن تلفنم، ف

 ...کنمیرا ترک م
 بله؟! :کنمیتماس را برقرار م دیصفحه نگاه و با ترد یناشناس رو یشماره  به

 ؟!حسام ری_ ام
 : آوا؟!میگویم متعجب

 دنبالم؟! یایب یتونی_ سالم... م
 دنبالت؟! امی! کجا ب؟یفشارم: سالم خوب یام را م یشانیپ

 _ مدرسه...
 !؟یزنی: از مدرسه زنگ مرمیگیدر اتاق صدف فاصله م از

 دوستم... ی: اره با گوشکندیپچ م پچ
 !؟یای: مکندیوارانه تکرار م دیام و

 شده؟! یزی_ چ
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نو و م دهیبگم گوش نم سننمیبرم خونه... اگه به سننرو خوادی_ نه... فقط دلم نم
 خونه... برهیم

 !فتاده؟ین یاتفاق ی_ مطمئن
 ...گمیبهت م امی_ حاال م

 !؟یشیم لیساعت چند تعط قای_ دق
 ...رونیاز کالس اومدم ب ییدستشو ی... االن به بهانه گهیساعت د مین هی_ 

 ...امیم... زمی_ باشه عز
تا نی_ مرسنن مامان چ یومدی...  به  بالم  ... بعد خودم بهش خبر ینگ یزیدن

 ...دهمیم
 : باشه...رونیب کنمیرا فوت م نفسم

 _ فعال...
با پا لیمو نار گوشننم  تاقم م یم نییرا از ک به ا االن  نی... اگر همرومیاورم و 

 آوا برسانم... یخودم را دم مدرسه  توانمیم گریساعت د میحرکت کنم، تا ن
* 
شلوغ و پر سر و صدا  یرستانیدب یباز شدن در، نگاهم را از دختر ها یصدا با
ست م رمیگیم سمت را بر لب دارم... غزل هم  یاراده ا ی... لبخنِد بدوزمیو به 

زده به درخت قطور  هیکه تک ییمدرسننه درس خوانده... چه روزها نیهم یتو
 ماندم... یمدرسه منتظرش نم یجلو

 ...کندیگرفته سالم م یبا چهره ا آوا
 !ه؟یا افهیچه ق نیسالم... ا کیاندازم: عل یباال م ییابرو
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 : با درسا دعوام شد...دیگویمقدمه م یو ب دهدیرا جلو م شیها لب
 : خب؟!گذارمیاش م یرا پشت صندل دستم

 ... دعوامون شد...نی_ خب به جمالت... هم
 خونه؟! یبر یخوای_ چون با درسا دعوات شده نم

صال نمدهیم ری_ آره... چون مامان بهم گ شم... مامانم  تونمی... من ا خوددار با
شننده، با مامان هم دعوام  یکه چته... بعد اگه بهش بگم چ شننهیم چیسننه پ

... بهم گفته بود حق ندارم از اون موضوع زیچ انی... چون بعد از اون جرشهیم
 ...فتادهین یر اتفاق... انگاارمیدرسا ب یبه رو یزیچ

 _ خب؟! پس چرا دعواتون شد؟!
 بهت... گمیمدرسه... م ی_ حاال فعال برو از جلو

نده جا م د تذکر م زنمیرا  به اوا  ندد... کول دهمیو رو  ندش را بب اش را  یکمرب
 بندد... یو کمربندش را م کندیعقب پرت م یصندل یرو

 دی... منم باستیخونه ن یدانشگاهه... کس... اول بگم غزل یزی_ قبل از هر چ
 ...ردهگیبرم گهیخونه؟! غزل دو ساعت د یتنها بمون یتونیبرگردم شرکت... م

 !ام؟یبا تو ب شهی: مدیگویم یا هیچند ثان یریتاخ با
 شرکت؟! یایخارانم: ب یپشت شست چانه ام را م با

 : اوهوم...دهدیسر تکان م بچگانه
شه... ب ست  نمیبا من... حاال بگو بب ای_ خب... با شد؟! مامان را چرا دعواتون 

ندار ته حق  لت کن یتو نیگف خا کارویتو ا ی... ولنیکار بزرگترا د ... یدکر ن
 درسته؟!

 کارو کرد... نی... درسا ارمی_ نخ
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 تا ادامه بدهد... مانمیو منتظر م کنمیم سکوت
 یزیچ ی.... ولرهیگیم افهیهست همه ش برام ق یده دوازده روز هی دمیدی_ من م

 بعد خودش خوب یول شه،یم وونهید ییوقتا هی ینطورینگفتم... آخه درسا هم
 امروز اعصابم از دستش خرد شد... بهش گفتم چه مرگته... گهی... دشهیم

 !؟یبهش گفت ینطوری_ هم
حرف حسننابش  نمیبب خواسننتمیم گهیخب د یشنندت... ول نی_ حاال نه به ا

بچه ها برگشننت گفت به خاطر داداش  یهمه  یاحمق جلو ی... دختره هیچ
هم از پارسننا کتک  شننهی... حاال همدمیتوئه که من سننه هفته س داداشننمو ند

شنه س... ول خورهیم ستیم یو به خونش ت شه...  یزر هی خوا م دل یعنیزده با
شنندم از دهنم در  یانقدر عصننبان گهیبزنم لهش کنم همونجا... د خواسننتیم

عدشننم ... بکردینم رونشیاش تو اگه آدم بود که بابات از خونه برفت گفتم داد
زرگترا که داره تو کار ب هینشه... حاال ک یزیابرو ر شتریتا ب رونیاز کالس اومدم ب

 !ته؟یاون عفر ای! من کنه؟یدخالت م
ون به ا نمیبگم؟! ا ی: چریگیفشننارم و نفس م یم میانگشننت ها انیرا م فرمان

 ...گهیداداشش رفته د
ز به روز که رو یمن گفتمیشر به پا بشه... وگرنه بهش م خواستمیکه نم فی_ ح

شمو م سر جمع چهار بار هم ند دم،یدیدادا سه هفته س  به خاطر  دمشیحاال 
باز م که دهن گشنننادشننو  نهیاون داداش ع*و*ض*ی تو  دلش  یو هر غلط ک

 ادیمن تونهیکه م ییتا جا شی... داداش منم به خاطر بابام و دلخورکنهیم خوادیم
 یدینال یم تاز دست داداش ع*و*ض*ی شهیبگم توکه هم خواستمیخونه... م
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 یورنطیجدا داشت و هم یسر به تنش نباشه... داداشت که خونه  یخواستیو م
حسننام  ریناراحت باشننم که جونم به جون ام دی... من باشیدید ینم ادیهم ز

ست و اگه  سَتنننن ه حاال هفته ب یولکم دارم...  یزیچ هیانگار  نمشیروز نب هیب
 شعور... یب ی... فقط هم به خاطر اون پارسانمشیب یهفته نم

 ...گذرهی... اشکال نداره... مننننزمیفشارم: عز یو دستش را م زنمیم یلبخند
تو گوشننش تا  زدمیم یکیشننعور... حقش بود همونجا  ی: بزندیلب غر م ریز

 ...ادیحساب کار دستش ب
 شبی... دی: راستنننننننننننندیگویزده م جانیچرخد و ه یسمتم م به یناگهان و

چه  نیگفت بعد از ده روز بچه م اومده بود خونه... ا یمامان داشننت به بابا م
! بابا گفت مگه رفتارم چش بود؟! بعد مامان گفت ؟یبود باهاش داشننت یرفتار

 دینبا گذشننتبود و  یزیچ هی... یکنیکه انقدر سننرد و خشننک رفتار م نیهم
باال ب بابا هم گفت فک کردیاریالش هم   ینطوریا ادیخودم خوشننم م ی... 
غلطا نکنه و  نیاز ا گهید یدفعه  رهیبگ ادی دیپسر دسته گلت با یرفتار کنم؟! ول

سته گلت د یلحن هیبا  ر،یام یعنیرو هم خر فرض نکنه...  هیبق سر د لم گفت پ
ند وقته چ نیا ینیبیه م... اگسننتینتو دلش  یچیبابا ه یبراش کباب شنند... ول

 ...ریتو به دل نگ زنهیم یا هیو کنا شین هی
 ...کشدیجمله اش م انیهمزمان با پا یقینفس عم و
 بچه... سرم رفت... ی: چقدر حرف زدکنمیخنده نگاهش م با

 احمق... ی: درسارودیجلد پکرش فرو م یو بالفاصله تو زندیم یلبخند
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... الشیخ ی: بزنمیبه شننانه اش م یو دسننت کنمیشننرکت پارک م یورود مقابل
به کنکورت شنننهیبه تو مربوط نم زایچ نیبهش فکر نکن... ا بده  ... حواسننتو 

 ...نیی... بپر پایخوب قبول ش یرشته  هی نجایهم
صندل نیتنه اش را از ب مین از  ... بعد همداردیاش را برم یو کول کندیرد م یدو 

 ...دارمیفشارم و همقدم با آوا قدم برم یرا م موتی... رشودیم ادهیپ نیماش
به  و گذارمی... دسننتم را پشننت کمرش مکندیبه اطرافش نگاه م یکنجکاو با

 ...کنمیم تشیداخل اتاقک اسانسور هدا
 : من گرسنمه...دیگویو م دهدیم هیتک یفلز ی وارهید به
عت مچ به گاه م یسنننا که دکنمیام ن ته... چ گهی: االن  گذشنن هار  قت ن  یو
 !چ؟یساندو ای! چلو ؟یخوریم

 برگر... زیفشارد: چ یدندان م ریاشاره اش را ز انگشت
 : باشه شکمووووو...کشمیو گونه اش را با دو انگشت م کنمیدراز م دست

 ...شهی: ول کن لپمو... دهنم گشاد ممیگویو م خنددیم
 !؟ی: چخندمیم یکیشل

 ...یچیکشد: ه یبه گونه اش م یدست
 ...ستدیا یمورد نظر م یطبقه  یتو آسانسور

 ...دمیبرات سفارش م نجایهست... از هم تزایکافه پ هیساختمون  نیهم ی_ تو
.... ورود ما کشمیوارد شدنش عقب م یرا برا ی... در وروددهدیتکان م یسر

اندازد  یهم به جانبمان نم ینگاه مین یبا خروج صدف... حت شودیهمزمان م
 ...کندیو به سرعت شرکت را ترک م
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دختره...  نی: اکندیزمزمه م رتزدهیچرخد و ح یکه امکان دارد م ییآوا تا جا سر
 !کنه؟یم کاریچ نجای... انیا

 ...کنهیکار م نجای: اگذارمیکمرش م یگود یدستم را رو کف
ش ی... براکندیزده نگاهم م بهت سر زیخ مین ِی من و وارد  دهمیتکان م یشده 

 ...شودیاتاقم م
با ایعنیپرسننند:  یزده م جانیه آوا کار نی... تو  قت غزل هم ؟یهم ! اونو

 ...دونهیم
شت شیم زیم پ شمیسفارش غذا جلو م یو تلفن را برا نمین ... : نه غزل کورهک

 ...نهیبیبعد صدف رو نم کنهیکار م نجایخودش ا
: َاهههه... چه روشن فکر... من اگه شوهرم ستدیا یو کنارم م زندیرا دور م زیم

 ...شیدوست دختر قبلبا 
 ی... چشننم غره اشننودیگزد و سنناکت م یلب م ند،یبیام را که م یبرزخ نگاه

قل پمیقد ی... برادر هم برادر هارمیگیو نگاهم را م رومیم خواهر  شی... حد ا
 دیگویو م زندیچشننمانم زل م یداشننتند... صنناف تو یارج و قرب شننانیها

 شوهرم!!!
 : نوشابه... نوشابه...دیگوی... آهسته مدهمیبرگر سفارش م زیآوا چ یبرا

 ...رسانمیم انیو تماس را به پا کنمیرا هم اضافه م نوشابه
 ها... یخوریم خوادیدلت م یهر چ یدی_ خوب چشم مامانو دور د

و  وهینوشننابه و ابم دهیمامانه... اصننال به من اجازه نم ری_ خب همه ش تقصنن
 شدم... یعقده ا ینطوریفست فود بخورم... منم ا

 ...ردیگیام م خنده
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 نی: اکشننندیکه امکان دارد م ییو دسننتش را تا جا شننودیپهن م زیم یرو آوا
 !!ه؟؟یچ

بل کهیاز ا ق کاه ن غذ  کا بازش  داردیلوله شنننده را بر م یبه خودم بجنبم،  و 
 ...کندیم

 ارکیمن چ لی: به وسنناگذارمیام م یشننانیپ یو کف دسننتم را رو کنمیم یهوف
 !؟یدار

 نوی: َاهههه.... ادوزدیغزل چشننم م لیسننه رخ و رو به تکم ریزده به تصننو بهت
 ...یدیکش ینم یوقت بود نقاش یلی... خنننننننیبب

شتانش ب انیرا با حرص از م کاغذ شم و لوله م یم رونیانگ ا : به همه جکنمیک
 آره؟! یسرک بکش دیبا
 چشنمم بود برش ی... جلودمیاندازد: سنرک نکشن یشنانه باال م یتفاوت یب با

 داشتم...
 : فضول...زنمیم جگاهشیکاغذ لوله شده به گ با

 !؟یرو آورد یشده به نقاش یکشد: حاال چ یباال م زیم یرا از رو خودش
 تولد غزل بهش کادو بدم... یبرا خوامی_ م
نایباز کیرمانت نیاز ا ادیاورد: انقدر بدم م یعوق زدن در م یادا ن ن ... تازه تا ن

 مونده... یلیغزل که ختولد 
ماه و  کیطرف،  نیده روز از ا هینمونده... از االن تا پنج اسننفند...  یلی_ خ

زود شروع  خردهی... البته میماه و ن کی شهیپنج روز هم از اون طرف... با هم م
 انقدر زود تموم بشه... کردمی... فکر نمرشیتصو دنیکردم به کش
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 !؟یشروع کرد ی_ مگه از ک
 ...شهیم یده روز هی: زنمیچانه م ریرا ز دستم
 ...دیگویم یاوهوم

ست به ران پا با شت د  هی نیمن کار دارم... بب زیم یاز رو نییپا ای: بزنمیم شیپ
 ...یانداخت یمن و از کار و زندگ یروز اومد

 ...ی_ اووو... دلتم بخواد در جوار من باش
 اندازم... یام م ینیب یرو ینیچ

 ...ریام گمی: مدیگویمتفکر م غزل
 _ هوم؟!

 دختره ندارد؟! نیبا حضور ا یمشکل چی_ واقعا غزل ه
 ...ردیگیفاصله م زیخندد و از م ی... آوا بلند مبرمیزده دستم را باال م حرص

و  یددهنتو ببن ی: فعال که مشننکل نداره... البته اگه جنابعالمیگویخشننم م با
 بچه؟! یکارا دار نیبه ا کاری... اصال تو چیحساسش نکن

هم مشننک  دی: البته شننابردیفرو م شیمانتو یها بیج یرا تو شیها دسننت
 ... بهتره از خودش بپرسم...ارهیتو ن یبه رو یداشته باشه... ول

... آوا قهقهه زنان کنمیبه طرفش پرت م دیا یدسننتم م ریرا که ز یجسننم نیاول
و  کندیبرخورد م یمچر یپرتاب شننده، به راحت ِس یو خودنو دهدیم یجا خال

 افتد... یم نیزم یرو
* 

 فرستم: سالم... من اومدم... یچرخانم و اوا را داخل م یقفل م یرا تو دیکل
 ...یکرد ری: دشنومیم یدور یغزل را از فاصله  یصدا
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 : ِاه... سالم...شودیظاهر م میرو شیبعد، پ یا هیثان و
 ...یوامد ب*و*سد: خوش یاوا را م یو گونه  دیآ یم جلو

 ...ی: خسته نباشردیگیرا م فمیو ک دیا یم شی... غزل پکندیراهرو را رد م آوا
 ...ی: مرسشومیگونه اش خم م دنیب*و*س ی_ برا

شامه ام را نوازش  یخوب یاورم... بو یرا با فشار به ب*غ*ل پا در م میها کفش
 !؟یکنیدرست م یدار ی: چکندیم

 تو...... فقط به خاطر یراشکی_ پ
 ...زنمیلبخند م شیرو به

 بهم لباس بده... ای: غزل بدیآ یاوا از اتاق خواب م یصدا
 چرخاند: عمه خبر داره؟! یاتاق م یمن و در بسته  نینگاهش را ب غزل

 _ هوم...
 شده؟! ی_ طور

 اومده... ینطوری_ نه.. هم
هان غزل تاق م دیگویم یا به طرف ا اوا و  یاز دعوا دهمیم حی... ترجرودیو 

و حال همه مان را  دیایآن اسم پارسا وسط ن یتا به واسطه  مینگو یزیدرسا چ
 ...دانمیم دی... البته اگر اوا دهانش را بسته نگه دارد که بعردیبگ
 ...دیآ یم رونیرنگ غزل از اتاق ب یبعد آوا با بلوز و شلوار آب یا قهیدق
 ...میشویست و صورتم را مو د کنمی... لباس عوض مرومیاتاق م به

 : جانم... اومدم...کنمی... اتاق را ترک مزندیم میصدا غزل
 موز درست کردم... ریش ای: بدیا یم رونیاز آشپزخانه ب یکوچک ینیس با
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موز و  ری: چه خبره امروز؟! شدارمیبرم ستادهیرا ا وانمیاندازم و ل یباال م ییابرو
 و ... یراشکیپ

نده م آوا خت من گرسنننگ نی: ببدیگویبا خ بدب به داداش  قدر   که یداد یچ
 تعجب کرده... ینطوریا

 !؟دمیم یحسام من به تو گشنگ ریگفته؟! ام ی: کخوردیواضح حرص م غزل
ندازم: نخ یرا دور کمرش م دسننتم خانوم من خ یک ریا ته؟!  هم  یلیگف

 کدبانوئه...
کنار هم  ینطوریشننما دو تا رو ا کردمیوقت فکر نم چی: هزندیم شننخندین اوا
 ...نمیبب

 ...زندی... غزل هم لبخند مزنمیم لبخند
 ! چه خبره امشب؟!؟ی_ نگفت

شگاه که اومدم نخوابیچیاندازد: ه یشانه باال م غزل ست هی... دمی... از دان  ید
موز درست کردم... بعد هم به فکر شام  ری... دسر و ساالد و شدمیبه خونه کش

 شدم...
 ...نوشمیم رموزیاز ش یو جرعه ا میگویم یومه

با ا گمی_ م کار م یدختره... صننندف... تو نیا نکهیغزل... تو   کنهیشننرکت 
 !؟یندار یمشکل

 شعور... یب ی... آواکنمیم یبلند یسرفه  تک
 یل: نه... چرا مشکگذاردیام م نهیش یچسبد و دستش را رو یبهم م شتریب غزل

 حسام اعتماد کامل ریبوده و تموم شده... تازه من به ام یزیچ هیداشته باشم... 
 دارم...
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زن و  یدعوا کی یو تماشننا طنتیشنن ی... احتماال دلش را براماندیمات م آوا
 صابون زده... یشوهر

گاه م به ندازم... ا یباال م ییو ابرو کنمیاوا ن گاهش را  دیگویم یشننیا و ن
 ...ردیگیم

 من... یچسبانم: جوجه  یغزل م ی قهیرا به شق میاز چشمش لب ها دور
 ...کندیم میچشمها یو لبخند مهربانش را روانه  کندیرا بلند م سرش
قه بدجورکنمیدسننتم را دور کمرش محکم م ی حل دلم را گرم  ی... حرفش 

 کرده...
*** 

 زیم یمرطوب کننده را رو یاسننتوانه ا ی... غزل قوطبرمیسننرم م ریرا ز دسننتم
 !؟یدی: خوابگذاردیم

 : نه...کنمیچرخانم و از پشت سر نگاهش م یرا م سرم
کتین یرو از ند م دیسننف م به طرفم م شننودیرنگ بل کاش آوا  یو  چرخد: 
ندیم تا دو فقط مو با هم م هی... فردا از دوازده   میرفتیکالس دارم... قبلش 
 ...رونیب

ا رو کج یفهمه چه حرف ی... نمتیترب ی: همون بهتر که رفت... بکنمیم اخم
 ...شدیبزنه... خوب شد بابا اومد دنبالش وگرنه دعوامون م

بعد از  نکهیدونه س... به خاطر ا هی یکیلوسننش کرده...  خردهی_ خب عمه 
هه و تو شنننهیبوده هم ضیکم مر هیتولدش هم  حرف زدنش هم  یمرکز توج

 خب بچه س هنوز... ی... ولکنهیاصال دقت نم
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 گفته یلوسننش کرده... بعد هم ک یلی... مامان خیلیو نه و خ خردهی_ اوال که 
ضع هیبوده؟! فقط  ضیمر  نمیحرف تو دهن همه تون افتاده ا نیبود... ا فیکم 

باور کرده د عاتمو مگهیاز خودش  مه مرا ته ه کار دلم کننی... گف بذار هر   ...
 بکنم... خوادیم

ست ها کف ست ها یرا رو شید شت د شد: خ یم شیساعد و پ خب  لهیک
نت برا حاال چرهیاوا در م یحاال... تو جو ازش حرف  ینطوریشنننده ا ی... 

 ...نمی! برگرد بب؟یزنیم
 تشیجداسننت... دارم راجع به ترب یمسننئله  هیمن اوا رو دوس دارم  نکهی_ ا

 !؟یبکن یخوایم کاری... چزنمیحرف م
 به دستات کرم بزنم... خوامی: مداردیکرم را برم یقوط مجددا

 ...ادیاندازم: نه موقع خواب بدم م یام م ینیب یرو ینیچ
اندازد و با بلوز و شننلوار  یتخت م یکنگره  یرا رو دشیسنناتن سننف روپوش

خزد: اتفاقا موقع خواب خوبه... پوسننت دسننتات زبر  یتخت م یخوابش رو
 ...کنهیم تیشده صورتمو اذ

... به دکشیو پشت دستم م زدیریکرم کف دستش م یو وغزل کم زنمیم لبخند
 یجور هیدختر دار بشم  ی: من وقتبرمیسرم م ریو دست آزادم را ز خوابمیپهلو م

 همه حظ کنن... کنمیم تشیترب
 !؟یگفته تو قراره دختر دار بش یخندد: حاال ک یم شیچشمها

 !؟یمن شک دار یی_ به توانا
را  ریکشننند و همان مسنن یباال م میرا تا ارنج و بعد بازو شیدسنننت ها کف
 دستت... یکی: نه جنننناب... بچرخ اون گرددیبرم
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... ردیگیپشننت کمرم قرار م نباریچرخم و غزل ا یچپ به راسننت م یپهلو از
 ...کندیرا القا م یحس خوب ش،یدست ها فیحرکت توام با فشار خف

 ... از ته دلت بود؟!یکه به اوا گفت ی... اون حرفگمی_ م
 ...یپرس یم ییسواال_ نه از نوک زبونم بود... چه 

 خودت اعتنن یکه زد یبه اون حرف یعنی_ 
 شده؟! کبوده... ی_ اوه... ارنجت چ

 بح  را دوست ندارد: خورده به در... نیکشم... ا یم یقیعم نفس
 !کنه؟ی: حواست کجاست؟! درد هم مدیگویم یو با دلسوز کندیم ینچ

 _ نه ... تموم شد؟!
 _ اوهوم...

 یپاتخت یکرم را رو یگذارم... غزل قوط یبالش م یچرخم و سننرم را رو یم
 نشو... خب؟! یپرسم عصبان یم یزیچ هیخزد:  یلحاف م ریاندازد و ز یم

گاهش م منتظر به پهلو مکنمین به رخم قرار م ی...  خد و رخ  : اون ردیگیچر
 !؟یکرد کارشونیلباسا رو چ

 لباسا؟!: کدوم زنمیرا پشت گوش م شیموها
 ... لباس بچه...میدیکه... اصفهان خر یی_ همون لباسا

 ...یکنیفک م ییزای_ اوف غزل... به چه چ
! دور؟ شننونی: فقط کنجکاوم بدونم... انداختگذاردیم میبازو یرا رو دسننتش

به درد دخترمیپولشننونو داده بود یکل تازه  باشنن ی...  ته   هم یکه قراره داشنن
 ...خوردیم
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 !!؟؟ی: حامله انمینش یتخت م یو رو پرمیم فنر از جا مثل
دفه  هیبخواب... نه بابا مگه احمقم...  ریکشنند: بگ یخندد و دسننتم را م یم

شجوام... کل یکردم برا تیخر سه... من هنوز دان شتم ب  شهکیطول م یهفت پ
 کار؟یچ خوامیدرسم تموم شه... بچه م

اس و لب یسر هی... یستی: دادمشون بهزگذارمیبالش م یسرم را رو یاسودگ با
سباب باز س یا ست لبا دادم  میبود دهیکه خودمون خر یگرفتم و با اون چند د

 ...یستیبهز
 ...یکرد یخزد: کار خوب یاغوشم م یو داوطلبانه تو دیگویم یآهان

 : اون حرف از ته ته ته دلم بود...کندی... غزل زمزمه مب*و*سمیرا م بناگوشش
 ...زنمیم یکمرنگ لبخند

کرده  هیبه من تک هیچند ثان یامروز صنندف برا نکهینپرسننم " ا دهمیم حیترج و
 ...؟! "کندیکه به اعتمادت وارد نم یبود، آنهم به اجبار... خدشه ا

 ...یشویکه تو اصال متوجه گذرش نم گذردیم عیاوقات زمان آنقدر سر یگاه
 ینم تیخودش است و به پر و پا یاز حد تو شیکه صدف ب ییوقت ها همان

 ...چدیپ
مان ها ه قت  پارسنننا ییو نه  یبرا ییکه  ندارد...  خاطرت وجود  آزرده کردن 

 ...ادشیخودش و 
رابطه ات با پدرت مثل قبل  ینیب یمدت م کیکه بعد از  ییهمان وقت ها و

 یی... که دااوردین تیبه رو یزیموضوع را فراموش کند و چ کندیم یشده و سع
صدقه از ته دل قربا ندیبیم یوقت ار لبخند بزند و او هم انگ یرویدخترش م ین 
 دارد فراموش کند... یسع
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روز ها به سرعت برق و باد گذشته اند و تولد غزل فرا  ینیبیوقت است که م آن
 ...دهیرس

که همه انگشت به دهان بمانند... به جبران  رمیبگ یجشن تیبرا خواهمیم گفتم
 تولد پارسالت که سر موضوع حراست خراب شد...

 و خودم... یفقط خودت باش خواهمیکالم و قاطع گفت که نه... م کی
عروسش سنگ تمام  یبرا خواهدیکرده... مامان م یزیبرنامه ر یعسل کل گفتم

 بگذارد...
 خودت..." : "فقط خودم وامدین نییموضعش پا از
 حرف زد... شودیحرفش نم ی... روگریقبول کردم... غزل است د تینها در
... 

 چرخم... یو به راست م کنمیمحکم م نهیا یکراواتم را جلو گره
 یم رونیشننکل را ب یضننیب یدراور جعبه  یکشننو ینقطه  نیتر ییانتها از

 ...کنمیرا لمس م دیمروار یکشم... با سر انگشت ست سه تکه 
 دهمیکتم جا م یداخل بیج یتق باز شدن در، به سرعت جعبه را تو یصدا با

 چرخم... یو به عقب م
 !؟ی: اماده شدزندیلبخند م غزل
شرنگ یساتن آب یمانتو سر یخو ش یا یبه تن دارد و رو  هیبه همان رنگ با حا

 را دوست دارم... مشیمحو و مال شی... اراینقره ا ی
 ...کنمیو دستم را به طرفش دراز م دهمیتکان م سر

http://www.roman4u.ir/


 651 بی نهایتند لبخ

را  میچرخانمش و دست ها ی... مگذاردیدستم م یو دستش را تو دیا یم جلو
ه برنام ی: کلکنمیگوشنش زمزمه م ی... توکنمیشنکمش به هم قالب م یجلو

 ...یداشتم برات... نذاشت
روز  نیاول خواسننتیگذارد: دلم م یگونه ام م یاورد و رو یرا باال م دسننتش

 ...میتنها باش میولدم رو که با هم هستت
 !م؟یقبل با هم نبود ی_ سال ها

 ...ریام ی_ منظورمو خوب گرفت
 ...کنمیدستم را باز م یخندم و حلقه  یم

ست ست هم خانه را ترک م د سمیکنیدر د ستوران بر  یتساع کی م،ی... تا به ر
 ...نیهم سنگ کیکشد... اخر هفته است و تراف یطول م

ش شومیم ادهیپ ستش را تو ی... مکنمیغزل باز م یرا برا نیو در ما  یخندد و د
 ...ریام ادیاصال بهت نم ایجنتلمن باز نی: اگذاردیدستم م

با هم نیاول خوادی: دلم ممیگویاز خودش م دیتقل به که  لدت رو   برات میتو
 متفاوت کنم...

 ...خنددیتر م بلند
 ...میشویو وارد رستوران م گذارمیم ارشیرا در اخت میبازو

 پرسد: جناب رهام؟! یو با احترام م دیا یجلو م یشخدمتیپ
... نیخوش اومد یلی: خکندیاشنناره م یو با دسننت به گوشننه ا کنمیم دییتا

 طرف... نیاز ا دییبفرما
 ...مینینشیم یسرتاسر یکنار پنجره  یزیاش پشت م یهمراه با

 ...زندیو لبخند م کندیهم قالب م یرا تو شیدست ها غزل
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 و ستیمن ب ی: جوجه رمیگیو هر دو دستش را م کنمیدراز م زیم یرا رو دستم
 سالش شد... کی

 رفت... میشد ری: پگذاردیم شیرا به نما شیها دندان
 میریم کردمیبا خودم فکر م میاومد یم می: االن داشننتکندیبا مک  اضننافه م و

 ...ی... واااای... وایشکالت کیک هیتو منو با  لمایرستوران... بعد مثل ف
سرم را م ییاش جا رهیخ نگاه شت  سر برم یپ را  شخدمتیو پ گردانمیکاود... 

 یقلب یشکالت کیک شیکه رو یزی.... مشودیم کینزد یروان زیکه با م نمیبیم
 ...کندیم ییروشن خودنما یشکل با دو فشفشه 

 دهانش گذاشته... یکف دستش را رو غزل
 تو رو از برم جوجه... ی: من آرزوهامیگویو م زنمیم یچشمک

... و دیگویم کیو با لبخند به غزل تبر گذاردیم زیم یرا رو کیک شننخدمتیپ
 شخدمتیو پ کنمیم ی! تشکرم؟یندار اجیاحت یگرید زیپرسد که چ یسپس م

 ...رودیم
 !؟یچ لمایف یتو یگفتیم ی: خب؟! داشتگذارمیم زیم یرا رو میدست ها کف
 ...ری: امزندیم لب

شیاش م یکنار یصندل یو رو شومیجا بلند م از  ینم ینطوریهم زمی: عزنمین
شنند؟! فوت کن  ی... ممیو بر میبخور یشننام خشننک و خال هی میایشنند که ب
 ...کتیک یرو زهیشمعتو نر
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شمع تونمیبیبغض دارش را م لبخند شک یها لهیت ی... نور  تاده... براقش اف یم
س شمعش را فوت م ردیگیم ینف شه ها هم خاموش  یا هی... ثانکندیو  شف بعد ف

 ...شوندیم
دسننتش  یکه دسننتم را رو ی... درحالدهمیشننده را به دسننتش م نییتز کارد

به دهانش  یشننکالت کیاز ک ی... تکه ادهدیرا برش م کیگذاشننته ام ک را 
 ...گذارمیم

... وگرنه درسننت و میهسننت یمکان عموم یکه تو فی: حدیگویو م گزدیم لب
 ...ی... مرسزمیعز ی... مرسکردمیازت تشکر م یحساب

 فشارم... یرا م دستش
 ....کنندیحاضر در رستوران با لبخند نگاهمان م افراد

غزل با  ...دارمیگذاشته ام بر م یصندل یپشت یکتم را که رو کنمیدراز م دست
 شیرو شیشکل را پ یضیب یو جعبه  زنمیخند م... لبکندینگاهم م یکنجکاو

 من... ی: تولدت مبارک جوجه گذارمیم
.. داشننتم. گهیرو د یکی نی: انتظار ازندیو همزمان لبخند م کندیبغض م باز

 بهت گفتم ازش خوشم اومده؟! شیپ یکه هفته  ستین ِی ست میهمون ن
منم خوب  ،یمنو از بر یخندد: اگه تو ارزوها ی... مکنمینگاهش م رتزدهیح

 سیروسنن نیبود گفتم از ا کیبلدم افکار تو رو بخونم... اصننال چون تولدم نزد
 خوشم اومده...

 غزل... یناکس یلیکنم: خ یخوددار دنیاز خند توانمینم
 ...کندیو جعبه را باز م زندیم لبخند
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عکس از ما  ییجند تا میخواهیم شننخدمتیو قهوه، از پ کیاز صننرف ک بعد
شام م یو کم ردیبگ ... تمام مدت، هم من و هم غزل لبخند بر میخوریبعد هم 

اسنننت... وسننعت  تینها یاز ته دل اسنننت... ب مانی... لبخند هامیلب دار
 ندارد...

 ...میقدم بزن دهدیم شنهادیغزل پ م،ییا یم رونیرستوران که ب از
 دوسننتم دیگوی... از ته دل مکندیصننحبت م جانی... غزل با هکنمیم موافقت

ندازه دوسننتش دارم... م یب کنمیباز اعتراف م نیهزارم یدارد... برا  میگویا
با مکث  یبار بود گفت نی: اولدیگویم یطوالن یعاشننقش هسننتم... و غزل 

 دوِست دارم... یگفتیم شهیعاشقتم.... هم
. 

س یصدا س امی... پزنمیاراده لبخند م یب دیا یکه م امیپ دنیتک بوق ر از  دهیر
 : تابلو رو نصب کردم....خوانمیجانب اراد را م

 بود؟! یپرسد: ک یم یبا کنجکاو غزل
 ...یتبلبغات امیفشارم: پ یرا م دستش

د هم در شیاست... خسته شده و پاها زانیاو میغزل از بازو میرسیخانه که م به
 گرفته...

 ...میرویچرخانم و داخل م یقفل م یرا تو دیکل
 ...کندیپرت م یاورد و گوشه ا یدر م یپاشنه بلندش با بدبخت یکفش ها غزل

 ...بندمیرا م در
 ...زنمیلبخند م شنومیغزل را که م غیج
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قب م به قب خم  یبه طرفم هجوم م یچرخم... غزل طور یع به ع که  اورد 
 ...شومیم
 حسام... عااااشقتم... ری: عاشقتم امکندیاز صد بار تکرار م شتریب

ست شت کمرش به هم م میها د سانمیرا پ که از چهره اش  یبه پرتره ا رهیو خ ر
ش شده، زمزمه م یدرب ورود ِی رو به رو وارِ ید ِی و رو دمیک صب  : منم کنمین
 خوشگلم... نطوریهم

 "پارسا رفت..."
شن یا جمله شد برا دنشیکه  مات و مبهوت  هیچند ثان یاز دهان مامان باع  

 نگاهش کنم...
که عمو برا ینتیکاف ایگو مام وسنننا شیرا  با ت گذار کر لیباز کرده بود،  ده و وا

 رفته...
 کجا؟! دمیپرس

 چارهیرفته... گفت ب رانیفقط گفته از ا ی... گفت خاله سونداندیگفت نم مامان
 یبه رو نکهیچشننمش خون... گفت عمو با ا کیچشننمش اشننک اسننت  کی

 کمرش خم شده... یاورد ول یخودش نم
 !شد؟ ینطوریبه خاطر ما ا یعنی: دیغزل پر بغض پرس میخانه که رفت به

از پارسننا  یحق ندارد اسننم گریلبش گذاشننتم و محکم گفتم د یرو دسننت
 دی... اسننمش... خاطرات بد و خوبش هم باادشی... حاال که رفته... اوردیب

 برود...
... 
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ها ماگ لب  به  فه را  کا غذ را از نظر  یو خطوط رو کنمیم کینزد مینسنن کا
 ...شودیوجه خوانده نم چیبه ه دیجد یمنش نی... خط اگذرانمیم

ه به سنن کهیمات، درحال یکه ناراحت و کم کنمیپشننت کانتر به غزل نگاه م از
بل تک ها هیکنج م حه  شیداده و زانو به صننف ته،   ونیزیتلو یرا در اغوش گرف

 چشم دوخته است...
 دوبار...بار...  کی... زنمیم شیصدا آهسته

صدا بار سر بر م خوردیم ی... غزل تکانبرمیرا باال م میسوم  له؟! با : بگرداندیو 
 !؟یمن بود

را هم بر  میرو شیپ یو ماگ نسکافه و برگه  شومیاشپرخانه بلند م زیپشت م از
 ...دارمیم

 فشارد... یاش را م یشانیپ غزل
 جیگ ی... مات و کمگذارمیم زیم یو ماگ را با صدا رو ستمیا یم شیبه رو رو

 شده؟! ی: چکندینگاهم م
 ...یبگ دیاندازم: تو با یباال م ابرو

 تو...؟! یگیم ی: چزندیو با دست کنارم م شودیجا بلند م از
 !؟یگیم ی: تو چدارمیو بر جا نگهش م رمیگیرا م آرنجش

حوصننله  ریکشنند: ولم کن ام یباال م میحوصننله نگاهش را تا چشننمها یب
 ندارم...

... یخودت یتو میمامان برگشننت شیاز پ ی_ اتفاقا منم حوصننله ندارم... از وقت
 ...دمیفکر نکن نفهم
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فقط  ...سننتمی... تو خودم نسننتمیفشننارد: ن یاش م یشننانیدسننتش را به پ کف
 خسته م...

 !سوزه؟یاون ع*و*ض*ی م یشده؟! دلت برا ی_ هه... اره کامال مشخصه... چ
برم بخوابم... صننبح زود  خوامیحسننام... ولم کن م ریام یا وونهی... تو دی_ وا

 شم... داریب دیبا
ستش شم و هر دو بازو یرا م د شتانم م انیرا م شیک به  ادخوی: دلم نمرمیگیانگ

 !؟یفهم یغزل... دوست ندارم... م یپارسا فکر کن
بهش...  کنمیفشارد: فکر نم یام م نهیفاصله گرفتن به س یدو دستش را برا کف

 !؟ینصفه شب یشد ی! جن؟یکنیم ینطوریچرا ا
 هی... فکرت یبازم پرت ارم،یبه روت نم ینشنندم... از سننر شننبه هر چ ی_ جن

 هان؟! ینبود ینطوریاون خبر ا دنیست... چرا قبل از شن گهید یجا
 نبودم؟! ی_ چطور

 به اون راه نزن... : خودتوکنمیم شتریب شیانگشتانم را دور بازو فشار
 : دستمو ول کن... دردم گرفت...شودیاش جمع م چهره

کانش م محکم به اون  خوادیگفتم؟! دلم نم یچ یدی: غزل شننندهمیت
 ...یک*ث*ا*ف*ت فکر کن

 تونم.. ی: نمدیگویهوا م یب
 یحرفش را ماسننت مال کندیکه قصنند م فهممی... مکندیبهت زده نگاهم م و

 کند...
... میداره... خب ما هم مقصننر بود یاالن خاله چه حال کنمیر مفک نی_ به ا

 ...یعنی
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به ما ربط یشنننده ام م دیکل یدندان ها یال از به من و تو...  یغرم:  نداره... 
صا تو... ه صو شون  دی! اونا با؟یفهم ینداره... م یربط چیمخ شون بچه  خود

ست ترب شه... من واقعا نم ی هیما ینطوریکه ا کردنیم تیرو در شون ن  یعذاب
 یهمه برد... چطور یآبرومونو جلو یفهمم... اون بال رو سرت اورد... اونطور

 ...؟!یبازم براش دل بسوزون یتونیم
... تو رو خدا ولم کنمینم ی: من براش دلسننوزدیگویو بادرد م کندیم یا ناله

 کن...
را  انگشننتانم ی... حلقه شننومیم کنمیکه به بازوانش وارد م یمتوجه فشننار تازه

 ...زندیدو دو م شی... مردمک هابرمیصورتش م کیو سرم را نزد کنمیشل تر م
رو که به جز من فکر مرد  یسننر کنمی: منفجر مکنمیصننورتش پچ پچ م یتو
 بمونه... ادتی نویتوش... ا ادیب یا گهید
بازورودیعقب م ی... کمکنمیم شیحرکت رها کیبا  و با دسنننت  را  شی... 

 ...وونهی... دوونهی: دزندیو لب م دهدیماسا  م
 ...یوحش ی وونهی: دبردیرا باال م شیصدا

 ...دیآ یشدن در م دهیکوب ی... صدادودیبه اتاق م و
 ...کوبمیم میرو شیپ واریبه د یلگد

... غزل راسننت شننومیو به جلو خم م برمیفرو م میموها یدو دسننتم را تو هر
... خدا پارسننا را لعنت کند... بود و وانهیشننده ام... د وانهی... امشننب ددیگویم

 نبودش دردسر است...
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 ی... دلسننوزشننودی... به خاطرش ناراحت مکندیچرا به پارسنننا فکر م غزل
 ....؟!کندیم

 ...دیا یم شهیشکستن ش یکشم... صدا یرا م میموها
 خانه افتاده... لی... باز به جان وسااحمق
 ...شنیم شهی: چته باز شمیگشا یر اتاق را با شدت مو د کنمیگرد م عقب

 ...کنمیغرق خونش وحشت م یپا دنید با
 ... پن... پاااام...ی: آزندیاورد و هق م یرا باال م نگاهش

... 
... غزل چهره اش را از درد جمع دهمیم هیسننمت راسننتم تک واریشننانه به د از

 یها هیو بعد از گفتن توص شودیتخت بلند م یپوش از پا دیکرده... پرستار سف
 ...رودیالزم م

بازو رومیم جلو با جرمیگیرا م شیو  ن : ول کدیگویم یفیخف ِغ ی... آِخ توام 
 دستمو...

 کمکت کنم خب... خوامی: بذار مکشمیدستم را پس م فورا
باره  یدسننتمو کبود کرد ی... زدی_ الزم نکرده کمکم کن جا رو دو عد همون ب

 !؟یدیفشار م
 دستتو کبود کردم؟! حالت خوبه؟! _ من

 ...دهدیو کف دستش را به تشک تخت فشار م دیگویم ییبابا برو
 نییپا تخت یاز رو ی... به سختکنمینگاهش م نهیو دست به س ستمیا یم کنار

 ...داردینگه م نیپانسمان شده اش را با فاصله از زم یو پا دیا یم
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 ی هیکو با ت زندیرنگ را کنار م دیسف یده ... پررودیم واریکنان تا کنار د یل یل
 ...کندیم یرا ط یچند قدم واریکف دستش به د

و دسننتم را دور کمرش  دارمی... فاصننله مان را با دو قدم بلند بر مکنمیم یپوف
 ...کشدیم ینی... هکنمیحلقه م

... رونیب میبر نجایزبونتو نگه دار و سنناکت باش تا از ا قهیدق 5: کنمیپچ م پچ
 دلت خواست بکن... یبعدش هر کار

 خوام... ی: نمخوردیب*غ*لم تکان م یتو
 ...یکه بخوا ی_ فعال مجبور

 ...خوردیو کمتر تکان م دیگویم یحرص زده ا اوهِ 
لدون مجبور یتو یکوبیپاتو م ی: وقتزنمیلب غر م ریز  ینطوریمنو ا یگ

 ...یتحمل کن
 ...پام شکست یتو گلدون... زدم به کنسول گلدون افتاد رو دمی_ پامو نکوب

 ...ی_ حاال هر چ
 ...دیگویم یشیا

شارم و در جلو را برا یرا م موتی... رمیکنیرا ترک م کینیکل ستن یف ش ش باز ن
 یرا کم یو صننندل شننومیتنش خم م ی... روندینشنن یم نیماشنن ی... توکنمیم
 !؟یراحت ینطوری: خوبه اخوابانمیم

 ...ردیگیو نگاهش را م کندینازک م یچشم تپش
ش کوبمیرا محکم م در شدن دور م یرا برا نیو ما س یمی... نزنمیسوار   ریاز م
 ...شودیم یسکوت سپر یتو
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سته ! مگه من زدم ناکارت کردم؟! ؟یگرفت افهیق ینطوریا هی: حاال چمیگویم آه
 ...یخودت کرد

به که همهکندیو زمزمه م زندیم پوزخند ... رهیم ادتیزود  یلیرو خ یچ : خو
 خوبه... یلیواقعا خ

 تا به طرفم بچرخد: غزل رمیگیرا م شیو بازو کنمیدستم را از فرمان جدا م کی
 رفتار ننن... ینطوریبا من ا نیبب

 ... َاه...کنهیدست نزن به بازوم... درد م گمیم یفهم ی_ ع*و*ض*ی نم
 ...کنمیاندازم و باز بند فرمان م یم نییرا پا دستم
رف به ح یبه آهسننتگ ه،یو بعد از چند ثان دهدیم هیسننرش را به پنجره تک غزل

اصال  ... توکنمی... سر تو منفجر مکنمیسرتو منفجر م گهیبه من م ی: هدیا یم
 !؟ییحرفا نیاخه؟! بعدشم تو ادم ا گذرهیم یتو سر من چ یدونیم

 ...کنمیم یپوف
مه م غزل ند تر ادا هدیبل به چ یدونینم ی: تو حتد ... فقط کنمیفکر م یمن 

م صدف خانو ی... اونوقت به نظرت وقتیشیم وونهید ینطوریو ا یزنیحدس م
شو به غش م یتو ب*غ*ل جنابعال شدت مر زنهیخود ضعف  یضیو مثال از 

 نشون بدم؟! ها؟ یچه عکس العم دیمن با کنهیم
 . از کجا خبر دار شده؟!..میگویم ییخدا ایدلم  یتو

... شهیپخش م یکه فکرشو بکن یحسام خان؟! خبرا زودتر از اون ریام ینیبی_ م
کارم ب یبرا یفکر کرد که هم ته  تاب برام تعر ادیمن راح نه فیبا آب و  که  ک

از  شتریشده بود... من ب زونیبه شوهرت او یدختره چطور ی... اگه بدونیواااا
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که از ا کی هه  روت اوردم؟! ازت  بهبار  هی یموضننوع خبر دارم... حت نیما
 کرد...؟! رییرفتارم باهات تغ ای دمیپرس یسوال

ود نب یماجرا اصال اونطور نیفشارم: غزل... بب یم میانگشت ها انیرا م فرمان
 ...دهیبه گوِشت رس ای یکنیکه تو فکر م

خاطر هم قای_ دق به  هت اع یزیچ نیمنم  هت نگفتم... چون ب ماد دارم... ب ت
 حد اقل... ای... یخوا ینم نویو تو خودت ا زونهیصدفه که او نیا دونمیچون م
قل من دلم مدیگویو نجوا گونه م رودیم لیتحل شیصننندا حد ا  شیپ خوادی: 
 فکر کنم... ینطوریخودم ا

 : خاک کنمیفشننارم... در دل هزار با تکرار م یم میدندان ها انیرا م نمییپا لب
 ...نهکیکار م شتریالف بچه س عقلش از تو ب هی نی.. ببریعالم تو سرت ام

 تند رفتم... یادی... فکر کنم زخوامی: معذرت مکنمیزمزمه م آهسته
... یتتند رف یلیخ یلی... خیتند رفت یادی: معلومه که زدیگویبه جانب م حق

... شتری... بشتریکمه... ب.... هنوز شتننننریاالن شرمنده شو... شرمنده شو... ب
 ت... نهیچونه ت بچسبه به س

هان و له ام م یناگ بدیبا دسنننت پس ک تا نزدکو مان م یکی... سننرم   و رودیفر
 ...شودیکنترل فرمان از دستم خارج م هیچند ثان یو برا گرددیبرم

 ...گذردیپر شتاب از کنارمان م یبا بوق کشدار یرنگ یمشک نیماش
 !مون؟یبکش یخوای! مه؟یچه کار نی.. ا.ننننواننننننهی_ د

من دارم به  یبگم اخه... واقعا چرا فکر کرد یشعور... من به تو چ ی_ احمق ب
آدم  هینه به خودش... من فقط به  ی... ولکردمی! البته فکر مکنم؟یپارسننا فکر م
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شو ترک کرده... مادرش داره  کردمیفکر م شور شده... ک که از خانواده ش جدا 
ن به گردن منه... چو رایتقصنن نیو حداقل نصننف ا کنهیخبر رفتنش دق م یاز ب

تو ازدواج  و بعد که با کنمیازدواجشو قبول م شنهادیمن بودم که به پارسا گفتم پ
 یفهمیال م... تو اصفتهیب یو به فکر تالف رهیبگ نهیکردم باع  شدم اون ازمون ک

 !؟یچ یعنیعذاب وجدان 
لومه که : معزندیو با خودش غر م دهدیم هیتک یصندل یبه پشت نهیدست به س و

تازه ازش طلبکار  یکردی... وگرنه رو زنت دسنننت بلند نمیفهم ینم و بعدم 
 ...یشد ینم

تا حاال  ی... من کیدسننت بلند کرد یدسننت بلند کرد یه یگیم ی_ َاه... چ
 دومم باشه؟! یتو دست بلند کردم که دفعه  یرو

... برو خداتو شننکر کن من آدم تیترب ی... بگهید یبازومو کبود کرد ی_ زد
رو  یرو زود فراموش کنم وگرنه اوال زندگ یهمه چ کنمیم یسع ستمین یا نهیک

 کف ذاشننتمیرو م یهمه چ رفتمی... دوما مگهید یمثل زنا کردمیبرات جهنم م
 به حسابت برسه... یچطور دونستیدست عمه اون خوب م

 : بننعلننننه...میگویم کشدار
 ...یهم از من نکرد یمعذرت خواه هی_ بله و بال... خودتو مسخره کن... 

 ...خوامی: عجب... من که گفتم معذرت مکنمیرا گرد م میچشمها
 امشب که... انیجر یاون دختره فتنه بود... برا یبرا ی_ نه اون معذرت خواه

ش یلی_ خ شه ببخ شتباه کردم... عفوخوامی... معذرت مدیخب با  دییرمابف ... ا
 بانو...
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ون خ یکن... کل دایپ یک... فعال بگرد به ج*ی*گ*رکنمی_ حاال روش فکر م
 بشم... تیتقو دیاز دست دادم... با
ما  خانو خانوم  گاه هی_  نداز...  ین عت ب به.... من  کیبه سنننا فه شنن نصنن

امشنننب تحمل کن فردا ج*ی*گ*ر تازه  هیکنم؟!  دایاز کجا پ یکج*ی*گ*ر
 ... خب؟!میکباب کن ناینه مامان اخو میببر رمیگیم

ما خوشننم  یاش م ینیب یرو ینیچ خانو خانوم  به من نگو  که  ندازد: اوال  ا
 ... دوما...هیجور هی... ادینم

 ...کنمی... منتظر نگاهش مکندیم مک 
شت شاره اش را به طرفم تکان م انگ شب م نی: همدیگویو م دهدیا  ...خوامیام

 ...یوگرنه با عمه طرف
... 

 شد... رید گهی: بجنب دزنمیکشم و غر م یغزل را م دست
 تونم بدوم که... یچالقم نم یپا نی... من با ایزنی_ چقد نق م

... دو روزه یپات همه رو مچل خودت کرد نی_ حرف مفت نزن به خاطر هم
 ساعت هفت شد... ایحالت از منم بهتره... بدو ب یپانسمانتو باز کرد

تکان  یمنش یبرا یکشد... دست یچپاند... کارت م یم فشیک یرا تو لشیوسا
 ...میکنیو با هم شرکت را ترک م دهدیم

 ...ریام ی: وادیگویغزل با ناله م م،یشویکه م یالب وارد
 ...یجا گذاشت یزینگو چ یدوس دار ی_ جان هرک

 ...می: گوشکندینگاهم م یچشم ریو ز شرمنده
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 ...ارشیبرو ب ... خودتامینم گهیخدا... من د ی_ ا
 ...میکردم بابا... بر ی: شوخزندیخنده به شانه ام م با

: اوه اوه... نکن گزدی... با خنده لب مکنمینثارش م یوحشننتناک یغره  چشننم
 نجس شد از ترس... اووووخ... رمی... فک کنم لباس زینطوریا

ه غزل که ب یکسنن دنید ی... برارمیگیرا م شیاز افتادنش، بازو یریجلوگ یبرا
 چرخانم... یتنه زده سرم را م

 ... من عجله دارم...دیببخش دی: ببخشدیگویتند م صدف
 : کوِر ُمنافق...زندیرود... غزل با خودش غر م یکشد و م یراهش را م و

 !؟یخنده: چ ریز زنمیم پق
 نیهم شننده منو با ا نایخدا صنندف خانوم ناب دی... به اممیبر ایبابا... ب یچی_ ه

 ...نهیب ینم بتیه
 ...بننتی_ جونننم ه

 سادهیوا گهید میبر ایشد؟! ب رید یگی: کوفت... مگه نمکوبدیبه شانه ام م یمشت
 ...ندازهیبا من کل م نجایا

 سیجنسنن ی شننهیکه صنندف به شنن نمیبی... ممیرویم رونیسنناختمان ب یالب از
شک صدا زانیاو یم ضا را پر م یشده...  سو یا هیو ثان کندیقهقهه اش ف ار بعد 

 ...شودیم
ز ا ن،یبه ماشنن دنیرفتن به آن طرف کوچه و رسنن یو برا رمیگیغزل را م دسننت

 ...میکنیعبور م یمشک سیجنس یجلو
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 ی... توزنمیرا دور م نیو سننپس ماشنن کنمیسننوار شنندن غزل باز م یرا برا در
با دهانشننومیم یدریح دیفر یلحظه متوجه نگاه بهت زده  نیاخر باز  ی... 
 ...کندیهم منگا

 و بعد روندیدر هم م شیکه اخم ها نمیبیم کند،یرا لمس م شیکه بازو صنندف
 ...شودیم دیکوچه ناپد چیپ یبا شتاب از جا کنده و تو نشیماش

 یرو نیماش یها کیبه رد الست رهی... غزل خبندمیو کمربندم را م شومیم سوار
کرده... زن و شننوهر : خدا خوب در و تخته رو با هم جور دیگویآسننفالت م

 ن... وونهید
دو  نی... کال حرف زدن راجع به ادییو نه تا کنمیم بی... نه تکذدهمینم یجواب

 را دوست ندارم... یموجود به شدت دوست داشتن
 سر راه؟! میریبگ یپرسم: مامان گفت چ یو م زنمیم استارت

 ...مویآبل: زندیو لب م کندیموشکافانه نگاهم م یو از نظر من کم رهیخ
... 

 : خفه شدم...خوردیوول م شیجا ی... غزل توبرمیسرم م ریازادم را ز دست
 !؟یکه راحت باش نیزم یمن برم رو یخوای_ م
ستش را دور بازو دو شانه ام م کندیحلقه م مید  : نه...دیسا یو گونه اش را به 

 قبلنا تختت بزرگتر بود، نبود؟! ی... ولینطوریخوبه هم
ده سنننالت  یدیتخت کنار من خواب نیا یکه رو یبار نی: اخرزنمیم لبخند

... االن دو برابر اون موقع یبود دهیرو د ییکه خواب زندا یبود... همون شننب
 ...ینشده تو بزرگ شد کی... تخت کوچیشد
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 !ادته؟ی: هنوز کنمیصورتش را حس م یها چهیامدن ماه کش
 !ه؟ریم ادتیتراس...  یاتاقت، اونم از تو ینصفه شب بپره تو یکی_ تو 

 : نه...زندیخنده موج م شیصدا یتو
خودمون... پونزده سننال  یخونه  میرفتی: کاش شننب رو مکنمیزمزمه م آهسننته

 ...ستیقبل ن یبرام به راحت نجایا گهید یکردم... ول یزندگ نجایا
 میجا باشنن هیخب هممون  ی... ولمینطوری: اره... منم همدیگویالود م خواب

 ...میکنیو حرکت م میکنیبهتره... صبح زود تر کارهامون رو جمع و جور م
فه م و ک  اضنننا ندیبا م گات  یچطور یدریپسننره ح نیا یدی! در؟ی: امک ن
 !کرد؟یم

 ...کنمیم یپوف
جا  هیهم صنندف بهش نگفته با تو  دی... شننادهی: انگار جن ددهدیادامه م غزل

 !ه؟ی... هوم؟! نظرت چکنهیکار م
 اخه؟! یاونا به ما چ یغزل... زندگ دونمی_ نم

ستش را دور بازو ی حلقه سبد: ا یبهم م شتریو ب کندیتنگ تر م مید ... شیچ
 بد عنق...

دعوا  یرفتن خونه صنندف رو کل یوقت دوارمیخندد: ام یو اهسننته م زیر زیر و
 کرده باشه...

: بخواب جوجه... میگویو م دهمیزخم م می.... به صننداردیگیخنده ام م نباریا
 نباش...  یبخواب... انقدرم خب
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به سنن یزعفران یها جوجه  یگوجه  یکه رو ینیکشننم... غزل ح یم خیرا 
هوا چه خوبه... دلت  نی: ببدیگویپاشنند م ینمک م یاتورینیکوچک و قرمز م

 !م؟یرو نگاه کن گهیهمد یواریاون چهار د یتو میبمون نجایا میایکه ن ومدیم
 یی: هوم؟! خدادیآ ی... لپ چپش باال مبردیدهانش فرو م یگوجه را تماما تو و

 !اد؟یدلت م
رو  لیروز تعط هی: دارمیبرم یگرید خیو س گذارمیم ینیس یپر شده را رو خیس
ستمیم شم رو خوا شدم ب یبخوابم... هنوز چ شتم مجبور  شم...  داریهم نذا

 کردم... یهم رانندگ یکل
 ذوِق غرغرو... ی: بدهدیو سرم را به عقب هل م زندیام م قهیانگشت به شق با

 ای: غز غز بشودیظاهر م مانیرو شیکه در دست دارد پ یبا سبد زرد رنگ عسل
 ...مینیبچ یسبز میبر

ست ها غزل شت تک شید : ودشیم لیو به عقب متما کندیگاه تنش م هیرا از پ
 ...نجایبرو تو... فعال نشستم ا

 ...شهیم بتینص یچ نیبرج زهر مار بب نی_ بمون ور دل هم
 ..ی: اووومیگویاعتراض م با

 ...رودیو به طرف باغچه م دیگویم یشیچ عسل
 ...تیگوش ری: امزندیساختمان داد م یاز تو آراد

 ...نجایا ارشی: بکنمیرا بلند م میهمان نسبت صدا به
 گوِش آدمه ها... یکشیکه توش هوار م ینی: اکشدیسرش را عقب م غزل
 : من دستم بنده...زندیباز داد م آراد
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 دستت بنده... شهی: هممیگویلب م ریاندازم و ز یبه اطرافم م ینگاه
 !؟ییدا یاریمنو ب یگوش یری... می: مانمیگویبلند م و

 خاراند: کجاست؟! یو ساعدش را م دیآ یم جلو
 ...ری_ برو از آراد بگ

 ...گرددیبرم لمیبعد با موبا یا قهیو دق رودیبدو به داخل ساختمان م بدو
 ...فهیازش غزل... من دستام کث ری_ بگ
: ناشننناسننه... کندیم یزیاندازد و اخم ر یم یگوشنن یبه صننفحه  ینگاه غزل

 اسم نداره...
 ...ستی... شماره اشنا نردیگیصورتم م یرا جلو لیموبا و

س یباال م شانه شتن  جوجه از  یها خیس یمحتو ینیاندازم و همزمان با بردا
 ...زنهی: بذار اگه کار واجب داشته باشه دوباره زنگ مشومیجا بلند م

 ی: باشننه... من فعال حکم بازدهدیلپش جا م یگوشننه  یگرید یگوجه  غزل
 ...کنمیم

 ...می: شار  نداره گوشپوشمیرا م میها صندل
 _ شار ر آوردم...

 ...رومیم رضایو به طرف عل میگویم یا هباش
 ...نجایبذار ا اری: ِا... آماده شد؟! بدیگویم

 یتو یریباد بزن حص رضای... علستمیا یو عقب م نمیچیها را کنار هم م خیس
 : چه خبرا؟!دهدیدستش را تکان م

 ...ی: سالمتدهمیم هیتک یمانیس وارید به
 امن و امانه؟! ی_ همه چ



wWw.Roman4u.iR  670 

 

 ...بای... تقری_ ا
 : خوبه...زندیم لبخند

 : هوا چقدر خوب شده...کندیاضافه م و
ام  یقدم کی ی... تودیا یم شیکه دوان دوان پ نمیبیو غزل را م میگویم یهوم
به سننرعت جلو مچدیپیبه هم م شیپاها  بخورد نیزم نکهیو قبل از ا رومی... 
 ...رمیگیرا م شیبازو
با غزل نان مو باال م لمینفس نفس ز نگ... ای: بردیگیرا  باره... داره ز ... دو

 ...زنهیم
 چسبانم: بله... یرا به گوشم م لیکشم و موبا یسبز رنگ را م فلش
 : الو...میگویو م دیا ینم ییصدا

 !رون؟یب یکش یمن نم ی_ م*ر*ت*ی*ک*ه چرا پاتو از زندگ
 : بله؟!رومیدور م یو چند قدم کنمیم اخم
 !ه؟ی: کزندیو لب م کندیاردک وار دنبالم م غزل

سرمون برنم ست از  صدف زن منه... د؟یداری_ چرا د مال منه... بکش  گهی! 
 **نیمن د یاز زندگ رونیب

 !؟یدریح دی... فرشودیروشن م یسرم چراغ یتو
 به زن تو کار داره؟! یتو؟! ک یکنیخودت بلغور م یبرا یدار ی_ چ
ناموس... اون االن شننوهر  یپدر و مادر... اخه ب یب ی: تو... توکشنندیم هوار

 !؟یکنیهنوز دنبالش موس موس م یچ ی... برایداره... تو خودت زن دار
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نه که نتونم... تو رو در شنننان خودم  دمی_ حرف دهنتو بفهم... اگه جوابتو نم
 ...دونمینم

 شده؟! ی! چه؟یک ری: امردیگیرا م میو با دو دست بازو گزدیلب م غزل
 یفهم چ... اول برو بنی: ببرمیگیکشم و فاصله م یم رونیرا از دستش ب میبازو
سط  یبخور... ک یادیگه ز ایبعد ب هیبه چ دنبال زن توئه؟! من؟! اونه که هنوز و
 که به من بچسبه... کنهیاستفاده م یمنه... هنوز از هر فرصت یزندگ
 ! آررررره؟؟!!؟یهمکارش شد یکه رفت نهیهم ی_ برا

 بندم... یرا م میچشم ها ادشیفر یصدا از
اون شرکت مشغول به کار شدم...  ی: من بودم که اول تومیگویم یخونسرد با
شگاه پرس و جو کن یتو یبر یتونیم ه ارشد دعوت ب یکه از معدل باالها یدان

شما بود  یهمکار صدف خانوم پاک و منزه  شون بودم...  شده بود... منم جزو
. من باشننه.. کیکه فقط نزد دیخر متیت رو به دو برابر قکه اومد سننهام شننرک

 ! هوم؟!کنه؟یموس موس م یک شیداره پ یحاال ک
 ع*و*ض*ی... یگی... دروغ میگی: دروغ مدیگویداد م با

 به من زنگ نزن... وقت گهی... دیکنیفکر م یکه تو چ ستی_ اصال برام مهم ن
 ...مثل تو تلف بشه ییحرف هاست که به حرف زدن با کسا نیمن با ارزش تر ا

 یگوشننم را م یپرده  ادشیفر یبخواهم تماس را قطع کنم صنندا نکهیاز ا قبل
شما دیکن وونهیمنو د نیخوایلرزاند: خدا لعنتت کنه... خدا لعنتتون کنه... م  ...

 ...دیکن میروان نیخوایها م
 ...چدیپیگوشم م یتماس توبوق بوق قطع  یو صدا دیزنیم ینعره ا و
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 نکهیا یغرم: م*ر*ت*ی*ک*ه قرمساق... به جا یآورم و م یم نییرا پا لیموبا
 ...گهیم یور یاومده به من در رهیاون نامزد ج*** شو بگ یبره جلو

 شنوم... یرا هم م دیگویکه م یلب ریادِب ز ی... بگزدیلب م غزل
 بود؟! یدری: حدیگویم آهسته

 لغزانم: آره... یم میموها انیرا م انگشتانم
 گفت حاال؟! یم ی_ چ

 _ ** شعر
 تو... یادب شد ی_ چه ب
از  یداره... هر ک یحد هیخب؟! بابا منم آدمم... تحملم  هیتوپم: چ یم کالفه

 ... َاه...رهیگیمنو م ی قهی رسهیراه م
ست ها کف خب... آروم  لهی... خننننننننشی: هگذاردیام م نهیس یرا رو شید

ستهیارزش خودتو ناراحت نکن.. حتما نم یآدم ب هیباش... به خاطر  ه تو ک دون
 ...نیکنیجا کار م هیو صدف 

 هزنیم یداره چه گه ارهیاون صدف پت دونهیدونسته... خدا م ی_ معلمومه که نم
 ...شیبه زندگ

 بهش : ولش کن...زندیو لب م کندیام را نوازش م نهی... سنندیگویم ینچ غزل
 باغ بذار بهمون خوش بگذره... میروز اومد هی نیفک نکن... بب

 آخه؟! ذارنی: مگه ممیگویناله م با
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ست س شیها د سم را بکندیام حلقه م نهیرا دور  ه ب یو نگاه دهمیم رونی... نف
پشت ساختمان قرار  شومیاندازم... و تازه آن موقع است که متوجه م یاطراف م

 ...میدار
 یرا به کمرش م گرمیاندازم و کف دسننت د یدسننتم را دور شننانه اش م کی

 چسبانم...
مه م با ندیبغض زمز که نمک گذره  خدا ازشننون ن  یروز خوش تو هی ذارنی: 

 ...میداشته باش مونیزندگ
 کشد... یام آه م نهیس ی... توگذارمیم شیموها یرا رو میها لب

 میدعا کن دیبا یعنی... گذرهیم نایا ی: همه میگویو م کنمیرا نوازش م کمرش
 که زودتر بگذره...

 ...دهدیم رونینفس را تکه تکه ب غزل
 میخوایم نیایب گهیو مجنون مامان م یلی: لدیگویکه م شنننومیآوا را م یصنندا

 ...میسفره بنداز
 : بر خر مگس معرکه لعنت...میگویآوا بشنود م کهیو بلند، طور کشمیم یهوف
... 

 ایگردانم... وقت نهار اسنننت و همکار ها  یخلوت م یراهرو یرا تو نگاهم
 دوم رفته اند... یطبقه  یبه سالن غذا خور ایاشپزخانه هستند و  یتو

ند شود... با دو قدم بل یفضا منعکس م یکفشش تو یتق تق پاشنه ها یصدا
... تا به خودش بجنبد داخل اتاق رمیگیرا م شیو بازو دارمیفاصننله مان را برم

 بندم... یو در را پشت سرم م رومیم
 !؟یکنیم کاریحسام چ ری! امر؟ی_ ِا ِا... ام
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 ...کنمیرا رها م شیشدت بازو با
س رودیعقب م عقب سط راحت یا شهیش زیبه م دهیو نر ها تعادلش را حفظ  یو

 حسام چته؟! ری: امکندیم
ها انیو از م رومیم جلو ندان  مه؟!  یبه هم چفت شنننده ام م ید غرم: من چ

! تو ؟یکنیم یدار یصدف، ها؟! چه غلط یکنیم کاریچ یمن؟؟!! تو چته؟! دا
بدبخت شنندن خودت؟!  متی! به ق؟یمتی! به چه ق؟یدوونیمن موش م یزندگ
 !؟یهست یچ ؟یهست یتو ک

صدف هم قدم با ساق  یوقت تیو در نها داردیبه عقب برم یهر قدمم،  شت  پ
 حی... من بهت توضننری: امشننودیمتوقف م کندیممبل برخورد  ی هیبه پا شیپا
 ...یکنیکه تو فکر م ستین یریموضوع اصال اون چ نی... ببدمیم

 ...نننری: امبنددیو پلک م دیگویم ی... اخرمیگیمشتم م انیاش را م چانه
... می... از زندگتیاز زندگ یخوایم ی_ زهر مار... تو چه مرگته صننندف؟! چ

 اون لیتحو یبکشننمت... چ نجایهم تونمیکه م میاونقدر از دسننتت عصننبان
تو؟!  ای! من کنه؟یموس موس م یک شیداره پ ی! ک؟یداد تشوهر ع*و*ض*ی
 هنننننان؟؟؟؟!!!!

... جون دمیم حی: تو رو خدا ولم کن... برات توضننزندیسننناعدم چنگ م به
 غزل...
 افتد و یم لیم ی... از پشت روکنمیحرکت چانه اش را رها م کیو با  یناگهان

 ...ردیگیدو دستش م انیفکش را م
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د... شننن وونهید دیتو رو د ینگفتم... وقت دیبه فر یچینگفتم... ه یچی_ من ه
 ...میکنیجا کار م هیدونست من و تو  ینم

 رو راجع یهمه چ دی! مگه نباست؟ی! مگه شوهرت ن؟یبهش نگفت یچ ی_ برا
 به تو و کارات بدونه؟!

با فک کندیبلند م سننر نه... نبادیگویسننفت شنننده م یو   دیبدونه... فر دی: 
 !گفتم؟یبهش م دیبا یچ یس... برا وونهید شینطوریهم

 ...کنمی... من صد تا مثل تو رو رنگ مینکن خانوم صولت اهی_ هه... منو س
 ونهوید دی... به خدا فرکنمینم اهی... تو رو هم سننگمی: دروغ نمدیگویم غیج با

مثل  و کنهیتو م ادی ییهویوقتا  یبعضنن یخوبه... ول خوبه... باهام یعنیس... 
سام فکر م ریتو هنوز به ام گهی... بهم مرهیگیسگ پاچه م  یکاف ... فقطیکنیح
 کنه... مکه در جا خفه  میکنیجا کار م هیبود بفهمه ما 

ستم سخر به طرفش تکان م د صه... االن مثال دهمیرا با تم شخ : آره... کامال م
 !؟یتو خفه شد

من... فکر  یها یمن؟! از ناراحت یاز زندگ یدونیم ی: تو چدیگویآلود م بغض
 همه مثل تو و غزل جونت خوشبختن؟! یکرد

 ...خورمیکه جا م کندیادا م یرا با چنان حسرت خوشبخت
شه سر ی گو شش عقب م یرو سمت گو  ای... بای: بدیگویو م دهدیاش را از ق

گوشننم که  ریخوابوند ز نیخونه همچ میدیکرده... تا رسنن کاریباهام چ نیبب
 یا یآدم روان نیهمچ هی تونمیم یگوشم شکست... من چطور یگوشواره م تو

ر کرده تو پُ  هیآخر بر عل میبه سنن زنهیم ینطوریا ادیاسننم تو م یحت یرو که وقت
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شم؟!  شم که تو دنبال منو دار ایبا صال میمثال بهش گفته با  نیچهم شهی... ا
 !؟یزیچ

شانه گرفته که کبود زندیحرف م همچنان صدف شش را ن  یو نگاه مات من گو
 دارد... یو زخم واضح

 !کنه؟ی: روت دست بلند مدهمیم رونیب یرا طوفان نفسم
اولش بود... تا  یدفعه  نی: ادیگویم یو به آرام کندیاش را مرتب م یروسننر

ست بلند نکرده بود... ول شقوالنه هم  نیرفتارش همچ یحاال روم د خوب و ع
 نبود...

نه... تومیگویچسبانم و ناباورانه م یام م یشانیدستم را به پ کف ن ن ن  : هه... ه
جواب مثبت  یادم نیهمچ هیبه  ی... واقعا مرض داشننتیتر وونهیکه از اون د

 !؟یداد
 نبود... بهم محبت ینطوری: اول اچالندیم شودیکه م ییرا تا جا شیها انگشت

شه...  یانتظار چیه نکهیبدون ا کردیم شته با .. به شده. یجور هیمدته  هیازم دا
نم... ک کاریچ دیبا دونمینم گهیبهش ابراز عالقه کنم... من د کنهیزور وادارم م

 ...شمیم وونهیدارم د
 هگید یدو هفته  یو بهم گفت یکه اومد ی_ من بهت گفته بودم... همون روز
ه دوسننم داشننت یکیدارم  اجینه... من احت یمراسننم عقدمه... گفتم نکن... گفت

 گهید یبه درک... ول یدوسم داره... خودتون دو تا رو بدبخت کرد دیباشه... فر
 دارم... یآخه؟! به خدا من خودم هزار تا بدبخت نیدار کاریمن چ یبه زندگ
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برات  دیفر گهید دمیمن قول م ...ری: امستدیا یام م نهیبه س نهیو س دیآ یم جلو
درسننت نکنه... تو فقط اگه دوباره بهت زنگ زد جوابشننو نده  یدردسننر چیه

 یسننر من خال ادیبه هم... بعد م نیگیم یور یدر یدیخب؟! تو جوابشننو م
 ... باشه؟!کنهیم

 چرخم... یو م رمیگیپر آبش م یاز چشم ها نگاه
سانه م ستدیا یم میرو به رو مجددا  دی: خب؟! قبوله؟! به خدا فردیوگیو ملتم

 ...کنمیمن دارم بهش خ*ی*ا*ن*ت م کنهیفک م یس... ه وونهید ینطوریهم
 : حق داره...میگویباال رفته م ییابروها با

 حسام...؟! ری: امکندیزمزمه م مبهوت
شم نم نکهی! بهت برخورد؟! با اه؟ی: چدارمیبه عقب برم یقدم  یلو ادیازش خو

با  هنوز یوقت یمهمون ی... مگه با اون نرفتدمیمورد کامال بهش حق م نیا یتو
با ا؟یمن بود و هم ر گهید یکیبا  یول ،یبا اون نکهی! حق داره ه فکر کنه االن 

! خوره؟ین ادم به درد تو نمیبود که بهت گفتم ا یچ یبرا ی... فک کردیختیر
 بود... نیهم یبرا... یعاشق چشم و ابروت نبودم که دلم نخواد ازدواج کن

االن شننوهر  دی... اما فرمیما اون موقع فقط دوسنننت بود ری: امدیگویم ناباور
 !؟یبزن یحرف نیهمچ هی یتونیم ی... چطورمیمنه... با هم عقد کرد

 شد... یم جادیبرام ا یتیذهن نیهمچ هیاون بودم  یچون اگه منم جا تونمی_ م
 یصدف... دفعه  نی: ببدهمیصورت ماتش تکان م یحوصله دستم را جلو یب

کار یاول و آخر ندونم  خاطر  به  که  با اون د هاتیبود  نهیمنو  به رو  وو رو 
 ...کنمیبرخورد نم ینطوریمطمئن باش ا گهید ی... دفعه یکرد

 ..رومیو به طرف در م زنمیدست کنارش م با
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 ...ری: امزندیصدا م آهسته
 ...رومیم رونیب شیتوجه به صدا زدن ها یو ب کنمیاتاق را باز م در

.. پس ... اوووف.کنمیرا لمس م بانمیکشم و گلو و گر یام م یشانیرا به پ دستم
 ...شودیم دایبدبخت تر از من هم پ

 ...کنمیم یبه اتاقم ط دنیرس یرا برا راهرو
 !؟یپرسد: کجا بود یو نگران م دیآ یم کیکه نزد نمیبیرا م غزل

 !؟یکنیم کاریچ نجای_ ا
تم نهار... گف یبرا یومدین دمی: دردیگیدسننتش را باال م یتو ینوشننابه  وانیل

و هم ت یبرا یدرسننت کرده بود... گفتم دوسننت دار هیالو بای... فرارمیبرات ب
 اوردم...

 !؟یصدف بود شی: پدوزدیراهرو م ینگاهش را به انتها و
 ...ای: برمیگیرا م مچش

 مانتوم... یرو زهیرینکن... ِا... االن نوشابه م... ری: امدیگویم هول
 بندم... یو در را پشت سرم م رومی... به اتاقم مدیایهمراهم ب کنمیم وادارش

 شده باز؟! ی_ چ
و  رمیگیاسننت از دسننتش م هیالو چیسنناندو یرا که حاو ینوشننابه و ظرف وانیل

 ...گذارمیم زیم یرو
 شده... یپرسد: خب جون بکن بگو چ یم کالفه

 ...زندیبال بال م یو البته فضول ی... از کالفگکنمیم نگاهش
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من و صنندف رد و بدل شننده را بدون  نیب شیپ قهیکه چند دق ییحرف ها تمام
 ...کنمیبازگو م شیواو برا کی یجا انداختن حت

 توبه... ای: خدادیگویو م گذاردیدهانش م یرا رو دستش
 ...دهمیم هیتک زیکمر به م از

شده و کاردیگویم غزل شوهرش  ی: حاال که خودش آدم  به کارمون نداره اون 
 شروع کرده...

 ...دهمیبه تاسف تکان م یسر
... به نظرم صنندف گمیبندد: م یام را م قهی یباال یو دکمه  دیا یجلو م غزل

 ...دهیرو که با تو کرد پس م یداره تاوان کار
 یو معصننومم... برا سینه که من قد: هه.. رمیگیو دسننتش را م زنمیم پوزخند

 نازل شده... یصدف عذاب اله یبرا نیهم
د: فرست یم میانگشت ها یرا ال شیو انگشت ها دهدیتکان م نیبه طرف یسر

 ینرفته تو چه حال ادمیبده... من هنوز  یلی... به خدا دل شننکسننتن خرینه ام
 !؟یکرد هیگر یسوزوند لشویوسا یوقت ادتهی... یداشت
 !؟یراجع بهش حرف نزن هشی_ م

ستم خط م با شت د شه عزدهدیم یاندازد و حلقه ام را باز یناخن پ ... زمی: با
 ...یتو بخوا یهر چ
 فصل چهاردهم: ♦

... غزل به سننرعت در گذارمیم یدر ورود یو هن کنان چمدان ها رو جلو هن
ِک کوچ یگریبزرگ و د یکی... مجددا دو چمدان ستدیا یو کنار م کندیرا باز م
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شک چمدان به چهار چوب در  ی... گوشه برمیو داخل م دارمیو قرمز را برم یم
 ...چدیپ یخلوت م یراهرو یتو یبلند یو صدا خوردیم

ها خوابن... بذارشننون  هیتر همسننا واشی ری: امکندیو پچ پچ م گزدیلب م غزل
 کنم... زشونیتم خوامیراهرو م یتو نجایهم

خش خش برخورد  ی... صنندارومیو داخل م کنمیها را همانجا رها م چمدان
 ...دیآ یغزل به پارکت از پشت سرم م یعروسک یها یروفرش
په  یرا رو خودم نا بم پرت م یکا : کشنننمیم یو نفس راحت کنمیمحبو

 ...شهیخود ادم نم یجا خونه  چی... هنننشیآخ
 ر؟!سح یکله  یزنیزنگ م ی: به ککندیعبور م میتلفن به دست از جلو غزل
 : به عمه...دهدیم یدو انگشتش باز انیرا م نشیریز لب
 : بابا ساعت پنج صبحه...کنمیچرخانم و به ساعت نگاه م یسرم را م عیسر
 نیدی: عمه خودش گفت هر وقت رسنندیگویحواس م یب یریشننماره گ نیح

 .... الو سالم عمه...دارمیمن ب نیحتما خبر بد
نه ها یباال م شنننا ندازم و کف دسنننت  ناکم م میا به دو طرف گردن درد  یرا 

االِن االن  نیهم دهدیکه به مامان خبر م شنننومیغزل را م یچسننبانم... صنندا
 ...میدیرس

به جلو سننر م خودم ... غزل میآ یفرود م یپوسننت ی چهیقال یو رو دهمیرا 
 هاز کاناپ یو کوسننن کنمیام شننل م ی... بند شننلوار ورزشننکندیم یخداحافظ

 ...گذارمیسرم م ریو ز دارمیبرم
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: شودیسرم حاضر م یو بالفاصله باال دیا یم رونیاز اتاق ب یبا لباس راحت غزل
 !؟یدیخواب ی! گرفتنننر؟یِا ام

 : هوم...دهمیرا به بالش فشار م صورتم
 حسام... ری... امرهینخواب... من حوصله م سر م ری_ ام

 پاشو... ری: امدهدیو تکان م گذاردیکمرم م یرا رو شیکف پا و
 یشننبانه روز رانندگ کی... من بدبخت ی_ بابا تو تموم طول راهو خواب بود

سر م صله ت  از رو بند فایبرو چمدون ها رو باز کن... لباس کث رهیکردم... حو
 ...اریها در ب یسوغات دونمی... چه منیماش یتو

ن ننی_ ه ن  ایها... من که همه ش چشمم به جاده بود  یهست ی... عجب ادمن
 نیا ی! در ضمن حوصله دم؟یخواب ی... اونوقت کدادمیم سیداشتم به تو سرو

 ...میحرف بزن ایکار ها رو ندارم... ب
 ساعت چشم رو هم بذارم... می: بابا ساکت شو بذار نمیگویناله م با
 یبعد خنک یا هی... ثاندیا یم شیدور شنندن قدم ها یو صنندا دیگویم یشننیا

ش کنمیتنم حس م یمالفه را رو ذار ب نویا ایاندازد: ب یم نیزم یرو یو غزل بال
 ...یریگیسرت گردن درد م ریز

 تو هم بخواب... ای: برمیگیغزل را م یو ساق پا دهمیسرم هل م ریرا ز بالش
 ...ادی_ من خوابم نم

ا من من ت شیپ نجایا ای: خب برسنننانمیم شیو به زانو برمیرا باال تر م دسننتم
 خوابم ببره...

 جوجه... گهید ای: بمیگویم تیو من با مظلوم کندیم یپوف غزل
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سپس کنارم جا کندینگاهم م یا هیثان سرم را روردیگیم یو  جا بالش جاب ی... 
 ...گذاردیو غزل سرش را کنار سرم م کنمیم

 عشق من... نی_ آفر
 خندند... یبا هم م شیها و لب ها چشم

... ی: مرسننکندیرا نوازش م میو غزل موها گذارمیم شیپهلو یرا رو دسننتم
 بهم خوش گذشت... یلیخ
 میشتدا یگند دی: برعکس پارسال که عدهدیو غزل ادامه م زنمیلبخند پلک م با

 خوب بود... یلیامسال خ
 یضننی... اول مرادیب ادمیپارسننال  دیع خوامی: اصننال نممیگویو م کنمیم اخم

به اون رو  نیاز ا موی... کال زندگزیچ انیمادرجون... بعدشننم که اون جر رو 
 کرد...

ستگ سال که خ صال  یسفر تا چند روز تو ی_ برعکس هر  سال ا تنم بود، ام
 ...کنمینم یاحساس خستگ

 ...گهید ی_ امسال با من بود
 _ هر سال با تو بودم...

 : امسال فرق داشت...بندمیو پلک م خندمیم
 ...شنومیغزل را هم م یاهسته  یخنده  یصدا

ز آغا نایمامان ا یبا همراه لیروز بعد از سال تحو کیکه  یسفر دو هفته ا کی
و بعد  میرا همراه آنها شمال ماند یشد واقعا حالم را جا اورده... ابتدا چند روز

http://www.roman4u.ir/


 683 بی نهایتند لبخ

 التشانیکل تعط هیو بق میمشهد شد یاصفهان و ما راه یاز سه روز، عسل راه
 گذراندند... ایرا کنار در

... 
 ...شومیم اریهش یقیبلند موس یصدا با

ند شننو اون گوشنن یو م زنمیم یغلت بده...  یغرم: غزل بل وامونده رو جواب 
 غنننزل...

 خودته... ی: گوشدیگویآلود م خواب
 ندارم بلند شو... ی_ من که گوش

 ...شهیودش قطع مگذارد: بذار خ یم میرا دور پهلوها شیپشت دست ها از
 ی... براشننومیم زیخ میو ن کنمیرا باز م شیدسننت ها یو حلقه  میگویم یاوف

با دایپ خانم... آخر ا یچشننم م لشیکردن مو که برا نیچر نگ اسنننت   یز
 انتخاب کرده...؟! لشیموبا

ت سر پش یکاناپه  یرا از رو لیتا موبا کشمیکه اماکن دارد م ییرا تا جا دستم
 غزل بردارم...

 ...یلهم کرد ی: آدیگویم بلند
به  یو نگاه دارمیغزل برم یتنه ام را از رو میو ن رسدیم لیبه موبا میها انگشت
 اندازم... یصفحه م یرو یشماره 
 ما رو... نمی_ با با ا

 ... حرف بد نزن...شی_ ه
تازه من هنوز که چدار؟یب ای ی: تو خوابگردیام م خنده نگفتم... از کجا  یری! 

 حرف بد بزنم؟! خوامیم یدیفهم
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 ...دهدیهوا تکان م یتو یمعن یرا ب دستش
سکر شومیولو م کنارش ش نیو به ا  ای: به نظرت بهش زنگ بزنم زنمیزل م یگو

 بذارم خودش دوباره زنگ بزنه...؟
 بود؟! ی_ ک

 ...یی_ توال
ته هف هیچسننباند: آره بهش زنگ بزن بگو قرار شننده  یاش را به شننانه ام م گونه

 ...میهم بمون گهید
 ...کنهی_ بدبخت سکته م

 له؟!: الو بکنمیرا صاف م میصدا یلرزد و با تک سرفه ا یدستم م یتو لیموبا
 حسام؟! ریام ی_ برگشت

 _ سالم جناب مهندس...
 !؟ی: سالم خوبدیگویم ییو توال کنمیادا م دهیرا کش سالم

 !؟ی: برگشتکندیباز تکرار م و
 : بله برگشتم...دهمیحوصله جواب م یب

 شرکت؟! یومدی_ خب چرا ن
شمها سبتا بلند م کنمیرا گرد م میچ صبح رسمیگویو ن ساعت پنج  ... دمی: من 

 شرکت؟! ومدمیبعد ساعت هشت م
 ...یرسیم شبید ی: خب گفته بوددیگویم متیمال با

 بخوابم... خوامی: ساکت شو مزندیبا اخم به شانه ام م غزل
 ...یبه من داد یری: شما چه گمیگویم یگوش یتر تو آهسته
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زن و بچه م رو بردارم ببرم  خواسننتی_ بابا خب منم مشننکل دارم... منم دلم م
 یمرخصنن دیهفته مونده به ع هیمسننافرت... شنندم پاسننوز شننما ها... تو که از 

که پونزدهم فرورد یگرفت که گوشنننهیتا االن  تا هفتم هشننتم  ال رو ک تی... 
به فکرم رسننیموش کرده بودخا تازه  با خانمت  دی... بعد از اون همه مدت 

هفته  هم که دو یآب... اون صننولت یافتاده تو تیگوشنن یکه گفت رمیتماس بگ
من مشننکل  گهیم میریگیباهاش تماس م یرفت و تا االنم هر چ دیمونده به ع

 ...امینم گهیدارم د
ست غزل را از روخوردیتکان م میها شاخک  میو ن زنمیام کنار م نهیس ی... د

 !اد؟ینم گهید یچ یعنی: شومیم زیخ
که د نه  تا اخر فرورد شیمشننکل برام پ گهی... مادین گهی_   نیاومده احتماال 

 ...امینم
 ...میگویم یآهان

 سر کار...؟! یایم گهی_ انشاا... از فردا که د
 ...امیچرخانم: بله م یچشم م یکاسه  یرا تو میها مردمک

 کار ها یتو هم منو درک کن... همه  یسر به تنم نباشه... ول یخوایم دونمیم_ 
 بهشون... میبد یسر و سامون هی دیمونده... با

 ... بله حق با شماست...دیدار اری: اختکنمیزمزمه م اهسته
اس و تم کندیاش گله م یناگهان بتیو از صنندف و غ کندیتعارف م گرید یکم

 ...رساندیم انیرا به پا
 یزی... چقهیدق سننتیو ب ازدهیاندازم...  یبه سنناعت م یو نگاه کنمیم یپوف
 ...میا دهیبه شش ساعت خواب کینزد
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 :کنمیگوشش زمزمه م یو تو زنمیغزل را از صورتش کنار م یموها شومیم خم
 شو من گرسنمه... داریجوجه ب

 ییوالبعدش، ت یپا به شرکت گذاشتم تا دو هفته  التیکه بعد از تعط یروز از
 نداشتم... دنیفرصت نفس کش ختیانقدر کار سرم ر

 کرده میتقس گریما چهار سهامدار د نیصدف را به اصطالح خودش ب یها کار
 تر است؟! نیام از همه سنگ فهیکه وظ کردمیبود و من چرا فکر م

 یاقم مات یتو شتریب یبود که تا ساعت ده و شب و حت ادیکار ها آنقدر ز یگاه
 ینمب میو اصرار ها زدیماند و دم نم یم میاندم تا تمامشان کنم... غزل پا به پام

 کرد... یوجه قبول نم چیخسته است و به خانه برود را به ه نکهیبر ا
 نیتان سنگ هیبودند که سا یبه خصوص مامان و مادرجون از دستمان شاک همه

 و ... دیریگ ینم یو خبر زندینم یشده و سر
 گفتن نداشتم... یبرا یمن واقعا حرف و
 ری! ام؟یکار یگفت عمه کجا یغزل به شننوخ کردیبار که مامان گله م کی

 یروز ها انقدر خسننته اسننت که شننب هاموقع شننام هنوز لقمه تو نیحسننام ا
گله نکرد... و انگار به  گری... و مامان از ان روز دبردیدهانش اسننت خوابش م

 ه آنها هم دست از طعنه زدن برداشتند...هم اطالع داده بود ک هیبق
فده عد، وقت ه به  یبرج یپارت دوم پرو ه  یروز ب ته بود  مه را گرف که نفس ه

تمام شد، بالفاصله بعد از اتمام جلسه به خانه رفتم و به مدت  یو خوش یخوب
 ...دمیهجده ساعت فقط خواب
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 از یبعد هم به شننرکت نرفتم و جالب بود که بعدا خبر دار شنندم نصننف روز
 بودند... امدهیکارمندان هم ان روز زا ن

... 
 ...رمیگیفاصله م زیاز م یفشارم و با صندل یم زیدستم را به م کف
سکافه را به لبم نزد ماگ س یکرکره ا یو از پس پرده  کنمیم کین شهر ب یطو ه 

 ...شومیم رهیخ میپا ریز
 چرخم... یصندل م یو رو دیآ یم لمیموبا ی برهیو یصدا

 :زنمیدرب و داغانم لبخند م ییکشننو یاینوک نیاسننکر یغزل رو یشننماره  به
 جونم...

شقم من دارم مدیگویمقدمه م یب شد بهم زنگ بزن بگم رمی: ع ... کارت تموم 
 خب؟! یایکجام که ب

 باز؟! یری_ کجا م
کادو خوامیصننبح بهت گفتم... م... گهیبازار د رمی_ م . تولد بخرم.. یبرات 

 ...ادیعسل هم م
 ...دمتیحداقل بعد برو... از صبح ند نمتیبب ای_ خب ب

 منتظرمه... نییعسل پا شهی_ نم
 من منظرتم... ایبمونه... ب شتریب قهی_ حاال دو دق

 ...کنمیبدهد تماس را قطع م یجواب نکهیاز ا قبل
شت مشودیباز م یفیبعد در با تق خف یا قهیدق و غزل  میآ یم رونیب زمی... از پ

سرش م شت  سل منو م یدر را پ شهیبندد: به خدا ع که از معطل  یدونی... مک
 ...ادیشدن بدش م
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 : برم؟!ب*و*سدیرا کوتاه م میو لب ها شودیپنجه بلند م یرو و
 لحظه بمون سر جات... هی: بابا رمیگیرا م کمرش

 کن... االن برم... خب؟! یشب رفع دلتنگ _ شب...
 : برو بابا... برو...رمیگیو فاصله م کنمیرا رها م کمرش

سل منو بذاره و بره بدبخت مکندیم کسیشانه ف یرا رو فشیک بند ... شمی: ع
 ...یبا یمن رفتم... با

 ...دهمیتکان م شیبرا یدست یدلخور با
تولد برات  یکادو خوامیم یراسننت: آهان دیگویو م گرددیبه در برم دهینرسنن
 و حافظه و ییو کارا نیدورب تیفیو ک زیبخرم... هر رنگ و مدل و سننا یگوشنن

که  یا هیهد ادیبده چون خوشننم نم امیبهم پ یدوسننت دار ی... هر چدونمینم
 ... خب؟!یعوض کن یرو ببر خرمیبرات م
موم ت یساعت کار گهیساعت د کی: برمیفرو م نمیج بیج یرا تو میها دست

 ...گهید امیخودم م شهیم
 ...زمی...باشه عزیگی_ آهان... راست م

 !؟ی_ امروز چندمه مگه تو انقدر هول
 یکار چی: هشتنننننم... پس فردا تولدته من هنوز هکندیرا گرد م شیها چشم

 نکردم...
شنندم  ریو پنج سننالم شنند؟! پ سننتیب یجد ی: جدمیگویو م کنمیم ینچ نچ

 رفت...
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غر  ی... من رفتم... کیگیچرت و پرت م ینگه داشننت نجایمنو ا نیبب _ اوف...
 عسل رو تحمل کنه االن؟! خدافظ... یغر ها
 :رمیگیهوا م یفرسننتد رو یم میرا که غزل برا یو ب*و*سننه ا زنمیم یلبخند

 خدافظ...
 کشم... ینفس سر م کیسرد شده را  ینسکافه  گردمیبرم زمیم پشت

 دانمی... واقعا نمدیا یو باز هم درست در نم دهمیرا مجددا انجام م محاسباتم
ها ند  ندسنن یکارم مت مه کار م قایدق یقسنن ندیچ  یکه از هر پنج پالن کن

 است... نگونهیا شیمحاسبات سه تا
 ...ردیگب میرا برا یبخش مهندس میبگو بیتا به خانم اد کشمیرا جلو م تلفن

هدینم جواب جددا کلد ... مانمیفشنننارم و ممتظر م یصننفر را م دی... م
باشد خانم فالح برگردد ما از شر  یک ای... خداستین ی... اصال خبرننننرینخ

 ...میراحت شو جیگ یمنش نیا
 یرا تو تلفن خواهدی... دلم مکنمیو اتاق را ترک م کوبمیدستگاه م یرا رو تلفن

شت چیکه پ دنشیسرش بکوبم که با د ستش گرفته و با  یگو شغول باز  دقتد م
 ...رومیکه بهش سوزن زده باشند وا م یتلفن است، مثل بادکنک یها چیکردن پ

 !ن؟یکنیم کاری: چشومیخم م زیم یو رو رومیجلو م اطیاحت با
 یم ینیاز صننورتش ه یکم یفاصننله  یصننورتم تو دنیو با د کندیبلند م سننر

 چه طرز اومدنه؟! نیمهندس... ا ی: واشودیم لیکشد و به عقب متما
شمیرا عقب م سرم شمیگویو م ک ستم بترسونمتون... چ ی... نمدی: ببخ  یخوا

 شده؟!
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 انی... بعد همه مخورهیتلفن وامونده از صننبحه که زنگ نم نی: ادیگویناله م با
شو باز چیپ خوامی! م؟یشنو یتلفنو نم یصدا یمگه کر زننیسر من غر م  ها

 نه؟! ای زمیبه سرش بر یخاک هی تونمیم نمیکنم بب
 : حاالدیگویم یو با شننرمندگ گزدیلب م ندیبیگرد شننده ام را که م یچشننمها
 !ن؟یداشت یشما کار

االن  گهی... دنیدیبگم چرا تلفنو جواب نم خواسننتمی: واال منم مزنمیم لبخند
 تلفن مشکل داره... دمیفهم
 ...ردیگیو نگاهش را م دیگویم یکشد و آهان یبه مقنعه اش م یدست

 یشننرق یوارد راهرو یبه بخش مهندسنن دنیرسنن یو برا رمیگیفاصننله م زیم از
 ...شومیم

به  یهدف خاص چیه ی... بدیآ یبه هم خوردن در اتاق از پشت سرم م یصدا
اش  نهیرا به سنن یرنگ یاب یکه پوشنننه  نمیبیچرخم و صننندف را م یعقب م

 ...دیا یچسبانده و به طرفم م
.. شما .ی: به خانم صولتمیگویاندازم و با تمسخر م یاال مرا ب میابرو یتا کی

 ...نیکجا؟! راه گم کرد نجایکجا ا
 : سالم...دیآ یسالنه و اهسته جلو م سالنه

 ...یگردن ما و رفت یکارهاتو انداخت ی: واقعا خوب همه میگویزده م حرص
سر یتو شم ها هیاز ثان یک شک م شیچ ... ریبودم ام ری: به خدا درگشودیپر ا

 خونه انجام یکارها رو ببرم خونه که اگه بتونم تو یسننر هیامروزم فقط اومدم 
 بدم... به زور سر پام...
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جدا  دی: دارم از فردیگویم میبه چشننمها رهیو صننندف خ زنمیم یشننخندین
 ...شمیم

فتد ا یم نییکه از چشم چپش پا یو صدف قطره اشک شوندیگشاد م میچشمها
 افتد... ی... چشمم به ساعد کبودش مردیگیرا با نوک انگشت م

اهرانه که م نمیبیلبش را م یو زخم محسوس گوشه  شومیم قیصورتش دق یتو
 تهخیچشم راستش ر یهم رو شیاز موها یبا کرم پودر پوشانده شده... دسته ا

 اش را پوشانده... یشانیاز پ یو کامال چشم و قسمت
 است... دیر فرها کا نیا یهمه  یکه بفهم ستیسخت ن اصال

 !کنه؟ی: هنوز روت دست بلند ممیگویم آهسته
داره تموم  گهی: درسنندیبه زحمت به گوشننم م شیلرزد و صنندا یاش م چانه

 ...شهیم
 دی.. من و فر.یگفتی: تو راست مدیگویم یوقت کندیم دادیب شیصدا یتو بغض

 ...میاصال مناسب هم نبود
سرش را باال مزنمیم پوزخند صدف  شم ها ریز ی... کبودردیگی...  ز را ا شیچ

 ...زندیحدقه دو دو م یتو شی... مردمک هاگذرانمینظر م
ض شه طالقم بده... اذ ی_ دعا کن را م طالقم ه یول خوادی... منو نمکنهیم تمیب

 ...دهینم
 : خودم خودمو بدبخت کردم...دهدیو ادامه م ردیگیاش م یشانیرا به پ دستش

رت س ییحداقل... که هر بال یدونیم نویواقعا خوبه ا: میگویم یبا تمسخر هه
 ...یمسببش خودت ادیب

 ...دونمی... مدونمی: آره... مزندیم لب
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لم د دیبا دانمیچرخم... واقعا نم یپاشنه م یو رو دهمیبه تاسف تکان م یسر
 نه؟! ایصدف بسوزد  یبرا
سرم م یبیمه یصدا دارم،یقدم که برم دو شت  شدن از پ .. .دیآ یمثل وا گون 

 نیزم یرو واریکه کنار د نمیبیچرخم و صننندف را م یبه سننرعت به عقب م
 افتاده...

 : صدف...کنمیزده زمزمه م بهت
 ...رسانمیسرش م یقدم بلند، خودم را باال کیبا  و

... 
صل صدا م مف شاره ام را با  شت ا گاه ن شودیکه دور م یشکنم و به پزشک یانگ

 ...کنمیم
دسنننت و گردن و  یهمه  نیدی... دچارهی: بدیگویم یبا دلسننوز بیاد خانم

 چشمش هم کبود بود...
صدف تو ی... حرف هاکنمیم یپوف صبچدیپیگوشم م یپزشک  شار ع ... ی: ف

 ضعف... غش...
عصر است... حتما تا به حال غزل  ی قهی... هفت و ده دقکنمیساعت نگاه م به
 تماس گرفته... لمیاز صد بار با موبا شتریب

با بی: خانوم ادمیگویو خسننته و کسنننل م کشننمیبه گردنم م یدسننت  لیمو
 همراهتون هست؟!
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ست شدیم شیبه مانتو ید شما اومدم... ه ی: نه واال... من زودک ا ب یچیدنبال 
مانتوش بود  بیج یهسننت... تو یخانوم صننولت لیموبا ی... ولاوردمیخودم ن

 د دست من...پرستاره دا
برم  دی! من بااد؟یتا به هوش ب یمونیفرسننتم: شننما م یم رونیرا کالفه ب نفسننم

 کار دارم... ییجا
برم حتما مامانم نگرانم شننده... به  دیبا گهی... منم ددینداره... شننما بر بی_ ع

 ...رسنیم گهیهمسرشون خب دادم االنا د
 !؟یبه همسرش خبر داد یچ یعنی: کنمیرا گرد م میچشمها

 نداره... یچ یعنی: وا... دیگویم متعجب
 با خودت... یندار یگوش ی: شما که گفتمیگویم بلند

صولت لی_ خب گفتم که موبا اره مانتوش بود... خانم پرست بیج یتو یخانوم 
دادش به من... منم زنگ زدم به همسننرشننون اطالع دادم که خانمش از حال 

 درمانگاه... مشیرفته ما هم اورد
! شننما بمون ؟یبه من بگ دی: اونوقت االن باکشننمیم میرا سننر پنجه ها میموها

 ...رمیشوهرش که اومد برو... منم االن م
 : ِاوا... مهندس...؟!کندیرا نازک م شیصدا
 : خدافظ...دهمیتکان م شیبرا یدست

 ...شنومیرا م کندیادا م ظیکه با غ یشیا
 ...شودیهراسان وارد م یدریح دیکه فر نمیبیو همزمان م رومیم یطرف ورود به

 شانس... َاه... نیغرم: بخشکه ا یو در دل م کنمیم یپوف
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: م*ر*ت*ی*ک*ه تو دودیو خون به صننورتش م شننودیزود متوجهم م یلیخ
 !!؟؟یکنیم کاریچ نجایا
تتو : دسکوبمی... با کف دست محکم به ساعدش مردیگیمشت م یام را تو قهی

 بنداز...
ن که از م یگوشننش خوند ی... تو تویپاش نشننسننت ری: پس تو زکشنندیم هوار

 ... آره؟!رهیطالق بگ
از  یربط یحرف ب یمکان عموم کی یتا تو دهمیرا به هم فشننار م میها دندان

 نپرد... رونیدهانم ب
 تر... واشی: آقا چه خبرته... دیگویو م دیا یجلو م یمرد پرستارِ 

کا دیفر هدینم ممحکم ت  یخوای! م؟یپلک یهنوز دور و ورش م یچ ی: براد
 !؟ی! ناموس ندار؟یسراغ تو؟! تو مگه خودت زن ندار ادیجدا شه که ب

 ننشننسننته... تو یکسنن یپا ریز ی: حرف دهنتو بفهم... کسننمیگویحرص م با
 تهمت نزن... هیبه بق یزنتو نگه دار یخودت عرضه ندار

به کبود صننورتش قب م ... سننرشرودیم یرو  : کشننندیو هوار م بردیرا ع
 ک*ث*ا*ف*ت ع*و*ض*ی...

ش یام م ینیاش که به ب یشانیپ ی ضربه شمم  شیپ ایدن کنمیحس م ند،ین چ
 ...شودیم اهیس

... 
 حسام؟! ریفشارد: ام یم شیانگشت ها انیدست راستم را م غزل

 : جونم؟! من خوبم به خدا...میگویم یدماغ تو
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 یچ یبگم؟! برا ی: اخه من به تو چچدیپ یگوشننم م یهق هقش تو یصنندا
 کنه؟یرو ادم عاقل م یکه تو کرد یکار نیا ؟یگردیهمه ش دنبال دردسننر م

 ؟!به خون تو تشنه هست شینطوریهم یپسره روان نیصدف به تو نگفته بود ا
صله م یب حرف ها رو  نیتا االن هزار بار ا شیساعت پ کی: غزل از میگویحو

که از حال  یهم من بهت گفتم اون لحظه نگاه نکردم ادمو هر بار  یتکرار کرد
انسان بهش نگاه کردم و رسوندمش  هیهمکارمه... به عنوان  یحت ایرفته صدفه 
 درمانگاه...

 : آررره جون خودت...کندیحرص زمزمه م پر
صداقت حرفبندمیم پلک  نیهم قتی... واقعا حقکنمیکه گفتم فکر م ی... و به 

 ...؟!ایصدف سوخته بود  یبود؟! دلم برا
وجود نداشننت... تنها دلم  یگرید ی نهی... گزدهمیم رونیب یرا طوفان نفسننم

 صدف سوخته بود... یبرا
 !؟ی! درد داره؟ی: چپرسدینگران م غزل

 : نه...زنمیو لب م دوزمیسرم م یپر باال مهیرا به سرم ن نگاهم
چسننباند: خوب شنند  یآورد و کف دسننتم را به گونه اش م یرا باال م دسننتم

ستانیب یتو دی! االن روز تولدتو با؟ینطوریا ش مار ما  شهیم یخدا ک ی... ایبا
 !م؟یباهاش ارتباط داره راحت بش یصدف و هر ک نیاز دست ا

سقف دهانم م زبانم ش یرا به  شم... بس که از راه دهان نفس ک  میام گلو دهیک
 خشک شده...

 ...دیآ یداخل م یو پزشک جوان رودیتخت کنار م یرنگ جلو دیسف ی پرده
 دکتر... ی: اقادیگویپرد و ملتمسانه م یاز جا م غزل
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شک شوخ زندیجوان لبخند م پز سو گهید یکی ی: اومددیگویم یو به   ینرو بر
 تخت؟ یرو یدرمانگاه خودت افتاد

ام را با دو انگشننت  ینیب ی غهیو ت کندی... دسنننت دراز مزنمیم یمحو لبخند
 ...دهدیم یفشار مختصر

 گلو خفه کنم... یفشارم تا ناله ام را تو یرا به هم م میها لب
 اشکال نداره... یداد بزن یخوایکشد: اگه م یخندد و دستش راعقب م یم

 ...کندیپشت دستم را نوازش م غزل
ص شه مرخ سرمت تموم ب سه  هیبه  کنمیم تی... معرفی_  صص... تا دو  متخ

 انجام داد... یل بخوابه و بشه عمل جراحکام تینیکه ورم ب گهیروز د
 خدا... ای: دیگویهول م غزل
! عمل ؟یدیخانم... چرا ترس هی: چکندیمردانه اش فضا را پر م یخنده  یصدا

... شننما خودت هم که تجربه ش رو هییبای... مثل عمل زسننتیقلب باز که ن
 ...یدار

صله به طرف ب کنمیم اخم ست غزل بالفا ک ... مردرودیم شیسر باال ینیو د
 ...تیترب یب یپررو

دو سننه روز از کمپرس  نیا یآورد: تو یخودش نم یو به رو ندیب یرا م اخمم
 ...کنهیرو محدود م یزیاستفاده کن... درد و خونر خی ی سهیسرد و ک

 !ست؟ین یا گهیراه د ی: به جز جراحپرسمیحفظ اخمم م با
 !؟یتا حاال اتاق عمل نرفت ای یترس یاندازد: کال م یباال م ییابرو
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مه م شننودیاراده کج م یب لبم هدیو ادا جا  شننندیبود م ی: اگه فقط در رفتگد
 هم داره... یشکستگ یشما عالوه بر در رفتگ ینیب یانداخت... ول

 ...کنمیم یپوف
 ...رودیو م کندیم یسالمت یو آروز زندیم یلبخند

شحال؟ینطوری: االن خوبه ارودیوا م یصندل یرو غزل سان ؟ی! خو ! از کار ان
 !؟یهست یراض یکه انجام داد یدوستانه ا

 ...کندیدوستانه را با حرص ادا م انسان
 _ غزل بسه تو رو خدا...

تا فردا هم سننر کوفتت بزنم کمه... اگه خداکنمی... بس نمخوامی_ نم  یی... 
 !زم؟یتو سرم بر یمن چه خاک یریعمل بم رینکرده ز
 : دور از جونم البته...کنمیرا گرد م میچشمها
پدیزده م حرص ! گوش هاتم ؟یدینکرده... نشننن یی: اول جمله م گفتم خداتو

 شده نکنه؟! وبیمع
 ...ای: خداگذارمیام م یشانیپ یدسِت آزادم را رو کِف 
شما که خودت تجربه  گهی: م*ر*ت*ی*ک*ه به من مزندیبا خودش غر م غزل

تازه تیترب یب ی... پررویدار مه  یمتخصننص معرف خوادیم...  نه... ع  یک
 س؟! کارهیخودم پس چ

 !؟یخبر داد نایفرستم: به مامان ا یم نییخشکم پا یدهانم را از گلو آب
 _ نه هنوز...

 ! اون خبر دار شد؟!؟ی_ عسل چ
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بهش  یاز مهد مان د،یخر میرفت نکهیسنناعت بعد از ا کیکشنند: عسننل  یم آه
سل  یرفت... وقت یخورده... اونم زود نیزنگ زده گفتن زم به من خبر دادن ع

 باهام نبود...
 ...دمیخر ی: برات گوشکندیبا بغض اضافه م و
 مانیبعد پشنن یا هیکشنند و ثان یرا م پشیو ز داردیبرم یفلز زیم یرا رو فشیک
سر جا فیو ک شودیم شون نمگرداندیبرم شیرا  ... مدی: نچ... ولش کن بهت ن
 ...پرهیم جانشیه

ت و انگش دهدیدستم سر م ریگردم... دستش را ز یتخت دنبال دستش م یرو
 فرستد... یم میانگشت ها یرا ال شیها

 : غزلم؟!کنمیم زمزمه
 چکد: جونم؟! یو قطره اشکش پشت دستم م بنددیم پلک

 !ه؟یمال چ گهیت د هی: گرمیگویم م*س*تاصل
شاره ز با شت ا شدیپلکش م ریانگ تو  تونمیبکنم بازم نم یهر کار نکهی: مال اک

 رو از صدف دور نگه دارم...
 ...رومیم وا

: دیگوینگاه به صننورتم م یکشنند و ب یم رونیدسننتم ب ریدسننتش را از ز غزل
 پرستارو صدا بزنم... رمی... مشهیسرمت داره تموم م

... 
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ار راز صد بار تک شتریتوان جمعش کرد... ب ینم گرید شودیکه خبر دار م مامان
دو  نیب... حاال بفتهیپوستت ب یخش رو هیو چهار سال نذاشتم  ستی: "بکندیم

 !"؟یاریسر خودت م ییچه بالها یروزه از ما جدا شد
 !؟یپرسد: اصال چرا دعوا کرد یم بابا

ستیدادن پ حیتوض یغزل تو و انده را رس شیاز همکار ها یکیکه  کندیم یشد
 .شده.. قهیدست به  ریناجور کرده و با ام یدرمانگاه و شوهر شکاکش فکر ها

... در اخر کندیام م وانهیمکررش د یبعد از حادثه!!! صنندف با تماس ها روز
دست از سرمون  کنمیو بعد از گفتن " خواهش م دهدیرا جواب م لمیغزل موبا

 ...کندیبردار و انقدر برامون دردسر درست نکن" تماس را قطع م
شوهر د ی... نمردیگیتماس نم گریصدف د و سر جدا وانهیفهمم با ان   ییاش 

 نه؟! ایاند  دهیبه توافق رس
 کجا گم و گور شد؟! دیبعد از دعوا فر دانمینم اصال

که به  یکه همانجا حضننور داشننت، بهم گفته بود بعد از ضننربه ا یپرسننتار
پرسنننل اسننتفاده کرد و از  یحواسنن یاز ب ،یافتاد نیزم یصننورتت زد و رو

 زد... رونیدرمانگاه ب
ه حوصننل گرید دهمی... جواب مدیایتا حالش جا ب میکن تیشننکا دیگویم غزل

 کند... ینم یدردسر ندارم و غزل هم اصرار ی
به شننندت از مامان م یطرف از رو خودش انجام دهد...  یجراح خواهدیهم 

 یمگر دلش م دیگویو م دیا یغزل کوتاه نم یمامان اما در مقابل اصننرار ها
به شننندت وارد  یکه تو شیاز همکار ها یکیبا  شننودی! و قرار مد؟یا کارش 

 ...ردیرا او به عهده بگ یاست،صحبت کند و جراح
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عد عد،  ب مل تو یعنیاز ظهر دو روز ب بل از ع تانیب یروز ق  یبسننتر مارسنن
صشومیم صورتم را  ی هی... غزل کمکم کرده بود تا به تو شک حمام کنم و  پز

 اصالح کنم...
صال نگران یخودش تو گفتیم مامان ضور دارد و ا سترس  ای یاتاق عمل ح ا

 کرد... یبغض م عینداشته باشم... و با امدن اسم اتاق عمل، غزل سر
 ...دیآ یروز بعد بابا هم همراه مامان م صبح
ست غزل م یاتاق عمل م لباس  گزدی... لب مگذارمیپوشم و حلقه ام را کف د

 ...ردیگیو نگاهش را م
دسننتش  یدسننتم را تو شننوندیاتاق عمل بسننته م یلحظه که درها نیاخر تا

 گرفته...
 که؟! یترس یپرسد: نم یو آهسته م شودیسرم حاضر م یباال مامان
بندد...  یاز پشننت ماسننکش را م ی..پرسننتاردهمیتکان م نیرا به طرف سننرم

.. .شهیتموم م یهم بذار یرسد: خوبه... چشم رو یبم تر به گوشم م شیصدا
 سرتم... یباال نجایمنم تا اخرش هم

 : خب...زنمیم پلک
 : آروووم نفس بکش...گذاردیصورتم م یرا رو یماسک پرستار
 ادتی دیفکر کن که با نی: به اکندیگوشننم زمزمه م ریو ز شننودیخم م مامان

... بهم یاول از همه اسننم غزلو صنندا بزن یبه هوش اومد نکهیبمونه بعد از ا
 ...شمیبگه بالفاصله ازش جدا م یا گهید زیبه جز اسم من چ ریگفت اگه ام

 ...پوشاندیچشمانم را م یجلو یاهیس یزود پرده  یلیو خ زنمیم لبخند
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ست ست لط انیچپم م د عطرش  نیریش ی... بوشودینوازش م یو گرم فید
 ...دهیچیمشامم پ یتو
 یاز خشننک می... دهانم تلخ اسننت و گلوکنمیخشننکم را تر م یلب ها زبان با
 ...سوزدیم

 : غزل؟!زنمیرا به هم م میها لب
 ...زمی_ منم عز

 !ر؟ی: امشودیصورتم خم م ی... صدف رومیگشا یزحمت پلک م به
 !ر؟ی: امدیگوی... باز مکنمیم اخم
شار م یرا رو میها پلک شا یو با مک ، مجددا پلک م دهمیهم ف ... غزل میگ

 حسام؟! ری: امکندینگاهم م یاشک یبا چشمها
 : غزل...؟!زنمیلب م دیترد با

 !؟یدلم... خوب زی: عززندیتند پلک م تند
 م...کش یم ی... نفس راحتنمیبیم میرو شیو باز غزل را پ زنمیپلک م محکم

 بگو... یزیچ هیحسام...  ریام یفشارد: خوب یدستم را م غزل
 : تشنمه...میگویو به زحمت م خشدار

آب  یتونیدو ساعت صبر کن بعد م یکی: گذاردیگونه ام م یدستش را رو کف
 !؟یتحمل کن یتونی... خب؟! میبخور وهیو آبم

شدت کالفه  ینیتوانم از راه ب ی... نمدهمیسر تکان م ناچارا شم و به  نفس بک
 ام...
به طرف  نمیبیرا م غزل تاق م یکوچک گوشنننه  خچالیکه   یآب یو بطر رودیا

 اورد... یم رونیب
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 ...کنمیصورتم را لمس م یاورم و گچ رو یرا باال م دستم
 سیخرده لب هاتو خ هی: فعال بذار داردیرا کنار صننورتم نگه م یدسننتمال غزل

 کنم... باشه؟!
 کشد... یم میلب ها یرو اطیو غزل دستمال نمناک را با احت دهمیتکان م سر

 یم ونی... همه ش هذیتب داشننت ی: از اتاق عمل که اومددیگویم اهسننته
ته مشننخص نبود چیگفت و د یکی... یزدیلب حرف م ری... زیگیم ی... الب
فت از گ ییدا ی... ولدمیترس یلیدو باره خوابت برد... من خ یشد داریب یبار

 ...هیعی... طبهیهوشیب یعوارض داروها
 _ ساعت چنده؟!

با کندیدراز م دسنننت ه ب قهی: ده دقداردیکنار تخت برم زیم یرا از رو لشیو مو
 ده...

 _ شب؟!
 _ اوهوم...

 خونه؟! ی_ اصال نرفت
 که نه... دهدیتکان م سر

اومدن... بعد به زور عمه رو با خودشون بردن  نایبابا و آقا جون ا ی_ خواب بود
ه سننر ب هیرفت گفت  شیپ قهیهسننت... چند دق ییکه اسننتراحت کنه... اما دا

 ...گردهیو برم زنهیکه عملشون کرده م ییها ماریبخش و ب
 !؟یاجازه دادن بمون یسره؟! چطور هی ی: خسته نشدزنمیلبخند م شیرو به

 ! خسته هم نشدم اصال...؟یفک کرد یکلفته... چ می_ من پارت
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 یاورم... خودش دسننتم را م یلمس صننورت خسننته اش باال م یرا برا دسننتم
ه خدا که ب فتهیب یاتفاق نیهمچ گهیبار د هیچسننباند:  ینه اش مو به گو ردیگ

 ...کنمیسکته م
 : خدا نکنه...میگویم تند

 یم ما یشانیرا به پ شیو لب ها شودیصورتم خم م ی... روزندیم یتلخ لبخند
 ...زمیچسباند: تولدت مبارک عز

ا و انگشت اشاره اش ر ردیگی... غزل با مک  فاصله مکنمیرا نوازش م شیبازو
 کشد... یپلکش م ریز
 تونم نفس بکشم... ی: نممیگویم یکالفگ با
بذار تختو بدیگویو م پردیجا م از ت تر راح ینطوریگفت ا ییباال... دا ارمی: 
 ...ینفس بکش یتونیم

 شود... یتنفسم راحت تر م ردیگیام که باالتر قرار م باالتنه
خوب  میگویم یحوصننگ یو با ب پرسنندی... حالم را مدیآ یبعد بابا م یا قهیدق

 ...ستمین
سطش را رو دو شاره و و شت ا ستم م یانگ ساعت مچ گذاردیمچ د اش  یو به 
 : من منتظرم...شودیم رهیخ

 !؟ی: منتظر چکنمیم نگاهش
مثال  ای! ن؟یلباسا روتنم داد نیچرا ا یبگ یخوا ی... نمگهی_ منتظر غر غرات د

 ! هوم؟!خوره؟یو فضاش به هم م مارستانیب یحنننالم داره از بو
 ...نننری: نخمیگویم ظیغ با
 نازمو بکشه... سی: آهان... بگو مامانم نکندیخندد و دستم را رها م یم
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 : من که هستم...دیگویحق به جانب م غزل
ر صبحه که س... از هشت شهیکم بخواب که چشمهات باز نم هی_ تو فعال برو 

 ... برو...ییپا
آن طرف اتاق  ِی و به طرف تخت خال گذاردیدسننتش را پشنننت کمر غزل م و

 ...دهدیهلش م
 بابا... ی... اادیمن خوابم نم یی_ خب دا

 _ برو بچه با من بح  نکن... ِا...
بخوابنننننننننم... ول کن  خوامی: من نمرودیدست بابا در م ریبا نق نق از ز غزل

 ...ییدا گهید
 ...میتخت بخوابون نیا یتو رو رو دیبا ریبعد از ام یبر شیپ ینجوری_ هم
 حواسم به خودم هست... رمی_ نخ

 ...گهی: اوف... بسه دمیگویم یحوصله و با کالفگ یب
 ش بگو...به یزیچ هی: تو بردیفرو م دشیروپوش سف بیج یدستش را تو بابا

 ...سوزهیحرف بزنم گلوم م ادیز تونمی_ من نم
 _ خب اب بخور...
 ...تونمی_ غزل گفته فعال نم

 دکتر شده؟! یاندازد: غزل از ک یرا باال م شیابرو یتا کیبا تعجب  بابا
تا چند ساعت بعد از  یخودت گفت یی: داردیگیدهانش م یمشتش را جلو غزل

 بخوره... یزیچ دیبه هوش اومدنش نبا
 تو دهن من؟! یذاریچرا حرف م_ بچه من گفتم چند ساعت بعد از عمل... 

http://www.roman4u.ir/


 705 بی نهایتند لبخ

 بعد از بهوش اومدن... ی_ به خدا گفت
: قسننم رودیم خچالیو به طرف  زندیبا دسننت غزل را از سننر راهش کنار م بابا
 یسنن یدار گهیبهت م یچ یک سننتینخور... برو کنار... تو حواسننت ن یالک

 ...یبریسوال م ریمنم ز یکار یسال سابقه 
 ...یی: دادیکویم نیراستش را به زم یپا غزل

ست م یبا خنده و بطر بابا سم نبود  هیخب... من  لهیچرخد: خ یبه د بار حوا
 ! واقعا که...؟یمنو همه جا ببر یابرو دیگفتم... با یزیچ هی

... 
 ...کندیبالش را پشت کمرم صاف م غزل

 خودت هم... گهید نیبش ای: بمیگو یکشم و م یرا م دستش
لحظه صننبر  هی: زندیچرخد و دسننتش را به کمرش م یدور دور خودش م کی

 ...امیکن االن م
 و به اشپزخانه گذاردیهم م یو تخمه را رو وهیپوست م یحاو یها یشدستیپ و
 برد... یم
ساعت نگاه م نایکه مامان ا شودیم یساعت مین به  یزی... چکنمیرفته اند... به 

 شش بعد از ظهر نمانده...
 ...ندینش یدستش، کنارم م یتو یکوچک یبلور یبا کاسه  غزل

وت رو بخور... آب کمپ نویا ای: بردیگیو به طرفم م زندیبه سر چنگال م یآناناس
 !وان؟یل یتو زمیبر یخوریم

 ...رمیگیو چنگال را از دستش م دهمیتکان م نیبه طرف یسر
 ...ذاردیشانه ام م یسرش را رو اطیو بعد با احت کندینگاهم م هیثان چند
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 !؟یاندازم: خوب یرا دور شانه اش م دستم
 ...؟!گهید ی! درد ندار؟ی_ هوم... تو خوب

 !ر؟ی: امگذاردیام م نهیس ی... غزل دست چپش را رومیگویم ینچ
 _ هوم؟!

 بگم؟! یزیچ هی_ 
 _ بگو...

 ...کندیم مک 
 ...گهی_ بگو د

 بگم؟! ی_ جد
 منو... ی_ گرفت

 ...دیا یزنگ در م یصدا کندیدهان باز م نکهی... به محض اکندیم یپوف
 !ه؟یک گهید نی: ادیگویاندازم و غزل با ناله م یباال م ییابرو

 حتما آشناست که اومده باال... ی... ولدونمی_ چه م
 ...رودیو به طرف در م شودیازجا بلند م زانیاو ییبا لب ها و

 ...گردانمیبرم شودیکه م ییرا تا جا سرم
 : تو...؟؟!!دیگویکه م شونمیپر بهت غزل را م یصدا
 تو؟! امیب تونمی_ م

 ...شومیکاناپه بلند م یرا داشتم به جز امدن صدف... از رو یزیهر چ انتظار
 !نجا؟یا یاومد یچ یلرزش دارد: برا یغزل کم یصدا
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کرده  دیکه فر یکنم... کار یعذرخواه یدونم چطور ی_ غزل... من واقعا نم
 نکارویا ی... ولدیکن تیشننکا دیتونسننتی... شننما مسننتیواقعا قابل بخشننش ن

 و... دینکرد
شت ... هر دو گذاردیتمام م مهیصدف جمله اش را ن ستم،یا یسر غزل که م پ

 حسام... ری: امدیگویو بهت زده م ردیگیدهانش م یدستش را جلو
 ...میندار دویدردسر جد هیطاقت  گهیبرو... واقعا ما د نجای: از ادیگویم غزل

 ...کنمی: خواهش مکندیبا عجز اضافه م و
 چیکه ه کنمیو با اخم به صنندف نگاه م گذارمیغزل م یشننانه  یرا رو دسننتم

 ندارد... شیچند روز پ ی دهیبه صدِف تک یشباهت
 ...دوی: خدا لعنتش کنه فردیگویم یو به آرام گزدیلب م صدف

زه و فائ شودیباز م یی... در واحد رو به روشنومیغزل را م یپوف کالفه  یصدا
پرسد و نگاه کنجکاوش صدف را  ی... با محبت حالم را مدیا یم رونیخانوم ب

 کند... یاسکن م
 ...تو ای: برودیدر کنار م ینشاند و از جلو یلب م یرو یتصنع یلبخند غزل

فائزه خانوم تکان  یبرا ی... غزل با حفظ لبخندش سننردیآ یداخل م صنندف
ست یو در را م دهدیم شتش م یشرتم را تو یت نیبندد... آ ص ردیگیم دف و به 

گاهش از رو شننودیم رهیخ ها یغزل، رو یچهره  یپرتره  یکه ن  یعکس 
 در و خوردیرا پوشانده سر م منینش یشرق واریکوچک و بزرگ دو نفره مان که د

 ...دیردا یقشنگ یماند: خونه  یمن ثابت م یرو تینها
 ...رودیفرو م میبازو یغزل تو یها ناخن

 : حرفتو بزن و برو...میگویم خشک
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عارف رو یب ها یکی یت بل  نارش  فشیو ک ندینشنن یم ییرایپذ یاز م را ک
 اومدم... راستش یدست خال نجایا امیکه م یاول یمن دفعه  دی: ببخشگذاردیم

 کردم که درو... یاصال فکر نم
 و... بروو..._ صدف... حرفتو بزن 

سرفه ا شودیکه به لب دارد، رفته رفته پاک م یمحو لبخند ست  ،یو با تک  را
 ....ندینش یم

 ...زمیعز ایاندازم: ب یرا دور کمر غزل م دستم
 ...مینینش یمبل دو نفره م یصدف رو یبه رو رو

شت ها صدف شروع  ی: خب... نمزندیهم گره م یرا تو شیانگ دونم از کجا 
 جدا شدم... دیبگم از فر نکهیکنم... اول ا

 اندازم... یرا باال م میو ابرها خورمیم یتکان
شما از فر ستش اگه  ست م ن،یکرد یم تیشکا دی_ را سر در  شد... یباز درد

ست یو نم شدیگرفتار م دیفر ش میتون صال مهم ن ی... برامیجدا ب که  ستیمن ا
درمانگاه فکر کرده که من دارم بهش خ*ی*ا*ن*ت  یحسام تو ریام دنیاون با د

ستم ازش جدا  یکه من به راحت نهی... مهم ایزیهر چ ای کنمیم شمتون  ی... ولب
شدم که ا یاز طرف شرمنده  شکالت برا نیواقعا   یاومد... نم شیشما ها پ یم

 کنم.... یعذرخواه دیبا یدونم چطور
 یرا رو شیو کف دسننت ها زندیم ی...لبخندکنمیو مسننکوت نگاهش م رهیخ

 ...نی: واقعا ممنونم که گذشت کردگذاردیم شیزانوها
 !؟یبر شهی: مدیگویاز ته حلقش م غز
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صدا از ستم را جلو مخورمیجا م شیلرزش  ستش م یرو برمی... د ... گذارمید
سرد شت م یعاد ریغ یاز  ستش وح ستش را پس مکنمید شد و رو ی... د  یک

.. .ی... تشکر هم کردیکرد ی... عذرخواهیحرفهاتو زد: گذاردیاش م یشانیپ
 برو... گهیحاال د
هم ... نگاشودیو از جا بلند م داردیرا برم فشی... کزندیمجددا لبخند م صدف

 ...شودیم دهیهمراه باهاش به باال کش
گرفتم...  وقتتون رو دی: ببخشنندیگویو م کندیم کسیشننانه ف یرا رو فشیک بند

 ...تونییرایپذو... ممنون بابت 
 ...رومیم یغره ا چشم

 ...دیآ یبسته شدن در م یبعد صدا یا هیو ثان شودیرد م میاز جلو صدف
 ...کندیپوست لبش را با حرص م غزل

 : غزل؟!زنمیصدا م یآهستگ به
 ...دیآ یفرود م نیزم یرو یو به نرم خوردیمبل به جلو سر م یرو

 هیاورد... سننرش را به مبل تک یرا باال م شی... زانوهازنمیم شیصنندا مجددا
 نییچشم چپش پا یاز گوشه  یبندد، قطره اشک یو همزمان که پلک م دهدیم
 افتد: باز شروع شد... یم

... 
 یتوانم عاد ی... هنوز هم نمکنمیام را باز م ینیب یرو یروز بعد، گچ طب پنج

 نفس بکشم... اما خب نسبت به قبل راحت ترم...
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با سننکوت آزار دهنده اش  یباز تو غزل باز داشنننت  خودش فرو رفته بود... 
سر از دستش کالفه شدم و سرش هوار کشکردیام م ووانهید از که ب دمی... اخر 

 چه مرگت شده؟!
ثان یبرا ند  نه ا هیچ چا ها دیلرز یکه م یبا بغض و  گاهم کرد و در ن  تین

 ...ستیام گر نهیس یساعت رو کیداوطلبانه به آغوشم آمد و به مدت 
 داشننت که باز شیرا برا یروان ی هیتخل کیحکم  هیسنناعت گر کیانگار آن  و

 شد... لیتبد یشگیبه همان غزل هم
ر دفعه از غ نی... خوشنبختانه ارومیبه ده روز به شنرکت م کینزد یزیاز چ بعد

 خبر داشته... طمیچون از شرا ستین یخبر ییتوال یغر ها
کنم و حد االمکان  یاز صدف دور توانمیکه م ییتا جا کنمیم یروز ها سع نیا

ش یبرخورد شته با نگاه  یاگر از کنارم عبور کند هم برا یحت کهی... بطورمیندا
 چرخانم... یکردنش سرم را نم

 ینحوه  ریکه هسنننت نکنم، آنقدر درگ ینیغزل را حسننناس تر از ا نکهیا یبرا
ستم که گاه میبرخورد ها صدف ه  مدت نمیبیو م میا یودم ماوقات به خ یبا 

 نجاستی... و جالب اکنمیگذشته و من فقط دارم به صدف فکر م یادیزمان ز
 یتو شننتریمان هم ب ییاول جدا یاز روزها یروز ها فکر صنندف، حت نیکه ا

 ...دهدیسرم جوالن م یتو
مامان  یسننالگرد ازدواجمان مانده که تذکر ها نیماه به اول کیحدود  یزیچ

 ...شودیشروع م
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حسننام، مبادا سننالگر ازدواجتان فراموشننت شننود...  ریکه ام کندیتکرار م مدام
ندازه  زیچ چیه ناراحت و  یفراموش کردن مناسننبت ها یبه ا مهم زن ها را 

 ...کندیم یعصبان
ناراحت شنندن  یتجربه  یلیکه مامان جان نه که خودت خ زنمیدلم غر م یتو
و تولد و  یتا حاال سننالگرد ازدواج و نامزد! نه که بابا ؟یموارد را دار نیا یتو
ما را فراموش کرده؟! هنوز  دارید نیاول تا هم ادمیو کوفت و زهر  که  ته   نینرف

 دیکرد یهر سال موقع سالگرد ازدواجتان ما بچه ها را شوت م ش،یچند سال پ
 مادرجون... یخانه 
 ری! ام؟یکن یفراموش نم یمطمئن ری: امدیگویم یبیعج تیبا حسنناسنن مامان

 ریها... ام ستین یساگرد ازدواج شوخ نیاول ری! ام؟یاصال خودت برنامه دار
به فکر هد رودیم ادتی یکنیاگر فکر م ری! ام؟یخریم یچ هیهد  هیمن خودم 

 باشم...
از  خواهدی... دلم مونددیپ یعسنننل هم به مامان م گذردیکه م یدو روز یکی

من را انقدر خنگ و فراموشننکار فرض  یبگذارم وقت ابانیدسننتشننان سننر به ب
 ...کنندیم

سر یشب وقت همان سته ام و او با تمام وجود، محِو  ش ر د یترک الیکنار غزل ن
 یشده که اول و آخرش کامال مشخص است، جرقه ا یحال پخش و مسخره ا

 ...خوردیمغزم وول م یتو یو فکر شودیذهنم زده م یتو
مامان  که ینیسنننگ انیبرل سیاز سننرو شننتریب یلیغزل را خ دانمیکه م یفکر

... و البته مطمئنم که کندیذوق زده و خوشنحال م دهد،یرا م دشیخر شننهادیپ
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سرو ست حت سیاگر ان  ستفاده  کی یرا هم بخرم، غزل ممکن ا بار هم ازش ا
 نکند...

 ییشماره تماس چند آ انس هوا خواهمیم یاز منش رومیبعد که به شرکت م روز
 بگذارد... ارمیرا در اخت

برگه را از  یرو ی... شننماره تلفن هادیآ یداخل م یA4 یزود با برگه  یلیخ
 ...کنمیتشکر و مرخصش م یو از منش گذرانمینظر م
و  شننومیکشننم و دسننت به کار م یرا جلو م زیم یرود، تلفن رو یکه م یمنشنن

و  دهمیدسننتگاه قرار م یکامل تلفن را رو تیسنناعت بعد، با رضننا مین قایدق
 ...خوردیزنگ م لمیهمان موقع موبا

... زنمیلبخند م یگوشنن نیاسننکر یخندان و چشننمک زن غزل رو ریتصننو به
با یهمان روز تولدم بهم داد،  ی هیبه عنوان هد ریرا با چهار روز تاخ لیکه مو

 عکس را از خودش گرفت... نیا
 _ جانم غزلم؟!

 !؟ی_ سالم خوب
 !؟یزنیس م! چرا نفس نف؟ی_ خوبم... تو خوب

ست م شگاه اومدم... غذاتو در  گرمش دیفقط با کنمی_ آره خوبم... تازه از دان
 برم باشگاه... خوامیعسل که از اونجا م یخونه  رمی... من میکن

 سر راه... رمیگیم یزیچ هی... خودم ستیالزم ن ی_ اگه خسته ا
 _ نه... مرغ رو بار گذاشتم، فقط مونده برنج...

 !؟یکرد کاری... امتحانتو چیمرس_ باشه... 
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 ...شمی_ اممم... بد نبود... پاس م
ها توانمیم دهیند لب  که  له اش  یرا کج کرده و موقع ادا شیتصننور کنم  جم

 ...کندیم دادیصورتش ب یتو یتینارضا
 ...یشی... باز خوبه که پاس میچرخیخونه ول م ی_ ابنهمه تو

 !ر؟ی: ِا... امکندیم اعترض
 کشد: خاک به سرم... یم غیج یناگهان و

 شددددد؟؟!! ی_ چ
 ! فعال خدافظ...؟یغذام سوخت... کار ندار ی: وادیگویم هول

 ...کندیماند و قطع م یمنتظر جواب من نم و
 ...وونهی: دزنمیلبخند م لیخاموش موبا یصفحه  به

... 
 ...کنمیرد م یکی یکیحوصله کانال ها را  یب

شگاه که آمد، آنقدر خسته بود  ساعت ست و غزل خواب... از با شب ا شت  ه
 زود به خواب رفت... یلیدوش گرفت و خ عیکه سر
ا بود ب یبه خاطر خستگ دانمیحوصله است... حاال نم یهم ب یکردم کم حس

 افتاده است...؟! یاز خانه اتفاق رونیب
ندازم... از سننکوت  یم میرو شیپ زیم یرا خاموش و کنترل را رو ونیزیتلو ا

 متنفرم...
س یصدا شتن موبا ی... برادیا یم امیپ دنیتک بوق ر با  و شومیخم م میبردا

 ...زنمیصفحه ضربه م یشست رو
 شوم... رهیخ یچند مات به گوش یبرا شودینام صدف باع  م دنید
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 دهیکردم... تازه فهم هیعمرم گر یتمام روزها یموقع به اندازه  نی"پارسنننال ا
 اوردم" میسر خودم و زندگ ییدم چه بالبو

ست؟! پارسال هم یامیچه پ گرید نی... اکنمیم اخم شار  نیا موقع؟! به ذهنم ف
 رمیگدست یچیه یبوده و وقت یموقع چه روز خاص نیپارسال ا نمیاورم تا بب یم

 !ه؟ی: منظورت چکنمیم پیاراده تا یشود، ب ینم
 رسد... یم یدیجد امیکشد که پ ینم یطول

 شود... یبلند م“ خاک ”  یبو زند،ی: باران که مندیگوی"م
 ...اما

 ..."شودیبلند م” خاطره ”  یبو زند،یباران که م نجایا
 دهیسالن کش یقد ی... نگاهم به پنجره خورمیم یاراده ا یو تکاِن ب زندیم رعد

صدا شیجلو ریحر ی... پرده شودیم شانده...  شر باران بهار یرا پو را  یشر
 بشنوم... توانمیم

 ری: زشودیذهنم تکرار م یجمله تو کیکشم و تنها  یم میلب ها یرا رو دستم
 را داد... یخداحافظ یب*و*سه ات طعم ب*و*سه  نیباران... اول

 یکنیام چکار م یبا من و زندگ ی... داردهمیهم فشننار م یرا رو میها چشننم
 !؟یلعنت یباز سر از ذهنم در اورد یصدف؟! چطور

افتد... به  یسننرم م یرو یا هیکه سننا سننمیبنو شیبرا یراهیبد و ب واهمخیم
 ...ستادهیسرم ا یکه کنار کاناپه و باال نمیبیو غزل را م گردانمیسرعت سر بر م

 شهی... غزل لبخند بر لب دارد... لبخندش را بر خالف همزنمیبار پلک م چند
 اصال دوست ندارم...

http://www.roman4u.ir/


 715 بی نهایتند لبخ

 ری: دسننتت درد نکنه امرودیبخشنند و عقب عقب م یرا وسننعت م لبخندش
 حسام... دستت درد نکنه...

... 
 : غزل...کنمیپرت م زیم یرا رو لیموبا
 ...یلی... خریام ینامرد یلی_ خ

 : غزل...شومیجا بلند م از
 حسام... ریتوپد: ازت متنفرم ام یصورتم م یتو
و  مگذاریدر م یرا ال میپا ی... قبل از بسننته شنندن پنجه دودیبه طرف اتاق م و

 !؟یکنیقضاوت م یالک یچ ی: برادهمیدر را به جلو هل م
س نهیس ضاوت م ی: الکستدیا یام م نهیبه  که  دمیدیم دیبا یچ گهی! دکنم؟یق
 ! هان؟!دم؟یند
رود: هر وقت اومدم  یکوبد و خودش عقب م یام م نهیکف دو دستش به س با
 یشننرکت به اون بزرگ ی... توکنهیغش م اتاقت اونم بود... تو ب*غ*لت یتو
شو به ... پامارستانیکه خننننننانومو برسونه ب شهینم دایکس جز تو پ چیه گهید

 ...دیفرست یعاشقانه م امیهم پ ی... برایخونه م باز کرد
 ... هننننان؟!یکه نکرد یکردیم دیبا کاریچ گهیکشد: د یم غیته دل ج از

 نزن...: غننننزل... حرف مفت بندمیم پلک
از حرف هام  یکی: حرف مفت؟؟!! کدوم کوبدیچپم م یرا به شننانه  مشننتش

کدوم  غه؟  ته؟ درو که گفتم نکرد ییکارها نیاز ا یکیمف کدوم یرو   یکی... 
بود؟! اگه همه ش  یعکس العمل تو چ کردمیکار ها رو م نیشون؟! اگه من هم

 ...ننی... تو چزدمیور دل پارسا بودم؟ اگه باهاش الس م
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 تو دهنتا... زنمی: مدارمیدستم را با فاصله از صورتش نگه م پشت
به من بخوره... ع*و*ض*ی  یکنی: غلط مزندیدسننتم م ریز محکم دسننتت 

ندمیدهنمو م یرذل... هر چ  یچی... بگم هرمیدلمو صننناف بگ خوامی... مب
 ارم؟یبه روت نم یچیمن احمقم که ه ی... فکر کردیشی... تو پررو تر مستین

گه ماحترا خت... دلم نم دارمیمتو ن نا خوادیبدب ثل ز به راه م زاغ  گهید یراه 
 ...یشیتو آدم نم یو چکت کنم... ول ارمیدر ب اهتویس

 ...یسازیاز کاه کوه م یچطور نی_ حرف دهنتو بفهم غزل... بب
! چرا سننت؟ین یچیه نتونیب یکن یبهم ثابت نم یچ ی_ کاه؟! کدوم کاه؟! برا

بکشه  تیپاشو از زندگ یبگ یابست یبار مثل ادم... مثل مرررد جلوش وا نم هی
 !؟یجلوش ُشل و وارفته ا شهیهم یچ ی! برارون؟یب

 دیبا کهیکشد: چرا اون زن یم غیاندازد و از ته دل ج یسرش م یرا رو شیصدا
 عاشقانه بده؟؟!! امیساعت از شب به شوهر من پ نیا
 د...شو یباالخره اشکش روان م و
برم: اخه کدوم  یرا باال م میکشننم و متقابال صنندا یرا م میتمام قدرت موها با
 عاشقانه؟ امیپ

تکان  نیکشنند و سننرش را به طرف یصننورتش م یدسننتش را محکم رو پشننت
 خوبه... یلیحسام... خ ریام یباز یخوبه که اصال خودتو نم یلی: خدهدیم

 یاونطور ؟یهنوز دوسش داشته باش یتونیم یکشد: چطور یرا باال م دماغش
 یتونیم ی... چطوررونیانداختت ب شیآشننغال از زندگ هیخردت کرد... مثل 

 حسام؟! ریام ی! چطور؟یهنوزم دنبالش موس موس کن
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به طرفش تکان م انگشنننت عد از گفتنش  ی: حرفدهمیاشننناره ام را  که ب نزن 
 ...یبش مونیپش

 !مون؟ی: هه... پشردیگیرا رو به سقف م سرش
عشننق  از یمونی... پشننهیمونیمن پر از پشنن ی: تموم زندگکندینفرت نگاهم م با

 یسننال، تعداد روز ها کی نیا یاز ازدواج با تو... تو یمونیاحمقانه م... پشنن
 به تعداد انگشننت میکه داشننت یبدون تنشنن ی... تعداد روزهامیکه داشننت یخوب

.. باختم. مویر تو من زندگ... کنایتن منو لرزوند شهی... همدهیدست نرس یها
 ...خوشبخت تر بودم یلیخ ییالنفس نبودم خ فیواقعا اگه االن زن توئه ضع

عا... فکر کردمیگویزده م حرص عالمم؟!  ی: اره واق من مثال خوشننبخت دو 
ودت با خ یباشننم که مبادا خانوم فکر بد بکنه... تو چ دیمواظب هر حرکتم با

 !؟یفک کرد
ش یتونیم ی... چطوردمیند میزندگ _ از تو نامرد تر به صدف با و  یهم با اون 

 ! ها؟؟!!؟یببند شمیو دوستت دارم به ر یعشق کن یمن ادعا یهم برا
: ندارم آقا ندارم... اصننن دوسننت ندارم... غلط کردم... دروغ کشننمیم هوار

صال م باهاش  رو ینیبه بعد کنار من بب نیکه از ا ی! هر زنه؟یچ یدونیگفتم... ا
 هان؟! یکن کاریچ یخوای... مرمشیبگ خوامیه دارم... مرابط

 !؟یگفت ی: تو... تو االن چکندیباز نگاهم م مهین یدهان با
دوسننت ندارم...  گهی: دوسننت ندارم... دمیگویم یلجباز یحرص و از رو با

... من ه*و*س بازم... تنوع طلبم... ه*ر*زه ام... هر یداشننت یاون اوال برام تازگ
 اول یمال روزا تتیهسننتم... تو هم جذاب یکه فکرشننو بکن یک*ث*ا*ف*ت

 ...یایبه چشمم نم گهیبود... االن د
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 !؟ی: دوسم ندارزندیلب م مرتعش
دوسننت  کنمیو تکرار م سننتمیوام نجای: آرررره... تا فردا هم شننده ازنمیم داد

 بکن... یدوست دار یندارم... حاال هم برو هر غلط
 کشم... یم رونیرا از کمد ب نمیشلوار جو  زنمیکنارش م یتنه ا با

 ی ارهیهمون پت شی: آره برو... برو پکندیم غیج غیو ج سننتدیا یم میبه رو رو
 ل*ج*ن...

 ترسم؟! یازت م ی... فک کردرمیغرم: اره م یخشم م با
و  پوشننمیشننلوارک چهار خانه ام م یرا رو یزغال نی... جزنمیم رونیاتاق ب از

ب*غ*لش  یرا تو لمی... موبادیا ی... غزل پشت سرم مزنمیرا چنگ م چمیسو
به منم  یکرد دایعاشننقانه پ امیپ یهر چ ای: بمیگویو با تمسننخر م کنمیپرت م

 خبر بده...
فشننارد: به خدا که اون دختره رو  یلب م ی... غزل لب رورومیبه طرف در م و

 ...نی... فقط صبر کن و ببدمیجرش م
 ...کوبمیو در را پشت سرم م دهمیبرو بابا به طرفش تکان م یرا به نشانه  دستم

... 
ها خ نیا با غزل ازدواج کنمیموضنننوع فکر م نیبه ا یلیروز که اگر   ...

 شیپ یام بود، چه سننرنوشننت یزندگ یغزل، صنندف تو ی...اگر به جاکردمینم
 ؟!افتاد یم یسال چه اتفاقات کی نیهم یحداقل تو ای... گرفتیقرار م میرو

مهیکه ا میهم مجبور بود ازب مل کن یتنش و دل نگران نه  مهنهیا ای! م؟یرا تح
 !مان؟یزندگ یتو میدغدغه داشت
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 رییپارسنننا نگاه خانواده بهمان تغ یکردم، با حرف ها یبا غزل ازدواج نم اگر
 !کرد؟یم
 شد که بخواهد آن حرف را بزند؟! یاصال پارسا با ما دشمن م ای

پارسنننا هنوز برادرم بود... ا یبا غزل ادواج نم اگر قت  را  یکی نیکردم، آن و
 کامال مطمئنم!!!

 اش را یبند و بار یب نهمهیتوانسننتم ا ی! م؟یغزل بود چ یصنندف به جا اگر
 ...معقولش را ریغ یبر خواسته ها یاش را... پافشار یتحمل کنم؟! تنوع طلب

ع دعوا ها بود که موق ی... کاش کسننکوبمیم نیکف دسننت به فرمان ماشنن با
 گرفت... یدهانم را م یجلو
! رد؟یگیبرود نفسننم م شیکه خار به پا یغزل را دوسننت ندارم؟! من؟! من من

شمم افتاده؟! چرا من محض  میاش را برا یغزل تازگ ست داده؟! غزل از چ از د
 ییبه حرف ها تیذره موقع عصبان کیذره... فقط  کیخدا هم که شده  یرضا

حسننام... خاک عالم  ری!! خاک بر سننرت امکنم؟؟یاورم فکر نم یکه به زبان م
 بر سرت با حرف زدنت...

م ا یزندگ یغزل تو یگفته من صدف را دوست دارم، وقت ی... اصال کاووووف
غزل را  یمو کی... من می... به درک که دارمیکه دار میاسننت؟! حاال تنش دار

 کنم... یبا صد تا مثل صدف عوض نم
سال با هم بود میبرا صدف شده... دو  شقش میتمام  شتم... عا ستش دا ... دو

 بودم... اما االن نه... دیهم... شا
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شق زندگ نیاول صدف شق یع سر انجام نرس یام بود... ع  کی میو برا دیکه به 
به  یاسنننت که گاه نیهم یرا کامال قبول دارم... برا نیعقده شننند و ا فکرم 

 شود... یم دهیکش شیسو
در کنار  یتصننور کند زندگ خواهدیو م کندیم طنتیشنن یفکر گاه نیهم و

 شود... یصدف چگونه م
 یلیبدهم، اصال... غزل را دوست دارم... خ حیغزل را به صدف ترج نکهیا یول
سادیز شتم،  ی... ح صدف دا شق تند و پر ه کیکه به   بود که تبش هم جانیع

 ...کردیزود فروکش م
 ...کنمیعوضش نم ایتجربه کردم که با دنرا  یآرام یغزل عاشقانه  با

... 
 ...کنمیبرج متوقف م یرا روبه رو نیماش

ستم شم و  یم میها بیبه ج لمیکردن موبا دایپ یرا برا د  یه لحظ نیاخر ادیک
نه م خا ها یخروجم از  به خودم و چرت و پرت  باز  نت م میافتم و   یلع

 فرستم...
 نشده باشد خوب است... وانهیتا حاال د غزل

 ...دارمیکوبم و به طرف ساختمان قدم برم یرا م نیماش در
هت ب تینها یب یبعد صدا یا هیفشارم... ثان یزنگ م یشاس یرا رو انگشتم

 !؟یکنیم کاریچ نجایحسام؟! ا ری: امچدیپ یگوشم م یصدف تو یزده 
 ...نییپا ای: بشومیو به جلو خم م دهمیم هیتک واریدستم را به د کف

 !؟یچ یعنی_ 
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 ...نییپا ایب گمی: بهت ممیگویخشم م با
 باال... ایکوچه... زشته... تو ب ی: داد نزن توکندیپچ م پچ

 یو داخل م دهمی... فورا در را به جلو هول مدیآ یتلق باز شنندن در م یصنندا
بان تو ندیچرت م گاهشیجا یروم... نگه عبور  شیرو شیاز پ عی... سننرز

 ...شومیو وارد آسانسور م کنمیم
در را باز  یباز اسننت... به اهسننتگ مهیدر ن رسننمیواحد صنندف که م یجلو

 است... کیتار مهی... خانه نکنمیم
 یپهلو م یکه گره روبدوشننامبرش را رو نمیبیو صنندف را م کنمیرا رد م راهرو

 !ر؟یشده ام یبندد: چ
هابرمیطرفش هجوم م به نه  به رمیگیرا م شی... شنننا پشنننت سننر  وارید و 

 شده؟! ی: چدیگویمنگ م یو کم دهیکشد و ترس یم یغی... جکوبمشیم
 می: تو چه مرگته که دست از سر من و زندگدهمیمشتم فشار م یاش را تو چانه
 ! ها؟!؟یفرست یمن م یکه برا هیچ امایپ نی! ا؟یداریبرنم

 ...ری: آ... آخ... امزندیلب م یسخت به
 ...کندیشگفت زده ام م کنم،یکه از دهانش استشمام م یالکل یبو

قب م کنمیم شیرها  ...یبافیم یور یکه در ی: پس بگو... م*س*ترومیو ع
 بارون و خاطره و کوفت و زهر مار...

 کشد... یم شیفک و گونه ها یبغض دستش را رو با
همه  یقبول کن یخواینم یچ ی: صدف برازنمیچنگ م میچرخم و به موها یم

 تموم شده؟! یچ
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مه م یم زیم یپر رو مهیو جام ن یبه بطر نگاهم با مک  ادا تد و  : تو دهمیاف
 !؟یهست ی... االن دنبال چیکه تموم کرد یخودت بود

شدم... تو تا حاال  مونی: خب پشکنمیسرشانه ام حس م یدستش را رو یگرم
 !؟ینشد مونیپش یزیاز چ تیزندگ یتو
ارچه پ یرا از رو شیافتد... بازوها یم نییست صدف پا... دگردمیعقب برم به
 !؟یمتیبه چه ق یمونی: پشرمیگیروپوشش محکم م زیل ی

 ؟من؟! آره یخراب کردن زندگ متی: به قمیگویو بلند م دهمیتکانش م محکم
د دانشگاه از کنارت ر یتو ادتهیموقع ها بود...  نی: پارسال همدیگویربط م یب

و رد  یدسننت غزل رو محکم گرفت ادتهی! ؟یاصننال نگاهم نکرد ادتهیشنندم؟! 
... نیبه گوشم رسوند شما دو تا نامزد کرد یرحم یب تیهم با نها ای! پو؟یشد

 تیهم اولو میبود همکه با  یاون زمان یمان مانع بود... حت نیب شننهیغزل هم
 اول تو غزل بود تا من...

شه؟! م یکه چ یگیرو م نای! ا؟ی_ که چ  تیکاراهات غزل رو اذ نیبا ا یخوایب
 ...یذارم ناراحتش کن ی... نمذارمی! من نم؟یکن
 !!!کنمیم تیاذ یگریاز هر کس د شتری: من خودم غزل را بگذردیاز ذهنم م و

غزل رو ناراحت کنم...  خوامیگذارد: من نم یام م نهیسنن یدسننتش را رو کف
 ...خوامیمن تو رو م

بابا آخه مگه من تحفه خوردیتلو تلو م ی... کمرومیو عقب م کنمیم شیرها  :
ندگ یدار یفهمیم؟! صننندف م اون  ای! ؟یکنیم کاریمن و خودت چ یبا ز
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تماد کنه اع یبه زن تونهیم گهید ،یکه تو باهاش کرد یبا کار ی... فکر کرددیفر
 !؟یشتو ادم ب هخراب بشه ک دیبا گهید یبده؟! چند تا زندگ لیو خانواده تشک

 ...تونهیم مه دی! فر؟یبد لیتشک یزندگ ی: چطور تو تونستکندیم یا سکسکه
... فقط یزن من نبود ی! ول؟یفهمی... می: احمق تو زن اون بودزنمیم ادیفر

 !؟یکنیم سهیدو تا رو با هم مقا نی... ایدوست دخترم بود
سکه م یدماغش را باال م صدف سک شد و باز   یکاناپه  نیاول ی... روکندیک

 ینگران یهمراهم بود... کاش غزل از رو لمی... کاش موباشومیسر راهم ولو م
باز هم  ،یبا وجود آنهمه حرمت شننکن دمیفهمیگرفت... کاش م یتماس م

 دوستم دارد...
شتم شاره ام را رو انگ صدا یپر م مهیجام ن یلبه  یا شم...  خرش خرش  یک

ش سرپا دهیک ا دردناکم را ب یشانی... پدیآ یصدف به پارکت م یها ییشدن 
 ...دهمیدست محکم فشار م

 ...ردیگیقرار م دمیصدف در معرض د انیعر یبعد، ساق ها یا قهیدق
 یرا رو یدنینوشنن یبلند محتو هی... جام پارومیو چشننم غره م کنمیبلند م سننر

 ...رودیو عقب م گذاردیم زیم
 !ه؟یچ نی: امیگویپوزخند م با

 ...یبدون دی_ تو بهتر با
صله کنارم م با ش یفا شددهدیو ادامه م ندین شو برو پ ی: بخور آروم که   شیپا

 غزل جونت...
گاه به بطر رهیخ ن ندیو ن ندیبیم زیم یرو یام را  ندیم شننخ به درد تو ز : اون 

 که برات آوردم بهتره... ینی... اخورهینم
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 ...کندیو جام خودش را پر م ردیگیرا به دست م یبطر و
 ی... واقعا آنقدر سننر درد دارم و عصننبدوزمینگاهم را به جام خودم م مجددا

هوش  یب یننوشننم از شنندت فشننار عصننب یاگر کم کنمیهسننتم که حس م
 قرار دارند.. دنیسرم در معرض ترک یها رگیمو قتای... حقشومیم

 ...سوزدیم می... گلوکنمیم کیرا به لبم نزد جام
صدف و پاها کنمیم یسع هم انداخته و روپوش کنار رفته از  یرو ینگاهم به 

 ..کشم. ینفس سر م کیرا  یدنیاز نوش یمی... نفتدیلباس خوابش ن یرو
که  کنمیفکر م نی... به اکنمی... من هم نگاهش نمدیگو ینم یزیچ صننندف

 میو بگو رمیآرام شننوم... به خانه بروم و با تمام وجود غزل را در اغوش بگ دیبا
ستش دارم... صبان یاز رو میحرف ها یهمه  میبگو که چقدر دو بوده و  تیع

 ندارم... یگریزن د چیه ایبه صدف  یحس چیمن ه
ش ی ماندهیباق سر م یدنینو شمیرا  ساس رخوت مک سرم را به کنمی... اح  ...

شت صوبندمیپلک م ی. کم دهمیم هیکاناپه تک یپ  یزل وقتغ یبهت زده  ری... ت
کنار  میچشننمها شیلحظه هم از پ کی!"  ؟ی"دوسننم ندار دیپرسنن تیبا مظلوم

 رود... ینم
ظه حس م کی ی... براگزمیم لب مشنننامم  یعطر غزل تو یبو کنمیلح

 ...میگشا یپلک م ی... با سستدهیچیپ
 : غزلم؟!کندی... دستم را به طرفش دراز مزندیلبخند م غزل

ستش ستم م یرا تو د صاف مگذاردید شی...  ستش را م نمین شم تا ب یو د ه ک
 ...ردیگیام قرار م نهیس ی... سرش رودیایآغوشم ب
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و از ته دلم  ندینشنن یچانه و گردنش م ریاز فرق سننر تا ز زمیر یها ب*و*سننه
 : دوست دارم عشق من...کنمیزمزمه م

*** 
دسننت  نی... سننرم را بزدیریاعصننابم را به هم م شینفس نفس زدن ها یصنندا

 را منفجر کنم... یسر لعنت نیا خواهدیفشارم... دلم م یم میها
 حسام؟! ری: امدیگویم آهسته

 : خفه شو... فقط خفه شو...زنمیم ادیتمام وجود فر با
و با تمام قدرت به  گردمیبرم کند،یکه شننانه ام را لمس م شیانگشننت ها نوک

 : گمشو برو اونطرف صدف... از من دور شو...کوبمیاش م نهیس
 !؟یحاال از من طلبکار یاستفاده هاتو کرد ! سوءه؟ی: چدیگویزده م حرص

سمتش م یرو ستم م یبرهنه اش را تو یچرخم و بازوها یکاناپه به  ... مریگید
 ی: چه گهکنمیم شننتریرا ب میفشننار انگشننت ها شنننومیناله اش را که م یصنندا
 تو ک*ث*ا*ف*ت ه*ر*زه؟! یخورد

 !؟یداره که تو جنبه ندار ی: به من چه ربطندینشیبه اشک م شیچشمها
 حال و روز افتاده که من نیبه ا یدنینوشنن کیپ هیتا حاال با  ی: کزنمیم عربده

 !!؟؟یبود ختهیر یچه آشغال یدنیاون نوش ی! توفتم؟یب
 ...یچی: هدیگویته حلقش م از

شار شت ها ف ستخوان ها میانگ ستن ا شک به من  :کنمیم شتریب میبازو یرا تا 
 !؟ع*و*ض*ی یفرض کرد یمنو چ دروغ نگو... تو

... یآروم بشنن خواسننتمی: فقط... فقط مکندیناله م شیو از درد بازو گزدیم لب
 دو تا آرامبخش که بن...
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 ...شودی... اشکش روان مکوبمشیکاناپه م یتمام قدرت به پشت با
 ...دارمیکاناپه برم ی هیرا از کنار پا شلوارم
 ...یبر یتون ی: نمکندیهق هق م صدف

... ری: فقط دهنتو ببند و خفه خون بگزنمیانطرف تر چنگ م یرا از کم راهنمیپ
 دفنت کنم... نجایدارم که بکشمت و هم نویا تیچون من االن قابل

 ...یو بر یول کن نجایا ینطوریمنو هم ی: حق ندارکندیزر زر م هیگر با
باال  شیها نهیتا س یروپوش لباس خوابش که رو ری... زبرمیطرفش هجوم م به

من  که یدختر هم نبود ی: تو حتشومیتنش خم م ی... روشودیمچاله م دهیکش
بابت کار بال رمیعذاب وجدان بگ یکه کردم ذره ا یبخوام  تازه مگه تو دن  ...

 خوش باش... ادشی! برو با ؟ینبود نیهم
 ...دهییگرا یصورتش به کبود پوست

 ...مکنیوا گون م شیرو اِت یام محتورا با تم زیحرکِت پا، م کیچرخم و با  یم
نت هم برسنننه  یوقت نمیکشننند: بب یم غیج صننندف به غزل گوش غزل جو

 !؟یکنیم یقلدر ینطوریهم
... صنندف هنوز پشننت سننرم رومیبه طرف در م راهنمیپ یبسننتن دکمه ها نیح
حسنننام... نرو...  ری... امکنمی... بدبختت مگمی: من بهش مکندیو داد م غیج
 ...ننننری... امیبر ینطوریهم یتون ینم
سرم م در شت  سور پرت م ی. و خودم را توبندمیرا پ سان ه را ب می... موهاکنمیآ

 ...؟!ای: خدازنمیکشم و لب م یچنگ م
 ... خدا؟! هننه...شودیخودم از خودم چندشم م و
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سور از هم باز م یدرها سان  یبلند هیبه جز آبازور پا یالب ی... چراغ هاشوندیا
 خاموشند... یهمگ

 ...کنمیم یساختمان را ط یتا ورود یالب ریسرعت مس به
 ینیکاش ماشنن یکه ا کنمیاز ته دل ارزو م گذارم،یکه پا م کیتار یکوچه  به
 له کند... شیها ریتا ریمن را ز نجایو هم دیایب

... 
 ...شومیچرخانم و وارد خانه م یرا داخل قفل م دیسر و صدا کل یب

 منیاز نش ی... تنها نور کمرنگکندیرا القا م یوش خانه حس بدخام یها چراغ
 فضا را روشن کرده...

ن بلند روشنن هیو به طرف آبا ور پا کنمیپرت م یرا کنار جا کفشنن میها کفش
با درومیم خودش مچاله  یتو ونیزیتلو یجلو یکاناپه  یغزل که رو دنی... 

 ...شودیشده آه از نهادم بلند م
ستش را ززنمیزانو م شیپا نییو پا زنمیرا دور م کاناپه رده سرش ب ری... هر دو د

 خوابش برده... هی... با گرکندیم ییصورتش خودنما یو رد اشک رو
 اورد... یمتورم و قرمزش دلم را به درد م یپلک ها دنید

ست سب یموها یو به نرم کنمیدراز م د ... مزنیبه گونه و گردنش را کنار م دهیچ
 دارم...احساس خفقان 

 خوردیم یفیچسبانم... تکان خف یرا به گونه اش م میو لب ها رمیرا جلو م سرم
 شود... ینم داریب یول

ه اش و چان ینیب ی غهی... تشی... پلک هایشانی... پب*و*سمیاش را م قهیشق
 را...
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 ...ری: امندینش یخشدارش به گوشم م یصدا
 : جونم؟! جون دلم...میگویته دل م از

 : ولم کن...دهدیستش را به شانه ام فشار مد کف
 ...نننشی... هننشی_ ه
 : ولم کن...دیگویتر و البته گرفته تر م بلند

ستم سر م ریرا ز د و با تمام وجود در  کندیافاقه نم شی... تقال هادهمیگردنش 
 ...رمشیگیآغوش م

 کشد: ولم کنننن... یم غیو ج دیآ یام فرود م نهیشانه و س یرو شیها مشت
 ... غزلم... آروم...شیچسبانم: ه یرا به گردنش م میها لب

ست ... به من دستمیتو ن یچی... من هستمی: من غزل تو نزندیکتفم چنگ م به
 نزن...

.. ... اشتباه کردم. خوامی... من معذرت مدیکشم: ببخش یگردنش نفس م یتو
ص یهمه چ شیدار یتحمل هیتو هم  دونمیمنه... م ریتق . ...دی... غزلم... ببخ
ش ست دارم... فقط تو رو... تو رو با دندیببخ  ینم عوض ای... من فقط تو رو دو
 کنم...

 مثل سگ... ولم کن... یگی: دروغ مکندیم ناله
کن...  یکمترم... تو بزرگ وونی... من از حسننتمی_ من سننگم... من آدم ن

 ... اشتباه کردم... غلط کردم...زمیعز
 شی... غزل هم شانه هازدیریشانه اش م یرو می... اشک هازنمیتند پلک م تند

 بود...؟! ییچه بال نیا ایلرزد... خدا یم
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 ...یکنیم تیمنو اذ شهی_ هم
 یدونی! تو م؟یبخشنن ی... غزلم؟! منو نمکنمینم تتیاذ گهی_ اشننتباه کردم... د

! ؟یدونی... نمکنمینمتو رو با صد تا مثل اون صدف ه*ر*زه عوض  یمو هیمن 
 ...یمن یدلم... تو تنها عشق زندگ زیعز

 ...ستمی: نکندیهق م هق
 ...ی: هستکنمیرا نوازش م شیو موها گذارمیدستم را پشت گردنش م کف

 یزندگ نیحسننام... به خدا تو ا ریام یکنیم م وونهید ی... داردمیبر گهی_ من د
 کم آوردم...

 : منم کم اوردم...کنمیدلم زمزمه م ی... و توگزمیم لب
 ... منم...ی... خودت گفتیمنو دوست ندار گهی_ تو که د

 جمله اش را کامل کند... دهدیامان نم هیگر
: دروغ گفتم... به شومیم رهیخ سشیخ یچشمها یبرم و تو یرا عقب م سرش

 شننهی... مگه میبود شننهی... همی... نفسننمیبودم... تو جونم یخدا عصننبان
 وست نداشته باشم؟د

تا فردا صننبحم که شننده  یتو چشننمام و گفت یزل زد یاونجور ی... وقتی_ وقت
 ...ی... وقتیدوسم ندار یگیم

شتم را رو چهار سه... بگذارمیم شیلب ها یانگ شتباهاتمو نیاز ا شتری: ب به  ا
 ...اریروم ن
ه ب دیمن با یآورد: تا ک یم نییپا شیلب ها یو دسننتم را از رو ردیگیرا م مچم

 خاطر تو عذاب بکشم؟!
 فرستم... یم رونیب نهیو نفسم را اه مانند از س بندمیم پلک
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 : غزلم؟!کنمیحلقه م شیرا دور زانو می... انگشت هاشودیاز جا بلند م غزل
 نکن... دارمیرم... ب ی: من فردا شرکت نمدهدیهوا تکان م یرا تو دستش

 ...رودیم و
... دل غزل رومیوا م نیزم یو من همانجا رو دیآ یتاق مشدن در ا دهیکوب صدا

 شود... یوقت با من صاف نم چیه گرید
شتم صدف... لعنت به همه  یام م یشانیرا به پ م شارم... لعنت به  ف صد یف

 ...رندیگیم یبه باز ینطوریرا ا گرانید یکه زندگ ییها
رد متاهل م کینگه داشتن  یپست باشد که برا تواندینفر تا چه حد م کی واقعا

 بزند...؟! یکار نیخانه اش دست به همچ یتو
کشم و تازه آن موقع است که فکرم به کار  یکه امکان دارد م ییرا تا جا میموها

 افتد... قرص ارامبخش؟! یم
 ...کنمیم دایپ زیم یرا رو لمیو موبا گذارنمیرا از نظر م اطرافم

 ...رمیگیصدف را م یشماره  تیحرص و عصبان با
 !ه؟یچ گهی: ددیگویم یگرفته ا یو با صدا خوردیبوق م چند

سته  به ش ی: توکنمیو پچ پچ م شومیم رهیاتاق خ یدر ب  یه کوفتچ یدنیاون نو
 !؟یبود ختهیر

 ...کنمیگلو خفه م یرا تو ادمیو فر دیگویم ییبابا برو
 ...کنمیت م کهیت کهیت امیم شمی_ به خدا صدف... به جون غزلم پا م

 منم گفتم ارامبخش... یدیبار پرس هیکشد:  یم غیج
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تا ارامبخش... اونم تو خه ع*و*ض*ی... دو  که ه ی_ آ کل... من  ... یچیال
 ... مثل آدم جواب سوالمو بده...خوابونهیکله م هیرو هم حداقل تا فردا  لیف

مه م یبیغر بیعج نام ندیرا زمز تا م ک  یچه کوفت گرید نیبپرسننم ا میآ یو 
 ...چدیپ یگوشم م یبوق بوق قطع تماس تو یاست، صدا

 اندازم... یم نیزم یرو میرا کنار پا لمیو موبا میگویم یلب ریز یلعنت
 زیهق هق ر ی... صننداشننومیو از جا بلند م رمیگیکاناپه م یرا به دسننته  دسننتم

 ...برمیباز کردن در جلو م ی... دستم را برادیآ یغزل از داخل اتاق خواب م
 یکشننم و وارد اتاق کنار ی... دسننتم را پس مکندیآخر خودش را خفه م غزل

 ...شومیم
 ...کنمیو لپ تاپ را روشن م نمینش یم زیم پشت

اخرش  نیکه تکرار کرد فقط م یبیغر بی... از نام عجیچه گفت؟! لعنت صدف
 ...نوفنیبر وزن استام یزیچ کی... دیا یم ادمیرا 

شت  پیدارم تا ادیرا که به  یزیلغزد و همان چ یم دیصفحه کل یرو میها انگ
 ...کنمیم
 ...دیا ینفسم باال نم کنمیرنگ حس م یدرشت و آب یها تریت دنید با
 ...یاحساس سرخوش -

 ...یجنس لیم کی_ تحر
 _ خارج شدن از مکان و زمان...

 ...بندمیفشارم و لپ تاپ را با خشونت م یام را م یشانیپ
 !؟یجنس محرک
 !؟یاورد یها را از کدام گور نیتو ا صدف
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 کنمیم یکوچک اتاق را ط یدور تا دور فضا شتری... صد بار بشومیجا بلند م از
 مشت بکوبم... واریبه در و د خواهدیکشم... دلم م یرا م میموها یو ه

 بر سر من و عقل ناقصم... آخر حماقت تا چه حد؟؟!! خاک
تاق ر ه  یصننبح تو تا به خودم و صننندف و همه  رومیما  یلعنت م ایدن یو 

 فرستم...
شمها کینزد ساعت ست که تازه چ صبح ا صله ب شودیگرم م میهفت  ا و بالفا

 پرم... یاز جا م یگرومب یصدا
 : غزل؟!کنمیو در اتاق مجاور با با هول باز م کنمیسرعت اتاق را ترک م به

و به طرف  گذارمیشنننوم... پا به اتاق م یرا م دشیشنند یسننرفه ها یصنندا
 ...رومیم یبهداشت سیسرو
: میگویو اهسته م رومی... جلو مزندیخم شده و به شدت عق م ییروشو یجلو

 شده؟! یچ
 ...کندیو سرفه م گذاردیم ییرا دو طرف روشو شیها دست

 شده؟! یچسبانم: غزلم چ یدستم را به کمرش م کف
: از زنمیصننورتش کنار م یرا از جلو شیپاشنند... موها یصننورتش اب م به
 !؟یاریصفرا باال ب ینطوریخوبه ا نی... ببیخودتو خفه کرد روزهید

 ...زندیبندد و با حرکت دستش کنارم م یآب را م ریش
شت  میرب ای... بروزیاز د ینخورد یزی: چرمیگیرا م شیروم و بازو یسرش م پ

 صبحانه بخور...
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حسننام منو ولم  ری: امدیگویم غیو با ج کندیگوشننش را مشننت م یباال یموها
 کن..

 ...کنمی... من همون کا رو میکنم که منو ببخش کاریچ دی_ خب بگو من با
 !؟یتونیرو از ذهنم پاک کن... م یزد شبیکه د یی: حرف هاکندینگاهم م زیت

 ادیاز دهن ادم در م یحرف هی... کننینم راتیدعوا که حلوا خ ی_ اوووف... تو
 ...یگیم شهیهم نوی... خودت اتیموقع عصبان

به  ادیرو که به فکرش ن یآدم حرف یگفت یم شهی:تو هم همدیگویم شخندیر با
 که نرفته؟! ادتی... ارهیزبون نم

 ...کنمیو درمانده نگاهش م م*س*تاصل
 کشد... یم رونیرا ب نشیرود و مانتو و شلوار ج یطرف کمد م به
 : کجا؟!میگویاخم م با

 یاز کشننو شننال آب شننودیاندازد و خم م یکاناپه م یپشننت یرا رو شیها لباس
 برم به بابام سر بزنم... خوامیکشد: م یم رونیب یرنگ

 ...یخوای_ آخه ساعت هفت صبح م
 _ صداتو سر من بلند نکن...

ن کجا ... االزمیاورم: باشه عز یم نییرا پا میو صدا کشمیم قیتند نفس عم تند
 ... خب؟!برمتیبخور بعد خودم م یزیچ هی ایاخه سر صبح؟! ب یریم

... هر جا امیجا نم چی: من با تو هرودیو به طرف کنسننول م شننودیکنارم رد م از
 ...رمیبخوام خودم تنها م

 ! مگه دست توئه؟!رم؟یکه تنها م یچ یعنی: کنمیم اخم
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 یگردیسه صبح برم رونیب یریخونه م: تو که ساعت نه شب از دیگویطعنه م با
تو کار من  ی! تو هم حق ندار؟یکجا نرفت یپرسننم کجا رفت یمگه من ازت م

 ...یدخالت کن
 : من شنننوهرتننم...میگویم بلند

 باش... یخوایم ی: هر کدیگویتفاوت م یب
 فرو برود... یتفاوت یجلد ب یکه غزل لج کند و تو یامان از وقت و

 لغزانم: غزل؟! یم میموها انیرا م دستم
 ...دهدیبندد و جواب نم یرا م شیمانتو یها دکمه

 یتا من نخوام ک نمیخب... بب یلی! خه؟ینطوری: ارومیزده به طرف در م حرص
 بذاره... رونیخونه ب نیپاشو از ا تونهیم
 ...کنمیو در اتاق را از پشت قفل م دارمیرا بر م دیکل و
 !؟یکنیم ارکیکوبد: چ یدر مشت م به
 ...نمی: درو باز کن ببدهدیرا محکم تکان م رهیدستگ و

 ...رومیاندازم و به آشپزخانه م یکانتر م یرا رو دیکل
غزل من و  گریخدا نکند صنندف دهان گشننادش را باز کند... آن موقع د فقط

به آتش م با هم  توانم بکنم اگر  یفکرش را هم نم یکشننند... حت یخودش را 
 ...دهدینشان م یغزل از موضوع خبر دار شود چه عکس العمل

 ...زمیریخشک م یچا یقور یو تو زنمیرا به برق م سازیچا
و  ریو پاکت اب پرتقال شنن ریقالب کره و پن د،یایکه منتظرم آب جوش ب ینیح
 اورم... یم رونیب خچالیمربا را هم از  ی شهیش
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 زمیریم ریش یگرید وانیل یو تو کنمیرا از اب پرتقال پر مدهان گشاد غزل  وانیل
مه را تو کدام را خواسنننت بخورد و ه نان گذارمیم یبزرگ ینیسنن یتا هر   ...

که  فی... حضننایو کره ا ریبرش خورده را هم به همراه مربا و پن یسنننگک ها
 ...اورمیکه با آن دل غزل را به دست ب میندار یخامه شکالت

بدیبه در م یمشننت کباری هیهر چند ثان غزل کشننند که در را باز  یم غیو ج کو
 کنم...

 ...زمیریم ینیچ یفنجان ها یکنم و تو یدم م یچا
 ...دارمیاتاق را هم برم دیو کل کنمیحرکت بلند م کیدار بزرگ را به  هیپا ینیس
 درو باز کنننن... نیا ایکشد: ب یم غیغزل ج رسمیدر اتاق که م به
باال م یپا تا سنن یراسننتم را  گه دارد و کل ینیآورم  فل م یرا تو دیرا ن  یق

 چرخانم...
و  سننتمیا یدر اتاق م یبه دسننت، جلو ینیاورم... سنن یبه طرفم هجوم م غز

 سر جات... نی: برو بشکنمیراهش را سد م
 !؟یقلدر یلیخ یبگ یخوای: االن مکندیرا مشت م شیها دست

تا  صبحانتو بخور ایبندم: ب یو با پا در را م دهمیارنجم به داخل اتاق هلش م با
 رو دستم... یفتیب یغش نکرد

 ...ردیگیم زیحرکت به طرف در اتاق خ کی با
س به سدهمیم رونیو از اتاق ب گذارمیم یپاتخت یرا رو ینیسرعت  به  دهی... نر

 ...کنمیدش مدست بلن یو رو رمشیگیدر خانه، از پشت در آغوش م
 ...نی: بذارم زمزندیدست و پا م غیج با

 ...نننسی: هکنمیم زمزمه
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 !؟یکنیم تمیانقدر اذ یافتد: برا چ یم هیترکد و به گر یم بغضش
 : غزل؟!میگویو بهت زده م گذارمشیم نیزم یدر اتاق رو یجلو

ار انگار نه انگ یکنیرفتار م یطور هیکشنند:  یپلکش م ریدسننتش را ز پشننت
شتیاز دهنت در اومد بهم گفت یهر چ شبید  به اون ی... انگار نه انگار که دا

 یچیمثا احمقا وانمود کنم ه دی... منم بایدادیعاشننقانه م امیپ یگور به گور
 !؟یخوایم نوینشده و به روت بخندم... آره؟! تو ا

دا : به خندینش یام م نهیس یکشمش... سرش رو یو جلو م رمیگیرا م شیبازو
شقانه ا امیپ که منم  یدی... ددادیم امیبار بود که بهم پ نیدر کار نبود... اول یعا

 بهش ندادم... یجواب
کردم ازت... تو  یکشننم: من که معذرت خواه یکمرش م یدسننتم را رو کف

 !؟یکنم که منو ببخش کاریبگو چ
سر  یمعذرت خواه هیبعدم با  یکنیم خوادی... هر کار دلت مینیهم شهی_ هم

 ...یاریرو هم م هیته قضو 
 ...دی: حق با توئه... ببخش گذارمیم شیموها یام را رو چانه

شمها یرا باال م سرش شک یاورم و با چ صورتش را با دو کندینگاهم م یا  ...
ست قاب م سمیاش را م یشانیو پ رمیگید سه دب*و* شکگهی: ب  ... تو چقدر ا

گه؟! ب یدار ته دلتو بگ یزیچ هی میبر ایم لت بهم رهیبخور  حا باره  باز دو  ...
 ...ایها... ب خورهیم

 ...شودیو بدوم مقاومت همراهم م رمیگیرا م مچش

http://www.roman4u.ir/


 737 بی نهایتند لبخ

سرش را پا یتخت م یرو شانمش..  شک ها نمیبیاندازد و م یم نیین  شیکه ا
 چکد... یم شیمانتو یتند تند و پشت سر هم رو

... کنمیو سننرش را بلند م برمیچانه اش م ری... دسننتم را زدارمیبر م یدسننتمال
 خودتو... ی... کشتگهی: بسه دکشمیم شیپلک ها ریدستمال را ز

را پاک  شیکشنند و خودش اشننک ها یم رونیانگشننتانم ب انیرا از م دسننتمال
 ...کندیم

 نشانمش... یم میپا یو رو رمیگیو کمر غزل را م نمینش یتخت م یرو
 بخور... نویا ای: بدهمیرا به دستش م ریش وانیکشد... ل یرا باال م دماغش
 شوند... یبخار گرفته حلقه م وانیدور ل شیها انگشت

 یبد یچه حرف ها شننبید دونمیب*و*سننم: من خودم م یاش را م قهیشننق
که تو منو  کنمیم یهر کار ی... ولمونمیچقدر پشنن یدونیزدم... واقعا غزل نم

 ...یببخش
رو  یاالن همه چ نیتو هم خوامین نم: مدیآ یکردنش م نیف نیف یصننندا تنها

تو رو از هر  ایغزل من تو دن ی... ولسننتین یکه شنندن دونمی... میفراموس کن
ه کن... اگ یدوس دارم... فقط سننع شننتریب یکه فکرشننو بکن یزیکس و هر چ

 ... خب؟!یو منو ببخش یاون حرف ها رو فراموش کن یتونیم
شننانه ام  یو سننرش را رو کنمی... دسننتم را بلند مدهدیسننر تکان م ینرم به
 ...یدلم... مرس زی: عزگذارمیم
 فصل پانزدهم: ♦
 شده ام... داریاز خواب ب یجاروبرق یشود که با سر و صدا یم یساعت کی
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پنج  نیا ی... مثل همه شودیم دهیکنارم کش یخال یو دستم به جا زنمیم یغلت
 ...ستیروز غزل ن

... اما هنوز دلش صاف نشده... دهدیو جوابم را م زندیکه گرچه حرف م یغزل
 ...کندیرفتار م نیاست و سر سنگ ریهنوز ازم دلگ

د و شو یاغوشم مچاله نم یتو گریو د کندیها قبل از من تخت را ترک م صبح
 میتر بر ریامروز دو سننناعت د شنننهی... مگهیصننبح د هیغر بزند کهَ ه... بازم 

 شرکت...؟!
آغوشننم فشننارش  یکند و مظلومانه پلک بزند و من تورا خمار  شیچشننمها و

 تا دو بعد از ظهر طول بکشد... ر،یدو ساعت تاخ نیبدهم و هم
شرکت و نه  ی... نه از حضورش توستیاز صدف ن یاست حداقل خبر خوب

 ...میداشت یا یچه زندگ داندی... وگرنه خدا مشیتماس ها
 ...نمینش یحرکت سر جا م کیو با  کنمیم یپوف

 شود... یبعد مجددا بلند م هیقطع، و چند ثان یا هیثان یجارو برق یصدا
پا از خت  پارومیم نییت که از  باس خواب غزل را  خت سننر  نیی... روپوش ل ت

شت یو رو دارمیافتاده، برم نیزم یخورده و رو س کنمیم زانیکاناپه او یپ پس و 
 ...شومیم یبهداشت سیوارد سرو

 ...زندیکه نامم را صدا م شنومیغزل را م یداشستن دست و صورتم ص موقع
 شده؟! ی: چمیگویو م کنمیرا باز م در

 ...ری: صبح بخدیگویو زمزمه وار م کندیم نگاهم
 با من؟! یدار ی... جانم؟! کارزمیعز ری: صبح تو هم بخزنمیم لبخند
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 ...رونیب رمی: دارم مداردیاز کمد برم یخنک یمانتو
 روم: کجا؟! یم رونیو ب بندمیآب را م ریش

سل زنگ زد  یخرت و پرت بخرم برا یسر هیاندازد:  یباال م شانه خونه... ع
 ...ادینهار م یگفت برا

شو دعوت کرده؟!  یرا باال م میابرو یتا کی روز جمعه  هیاندازم: خودش خود
 !م؟یراحت باش میتون یهم نم

کن خودم  سنننتیل یخوایم ی: هر چمیگویو م کنمیم ی.. پوفکندیاخم م غزل
 ...رمیگیم رمیم

چک م فیک اتیمحتو ندیپولش را  هت  خواسننتمی... فقط مرمی: خودم مک ب
 اطالع داده باشم...

 ...یخوایم یچ سیبنو پوشمی... تا لباس مرمی: خودم ممیگویم محکم
 یرا که تو یی... مانتودهدیرا به هم فشننار م شی... لب هاکندیاخم نگاهم م با

 ...رودیاندازد و به طرف در اتاق م یتخت م یدست دارد رو
فشارم و به خودم  یرا رو هم م میچشم ها د،یا یشدن در که م دهیکوب یصدا
 فرستم... یو زمان لعنت م نیو زم

... 
 خانه را پر کرده... یفضا یقرمه سبز یبو

شت کانتر ب یرا م یچوب یتق تق برخورد چاقو با تخته  یصدا ه شنوم... از پ
سننوپ اضنننافه  یرا که خرد کرده به قابلمه  ییها جیکه هو کنمینگاه م غزل

 ...کندیم
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 شیاه نهیس ریرا ز میو دست ها رمیگی... پشت سرش قرار مزنمیرا دور م کانتر
 ...کنمیبه هم قالب م

 : برو کنار...کندیو غزل زمزمه م ب*و*سمی... گردنش را مخوردیم یتکان
 چسبانم... یچانه اش م ریرا ز میها لب
 برو کنار... ری: امکندیم یُنچ

 ! هوم...؟!؟ی: چرا انقدر سردمیگویم دلخور
 ...ستمیچرخد: ن یو م کندیدستم را باز م یحلقه  کالفه

 !ه؟ی: چکندینگاهم م ی... با کالفگکنمیرا سد م راهش
 نگاهتو دوس ندارم... نی_ ا

 !ه؟ی_ مگه نگاهم چطور
 ...ستین شهی: مثل همکنمیم اخم
 تا کنار بروم: هست... برو اون طرف... دهدیام فشار م نهیدستش را به س کف

 ...گذارمیم شیرا دو طرف پهلوها میها دست
 !ر؟ی: امدیگو یناله م با

 !؟یدوسم ندار گهی_ د
 ...دوزدیام م قهینگاهش را به  معذب

 : غزل...کنمیوارد م شیبه پهلوها یفیخف فشار
 د...لرزن یرنگش م یمشک یها لهی.. نگاهش پر آب است... ت.کندیبلند م سر
 !شه؟ی: مگه مزندیم لب

 ..یدوسم ندار گهی: چرا... دکنمیتکرار م مصر
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 ...ننننری_ ام
 است... خگرانهیتوب لحنش

 کشد... ی... گردنش را عقب مکنمیرا خم م سرم
 ...ی: ثابت کن هنوز دوسم دارکنمیصورت فوت م یتو
ست ندارم ک گهید یسی: مگه من گفتم تا فردا هم جلوم وادیگویطعنه م با ه دو

 حاال بنن...
 ...ب*و*سمشی... با حرارت مماندیتمام م مهین حرفش

 ...کندینگاهم م رهیگرد شده و خ شیها چشم
 ...بندمیم پلک

 شود... یدور گردنم حلقه م شیبعد دست ها یا هیثان
ضالتم ش شوندیشل م ع  ادیپ انیجر میرگ ها یتو یاز حد شیب یو حس خو

 ...کندیم
 نکرده... یفرق چیه شیها ب*و*سه

 ...دیآ یدر م یصدا
 ...رمیگی... محکم کمرش را در بر مخوردیتکان م غزل

 : عسل اومده...دیگویزده م جانیکشد و ه یم عقب
 شه... ینم یچیکم پشت در بمونه ه هیصورتم اخم دارد:  یاعضا تمام
 چسباند: زشته... گ*ن*ا*ه داره... یدستش را به سمت چپ گردنم م کف

 ...کنمیدستم را شل م یحلقه  یتینارضا با
ک و آشننپزخانه را تر ردیگیکه گل انداخته فاصننله م ییبا لبخند و گونه ها غزل

 ...کندیم
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 و کوبمیم ینهار خور زیم ی هی... با پنجه محکم به پازنمیرا چنگ م میموها
 شانس... َاه... بر خر مگس معرکه لعنت... نی: بخشکه ازنمیغر م

... 
 گردانم... یکشم و سر بر م یرا م یدست
 برد... یم رهیدستش را به طرف دستگ غزل
 ...یکشم: جوجه ب*و*س نداد یو به سمت خودم م رمیگیرا م شیبازو

 ...شهیم نیهم یکند: به بچه که رو بد یرا گرد م شیچشمها
 رتیب*و*سنند: برو د یکشنند و گونه ام را م ی... سننرش را جلو مکنمیم اخم

 نشه...
 شهی.. ش.زندیم شهیشود... با پشت انگشت به ش یم ادهیو غزل پ زنمیم لبخند

 کشم... یم نییسمت کمک راننده را پا ی
 !؟یگرد یبر م یگذارد: ک یپنجره م یلبه  یو پنجه اش را رو شودیم خم
شهردار دی_ با ساب کن با رفت و  مین هی.. اونجا .یبرم  ساعت کار دارم... ح

 ...شهیبر گشت چقدر م
 ...دیگو یم یآهان
ش یو برا کنمیم یو خداحافظ دهمیتکان م یسر شدن از کوچه ما را  نیخارج 

 ...کنمیسر و ته م
 شود... یبروم، غزل هم وارد ساختمان م رونیاز کوچه ب تا
و  ساعت کی شود،یساعته م میکردم ن یکه فکر م ی... کاررومیم یشهردار به
 داشت... یمعطل م،یبهتر بگو ای یدوندگ مین
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 ها را به شننرکت فرسننتاده طیکه بل ندیگو یو م رندیگیتماس م ییآ انس هوا از
 ...رانمیدهم و به طرف شرکت م یرا انجام م میاند... بدو بدو کارها

ش فقط سته  جیگ یخدا کند من ست یب شه ه یرا به غزل ندهد که همه  یپ  میانق
 زنم... ینفس نفس م رسم،یشود...به شرکت که م ینقش بر آب م

ش زیم یجلو  یشود و متعجب م یبلند م یصندل ی... از روشومیخم م یمن
 مهندس؟! یشده آقا یپرسد: طور

 یمن... پست برا یکشم: برا یم یقیو نفس عم دهمیهوا تکان م یرا تو دستم
 !اورده؟ین یزیمن چ
 ...ومدهین یزیاندازد: نه واال... از صبح که چ یرا باال م شیابروها

سر تکان م یم یراحت نفس شم و  ستادن فقط ب انای: خوبه... اگه احدهمیک ه فر
 ... به غزل هم نه... خب؟!نیبد لشیمن تحو

 ...دیا یروم... اوووف... نفسم باال نم یوبه اتاقم م دهدیتکان م یسر
 ...رمیگیقرار م زمیکشم و پشت م یآب سر م یوانیل

د قرمر دور سننالگر کیکه غزل با ما  یافتد و قلب یم یزیرو م میبه تقو نگاهم
ش ا به نمانده... واقع شتری... دو هفته بزنمیم ی... لبخند کمرنگدهیازدواجمان ک

 سال گذشت... کی یزود نیهم
شحال... دعوا... گاها یسال پر از تنش... ناراحت کی شق.... یخو ... و البته ع
 ها وجود داشته... یشاد یدعوا ها و چه تو یمورد را مطمئنم که چه تو کی نیا

 ...دهمیرا به عقب هل م میکشم و تقو یبه چانه ام م یدست
 ...مشویحوصله مشغول ورق زدنش م یکشم و ب یم شیرا پ زیم یرو کارتابل

 ...دیآ یبه خودم م خورد،یبه در م که یگذرد که با تقه ا یدانم چقدر م ینم
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 ....دییفشارم: بفرما یرا م میپلک ها یو رو داردیرا بر م نکمیع
 ...شمیو با صدف مواجه م رمیگ یچرخد... سرم را باال م یپاشنه م یرو در

 یبندد و تق تق کنان جلو م ی... در را پشننت سننرش مکنمیاخم م بالفاصننله
 ...دیآ

 باز؟! یخوایم ی: چشومیاز جا بلند م یعصب
 !ه؟یچ نای: اکندیپرت م زمیم یرا رو یرنگ یکاه پاکت

کت و آرم رو به گاه م شیپا هاکنمین باال م می... ابرو ندازم... بل یرا  ها  طیا
 !کند؟یم کاریدست صدف چ

 ...رونیداشته باشه...برو ب یکنم به تو ربط یچرخم: فکر نم یسمتش م به
سافرت؟! تو یغزل جونتو ببر یخوای: مدیگویو م دیا یم جلو ض نیا یم اع او

 شرکت؟! ی ختهیبه هم ر
صله م یب شه وقت یکنم به تو ربط ی: فکر نممیگویحو شته با  چیدت هخو یدا

من  رونیبرو ب ایب نی... ببیشننرکت ندار یدر قبال کارها یتیاحسنناس مسننئول
 واقعا حوصله تو ندارم...

 حسام... ریتو ام: لعنت به دیکویم نیراستش را به زم یپا
صدف... بارومیکوره در م از شکر کن یبر دی: برو رد کارت  اون  بابت یخداتو 

... پس منو بازخواسنننت نکن... دلم یهنوز زنده ا یکه کرد یغلط اضنننافه ا
شقمو ببرم جا یبرا خوادیم ست داره... به تو  ییسالگرد ازدواجمون ع  ایکه دو

 نداره... یربط چیهم ه یا گهیهر خر د
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... حقت بود همه یک*ث*ا*ف*ت یلی: خدیسننا یهم م یرا رو شیها دندان
 دهیمن ماسننت چقدر کره م هی یتا بفهم ذاشننتمیرو کف دسننت زنت م یچ

 عننناشق... یآقننننا
شو ندار؟یبه زنم بگ ی: برزنمیم شخندین  یچ یری... دوما می! اوال که عرضه 

شوهرت دادم که فقط  یگیم ؟یگیبهش م شب کنار من  هیمن قرص به خورد 
 کنم؟! ییبمونه و عقده گشا

 یی: من دنبال عقده گشنننادیگویم یخفه ا غیبندد و با ج یرا م شیچشننمها
 نبودم...
و گورتو گم  ی... بهتره زودتر بری: حاال هر چدهمیهوا تکان م یرا تو دسننتم

 زر زر هاتو ندارم... ی... واقعا حوصله یکن
ه ب یحسننام... فکر کرد ریام کنمیت م چارهی! به خدا که بکنم؟ی_ من زر زر م

با زنت بر یاریسننرم ب یبخوا ییهر بال هیراحت نیهم  یو بعدم خوش و خرم 
ر که ه سننتمی... من مثل اون زنت احمق نکنمیم یمسنننافرت؟! به وقتش تالف

 سنن... یخواست ییبال
 ...کوبمشیپشت سر م واریفرستم و به د یم شیگلو ریام را ز پنجه

 دهنتو آب بکش... یاریاسم زن منو ب یخواست گهید ی_ دفعه 
: کنمیم شننتریب شیرا دور گلو میو فشنننار انگشنننت ها برمیرا باال م میصننندا

 !!؟؟یدیفهم
صورت زندیساعدم چنگ م به َا...  :کندیخر خر م رودیم یکه رو به کبود یو با 
 ...ریم

 نه؟! ای یدیغرم: فهم یصورتش م یتو
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 دایو شد خوردیسر م وارید یو صدف رو دارمی... دستم را بر مدهدیتکان م سر
 افتد... یبه سرفه م

شتم را تهد شومیصورتش خم م یرو  گهیبار د کی: دهمیگرانه تکان م دیو انگ
 ...رونیشکنم صدف... حاالم گمشو ب یگردنتو م یاریاسم زن منو ب

 : ع*و*ض*ی...کندیپر اشک نگاهم م یچشم ها نفرت و با
 ...ننرونیکشم: ب یم کنار

 ... ازت متنفرم...یکشد: وحش یم شیبه مانتو یو دست ستدیا یپا م یرو
چه خوب... منم هم یشننلوارم فرو م بیج یرا تو میها دسنننت  نویبرم: 

 ... به نفرتت ادامه بده...خوامیم
 ه...بندش میناقص با نفس ن ی کهیهمون زن اقتتیفشارد: ل یلب م یرو لب

در را  و رودیم رونیو از اتاق ب کندی... پا تند مدارمیبرم یسننمتش قدم بلند به
 کوبد... یم

صدف راحت م ی... واقعا کمیگویم یاوف ست  ر فک نیبه ا ی! گاهم؟یشویاز د
 نیشننرکت منتقل کنم و کال ا گرید یاز شننعبه ها یکیکه سننهامم را به  کنمیم

 ...میشهر را ترک کن
.. .کنمیو اخم م دارمیها را بر م طیبل ی... پاکت باز شننده رومیم زیطرف م به

 ندارد؟! کریشرکت در و پ نیا
 دهند؟؟!! یم یگریرا به کس د یهر کس یامانت
م... انداز یها م طیبل خیبه تار یکشننم و نگاه یام م یشننانیدسننتم را به پ کف

 دواجمان است...روز بعد از سالگرد از یبرا
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ش کی یبرا سا ی! غزل مست؟یزود ن یلی... خشومیم مانیلحظه پ  لیتواند و
 !شود؟یاش انجام شود ناراحت نم یکه بدون هماهنگ یجمع کند؟! از کار

 مانده که من نخورده باشم؟! یزیچ ی... واقعا غصه اوووف
... 
ر که وقت س ختهیکار سرم ر یشود... انقدر یم یهفته به سرعت برق سپر دو

 خاراندن ندارم...
 کرده... ریهمه را درگ یهمزمان حساب یپرو ه  چند

نه من حرف نیا یتو ته  مه ا یدو هف به برنا نه  میرو دار شیکه پ یراجع  زدم و 
 ...میکن ریرا غافلگ یگرید میقصد دار یغزل... انگار هر دو به نوع

و  شدنمان گذشت داریاز ب یچند ساعت یوقت یعنیصبح غزل کسل است...  از
شک و خال کیتبر کی یمن حت سبت به  یخ بهش نگفتم، حتما فکر کرده منا

 را فراموش کرده ام... یمهم نیا
 یتا بتوانم چند سننناعت دهمیتر انجام م عیرا سننر میکارها توانمیکه م ییجا تا

 هغزل را به خانه بفرسننتم ک دیبا یدانم چطور یزودتر به خانه بروم... فقط نم
صلگ یو با ب دیا یخودش م ه ب خواهدیو م ستیحالش خوب ن دیگویم یحو

 خانه برود...
خدا ااوووف با ا نی...  ند  کار ک ها نیعسنننل را چ  یمسننخره اش برا یتز 
و  میخوریم یشام کی... رومیادم به خانه م یغزل... خب مثل بچه  یزیغافلگ

 ...گریدهم د یاش را م هیهد
 ...کنمیصورت غزل نگاه م به

 : من برم؟!دیگویم کالفه
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... گهیبرو د ستیحالت خوب ن یگی: اگه مدهمیم یانگشتانم باز انیرا م دیراپ
 ...امیتر ب رید دیشرکت شا یمنم بخرده کار دارم تو

 شرکت... من رفتم... یبخواب تو نجایفشارد: اصال هم یلب م یرو لب
 ...رمی: بذار برات آ انس بگخورمیرا م لبخندم

 ...یافت یخواد... از کارات عقب م ی: نمدیگو یو با طعنه م رودیطرف در م به
 ...یعصبان یبندد... جوجه  یدر را پشت سرش م و

به چشننم بب مانمیروم و انقدر منتظر م یپشنننت پنجره م یفور ز غزل ا نمیتا 
 ...رودیساختمان شرکت خارج م

 نمیتا بب رمیگیتماس م یو همزمان با گلفروشنن کنمیرا جمع و جور م لمیوسننا
 صد شاخه گل رز سفارش داده ام... قاینه... دق ایسفارشم اماده است 

 ...گذارمیم فمیک یو تو دارمیبرم زمیم یها را از کشو طیبل
 ...زنمیم رونیو به سرعت از شرکت ب پوشمیرا م کتم

 : گلت کو پس؟!دیگوی... مامان تند مرسمیزود به خانه م یلیخ
 ...رمیگی: سر راه ممیگویباال رفتن از پله ها م نیح

تختت گذاشننتم...  ی: لباسننات رو اماده رودیگویو م دهدیسننر تکان م مامان
 اتو کردم... راهنتمیپ

 روم... یو باال م کنمیم یتشکر
 سپارم... یها را به دست آوا م طیاز رفتن به اتاقم بل قبل
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سشوار م می... موهارمیگیتند دوش م تند شم و پ یرا  شن و کت یآب راهنیک  رو
سرمه ا شلوار  ضا یکه مامان آماده کرده م یرنگ یو  شم... با نار  ینگاه یتیپو

 اندازمش... یتخت م یاندازم و همانجا رو یبه کراوات م
ا ب یرنگ براق یریو پاکت شنن دیآ یاندازم... آوا داخل م یبه اطرافم م ینگاه

 ...زندیو غر م ردیگیبه سمتم م غیقرمز ج یو برجسته  زیر یگل ها
شه... بهش بگو اگه بر شاالیبده به اون زنت... ا ری... بگای_ ب مهند  یکوفتش ب

 هناق بشه بمونه تو گلوت... ینیبب کیرو از نزد
 ادب... ی: ِا... بکنمیخنده اخم م انیم

 آورد... یدر م یشکلک
 ...کنمیگذارم و اتاق را ترک م یکتم م یداخل بیج یرا تو پاکت

: بچه تو که هنوز کندیرا گرد م شیچشننمها دنمی... با ددهیهم از را رسنن عسننل
 ...یینجایا

 !؟یسالم... تو کجا راه افتاد کی: علمیگویخنده م با
برو خونتون  ای: اوهو... من خودم مجلس گردونم... بزندیرا به کمرش م دستش

 ...دیماس شمیآرا یهمه  گهید میایب میتا ما هم پاش گهید
 _ رفتم بابا رفتم...

 ..ها. یرینره گال رو بگ ادتی: کندیکتم را صاف م ی قهیو  دیآ یجلو م مامان
 ...ی: باشه باشه... من رفتم... خدافظ همگدهمیتکان م سر
ست یی... داکندیبا خنده نگاهم م بابا سل ج دهدیتکان م ید ش یم غیو ع د: ک

 ...نننگهیبرو د
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ش سر سته گل یراه از گلفرو سفارش داده ام تحو ید عا ... واقرمیگیم لیرا که 
 ب*غ*ل گل را دارد... کیمصداق 

ا دارم... ب یعقب برم یو دسننته گل را از صننندل برمیم نگیرا به پارک نیماشنن
 ...کنمینگاه م نگیپارک کیتار یتعجب به فضا

 ...رومیم یدوم، به الب یطبقه  یو به جا شومیآسانسور م وارد
 نشسته... گاهشیجا یتو نگهبان

 پرسم: برقا قطعه؟! یو م رومیم جلو
ه دو : آردیگویاندازد و م یب*غ*لم م یبه دسننته گل بزرگ تو یلبخند نگاه با

 ...شهیم یساعت
 ...کنهیاندازم: آسانسور که کار م یرا باال م میابروها

 ...هیر: آره اون برق اضطرادهدیتکان م سر
شکر سور م بایو تقر کنمیم یت سان سمت آ از  شتریب زیچ چی... غزل از هدومیبه 

 است که تا به حال تماس نگرفته... بیوحشت ندارد... عج یکیتار
 یکه ندارم... برق هم رفته و زنگ کار نم دی... کلستمیا یدر واحدمان م یجلو

 کند...
 زل؟!: غکنمیم کیرا به نزد میو لب ها زنمیبه در م یپشت انگشت ضربه ا با
 : غنن...زنمیو پچ پچ وار صدا م زنمیو باز به در م دیا ینم ییصدا چیه

 ...چدیپ یمشامم م یتو یخوش ی... بوشودیباز م یفیبا تق خف در
 : غزل؟!شومیو وارد م دارمیبرم یفرو رفته... قدم یکیتار یتو خانه
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رفته...  ادتیچسننبد: فک کردم  یاز پشنننت به کمرم م ییخوشننبو جسننم
 ...یشرمنده ت کنم... ول خواستمیم

قط ف یکیتار یچرخم... تو یو به عقب م دارمیشکمم برم یرا از جلو دستش
 : غزلم...نمیبیرا م شیبرق چشمها

 : مال منه؟!دیگویزده م جانیه
: چقدر رز... کندیدسننت دراز م جانی... با هرمیگیگل را به سننمتش م دسننته

 ...یننمرسن
با هم تو رمیگیرا م شیبازو : دهمیاغوشننم جا م یو خودش و دسننته گل را 

 سالم...
 : هوم؟!دیگویم جیگ
 ...می: سالم... به هم سالم نکردزنمیگوشش لب م ریز
 کشد: سالم... یخندد و سرش را عقب م یم زیر

 ...میکنیاندازم و راهرو را رد م یرا دور کمرش م دستم
معلوم بود از کجا  یدر ورود یکه از جلو یچشننمک زن ینور ها فهممیم تازه

 نشات گرفته...
گ یخانه پر از شمع ها یجا یجا  است... نیروشن عطر آ

هار خور زیم یاز نور هم رو یبزرگ حجم ما ییرایپذ یگوشنننه  ین  ییخودن
په م یدسننته  یاورم و رو ی...کتم را در مکندیم نا گذارم... غزل گلدان  یکا

 ...دهدیو رز ها را درونش جا م گذاردیم ینهار خور زیم یرو یستالیکر
شننمع روشننن  ینطوریکه ا دیبد نشنند... به فکرم رسنن نمی_ برقا که رفت همچ

 کنم...
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که به تن دارد  ینور شننمع ها تازه متوجه لباس قرمز کوتاه یو تو رومیم جلو
 ...ختهیچپش ر یشانه  یبلندش را هم فر کرده و رو شی... موهاشومیم

 یم ریاغوشننم گ یچرخد و همزمان تو یکشنند و م یبه گل ها م یدسننت غزل
 افتد...

 میشننانه ها یرا از سنناعد رو شیو دسننت ها زندیصننورت لبخند م یپهنا به
فک کردم  یجد یشننرکت که جد یتو یرفتار کرد یجور هی: امروز گذاردیم
 رفته... ادتی
 : بدجنس...کندیبا اخم اضافه م و

 !؟ی: کجا لباس عوض کردکندیرا گرد م شی... چشمهازنمیم لبخند
 !؟یزن ی: خو چرا حرف نمکندیو غزل اعتراض م کنمیرا خم م سرم
انگشننت  انیپشننت گردنم م ی... موهاشننودیو غزل هم سنناکت م بندمیم پلک

 ...شودیچنگ م شیها
کشد: اللهم  یو غزل سرش را عقب م شودیروشن م یناگهان میپلک ها پشت

 ...یصل عل
 کشم: بعدا صلوات بفرست... یو جلو م رمیگیرا م کمرش

 شود... یساکت م میلب ها انیم دنشیخند زیر یصدا
و من  ی: تو انقدر خوشگل بودمیگویو م رمیگیفاصله م تیبعد با رضا یا هیثان

 خبر نداشتم جوجه؟!
ور د کی کنمیو وادارش م برمیو باال م رمیگیخندد... دسننتش را م یته دل م از

 بچرخد...
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 دهیبود؟! نخند دهیاز ته دل نخند ینطوریبود ا ی... از ککندیخنده اطاعت م با
 !م؟یبود
 !م؟ی: شام بخورکندیحلقه م میدو دستش را دور بازو هر

 بخورم... یجوجه سوخار دمیم حیترج شتری: بدهمیرا نشانش م میها دندان
 مسخره...: زندیو با کف دست به گونه ام م آهسته

: دلم دهمیبه خودم فشننارش م توانمیاندازم و تا م یرا دور شننانه اش م دسننتم
 برات تنگ شده بود...

 !؟ی_ چ
شده بود... براکنمیشمرده تکرار م شمرده  نیمه یتو... برا ی: دلم برات تنگ 

شمم بوده... نه  یسال جلو ستیکه ب یخنده... غزل یبهانه م یکه ب یغزل چ
 ...ریدو ماه اخ یکی نیغزِل ا

 فرستد... یم رونیرا آه مانند ب نفسش
ستم را رو کف شم: ب یم شیبازو ید شکله ت رو عوض  نیبرو ا ایک لباس خو

تا بذار خودمون دو  عد کلکش رو م ییکن... شنننام خوشننمزه ت رو هم   یب
 زنگ بزنم شام سفارش بدم... دی... االن بامیکن

 : چرا؟!کندینگاهم م پرسشگرانه
نه ها یام را رو چا مه مهمون دار هی: گذارمیم شیمو ... قوم مغول قراره میعال

 خراب شن سرمون...
 : نننننه...کندیناله م غزل

خلوت  کی میتوانستیم یبا کدام عقلم مهمان دعوت کردم وقت کنمیمن فکر م و
 !م؟یدو نفره داشته باش
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هوش از  نگونهیغزل قرار اسننت ا دانسننتمیکه من نم دهمیم یبه خودم دلدار و
 سرم بپراند...

... 
 رمیمیکه م یدونیتو، م یب غزل
 رمیگیدستاتو م ،یباش اگه

 نهیریش میبا تو، زندگ غزل
 نهیمن هم خواستمیکه م یعشق

 ...برمیسرش م یو باال رمیگی... دستش را مخنددیته دل م از
 ...دیآ یچرخد و باز به اغوشم م یدور م کی

 خوبه، که تو رو دارم غزل
 زارمیتو باشم، از همه ب با

 رو به راهم من ،یعنی غزل
 غنننم الیخ یبا تو، ب غزل

عشننوه  رضننایعل ی... عسننل جلودیا یآوا م یکر کننده  یسننوت ها یصنندا
 ...ر*ق*صند یتر از ما م ی... بابا دست مامان را گرفته و بهتر و حرفه ازدیریم
 ...زندیداده و لبخند م هیبه کانتر تک ییدا
 هیچه حال یدونینم یرو داشتن وا تو
 هیتو هر، زم*س*تونم بهار با
 یرو دوس دارم، به دلم نشست تو
 یکه چشمهامو بست یهمون تو
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 یکه چشمهامو بست یهمون تو
... با مسننخره رمیگیکر کننده اسننت... هر دو دسننت غزل را م کیموز یصنندا

 ...کندیرا لگد م میرود و پا یجلو و عقب م یباز
 ...زندیو قهقهه م بردیسرش را عقب م کنمیاخم که نگاهش م با
 بدونن ایدن یتا، همه  خوامیم

 یتو فقط مال خودم هست زم،یعز
 رو بهم دادن ایتموم دن ،یانگار

 یمن نشست شیکه عشق من پ یوقت
 ...دمخنیبهانه م یو ب کنمینگاه م شیلب ها یرو ضیلبخند عر به
شغول کنمیفکر م و ست،  یها، وقت یبا تمام دغدغه ها و دل م شحال ا غزل خو

 ...زنمیمن هم چه ساده لبخند م
 مونم یتو م شیپ شهیمن، هم غزل

 خونمیعشق تو م یابد واسه  تا
 ییتو مهربون مهربونا غزل

 دونمیم نویا ،یخوایهم منو م تو
 ...ستمیا یم ... نفس نفس زنان بر جاشودیتمام م کیموز

 کشد: دوباره... یم غی... آوا جزنندیغزل برق م یچشمها
 ... بسه...گهی: نه ددهمیهوا تکان م یرا تو دستم
 !؟یخوای: آب ممیگویشنوم... اهسته م یغزل را م ی نهیخس خس س یصدا

 ...دهدیتند سر تکان م تند
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ابا دست و ب شودیکاناپه ولو م یرو رضایکه عل نمیبیو م رومیطرف اشپزخانه م به
 ...نای: مثال جوونن ادیگویاندازد و با تاسف م یدور کمر مامان م

ند چالی ریرا ز وانیو ل زنمیم لبخ ب وانی... لدیا ی... غزل جلو مرمیگیم خ ه را 
اش را  قهیشننق یعرق رو یدهم و با نوک انگشننت اشنناره، قطره  یدسننتش م

 ...رمیگیم
 کشد... ینفس سر م کیو آب را  زندیم لبخند

 را باال شیگرداند و ابروها یرا بهم برم یخال وانی... غزل لدیآ یزنگ م یصدا
 اندازد: غذا ها رو اوردن... یم

 را جواب داده... فونی... اراد زودتر از من آرومیم رونیاشپزخانه ب از
 ...رومیم رونیو ب کنمیرا مرتب م میو با کف دست موها دارمیپولم را برم فیک
 ...دهیشام را چ زیو برگردم، غزل هم م رمیبگ لیغذا ها را تحو تا
کباب ها را باز  یرو لیفو عیسننپارم... سننر یغذا ها را به دسننتش م لکسینا
 ینم بده من دستم خچالیکنار  نتیبزرگه رو از کاب سی: اون ددیگویو م کندیم

 ...نتهیرسه... اون تِه ته کاب
 شوند... ی... مامان و آوا داخل اشپزخانه مدهمیو به دستش م دارمیرا برم سید

ند م غزل مه دیگویت خدا ه به  مه  غذا رو  ی: ع نده  کارهامو کردم فقط مو
 ...زیسر م نیبکشم... شما بر

 من حرف بزنم بعد... یذاشتی: بچه مکندیباز نگاهش م مهیبا دهان ن مامان
بل از ا یم غزل بذار کمکت کنم، من  یبگ شنننهیمثل هم نکهیخندد: گفتم ق

 حرفمو بگم...
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 رود... یو م دهدیتکان م یسر مامان
 ...خوامیم کی... من کمیبخور کی: اول کدیگویبا ناله م آوا

 که... میندار کیاندازم: ک یرا باال م میابروها
ولو کوچ یشننکالت کیک هی: چرا ما سننر راهمون زندیم هیتک نتیکمر به کاب از

 ...میموچولو گرفت
 ...میهم گرفت کی: تازه شمع کندیو اضافه م دهدیچاک م شین

 ...ننوانهی: دردیگیام م خنده
 .صد بار. نیبعد شام خورده بشه اوا خانوم... ا دیدسره با کی: کدیگویم غزل

دوغ رو از  ری: امدیگویو م داردیجوجه و کباب برگ را بر م یمحتو سیدو د و
 پارچ... یکن تو یبردار خال خچالی

چالیطرف  به بل از بسننتن در  یم رونیدوغ را ب یو بطر رومیم خ اورم... ق
 ...زنمیم کیک یهم به شکالت رو یناخنک خچالی

 ادب... ی: ناخنک نزن... بدیگویاز پشت سرم بلند م آوا
 ...رومیم یخنده چشم غره ا انیم

بلند و از ته دل غزل و  یخنده ها انیخانواده و م یمیصننم طیمح یتو شنننام
 شود... یاراد صرف م یمزه  یب یعسل، در جواب جوک ها

قا بعد ند و همان موقع ظرف ها  یم یبه قول مامان همت انیاز شنننام هم آ کن
 ...شوندیشسته و خشک م

ش یکاناپه کنار غزل م یرو شمع یم کیو اوا ک نمین شکل خرس  یاورد با  به 
 ...کندیم ییخودنما کیک یرد و رودست دا یرا تو نیالت کیکه عدد 

 !ه؟یچ ایمسخره باز نیاندازد: ا یاش م ینیب یرو ینیچ ییدا



wWw.Roman4u.iR  758 

 

 : ِا... بابا...کندیاعتراض م غزل
 !م؟یبگو واقعا... مگه ما بچه ا نوی: هممیگویمن م و

 ...کندیساکتم م یمحو یبا چشم غره  غزل
 کنم...: من فوت شودیخم م رضایب*غ*ل عل یاز تو یمان

 دست به کار نشده... ی: زود باش فوت کن تا مانزندیشانه ام م یرو غزل
سم همزمان م رونیو ب بندمیو پلک م زنمیم لبخند شد یدادن نف ن شود با بلند 

 آوا... یو سوت بلند باال غیدست و ج یصدا
 ...میدهیرا برش م کیک

کتم را قورت  شیچشننمها... غزل با دارمیکاناپه برم یدسننته  یرا از رو کتم
 ...دهدیم

 آورم... یم رونیکت ب بیو پاکت را از ج ردیگیام م خنده
 !ه؟یچ نی: اکندیو به پاکت نگاه م شودیم یجا خال کی بادش
شد... ج یم رونیها را ب طیو بل کندیرا باز م پاکت شد و م یم یغیک : دیوگیک

 ....ننننننریام
 جنننان...؟!: میگویخندم و از ته دل م یم

 ...شهی... باورم نمی... مرسییااندازد: وا یرا دور گردنم م شیها دست
 جامعه دادم... لیتحو یخندد: عجب خل چل یم ییدا

 ...ارمیپرد: بذار برم کادوتو ب یاز جا م غزا
 ...کنندیخندان نگاهم م ی... همگدودیبه اتاق م و
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باکس طوسنن گرددیزود بر م یلیخ غزل به دسننتم م یرنگ یو  هدیرا   نمی: اد
 من... یکادو

 : ساعته؟!کنمیم زیرا ر میو چشمها دهمیرا کنار گوشم تکان م جعبه
 ...رهیخنده: شک نکن... حالل زاده به عمه ش م ریز زندیپق م بابا

 یآت و اشغاال چ نیپول و ا فی... خب به جز ساعت و کمربند و کیی_ ِا... دا
 ...دیمردا خر یبرا شهیم

 داره... یهم حد ییپروو گهی: واقعا هم... دکندیم تیاز غزل حما مامان
 غزلم... ی... مرسمی: باشه بابا... من تسلبرمیرا باال م میها دست
و  یمشک ی... ساعت رادوکنمیو جعبه را باز م زندیم تیرضا یاز رو یلبخند

 ت قهیه سننلاندازم: ن یرا باال م میجعبه قرار دارد... ابروها یتو یخوش دسننت
 ...یخوبه... مرس

 ...کنمیخودم جابجا م یرا با ساعت مچ ساعت
 یباورم نم یفشننارد: وا یاش م نهیها را به سنن طیپاکت بل یبا خوشننحال غزل

 هست؟! یمال ک خشیشه... حاال تار
 عصِر فردا... شی_ ساعت ش

ند مشننودیخشنننک م یا هیثان یبرا ندی... سننر بل با ج ک : دیگویم غیو 
 !!!؟؟؟یچننننن

... 
فرسننتاده... هر از چند  میانگشننت ها یاش را ال دهیکشنن یانگشننت ها غزل
ه فهمانم که متوج یو بهش م کنمیبه انگشننتانش وارد م یفیفشننار خف ،یگاه

 هستم... شیحرف ها
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نشننانم  دیا یم یا که به نظرش جال یزیزده و با انگشننت اشنناره، هر چ جانیه
تا  میوریبه هتل م یطوالن دیخر کیو بعد از  مینشسته ا یتاکس ی... تودهدیم

 ...میاستراحت کن یکم
 ... همدیا ی... دربان هتل جلو مشودیهتل متوقف م یورود یرو به رو یتاکس

را داخل  مانیها دیتا خر دهدیو هم کمکمان م کندیباز م مانیرا برا نیدر ماشنن
 ...میببر

 دم...بازم بگر خواستیم ... دلمستمیکشد: اصال خسته ن یعضالتش را م غزل
عا د ی_ ول با یتونم رو ینم گهیمن واق قدر جون  ی... تو چطورسننتمیپام  ان

 بچه؟! یدار
 ...میشویاندازد و وارد آسانسور م یرا باال م شیابروها
 ...شودیو در باز م دیآ یم یتک بوق ی... صداکشمیم کارت
 فرستم... یم تیکشم و اول غزل را داخل سو یم عقب
 گذارد... یکاناپه م یرا رو دیکوچک و بزرگ خر یها ساک

شم ساک براق طال گردانمیم چ شمها ییو   ... غزلکنمیشکار م میرنگ را با چ
گاه خ با چشننم غره  یام م رهیمتوجه ن  ی: االن نمدیگویم یمحو یشننود و 

 کم هم بخوابم... هیو  رمیبرم دوش بگ خوامیپوشمش... م
شک راهنیو پ زنمیم یخند کج ساک خارج م یم تنت  یتو نمیبب ای: بکنمیرا از 

 ه؟یچطور
.. مثل بچه ها دنبالش راه رودیاندازد و به اتاق م یسنناعدش م یرا رو کشیتون

 حسنننام... ری: امدیگویو کالفه م گرددیافتم... برم یم
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 ...گهیبپوشش د ایخندم: خب ب یم
 ذاردگیدو طرف تاپش م یرا ضربدر شی... دست هاکشدیرا از دستم م راهنیپ

ل*خ*ت لباس به  یپوشننند... پارچه  یرا م راهنی...پکندیو از تن خارجش م
 پوشاند... یرا م شیو تا وسط ران ها ندینش یتنش م یرو ینرم

... سننوت بلند زندیم یچرخ ی... به اهسننتگرمیگیو دسننتش را م رومیم جلو
 بانم: محشره...چس یو انگشت شست و اشاره ام را به هم م زنمیم ییباال
نزیکوبد: ک*ث*ا*ف*ت ه یبه شانه ام مشت م یشینما ن  یچطور نی... ببن

 ...کنهینگاه م
ندازم... تکان م یرا دور کمرش م دسننتم  یاز حلقه  کندیم یو سننع خوردیا

.. .شننهیم ی... بذار لباسننمو عوض کنم عرقری: ولم کن امدیایب رونیدسننتم ب
 ...رمیبرم دوش بگ خوامیم
باال م میابرو یتا کی ندازم و خب یرا  نهیا ند م ثا عدش هم مزنمیلبخ  یونتی: ب

 ...یریدوش بگ
... 

و باز به درخواسننت غزل از هتل  میخوریم ینه شننام مختصننر و سننبک سنناعت
 است!!! یستودن حیگردش و تفر یاش برا زهی... واقعا انگمیزنیم رونیب

 ریمعروف را گ یسننکوهایاز د یکیهتل آدرس  یاز رزوشننن ها یکیکمک  با
 آورم... یم

رو  ییجا هی: بهش بگو کندیو زمزمه م زندیم میبا انگشننت اشنناره به پهلو غزل
 کرد... دایرو هم توش پ یترک یها شهیکنه که بشه هنرپ یمعرف

 ها... گمیبهت م یزیچ هی: رومیو چشم غره م بندمیرا م بروشور
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شم ریز  دایپ شهیمهند رو کجا م: پس فقط بپرس کندیو مظلومانه نگاهم م یچ
 کرد...

 یو جلور یاسهال یپسره  نیاسم ا گهیبار د هی: میگویم تیتظاهر به عصبان با
 و تو... دونمیمن م یاریمن ب

ل هنوز که غز رسمیم جهینت نیبه ا شتریو من ب کندیرا جمع م شیغصه لب ها با
 یرستانیدب یسالش شده اما هنوز هم مثل دختر ها کیو  ستیبچه است... ب

 ...کندیرفتار م
 ...دهدیصورتش جواب م نفکی... با لبخند براق و ال کنمیرسپشن تشکر م از

 ...میرویم یو به طرف ورود رمیگ یغزل را م دست
 : چقدر گرمه...زندیو خودش را باد م ردیگیرا از دستم م بروشور

 یسرمه ا یو بلوز مدل مردانه  دیسف نی... جکنمیچشم نگاهش م یگوشه  از
 به تن دارد... یرنگ

له... بنن یعنیانداخته که  شیموها یرو یدیق یو نازکش را هم با ب کیبار شال
 من حجاب دارم...

سمیرویم رونیو ب شوندیباز م نیهتل به طرف یدرها به  زرد رنگ، یها ی... تاک
 پارک شده اند... بیترت

... شننودی. اول غزل سننوار م..کندیرا باز م نیو در ماشنن دیا یجلو م یا راننده
نار و ک دهمینشانش م دهیرا که رسپشن هتل دورش خط کش یبروشور و قسمت

 ...نمینش یعقب م یصندل یغزل رو
 ... خب؟!یعثمان ب می: فردا برزندیگوشم حرف م یتو غزل
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 !؟یب یچ یپرسم: چ یم خنگ
 مرکز پوشاک زنانه س اصال بهشته... گفتیم بای... فری_ عثمان ب

 !ه؟یک بای_ فر
سه  یرا تو شیها مردمک شم م یکا  میاز بازو یزیر شگونیچرخاند و ن یچ

 !؟یشناس ی... همکارتو نمی: خانم احمدکندیو پچ پچ م ردیگ یم
سم کوچ یام را م قهیشق شم تو از  یکه نم کیخارانم: خب به ا سم... بعد شنا

همه  ،میعصر که پرواز داشت روزیها رو دادم، تا د طیکه من بهت بل شیدو روز پ
 !م؟یبر یخوایکه کجا م یرو خبر کرد ایدن ی
 ...دهدیباز سر تکان م شین با
 ...شودیتر م قیپرانم و لبخند غزل عم یم یدیپد دیلب ند ریز

 ...میرسیده است که به کالب مورد نظر م کینزد ساعت
 ...کندیم یشدستیحرف زدن پ یتو غزل

1 ? _Ucret ne kadar 

 نه؟! ای یساکت باش قهیدو دق یتونی: مزنمیم شیآرنج به پهلو با
 :زندیغزل غر م میشننویم ادهیپ نیکه از ماشنن ینیو ح کنمیرا حسنناب م هیکرا

 نه؟! ایازشون استفاده کنم  ییجا هی دیجمله حفظ کردم... با نهمهیا
 ...کندیحلقه م میو غزل دو دستش را دور بازو ردیگیام م خنده
 ...میشویو وارد کلب م کندیورودمان باز م یدر را برا دربان

... ندازمیام ب ینیب یرو ینیچ شودیمختلف باع  م یو عطر ها گاریتند س یبو
 در حال پخش است... یتیال کیو موز کیتار مهیفضا ن
 !س؟ین لمایف یمثل تو شیچیچرا ه نجایچسبد: ا یاز پهلو بهم م غزل
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 ...ماتلیف نیمنو با ا ی_ غزل کشت
 ... بدون نظر خواسننتن ازمینینشننیم یرنگ یمشننک یراحت ی... روکندیم یپوف

 ...ننری: امزندیم می... محکم به پهلودهمیغزل اب پرتقال سفارش م
 ...یبزن یا گهید زیدرصد فک کن بذارم لب به چ هی_ 

 فشارد... یهم م یرا رو شیها لب
ها شیبا آرا یجوان دختر باس  و  ردیگیقرار م کروفونیپشنننت م بیعج یو ل

 ...شودیپخش م یجیتند و مه کیبالفاصله موز
 ...زندینور کم فضا برق م یتو شی... چشمهاکندینگاهم م غزل

و از جا بلند  رمیگی.. دسنتش را مردیگیذوق زده اش خنده ام م یچهره  دنید از
 ...میشویم

قدر ... انمیکنیم یانر  هیو به قول غزل تخل میمانیکالب م یتو یسننناعت چند
 ...دیا یناله اش در م یر*ق*صد که صدا یو م کندیورجه وورجه م

ه و ر امتداد ساحل شروع ب میکنیشب گذشته که کالب را ترک م مهیاز ن ساعت
 ...میکنیقدم زدن م

 ...دهدیم هیسرش را به شانه ام تک غزل
 ...دهمیبه بازوبش م یفیاندازم و فشار خف یرا دور شانه اش م دستم
 از کجا شروع شد قصه

 گل و باغ و جوونه از
 مهربون و... یصدا از
 سالم عاشقونه هی
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 درد گرفته... شی... پاهاداردیرا کوتاه برم شیها قدم
 !م؟ینیکم بش هی یخوای: مکنمیقرمز رنگ اشاره م یها مکتین به

 : نه...دهدیتکان م نیو سرش را به طرف ردیگیفاصله م یکم
خمار  یاز خسننتگ شیچشننمها ی... وقتزنمیلبخند م نشیدلنشنن یچهره  به
صننورتش را غرق  خواهدیچهره اش را انقدر دوسننت دارم که دلم م شننوند،یم

 ب*و*سه کنم...
 یبه مهربون اومدم

 رنگم هیبگم با تو  که
 ینیبگم چه نازن تا
 قشنگم یشکوفه  تو

 شده؟! ی: چزندیو لبخند م ندیب یام را م رهیخ نگاه
 : دوست دارم...زنمیم لب

 : منم...کندیزمزمه م یو به همان اهستگ زندیبرق م شیچشمها
 سالم عاشقونه یا
 ونهیآش زیعز یا

 بمونه ینجوریهم یکاشک عشقمون
 بمونه ینجوریهم یکاشک عشقمون

 ...زمی: عزکنمیاش را نوازش م گونه
گاه م یرا م سننرش به رو ن به رو ند و  ندیچرخا قت م ی... کمک ندید عد  ک و ب

 ...ریام ایکشد: ب یزده دستم را م جانیه
 شده؟! ی_ چ



wWw.Roman4u.iR  766 

 

 حرکت کنم... یشتریبا سرعت ب کندیم وادارم
اسننمان را  یروشننن و چشننمک زن تو ینور ها م،یرویتر م کیکه نزد یکم

 ...نمیبیم
 مشغول روشن کردن بالن آروز هستند... یجوان، همگ یها زوج
 ...خوامیم نایمنم از ا: دیگویبا ذوق م غزل

: میوگیم یسننیو به انگل کنمینگاه م دهیچ نیزم یکه بالن ها را رو یرمردیپ به
 ...خوامیم نایدو تا از ا

 دهد... یبه دستم م یو با مک  بالن کندینگاهم م یجیبا گ یکم
 ...دهدیبا انگشت عدد دو را بهش نشان م غزل

 ..دهدیزل مبه غ یگریو بالن د زندیم یمهربان لبخند
 شوم... یاش شاد م ی... از شادکندیزده بالن را روشن م جانیه غزل

 نهیو آخر نیقلبم، اول یتو برا عشق
 نهینازن شهیتنها هم زبونم، که هم ییتو
 ...شومیم رهیصورتش خ به
باال م با ها ردیگیذوق مشننتش را  ندیباز م یکی یکیرا  شیو انگشنننت   :ک

 سننننه...... دوووو.... ننننکی
 ...میکنیبالن ها را رها م همزمان

 ...روندیشوند و باال م یدور م یاهستگ به
 ده سال اگه صد سال شب و روز با تو باشم اگه
 ینیتر زیکه برام عز یواسم هنوز همون تو
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... لبخند دوزدیو به من م ردیگیروشننن م ینگاهش را ا آسننمان و بالن ها غزل
 !؟یدیآرزوت رس: باالخره به زنمیم

ست ... دشومیپرد... شوک م یهوا به اغوشم م یو بعد ب کندینگاه م هیثان چند
شار م شیها شت گردنم ف ست هادهدیرا پ و  شوندیدور کمرش حلقه م می... د

 : غزلم...زنمیکنار گردنش لب م
 سالم عاشقونه یا
 ونهیآش زیعز یا

 بمونه ینجوریهم ،یکاشک عشقمون
که  منیمهند رو بب میاگه ببر گهی... دیکشد: مررررسننننننننن یم غیگوشم ج کنار

 کامنن ... میخوش گهید
 ...گذاردیتمام م مهیجمله اش را ن کنمیوارد م شیکه به پهلوها یفیخف فشار

 کردم... ی: خب بابا... شوخخنددیام م نهیس یتو
 : عشقم...کندیبا مک  اضافه م و
 سالم عاشقونه یا
 ونهیآش زیعز یا

 بمونه ینجوریهم ،یکاشک عشقمون
 بمونه ینجوریهم ،یکاشک عشقمون
 ...یکاشک عشقمون

 ...ینجوریهم
 ...بمونه

... 
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 یها یو پر از روزها و لحظه  جانیده روزه مان به اسننتانبول، آنقدر پر ه سننفر
 عمرم حساب نشد... یخوب بود که جز روزها

 نشست... یلب ها م یرو یخاص لیدل چیه یکه ب یقیعم یها لبخند
 ...شدیبهانه ادا م یکه ب ییدارم ها دوستت

 ...ابانیو وسط خ ییهوی یعشق ها ابراز
 ...میداشته باش یماندن ادیو همه باع  شد که دو روز خوب و به  همه

ه به وضوح متوجه شدم ک کردم،یو غزل را نگاه م میفرودگاه که نشسته بود یتو
 تپل تر شده بود... یکم یکرده و حت رییاش تغ هیچقدر روح

 ...میکاش برنگرد یکرد که ا یشد و مدام تکرار م یلبش پاک نم یاز رو لبخند
 ...میگشت یکاش بر نم یواقعا ا و

ش شتم، تو یچند روزه، وقت نیا یهمه  یها یخو شرکت گذا  هیثان کی یپا به 
 کلمه زهر مارم شد... یواقع یو به معنا دیپر کش
 مله بود!!!حا صدف

 ! (شه؟یچقدر م هی. کرا 1) 
... 

نه باورا بارها و ب کنمینگاه م میرو شیپ یبه برگه ها نا بارها و  کرار وقفه ت یو 
 : امکان نداره... امکان نداره... امکان نداره...کنمیم

 ارنبیو ا زنمیپس م زیم یامکان ندارد... با پشننت دسننت برگه ها را از رو واقعا
 : امکان نداره...میگویبلند تر از حد معمول م

 !؟یمن زد یکه به زندگ یامکان نداره؟! گند ی: چشودیبراق م صدف
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شو... فکر کرد یام را محکم م یشانیپ صدف... فقط خفه  شو  شارم: خفه   یف
 شم... ی! ها؟! من خام تو نم؟یکه چ

ست شت م شیها د شغال یلی: تو خدیگویم یخفه ا غیو با ج کندیرا م  ریما یا
 حسام...

ه عقب ... بالفاصلبرمیم ورشیو به طرفش  شومیبلند م یصندل یاز رو یناگهان
 رود... یم

به طرف در کج م راهم تاق را از پشنننت قفل مکنمیرا  به طرف  کنمی... در ا و 
گردن من  هاتویه*ر*زه باز یتونیم یچرخم: تو با خودت فک کرد یصننندف م

 !؟یبنداز
: دیگویشده اش م دیکل یدندان ها انیو از م دیسا یهم م یرا رو شیها دندان

رفته با من  ادتی یزود نی! به ا؟ی! اصننال آدم؟یهسننت یتو... تو چجور ادم
 !؟یکرد کاریچ
س نی: امیگویم شخندیر با شه... البته اگه واقعا بچه  یبچه ممکنه مال هر ک با
ش یا شه... تو  سم طانیدر کار با س دیصدف... با یمج ...تو هم که دیازت تر
 ...یبود گهید یکی ینرفته دست خورده  ادتی

 پراند... یمحکمش برق از سرم م یلیس
... از ییک*ث*ا*ف*ت به تمام معنا هیفشننارد: تو  یهم م یرا رو شیها لب

انقدر راحت راجع به  یتونی... چطور مدمیند میتو اشننغال تر و رذل تر به زندگ
 !؟یو تهمت بزن یمن نظر بد

کشننم:  یلبم م یاندازم و انگشننت شننسننتم را به گوشننه  یرا باال م میابروها
 ... اونم در مورد تو...یبیغر یتهمت؟! هننه... چه وا ه 
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 ...گمیبه غزل م رمی: مکندیاش دود از کله ام بلند م جمله
 ...دمی! نشن؟ی: چدارمیبه جلو برم یقدم

 ...گمی: به غزل مرودیم عقب
پشت  و چانمیپ یرسانم... دستش را م یم چیقدم بلند فاصله مان را به ه کی با

 ...یگفت یچ دمی: نشنرمیگیسرش قرار م
 ...گمی: به غزل مزندینفس م نفس

 ...گمی: به غزل مکندیو باز تکرار م کندیم ی... ناله اچانمیپیرا م مچش
 کی خوادیچسننبانم: فقط دم م یبه گوشننش م یروسننر یرا از رو میها لب

رت سنن ییچه بال نیکلمه به گوش غزل برسننه... اون موقع بب کیکلمه... فقط 
 ...ارمیم

 کشم: مفهومه؟! یرا عقب م سرم
 جوابتو... دمی: نشندهمیو دستش را فشار م کندیم سکوت

 ...کندیدرد ناله م از
 : با توام صدف...دهمیتکانش م محکم

 ...کنمی: ثابت مدیگویته حلقش م از
 ...کندیرا سست م میجمله اش دستم را شل و پاها یتو نانیاطم

صله م کی با : کندیتکرار م یشتریب نانیبلند تر و با اطم نباریو ا ردیگیحرکت فا
 ...کنمیبهت ثابت م

نکن صننندف که بد  ی: با من بازکنمیم دشیو تهد میموها انیم زنمیم چنگ
 باش... تیحروم یبرا گهید یبابا هی... برو دنبال ینیبیم
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لرزه؟! خرجش  یم ینطوریچرا صنندات ا یدار نانی_ اگه انقدر به خودت اطم
 ...هیان ا ید شیآزما هی

من؟! همون  یاز زندگ یخوایم یکشم: تو چ یم میدندان ها انیرا م نمیریز لب
شتمت تا االن ا یم دیبا یبه خوردم داد یچ دمیموقع که فهم  یجلو ینطوریک

 ...یکن دمیو تهد ینسیمن وا
 ینم دی: من تهددیگویم صننالیاسننت تیو با نها کندیزود رنگ عوض م یلیخ

 ...یسیوا یکه کرد یکار یپا دیبا گمیکنم... فقط م
... یغلط چینکردم... مننننننننننننن... ه یکار چیبرم: من ه یرا باال م میصدا

 نکننردمممم....
: کنمیتوانم زمزمه م یفشارم و با ته مانده  یصورتم م یرا رو میدست ها کف

 من به غزل خ*ی*ا*ن*ت نکردم...
... دیآ یفرق سننرم فرود م قایو دق شننودیم یخ*ی*ا*ن*ت پتک یوا ه  و

 فرهنگ لغت ذهنم... یوا ه تو نیو منفور تر نیتر فیخ*ی*ا*ن*ت... کث
سام... ب ری: امشودیوارد م متیاز در مال نباریا صدف  ... هرشیآزما میبر ایح

 تا بهت ثابت کنم... دمیانجام م یبخوا که تو یکار
کان م انگشنننت به طرفش ت  نکن نییتع فیمن تکل ی: برادهمیاشننناره ام را 

 یمهفت پشننتم بس بود... ن یبرا یکرد فتیکث یبار منو وارد باز هی... یلعنت
اشته ک کمتیبدبخت تر از خودت تو ش هیرو که  یتخم حروم یوادارم کن یتون

 ...رونیمن بکش ب ی! ا زندگ؟یفهم ی... مرمیمن به عهده بگ تشویمسئول
 ...شیازما میبر ایب گمیکوبد: خب من که بهت م یم نیراستش را به زم یپا
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نه... ازما ن  یکیتو تار یریت هی یخوای! م؟یچه دوغ ی! چه کشک؟یچ شی_ ه
 !؟یبنداز
شد اونوقت خودت با پا یغزل از تک تک لحظه ها ی_ وقت  یرابطمون خبر دا 

 ...نیدنبالم... حاال بب یایخودت م
 ...رودیطرف در م به
رم: گذا یم رهیدسننتگ یو دسننتم را رو رسننمیچند قدم بلند، زود تر کنار در م با

 فهمه... ینم یچیغزل ه
 فهمه... ی_اگه من بخوام م
 ...یبکن نکارویا یکه بخوا ینشد ری_ تو از جونت س

شمها ی... برق خباثت توکندیزل نگاهم م زل ساندم... تو یم شیچ  نیا یتر
 ترسم... یلحظه، واقعا از صدف م

 ترسم... ی... از خاموش شدن برق نگاهش مترسمیاز دست دادن غزل م از
 ترسم... یاز مجازات شدن م من
 ...شیآزما میریو سرم را خم: م کنمیرا تر م لبم

 ...زندیم یمحو لبخند
نت... و وا ی: فقط برامیگویخشننم . حرص زده م با حالت  یبسننتن ده به 

من و زنم و هر  یلومتریک کیبه حالت اگه بعد از اون، از شعاع  یصدف... وا
 یشی... از من دور میکنی... خودت گورتو گم میکه به ما ربط داره رد بش یکس
 !؟یدیهمشرکت... ف نیاز ا ی... حتفتهیکه چشمم بهت ن ییجا هی یریو م

http://www.roman4u.ir/


 773 بی نهایتند لبخ

و  نمیب یم تمیمونیخان... دور دوِر توئه... پشنن ری: فعال بتازون امکندیپچ م پچ
 اون روز...
 ...ستی: اصال دور نزندیم چشمکس

شارم و پر حرص از ب یهم م یرا رو میها لب ستم را  ینفس م ینیف شم... د ک
 ...کنمیو قفل در را باز م کنمیصدف رد م یاز کنار پهلو

 ...رونیگمشو ب _
سع کهیو در حال کندیترم م یجر لبخندش شدت  صدا یبه  رم را باال نب میدارم 

 از اتاق من... رونیغرم: گمشو ب یم
 ...کندیچرخد و اتاق را ترک م یم

 ی... زونکن مشننککنمیبا تمام قردت پرت م دیا یدسننتم م ریرا ز یزیچ نیاول
 افتد... یو کف اتاق م کندیبرخورد م ینقشه کش زیم ی هیرنگ به پا

 کشم.. یرا با تمام قدرت م میموها
 کنمیم زیر زیر شودیکه م ییرا تا جا شیاآزما یو برگه  برمیهجوم م زیطرف م به

 اندازم... یسطل م یو تو
 ...شومیولو م یصندل ینفس زنان رو نفس
 ...دیا یم امیپ دنیتک بوق رس یصدا

 ...کنمیدست دراز م یسست با
 ...کندیم یغزل بهم دهن کج نام

 خونه... بوووس" دمیمن رس زمی" عز
 لرزند... یم میگذارم... شانه ها یم زیم یگزم و سرم را رو یم لب
... 
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 !؟یخور ی_ چرا نم
 : هوم؟!دوزمیو به غزل م رمیگیم زیم ینامعلوم رو یماتم را از نقطه  نگاه

 !؟یخوری: چرا نمکندیپرم اشاره م مهیبشقاب ن به
 لی: مدهمیم هیتک یصننندل یو به پشننت کنمیبشننقاب رها م یرا تو چنگالم
 ندارم...

 یتو ختمیاندازد: خوشننمزه نشنننده؟! به خاطر تو لپه ر یرا باال م شیابروها
 خورش... خودم که دوس ندارم...

 ریخوشمزه شده... من س یلی: نه خکنمیشست چانه و گونه اش را نوازش م با
 خوردم... نایا ینیریش شرکت یشدم... تو

 ...ادیبهت م یلیکوتاه خ ی: موکنمی... پرت زمزمه مدیگویم یآهان
به طرف یشننناتوت یها لب ! آوا گفت کوتاه نکن ؟ی: جددیآ یکش م نیاش 

بهم  ترشننیکوتاه ب یمو یاوندفعه تو بهم گفته بود ی... ولادیموهاتو... بهت نم
هام خوب شنننده؟ رنگ اصننلادیم ما...  ی... رنگ مو گذاشننت هامو  خود مو

 !؟یدیفهم
 لغزاند... یگوشش کوتاه شده م یرا تا باال شیموها ریرا ز شیانگشت ها و

 بهتر شده... یلی... خدمی: آره فهمزنمیلبخند م یزورک
 هم شننگرهی: اتفاقا ارادیگو یگذارد و با دهان پر م یبه دهان م یبرنج قاشننق

 یلیتاه خکو یبهتره... تازه گفت چون صورتت گرِد گرده با مو ینطوریا گفتیم
 ...یشیخوشکل تر م

 _ راست گفته...
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 ...زدیر یاب م وانشیل یو تو زندیم لبخند
 ...زنمیپشت انگشت به نمکدان ضربه م با

به دو روز گذشننته... از  کنمیو من فکر م کندیم فیاز اتفاقات روزش تعر غزل
خواب راحت نداشته  کیرا نشانم داد  ششیآزما یکه صدف برگه  یهمان روز

... جمینکرده ام... هنوز سننردرگمم... گ شیازما یبرا یاقدام چیام... هنوز ه
 ...شومیم داریکاب*و*س ب نیکه هر آن از ا دهمیم یدواریمنگم... به خودم ام

و  یشهر لعنت نیشده از ا یمتیو به هر ق رمیگیوقت است که دست غزل را م آن
 ... مثلخواهدیآرام بدون تنش م یزندگ کی... دلم کنمیتعلقاتش دل م یهمه 

س ییاول ازدواجمان... همان وقت ها یماه ها سبت به غزل ح  یفرا یکه تازه ن
 دا کرده بودم...یبا هم بودنمان بهش داشتم، پ یسال ها یکه همه  یاحساس

 من باشنند... یبچه واقعا بچه ... اگر آن دیاگر صنندف راسننت بگو کنمیفکر م
 یی... واقعا چه بالییاگر غزل بفهمد... بابا بفهمد... مامان... از همه بدتر دا

 !د؟یآ یسر غزل م ییچه بال د؟یآ یام م یسر زندگ
 ...وردخیم یو تکان کنمیمشِت بسته ام حس م یرا رو یجسم یو گرم ینیسنگ
دو روزه همه ش  یکی: کندیبه مشننتم وارد م یفیبا کف دسننت فشننار خف غزل

 شده؟! یزی... چدمی... فکر نکن نفهمریها ام یخودت یتو
شارم ف یکشم و با کف دو دست صورتم را م یم رونیدستش ب ریرا از ز دستم

شننرکت به مشننکل  یتو خردهی: نه بابا... میگویم یبم شنننده ا یو با صننندا
 ...میبرخورد

 ه؟!شد ی... چدمینفهم یزی! من که چ؟ی_ چه مشکل
 شه... ی: به بخش شما مربوط نمزنمیم پلک
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 ...دهدیتکان م سر
 یلی... غذا خزمیعز ی: مرسننشننومیو از جا بلند م دهمیرا عقب م یصننندل

 خوشمزه شده بود...
مان ها همز لب  ها یرو میکه   یاش م ینیب یرو ینیچ ند،ینشنن یم شیمو

 ...یخورد یلیاندازد: نه که خ
کشننم... ورق  یم رونیداروها را ب یریحصنن یو جعبه  رومیم نتیطرف کاب به
 !م؟ی: مسکن ندارکنمیو رو م ریقرص را ز یها

 : مسکن چرا؟!گذاردیم نکیس یو تو ندیچیهم م یها را رو بشقاب
 ...کنهی_ سرم درد م

... ایدهد: ب یدو رنگ نوافن را به دستم م یزود کپسول ها یلیو خ دیا یم جلو
 چشمت بود... یجلو نجایهم

 ...نمکیلب تشکر م ریو ز دهمیجا م نتیکاب یجعبه را تو یحوصلگ یب با
 اندازد... یباال م یشانه ا تایو نها کندینگاهم م رهیخ رهیخ هیچند ثان غزل

 بلعم... یو قرص را م کنمیپر م زیم یاز پارچ رو یآب وانیل
کشنند... اندامش را  یظرف ها اسننکاچ م یبندد و تند تند رو یم شننبندیپ غزل

ضربدر یتاپ نارنج یتو شتش با دو بند  شلوارک  یکه پ شده و  صل  به هم و
 ...دهمیقرار م زیم یپر را رو مهین وانیو ل گذرانمیاز نظر م دیچسب سف

.. .ییو هم دسننتشننو یی... هم ظرفشننومایبخر دیهم با عیما ری: امدیگویم تند
 دو قلم رو هم بهش نیشه... اکانتر هست خودکار هم کنار یرو ستیل هی نیبب

 !نننر؟یاضنن... ام
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 ...ننننشی_ هنن
 فی... ضننعکنمیکشننمش چفت م یلغزانم و جلو یم شیپهلو یرا رو دسننتم
 حسام... ری: امکندیتکرار م

 گذارم: دوست دارم... یشانه اش م یگود یام را رو چانه
 : منم دوست دارم...دیسا یام م قهیاش را به شق گونه

ست دارم... من خکنمیوار تکرار م وانهید ست دارم... دو ست دارم  یلی: دو دو
 غزل... فقط تو رو دوست دارم... من عاشقتم...

 یآغوشم م یو غزل تو شودیقطع م زدیریظرف ها م یکه رو یشر شر آب یصدا
 شده؟! یزیچرخد: چ

 ...دهمیتکان م نیفشارم و سرم را به طرف یلب م یرو لب
 نوی! چشننمهات که ا؟ی: مطمئنردیگیکوچکش م یدسننت ها انیرا م صننورتم

 گه... ینم
شم... پلک م یصورتش نفس م یتو شکلدیگویو با مک  م زندیک  شیپ ی: م

 !گه؟ید یگیاومده باشه به من م
 ...دهمیچند به دروغ... اما سر تکان م هر

 یمو به نر کندیچانه ام را تر م شیلب ها یسی... خشودیپنجه بلند م یرو غزل
 ...دیآ یپا فرود م یپاشنه  یرو

بل کهیاز ا ق و محکم ب*غ*ل  رمیگیکمرش را در بر م ردیفاصنننلع بگ ن
 ...رمشیگیم

سش ستم را زکندیام آزاد م نهیس یرا تو نف شتش م یموها ری... د  یکوتاه و پرپ
 سرانم...
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شت ها با  نمدوی: مکندیشرت نوازش م یت یچپم را از رو ی نهیس شیسر انگ
شمهات میانکار کن یتونیکه نم یدونیشده و م یزیچ هی .. .خونمی... من از چ

 آماده ام... نه؟! دنیشن یبرا شهیکه من هم یدونیم نمیو ا
 : آره...کنمیبندم و با درد، خشدار زمزمه م یرا با درد م میچشمها

 : خوبه...ردیگیدستم فاصله م یو با شل شدن حلقه  خوردیم یتکان
 ...کندیجمله اش م ی مهیضم یلبخند و

ظرف ها باز  یآب را رو ریچرخد و شنن ی... مدهمیرا به زور کش م میها لب
بخواب عصننر اگه  خردهیتو هم برو  شننورمیظرفو م کهیدو ت نی: تا من اکندیم

از شننرکت  یروز زود اومد هی... خب؟! میبزن یدور هی میبر یحوصننله داشننت
 ...یاستراحت کن یحداقل درست و حساب

 ...کنمیو آشپزخانه را ترک م میگویم یفیضع ی باشه
ل را غز یو درک و شننعور باال یمهربان نهمهیا اقتیکه من ل کنمیفکر م نیبه ا و

 دارم؟!
 ...زنمیو به خودم و سوال مزخرفم پوزخند م دهمیتکان م سر

 "نه" قاطع است... کی جوابم
با یاتاق را پشنننت سننرم م در لزرد و  یم یپاتخت یرو لمیبندم و همزمان مو

 شود... یصفحه اش روشن و خاموش م
بت  شیآزما ی: براخوانمیاز جانب صننندف را م دهیرسنن امیو پ رومیم جلو نو

 یهمه چ یخوایم یتا ک نمیخفت دادم... بب نیگرفتم و فقط به خاطر تو تن به ا
 ...یرو انکار کن
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... کنمی: هم مکان و هم زمانش رو خودم مشننخص مکنمیم پیزده تا حرص
 ...یخوام بازم دورم بزن ینم

با خت م ی... روکنمیپرتش م یپاتخت یرا الک و رو لیمو و  نمینشنن یت
 ...شومیم رهیسوخته خ یقهوه ا یم*س*تاصل به پارکت ها

 دارد؟! سخت است؟! درد دارد؟! عذاب دارد؟! یچه حس مردن
 کیرها شدن از  یعذاب ها را فقننط برا یلحظه همه  نیاالن و در ا نیهم من

 ...کنمیمرگ م یو آروز خرمیعذاب به جان م
 د...افت یکف اتاق م ی چهیقال یغزل رو ی هیو سا شودیباز م یاتاق با تق در
 ...یدی! من فک کردم تا حاال خواب؟یداریپرسد: ِا... ب یم یآرام به

 کشم: نه... نتونستم بخوابم... یم یقیعم نفس
 !؟ی: چرا نتونستندینش یتخت م یو کنارم لبه  دیآ یم جلو

 ...کنهیدرد م یلیفشارم: سرم خ یام را م یشانیپ
 حسام؟! ری_ ام

 _ هوم...
 _ منو نگاه کن...

و : به من بگدیگویکمتر ازش سراغ دارم م یتیچرخانم... غزل با جد یرا م سرم
 شده... یچ

 نشده... یزی: چزنمیم پلک
 !؟یگی_ به منم دروغ م

 ...گمینم_ دروغ 
 حسام... ری_ ام
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 گم... ی_ دروغ نم
 ...ری_ ام
 نشده غزل... یزی_ چ

 ...شناسمی_ من تو رو م
 کنم... هیگر خوادی_ دلم م

 !!!؟؟؟؟ی_ امنن..... چ
 شده؟! ی... چنیمنو بب ریگذارد: ام یرا رو شانه ام م دستش
گذارد: بگو به  یگونه ام م ینگاهش کنم... کف دسننتش را رو کندیم وادارم
 من...

 ...ستی_ حالم خوب ن
 ... چرا؟!دونمیکه خودم م نوی_ ا

 ...دهمیتکان م نیفشارم و سرم را به طرف یهم م یرا رو میها لب
 ...ردیگیشانه اش قرار م یبعد سرم رو یا هیکشد و ثان یجلو م یکم

 یوقت یدونیدهد: م یپشننت گردنم حرکت م یموها انیرا م شیها انگشننت
 !شم؟یچقدر ناراحت م نمتیبیم ینطوریا

شمها شانه اش م میچ سرش کم یرا به  شارم...  چرخد و نفس گرمش  یم یف
 حسام... ری: امدهدیگوشم را قلقلک م

 : غزل...کنمیم ناله
 _ جونم... بگو...

 : صدف حامله س...رمیگیم نفس
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شت هاکندیم سکوت ستش از رو شودیهم متوقف م شی... حرکت انگ  یو د
 ...خوردیگردنم سر م

( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا
 و منتشر شده است

و همزمان من هم کمر راسنننت  رودیکشننند که عقب م یطول م یا هیثان چند
با لبخند تلخ دیآ یکش م نیبه طرف شی... لب هاکنمیم بازم  :زندیلب م یو 

 صدف...
شمها و صله چ شک م شیبالفا صال نمشودیپر ا ... یاریطاقت ب یتون ی: تو ا

 باشه... مونیزندگ یاز صدف تو یرد هی دیحتما با
 : نه غزل... گوش بده...رمیگیرا م شیها دست
شت باروم مدهدیحرف زدن نم ی اجازه س چیه گهیکه د شدی: هه... دا به  یح

 االن... ی... ولیصدف ندار
 _ غزل...

 ...رندیگیم هیزاو یظیبه پوزخند غل شیکه لب ها نمیبیم
ش...  بچه یدنبال بابا یازت خواسننته که بگرد لمایف ی! حتما مثل توه؟ی_ چ

 تو رو به طرف خودش بکشونه... قیطر نیبعدم از ا
... کشد یسوت م میبه صورتم خورده باشد، گوش ها یمحکم یلیکه س انگار

 ا در نظر گرفته...حالت ممکن ر نیتر نانهیغزل خوشب
ر داره دخت نینه؟! واقعا ا ای هیبچه ش ک یبابا دونهی: حاال مدیگویپوزخند م با
 ! تا کجا تو ل*ج*ن فرو رفته...ش؟یبا زندگ کنهیم کاریچ
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کان ت نیتاسف به طرف ی... سرش را به نشانه کندیگزم... غزل نگاهم م یم لب
 ...خوردیچپش سر م یگونه  یرو یو همزمان قطره اشک دهدیم

! ؟یا هختیانقدر بهم ر میکه از مسافرت برگشت یچند روز نیکه ا نهیهم ی_ برا
 ...یخانوم دسته گل به آب داده؟! آخ یدو روز باال سرش نبود

... شوهنننننننننر نننننننننزمی: عزکندیآورد و صورتم را نوازش م یرا جلو م دستش
 گهی! د؟یناراحت یلین خدر حقت شنننده... اال ی... واقعا چه ظلم بزرگزمیعز
 ...یحسام... آخ ریام ی... طفلکیبچه ش کن یبابا میصدف جونو تقد دیبا

... زبانم بند امده... غزل تند شننودیشننوهر باع  بهتم م یکلمه  یرو دشیتاک
ه ک هیبچه ش ک یبابا دونهی: حاال مزندیو همزمان لبخند م زدیر یتند اشننک م

 ! هوم؟!؟یاریتو رو بفرسته سراغش دخلشو ب
 ...کنمیرا محکم مشت م دستم

سته ام م یغزل رو نگاه شت ب ش یم ستفاده مندین صت ا س و نف کنمی... از فر
 را ندارم... یکار چیانجام ه ییتوانا کندیغزل نگاهم م ی... وقترمیگیم
 ...دکنینگاهم م زیکشد و ت یباال م میرا از مشت تا چشمها سشیخ یها لهیت

از  یرگید ریتصننو کنم،یرا باز م میبعد که چشننمها ی هیو چند ثان زنمیم پلک
 ...نمیبیغزل م

نه فا به چشننمها ی... روکندینگاهم م موشننکا به  شینگاه کردن  ندارم...  را 
 : غزلم...زنمیلب م یاهستگ

ه انگار ک یو طور کندیرنگ عوض م یکه به آن ندیبیم یصورتم چ یتو دانمینم
 ...دشونیگشاد م شیجا خورده باشد، چشمها
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 !ر؟ی: امکنندیم دنیشروع به لزر شیزود چانه و لب ها یلیخ
 : جونم؟!دهمیجواب م یهمان ارام به

را انکار کند، سنرش را تند  یموضنوع خواهدیم یو مثل وقت زندیپلک م محکم
 حسام... تو... نه... نه... ری: امدهدیتکان م نیتند به طرف
 _ غزل...

 حامله س؟! یپرسد: صدف از ک یمقدمه م یب
 ...دی... غزل فهمرودیو نفسم بند م کنمیرنگش نگاه م یصورت ب به

 تو که...؟! ریکشد: ام یتخت جلو م یرا رو خودش
ست تکنمیحس نگاهش م یب شت م ی... با دو د شانه م سر  : دکنیشرتم را از 

 ... حرف بزن... تو رو خدا...ریبگو ام
 گفتن ندارم... یبرا ی... حرفکنمینگاهش م معذب

سف رنگ رف ح ی: لعنتدهدی... محکم تکانم مشودیتر م دیصورتش هر لحظه 
 بزن...
 لحظه گوش بده به من... هی: غزلم.. آروم... رمیگیرا از ساعد م شیها دست

چه ش... ب یافتد: بابا یم نییو پا خوردیشانه ام سر م یاز رو یبا سست دستش
 !؟ییتو

قدر با د نیا آن له را  ندیرد ادا مجم هدیکه دلم م ک جا خودم را دار  خوا نا ما ه
 بزنم...

 _ غزل...
 ...یی_ پس تو
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صله مچش را م شودیتخت بلند م یرو از صرمیگیو بالفا .. من من نبود. ری: تق
 فقط...

 !؟یکنیم دییتا یعنی: کندیزده و از سر شانه نگاهم م بهت
 ...کندیو غزل مچ دستش را آزاد م شوندیشل م میها انگشت

تاق م ینیح به طرف در ا با خودش تکرار م یکه  به... کندیرود  به... خو : خو
 ...شهیبهتر نم نیاز ا گهیخوبه... د یلیخ

 ... من نگفتم... خودشدی... غزل فهمکنمینگاه م میرو شیپ واریبه د ناباورانه
 از نگاهم خواند...

 ...دومیم رونیز اتاق بپرم ا ی... از جا مدیآ یاتاق م رونیاز ب یگرومب یصدا
 نییکه سننرش پا نمیبی... مدهدیرا ماسننا  م شینشننسننته و زانو نیزم یرو غزل

 چکد... یپارکت م یتند تند رو شیاست و اشک ها
 : غزلم.. اجازه بنن....رومیم کینزد اهسته

 ...ای_ طرف من ن
 لهیه... خباش: باشه... رمیگی... کف دستم را باال مدیگویم هیو گر غیرا با ج نیا

 خب...
ستگ شودیجا بلند م از صله م یو کم یو به آه به  ی... قدمردیگیلنگ لنگان فا

 ...ای: گفتم طرف من نکشدیم غیو بار ج دارمیجلو برم
: رودیکشنند و همزمان عقب م یم غی... از ته دل جرومیو جلو م کنمینم توجه

 ...ی.... آآآآآتیمگه زبون آدم حال
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ناله  یشود و صدا یم نیو از پشت نقش زم ردیگیمبل ها م انیبه فرش م شیپا
 ...چدیپ یهم م یمواظب باِش من تو ادیبلندش و فر ی
... 

 فتیبرم: آقا راه ب یم رونیفشارم و سرم را از پنجره ب یبوق م یدستم را رو کف
 !؟یکنی... استخاره مگهید

 روند... بزرگراه قفل شده... یجلو م یمتریلیها م نیماش
: نخواب غزلم... کنمیفشننارم و زمزمه م یپنجه ام م انیسننرد غزل را م دسننت
 ... خب؟! نخواب...میرسیاالن م

 ی... صداکنمیاش نگاه م قهیشق یرو ی... به خون خشک شده کندیم یا ناله
 چشمم به کیچشمم به جاده است و  کیها کالفه ام کرده...  نیبوق بوق ماش

 غزل... ی دهیرنگ پر یچهره 
 ...کنمیها عبور م نیماش انیو با سرعت از م شودیباز م راه
 ...رسانم یم مارستانیب نیتر کیغزل را به نزد ،یقابل باور ریسرعت غ با

 برنش... یاسکن م یت یس یکنند و برا یرا پانسمان م سرش
غزلم  سننر ییبال ایکوبم... خدا یم میرو شیپ واریبه د یآرام یپنجه ضننربه  با
 خدا... ...دیاین

 کنم... یلبم را م یخشک شده  پوست
به  یکه قدم برمیبه طرفش هجوم م عی... آنقدر سننردیآ یم رونیاز اتاق ب دکتر

 : حال خانمم چطوره؟!داردیعقب برم
رو نشننون  یاسننکنش که مورد یت یاندازد: سنن یرا باال م شیابرو یتا کی

 بمونه تا خطر کامال رفع بشه... نجای... منتها بهتره امشب رو ادهینم
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 !نمش؟یبب تونمی: مدهمیتکان م سر
ه... ... غزل پلک بستشومی... به سرعت وارد اتاق مکندیدست به اتاق اشاره م با

 ...ستیفهمم که خواب ن یم شیپلک ها فیاز لرزش خف
و دسننتش را به شنندت پس  خوردیم ی... تکانرمیگیروم و دسننتش را م یم جلو

 .کشد.. یم
 : غزل؟!زنمیصدا م ملتمسانه

 : غزلم؟!نمینش یکنار تخت م یصندل یرو ی... با سستدهدینم جواب
..._ 

 من نبود... ری_ تقص
..._ 

... من فقط رفته بودم که بهش بگم پاشننو از گمی_ به جون خودت راسنننت م
 ...رونیمن بکشه ب یزندگ
... _ 

باه ؟یشنننو ی_ غزل م که اشننت  یبار دوم... ول یکردم... اونم برا! قبول دارم 
ش سردگ یدارو یداد... تو یدنیصدف گولم زد... به نو ... بود ختهیر یضد اف

 ...یمحرک جنس
 _ برو..

 _ غزل؟!
 _ برو...
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م انقدر درک داشت یول ستین ادمی یادیز زی... من چیگوش بد دی... بارمی_ نم
شد... هیکه بدونم  سمت از زبونم پاک ن شمم  یهمه ش تو جلو لحظه هم ا چ

 دمیکه اون بچه مال من باشننه... رفتم پرسنن سننتی... االنم هنوز معلوم نیبود
 یداد... ول مشانجا شننهیهجدهم م ی... بعد از هفته یان ا نید شیآزما یبرا

مل کنم... برا یمردم... نم یغزل داشننتم م هت  نیهم یتونسننتم تح هم ب
 گفتم...

 _ برو... تو رو خدا... بسه...
 ...نی_ غزلم بب

 بشنوم... خوامی_ نم
تحمل کنم که از رابطه ت با صننندف برام  تونمی: نمدیگشنننا یپلک م باالخره

 ...یکن فیتعر
بار هم که شده  کی یخدا برا یگزم... لعنت به من... چرا محض رضا یم لب

 !!کنم؟؟یقبل از حرف زدن فکر نم
که مرخص  نجای. بذار از ابرو.. یدوسننت دار ی_ تو رو خدا برو... جون هر ک

شت یاونوقت برو با هر ک رمیم تیاز زندگ شهیهم یشدم برا ست دا ... یکه دو
 کارم... یرفتم پ یاالن م نیبه خدا االن جون ندارم وگرنه هم

 !؟یگیم ی: غزل چکنمیم خی
انگار اصننال از اول  رمیم یجور هی... کنمیبرات درسننت نم یدردسننر چی_ ه

که خودم خواستم... من بودم که مشکل  گمینبودم... باشه پسر عمه؟! به همه م
خب؟! ا مهیداشننتم و نتونسننتم بسنننازم...  هم  گهید خردهی یتحملم کرد نه

 روش...
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 نینه؟! ا یکن وونهیمنو د یخوای: تو مشومیصوروتش خم م یو رو پرمیجا م از
 !؟یبر یخوای! کجا م؟یچ یعنیحرف ها 

 کشد: به من دست نزن... یم غی... جگذارمیگونه اش م یدستم را رو و
 خب... باشه... آروم باش... لهی: خکشمیدستم را پس م دهیترس

 : برو...شودیم ریسراز اشکش
 ... من فقط تو رو دوست دارم...یو بر یمنو بذار یتونی_ نم
 : برو...زندیم لب

 ...رمی: مکنمیو زمزمه م رومیعقب م عقب
 بلندش ی هیگر یصنندا بندم،ی... در را که پشننت سننرم مکنمیاتاق را ترک م و

کانم م هدیت نت مد ته دل خودم را لع آرامش  توانمینم یکه حت کنمی... و از 
 هستم... شیها ینا آرام نیا یکنم... که من احمق... خودم مسبب همه 

شت در م یها یصندل یرو شیبد رنگ پ  رمیگیضرب م نیزم ی... با پا رونمین
 کشم... یرا م می.. موهایو هننن

من بودم که گند زدم... باز غزل را ناراحت کردم..  نیهم گند زدم... باز هم ا باز
 یبخشنند... هرگز نم ی... غزل من را نمسننتین یراه برگشننت گریکه د یطور

 ...دمیبخش یبخشد... همانطور که اگر من بودم نم
... 

انم د ی... نمستمیا یو پشت در اتاق م کنمیست به دست مغذا ها را د ی سهیک
سرش  یاست... هر وقت در را باز کردم مالفه را رو داریغزل خواب است... ب

 بگذارم... شیتنها خواستیو با هق هق م دیلرز یم شیبود و شانه ها دهیکش
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جوجه  شی... براکنمیو در اتاق را باز م دهمیغذا را به دسنننت چپم م لکسینا
 ...دیآ یبدش م مارستانیب یاز غذا دانمیگرفتم که دوست دارد... م

چسننبد...  یم نیبه زم میو پاها زندیمبهوت سننر جا خشننکم م یا هیثان یبرا
و  یافتد... تخت خال یم نیزم یو با صدا رو شودیغذا از دستم رها م ی سهیک

باس صننورت تانیب یل تاده بهم دهن کج دیسننف یمالفه  یکه رو مارسنن  یاف
 ...کندیم

ار ت میچشننمها شیپ یگزم و تخت خال ی... لب مرومیو جلو م خورمیم یتکان
 !!ست؟؟ی... غزل چرا نشودیم
... تا در کمد را باز کنم، جان از رومیاتاق م یچرخم و به طرف کمد گوشه  یم

 ...رودیم رونیتنم ب
هت خال ب مد  به ک گاه م یزده  ها خورمی... قسننم مکنمین باس  غزل را  یکه ل

ست ها نجایهم شته بودم... ... با د کمد  یخودم لباس ها را تا زدم و تو یگذا
 ...ستین چکدامیاز ه یجا دادم... و حاال... اثر

 یو همانجا رو رمیگیفرسننتم... از کمد فاصننله م یم رونیرا تکه تکه ب نفسننم
 ...خورمیسرد کف اتاق سر م یسنگ ها

 ترکم کرده... رفته...!!! غزل
ستم را با تمام قدرت رو کف ستانیب نی: اکوبمیم شخوانیپ ید  کریپ در و مار

 نداره؟؟!!
 گزد: آقا تو رو خدا آرومتر... یلب م ستادهیا شنیاست یکه تو یپرستار

آرومتر؟! زن من با اون حالش بلند شده رفته اونوقت  یچ یعنی: میگو یداد م با
 !ه؟یچه وضع نی! اد؟یدیشما نفهم
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ش یکلیه مرد شلوار پو ستش از راه م یتو میس یبا ب یو کت و  سد: چ ید ه ر
 ...مارستانهیب نجایخبره آقا؟! ا

 ! چه جالب...مارستانه؟ی: نه بابا؟! بستمیاش م ا نهیبه س نهیس
 : احترام خودتو نگه دار...زندیام م نهیبه س مشیس ینوک ب با

 ...رفتن مارستانیخبر از ب ی... خانمشون بیاحد ی: آقادیآ یجلو م پرستار
 !؟یبود کارهیچ نجای! پس شما ا؟یچ یعنی_ 

.. از کجا نتشون نبوده. مارستانیمن که نبوده... بعدم لباس ب فتی: شگزدیم لب
 ما؟! میدیفهم یم دیبا

 ...زنمیجوم و پوزخند م یلبم را م پوست
 ...مینک یم یدگیما رس دیداشته باش فی: شما تشردیگویم یبه اهستگ مرد

 ...دینوبر گهی! بابا شما ها دن؟یکن یدگیرس نیخوای: هه... تازه ممیگویم مات
 ...نی... حاال ببکنمیم تی: از همتون شکاگذرمیاز کنارش م یبا تنه ا و
 ...کنمیمن یتوجه شیگفتن ها دیو به صبر کن کنمیپا تند م یبه سمت خروج و

... 
 ...گذارمیفرمان م یسرم را رو یکالفگ با

سل هم ن ینرفته... خانه  ییمامان و دا شیخانه نرفته... پ غزل ا ... کجستیع
 جهیحالش به هم بخورد... اگر سننر گ ابانیخ یدنبالش بگردم؟! اگر تو دیرا با

 ...دیایسراغش ب
به فرمان ماشنن نیام را چند یشنننانیپ بار  ! ؟یی... غزل کجاکوبمیم نیو چند 

 !؟ییکجا
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با یملود یصننندا  یکنار یصننندل یو به سننرعت از رو دیا یم لمیزنگ مو
 : الو؟! عسل؟!زنمیچنگش م

 بچه؟! نیبا ا یکرد کاری: چدیگویدارد م هیکه نشان از گر ییو با صدا یدماغ تو
 توئه؟! شی: غزل پمیگویزده م جانیه

 !؟یکرد دایدست بزن پ ی_ تو از ک
 ...نیکرد خورد زم ری! من؟! به قرآن پاش گ؟ی: ککنمیرا گرد م میچشمها

گه اذ ری: اره جون خودت... امدیگویم نیف نیف با خدا ا به   یکن تشیحسنننام 
 !؟یدی... فهمرسمیحسابتو م

 فیشننده؟! تا حاال کجا تشننر داتونیشننما تازه پ دی: ببخشننمیگویزده م حرص
 دنبالش... امی! بگو غزل آماده باشه مد؟یداشت

که  یکرد کاریباهاش چ دونهی... خدا مذارمی... من نمادیجا نم چی_ غزل ه
 ...نجایبلند شده اومده ا

 کجا بمونه کجا نه... بگو اماده باشه... کنمیم نیی_ من تع
 حسام... ری_ ام

 ...امی_ دارم م
. من ..زنمیاندازم و اسننتارت م یم یترمز دسننت ریز یفرورفتگ یرا تو لیموبا

 ...دهمیدهم... نم یغزل را از دست نم
... 
... عسننل در را باز مانمیفشننارم و منتظر م یزنگ را م یباز شنناسنن نیدهم یبرا
 ...کندینم
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ماره  حرص نه را م یزده شنن هدی... جواب نمرمیگیخا باره مد ... رمیگی... دو
 !؟یفهم ی... نمادیبا تو ب خوادی: بابا نمدیگویبعد از دو بوق م نباریا

 راه ننداختم... یزین تا آبرو ردرو باز ک نیا ای_ ب
 کارت... یبرو پ ایب ری_ ام

 نه؟؟!! ای یکنی: باز ممیگویداد م با
 ...شود یباز م یفیخف زیبا و یبعد در اهن یا هیو ثان دیگویم یظیغل شیا

س گذارمیخانه م اطیبه ح پا صل اطیدر ح نیب ریو م ساختمان ا  یط را با دو یتا 
 ...کنمیم

سل ستش را به جدار در تک کی ع ست د هید را به کمرش زده و  گرشیداده و د
 ...کندیطلبکار نگاهم م

 کاسه داغتر از آش؟! ی: تو شدمیگویزده م حرص
 با خواهرم؟! ها؟! یکرد کاریدهد: چ یورد نم ی اجازه

 دتایکشننم: تازه  یم میدندان ها انیرا م نمییو لب پا میگویم یپر تمسننخر هه
مده خواهر دار ند چکسننویبه جز من ه ی! وقت؟یاو  ی... وقتدیدور و برش 

خت شننند بدب که جفتمون  ته شننند  قدر بهم وابسنن جا بود میاون  یتو ک
 خنننواهنننر؟؟!!

 !؟ی: تو با غزل بدبختکندیزده نگاهم م بهت
 برو کنار حوصله ندارم... اینزدم... عسل ب یحرف نی_ من همچ

 ...زنمیدست کنارش م با
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 ادی! خودش هم بخواد به؟یچ یدونی: اصال مدیآ یکنان پشت سرم م غیج غیج
 ...ذارمیمن نم

... تونینه دوست خورهیتون به درد م ی: نه دشمنکنمیباز م یکی یکیاتاق ها را  در
 همه ش دردسنن... غزل...

به خواب  یمچاله شنننده و به آرام یتخت کوچک مان یروم... غزل تو یم وا
 : غزل...کنمیگذارم و زمزمه م یپا به اتاق م یرفته... به اهستگ

سرزنمیتخت زانو م یپا شلوار و رو  ریکه از ز یو پانسمان ی... با همان مانتو و 
 ...دهیخواب شودیم دهیاش د یروسر

 ...می: غزلم؟! پاشو بردهمیم یو تکان ارام گذارمیم شیبازو یدستم را رو کف
 روند.... یدر هم م شیو اخم ها خوردیم یتکان

ستم سر م ریرا ز د شو عزدهمیگردنش  شو برزمی: پا  خونه مون... تو که می... پا
 !؟یخبر رفت ی... چرا بیمنو کشت

: کنمیگاه کمرش م هیو دستم را تک ندیبنش کندی... وادارش مکندینگاهم م مات
 !؟یخوب

سه شمها ی کا  یاقاتف چیانگار ه یکنیرفتار م یجور هی: چرا شودیپر م شیچ
 !افتاده؟ین

شننهر  نیروشننن بشننه، اصننال از ا یاون حروم فی... بذار تکلکنمی_ جبران م
 ...میریم

 نیگردد و با آرام تر یصورتم بر م یو باز رو دهدیرا تا در اتاق امتداد م نگاهش
لب من  ینطوری! ان؟ی: همدیگویممکن م یصننندا درد خ*ی*ا*ن*ت تو از ق
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! من ؟ینیبی! فقط ظاهرمو مکشم؟یم یمن االن دارم چ یفهمی! تو مشه؟یپاک م
 ! هان؟!؟یچ یعنیخ*ی*ا*ن*ت  یفهمی... تو مشمیدارم کباب م

هم فکر  تیموقع نیا یتو یشباهت دارد و غزل من حت یبه زمزمه ا شیصدا
 ...کندیآبرو را م

... کنمی: به خدا جبران مکنمیچشننمش را لمس م ریز ینوک انگشننت کبود با
ست دار یهیهر تنب  یخواب تیموقع نیا یغزل تو ی... ولریبرام در نظر بگ یدو

 مونه... ینم یچیازم ه گهید یتنهام بذار
 یایب دی... فقط بادمیدادخواسننت طالق م رمی: فردا صننبح مدیگویمربوط م نا

کاراشننو خودم انجام  ی... همه سنننتیتو ن یبرا یزحمت چی... هیامضنننا کن
 ...دمیم

 !!؟؟یگیم یدار یچ یفهمی: تو مزنمیم ادیته دل فر از
 رو سرت؟! یصداتو انداخت هی: چشودیدر استانه در در ظاهر م عسل
باال م کف پاشننو بر یدسننتم را  لت نکن عسنننل... غزلم؟!   میاروم: تو دخا

 ...زمیخونمون... پاشو عز
 حسام منو ولم کن... ریفشارد: ام یم شیگوش ها یدستش را رو کف

 !؟یکنیم تشیاذ یبرا چ_ 
 : گفتم تو دخالت نکن...زنمیم داد

 !؟یچه به روزش آورد نیدخالت نکن؟! بب یچ یعنی: دیآ یجلو م عسل
 اندازم: به خودمون مربوطه... پاشو غزل... یغزل م یبازو ریز دست

 کشد: ولم کن... ولم کن... ولم کننننن... یم غیته دل ج از
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صورتش م با ست به  سرم برنمکوبدید ست از  از  یخوایم ی! چ؟یداری: چرا د
 جونم؟؟!!

... ینطوری... نکن ارمی: خب خب... مرمیگیهوا م یرا تو شیدسنننت ها مچ
 رفتم... رفتم... نیغزلم نکن... بب

از  ی... دسته اکندیجدا م شیو به زود دست غزل را از موها دیا یجلو م عسل
 ماند... یم شیانگشت ها انیم شیموها
کوبد... من چکار کردم؟! چکار کردم؟! با دست خودم، خودم  یمحکم م قلبم

 را... غزل را بدبخت کردم...
 زند: بهش بگو بره... یاغوش غزل زار م یتو غزل

 ...رهیدلم... داره م زی: رفت... رفت عززدیریاشک م شیهمپا عسل
 ...شودیم واریکه کمرم مماس با د ییتا جا رومیعقب م عقب
 : برو...زندیبا بغض لب م عسل

 ...کنمیچرخم و اتاق را ترک م یم
 میزانوها یو دست رو شومیو به محض خروج از خانه خم م دومیم اطیدر ح تا
 کشم: خداااااااا.... یو از ته دل هوار م گذارمیم
 فصل شانزدهم: ♦

 چرخم... یدور خودم م کالفه
 ...کنمیم یرا ط منیو عرض نش طول

 ...ستمیا یهدف پشت پنجره م یب
 ...کنمیمتر م میرا با قدم ها واریو د در
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 دیو سف اهیس یکه به پرتره  شودیم ینگاه حسرت بار میکارها یدر اخر، همه  و
 ماند... یم رهیغزل خ یچهره 
خواهد و راست و  یمامان است و م دانمی... مخوردیوقفه زنگ م یخانه ب تلفن

 را که عسل کف دستش گذاشته بداند... یقیدق دروغ آمار مو به مو و
ش یخنک م یپارکت ها یحس رو یب س یام را به کاناپه  هیو تک نمین شت  رم پ
 دهم... یم

 شود... یزنگ تلفن بلند م یصدا باز
بعد  یا هیچسبانم... ثان یزانو م یام را به کاسه  یشانیو پ شومیتوجه خم م یب

 یزده  خیو  کیتار یفضننا یاسننت که تو یچراغ چشننمک زن تلفن، تنها نور
 ...شودیم دهیاست که شن ییمامان تنها صدا یخانه وجود دارد و صدا

 ای... بیخونه ا دونمیحسنننام... م ری... امیدیچرا تلفنو جواب نم ری_ الو؟! ام
! آخه مادر من ؟یبا غزل دعواتون شننده؟! سننر چ ریجواب بده تلفنو... الو؟! ام

 تونسننتم دیبگو شننا اینه غزل؟! خب ب یدیدرسننته که نه تو جواب منو م نیا
 حسام؟! ریام یشنویکمکتون کنم... الو... م

 رسانم... یو خودم را به تلفن م رومیدو زانو جلو م یرو
 _ بله؟؟!!

نه ا ری_ الو؟! ام لت نم؟یدیو تلفنو جواب نم یخو جا از  یکشنن ی! تو خ
 خونه قهر کرده و رفته؟! که زنت از یکرد کاریخودت؟! چ

 یانقدر تو زندگ یچ یکردم به خودم مربوطه... برا ی: هر کاررومیکوره در م از
اومده که نگران  ادتونی! تازه ن؟یشنما ها؟! تا حاال کجا بود نیکنیمن دخالت م
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 یبچه ا هی ادیب ادتونیافتاد که  یاتفاق ممکن م نیبدتر دی! حتما بان؟یبشنن
 ! آرررره؟؟؟!!!ن؟یبپرس شیو از زندگ نیدار

چه طرز حرف  نیا ر؟یمبهوت؟! ام تینها یمامان مبهوت اسننت... ب یصنندا
 زدنه؟!

شم: من هم یم ادیفر سانستمی... حرف زدن بلد ننمیک ... مستیبلد ن تی... ان
من  ادیاومده حرف زدن  ادتیبه من؟! االن تازه  نیدار کاریندارم... چ اقتیل

ش تیزندگ یکه تو یاز من بپرس یبار اومد هیسال،  کی نیا ی! تو؟یبد کل م
 داره از دست مِن خاک بر سر ینیبب یدرد دل غزل نشست یبار پا هینه؟!  ای یدار
 کشه؟! آره؟! یم یچ

 ری: امکندیتر اسننت... انگار تازه دارد عمق فاجعه را درک م میلحنش مال نباریا
 شده مامان... یجان.. به من بگو چ

زلو غ گهیبشه؟! بد بخت شدم... بدبخخخخخت.... د یستخوایم یچ گهی_ د
جان... من جان  ریندارمش... از من بدش اومده... به من نگو ام گهیندارم... د

ندگ هی... من خوامیگفتن سننر زبون تو رو نم ... من غزلمو خوامیآروم م یز
... یدار وسد شننتریمنو از همه بچه هات ب شننهیکه ادعات م یی... توخوامیم

 هی یخدا برا یچرا محض رضننا ،یغزل کم از مادر نبود یبرا یگیکه م ییتو
 ادشی یو راه و رسننم زندگ یغزلو کنار خودت بنشننون یومدیبار هم که شننده ن

عا م؟یبد که اد پدر  به اصننطالح  نهی! چرا اون  از چشننمش پنهون  یچیه ک
ا ت من نیگذاشننت را... چمیدارم تو زندگ یمن چه مشننکل دیبار نفهم هی مونهینم

شه ا ست منیخرخره تو ل*ج*ن فرو برم و حال و روزم ب  دمی... غزلو دارم از د
 ...مهیزندگ یبازم... غزل همه  یم مویمامان... دارم زندگ
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 ...کندیرا پر م منیکوچک نش یهق هقم فضا یصدا
 حسام... ری: امکندیتنها زمزمه م مامان

به اهسننتگ یم لب مان  ما خدا من دیگویم یگزم...  به  فهمم  یاصننال نم: 
 تییشننده مامان جان... بابت و دا ی.. درسننت به من بگو چریمنظورتو... ام

شا دوننیهنوز نم ض دیغزل از خونه رفته... بگو  ستم را گرده کنم بر شیمن تون
ست نادیم شیپ یا یهر زندگ یخونه... قهر و دعوا تو وقت  هرکه  ستی... در

 ...نیدیبه آخر راه رس نیدعواتون شد فک کن
... من میدیبه اخر راه رس گهیمامان... ما د میدی: رسکنمیبچه ها هق هق م مثل

 خودم... ی... خود من... با دست خودم... به اراده مونیگند زدم به زندگ
مان ارحسنننامی_ ام ما با غزل حرف  ینطوری...  با خودت... من خودم  نکن 

 ...کنمیم شی... راضزنمیم
... خودت شی... فقط ببرش پیکن شیراضنن خوامیکشننم: نم یرا باال م دماغهم

... کنهیم یعسننل ببرش... نذار تنها بمونه... تنها باشننه خودخور یاز خونه 
نگو...  یزیاز من چ ی... تنهاش نذار... باهاش حرف بزن... ولخورهیغصننه م

 ....شهیم تیاذ
 ها؟! ؟یکرد کاری! تو مگه چشه؟یم تی! از تو حرف بزنم اذشه؟یم تی_ اذ

... غزلو دوس ی... اگه منو دوس داریکمکم کن یخواینپرس... اگه م یچیه _
ازت  یچیه گهی... دنیرو که گفتم انجام بده... فقط هم یکار نی... همیدار
 ...یچیمامان... ه خوامینم

 ...کنمیتماس را قطع م یوقت ماندیتمام م مهیحسام گفتنش ن یام ی زمزمه
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 ...گذارمیباال آمده ام م یزانوها یاندازم و سرم را رو یرا کنارم م تلفن
 ام.... دهی... من بدون غزل، به اخر خط رسنجاستیخط هم آخر

... 
... کف دستم کشدیاعصابم خط م یدرست کنار گوشم، رو یزیو زیو یصدا
 ...زنمیکشم و غلت م یگوشم م یرا رو
 ...کندیو ناله ام را بلند م چدیپ یکتف و کمرم م یتو یوحشتناک درد

 لمیف کیاتفاقات روز قبل مثل  یو بالفاصننله همه  میگشننا یرخوت پلک م با
 ...شودیچشمانم رد م شیکوتاه از پ

 یو بالفاصله از درد گردنم آخ بلند شومیم زیخ میفرستم و ن یلب لعنت م ریز
و  تنم سخت و سرد، تمام یپارکت ها یرو دنیساعت خواب نی... چندمیگویم

 بدنم را خشک کرده...
کشم و زمزمه  یاراده آه م یچسبانم و ب یرا به گردن درناکم م میدست ها کف

ط ضب یکه صدا لمیبا به صدا در آمدن آالرم موبا شودیغزل گفتم همزمان م ی
 غزل است... یشده 

 شو... داریشو ب داریشو... تنبل ، خوب آلو، ب داریشو... تنبل ب داری_ تنبل ب
 ...کیتمیر انشیمشهود است و ب شیصدا یتو خنده

ضوع که  نیسر ا چقدر شکیمو سر و کله  یتو کردیزنگ آالرم را عوض م یوا
 ...میزدیهم م ی

 ...شومیکاناپه از جا بلند م یو با کمک دسته  کنمیم یپوف
 ...رومیلنگان تا اتاق خواب م لنگ
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سن رنگ شومیخم م ...زدیریروانم را به هم م ختهیبه هم ر یروتخت و  یو دو کو
 ...دارمیتخت برم یلباس خواب غزل را از پا

کمد  یو لباسننش خواب و روپوشننش را تو گذارمیکاناپه م یها را رو کوسننن
پارچه کنمیم زانیاو باس را لمس م ی...  نک دامن ل  یو ب کنمیل*خ*ت و خ

 ...کنمیم کیام نزد ینیارداه به ب
هدیتن غزل را م یبو نه د مار ...  فت و زهر  مام و هزار کو عطر و ادوکلن و 
 ...دهدیتن خودش را م ی... بوگرید

چرخم...  یو م بندمی... در کمد را مخوردیم زیو پارچه از دسننتم ل رومیم عقب
 ماند... یم رهیقاب عکس بزرگمان خ ینگاهم رو

مرش دستش را به ک کیبه تن دارد...  یرنگ یو صورت یکوتاه طوس راهنیپ غزل
 من گذاشته... یشانه  یرا از ارنج خم کرده و رو گرشیزده و دست د

 مداریو حوله ام را برم کشمیم یلبخند براقش را بب*و*سم... آه خواهدیم دلم
 روم... یو حمام م

 ...کنمیمرور م یکی یکیرا  میکارها
پرسننم... اگر را ب یان ا ید شیآزما طیبروم و شننرا شننگاهیبه ازما دیبا اول

 یزیهجدهم انجام شننود، چ یکه اطالعات گرفته ام بعد از هفته  یهمانطور
 ...مانمیبه دو ماه، عالف صدف م کینزد

 خیارت یآورم که تو یبه سرش م ییدروغ باشد... بال شیخدا کند که ادعا فقط
 ...سندیبنو
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ست بگو کندینم یبه هر حال فرق اما صدف را د که بدان دینه... غزل با ای دیکه 
 ادیو هر چه اتفاق افتاده، با  دمیند میرو شیلحظه هم صدف را پ کی یمن حت

صور غزل بوده... با صدف چه کوفت دیو با ت  به خوردم داده... منکر یبداند که 
است...  یکه من هم مقصر بودم، انقدر که گ*ن*ا*هم نابخشودن شومینم نیا

 را بداند... زیهمه چ دیغزل با یول
 یم رونیب چیحوله پ عیسننر یلیو خ دهمیدوش هل م ریام را ز یدن کفو ب تن

 ...میآ
له چک را رو ی حو ها یکو با یم میمو کنسننول  یرا از رو لمیکشننم و مو

 ...دارمیبرم
 ...شومیعسل مردد م یتماس گرفتن با خانه  یو برا ماندیهوا م یرو شستم

هر دو سننر کار  رضننایعسننل و عل یعاد طینه صننبح اسننت و در شننرا سنناعت
ستند... حاال نم شرا یبا وجود دانمیه ضور دارد،  تا چه حد  طیکه غزل هم ح

 کرده... رییتغ
 ...رمیگیکشم و شماره م یم میدندان ها انیرا م نمییپا لب
: دیوگینفس نفس زنان م یو مان شننودیتماس برقرار م ده،یاول به دوم نرسنن بوق

 الو؟!
 !؟ییدا ی... خوبی: الو؟! مانرمیگیم نفس
 ...یننی: سالم دادیگویو ذوق زده م بلند
 پرسم: مامانت خونه ست؟! یم اطیو با احت کنمیمک  م یا هیثان چند

 _ نه... سر کاره...
 !؟یکشم: خاله غزل چ یم یراحت نفس
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 ...دهی_ اممم... خواب
 چسبانم: حالش خوبه؟! یام م یشانیدستم را به پ کف

 هیرکرد گ هیکرد... انقدر گر هیهمه ش گر شبی. نه... د: امم..دیگویم ریتاخ با
... بعد مامانم هم همه دیآقاهه اومد بهش آمپول زد خواب هیکرد، بعد  هیکرد گر
 کرد... هیش گر

 خونه؟! ادیم ی... مامانت نگفت کیگزم: مان یم لب
ه و عقرب کی یکه رفت رو کهی: اوهوم... گفت عقربه کوچکندیمک  م یکم

 خونه... ادیم شیش یبزرگه رفت رو
ساعت م یمطمئن نگاه نا  درو یتونیخونتون... م امی... من میاندازم: مان یبه 

 ؟یبرام باز کن
 ... آدامس هم بخر...کنمیدرو باز م یرو صندل رمیخندد: آره... م یزده م ذوق

رسنننانم و حوله را از دور کمر باز  یم انی... تماس را به پامیگویم یا باشنننه
 ...کنمیم

 ...نمکیسرعت ممکن خانه را ترک م نیشتریو با ب پوشمیزود لباس م یلیخ
... 

 ...مانمیفشارم و منتظر م یزنگ را م یشاس
 ...شودیکشد و در باز م یطول م یا قهیدق چند

بر  قدم... به طرف ساختمان گذارمیعسل م یخانه  یکوچک و تقل اطیبه ح پا
 ...دهمیرا به جلو هل م یو در ورود دارمیم
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شته فونیا ریکه ز یرنگ یپرتقال یکیپالست یصندل یاز رو یمان  یم نییپا گذا
 آورد... یپرد و به طرفم هجوم م

 کشم... یبه سرش م یدست
 !؟یدی: آدامس خرکندیحلقه م میرا دور زانو شیها دست

 برات... خاله ت کو؟! رمیگی: مزمیریرا به هم م شیموها یسر سر
 : اونجاس...کندیو با دست به در اتاق اشاره م ندیچ یور م لب
 : خوابه؟!کنمیپچ م پچ
 کنه... یباهام باز ادینم یخاراند: نه... ول یو گونه اش را م دهدیتکان م سر

 ...دارمیکشم و به طرف اتاق قدم برم یبه پشتش م یدست
کشننم...  یم یقینفس عم دهم،یهل م نییدر را به پا ی رهیکه دسننتگ همزمان

 رنگ مچاله شده... دیسف ینفره  کیتخت  یغزل پشت به در رو
س کنمیم حس شتش م یقلبم را تو یک سته نزد یم شارد... آه روم و  یم کشیف

 یو مثل برق گرفته ها از جا م خوردیم ی... تکانگذارمیم شیبازو یدسننت رو
 پرد...

 دی... ببخشنندی: ببخشننبرمیرا باال م میو دسنننت ها دارمیبه عقب برم یقدم
 بترسونمت... خواستمینم
 نجا؟یا یاومد یچ ی: برازندیو محکم پلک م ندینش یجا م بر

 ...ردیگیگرفته اش آتش م یلحن خسته و صدا یبرا دلم
 ...نمتی: اومدم ببرومیجلو م اطیاحت با

 بتینصنن یچسننباند: از عذاب دادن من چ یاش م یشننانیدسننتم را به پ کف
 !شه؟یم
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به  ینرم به خت م یل قب منمینشنن یت خت م رودی... غزل ع تاج ت به   یو 
 چسبد...

جونم در اومد...  یشنننب خونه نبود هیتو رو عذاب بدم؟! غزل  خوامی_ من م
 عذابت بدم؟! تونمیم یچطور
چسننباند:  یزانو م یچپش را به کاسننه  یکشنند و گونه  یرا باال م شیزانوها

 ...دادیبهت جون م ومدیصدف جونت م یزدیهوم... خب زنگ م
نا ی: هر چبرمیلمس صننورتش جلو م یرا برا دسننتم ... یحق دار یبزن هیک

 ...یول
 ماند... یتمام م مهیکشد و جمله ام ن یرا عقب م سرش

با  تیهمخوابگ رمیبگ دهیند یکنم؟! ول یزندگ امیببخشم و ب ی! ول؟یچ ی_ ول
 یو اون توله ا امیب یحتما ازم انتظار دار ایتو ب*غ*لت؟  امیصنندفو و دوباره ب
 هوم؟ کدومش... ر؟یبرات بزرگ کنم؟! کدومش ام یرو که پس انداخت

 ...شومیم رهیخ کندیم ییساعدش خودنما یکه رو یچسب پهن به
 ؟یرو دوس دار نایاز ا یکیحسام... کدوم  ری_ جواب بده به من ام

شته  یلرزانش باال م یرا تا مردمک ها نگاهم ست دارم بازم تو رو دا شم: دو ک
 ...نیباشم... فقط هم

 یفشننارد: هه... تو واقعا فوق العاده ا یم شیکف دسننت ها یرا تو صننورتش
 حسام... ریام
 ...کنمیسکوت نگاهش م در
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ک  م با . ..ی... هنوز پرتهیبه چ یچ یدی... تو هنوز نفهمیدونی: مدیگویم
صدام در نم یکنیفکر م شدم، دل ادیاگه من  رام که ب نهیا لشیو مثل احمقا خفه 
 یباز یکول هی... مثل بقزنمینم ی... اگه من حرفیکرد یتو چه غلط ستیمهم ن
خودم...  یخاطر ابرو به... به خاطر خودمه... سنتی... به خاطر تو نارمیدر نم

ساال  متیحما شهیکه هم مونیبچگ یبه حرمت پدر و مادرت... به خاطر تموم 
خاطر همون امیکرد به  نه ا یحسنننام ری...  عاشننقش شننندم...   نیکه 

سته و فکر کنم خودش هم د یک*ث*ا*ف*ت ش  یخودش رو نم گهیکه جلوم ن
سه... م ز ا شتریو نذار ب نجای... برو از اریرو؟! حاال هم برو ام نایا یفهم یشنا

ها از ب یرومون تو رو نیا مت  باز بشنننه و حر دوسنننت  نویبره... من ا نیهم 
داره ن یکار چیمن ه ی... وگرنه برامیجدا بش یزیبا ابرو ر خوادیندارم... دلم نم

سوته طالق بگ سه  شوندن رمیکه خ*ی*ا*ن*ت تو رو رو کنم و  ... خرجش ک
به دادگاهه... که مطمئنم برا با کله م یصننندف  و شننهادت  ادیخط زدن من 

 ...دهیم
 ...شودیسرم تکرار م یطالق تو ی وا ه
لمه ک نی: انقدر نگو طالق... انقدر امیگویم یفشارم و عصب یرا م میها قهیشق
 مننن... تکرار نکن... نکن... شیرو... پ یلعنت ی

ناقت ؟یفهمی... مدمی: طالقت نمدهمیو تکانش م رمیگیرا م شیبازوها ن ن ! طل
 ...ننندمینم

و  کشد یباال م میشده تا چشمها شیکه چفت بازو میرا از انگشت ها نگاهش
 متینه... با اون با مال ای! ؟یدیفشننارش م ینطوری: صنندفم همزندیپوزخند م

 ... هوم؟!یکنیرفتار م
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باال م دسننتش با انگشنننت رو یرا  بار  یلبم م یآورد و  ند  کشننند: چ
 بسته؟! ای! چشمات باز بود ش؟یدیب*و*س

تدا م انگشننتش تا گردنم ام ... ریام یکردیگردنمو کبود م شنننهی: همهددیرا 
 ...یکردیفک کنم با صدف بهتر رفتار م یخواسته و ناخواسته... ول

 رتیاونم با زنج یبرد: دوست داشت یگردنم م یتو کیبار ریزنج ریرا ز دستش
 کنه؟! هوم؟! یباز
 ...یشد وونهیغزل... د یشد وونهی: تو دکنمیم شیشدت رها با
هر  یمن تو ،یدونی... مزمیعز یباهوشنن یلیخندد: واو.. تو خ یم کیسننتریه
شون م شی... پکنمیفکر م نایاز هزار بار به ا شتریب قهیدق سم ... کنمیخودم مج

 !ه؟یعیشدنم طب وونهیبه نظرت د
 شده... وانهید قتایقیشده... ح وانهی... غزل دکنمینگاهش م مبهوت

 کردم...؟! کاریکردم... من با تو چ کاری: من چزنمیصورتش لب م مات
 : خ*ی*ا*ن*ت...کندیشانه خم م یرا رو سرش

 کلمه رو نگو... من بهت خ*ی*ا*ن*ت نکردم... نی: نگو... امیگویم بلند
 شیچشننمها د،یآ یبعد که خنده اش بند م یا هیو ثان زندیخنده م ریز یناگهان

ا ... واقعیریبشننر... اصننال از رو نم یباحال یلی... تو خریام ی: هکندیرا گرد م
 بخندم... یممنونم.. بعد از دو روز باع  شد

ست تیو با نها رمیگیرا م شیها شانه ... یرنطوی: غزلم... نکن امیگویم صالیا
 ...یترسونیرفتار نکن... غزل منو م ینطوریتو رو خدا ا
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 ی. چطوربدبختم.. یلیحسننام... من خ ری: از من نترس امزندیم یتلخ لبخند
 ؟یترسیاز من م
 یم نرویب یزیخوشخواب، چ یگوشه  نیتر ییو از انتها کندیرا دراز م دستش
 کشد...

نگ چشننمم را  ینقره ا غیو برق فلز ت ردیگیم میرو شیدسننتش را پ کف ر
شب از ک نوی... انی: ببدیگوی... کودکانه مزندیم صفه  سل  شیلوازم ارا فین ع

جامیهنوز ا یبرداشننتم... ول ها ن به چرت و پرت  ... دمیتو گوش م یو دارم 
که خودمو از ا نویا یعرضنننه  یچرا؟! چون حت ندگ نیندارم  ب یز بت   ارنک

 حرفام... نی... من بدبخت تر از اری! از من نترس ام؟ینیبیخالص کنم... م
 ...کنمیقاپم و به ناکجا اباد پرتش م یحرکت م کیرا با  غیت

از جا بلند شود: پاشو...  کنمیکشم و وادارش م یخندد... دستش را م یم غزل
 ...یبمون نجایا ذارمیلحظه هم نم هی گهی... دیشد وونهیتو د
 یرنگ رو یمشننک یچسننبم و با دسننت آزادم پانچو یدسننتش را محکم م مچ

 ...می... بپوش برای: بزنمیرا چنگ م زیرخت او
 دستش را ازاد کند: ولم کن... کندیم تقال

! ؟یداریبرم غی! برا من ت؟یبدبختم کن یخوایاندازم: م یم سننرش یرو یشننال
 ...کنمیخودم خراب کردم خودم هم درستش م

 حسام ولم کن... ریکشد: ام یم غیج
: تو غلط زنمیگره م یاندازم و بندش را به تند یم شیشنننانه ها یرا رو پانچو

 !؟یدی... فهمیفک کن یبه خودکش یحت یکنیم
 !! ولم کن...ستمممم؟؟یمگه با تو ن: زندیساعدم چنگ م به
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کم جانش  ی... مشننت هارمشیگ یشننانه ام م یو رو کنمیکمر بلندش م از
 ...ندینش یکتف و کمرش م یرو
باز م مهین در ها  تا انت پا  با  تاق را  مانرومیم رونیو ب کنمیباز ا  یاز جلو ی... 
و : منکشنندیم غی... غزل جکندیو بهت زده نگاهمان م شننودیبلند م ونیزیتلو

 ...امیجا نم چی... من با تو هنیبذارم زم
 ...زنمشانیخوابانم و پا م یرا م میها یکتان پشت
 کشد... یم غیهمچنان ج غزل

شه به ج یخوای: اگه مکنمیرا باز م اطیدر ح یسخت به ست ب ات زدن غیشر در
 ادامه بده...

سر یو تواندازم  یخلوت م یکوچه  یبه ابتدا و انتها یسرعت نگاه به از  یک
 نشانم... یم نیماش یغزل را تو هیثان
ش تا سوار م زنمیرا دور م نیبه خودش بجنبد و در را باز کند، ما فل و ق شومیو 

 ...زنمیرا م یمرکز
زت بدم ! ا؟یفهم ی... نمامی: من با تو بهشتم نمکوبدیم شهیبا مشت به ش غزل

 حسام... ریاومده... متنفرم ازت ام
ستارت سش بهت ن چکسیکه ه نجای: بذارمت ازنمیم ا دا که پس فر ستیحوا

نازه تو تحو ند لمیج گه فکر کرد یبدن؟ کور خو لت  ذارمیم یا کار د هر 
دلت  ی... هر چشنننهینم دایپ ای... اصننال پررو تر از من تو دنیخواسنننت بکن

... یلحظه از من دور بمون هی ذارمینه م دمیبزن... من نه طالقت م غیج خوادیم
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 فیرو برات تعر یپات تا همه چ یجلو ندازمیخونه م ارمیصدف آشغالم ماون 
 ...یکنیرفتار م یچطور نمیکنه... اون موقع بب

 ...شودیپر شتاب از جا کنده م نیفشارم و ماش یپدال گاز م یرا رو میپا
..... 
 کوبد... یبه در مشت م هیبا گر غ،یبا مشت، با لگد، با ج غزل
توجه  یب شیو داد ها غیدارم نسبت به ج یگرفته ام سع میدست ها انیرا م سرم

 باشم...
خطرناک را از داخلش  لیوسنننا یکه همه  یهمانیاتاق خواب م یتو ماندنش

بماند که من  ییاسنننت جا نیبهتر از ا یلیو داد کردن خ غیاورده ام و ج رونیب
 دست خودش بدهد... ینباشم و کار

ش  یآورد... برا یفکر کردن بهش هم خونم را به جوش م ی! حتغ؟یبا ت یخودک
 خیکمرم از ترس نبودنش  ی رهیگذرد که غزل نباشنند و ت یاز ذهنم م یلحظه ا

 بندد... یم
... خورمی.. ننو وار تکان مگذارمیم میران ها یرا رو میو آرنج ها شننومیم خم

پا رومیسنننا یهم م یدندان رو با   میوهام انی...مرمیگیضننرب م نیزم ی... 
 : غزل ساکت شو...میگویبلند م تایکشم و نها یدست م

ام... حسنن ریرو باز کن ام یلعنت نیدر ا ای: بشننودیبلند تر م شیها غیج یصنندا
 ...ننننایب

باز کن درو... من  ایکشنند: ب یم غی... از ته دل جخورمیجلو و عقب تکان م به
م... تحملت کن تونمیمتنفرم... نم... ازت ادیبمونم... ازت بدم م نجایا خوامینم

 !؟یفهمی... مرهیگیازت عقم م
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 ...کندی... غزل همچنان ابراز تنفر مکوبمیمشت کف دستم م با
ه ک یغیبا هر ج داندی... فقط خدا مرومیخانه قدم رو م یو تو شومیجا بلند م از
 ...دیا یبر سر دل و قلبم م یکشد چ یم

 یتونی: منو نمدیا یم یبا در چوب شیگرومب گرومب برخورد مشت ها یصدا
 شتریمن ب یکن ینطوریا ی... هر چستمی... من با تو بمون نیبه زور نگهم دار

 ... خائن... خائن... خننننائنننننن....شومیازت متنفرم م
 : غزل بس کن... بس کن...شومیراهرو م وارد
ن بودم گوش خراشش: اصال مگه م یها غیج یو مجددا صدا گرید یگوم گوم

گه من رفتم ب*غ*ل  که  دمیخواب گهیمرد د هیکه خ*ی*ا*ن*ت کردم؟ م
 کنن... یمنو زندان نجایا ینطوریا

 : ساکت شو...کوبمیدستم را به در م کف
ن : نکزنمیچسننبانم و لب م یام را به در م یشننانی... پشننودیسنناکت م یناگهان

 فرصت... هیغزل... نکن... فقط 
 یسو نیچرخم و من هم ا ی... مدیا یلباسش به در م یپارچه  شیسا یصدا

 ...میآ یفرود م میپاها یو رو خورمیدر، سر م
 ... گفتنشتونمی... نمشننهیکشنند: نم یپر بغضننش وجودم را به اتش م یصنندا

 من درده... عذابه... یتو آسونه... برا یبرا
 ...یاگه بخوا : توکنمیم زانیو مچم را از زانو او دهمیم هیسرم را به در تک پس
ست دارشهی... نمشهی... نمشهی_ نم صدفو دو ه ... اگی... بذار برم... تو هنوز 

شت سش ندا ش یدو صدفو بیشدینم دهیکه باز طرفش ک  اری... بذار من برم... 
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که همه فکر  کنمیم یکار هی یکن... اگه من حرف زدم... حت یباهاش زندگ
 من بوده... خب؟! باشه؟ ریتقص یکنن همه چ

 کشم: غزل... یم میدندان ها انیرا م نمییو لب پا بندمیم پلک
 _ بذار برم...

 _ غزل...
 _ طالقم بده...

 _ غزلم...
 _ ولم کن...
 _ جوجه...

 _ مِن خر هنوزم دوست دارم...
 فرصت... هیلرزند: غزل...  یم میها شانه

 فراتر از تحّملمه... یکه تو کرد ی_ کار
 ...یدوسم دار یگی_ م
 ...شهی: نمزندیم هق

سکوت م یم آه شم...  ساعت ها...  قهیها... دق هی... هر دو... ثانمیکنیک ها... 
 یفرو م یکیتار ی... خانه توشننودی... غروب مشننودی... عصننر مشننودیظهر م
 رود...
و  اردگذیم امی... پدهمی...جواب نمردیگیبار تماس م سننتیاز ب شننتریب عسننل

 دیگویحق نداشننته ام غزل را به زور از خانه ببرم... م دیگویکشنند و م یم غیج
ه ک یبه انجام کار کنمیکه به زور وادارش م کنمیغلط م خوادیخودش نم یوقت
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که اگر جرئت  دکشنن یخط و نشننان م میبرا هیدوسننت ندارد... و در اخر با گر
 آورد... یسرم م ییعسل چه بال نمیکنم تا بب تیدارم غزل را اذ

ه لحظ یخواب رفته... اما برا میدرد گرفته... کمرم خشنک شنده... پاها گردنم
 یکه صنندا نیکه غزل هسننت... هم نیاز در اتاق فاصننله نگرفته ام... هم یا

 است... یدلگرم میخودش برا شنومیرا م شینفس ها
 ...کنمیپارکت دراز م یرا رو میپاها

 : غزل؟!کنمیحال زمزمه م ی... بدیآ یاز پشت در م یژیق ژیق یصدا
 باز کن درو... ای_ ب

که حرف خودتو م باز  ... یبر ذارمی... نمگهیم ی... هگهیم ی... هیزنی_ 
 ...نننذارمینم

 کشم... ی_ آخرش خودمو از دست تو م
 نترسون... یخطرناک... منو الک ی لهیاتاق نه پنجره داره نه وس نی_ ا
 ...ای! ب؟یکن یخودمو... باور نم کشمی_ م

 پرم: غزل... ی... از جا مدیا یم یگرومب یصدا
 ...رمیبم نجایتا هم کوبمیم واری_ انقدر سرمو به د

 کشم... یدست م دیکردن کل دایپ یشلوارم برا یها بیبه ج دستپاچه
 نه؟! یکن ی_ باز نم
 ...گرومب
ست رود: نزن... نکن... باز کردم...  یقفل فرو نم یتو دیلرزد و کل یم میها د

 ...کنمیدارم درو باز م
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ها م یقفل م یرا تو دیکل به عقب  باز کردم...  نیدهم: بب یچرخانم و در را 
 ...ینطورینکن با خودت ا

اش قرمز شننده... دسننتم را به طرفش دراز  یشننانی... پرودیعقب عقب م غزل
 ...نجایا ای... بیه بخواک ییهر جا برمتیخودم م ایغزلم... ب ای: بکنمیم

 در... ی_ برو کنار از جلو
را  اش یشننانیپ د،یای... تا به خودش بزنمیو به مچش چنگ م دارمیبرم یزیخ

 ...دهمیمحکم فشار م
 ...ی: بازم دروغ گفتخوردیم تکان

تحمل  هقی... دو دقوونهید کنهیورم م تیشونی: بمون سر جات... پمیگویداد م با
 ....یکن بعد برو هر جا که خواست

بدون اکنمیم شیبعد، رها ی هیثان سنننتیب قایدق به  یهنگا مین یحت نکهی... 
 یزیرا با مانتو و شننلوار تم شی... لباس هارودیبه طرف کمد م ندازد،یجانبم ب

 ...کندیعوض م
 ...نمینش یتخت م یحس لبه  یو ب رومیعقب م عقب

 امشب،
 بري بدون من میخواي

 خیننسه،
 نیمه جون من چشاي

 حننرفام،
 باورت چیکار کنم خدایا... نمیشه
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کشنند و چند  یم رونیاز کمد ب یرنگ یسننرمه ا یسننکوت سنناک ورزشنن یتو
 رود... یبرود... م خواهدیگذرد... واقعا م یدست لباس داخلش م

 راااحت،
 میري که بشکنم داري

 عشقم،
 نگات کنم یه کم بذار

 شننناید،
 بمونه دستاي ما باهم

. ..میآ یو واقعا از پا در م دهدیساک جدا م یکه شناسنامه اش را هم تو نمیبیم
 !!!ستی.... کامال جدییجدا یقصدش برا

 ...شومیبلند م یو به آهستگ رمیگیم میرا به زانوها دستم
 هم نگو... لطفا.. یچی... های... جلو نریآورد: نه ام یکف دستش را باال م غزل
 دهیکه دلم... قلبم... وجودم به آتش کشنن کندیرا آنقدر ملتمسنننانه ادا م لطفا

 ...شودیم
 جون تو، به

 نفس نمونده واسه ي من، دیگه
 توهم دیگه دلم رو نشکن، نرو
 جلو چشات داره میمیره! دلم

و  کندیرها م نیزم ی... سنناک را همانجا روندیب یام را به سنناک م رهیخ نگاه
 ...خوامینم چکدومویبرم... ه یرو نم نای: ولش کن... ادیگویاهسته م
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 بسه برام... نای: همداردیپولش را برم فیو تنها شناسنامه و ک شودیم خم
شمها و شک یها لهی... نگاهم را از تزندیزل م میبه چ و  نید یاش که همه  یم

 ...رمیگیاست م میایدن
راهش  ی... نگاه حسننرت بارم بدرقه رودیمسننالنه سننالنه به طرف در  غزل

 ...شودیم
 نکننن نگام
 دلم بمونه روي پاهاش بذار
 یه ذره آخه مهربون باش فقط
 ببین چه جوري داره میره خدا
 ...رومیکشم و دنبالش م یرا دنبال خودم م میپاها

 ...کندیقاب عکس ها مک  م یچرخاند و رو یرا دور تا دور خانه م نگاهش
 بد... یلیحسام... خ ریام ی: بد کردکندیلب زمزمه م ریز

 ...آره
 راست میگب که بد شدم تو

 ...آروم
 که جون به لب شدم میگب

 ...امشب
 اگه بري چیزي درست نمیشه بمون
لک بد... من ل*ج*ن... من ک*ث*ا*ف*ت... تو خوبزنمیم پ ... تو ی: من 

 ...... ببخش غزلیبلد دنی... بخشیخوب بود شهیهم
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بلد باشم، تو هم  دنی... تننننننلنننننننننخ... مثل زهر مار: من بخشزندیم لبخند
 !؟یشدن بلد دهیبخش

 ...شودی.... نگاهم تار مگزمیم بل
شبه... کجا  نی: ببکنمی... اردک وار دنبالش مرودیبه طرف در م غزل غزل االن 

 ... خب؟ باشننه؟!یهر جا که بخوا برمتی! بمون خودم صننبح م؟یبر یخوایم
 !؟یراحت نی! به هم؟یبر یتونی! اره غزل؟! اصال م؟یمونیم

 ساده،
 بب خبر بري نمیشه

 عشقم،
 نمیشه بگذري، از من بگو
 کنارمب همیشه... بگو

رو ندارم برم... آ انس  یی: نترس... جاشننودیخم م شیبرداشننتن کفش ها یبرا
تا  شننب هی لما،یف یخونه مون... اونقدرم ترسننو هسننتم که مثل تو رمیم رمیگیم

 و پارک سر نکنم... ابونیخ یصبح رو تو
عا مرمیگیو مچش را م کنمیرا دراز م دسننتم ! ؟ینیبیمنو نم ؟یری: غزل؟! واق

تونم... به خدا  ینشنننده... غزلم... من بدون تو نم ریهنوزم د ؟ینیبیحالمو نم
 تونم... ینم

 خدا... تورو
 چه حالب ام نگو که میري ببین
 که دستامو بگیريمیخواد  دلم
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 بدون تو شکنجه میشم نرو
 حسام بس کن... ریام گهیکشد: بس کن د یرا پس م دستش

 ...دهدیتکان م نیسرش را به طرف و
 ...کندیچرخد و در را باز م یم

 ...ماندیهوا م یرو دستم
 ...کنمیرا با چشم تماشا م رفتنش

 ...شودیپشت سرش بسته م در
 غزلم...: دوست دارم زنمیم لب

 ...میا یفرود م میزانوها یرو و
 بمننون پیشم
 چیزي نمیگم، آخریشه دیگه
 واسم شبیه تو نمیشه کسب
 الهب من واست بمیرم بمون

... 
 : حالش چطوره؟!کنمیتلفن را دست به دست م یگوش
 یکه اومده بست نشسته تو شبی... از دستیبگم؟! معلومه که خوب ن ی_ چ

د حسنننننن... ِا... ِا... فرزا ریبچه تو ام نیبا ا یکرد کاری... چادینم رونمیاتاقش ب
 اجازه بده...

صدا یو به جا دیآ یم یتق تق یصدا  امروز پا نی: همشنومیبابا را م یمامان، 
 شما ها رو روشن کنم... فیخونه تا من تکل یایم یشیم

 : سالم...زنمیم پوزخند
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گند  هی دیبار با هیبه تو بگم بچه؟! هر چند وقت  ی_ سننالم و... اخه من چ
... انقدر صننبوره که شننناسننمیمن غزلو م ؟یکرد ی! باز چه غلط؟یبزن دیجد

خدا مدهیرو بروز نم یچیه نهی...  طاقتش تموم  گهیکه د یکرد کارشیچ دو
 شده...

به که  میلب ها یبا همان غلظت هنوز رو پوزخندم پابرجاسنننت: هه.... خو
 هی... هر وقت دیما باشنن یکم به فکر زندگ هی دیاومده با ادتونیهمتون تازه 

 یو بعد هم انگار نه انگار که اتفاق نیافتاد تا چند روز سننر کوفت زد یاتفاق
 میزندگ یتو یبپرسنناز من  یخود شننما چند بار اومد ییافتاده... بابا... خدا

 ادمی یکنار و چم و خم زندگ یدیمنو کشنن یبار اومد نه؟ چند ایمشننکل دارم 
 ؟یکنیبازخواست م ینطوریکه حاال منو ا یداد

: من خواستم... هزار بار قصد کردم... دیگویو بعد م کندیکوت م یا هیثان چند
 ...کنمیدخالت م تونیزندگ یدارم تو دیفکر کن خواستمینم یول

و  نیبه بعد هم لطف کن نیپس از ا .. دسننتتون درد نکنه...ی_ آره بابا... مرسنن
ن که و با سواالتو نیغزل هم کار نداشته باش هی... نیما دخالت نکن یزندگ یتو
 ...نیداغونش نکن نیاز ا شترینشده ب یشده و چ یچ

... یردک یچه غلط نمیبب نجایا ای... پاشو باریمنو باال ن ی... اون رورحسامی_ ام
 یعنیکارا  نیکن بردار ببرش خونه... ا یاهبعدشم مثل آدم از زنت معذرت خو

 !؟یچ
 : خدافظ...کنمیو تنها زمزمه م زنمیم یتلخ لبخند

 ...ردیگیتماس م گریبار د ستیاز ب شتریبعد، بابا ب ی قهیده دق تا
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 گذارم... یم یدست فیک یرا تو لمیپوشم و وسا یتوجه لباس م یب
شود... با م،یاگر به غزل فرصت بدهم و بعد حرف بزن دیشا ضاع بهتر  به  دیاو

ص شیشرکت بروم و خودم برا انقدر داغون و خراب و  دانمیرد کنم... م یمرخ
 ...کندیها فکر نم زیچ نیافسرده است که خودش به ا

 افتد... یصفحه م یرو ینکبت یلرزد و شماره  یم لمیموبا
 له؟؟!!ب: میگوی... پرخاشگر مکنمیتخت رها م یرا رو فمیکشم و ک یم یپوف

 باشم؟ یعالف جنابعال دیبا یخان... من تا ک ریام ی_ جناب اقا
ن م یبرا ی: صنند بار بهت گفتم تا مشننخص نشننه اون حروممیگوینفرت م با

... بتمرگ سننر جات تا چهار دارمیتو برنم یقدم هم برا کینه، من  ایهسننت 
 . َاه...... زبون نفهم..میاقدام کن شیآزما یبرا میماهت تموم بشه و بتون

شارم... کاش م یمشتم م یرا تو یو گوش کنمیرا قطع م تماس  شد صدف یف
 خودم خفه کنم... کنناش... یرا با دست ها

 یچه جواب دیبا مانمیو من واقعا م رندیگی... همه سراغ غزل را مرومیشرکت م به
 بدهم...

 ....دیآ یکسالت دارد و فعال نم یکم میگویو م کنمیسر هم م یدروغ
و باز از شننرکت  کنمیعقب مانده ام را به سننرعت نور جمع و جور م یکارها

 ...زنمیم رونیب
عکس  چیتا االن ه ییاسننت که چطور دا نیاسننت، ا بیعج میکه برا یزیچ

 نشان نداده... یالعمل
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و به  دارمیفعال دسنننت نگه م یغزل به خانه بروم... ول دنید یبرا خوادیم دلم
 دیو شننا شننودیآنوقت دلتنگ م شننود،یکه غزل ارام تر م دهمیم یدواریخودم ام

 ...میحرف بزن یاجازه داد کم
اندازم و وادارش  یغزل م یدارم... صننندف را به پا ییآن روز نقشنننه ها یبرا
 ...دیرا بگو زیخودش همه چ کنمیم
 دارم... ییسرم فکر ها ی... توگردمیسرعت به خانه برم تینها با

 خانه خراب یلعنت یثابت کنم صنندف آن قرص ها دیبا یچطور دانمینم فقط
 کن را به خوردم داده...

 ...فرستمیشانس بدم لعنت م به
با من و  رفتمیافتد؟! وگرنه م یاتفاق ها م نیکه ا دانسننتمیم دیاحمق از کجا 

 ...کردمیم تیهمان موقع از صدف شکا
 کشم... یرا م یو دست کنمیرا متوقف م نیماش

سنناختمان  یوروود یکه درسننت روبه رو ییرنگ دا یام مشننک یام و دنید با
 فیرا تعر زی... شنننک ندارم غزل همه چکنمیپارک شنننده، نفسننم را حبس م

 کرده...
 ...ییا: سالم درومیو جلو م شومیم ادهیپ نیبسم الله بسم الله گفتن از ماش با
نه  هیچرخد و تک یم بد تاب نکی... عردیگیم نیماشنن یاش را از  را اش  یآف

 ...دهدیو جواب سالمم را م داردیبرم
 ...شومیم یبفهمم، عصب یزیاز لحن صحبت کردنش چ توانمینم نکهیا از
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 کم حرف هی یپرسد: وقت دار یفشارد و م یرا که به طرفش دراز شده م دستم
 !م؟یبزن

به  ییو دا دهمینگفته... سننر تکان م یزیکشننم... پس غزل چ یم یراحت نفس
 ...نی: بشکندیاشاره م نیماش

 ...نجایباال... گرمه ا میبر نیایچرخانم: ب یدستم م یخانه را تو دیکل
 ...میفشارد: بر یرا م نیماش موتیاندازد و ر یبه ساختمان م ینگاه

نار م یم دیو کل کنمیحرکت م جلوتر عد ک ندازم و ب به دا رومیا عارف ییو   ت
 ...میشویساختمان م یو وارد الب میکنیکوچک را رد م اطی... حکنمیم

... میرویو به طرف آسانسور م دهمیتکان م یشده سر زیخ مینگهبان که ن یبرا
 ...میبه واحد هر دو سکوت کرده ا دنیتا رس

شلوار و مالفه ا یت شب رو یشرت و  ل مب یانداخته ام تند تند از رو میرا که 
که غزل  روز اسننت کی... فقط کنمیو داخل اتاق خواب شننوت م دارمیها برم

 روز... کیشده... فقط  دهیبه گند کش ینطوریو خانه ا ستین
 حرف دارم باهات... نیبش ای: بدیگویم ییو دا کنمیرا تعارفش م یمبل
شپزخانه  یتو شارم تا  یام را م یشانیچرخم و پ یدور دور خودم م کیا  مادیف

شک را کجا م یچا یغزل قوط دیایب و رو  ریها را ز نتیکاب ی... همه گذاردیخ
 ...شودینم رمیدستگ یزیو چ کنمیم

 م...آور یم رونیرا ب وهیو پاکت آبم رومیم خچالیفرستم و به طرف  یم لعنت
به ها یو م دارمیرا هم برم ینیریشنن ی جع نه  ندا ظه د مان لح  یچرخم و ه

گال پا نیزم یکه رو یچن تاده کف  فه گلو خ یرا تو ادمی... فررودیفرو م میاف
 ...کنمیو چنگال را شوت م کنمیم
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 ...خوردیسر م نتیکاب ریچرخد و ز یم
 ...رومیم رونیب ینیریو با ظرف ش زمیریم وانیل یرا تو وهیآبم
ورم و رو ا یم رونیو چنگال ب یشدستیست هم پ مین انیم زیم نییپا یطبقه  از

 ...گذارمیم ییدا یبه رو
 کشد... یباال م میو نگاهش را تا چشم ها کندیتشکر م یاهستگ به

سم مدیگویمقدمه م یو ب کندیسکوت م یا هیثان چند سرت ق  ردمخوی: من به 
غزل، اصال به اون  یاومد خواستگار یتو بود و م یجا یحسام... هر کس ریام

 تو... یسپردم... ول یسرعت دخترمو دستش نم
سش را ب کندیم یمکث فتاده که ا نتونیب یچه اتفاق دونمی: من نمدهدیم رونیو نف

. ..شناسمیغزلو م یداده... من تک تک حالت ها یغزل صبور منو از خونه فرار
ت ها وق یو بعض زدیصورتش داد م یتو یخوشحال دمش،یدیوقتا که م یبعض
شده که  یجور هی یعنی... گهیناراحته و به من نم یزیاز چ دمیفهمیهم م بزرگ 

با ه یناراحت کنمیفکر م به جز تو ن چیهاشننو  اما  بذاره... ونیدرم تونهیمکس 
شده بود که تو چیه شده که دختر من، از تو،  ی... چنمشیحال بب نیا یوقت ن
ن به م رون؟یدل کنده و از خونه زده ب ،یتو دلش دار ییچه جا دونمیکه م ییتو

 رو بدونم... یچ مهه خوادیحسام... دلم م ریبگو ام
وا ه ها از  یو انگار همه  دهیدهانم خشننک ی... زبانم توکنمینگاهش م رهیخ

 گفتن دارم؟؟!! یبرا یمغزم فرار کرده اند... واقعا چه حرف
 ... خب...ییفرستم: دا یم نییخشکم پا یدهانم را از گلو آب
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 دیزنه... شننا ینم یکلمه هم به من حرف کیبحثتون شننده؟! غزل  ی_ سننر چ
 گه... هوم؟! ینم یزیخودش مقصره که چ

 .نداره.. یریتقص چی... نننه... اصال... غزل هیی: نه داکنمیسرعت انکار م به
 اندازد: خب؟! یرا باال م شیابرو یتا کی

به  د،ریگیذهنم شکل م یکه تو یو کلمات را به همان سرعت زنمیپلک م محکم
ص یزبان م ص ریآورم: تق سر  ریمن بود... همه ش تق شد   هیمن بود... بحثمون 

خرد بود... با غزل  گهید یاعصننابم از جا... منم همون روزش یموضننوع جزئ
 دلخور دستمکه از  دمیبد حرف زدم... بهش حق م یلیخ یعنیبد حرف زدم... 

 باشه...
 نی... غزل همچبهیاز خونه گذاشته رفته؟ برام عج ی_ چون باهاش بد حرف زد

 ...ستین یدختر
 خردهیثش ... بحییدا نی: نه خب... ببرمیگیو موشننکافش م زیاز نگاِه ت نگاه
 هیخانم  نیشننرکت بحثمون شنند... ا یاز همکارا یکیسننر  یعنیبود...  یجد

سه...  هی... غزل روش هیطور سا  ییرافک هیاومد که غزل  شیپ یاتفاقات هیکم ح
 کرد و...
 !کنم؟یسر هم م ی... دارم چه چرتاوووف

 گوش میافتاده به حرف ها شیابروها انیکه م یو اخم کمرنگ تیبا جد ییدا
 ...دهدیم

 کشم... یم یقیو نفس عم کنمیهم قفل م یرا تو میها انگشت
 !ه؟یچ فیپرسد: خب؟! حاال تکل یم ییدا
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خب...  :ندینش یکف دستم م یکشم... رطوبِت خنک یام م یشانیبه پ یدست
ل مشک نیا شهیهم یاون خانم رو روشن کنم و برا فیاول تکل دمیم حیمن ترج
 ...یمنت کش یبخشکونم، بعدشم خدمت برسم برا شهیرو از ر

 بود؟ نیهمه ش هم ی_ مطمئن
 : فک کنم...شومیم رهیروشنش خ یمردمک ها به

 !؟ی_ فکر کن
من بوده... اخالقم  ریشننده تقصنن یبود... هر چ نی... همه ش همگهی_ آره د
کردم... غزل  یکردم... کم توجه یغزل هم حسننناسنننه... کوتاه س،یخوب ن

 ناراحت شده... دلش گرفته... حق داره...
 هی یگیم یکه تو به سنادگ یروز هی نیهم یبشنه؟ تو ی_ خب... حاال قراره چ

 رهینه م زنهیحرف م ینه با کسنن خورهیم یزیروز، غزل نصننف شننده.... نه چ
 یگیهمکارت که م نیا ی هیجا... مگه قضنن هیبه  زنهیزل م نهیشننی... مرونیب

 ه؟یچقدر جد
از  ترشننیب یلی... خهیجد یلینالم: خ یتپد... در دل م یقلبم نم یلحظه ا یبرا
 ام را تباه کرده... یهمکار ه*ر*زه تمام زندگ نی... ایلیخ

صال جدکنمیرا تر م لبم ض چیه یعنی... ستین ی: ا که  ستیدر کار ن یا هیق
 ...کنهیفکر م ینطورینباشه... غزل ا ایباشه  یبخواد جد
 ؟یکن کاریچ یخوای_ حاال م

... احتماال از شننرکت اخراج کنمیصننحبت م رهیمد ئتیدونم... با ه ی_ نم
 ...دیغزل آروم گرفت و منو بخش ینطوریا دی... شاشهیم
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 تو رو ببخشه؟! دی... چرا غزل باینکرد ی_ تو که کار
 خدااااااا.... یا

اهاش ب خردهی: گفتم که... کنمیم یو تک سرفه ا رمیگیدهانم م یرا جلو مشتم
 ...گمیم نیهم یبد حرف زدم.. برا

 که از صد تا فحش بدتر است... دیگویم یآهان
زند و از جا بلند  یم شیران ها یبا کف دسننت آهسننته رو یی... داگزمیم لب

 !؟ییدا یبر یخوایپرم: ِا... م ی... از جا مشومیم
 برم شرکت... دیسر با هی: آره... داردیو کتش را برم دهدیتکان م سر

 ...یهم نخورد یزی_ خب آخه... چ
 ...ادهی: فرصت زداردیاش را هم برم یآفتاب نکیو ع لیو موبا چیسو

 هیقض دوارمی: امدیگویمقدمه م یچرخد و ب ی... مرومیسرش تا دم در م پشت
 باشه... یگیکه م یساذگ نیبه هم
 که گفتم... نهیرود: هست... هم یبند م نفسم

 پوشد... یرا م شیو کفش ها دهدیتکان م یسر
 ...یی: دازنمیصدا م آهسته

 ...کندیکتش نگاهم م دنیپوش ِن یح
 : مواظب غزل باش...کنمیزمزمه م یآرام به
 ...دهدیسر تکان م ریو با تاخ کندینگاهم م رهیخ رهیخ
 ... خدادهمیم هیچرخم و از کمر به در تک یم بندم،یرا که پشننت سننرش م در

 کند... ریدروغ به خ نهمهیآخر و عاقبتم را با ا
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مدت زماِن  نیهم ی... توکنمیغزل نگاه م یچهره  دیو سننف اهیسنن یپرتره  به
 از حد تنگ شده... شیب شیو چهار ساعت دلم برا ستیکمتر از ب

 آورد... یبهانه لبخند به لبم م یکه ب شیخنده ها یبرا
 ...شیها یلوس باز یبرا
سته ا یحرکات بچگانه اش وقت یبرا شت و تو یخوا شم م یدا  و دیخز یآغو

خواسننته اش، هر چند  رفتنیکرد آنقدر که مجبور به پذ یرا غنچه م شیلب ها
 ...شدمینا معقول م

 تک تک رفتار ها و حرکاتش تنگ شده... یبرا دلم
 غزلم تنگ شده... یدلم برا من

..... 
با یصننندا بالش را  یو م زنمیم یلب غر ری... زدیآ یم لمیزنگ مو چرخم و 

 گذارم... یصورتم م یرو
 ...شودیدوباره بلند م دهینکش قهیو به دق شودیقطع م شیصدا

 ...میگویم یاه
... ادیرو قطعش کن خوابم م یلعنت نی: ادیگویاز کنارم م یخواب آلود یصدا
 َاه....
با یبرق گرفته ها از جا م مثل  ی... هم بالش روخوردیزنگ م لمیپرم... هم مو

 صورتم قرار دارد...
 است... الیخ کیغزل تنها  فقط
 صورتم قرار دارد... ی... هم بالش روخوردیزنگ م لمیموبا هم
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 است... الیخ کیغزل تنها  فقط
 ... از ته دل...ننقیکشم... عم یم آه
ن خانه خراب ک یلعنت نی... اکنمیصدف نگاه م یحرکت به شماره  یو ب رهیخ

 !!دارد؟؟یچرا دست از سر من بر نم
که جواب بده... حالم  دیآ یصدف م امی... چند لحظه بعد پشودیقطع م تماس

 بد است... یلیخ
ندارم... حالش بد اسننت که بد اسننت... به درک که بد اسننت...  یحسنن چیه
 خوب نشود... اهیتا صد سال س خواهمیم

 باره...... سه باره... چهار ردیگیتماس م دوباره
 تو؟! یگیم ی: چمیگویو با داد م دارمیرا برم یگوش تاینها

 !ر؟ی: امکندیزمزمه م فیضع
به  گمیم یوقت یفهم ینم ؟یفهم دار ؟یشننعور دار ؟ی_ ها؟ صنندف تو آدم

 ؟یچ یعنی کنمیمشخص م فتویموقعش تکل
 ...ری: امکندیپچ م پچ

 و زهر مار... ری_ ام
 ....سیحسام... من حالم خوب ن ری... امایب : تو رو خدادیگویم ملتمسانه

 : به درک...میگویتنفر م تینها با
 ...کنمی... خواهش مایگم به خدا... ب یدروغ نم ری_ ام
 دارم... یزی: خونردهدیو اهسته تر ادامه م کندیم یمکث

 تا چه حد؟ یشرم ی... واقعا بزنمیم پوزخند
 چسبانم: خب به من چه؟ یو گردنم را به تشک مبل م خورمیپارکت سر م یرو
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بال رو سننر من  نیتوئه... تو ا ریتقصنن نایا یکشنند: به تو چه؟ همه  یم غیج
خاطر ارمیمی... دارم میاورد به   نرویبخورم... ب تونمینم یچیه یلعنت نی... 

 به توچه؟! یگیراحت بخوابم... حاال م تونمیبرم... شبا نم تونمینم
 ؟یرابطه رو تجربه کرد نی: از کجا معلوم؟ مگه با من اولکنمیزمزمه م سرد
 ...یآشغال یلی_ خ

رو به خاطر خودت  گهیچند نفر د یکه زندگ یی: آشننغال تومیگویمک  م یب
 ...ی... عقده ایخراب کرد

حالم  گمی... مزدمیبه تو زنگ نم تونسننتمیاگه خودم م یافتد: لعنت یم هیگر به
 ...سیکه من دارم نرمال ن یتیوضع نیا... ستیخوب ن

 _ خب؟!
 دیمن احمقم که تا حاال سکوت کردم... با ه؟یچ یدونی: اصال مکندیهق م هق

رو که  یکار تیخانواده ت تا اونا مجبورت کنن مسئول شیرفتم پ یراست م هی
ماه دیریبه عهده بگ یکرد تا دو  رو  یکوفت شیاون آزما یکه تو بخوا گهی.... 

 یچیاز ه ی... ولدهشنن ریجهنم دسننت و پا بزنم؟ د نیتو ا دیمن با یانجام بد
 اونا... دی... شاکنمیبهتره... من با مامانت صحبت م

 ...یکنی: تو غلط مکشمیم هوار
 ...خوادی_ دلم م

 ...یبش مونینکن که بعدا پش ی_ صدف کار
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شکندیم نیف نیف ضعشمینم مونی: پ شه...  ستیکه قرار نبدتر  نیاز ا تمی... و ب
 یچه ب یایب نییپا یحسنننام... باال بر ریتوئه ام یبچه  نیا ؟یباالخره که چ

 ...گهیدو ماه د یکیخودته... چه االن، چه 
به پ دسننتم کالمش موج  یکه تو ینانیو اطم تی... جدرمیگیام م یشنننانیرا 

 ترساندم... یم زند،یم
 : چته؟!میگویم آهسته

 منو ببر دکتر... ایبارگفتم... ب هی ؟یدی_ نفهم
جام ان دیغزل با یکارها را برا نیفرسننتم... من ا یم رونیرا پر شننتاب ب نفسننم

 ع*و*ض*ی... یه*ر*زه  کیبدهم... نه 
 ...امی: آماده شو مزنمیپلک م محکم

دف ص ی... تحمل چند ساعته کنمیتماس را قطع م دیبگو یزیچ نکهیاز ا قبل
که زدم به گوش مامان و بابا و از همه بدتر  یبهتر از ان است که خبر گند یلیخ
 برسد.... ییدا

 که به تن یشننرت خانگ یو با همان ت کنمیعوض م یمشننک نیرا با ج شننلوارم
صورتم را نم ی... حتزنمیم رونیدارم از خانه ب ست و   نیا ی... همه میشو ید
 ... لننه کنم...میپاها ریرا زکه صدف  یبه انتظار روز کنمیها را تحمل م

* 
ست رو با ش یصفحه  یش صورت غزل را نوازش م یم یگو شم و  ... کنمیک

شننن و کاپ ینشنناند... کاله بافتن یلبم م یاراده لبخند رو یحالت صننورتش ب
باز  یرا پروانه ا شی... دسنت و پاهایمشنک یقرمز به تن دارد و شنلوار ورزشن
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 سخرهکه با م یگشاد شده و زبان ی... چشمهادهیبرف ها دراز کش یکرده و رو
 گذاشته... شیتا آخر به نما یباز

اندازد...  یم نیچ میچشم ها یگوشه  ،یو عکس بعد دهمیرا حرکت م شستم
ساعت، و ا ست دور گردنم انداخته و لب  یبار غزل نیهمان روز و همان  که د

 را به گونه ام چسبانده... شیها
 ...شودیواضح م ریو تصو زنمیتند پلک م ... تندشودیتار م ریتصو

چشننمم قرار  شیپ ،یصننورت دیسننف یها یو کتان دیآ یم یخش خشنن یصنندا
 ...ردیگیم

 ...می: برکندیزمزمه م دهیپر یی... صدف با رنگ و روکنمیبلند م سر
 یسننرعت م شیبه قدم ها ی... کمکنمیو جلو تر حرکت م شننومیجا بلند م از

پا و  نیاهن و اوهون کردن و ا ی... بعد از کمردیدهد تا شننانه به شننانه ام قرار گ
 گفت؟ یدکتر چ یبپرس یخوای: نمدیگو یان پا، م

 ...ستی_ برام مهم ن
سش شتاب ب نف ستد و کاغذ یم رونیرا پر سمتم م یفر دارو ها  نی: اردیگیرا به 

 ...یسونو گراف یهفته بعد دوباره بهم وقت داد برا ی... برارمیبگ دیرو با
 ...رمیگیو کاغذ نسخه را م کنمیچشم نگاهش م یاز گوشه  کالفه

 ی... صننندف از قبل رونمینشننیم نیماشنن یو تو کنمیم یداریها را خر دارو
غزل  ی...آنجا جامیسننا یهم م یرا رو میجلو جا گرفته... دندان ها یصننندل

 است...
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و تکان  کشنندیم ینی... صنندف هکوبمیو در را با صنندا م دهمیرا تکان م سننرم
 شد؟ ی: چخوردیم
صدا یم شیپا یداروها را رو ی سهیحرف، ک یب ش یاندازم...   شهیبرخورد 

 ...دیآ یم یتیتقو یزرد و قرمز رنگ امپول ها یها
 ...زنمیبندم و استارت م یرا م کمربندم

 تیاسترس داشته باشم... وضع دیگفت نبا: دکتر دیگو یم یبه اهستگ صدف
 ...سیخوب ن ادیز نیجن

 غرم: به درک... یلب م ریز
 ...شومیمتوقف م یآ انس یبعد تر رو به رو یافتم... کم یراه م و

 نجا؟یا یدار یپرسد: کار یم صدف
ماشنن یلی... خشننومیم ادهیو پ دهمیهم جوابش را نم باز و  رمیگیم نیزود 
 ...گردمیبرم
 ی... دسننتم را روکندی... کنجکاوانه نگاهم مکنمیسننمت صنندف را باز م در

 شو... ادهیگذارم: برات آ انس گرفتم... پ یم نیسقف ماش
 !؟ی: چکندیرا گرد م شیچشمها

شنشومیسمتش خم م به برات آ انس گرفتم... برو خونه ت...  گمی! م؟یدی: ن
 من کار دارم...

 !؟یکنیم کاریچ یدار یفهم یم چی_ تو ه
 ... بجنب...کنمیمزاحمو از سرم باز م هی_ آره دارم 
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کشم و  ی... عقب مشودیم ادهیفشارد و پ یهم م یرا رو شیزده لب ها حرص
ششودیصدف از کنارم رد م  یراننده جا یصندل یو رو زنمیرا دور م نی... ما

 ..نه. ای شودیصدف سوار آ انس م نمیکه بب کنمینگاه نم یو حت رمیگیم
*** 

 مانم... یانداختن مردد م دیکل یو برا ستمیا یم یآهن یدر مشک یرو روبه
 بسته... خی میانگشت ها نوک

... نگاهم را دهمیچرخانم و در را به جلو هل م یقفل م یرا تو دیمطمئن کل نا
 چرخانم... یبزرگ خانه م اطیدور تا دور ح

 ...ستین اطیح یتو چکدامیو مامان ه ییبابا و نه دا نیماش نه
سمت  دیسنگ سف یفرستم و به ساختمان با نما یم رونیب یرا با کالفگ نفسم

که به  ی... با هر قدمدارمیرا به همان سننمت برم میو قدم ها کنمینگاه م یچپ
 ...شودیتر م دیشوم، تپش قلبم شد یم کینزد ییدا یخانه 

اش را  یطاقت دور گریرا ندارد، اما واقعا د دنمید یغزل آمادگ دانمیم نکهیا با
 ندارم...

ر و سنن یب ،یکی یکی شننودیم یرا که به تراس اتاقش منته یاضننطرار یها پله
و نفسننم را  کندیتراس را لمس م یسنننگ نیزم میروم... قدم ها یصنندا باال م

 ...کنمیحبس م
 الشتراس ت ییباز کردن در کشننو یو برا گذارمیم رهیدسننتگ یرا رو دسننتم

 قفل است... ی... لعنتکنمیم
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 یمتوجه تکان خوردن پرده  هیاز ثان یکسننر یچرخم... تو یو م میگویم یَاه
... در تراس اتاق رو به رو باز است و باد، پرده کنمیدقت م ی... کمشومیاتاقم م

 ر*ق*صاند... یهوا م یرا تو
شناخته ا با را  ییسرعت، پله ها تیدوم و با نها یم نییاز پله ها پا ،یحس نا 

 روم... یرسد باال م یکه به تراس اتاق خودم م
ت کنار زدن پرده جلو حرک ی... دستم برازنمیسرم نفس نفس م یتراس که م به
 روم.... یو همزمان با کنار رفتنش، وا م کندیم

وست د نمیب یم میرو شیکه پ یاز صحنه ا شتریرا ب زیچ چیلحظه، ه نیا یتو
 ندارم...

ب*غ*لش گرفته و آرام و منظم  یتختم مچاله شده و بالشم را تو یکه تو یغزل
 کشد... ینفس م

 روم... یو جلو م کنمیباز رها م مهیرا ن در
ست ش یبرا میها د شده اش ب دنیدر آغوش ک  یم یقرار یتن در خود مچاله 

س یبرا میکنند... لب ها  شیاموه دنییبو یام برا ینیصورتش... ب دنیب*و*
 اش را پر کرده... یشانیجوجانه بالش و پکه ل

 ....دهمیتخت م ی هیام را به پا هیو تک میآ یفرود م میپاها یرو
 یدور بالش حلقه شده... رو گرشیگونه اش برده و دست د ریدستش را ز کی

 ب*و*سم... یاش را کوتاه م قهیو شق شومیصورتش خم م
ام  یشانی... بازدمش پدهمیم هیکنار صورتش تک ییتخت و جا یرا به لبه  سرم

 ...کندیرا نوازش م
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و با  هصانیصورتش را حر یو تک تک اجزا شومیم رهیبسته اش خ یپلک ها به
 گذارم... یاز نظر م یدلتنگ

باره داشننتنش  یداشننتن غزل... برا یمن برا یکرد روز یفکرش را م یک دو
 له له بزنم؟ نگونهیا

ترسننم  ی... مکنمیرود را مشننت م ینوازش صننورتش باال م یکه برا یدسننت
نگاه کردن از دورش را هم از دست  نیشود... ان وقت هم داریلمسش کنم و ب

 دهم... یم
 ساعت... دو ساعت.. سه ساعت.... کی... کنمیوقفه نگاهش م یب

نگاهش  رهی... خشننوندیم انینما شیلزرد و مردمک ها یم شیپلک ها یوقت تا
 ...کندیباز نگاهم م مهین یو با چشمها زندی... خواب آلود پلک مکنمیم
را  دسننتش نباریو ا زندی... باز پلک مکنمی... فقط نگاهش ممیگو ینم یچیه

 آورد... یباال م
 یاقع: وزنمیلب م یبه نرم کند،یانگشت اشاره اش که با گونه ام برخورد م نوک
 ام...
 ...کندینگاهم م گنگ

 برات تنگ شده بود...: دلم دهمیادامه م یهمان آهستگ به
 هیتک ارنبیو ا رومی... عقب مندینشنن یو بر جا م کندیگاه تنش م هیرا تک آرنجش

آورم... غزل هم  یرا باال م می... زانوهاشننودیم یسننخت پاتخت یگاهم بدنه 
به تاج تخت تکنطوریه  یدیپرسننند: از کجا فهم یلب م ریو ز دهدیم هی... 
 نجام؟یا
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 ...گهید دمی: فهمذارمگیزانو م یام را رو چانه
کردنم  رونیب یکشد و نه برا یم غیفرستد... نه ج یم رونیرا پر شتاب ب نفسش

 اندازد... غزلم خسته است... یداد و هوار راه م
 ؟یکن تمیاذ ی_ باز اومد

..._ 
 گردم... یبه اون خونه بر نم گهی_ من د

 برت گردونم... فقط دلم تنگ شده بود... ومدمی_ ن
 تعجب هم دارد... یچاشن ی... نگاهش کمکندیحس نگاهم م یب

 ...دونمی_ تو هم دلت تنگ شده... م
 ...هی_ هه... اعتماد به نفست ستودن

تخت من... اگه دلت تنگ نشنننده  یاتاق من... رو ی... تویینجای_ تو االن ا
 پس...

 _ محض تنوع...
شقم را تو تمام شمها یع و  ردیگی... نگاهش را م.کنمیو نگاهش م زمیریم میچ

 کشاند... یتخت م یتخت، خودش را تا لبه  یبلند شدن از رو یبرا
 خوردیتکان م شیکند... لب ها ی... نگاهم مکندیاز بلند شنندن مک  م قبل

... شیصدا دنیشن یبرا مانمیشود... منتظر م یخارج نم شیاز گلو ییاما صدا
شتاب ب سش را ر  ستد و به طرف در تراس م یم رونیاما غزل نف ک ... ترودیفر

را  و پرده پوشنندیاش را م یانگشننت ی... صننندل هاکنمیتک حرکاتش را حفظ م
 ...زندیکنار م
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عشننق من بهت کم  ،یکه از خودت نشننون بد ی: هر رفتارمیگویم یآرام به
 ...شهینم
 :شنننومیپر تمسننخرش را م یگردد... صنندا ی... اما بر نمسننتدیا یحرکت م از

شقتم بعد فردا خبرش م یگیآره... به من م سه رفت یعا  گهید یکیب*غ*ل  یر
 ...یدیخواب
 یاز دلتنگ یذره ا کهیرود... درحال یفشارم... غزل م یهم م یرا رو میها پلک

 ام نسبت بهش کم نشده...
* 

گاه تابلو ین ندازم... نفس عم یم میرو شیپ یبه  به  یم یقیا پا  کشننم و 
 ..گذارم. یساختمان م

سبت به مطب مامان و بابا و ب هیناح نیتر دور ستانیرا ن شغ یمار ول که در آن م
 د...ام من را بشناس یلیفام یاز رو یبه کار هستند انتخاب کرده ام که مبادا کس

 نش،ویبه کار رفته در دکوراس یرنگ ها بیو از ترک شومیواحد مورد نظر م وارد
گاه غرق آرامش م  ...شومیناخودآ

کهیا بدون حاضننر حت ن گاه مین یبه افراد   یمنشنن زیبه طرف م ندازم،یب ین
 ...رومیم

ها سننرش نده  ند م ریز یرا پرو ندیدسننتش بل با خوشننرو ک : دیگویم ییو 
 ...دییبفرما

 ....خواستمیوقت م هی... هی: میگویم یو به آهستگ کنمیم یسرفه ا تک
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 نی: اولدوزدیچشننم م شیرو شیپ توریبه مان ت،یو در نها کندینگاهم م یکم
 دوشنبه عصر... شهیپونزدهمه... م یبرا ،یوقت خال

 ..است. رید یلی!! خگر؟؟ید یهفته  کی... کنمیذهنم حساب و کتاب م یتو
 شه؟ی: زودتر نمکنمیرا تر م لبم

 : من واقعا عجله دارم...دهمیو ادامه م کندیم نگاهم
: کندینگاه م توریروشن مان یاندازد و باز به صفحه  یرا باال م شیابرو یتا کی

 دیبر دیتونیقرارش رو کنسننل کرد شننما م ی... اگر کسنندیداشننته باشنن فیتشننر
 داخل...

 ...دیمعطل بش یلی: اما ممکنه خدهدیو او تذکر م میگویم یا باشه
 نداره... ی: اشکالدهمیتکان م سر

 ...دهدیبه دستم م یپرسد و کاغذ یرا م لمیو فام اسم
و  روم یم یکرم رنگ ضلع شرق یها یکشم و به طرف صندل یم یقیعم نفس

ش یم ست... ب میرو شیپ زی... منمین صله عنوان ها یپر از مجله ا ا ر شانیحو
 گذرانم... یاز نظر م

 چرخانم... یانگشت م یاندازم و حلقه ام را تو یپا م یرو پا
 به حالم داشته باشد... یمشاوره، نفع نیکاش ا فقط

سته  رونیب یها یصندل یرو یصبح وقت امروز ش صدف ن اتاق دکتر، منتظر 
شن شاوره کل یبه همراهش م یکه زن باردار دمیبودم،  شکالت  یگفت م از م

 را برطرف کرده... شیها یو افسردگ یدوران باردار
 ؟!باز کند من هم یاز گره ها یگره ا تواندیمشاور م شیخودم گفتم رفتن پ با
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ساعت منتظر م شتری... بکنمینگاه م میرو شیساعت گرد پ به سه  ... مانمیاز 
فرستد... با تعلل از  یمن را داخل م یهشت شب است که منش کیساعت نزد
 ...شومیجا بلند م

شک...  کیکه به عنوان  یمرد شاور...  کیپز  نم،یبیم میرو شیراهنما پ کیم
 راحت تر یکارم را کم نیپنج سننال از من بزرگتر باشنند و ا -فقط چهار دیشننا

 ...کندیم
مه چ زنمیم ایبه در دل فاکتور گرفتن از نحوه  زیو ه با  با غزل،  یرا  ازدواجم 
 ...کنمیم فیتعر شیبرا

 سنناده و تینها یاتفاق ب کیکه انگار  کندیبرخورد م یخونسننرد و عاد آنقدر
 ...پا افتاده، رخ داده شیپ
 !؟یپرسد غزل را دوست دار یم

به ا نکهیا از بانش جار یراحت نینام غزل را  .. .ردیگیحرصننم م کندیم یبر ز
 از جانم... شتریب میگو یمطمئن و بدون مک  م

 پرسد صدف را چطور؟ یم
 ذره... اصال... کی یحت میگویو م کنمیجواب دادن مک  نم یهم تو باز

صدف راه ب دیبا دیگویم شد آن بچه برا دیگوی... مییایبا  ست و تو یهر چه با
 ...یا دهیباور رس نیبه ا تیانکار کردن ها یکه خودت هم با همه  دانمیم
 ...دیگویکه در کمال تاسف راست م نمیبیمن م و
مه ا دیگویم وب خ یلیخ اورمیب شننشیو غزل را هم پ نمیبچ یاگر بتوانم برنا
 ...شودیم
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نده با ت هیکه غزل سنننا ردیگیام م خ قت همراه من پ یم ریام را   شیزند، آن و
 د؟یآ یمشاور م

 خانواده اقدام کن... قیاز طر دیگویم
 ...زندیکه پدرم اگر بفهمد گردنم را م رودیبند م نفسم

صل م تاینها ضوع پ کندیماند و اعتراف م یخودش هم م*س*تا ز تر ا دهیچیمو
 ...دیآ یاست که به نظر م یآن
به غزل فرصت بدهم تا با خودش و احساساتش  یبهتر است چند وقت دیگو یم

 ...یتماس تلفن یدور بمانم... از همه نظر.. حت دی... بادیایکنار ب
 مورد از توانم خارج است... کی نی... اکنمینگاهش م یتینا رضا با

 ینیغزل از ا شننودیباع  م یحت چ،یکه ندارد ه دهیها فا دارید نیا کندیم دیتاک
ساعت ها فکر کند و برا ست  شود... ممکن ا سردرگم تر ب ست   یزندگ یکه ه

م را به ه ماتشیکوتاه، تمام تصننم یها، حت دارید نیو هم ردیبگ میاش تصننم
 ...زدیبر
 یاوضاع بهتر م دیبود شا نی... اگر همستیموضوع خ*ی*ا*ن*ت ن دیگو یم

و  کندیرا خراب م زیاسننت، همه چ انیدر م شیکه پا یبچه ا نیشنند... اما هم
شد... و البته  نیعذاب ا شهیشود غزل هم یباع  م شته با خ*ی*ا*ن*ت را دا

 مان... یزندگ یاش رو هیسا ینیصدف و سنگ یشگیحضور هم
که فکر مکنمیمات نگاهش م یلحظه ا یبرا  کردمی... من چقدر احمق بودم 

شد و برگردد، همه چ به  ی... حتشودیتمام م یو خوش یبه خوب زیاگر غزل ببخ
د من باشد، چه خواه یآن بچه، اگر برا فیموضوع فکر نکرده بودم که تکل نیا

 شد...
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 کشم... یرا به چنگ م میموها
 ...ندکیرا اشغال م میرنگ روبرو دیسف یو راحت شودیبلند م زشیپشت م از
 صدفو مجبور کنم اون بچه رو بندازه... دی: باکنمیلب زمزمه م ریز
یتا یبرا و گاهش م دی گاهم مکنمیگرفتن ن با اخم ن بدتر ی...  ند:  اه ر نیک

 که موقع یهست یآدم کنمیاز شما ندارم اما فکر م یممکن!!! من شناخت درست
 ... هوم؟یکن یگرفتن اصال فکر نم میتصم

 ...دیگوی... باز هم راست مکنمینگاهش م رهیخ
 دیبا : پس منمیگویم صننالیاسننت تیدهم و با نها یمبل م یام را به پشننت هیتک
 کنم؟ کاریچ
وجود نداره ه که  یمشننکل چی: هدیگو یاندازد و م یرا باال م شیابرو یتا کی

ه ... نیریبگ میکه درسننت و به جا تصننم نهینشننه... مهم ا دایپ یبراش راه حل
 ...یفکر یب یو از رو یاحساس

 : به من اعتماد کن...دهدیو جمله اش را ادامه م ردیگیم ینفس
 هم دارم؟ یگرید یکشم... چاره  یباال م شیرا تا چشمها نگاهم

ز ام کال ا ینازک چنگ بزنم تا طناب زندگ یرشننته  نیبه هم نیهم دیبا فعال
 یمن کورسننو یهم برا نیشننود... هم ینم ایشننود،  یم ایهم جدا نشننده... 

 است.... یدیام
....... 
 اند...شد زمان را به عقب برگرد یوجود داشت که م یراه کاش
 نبود... عقده نبود... خشم نبود... نفرت نبود... نهیک کاش
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 شد اشتباهات را جبران کرد... یم کاش
 پاک کرد... انیرا از دل اطراف یشد غبار دلخور یم کاش
 یگلسننتان م ایکاش وجود نداشننت... آنوقت بود که دن نهمهی... کاش اکاش

 شد...
 یاحسنناس سننبک ی... فقط کمیکم م،یآ یم رونیسنناختمان پزشننکان که ب از
 ...کنمیم

با  میکه تمام حس ها نیهم که دلم  نیگذاشننته ام... هم انینفر در م کیرا 
 برداشته شده... میشانه ها یاز رو یشد... انگار بار یخال
شننبه  کیحل مشننکلم ارائه نداده که  یبرا یچند هنوز راه حل معجزه گر هر

 کیکه من قبل از برخورد با  یزین چرا سننر و سنننامان دهد _هما زیهمه چ
جلسننه باز هم  نیا کنمیروانشننناس انتظارش را داشننتم_ اما حس م ایمشنناور 

 بود... دیمف میبرا
ش یب شده یتر از ورود نییپا یکه کم نمیتوجه به ما ، ساختمان پزشکان پارک 

 ...زنمیقدم م یهدف مشخص چیه یو ب رمیگیم شیرو را پ ادهیراه پ
که  یی... به کارهاسننتی... به اشننتباهاتم... که کم هم نکنمیو فکر م زنمیم قدم

 بالعکس... ایو انجام دادم و  دادمیانجام م دینبا
 و انجام ندادم... دادمیام انجام م یبهبود زندگ یبرا دیکه با ییکارها

 طنتیها.. شنن هیها... خنده ها... گر ی.. به قهر ها... آشننتکنمیغزل فکر م به
 ها... یفتارها... گر

ه ضرر کرده از هم شتریب یباز نیا یکه تو یکس رسمیم جهینت نیمتاسفانه به ا و
شق ست... با ع سبت به من پ دیکه نبا یغزل ا واقعا  کرد... و دایکرد و پ یم داین
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صر ما بود دانمیمن نم سمان به خودمان نبود،  میکه مق  ییخانواده ها ایکه حوا
صم شان م نیب تیمیکه  شحال صال به فکر  یما خو سر کیکرد و ا ... دختر و پ

 دشونی... بزرگ مکنندیمانند... رشد م یبچه نم شهیدو جنس مخالف... که هم
 رسند، نبودند... یو از همه مهمتر به بلوغ م

 بلوغ مسخره... نی... همکندیکار را خراب م یآخر نیا و
.. .خوردیحسرت م کندیگود نگاه م رونیپارسا و رهام را از ب یکس خانواده  هر

 ...یسر به راه ی... چه بچه هایتیمی... چه صمیخوشبخت یکه چه خانواده 
ندینم ها در خوشنن یخانواده  یاعضنننا نیب دان وجود  تیمیها صننم یما تن

سرور شن و  شد همگ یدارد...که تنها هر وقت ج سان یبرا یبرپا با  یکمک ر
 شوند... یم جیبس
برگشننت،  یبه روال عاد یو زندگ دیرسنن انیبه پا یکه خوشنن نیدانند هم ینم

 ای یکه بپرسند زنده ا رندیگ یهم از هم نم یخوشبخت خبر یخانواده  نیهم
 مرده؟

 انشیخودشان هستند که تا صدا یکارها ریدانند پدر و مادر من آنقدر درگ ینم
ه وقت هم ک... هر رندیگ ینم یاصلنننننننننا سراغ د،یایبه بار ن ی... تا گندمینکن

روع ش شانیها حتیو تازه نص ندیگشا یکار از کار گذشت، لب به سرزنش م
 ...شودیم

شعارش برا یِی دانند دا ینم ست که من برا نیا شیها یکم کار یمن، تنها   یا
 هم پدر بودم و هم مادر... میدختر ها
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سخره زندا نیفهمد هم ینم  یسهل انگار نیرا ازش گرفت... که هم ییکار م
تنها بماند... غصننه بخورد... و آنقدر  فشیباع  شنند غزل روز جشننن تکلها 

شود که با زندا ریسرخورده و دلگ ... یالبمادر ق دیو به او بگو رهیتماس بگ ییب
از  نش،یماشنن یآهن پاره ها انیرا از م ییزندا یبعد، جنازه  یهه... و سننناعت

 بکشند... رونیغزل ب یمدرسه  یجلو
 مقصر است؟ یچه کس واقعا
را  ییکارها دی... همه نبامی... همه تقصننر کارمیمقصننر یما به نحو ی همه

جام م بامیو داد میدادیان  ...میو نکرد میکرد یها توجه م زیچ یلیبه خ دی... 
 است؟! زیجا یواقعا خطا تا هر حد یالخطاست... ول زیانسان جا ندیگویم
به  یگذارم و وقت یپا م ریآن طرف تر از سنناختمان پزشننکان را ز ابانیچند خ تا

 ...کندیاز شدت درد گز گز م میکه کف پاها میآ یخودم م
تم دس یتو چمیو سو لیشده... موبا کی... هوا کامال تارکنمیآسمان نگاه م به

 عرق کرده...
 به ساعت ده شب نمانده... یزیکشم... چ یم یگوش یصفحه  یرا رو شستم
شم و برا یم یقیعم نفس ش نیاول یک ست بلند م نمیبیکه م ینیما ... در کنمید

سنناختمان پزشننکان  یتا من را جلو دهمیو به راننده آدرس م رمیگیبسننت م
 را بردارم... نمیبرساند و ماش

 رهیخ میرو شیخلوت پ ابانیبه خ یلحظه ا یبرا نم،ینشننیکه م نیماشنن یتو
چکار کنم؟ به خانه بروم؟ همان خانه  دیبا ؟یحاال که چ کنمیو فکر م شننومیم

 اند؟ دهیپاش وارشیسوت و کور و سرد که رنگ مرگ به در و در و د ی
 صبح کنم و به آن خانه برنگردم... نیماش یشبم را تو دهمیم حیترج
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 ...مریگیم شیرا پ نهایمامان ا یخانه  ریمس ،یفکر چیه یو ب زنمیم استارت
** 

شا یخورم و پلک م یم ی... تکاندیآ یم یتق تق یصدا صومیگ  شیپ ری... ت
ست... تند تند پلک م میرو شمم برم نکمیو ع زنمیتار ا تقه  ... بازدارمیرا از چ

 ...خوردیم شهیبه ش یا
س تکان سو ش یپنجره  یکه جلو نمیبیو آوا را م خورمیم یمح شده و نیما  خم 

 چسبانده... شهیاش را به ش ینیب
 دهم... یم نییرا پا شهیچرخانم و ش یرا م چیو سو کنمیدراز م دست
 اندازد: سالم... یرا باال م شیابروها

 : سالم...کنمیزمزمه م خشدار
 ؟یکنیم کاریچ نجای: اندینش یم نیماش یتعارف تو یو ب کندیرا باز م در

 ...ی: رفع دلتنگزنمیم یتلخ لبخند
 ؟یبود نجای_ تموم شبو ا

 : آره...کنمیچرخانم و نگاهش م یمخشک شده ام را  گردن
شانم م شیخندد و دندان ها یم شما دو تا د یرا ن واقعا... اون  نیا وونهیدهد: 

رن فکر کرده ملت خ خوابهیتو اتاق تو م ادیم شننهیپا م یواشننکیاز غزل که شننبا 
ا ... واقعیخوابیم نیاز تو که شننب تا صننبح تو ماشنن نمیفهمه... ا ینم یکسنن

 ...تونیسر خونه زندگ نیبر نیش یچتونه؟ چرا مثل آدم پا نممعلومه شما ها 
ست ها کف صورتم م مید شارم و خم یرا به  شم: هم یم ازهیف مونده بود  نیک

 ...یکن حتیمنو نص یایکه تو ب
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 دعواتون شده؟ یهم دلت بخواد... حاال سر چ یلی... خشی_ ا
 : دعوامون نشده...کنمیم زمزمه

 اصال... الیخ ی... بمیمشخصه... منم که بچه دبستان_ آره خب کامال 
شد و دنبال چ یاش را م یکول پیز ش یم یزیک ساعت ما  نگاه نیگردد... به 
 ... شش صبح است...کنمیم

ها باال م میابرو ندازم و م یرا  جا م یا قت صننبح؟ اونم  نیا یریپرسننم: ک و
 جمعه؟

 شهر... رونیب میری: با دوستام مکندیو رو م ریرا ز فشیک اتیمحتو
 ؟ی_ اجازه گرفت

 ...رمیدارم م ی: نه دزدکدیگویم مسخره
 یم یقتک بو یصدا رد،یشماره بگ نکهیکشد... قبل از ا یم رونیموبالش را ب و
 : ِا اومدن... من رفتم...دیگویو آوا تند م دیآ

: خدافظ دیگو یو م ب*و*سنندی... ناغافل گونه ام را ممیگویم یآرام ی باشننه
 ذره بزرگ شو... هم تو هم اون زن خل و چلت... هی... یداداش
 ...شودیم ادهیو آوا پ کنمیم اخم

 یه که هم یرنگ دیسننف یای... زانتکنمینگاه م شننودیکه سننوارش م ینیماشنن به
 دیاسن و سال که ش نیبه ا ییدختر هستند... واقعا دست دختر ها نانشیسرنش

 دهند؟یم نیاز چند ماه نگذشته باشد، ماش شتریگرفتنشان ب نامهیاز مدت گواه
 انیرام نمییگذارم... لب پا یفرمان م یرا رو میو سنناعد دسننت ها کنمیم یپوف

اتاق من سننر  یگذرد: غزل شننب ها را تو یکشننم و از ذهنم م یم میدندان ها
 !کند؟یم
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بانم و لبخند یرا م یدسننت بندد...  یلبم نقش م یهر چند کمرنگ رو یخوا
 باشم... دوارینم امتوا یپس م

 کوچه خلوِت خلوت است... رسم،یخانه که م به
ش شدت گرسنگ ینم نگیرا به پارک نیما هم  یبرم... واقعا حوصله ندارم... از 

 ...زندیدرخشان چشمک م یچشمم ستاره ها شیرو به موتم... پ
سور م شومیم یالب وارد سان صدارومیو به طرف آ سر م یی...  شت  : دیگویاز پ

 مهندس...
جا یم بان از  به آهسننتگدیآ یم رونیب گاهشیچرخم... نگه : میگویم ی... 

 ...ریصبح بخ
 گهید یاز صننبح که شننما رفت روزی: ددهدیو ادامه م دیگو یم یریبخ صننبح

 شما اومد... یپاکت قبل از ظهر برا نی... ایومدین
 ...ردیگ یرنگ را به سمتم م دیسف پاکت

 یرو ایند کنمیحس م ،یآرم دادگستر دنیو با د کنمیگرفتنش دست دراز م یبرا
 ...شودیسرم خراب م

**** 
 ...نمینش یمبل سر راهم م نیاول یرو یو با سست شومیکفش وارد خانه م با

 ر*ق*صند... یچشمم م یجلو کلمات
 حسام رهام... ریغزل پارسا... خوانده ام خواهان

 رفته...هم گ لیوک ی... غزل حتیعنت... لدهمیم هیام را به کف دستم تک یشانیپ
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 نیا یتو رد،یگ یکار کوچک از صد هزار نفر کمک م کیانجام  یکه برا یغزل
 کارها را انجام داده؟! نیچطور ا یهفته ا کیمدت کوتاه 

غذ را ر حرص کا که حت کنمیم زیر زیزده  قدر  مه  کی یآن دار هم  یمعن یکل
 کرد... دایپ شیرو توانینم

 یکنم... غزل واقعا جد یو پوسننت لبم را م کنمیم یو عرض سننالن را ط طول
 ...؟!خواهدیم یجد یجد یعنیاست؟ 

فکر کردن به طالق هم  یمشننکالت را لعنت کند... حت نیا یباع  و بان خدا
 لرزاند... یتنم را م

 ماند و بالفاصننله یثابت م میها یکتان یکوبم و نگاهم رو یم واریپا به د با
 حسام با کفش؟؟!! ریبندد: ام ینقش م میرو شیغزل پ یحرص زده  یچهره 
ستش را ب یبندم... م یم پلک شار د به  یوقت رماویدو کتفم به خاطر ب نیتوانم ف

صندل ها یخم م یداد... وقت یطرف در هلم م ش یشد و   یام را جلو یروفر
ار ش پا بذدوباره با کف یکه: جرئت دار شنندیانداخت و غر کنان دور م یم میپا
 من... َاه... یخونه  یتو

شود؟  خواهدیافتم... غزل واقعا م یم میپاها یو رو خورمیسر م همانجا جدا 
 یقبل تر از من تو یلیخ یلیعشننق را خ نیا کندیکه ادعا م یتواند؟ غزل یم

 دلش پروش داده...؟!
 م... جوابکنمیغزل مک  م یشماره  ی... روشومیم رهیخ لمیموبا یصفحه  به

 ...رمیگ یحال، باز هم شماره اش را م نیدهد... مطمئنم... با ا یرا نم
و غزل بدون  شننودیتماس برقرار م دهیبوق اول به دوم نرسنن ،یکمال ناباور در

 منتظر تماست بودم... نای: زودتر از ادیگو یم کیسالم و عل
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 غزل؟ مونیبا زندگ یکنیم کاریچ یدهم: دار یم هیتک واریرا به د سرم
 زیچ چیه گهیمن و تو د نیمون؟؟؟!! ب یشنننوم: زندگ یهه گفتنش را م یصنندا
 وجود نداره... یمشترک

 ...دمی_ طالقت نم
با رو کردن خ*ی*ا*ن*ت هی... سنننتی_ دسنننت تو ن  یلیخ تبار هم گفتم... 

 ی... هر چقدر هم سننعمیلیبه هر حال ما فام یجدا بشننم... ول تونمیراحت م
 ...میشی... به هر حال چشم تو چشم ممیهم دور بموناز  میتونیبازم نم میکن
... منننننننننن، تو رو، طالقت، دمی: من طالقت نمزنمیم ادیپرم و فر یجا م از
 ی... میکن که بذارم جدا بش رونیپنبه رو از گوشت ب نی... انننننننننننندمینم

 !؟یفهم
 _ خدافظ...

 : غننننزل...میگویداد م با
 خانه را ترک یمعطل ی... بچدیپ یگوشننم م یبوق بوق قطع تماس تو یصنندا

 نه... ایآورم که در را بستم  ینم ادیبه  ی... حتکنمیم
شدت گ یتو سرم به  سور  سان سور تک یفلز ی وارهیرود... به د یم جیآ سان  هیآ
 مانم... یرفتنش م نییو منتظر پا زنمیم

 ...کنمینصف زمان معمول م یرا تو ییدا یخودمان تا خانه  یخانه  ریمس
دوم... از شدت  یو به طرف در خانه م کنمیدر پارک م یجلو انهیرا ناش نیماش

قفل بچرخانم... در که با مشننقت  یرا تو دیتوانم کل ینم م،یلرزش دسننت ها
 دوم... یم ییبه طرف ساختمان دا شود،یباز م
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 ...نطوریقفل است... در تراس اتاق غزل هم هم در
 یرو یشخندی... نکنمیو در را با شدت باز م رومیطرف ساختمان خودمان م به

 : به به... جمعتون هم که جمعه...میگویو بلند م ندینش یم میلب ها
زده... آراد هم  رتیو بابا با اخم... آوا ح یی... داکندیبا تعجب نگاهم م مامان

 ...ستیطبق معمول ن
را در  شیسننه کنج مبل مچاله شننده و زانوها یبه طرف غزل که تو کراسننتی

 ...نمیکشم: پاشو بب یروم و دستش را م یآغوش گرفته م
 : چه خبره؟!دیگو یبا تحکم م بابا

 : برو جلو...دهمیو به جلو هلش م رمیگ یغزل را م یها شانه
 !؟یکنیم کاریچ یحسام معلوم هست دار ری: امشودیاز جا بلند م ییدا

 ...قهی... فقط پنج دقنیبهم وقت بد قهیآورم: فقط پنج دق یدستم را باال م کف
 : ولم کن...دیگویم غزل

 ...فتی: ساکت شو و راه بمیسا یهم م یرا رو میها دندان
 حسام... ری_ ام

 _ بابا اجازه بده...
 ولم کن... گمی: مدهدیدستش را تکان م غزل

 : خفه شو...زنمیم ادیفر
 سمتم: چته تو؟! ردیگیم زیخ بابا

 ...کنمیشوم و در را قفل م یپله ها م ریبه خودشان بجنبند وارد اتاق ز تا
 ؟یگرد ی: تو چته ها؟ دنبال دردسر مکندیحرص زده نگاهم م غزل
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بال دردسننر م یصننورتش هوار م یتو ... تو... برا من یگرد یکشننم: تو دن
 ؟یفهم ی... میجدا بش یمگه من مرده باشم که بتون ؟یفرست یم هیاحضار

 جدا شه؟! خوادیم یدرو باز کن مامان... ک ر؟یزند: ام یبه در م انمام
 جدا بشم... منننن... خوامیکشد: من م یم غیج غزل

 ...یکنی_ تو غلط م
بد و با دو دسننت به عقب هلم م یام م نهیتخت سنن محکم : خودت دهدیکو
 ...وونهی... احمق دیکنیغلط م
شت در را م یهمهمه  یصدا ستگشومیپ  ارنبیرود و ا یم نییباال و پا رهی... د

 در را باز کنم... خواهدیم ییدا
ه ک یزی: آسون تر از اون چزندیو آهسته لب م شودیم رهیخ میچشمها یتو غزل

 ...ینیب ی... حاال مشمیازت جدا م یفکرشو بکن
 یدونی... مارمیسننر جفتمون م ییمن چه بال نیکارو بکن اونوقت بب نی_ تو ا

 شه... ینم میحال یزیبشم چ وونهید یوقت
غزل جدا  یباز شننندن در، نگاهم را از صننورت برافروخته  بیمه یصننندا

 ...کندیم
 یر کرد... فکنمیبب رونیبرو ب ای: بدهدیرا با کف دسننت ماسننا  م شیبازو بابا

سرتو انداخت شونه م یاومد نییپا یشهر هرته  شاخ و  ش یداخل   یخونه  ؟یک
 من حرمت داره...

 : حرمت... هه...کنمیپوزخند نگاهش م با
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قابل  ریو با لرزش غ کندیقد علم م شیاورد و مامان جلو یسننمتم هجوم م به
 ؟یجدا بش ریاز ام یخوایپرسد: غزل... م یم شیصدا
 دوزد: آره... یم یگرید ینگاهش را معذب به گوشه  غزل

 کنه... ینم یغلط نی: غزل همچمیگویکشد و من م یم ینیه آوا
 حسام... ری: احترام خودتو نگه دار امکندیبا غضب نگاهم م ییدا

با م یم میموها یرا ال میها انگشنننت با  ای: مثل بچه آدم بدیگو یفرسننتم و 
 شده... یکن بگو چ فیتعر

: مگه من بهت خ*ی*ا*ن*ت نکردم؟ کندیم یدست شیجواب دادن پ یتو غزل
 ؟یمنو نگه دار یخوایهنوزم م یبرا چ ؟یستیمگه ازم متنفر ن

 تو دهنتا... زنمی_ م
بگو که من بهت خ*ی*ا*ن*ت  ؟یگ یچرا راستشو نم ه؟ی: خب چشودیم براق

هت خ*ی*ا*ن*ت م نیکردم... بگو از همون اول  یروز ازدواجمون داشننتم ب
 کردم...

 شک عقلش را از دست داده... یشده... ب وانهی... غزل دماندیباز م مهین دهانم
سم وا گون یصدا  یغیسرم را بچرخانم... مامان ج شودیباع  م ،یشدن ج

شد و به طرف دا یم ستش  شیزانوها یبرد که رو یهجوم م ییک فرود آمده و د
 اش گذاشته... نهیس یرا رو
ناباوِر بابا  یافتد و زمزمه  یهم م یرو شی... پلک هاکنمیزده نگاهش م بهت

 شنوم.... یگفتن غزل را م
***** 

 ...دومیم کندیکه همراه با تخت روان حرکت م یسرعت پشت سر غزل به
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 یشود... دو پرستار همراه تخت وارد اتاق یقطع نم یاش لحظه ا هیگر یصدا
 کنند... یم یریو از ورود غزل جلوگ شوندیم

 امی: خانوم تو رو خدا... بذار بزندیرنگش چنگ م یبه روپوش سننرمه ا غزل
 داخل...

 یپرسننتار کله م یشننانه  یزودتر وارد اتاق شننده اند... غزل از روو بابا  مامان
 تو... امیکشد: عمه... بهش بگو بذاره ب

 ...کندینم یچرخد و توجه یدور خودش م یکه با کالفگ نمیبیرا م مامان
ما  نیاجازه بد دیداشننته باشنن فیتشننر رونی: خانم بدیگویبا عجله م پرسننتار

 ...میکارمون رو انجام بد
 ...ردیگ یاش اوج م هیگر یبندد... صدا یغزل م یدر را به رو و

 بنن... ای: غزلم برمیگ یرا م شیپشت سر شانه ها از
 کند: تو حرف نزن... یحرفم را قطع م غشیج یصدا
خب... باشننه...  لهیبرم: خ یرا باال م میو دسننت ها دارمیبه عقب برم یقدم

 آروم...
صندل یم نیزم یرا رو شیپاها شد و به طرف   ...رودیسبز بد رنگ م یها یک

 ...ودشیو به جلو خم م ندینشیم یصندل یروم... رو یپشت سرش م اطیبا احت
... یصورت یروفرش یگذارم... پاپوش ها ینوک پا تا فرق سرش را از نظر م از

ش یشرت خانگ یت یکه رو یسبز یو مانتو دیسف یشلوار راحت و  دهیاش پو
ست.. پوفبا شیدکمه ها ستانه  کنمیم یز ا شال کج و کوله اش را که در آ  یو 

 کشم... یافتادن است جلو م
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ام را ماسننا   یشننانیو پ کنمیم یکشنند... پوف یرا با خشننونت عقب م سننرش
 م؟یو حرف بزن مینیبار مثل آدم بشنن هی یخوای: غزل تو چته؟ ها؟ چرا نمدهمیم
 !؟یچ یعنی ایبچه باز نیا

 حسام بابام... ریلرزند: ام یم شیشود و لب ها یپر م شیچشمها ی کاسه
 یچرت و پرت ها چ نیغزل... احمق... ا ی: احمقکنمیتاسننف نگاهش م با

 ؟یکرد فیبود رد
من حرف از حماقت  یبرا یکیچرخاند: تو  یو سرش را م ردیگ یرا م نگاهش

 نزن...
 ...دهمیم هیتک واریو به د کنمیم یپوف

پا غزل به جلو و عقب تکان ردیگ یضننرب م نیزم یرو شیبا  ... خودش را 
 ...ردیگ یاتاق را نشانه م ینگاه نگرانش در بسته  کبار،ی هیو هر چند ثان دهدیم

پرد و به طرف بابا هجوم  یچرخد، غزل مثل فنر از جا م یپاشنننه م یکه رو در
 اش دارد... یشانیپ یرو یقیکه اخم عم بردیم

 ...یی: دازندیصدا م ملتمسانه
 یکشنند و ب یم رونیلرزان غزل ب یانگشننت ها انیرا از م راهنشیپ نیآسننت بابا

 ...میزنی: بعدا غزل... بعدا حرف مدیگو یحواس م
 اندازد... یهم نم ینگاه مین یدود... به من حت یراهرو م یبه انتها و

ستم را جلو م نامطمئن ست یغزل م یشانه  یبرم و رو ید س  یم یگذارم... با 
گذارم و با شننسننت  یگونه اش م ی... کف دسننتم را روکندیچرخد و نگاهم م
 ...رمیگ یقطره اشکش را م
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شد و ثان یرا باال م دماغش سه  یا هیک سمت چپ قف گاه  هیام تگ نهیس یبعد، 
 لرزد... یم شی... شانه هاشودیاش م یشانیپ

 ...ندینش یو پشت کمرش م دیآ یباال م ریتاخ ای میها دست
 من بود... ری: همه ش تقصدیگو یگذارم و غزل م یم شیموها یام را رو چانه
.. چه .گریغزل بوده د ریکنم... خب تقص ینم دایدادنش پ یدلدار یبرا یجواب

 شود گفت؟ یم
 دیپرس یازم م یی: اگه داکندیخودش حرف بزند زمزمه م یکه انگار برا یطور

من چه  ت،یگفت برگرد سننر خونه زندگ یاگه عمه م ؟یجدا شنن یخوایچرا م
 نی؟ همبه گردنم حق دارن یاز هر کس شتریکه ب ییبدم به آدما تونستمیم یجواب

و  یاشت یاشدن بر یدادخواست طالق دادم واسطه م دیرس یکه به گوششون م
شون م ینطوریبرگردوندن من به خونه... من گفتم ا شم نا و حداقل او فتمیاز چ

رشون پس یاز زندگ خوادیو تازه برعکس... دلشون م کننینم یتالش چیه گهید
 ...رونیبرم ب

 وارید یرو ینامعلوم یفرسننتم و ناباور به نقطه  یم رونیب ینیرا از راه ب نفسننم
 یدختر چقدرررر بچگانه... چقدر احمقانه و احسنناسنن نیمانم... ا یم رهیخ

 کند... یفکر م
غزل...  یا وونهیکردم... تو د یم دییو حرفاتو تا کردمی_ آره منم بر و بر نگات م

 ...یا وونهیواقعا د
 ...شهیم ینطوریا دونستمیکند: من چه م یم بغض
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س ی... تکان مکنمیرا نوازش م کمرش  و از خواب دهیکه ترس یخورد... مثل ک
 باشد... دهیپر

 ...ردیگ یفشارد و فاصله م یام م نهیدستش را به س کف
 اش برگردد... یقبل تی.. با التماس... که به موقع.کنمیم نگاهش

 ...رمی... مات و مبهوت... که هر چه زودتر فاصله بگکندیم نگاهم
 فرستد... یشال م ریرا ز شیکشد و موها یرا به صورتش م شیها دست

ه را ب ماندهیباق یکند و فاصننله  ی... غزل پا تند مدیآ یراهرو م یاز انتها بابا
 ...ییرساند: دا یم چیه
 : غزل جان اجازه بده...زندیدست کنارش م با

 ...ینننی... دانمشیتورو خا بذار بب یی_ دا
ال : حدیگویم یروم... بابا تند و سننرسننر یم کشننانی... نزدکندیمک  م بابا

 بابات خوبه...
 ...ششی_ پس بذار برم پ

بهتره که تو رو  یبگم... ول نویا دینبا دونمیکشننند: م یدسنننت م شیموها به
شه چرا ایعنی... نهینب شخص ب سر هم  نی... بهتره اول م پرت و پرتا رو برامون 

 ...یکرد
 کند... یصورتم م ینگاه غضب آلودش را را روانه  و

 یها م یو به طرف صننندل ردیگیم سننتادهیا ریغزل را که سننر به ز یبازو بابا
 یم شیشانه ها یو بابا دست رو ندینش یم یصندل یرو عانهیبرود... غزل مط

شخص بود که دار س یعنی... یگیدروغ م یگذارد: غزل کامال م م ک هی یاگه ک
 یکار نینکرده همچ یی... اگه تو خداشنندیموضننوع م نیمتوجه ا کردیفکر م
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زد تا برت گردونه خونه... اما بابات  ینم واریتحفه به در و د نیکه ا یکرده بود
 یفکر م هیحال افتاد... اگه چند ثان نیبه ا نمیهم یدفعه شننوکه شنند... برا هی

 ..و . دونهیفقط خدا م یچه قصد ی... ولیدار یقصد هیکه تو  دیفهم یکرد، م
 ...ابدی یتمامش، به نگاه پر خشمش به من خاتمه م مهین ی جمله

 ...رمیگیو رو م کنمیم یپوف
م تا من برم باباتو آروجون... بگو  ییپرسننند: بگو به من دا یباز از غزل م بابا

 کنم... خب؟
 ی: بگو غزل... چدیگویو بابا مصر م دیسا یرا به هم م شیکف دست ها غزل

 شما ها؟ نیشده ب
ا باب یبه من گفت، برا شیچند لحظه پ نیکه هم یمسننخره ا لیها و دال حرف

 ...آورد یکه من زدم به زبان نم یاز گند یکلمه ا ی... و باز هم حتکندیتکرار م
 ...فتدیبابا از شدت تعجب کف دستش ب یمانده تخم چشم ها کم
ند دق قایدق مان لحن چ ته کشننندار تر تکرار م ِش یپ قهیبا ه ندیمن و الب  :ک

 !!!؟؟؟یا وانهیدختنننر... تو د
ن شده... بگو بذار ی: حاال که گفتم چدیگویم یقرار یگزد و با ب یلب م غزل

 ...نمیبابامو بب
 افتاده... یشما دو تا چه اتفاق نیکه ب ی_ هنوز بهم نگفت

 ...یی_ آخه دا
شدن در م یصدا سته  ضعف  شودی... مامان از اتاق خارج مدیآ یباز و ب و با 

 ...ندینش یم یصندل نیاول یرو
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 ...کندیاخم م کندیکه نگاهش م غزل
عشننق و با  یاز رو شننهینگاهش به غزل را دوسننت ندارم... مثل هم ی نحوه

 کند... یمحبت نگاهش نم
 ...کندیو باز بغض م ندیب ینگاه مامان را م غزل
 نگاش نکن... ی: مامان اونطورمیگو یم یعصب

 شماها... نیم کرد وونهیکند: تو حرف نزن... د ینازک م میبرا یچشم پشت
رود: غزل  یبه طرف غزل م کراسننتیو  دیآ یم رونیب ییاز اتاق دا یپرسننتار

 !؟ییشما
 ...ننیشما رو بب خوانی: مدیگو یو پرستار م دهدیتند تند سر تکان م غزل
 یمامان را م یپوف بلند باال یرود... صننندا یمثل فرفره به طرف اتاق م غزل

 روم... یو پشت سر غزل م دهمیبه تاسف تکان م یشنوم... سر
 ...کندینگاهم م گنگ

فرستم و با دست چپ،  یم شیانگشت ها انیدست راستم را م یها انگشت
 ...کنمیدر اتاق را باز م

 کند... یکنار هم اخم م دنمانیبا د ییدا
 رود: بابا جونم... یقرار به طرف تخت م یکشد و ب یدستش را پس م غزل
 ...ردیگ یاتش م شیبغض و لرزش صدا یبرا دلم

سه ست ها یرو شیها ب*و* صورت د ش یم ییدا یسر و و و تند تند و  ندین
 یکند: به خدا دروغ گفتم بابا... به جون خودت الک یپشننت سننر هم تکرار م

 حسام بپرس اصال... رینکردم... از ام یکار چیگفتم... من ه
 بگو بهش... ری: امدیگو یچرخد و م یم
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 ...یعنیگه... خب...  یراست م یی: دادارمیبه جلو برم یقدم دیترد با
ست امردیگ یحرفم را م یدنباله  غزل صب ری: از د سیبودم... فقط م یع  تمخوا

که حت یزیچ هی باارهیفکر کردن بهش هم حرصننشننو در ب یبگم  با  یی... 
 آخه؟ شهیم ینطوریکه ا دونستمی... اشتباه کردم... من چه مدیببخش

 ...ردیگ یهق هقش اوج م یصدا و
 !؟ی: چرا از خونه ت قهر کرددیگو یم فیضع ییدا

که ما دعوامون بشننه؟ بابا تو خوب باش من  شننهیب دعوامون شنند... نم_ خ
 خونه م خب؟ باشه؟ گردمیبرم

شانه ها یاش را لب تخت م یشانیپ و که  یلرزد... از جمله ا یم شیگذارد و 
 گردد؟! یبه زبان آورد شگفت زده شدم... واقعا بر م

صننندا لب  یشننوم و ب یم کیبه تخت نزد نم،یب یرا که م ییدا ی رهیخ نگاه
 ...دی: ببخشزنمیم

 یسننر غزل م یرو دیفرسننتد و دسننتش با ترد یم رونیرا آه مانند ب نفسننش
ها ی... غزل سننرش را مندینشنن لب  ند و  به دسنننت دا شیچرخا  یم ییرا 

 چسباند...
 : ببرش...کندیزمزمه م یآرام به

 ...مونمیم نجای... همرمی: نه... من نمکندیسر بلند م یناگهان غزل
 چسبانم: غزلم... یکمرش م یدستم را به تخت کف
 تد...اف یم نیی... دستم پاردیگ یو بدون جلب توجه فاصله م خوردیم یتکان
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 دیبا ماری: وقت مالقات تمومه... بدهدیتذکر م یو پرسننتار شننودیباز م در
 استراحت کنه...

 فقط من بمونم؟! شهی: نمکندیملتمسانه نگاهش م غزل
سر شودیو باز متذکر م دهدیسر تکان م تیجد با ک اتاق را تر عتریکه هر چه 
 ...میکن

... یکه گفت سنننتین یاون زیکه همه چ دونمی: مدیگو یم ییو دا کنمیم یپوف
سر بچگ یکه زد ییفهمم حرف ها یکه م نیهم یول  المویبوده... بازم خ یاز 

 ...کنهیراحت م
 ...خوامیچکد: معذرت م یم نییتند تند پا شیو اشک ها زندیپلک م غزل

را  اتاق ،یو دلتنگ یتیو با نارضننا کندیرا غرق ب*و*سننه م ییباز صننورت دا و
 ...کندیترک م
 روم... یم رونیسرش ب پشت

مان مان م نیاول ما  یغزل آغوش م یو برا دیآ ی... جلو مشننودینفر متوجه
مخش را  ی... مشننخص اسننت بابا حسننابکنمیم زیرا ر می... چشننمهادیگشننا
 زده...
شک سرش را رو یغزل تمام یها ا شته و باز هق  یشانه  یندارد...  مامان گذا
 ...کندیهق م
 یفدات بشننم عمه... من اون موقع ناراحت بودم... از من دلخور نباشنن ی_ اله
 ها...

 ... تم...سنی: نّـن.... نزندیهق م دهیبر دهیبر
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 نینکن... بب هیجننننننننانم... گر: کندینوازش م یروسر یسرش را از رو مامان
 نشد که... یطور

شش جدا م و سد: ب یاش را م یشانیو پ کندیغزل را از آغو برو خونه  ایب*و*
 ...ارتتیحسام باز م ریکم استراحت کن بعد ام هیلباس عوض کن... 

 !ر؟ی: مگه نه امکندیمن نگاه م به
 ...ارمشیآره م: آره... زنمیهوا م یخدا خواسته، حرف مامان را رو از

 ...مونمی: نه... مدهدیمصمم سر تکان م غزل
 نکن... ی_ لجباز
 یل... وداندیکردن بابا... او گ خواب غزل را بهتر م دایپ یبرا گردانمیم چشننم

 کجا رفته... دانمیو نم کنمینم شیدایپ
سنناعت هم که شننده به خانه  کی یتا برا کندیم یباالخره غزل را راضنن مامان

 برود...
 خودمان؟! یخانه  ای ییدا ی... خانه دانمیرا از خانه نم منظورش

خودمان  ی... مشننخص که غزل به خانه کنمیم یدلم به افکارم دهن کج یتو
 ...دیآ ینم

 ...می: برکنمیو نگاهش م رومیم جلو
 ...شودیهمراهم م یلیم یو با ب کندیم یمامان خداحافظ از

و دور از چشم مامان تنه  زندیبا شدت پسم م رم،یگیدست م یرا که تو دستش
 ....داردیو جلو تر از من قدم برم زندیهم بهم م یا
 فصل هفدهم: ♦
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 شد... دینا ام دمیام تمام
بعد و نه دو هفته  یبه خانه برنگشننت... نه آن روز، نه روز بعد، نه هفته  غزل

 بعدش...
 ...امدیبه خانه نهمانجا ماند و  ییاز دا یپرستار یبهانه  به

ابا و بود که عالوه بر ب زیبازنگشننتن به خانه، آنقدر شننک برانگ یبرا ممانعتش
 کرده بود تا موضوع را بداند... لهیحاال آوا هم پ ،ییمامان و دا

حرف  زبانم ریکرد تا از ز یزدن اسننتفاده م یدسننت کی یبرا یاز هر فرصننت بابا
شد و هر وقت به بهانه   دمیدیرفتم م یغزل م دنیو در واقع د ییدا ادتیع یبک

تا  کندیغزل را وادار م یو البته ه کندیکه مامان چطور موشننکافانه نگاهم م
ش سرو وهیو م ندیکنارم بن ست بکند و  رفتار  ینیب زیبا ر موقعبدهد و آن  سیپو

 ...ردیگیرا در نظر م شیها
 ...میده ینم پس نم چکدامیخب... نه من و نه غزل ه یول

را  ییکردم غزل طالق و جدا یداشننتم که فکر م یا هودهیب دیمن چه ام واقعا
 بالکل فراموش کرده...

 ییجدا یبرا مشیفراموش نکرده بود... نه خ*ی*ا*ن*ت من را، و نه تصم غزل
ار ب نیدوم یطالق برا ی هیاحضار ش،یکه چهار روز پ دمیفهم یرا وقت نیرا...ا

 ...دیبه دستم رس
شود و دوباره تالش ها ییصبر کرده تا حال داغزل فقط  که ساعد   یرارا ب شیم

 ...ردیطالق گرفتن از سر بگ
از جلسننه ها هم حاضننر  چکدامیه یجلسننه حاضننر نشنندم... و تو نیاول یتو

 نخواهم شد...
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 کنم... یاز غزل فکر نم ییبه جدا یا هیثان یبرا یحت من
که  نیهزارم یحرف زدم... برا شیبهش زنگ زدم... برا روزید بار تکرار کردم 

شکل نگرفته... گفتم  ست من  ستش دارم... گفتم آن رابطه... به خوا چقدر دو
 و بس... دمید میرو شیکه فقط و فقط تورا پ

: اگر از اون رابطه هم صننرفنظر دیپرسنن یحالت تمسننخر داشننت وقت شیصنندا
 حسام؟ ریام یکنیم هیتوج یصدف رو چطور یرفتنت به خونه  م،یکن
 جواب دادن ماندم... یمن واقعا تو و

 که من کردم حماقت محض بود... یگفت... کار یراست م غزل
ام  یرا از زندگ شیگفتم که صنندف را چطور خفتش کردم و خواسننتم پا شیبرا

 بکشم... رونیب
از صنند بار گفتم من فقط تو را دوسننت دارم غزلم... فقط تو را... حس  شننتریب

در آمد... گفتم تو  یاحسنناسنن یو ب یاز ان خشننک شیکردم نرم شنند... صنندا
 آورم... یسر خودم م ییبال کی... یجدا شو ی... بخواهینباش

باور  یبگذار... ول میرو یو احساسات یرستانیاسم پسر بچه دب یخواهیم گفتم
 ...کنمیکار را م نیکن ا
 ...ریو بعد زمزمه کرد: ام دمیرا شن قشینفس عم یصدا

 ...ینه عاطف ینه خبر ی... نه سوالنیهم
 میصنندا ینطوریو من غرق لذت شنندم... چند وقت بود ا ریزمزمه کرد ام نرم

 نزده بود؟
 ته دل گفتم: جانم...؟! از
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 نه؟ ای یهنوز هم دوستم دار دمیپرس یکرد... و وقت سکوت
 تماس را قطع کرد... یحرف اضافه ا چیه بدون

س امشیبعد پ یا هیثان سام ریبهم زنگ نزن ام گهیکه گفته بود: د دیر ... ازت ح
 .کنمیخواهش م

گفته بود غزل را به حال خودش بگذارم  یمحمد افتادم وقت یحرف ها ادیمن  و
 ی... محمد علدهی.. محمد... همان مشننناور اتو کشنندیایتا با خودش کنار ب

 یمن سع و مدیدیم شتریرا ب گری... همدزدمیبهش سر م شتری... که حاال بانیشا
 را به خاطر بسپارم... شیتک تک راهکار ها کردمیم

 ...اوری... گفتم ابداااا... اسم صدف را هم نندیصدف را هم بب خواهدیم گفت
غزل را  یخواهیطرف ان رابطه صنندف اسننت... اگر م کیحسننام  ریام گفت

 ...ینگه دار یاول صدف را راض دیبا ،یدوباره داشته باش
ام که حاال  دهیبه کجا رس میمن فکر کردم خاک عالم بر سرم... با حماقت ها و

شتن زندگ یبرا شتن زنم... نگه دا صدف  ی دهیبه طناب پوس دیام.. با ینگه دا
 چنگ بزنم...

مام ها ت نه را ز یکوچه  خا  و کنمیوفکر م کنمیگذارم وفکر م یپا م ریاطراف 
 ...کنمیفکر م

 کنم... ینم دایمشکلم پ یبرا یبرا یراه حل چیه
 !؟یبه خانه برگردانم خدا؟ چطور یرا چطور غزل

سرم م مایشده... آفتاب م*س*تق سیشرتم از عرق خ یت ی قهی تابد  یبه فرق 
و تنم هم داغ اسننت... نه از آفتاب سننر ظهر... که به قول محمد از غصننه تب 

هم بگذارند، به  یعمرم را رو ی... تمام فشار هادیگو یکرده ام... راست هم م
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شار ها یاندازه  صف ف سممکه به روح و  ریاخ یدو ماهه  نیا ین شده  ج وارد 
 ...شودینم
شلوغ م ابانیخ شانیو مردم فعال شودیها کم کم  سر م ت وز و من هن رندیگیرا از 

 ...کنمیمتر م میکوچه پس کوچه ها را با قدم ها
 یازه ها را از نظر ممغ یحواسنن یبا ب یو گاه شننومیم رهیبه آسننمان خ یگاه

 گذرانم...
سته رو کنمیم یپوف ش شت م یشانیپ یو عرق ن سرم رمیگیام را با نوک انگ  ...

 ...خوردیداغ شده و حالم دارد به م
لک م دمیبهتر شننندن د یبرا بانیرد شننندن از عرض خ یو برا زنمیپ  یقدم ا

 ...دارمیبرم
سخت ینم یطول سم  شد که برخورد ج ان  یو کم کندیم یرا خال میپا ریز یک

 نیماش ریشدن تا دهیکش ی... صداخورمیم نیدست راستم زم یطرف تر، رو
 ...شنومیآسفالت را م یرو
... لب دریگیو تمام بدنم را در بر م شودیشروع م میدرد از نوک پا ،یا هیثان یبرا
 ...نمیبر جا بنش کنمیم یو سع گزمیم

 _ آقا... حالتون خوبه؟!
 ...کندینگاهم م یاست که با نگران یانسالیمرد م... کنمیبلند م سر

 : خوبم...کنمیزمزمه م یاهستگ به
ر فشننا نیکه دسننتم را به زم نیبلند شننوم... هم نیزم یاز رو کنمیبا تقال م و
 ...رودیاز شدت درد نفسم بند م دهم،یم
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شننده؟  ی: چدیگویم یکه مرد با نگران شننودیم انیچهره ام نما یدرد تو انگار
 من... نیماش یجلو یدیپر هویمن نبود شما  ریبه خدا تقص شه؟یدستتون طور

 ...شومیکه اطرافمان جمع شده اند را م یچند نفر یهمهمه  یصدا
 نداشت... ی_ بابا بنده خدا اصال سرعت

 ...نیماش یکرد خودشو انداخت جلو یم ریپسره کجا س سی_ معلوم ن
 خودم بود... شرمنده... ری... تقصدونمی: مدهمیو سر تکان م کنمیم یپوف

که  ی... با دستشومی... از جا بلند مکندیاندازد و کمکم م یم میبازو ریز دست
 تکانم... یشلوارم را م یداد، خاک رو یدرد کمتر

 ...ادی: دستتون داره خون مدیگو یم هول
.. .کنمیاندازه اش را درک م یسننوزش ب لیاندازم و تازه دل یم میبه بازو ینگاه

 شرتم غرق خون است... یکوتاه ت ِن یآست
ستش ش هی: دهدیهوا تکان م یراتو د صبر کن من ما سر راه بردارم...  نویدقه  از 

 ها... ینر ییجا
 روم... یرو م ادهیو لنگ زنان تا پ دهمیتکان م یسر
 اه؟درمانگ می: بردودیو به سمتم م کندیزود سمند زرد رنگش را پارک م یلیخ

 : نه... خوبم ممنون...کنمیم نگاهش
.. دارم. یراحت بشننه... خودم هزار تا بدبخت المیمن خ می: بردیگویم یزار با
 رو ندارم.. دیدردسر جد تیظرف گهید
 ...دیببر فیتشر دیتونیخودم بود... شما م ری: نه تقصزنمیپلک م یکالفگ با

رد شنندن از کنارش،  یکشنند... برا یپهنش دسننت م لیو به سننب دیگویم ینچ
 ...شودیم اهیس میچشم ها شیو بالفاصله پ دارمیبرم یقدم
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 المیخ نکن... بذار من تیاذ میبر ای: آقا بردیگیسالمم را م یو بازو کندیم یپوف
 راحت بشه...

سوخته اش م ی رهیخ یکالفگ با شانه  یصورت آفتاب  قت مواف یشوم و به ن
 ...دهمیسر تکان م

**** 
 ...کندیم لیام را تکم یخوش ه،یساعد، آن هم از دو ناح یشکستگ

 بزند... هیگر ریکم مانده ز یتاکس ی راننده
و  نمکیکه از انگشننتان دسننت راسننت تا آرنجم را در بر گرفته نگاه م یآتل به

 ...خورمیحرص م
 گذاشته بودم؟! یکورم را کدام گور یچشمها ابانیموقع رد شدن از خ واقعا
 یپانسننمان زخمم داخل م یبرا یو پرسننتار رودیمقابل تخت کنار م ی پرده

 ...دیآ
 ی... مرسدیربب فیتشر دیتونیشما م گهی: دمیگویو آهسته م نمینشیم یسخت به

 ...دیدیزحمت کش یکل نجاشمیتا هم
گاه دسننتم را پس م کنمیرا سننر شننانه ام حس م یسننوزشنن کشننم...  یو ناخودآ

 ...سوزونهیم خردهی: کندیپرستار نگاهم م
 ...کنمیفشارم و تحمل م یهم م یرا رو میها پلک
 از خانواده تون خبر بدم؟ یبه کس نیخوای: مدیآ یجلو م مرد

به طرفزنمیاراده پوزخند م یب هه... سننرم را  و  دهمیتکان م نی... خانواده... 
 درخشد... یذهنم م یتو یهمان لحظه جرقه ا
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 ...ادیب دیری: با خانمم تماس بگکنمیرا با زبان تر م لبم
 یچه اتفاق دهدیم حیغزل توضنن ی... براکنمیتکرار م شیغزل را برا ی شننماره
 افتاده...

حالم خوب اسنننت و بعد  دهدیم نانیکه مرد اطم دیگویم یدانم غزل چ ینم
 ...دهدیرا م مارستانیآدرس ب

 خوشحالم که غزل نگران شده... یاست، ول یبدذات تینها دانمیم
بار  نیهمد یبرا نکهیبعد از ا یتاکس یو راننده  شودیپانسمان دستم تمام م کار
 رود... یندارم، م یتیاصال شکا دهمیم نانیاطم

به بدبخت یتخت اور انس دراز م یرو ام فکر  یتمام نشننندن یها یکشننم و 
... هم موبرداشته و هم دست راست که کال ساقط شده ام ی هی... از ناحکنمیم

 شده... یبه شدت زخم
ها نگاه  یمهتاب فیو به رد گذارمیام م یشننانیپ یدسننت سننالمم را رو سنناعد

 ...کنمیم
تخت با شدت کنار  یرنگ جلو یآب یکشد که پرده  یساعت هم طول نم مین
 ..نمیبیو غزل را م رودیم

شحال نم نیتا ا زدندیرا به نامم م ایدن اگر ... مشویم زیخ می... نشدمیاندازه خو
به نرم یبدنم م یتک تک اعضنننا یغزل نگاهش را رو زمزمه  یچرخاند... 

 : سالم...کنمیم
 یم یقیغزل دور گردنم حلقه شننده... دم عم یدسننت ها م،یایتا به خودم ب و
شانه ام م رمیگ شتش را به  سر هم تکرار م کوبدیو غزل م شت  سه بار پ : کندیو 

 ...احمق... احمق... احمق
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سرم را تو زنمیم لبخند س کهیدر حال برمیگردنش فرو م یانحنا یو  فه و هنوز فل
 ...دانمیاحمق گفتنش را نم نیا لیدل

*** 
 طرف... نیا ای... بواریتو د یرفت ؟یریکجا م ری... مواظب باش... امای_ ب

 ..رهیم جی: سرم گرمیگ یام م یشانیرا به پ دستم
 اندازد... یم فشیتن نح یکند و وزنم را رو یحلقه م میرا دور بازو دستش

 تمارض واقعا الزم است... نیا ی... ولمیمن را ببخشد بابت کارها خدا
 ؟ی... از سننرت عکس نگرفتیشننند یچکاپ کامل م هی یموندی_ کاش م

 نشده باشه... یطور
 ...میمانیفشارد و منتظر م یآسانسور را م ی دکمه
... ای: بردیگیغزل بازوم را محکم م شننود،یباز م نیاسننانسننور که به طرف یدرها

 آروم...
س تا ستم را رها نم کیبه واحدمان،  دنیر اندازد  یم دیکند... کل یلحظه هم د

 فرستد... یو من را جلوتر داخل م
شار به ب*غ*ل پا در م میها کفش په کانا نیزود، اول یلیآورم و غزل خ یرا با ف

 ...کندیم یبار مصرف خال کیو ظروف  فیکث یرا از لباس ها سر راه ی
 یکه بر م نیچرخانم و هم یقفل م یرا تو دیکل یاز چشنمش، به آهسنتگ دور

 ...دهمیسر م بمیج یرا تو دیگردد، به سرعت کل
 ...نیبش ای_ ب

 !!!ستیواقع گرید دنمیلنگ نی... خدا شاهد است ارومیلنگان جلو م لنگ
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 ...کندی... غزل سر سه سورت دور و بر را جمع و جور مشومیکاناپه ولو م یرو
 و دیشننو یاندازد... ظرف ها را تند تند م یم نیماشنن یرا تو فیکث یلباس ها

 ...کندیغذا درست م
گردنش افتاده و  یاش رو ی... روسننرکنمیچرخانم و نگاهش م یرا م سننرم

 ...ندیچ یم نتیکاب یظرف ها را تو
 شرتمو عوض کنم؟! یت یکنیپرسم: کمکم م یم آهسته

ها یسننرعت م به باال م شیچرخد و ابرو باسننناتو عوض  یرا  ندازد: هنو ل ا
 !؟ینکرد

 تونم... یدهم: نم یاز گردنم را نشانش م زانیآو دست
ا از دسننتم ر یگردد... به سننخت یبر م یرنگ یشننرت آب یرود و با ت یاتاق م به

 ..آورم. یم رونیشرت ب یت نیآست
 ... اووف...دهیم نیالکل و بتاد یاندازد: اه... بو یاش م ینیب یرو ینیچ غزل

 پوشم... یاش را خودم م یکند و باق یرا از سرم رد م دیشرت جد یت
شوار با شت و حالت چند صورتش داده، ت یدو انگ : رددایشرت را برم یکه به 
 ...خورهیبه درد نم گهیدور... پر از خونه د ندازمشیم نویا

 : غزل...شومیو مانع بلند شدنش م رمیگیرام مچش
شت ها نگاهش شمها یرا از انگ شده ام تا چ شد.... هاله  یباال م میقفل   یک

 را گود کرده... شیچشمها ریز یا رهیت
بود،  میآرزو تیُپر و برجسننته اش هم که گاز گاز کردنشننان نها یگونه ها از
 نمانده... یباق یزیچ
 !؟یکه بمون ی: برگشتکنمیزمزمه م متیمال با
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 ...ردیگیلبش شکل م یاز پوزخند رو یطرح
 هگذریتو فکرت م ی: واقع چکندیو غزل زمزمه م رمیگینگاهم را م یدینام با
 حسام؟ ریام

 .کنم.. دایبرگشتن تو پ یبرا یراه حل هی نکهی: فقط امیگویم صادقانه
 ناکار کردن خودت؟ ؟یمتی_ به چه ق
جب پاکنمیگاهش من متع گاهش را  مه م یم نیی... غزل ن ندازد و زمز ندیا : ک

کردم  یفکر نم یاریسننر خودت م ییبال هیبرم  تیاگه از زندگ یبهم گفت یوقت
 ...ی... ولیبگ یجد

 نوکرتم... ای... خداخورمیو لبخندم را م زنمی... پلک مماندیباز م مهین دهانم
 حلقه یخال ی... جاکنمیرا لمس م شیبرم و نوک انگشت ها یرا جلو م دستم

ز و ا دمیخر شیکه برا یدسننتبند ی... حتزندیذوقم م یتو یازدواج و نامزد ی
 آن روز از دور مچش باز نشد...

 ...یگرفت یم یحرفمو جد دی_ با
ه ک یفکر نکرد نیلحظه به ا هی ی... حتی: واقعا احمقکندیزده نگاهم م حرص

! چه ومد؟یسننرت م ییبود چه بال شننتریذره سننرعتش ب هیفقط  نیاگه اون ماشنن
 !؟یاوردیسر من م ییبال

هان له اش را بخوردیجا م یناگ مت آخر جم گار قسنن بان  اریاخت ی... ان به ز
 آورده...

 ...گهیاز دستم د یشدی: راحت مکنمیدستش را نوازش م پشت
 ...وونهی: خفه شو... ددیگویم تیجد با
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 توَام ی وونهی_ د
 : آره مشخصه...دیگو یطعنه م با

 ثابت کنم؟ یخوای_ م
 ...یاز صد بار ثابت کرد شتری_ هه... تاحاال ب

 ...هی_ امتحانش مجان
 ...ونیکام یجلو ینداز یخودتو م ندفهی_ البد ا

 !؟یدی_ از کجا فهم
 ...یفشارد: روان یهم م یرا رو شیها لب

 روهاتو بهت بدم...غذا بخور تا دا ایکشد: ب یدستش را پس م و
سرش م شودیجا بلند م از شت  ساتو در نمرومیو من هم پ  ؟یاری: حاال چرا لبا

 نجا؟ینامحرم هست ا
 کوبد... یم زیم یرا رو یو بشقاب سوپ خور دهدیرا نم جوابم

 کشد... یسوپ و غذا م مینشنم و غزل برا یم یصندل یرو
 !؟یخور ی_ خودت نم

 : نه...دیگویپرخاش م با
 ...خورمی: پس منم نمکنمیبشقاب رها م یرا تو قاشق

چه ب نی: اوف اوف اووووف... ابندیو پلک م ردیگیاش م یشننانیرا به پ دسننتش
 ها؟ ؟یچ یعنی ایباز
و آشننپزخانه را  شننودیبلند م لشیزنگ موبا یجوابش را بدهم صنندا میآ یم تا

 ...کندیترک م
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: دگذاریم ینیب یانگشننت اشنناره اش را رو لش،یموبا ینگاهش به صننفحه  با
 نگو... سالم عمه... یچیدقه ه هی... سیه

که...  رونی: اممم... خب نه اومدم بدیگویاندازد و غزل م یرا باال م میابروها
 ...نیدونیخب م

 کرد... خیغذا  ایب زمی: عزمیگویم بلند
شم ستش را به زم یو پا کندیگرد م میرا برا شیها چ . کوبد: خب نه.. یم نیرا

 آره اومدم خونه...
... میزنی... حاال بعدا حرف مگهید ینطوریکند: هم یگزد و زمزمه م یم لب

 ... فعال...رسونمیم تونویباشه چشم بزرگ
به طرفم  دیآ یدسننتش م یرا که جلو یزیچ نیآورد و اول یم نییرا پا یگوشنن
 ...کندیپرت م
 ادمیکه احتماال بعد از کامل کردن نقشننه  ییراندو کیدزدم و ما  یرا م سننرم

هت گفتم ... خوبه بشعوری: بکندیبرخورد م نتیکاب یرفته جمعش کنم، به لبه 
 ساکت باش...

 !؟یشوهرت شیبفهمه پ ی_ برات اف داره کس
 _ حرف نزن... َاه...

 نهار... من گشنمه... ای: بمیگویم تیمظلوم با
 _ خب بخور... مگه جلوتو گرفتم؟

 ...خورمیمنم نم ی_ گفتم تو نخور
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بد به آشننپزخانه م یم نیرا به زم شیپاها کهیدرحال  یصننندل یو رو دیآ یکو
دو ساله هم  یخفه ت کنم... از بچه ها خوادی: واقعا دلم مندینش ین زیپشت م

 ...یکنیبدتر رفتار م
شق لبر و : دیگویمو با دهان پر و نافهموم  بردیدهانش فرو م یلز برنج را تو زیقا

 خوب شدددد؟؟!!
 گوشم... ینم یزیکشم و چ یم یقیعم نفس

 یبرخورد قاشق و چنگال به بشقاب است که م یبعد، فقط صدا ی قهیده دق تا
 ...دیآ

حسننام واقعا  ریپرسنند: ام یم یشننکند و به آرام یاسننت که سننکوت را م غزل
 خودتو... یخواستی... میخواستیم

پر  شیچشمها یکنم... کاسه  یگذارد... نگاهش م یتمام م مهیاش را ن جمله
 است...

شش م در شم... برا  ی: وقتمیگویو م کنمیدل از خدا طلب بخ شته با تو رو ندا
 زنده بمونم؟ یچ

من که  ؟یبا من کرد نکارویگذارد: پس چرا ا یدهانش م یدسننتش را رو کف
 ... آرامشباشننم... عشننق بدم نیکردم تا برات بهتر یداشننتم تموم تالشننمو م

 ...یدنبال آرامش و عشق نگرد یا گهید ی... که جاارمیب
 دنبال آرامش و عشق نرفتم غزل... یا گهید ی_ من جا

 _ پس اون بچه رو لک لکا از اسمون آوردن؟!
 گذارم: غزلم... یدستش م یرا رو دستم
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که  یانقد منو دوسنننت دار یکنیحسنننام... جواب منو بده... ادعا م ری_ نه ام
ستیم طرفم همزمان با اون  هیاز  ی... ولیاریسر خودت ب ییبال نیهمچ یخوا

 صدف نکبت رابطه...
صدف ه شب با  شتم... تازه اونم به خاطر  یرابطه ا چی_ من به جز همون  ندا

 به که به خوردم داد... وگرنه... یکوفت
 ...یبه هر حال خ*ی*ا*ن*ت کرد ؟ی_ وگرنه چ

 کلمه رو تکرار نکن... نیر ا_ خ*ی*ا*ن*ت نکردم... انقد
 ...ی_ خ*ی*ا*ن*ت کرد

 _ نکننننردممم...
 کوبد: سر من داد نزن... یم زیدستش را به م کف

 ...دیخشخب... بب لهی: خدهمیم هیتک یصندل یو به پشت زنمیرا پس م بشقابم
 ...دهدیم هیاش را به کف دستش تک یشانیو پ گذاردیم زیم یرا رو آرنجش

 ...داردیبلند شدن بشقابم را بر م ِن یو ح دهمیرا عقب م یصندل
 ... برو استراحت کن...کنمی: بذار خودم جمع مدیگو یم آهسته

م گرفته... خ شیدست ها انی... غزل سرش را مگذارمیم نکیس یرا تو بشقاب
: میگوی... آرام مخوردیم یب*و*سننم... تکان یرا م شیموها یشننوم و رو یم

 ...یمرس
 ...کنمیآشپزخانه را ترک م و

 ی... رودیآ یبه اتاق م میداروها ی سننهیآب و ک وانیبعد، غزل با ل قهیدق چند
 !؟یستین تیشلوار اذ نیپرسد: با ا یو غزل م شومیم زیخ میتخت ن
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 : نه...کنمیخانه مشت م دیشلوارم و البته کل بیج یرا رو دستم
 گذارد... یدو رنگ را کف دستم م یها کپسول

 کشم... یو به پهلو دراز م دهمیها را با آب فرو م قرص
 کشد... یرا باال م شیو پاها دهدیم هیهم به سه کنج کاناپه تک غزل

 : لباساتو عوض کن...کنمیم زمزمه
 : راحتم...دهدیجواب م کوتاه

 !؟یپرسد: درد ندار یکشم و م یم یآه
 بون جوابش... یمنف یبه نشانه  دهمیتکان م سر

اتاق را از  یها یختگیگذارد و بهم ر یم شیزانوها یکاسننه  یاش را رو چانه
هستند...  نیکه پخش زم ییولو شده و لباس ها یگذراند... کوسن ها ینظر م
پاره شده... و قاب عکس ازدواج و عکس  گرید یمیو ن زانیاو یمیکه ن یپرده ا

 کج شده... وارید یدونفره مان که رو یها
شم ها دردم شده... چ شدن م میساکت  سته  : کنمیروند و زمزمه م یرو به ب

 ...کنمیخودم همه رو مرتب م
زود... خواب  یلیو خ بندمیکشننم و پلک م یکند... آه م ینگاهم هم نم یحت

 شود... یم میمهمان چشمها
* 

 کند... یتنم حرکت م یرو یجسم
جسننم به ران  ینیهوا معلق باشننم... سنننگ یکنم... انگار تو یو درک نم جمیگ
 ...رودیبعد، کامال کنار م یرسد و کم یم میپا
 ...میگشا یپلک م یخواب آلودگ با
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 ...کندیدر اتاق عبور م یاز جلو یا هیکه سا نمیبیم
 کنند... یدرد م می... تمام استخوان هاشومیم زیخ میآرنجم ن یرو
پا میگویم یآخ خت  فت زده ام میآ یم نییو از ت تاق شننگ تب بودن ا ... مر

 ...کندیم
 : غزل...زنمیصدا م رومیکه به طرف در م ینیح

.. غزل .زندیبه راهرو خشکم م دهیو نرس کنمی... اتاق را ترک مرمیگ ینم یجواب
 چرخاند... یقفل م یرا تو دیکل

 : کجا؟!رسانمیو به سرعت خودم را به در م زنمیم لنگ
 ...دارمیدر برم یرا از رو دی... کلکندیکشد و نگاهم م یم ینیه غزل
رو قفل د ی... اصننال برا چنمیبده بب دوی: کلکندیطلبکار دسننتش را دراز م غزل

 ؟یکرده بود
صله م از شت یخودت هم با پا ،ی: خودت رفترمیگیدر فا  گهی... دیخودت برگ

 ...یبر یحق ندار
 نییمن تع یکه برا یسننتین یرم... تو کسنن ی_ هر جا دوسننت داشننته باشننم م

 ...یکن فیتکل
 ...یاز اول برنگرد یخواستی_ م

 یی: عجب بچه پرروکندیزند و شننگفت زده نگاهم م یرا به کمرش م دسننتش
 ...دویجمعت کردم؟ بده من کل مارستانی... بد کردم اومدم از کف بیهست
 ...دمیاندازم: نم یباال م شانه
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... بده حسام ریبده... ام دویکل گمیبا دو دست مشتم را باز کند: م کندیم یسع
 ... َاه ه ه ه....دویبه من اون کل

 ...خوردیکشد، به شانه ام م یرا که پس م دستش
 ...میگو یم یآخ بلند و کشدار یالک

 شده؟! ی: چکندیکشد و هول نگاهم م یعقب م غزل
 به زخمم... ی: زدکنمیم اخم
 شد... یچ نمینبود... بذار بب ی... به خدا عمددیگزد: ببخش یم لب
 ... اشکال نداره...خوادی: نمدارمیبه عقب برم یقدم
 کارم... لطفا... یبده من برم پ دویاون کل ری: امکندیم یپوف

 ...رهینم ییجا ی_ کس
 بمونم که ازش متنفرم... ها؟! یادم شیپ دیبا یچ یبرد: برا یرا باال م شیصدا

 ؟ی: از من متنفرکندیمبهوتم م شیصدا یتو نفرت
ازه به اند چکسیعمرم از ه ی: آره آره آره... ازت متنفرم... تودیگویم یلجباز با

 تونم تحملت کنم... یتو نفرت نداشتم... نم ی
 _ غزل...

 _ غزلو کوفت...
سر یتو ستم دیبه خودم بجنبم کل نکهیو قبل از ا هیاز ثان یک چنگ  را از کف د
 ...رودیو به طرف در م داردیبر م نیزم یرا از رو فشی... کزندیم
 : غزل...دهمیم هیتک واریبه د یسست با

 چرخاند... یقفل م یرا تو دیکل
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شده بود... وقت یجا شی_ غزل چند ماه پ ضع  یمن و تو عوض  سر و و با اون 
شت شیاز پ سا برگ شتیمن بود زنده ت نم یهر کس جا ،یپار ا ... تو دوماه بذا

ببخش و فراموش کن... هم  ی... گفتدونسننتمیو من نم یپارسننا در ارتباط بود
تا امروز حت دم،یبخشنن ... اوردمین وتبار هم به ر هی یهم فراموش کردم... و 

 نرو... یحاال نوبت توئه... نه ببخش، نه فراموش کن... ول
 د...افت یم نییدر پا یاز رو دستش
 : غزلم...زنمیو باز صدا م دهمیرا فرو م بغضم

 یم شیرا از برق چشننمها نیاسنننت... ا سیخ شیچرخد... مردمک ها یم
 فهمم...

 ...ری: امکندیفهمم که نجوا م یم شیتکان خوردن لب ها از
 فرصت... تو رو خدا... هی_ نرو... فقط 

 افتد.... یم نیزم یو با صدا رو خوردیاز سر شانه اش سر م فشیک
 _ من فقط تو رو دوست دارم...

..._ 
 _ غزل...

 ...داردیبه جلو برم یقدم
 ...رمیگیم واریام از د هیو تک کنمینگاهش م دوارانهیام
 روم... یآورد... جلو م یسمتم هجوم م به

 یرا بهم م ایتمام دن کنمیشننوند، حس م یکه دور گردنم حلقه م شیها دسننت
 بخشند...
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** 
 دوِست دارم... _

...._ 
 _ دوست دارم...

.... _ 
 _ دوست دارم...

ب*و*سننم:  یاش را م قهی. شننقندینشنن یگونه ام م یو رو دیآ یباال م دسننتش
 دوِست دارم...

سط موها با شاره و و شت ا را به بنا گوشش  میو لب ها زنمیرا کنار م شیدو انگ
 ...ننزمیفشارم: عز یم

صورتش را  ی... تک تک اجزاردیگیچرخاند و رخ به رخم قرار م یرا م سرش
 گذرانم... یاز نظر م صانهیحر

 ...ادیفشارد: دردم م یم میزانو یرا به کاسه  دستش
سته ام و غزل را آنقدر محکم م واریداده به د هیتک نیزم یرو ش گه ن میپاها انین

 داشته ام که قدرت تکان خوردن هم ندارد...
 ب*و*سم: دلم تنگ شده... یبش را مل ی گوشه
 ...کندیرا کنار گوشم آزاد م آهش
سرم را به د یم عقب شم و  س ی... غزل با راحتدهمیم هیتک واریک  هیتک ام نهیبه 

 ...دهدیم
ستم شت ها برمیرا جلو م د شت ها میو انگ صل انگ ش یرا حد فا اش جا  دهیک

 ...ی: حلقه تو در آورددهمیم
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 ...یسوال ... نهمیگویم یخبر
جا پرتشننون کردم.. حلقه  هیدهد: اعصننابم خرد بود...  یم رونیرا ب نفسننش

 نکردم... بعدشم دایگشتم پ یحلقه ازدواجمو هر چ یکردم... ول دایپ موینامزد
 کردم... هیشب تا صبح نشستم برا حلقه م گر هیمثل احمقا 

 ...کنمیم داشیگردم پ یم امی: بعد مکنمیشانه اش چفت م یام را رو چانه
 : خب...دیگو یم آهسته

کشنند... قلقلکش آمده:  یرا باال م شیفشننارم... شننانه ها یبه گردنش م لب
 ...ریسسسس.... ام

 _ جونم...
 ؟یفرستد: درد ندار یم رونیب یرا هوف نفسش

نه...  تازه داره خودشننو  هی_  بدنم کوفته س... اون موقع داغ بودم... االن  کم 
 ...دهینشون م

 ...گهید یا وونهی_ د
 پرسم: کجا؟ یو م خوردیم یتکان

فشننارد: برم خبر بدم به بابام که خونه  یم میبلند شنندن به زانو یرا برا دسننتش
 ...رمیدوش بگ خوامی... بعدشم مرمینم

 : خب...کنمیم شیرها
 غزلم... ی: مرسکنمینگاهش م نییو از پا شودیم بلند

 ...زی: به خاطر همه چدهمیاندازد و ادامه م یرا باال م شیابرو یتا کی
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ستش ستش را مکندیرا به طرفم دراز م د اول  :شومیو از جا بلند م رمیگ ی.... د
 !؟یزنیزنگ م

 فرستد: اوهوم... یرا پشت گوشش م شیموها
 ...ارددیرا برم میس یب یکشم و غزل گوش یکمرش م یدستم را به تخت کف

گشته بر دهدیم حیتوض ییکه به دا شنومیغزل را م یو صدا رومیاتاق خواب م به
 خانه...

: بابا گفت سننر دیآ یرسننناند و به اتاق م یم انیبعد تماس را به پا یا قهیدق
ش نیدیم حیمثل بچه آدم توض نیایم نیشیفرصت جفتتون پا م ده بود... چتون 

 گذرم... یموضوع نم نیمن راحت از ا
 حاال... کنمیبراش م یرفک هی: میگویو آهسته م کنمیم یپوف

 : برات لباس گذاشتم...کنمیبا دست به تخت اشاره م و
 رود... یبه حمام م داردیو حوله اش را برم کندیتشکر م یآرام به

و  کنمی... بند دور گردنم را آزاد منمینشنن یتخت م یروم و رو یعقب م عقب
 ...کنمیباز و بسته م یزده از آتل را به اهستگ رونیب یانگشت ها

ه سنناعت ادام میتا ن کشنند،یربع طول م کیحد اکثر  شننهیکه هم یگرفتن دوش
 یساعت به طول م کی تایو نها قهیساعت به چهل و پنج دق می... نکنمیم دایپ

 انجامد...
 ؟ی: غزل خوبزنمیبه در م یو تقه ا شومیجا بلند م از

 غزل...: دهمیهل م نییرا به پا رهی... دستگدیگو یم یفیضع ی آره
 تو... ایکشد: ن یم غیو ج ندینشیوان م لب

 ...کندیم دایحمام انعکاس پ یبخار گرفته  یفضا یتو غشیج یصدا
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خالف برم دارمیبرم یقدم مت م به سنن ندیو غزل سننرش را   ری: برو امگردا
 حسام...

 !ه؟یچ نی: اکنمیمشتش نگاه م یتو اهیس یتوده  به
 ...شهیم سیگچ دستت خ رونی: برو بکندیهق م هق

 ستم؟یبندد: مگه با تو ن یروم... حرص زده دوش را م یتوجه جلو م یب
 : غزل...کنمیزمزمه م مبهوت
 !!!شیافتد... خدا موها یم نییپا اهیس یو توده  کندیرا باز م مشتش

مشت  هیکشم بهشون  ی... دست مزهیریلرزد: موهام همه ش م یم شیها شانه
 رمیکنم موهامو شننونه کنم... با ترس و لرز م ینمتو دسننتم... جرئت  ادیمو م

 ...ریام شمیحموم... دارم کچل م
ست کی  همه ش ؟یشیکچل م یعنی... زمی: نه عزکنمیصورتش را نوازش م ید

 ؟یشده بود ینطوریکنکورت هم ا کینزد ادینم ادتیاز استرسه... 
سه هفته س که دوره  نی: اون موقع به ادیگویم دهیبر دهیبر شدت نبود... االن 

 حسنننا ا ا ام... ریهم عقب افتاده... ام
ل از هوم؟ قب یستیدکتر... حامله که ن میریدکتر... خب؟ م میری_ ششش.... م

 ...میمواظب نبود چکدومیسفر.. شب سالگرد ازدواجمون، ه
 ...ستمین ی_ نع... خودم هم شک کرده بودم... ول

ص نیا ی... همه کنمیوت مسک یناراحت با ست... من احمِق کله  ریها تق من ا
 پوک...

 ... برو...امی: برو منم مکندیم نیف نیف غزل
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وله بعد غزل ح ی قهی... ده دقکنمیکشم و حمام را ترک م یبه صورتش م یدست
شمهادیا یم رونیپوش ب صورت ملتهب و چ سف ی... با  ش ا یدیپف کرده که 

 به رنگ خون در آمده...
 ...نجایا ای: بزنمیخوشخواب م یکف دست رو با
 ...دیآ یتخت فرود م یرو ینرم به

اسننمشننو بگه من خودم وقت  ایدکتر...  هیاز  رهی_ به مامان بگو برات وقت بگ
 ...رمیگیم

 گرفتم... یزیچ یمرض هیترسم برم بعد بهم بگه  یدکتر... م رمی_ نم
 : غزل؟!میگویم مبهوت

 ..دهیاش چسب نهیکند... چانه اش به س یم یکمربند تن پوشش باز با
 برم: غزلم... یچانه اش م ریز دست
سره حرف م یم پلک ضزندیبندد و بک . گور به درک.. گمیوقتا به خودم م ی: بع

نداره... شده با چنگ و دندون  مویخوشبخت دنیصدف و هر کس چشم د یبابا
ا واقع یتا امثال صنندف تا عمق وجودشننون بسننوزه... ول کنمیحفظ م مویزندگ

کهی... اریام شنننهینم عا م یعنی شنننه،ینم گمیم ن شنننه... تو یو نم خوامیمن واق
 من چقدر سخته... یموضوع برا نیهضم ا یدونینم

 بگم؟ ی: چکنمیاش را نوازش م شانه
 شرکت... رمی: از فردا مدیگویمقدمه م یفشارد و ب یهم م یرا رو شیها لب

 _ واقعا؟



wWw.Roman4u.iR  884 

 

 رمیاز من فرار کنه که گ دیبا یفرار کنم؟ اون صنندف نکبت دی_ آره... چرا من با
و  دمیمن بودم که مثل احمقا عقب کش شهیاز من بترسه... هم دی... اون بافتهین

 ...نیشد ا میکوتاه اومدم که زندگ
شت ها نی_ خوبه... منم ا سر نز یمدت به تعداد انگ شرکت  ست به   دم... باد

 ...میر یهم م
 ...کندیتکان سر موافقت م با
 دکتر، هوم؟ یپرسم: زنگ بزنم به مامان برا یم یآهستگ به
 ...دهدیسر تکان م یتینارضا با

 مشاور؟ شیپ میبر یایپرسم: م یو با مک  م زنمیم لبخند
 : مشاور؟کندیم نگاهم

 مشاور. شیرفتم پ یمدت سه چهار جلسه ا نی_ اوهوم... من ا
 : جدا؟کندیزده نگاهم م شگفت
 _ آره...
شاور که م شیپ شیببر یاول اون صدفو بردار دی: من فکر کنم بازندیم پوزخند

 ما... یزندگ یکه مثل بختک افتاده رو هیکنن دردش چ یابی شهیر
 ...خوردیزنگ م لمی... موباکنمیم یهوف
 عیرنام صدف، س دنی... با دکنمیدست دراز م یپاتخت یبرداشتنش از رو یبرا

 ...کنمیبه غزل نگاه م
و  بخشد یشده... پوزخندش را وسعت م رهیخ یگوش یپوزخند به صفحه  با

 : حالل زاده هم هست...شودیتخت بلند م یاز رو

http://www.roman4u.ir/


 885 بی نهایتند لبخ

 کشم... یرا به چنگ م میو موها کنمیتخت پرت م یرا رو لیموبا
با نیهم امروز... نیازش نبود، هم یدو هفته که خبر بعد تماس  دیاالِن االن 

 گرفت؟! یم
 به من و شانس نداشته ام با هم... لعنت

 _ غزل...
 !؟یدیجوابشو نم ی_ برا چ

 _ بره به درک...
 ...میدیرس ینم نجایکه االن به ا یزدیحرفو م نی_ کاش قبال ا

گاهش م رهیخ باس عوض م ین تاق ب یکنم... ل ند و از ا رود...  یم رونیک
 ...کنمیرا خاموش و اتاق را ترک م لمی... موبازندیصدف همچنان زنگ م

 ...مکنیو نگاهش م دهمیم هیآشپزخانه مشغول است... به کانتر تک یتو غزل
 شام... ای: غذا رو گرم کردم... بدیگو یم آهسته
چکه... سننرما  ی: از موهات آب مرمیگیقرار م شیو روبرو زنمیرا دور م کانتر

 ...یخوریم
 ... بذار سرما بخورم...شهی_ خشکشون کنم نصفشون کنده م

 ...کنمیو با شست نوازشش م ذارمیگونه اش م یرو دست
 شام... ایرود: ب یاندازد و عقب م یم نییرا پا دستم

 کشم... ی... اه مکنمیم نگاهش
...... 

 ...یکرد خیچه  زمی: عزدیگو یم یبا مهربان پرستار
 شده؟! ی: چرمیگ یدو دستم م انیچپ غزل را م دست
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به طرف سننرش کان م نیرا  هدیت به سننوزن د  رهیرود خ یرگش م یکه تو یو 
شمش چ ی... گوشه شودیم شت ها مت،ی... نرم و با مالخوردیم نیچ  شیانگ

 مالم... یرا م
ص چیه کنمیته دل دعا م از شکل خا شد و همانطور که دکتر گفت، همه  یم نبا
 داشته باشد... یمو و عقب افتادن دوره اش، فقط منشا عصب زشیر نیا ی

اخر  یپرتقال را تا قطره  ی وهیآبم کنمیوادارش م شود،یکه تمام م یریخونگ کار
 گردد... یگذرد، رنگ صورتش بر م یکه م یسر بکشد... کم

 دهم... یاش را به شانه ام م هیو تک گذارمیم شیبازو ریز دست
 ...ششونیپ می: عمه گفت نهارو بردیگو یضعف م با
شارم و در را برا یرا م موتیر ستنش باز م یف ش سوال جواب کنمین صله  : حو

شنگه ا دیکه مامان تا منو د یدیندارم... د سرکوفت  یبه پا کرد... ه یچه الم 
 اگه تو ی... ولیاریحواسننش بهت نباشننه بال سننر خودت م یکسنن گهیم زنهیم

 ...میریم یبخوا
 پس... می: نه... نردهدیم هیتک یصندل یبه پشت سرش

 ...زنمیسوار شدن دور م یرا برا نیو ماش بندمیرا م در
ها را  دی... خررمیگ یم وهیو م یمقو یخوراک یغزل و مقدار یراه داروها سننر
 گردم، خب؟ یو برم ییتا جا رمی: غزلم من ممیگو یبرم و م یباال م

 شود: کجا؟ یمانتو خشک م یدکمه  یرو دستش
 گردم... یدو ساعته برم یکیچرخانم:  یرا دور انگشتم م چمیسو
 ...کنمیم یدزدم و آرام خداحافظ یکند... معذب نگاهم را م یزل نگاهم م زل
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شت م تند ش یتند پله ها را پ سوار ما صفحه شومیم نیگذارم و   ی... مردد به 
لغزد... بوق دوم به  یصنندف م یشننماره  یکنم... دسننتم رو ینگاه م لمیموبا

 یجواب تلفنامو نم یچ ی: برادیگو یطلبکار م دهدویجواب م دهیسننوم نرسنن
 ؟ید

 سالم... کی_ عل
سنوگراف روزیزند: من د یتوجه غر م یب شتم... خودم انقد حالم بده  یوقت  دا

 تونم از جام تکون بخورم... داروهام هم تموم شده... یکه نم
با تا ... چشننمت کور خودت یسننتی: چالق که نمیکه بگو دیآ ینم منوک ز

 را انجام بده... تیکارها
 ت...دنبال امیب تونمیم ی: االن اگه بخوامیگو یو م رمیگ یزبان به دهان م یول
 کند... یو حق به جانب قبول م یطلبکار با

. ماند.. یشکمش ثابت م یتخت ینگاه اول، چشمم رو یروم و تو یم دنبالش
 ...ستیمعلوم ن یزیبه سه ماه هنوز چ کینزد یزیبعد از چ

 یم هیرا که دکتر نوشننته، ته یدیجد یبرمش و نسننخه  یم یسنننو گراف یبرا
 کنم...

 زیام، از همه چ دهیکه اطرافم د یباردار یزن ها یغرغر، درسننت مثل همه  با
م بار حال هیکنم؟ اگه  کاریاون خونه چ ی: خب من االن برم توکندیم تیشننکا

 قراره به دادم برسه؟ یبد شد افتادم مردم ک
 : زودتننننر...میگویدلم م یتو
مه م و گه بخوا یآرام زمز تا وقت شیپ یایب یتونیم یکنم: ا لت بهت یمن  ر حا

 بشه...
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 !؟یکند: چ ینگاهم م ناباورانه
من... غزل که گذاشننته  یبمون خونه  ای: بکنمیرا دور فرمان مشننت م دسننتم
 رفته...
ند نهیپ لبخ ندا ها یرو یا روزم جه  ینقش م شیلب  باالخره متو ندد: پس  ب

 لباس بردارم... کهیچند ت رمی... میاشتباهت شد
 ...کندیدر را باز م و
 غزل هست... ی: لباسامیگو یسرعت م به
جار م یاش م ینیب یرو ینیچ با انز ندازد و  باسنننا امی: من بدیگویا اون  یل

 دخن....
 _ حرف دهنتو بفهم...

بلندم و انگشننت اشنناره ام که به طرفش نشننانه رفته زمزمه  یاز صنندا متعجب
 نگفتم... یزی: من که چکندیم

 ادهیدرو ببند، اگر نه هم که پ یای: اگه با من ممیگو یو خشک م زنمیم استارت
 شو...

 بندد: برو.. یکند و در را م یم یپوف
سپر یخانه تو تا ش یم یسکوت  ص یم نگیرا به پارک نیشود... ما دف برم و 
 ...شودیم ادهیپ

 ...میآسانسور هم سکوت کرده ا یتو
فشارم... صدف متعجب  یزنگ را م دیو کل ستمیا یم یدرب ورود یرو روبه

 خونه س؟! یپرسد: مگه کس یم
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به  یکه غزل ناباور قدم نمیبی... مشننودیجوابش را بدهم در باز م نکهیاز ا قبل
 ...داردیعقب برم

 زنم برو تو... یکند... با سر به اخل اشاره م ینگاهم م جیگ صدف
 ...ری: امزندیزده لب م بهت

 : برو تو...کنمیگذارم و با خشونت تکرار م یرا پشت کمرش م دستم
ستم داخل م با شار د سرم م یف شت  صدف اخم م یرود... در را پ  یبندم... 

 !نجا؟یا یاورد ی: منو برا چکنم
به صننندف  رمیگیکند... نگاهم را م یروم... غزل دلخور نگاهم م یم جلو و 

 رو بهش بگو... ی: همه چدهمیم
 !؟یشود: چ یتر م قیعم اخمش
رو..  یکنم: به غزل... همه چ یاندازم و شننمرده تکرار م یرا باال م میابروها
 بگو...

 ...رونیمن ببر ب یاز خونه  نوی_ ا
 لحظه... هیآورم: غزلم اجازه بده  یدستم را باال م کف

نشننو  کی: به من نزددیگو یو م رودیروم... عقب عقب م یطرف صنندف م به
 ع*و*ض*ی... دروغگو...

ستش شم و وادارش م یرا م د ... غزل نگاهش را ستدیغزل با یروبه رو کنمیک
 ...ردیگیبا انزجار م

صله گرفتن م یبرا صدف ستم را رو یفا گذارم تا  یشانه اش م یچرخد... د
 هیکن... وگرنه از  فیرو براش تعر ی: مثل بچه آدم همه چسننتدیبا شیسننر جا

 ...شمیوارد م گهیدر د
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 گفتن ندارم... یبرا یحرف چی: من هزندیرا با شدت پس م دستم
، غزل یپاها یکند و جلو ی... از درد ناله مدهمیرا پشت گردنش فشار م دستم

 ...دیا یفرود م شیزانوها یرو
 ولش کن... ری: امزندیپلک م غزل

 نکن... یدلسوز نیا ی: برامیگو یداد م با
 : بگو...کنمیم شتریگردنش ب یدستم را رو فشار

 بگنننم؟؟!! یکشد: چ یم غیج
 اون شب اتفاق افتاد... ی: هر چبرمیگوشش م کیو سرم را نزد شومیم خم

 ...یگفتن ندارم.. آآآ یبرا ی_ من حرف
 بدونم... ولش کن... یزیچ خوامیحسام من نم ری_ ام

 اومده بودم خونه ت؟ ی_ من برا چ
 کشم: با توام... یم ادیکند و فر یم سکوت

مده بود یم هیگر به تد: او مده بودیاف بکشننم  تیپامو از رندگ یبگ ی... او
 ...رونیب

 گه؟ی_ د
 ...یفقط غزلو دوست دار یگذارد: گفت یپارکت م یو مشتش را رو شودیم خم

 ...شودیپر م شیچشمها یکه کاسه  نمیبیکنم... م یغزل نگاه م به
 ازت حرف بکشم؟ دی: با انبر بامیگویداد م با

: من نگهش داشننتم... من بهش دیگو یکند و رو به غزل م یرا بلند م سننرش
رو دوسننت داره... گفت  ... گفت فقط توختمیدادم... توش دارو ر یدنینوشنن
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گفت غزل... منو  ی... به من ماوردیعاشقته... اون شب... همه ش اسم تو رو م
م اس بار کیگفت دوست دارم غزلم... فقط تو رو صدا زد..  ی... ولدیب*و*س
 ...اوردیمنو... ن

 بشنوم... خوامی... نمگهیبندد: بسه د یلرزد... غزل پلک م یم شیها شانه
 بگو ولم کنه... :کندیهق م هق

 ...ری: امگزدیکند و لب م ینگاهم م غزل
 یرو شی... اشننک هاکندی... صنندف کمر راسننت مدارمیدسننتم را بر م فشننار

 چکد... یسوخته م یپارکت قهوه ا
 ...ی: هررستمیا یم نهیو دست به س رومیم عقب

م با هم  گا ن فرت  نو اورد ین م ند:  جایا یک ق ن خ ت قط  ف ن رمیکه   ؟یک
 ...ک*ث*ا*ف*ت

.... پاشو گمشو تن لشتو می: نه آوردمت نهار در خدمت باشمیگویتمسخر م با
 من... یجمع کن از خونه 

 رحسامیکند: ام یگذارد و پچ پچ م یم میبازو یدست رو غزل
 ...شودیبلند م نیبا فشار دستش، به زم صدف

: دیگو یابسننتد و م یراه م ی انهی... مرودیو به طرف در م داردیرا برم فشیک
 یوفتک شیصننبر کن تا اون آزما گهیماه د کی... فقط یریگیم نکارتویتقاص ا

 حسام رهام... ریام دمیانجام بشه... دودمانتو به باد م
 ی... در با صدادودیکشد و به طرف در م یم یغیکنم... ج یطرفش پا تند م به

 ...شودیپشت سرش بسته م یبلند
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سم ستگ نف ستم و م یم رونیب یرا با خ  و بدون پلک رهیچرخم... غزل خ یفر
 کند... یزدن نگاهم م

 یمه ه شیاگه االن صدف بره و آبرومو پ یحت میگو یو م دهمیم هیتک وارید به
ه بودم بهت ثابت کنم... گفت زویچ هی خواسننتمی... فقط مسیببره برام مهم ن ایدن

 ...ندازمشیبه پات م
 ...ریلرزد: ام یاش م چانه

ستش را رو کیاورد...  یم هجوم مسمت به گذارد و کف دست  یگونه ام م ید
 چسباند... یرا به گردنم م گرشید

غزل اسننت که  نباریکنم و ا یشننود... سننرم را خم م یبلند م شیپنجه ها یرو
 شود... یم شقدمیپ

*** 
ته هف کیطرف، ان  کیگذشت  یکه از برگشتن غزل به خانه م یماه کی تمام

 کی میزدیدست و پا م DNA شیآزما ی جهیاسترس آماده شدن نت یکه تو یا
 ...گریطرف د

 نیبه ا زد،یصنندف موج م یحرف ها یکه تو ینانیچند خودم با آنهمه اطم هر
 یباز هم کورسو شیآزما نی... اما ادیگو یبودم که صدف راست م دهیباور رس

 بود... یدیام
به ظاهر دلسننوز و  یجالب بود... که خانواده  زیچ کی میمدت برا نیا یتو

 برده بودند... ادیخودشان شده و ما را از  یمشغله ها رینگرانمان، باز هم درگ

http://www.roman4u.ir/


 893 بی نهایتند لبخ

 یم یگرفت و ه یهر روز سننراغمان را م بایمدت تقر نیا یکه تو یکسنن تنها
بود... بنده  ییدا ره،یو غ دیندار یامن و امان اسننت و مشننکل زیهمه چ دیپرسنن

 بود. دهیمش ترسخدا چش
 یبودند... هر چند پنج شننش بار سییسننفرشننان به سننو ریو مامان درگ بابا

 دندید یبود و غزل چرا قهر کرده بود، اما وقت یکه باالخره مشننکل چ دندیپرسنن
 ستیشدند... ب الیخ یدارد، آن هم هم ب چاندنیحکم پ شتریما ب یجواب ها

ندارد... و  جودو ایدن یکردم که از پدر و مادر من بهتر تو یو پنج سننال فکر م
 سرم آوار شده بود... یرو میو پنج سال، تمام باور ها ستیحاال بعد از ب

ل ... غزفتمیکم کم راه ب دیکنم... با یچرخانم و به سنناعتم نگاه م یرا م مچم
 کوبد... یپنجه م نیبه زم یتخت نشسته و عصب یرو
 ام... دهیلبش ند یلبخند رو کی یحت ماه، کی نیا یتو

شبش را تو صبح صبحانه یگذراند... فقط برا یاتاق خواب م یو   آماده کردن 
ربات... و کارش که تمام  کی... درست مثل دیآ یم رونیو شام نهار، از اتاق ب

 چپد... یاتاق م یشد باز تو
صدا شتریو ب شودیم رهینقطه خ کیساعت ها به  یگاه و  مزنیم شیاز ده بار 

 شنود... یرا نم میصدا
دکتر... قبول  میبرو میگویقبل از ازدواجمان... م یشننده مثل همان روزها باز
 یهمراهم... باز هم قبول نم ایمشاور ب شیپ کباریحد اقل  میگویکند... م ینم

 کند...
 دیگو یشود... م یگرفته و خودش متوجهش نم یغزل افسردگ دیگویم محمد

 نکند، ممکن است خطرناک باشد... یریشگیاگر پ



wWw.Roman4u.iR  894 

 

 ...شومیفشار، دارم لنننه م نهمهیبار ا ریمن ز و
اندازم... غزل ناخن  یو سننگک کمربندم را جا م بندمیرا م راهنمیپ یها دکمه

 جود... یرا م شیها
و پسننم  کوبدیام م نهی... با خشننونت به سننرمیگیروم و دسننتش را م یم جلو

 ...زندیم
 م نبود...حواس دی... ببخشدی: ببخشدیگویو غزل تند م دارمیبه عقب برم یقدم
ستم را جا کف  گهینداره... من د بیگذارم: ع یام م نهیس یضربه اش رو ید

 ...رمیم
 جنباند: به سالمت... یافتد و سر م یم شیبه جان ناخن ها دوباره

 چسبانم: دوست دارم... یم شیرا به موها میو لب ها شومیم خم
 یپا م یپاشنننه  یکشننم و رو ی... عقب مشنننومیرا م قشینفس عم یصنندا

 کنم... یاتاق را ترک م یکوتاه یچرخم و با خداحافظ
 یو ب ی... بس که عصبشودیسه بار خاموش م نیماش شگاه،یبه ازما دنیرس تا

 حواس شده ام...
س شگاهیزوتر از من به آزما صدف  زخندو پو کنمیبراندازش م ری... با تحقدهیر

 ...یعجله دار یلی: خزنمیم
سم بند مردیگ یم میرو شیرا پ یو پاکت زندیم شخندین  یهره رود... چ ی... نف

 ...کندیرا آشکار م زیبارش، همه چ طنتیش
شمرده، طور داردیبه جلو برم یقدم شمرده  سته و  که به  یکه هر کلمه ا یو آه

 یمطابقت نود و نه درصد: دیگویم کند،یاورد تا اعماق مغزم رسوخ م یزبان م
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ن گفت یبرا یحاال چه حرف نمیحسنننام... بب ریتو ام یان ا یبا د نیان ا جن ید
 ...یدار
 ...شودیسرم خراب م یرو ایدن

...................... 
 کوبم... یام را به فرمان م یشانیپ

کهیا با عه ا نیهمچ یخودم را برا ن ما بهم  یفاج ما باز هم ت ماده کرده بودم،  آ
 ...ختمیر
 د...کش یم ریام ت قهیو شق کنمیدستم نگاه م یتو یمچاله شده  یبرگه  به

شدن در م یصدا سته  سرم را بلند مدیآ یباز و ب صدف را م کنمی...  که  نمیبیو 
 کمک راننده نشسته... یصندل یرو
 م؟یکن کاریچ دیبا: حاال کندیشود و زمزمه م یم میچشمها ی رهیخ

 دهم... یم میرو شیپر تردد پ ابانیتوجه نگاهم را به خ یب
 ...میهر چه زودتر عقد کن دی: بادیگو یم یخشک و جد صدف

سخر یرا م سرم ضر وقت میگویم یچرخانم و هه پرتم شه حتما... از مح : با
 ...کنمیو خبرت م رمیگیم

 تونمیبازم م تم،یوضع نیبا ا یحسام... فکر کرد ریندارم ام ی_ من باهات شوخ
 کنم؟ یفضولم زندگ یها هیاون ساختمون و کنار همسا یتو

 باشم... یجنابعال یها هیهمسا یها  ینگران حرف و حد تونمی_ من نم
 ...یمن درست کرد یرو برا تیوضع نیکه ا ییرفته تو ادتی نکهی_ مثل ا
 ...یخودتو به من انداخت یرفته با چه ترفند ادتیتو هم  نکهی_ مثل ا
 که ضرر کرده منم... یکند: فعال اون یزمزمه م خونسرد
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ست ی: واقعا تو کمیگویانزجار م با ضرر کرد ؟یصدف؟ آدم یه  ییتو ؟یتو 
پا یخوایکه م به خاطر منافع خودت  به ا یموجود ب هی یفقط   نیگ*ن*ا*هو 

باز کن یایدن مت گردو م یتو دار ؟یک*ث*ا*ف*ت  عا یشننکنیبا د ... واق
... نگو منو دوسننت یکن یتحمل م رویو تحق نیتوه نهمهیا یچطور فهممینم

دس ح تونمینم یدرکت کنم. حت تونمی... واقعا نمشننهیباورم نم صننالکه ا یدار
 ...یدار یبزنم که چه هدف

ستارت ضافه م زنمیم ا ... کنمیم دایدکتر پ هی گردمی: برو خونه... منم مکنمیو ا
 ...یاون بچه رو بنداز نشده ریتا د دیبا

 !؟ی_ چ
 ی... نکنه واقعا فکر کردیدیکه شن نی: همکنمیو نگاهش م خوابانمیرا م یدست

 ؟کنمیتحمل م میزندگ یعمر تو کیتو رو  ی هیسا ای خوام؟یمن اون بچه رو م
... شننمیخودم بچه دار م گهیدارم... تا چند وقت د یمن خودم زن دارم... زندگ

 کار؟یچ خوامیتو و بچه تو م
شت شاره اش را جلو انگ بچه ت...  یبگ ی: حق نداردهدیصورتم تکان م یا
سننقط کنم؟  تونمیمن م یتو هم هسننت... در ضننمن... فکر کرد یاون بچه 

ماه سننوم هم خطر مرگ وجود داره... بعد  یباوجود که چهارماهه باردارم؟ تو
 چهارماهه رو بندازم؟ یبچه  هی یخوایتو از من م

به صننورتم  قتیکشنند... حق یم ریو مغزم ت شننودیدنده خشننک م یرو دسننتم
کنم...  هیامانش گر یاز درد ب خواهدی... محکم... انقدر که دلم مزندیم یلیسن

باز نیصننندف تمام ا نه تو یمدت گولم زده...   نیا یام داده و من چه احمقا
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ت که مد دبو نیا ی... تنها براشیآزما یبرا دشیشننرکت کرده ام... تاک یباز
 اش از زمان مقرر بگذرد و امکان سقط وجود نداشته باشد... یباردار
را خاموش  نیرود... ماشنن یم نییام از شنندت خشننم باال و پا نهیسنن ی قفسننه

 ...نیی: برو گمشو پامیگویو م کنمیم
 ...یکن نیبه من توه ی_ حق ندار

شتمت... از جلو صدف تا نزدم نک شو  شو... ه ی_ برو گم شمم گم  ی*ر*زه چ
 ع*و*ض*ی...

 دفعه؟ هی_ چه مرگت شد 
... سقط برات خطر مرگ داره؟ به یداد میک*ث*ا*ف*ت... باز یداد می_ باز

 ...رسمیدرک... حداقل من به آرزوم م
نه خو ی... من به زور تویکه تو زد هیگند نی_ حرف دهنتو بفهم... به هر حال ا

شتم؟ مدرک دار شکا تونمیمنم که م نیتازه ا ؟یم نگهت دا ه کنم... ب تیازت 
 و بهم... یبا زور وارد خونه م شد نکهیجرم ا

... چه یبزرگ شد ی_ خفه شو صدف... فقط خفه شو... من موندم تو چطور
که ه نیهم یبه خوردت دادن... برا یحروم ریشنن از مهر و  یسننهم چیبود 

 چه ذات ونسننتندی... اونا بزرگت کرده بودن و میمحبت پدر و مادرت نداشننت
 کردنیکه تو رو از خودشننون دور م نهیهم ی... برایدار یو ل*ج*ن فیکث

 ...چارهیب
ه نسبت ب یعکس العمل خاص چی... هخوانمیگوش خنننر م یتو نیاسی انگار

: به هر حال... کندیو باز حرف خودش را تکرار م دهدینشنننان نم میحرف ها
 ...میهمونطور که گفتم بهتره زودتر عقد کن
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 _ صدف زر مفت نزن...
 نیبب ؟یمن گذاشننت یلحظه خودتو جا هیتو  ه؟ی: چکندیرا گرد م شیچشننمها

 هیدر و همسا یدونیرفت و آمد کنم؟ م دیبا ی... چطورشهیشکمم داره بزرگ م
 کنن؟ینگام م یبه چه چشم

 ...یکه واقعا هست ی_ آره... به همون چشم
با توئه... م نیا تیمسننئول ینخوا یحسنننام بخوا ری_ ام قراره  ؟یفهم یبچه 

 متونیوضنع نم نی... من با امیعقد کن دیاسنمش وارد شنناسننامه ت بشنه... با
 کنم... یزندگ

بهت حرف زد  یهر ک فتیتو ک یبشننه؟ عقد نامه رو بذار یکه چ می_ عقد کن
صورتش؟ من خودم زندگ یبکوب صدف... تا االنم به اندازه  یتو   یافک یدارم 

 ...یدستت کن ی چهیمنو باز نیاز ا شتریب ذارمی... نممیزندگبه  یگند زد
 ؟یزنی_ بازم که حرف خودتو م

 کشم: فقط برو صدف... االن فقط برو... یم شودیکه م ییرا تا جا میموها
... مات حرکاتش را دنبال شننودیم ادهیپ نیاندازد و از ماشنن یاش را باال م شننانه

 ...کنمیم
ست: شودیپنجره خم م یجلو سام... مطمئنم تو بهتر ریام یرا صم نیح رو  میت

که تو  یدونیبکشنننه... و م تیکه کار به شننکا ی... چون دوس نداریریگیم
 ...هیچ یکه تو انجام داد یمملکت ما حکم کار

http://www.roman4u.ir/


 899 بی نهایتند لبخ

صدف ادامه م میسا یهم م یرا رو میها دندان ستدهدیو  بار بهم گفته  هی ی: را
ناراحت بشننه اگه بفهمه  یلیکنم خ نه؟ فکر یدوس دار یلیرو خ تییدا یبود

 ست؟ین نطوری... ایبه دخترش خ*ی*ا*ن*ت کرد
 کند... یم یرا ط ابانیو عرض خ ردیگیفاصله م نیو از ماش زندیم یچشمک

و  رمیبگ ریصنندف را ز نیماشنن نیاگر من با هم شننودیچه م کنمیمن فکر م و
 پاک کنم؟؟!! نیزم یوجود منحوسش را از رو

 ...کنمیو هشدار را قطع م رمیگینگاهم را از سقف م ٬لیآالرم موبا یصدا با
 ی... غزل صننورتش را توشننومیم زیخ میآرنجم ن یچرخم و رو یپهلو م یرو

 بالش فرو برده...
 ...زنمیگونه اش را کنار م یرو یمو دسته
 .دهیمثل من تا صبح نخواب دانمیلرزد. م یم شیها پلک

 .رمی: غزل من دارم مکنمیشست گونه اش را نوازش م با
 .دهدینم جواب
به جون خودت  یمنم سننخته غزل. ول ی... برایداریب دونمی: مکنمیم زمزمه

کن از  باور ی... ولستین نیتو بدتر از ا یبرا ایدن یتو یچیه دونمیمجبورم. م
سرخوش یرو حرفا رو بهت  نیا یوقت یدونیکنم.نم یکارو نم نیا یه*و*س و 

 گهیماه د پنج ٬یمدت تحمل کرد نهمهیتو که ا یول ٬شمیچقدر شرمنده م زنمیم
 .کنمیم یفکر هی. اون موقع ادیب ایهم تحمل کن تا اون بچه به دن

تازه  دیایب ایچرت اسننت... آن بچه که به دن میحرفها یهمه  دانمیهم م خودم
 است. میها یدبختیاول 

 .خوابدیپشت بهم م و زندیغلت م شیپهلو یرو
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صدف دورم زد...  یول ٬بذارم اون بچه رو نگه داره خواستمیکشم: من نم یم آه
ن چو شننمیکنه بدبخت م تیکردم. اگه ازم شننکا یانقدر راحت که فکرشننم نم

هم  ییدا ایندارم که ثابت کنم مقصننر صنندفه... اگه به گوش بابا  یمدرک چیه
 حرفامو؟! یشنویبدتر از بدتر... غزلم م گهیبرسه د
 ...گذارمیبازوش م یکشم و دست رو یخوشخواب جلو م یرا رو خودم

 کشد... یرا کنار م خودش
با من ا یعجز م با  نیفعال ا ینکن غزل... خودم دلم خونه...ول ینطورینالم: 

 راهه... نیبهتر
 نشه... رتی: دکندیزمزمه م گرفته

 کشد. یسرش م یمالفه را رو و
 ...میآ یم نییاز تخت پا یقیو بعد با نفس عم کنمینگاهش م هیچند ثان یبرا
 پوشم. یلباس م یحوصلگ یو با ب زنمیبه دست و صورتم م یآب

 مالفه سنگر گرفته. ریهمچنان ز غزل
 کشم... یم رونیکنسول ب یام را از کشو شناسنامه

 شدم... ینم میحاضر به عقد دا دوختیو زمان را هم به هم م نیصدف زم اگر
 است... ادیهم از سرش ز نیهم

 .رمی: من دارم مشومیم رهیو باز به غزل خ کنمیرا صاف م نمیآست یتا
 .رمیگ ینم یباز هم جواب و
 .زمی: خدافظ عززنمیلب م ینرم به
 ...کنمیافتاده اتاق را ترک م ییسست و شانه ها ییبا قدم ها و
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**** 
شم با سر وجودم را فرا گرفته، پله ها یخ سرا  یرا ط یدرب ورود یجلو یکه 
 ...شومیحکم قتلگاه را دارد، خارج م میکه برا یو از مکان کنمیم

ساس ستم را به طرف اولکنمیم یخفگ اح .. باز .برمیم راهنمیپ یدگمه  نی... د
 ...کندیکه دارم کم نم یاز حس خفقان یندارد... ذره ا یریتاث چیکردن دگمه ه

ه ک شنومیرا از پشت سرم م غشینازک و ج یدگمه، صدا نیباز کردن دوم نیح
 !؟یری: صبر کن... چرا انقدر... تند مدیگویم

که در دسنت  یرنگ دیسننف A4... دو برگ چرخمیپا به طرفش م یپاشنننه  یرو
 ...رودیاست که به چشمم فرو م یدارد، مثل خار

و  ردیگیسرش را باال م کند،یم نییرا باال و پا زینفرت انگ دیسف A4که  همزمان
 من االن شدم خانوِم ُرهام؟! یعنی: دیگویم یبا سرخوش

 ... لبخندشپاشننمیو به صننورتش م کنمیجمع م میچشننمها ینفرتم را تو تمام
 ...زی... استهزا آمننظی... غلزنمی... پوزخند مشودیرفته رفته محو م

 _ خانننننوم؟!
: خانوم... میگویلب م ریو با همان پوزخند، ز دهمیتکان م نیرا به طرف سننرم

 هننه...
باال م کنمینگاهش را حس م ینیسنننگ به چهره اش خرمیگیو سننرم را   رهی... 

سبتا ب یشانی... پگذرانمیصورتش را از نظر م ی... تک تک اجزاشومیم لندش ن
هاست اش را که مدت یدرشت مشک یبرجسته اش را... چشمها یرا... گونه ها
 ...دیآ یبه چشمم نم
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هاسنننت کدامیه گریکه د مدت به چشننمم نم یاز اجزا چ ... دیآ یوجودش 
 عذاب است، نه آرامش... میمدتهاست همراهش بودن، برا

 نجا،یبه هم کینزد ییجا ،یحوال نیاسننت... من هم یگرید یمن جا آرامش
 ...کنمیعوضش نم ایدارم، که با دن یآرامش

خند ام، لب رهیو رو به "او" که نگاه خ زمیریم رونیتکان دادن سننرم، افکارم را ب با
 خونه؟! یری! م؟یکنیم کاری: چمیگویبه لبش نشانده م

با  سننت،ین لشیمطابق م یکه موضننوع یوقت شننه،یرا به عادِت هم شیها لب
 ...کندیغصه جمع م

 ندارد... میبر یتیجذاب شیلب ها مدتهاست
 !م؟یبخور یزیچ هی می_ َنر

 : نه...میگویکالم م کی قاطعانه،
 ...کندیاو اخم م و

 ندارد... یتیاهم میبرا ش،یدو ابرو انیافتادن م نیکه چ مدتهاست
 _ من گرسنمه آخه...

 نیزن... ا نیدختر... ا نی... که امانمیو اخم کردن م دنیخند نیمن واقعا ب و
 خجالت در وجودش ندارد... ی... ذره اایشرم و ح یمننننادر... ذره ا

اسننم که کنار اسننم من  هیخانوم... تو به جز  نیغّرم: بب یم یو طوفان یعصننب
شسته، ه رو  گهید یکیکه  یدونی... و میستین یچیمن ه ی... برایستین یچین

ست دارم... پس حت شنمه بر یدو سرت نزنه... من گ  میفکر با من بودن هم به 
ستوران، خر سر رفته بر میدارم بر دیر صله م  شهر  نما،یس رک،پا میبازار، حو
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ستون هم ندار می... ننه م مرده بریباز خودت تنها برو...  یری... هر جا ممیقبر
 ...ینیبیمن نشو بد م زونیو آو ی... پاپِ امیمن با تو بهشتم نم

ه فاصل شیلب ها انیم ت،یبار... دو بار... ده بار... و در نها کیگزد...  یم لب
 !ابون؟ی... تو خیزنی: چرا داد مکندیخفه زمزمه م ییافتد و با صدا یم

صب ست و پا ی... تونمی: من همتوپمیتر از قبل م یع ش ید داد و  فقط ،یمن با
 من بکش یهم از زندگ یخوایبخواه، نم یخوای... مشننهیم بتیکه نصنن ادهیفر

ص نی... همرونیب ش کدی یکه حت کنمیرو باطل م یلعنت ی غهیاالن اون   دنیک
 اسمت هم برام عذابه...

 ...کنمیاشاره م م،یقبل ترکش کرد یقیکه دقا یبه ساختمان محضر و
: دیوگیو التماس گونه م کندیرا مشننت م راهنمیپ نیبه اطراف، آسننت ینگاه با

همه دارن  نیتر... بب واشی... فقط تو رو خدا یتو بگ یباشنننه... باشنننه هر چ
 رفت...... آبررمون کننینگامون م

بنننرو؟! : آمیگویو بلند م کنمیرا از حصار انگشتانش خارج م نمیانزجار آست با
ن که اال یمن آبرو گذاشننت یآخه؟! مگه برا ی! تو مگه آبرو دار؟ینگران آبروت

 !؟ینگرانش
! به جهنم... کنند؟ینداشته اش شده؟! مردم نگاهمان م ی... نگران آبروهننننننه

 دارد؟! یتینگاه مردم چه اهم کند،ینمآرامشم نگاهم  ی هیما یوقت
 .همه برود... به درک. یجلو میآبرو شده ام، بگذار آبرو یب میایدن یجلو یوقت

اراده و با تمام  ی... بکشنندیم رونیزنگ تلفن همراهم، مرا از افکارم ب یصنندا
که در حاب پخش اسننت، تنها  یجیتند و مه یقی... موسننزنمیوجود لبخند م

 باشد... تواندیآرامشم م یبرا
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ند قانزنمیم لبخ با وجود حس خف باره...  باره و سنننه   رمیبانگیکه گر ی... دو 
ض  ی... لبخندزنمیکه در دل دارم... لبخند م یشده... با وجود آنهمه غم و بغ

 ...تینها یآرامشم و به وسعت ب ادیبا 
ل که چند ماه قب نمیشلوار ج بیرا از ج لمی"او" موبا ی رهیو خ نینگاه سنگ ریز

 ...کشمیم رونیگرفتم، ب هیاز آرامشم هد
 !زم؟ی_ عز
رفته و گ یبعد، صنندا یو لخظات شنننومیکردنش را م نیف نیف یتنها صنندا ابتدا

 ...چدیپیخش دارش در گوشم م
 _ کارت تموم شد؟!

پف کرده و خون  یدرد دارد... خش دارد... بغض دارد... چشننمها شیصنندا
 تصور کنم... توانمیافتاده اش را هم م

... امیزود م یلی... تموم شننند... خزمی: تموم شننند عزمیگویم یاهسننتگ به
 ننفنننس...

، بوق بوِق قطع تماس یصنندا ده،ینکشنن هیو به ثان کشنندیم یمقطع ِق یعم نفِس 
 ...چدیپیگوشم م یتو
 ... کی میآورم... چشمها یم نییرا پا لیموبا ،یقیآه عم با

، بوق بوِق قطع تماس یصنندا ده،ینکشنن هیو به ثان کشنندیم یمقطع ِق یعم نفِس 
 ...چدیپیگوشم م یتو
 کنمیدور باز و بسته م کیرا  میآورم... چشمها یم نییرا پا لیموبا ،یقیآه عم با

 : دربست...دهمیدست تکان م شود،یم کیکه نزد یزرد رنگ یتاکس یو برا
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 ...شودیجلوتر از ما متوقف م یاست، کم یکه مرد نسبتا مسن راننده
 : سوار شو...میگویو م میگشایعقب را م در

 ...رحسننننامی: امکندیو مبهوت زمزمه م مات
 ...کشمیپر اشکش باال م یرا تا چشمها نگاهم

و  چرخاندیپارک شننده، م ابانیخ گریکه طرف د لمیمن و اتومب نیرا ب نگاهش
 حسام... ری: امزندیباز لب م

 م،ریمن م یمعطل کن نی: ببکنمیدردناکم را لمس م یشنننانیکف دسنننت پ با
 ...ی... پس به نفعته که سوار شیتنها بر یاونوقت مجبور

جا  لیعقب اتومب یدر صننندل ،یو با بغض و از سننر ناچار لرزدیاش م چانه
 ...ردیگیم

 منیبه طرف ماش ه،یو پس از حساب کردن کرا دهمیمقصد را به راننده م آدرس
 افتم... یراه م

شارمیرا م موتیر ضش را رو ینیسنگ کهیو در حال ف  خودم حس ینگاه پر بغ
 ...شومیم نیسوار ماش کنم،یم

**** 
به گل کوچک  ی... نگاهم به حلقه سننتمیا یآپارتمان م یدرب چوب یرو رو

 ...گرید یدر است و فکرم هزاران جا یرو
خل به دا نهیو با طمأن فشننارمیسننرد ترم م یانگشننت ها انیرا م یسننر فلز دیکل

 ...دهمیقفل هلش م
باز م در با فشنننار کف دسننتم  نام خدا را زمزمه  کنمیرا  و بعد از مدت ها... 
 ...کنمیم
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 ی... نفسم را با آهخوردیو سرما به صورتم م یکیاز تار یمحض ورود، موج به
از  ترشیه ب... و البتخواهدیو گرما م یی... دلم روشناکنمیخارج م نهیاز س قیعم

 ...ردیبگ کجایام را  یرا که تمام خستگ یآن، آغوش
ها م یبه راهرو پا تاق خواب  ک   ِی در قهوه ا یو جلو گذارمیا ته م سننوخ
 ...کنمیم

سننت د نحال،یرا ندارم... با ا دنشید یغابل کنترل اسننت... رو ریقلبم غ تپش
 ...دهمیهلش م نییو به پا برمیدر م ی رهیراستم را به طرف دستگ

 ...گذارمیپا به اتاق م شودیباز م یفیتِقّ خف یبا صدا در
گاه به سمت تخت، جا نگاه  یکه تمام مدت، وقتش را رو ییسرگردانم، ناخودآ

 ...شودیم دهیکش زند،یدر فضا زل م ینامعلوم یو به نقطه  کندیآن صرف م
 رهیتخت و خ ی... چمباتمه زده روابمشی یهمانگونه که انتظارش را دارم م و

 اتاق... یقد یبه پنجره 
... نگاه من شودیفشرده م نهیجسم در خود مچاله شده اش، دلم در س دنید از

که حرکاتش، در  خواهمیرا م یندارد... من دختر شنناد ییحاالت آشنننا نیبا ا
... چقدر از آن روزها دور شده ام... نشاندیلبم م یهم لبخند رو طیشرا نیبدتر

 ...میدور شده ا
... نگاهش را از پنجره کنمینگاهش به پنجره را سنند م ریو مسنن دارمیبرم یقدم

را که از  شیو چشننمها کندیرا از دور زانوانش آزاد م شی... دسنننت هاردیگیم
 ...دوزدیپف کرده و قرمز شده، به صورتم م ه،یشدت گر
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فه و خ گذاردیم نییرا از تخت پا شی... پاهازنمیزانو م نیزم یرو ش،یرو روبه
 : تموم شد؟!پرسدیم

 یاز گوشننه  یبا سننر خوردن قطره اشننک شننودیکه همزمان م دهمیتکان م سننر
 گونه اش... یچشم، رو

 !؟ی: چرا برگشت کندیم زمزمه
 فشیظر یو به سننر انگشنننت ها رمیگیزده اش را در دسنننت م خی یدسننتها

 !گشتم؟یبرم دی: نبازنمیب*و*سه م
 !د؟ی: نباکندیلب تکرا م ریز
ش هی یرفتیم دی... اول بادی: نه... نبادیگویبلند تر م و ستوران  ا زنت غذا ب کیر
خونه اسننتراحت  نیرفت ی... مگمننننننننننایرو م ی... ناهار عروسننیخوردیم
شهر  نه... اول ای... یبعد شام، بعد شهرباز د،یخر نیرفتی... بعدش منیکردیم

 بعد شام... ،یباز
شانه اش خم  یاندازد تو یروحش را م یب نگاه سرش را به طرف  شمانم و  چ

شامه  ری: کدومش درسته امکندیم سام؟! اول   ی! هوم؟! من تو؟یشهر باز ایح
 ...یتجربه ندارم... تو وارد تر ادیموارد ز نیا
ندارم... من را م نیا ندیلحن آراَمش را دوسنننت  بل از ترسنننا ثل ارامش ق ... م

 طوفان...
 یشانیو پ گذارمیم شیگوشها یرا رو میتها... کف دسشومیزانوانم بلند م یرو

ه ! من مجبور شدم... تو ک؟یکنیم ینطوری: چرا اچسبانمیاش م یشانیام را به پ
 چقدر دوست دارم... یدونیم

 ...شودیم ری: منم...!!! و آرامش است که به قلبم سرازکندیم زمزمه
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 ...شودیم ری: منم...!!! و آرامش است که به قلبم سرازکندیم زمزمه
 اتفاق امروز است... نی.. بهترنیمرا دوست دارد... و ا هنوز
نارت ک تونمی... نمدمیبر گهید یصننورتم: ول یتو کندیداغش را فوت م نفس

 برم... خوامیبمونم... من... م
اش  دهیو ناباورم را به صننورت رنگ پر دهیو نگاه ترسنن برمیرا عقب م سننرم

 !؟ی: چن.. چمیگویم دهی... بردوزمیم
شمها نگاهش شتن تو جزئدزددیم میرا از چ ست دارم... دوس دا از  ی: من دو

 حسام... من ریباهات بمونم ام تونمی... من نمطیشرا نیبا ا یوجودم شده... ول
 ...ی... ولتونمی... مارمیطاقت م کردمیندارم... فکر م بیتحمل رق

 ...کشمی: دارم عذاب مکندیته حلقش زمزمه م از
 ...رمیمیارم م: دزندیم زجه

ها مه چ نی... ببنی: ببرمیگیرا در دسنننت م شیبازو درسنننت  ویمن ... من ه
ن.. فقط... دمی... قول مکنمی... من مقصر بودم... خودمم درستش مکنمیم ... ف

شرط تونمیم یحرف از رفتن نزن... من هر کار م که تو کنار یبکنم... بنننن.. به 
 ...رمیمی... متونمیمن نم ی... تو نباشیباش

 : بمون... باشه؟!کنمیوارد م شیبه بازوها یفشار
سننرم آوار  یرو ایدن دهد،یتکان م نی... و سننرش را که به طرفگزدیرا م لبش

 ...شودیم
و رو : تکنمیو ناله م خوردیم ی... تکانشیبه زانوها چسننبانمیام را م یشنننانیپ

 ...ارمی... کم متونمیکه بدون تو نم یدونیخنندا... تو م
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 و بعد دستش را عقب کنمیحس م میموها یکوتاه رو یلیدستش را خ ینیسنگ
 نیاست... ا ریاست... با من... با خودش... با احساسش درگ ری... درگکشدیم

 ...فهممیم یرا به خوب
 از دست بدمت... تونمی: من نممیگویو م کنمیبلند م سر

 یخور، نخواستب یگازه... خواست ی: غذات رودیگویتوجه به خال خرابم م یب
 ...خچالی... یهم بذارش تو

 ... بنننرو...یعنی نیا و
و پشننت به من  کشنندیسننرش م یمالفه را رو یو وقت دهمیم رونیرا ب نفسننم

 ...کنمیشتابزده اتاق را ترک م غلتد،یم
هدینم مرا شنننرف را...  یآبرو را... من ب ی... حق دارد من را... مِن بخوا

 نخواهد... حق دارد...
 یو نگاهم را تا گچ بر کنمیمبل سر راهم پرت م نیاول یخودم را رو یکالفگ با

 ...کشمیسقف باال م یها
ست... انگار به در و د نیسنگ میخانه برا یهوا ش واریا  هدیخانه هم رنگ غم پا

 اند...
به چنگ م میموها بدبختشننود؟ی... چرا تمام نمکشننمیرا   یها چرا تمام ی! 

 ندارند؟!
 ...پراندمیگفتنش از جا م ریام یو صدا کشمیم آه
 روایزده به د هیراهرو، تک ی... ابتداچرخانمیعجله سننرم را به سننمت صنندا م با
 ...مشیبیم
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: زندیم میو دو مرتبه صننندا کندیچپش خم م یرا به سننمت شنننانه  سننرش
 !ننننر؟یام
 صنندا زدن اسننمم، با نگونهیخطاب شنندن... ا نگونهیا یبرا رودیمن... دلم م و

به رخم  ی"  یدگیکشنن تک حروفش را  تک  ته در  که عمق احسننناس نهف  "
 ...کشدیم

 ...شومیجا بلند م از
ته  از م،یگشایم نیبه طرف دنشیدر آغوش کش یرا برا میهمزمان که دست ها و

 : جانم؟!میگویدل م
 ...ترکدیاورد و بغضش با صدا م یآغوشم هجوم م به

 لرزانش... یدور شانه ها چمیپیرا م میها دست
 ام... نهیبه س زندیم چنگ

ندیم سیرا خ راهنمیپ شیها اشنننک ندیام هق م نهیسنن یو تو ک  هی: تو ز
ع*و*ض*ی که اونقدر منو به خودش وابسته کرده...  هی... یع*و*ض*ی هست

 ازش دور بمونم... تونمیکه اگه بخوام هم نم
 ...کنمیم شتریب شیرا دور بازو ها میدست ها فشار
 ...چسبانمیم شیرا به موها میها لب

 ..کوبدیام مشت م نهیس به
 ...زندیم هق
 ...کندیم گله

 :کنمیو فکر م زنمیب*و*سه م شیمن... فقط به موها و
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 ! "دم؟یرس نجایشد که به ا ی" چ
** 
شم جدا م یآرام به و  زنمیصورتش کنار م یرا از جلو شی... موهاشودیاز آغو

 ...مینهار بخور میبر ایازم: باند یم فشیدست دور کمر ظر
 ندارم... لی_ من م

: بذار برم دسننت و دیگویو اهسننته م کندی... پوف مکنمیم زیرا ر میچشننمها
 صورتمو بشورم پس...

صله م ی... کمزنمیم یکمرنگ لبخند ستم روردیگیفا  یم شیپهلو ی... کف د
 شود... یلغزد و جدا م

پد حرکتش نا تا  بال م یراهرو یشننندن تو دیرا  ها دن تاق خواب  به  کنمیا و 
 ...رومیآشپزخانه م

شمک م یها ینیزم بیس ی تابه شده چ خورش را  ی... در قابلمه زندیسرخ 
شناور رو یها یعمان مویل دنیو با د دارمیبرم شته یسطح نارنج یتپل و  ا و ا

 ...ندینشیلبم م یخوبمان رو یروزها ادیبه  یبدون لپه، لبخند ی مهیآوِر ق
اب دهن ادمو  یاز ده فرسخ دی... تنننننننرش... بوش بامویفقط با ل مهیق) _ 

 راه بندازه... لپه هم نداشته باشه...
ه لپه مثل قورم یب مهی... حرف نزن... ققهیدهد: کج سل یدهان پر جوابم را م با

 اصال؟! شهی... ممونهیم یو سبز ایبدون لوب یسبز
 کال حرف نزن یخوای: تو مدهمیب هل ماش را به عق یشانیانگشت اشاره پ با

و  ایبدون لوب یقرمه سننبز یخورد... ول شننهیرو بدون لپه م مهی... قیمغز فندق
 !شه؟یم یسبز



wWw.Roman4u.iR  912 

 

نگاهش را به  یو با چشننم غره ا دهدیاش را ماسننا  م یشننانیکف دسننت پ با
 ...(دهدیبشقابش م

 !ر؟ی_ ام
صورتش اب م یعقب م به سر و  سته ا ی... حوله چکدیچرخم... از  رنگ  یپ

 کشم... یم سشیخ یگونه  یاش را رو هیو حاش رمیگیرا از دستش م
 !؟ی_ غذا رو گرم نکرد

قابلمه  یلیو کف دسننتم را خ گردانمیرا بهش برم حوله به   یبرنج م یکوتاه 
 ...نیبش ایچسبانم: هنوز گرمه... ب

 زیم یرا رو ینیچ ی.... بشننقاب هاکشننمینشننسننتنش عقب م یرا برا یصننندل
عت گذاردیم به سننر مه  دارمیرا برم یکی...  گاه متعجبش زمز و در جواب ن
 ...هیجفتمون کاف یبرا یکی: کنمیم
 بغض... ی... تلخ... با چاشننننقیکشد... عم یم آه

... به همراه دو قاشننق و دو گذارمیم زیم یرا رو یزعفران یپلو یمحتو بشننقاب
م کش یاش را عقب م یکنار یه... صندلنوشاب وانیچنگال... ظرف ماست و ل

شیو م شق را به زور تونمین شتش جا م ی... قا شاره  دهمیم شقاب ا سر به ب با 
 : بخور...کنمیم

 ...ردیگیو چگال را خودش به دست م کشدیاه م بننناز
 ...شودیصرف م گاهیگاه و ب نننقیعم یگلو و آه ها یبا بغض تو نهار

ندک ها ا که کث ییظرف  کار میکرده ا فیرا  مد یبا هم ... مییشننو یم گریه
ه ... چهریو هننن رودیم شیبه صورتش پ دنیآب و کف پاش یدستم برا یهننن
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را ندارد...  یشگیهم یها طنتیش یکه دلش هوا کندیم یادآوریگرفته اش  ی
 ...کندیم شتریتکرار خاطرات فقنننط... بغضش را ب نیکه ا

 بندد... یاب را م ریش
ست شت کمرش م د شن ک ونویزی: برو تلودهمیو به جلو هلش م گذارمیپ ن رو
 ...امیتا من ب

پا یبیعج نگاه تا  ندازد و ب یم میبه سننر  ... نگاهش کندیحرف اطاعت م یا
 تو..." یدار ی: " چه دل خوشدیگویآشکارا م

ه ... به سشومیآورم و پشت سرش روانه م یم رونیب خچالیرا از  السیگ ظرف
 ...بردیزانو ها م ریرا ز شیو مچ پا دهدیم هیتککنج مبل 

 ...نجاستی... جات اایکه ب کنمیو اشاره م نمینشیم
شت از ستش م یبعد... گونه  یو کم شودیمبل کنده م یپ سبدیرا سه به ق چ  یف
 ام... نهیس

 ی... مشننتش را رورندیگ یقرار م شیموها یکوتاه... رو یلی... خ میها لب
 ...رمیگیدهانش م یو جلو کنمیجدا م یدرشت السیگ ...گذاردیام م نهیس

 خوام... ی: نمکشدیعقب م سر
ها السیگ لب  به  چپ چپ یداغ و َتَرک ترکش م یرا  گاه  با ن بانم...   یچسنن
... سننر زندیخندم... لبخند م ی... آهسننته مردیگیم شیلب ها انیرا م السیگ

شق کنمیخم م سمیاش را م قهیو  چند وقته  یدونی: جننننننننننننونم... مب*و*
 !؟یدینخند
 از زیرا لبر شی... نه تلخ است... نه طعنه است... نه دعوا... اما چشم هاحرفم

 ...کندیاشک م
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 شد باز؟! ی_ چ
 !رحسام؟یام شهیم ی: جاال چگزدیم لب

 !شه؟یم یچ ی: چمیگویم کالفه
قط : فکندیاورد سننر باز م یکه به لبش م یاز فشننار نشییلب پا انیم شننکاف

خت م هیکاف بدب مه...  بات بفه خت مریام یشننیبا بدب نارمیشننی...   ... من ک
 ! مامان و بابات؟!؟یاونا چ یاومدم... ول
از مرگ  شی... پدنیکشننم: هنوز که نفهم یم نشیلب خون یرا رو شننسننتم

 !ال؟یواو
 فهمن... اونوقت... ی_ باالخره که م
 حرف بزنم... فتادهیکه هنوز اتفاق ن یزیراجع به چ خوادی_ اصال دلم نم

ر ... فکیحرف بزن دی: اتفاقا بامیچشننمها یتو زندیو زل م ندینشنن یم راسننت
 گهیماه د کی... حداکثر تا ننننننننننننری! نخره؟یم شیپ ینجوریتا آخر هم یکرد

 یخوایاالنشننم مشننخصننه.. اونموقع م نیباال.. البته هم ادیشننکمش کامل م
 !؟یکن کاریچ

ه ن خوادیاالن دلم نم ی... ولزمیریتو سننرم م یخاک هی: اون موقع میگویم بلند
 کنم... یزیبهش فکر کنم نه براش برنامه ر

ساب بهت  امی... تا مینیهم شهی: همکندیسرعت بغض م به دو کلمه حرف ح
 ...یندازیراه م دادیداد و ب عیبزنم سر

ستم شم بگ یتا مجددا تو کنمیرا به طرفش دراز م د ن من... م زی: عزرمشیاغو
 ...گمیکردم؟! فقط م دادیداد و ب یک
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تنات فقط فقط گف نی... با همیگی: اره آره... تو فقط مدهدیتند سننر تکان م تند
 ...یدیخودت و منو به گه کش یزندگ ینطوریا

... میخوبم کم نداشننت ی! ما روزادم؟یتو رو به گه کشنن یبرد: من زندگ یم ماتم
 ....یکنیم یانصاف یب یلیخ

 ی... اصننال بنهیمنظورم ا یعنی: باشننه... باشننه... گذاردیمدهانش  یرو دسننت
 ...دی... ببخشالیخ
 لرزد... یبننناز چانه اش م و

ه را ب شیافتد... لب ها یام م نهیس ی... سرش مجددا رورمیگیرا م شیها شانه
له م دهدیفشنننار م راهنمیپ نا آخرم  یدیکار خودشننو کرد؟! د یدی: دکندیو 

 خودشو بهت انداخت؟!
 ...یدید

و نگاه هر  کندی... سننر بلند مگذاردیتمام م مهیزنگ در، کالمش را ن یصنندا
 ...شودیم یواریساعت د خیهمزمان م مانیدو

 موقع ظهر؟! نیا هی_ ک
... قدم شننومیمبل کنده م یاز رو نهی... و با طماندانمیکه نم دهمیتکان م سننر

... ده بار به سننتندیا یده بار م یدرب ورود یسننسننت و متزلزلم تا جلو یها
 جود... یرا م شیکه با استرس ناخن ها کنمیو نگاهش م گردمیعقب برم

... شومیم فشیتازه متوجه لرزش خف رد،یگیدر قرار م ی رهیدستگ یکه رو دستم
فکم  یه روک یاز ضرب مشت ده،ینکش هیو به ثان دهمیهل م نییرا به پا رهیدستگ

دو  یچسبم و نگاهم از رو یه ام را م... با دو دست چانرومیعقب م ندینش یم
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 یکه از خباثت م یمشننک ی لهیجفت ت کی یرو ،یمرد به شننندت عصننبان
 ...خوردیدرخشد ُسر م

 شده؟! یچ یوا یپرد: ا یم شیاز جا غزل
 پشت واریشود. به د یدست بابا مشت م یام تو قهی ٬یاز هر عکس العمل قبل

 ...ییکشد: دا یم غیو غزل ج شومیم دهیسرم کوب
 ؟یکرد کاریتو؟! هاااان؟ چ یکرد ی: چه غلطدهدیمحکم تکانم م بابا

نگاه  شیرو شیپ ی... با لذت به منظره رمیگ ینگاهم صننندف را نشنننانه م با
 .کندیم

 ...میتوپد: جمع کن بر یکه رو به غزل م شنومیرا م ییدا یصدا
 _ بابا...

 گفتم؟ یچ یدی_ نشن
 کشد. یم ادیرا فر نیا

 من توضن ییکنم: دا یرا تر م لبم
 آبرو. ی: خفه شو... فقط خفه شو... بزندیم یلیس بابا

سر  گذره یکار از کار م یوقت شهی: چرا هممیگو یبندم و با تمسخر م یم پلک
 شه؟یم دایو کلتون پ

ستش رو نیسنگ ی ضربه سه  ید ش یام م نهیس یقف  یم یغی... غزل جندین
بدن نح جا م نیرا ب فشیکشننند و  با  با هدیمن و  ... هق هقش دلم را خون د

 ...ی... دارعی... هکارشیچ یی: داکندیم
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نخت... برا ک یو عقب م ردیگیدست غزل را م ییدا ن  دل یدار یکشدش: بدب
هت خ*ی*ا*ن*ت  ن؟یبرا ا ؟یسننوزونیم هت خ*ی*ا*ن*ت کرده غزل... ب ب

 س..ازش حامله  ینیبیکه م یخانوم نیمن... ا یکرده دختر ساده 
 نتیا پرتنه نشنانی.. از بکندیپرت م نیزم یغزل رو یپا شیرا پ یبرگه ا دسنته

 سینه.. اصال الزم ن ای... لتوی: برو جمع کن وسادهمیم صیرا تشخ یسنوگراف
 ..یاریک*ث*ا*ف*ت ب نیا یاز خونه  یزیچ

 .امی: من... من نمردیگیدهانش م یدستش را جلو غزل
 !؟یایبرد: نم یماتش م ییدا
کان  یو جلو داردیبرم یبرگه ا نیزم یاز رو شننودیخم م و صننورت غزل ت
 ! آره؟!؟یفهم یش کرده... م غهی... رفته صنی: ببدهدیم

 ...دونمی... خودم مدونمیجنباند: م م م یتند سر م تند
ستش را رو ییدا شها یدهانش م یکف د شا شیگذارد... چ و لب  شودیم دیگ
 : غزل..زندیم

 بابا.. تو رو خدا.. دونمی_ من م
 .. برو.میبرو بپوش بر ؟یگیم یچ یفهمیم ؟یشد وونهی_ تو... غزل د

 ...امی: نمزندیهق م غزل
 ...رونیخونه بذازه ب نیپاشو از ا ذارمی_ زن منه.. نم

... ... احمقیافتد: تو حرف نزن... ابرومو برد یبا مشننت و لگد به جانم م بابا
 ..یستیتو پسر من ن



wWw.Roman4u.iR  918 

 

هوا نگه  یبابا را رو یکند... مچ دسنننت ها یم هیکشننند.. گر یم غیج غزل
... گچ دسننتشننو تازه باز کرده... یینکن... تو رو خدا.. نزنش دا یی: داداردیم
 ..ینننینه... تو رو قرآن..دا ییدا

برم... از  یضننربه ها لذت م نی... خودم هم از اکنمیم لیسنناعدم را حا تنها
 ها حقم است... نیاز ا شتریم است... ب... حقبرمیلذت م دنیعذاب کش

کشنندش: مگه به تو  یم رونیدسننت بابا ب ریو از ز ردیگیغزل را م یبازو ییدا
خاطر ک یدختره  م؟یگم بپوش بر ینم به  به  ؟یکنیفدا م یاحمق... خودتو 

 !ن؟یخاطر ا
 کند.. یمن اشاره م یبه سر تا پا ریتحق با

 ی... االن بیبمون نجایا ذارمیلحظه هم نم هی گهی... درمیگی_ خودم طالقتو م
 ی... ولیخوریسنننال غصنننه م کی.. یکنیم یقرا یماه ب کی... یکنیم یقرار

ش نجای... اشهیباالخره تموم م شوهرت داره  یتنت م یتا عمر دار یبا لرزه که 
 پره... یه*ر*ز م یکجا و با ک

 ... ذا... رم... بننننی: زن.. منه.. نممیگویم دهیبر
 برد... یدستش را باال م بابا

 نداشته باش... شی..کارامی... به خدا ماااامیکشد: م یم غیج غزل
 : غننن... زل...زنمیبهت لب م با
 دود... یتوجه به طرف اتاق م یب

با ها یبرزخ یبا چهره ا با گاهم م یو چشننم تاده ن ندیخون اف  ی... رگ روک
 اش بر جسته شده... یشانیپ
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 ..بندمیدرد پلک م با
 ...شنومیشدن در اتاق را م دهیکوب یبعد صدا یا قهیدق

 ...می: برزندیاش را گره م یو روسر دیآ یم رونیب غزل
 : غزل..زنمیصدا م ملتمسانه

 میبر :کندیم تشیگذارد و به طرف در هدا یدو کتف بابا م نیدسننتش را ب کف
 ...میبر

گرانه تکان  دیچرخد و انگشنننت اشننناره اش تهد یبابا م ٬رفتن رونیاز ب قبل
... هر چند از اولم یسننتیپسننر من ن گهی...تو دارمیاسننمتم نم گهی: ددهدیم

 ...ینبود
مام م میبرا یزیاز هر چ شننتریحرفش ب نیا مه چشننویگران ت با ب زی... ه  یرا 

 آورد... میبه رو یرحم
 کنم... یبازم نگاهش م مهین یپلک ها ی... از الستدیا یم میرو شیپ ییدا

 ...کندیتف م میپا یو آب دهانش را جلو دهدیبه تاسف تکان م یسر
 ...کنمینگاهش م شرمنده
 رود... یو م ردیگیرا م نگاهش

 گردد... یفرستد و بر م یم رونیبابا را ب غزل
 غرد: غنننننزلللل.. یبا خشم م ییدا

 رو..: نزنمیکشد... لب م یزند و با کف دست به صورتم م یزانو م میپا یجلو
 .. خب؟!امی.. آروم که شدن مامی: مکندیپچ پچ م آهسته

 _ نرو...
 ..دمی.. قول مامی... زود مارهیسرت م ییبال هی ییدا ری_ ام
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 بردش... یاندازد و کشان کشان م یغزل م یبازو ریدست ز ییدا
 شود.. یگزم... دهانم پر از طعم خون م یم لب

 ...کندیصدف مک  م یرو به رو غزل
 غرد: ک*ث*ا*ف*ت.. یاندازد و م یم شیبه سر تا پا یزیآم ریتحق نگاه

 زند... یکوبد و از سر راه کنارش م یاش م نهیبا کف دست تخت س و
 گذارد... یغزل م یضربه  یکند و دستش را جا یاخم م صدف
... رودیجان از تنم م کنمیحس م ٬شنومیبرخورد کفش با پله ها را که م یصدا

 غزلم رفت... غزلم را بردند...
ام حس ریچرخد: خب ام یبه سمتم م یضیبندد و با لبخند عر یدر را م صدف

 خنننان... بازم من موندم و تو...
 درخشد... یتوزانه م نهیک شیچشمها
 یاش کامال مشهود است باال م یبرجستگ گریرا تا شکمش که حاال د نگاهم

 کشم...
 حاال با لگد به شکمش بکوبم؟! نیافتد اگر هم یم یاتفاق چه

 ...رونی: گمشو بمیگو ینفرت م با
 یاندازد: اوه... هنوز که دار یرا باال م شیابرو یتا کیو  شودیم نهیبه س دست

 ... درس عبرتت نشد؟؟!!یکنیم یاحترام یبه من ب
 ج***. رونی: گمشو بمیسایهم م یرا رو میدندانها

 ...دهدیتفاوت قهقه سر م یب
 .زمیخ یبرم یو به سخت دهمیفشار م نیدستم را به زم کف
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 ..کندیرا تمام م دنشیخند صدف
 برم... یو به سمتش هجوم م زنمیم لنگ
 ...یروان یکشد: او یعقب م دهیترس
 کشانمش... یو به طرف در م رمیگیرا م شیبازو

 کشد: ولم کن.. یم غیج
 ...دهمیهلش م رونیحرکت به ب کیو با  کنمیرا باز م در

ها رودیعقب م عقب به نرده  با برخورد کمرش  له متوقف م یو  و  شننودیراه پ
 ... چه مرگته...ییییکند: وحش یاش گل م یباز یکول

 چشم من گمشو... ی_ از جلو
 ...نی... حاال ببکنمیم تیتت شکا: از دسردیگیم شیرا به پهلو دستش

 گری... از ته دل... من که دزنمیم ادیو فر کنمیرا هم نم هیدر و همسا ی مالحظه
ندارم: برو هر گه یبرا یزیچ غال  ینخورد یاز دسنننت دادن  بخور.. آشنن
 ...یابونیخ
 کوبم... یو در را م رومیداخل م و

شت در تهد یکم صدف ... چون واق واقش قطع رودیو بعد انگار م کندیم دیپ
 ...شودیم

 : غزلم رفت...کنمیو زمزمه م زنمیم هیدر تک به
 ...میآ یفرود م نیزم یخورم و رو یزده به در سر م هیتک و

. هنوز به همان حالت به دیآ یزنگ خانه مجددا به صنندا در م ٬سنناعت بعد دو
 تکان نخورده ام... میداده و از جا هیدر تک
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س ستش را رو یک شته و بر نم ید سرم را به در تکداردیزنگ گذا و  مدهیم هی. 
 بندم.. یپلک م

 درو باز کن. ای... بیخونه ا دونمیحسام م ری_ ام
 ... آوا؟!کنمیم اخم

 بمونم... تونمینم ادیباز کن درو ز ری: امزندیتق به در م تق
 ...شومیباز کردن در بلند م یو برا کنمیم یپوف
 کند: اوه اوه... چه خبره.. یاخم م دنمیبا د آوا
 گردم... یتفاوت بر م یگذارم و ب یرا باز م در

: تدسیا یم میو رو به رو دودیشنوم. آوا م یبسته شدن در را پشت سرم م یصدا
 راسته؟! گهیکه بابا م ییزایحسام چ ریام

س ی_ اگه مامان برا سو سته... به  یجا شون را ستادت برو بهش بگو اره همه  فر
 سالمت.

 .ندکی. درد تا عمق استخوانم رسوخ مردیگ یرا م می. بازوشومیکنارش رد م از
 .دی: آخ ببخشکندیرا رها م میشود و بازو یدرهم شدن چهره ام م متوجه

( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا
 و منتشر شده است

کند: منو مامان نفرسننتاده... غزل نگرانت بود. خودشننم  یبا مک  اضننافه م و
 .رونیدوستم از خونه زدم ب شیبرم پ خوامی... گفتم مرونیب ادیاز خونه ب تونهینم
په م یشنننالش را رو و نا ندازد و م یکا هادیگویا مک  به ک تون  هیاول ی: جع

 کجاست؟!
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 .نتی: تو کابکنمیدست به آشپزخانه اشاره م با
 .شومیکاناپه ولو م یجلو یپوست ی چهیقال یرو و

 : کاردیگویزند... با نچ نچ م یزانو م میو رو به رو دیآ یجعبه به دسننت م آوا
 ... بابا دست بزن هم داشته؟!شهیباباس؟ اصال باورم نم

هم باورت بشه چون فکر  دینبا ٬نه یخونه ش هست یتو ی: تا وقتزنمیم پوزخند
... دنینم تیاهم ایدن یاز بچه هاشون تو شتریب یچیپدر و مادرت به ه یکنیم

 به حال خودت رها تیتجربگ یب یو تو رو با همه  یم*س*تقل شد یوقت یول
 دست بزن هم داشته باشه... تونهیکه بابات م شهیکنن باورت م

 بگم؟! یکند: چ یجدا م یگزد و تکه پنبه ا یم لب
 !؟یسرکوفت بزن یخوای_ تو نم
ستش صورتم م د شه دخالت  یآورد: من تو کار یرا به طرف  که بهم مربوط نبا

 ریا امکه اون دختره ب یایکنار ب یتونیم یبار به غزل گفتم چطور هیکنم...  ینم
 ..رونیاز خونه ت ب یجا کار کنه منو انداخت هی
 بندم. یکشد... از سوزشش پلک م یپنبه را پشت لبم م و

 دکتر. میبعد بر کنمیخونا رو پاک م نی: ادیگو یم آهسته
 : حوصله ندارم...کنمیرا باز م میپلک ها یال

.. گفت زدیآره؟ مثل مرغ سننر کنده داشننت بال بال م یغزلو دق بد یخوای_ م
 مجبور کن بره دکتر دستشو نشون بده.. رویام

 بد بود؟! یلی_ حالش خ
ستش شها ستدیا یاز حرکت م د ست دارشودیم رهیخ میو به چ  یچ ی: تو دو

 !؟یبشنو
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که  یفرستم: برو آوا... مرس یم رونیکشم و نفسم را آه مانند ب یرا عقب م سرم
 ...یاومد

 دکتر... میری_ م
 _ حوصله ندارم..

 حسام!!! ری_ ام
.... _ 

 _ غزل نگرانته...
 دکتر. می_ بهش بگو رفت

صل شت ینگاهم م م*س*تا ستم را به پ . شومیو بلند م رمیگ یکاناپه م یکند. د
 ..ری: امزندیآوا صدا م

شلواررومیاتاق م به در کمد  یجلو ٬که غزل قبل از رفتن به تن داشت ی.تاپ و 
 افتاده.. نیزم یرو

با بانکم تو دارمیبرم یپاتخت یرا از رو لشیمو  فیاز ک یکی یو همراه کارت 
 اندازم. یم شودیم افتیکمد  یکه به وفور تو ییها یدست

 نکن. یلجباز ری: امشودیدر اتاق ظاهر م یدر استانه  آوا
 بهش بده... بگو بهم زنگ بزنه.. نویا ای: برمیگیرا به سمتش م فیک

 .می: باشه.. حاال بپوش برردیگیرا م فیو ک دیا یم جلو
مسننافرت.. آوا دارم بهت اعتماد  میبر یچند وقت هی میمجبور بشنن دی_ بگو شننا

 .بفهمه یبه حالت اگه کس ی... واکنمیم
 ..گهی_ خب.. حواسم هست.. حاال د
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 ...ییجا رمی_ اه... من نم
 غرد: لجباز.. مگه دست خودته؟! یلب م ریز
 !؟یپوشیم یکشاند: چ یو به طرف کمد م ردیگیام را م قهی و

 : نکن آوا حوصله ندارم...زنمیرا پس م دستش
 ؟یانقدر غد ی: برا چکوبدیم نیرا به زم شیپا
 بپوش... زوود... ایکشد: ب یم رونیب یراهنیکمد پ از

: من مامورم و معذور. ردیگ یبلوزم را م نییو پا دیآ ی... آوا جلو مرومیم عقب
 برم... یمن بابد زود ریلباستو ام اریدر ب
 ...ریما یکشد: وا یم ینیو بالفاصله ه دهدی... آوا لباسم را باال مکنمیم یپوف
 شده؟! یرود: پهلوت چ یو بلوزم را باال تر م ندینش یدو زانو م یرو

 ...کندیم ییخود نما میپهلو یرو یبزرگ یچرخانم... خون مردگ یرا م سرم
 دکتر... آماده شو... میواجب شد که بر گهیبغض کرده: د آوا

*** 
 شده؟! ی: پهلوت چزندیهق م غزل

تم: فرسنن یو به دهن لق آوا لعنت م کنمیم کسیکاناپه ف یپشننت یرا رو گردنم
 نشده غزلم.. خوبم.. یچیه
 !؟یچ دیترک یت م هیکند: دروغ نگو... اگه کل یم نیف نیف

نشنننده به خدا... تو  یچی... هزمممی: عزردیگیطرز حرف زدنش خنده ام م از
 ...ای! غصه نخور؟یخوب
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 عمه هم میدیرسنن بودم.. تا ما دهیند یرو انقدر عصننبان یی_ تا حاال تو عمرم دا
ود ب ییچه بال نیحسام ا ریبهش گفت طفلک از حال رفت... ام ییاومد.. تا دا
 افتاد؟! مونیکه تو زندگ

تاسننف م به ها  ی.. موقعخورمیحال خودمان  ماه از  کیکه تن سنننال و چند 
ش دیگذرد و با یازدواجمان م ش یدر اوج خو سرمان م نهمهیا ٬میبا و  دیآ یبال 

و عشق کورکورانه ام  یمن است... از دوست یحماقت ها ی جهیهمه ش هم نت
تا ازدواج غ ته  ها یعاد ریبه صننندف گرف فاق  عد هم ات  نیمکه از ه ییو ب

 گرفت.. یاشتباهات سرچشمه م
 منه غزل... ری_ همه ش تقص

 مسافرت؟! میبر یخوایکشد: م یرا باال م دماغش
 ییجا هی میچند ماهو بر نیبه سننرم زد.. گفتم ا ییهوی... دونمی_ خودم هم نم

ش یکه از همه چ سمشو بذار ترس یخوای.. ممیدور با  یهر چ ٬فرار کردن ٬دنیا
کشننش ندارم.. اون صنندف و بچه ش هم  گهیمن واقعا د ی.. ولیکه دوس دار

 که نکرده بکنه... احمق.. یبرن به درک... بره هر غلط
رو بگه پس چرا خودشننو  یهمه چ هیآشننغاله.. اگه قرار بود بره به بق یلی_ خ

 !؟یلعنت غهیاون ص یکشت برا
سا  م یشانیپ روزا  نیمن ا ی.. غزل ولدونمی... واقعا نمدونمی: نمدهمیام را ما

 ترسم.. اون بچه... یم یلیخ
 !ادین ایکاش به دن ی: ارمیگیم نفس
 !ر؟ی: امچدیپ یگوشم م یتو دنشیآه کش یصدا
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 _ جونم؟؟!!
 ترسم... یم یلیفهمم: منم خ یم شیصدا ... از لرزشکندیم هیگر

 : غزلم..گزمیم لب
شم م میاومد ی_ از وقت  یزندگ تو یبرا گهید یکه اون زندگ خونهیبابا داره تو گو

س ریام یزندگ ی.. اون زن و بچه تا آخر تویجمعش کن یتونی... نمشهینم ام ح
مه  ری.. امموننیم بازم...  یول... عی... هی.. ولدونمیرو م نایا یمن خودم ه
 ...عیه عیه عیه

صابم خط م یوقفه اش رو یب ی هیگر یصدا ستم  یاع شد: غزل من االن د ک
 ..یکنیم هیگر ینطوری... ازت دورم.. تو هم اسیجا بند ن چیبه ه
 !؟یزنیحرف م یدار ی: با کییدا ادیو متعاقب آن فر دیا یم یگرومب یصدا
 : اممم.. بابا...شودیغزل دور م یصدا

 غزل... احمق... یاحمق_ 
و بوق بوق قطع تماس گوشننم را پر  دیآ یم یبرخورد جسننم سننخت یصنندا

 ...کندیم
*** 

شود و  ی... صفحه روشن مکنمیرا لمس م لیب*غ*ل موبا یشست دکمه  با
 کند... یم ییشب خودنما مهیبعد از ن قهیدق ازدهیعدد دو و 

 کنم... ینگاه م میرو شیپ یو به در آهن فشارمیمشتم م یرا تو دیکل
شم... وارد ل یم یقیعم نفس سم آوا مک   یو رو شومیم نیمخاطب ستیک ا

ز و بعد ا رمیگیبار تماس م نیدوم ی... برادهدیاول جواب نم ی... دفعه کنمیم
 : الو؟!چدیپ یم یگوش یخواب آلود آوا تو یسه بوق صدا
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 _ آوا جان؟!
 زتیحسام ساعت سه صبحه... غزل خوابه.. جان عز ری: امدیگویزده م حرص

 دست از سر من بردار...
 _ گوش بده...

رو  ی... بذار هر وقت خونه نبود گوشننرهیگیازم م موی_ به خدا بابا بفهمه گوشنن
 .یتا با غزل حرف بزن برمیم

 قطع کن.. روی_ دزدگ
 !؟ی_ چننن

 من پشت درم..قطع کن  رویدزدگ ایب گمی... داد نزن.. منننسی_ ه
سر منو به باد م ی_ ا ست تو.. آخرش  صبر کن  نیبا ا یدیخدا از د کارات... 

 اومدم..
 ..میگویم یا باشه
 یپارک شننده اند م بیکه به ترت ییها نیبه ماشنن ینگاه شننوم،یکه م اطیح وارد

 افتم.. یراه م ییسر و صدا به طرف ساختمان دا یاندازم و ب
ضطرار یپله ها از ش یباال م یا صورتم را به  سبانم... پرده  یم شهیروم و  چ

 ..ستیاز داخل اتاق مشخص ن یزیشده و چ دهیکش
 ادیفر یاز خوشننحال خواهمی... مدهمیرا به سننمت راسننت هل م ییکشننو در

 ...ستیقفل ن نمیبیم یبکشم وقت
ستگ به ستش را ز یو پا به اتاق م بندمیدر را م یهمان آه  ونهگ ریگذارم.. غزل د

 کشد... یاش برده و آرام و منظم نفس م
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عد ته دارم م کیاز  ب لب منمشیبیهف با مال یگزم و جلو م ی..   متیروم و 
 : غزل؟!زنمیم شیصدا

 : غرلم؟!کنمیو پچ پچ م دهدینشان نم یالعمل عکس
 یگونه اش م یو دسننتم را رو زنمیتخت زانو م ی... پادیگو یم یلب هوم ریز

 گذارم: غزل...
از  و بعد مثل فنر کندینگاهم م جیگ هیچند ثان یرود.. برا یباال م شیها پلک
 ...ننننریپرد: ام یجا م
 ...واشی... سی_ ه

 ؟؟؟یاومد یجوری: چکندیرا گرد م شیچشمها
 قطع کنه... روی: گفتم آوا دزدگزنمیم لبخند

خندم:  ی... آهسننته مکندیمالد و باز نگاهم م یچشننمش را م یمشننت رو با
 به خدا... میواقع

 یب*غ*لم که اندازه  ای: بکنمیباز م نیرا به طرف می... دسنننت هازندیم لبخند
 هفت سال دلم برات تنگ شده...

پا از خت  ها یآغوشننم فرو م یپرد و تو یم نییت نم دارد... دم  شیرود... مو
 ...زندیام م ینیب ریشامپو ز ی... بورمیگیم شیاز موها یقیعم

ب*و*سم... بنا  یاش را م قهی... شقکنمیرا دور شانه اش محکم م میها دست
 گردنش را... یتر انحنا نییپا یگوش و گونه اش... کم

 حسام... ریکند: ام یزمزمه م مرتعش
 : جونم... جون دلم؟!دهمیم فشارش
 .به نظرت.. ری: امبردیعقب م یو سرش را کم گذاردیام م نهیس یرا رو مشتش
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 نباشم... بعد... یلرزد: به نظرت اگه من خودم راض یم شیها لب
 !؟یکنیم هی: چرا گردهمیرا فشار م شیبازوها

بابا خ*ی*ا*ن*ت تو رو رو کنه تو  ینباشننم ول ی_ گوش بده... اگه من راضنن
 !ره؟یطالق منو بگ تونهیدادگاه، م

 !شه؟یتو؟ مگه م یگیم یدار یخندم: چ یم یعصب
شم تو  شت بگ_ اگه من خواب با نه نک ری! امشه؟یم ؟یچ رهیخواب ازم اثر انگ

 بکنه... نکارویخوابم ا یوقت
 تو؟! یشد وونهی_ د

 .. ب بابا... خودش...ننننعی_ آخه... آخه بابا... هننن
 نگو... یزی... آروم غزلم... آروم... االن چسی_ ه

 کشد... یخس خس نفس م با
 نجا؟یا یدار ید آخه؟! اسپرش ی: چرمیگیم میدست ها انیسردش را م دست
 هوم؟

 کند... یاشاره م یپاتخت به
 را چنگ یکشننم و اسننپر یم رونیکشننو را ب زیخ کیو با  کنمیرا رها م دسننتش

 ..شودی... با دو پاف راه نفسش باز مزنمیم
 کشم... یدو کتفش دست م انیم

 ؟ی_ خوب
 ...دهدیتکان م سر
 : اووووه...زنمیم هیتخت تک ی هیو به پا کنمیم یپوف
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 ی... فاصننله دهدیم هیام تک نهیو به سنن کندیجا م میزانوها انیخودش را م غزل
 ...کنمیپر م میانگشتاتش را با انگشت ها انیم

 گرفته... لی_ بابا وک
 افته.. ینم یاتفاق چیه ی_ تا خودت نخوا

 شود... یسکوت م یا هیثان چند
 جمع کن... لتوی: برو وسامیگویم ینرم به

 _ چرا؟
 دادم... حی_ اونهمه برات توض

ست یچرخاند و نگاهم م یرا م سرش رار ف ینطوریکه ا هیکند: به نظرت کار در
 !م؟یکن

 _ خسته شدم غزل...
تا  یاریو عمه رو به دسننت ب ییدل دا دی... االن تو باری_ به نظر من اشننتباهه ام

شن و با همفکر طیشرا نیا یتو شتت با  نکهیه ان نیکن دایپ یراه حل هیهم  یپ
 ..یکن شونیبدتر عصبان

 !به؟یغر هی_ هه... پشتم باشن؟! پشت 
 نگو... ینطوری: اکندیام را نوازش م قهیشق یموها یناراحت با

 ...ستمی... من پسرشون نتهیغزل... واقع نهی_ هم
 حسام... ری: امکندیم ینچ

 ... بلند شو...میفرستم: پاشو بر یم رونیب ینیرا از راه ب نفسم
 ...یکنیم کیخودت تحر هیبه خدا اشتباهه... بد تر همه رو عل ری_ ام

 ؟یایباهام ب یخوا ی! نمه؟یحرفا چ نی_ االن منظورت از ا
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 کند.. ینگاهم م رهیخ
 _ جواب بده غزل...

 ...یکن ینم ی_ کار درست
 نه؟! ای یای_ م
 ...خوردیتکان م نید و سرش به طرففشار یهم م یرا رو شیها لب

 : غزل...میگو یزده م بهت
 ...شهی_ اشتباه محضه... نم

 ...زنمیپلک م یعصب
ستش ست پ هیگذارد: بگرد  یگونه ام م یرا رو د راه  نیکن... با ا دایراه حل در
 ریما یرسیجا نم چیبه ه رسهیبه ذهنت م یناراحت یکه تو یبچگانه ا یحل ها

شننوهر  ادیخوشننم م ایتو باشننم؟!  شیپ خوادیمن دلم نم یحسننام... فکر کرد
و که ت یراه نیا اب دونمیم ی! ولنم؟یبب یدزدک ینطوریرو ا میو شننرع یقانون

... بعدش میدو سننه ماه گم و گور بشنن می... برشننهیخراب تر م یهمه چ یگیم
 کنه که... ینم یکاسه... فرق نیآش و هم نی! بازم هم؟یچ
! به بکنم؟ یکنم؟ چه غلط کاریفشننارم: پس چ یام را با تمام قدرت م یشننانیپ

همه ش  دونمیتنش... م نهمهیکشننم غزل... خسننته شنندم از ا ینم گهیخدا د
 چقدر تحمل داره آخه؟! زادیمگه آدم یخودمه... ول ریتقص

س ام را لم یشانیکشد... رگ وسط پ یصورتم م یرو شیپشت انگشت ها با
 ...شهیکشد: درست م یآه م تایو نها کندیم
 ...دهمیم هیام را به شانه اش تک یشانیپ
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 آورد... یپشت گردنم به حرکت در م یموها یرا البه ال شیها انگشت
سم و لب م یشانه اش را م سر سزنمیب*و* ست دارم غزلم... مر که  ی: دو
 ..یکه موند ی... مرسیهست

 ...دیگو ینم یزیچ
 ..مییآ یو سپس هر دو با هم به حرف م شودیم یسکوت سپر یتو یکم

 ...ری_ ام
 _ غزل...

 : بگو...زنمیم لبخند
 وقت نفهمه... هیبگم بابا  خواستمی_ م

 ..میبگم درو قفل کن خواستمی_ منم م
 ...دیآ یکش م فیهر چند محو و ضع یبه لبخند شیها لب

 ...رمیهوا که روشن شد م مونمیم ی: چند ساعتمیگو یم آهسته
 ...زمیخی... من هم برمشودیجا بلند م از

 ...کنمیدر تراس و من در اتاق را قفل م غزل
 خزد... یتخت م یرو

 ...رومیو به طرفش م کنمیخواب را خاموش م چراغ
 فصل هجدهم ♦
هم گرفته ام  یدیجد لیمن و غزل تا سه هفته ادامه دارد. موبا یپنهان یدارهاید

 ...میم تا در ارتباط باشو به دستش داده ا
 یهم برا نیمعذب هسننتم، اما هم شننود،یدلم تنگ م گذرد،یسننخت م گرچه

 است... متیغن
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و گفت طالق  ستادی. همانطور قاطع اامدین نییذره هم از موضعش پا کی ییدا
ها قای. دقردیگیدخترش را م که آن روز تو ییجمله  نه گفت یرا تکرار کرد  ه خا

 یلیکند و غصننه بخورد، خ یقرار یسننال هم ب کیتا  یبود... که االن اگر حت
اش  یزندگ یصنندف و بچه اش را رو ی هیعمر، سننا کی نکهیبهتر اسننت تا ا

 حس کند و عذاب بکشد و ذره ذره آب شود.
گاه شنند که بعد از سننه هفته، در  یشننبانه  یها داریچطور از د دانمینم و ما آ

شد و قفل در ورود تراس اتاق شد و خط ییساختمان دا یغزل قفل   یعوض 
 کرده بودم هم خاموش!!! یداریغزل خر یکه برا

 یهم برا یاگر راه حل یبود که باز دسننت به دامان محمد شنندم... حت آنوقت
شکلم پ سبکم  یکرد، اما حرف زدن باهاش تو ینم دایم شش  دفتر آرامش بخ

 کرد.. یم
فت مک بگ دیبا تیموقع نیا یتو گ خانواده ک کهینه ا رمیاز   یورد شننتریب ن

 میبار هم که شننده غرور را کنار بگذار و درسننت تصننم کی یکنم... گفت برا
. ستین یورز نهیو ک یو عاقالنه رفتار کن... گفت االن وقت لج و لجباز ریبگ
ش ات مانده تال یزندگ سننمانیکه از ر یکینخ بار نینگه داشننتن هم یبرا دیبا
 .یکن

حاضننر نبود نگاهم کند. گفت من  یبود که سننراغ مامان رفتم. اول حت آنوقت
نام ام یپسننر گرید قدر برا ریبه  ندارم... ان قدر  شیحسنننام  حرف زدم، ان

شد و  یزدم تا کم واریکردم، انقدر خودم را به در و د یاداوریخاطراتمان را  نرم 
 ؟حسام ریام یبود که کرد یچه حماقت نیآخر ا دیبا بغض پرس
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 ،شیها یاز صنندف و روابطمان گفتم. از آمدنش به شننرکت، کارشننکن شیبرا
ستاد و باع   یامیترش، پ یو طالق ناگهان یازدواج ناگهان شوم فر شب  که آن 

شد و نها یدعوا  انمانیکه م یرفتن به خانه اش و اتفاق یبرا لمیدل تایمن و غزل 
 افتاد.
ست و حق تواندیآدم مگر چقدر م کیشد. گفت  یباورش نم مامان ش ریپ د با

را خراب کند فقط به خاطر دل  یزندگ کیبزند؟  ییکارها نیکه دسننت به چن
شد؟ و من در  یکنیتو باور م ریخودش؟ گفت ام شته با ستت دا صدف دو که 

 یاست؟! صدف یچه کشک گریجوابش فقط پوزخند زدم... که دوست داشتن د
 شیبه خواسننته ها دنیرسنن یبرا لهیوسنن کیخودش به عنوان  یبچه  ازکه 

 کند،یم شیعقده ها یکه هم خون خودش را قربان یصننندف کند،یاسننتفاده م
 را دوست بدارد؟! یکس تواندیکه اصال دل ندارد، مگر م یصدف

صب ختیانقدر بهم ر مامان صدف گ یو ع آمد همانجا به  یم رشیشد که اگر 
 ...دشیکش یم بیصل

 یرگ خواب بابا را تو دانسننتمیکه م نیکردن با مامان خوب بود، هم صننحبت
 کند. شیو رو ریز تواندیدستش دارد و سر سه سوت م

ضمن ا یبا بابا حرف زد... کم مامان شد من هم حرف زدم... بابا   نکهیکه آرام 
مه  دیتاک ها یکرد ه تک  با دا ییک ته  هم موافق  ییکه خوردم حقم بوده و الب

 یچه کار منیگفت صبر کن بب یغزل است، ول یراه برا نیبهتر ییاست که جدا
کار ی... و حتدیآ یاز دسننتم بر م  نیآد، هم ینمهم از دسننتش بر  یاگر 

 یدلگرم میکند خودش برا یم تمیحما دانسننتمیکه م نیاش، هم یبانیپشننت
 بود...
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 یآمده بود دختر ادشیکرد... تازه  یاصننال درک نم ییدا نکهیخب، مثل ا یول
با  ازیبزرگتر ها ن تیبه کمک و حما یبه فکرش باشننند... وقت دیهم دارد که 

 دست ایدن یداغتر از آش شده و همه  یحضور نداشتند و حاال کاسه  م،یداشت
 بزنند... نیبه دست هم داده بودند تا من را زم

ام...  دهیماه اسننت غزلم را ند کیبه  کینزد یزی... چشننومیم وانهیدارم د واقعا
 ام... دهینشنرا هم  شیصدا یکه حت

بان من چطور ظرف هم ییدا دانمینم و بد  نیمهر قدر م*س*ت تاه ان مدت کو
ا ت اوردیکند غزل را به ساختمان خودشان ب یمامان هم جرئت نم یشده که حت

 ...نمشیهم که شده بب قهیچند دق یبرا
 درمانده شده ام... ،یدرماندگ یکلمه  یواقع یمن به معنا و

**** 
ا ر یمان ی جانزدهیه ی. صداستمیا یعقب م یفشارم و کم یزنگ را م یشاس

صدا شودی... در باز مهیی:دادیگویکه م شنومیم سل کم یو  ست: ک یع  یدور ا
 !؟یبهت گفت درو باز کن

از همانجا عسننل را  گذارم،یخانه که م اطیو پا به ح دهمیرا به عقب هل م در
 یرا برا . خودمنمیبیبه ساختمان م یمنته یپله ها یطلبکار و دست به کمر باال

 روم. یقبال آماده کرده ام و جلو م شیها هیغرغرها و طعنه کنا
 : سالم...میگویو آهسته م ستمیا یپله ها م نییپا

 سالم. کیچرخاند: عل یچشم م یکاسه  یرا تو شیها مردمک
 تو؟! امیب شهی_ م
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د، باال نرو شیصنندا کندیم یسننع کهیدر حال یو عصننب دیآ یم نییپله پا کی
هان؟ نه واقعا  رحسننام؟یام نجایا یاومد یپا شنند یی: واقعا با چه رودیگویم

 روت شده؟! یچطور
 ...میحرف بزن دی: بازنمیم پلک

 وادخی... واقعا دلم نمری! برو امم؟یبزن گهیکه با همد میدار ی_من و تو چه حرف
 بوده شکسته بشه! نمونیکه تا حاال ب یاحترام

 ...داردیبرم یداخل رفتن قدم یچرخد و برا یم و
 ...یگفت شهی: خودت هممیگویم تند
 رو کمکت حساب تونمی: هر وقت بخوام مکنمیو اضافه م ستدیا یحرکت م از

 کنم...
 کند... یرا مشت م دستش

 رفام.ح دنی... البته بعد از شنرمیبار ازت کمک بگ نیاول یبرا خوامی_ حاال م
بد و  یم نیزم یرو رو شی. پاهاکنمیچرخد. زل زل نگاهش م یعقب م به کو

 تو... ای: برودیداخل م
که برا ماجرا ند دق کنم،یم فیتعر شیرا   رهیحرکت، خ یمسننکوت و ب قهیچ

ن کوسنن تایگزد و نها یکشنند و لب م یم قی... تند تند نفس عمکندینگاهم م
بر سننر پخمه ت کوبد: خاک  یسننرم م یو محکم تو داردیکنار دسننتش را برم

 ینجوریا که یریبگ یدخترو نتونست هیخاک عالم تو سرت... جلو  یعنیکنن... 
 ...تیاومد تو زندگ واشی واشیداد و  تیباز

 : من احمقو بگو کهکندیو به سرعت بغض م ردیگیدهانش م یدستش را جلو و
سننالو  کی نیچند وقته فقط... نگو کل ا نیکردم مشننکالت غزل هم یفک م
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ه اومد رتیگ یزن هیعرضننه بدبخت  ی... بخوردهیم زدهیداشننته نون تو خون م
 ییبال نهمهینکبتو دوس داره که با ا یماه، حرف گوش کن، مظلوم... انقدرم تو

سرش آورد شو م یکه  شه که دوباره برگرده پ یداره خود  ی. اونوقت توشتیک
 کنم؟نصفت  نجای! بزنم هم؟یکنیباهاش تا م ینطوریا ینکبت

 نی: مگه من خودم خواسننتم ادوزمیم میرو شیپ زیم ی هینگاهم را به پا معذب
 ارم؟یبالها رو سرش ب

 : پس من خواستم؟!کندیرا گرد م شیچشمها
 ن؟یکنیدعوا م نی_ دار
 : مگه نگفتم تو اتاقت باش؟توپدیم یو رو به مان شودیم زیمخین عسل

دود. نفسننم را پر شننتاب  یو به سننرعت به طرف اتاقش م کندیبغض م یمان
 ...نمی: کمکم کم غزلو ببمیگویفرستم و آهسته م یم رونیب

! بابا ؟ی: چطورردیگیگم شننده م شیتو یکه مان یینگاهش را از راهرو عسننل
 ذاره؟یمگه م

 خود داره... یکه جا ییدا ،یدیدرس م طونمیش ی_ تو اگه بخوا
 شوی! بابا کار و شرکت و زندگم؟یکنیم یباز میما دار یحسام تو فکر کرد ری_ ام

 شیدفتر یکارا ی. حتدارهیغزل افتاده... چشننم ازش برنم یول کرده دنبال کارا
 !؟ینیکنم که تو غزلو بب یکار هی ی... من چطوردهیخونه انجام م یرو هم تو

 شننه،ی، داره افسننرده م.. بگو گ*ن*ا*ه دارهدونمیفشننارم: نم یام را م یشننانیپ
نه دلش و یدور هی شیببر یری.. بگو مشنننهیم ضیبره مر شیپ ینطوریا ا بز

http://www.roman4u.ir/


 939 بی نهایتند لبخ

شه...  شم تنگش به من بده که دا هیب  شیاریب یخوایفکر نکنه م ییچهار تا فح
 ...نمشیمن بب
. من خنگه.. یبابا یدونی: آخه مردیگیو شننماره م داردیرا برم میسنن یب یگوشنن

 ..شهیباورش م یزود
 .داغتر از آش بشه.. یکاسه  دیاومده با ادشیتو تازه  ی: بابازنمیلب غر م ریز
 ... درست صحبت کن..ی: اوودهدیتذکر م یوحشتناک یچشم غره  با

 خب بابا... لهی: خکنمیرا کج م دهانم
با.. خوب با غزل چطوره؟! هنوز  م؟یما هم خوب ی! مرسنن؟ی_ الو سننالم 

 !ه؟یهمونطور
 ...زنمیبه دهانش زل م مشتاقانه

 ...رونیب نشیببر نی. خب بردارشهیم ضیکه مر ینطوریبابا ا ی_ ا
 : نننننه...میگویصدا م یو ب کوبمیام م یشانیکف دست به پ با

شمهاش سردگ نی! بابا ااد؟ینم یچ یعنی: کندیگرد م میرا برا چ گرفته  یبچه اف
نه چدیبکن یفکر هی... خب سنننتین شیخودش حال نه حرف  خوره،یم یزی. 

 رحسننامویام نیخدا ا یبخوره خب.. ا ییهوا هی نشی... به زورم شننده ببرزنهیم
 لعنتش کنه...

من گوش  به حرف دیببرمش؟! شا امیبابا... من ب ی: ادهدیم هیمبل تک یپشت به
 داد.

... _ 
کم  هی. شنننهیسننبک م زنهیکنه. حداقل با من حرف م ی_ پدر من فرار که نم

 خودم. شیخونه پ ارمشیدم مبع میگردیم
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... _ 
 خودش... یبره خونه  ذارمیراحت... خودشو بکشه هم نم التونی_ نه خ

... _ 
... باشننه پس میکنیاونجا صننحبت م امیبزنه... حاال م ذارمی_ چشننم زنگم نم

 آماده باشه... چشم... قربان شما... فعال... دیبهش بگ
 !فه؟ی: ردزنندیبرق م میچشمها

نه که خ شننتوی: نبردیرا باال م دسننتش م به خاطرت مجبور ،یآدم یلیببند... 
 دروغم بگم. نهمهیا

 به من زنگ بزنه... یذاریخونه ش نه م یبریکه... نه غزلو م ی_ دروغ نگفت
 ... نفله...نمیکوبد: بکش کنار بب یم میو به ساق پا شودیجا بلند م از
 ...رودیکند و به اتاق م یعبور م میاز جلو و

*** 
 !؟ی: با خاله دعوا کردشودیجابجا م میپا یرو یمان

 یکشننمش: نه... ک یباال م میپا یو رو گذارمیشننکمش م یرا جلو دسننتم
 زده؟ یحرف نیهمچ
 ..دمی: خودم فهمسدیل یاش را م یپفک یاندازد و انگشت ها یباال م شانه

 ؟یدی: از کجا فهمکنمیم زمزمه
 میفتر یداده: اون روز شودیپخش م ونیزیکه از تلو یحواسش را به کارتون تمام

 کرد... یم هیخونه آقا جون، خاله همه ش گر
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 باز شنندن در و یکوبم. با صنندا یکاناپه م یو سننرم را به پشننت کنمیم یپوف
 یبا عجله به شننانه  اط،یسنننگفرش ح یرو نیماشنن یرهایتا شیمتعاقبش سننا

 ..یی... پاشو دای: مانزنمیم یمان
پرم و خودم  یو من مثل فنر از جا م دهدیسر م نییبه پا میپا یرا از رو خودش

سر یقد یرا به پنجره  صله مثل بادکنک یم ییرایپذ یسرتا سانم و بالفا که  یر
 ... عسل تنها برگشته!!!شودیم یبهش سوزن زده باشند، بادم خال

 چسبانم... لعنت به یام را به ساعدم م یشانیگذارم و پ یم وارید یرا رو مشتم
 بخت بد من... لعنت...

 حسام...؟! ری: امدیگویاز پشت سرم م یلرزان تینها یمرتعش و ب یصدا
 شیکه پ یبرد... مطمئنا دختر یچرخم و ماتم م یبرق گرفته ها به عقب م مثل

 : غزل...؟!زنمی. لب مستیغزل ن ستادهیا میرو
 و زدیریدلم فرو م یتو یزیاندازد. چ یآغوشم م یغزل است که خودش را تو و

شه  شم م یاز گو ست مان نمیبیچ سل د  دیراهرو نا پد یو تو ردیگیرا م یکه ع
 ...شوندیم

ست صدا رمیگیآورم و انچنان محکم کمرش را در بر م یرا باال م میها د  یکه 
 ...شودیآخ گفتنش بلند م

 ..ننننری: امزندیخودم حل کنم.. با ناله صدا م یوجودش را تو خواهدیم دلم
 _ جونم.. جونم...

 ...ادی_ دردم م
گذرانم...  یاز نظر م صنانهیصنورتش را حر یو تک تک اعضنا کنمیم شیرها

 گذارد: دلم تنگ شده بود... یگونه ام م یدستش را رو
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 ب*و*سم: منم... یچرخانم و کف دستش را م یرا م سرم
 یاجازه  مان،یتک تک حرف ها دنیاتاق و شننن یعسننل تواز حضننور  یاگاه

همراهم  کنمیکشننم و وادارش م ی... دسننت غزل را مدهدینم شننتریب یشننرویپ
 ...میبر ای: بدیایب

 _ کجا؟!
 ...میبر ای_ هر جا... فقط ب

 شنوم: کجا؟! یطلبکار عسل را م یبه در صدا دهی. نرسشودیم همراهم
 ...کندیو با اخم نگاهمان م ستادهیبه کمر ا دست

 ...دمیگردونم... قول م یفشارم: تا غروب برش م یغزل را م یها انگشت
: تا دکنیم دیصبح است. با حفظ اخمش تاک ازدهیاندازد.  یبه ساعت م ینگاه

 ...ارشیقبل از ساعت هفت ب
 ...می: برکشمیو دست غزل را م دهمیتند سر تکان م تند
 یخداحافظ ایاز عسنننل تشننکر  رودیم ادمی یو من حت میزنیم رونیخانه ب از

 کنم...
***** 

 _ غزل...
 _ هوم...
 _ غزل...

 _ هنننا...؟!
 ؟یدی_ خواب
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 .کندیام محکم تر م نهیدستش را دور س یو حلقه  دیگویم یکشدار نچ
 .شهیچسبانم: ساعت ش یکمرش م یدستم را به تخت کف

 _ خب باشه...
 .نمتیکنه بب یکمکم نم گهیکنم عسل د یبدقول ندفعهی_ ا

سل حرف زذارهی_ اههه... م شب نرم خونه ش هم زنهیم ادی... ع .ً وگرنه کال ام
 گه. ینم یزیچ

. : نکن..زندیخورد و غر م یم ی. تکانمیسا یرا به کمرش م میانگشت ها نوک
 .یکنیم تیاههه... چقدر اذ

 بهت بدم؟! یخوش خبر هی_ 
 .دیگویم یآلود هوم خواب

 .رونیب کننی_ دارن از شرکت پرتم م
 کردن. یم نکارویا نایزودتر از ا دی... بای: به سالمتکندیم زمزمه

 _ غزل؟!
باال م سننرش گه دروغ م یرا  لت نم گم؟یآورد: م جا تو خونه  یکشنن یتو خ

ضع نیبا ا ؟یریسر کار نم یبرا چ ؟یخوابیم یخوریم از  گهیچهار روز د تیو
ش یطال جواهر ندارم ببر گهیمنم د م؟یبخور میاریکجا ب ر کن ... برو کایبفرو

 مننننرررد... دهه...
شاد م یشوخ و به دور از ناراحت لحن شت موهاکندیاش، روحم را   شی. با انگ

سننق  کنمیم دایپ ینون هی... منم یکنم: فعال که تو نون خور بابات یرا شنننانه م
 بزنم...

 !رون؟یپرتت کردن ب یحاال چطور پرسد: یو با مک  م خنددیم زیر
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که پرتم نکردن... گفتم دارن پرتم م ف یی... توالرونیب کننی_ هنوز   ایت گ
 یطورنیکوچکتر... ا یاز شننعبه ها یکیمنتقلش کن به  ایسننهامتو واگذار کن 

نا... بازده شرکتو آورد شهیکه نم ن ن ن چهار پنج ماه جمعا  نیا ی... تونییپا یآق
 .یومدیچهار پنج هفته هم سر کار ن

... خب حق داره بنده اریمردمو در ن ی: اداردیگیام م نهیاز سنن یزیر شننگونین
 خدا...

 !ر؟ی: امزندیکشم. غزل آهسته صدا م یم یقیعم نفس
 _ جانم؟!

. حرکات نوازشگر انگشت شنومیتندش را م ینفس ها یو صدا کندیم سکوت
 شده؟! یزی: بگو غزل... چدهمیرا از موها تا ستون فقراتش امتداد م میها

.. زیمدت از اون چ نیا یبپرسم... بپرسم تو خواستمی... میعنی_ نه.. خب... 
 نه؟ ای یهم خبر دار یهمون نکبت

 .گهی: حال خوشمو خراب نکن دکنمیم یپوف
 فقط... دمیسوال پرس هی: کندینجوا م یدلخور با

ار چند ب هی... دمشی... نه ندزمینگفتم عز یزی: منم که چکنمیم ییدلجو ازش
 شد.. الیخ یب میریگ ینم لیمن تحو دیزنگ زد هارت و پورت کرد د

 ما نیشننعور ع*و*ض*ی... بب یکه بغض کرده: ب فهممیم شیلرزش صنندا از
 چی... سر هیکن یبهش نم ی... تو که اصال توجهمیبهش ندار یچکاریاالن ه

 نشد.. یچیخودشم ه بینص ختیما رو بهم ر یو پوچ زندگ
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نداره... من  چکسننوی... هکشنننهی: اونم داره عذاب مکنمیرا نوازش م شیبازو
اش بر نی... همرونی... م  سننگ از خونه پرتش کردم بکنمیم رشیانقدر تحق
کاراشننو  ی... صننبر کن... تقاص همه شننهیم نمیبدتره... بد تر از ا یاز همه چ

 بده.. دیبا
 کشد: گرسنمه... یعضالتش را م یکشد و کم یم یقیعم نفس
ونمت بعدم برس میبخور یزیچ هی رونیب می. پاشو برخچالیتو  میندار یچی_ ه

 عسل... بلند شو.. یخونه 
ا و برج دیآ یکش و قوس م گرید ی. کمزنمیم شیآرام به بازو یچند ضننربه  و
 .کشم یتخت باال م ی. خودم را روندینشیم

 گرداند و از تخت یشننانه اش برم یافتاده، رو شیبازو یبند تاپش که رو غزل
 ..یرود: راست یم نییپا

 شده؟ یرسانم: چ یم نیرا به زم میو پاها نمینشیتخت م لب
 نیشننلوار ج بیاز ج یدیتک کل ،یدو انگشننت اشنناره و وسننط و به سننخت با

 خونه تونه؟! دی: کلزندیبرق م میکشد. چشمها یم رونیتنگش ب
 بابا کش بیاز ج ی: نچ! مال در تراسننه. اومدندهدیتکان م نیرا به طرف سننرش

 اشه.ب دهی. فقط خدا کنه بابا نفهممیاز روش بساز یکی میرفتم... سر راه بر
 یرا که باال گرفته از دسننتش م یدیو کل برمیپرم و به طرفش هجوم م یجا م از

 .رونیب میریقاپم: عاااشقتم جوجه... بدو برو حاضر شو م
. فشننارد یرا به گونه ام م شیو لب ها شننودیپنجه بلند م ی.روزندیم یلبخند

 .رمیگیکمرش را محکم در بر م
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: لباس خوشننکل زندیو چشننمک م دیآ یفرود م شیپا یپاشنننه  یرو ینرم به
که باهاش اومدم تنم  ییعسننل همون مانتو یرفتم خونه  یوقت یول پوشننمیم
 که بابا شک نکنه.. کنمیم

کان م جانیه با با غزل بدهمیسننر ت که  قت اسنننت  ند و ته ا رونی. چ  مینرف
 رونیدوبار، شاممان را ب یکه حداقل حداقلش، هفته ا ییخننننندا... آن هم ما

م ه یزیاگر چ یحت- دمانیخر یو هر پنحشنبه شب برنامه  میخوردیاز خانه م
 بود. شیسر جا -میدیخر ینم

سته مکندیشانه م نهیآ یرا جلو شیموها غزل سم: موهات د ی. آه  ینم گهیپر
 !زه؟یر

سننطل کنار  یو تو کندیبرس را جدا م یدندانه ها انیجمع شنننده م یموها
 نه به شدت قبل... ی: چرا... ولزدیریکنسول م

هان هان میگویم یآ ناگ با تو ب یاخم م یو غزل  ند: من  ها  امینم رونیک
 ...ینطوریا

 ؟ی: چطورکنمیرا گرد م میچشمها
ندازد: هم یاش م ینیب یرو ینیچ ماتو بزن ی. هپلگهید ینطوریا ... برو پشنن

 پوست برگ گلم خراب شد... اه..
 خندم: چشمممم... تو حون بخواه... یدغدغه م یب
 : عشق من...کنمیبا مک  اضافه م و

 ...زنندیبرق م شیچشمها
**** 
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 من و غزل... یپنهان یها داریو باز هم د گرید یهفته  کیهم  باز
دختر و  کندیفکر م ندیکه هر کس بب میکنیم اطیاحت مانیتماس ها یتو آنقدر

طرح  ماتیکه دور از چشننم خانواده ها میهسننت ینوزده سنناله ا -پسننر هجده
 ...میا ختهیر یدوست

باال بروم و  یاضننطرار یگذارم، تا از پله ها یم ییدا یدفعه که پا به خانه  هر
 .شودیسال از عمرم کم م کیوارد اتاق غزل بشوم، 

و صبح زود موقع برگشتن هم مجددا در  کنمیکه دارم در را باز م یزاپاس دیکل با
 شک نکند. ییتا دا کنمیرا قفل م

 یکم و میریگیو هر بار که تماس م میرا به غزل داده ام تا در تماس باش لمیموبا
 باز مچش را گرفته... ییکه نکند دا رودینفسم بند م دهد،یتر جوابم را م رید
شده... هم یکم مانیها داریروز ها، د نیا سانتر   ی هیروح ندیبیم ییکه دا نیآ

را مثال با عسننل و در واقع با من  یشننتریوقت ب دهدیغزل بهتر شننده، اجازه م
 بگذراند....

غزل را که  ی هیمحال اسننت روح ...سننتیات خنگ که ن ییدا دیگو یم بابا
 .دیو بو نبرده باشد شما ها در ارتباط هست ندیتا آسمان فرق کرده بب نیزم
با دا دیگو یم که من  قدر  با  لیات حرف زده ام و دل ییآن و برهان آورده ام، 
ست دا چکسیه شخص ا شده و به اندازه  ییحرف نزده بودم. م قبل  یات نرم 

 اما باز هم مردد است...... ستیو ناراحت ن یعصبان
به تو  که پدرت هستم یمن یبه تو اعتماد کند وقت دیبا یچه حساب یرو دیگویم

 !؟یات بزن یبه زندگ یدیاعتماد ندارم و هر لحظه منتظرم گند جد
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ص یمن اگر به زندگ مینوک زبانم آمد بگو تا ص ریام گند بزنم تق طالح شما به ا
دادم  حی.. اما ترجدیاسنننت که ما را به حال خودمان رها کرده ا مانیبزرگترها

 ...دیاین شیپ یدلخور گریحاال که بابا کوتاه آمده و قصد کمک دارد، د
..... 

پرت  میرو شیپ زیم یرا رو ونیزیو کنترل تلو دهمیم هیسنننه کنج کاناپه تک به
 ...کنمیم

 ...شهینگرفته برعکس هم یصبح است و هنوز غزل تماس ازدهی ساعت
 ...رمیگیمامان را م یفشارم و شماره  یام را م یشانیپ

 ماریب کی یعصننر که به مطب رفته و بعدش هم برا روزیاز د دیگویم مامان
 هم از غزل ندارد... یهنوز به خانه نرفته و خبر مارستان،یبه ب یاور انس

سزنمیخانه زنگ م به .. .ستی. حتما آوا خانه ن..دهدیتلفن را جواب نم ی... ک
 ...شودیخراب شود متوجه نم ایو اگر دن خوابدیآراد هم تا لنگ ظهر م

... مکنیگذارم و باز به سنناعت نگاه م یکاناپه م یرا کنارم رو میسنن یب تلفن
 به دوازده مانده... قهیدق ستیب
 ...نمینش یم خیزده س جانیزنگ تلفن، ه یفشارم و با صدا یام را م یشانیپ

خودم که حاال دست غزل است، به سرعت تماس را  لیموبا یشماره  دنید با
 !!؟؟یی... کجای: غزل تو که منو کشتکنمیبرقرار م

سراز ایدن یامانش، هر چه حس بد تو یهق هق ب یصدا  ریوجود دارد به دلم 
 حسن... حسام... ری... امعیه عی: امن .. هکندیم

 شده؟! یپرم: غزل؟! چ یفنر از جا م مثل
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.. .عی... هری... امعی... هایب ری: امدیگویم دهیبر دهیاش، بر هیهق هق گر انیم
 ... صدف مررررررد....عیه عیه عیه عیصدف... ه

 ......نمینشیکاناپه م یو همانجا رو شودیسست م میپاها
**** 

شود.  یها بلند م کیالست غیج یکه صدا یطور کنمیپارک م انهیرا ناش نیماش
و  میگو یم ییخدا ایبرج متوقف شننده،  یکه جلو یدیآمبوالنس سننف دنیبا د

 .شومیم ادهیپ
 ...ایفقط گفت: ب میدر جواب سوال ها غزل

 تازه ام... یبدبخت کیحاال من آمده ام و منتظر  و
که  ی. دو مرد برانکاردشننومیباز اسننت و به سننرعت وارد سنناختمان م مهین در

ز هر ا شتری. بدودیو غزل هم دنبالشان م کنندیرا حمل م دهیخواب شیصدف رو
 .کندیغرق خون صدف شوکه ام م یلباس ها ز،یچ

 ...ننننننننرینالد: ام یم دنمیبا د غزل
کند. بهت زده، صنندف را تا خارج شنندن از  یآغوشننم رها م یخودش را تو و

 غزل؟ یکرد کاریزنم: چ یو لب م کنمیبا نگاه دنبال م یالب
نکردم... به خدا...  یکار چی: من هکندیمشننت م نهیسنن ی هیرا از ناح راهنمیپ

 من...
و از ساختمان  کنمیم شی... رهادهدیحرف زدن نم یامانش اجازه  یهق ب هق

 .کندی... غزل اردک واردنبالم مرومیم رونیب
 پرسم: زنده س؟! یو م کنمیلب باز م یسخت به
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 :دهدیاندازد و سر تکان م یبه چهره ام م یاور انس نگاه سرشار از تعجب مامور
 خب.. بله.. زنده س...

سننوال  ی هیبق یبرا شننودیم یمضنناعف یانر  نیکشننم و هم یم یقیعم نفس
ا ر مارستانیروند... مامور اور انس نام ب یم مارستانیپرسم کدام ب ی... ممیها
چرخم. مثل ابر بهار  یبه طرف غزل م کند،ی. آمبوالنس که حرکت مدیگو یم

 .زدیر یاشک م
 ...ایکشم: ب یرا م دستش

 پرسد: کجا؟! یترس م با
و اول غزل را داخل  میشننوی. وارد سننناختمان مدیایهمراهم ب کنمیم وادارش

 فرستم. یآسانسور م
 !؟یکنیم کاریچ ری_ ام

 یچه غلط نمیلحظه حرف نزن بب هیفشننارم: غزل  ینه را م یشننماره  ی دکمه
 .کنمیدارم م

. با انزجار نگاهم را از خون خشک رومیباز است. داخل م مهیواحد صدف ن در
ست غزل را م رمیگیکفپوش م یرو یشده  شمیو د صورتت ای: بک ست و  و برو د
 بشور.

 ...رحسامی: امزندیم هق
 زود باش... می: وقت ندارزنمیم ادیکشم و فر یرا م میموها
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سکه مخ یم یتکان ادمیفر یصدا از سک شت کمرش  یورد و به  ست پ افتد. د
 یشتریب متیبا مال نباریو ا دهمیهلش م یبهداشت سیو به طرف سرو گذارمیم

 : غزلم زود باش.کنمیرفتار م
. خون رمیگیآب م ریغزل را ز یو خودم دسننت ها کنمیرا باز م ییروشننو ریشنن

. دستم کندیرا قرمز م ییروشو دیسنگ سف شیدست ها یرو یخشک شده 
شت گردنش م شتم را پر از آب م گذارم،یرا پ صورتش م کنمیم ش یو به  م: پا

 نکن... هی... گرگهی... بسه دسییییه
ست شو شیها د سنگ رو شارم و  یام را م یشانیگذارد. پ یم ییرا دو طرف  ف

 روم... یم رونیب
 ییاز دستشو سیچرخم. غزل با سرو و صورت خ یوسط سالن م فیتکل بال

 .دیآ یم رونیب
بزرگ و کوچک خون  یکرم رنگش لکه ها یمانتو ی. روکنمینگاهش م رهیخ
 .شودیم دهید

 ریکه ز ییمانتو نیو اول کنمیروم. در کمد را باز م یو به اتاق م زنمیم کنارش
 کشم. یم نییرا پا دیآ یدستم م

 !؟یکنیم کاری_ چ
 بپوش. ای: برمیگیو مانتو را به طرفش م رومی. جلو مستادهیدر ا یدر آستانه  غزل

 !نو؟ی_ ا
: فکر کن مال کنمیرا باز م شیمانتو یو دکمه ها شننومیدسننت به کار م خودم

 ... عجله کن غزل.سیصدف ن
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و  یانگشننت یها یکبود یاورد. نگاهم رو یرا در م شیمانتو یتینارضنننا با
 شده؟! ی: گردنت چماندیگردنش ثابت م یقرمز

ستش شم ها یو تو ستدیا یاز حرکت م د ضش مجددا  شودیم رهیخ میچ و بغ
 ... خفه م کنه..خواستی: مکندیسر باز م

 برد: صدف؟! یم ماتم
 میسایهم م یرا رو می. دندان هاشودیتند م می. نفس هادهدیسر تکان م هیگر با

 : زود باش بپوش.میگویو م
و به طرف در  دارمیخودش را هم برم یکشند. مانتو یرا با انزجار به تن م مانتو

 ندم.ب یدر را م ،ینگاه کل کیو با  دارمیخانه را از پشت در برم دی. کلمیرویم
 یعقب م یصننندل یغزل را رو ی. مانتومیرو یم رونیتند از سنناختمان ب تند

 .شومیگذارم و سوار م
 ..رهی: اگه بمدیگویبا هق هق م غزل

ت تا هف ی... اون لعنترهیبم رهی: انقدر نگو بمکوبمیکف دسنننت به فرمان م با
 !نجا؟یا یایب یبه تو گفت پا ش یجون داره.. اصن ک

 رون،یم ببر ریام یاز زندگ خوامی... گفت منهیمنو بب دی_ بهم زنگ زد... گفت با
 یباهاش زندگ یشننیحاضننر نم گهیکه تو هم د دمیبهت نشننون م ییزایچ هیاما 
 ...یکن
 غرم: ک*ث*ا*ف*ت.. یلب م ریز
من  یگوشنن دهی: اونوقت صنندف از کجا فهمهددیبالفاصننله مغزم آالرم م و

 دست توئه که بهت زنگ بزنه؟!

http://www.roman4u.ir/


 953 بی نهایتند لبخ

 : خب... خب..کندینگاهم م مات
 غزل... احمق... ی: احمقدهمیتاسف تکان م یرا به نشانه  سرم

نگ گاهم م گ ندین مه م ک تهی: مدهمیو ادا نه... د خواسنن تو  دهیبه من زنگ بز
 !؟یجواب تلفن اونو داد یچ یزده بهت... اصال تو برا یدست هی یبرداشت

 ... خب...خواستمی_ من م
 ..دونمی: نمکندیرا آزاد م نفسش

 جیر بسصد نف نمتیبب خوامیم قهی: من دو دقچانمیپیو فرمان را م زنمیم پوزخند
شننده  ی... حاال چیریو م رونیب یایکمک... مثل دزدا از خونه م یبرا شنننیم

 !شش؟یپ یکه تا صدف خانوم اراده کرد بدو بدو رفت
هت ب یحاال چ ؟یمجسم رو نشناخت طانیش نی: تو هنوز ابرمیرا باال م میصدا

 هان؟ ؟یکن یبا من زندگ ینخوا گهینشون داد که د
 فشارد: سر من داد نزن... یم شیگوش ها یرا رو شیدست ها کف

چسبانم: من واقعا  یستم را به دهانم مگذارم و پشت د یرا لب پنجره م آرنجم
 صدف...؟! شیپ یرفت یپا شد یفهمم... با چه عقل ینم

 تو دامنش! یبچه گذاشت هیو  ششیپ یکه تو رفت ی_ با همون عقل
و  فشنناردیهم م یرا رو شی. لب هاکنمیگرد شننده نگاهش م یچشننم ها با

کهی: ادیگویمرتعش م به روت نم یزیچ ن که  سنننتین یمعن نیبه ا ارمیرو 
 فراموشش کردم...

 .گرداندیو سرش را برم ردیگینگاهش را م و
 .ودشیم یسکوت سپر یتو مارستانیبه ب دنیو تا رس زنمیپلک م محکم
 و چشمهاتو ببند. یبده به صندل هی: تکمیگویرو به غزل م آهسته
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 !؟ی_ چ
 بکن... گمیرو که بهت م یتوپم: کار یم کالفه
... دارم ضیکه مثال مر کنمیرو به نگهبان به غزل اشاره م. رودیچشم غره م غزل

ا ت بردیرا باال م یدر ورود یو اهرم جلو دهدیتکان م دییتا یبه نشننانه  یسننر
 را داخل ببرم... نیماش

 ...امیتا من ب نیتو ماش نی: بشمیگویو روبه غزل م شومیم ادهیپ
 ..امی: نه منم مشودیم ادهیسرعت پ به

 انجام بده... گمیرو که بهت م یوووف... کار_ اوف غزل... ا
 !؟ی... اگه مرده باشه چامی_ منم باهات م

 ...نیتو ماش نیبزنم... ال اله اال الله... بش نیمرده، همچ یبگ گهیبار د هی_ 
 یو پشت سرش م میگویم یلب ریز ی. لعنترودیکشد و م یتوجه راهش را م یب

 یکه جلو نمیبیهمان مامور اور انس را م م،یشویم کیکه نزد رشیروم... به پذ
 .ستادهیدستش ا یتو میس یبا ب یمرد کت و شلوار پوش

دن. آور فی: بفرما خودشون تشردیگویو م دهدیما با دست نشانمان م دنید با
 آقا هم بعدا اومدن. نیخانم با ما تماس گرفتن و ا نیا

 اومده؟! شیپ یپرسم: مشکل یو آهسته م رومیم جلو
 !د؟یدار یچه نسبت ماریچسباند: با ب یرا به چانه اش م مشیس یب مرد

 : همسرم هستن.کنمیاندازم و زمزمه م یبه غزل م یشرمنده ا نگاه
 کشد: همسر.. یم یاندازد و هوم یپرپشتش را باال م یابروها
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: به به... چه همسننر دیاسننت که انگار واضننح بگو یحرف زدنش طور لحن
 ...یشناس فهیوظ

 !؟یانم چ_ خ
. همسرم بودن.. شیهستن... اون موقع پ میی: دخترداکنمیبه غزل نگاه م مجددا

 بعد با من تماس گرفتن...
 اتفاق افتاد؟! نیپرسد: چطور ا یبه غزل م رو

وکه ش میی: االن دختر دامیگوی... آهسته مدوزدیاش را به من م دهینگاه ترس غزل
 .دینداره... اگه امکانش هست سواالتتون رو بعدا بپرس یشده و حال مساعد

 .دیخارج نش مارستانیخب.. اما از ب اری: بسدیگویو م دهدیتکان م یسر
 .داردیراهرو برم یمحکمش را به طرف انتها یو مرد قدم ها میگویم یا باشه
 . مجبور شدم.دیفشارم: ببخش یو دست غزل را م کشمیم یراحت نفس

 نداره. بی: عکندیم زمزمه آهسته
 یصننندل یو غزل را رو میرویسننبز زنگ م یکیپالسننت یها یطرف صننندل به
 صدف بپرسم، خب؟! تیتا من برم از وضع نی: بشنشانمیم
 : خب...کندیم یباز شیانگشت ها با
 رشیو مسننئول پذ دهمی. مشننخصنننات صننندف را مرومیم رشیطرف پذ به

 کنم. دایپ توانمیکه پزشک صدف را کجا م کندیام م ییراهنما
شک بخش برم شیبعد که از پ ی قهیدق ده  توانمیمن یبدذات تیدر نها گردم،یپز

 لبم را جمع کنم. یلبخند رو
شحال بودن از بابت از ب دانمیم ن که از خو یگ*ن*ا*ه یب یرفتن بچه  نیخو

خالص شدن از دست  یخوشحال یپست بودن است... ول تیخودم است نها
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گاه لبخند رو یرفتن آن بچه م نیاز ب یصدف، به ناراحت لبم  یچربد و ناخوادآ
 .ندینش یم
 وجود ندارد... یاتصال ینقطه  چیه گریمن و صدف، د نیب

 شد؟! یپرد: چ یاز جا م دنمیبا د غزل
ب*غ*لش رد  ریرا از ز میروم و دست ها ی. جلو مستین یجمع شدن لبخندم

 حسام... ری... زشته... امری: امخوردیآغوشم تکان م ی. معذب توکنمیم
 نگو... یچی... هسیفشارم: ه یم شیموها یام را رو چانه

 .ندینش یم میو پشت کتف ها دیآ یباال م شیها دست
 تموم شد. گهی: دکنمیزمزمه م یآهستگ به

 ناباور است: مرد؟! تینها یب شیصدا
ست. بازوها نباریا صدا دار ا شمش: چ یو عقب م رمیگیرا م شیخنده ام   یک
 نمرد... بچه ش مرد... ریمرد مرد... نخ یتو؟! ه یگیم

 یکسر ی. توگذاردیدهانش م یو هر دو دستش را رو خوردیم یزده تکان شوک
 .شودیپر اشک م شیچشمها هیاز ثان
 ...یخوشحال باش دیشد؟! غزل االن با ی: چکنمیوارد م شیبه بازوها یفشار
و  ذارمگی. دستم را پشت گردنم مدهدیتکان م نیگزد و سرش را به طرف یم لب

... تموم شد... همه زمی.. آروم عزسیچسبانم: ه یام م نهیسرش را مجددا به س
 تموم شد... یچ

سرش را از روشنومیهق هقش را م یصدا سپس به  کنمیشال نوازش م ی...  و 
 ...شومیآوردن آب دور م ینشانمش و برا یم یصندل یرو یآرام
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. دزیر یصنندا اشننک م یب رم،یگیم شیرو شیآب را پ وانیعد که لب یا قهیدق
 بخور.. نیکم از ا هیگذارم:  یشانه اش م یو دست رو نمینش یکنارش م

 افتاده. نییشالش پا یکشد. دسته ها ینوشد و سرش را عقب م یم یا جرعه
 گردنش که حاال یرو یو به کبود زنمیکنار م یاش را کم قهیبا نوک انگشننت 

 ه*ر*زه... کهی: زنکنمیپررنگ شده نگاه م
 شانه اش... یشالش را رو یاندازد و دسته  یم نییرا پا دستم
 غزل؟! یپرسم: هلش داد یم آهسته

 : نننننه... نه به خدا...کندیگرد شده نگاهم م یچشمها با
من اصال  ی... آروم... برازمی: باشه عزرمیگیدست م یسردش را تو یها دست
 بدونم... تویواقع خوامیاون بال سرش اومده... فقط م یکه چطور ستیمهم ن

 _ من هلش ندادم.
 تا خودش ادامه بدهد. مانمیم منتظر

 ریام یزندگ ی_ اولش که رفتم فقط باهام حرف زد. گفت من و بچه م تا ابد تو
سام م شم و هر چند موقت اما جامیمونیح حکمتره... پام م ی... من مادر بچه 

 کرد. ینم دایمن پ شیکه شوهرت آرامشش رو پ یگفت تو اگه ارزش داشت
 _ خدا لعنتش کنه...

فاش فقط  له گفتم... گغتم ارزش تو هم هی_ من در جواب حر با  نهیجم که 
سنامه   یکنیمرد متاهل موس موس م هی شیشکمت اومد باال و پ دیسف یشنا

م... بهش گفت نویحسام فقط هم ریبهت بندازه... به خدا ام یگوشه چشم هیکه 
بود  خص... اصننال مشنندهیخودشننو انداخته روم داره گردنمو فشننار م دمید هوی

ستمیتعادل نداره... من به زور کنارش زدم و م اره ... دوبرونیب امیاز خونه ب خوا
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ستیم صورت خو ی چهیبهم حمله کنه پاش گرفت به قال خوا سط مبال با  د رو
 ... من اصال بهش دستم نزدم... باور کن...نیزم

 ...کنمیغزلم... باور م کنمی: باور مکنمیاش را نوازش م شانه
و  رمیگی. از پرستار بخش سراغ صدف را مشودیم یمنوال سپر نیبه هم یساعت

 هست که به هوش آمده. یا قهیچند دق دیگویم
واند از ت یفهم کند که نم ریمنتظر بماند تا بروم و صنندف را شنن میگویغزل م به
 استفاده کند. دیجد یحربه  کیاتفاق به عنوان  نیا
نه... مظلومانه نگاهم م کنمی. اخم مدیآ یهمراهم م دیگویم و لحن  کندیکه 

 : خننواهنننش...کندیکشدارش خلع سالحم م
 «درد دارم»  زندیم ادیفرصدف که  یها غیج ی. صدا ستمیا یدر اتاق م پشت

 .ودشیم سیدستم از عرق خ یکه دست غزل تو شومیشنوم و متوجه که م یرا م
 .کنمیم شیبه دستش وارد و قبل از ورود به اتاق رها یفشار

 حسنننام... رینالد: ام یم هیبا گر دنم،یبا د صدف
 .کندیاتاق را ترک م یبا کالفگ پرستار

صدف ه یها هیگر س چیاز ته دل  . غزل از پشت کندینم جادیدلم ا یرا تو یح
صله تغ دیآ یم رونیسرم ب صدف بالفا  یایه ببه تو گفت ی: کدهدیحالت م رییو 

 ..ی کهیزن نجایا
 ... حرف دهنتو بفهم...یاو ی: اوکنمیداد کالمش را قطع م با

 ...ری: امداردیو بر جا نگهم م ردیگیرا م میبازو غزل
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ک*ث*ا*ف*ت  نیاندازد: بچه م به خاطر ا یبالش م یسننرش را رو صنندف
 !؟یزنیمرد... حاال تو سر من داد م

 : بچه... هه...کنمیاندازم و با پوزخند زمزمه م یرا باال م میابرو یتا کی
ند تر م و کارمیگویبل ند  خاطر گ به  چه ت...   یخودت مرد... الک یها ی: ب

 هیبچه برات حکم  نیولم اکه از همون ا اریدلسننوز و مهربونو در ن یمادرا یادا
زنم آش  یگردن زنم نم یکه به خاطر رد انداختن رو نیرو داشت... هم لهیوس

به حالت اگه  یوابه حالت صدف...  ی... و واتتهیو الشت کنم به خاطر وضع
ستفاده کن طیشرا نیاز ا یبخوا لحظه  که هر ییها سیو به پل یبه نفع خودت ا

و  یبد لیتحو تیاز واقع ریغ یزیسننراغت چ انیسننوال و جواب ب یممکنه برا
 فهمه؟! ری... شیکن ریمن و غزلو درگ

 ی: چه دروغدهدیغزل سننر م یگرد شننده نگاهش را از من رو یچشننم ها با
 به جون من افتاده؟! ینطوریکه ا یبهش گفت یها؟! چ یداد لشیتحو
 گفتم... یم دیرو که با یزیاون چ ی: همه کندیزمزمه م یبه آهستگ غزل

: من دیگویکه انگار خلع سننالح شننده باشنند م یگزد و طور یلب م صنندف
 کرد... یکنم... بهم بد دهن تشیاذ خواستمینم

 غزل؟! جالبه!!! ؟ی: بد دهنکنمیزده تکرار م شگفت
صدف در اتاق باز م یاز هر عکس العمل قبل داخل  یو مامور شودیاز جانب 

 .ستدیا یو دور تر م ردیگیازم فاصله م عی. غزل سردیآ یم
 : بال دور باشه خانم...دیگویو آهسته م شودیم کیبه تخت صدف نزد مامور

 کند. یتشکر م یبه همان آهستگ صدف
 اتفاق افتاد؟! نیا یچطور نیبد حیهست که توض یطور طتونی_ شرا
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. کندی. لبش را تر مکنمینگاهش م زیاندازد. ت یبه جانبم م ینگاه مین صنندف
 گذرد. یقرن م کی میجواب دادن، برا یمکثش تو هیهر ثان

 .کنمیو من نفسم را حبس م کندیدهان باز م صدف
 شد... یچ دمیخوردم و بعدشم نفهم نی_ پام به فرش گرفت... زم

 .ندکیو مشکوک نگاهم م گرددیکه مامور برم کنمیتابلو نفسم را آزاد م آنقدر
 .دهمیم لشیتحو یمتزلزل لبخند

 یسننالمت یتا امضننا کند و بعد با آرزو گذاردیصنندف م یرگه جلوب یسننر کی
 رود. یم رونیب

سرش را مشودیم زانیآو میو از بازو شودیم کمینزد غزل سمی.  و رو به  ب*و*
 تموم شد صدف... نجایما بود و نبود هم نیب ی: هر چمیگویصدف م

... _ 
 ...کنمینامه رو خودم فسخ م غهی_ ص
 حسام... ری_ ام

تا االن اگه تحملت منمتیبب خوامینم گهیواقعا د_  به خاطر اون  ی...  کردم 
... میبا هم ندار یتیسنخ چیه گهیمن و تو هم د ست،یبچه بود... حاال که اون ن

صدف... به خاطر همه  سرم آورد نیا یکه تو ییبالها یو  به خاطر  ،یمدت 
... میزندگ ختنیبه خاطر بهم ر ده،یکه از چشننم غزل چک یهر قطره اشننک

ودتو از کن خ یدوباره مون بکشمت... پس سع دارید یدارم که تو نویا لیپتانس
 ...یدور نگه دار شهیکه به من مربوط م یمن و هر چ یمن... زن من... زندگ

 ..یبا من بکن نکارویا یتون ی: نمزندیو لب م شودیم زیخ مین یسخت به
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. ..دمیالزم باشننه انجام م یکارو هر  کنمیپرداخت م مارسننتانویب یها نهی_ هز
 فرستم که خونه ت جمع و جور کنه... یرو هم م یکی

 یخونه ت... هر چ دیکل نیگذارم: ا یکنار تخت م یفلز زیم یرا رو یدیکل
 ما بود تموم شد... نیب

ست شت هارمیگیغزل را م د ست و عرق کرده... انگ سرد ا ستش   یرا ال می. د
 فرستم... یم شیانگشت ها

 میچرخم... صنندف به همان صننورت ن یو م کنمیبه در اتاق مک  م دهینرسنن
 .کندینگاهم م یو با ناباور زیخ

 کردم...ن دایبراس پ یوقت جواب چیسوال... که ه هی: فقط میگویو م زنمیم پلک
 پرسم: چرا؟! یو م رمیگیم ینفس
 !؟ی: چرا چخوردیتکان م شیها لب
 یراب یو کارشکن یبدذات نهمهیا ؟یکارا رو انجام داد نی: چرا ادهمیتکان م سر
... امیاگه غزل هم منو ترک کنه من طرف تو نم یکه حت یدونستیبود؟! تو م یچ

 کنم... یواقعا درکت نم
ام. اما باز هم دلم  دهیحال ند نیا یلرزد. تا به حال صنندف را تو یاش م چانه

 سوزد... ینم شیبرا
ها که تو ی_ قهقهه  ... تونیواشننکی ی. پچ پچ هادیچیپ یشننرکت م یغزل 

چشننمهات بود...  یکه موقع نگاه کردن و حرف زدن باهاش تو یاونهمه عشننق
همه  ،یزیرو به پاش بر ایچشننمت به دهن غزل بود تا لب تر کنه و تو دن نکهیا

شبخت ی ست یاون خو سش پ دیبا ایغزل کردم...  میتقد یسهم من بود که دو د
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به دسنننت ن یاگه من اون خوشننبخت ایگرفتم،  یم با اوردم،یرو   دیغزل هم ن
 شد. یصاحبش م

 هیو سرش را با ضعف به شانه ام تک شنومیهه گفتن پر تمسخر غزل را م یصدا
 .کندیقبل افت م شتریهر لحظه ب شیدست ها ی. دمادهدیم

 ...میبگو دیصدف چه با یاحمقانه  هیدر برابر توج دانمینم واقعا
م بگم برات متاسننف تونمی: فقط مکنمیو زمزمه م دهمیف تکان مبه تاسنن یسننر

 ییشاو به خاطر عقده گ یداشته باش یتونستیکه م یخوب یزندگ یصدف... برا
شنند... واقعا برات  یقربان ومدهیکه ن یگ*ن*ا*ه یب یهات فنا شنند و بچه 

 متاسفم...
شت بازو یغزل که تو یها ناخن  یو لب م کنمیرود، نگاهش م یفرو م میگو

 ...زمیعز میزنم: بر
 گذارم... یاتاق جا م یو نگاه ناباورش را تو صدف

 میاه هیرا به وسعت ر مارستانیب یآلوده  یبندم و هوا یاتاق را پشت سرم م در
 ...نننیاز ا نمیکشم: خنننننب... ا یم نهیبه س
 !شودیم نیاز تمام شدن جمله ام، غزل پخش زم قبل
*** 
 : خننننداااااا...برمیم رونیب نیماش یرا از پنجره  سرم
 حسام... ریزشته... ام ریکشد: ام یرا م میبا خنده بازو غزل
: کندیو غزل بالفاصله کمش م برمیحد باال م نیرا تا آخر نیپخش ماش یصدا

 تو؟! یشد وونهید
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 توام... ی وونهیکشم: د یم ادیفر یخوشحال با
 گزد... یفرو خوردن خنده اش لب م یبرا

 ...شهیگذارم: باورم نم یدنده م یو رو رمیگیرا م دستش
 _ باورت بشه...
 از کجا اومده؟! یعنیخب؟!  ی_ آخه... چطور

گاهم م چپ نه  یچپ ن ند: از خو بام آوردمش... تو بود یک که  یبا
 که تازه برگشته بودم خونه... ی... همون موقعشیخواست

باورم نم یرا نم جانمیه گار دارم خواب شنننهیتوانم را کنترل کنم: غزل  ... ان
 ییهویهم  یهمونطور ختیبهم ر هوی مونیکه زندگ ی... همون جورنمیبیم

 درست شد... یهمه چ
درسننت شنند؟! هنوز تازه  یگفته همه چ یکند: ک یپشننت چشننم نازک م میبرا

 ...یبش هیتنب دیکه... با ینشد هیاولشه... تو تنب
 کسلیکشم: ر یو با دو انگشت گونه اش را م کنمیدستم را از فرمان جدا م کی

با جون و دل م یریبرام در نظر بگ یهی... هر تنبلکسی... رزمیعز  یمن 
 مامان کوچولو... اری... تو به خودت فشار نرمیپذ

 ...ردیگیو نگاهش را م دیگویم یپرخنده ا شیا
 خانه... میبرو میگویذوق و شوق م با
 ...ییدا شیبرود پ دیاول با دیگویم یتینارضا با
 ...کنمیقبول م یول ستمین لیچندان ما نکهیا با

 ...رمیگیم یخامه ا ینیریبزرگ ش یجعبه  کیراه  سر
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ش  دیلپرسم: ک ی... آهسته ممیشویم ادهیو پ کنمیدرب پارک م یرا روبرو نیما
 !؟یدار

 با خودم آورده بودم که... موی: نه... فقط گوشدهدیسر تکان م غزل
 شده؟! یپرسم: چ یو م کندیم مک 

نه میگوشنن ریام ی: وادیگویم هول جا مونده خونه تیگوشنن یعنی...   ی... 
 صدف...

... ولش کن به درک... قراره گهید اریاندازم: اسننم اونو ن یام م ینیب یرو ینیچ
 دیرو د یاگه گوشنن گمیبفرسننتم واسننه جمع و جور کردن خونه ش... م ویکی

 بندازش دور..
 بودمش... دهی: برا تولدت خردهدیرا جلو م نشییپا لب

 ...میریگیم گهید یکی... الشیخ ی: بکنمیاش را نوازش م گونه
ستم م ینیریش ی... جعبه دهدیسر تکان م یناراحت با  دیلو من ک ردیگیرا از د
 ...دهمیاندازم و در را به جلو هول م یم

اسننت...  سیسننرد و خ شیفرسننتم... باز هم دسننت ها یغزل را داخل م اول
 .میرو یبه ساختمان باال م یمنته یسالنه سالنه از پله ها

سترس قینفس عم غزل شد و من در را باز م یم یپر ا حظه ل کی ی... براکنمیک
 ییچرخد و دا یسننرها به طرفمان م ی... همه خورمیسننالن جا م یاز شننلوغ

 یم ادیآورد و فر ی. به طرفمان هجوم مدیآ یاسننت که به خودش م ینفر نیاول
 تو؟! یبود یکشد: کدوم گور
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 یرو شیپا یجلو ،ینیریشنن ی. جعبه داردیبه عقب بر م یاز ترس قدم غزل
 افتد: بن... بابا... یم نیزم

 حیمن براتون توضنن یی: دامیگویو آهسننته م رمیگیدسننتم م یغزل را تو دسننت
 .دمیم
 !ستم؟ی: مگه با تو نزندیتوجه به من سر غزل داد م یب

 افتد: بابا... من... یو به سکسکه م خوردیم یتکان غزل
احمق... به درک که  ی: آخه دختره رودیر ه م مانیرو شیدسننت به کمر پ ییدا

 ریز ی... به درک که مثل کبک سرتو کردششیپ یو برگشت یخورد نویباز گول ا
تار یبرف و طور گار ه یکنیم یرف فاق چیان تادهین یات خه تو ف ی... ولف کر آ

ندار ؟یندار نه صننبح... رون؟یب یاز خونه رفت ی! ک؟یمغر  سننناعت  االن! 
 چنده؟! هفت بعد از ظهر...

 چسبد. یکشد... غزل از پهلو بهم م یم ادیبعد از ظهر را فر هفت
 ی: ما دنبال خوش گذرونمیگویاندازم و محکم م یرا دور کمر غزل م دسننتم

تار م ینطوریکه ا مینبود بدنیکنیباهامون رف  حیبراتون توضنن نی... اگه اجازه 
 ...دمیم
توپد: با تو حرف نزدم... من، با تو، حرف،  یصورتم م یو تو دیآ یجلو م ییدا

 ...زنمی... دارم با دختر خودم حرف مخوامینم حینزدم... از تو هم توض
 یطور دیآروم... شنننا انی: پودیآ یدهد و جلو م یبه خودش م یتکان مامان

 شده خب...
ه ب ینگاه یکند. با ناراحت یدو دسننتش گرفته و هق هق م انیرا م میبازو غزل

 ...دهمیم حیرا توض زیهمه چ یاندازم و به آهستگ یتن لرزانش م
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واقعا...  یعنیپرسنند:  یبهت زده سننکوت کرده اند. مامان ناباورانه م یهمگ
 تموم شد؟! یواقعا همه چ

با مال دهمیتکان م سننر  ی: من که گفتم غزل انقدر بدیگویم متیو عسنننل 
 اومده... شیپ یکار هیخبر بذاره بره... حتما  یکه ب ستیمالحظه ن

سته  یرو بابا ش یمبل م ید ست م یشانیو به پ ندین شد: اوووف.. یاش د . ک
 بگم... دیبا یچ دونمیواقعا نم
 ... بهیبگ دینبا یچی: هه... هزدیر یاعصننابم را بهم م ییصنندا دار دا پوزخند

سر خونه و زندگ شونیراه یو خوش یخوب  ینیریش ینیب ی... نمشونیکن برن 
 ...کنهیمشکالتو حل م یهمه  ینیریجعبه ش هیدستشون گرفتن اومدن؟! انگار 

 بابا شدنمه... ینیری: شکنمیزمزمه م یپوزخند، به آهستگ با
 !؟یپرد: چ یم شیاز جا مامان

 پرسد: واقعا؟! یم رتزدهیعسل ح و
 : هه... آره... واقعا.زنمیرا عقب م ینیریش یشده  یمتالش یپا جعبه  با
صب ییدا سر م یع  یفهمی: خوبه... واقعا خوبه... غزل تو واقعا نمدهدیقهقهه 
باره برگرد یخوای! واقعا م؟یبه نفهم یخودتو زد ای  یپسننره زندگ نیو با ا یدو

 !؟یکن
 پسره...... هه... زنمیم پوزخند

اشننتباه  هی... حاال من شنندم پسننره؟! به خاطر یی_ واقعا دسننتت درد نکنه دا
... یافتخار من ی هیتو ما یگفت یم روزی! تا د؟یبند یم یچشننماتو رو همه چ
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شنند که همه تون کنار  ی! چن؟یشننده که همه تون به من پشننت کرد یحاال چ
 ! شما مامان بابا عسل...ن؟یدیکش

مشنننت و لگدش  ریکه منو ز یپدر نی: همرمیگیبابا مرا به سننمت  انگشننتم
ر جا ه ستم،ینفر بود زد تو سرم که من از خونش ن نیپدر که اول نیگرفت... هم

حسام منننن... از هفده  ریبه گلوش که پسر منننن... ام نداختیباد م رفتیم
انشگاه د نیبهتر یرداره معما صدیس ریز یوارد دانشگاه شده... با رتبه  یسالگ

شدم ما ی... ولخونهیتهران م شدم ماشونیسر افکندگ ی هیحاال   ی هی... حاال 
 ...ندازهیننگشون... طرز فکر شما ها منو به خنده م

به نقطه  زندیم میبا بغض صننندا مامان بابا معذب نگاهش را   ینامعلوم یو 
 ...دوزدیم
حال نی: من ادیگویمنطق م یب ییدا ها  گه غسنننتین میحرف من  یزل برا... ا

 ینیضمکنه... چه ت یکه دوباره برگرده با تو زندگ ستمین یاحترام قائله، من راض
 !؟یو بهش خ*ی*ا*ن*ت نکن یوجود داره که تو دوباره پات رو کج برندار

 : من به غزل خ*ی*ا*ن*ت نکردم...برمیرا باال م میصدا یعصب
تو نبود...  یبچه  یکه االن از مردنش خوشننحال ی... اون بچه ادونمی_ آره م

ته  ریترحم ز یتو نبود... تو از رو یا غهیاون دختره زن صنن بال و پرت گرف
 ...دونمیم دونمی... مشونیبود

 : بابا بسه... تو رو خدا...کندیمرتعش زمزمه م غزل
به اون زندگ یوونگی_ غزل د زه لر یهر لحظه تنت م یبرگرد ینکن... تو اگه 

شننک تا ابد تو دلت  نی... ادهیخواب یننه قمر که االن شننوهرت ب*غ*ل کدوم
و ت خوادی... اگه نظر من برات مهمه، من دلم نمیاریطاقت ب یتونی... نممونهیم
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نداره، بفرما  یزشنن... اگر هم حرف من برات اریادامه بد یزندگ نیبه ا گهید
جاده دراز... ول باز  فاق یبرو... راه  باره هر ات تاد، شننوهرت اذ یاگر دو  تتیاف

 ییمن جا یتو خونه  گهیبدون د ،یا گهید زیهر چ ایکرد.. دعواتون شننند... 
 ...یندار

 : بابا..دیگویمبهوت م عسل
 حرف اول و آخرم بود... نی: ادهدیبا مک  ادامه م ییدا
 رود. یم رونیاز خانه ب زند،یکه به من م یبا تنه ا و

 یا هیو ثان شننودیم رهیخ. غزل بهت زده به روبرو کندیم یهوف یبا کالفگ مامان
 .زندیم هیگر ریز یبلند یبعد، با صدا

 فشارم: سسسسس... غزلم... یرا م شیبازو
صورت غزل را م دیآ یجلو م مامان ست ها انیو  ست هاردیگیم شید  یی... د

شک ها یکه م صله و محبت ا  هی: گردیگویو م کندیرا پاک م شیلرزد... با حو
رص ح یکل یخبر رفت ی... از صننبح که بهینکن فدات شننم... بابات عصننبان

نه  لشی.. نه موبادادیحسننامم جواب نم ری... امیندار یخورده... تو که گوشنن
 کم بهش حق بده... هیتلفن خونه رو... 

 افتد. یم نییمامان پا یکشد. دست ها یسرش را عقب م غزل
 ...می: برزندیو لب م دهدیرا فشار م میبازو
 ...ندیآ یو عسل همزمان جلو م بابا

 _ غزل...
 _ غزل جان...
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مامان ا یم غزل باریچرخد.  که  ی... توری: امدهدیمرا مخاطب قرار م ن دعوا 
ته...  یکیکنن...  ینم راتیحلوا خ بات گف هم  یکی... یتو گفت یکیبا

 ...نیزیکدورتا رو دور بر شهیم ریداره ختم بخ ی... حاال که همه چتییدا
رو به من نگو مامان... به برادرت  نای: ادیآ یتلخ کش م یبه لبخند میاه لب

 بگو...
 ...ی: خدافظ همگمیگویرو به جمع م و

ست سرش را بر مرمیگیغزل را م د سل م ی...  : دیگویگرداند و با بغض رو به ع
 دیاکه شنن یبه روز یگند زد ینطوریاز طرف من به بابا بگو دسننتت درد نکنه ا

 شد... یم میروز زندگ نیبهتر
 ...میکنیم یو پله ها را ط فشارمیرا م شیها انگشت

 .زندیم هیگر ریغزل دوباره ز شود،یکه پشت سرمان بسته م اطیح یآهن در
ست از کوچه عبور کنند، ب*غ*لش  ینیتوجه به عابر یب که هر لحظه ممکن ا
 .کنمیم

شون  یبا همه  هی... بقمییفقط من و تو گهی_ د شون بازم اول منافع خود ادعاها
 گهیتو م یمن نگران آبرو و اسننم و رسننمشننه... بابا ی... بابارنیگیرو در نظر م

دردسر نداره... فقط  یچون حوصله  یمن ندار یتو خونه  ییجا گهید یدفعه 
 ...میرو درک کن گهیهمد میتونیکه م میخودمون

 فشارد... یام م نهیاش را به س یشانیپ
سمیرا م شیموها یرو ش یو بعد عقب م ب*و* شم و در ما سوار  یرا برا نیک

 ...کنمیشدنش باز م
 بوده... یاتفاق چ نهمهیحکمت ا دانمینم
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 هم هست... یا یآسان یپشت هر سخت میبدان نکهیا دیشا
م چشننم شیپ شننهیرا که هم یافتاد تا من قدر غزل یاتفاق ها م نیا دیبا دیشننا

 ام بدانم... دهیطعم نبودنش نچش چوقتیبوده و ه
 کردم... یعمق عشق و احساسش را درک م دیبا دیشا

باالتر از  یگاهیام... جا یقلبم، فکرم و زندگ یتو چکسیدانم، ه یحاال م و
 غزل و عشقش ندارد...

 فصل نوزدهم ♦
 _car... 

... _ 
 _apple 

... _ 
 _elephant 

..._ 
 مورچه..._ امممم... ممم... 

 ...شیسی_ انگل
 دونم... ی_ نم

 _ant... 

 _ آرهههه...
 ...نی: ادهمیکتاب حرکت م یگالسه  یصفحه  یخندم و انگشتم را رو یم
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درشننتش به  یچسننباند و با چشننمها یم نشییاشنناره اش را به لب پا انگشننت
 ...Book: کتاب... ممم... زندیکتاب زل م یصفحه 

 ...نی_ آفر
سمیرا م شی. خنده هاخندد.. یم شمر ببمیگو یو م ب*و*  ادی نمی: تا ده هم ب

 نه؟! ای یگرفت
: کندیو انگشت کوچک دست راستش را باز م ردیگیصورتم م یرا جلو مشتش

 ... دووو... سننننه... چهننننار... پننننج...ننننکی
 ...نننشیآورد: ش یرا باال م گرشید مشت

 ... ؟!شی: شکندیم زیرا ر شیبهد چشمها یکم و
 _ هفت...

 کنم؟! دارشی: هشت نه ده.... تموم شننننند... حاال برم بدیگویم عیسر
 شدم... داری_ خودم ب

به پهلو م یرو تاق م یچرخم... غزل م یآرنجم  کامل وارد ا : شننودیخندد و 
 ...ریصبح بخ

 ...زمیعز ری: صبح بخنمینش یم برجا
 ...ننننرررریبرد: صبح بخ یبه سمتش هجوم م باران

 ...ننننزممممیعز ری: صبح بخشودیشکفد و سخت خم م یاز گل غزل م گل
 ...شومیو از جا بلند م میآ یم یو قوس کش

 زیم یو رو کنمیرا دسته م یو دفتر نقاش یرنگ یها کیمصور و ما  یها کتاب
 ...یشد داریگذارم: زود ب یم ی_ آبدیسف ریتحر

 شدم... داریزنگ خورد ب تی_ گوش
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 من؟! یپرسم: گوش یو م رومیم جلو
اندازم و  ی. دسنت دور کمر غزل مکندیکنان اتاق را ترک م زیجسنت و خ باران

 بود؟! یچسبانم: ک یاش م قهیام را به شق یشانیپ
 _ استاد مجد...

 : خب؟!زنمیحواس لب م یو ب کنمیشکمش را نوازش م یبرآمدگ
شدن؟!  ی: گفت آقادیگویرود و با ادا م یم لیتحل شیصدا دکتر هنوز خوب ن

 دانشجو ها نگرانشون شدن... شنیهفته س سر کالسا حاضر نم هی
 ...شهینگران استاد نم چوقتی_ اوهو... چه حرفا...دانشجو جماعت ه

نامال خوب شدن منتها ماتحتشون باد  یبگم آقا خواستمی_ هوم... م ن ن دکتر ک
برن سننر  ادیزورشننون م گهیهفته بخور و بخواب بهشننون سنناخته د کیخورده 
 کار...

 !م؟ی: داشتمیگویکشم و با خنده م یرا عقب م سرم
 !گم؟یاندازد: واال... مگه دروغ م یاش را باال م شانه

 _ نه...
 ...وونهی: دزدیر یرا بهم م میکف دست موها با
 ...رمیدوش بگ رمی: مکندیاضافه م ریبا تاخ و

 ...رمینون بگ رمی_ منم م
 : خب... بارانم صدا بزن...زندیم پلک

 ...شودیوارد اتاق خوابمان م و
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ش یکوتاه و پهن یشش پله  از صدا و ب رمیم نییپا شودیم یمنته منیکه به ن لند 
 : قطره...زنمیم

 : بله...شودیحاضر م میرو شیپ دهینکش هیثان به
 حمومت کنه... خوادی: بدو برو مامانت مردیگیام م خنده

 : نننننننه...دهدیبه اندامش م یو تاب چیپ
 آورم: چرا نننننننننه؟؟؟!!! یرا در م شیادا

فشننار  نیاز ا شیو لب ها دهدیفشننار م شیگونه ها یرا رو شیدسننت ها کف
 ...یریگیحموم گازم م رمی: هر وقت مدهدیشکل م رییتغ

ندش  رمیگیش را مب*غ*ل ری... زرودیحرف زدنش ضننعف م یبرا دلم و بل
 جغله... یشیم ی: خب آخه گاز گرفتنکنمیم
خندد:  ی. از ته دل مب*و*سننمیرا محکم و صنندا دار م دشیقپ قپ سننف و

 نکنننننن...
 ...یترس یم ییتنها رونیب رمی_ بدو برو حموم... بدو... منم م

 ...امی: منم مکندیرا گرد م شیچشمها
 ...یشیم ضیهوا سرده... م  من مر ری_ نخ

 ...امی: منم بکندیدهد و خلع سالحم م یرا جلو م نشییپا لب
 لباس بپوش... می: برزنمیم پلک

باران ب دهمیغزل اطالع م به با  ... کاپشننن قرمز و شننلوار میرو یم رونیکه 
دسننتکش و کاله بپوشننند و  کنمی... وادارش مدهمیرنگش را تنش م یمشننک

 ...چمیپ یشالگردنش را دور گردنش م
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سنگفرش ح باردیم یسبک برف ستم را رها م اطیو  شانده.باران د و به  کندیرا پو
 ی: نخوردهمیاندازم و تذکر م یبوتم م یرود. شننلوارم را رو یطرف باغچه م

 ...نیزم
 ...یفشارد: آدم برف یم شیدست ها انیو م داردیبرف برم یمقدار

 ...میکنیدرست م یآدم برف میبرگشت ی... وقتمیبر ای_ ب
 ینان، به خال دی. قصنند خردیآ یو همراهم م کندیرها م نیزم یها را رو برف

 شود. یهله هوله ختم م یها سهیپر از ک ییکردن سوپرمارکت و دست ها
 ...یکرد خیفرستم: برو تو  یچرخانم و باران را داخل م یرا داخل قفل م دیکل
 رود... یبندم و داخل م یرا م در

جاردیگیها را از دسننتم م دیاز خر یمیو ن دیآ یجلو م غزل مردم از  یی: ک
 ...یگشنگ

صدا گذارمیکانتر م یها را رو سهیک یباق  جواب دهدیزنگ تلفن اجازه نم یو 
 غزل را بدهم...

 : الو سالم...دهدیمعمول باران است که تلفن را جواب م طبق
 م...خوب: بله من ردیگ یم یبگیغر یو لحنش رنگ و بو کندیسکوت م یکم

 مامان؟! هیرود: ک یجلو م غزل
 سپارد: بله؟! یاندازد و تلفن را به غزل م یباال م شانه
 نشانمش... یکانتر م یو رو کنمی... بلندش مدیآ یبه طرفم م باران

 ...میما هم خوب یشما؟! مرس ی... خوبیی_ ا... سالم دا
 ؟!مامان یباباجونو نشناخت: باران؟! دیگو یاندازم و غزل م یرا باال م میابروها
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 .دیگو یدهد و نچ م یچانه اش را باال م باران
 .ستمای: من خونه نکنمیغزل اشاره م روبه

 کند. یگرد م میرا برا شیها چشم
 که گفتم... نی: هممیگویم تند

سالمتدیگو یتلفن م یکند و تو یاخم م غزل  ی... کشاالیا ی: جدا؟! خب به 
 هفته؟! نیهست حاال؟!... وا، پنجشنبه هم

: دنینشننیم یراحت یدسننته  یو رو ردیگ یم شیخندد و دسننتش را به پهلو یم
 دی... بادونمیبعده، تعجب کردم آخه، گفتم چقدر زود... نه نم یآهان هفته 

مه  نمیبب ته بهیحسنننام چ ریام یبرنا که رف باهاش حرف  رون،ی... االن  برگرده 
... نیرسونم... شما هم سالم برسون یم تونویچشم حتما... بزرگ... باشه زنمیم

 حتما حتما... خدافظ.
 بله برون آوا زنگ زده بود؟! ی: برازنمیم هیکمر به کانتر تک از

 !؟یدونی: از کجا مدیآ یم کینزد غزل
 بهم زنگ زد. روزی: مامان دکنمیرا باز م ینیبادام زم ی بسته

 _ خب؟!
به جمالت... به گهید نیهم _ خب  له برون  گهیهفته د ی... گفت پنجشننن ب

 آواس...
 پس؟! یبه من نگفت یچی_ چرا ه

 نداشت بهت بگم... یلیدل میرینم ی_ وقت
 !م؟یرینم یچ یعنی: دیگو یزده م بهت
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سته ست ی ب ست باران بر م یرا از جلو لیپا ضش  دارمید و در جواب نگاه معتر
 بعدش... یصبحونه بخور یتون ی: االن نخور... نممیگو یم

 !م؟یرینم یچ یعنیحسام با توام...  ریکشد: ام یرا م ورمیپل نیآست غزل
هفته س دانشننگاه نرفتم... شننرکت نرفتم... االنم اگه  کی... من نیهم یعنی_ 

... تا میو برگرد مینیدو سناعت بشن میبر سنتیکه ن هیخونه همسنا میبر میبخوا
 ...میتهران برسه هم کم کمش دو هفته موندگار... پامون به میبر دیتهران با

 !؟یکنیموضوع رو درک م نیحسام آوا خواهرته... ا ری_ ام
 !ن؟یکن ی_ دعوا م

باران م غزل به  مامان دعوا چدیگو یرو  نه  باسننناتو عوض ه؟ی:  ! شننما چرا ل
 لباساتو... اری! بدو برو در ب؟ینکرد
 ...شودیکند و دور م یاطاعت م عیسر باران
کنن  یرفتار نم ینطوریا بهی: مردم با هفت پشننت غرکندیباز به من نگاه م غزل

 به خدا...
 گم... یم کیبهش تبر یتلفن زنمی_ زنگ م

 ...یکنیرفتار م ینطوریو ا یشناس یرو م تی_ خوبه خواهر احساسات
سع ییجا تا سد:  میصدا کنمیم یکه امکان دارد  را باال نبرم تا به گوش باران نر

... شننهیبهمون خوش بگذره کوفتمون م نکهیاز ا شننتریاونجا ب میبر میپاشنن غزل
 یه من بب ینیبب یتونیباباتو دارم، نه تو م یها هیو کنا شیچون نه من تحمل ن

 ...شهیم یاحترام
 خانواده م... یبرا شهی: خب منم دلم تنگ مدیگو یبغض م با
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که شننرا زی: عزکنمیپشنننت دسنننت گونه اش را نوازش م با  طویمن خودت 
 ...یدونیم

ستم سام...  ری: امردیگیرا م د سم بر هیح شم برگرد میروز قبل مرا ... میروز بعد
 خب؟! م،یبمون ادیاصرار نکنم ز دمیقول م

 : غزل...میگویم م*س*تاصل
 حسام... ری... امکنمی_ خواهش م

 ...شهیم یچ نمی_ حاال بب
 ...مییزنگ بزنم به عمه بگم چهارشنبه اونجا رمی_ پس من م

 _ من که هنوز نگفتم باشه...
زودتر  یخواستیمن شماره گرفتم... م گهی: دداردیو تلفن را بر م شودیدور م ازم
 ...یبگ
 !؟یپرسم: ساعت چند وقت دکتر دار یو م کنمیم یپوف
 : ساعت پنج... چطور؟!دیگو یم یریشماره گ نیح

 کی... فقط گردمیشننرکت و برم رمیسننر م هی: پس من میوگیحوصننله م یب
 کن بهم... یادآوریساعت قبلش زنگ بزن 

 !؟یخوری_ صبحانه نم
 تو شرکت... خورمیم یزیچ هی: دهمیهوا تکان م یرا تو دستم
 کند: باشه... ینگاهم م رهیبه دست و خ تلفن

غزل را  یذوق زده  ی... صننداشننومیروم و وارد اتاق خواب م یپله ها باال م از
باران  بعد سر و کله زدنش را یقیو دقا کندیبا مامان صحبت م یکه تلفن شنومیم

 سر خوردن صبحانه...
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را  میکنم... پالتو یعوض م یمناسننب تر یرا با لباس ها نمیو شننلوار ج وریپل
بود از جنگ اعصنناب ها  ی... چند ماهکنمیو اتاق را ترک م میریگیدسننت م
 هاااا... میراحت بود

 حسام... ریکند: نصف نون رو خوردم ام یناله م دنمیبا د غزل
 گذرانم: نوش جونت... یو نان سنگک نصفه را از نظر م زنمیم یکمرنگ لبخند

رو  لویوزن کنم؟! فک کنم هفتاد و پنج ک یکشد: چطور یبه شکمش م یدست
 رد کردم نه؟!

ر ... سننیگفت یم ینطوریگذارم: نه بابا... سننر بارانم هم یبه دهان م ینان تکه
 مثل اولت... یچند ماه شد

 کشد: خدا کنه... یم آه
 ...نویا ریبگ ایدهد: ب یبه دستم م یلقمه بزرگ و

 ...ی: مرسب*و*سمیرا م شیموها یو رو رمیگیرا از دستش م لقمه
 ها... ینکن تیاذ: قطره خانوم مامانتو میگویو م ب*و*سمیرا هم م باران

 کند: چشم... یرا خم م سرش
 کشم... یبه صورتش م یدست
 ...سختمه بلند شم یشدم رو صندل ریجاگ گهی: من ددیگویم یبا شرمندگ غزل
شه عزدهمیتکان م سر رفتن  دکتر یبرا یکن یادآوری ی... حتما زنگ بزنزمی: با

 ها...
 ...دیگو یم یدهان پر باشه ا با

 ...رومیم رونیو از خانه ب کنمیم یو خداحافظ زنمیم لبخند
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*** 
با دسنننت د رمیگ یخواب آلود را ب*غ*ل م باران چک  گرمیو  مدان کو چ

 دارم. یرا برم یمسافرت
سرش را تو یم یزند و کم یم ینق شانه و گردنم پنهان  نیب یگود یچرخد و 
 کند. یم

قب و ع رمیگیرا م شیصندوق عقب فرو رفته. حرص زده بازو یتا کمر تو غزل
 صد بار. نیکشمش: انقدر خم و راست نشو... ا یم
 کند: بداخالق. یاخم نگاهم م با
کنم. باران را که  یو در عقب را باز م رمیگینگاهم را م یمحو یچشننم غره  با

 یکند. چتر ینگاهم م جیو گ دیگشننا یپلک م خوابانمیعقب م یصننندل یرو
 : بخواب بابا...کنمیو زمزمه م زنمیرا کنار م شیها
 رود. یافتد و مجددا به خواب م یهم م یرو شیزود پلک ها یلیخ
سبد پ یرا م در ست غزل م یآب کین کیبندم و  شرمیگ یرنگ را از د من  نی: ب

 ...امیخونه رو چک کنم ب گهیبار د هی
اندازم و مجددا  یبه اطراف م یو نگاه کل رومی. داخل خانه مدهدیتکان م سننر
 گردم. یبرم طایبه ح
خوابانم:  یم یبرم و کم یرا عقب م ی. صننندلندینشنن یم نیماشنن یتو غزل
 !؟یراحت ؟یخوب
 شد... رید می: آره بابا خوبم... بردهدیتکان م سر
 ...زنمیسوار شدن دور م یرا برا نیبندم و ماش یرا م در
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سنناعت توقف  میسنناعت به ن مینشننود، هر ن تیغزل اذ نکهیا یجاده، برا یتو
 راه برود. یتا کم کنمیم

 ...کردنش یکشد ط یبه هشت ساعت طول م کینزد یزیپنج ساعته، چ ریمس
 یشننده. با حس گنگ کیتار بایهوا تقر کنم،یدرب خانه که توقف م یبه رو رو

: چرا دیگویو غزل آهسننته م دوزمیخانه چشننم م یسنننگ یو نما یبه درب آهن
 ماتت برده؟!

 ...نطوری... غزل هم همشومیم ادهیو پ دهمیتکان م یسر
پرد. غزل دسننتش را به طرف  یم نییپا نیو باران از ماشنن کنمیعقب را باز م در

 ...یموهاتو درست کنم خوشگل بش نجایمامان ا ای: بکندیباران دراز م
و مجددا دم  کندیرا باز م شیرود و غزل کش دور موها یجلو م عانهیمط باران

 بندد. یم یاسب
 داخل... نیبر نیایمالم: چه سرده... ب یرا به هم م میدست ها کف

 یبعد، صنندا یا هیفشننارم... ثان یزنگ را م یروم و شنناسنن یخودم جلوتر م و
 شنوم: اومدم اومدم... یم فونیآوا را از پشت آ یزده  جانیه
 رود در را باز کند... یم ادشی و

فرسننتد. نگاهش  یم میانگشننت ها یال شیو انگشننت ها دیآ یجلو م غزل
 به لب دارد... یو آرامش بخش می... لبخند مالکنمیم

عد ب یا هیو ثان شنومیم اطیسنگفرش ح یآوا را رو یها ییلخ لخ دمپا یصدا
 .شودیم زانیچرخد و تا به خودم بجنبم آوا از گردنم آو یپاشنه م یدر رو
 من... ی: کلوچه زنمیو لبخند م گذارمیرا پشت کمرش م دستم
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 .دهدیشنوم. صورتش را به گردنم فشار م ینفس نفس زدنش را م یصدا
 ...میکرد خی: عروس خانم دیگو یپر خنده م غزل

 !؟یکشم: چطور یاش را با دو انگشت م ینیکشد... ب یعقب م آوا
 یتو... تو رو که نم نیای: خوبم خوبم... بدهدیو سننر تکان م کندیم نیف نیف

بار شنن مت غزل   نمیب*غ*لم بب ایباران... ب ی.. وایدار شنننهیتونم بچلون
 عشقولک...

کند و سپس از  یو سر و صورتش را غرق ب*و*سه م ردیگیرا ب*غ*ل م باران
 .رودیدر کنار م یجلو

کند و آوا  یگذارم. غزل شننانه به شننانه ام حرکت م یبزرگ خانه م اطیبه ح پا
 مثل مهمونا دیاالن با: سننتدیا یو عقب م کندیرا باز م ی... در ورودمیرو شیپ

 داخل؟؟!! نییبفرما نیخوش اومد یلیبهتون بگم خ
 ...گریخندد... سر خوش است د یخودش بلند بلند م و

 حیکند و خودش توضنن یروشننن م یکی یکیو آوا چراغ ها را  میرو یم داخل
فرما ب... خننی... مامانم داره نماز مانیم گهیاالنا د رونی: بابا و آراد رفتن بدهدیم

 خودش اومد...
 ...ستادهیدر اتاق خوابش ا یچرخم... مامان در آستانه  یعقب م به

 !ر؟ی: امزندیصدا م آهسته
 کنم: سالم مامان... یطرفش پا تند م به
شم... سر و یم هیتنش را با تمام وجود به ر یروم و بو یآغوشش فرو م یتو  ک

 ...یوش اومددلم... خ زی... عززمیب*و*سد: عز یصورتم را م
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مامان تک تک  یاش را م یشنننانیروم و پ یم یعقب م یکم ب*و*سننم... 
 مامان جان؟! یگذراند: خوب یصورتم را از نظر م یاعضا

 : شکر...زنمیم لبخند
 ...رهیبگ لیما رو هم تحو یکی_ اهم اهم 

و به  زندیکشنند و از سننر راه کنارم م یچادر نماز نازکش را از سننرش م مامان
 رود. یطرف غزل م

سم سر گرفته م مرا سه باز از  مثل آوا باران  قایو مامان هم دق شودیماچ و ب*و*
 هی نیلباسنناتونو عوض کن دی: بردیگو یچالند و بعد م یب*غ*لش م یرا تو

 ...امیدارم بخونم م گهیمنم چهار رکعت د نیبکن یاستراحت
 داخل... ارمیب نویماش رمی: ممیگویم آهسته

 : برو مامان جان...زندیلبخند م امانم
 نییو باز پا دهمیرا به اتاقم انتقال م لمانیآورم و وسا یم اطیرا داخل ح نیماش
 رسند... یبعد بابا و آراد هم از راه م یگردم... کم یبرم

ستقبال ستم را مستیبابا مثل مامان و آوا آنقدر ها گرم ن ا ش ی... تنها د ارد و ف
کنم انگار  یم یبیندارم... آنقدر احساس غر یحس خوب .دیگو یخوش آمد م

 کرده ام... یخانه زندگ نیا یبه پانزده سال تو کینزد یزینه انگار که چ
 یخوب یعمه چه بوها ی: وادیگویشنوم که ذوق زده م یبلند غزل را م یصدا

 ...یراه انداخت
 اسننه شننازده پسننرش... مامانم وگهیخندد: بله د یم دیق یآوا که بلند بلند و ب و

 پنج مدل غذا و دسر درست کرده...
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صدا یساکت و ب شه،یکنم... برعکس هم یجابجا م میپا یرا رو باران  سر و 
ته و حرف نم یتو ندیم یبیزند... غر یب*غ*لم نشننسنن گار... حق هم  ک ان

 یجمعا ده بار هم خانواده  دیو شا شودیتمام م مشیماه سه سال و ن نیدارد... ا
 ...دهیاش را ند یپدر
 ،یا یلیکه از هر تعط ییکند... آوا یم یشننتریب تیمیبا آوا احسنناس صننم باز
 آمده... دارمانیروزه، استفاده کرده و به د کیشده  یحت

 زند و خوشا به معرفتش... ی... زود به زود سر منطوریهم هم عسل
ش رسد. حدس یرا آتش زده باشند از راه م شیانگار مو کنم،یعسل که فکر م به

 را گزارش داده باشد... دنمانیکه مامان رس ستیاصال سخت ن
شقاب شمم قرار م شیپ یب شقاب ممیآ یو به خودم م ردیگیچ اش را  وهی... آراد ب

 نیه طرفب یو سر گذرانمیپوست کنده را از نظر م یبه طرفم گرفته... پرتقال ها
 و...: بردار عمزندیو آراد به باران اشاره م دهمیتکان م

 .ی: مرسدیگویآهسته م باران
ت ! مامان بابا؟یرفت یشما... به ک یاندازد: چه با ادب یرا باال م شیابروها آراد

 که...
 : آراد...میگویگونه م هشدار

صدا میصدا و  یدر هم م دهدیاخطار بابا که اوهم آراد را مخاطب قرار م یبا 
 .چدیپ

 ...نمیکارتون بب خوامیکند: م یگوشم پچ پچ م یتو باران
و به همان  چمیپ یشننده اش را دور انگشننتم م یدم اسننب یاز موها یا دسننته
 ..شهی: االن نممیگو یم یآهستگ



wWw.Roman4u.iR  984 

 

 !خواد؟یم ی_ چ
 ...یچی: هکنمیبابا نگاه م به

 ...نمی... کارتون ببخوامی_ م
 ...ذارمیبابا جون من برات کارتون م ای_ ب

سب تکل یبرا باران شانه کندینگاهم م فیک و باران از  مزنیپلک م دییتا ی. به ن
 رود. یو به طرف بابا م خوردیسر م میپا یرو
شبکه  کندیها را رد مmbc بابا شم یکارتون م یو به  سد. باران چهار چ ه ب یر

با لبخند و محبت نگاهش م یزل م ونیزیتلو یصننفحه  با  با  کند و یزند و 
 پرسد: اوضاع کار و بار چطوره؟! یهمزمان م

سال، ازنمیم پوزخند ضحک به نظر م نی... بعد از چهار  : دیآ یسوال واقعا م
 خوبه... خدا رو شکر...

 !؟یو برگرد یاصفهانو ول کن یخوا ی_ نم
نه... دل یپا م یرو پا ندازم:  بارم  میندارم برگردم... زندگ یلیا به... کار و  خو

مه مهمتر به... از ه غه زندگ خو غد بدون تنش و دور از د چه م دارن   یزن و ب
سرم به دن گهیماه د کی... کمتر از کننیم ت سخ یروزا خوامی... نمادیم ایهم پ

 رو غزل دوباره تجربه کنه... دیشد یاومدن باران و اون افسردگ ایبعد از بدن
 یکه از پشنننت کانتر با نگران نمیبیغزل به مکالمه مان جلب شنننده... م توجه

شم و کم یم شیبه رو یکند. لبخند ینگاهمان م کنم که  یسرم را خم م یپا
 ... نگران نباش.ستین یمشکل یعنی

 دهد. یآوا م یها یو حواسش را به پر حرف ردیگ یرا م نگاهش
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 یلیخ یهسننت یکه خودت راضنن نیمبل ضننرب گرفته: هم یدسننته  یرو بابا
 ها چطوره؟! یخوبه... سر و کله زدن با سال اول

 چرخانم: اوووف... افتضاحه... یچشم م یکاسه  یرا تو میها مردمک
بچه مچه ها... روح آدمو شاد  نیخوبه که... مخصوصا با ا سی! تدر؟ی_ جد

 سرحالن. یلی... خکنهیم
شپزخانه داد م غزل صال هم خوب ن؟ییزند: کجاش خوبه دا یاز آ ... از سی! ا

 گله... هیمثل  فتنیدنبالش راه م نیدخترا همچ نیا رونیب ادیکالس که م
 تو خون شما زناس... یخندد: حسود یبلند م بابا

! شما ها رو ول کنن پس فردا دست ؟ی: بله پس چدیگویحق به جانب م مامان
 رو... گهیزن د هی

 شام آماده س... نیای: امممم... بکندیتند تند سرفه م آوا
 .شومیو از جا بلند م زنمیم یتلخ لبخند
شم، به نرم یغزل عقب م یرا که برا یصندل ستم را م یک شارد و لبخند  ید ف

 زند. یم
: ماشاال ماشاال بزنم به تخته دیگو یو عسل با خنده م ندینش یم یصندل یرو

 ...شهیجا نم زیخواهرم پشت م
 یخندد و عسننل م یزند. جمع م یضننربه م زیبه م شیبا پشننت انگشننت ها و

 خان؟! لینگیف دایم ایبدن یپرسد: حاال ک
 _ اسمش برنائه...

 خاله؟! یکند: ک یبه باران نگاه م عسل
 ...ین ی_ ن
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 !اد؟یم ایدن یآقا برناتون ک نیحرف زدنت... هم نیتو بشم با ا ی_ فدا
 وز...و پنج ر ستی... بگهید می: سه هفته و ندیگو یم یضیبا لبخند عر غزل

 ...یهم لبخند به لب دارد: به سالمت مامان
ا بزن صد تویی... آراد برو داومدیهم ن انی: پودیگویم زیبه م یاجمال یبا نگاه و
 ...ادیب

ر . سادیکرد گفت نم ی: من اول رفتم به بابا سر زدم. عذر خواهدیگو یم عسل
 درد داشت.

 گزد. یلب م یخورد. غزل با شرمندگ یمن و غزل همزمان در هم گره م نگاه
ببر براش... آراد پاشننو  ذارمی: خب پس غذا مدیگو یم یآهان آهسننته ا مامان

 مامان...
و بابا ر خوامیعمه... م برمیشننود: من م یم زیخ میکند و ن یم یشنندسننتیپ غزل

 ...نمیهم بب
 سر جات... نی_ تو بش

 کند. یچرخاند و با تعجب نگاهم م ینشننسننته سننرش را م میپا یکه رو باران
هم  ینیسنن هی یخوایم تتیوضننع نی: با امیگو یم متیو با مال کنمیم یپوف

 سر جات... نی! بش؟یراه بر نهمهیا یریدستت بگ
م ! خود؟یدیلباسمو د یکند: غزل راست یآواست که بح  را عوض م نیا وباز

شدم... البته االن پ شقش  شو تنگ کن اطیدادم خ ستین شمیکه عااا ه دور کمر
 بنداز نشونت بدم. ادمیعکساش هست  ی... ولخردهی

*** 
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گذارم... آوا هم با پارچ  یم نیزم یو رو رمیگیها را از دسنت آراد م رختخواب
را غزل  وانی... پارچ و لدیآ یدسنننت دارد از پله ها باال م یکه تو یوانیآب و ل

 گذارد. یم یپاتخت یو رو ردیگ یم
 خوشکلم؟! میکند: بر یدستش را به طرف باران دراز م آوا

 پرسم: کجا؟! یم
 من بخوابه... مگه نه؟! شیقراره پرنسس پ_ 

 کند: برم؟! یو سپس نا مطمئن نگاهم م دیگو یم یاوهوم باران
 کنم: مامانش، بره؟! یغزل نگاه م به

 نکنه... تیکه عمه ش رو اذ ی_ بره... به شرط
 کنم... قووول... ینم تی_ اذ

 بده پس... رتویب*و*س شب بخ ای: برمشیگیم ب*غ*ل
سم: پ یاش را م یشانیپ شم... اون یشونیب*و* شم... ب یکی... چ .. .ینیچ

 لپ... یکیلپ... اون 
ب*و*سننم: چونه... اوووخ... چه مزه  یاش را محکم تر و پر صنندا تر م چانه

 داد...
باران را زم یبا لبخند نگاهم م غزل چمدان  یگذارم و غزل از تو یم نیکند. 

 تا تنش بدهد. دهدیتاپ و شلوارک خواب باران را دست آوا م
سرم م در شت   : انقدرردیگ یآوا و آراد باال م یدعوا یصدا بندم،یاتاق را که پ

 نب*و*سش بچه رو... پوستش خراب شد...
به خاطرا بابا رفتم   نیدسنننت بزن بب ایجغله چپه تراش کردم... ب نی_ زر نزن 

 ر شده...پوستم از تو نرم ت
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 .. به هر حال نب*و*سش... مگه نه عمه؟!ی_ حاال هر چ
 ...شنیبزرگ نم نای: ادهدیبا خنده سر تکان م غزل

 یو روکنم: ت یتخت پهن م نییو رختخواب ها را پا دییتکان سر حرفش را تا ای
 تشک... یتخت بخواب... من رو

 اندازد: ننننننه... یم نمانیب یبه فاصله  ینگاه یتینارضا با
 خب... شهیتخت جامون نم یرو زمی_ عز

 ...خوابمیم نی_ منم رو زم
شادش را از چمدان ب لباس سارافونش را از تن خارج  یم رونیخواب گ شد و  ک

 تو... شیکند: پ یم
 ... رو تخت بخواب...نیرو زم یشیم تی_ غزلم اذ

 .دیگو ینچ م یو با لجباز ندینش یرختخواب م یرو
 ها... یا وونهی: دردیگ یکنم و خنده ام م ینگاهش م م*س*تاصل

*** 
 شم... ی: دارم کر مدهمیکه از آشپزخانه برداشته ام را به غزل م یآب وانیل

 ...یگیم یشنوم چ یکشد: نم ینفس سر م کیرا  آب
کر کننده اسننت... سننرم را  کیموز یکشننم... صنندا یم یکالفه ا قیعم نفس

 شم... یدارم کر م گمی: ممیگو یبرم و بلند م یگوشش م کینزد
 کشد: منم... یرا با لبخند عقب م سرش

 آخه؟! هیچه وضع نی_ مگه قرار نبود بله برون باشه؟! ا
 ...گهی_ خب بله برونه د

http://www.roman4u.ir/


 989 بی نهایتند لبخ

 هیخورن،  یم ینیریشننربت وشنن هی ننیشنن یم دونمیکه م یی_ واال من تا جا
شتر ست دختره م یانگ شدن... خانواده  نایرن... ا یم ندازنیهم د  یکه محرم 

 قصد رفتن ندارن... نکهیداماد محترم هم مثل ا
 خندد: تازه گرم شدن بدبختا... یم یکیشل غزل

سب سفت چ شون رو  شه  یبودن، نه از حاال که نم دهی_ نه از اون اول که چادرا
 جمعشون کرد از وسط..

 حاال؟! یخوریزند: تو چرا حرص م یقهقهه م غزل
 یچرخانم... طبق معمول تو یکردن باران چشننم م دایپ یو برا زنمیم یلبخند

 از ته دل غزل... یمات خنده ها ییاست و نگاه دا ییب*غ*ل دا
 نیشد ا یشدم، باورم نم داریباران از خواب ب یقهقهه ها یبا صدا یوقت صبح

با  بچگانه یدهد و با زبان یباشنند که باران را ب*غ*ل گرفته و قلقلک م ییدا
 .دیگو یباران سخن م

بر خالف  نباریسننرد بود، اما ا شننهیام مثل هم یدر جواب احوالپرسنن لحنش
شده ام ب شهیهم ست دراز  ستم را هر چند با  یاز کنار د شت و د تفاوت نگذ
 مخش کار کرده بود. یغزل چقدر رو داندیاما کوتاه فشرد... خدا م ر،یتاخ

باران را  حاال با کمال  یاز خودش جدا نملحظه  کیهم که  باران هم  کند و 
 یب شیکند و خواسننته ها یم یاش" سننپر یلحظاتش را کنار "بابا جون ل،یم

 شود. یچون و چرا اجرا م
حاال مشخص است  نیشود. کاوه... از هم یم کیدست در دست کاوه نزد آوا

که مدیآ یاز آب در م یلیچه زن ذل ته  ا را خون آو شیخواهرها دانمی... و الب
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تا حال  است یو منتظر قرصت دیگو یرا غزل م نیکنند... البته ا یم شهیش یتو
 .ردیسه خواهر را بگ نیا

 ... اصال...دااااایوقت از جاتون تکون نخور هی_ 
بکنم؟! بذار  تونمیم کاریمن چ قایشننود: االن دق یجابجا م یصننندل یرو غزل

 ترکونم... خوبه؟! یکه سبک شدم م تیبرا عروس
 کند: داداشمممم.... یرا گرد م شیباز و چشمها نیرا به طرف شیدست ها آوا

 : منم که دست و پام بسته ست...میگو یخندم و با اشاره به غزل م یم
 ...یچرت ی_ اوهو... چه بهانه ها

ستم را م و شت کمرم م ید ست پ شد. غزل د : دهدیگذارد و به جلو هلم م یک
 برو...
برد و سننوت بلند  یدهانش فرو م یآراد دو انگشننتش را تو... شننومیآوا م همراه

 : برادر عرووووووس...دیگو یاش م یذات یکشد و با لودگ یم ییباال
آهنگ  تمیاندازد و هماهنگ با ر یرا دور گردنم م شیخندم... آوا دست ها یم

 یبه طرفش م ییکه دا نمیبیخورد... تمام حواسننم به غزل اسننت و م یتکان م
 رود.

ند و مادر کاوه برا یمحترم رفع زحمت!! م یبعد مهمانها یسننناعت آخر  یکن
 کند به خانه باغشان. یبعد دعوتمان م یهفته 

 ...میگردی: فردا برممیگو یزند و من محکم م یغزل برق م یچشمها
وجه ت ی" و غزل بمیگردیکنم "فردا برم یکند. باز تکرار م ینگاهم م مظلومانه

 .ندیچیپنج ساله لب ورم یو پنج سال سنش، مثل بچه ها ستیبه ب
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سر خواب شب ضمیمکافات دار دنیباز هم   یرو کنمیم ی. به زحمت غزل را را
 .ردیکمر درد نگ شبیتخت بخوابد تا مثل د

سم یشب وقت مهین ستم وول خورد و تو ریز یج آغوشم خودش را جا کرد  ید
 ی: عشننقممم... واقعا نمدیپرسنن دزیکه تند تند پلک م یو اغواگرانه در حال

د، به تهران برسننن مانیکرده بودم، پا ینیب شیهمانطور که پ دمی!! فهمم؟؟یمون
 !!!میحداقلش دو هفته را ماندگار

*** 
 .دارمیبرم نیعقب ماش یکوچکمان را از صندل ساک
ست ها غزل هوا به  ی... تونایا نیی: عجب احمقادیسا یرا به هم م شیکف د

 بشه؟ یما رو برداشتن آوردن کوهستان که چ یسرد نیا
 هی هگی: دکنمیوسننط باغ قرار دارد اشنناره م قایکه دق الیمجلل و یسننر به نما با

بار  هیمخ مامانو بزنم  گهیم طونهیرو بدن... شنن شننونیپز خونه زندگ دیبا یجور
 لواسان کفشون ببره ها... یالیدعوتشون کنه و

 !نا؟ی: کجا موندن اکنمیاه مام نگ یبه ساعت مچ یبا کالفگ و
 !؟ی_ چرا انقدر نگران

 کنه... ینم ی_ نگران بارانم... آراد که مثل آدم رانندگ
شونه نم یی: نترس... داکندیرا نوازش م میبازو ر د یباز وونهیآراد د ذارهیهمراه

 ...ارهیب
 !ن؟یستادیا نجایشود: چرا ا یم کیکه پدر کاوه نزد نمیبیو م کنمیم یپوف

 ...میینایفشارم: منتظربابا ا یرا م دستش
 ...دیی... بفرماانیداخل اونا هم م دیرو بذار لتونیوسا نیای_ خب فعال ب
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 ...دییتا یبه نشانه  دهدی... سرتکان مکنمیغزل نگاه م به
 گذارم. یو دست راستم را پشت کمر غزل م دهمیرا به دست چپم م ساک

 یبقه ط هی: بقدیگو یکند و م یم مانییراهنما نییطبقه پا یاز اتاق ها یکی به
 .دیراحت تر نجایخانم، شما ا تیباالن... گفتم به خاطر وضع

 ...نطوریکنم و غزل هم هم یلبخند تشکر م با
 نیا یاخالق مردا نکهی: مثل امیگو یگوش غزل م ریمحض دور شنندنش ز به

 بهتره... یلیخانواده نسبت به زن هاشون خ
سته  پنجره و ریز یتخت دو نفره  دنیو با د میشو ید و وارد اتاق مخند یم آه

 ...میزنیخنده م ریهر دو ز دیگو یکه غزل م یکشدار شیآخ
و  یبافت خاکسننتر کیرا با تون شیگذارم.. لباس ها یتخت م یرا رو سنناک

 ...کندیعوض م یرنگ یمشک یپشم یگشاد و ساق شلوار
 .ندینش یتخت م یدرهم رو یو با چهره ا ردیگ یم شیرا به پهلو دستش

 !س؟یپرسم: حالت خوب ن یکشم و م یرا به تن م ورمیپل
 ...شمیدرد دارم... خوب م خردهیشود:  یجابجا م یکم

 !شم؟یخوب م یچ یعنی: کنمیرا گرد م میچشمها
به طرفم دراز م دسننتش به طرفش مکندیرا   و رمیگ یروم و دسننتش را م ی... 
 ...نمینش یکنارش م

 ...مشیم ینطوریا ی... گاهرهیو م ادیکه م فهیدرد خف هی... ریام ستین ی_ طور
... میبرگرد سیحالت خوش ن یکنیکنم: غزل اگه فکر م ینگاهش م ینگران با
 ... هوم؟!میشیبدبخت م یهم سرده اگه سرما بخور نجایا
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 اندازد: نه بابا... خوبم... نگران نباش... یباال م چانه
ستم را رو کف شاره باال  یگونه اش م ید شت ا گذارم و چانه اش را با نوک انگ

س یرا م گریدهم و نرم همد یم ضرب باز م میب*و* صله در اتاق با   یو بالفا
 شنوم: سالاااااااممممم.... یباران را م غیج یشود و صدا

**** 
شده  یانارها به ستبرد م یدون  صله از طعم ترش و  زنمیغزل د  شورشو بالفا

 تو؟! یخوریم هیچ نی: اه... اشودیچهره ام جمع م
 : خوشمزه س که...خوردیلذت و قاشق قاشق انار م با

 : چرا شوره؟!دهمیهم فشار م یرا رو میها پلک
 _ نمک زدم بهش خب...

 تو؟! یا وانهیکشم: اه... د ینفس سر م کیو  کنمیپر م یآب وانیل
 شود... یجابجا م یصندل یرو یقرار یو با ب زندیم یلبخند محو تنها
 باز؟! ی! درد داره؟ی_ چ

 ...دهدیتکان م نیرا به طرف سرش
 یازهسنت لجب ی: اگه مشنکلکنمیگوشنش پچ پچ م یو تو رمیگیرا م شیبازو

 نکن غزل... بگو...
... رهخویسرما م نجایا اریبه من... برو بارانو بردار ب یدیم ری_ اووف... چقدر گ

 ...کنهیم یسره داره برف باز هی میاومد یاز وقت
 بزرگ و گرم را که به قیو آالچ شننومیاز جا بلند م تایو نها کنمینگاهش م یکم

 ...کنمیو ساخته شده ترک م یطراح بایو البته ز یکامال سنت یروش
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ا دارند آن ر یدرسننت کرده و سننع یبزرگ یبرف یبا کمک آوا و آراد گلوله  باران
 آن طرف تر قرار دارد بگذارند... یکه کم یبزرگ تر یگلوله  یرو
شان م به سر آدم برف یروم و کم یکمک ساخته م یبعد  و آراد با چند  شودیهم 

 گردد... یکوچک بر م ی زهیسنگ ر
 یها را جا زهیبشننود و سنننگ ر یتا هم قد آدم برف رمیگ یرا ب*غ*ل م باران

 بگذارد... یچشم ها و دهان ادم برف
 کوبد: هورااااا... یرا به هم م شیزده کف دست ها ذوق
 گذارمش... یم نییب*و*سم و پا یگل انداخته اش را م ی گونه

فشننارد:  یم نشییلب پا یاش، انگشننت اشنناره اش را رو یشننگیعادت هم به
 دماغ نداره...

گاه آوا ندازد و م یبه اطرافش م ین بذار ببدیگو یا  دایپ یچ نمی: مممم... 
 ...کنمیم

 : کاوه... کننناوه...زندیصدا م وبلند
 !زم؟ی: جانم عزدیآ یم شیدوان دوان پ کاوه
 خورم... یاندازد و من لبخندم را م یرا باال م شیابروها آراد

 !؟یکرد کاریهاشونو چ یشام بود، بطر زیکه سر م یی_ نوشابه ها
 کردم؟! یم کارشونی: انداختمشون دور... چکندیرا گرد م شیچشمها کاوه

 کن... دایبرام پ یدر بطر هی_ 
 !کار؟یچ یخوای_ م

 ... دماغ نداره...مونی: آدم برفدیگو یم یزبان نیریبا ش باران
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شننود: دماغ  یباران خم م یرو شیگذارد و پ یم شیزانوها یدسننت رو کاوه
 ...رمایبهتر م زیچ هیخوشکله؟! بذار من االن برات  یخوایم تیآدم برف یبرا
بعد  هقیشود و چند دق یدور م یزند و با لبخند یباران م ینینوک ب یضربه ا و

 هی ایشننما... حاال ب یاز دماغ آدم برف نمیگردد: ا یدسننتش برم یتو یجیبا هو
 عمو جون... نمیب*و*س بده بب

 کند. یرا غنچه م شیو لب ها بنددیپلک م باران
 .دهیخندد: بچه فقط هم لب م یم یکیشل آراد

 کوبم: خفه! یاخم پس کله اش م با
شوند و آراد هم شال گردنش را دور گردن  یو کاوه دست در دست هم دور م آوا

 زند. یگره م یآدم برف
 .ایدقه ب هی ری: امزندیم میصدا مامان
 شده؟ ی: جانم طورمیرو یو به طرف مامان م رمیگیباران را م دست

آورد: فکر کنم غزل حالش  یگوشننم م کیو دهانش را نزد ردیگ یرا م میبازو
 ...چهیپ ی... از بعد از ظهره که داره به خودش مسیخوب ن

به طرف غزل م با گاهم را  با  یترس ن ها یکیچرخانم...  کاوه  یاز خواهر 
 .کندیصحبت م

 !مارستان؟ی_ ببرمش ب
 .. برو...استراحت کنه. خردهی! ببر ش؟یببر یخوا یکجا م ی_ نه بابا نصفه شب

به سننمت غزل م دهمیسننر تکان م نگران همراهم  کنمیروم و وادارش م یو 
 ...میایب

 ...میرو یو به اتاقمان م مییگو یم ریشب بخ یهمگ به
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 !؟یخوب ی_ مطمئن
سر پا بودم  صبح  ... کردیدلم درد م ریکمرم و ز خردهی_ اوووف... آره بابا... از 

 االن خوبم...
 ...دهدیم لمیتحو یلبخندو غزل  کنمیمطمئن نگاهش م نا

*** 
و  زنمیبار پلک م نی... چندشومیم اریکتفم هش یتو یشب با حس سوزش مهین

 م...غلت یپهلو م یکشم و رو یم رونیسر باران ب ریدستم را از ز یبعد به آرام
باریا غزل ها ن عدم فرو م یرا تو شیناخن  جا مبردیسنننا  یپرم: چ ی. هول از 

 شده؟!
 شودیکه صورتش هر لحظه کبودتر م ینیو ح ردیگ یرا محکم گاز م شیها لب

 : فک کنم... وقتشه...کندیزمزمه م
 ! هنوز که دو هفته مونده...؟یگیم ی: چمیگویزده م بهت
 بشه... داریباران ب خوامی... نمسیفشارد: ه یرا م مچم

 ...زنمی: صبر کن االن مامانو صدا مکنمینگاهش م م*س*تاصل
 چسبد: نه... فقط کمکم کن لباس بپوشم... یرا م دستم

 ...میبکن دیبا کاریفهمه چ ی: غزل... مامان بهتر منمینش یتخت م یزانو رو دو
 ...اریخوابشون کنم... لباسامو ب یب ینصفه شب خوامی... نمخوامی_ نه... نم

شال کنمیو کمکش م کنمیم یپوف  یرش مس یهم رو یشنل بافتش را بپوشد. 
 ازم...اند

 ند.ک یگلو خفه م یرا تو ادشیو فر ردیگیدستش را با تمام قدرت گاز م کف
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ست ها انیرا م صورتش صدا رمیگیم مید صبر کن تا آرادو  : فقط چند لحظه 
 بزنم... خب؟!

 : با... شه...دهدیفشار م شیدندان ها انیرا م لبش
اتاق از سننمت چپ را باز  نیروم و در دوم یباال م چیمارپ یعجله از پله ها با
 : آراد....کنمیم

 : آراد بلند شو...دهمیروم و تکانش م یم جلو
 !ه؟ی: چدیگشا یپلک م وحشنزده
 شیپ ای... بمارسننتانیببرمش ب خوامی... غزل دردش شننروع شننده مای_ پاشننو ب

 شد نترسه... داریباران بخواب ب
 بزاد؟! خوادی... میگیم ی: چزندیتنش کنار م یپتو را از رو عیسر

 حرف زدنت... بلند شو زود باش... نی_ خاک تو سرت با ا
 !؟یگی_ به مامان نم

 کشم: نه... عجله کن... یرا م شیبازو
 ؟!: غزلکندیو آراد در اتاق را با ضرب باز م میرو یم نییتند از پله ها پا تند

 ...زمیاندازم: پاشو عز یغزل م یبازو ریرا ز دستم
: آراد حواست به کندیزمزمه م فیو ضع زندیهر دو دست به شانه ام چنگ م با

 باران باشه...
 ...دی_ باشه باشه... شما ها بر

 ...برمیم رونیو غزل را ب زنمیرا چنگ م نیماش چیپالتو و سو تنها
ه تا کشد ک یم یغیبرم، غزل چنان ج یم رونیرا از باغ ب نیماش نکهیمحض ا به

 زند. یزنگ م میبعدش گوش ها هیچند ثان
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... میرسنن ی... آروم غزلم... االن مسی: همیگو یفشنننارم و م یرا م دسننتش
 ... شششش...ایکینزد نیهم دمید مارستانیب هی یاومدن
کشد... دستم را از فرمان جدا  یم غیبند ج کیو  شودیهق هقش بلند م یصدا

 .رمیگیعسل را م یو شماره  کنمیم
 است: الو؟! خواب آلود شیصدا

کردم... غزل دردش شروع  دارتیب ی! شرمنده نصفه شب؟ی_ الو عسل؟! خوب
 ...مارستانیب برمشیشده دارم م

 شما؟! نیی: چرا انقدر زود؟ کجاشودیم اریهش شی_ صدا
 حسامه... ری: امدیگو یم رضاستیکه احتماال عل یپشت گوش یبه کس و

اک سنن هی... مارسننتانیبرم ب یدارم غزلو م ... االنمیبود نای_ ما خونه باغ کاوه ا
 اتفاق نیا میدونسننتیتوش بوده... منتها نم لیوسنننا یسننر هیآماده کرده بود 

 اصفهان... میگردیبرم میکرد ی... فکر مفتهیم
رسننونم بهت  ی! من مش؟یبر یم مارسننتانی... کدوم بیخوایم ایچ دونمی_ م
 ...لویوسا
 ...دونمی_ نم

 !؟یدونینم یچ یعنی_ 
 -ده  هی مارستانهیب نی... اگمی: من آدرس خونه باغو بهت مچانمیپ یرا م فرمان

 فاصله داره... یلومتریپونزده ک
 کشد... یم غیج غزل

http://www.roman4u.ir/


 999 بی نهایتند لبخ

صدا ای_  سو من خودمو م یامام زمان!  سونم. عل یغزله؟! بگو آدر ضایر  هی ر
 کاغذ قلم بده به من.

 اندازم. یفرمان م یرا باال لمیو موبا کنمیتکرار م شیرا برا آدرس
صندل غزل شت به  شد: رد کرد یم غیو ج زندیم یبا م ستانویب ر،یام یک رد  مار
 ...یکرد

 ...دستیا یم یوحشتناک یبا صدا نیفشارم و ماش یپدال ترمز م یرا رو میپا
 ...رمیگیو دنده عقب م گذارمیغزل م یرا پشت صندل دستم
ند بل ج بل قب م بزرگراه یزند: تو یم غیتر از ق نده ع  یواخی!!! م؟؟؟یریگید
 !مون؟یبکش

 ...دور بزنم تونمینداره نم نیبنز نی: غزلم آروم باش... ماشزنمیپلک م محکم
کشننند: خدا لعنتت کنه... من  یاعصنننابم خط م یوقفه اش رو یهق ب هق
 حسام تو رو خنن ... ری... امارمیب ایبه دن نیبچه مو کف ماش خوامینم

 شد؟! ی: چکنمی... نگاهش مشودیساکت م یناگهان
 ...خوردیسر م شیپاها یبالفاصله نگاهم رو و
 ...شودیآب م سیخ شیپاها ریشنل و ز نییپا

*** 
کشننم وعرض راهرو  یرا م می... موهارمیگیضننرب م نیزم یپا رو یپنجه  با

نننت ساع کی... کنمینگاه م لمی... به ساعت موباکنمیم یبار ط نیصدم یبرا
 گذشته... میو ن

فاق ایخدا تدیغزلم ن یبرا یات ماز بخوانم...  نیاز ا دهمی... قول مف عد ن به ب
 قنننننول... ایخدا
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 پارد.را که آورده بود به پرستار بس یلیو رفت تا وسا دیرس شیپ قهیچند دق عسل
روم تا کمرم مماس  یفرسننتم و عقب عقب م یم رونینفسننم را ب یکالفگ با
 ...شودیم وارید

 ترسم... یهم م یلیترسم... خ یغزل م یبرا
 یکیظر ن ریاصفهان و ز یخصوص یها مارستانیب نیاز بهتر یکی یبود تو قرار

 کند... مانیزا ینام یمتخصص ها نیاز بهتر
 کشد... یکوچک درد م مارستانیب نیا یحاال تو اما
 یم میدست ها انی... سرم را ممیآ یدو پا فرود م یو رو خورمیسر م وارید یرو
 دهیرا کشنن می... پوسننت سننرم درد گرفته بس که موهازندی... مغزم نبض مرمیگ

 ام...
قدم ها یصننندا  یبعد، کفش ها یو کم دیآ یم نیبا زم یمحکم یبرخورد 
 .شودیمتوقف م میرو شیپ یرنگ یمشک یمردانه 

 .خوردیگره م یجفت چشم عسل کی یو نگاهم تو کنمیبلند م سر
 ...یی: داکنمیمزمزمه  ناالن

 .گذاردیشانه ام م یو دستش را رو شودیخم م یکم
 ...بندمیم پلک

رزش ا میبرا ییایفشننار، دن نیو هم کندیبه شننانه ام وارد م یفیفشننار خف ییدا
 دارد...

*** 
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 ی رهیو دسننتگ دارمینگه م میپا یبزرگ غذا را رو ینیآورم... سنن یرا باال م میپا
 .دهمیهل م نییدر را به پا

 یزنند: وا یبرق م شیکند. چشننمها یچرخاند و نگاهم م یسننرش را م غزل
 غذا...

ه مگ یبرگشننت یروم: از قحط یم کیو با خنده نزد بندمیرا پشننت سننرم م در
 !زم؟یعز
تب را مر رشیکشنند، لباس ز یم رونیگردن برنا ب ریدسننتش را از ز متیمال با
ندیم ها ک مه  ندد: گرسنننگ یبلوزش را م یو دک ! ؟یچ یعنی یفهمیم یب

 ...یکه بفهم ینخورد مارستانیب یگرسنمه... گرسننننه... غذا
 یتخت م یغذا را رو ینیگزم و سنن یخنده ام، لب م یبلند نشنندن صنندا یبرا

 گذارم: خب حاال توام...
شت کمرش مرتب م بالش نان دو . آنچزندیم هیو غزل به تاج تخت تک کنمیرا پ

 نخورده... یزیانگار روزهاست چکه  خوردیو با اشتها غذا م یلپ
باران م کنمیکم پشنننت و نرم برنا را نوازش م ینوک انگشنننت موها با  یو از 

 !؟یپرسم: قطره خانوم شما شام خورد
ند: اون  یگونه اش را م کندیاش بلند م یدفتر نقاشنن یرا از رو سننرش خارا

 ...میخورد تزایپ میموقع...با عمو... رفت
 _ کدوم موقع؟!

 ...گهی: اوممم... همون موقع ددهدیرا جلو م نشییپا لب
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 یبرد: دم غروب یرا که به سر چنگال زده به طرف دهانش م یتکه جوجه ا غزل
ستانی! منو از بهو؟یزد  بتیرفتن... تو کجا غ ... یخونه د برو که رفت یآورد مار

 ...دمیفک نکن نفهم
گ دلم تن دمتیبابا دو روزه ند نجایا ای: بکنمیرا به طرف باران دراز م دسننتم
 شده...
گاهم ندیم ن به طرفم م ک ک   با م  یم یپا یو رو کنمی. ب*غ*لش مدیآ یو 

 ...ب*و*سمینشانمش و سرش را م
 ...ی: نگفتدیگو یبا دهان پر م غزل

 !و؟یپرسم: چ یحواس م یب
 !؟ی_ کجا رفته بود

 نوشد. یم ی. جرعه ارمیگیدوغ را به طرفش م وانیل
 خوب خوب... یجاها_ 
 .کندیاخم نگاهم م با

 کشم: دستتو بده.. یم رونیب بمیاز ج یکوچک یو جعبه  زنمیم یلبخند
 _ هوم؟!

 دستتو بده... گمی_ م
ستبند سف فیظر د ستش م میو لب ها بندمیرا به مچش م دیطال  شت د  یرا پ

 ...زمیچسبانم: مبارکت باشه عز
 حسام... ریکشد: ام یباال م میزده نگاهش را از مچ دستش تا چشمها رتیح

 : دوست دارم...زنمیصدا لب م یب
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 نظرمان گرفته... ریکه با دقت ز کنمیبا چشم و ابرو به باران اشاره م و
 ... توقع نداشتم...زمیعز ی: مرسکندیبا محبت زمزمه م غزل
بهترشننو برات  خواسننتمی: مکنمیل*خ*ت باران را با انگشننت شننانه م یموها

 ه هر حال...... بفتهیاتفاقا ب نیو ا میموندگار بش نجایکردم ا ی... فکر نمرمیبگ
 ...یکجا رفت ی! منو بگو چقدر غصه خوردم ولم کرده؟یچه حرف نی... اسی_ ه

بار ریو زنج زنمیم یلبخند  را هم دور گردن برنا کادیبا پالک ان  کیکوتاه و 
شت کوچکش را م یشانیاندازم و پ یم سپس م سمیو   یقی... نفس عمب*و*
 ...یپاک ی... بودهدیم یینو یتنش را دوست دارم... بو یکشم... بو یم

: مثل ردیگ یگردنش را باال م یتو کادیان  یشکل با حکاک یضیپالک ب باران
 مال منه...

 : بله... مثل مال شماست...دهمیفشارش م محکم
را  شیچشم ها کهیو شگفت زده، در حال کندیخندد و به برنا نگاه م یم نیریش

 ...خورهیم ری: داره تو خواب شدیگو یگرد کرده، م
 یکشنند... تو یم نییغرق خواب پا ینگاهش را تا صننورت صننورت برنا غزل

 جنبد.... یاش م یو صورت کیبار یخواب هم لب ها
 ؟!بب*و*سمش شهیکند: م یرا جمع م شیلب ها باران
 !شه؟ی: آره مامان... چرا نمدهدیذوق زده جواب م غزل

 یبرا شننودیخزد و سننپس خم م یتخت م ی... دو زانو روکنمیرا رها م باران
 برنا... دنیب*و*س

 ینم ی: خدا رو شکر حسوددیگو یم شیزند و با تکان لب ها یلبخند م غزل
 کنه...



wWw.Roman4u.iR  1004 

 

 .دیآ یو باران باز به آغوشم م کنمیم دییتکان سر تا با
واب اتاق به خ یتخت دو نفره  یرو بیبعد، غزل و برنا و باران به ترت یسنناعت

 رفته اند...
 ده.غزل آماده کر شتریب یراحت یرا برا نییپا یطبقه  همانیاتاق خواب م مامان
شو یکاناپه  یو رو کنمیرا ب*غ*ل م باران شه  یتخت خواب   یاتاق م یگو

 به برنا بزند. یزیچ یلگد یشتخواب م یترسم تو یخوابانم... م
 روم. یبالکن م یو رو زنمیکشم و سپس پرده را کنار م یرا م شیرو

 یکشننم... حس سننبک یم یقیو نفس عم کنمیباز م نیرا به طرف میها دسننت
 ...ییدارم... احساس رها

سرفه ا کند،ینگاهم م رهیو خ ستادهیا اطیح یکه تو ییدا دنید با : زنمیم یتک 
 !د؟یینجایشما ا

 هی... از پهلو به نرده ها تکسننتدیا یو کنارم م دیآ یکوتاه باال م یتک پله  از
 .زنمیم
 ی: مردیگ یم یقیو سننپس کام عم کندیم کینزد گارشیفندکش را به سنن ییدا

 !؟یکش
سزنمیم یخند تک سرمو ب نیخوای! مگار؟ی:   نهیس ببره بذاره رو خیتا ب خیغزل 
 م؟!
شانه ام م یم رونیاش ب ینیرا از ب گاریس دود شانه به  ستد و  : ازش ستدیا یفر

 ...یبر یحساب م یلیخ
 ...ذارمی_ به خواسته هاش احترام م
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 _ خوبه...
 _ آره...

 !ن؟یبرگرد نیخوا ی_ نم
ثان یپرسننند که برا یمقدمه م یب آنقدر  یم یخال یمغزم از هر جواب هیچند 
 شود.

 ! تهران؟!م؟ی_ برگرد
 کند: آره... انقدر دور از انتظاره؟! یم نگاهم

... تا حاال به برگشننتن فکر نکرده بودم... غزل هم حرفشننو یعنی_ نه خب... 
 نزده بود...

 !؟ی_ از اون دختره خونه خراب کنم خبر دار
 ...شودیدر هم م میصدف اخم ها یادآوری از

شعبه  ریگ ینه... تو مای_ م*س*تق سهامم به  ص یو دار انتقال   دمیفهان فهما
بزرگش خاله و مادر هی... قبال بهم گفته بود زیکه سننهامش رو فروخته و رفته تبر

 ندارم... یخبر گهیاونجان... بعد از اون د
 ...کندیبح  را عوض م یبا مک  کوتاه ییدا

 خوشبخته... یلی_ غزل خ
 کنم... یچرخانم و نگاهش م یرا م سرم

واقعا خوشننبخته... از حالت صننورتش...  ی... ولکنهیکردم تظاهر م ی_ فکر م
... کردم یکه چقدر خوشحاله... اگر من بد رفتار فهممیاز تک تک حرکاتش م

شد شدنیاگه از رفتارم ناراحت  ... فقط به خاطر خودتون بوده... نی... دلخور 
صا تو... ا صو  ... به خاطر تو وستادیپات وا یبمونه غزل چطور ادتی نکهیمخ
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شکنار تو موندن چ  یکه هر زن ستین یزی... خ*ی*ا*ن*ت چدیقدر عذاب ک
 عاشق باشه... یلیخ نکهیفراموش کنه مگر ا یبه آسون

ا عمر ... تدونمی: مکنمیحبس م هیچند ثان یو نفسننم را برا رمیگ یم یقیعم دم
چهار سال هم تموم تالشمو کردم  نیا یکنم... تو یداشته باشم هم فراموش نم

رو بکنم... االن  دیکه غزل کنارم عذاب کشنن یمیسننال و ن کیکه جبران اون 
عا م نیا ی... تولهیتکم میزندگ ظه واق ندارم... زنمو یچیبگم ه تونمیلح  کم 

ش ست دارم... بچه هامو... خونه و ما از خودم دارم... کار ثابت... نگران  نیدو
ا بود ورتها و کد یدلخور نیهم می... تنها نگرانستمین میزندگ یها نهیهز نیتام

 که خدا رو شکر برطرف شد...
 یحت ای ینطوریهم هم گهی... پونزده سننال دگهی_ خوبه... خدا کنه ده سننال د

 !ن؟یبرگرد نیخوا ی... حاال واقعا نمیبهتر باش
 دونم... ی_ نم

باورم نم قدر  شنننهی_ من هنوز  به اون نیرفت نیجمع کرد ییهویچطور اون  ...
 سرعت...

بود... انگار تموم اون غم و  ضیشد... غزل مر ی... واقعا نممیشد بمون ی_ نم
شون م شو ن شت خود صه ها تازه دا  یاومد... حت ای... باران هفت ماهه دندادیغ

ر و کنا طیمح نیگرفته بود... دور شنندنمون از ا یهم افسننردگ مانشیبعد از زا
د... شد انجام دا یبود که م یکار نیخاطرات خوب و بد بهتر یگذاشتن همه 

شرا یموقع باردار یول سمون فرق م نیزم طیبرنا،  سر  یتا آ کرد... غزل انقدر 

http://www.roman4u.ir/


 1007 بی نهایتند لبخ

حاضر نشد درسشو کنار بذاره و با ذوق و شوق سر  یحال بود که تا پنج ماهگ
 ...شدیکالساش حاضر م

حرف  یهمه  یقسننمت آخر حرفات تلخ ینیریلبخند به لب دارد: شنن ییدا
 بره... غزل که خوشحال باشه منم خوشحالم... یم نیرو از ب یکه اول زد ییها

 فشارد: مواظبشون باش... یشانه ام را م ییو دا زنمیلبخند م متقابال
 یو به طرف سنناختمان خودشننان م دیگو یم ریشننب بخ ییو دا زنمیم پلک

 رود...
*** 
 شد... ریگذارم: غزل جان بجنب د یم رشیکر یچهل روزه را تو یبرنا

سم ماچ  یب*غ*ل بابا فرو م یو تو دیآ یم رونیب ییااز آغوش د غزل رود. مرا
 و ب*و*سه را قبال با آوا و مامان انجام داده.

سد در حال یشود و باران را م یخم م مامان  شیمخاطب حرف ها کهیب*و*
 ...گهید نیرفت یم دیبعد ع نیموندیهم م گهیهفته د هیمن هستم: خب 
نه... االنم بع یزندگ ی_ مادر من همه  برگردم بهم  یوقت سین دیمن اصننفها

 ...یاونور نیایشما ب دیع گهی... دیبگن بفرما برو از دانشگاه اخراج
 ...شهیم یچ نمی: حاال ببدیگو یم یتیبا نارضا مامان
 شود... یم نی... غزل سوار ماشزنمیم لبخند

ر تا سننوا کنمیمگذارم و به باران هم کمک  یعقب م یصننندل یبرنا را رو ریکر
 شود. نیماش

ش در ست ها یرا م نیما جا  یزیکوبم: خب... چ یرا به هم م میبندم و کف د
 ...میلنگر انداخت میمدت کنگر خورد نهمهیا دی... ببخشمینمونده؟! ما رفت
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 !ه؟یچه حرف نی: واه... ادیگویدلخور م مامان
 سلطاااااان... یکردم پر یخندم: شوخ یم

مان ند محو ما باره از همگ یم یلبخ حافظ یزند. دو و سننوار  کنمیم یخدا
 .شومیم نیماش

 نمیبیجلو م ی نهیو به محض حرکت، از آ خوابانمیرا م یدسننت زنم،یم اسننتارت
 کند. یم یرا پشت سرم خال یآب یکه مامان کاسه 

 کشد... یم یقینفس عم غزل
ضوع سنگ شیچهل روز رو نیرا که تمام ا یمو سبک  م کرده ا نشیفکر کرده و 

 !م؟یدوباره برگرد یآورم: غزل... دوست دار یبه زبان م
 تهران؟! می_ برگرد
 آورد: اوهوم... یپرسد که مرا هم به وجد م یذوق زده م آنچنان

خانواده م رو کنار خودم  ی... من که از خدامه همه دونمی_ خب... خب نم
 مونیخب همه زندگ ی... ولیکرد یبابا هم آشت با گهیداشته باشم... حاال که د

 !م؟یبرگرد یخوایم یاصفهانه... چطور
 نه؟! ای ی_ تو جواب منو بده... دوست دار

! ؟یکنیم کاریدانشننگاهو چ ریام ی_ آره خب معلومه که دوسنننت دارم... ول
 شرکت... خونه مون...

 هشیاستعفا دادم... سهام شرکت رو هم م سیاز تدر دی: شاکنمیرا عوض م دنده
 اصفهان فروش بره... یتا خونه  میکنیخونه اجاره م هیمنتقل کرد... فعال 
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و سننرم را بر  کنمیدنده اسننت حس م یدسننتش را پشننت دسننتم که رو یگرم
بد یبخوا ی: هر کارگردانمیم من بهش  یریکه بگ یمی... هر تصننمیانجام 

 هم یبرگرد یبخوا مونم،یکنارت م ین بموناصننفها ی... بخواذارمیاحترام م
 ریو بچه هام، اونجا بهشننت منه ام ی... هر جا که تو باشننگردمیهمراهت برم

 ...سامح
 ...زنمیم لبخند
 ...زندیم لبخند
ش یخنده  یصدا ضا یو کودکانه  نیدلن ش یباران ف  کند: مامان یرا پر م نیما

 خنده... یبرنا داره بهم م نیبب
 ...زندیخدا هم به ما لبخند م یحت

 یدور کمیاز  بعد
 روز سرد هیاز  بعد

 و، دیتاب دیخورش
 خوب اومد... یروزا

 از هم میشد دلخور
 بود یدور ریتاث نیا

 کن واسم فیتعر
 بود... یحالت چجور بگو

 زم*س*تونم تموم شد نیا
 میدچار یبه دلتنگ ما
 ها بودن و رفتن یلیخ
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 میو خوب، خاطره دار بد
 میتونیو تو امروز م من
 میتن خاطره هک ش رو

 و عاشق، مثل بارون پاک
 برف... مثل

 ...ساده
 ...میببخش

 زم*س*تننوننم تمنننوم شنننند... ننننیا
 

 
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  KiMiYa_Shاز  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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