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 نام خدا  به

 ِبلوندم زدم پشت گوشم و همونطور که خودم  یحرص موها با

 حق من که...  نیبابا ا یگفتم:ول  دمی کش یسمت جلو م به

 گفتم! نکهیگفت:هم  یبلند مهین یوسط حرفم و با صدا دیپر

 .دمی مبل فرو کردم و لبم گز  یحرص ناخونام تو با

از   یر احتمال خط هیکه بخاطر  شهیداره نم حی و تفر یبگه صحرا هم آدمه حق زندگ ستین  یکی 
 هاش بگذره. یخوشگذرون

مبل    یکه به تن داشت رو ی رنگ ینگاه به بابا کردم، با کت و شلوار خاکستر  هیو  دمیکش یهوف
  یو روزنامه م دیکش  یم پیپا انداخته بود، پ یکیاون  ی پا رو کیکه  ینشسته بود و در حال  یسلطنت
 خوند. 

 گفت:  ییرسا یصورتش کنار زد و با صدا  یمبل بلند شدم، روزنامه از جلو یرو از

 کجا؟ 

  یاتاق...نکنه اونجا هم مورد تهاجم دشمن قرار قرار م یخوام برم تو  یگفتم:اوف بابا اوف، م  یکالفگ با
 ره؟ یگ

 افسوس تکون داد و مشغول روزنامه خوندن شد.  یبه نشونه   سرش

 تند تند از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم.  یپاشنه بلند صورت یاون کفشا با

دوستم   نی حرف الدن، خدمتکار و بهتر ادهیرنگ... یصورت  ونیبا دکوراس یمتر  یاتاق بزرگ س هی
 . ییها ییای افتادم...گفته بود:تو پرنسس ماف

 .ستمین  ییایگفتم:من که ماف یشاک
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موضوع دست از تمام ارزوها و خوش   نیبود و بخاطر ا  ییایشغل بابام ماف  نکهیبودم از ا  متنفر
 هام برداشته بودم. یگذرون

  ستیبه تو نداره و الزم ن   یموضوع به صبرا خواهر بزرگترم گفتم...گفت شغل بابا ربط نیا یوقت
 . یموضوع ناراحت باش  نیبخاطرا

 بار رو به حرف بابام گوش کنم. نیا هیتونم  یلب گفتم:نه نم  رز یتخت نشستم و ز یرو کالفه

 به سرم زد! یا نقشه

 الدن گرفتم...بعد از دو بوق جواب داد:  یبرداشتم و  شماره  تلفن

 صحرا؟  جانم

 :سالم دوستم...بپر باال که کارت دارم. 

 . امی:خدا رحم کنه...باشه دارم م

 شدم.  دنیقطع کردم و تند تند مشغول لباس پوش  تلفن

 رنگ.  ی کوتاه صورت ی به همراه مانتو دمیپوش یجذب صورت شلوار

 شونم انداختم. هی یباسنم بود، بافتم و رو نی بلندم که تا پا یموها

 و حاضر و اماده منتظر الدن نشستم.  دمیلبام مال یمات رو یصورت رژ

 به در خورد و بالفاصله وارد شد. یا تقه

 ؟یبه لباسام انداخت و گفت:کجا به سالمت یبگم، نگاه یز یچ نکهیاز ا قبل

 استرس گفتم:مزرعه.  با

 ! یرفتن رو ندار  رونیگفت:تو که حق ب یاروم یاتاق بست و با صدا  در

هوارو چه   نی بب  یکنم و برم اسب سوار  یچی خوام از حرف بابا سرپ  یبارو م نی ا هی یدونم ول ی:آره م
 .یکن  یسوارکار  دهیقشنگه حال م
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  یقیحرفام تموم شد نفس عم   یکرد...وقت یزدم و الدن با سکوت بهم نگاه م  یتند حرف م تند
 .دمیکش

 ه؟یشد و گفت:حاال نقشه ات چ نهیبه س دست

به هم گره زدم و نشون الدن دادم و  گهید یتخت برداشتم...با دوتا مالفه   یرو یو مالفه  پاشدم
 رسونم. ی م اطیاز بالکن خودم به ح  نیگفتم:با کمک ا

 ؟ی:خب خانم باهوش فکر نگهبانارو کرد

  یرو  یکه بالشت هارو بزار  نهیا یبکن  دیکه با یتکون دادم وگفتم:نگران اونجاش نباش...تنها کار  سرم
 خوابم.  ریکه فکر کنن من اون ز یاون ها بکش  یتخت و پتو رو

و با   نی...مالفه انداختم پامیبالکن وصل کرد یتکون داد...با کمک هم مالفه به ستون تو سرش
 استرس بهش نگاه کردم.

 اره؟ ی: به نظرت دووم م الدن

 استرس سر تکون دادم و گفتم:گمون کنم.  با

 رفتم.   نیتلف نکردم و آروم آروم از مالفه پا وقت

که وسط مالفه افتاده بود، چشمام   یبزرگ   یخراش دنیردم و با داومد...سرم بلند ک  یخش خش یصدا
 گرد شد. 

 لب با التماس گفتم:  ریز

ها نکشم...قول   نی ماش یخط رو گهیدم د یدم...قول م یحرف بابام گوش م  گهیغلط کردم د ایخدا
  یشامپو یتو گهیدم د ینکنم...قول م داریفاطمه خانم و شوهرش رو از خواب ب یدم نصف شب یم

 نکنم.  یالدن خال یلباس ها یو آب اشغال هارو رو  زمینر ییظرفشو عیصبرا ما

نوه  گهی دم د یشد...چشمام محکم تر فشار دادم و عاجزانه گفتم:قول م شتریخش خش ب  یصدا
 نکنم و... داری فاطمه خانم از خواب ب

 خوردم.  نیزم یکامل پاره شد و با زانو رو مالفه
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شده بود و خون چکه   یزانوم حس کردم...زخم یتو یدینزنم...سوزش شد   غیدهنم گرفتم که ج یجلو
 کرد...طاقت فرسا بود. یم

 شدم.  ی رسوندم و مخف   یلنگان خودم به درخت لنگان

 ضدگلوله رد شد.  قهیاز محافظ ها ، با تفنگ و جل یکی کنار درخت  از

 کنار بوته ها پارک شده بود.   یرنگ یبنز مشک  نیدقت به اطراف نگاه کردم...ماش  با

و  یپشت بوته ا دمیپر ان،یمحافظ ها ب نکهیبهم رو کرده بود...وقت تلف نکردم و قبل از ا  شانس
 شدم.   یمخف

 خودم جمع شدم...چشمم به زانوم افتاد. یچندتا پا اومد...تا حد امکان تو یصدا

 افتاد. ی...نگاه نگاه شلوار نازم به چه روز بود میوخ وضعش

 امن و امان بود.  یبوته ها به اطراف نگاه کردم...همه چ یال از

 . نی کنار ماش دمیشدم و مثل گربه ، خز خم

 . نیماش  یام تو گهیچشمم به نگهبان ها بود و چشم د هیداخل... دمیدر عقب باز کردم و پر عیسر

 ها عبور کردم و پشت رول نشستم. یصندل   نیگذاشتم...از ما ب چشمام یبرداشتم و رو یافتاب نکیع

 روندم.  یروشن کردم و سمت خروج   نیماش  یکردم تا نشناسنم...با بسم الله  یسرم حجاب یرو شال

 . نیدادم پا شهیترمز و ش ی...زدم روستیباا یعنیبود...دستش تکون داد...  ینگهبان یدر ورود کنار

  شهیسرم بچرخونم و بهش نگاه کنم گفتم:م نکهیانداخت...معلوم بود تازه کاره...بدون ا بهمیقیدق نگاه
 کنم. دیواسه اشپزخونه خر دین؟بایدرو باز کن 

 ن؟ یماش نی انداخت  گفت:اونوقت با ا نیبه ماش  ینگاه

 رفتم و گفتم:از دختر آقا قرض گرفتم...اگه تموم شد حرفات اون در رو باز کن.  یغره ا چشم

 قدر پررو؟  نیلب گفت:مستخدم و ا ری و ز ستادیا صاف
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 رو کتک بزن.  که ی خوره مرت  یشو و تا م ادهیپ گهیم طونهیش

 گاز گذاشتم و روندم سمت مزرعه. ی...پام روستادیباز کرد وکنار ا درو

شدم و لنگان لنگان سمت   ادهی پ نیاز ماش  جانیمزرعه پارک کردم...با ه ینرده ها  یجلو  نیماش
 کنار زدم و وارد شدم.  ی اسطبل رفتم...در چوب

 . دمیاش کش یقهوه ا یالهای یرو یسمتش رفتم و دست زم،ی..اسب عز یتوب  دنید با

 . دیاش کش هیوجود نداشت...سرش تکون داد و ش یتوب الیرنگ تر از   خوش

 دره مزرعه بستم.  یچوب ی رهوایاوردم...افسارش رو به د رونی گرفتم و از اسطبل ب افسارشو

 پانسمان کنم. یلعنت یپا ن یا دیسمت داخل خونه حرکت کردم ، با به

 به دور و اطراف کردم.   یباز کردم و وارد شدم...نگاه یورود در

 . دمیو به عقب کش دیشونم رو چسب  یقدم به سمت جلو برداشتم، دست  هی نکهیهم

 گردنم احساس کردم.  ی رو یز ی جسم ت یسرد

 از بغل گوشم بلند شد.  یزمخت یصدا

 کنم.  یوگرنه خالصت م  ی:جم نخور 

احمق  یدر اورد  ی...احمق باز ختهیری کودن بابا گفته بود اوضاع ب یصحرا  ی...وا دمیکش  یاروم عیه
 . یباز 

 بلند شد:اون چاقو بنداز کنا ربرات خطرداره.   یبم یصدا

 گفتم. یز یگردنم حس کردم..اخ ر یتو یبه چاقو داد...سوزش یفشار  مرد

 لرزون گفت:  یام بلند شد که با صدا  ی مرد پشت سر  یصدا

 نشون بده! خودتو
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  یاباال پشت دسته ه یکه طبقه  یمرد جوون دنیچرخوندم و به دور و اطراف نگاه کردم...با د چشم
 شده بود، چشمام گرد شد.   یپله مخف یچوب

 اش.   ین ی ب یانگشت اشاره اشو گذاشت رو  دنمید با

 ساکت باش.   یعنی

 بود سرش   میحواسش به فرد پشت سر یکه دو چشم  همونطور

 تکون داد.  نیبه پا  رو

 کج و کوله کردم.   افمیق وفتاد،ین می که دو هزار ییاونجا از

 و محکم چشماش بست .   دیکش  یق یحرص نفس عم با

 خم کرد.   نی بود خودش رو به پا ستادهیکه ا یهمونطور 

   نکارمین،هم یخم شدم رو به پا  عیکجم افتاد و سر یدو هزار  تازه

 ازش گرفته شد.  یشدن طرف شد و فرصت هرکار  جیگ باعث

 و دستاش از    دیچیخونه پ  یگلوله تو  کیشل یبعد صدا هیثان چند

 افتادن .   دورم

 زدم برگشتم و به جسد پر   ینفس نفس م  جانی که از ه نطورهمو

 نگاه کردم.   میخون پشت سر از

 چهره اش، از تعجب چشمام گرد شد.  دنید با

 لب با حرص زمزمه کردم:المصب تو که از خودمون  ریز

 . یبود

 ه؟یاز بغل گوشم بلند شد:ک  ییصدا
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 چشماش   دنیسمتش و با د دمیباال، چرخ  دیاز صداش پر شونم

 . دی دهنم ماس یتو  حرف

   ی رنگ خاص داشت ...نم هیتو ... یدار  ییچه چشما المصب

 .   یعسل  دمی؟شا یآب  ایسبز بود؟ دونم

 چشماش برداشتم...خاک   یزد...بزور چشمام از رو  یشخندین

  ؟ید ی انجام م  هیچ ایباز عیضا نیسرت صحرا...ا بر

   ی بود و نگام م ستادهیمنتظر ا نهیشدم رفت ...دست به س عیضا

 ره   یم ادمیشم  یروتو کن اونطرف هول م کهی ...مرتکرد

 .  بحرفم

 کردم نگاش نکنم.  یخودم مسلط شدم و سع به

 عمارت .   یاز نگهبانا ییکی نی:امم...ا

 ابروشو انداخت باال و   هیشد... دهینگاهم سمتش کش ناخودآگاه

 کرد   ینگام م رکانهیزکه  همونطور

 کرده.   بتی و تعق دت ید یکرد یفرار م  یکه داشت  ی:موقع  گفت

 آشپزخونه حرکت   یچوب  ینای از کاب یک یکرد بهم و سمت  پشتش

 ... کرد

 :قصد جونتو داشت. 

 به  یشد...برگشتم و به جسد نگاه کردم...لگد خیتنم س یموها
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   یغ یافتاد،از ترس ج نشی س یزدم...همزمان دستش از رو  پاش

 عقب .  دمیو پر دمیکش

 به همون مرده انداختم...لبخند به لب مشغول کار بود.  ی...نگاهکه یبر تو باد مرت  نی نفر

   د؟یخند یمن م به

 و نگاش کردم.   دمیهم کش یتو  اخمامو

 .  ی:رو آب بخند

 کرد و بدون توجه به من مشغول کارش شد...داشتم  یاخم مچهین

 جوابم نداد.   نکهیز اا دمیترک یم

 لب گفتم:سگ تو روت نجس.  ریرو به جسد ز  تی عصبان با

 کرده باشه.  بتیتعق نجایهم تا ا گهینفر د  هی دیندازم شا یبه اطراف م ینگاه هی رمی:م

 گرد شد از ترس و گفتم:  چشمام

 . امیم منم

 .یخونه بمون  ی:بهتره تو

 گفتم:  یپافشار  با

 . امیمنم م نه

 و گفت:  دیکش یهوف

 سرم حرکت کن.  پشت

 . میفاصله گرفت یو از در خروج میرفت  رونیاز خونه ب  واشی واشی...ستادمیسرش ا پشت

 بود.  زی ر یصدا ای حرکت  هیبه دست منتظر   تفنگ
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 رفتم.  یدور کل خونه رو چک کرد و منم همچنان پشت سرش راه م هی

 برگشت سمتم و گفت:   ست،ین یمطمئن شد خبر  یوقت

 .میگرد یبر م امنه،

 گفتم: چشم قربان. و  دمیخند  زیر  زیها گفت...ر ینظام  مثل

 بهم رفت که دهنم بسته شد. یغره ا چشم

 رفت و گفت:   نتیسمت کاب م،یخونه شد وارد

 .  نجایا ای :ب

 و   یچی دستش نگاه کردم...ق یتو لیو به وسا  دمیسمتش چرخ به

 . لی و گاز استر  پانسمان

 به پام کرد.  یبهش نگاه کردم که اشاره ا متعجب

 .   یزخمم افتادم...سرم تکون دادم و گفتم:نه مرس ادهی

 ؟   یگیم هیچ یبر سرت نه مرس  خاک

 حوصله نگام کرد و گفت :حوصله کل کل کردن ندارم مثل   یب

 تا پانسمانت کنم. نجایا نیادم بش ی بچه

   رمیخودم م  ستیدر هم گفتم:الزم ن  یبرخورد و با اخما بهم

 کنم.   یم  پانسمان

 حرکت کردم...هنوز دو   یکردم بهش و سمت در خروج  پشتم

 و با مشت   دمیکش یغی هوام...ج یرو  دمید هو یبرنداشته بودم  قدم

 شونش زدم.   یرو
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 .  کهی مرت نی:بزارم پا

 باال رفته گفت :از   یو تن صدا  تیاپن و با عصبان  یرو نشوندم

 .  امی جم نخور تا ب جات

 ادم   یتحکم صداش و اخمش خفه خون گرفتم و مثل بچه  از

 سره جام.   نشستم

  ؟ی زن  یزنه بعد تو داد م  ی...بابام سره من داد نم  نینقطه چ ی پسره

 عقب تر.    دمیکش  کمیهم و خودم  یتو  دمیکش اخمام

 اپن .   یدستش گذاشت رو یتو ل یسمتم و وسا دیچرخ

 به چشماش نگاه  یحرکت  چیه ی...ب چشمام یزد تو زل

 بلند شد.    یخش خش یصدا  هوی...کردم

 گرد داد   یدستش نگاه کردم...با چشما یشلوار پاره شده تو   به

   ؟یشلوارمو پاره کرد  ؟چرایکرد کاری :چزدم

 زانوم...از درد    یرو  ختیبرداشت و ر نیتوجه بهم بتاد یب

 زدم و چشمام بستم.  یغیج

 بستش.   لیو با گاز استر دی زخمم کش  یرو رو پنبه

 نگاه کردم...  شیشون یپ یپخش شده رو یموها به

  هیو اون فک زاو یعسل یاش، چشما رهی ت یوجود موهاش قهوه ا ونیمد دی داشت که با یا جذبه

 باشه.   دارش

  ه؟یگفتم:اسمت چ   یاروم یلیخ  یصدا با
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 بود چشماش به   نی و همونطور که سرش پا  دیاز کار کش دست

 باال داد و به چشمام نگاه کرد.  سمت

 بهش چشم دوخته بودم.   منتظر

 گفت :طوفان .    یاروم  یمشغول کارش شد و با صدا دوباره

 .  ادیذهنم تکرارش کردم...چقدر اسمش به چشماش م یبار تو چند

 رتو  قدم عقب رفت و گفت :بهتره شلوا  هیکه تموم شد  کارش

 .   یکن  عوض

 من من گفتم:شلوار ندارم.   با

 به من بود و دستاش از پشت توهم قفل کرده بود.  پشتش

 و گفت :طبقه باال لباس هست برو بردار.   دیکش یهوف

 ارتفاع منصرف شدم...تازه درد   دنیبا د یول  نی بپرم پا خواستم

 دوباره شروع بشه.  دنم یخواستم با پر یتموم شده بود و نم زخمم

 کرد.   یکج کرد...منتظر بهم نگاه م سرش

 حاال؟   نیبرم پا یچطور 

 !  زهی...چ یعنی... ن یپا  امیتونم ب  یمن کنان گفتم:من ...نم من

 که برگشت سمتم، دستاش انداخت دور کمرم. هرلحظه منتظر   دیدردمو فهم انگار

   یمعذب شده بودم و دلم م تیاون وضع ی...تو   نیبزارم پا بودم

 بالخره گذاشتم    هی هرچه زودتر ولم کنه...بعد از چند ثان خواست

 .نی زم ی رو
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 رفت .    رونی کردو بعد از چند لحظه پا تند کرد و از اتاق ب یمکث

   یک ینزد نیاز ا  دیو منگ به رفتنش نگاه کردم...خب شا جیگ

 .  نی نداشته و فقط خواسته منو بزاره زم یمنظور 

 . نطورهیانداختم باال...حتما هم ونمش

   یتو یدوبلکس چوب یالیو هیلنگان از پله ها باال رفتم... لنگان

 و جز اموال باباست ...البته   هیشخص الی...و یابونیب یمنطقه  هی

   یدیشد یعالقه  یبه اسم من زد...از بس شی چندروز پ  نی...همبود

 کنم؛   یتا اسب سوار  ومدمیم یداشتم و از بچگ نجایا به

کوچولو  یو دوتا پنجره   نهیکوچک با شوم منینش هیشد از  یم  لیتشک نیپا یبه اسمم زد...طبقه  
   یباال به خوب یطبقه  یاشپزخونه پله ها یو در قسمت ورود شدیاز اشپزخونه جدا م منی...نش

 به   یطبقه باال باشند به خوب  یراهرو یکه تو  ییو کسا مشخص

 دارند.  دید  یو در ورود هاشپزخون

 . دیبود که طوفان منو د  نیهم بخاطر

 شده.  ل یباال از سه اتاق خواب کوچولو تشک  ی طبقه

 اتاق   دنیاتاق در سمت چپ، اتاق من بود ...واردش شدم....با د نیاول

 و شلوغ از تعجب سره جام خشکم زد.  ختهیر بهم

 و   زی بود، تم شیپ یبار که هفته  نیاخر

 بود.   مرتب

 شده بود و رخت خوابم بهم   ختهیر رونیکمد ب یهام از تو لباس 
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 شده بود و   خته یتختم ر  ریز یادیز ی ها یبود، بطر  ختهیر

 پخش بودن .   نیزم  یرو تزایپ  یها کارتون

 رون پام حس کردم.   ری ز یتخت نشستم، سفت یرو متعجب

 رنگ متعجب   ییاسحله طال دنیشدم و پتو کنار زدم؛ با د بلند

 جام خشکم زد.   سر

   کنه؟ی م کاری اتاق من چ یتو  نیا

 بردم جلو و بدنه سردش لمس کردم.  دستم

 

 . دمی اسم هک شده اسلحه کش یانگشتم رو  نوک

 نوشته شده"طوفان".  نیالت به

   نیو بلندش کردم...برعکس تصورم سنگ  دمیچی دورش پ دستم

 . بود

 کردم اسلحه ها سبک باشن .   یم  فکر

 اتاق اونم درست   یطوفان تو  یزبونم لبم تر کردم،اسلحه  با

 کرد؟   یم  کاری تخت من چ ی رو

 حرکت کردم.   یرفتم و سمت در خروج  رونیاتاق ب  از

 رو   نفر ف  هیبغل  یبه در،در باز شد و با سر تو  دهینرس  هنوز

 . رفتم

 باال.  دمیو کش دی چی دوره کمرم پ یکه دست وفتمیبود ب کینزد
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   هیعطر تلخش بهم فهموند ک ی بو

 هم.   یچشما یتو میزل زده بود یحرکت چیه یب

 ازم جدا شد.   عیبه خودش اومد و سر طوفان

 اتاقم جا مونده بود.   یکردم و گفتم:اسلحت تو یزده اهم  خجالت

   دشیحرف از دستم کش  یب  یخواستم بگه چرا اونجا بود ول یم

 .  رونیب

 کرد.   شیزد باال و پشت کمرش جاساز کتش

 

 . یبر  دیرفت گفت :با ی م رونی که ب همونطور

 سرش راه افتادم و  پشت

 گفتم:اونوقت کجا؟   یشاک

   دیکه با ییبهم انداخت و با پوزخند گفت :همونجا ینگاه مین

 .   یباش 

   یدست خودمه و خوب م ارمی پروند...با حرص گفتم:اخت کهیت

 کجا باشم و کجا نباشم.  دیبا دونم

 . ینبود نجایکه ا یدونست یتمسخر گفت :اگه م  با

 و گفتم:من   اوردمیخال...کم ن یزد تو یتو دهنم موند...لعنت حرف

 بلدم از خودم دفاع کنم.   خودم

 دادم.  یمن نجاتت نم  ی:اگه بلد بود
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 نجاتم    یتونست ی؟میزار  یگفتم:منت م  ییو با پرو اوردمین کم

 .... ری و من راحت بم یند

 وسط حرفم و گفت :خفه.   دیپر

 نگفتم و   یز ی...چ تی ترب   یگرد شد و دهنم بسته،چقدر ب چشمام

 اونور کردم.   رومو

 شدم و حرکت کردم. نیتوجه بهش سوار ماش ی...ب  نیبه ماش  میدیرس

 

   دمیکش یخفه ا غی خفه...با حرص ج گهی پررو با من م ی پسره

   یحرصم م نیاز ا شتری...بدمیچیدستام محکم دور فرمون پ و

   یصحبت نکرده بود ول  نطوریتا حاال با من ا یکه کس  گرفت

 ....  نیا

 واقعا مهربون و خوش زبون   ایدور و برم  یکدوم از پسرا هر

 ظاهرا مهربون و خوش قلب بودن .  اشونیبعض نکهیا ایو  بودن

 .  ستین چکدومشونیطوفان مثل ه نیا یول

  یچشمام زدم و کاله گذاشتم رو  یرو  نکیبه خونه...ع دمیرس

 شد.  در اروم باز  هی....دو تا تک بوق زدم...بعد از چند ثانسرم

  نگی گاز و سمت پارک یپام گذاشتم رو   

 .  روندم

 زنگ زد...  عیتک به صبرا زدم که سر هی
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 :الو   

 .  یایراحت ب یتون یم دهیسف تی :وضع

  م؟یدار ی:غذا چ

 .گهیهست د یز یچ  هی دونمی....چم کمتی :کارد بخوره به اون ش

 قار و قور شکمم بلند شد.   یصدا

 روحم شاد کن عشقم.  یخداحافظ هی:صبرا جان با 

 زد:مرض.   غیحرص ج  با

 قطع کرد.   و

 شکمم و گفتم:عشقم اروم   ی....دستم گذاشتم رو دمیخند  زیر  زیر

   گه؟ید  هیچ ایباز یکول نی...ایبخور   دمیاالن م باش

 شکمم حرف   یتو  یکرد دارم با بچه  یفکر م  دیدیم یهرک اگه

 زنم.   یم

 شدم...تند تند از پله ها باال رفتم تا  باز کردم و وارد خونه  درو

 . نی خبرچ یخونه هست کالغ ها نیا یتو  ادیکه ز یز ی چ نم،ینب تی وضع  نیبا ا یکس

  

 چروک   یشلوار دامن هیکه گرفتم  یاتاق شدم و بعد از دوش وارد

 داشت   نیکه دور مچ چ یبلند قهوه ا نیبلوز است هی رنگ به همراه  یمشک

 . دم یرنگ داشت پوش  یکمربند پهن مشک  هی  و

 لذت به ادکلنم نگاه کردم...عاشق بوشم.   با
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 کفش سر   یپاشنه بلنده که انتها  یکفش مشک هیادکلن  ی شهیش

 بود.   ادکلن

 .دهیم اسمنی قهوه،کاکائو و گل  یکه محشره...بو   بوش

   یق یو نفس عم ین یب یبزنم...نوکش گذاستم جلو  نکهیاز ا قبل

 .  دمیکش

 رنگم که با   یلبم و ساعت نقره ا یرنگم زدم رو   یزرشک  رژ

 شده بود، بستم.  نی تزئ نیاکل

 رفتم.  رونی سرم بستم و از اتاق ب یمحکم باال موهام

 رفتم.  ن یتند از پله ها پا تند

 نبود.  یوارد اشپزخونه شدم...کس 

 چشمام برق زد.   تزای پ  یجعبه  دنیزدم...با د خچالی یتو  یسرک

 درش اوردم، اونقدر گرسنم بود که نتونستم  خچالی یتو  از

 کنم و سرد سرد خوردمش.   تحمل

   ری شدم...تصو  رهیحرکت به اطراف خ  یو ب یصندل  یدادم رو لم

 ذهنم نقش بست .   یطوفان تو یچشما

 چشما هم وجود داشت؟   نیتر از ا رایگ

 ه که نداشت ...اون   به چپ و راست تکون دادم....معلوم سرم

 ....  ستی...مثلش ن تکه

 ابله؟ یکن یم هیفکرا چ نیسر خودم و گفتم:ا یدست زدم تو  با



 مانند تو 

20 
 

 صحرا....از جام بلند شدم و سمت قهوه ساز   یدست رفت  از

   یدرست کردم و همونطور که به طوفان فکر م ی...قهوه ارفتم

 ... مزه مزه اش کردم. کردم

 دونم به  ی...نمادیلب زمزمه کردم...چقدر بهش م  ریرو ز اسمش

 حد!   نی....فقط در همادیدونم که بهش م  یفقط م ادیم شیچ

   یوارد اشپزخونه شد و با خوشحال  یبا دسته گل صبرا

 گردم؟  یساعته دارم دنبالت م مین  یی:کجا  گفت

 آشپزخونم.    ینگاش کردم و گفتم:تو  هانهی اندرسف عاقل

 برداشت و سمتم پرت کرد و گفت :خودتو   زیم  یاز رو  یبیس

 کن .  مسخره

 هوا گرفتم و   یتو بیس

 خونه؟   یکپکت مرغ م هیگفتم:چ 

 اب  یذاشتش تو   یدور گل رو دراورد و همونطور که م کاغذ

 مرد دوست شدم.   هی:با   گفت

 گلوم و شروع کردم به سرفه کردن .   یتو  دیقهوه پر هوی

 وسط دو تا کتفم  دیکوب ی هول اومد سمتم و همونطور که محکم م  با

 وداع   یحاال،  خوبه نگفتم نامزد کردم وگرنه دار فان  یر ی:نم   گفت

 .   یگفت یم

   یاروم یو با صدا  دمیکش یق یکه حالم جا اومد نفس عم یکمی
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ساده رو    یممنوع کرده...اونم دوست گرانیمارو با د یبابا دوست یدون یکه م  ؟تویشد وونهی:دگفتم
  هی...چه برسه به تو که با  

 .  یتر و با عجز گفتم)مرد دوست شد  نی(صدام اوردم پا

 گفت :تا االن به خاطر بابا با   تی شد و با شکا نهیبه س دست

تونم   یعاشق شدم و نم گهیفرق داره... د گهیاالن د یدختر...ول هیبا  یدوست نشدم...حت چکسیه
 حرف بابا نذارم.   یپا رو 

 هست؟   یو گفتم: ک  دمیکش یق یعم  نفس

 مرده  هیجنتلمن ...  هیگفت : یاروم یو با صدا ای رو یتو  رفت

 ...  یواقع

   یدون ینم یهم گره زدو گفت :محشره...وا یتو دستاش

 جذاب رفتار کرد که جذبش شدم.  نقدری...اصحرا

   ؟یگفتم:چطور آشنا شد جکاوکن

   یجا هیبهشت ... هی  یپرداز قبلش گفت :تو  ای همون حالت رو  با

 .   ییای رو

 .  یگ یم  هیخزعبالت چ نیا گهیگفتم:درست بحرف د تی عصبان با

 بازار   یگفتم...تو یشعور...داشتم م یو گفت :ب  ستادیا صاف

 ...با   نیزم ی رو   ختیر المیوسا لونیبرخوردم و نا  بهش

 هارو جمع   لیو خم شدم تا وسا نییگفتم جلو چشمتو ب تیعصبان 

 کرد و کمکم کرد تا جمعشون کنم. ی...اونم معذرت خواهکنم

 جا ولو شده بود برداشتم و    هی کشی که هر ت می...بعد گوشکنم



 مانند تو 

22 
 

 داغون  میگوش یصحفه  نی حواستون جمع کن شتری:لطفا بگفتم

 تونم براتون درستش   یو گفت :م  ستادیصاف ا عی...سرشده

 کشه و با   ی ....اولش فکر کردم داره پولشو به رخم م کنم

 تونم...اونم با   یو خودم م ستین  ازیکه ن دمیبهش توپ   تیعصبان 

 که زده رو جبران   یخواد گند یو احترام گفت که م یخونسرد

 . دهی....بهم فهموند که پولش به رخم نکشگهید زینه چ کنه

 من   یکه اون گوش  دمیچک کردم د میبرگشتم خونه و گوش یوقت

 و جا به جا شده....شماره خودم گرفتم...خودش جواب داد    ستین

  ن؟یبا خنده گفت :متوجه شد و

 هارو   یرستوران و اونجا گوش  یتو  می که قرار گذاشت خالصه

...خواستم پاشم برم که گفت غذا سفارش داده ....منم به اجبار نشستم... صحبتامون  میجا کرد جابه
 شروع شد  

 ... میباهم اشنا شد   شتریب و

   کیصحرا از اون روز  نی دستاش و گفت :بب یگرفت تو دستام

 شدم...(باعجز   فتش ی ش  بیعج کماهی نیا ی...تو گذرهیم ماه

 ترسم که بابا بفهمه و همه  یطرف هم م هیتونم ازش دست بکشم و  ی)عاشقش شدم...نم  گفت

 تموم بشه.   ی

 دونه بابا خالفکاره؟  ی:اون م

 تموم بشه.  یچروز بفهمه و همه هیکه  ن یترسم از ا یتکون داد و گفت :نه م  سرش
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   ینوازش وار رو  دستم

 .  دمیکش کمرش

   ه؟ی:اسمش چ

 . ی:آزاد سامر 

 :اها 

 جنتلمن .  یل یذوق گفت :خ با

 هاش...خب حق هم  یباز  دیبد دیهمه ند نیگرفت از ا خندم

 نشده...نه فقط بخاطر    کشی نزد یپسر  چ ی...صبرا بکره...هداره

 نداره.   یخوب یبلکه خودش هم با جنس مذکر رابطه   بابا

 ابرومون بره. یار یدر ن ی باز  دیبد  دیند نقدریشونش گفتم:ا  یرو  زدم

 خنده گفت :نه حواسم هست .  با

 داره؟  یاخالق یها یژگیچه و نمی:خب بگو بب 

 مهربونه...اونقدر مهربونه که   یل یگفت :خ یحالت قشنگ هی با

 کنه...   تیمورچه اذ هی ادیدلش نم یحت

 هی شهیکه هم یهمون ازاد نیا شهیبشه باورت نم  یاگه عصب  یو آروم....دلش بزرگه ول  خونسرد
 .لبخند رو لباشه

 . نیای بهم م  یلیاوضاع معلومه که خ نی:با ا

 تکون داد و   سرش

   میبر میبار باهم قرار گذاشت هی:  گفت
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 از کنارم رد شد، و گفت :جوون بخورمت .   یپسر  هیپاساژ،   یبعد تو  دیخر

 دهنش فرود   یاز حرفش نگذشت که مشت آزاد تو  هیثان چند

 زد تا   یطرفو م  نیهمچ  یدیشد  تی خشم و عصبان هی...با اومد

 باال اورد. خون

 :خوبه.

 چونم و به  رهیبلند شد...دستم زدم ز شیاس ام اس گوش  یصدا

 در اورد و   فشیک  یاز تو  شوینگاه کردم...با ذوق گوش  حرکاتش

 شد.  یاس ام اس باز  مشغول

 مرد دوست شده سر هر دوتاشونو از   هی بابا بفهمه صبرا با  اگه

 شد...از بابا صد   خی تنم س یفکر موها نی...با اکنهیجدا م تنشون

 اول...بلکه   ینه در درجه   یول می...ما براش مهم ادی صد بر م در

 تره...  زی دومم...کارش از ما براش عز یدرجه  در

 . نمی و گفتم:عکس شازده رو نشون بده بب دمیکش یهوف

 . می دار ییزد و گفت :هزار تا عکس دوتا یلبخند

 داد دستم.   شویگوش

 قد بلند بود. یکلیمرد ه هی

   ین یو ب یمشک یچشما یگندم یعکسش...پوست یکردم رو  زوم

   هیدرشت ...مرده جذاب  یکم ییو لبا یهشت بایتقر ییابروها ده،یکش

 صد برابر جذاب ترش کرده.   ششیاون ته ر و
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 داده بود.  هیاش تک  نهیبغلش بود و سرش به س یتو صبرا

 . یتور کرد وی گریدم و گفتم:کلک...چه جبه صبرا ز  یچشمک

 نشده دلم براش تنگ شده.  یچ یچونش و گفت :هنوز ه ریزد ز دستش

   رمیهوا زدم و گفتم:فردا م یتو  یزد به سرم...بشکن یفکر 

   یبگ  یتونیم ستنیبابا ن  ی...اونجا نگهبانامیباهم بر ایب  مزرعه

 .  ادیب آزاد

 .  هیزد و گفت :فکر خوب  یبرق چشماش

 شد. پیبرداشت و تند تند مشغول تا شویگوش

  

 اه...   گهی:صحرا پاشو ....پاشو د 

 گفتم:ولم کن .  یگرفته ا یزدم و با صدا یغلت

 . نمی زد و گفت :پاشو بب  یغیج

 و بلندم کرد.   دیگرفت کش دستم

 بزور باز کردم و گفتم:ساعت چنده؟   چشمام

 :هفت .  

 بستم و گفتم:تو روحت .   چشمام

 شدم و دست و صورتم شستن  داریصبرا از خواب ب  بزور

 اتاقامون تا اماده   یتو  میو رفت میخورد  ی هول هولک صحبونه

 . میبش
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 و ساپرت   دمیپوش  یرنگ  دیهمراه با گرمکن سف یصورت  تاپ

 به تن کردم.  یرنگ یصورت 

 سرم بستم.    یباال  یدم اسب موهام

 برق لب .  هیبه همراه  دمی کش  یچشم کلفت خط

 روزانم بود.   شیارا نیهم

 مخصوصم زدم...  عطر

   بای رفتم و تقر رونی داد صبرا بلند شد...تند تند از اتاق ب یصدا

 پله ها پرواز کردم.  یرو  از

   میشد نی سوار ماشام برداشتم و با صبرا   یکمر  نیماش چی سو

 گفت :نکنه   دیجوی با استرس همونطور که پوست لبش م صبرا

 وقت بابا سر برسه؟  هی

 حتما باهاات   میبود یا گهید طیشرا یتکون دادم و گفتم:اگه تو  سرم

 فرق داره پس بهت   هیموضوع تو با بق ی کردم ول  یم مخالفت

 سر   ادی باشه که ب کار ی....فکر هم نکنم بابا اونقدر ب دمیهم م حق

 .  بزنه

   یدونم ول  یم  نارویا یدونم همه  یتکون داد و گفت :م  سرش

 استرس دارم.   بازم

 و برگشتم چپ چپ نگاش کردم.   دمیچی پ فرمون

 نگام نکن بدم   یبهم انداخت و گفت :مرض...اونطور  ینگاه مین
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 . ادیم

 نگات   یاونطور  ن ی زدم و گفتم:بخاطر هم ییدندون نما لبخند

 . کردم

 همه رو آزار   ینمه خل بود هی یکردو گفت :از همون بچگ یاخم

 .  ید یآزار م ی....منم دار یداد یم

 .  گهی گرفتم د ادیزدم و گفتم:نفس از تو   یچشمک

 نثارم کرد و گفت :من مثل تو مارموز نبودم.    یچپ چپ نگاه

 ...بله شما مثل من مارموز   نیگرد کردم و گفتم:لطف دار چشمام

 .  نیبلکه مارمولک بود نینبود

 گرفت .   یو از بازوم نشگون دیکش یخفه ا غهیحرص ج  با

   یوحش نقدریخنده و گفتم:ا ری زدم ز یدردم گرفت ول  نکهیا با

 د ولت کرد رفتا.  ازا ینیب  یم  هوی نباش

 به گردنش داد و گفت :تا دلشم بخواد.   یتاب

 خواد.  ی کج و کوله کردم و گفتم:معلومه که نم افمیق

 و گفت :حواست به جلوت باشه  دیاز حرص کش یق یعم  نفس

 به دو نکن .   یک یبا من  نقدریا

 با چرت و پرتام حواسش پرت کرده بودم،    نکهیاز ا خوشحال

 ز و سمت مزرعه روندم.  گا  یگذاشتم رو پام

 ترمز.  یکلبه،زدم رو  یدر چوب  ی جلو
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 خصمانه بهش نگاه کردم.   یل یو خ برگشتم

 ببرم داخل.   نیبرو درو باز کن تا بتونم ماش یعنی نیا

 . گهیبرو د یعنیبه در کرد... یگرد کرد و اشاره ا چشماش

 . گهیو با حرص گفتم:برو د دمیچیدستام دور فرمون پ کالفه

 قبل من رفتم و االن نوبت تو .   یشد و گفت :دفعه  نهیبه س دست

 شدم   یم ادهی پ نیباز کردم و همونطور که از ماش  کمربندم

 ...رفتارات از من بچگونه  ی:نه انگار تو خواهر بزرگتر گفتم

 .  تره

 باز   درو باز کنم، در نکهیدر اوردم و قبل از ا فمی ک یاز تو  دیکل

 شد.  انی نما یمرد کلی و ه شد

 به کفشاش مونده بودم،فکر   رهی هوا خشک شد، خ یتو  دستم

 بابا باشه، باعث شده بود که خشکم بزنه.  یفرد از نگهبانا  نیا نکهیا

 همون حالت مونده بودم.   یتو  قهیدق  کی ای هیچند ثان  دیشا

 کردم و چشمام   دای صورتم تکون خورد...جرعت پ یجلو  یدست

 صورتش حرکت دادم.    یپاهاش رو  از

  هیاومدم و  رونیب  یهمون چشما، از حالت خشک زدگ  دنید با

 رفتم عقب .   قدم

  ؟یدار  کاری چ نجایگفتم:تو ا  یعصب یو کم  متعجب

 بم گفت :   ییدور مچش و با صدا دیچی دستش و پ یتو ی پارچه
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 داشته باشه.   یما ربطنکنم به ش فکر

 که  ییهم و با صدا یتو  دمیحرصم گرفت ...اخمام کش آخ

 منه، فکر کنم   یملک شخص نجایگفتم:ا دی بار یازش م  تیعصبان 

 .  ی دونسته باش نویا دیبا

 .  نجامیمن ا  نیبهم نگاه کنه گفت :بخاطر هم  نکهیا بدون

   نجا؟یا ادیبابا بهش گفت ب  یعنی

 به زبون اوردم.   سوالم

 کنه، چشماش برگردوند   جادی حالتش ا یتو  یر یی تغ نکهیا بدون

 با سکوت به چشمام نگاه کرد.  هیو چند ثان سمتم

 شدم، دوباره به رو به رو نگاه کرد و   رهی بهش خ منتظر

 :آره.    گفت

 صبرا از کنارم بلند شد.   یکنم که صدا چشی باز سوال پ خواستم

 داخل.  می:بر

 چشمام  یاز جلو  عیسر ی لیدر کنار رفت و خ یجلو  از طوفان

 شد.  محو

 هم رفت ....خندم گرفت از تصور  هویاومد  هویجن افتادم... ادهی

 . خودم

 سمتش.  دمیبا ذوق دو  دم،ید یتوب  نکهی گردوندم و هم چشم

 ....در نبود  یو با لبخند گفتم:سالم توب دمیکش  الشی یرو  یدست
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 بهت خوش گذشت؟  من

 گفتم:البته فکر نکنم با اون طوفان  یاروم یگوشش با صدا کنار

 خوش هم گذشته باشه. بدعنق

 خم کرد.  نیو سرش رو به پا  دیکش یاروم ههیش

 گذاشتم. دیتا  یحرکتش به پا نیا

 تا ته   ششی...صبرا ندمیاز کنارم بلند شد...چرخ یخنده ا یصدا

 د. کر یکرده بود و بهم نگاه م باز

 مشکوکه...بگو یلیحالتت خ  نی...ا یکردم و گفتم:ه زی ر چشمام

 نم؟چخبره؟ ی بب

 ...خوشحالم از  ستی ن یخاص  زی با زبونش تر کرد و گفت :چ  لبش

 نفر تونه خواهرم جلب کرده.  هی نکهیا

 زد و دستش یبهش نگاه کردم که لبخند جیه؟گیچ منظورش

 کنم.  یمن دارم اشتباه م  دی...شاالیخ یو گفت :ب  دیشونم کش ی رو

 رفتم  یانداختم بال و همونطور که به سمت اسطبل م شونم

 عشق گنیکرده...راسته م وونشید ی :خدا شفاش بده...عاشقگفتم

 صبرا.   نیگن که نمونش هم یکنه....دروغ نم  یاحمق م ادم

 اسطبل باز کردم   یبه نشونه افسوس تکون دادم...در چوب  سرم

 رفتم. میاسب سوار لیسمته وسا و

 اضافه ل یو وسا فی؛ک  دمیرنگم پوش دیسف ی و چکمه ها دستکش
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 که اونجا رها شده بود.  یصندل  یرو گذاشتم

 . دمیتند از اسطبل خارج شدم و درو محکم کوب  تند

 رفتم و با ناز و  یسمت توب  الیخیفژ قژ در بلند شد....ب یصدا

 سوارش شدم.  نوازش

 کردم و  یسوار بشم خوب نازش م نکهیبود...قبل از ا عادتم

 تنش و همزمان  یزدم....پامک آروم زدم رو یحرف م  باهاش 

 حرکتم آروم آروم   نیسمت چپ ....با ا  دمیگرفتم و کش  فسار

 کرد به قدم برداشتن . شروع

 کرد. یهوا شناور م  یو موهام تو  دیوز یم باد

 مهد آرامش  نجای...ادمیکش یق یبستم و با لذت نفس عم چشمام

 من .  یبرا

 شد.   یم یبود که به جنگل منته یک یبار  یراه خاک هیکلبه  کنار

 راه و جنگل  نیکردم مقصدم فقط هم یم یوقت اسب سوار  هر

 .بود

 تر کرد...بازم زدم...سرعتش  ادی....سرعتش ز یزدم به توب  پام

 بود که پشت سرمون  ادی سرعت ز یاز قبل شد....اونقدر  شتریب

 ها بلند شده بودند. خاک

 ی خم کردم سمت سر توب   یاز سر شوق زدم و خودم کم یلبخند

 ادامه بده. نطوری...هم نی ...آفر یتوب نیگفتم:آفر غیبا ج و
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 ی دو تا اسب بلندشد و توب ههیش یسرم اوردم باال....صدا نکهیهم

 دش به بلند کرد و خو  نیزم یوار جفت پاهاش از رو  ووانهید

 .  نیزم  یشد با افتادنم رو  یحرکتش مساو  نی...ادیباال کش سمت

 سر و صورتم نشست ...درد  یدور برم بلند شد و رو  خاک

 کردم.  یسرم حس م یتو یدیشد

 از بغلم بلند شد:حالت خوبه؟ یبم یصدا

 کردم بلند بشم  یم یتکون دادم و همونطور که سع سرم

 :خوبم خوبم. گفتم

 رم کرد؟  هویتکوندم و گفتم:چرا  لباسام

 جلوش سبز شدم.  هوی موهام نگاه کرد و آروم گفت :چون  به

 از شهیو گفتم:م  دمی کش  یتوب الی  یرو  یتکون دادم...دست سرم

 کنار؟  یراهم بر  سر

 از سر راه من  دیکه با   ییلب گفت:تو  ری اسبش رفت و ز سمت

 کنار.  یبر 

 . دمیشنبود   زی چون گوشام ت  ی اروم گفت ول یلیخ

 از حرفش بهش چشم دوختم. متعجب

 توجه سوار اسبش شد و آروم آروم سمت به سمت چپ  یب

 کرد.  حرکت

 حرفش؟   نیا یچ یعنی
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 .یدیاشتباه شن دیشا الی خیباال انداختم و گفتم:ب  شونم

 جنگل گشتم. یکردم و تو  یدو ساعت اسب سوار  حدود

 خسته شدم و برگشتم به کلبه.  تهش

 و افسارش گرفتم...غرق در فکر،آروم  نیپا  دمیاسب پر یرو  از

 سمت اسطبل رفتم. آروم

 کنار زدم و درو هل دادم. یچوب ی رهیدستگ

 باز نشد.....متعجب سرم آوردم باال و به در نگاه در

 باز نشد.  ی....دوباره درو هل دادم ولکردم

 آخه.  یش یز نملعنت بهت ....چرا با  اه

 یلحظه ا ادهیزدم به کمرم و متفکر بهش چشم دوختم... دستم

 و صدا داد. دمیکه درو محکم کوب افتادم

 ی ب  نقدریو گفتم:چرا ا میشونیپ  یرو  دمیکف دستم محکم کوب  با

 آخه؟  یا عرضه

 ظهره 12شده نگاه کردم...ساعت   رهی ....به آسمان تدمیکش یهوف

 ی قراره بارون بباره و عمرا توب  یعنیرنگه   نیآسمون ا یوقت و

 بارون بزارم.  ی تو

 کنم حاال؟ کاری....چ  نی زم یرو  دمیکوب  پام

 طوفان :  یاسب اومد و پشت بند اون صدا یتق تق پا یصدا
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 نجا؟ یا یستادیا چرا

 متاسفانه. شهی نمکرده و باز   ر یبه در کردم و گفتم:گ یا اشاره

 کنار تا بتونه درو باز کنه. دمیاومد...خودم کش سمتم

 نداشت ...دو قدم رفت عقب ...فکر کردم  دهیزور زد فا یهرچ

 با شونه رفت  هویو خواستم بهش بتوپم که   دهیاز تالش کش دست

 در. ی تو

 ندفعه یگرد شده نگاش کردم...دوباره رفت عقب و ا یچشما با

 . دیتر به در کوب محکم

 ش ی شونیپ یکه شونش با در برخورد کرد،موهاش رو  یا لحظه

 . دیلرز ی...حس کردم قلبم کم ختیر

 تونستم چشم  یچشمام...نم یاز تالش برداشت و زل زد تو  دست

 و  کردی م ریچشماش گ  یچشمام تو نکهیبردارم...ا ازش

 نداخت ...زندان  یکلمه م هی ادهیآزادش کنم فقط منو  تونستمینم

 شدن . میو آزاد ن شدیم ی...چشمام توشون زندانچشمها

 کردم.  دایچشماش پ  یبرا ی...چه اسم قشنگشیچشمها جدال

 . یاز در باال بر  دیبرگردوند و گفت :با  روش

 ؟ یگفتم:چ  متعجب

 از در باال دیاسمون چرخوند و گفت :گفتم با یچشماش تو  کالفه

 . یبر 
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 نداره که پامو روش بذارم.  یراه  چی؟هی:خب چطور 

 . یذار  یمن م یشونه  یدر رفت و گفت :پاتو رو  سمت

 شدم و گفتم:محاله.  نهیبه س دست

 چاره یدوتا اسب ب  نیا یخوای و گفت :تو که نم ستادیجاش ا سره

 بخورن؟  سرما

 ن ی نگاه به طوفان متتظر...دوباره هم هی نگاه به اسبا کردم  هی

   یو با لحن کالفه   دمیکش یوف تکرار کردم...دست آخر ه  کارو

 . یلعنت ی:با حرفات نرمم کردگفتم

 هم قفل کرد.  یزد و دستاشو تو  یشخندین

 دم یدستش و با کمک شونه هاش خودم کش یپام گذاشتم رو  هی

 . باال

 . دمیدر گرفتم و خودم به باال کش یباال  یسنگ یبه لبه  دستام

 از تجربه  نمیکردم بتونم انجامش بدم...ا یبه خودم...فکر نم  ولیا

 یو طور  دمیبرم اون طرف در...چرخ دی اول...خب حاال با ی

 که پشتم به اسطبل باشه و رو به روم طوفان .  ستادمیا

 رفت از   جینگاه کردم...سرم گ  نیو به پا برگشتم

 دم یکش یکه کمکت کنه...هوف ستین یکس گهید نجای...اارتفاعش

 فرو  هی یپامم رو   یکیدر گذاشتم...اون   یفرو رفتگ یپام رو  و

 ی گذاشتم...به ارتفاع کم شده نگاه کردم...خب م  گهید یرفتگ
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 ی رو  دمیسه پر یاش بپرم...چشمام بستم و با شماره  هیبق تونم

 .  نیزم

 باز کردم...خداروشکر زندم...خندم گرفت از تفکرات  چشمام

 رو تجربه نکردم. یز یچ  چیکمد بزرگم کرد و واقعا ه ی...بابا تو خودم

 کنار زدم و درو باز کردم.  یچوب  قفل

 با اسبش از کنارم رد شد.  طوفان

 کرد   یکه به رو به رو نگاه م یهمونطور   یخشک و جد  یلیخ

 .  نی :آفر  گفت

 چقدر غرور داره...انگار ارث باباشو  که یگرفت ...مرت  حرصم

 . خوردم

 اسطبل.  یرفتم و بردمش تو  یتوب سمت

 شد سمت طوفان ...افسار اسب بست به  دهینگاهم کش ناخودآگاه

 .  یچوب هیپا

 کنار اسبش گذاشتم.  یکنارش رد شدم و توب  از

 توجه از کنارم رد شد. یب ش یشون یپ یاخم رو  با

 به اخم و  ازی...ن یهست یادم جد یلی تو خ دمیخب باشه فهم  یلیخ

 .  ستین تخم

 کنم...کنار  دایرفتم...چشم چرخوندم تا صبرا پ  رونی اسطبل ب از

 ی تنه درخت و چوب تو هی یمرد قد بلند نشسته بودن رو  هی
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 کردن .  یم شیات

 .ست،آزادهیسخت ن حدسش

 سالم کردم.  یبلند یسمتشون و با صدا رفتم

 . زمیزد و گفت :سالم عز یسمتم...صبرا لبخند برگشتن

 :سالم. آزاد

 کنارشون و به  نشستم

 نگاه کردم...چندتا سنگ گنده توش انداخته بودن . شیات

 ش؟ ی ات یتو  نیتعجب گفتم:چرا سنگ انداخت با

 . ی نی زم بیس  ستیبا خنده گفت :سنگ ن صبرا

 گرد شد و برگشتم نگاشون کردم.  چشمام

 چرا؟  ین یزم  بی:وا س

 طوفان از بغلم بلند شد.  یصدا

 ی نیزم  بیچرا س یدون  یکه نم  ستی:اصال برام تعجب اور ن 

 کمد بزرگتون کرده. ی...باباتون تو شهیات ی تو

 حرف خودم افتادم. ادهی

 ه؟یمشکلت چ  یبگ شهی کردم و گفتم:م یاخم

 چشمام نگاه کرد و  یتو  میمستق ندفعهیسمتم و ا برگشت

 ندارم.  ی:مشکل؟هه...من مشکل  گفت

 ! طوفان
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ان؟از قبل   یم یتحکم داشت که طوفان خفه خون گرفت ...ازاد و طوفان باهم صم  یازاد به حد یصدا
 موضوع به بابا بگه؟  نیطوفان ا ترسهیتازه اشنا شدن؟صبرا نم  ایشناختن  یهمو م

 دادم باهاش کل کل نکنم. حیام باال انداختم و ترج  شونه

صورتاشون افتاده بود...  یتو شی هم زل زده بودند...نور ات یچشما یتو م یستقیو ازاد م طوفان
 رفتم.  موینگاهمو ازشون گرفتم و از جا بلند شدم و به سمت درخت ل

 گل ها به وجدم اورد. یو بو  کیتار مهین یفضا

 رفت .  ادمی امی ناراحت ی...همه  دمیکش ی قیبستم و نفس عم چشمام

 

 باد به شناور شدن ...زمزمه وار  یزدم...موهام تو   یچرخ

 ...تا حالت تجربش نکردم. نجایداره ا ی:چه ارامشگفتم

 دونستم، فضا  یاسمشونو نم ی که حت ییو عطر گل ها  مویل ی بو

 پر کرده بودند.  رو

 تکه یزدم و نشستم رو  یلبخند

 . درخت جا خوش کرده بود ریکه ز یسنگ

 انداخت.  یلرزه به تنم م  دیز یکه م یسنگ و باد یسرد

 خودم جمع شدم.  یو تو   دمیچی دور بازوهام پ دستام

 بود.  ییدور به اطراف نگاه کردم، پشت سرم نور و روشنا هی

 از جمله اهیو گل و گ چکی و پر از پ کی تار مهیرو به روم ن  یول

 شب بو است . یها گل

 شونه هام حس کردم.  یرو  یلباس یگرم
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 که سمتم دراز شده بود نگاه کردم.  یو به دست دمیچرخ

 . ی:صبرا گفت مراقبت باشم سرما نخور 

 شونم برداشتم و کنار تکه سنگ گذاشتم و گفتم:الزم  یاز رو  کت

 . یمراقب من باش  ستین

 کش.  شی دلم اهسته گفتم: تو فقط نرنجونم سرما خوردن پ ی تو

 شد و گفت :سرما خوردنت  نهیت به سزد به درخت و دس هیتک

 حرف صبرا مهمه.  ست،یمهم ن  برام

 تا حاال صبرا منو به تو سپرده؟  یزدم و گفتم:از ک  یپوزخند

 اش از درخت گرفت و گفت :نسپرد!  هیتک

 رفت .  یک یکرد بهم و سمت تار پشتش

 قرار  یکی نقطه از تار نیکور تر یچشمام دنبالش کردم...تو  با

 .  گرفت

 ...بدنم به لرزه افتاد. دیوز یسرد باد

 یزد  خیاگه از سرما   یشد...نه صحرا حت دهیسمت کت کش  نگام

 . یاز کت اون استفاده کن دینبا

 نگاهم بهش دوختم. عیبلند شد، سر یک یت  کیت یصدا

 روشن شد، فندک!  یا شعله

 شه؟ یبرا چ  فندک

 هام انداختم بال...به من چه؟ شونه
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 شدم. رهی ازش برگردوندم و به گل ها دور و برم خ روم

 بلند شد.  میاس ام اس گوش  یصدا

 درش اوردم. بمی ج یتو  از

 طرف صبرا بود. از

 باز کردم.   امیپ

 "کهیبابا نزد   نیش می"زود قا

 و طوفان صدا زدم.  دمیزده از جا پر  وحشت

 شده؟  یسمتم و گفت :چ دیچرخ

 . ادیزده گفتم:بابام...بابام داره م  هول

 د یپاش له کرد و اومد سمتم...مچ دستم گرفت و کش ری ز گاریس

 باغ.  یکی تار سمت

 

 بود.  چکی که پر از پ یوار یبه د  چسبوندم

 ؟ یکن  ی م کاریبهش نگاه کردم و گفتم:چ  متعجب

 کرد. ک یبهم نزد خودش

 !سی گوشم کرد و گفت :ه کینزد سرش

 چندتا مرد بلند شد. یصدا

 خالص بشم.  تیوضع نیداشتم زودتر از ا دوست

 . ری گفتم:فاصله بگ یو لرزان   فیضع یصدا با
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 ؟ یترسیه؟میتر کرد و گفت :چ کینزد سرش

 به   یزنیم کیچرخوند سمتم و گفت :تو که با همه ت صورتش

 شد؟  یچ یدیرس من

 گرد شد.  شیاز وقاحت و پرو  چشمام

 ؟ یگیم یو حرص گفتم:حواست هست چ   تی عصبان با

 ی فکر  شعور؟چهیب ی گ یم یو گفتم:چ نشی س  یرو  دمیکوب مشتم

 ؟یدیمن م  لیتحو  فیاراج نیکه ا یخودت کرد با

 .یار یپاک هارو در م یادا یا هیزد و گفت :تو هم مثل بق  یپوزخند

 

 ی لیاراده س یفشردم و بهم  یدندونام رو  تی شدت عصبان از

 گوشش زدم.  ی تو

 . دیچرخ یلیسمت جهت س صورتش

 به همون حالت موند. قهیدق  کی دیشا ای هیثان چند

 گذاشت .  وارید یو دستاشو کنارم رو  رونیداد ب  نفسش

 آغوشش گرفت.  ی منو تو هویباز کردم تا بهش بتونم، که  دهنم

 گرد شد و زبونم بند اومد.. چشمام

ازم فاصله گرفت و   د،یسرو صداها خواب  یوقت م،یبود ستادهیحرکت ا  یاومد، ب  ییو صدا سر
 ساکتت کنن؟  یجور   نیا دیگفت:حتما با

دهنتو ببندم   نکهیا یبغل بود!برا هی ه؟فقطیکرد و گفت:چ زیبهش نگاه کردم...چشماشو ر تی باعصان 
 نکنن.  دامونیبلندت پ یتا از صدا
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 .  یسمت خروج  دمیزدمش کنار و دو  

 ا یمهم نبود صبرا نگران شه  نمتم،یمهم نبود ممکنه بابا بب برام

 نداشتن .  یتیاهم چکدومشونی کنه برام مهم نبود ه یفکر بد آزاد

 لرزون درو باز کردم.  یدر اوردم و با دستا بمی ج یاز تو  چی سو

 شد. یدست ریمچ دستم اس یول نمی شدم بش خم

 منفجر شدم.  تی طوفان از عصبان دنیو با د دمیچرخ

 دست گمیم ی:چته؟چه مرگته؟دستتو بردار زود باش با توام هو 

 از دستم جدا کن . فتیکث

 کالفه وار تکون داد و گفت:بس کن! سرش

 ؟ یکرد کاریچ  شیپ قهیچند دق که  یکردم و گفتم:بس کنم؟تو متوجه یاخم

 ی کاپوت و گفتم:تو با خودت چ  یرو   دمیکف دستم کوب با

 از اون دسته دخترام که...  ی کرد ؟فکریکرد یفکر 

 .دمی کردم و لبم گز سکوت

 سکوت بهم نگاه کرد. با

 دستم فرو کردم و گفتم:برو گمشو .  ی حرص ناخونامو تو با

 بستم و روشنش کردم.   نیماش دره

 اش نگاه کردم.  افهی و به ق دمیچرخ

 بشره. نیا یها یژگی از و  یک یبودن   یخنث

 رفتم.  رونی گاز و از مزرعه ب یگذاشتم رو پام
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.... 

 تخت و به سقف زل زدم. یرو  دمیخواب

 چشمام جون گرفت ... یبغل کردنش جلو   ی لحظه

 شد.  یبرام تداع ناخودآگاه بسته شدن و دوباره اون لحظه  چشمام

 کنار. دمیحرص چشمام باز کردم و دستم کش با

 چه وضعشه؟ نیکن خودت صحرا، ا جمع

 .ادی خوشت ب دیحرکت زشت زد تو نبا نی ا شعوریطوفان ب اون

 شدم. ینطور یفقط چون تجربه اولم بود ا ومدهیمن خوشم ن نه

 . نهیهم آره

 تونم گول بزنم، از بغلش خوشم اومد آره  یخودم که نم   اووف،

 . نهیمشکل ا ادیخوشم ب دینبا ی...ول  یول

 ! م؟نهیدار نمی خفه ام کنه...زشت تر از ا ؟تایتمام منو بغل کرد تا چ  ییبا پرو  اون

 کردم.   انتیخ  ندمیوجدان گرفتم، به شوهر ا عذاب

 هوا به عنوان برو بابا  یتخت پاشدم و دستم تو یاز رو  کالفه

 دادم. کونت

 بغل به کل عقل رو از کلت پروند.  هیصحرا؟  یگیم یچ

 بلند شد.  لیاس ام اس موبا  یصدا

 برداشتمش. یعسل  یرو  از

 شماره ناشناس.  هیاز طرف  امیپ
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 کردم. بازش

  یوقت یکاره...ول  نیبهترنیا یکن ی فکر م یدیانجام م  ی دار  یکارهات رو وقت ی وقت ها بعض  ی"بعض
 . یشیتر م  مونیهم پش مونیاشتباه بوده، از پش یش یمتوجه م

 )طوفان( 

 

 .هیجور معذرت خواه هی نی...اشهیباورم نم  ا ی زل زدم؛ خدا وارید به

 چشمام زنده شد. یآغوش  طوفان جلو  ی صحنه

 که کرد اشتباه بود. ی کار  دیفهم  خداروشکر

 . ستمیاز اون دسته دخترا ن دیفهم دیعکس العمل من د حتما

 ز کجا اورده؟ ام ا  شماره

 مزرعه است .  یصبرا افتادم که هنوز تو  ادهی

 ده یند یعقل یب نیبه عنوان تاسف تکون دادم؛ خواهر به ا یسر 

 .بودم

 .دی دستم لرز یتو  لیموبا

 زد. یچشمک م  لیصحفه موبا یصبرا رو  اسم

 گوشم گذاشتم. یرو  یاتصال زدم و گوش دکمه

 ؟بابا  ی؟سالمیا ؟زندهی:کدوم گور صبرا

 ؟حالت خوبه؟  ییکجا یبگ شهیدت؟میدت؟ندیخونست؟د

 ی ک یحاال   قیبابا...نفس عم ری وسط حرفشو گفتم:نفس بگ دمیپر
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 بپرس.   یکی

 کنه. یم د یحال خوبتو تا  تیمسخره باز نی:اها اصبرا

 ؟  یروحم شاد کن   یخداحافظ هیبا  هی:نظرت چ 

 . اقتی ل ی:برو گمشو نکبت ب 

 . دیچی پ یگوش ی بوق متمدد تو یصدا

 . ی عسل  یانداختم رو  لی کردم و موبا یا خنده

 کردم...از نه شب گذشته بود. یساعت نگاه به

 از دهنم  یخوده نکبتش(طوفان ) و هرچ شی داشتم برم پ دوست

 صورتش تا  یجانانه بزنم تو  یلیس هیبهش بگم و تهش  ادیم در

 بغل نکنه. ی رر دخت چیه گهید رهیبگ  ادیو   ادیجا ب  حالش

 یا گهیدهنم گذاشتم؛نکنه دختر د یسر جام و دستم رو  ستادمیا

 کرده ؟چند نفرو؟بغل   رو

 مثل من بهشون کرده؟ وار؛یزدم به د زل

 بتوچه اصال؟  ام؛یتند تند تکون دادم بلکه به خودم ب  سرم

 تخت .  یو نشستم رو  دمیکش یهوف

 چه مرگم شده. ستین معلوم

 اتاق به صدا در اومد. در

 شدم.  رهی گرد شده به در خ ینشستم سره جام و با چشما خیس

 صحرا کجاست !  گه یاالن م یباباست؟وا
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 خانوم از پشت در بلند شد:صحرا خانوم؟   نایم یصدا

 .دمیکش یآسوده ا نفس

 ن؟ یداشت یخانوم کار  نای:بله م

 .د ی:پدرتون منتظرتونن که باهاشون شام بخور

 .امیدم و گفتم:چشم االن متکون دا سرم

 تکون داد و سمت اتاق صبرا رفت.  سرش

 خانوم کجا؟  نای هول گفتم:م با

 صبرا خانوم خبر کنم.   خوامی سمتم و متعجب گفت:واال م دیچرخ

 ...اممم...ستیتند گفتم:الزم ن  تند

 . دیبه ذهنم نرس یز یچ یول گشتمیبهونه م  لیدل دنبال

 شده؟  یز ینگام کرد و گفت:چ  مشکوک

 خدا لعنتت نکنه صبرا.  اوف

 گفتم:حمامه. یبا خوشحال  د،یبه ذهنم رس یفکر 

 بهم نگاه کرد و گفت:آها. مردد

 

لب با حرص   ری و ز دمیکش یمحو شد، نفس اسوده ا دم ید یاز جلو یچشمام دنبالش کردم، وقت با
 صبرا.  یگفتم:وربپر 

 

کارو دوست دارم چون چشمام و پوستم  نیسرم بستم، ا یو محکم باال دمیکش یشونه ا موهام
 . کنهی تر م دهیکش
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 شدم و سمت سالن حرکت کردم. ری پله ها سراز از

 فاجعه. یعنی نیداد و ا ینگاه کردم؛ ده تمام نشون م میساعت مچ به

 اخه؟  یک  چونم؟تای بابا بپ  دیبا  یو من تا ک ومدهیخانوم هنوز ن صبرا

 . دهیپسر ند  یبه عنوان افسوس تکون دادم؛ دختره   یسر 

 مناظر نشسته بود. زیسالن شدم، بابا راس م وارد

 ؟ینکرد ر یابروهاشو باال انداخت و گفت:د دنمید با

 . دیباز کردم و گفتم:بله قربان عفو کن شمین

 گفت:صبرا کجاست؟  ی بزنه، خشک و جد یلبخند  یحت  نکهیا بدون

عقب و پشتش نشستم، با   دم یکش یصندل ا،ی کار دن نیبدم، سخترکردم خونسرد جوابش  یسع
 گفتم:حمامه. یرفته ا لی تحل یصدا

تاک ساعت سکوت سالن شکسته    کیموند، ت یمرگ م یها هیبا سکوت گذشت، مثل ثان هیثان چند
 . نطوریمحکمش بلند شد: که ا یبود، صدا

  یبار بود دورش م   نیگفتم، اول یدروغ م بارم بود به بابا  نیدهنم قورت دادم و صاف نشستم...اول آب
 باره عذاب وجدان دارم.  نیاول  یزدم، حس درد آور عذاب وجدانم روشن شد، حت

 اولمه؟ یو تجربه  دیجد  زیهمه چ ای تجربه نکردم؟چرا تازگ یچ یه چرا

 از دستورات بابا.  یچ یبه سرپ  یاز اعماق وجودم گفت:چون تازه شروع کرد ییصدا

خودم جمع شدم و آروم   یبابا حس کردم، خجالت زده تو ی رهیظرف، نگاه خ  یرو  دمیکوب چنگال
 . دیگفتم:ببخش

 داره. یکار هم تازگ  نیهم یحت
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 تجربه نکردم.  یچ یکمد بزرگ کرده از بس ه یسال سن بابا من تو ستیب نیا یتو

 شدم.  رهی خ  زیم یاز غذا خوردم و به گوشه  یا لقمه

 یتو فی کنم، اون بند ظر یپارک بادبادک باز  یتو یبچه ها ی هیبودم دوست داشتم مثل بق بچه
  یها نیسوار اون ماش  یشهرباز   یسر پارک بدوئم اون سر پارک، آرزو داشتم تو نیو از ا رمیدستم بگ

 بچه ها. ی هیتصادف کنم، مثل بق یبشم و ه  یبرق

 سرد بخورم و لذت ببرم.  یهوا یتو یداشتم پشمک با بستن  دوست

 همه خاطره بودن واسه من آرزو.  یو مسخره بودن ؛برا کیمن از نظر همه کوچ یآرزوها

 بچه ها.  ی  هیتفاوت من با بق نیا

  نیحساس تر یتو هیو آرزوهات سوخته باشن، حس دردناک ینکرده باش یبچگ  هیحس مزخرف  هی
  یما چ یآرزوها  یبود؟قراره برا ی ما چ  فیآرزوهاش...تکل  یمامانت ولت کنه بره پ تی زندگ یمرحله 

 اد؟ یب  شیپ

از محبت نداشته   یسالگ 14سن   یسخت بود که مامان ولمون کرد و رفت...تو نقدریبا بابا ا  یزندگ
کاش فقط کنارم بود، وجودش،   ینداشت که محبت نداشته ا یبی کاش بود ع ی مادرم محروم شدم، ا

 .میبودن که ما نداشت  یصداش ، صحبتاش، همه و همه دلخوش

نبود که بگه:صحرا    یکس اد،ینبود تا به استقبالم ب یو کس ومدمیاز مدرسه م ی وقت  خوردمی م حسرت
 چطور بود؟   ؟مدرسهیدخترم اومد

مامان خونه رو پر   یکلوچه ها یخونه و بو  ومدمیمدرسه م کهه از ییاون چهارشنبه ها یدلم برا یلیخ
 کرده بود تنگ شده. 

 آورد. رونمی از فکر ب یتق یصدا

 . کنمیفکر م  یدارم به چ دیاونم فهم دم،یکش یشدم،آه ره یبابا خ   یخال یجا به

 کنم.  یفکر م یشم مشخصه دارم به چ یم رهی نقطه خ هیحرکت به   یب ینجور یوقت ا هر

 به کل کور شد.   اشتهام
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 بلند شدم و سمت اتاقم رفتم. زی پشت م از

 من فقط درد و درد و درد بود. یزندگ یها تجربه

 . یقشنگ نداشته باش یخاطره  هی که  ستین  نیاز ا بدتر

 کوچولو.  یدلخوش هی

 ؟یازت خواستم که بهم نداد یسخت یزای ن؟چیبزرگ  یلیخ  یزایچ نایا ایکنج دلت...خدا یشاد هی

 دراورم.   یتخت عکس خانوادگ  ریشدم و از ز اتاق وارد

 اومد.  ادمی روز  اون

 . هیاتل میرفت مونی عکس خانوادگ نیاول ی سالم بود و برا زدهیس

  ملیر نهیا یرفت و جلو  یاتاق عکاس یمامان تو ادمهیمامان بابا دعوا کردن... میدیکه رس  یموقع تا
 پر از ترحمشون. یآخ چقدر درد آور بود نگاها ره،ی نم ادمی نیکارکن  یش پاک کرد، نگاها ختهیر

 بود.  یعکس مصنوع یهممون تو  یها لبخند

 راه برگشت دعوا بود و دعوا. یدوباره تو و

 . وفتادیتکرار بود که هر روز اتفاق م هی نیا

 من، برآورده نشدن آرزوهامه!  یقسمت زندگ نی رحم تر یب

 بلند شد.  میزنگ گوش یصدا

 بود، دکمه اتصال زدم. صبرا

 :بله؟ 

 گفت:نگهبانارو رد کن پشت درم.  یاروم یصدا با

 گرد شد:اخه من چطور نگهبانارو رد کنم؟ چشمام
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 کن. یکار  هی دونم،یحرص گفت:چم با

 و تماس قطع کردم.  دمیکش یهوف

 .وفتهیتجربه هام دوباره داره اتفاق م نی از اول گهید یکی

 .رهیگی خندم م شی وسط نما  ستیخوب ن  میگریاتاق؟نه باز یتو زنیبزنم همه بر  غیکنم؟ج  کاریچ

 کنم؟  کاریچ

 زدم.  یدیو اطراف د رونیب  دمیاز پنجره کش سرم

 . زننیاطراف باغ پرسه م گهید یتا نگهبان دم در، پنج تا دو

 کارو انجام بدم؛ تلفن برداشتم و با الدن تماس گرفتم. نیتونم ا ینم  ییتنها

 از ما کرد؟ یادی :به به افتاب از کدوم طرف غروب کرده صحرا خانوم 

 .میدار  تی توجه به حرفاش گفتم:بپر باال مامور یب

 ؟یتیمامور  ت؟چهی گفت:مامور یمتعجب یصدا با

 .گمیباال بت م  ای :ب

 و درو باز کردم.  دمیرتق تق در بلند شد، پ یبعد صدا قهیدق دو

 ؟ ی تعجب بهم نگاه کرد و گفت:خوب با

 .مینگهبانارو دک کن یطور  ه ی دیبا  نجایا ایب  س،ی:

 ؟ یچطور  یبگ شهی:اونوقت م

 من بردار و تنت کن.  هیو گفتم:شلن مشک  ستادمیا نهیبه س دست

 :خب؟ 

 سمتت. انیکه نگهبانا ب  یر یباغ و اونقدر پر سرو صدا راه م  یتو یر ی:بعدش م
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 :بعدش؟ 

 داخل.  ادیب  دمینگهبانا افتادن دنبال تو من به صبرا خبر م یهمه  ی:بعدش وقت

 :خب؟ 

 تا بنالم.  ریبگ گریدندون به ج قهیدو دق ل،ی :خب و زهر ُرت

 و منتظر نگام کرد.  ستادیا صاف

 .یباشه لفتش بد   ادتی:

 تکون داد و گفت:باشه.  سرش

                     *** 

 . دمیسنجی م تی دادم و موقع یم  کیپنجره کش یتو از

 دادم. یدستم انگشت شستم اوردم باال و اوک  همزمان

 پشت دستم داغ شد. هوی

 ؟ یاخمالو الدن نگاه کردم و گفتم:چته وحش یتعجب برگشتم و به چهره  با

 ؟ یدیم هیزشت چ  یعالمت ها  نیا تیترب ی:ب

 شستم نگاه کردم و گفتم:چشه مگه؟ به

 ده؟یم یچه معن  نیا یدون  ی:خنگ نم

 با کالس هم هست.  ،یاوک  یعنیکج کردم و گفتم: لبم

 ...نیسرم و گفت:خاک بر سرت ا یتو زد

 گوشم کیاورد نزد سرش

 داد.   حیپچ پچ کنان توض  و
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 کرد؟ یگذار  هیعالمت پا ن یا یت یترب یگرد شد و گفتم:کدوم ب  چشمام

 کرد و شونه هاش انداخت باال.  کیبار لباش

 بلند شد.  یگوش نگیرید نگیرید یصدا

 رفت.  ادمیصبرا به کل  یوا م،یشونیپ یرو   دمیکف دست کوب با

 .اد یدر ب  غشیهل برگشتم سمت الدن گفتم:زود باش برو االنه که ج با

 .رونیسمت ب  دی تکون داد و دو سرش

 . نهیاون پا یا گهیو کس د دمیاتاق خاموش کردم تا فکر کنند من خواب  چراغ

 کرد.  یکه اروم اروم به سمت پشت باغ حرکت م دمیچرخوندم الدن د چشم

 کرد.  یپاشو خورد م  ریز یو چوب ها دیکش یم  نیزم یپاشو محکم رو  نیهمون ح در

 . یر یم  شیخوب پ  یدمت گرم دار  دم،یخند  زیر  زیر

 بان ها سمتش جلب شد.کم توجه نگه کم

  دمیصداش اونقدر بلند بود که من هم شن  وار،یبه د دیبرداشت و محکم کوب نی زم  یاز رو یسنگ الدن
 چه برسه به نگهبان ها. 

 نبود. گهیکه الدن د ییبردن سمت صدا، جا ورشی همشون

 تلفن برداشتم و با صبرا تماس گرفتم.  زود

 باال. ادیحله و ب  یجواب داد تند تند گفتم همه چ تا

 حواسم دادم به در. یچشم  چهار

 .یسمت در ورود دیدر آروم باز شد و صبرا دو یال

 و پنجره بستم. دمیکش یق یوارد شد نفس عم نکهیهم
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 .  دهیسف  تی فرستادم که وضع  یالدن اس ام اس یبرا

 

                       **** 

 شدم.   داریاز خواب ب یآالرم گوش  یصدا با

بهم   یاول صبح یپرده عبور کرده بود حال خوب یکه از ال به ال یگنجشک ها و نور  کیج  کیج یصدا
 داد. یم

 به بدنم دادم. یزد و کش و قوس یلبخند

  رونیشدم، دست صورتم شستم و ب  یبهداشت سیپام کردم و وارد سرو یقرمز رنگ مخم یها ییدمپا
 اومدم.

 نباشه. دیشونه ام باال انداختم، شا ه،یگفت امروز روز قشنگ یبهم م یحس  هی ز،یپشت م نشستم

 سرم بستم.  یشونه کردم و باال موهام

 . دمیهفت ومتناسب با بدنم بود، پوش قهیرنگ که   یبلند زرشک نی آست رهنیپ

 دوسش دارم. اد،یم بهم

 زدم. نهی آ یتو یچشمک

 رفتم.  رونیچروک پاچه گشاد به تن کردم و از اتاق ب  دیسف  شلوار

 خواد.  یصبحونه دبش م هیکه دلم  یوا

 .انیهم ب هیو منتظر شدم تا بق   زیپشت م نشستم

 . زی بعد بابا و صبرا اومدن سره م قهیدق پنج

 .میو مشغول خوردن شد میگفت یر ی و صبح بخ سالم
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زدم...اووومم  یچشمام بستم و لبخند ین یریدهنم گذاشتم، از طعم ش یتو یتوت فرنگ یمربا یا لقمه
 خوش مزه است.   یلیخ

 .نیخانوم عال   نای م یمرباها

 ؟یکجا بود شبی:صبرا د

 کرد.  ریگلوم گ یباره چشمام تا ته باز و لقمه تو کیبابا به   یحرف ناگهان نیا از

 بهم کرد.  یو نگاه دیرخچ صبرا

 شامپو دراوردم.  دنینال یموهام و ادا یتو دمیکش دستم

 ...استخر بودم.گهیگفت:وا باباجون خب معلومه د یالک یانداخت باال و با خنده ا ابروهاشو

 گرد شد.  چشمام

 به پاش زدم و ابروهام انداختم باال. یپام لگد با

 . شورمیدارم صورتم م یعنی دمی صورتم مال یرو دستم

 .زی سره م امیشد نشد ب ری داد و گفت:رفتم استخر بعدش رفتم حمام د یز ی تکون ر سرش

 تکون داد و مشغول خوردن شد.  یسر  بابا

 صبرا اومدم  یبرا  ییو چشم و ابرو دمیکش یاسوده ا نفس

 لبم کردم.  کیاب پرتغال برداشتم و نزد وانیل

 قدم ها. یدر بلند شد و پشت بند اون صدا یصدا

 :سالم آقا. 

 گلوم و شروع کردم به سرفه کردن. یتو دیصداش آب پرتغال پر دنیشن  با

 شدن حس کردم، شروع کرد به زدن وسط کتفم. کینزد
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 بابا بفهمه گفتم:دستت بکش. نکهیهم و آروم بدون ا یتو دمیکش اخمام

 کنار رفت، عقب رفتنش حس کردم.  دستش

 کردم.  یبلند شدم و عذر خواه ز یم یرفت، از رو  نیاز ب اشتهام

 کردم.  یخودم حس م  یبابا رو نیسنگ نگاه

 باال رفتم و بدو بدو وارد اتاقم شدم و درو بستم.  یک یهارو دو تا  پله

 .دمیکش یق یدادم به در و نفس عم هیتک

 بلکه به حالت نرمان برگرده.  دمیکش قیچند تا نفس عم د، یکوب  یتند تند م  قلبم

 نداره. گهید لی دل نطورهیشدم،سرم تکون دادم، حتما هم  نطوریا دمیچون دو دیشا

 شدم و صورتم با اب سرد شستم. ی بهداشت سی سرو وارد

 وجودم در بر گرفت.  یرفت و خنک   نیصورتم از ب یداغ

 اومدم.  رونی ب  یبهداشت   سیسرو از

 باال. دمیو پر دمیکش ی عیدرست از بغل گوشم ه ییصدا دنیشن  با

 خوام.  ی:معذرت م

 . ردمیمیداشتم م رتیاونم وسط اتاق از تعجب و ح  دنشی سمتش، با د دمیچرخ

 چقدر دل و جرعت داره.  نیا ایخدا

 نجا؟یا یدهنم قورت دادم و گفتم:چرا اومد اب

 . یشد و گفت:واسه معذرت خواه  رهیدستم خ یتو یحوله  به

  یایجرعت داده که  ب نیبهت ا  یک ،یتاقم باش ا یتو یهم و گفتم:تو حق ندار  یتو دمیکش اخمام
 نجا؟ یا



 مانند تو 

56 
 

 چشمام متوقف کرد. یباال اورد  و درست رو چشماش

 سکوت کرد ، زمزمه وار گفت:تو!  هیثان چند

 ؟ یو متعجب گفتم:چ  جیگ

 . نجایعذاب وجدان کوچولو کشوندم ا هینگاه کرد و گفت:تو فکر کن  واریبه در و د کالفه

 جیچون نتا یبه بعد قضاوت نکن نیاز ا دوارمیام ست،یالزم ن  یزدم و گفتم:معذرت خواه  یپوزخند
 نداره.   یخوب

 . یباش  دهیفهم  گهیشدم و گفتم:فکر کنم د نهیبه س دست

 به قضاوت ندارم، خصوصا در مورد تو.  ازیزد و گفت:ن  یپوزخند

 در اورد.  بشی ج یاز تو گارشیرفت پاکت س   یکرد بهم و همونطور که سمت در م پشتش

 حرفا بوده.  نینکشونده بزرگتر از ا نجایتورو ا کیعذاب وجدان کوچ هیگفتم: ینسبتا بلند  یتن صدا با

 به عقب رفتم. ینگاهم کرد که معذب شدم و قدم یسرش چرخوند و جور  ستاد،یحرکت ا از

 محو شد.  هیاز ثان یکسر  یباز کرد و تو درو

 ه؟یاستخدامش کرد؟شغلش چ یچ یبود؟ اصال بابا برا نجایا یچ یبرا

 شدم.  ر یاتاق باز کردم واز پله ها سراز در

 

 داشتم در موردش بفهمم، بدونم.  دوست

 از بابا نبود.  یخبر  دم،ی کش  یسالن سرک یتو

 و اتاق کارش هم نبود.  یاتاق شخص  یتو

 تونه باشه شرکتشه. یکه االن م ییجا  تنها



 مانند تو 

57 
 

 برداشتم. یکمد مانتو جلوباز همراه شال  یو اتاق شدم و از ت وارد

 رفتم.  رونی و از در ب  دمیپوش

 .ادی شدم و متظر شدم تا راننده ب  نیماش سوار

 بلند شد.  میاس ام اس گوش  یصدا

 کردم، از طرف صحرا بود.  بازش

 همراهم؟"  یایم  دیخر  رمی"دارم م

 متتظرشم.  ن یماش  یام اس کردم که من امادم و تو اس

 باز شد و راننده سوار شد. نی ماش در

 . ادینگاش کنم گفتم:صبر کن خواهرم ب نکهیا بدون

 ؟ یر ی:کجا م

 خشک شد.  یگوش  یصحفه  یصداش دستم رو دنیشن  با

 ؟ یتو هم هست رمی اوردم باال و با تعجب گفتم:چرا هرجا م سرم

 جوابم بده، کمربندشو بست.  نکهینگاهم کرد و بدون ا نهیا یتو از

 

 وقت نپرم موهاشو بکشم. هیفرو کردم تا از حرصم کم بشه و  یصندل  یگرفت، ناخونامو تو حرصم

 نقطه ضعفم.  یدست گذاشته رو  قایاقا دق نینفر جوابمو نده و ا هیبودم   متنفر

 کردم. یتوجه به رو به رو نگاه م ینگاش کردم، بدون ذره ا نهیا یتو از

 مال تو. یرو  زارمینقطه ضعفم ، منم دست م یرو یدست گذاشت م،یطوفان بچرخ تا بچرخ آقا باشه

 کرد و سوار شد.  یسمت من باز شد و صبرا سالم در
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 :مقصدتون کجاست؟ طوفان

 :پاساژ....صبرا

 روشن کرد.  نی تکون داد و ماش یسر 

 چشمام.  ی در اوردم و زدم رو فمی ک یاز تو یافتاب نکیع

 بفهمه  یکس نکهیبدون ا  ارمیدر ب  یباز   زیتونم ه یراحت م یل یروش خ نیا با

 

 پنجره گذاشته. یلبه  یفرمون قرار داده و آرنج دست سمت چپش رو یدست راستشو باال طوفان

 بشه.  پی تا نصفه تا زده بود باال و باعث شده بود بدجور خوشت شویلباس ل یها نیاست

 . کلیباشه چون خوش ه پیخوشت   ادیحتما بوده...بهش م ...نه صحرادیبوده...شا پی خوشت البته

 داد. ینشون م قهیشدم، ساعت نه و نه دق رهی دستش راستش خ یرنگ تو ی مشک یساعت مچ به

 دستم و تا جون داشتم فشارش بدم. یتو  رمیبگ  ایشدم دستش لمس کنم،  وسوسه

 بهش نگاه کردم، چشمام قفل چشماش شد.  نهیا یتو از

 .دهی چشممو هم د یکردم روزنه ها یبهم زل زده بود که حس م یجور 

 زنم؟  یم دشیدارم د دهینکنه فهم  یوا

 . یبغل یآروم چشمام سوق دادم سمت پنجره   یلیخ

مون  نکنه...گ ی الک  الی ...کامل سرم برگردوندم تا فکر و خیکن ی که نگاش نم  ستیمشخص ن  ینجور یا نه
 نکنم که اصال در موردم فکر کرده باشه.

 . ستادیا یشگیپاساژ هم یجلو  نیماش

 شد. ادهی پ نیچشمش زد و از ماش  یرنگش رو  یمشک یافتاب نکیطوفان ع  م،یشد ادهیپ  نیماش از
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 اد؟ یدنبال ما ب خوادیم

 .دیمنو صبرا پرس  سوال

 لحظه هم تنهاتون نذارم. کیاونم در جواب گفت که پدرتون گفته  و

 مونده بود همه جا دنبالم باشه. نمیچشمم روشن، هم  دم،یکش یهوف

پس فردا شب تولد   م،یکن دایمناسب پ یلباس مهمون  هی میتا بتون  میصبرا تک تک پاساژارو گشت  کنار
 پسرعمومون بود.  ایپو

 من تازه خبردار شده بودم. و

 افتاد. ی مشک یلباس ماکس هیبه  ممچش

 چشمام برق زد. دنشید با

 . میو وارد پاساژ شد دمیصبرا کش دست

 . دیما از جا بلند شد و گفت:سالم بفرما دنیبود، با د زی پشت م  یجوون دختر

 . خواستمی:سالم اون لباس م 

 به لباس کردم. یا اشاره

 ؟یز یچه سا د،یا قهی تکون داد و گفت:چه خوش سل سرش

 گفتم و منتظر شدم. زمیسا

 گه؟ید نیخواست ی م  یشد و گفت:مشک  کیدستش نزد یتو ی بعد با کاور  قهیدق دو

 گفتم. یاز دستش گرفتم و بله ا لباس 

زانوم   یو تا باال یدالبر  قهیکاور درش اوردم و با دقت بهش نگاه کردم،مدلش   یپرو شدم، از تو وارد
  یلباسا  شه؛یم دهیکش نیزم یرو نشیو سه ساعت از پا شهیگشاد م یاز زانوم به بعد کم یتنگ ول

 کردم.  ضیخودم با اون لباس  تعو
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 بود. دهی فا یزدم ب یزور م یببندم، هرچ پیبزور به پشتم رسوندم تا ز دستم

 ببندم.  پشی کمکم کن ز ای باز کردم و گفتم:صبرا ب یاتاق پرو کم  در

 . ستادمیدست به کمر ا نهیا یو جلو یکردم به در ورود  پشتم

نشد،خواستم دوباره صداش کنم که حضورش رو   یخبر   یچند لحظه گذشت ول  ن،ی انداختم پا سرم
 حس کردم. 

 ؟ید ی لفتش م  نقدریباال، دستم دور گردنم انداختم و کالفه گفتم:چرا ا دیکش  یم  پیآروم ز آروم

 کردم.  خی نه،یا ی شخص تو دنیم.چشمام اوردم باال و با دشدنش حس کرد کینزد

 حرکت بهش زل زده بودم.  یگرد شد، ب چشمام

 شونه هام.  یصورتم، موهام گرفت و انداخت رو یاورد جلو دستاش

 دستش ، به خودم آوردم.  برخورد

 ؟ یکن یم  یچه غلط نجایگفتم: تو ا ت ی و با عصبان دمیچرخ

 منم کمکت کردم.  یپرو و گفت:خب تو منتظر کمک بود ی وارهیداد به د هیشد و تک  نهی با س دست

خودت    گه،ید رشی باز کردم بتوپم بهش که انگشت اشاره اش گرفت جلو و گفت:عا عا نزن ز دهنم
 کمکم کن.  ایب  یگفت

 هم گفتم:از تو کمک نخواستم از صبرا خواستم. یتو دمیکش اخمام

سرش چرخوند سمتم و با   ستاد،ی چارچوب در ا یسمت در ، تو دی:صبرا نبود من جاش اومدم. چرخ 
 .ادیگفت:بهت م یلحن جد

 ؟ یکمکم کرد ؛چرا

 :گفتم. 

 است.  گهید زیچ هیبخاطر  یصبرا نبود کمکم نکرد  نکهی:مطمعنم بخاطر ا
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 ام کمکت کنم.  فهی برگرده گفت:بابات به من سپردت منم وظ  نکهیا بدونه

 منتظر بشه، اتاق پرو ترک کرد. نکهیا بدون

دوست داشتم  دیدونستم، شا  یحرصم نم   لیکف دستم فرو کردم، دل یگرفت و ناخونامو تو حرصم
 دونست.  فهی کمک به من فقط وظ  یول  ،یز یچ  نیهمچ هی ایبگه دوست داشتم کمکت کنم 

 رونیسرم و از پرو ب  یشالو شل انداختم رو دم،یخودم پوش  یلباسم دراوردم و لباسا تی عصبان با
 اومدم.

 بود، سمت فروشنده رفتم و پول لباس پرداخت کردم.  یباز  لیتوجه به اطرافش مشغول موبا ی ب صبرا

 زدن اطراف شد. دیو مشغول د  فشی ک یانداخت تو شی صبرا گوش م،ی اومد رونی ب کی بوت از

 کنه.  یزده ام م  رتی طوفان ح یکارا نی ا ن،ی تم پاانداخ سرم

  هوی مونهیم  یکنه، مثل جن م کاریقراره چ گهید ی قهیچند دق ستیمشخص ن زه، یپر از سوپرا شهیهم
 .ستشیهم ن هویهستش 

 .می در کن یخستگ کمیکافه  میبر میصبرا بلند شد:اه ختسه شدم از بس راه رفت یکالفه  یصدا

 به عنوان موافقت تکون دادم. یسر 

 ببره. نی تنم از ب یسرما نیتا ا خوادیم نوی همراه کاپوچ یشکالت  کیک هی دلم

 .میبود نشست  کیکه نزد یز ی م نیاول یرو م،یکافه شد وارد

 . میشد رهیخ گهیسکوت به هم د یتو

 و گارسون خبر کرد.   دیکش ینگاه به طوفان انداخت، هوف هی نگاه به من و  هی صبرا

 . دیدستش رس یتو  ادداشت یبعد گارسون با دفترچه  قهیدق دو

 . یفنجون  کیتلخ همراه ک یصبرا قهوه  یشکالت   کیبا ک نوی من کاپوج م،یداد سفارشات

 دونستم چرا؟ یسفارش نداد، نم یز یچ طوفان
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 بلند شد.  زی م یقهوه اش خورد و از رو صبرا

 و بهش نگاه کرد.  دیچرخ  طوفان

 . ییبرم دستشو خوامی منتظرمون کرد و گفت:م  یبه چشما ینگاه

 از اتمام حرفش پوکر مانند نگامون کرد.  بعد

 خوردم.   کمیاز ک ی ا کهیزدم و ت  یلبخند

 بلند شد.  یتلفن  یصدا

 من نبود، حتما مال طوفانه. مال

بلند شد و از کافه  زی م یکرد و بالفاصله از رو شیگوش یبه صحفه  یدر اورد، نگاه بشی ج یتو از
 رفت.  رونیب

 ؟ یمن جواب بد یجلو یردی میم وا،

 هوا موند، چشمام گرد شد، نکنه دوست دختر داره؟ یتو کیدوست دخترشه، ک حتما

 بتوچه؟داشته باشه تورو سننه؟  اخه

 سره جاش گذاشتم.  کیو ک  دمیکش یهوف

 نفر کنارم نشست.  هیبلند شد و  یشدنه صندل دهیکش یصدا

 . دیپسر ناشناس ابروهام باال پر هی دنیو با د برگشتم

 بلند بشم که مچ دستم گرفت و نشوندم سره جام.  ی صندل یاز رو خواستم

خانوم    یزد و گفت: آها ییو با بهت بهش نگاه کردم، لبخند دوندن نما دمی گرد شد، چرخ  چشمام
 دله.  یپات گذاشت ری که ز ینیخوشگله ا

آهنگ  نیتر  یم یاز قد یکیاهنگ  نیدرهم بهش نگاه کردم، بعد از اهنگ سوسن خانوم ا یا فهایق با
 .ارهیم ادیتمام به زبون م یمزگ یاقا داره با ب  نیو ا شهی حساب م یرانیا یها
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 دستم برداره. یعقب بلکه دستش و از رو دمیکردم و خودم کش یاخم

 نفرت و چندش سراسر وجودم گرفته بود. حس

 گفتم:دستتو بردار.  تی انعصب با

 شه؟یم ی انداخت باال و گفت:اگه برندارم چ ابروهاشو

 دستم جداش کرد.  یحرکت از رو  هیدست پسره نشست ، با  یکنارم رد شد و رو یاز باال یدست

 طوفان درست از بغل گوشم بلند شد.  یصدا

 شه.  یم یدم چ  ی:حاال نشونت م 

 ن؟ یباش یتمام گفت:شما ک  ییشد و با پرو  نهیدست به س  پسره

 .میدم که ک  یشدش گفت:حاال نشونت م دیکل  یدندون ها یسرش کج کرد و از ال طوفان

 صورتش خوابوند. یتو یپسره رو گرفت و مشت ی قهیبه جلو رفت،  یقدم

 باال.   دشیاش گرفت و کش قهیطوفان خم شد سمتش و با دو دست   ن،یزم  یافتاد رو پسره

 . دنیبار یاش خون مچشم از

 .دی به صورتش کوب یدر پ  یاورد باال و پ مشتش

 . دمیکش یغ یگرد شد و ج چشمام

 کردن پسره از دست طوفان نجات بدن. یم یکافه دورشون جمع شدن و سع یمردم تو ی همه

صورتش، دستش گرفتم و با گفتم:ولش کن تروخدا   یخدا نکشش، مشتش اورد باال که بزنه رو  یوا
 . شیبسه کشت

 نفس زنان نگاهش از پسره گرفت و به من نگاه کرد.  نفس

 کنم. یعجز گفتم:خواهش م با
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 شد.  نیپسررو ول کن که پخش زم ی قهیبهم انداخت، با حرص  ینگاه کالفه

 سمت در.  دی سمتم دستم کش اومد

 بهش زد. گهیمشت د هیدستم ول کرد با دو قدم خودش به پسره رسوند، بلندش کرد  هوی

 .نی اش ول کرد، پسره با کمر خورد زم قهی

 .می رفت رونیو از کافه ب  دیگرد شد، اومد سمتم دستم گرفت کش چشمام

 ش؟ یزد  ؟چرایکنی م کاری گفتم:چ یعصب

 . نیسمت ماش کشوندمی توجه بهم م یب

 ؟ یولم کن شهیو گفتم:م دمیکش  یغیج

 باز کرد، هولم داد داخل، در بست و پشت فرمول نشست.  نیماش دره

 . ومدهیروشن کرد، با تعجب گفتم:کجا؟صبرا هنوز ن  نیماش

 داشبور.  یدر اورد و انداخت رو چویجوابم بده، سو نکهیا بدون

 ش؟ یدوباره زد یگفتم:چرا لج کرد تی حرص و عصبان با

 زدم.  یم  دیمون و گفت:باانداخت دور فر دستاش

 چرا؟  یبگ شهیشدم و گفتم:م نهیبه س دست

 مشخصه. لشی:دل

 ؟ یواضح بگ شهیم لشویفهمم دل ی گفتم:من نم کالفه

 ازت محافظت کنم. دیفرمون گفت:چون من محافظتم با یزد مشتش زد رو  تی عصبان با

از   یچطور بودن...ول تی قبل یدونم محافظا یوار تکون داد:نم دیسمتم و انگشتشو تهد دیکش خودش
حق نداره نگات    یشم کس یمن محافظ تو م یفرق دارم وقت هیمن با بق  ستی به بعد مثل قبل ن نیا

 کنه چه برسه بهت دست بزنه.
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به  یا  گهیتند رفته چون با حرص مشت د  یلیخ دی بهت زده بهش نگاه کردم، انگار خودش فهم 
 فرمون زد. 

 که در باز شد و صبرا سوار شد. بگم یز یچ خواستم

 درو بست، طوفان با تمام سرعت حرکت کرد.  نکهیهم

 ه؟ یکنه؟مشکلش چ یم ینطور یا چرا

 . ستین مشخص

 سکوت گذشت. یبه خونه، تو دنیموقع  رس  تا

 شد.  ادهیپ  عیپارک کرد و سر نگی پارک یتو نیماش

 شدم.  ادهیو پ دمی کش  یحوصله هوف یب

شد   ییشماها؟چه غوغا نیکرد  کاری گفت:چ یاروم یبه بازوم زد و با صدا  یاومد کنارم و چنگ صبرا
مشخص نبود کاره طوفانه درسته؟اره خب مشخصه  افشیکافه پسره صورتش پر از خون شد ق  یتو
 شد؟  یاخه چرا مگه چ یول

 انجام داد. شویگاردیباد ی فهی حوصله گفتم:وظ  یب

 گارد؟ یو گفت:باد  ستادیسر جاش ا صبرا

 به نشونه اره تکون دادم.  سرم

و   دیترک  یسرم داشت از درد م  دم،یکله از حرفاش نشن  هیشروع کرد تند تند صحبت کردن،  صبرا
 خورد.   یصبرا مثل سنگ به سرم م یصدا

 تومه به صبرا وارد اتاق شدم. یتند کردم و ب پا

 تخت انداختم.  یدر اوردن لباس، خودم رو بدون

رفت، چشمام محکم بستم و باز کردم،بازم   یچشمم کنار نم  یاز جلو هیثان کی  یطوفان برا یچهره  
 چشمم بود. یجلو



 مانند تو 

66 
 

 .دمی کش  یاروم یغیتخت و ج ینشستم رو کالفه

 صورتم شستم. خیشدم و با آب  سی حرص بلند شدم و وارد سرو با

 وجودم در بر گرفت.  یسرد

 کردم.  یلرز 

 دستم گرفتم. یو برس تو نهیا یجلو نشستم

ترسناک بود، اون لحظه  تشیشدم. چقدر عصبان  دنی و مشغول برس کش ختمیشونم ر یرو موهام
 ترسناکه.  تشیواقعا عصبان  دمیترسوئم...شا  یلیمن خ دیشا  د،یبدنم لرز

 طرفو بکشه.   دمیترسیم دیدونم...شا ینم  یبود من ترسوند، ترس از چ یهرچ

موهام،   نی اون، کش مو برداشتم و بستم به پا  یبرا ینگران نشد  ادیکردم، قبول کن ز سیگ موهام
 بود؟  یچ یپس برا

 شن.  یدخترا موقع دعوا نگران م ی همه

 خوره. یداره کتک م زانشونی از عز یکی که  یوقت  یول آره

 . ستیتو ن زیکه عز ؟طوفانیشد وونهید

 باشه؟ دیشا

 شه.  یمن نم زی عز چوقتین ه...اودمیکش یاد یدرونم فر یصدا سر

 و کرم مرطوب کننده برداشتم. ز یم یبرس گذاشتم رو 

 االن کجاست؟  یعنی

 .بتوچه

 نداره.  یبه من ارتباط  ه،یتیچه وضع یدوست داشتم بدونم االن تو دم،یدستم مال یاز کرم رو یکم

 . دمیاون دستم پخش کردم و مال یرو  کرم



 مانند تو 

67 
 

 که اسمش برازنده اشه. الحق

 کنه. یبشه طوفان به پا م یعصب  ی!وقتطوفان

 . ارمیبردم پشت گردنم تا گردنبند در ب  دستم

 چشمام گرد شد.   شی خال  یجا دنید با

 نگاه کردم.  شیخال  یبه جا نهیا یتو از

 چشمام جنع شد. یتو اشک

 خوشمون.  یروزا  یادگار یمامان بود، تنها  یادگار ی  نیآخر اون

 گونم روونه شدن.  یگذاشتم،اشکام رو  شی خال یجا یرو دستم

 پاشدم و شروع کردم به گشتن اتاق.   یصندل  یاز رو 

تخت و کاناپه و   ری بالکن و ز  یبا دقت نگاه کردم، تو  نیمالفه هارو گشتم، سانت به سانت زم ریز
 . یصندل

 که نبود.  نبود

 و با حسرت به اطراف نگاه کردم.   نیزم یرو نشستم

 . بای حال ز  نیدر ع  یبود، ساده ول زونیبهش او یبود، قلب برجسته ا  یرنگ ییو طال فیظر گردنبند

 ذاشت.  ی گردنم م یکه داشت گردنبند تو یحرف مامان افتادم لحظه ا ادهی

عشق   یوقت  یار مرده ند هیبا  یفرق شی مونه نداشته باش  یم یقلب نماده عشقه عشق مثل زندگ نی:ا
از گردنت در    چوقتی گردنبند ه نیا  ستیهم ن ینباشه دلخوش یزندگ یو وقت  ستیهم ن ینباشه زندگ 

 ماست.  نینماد عشق ب نیچون ا ارین

  چوقتی زد که تجربش نکرده...اون روز با خودم عهد کردم که ه یم یبا لذت دم از عشق مامان
 حاال عهدم شکست.   یول ارمیگردنبند از گردنم دز ن 
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 داشتم. یب ی حال دردناک عج هی

 واقعا قلبم از دست دادم. انگار

  یخوند:عشق بوسه ا یروش و با آهنگ م  ذاشتیگردنبند مامان داشت، دست م نیهم یلنگه  
 . یدرمون یبه جون خودت درد ب  ی مون یم شهیتا هم  یزخم  هی یشون یوسط پ

غم قشنگ پر   هی...یغم قشنگ پر طرفدار  هیخوند:عشق  یبسته و تموم احساس م  یچشما با
 . یطرفدار 

  یکه فقط مردم آزار  فیح  یبالشت و زمزمه وار خوندم:عشق غم قشنگ پر طرفدار  یسرم گذاشتم رو 
 .یکار ی چه ب یر ی و م یایم

   یخوایم وونهید منو

 عشق  یخوش  ینجور یا تو

 ی کش یم  بایبازم دمت گرم چه ز یول

چرا و  که دمینفهم رو  لشیدل هنوز  یداد...ول یمبابا جونش رو هم  یبرا اد،یز یل یمامان عاشق بود، خ  
 رفت؟ پشت سرش گذاشت و که از هم جدا شدن و مارو  شدیچ

 

 شد.  یمامان و گردنبند بدجور حس م  یخال یجا

 ه.کن یم کاریکجاست و چ  دونمینم دم، ی...چهار ساله ندنمشی بود دوباره بب آرزوم

 دونه. یمطمئنم که م یول گهیهم نم  بابا

 خواد بگه.  یدونه و نم  یم

 فهمم.  یرو هم نم  نیا لیدل م،یبر  دنشیذاره به د ینم
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 خودم کنار زدم.  یسوختم، پتو از رو یگرما داشتم م از

 گرم بود. بازم

 رنگ پام کردم و در بالکن باز کردم.  دیسف  یمخمل یها ییدمپا

 . ستادمیبالکن وصل شده بود، سرجام ا یبراق که به باال ئی ش دنیجلو، با د رفتم

 خورد.   یچرخ آروم نمش،یبب   یکی تار یکردم تا بتونم تو زی ر چشمام

 گردنبند خودم، سرجام خشکم زد.  دنید با

 کنه؟ یم کاری چ نجایا نیآب دهنم قورت دادم، ا 

 اونقدر باال بود که نتونستم بهش برسم.  یول رمش،ی سمتش تا بگ دمیکش دستم

 روش.  ستادمیبالکن و ا یگذاشتم تو یصندل

 حرکت گردنبند گرفتم.   هیکردم و با  یبلند پا

 زدم.  یبه قلبم چسبوندمش و لبخند یگردنبند افتاده بود، با خوشحال  یمهتاب تو عکس

 رفتم.  برهیو  یجام با خوشحال سره

 که واسه گردنبند خوشحال شدم. نقدریشدم ا یخوشحال نم  نقدریدادن ا یم ارویبهم دن اگه

 و با دقت بستمش.  نهیآ یجلو ستادمیا

 گردنبند نهفته است.  نی ا یعشق تو یلب گفتم:عصاره  ری و ز دمیکش  ییقلبه طال یرو دستم

 . دمیقلب گردنبند بوس یزدم و رو  یلبخند 

 گردنبدو گذاشت اونجا؟  نیا یکمونه... ی م یسوال باق هی هنوز

               * 

 :صحرا پاشو پاشو زود باش. 
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 گفتم:ولم کن.  یگرفته و خابالود یصدا با

 لنگه ظهره. نمی:پاشو بب 

 .د یعقب کش هویدستم و  یگذاشت رو دستش

 .یگفت:چقدر داغ  غیج  با

 کردم بخوابم.  یجوابش بدم سع نکهیا بدون

 .یسوز   یتب م  یتو یصحرا دار  یو گفت:وا شونمیپ  یگذاشت رو دستش

 . ادیخوابم م دیتونستم که بدم، من تب ندارم فقط شد یخواستم جوابش بدم، نم ینم

 باز و بسته شدن در اومد. یصدا

 بخوابم. ذاشتیکرد و نم یدرد م  دیشد سرم

 باز شدن در بلند شد. یصدا

 مرگمو بزارم.   یکپه  ذارنینم  ایلعنت

 گردنم رفت و بلندم کرد.  ریز یدست

 بهشون وصل کردن. ییلویصد ک  یوزنه  هیچشمام باز کردم، انگار  بزور

 کرد.  یکه داشت لباسم عوض م دمیچشمم د یجلو طوفان

 دستش گذاشتم. ی آوردم باال و رو دستم

 گفتم:نکن.  یگرفته و آروم  یصدا با

 .یلباس بپوش  دیپس زد و گفت:با دستم

 خوام. یگفتم:نم  حالیب

 خودم نداشتم. اری اخت ن،ی افتاد پا سرم
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 کمرم رفت و بلندم کرد. ریز یدست

 بهم هجوم آورد.  جهیحالت تهوع و سرگ حس

 . دیچ یام پ  ینیب   یتو یعطر تلخ یبو 

 کنارم افتاد. زونیآو دستم

 .یست ین هیتو مثل بق یخوب بش دی:تو بادم یاز بغل گوشم شن صداش

                 * 

 اد؟ یبهوش م یستار ک :خانوم پر

 .ادی بهوش م گهیساعت د م ین ای ربع  هی:حدودا تا 

 بلند شد. ییقدم ها یصدا

 باز کردم. نمیسنگ یچشما

 دستش. یسمتم و دستم گرفت تو دیذوق زده پر دنم،یبا د صبرا

 خواهر قشنگم؟ ی:خوب

 شده؟  یگفتم:آره چ یگرفته ا یصدا با

 . یکرد یتشنج م  متیرسوند  یم رید یداشت  دیو گفت:تب شد یصندل  یرو نشست

 گرد شد....تشنج؟ چشمام

 حد حالم بد بود؟ نیا در

 به زبون آوردم. سوالم

بود  کیراه نزد  ینگران بود تو یل یخ  نجایشد و گفت:آره طوفان بغلت کرد و آوردت ا نهیبه س دست
 . یدونست قراره تشنج کن یانگار م میسه بار تصادف کن 
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 . دنیباال پر ابروهام 

 تعجب گفتم:طوفان من آورد؟  با

 مراقبت باشه. دیمحافظته با اره؟اونیب  یک یخواست  یپس م گهی:آره د

 شد.  یحرف صبرا، بادم خال  دنیشن  با

 اش.  فهی وظ  یانجام داد نه برا نکارویخودم ا یفکر کردم طوفان برا هیچند ثان هی یبرا

 شدم.   رهیخ  ختنیر ی م یگر یپس از د یکیسرم که   یبه قطره ها 

 تا تموم بشه. د یساعت طول کش مین

 شد، در اتاق باز شد و پرستار وارد شد.   ختهیقطره که ر نیآخر

 ؟ ی خانوم  یبه سرمم انداخت و گفت:خب خداروشکر تموم شد بهتر  ینگاه

 :ممنون بهترم. 

 تکون داد و سرم از جدا کرد.  سرش

 روش زد. ی دستم گذاشت و چسب یرو یا پنبه

 گفتم و با لبخند جوابم داد. یممنون

 رفت طوفان وارد شد.  رونیاز اتاق ب  نکهیهم

 ؟یبهم انداخت و سرد و خشک گفت:بهتر  ینگاه

حرف صبرا که  یادآور یبا  یول مارستانیتکون دادم...خواستم ازش تشکر کنم بابت رسوندم به ب  سرم
 مراقبت باشه"دهنم بسته شد. دی گفت"اون محافظته با

 . میرفت رونی و همراه طوفان از اتاق ب مدیهام پوش  کفش

 رفت و خوردم به طوفان. جیچهارتا قدم برداشتم سرم گ نکهیهم



 مانند تو 

73 
 

 ؟ یسمتم و بازومو گرفت و گفت:خوب  برگشت

 رفت.  جی سرم گ  کمی تکون دادم و گفتم:آره فقط  سرم

 هوام.  یرو دمید  هو یشد  یچ  دمینفهم

 ؟ یکن یم  کاری گفتم:چ رتیح  با

 بغلت کنم.  دیبا یراه بر   یتون یکرد گفت:نم  یکه به رو به رو نگاه م همونطور

 . نیتونم بزارم زم یاش گفتم:م نهیس یمشت زدم رو با

 . یتون  ی:نم

 کنن.  یابروم رفت همه دارن نگامون م نیتونم...گفتم بزارم زم یگفتم:م یبلند  یحرص و صدا با

 ابروت رفته. یزن یداد م یکه دار  ی:از لحظه ا

همه فکر   ینطور یکرد و گفت:ا یکرد، اخم مصنوع یو همونطور که نگام م  نیخم کرد رو به پا   سرش
 دزدمت.  یکنن دارم م  یم

  غیج  یگفت صدا میمستق  ری غ یلیهم خندم گرفت هم حرص، خ  شیخون گرفتم، از شوخ خفه
 ببر.   غوتویج

 سمت ماشبن و درو باز کرد.  دیپر صبرا

 . یصندل یو گذاشتم رو نیماش یخم شد تو طوفان

 که سوار شد چشم ازش برنداشتم. یلحظه ا تا

 گفت:داروهارو نگرفتم. غیو با ج  دیکش ینی ه هوی صبرا

 رفته؟  ادتی با تعجب گفت:دارو هارو  طوفان

 رفت.  ادمیگفت:اونقدر حواسم پرت صبرا بود که  تیبا شکا صبرا

 شد. ادهیپ نی شجواب بده از ما  نکهیکمربندشو باز کرد و بدون ا طوفان
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 .یرفت ببر   ادتیپرحافظه دفترچه  یو گفت:آقا رونیبرد ب شهیسرش از ش  صبرا

 برگشت و دفترچرو از دست صبرا گرفت.  طوفان

 

 شدم.  رهی رو خ ادهیچونم و به پ ریزدم ز دستم

 ، جوون، نوجون و بچه.  ریمختلف، پ یپر بود از آدما  ابونیخ

 تک تک صورتاشون نقش لبخند وجود داشت.  یرو

 سوار دوچرخه چشمام برق زد.  ینوجون دنی چرخوندم و با د چشم

 صبرا و تند تند گفتم:صبرا صبرا اونجارو نگا. یپشت صندل یزدم رو جانی زدم و با ه یلبخند

 لحظه در باز شد و طوفان سوار شد.  همون

 شدن. رهی که من اشاره کردم هر دو خ  ییجا به

 ؟ یگفت:خب که چ یال یخ یبا ب اصبر

 ؟ یهمونطور که با تعجب به دوچرخه زل زده بود گفت:دوچرخه دوست دار  طوفان

 هیاز آرزوهامه که  یک یشدم و گفتم:  رهینبود خ گهیکه د یدوچرخه ا یکور شد، دپرس به جا ذوقم
 دوچرخه داشته باشم.

 به چشمام نگاه کرد. نیماش  نهیآ یاز تو طوفان

 زد.  یتوش موج م ایدر هیبود، انگار  یجور  هی نگاهش

 . نیگفتم و از خجالت سرم انداختم پا ی چ دمیفهم  تازه

 . یزن  یبعد حرف م  یکن  یفکر نم  چوقتی بر سرت کنن صحرا، ه دم،خاکیگز لبم 

 . یگفت یکاش نم  یا یفهم یبهش و اونوقت که م یکن  یبعد فکر م  یحرفتو زد یوقت
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 کردم.  یو با ناخونام باز  نی انداختم پا سرم

 حکم فرما بود. نیماش یطول راه سکوت تو  در 

. 

. 

 شدم.  ادهیباز کردم و پ  نی ماش در

 شد. ادهیهمزمان با من پ  صبرا

 داشبور بردارم که نگاهم به نگاه طوفان خورد.  یشدم که داروهارو از تو خم

 شده بود به گردنبد دور گردنم.   رهیخ

 . ستادمیآروم برداشتم و صاف ا  داروهارو

 بود. رهی به گردنبدم خ هنوزم

 مثل برق و باد از ذهنم عبور کرد.  یفکر  هی

 طوفان گردنبد رو برگردوند"   دی"شا

 .میفاصله گرفتم و همراه صبرا وارد خونه شد نیماشاز

 اتاق کارش بود، خبرش از خدمتکار گرفتم.  یطبق معمول تو  بابا

 اتاقم شدم و درو بستم. وارد

 تخت ولو کردم.  یمانتو و شلوارم در آوردم ، خودم رو  یخستگ با

 شدن.  یباز نم یاز خستگ  چشمام

 کرد؟  دایگردنبدو از کجا پ طوفان

. 
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. 

 زد.  یچشمم م  یاتاق عبور کرده و تو میپرده زخ یاز ال به ال  دیخورش  نور 

 . دمیهم فشردم و چرخ یمحکم رو شمامچ

 بلند شد. لیآالرم موبا یصدا

 بردم.  لیو چششم بسته دستم سمت موبا  دمیکش یهووف

 شکستنش بلند شد. یصدا  هویو  رش ینبود زدم ز حواسم

 تخت نشستم.  یتا ته باز کردم و رو چشمام

 شدم.  رهی سابق نبود خ ل یموبا گهیکه د یلیو خواب آلود به موبا جیگ

 فرصت بوده. نی منتظر هم ره،یگ ینم لی برام موبا گهیبابا بفهمه د یلعنت اه 

 بالشت زدم.  یرو  یحرص مشت با

 . یبزنن اله  گندش

 . شهیم یاش چ هیاز اول صبح من، از االنش مشخصه که بق نمیا

 شدم و وارد حموم شدم.  بلند

 اومدم.  رونی گرفتم و ب یآب گرم  دوش

 . دمیچ ی دور موهام پ گهید دیسف یحوله   هیو  دمیچ یدور خودم پ  یرنگ  دیسف ی حوله

شدم ، مزه   یکه لبا لب از قهوه بود برداشتم و همونطور که وارد بالکن م یرنگ دیسف یکی سرام وانیل
 مزه کردم. 

 . دمیکردم، از قهوه نوش یو همونطور که اطراف نگاه م یصندل  یرو نشستم 

 .دیگلوم پر یطوفان ، قهوه تو یعصب یقرمز و نگاه ها یچشما دنی چرخوندم و با د چشم
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 کردم به سرفه کردن. شروع 

 .الی و یپا تند کرد و رفت سمت در ورود طوفان

 اتاق برخورد کرد. واریخواستم بلند بشم، در باز شد و محکم به د نکهیو هم  زیم یگذاشتم رو قهوه

 شد.   انیچارچوب در نما نیفان ما بنگذشته بود که طو هیثان چند

 اتفاق افتاد که قدرت فکر هم ازم گرفته شد. عی سر اونقدر

  یآروم ول  یاتاق. با صدا  یشد و مچ دستم گرفت و کشوندم تو کمیخون آلود نزد ییچشما با
 ه؟ یچه سرو وضع نیگفت:ا ینیخشمگ

 ؟ یگیم ی تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:چ با

 ه؟ یچه سرو وضع نیگم ا  یفشرد و گفت :بهت م شتریدستم ب مچ

 . رونی دستش بکشم ب  یکردم دستم رو از تو ی.سع

 سرو وضع من  کاری گفتم:معلوم هست چت شده؟چ تی عصبان با

 ؟یدار 

 صورتم کرد و گفت    کی:صورتش قرمز شد، سرش نزد

 !یشینگهبانا ظاهر م  یبدن لخت جلو نیبا ا نمی آخرت باشه بب بار

 کردم .متعجب بهش نگاه

 شونه یکشوند سمت کاناپله و پانچ برداشت و انداخت رو خودشو

 .هام

 نداشتم  یحرف   چیه انی.دهنم باز مونده بود، قدرت ب

 از اتاق خارج شد  یحرف  چیبه چشمام کرد و بدون ه ینگاه مین
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 خوشم اومد و به قول معروف    یلیکارش خ  نیچرا از ا دونمینم

 تو دلم آب شد.  قند

 شونه هام برداشتم و گفتم:  یحرص لباس رو از رو  با

 هرچقدر کارش جذاب و جنتلمنانه بود بازم حق نداره با   یل و

 مثل برده اش رفتار کنه.  من

 بپوشم.  یبا شلوار مشک  دیگرفتم تاپ سف میاوضاع تصم نیا با

 نه؟  ایالزمه پامچ هم بپوشم   ای برم صبحونه بخورم آ خامیم حال

 خودم.   ینگاه به لباسا هینگاه به پامچ انداختم و  هی

 برم   ینطور یگرفتم هم میفکر کردن در آخر تصم  یاز کل بعد

 صبحونه ام بخورم.  یبا کمال خونسرد و

   زویچونم، منتظر بودم م  رینشستم و دستم زدم ز زی م پشت

 . ننی بچ

   ینشسته بودند...نگاه زیم پشت  یحرف   چیو صبرا بدون ه  بابا

 و خشک بابا انداختم. یجد یچهره  به

 دلم گفتم:  یبهش نگاه کردم...تو میمستق

 ؟ یاحساس یب  نقدریچرا ا اخه

 . دنیچ زویوارد شدن و م خدمتکارا

 زدم و با ولع خوردم.  رجهی کارشون تموم شد ش نمهیهم

 دهنم انداختم...همزمان در باز شد و   یتو یگنده ا ی لقمه
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 وارد شد.  یبا کت و شلوار رسم طوفان

   یبهم انداخت و سالم  ینگاه میبرداشتم...ن دنیاز جو  دست

 داد. یجمع دسته

 ؟یکه گفتم انجام داد یشد؟کار ی گفت:چ یبا سرد  بابا

 و کامل.   قیگفت:بله دق یمکث کوتاه  بعد

 اشو زده   یببر  یگال هانداره فعال چن یبه من کار  نیپس ا ب

 . کنار

 طوفان   زی بردارم که با نگاه تند و ت یا  گهید یلقمه  خواستم

 شدم.  مواجه

 به کل کور شد.    اشتهام

 اتاق.  یبلند شدم و رفتم تو زی پشت م از

   یبه شدت سر رفته بود...لب تاپ روشن کردم تا کم حوصلم

 .نمیبب  لمیف

 بلند شد.  میاس ام اس گوش  یصدا

 از طرف طوفان بود.  امی...پبرداشتمش

 کمند.  سویگ  نیبود موهاتو بنداز پا نوشته

 ملحفه بود؟  منظورش

 بوده. نیحتما هم گهید اره

 تا شکار کنه. رونی از لونه اش زده ب یببر زخم اوه،
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 هم من شکارشم.  حتما

 کنم؟بندازم؟نندازم؟ کاریچ

 تونه کنه.  یمکه ن یکار  چیملحفه انداختم ...ه الی خیب

 ...آروم باش چرا  دم یکرد ترس یانداختم فکر م یاگه نم  درضمن

 که...فقط طوفان خودمونه. ستین یز ی ؟چیقلب گرفت تپش

 خونه است ...بخاطر   نیا یببر زخم  یگ یکه م یطوفان  نیهم

 بودنشه که بابا انتخابش کرده تا دست راستش   یاش و جد یخشن

 . باشه

 لب گفتم:  ریز

 .. ستین یز یباش صحرا نترس چ  آروم

 لرزه؟ یچرا دستات م قایدق االن

 .خت ی...قلبم ردمیبالکن د یلبه  یرو دستاش

   یکامال تظاهر  یاز همه اخماش باال اومد بعدش خونسرد اول

 آسمون نگاه کردم.  وارویدرو د به

 کارا؟  نیاز ا هیگفت:هدفت چ یعصب یصدا با

 نگاهش کنم گفتم: نکهیا بدون

 کارا؟  کدوم

 شد و زمزمه کنان گفت:  کمی آروم نزد آروم

 . یار ی حرص من رو در ب  یکنیم  یسع کنهیهم
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 زدم به اون راه و گفتم:  خودم

 عنوان! چیه ؟من؟بهیک

 تر شد و سرش کج کرد   کینزد

 گفت:  و

 شناسم.  یخوب م  یل ینزن به اون راه من تورو خ خودتو

   ایکردم و ازش فاصله گرفتم ،  ی...اخمومد یحرفش خوشم ن از

 گفتم:  یآروم  یصدا

 ه؟ یچ منظورت

 نداشتم! ی:منظور 

 دلم گفتم:  یچشماش زل زدم و تو به

 کنم؟ یحرفتو باور نم  چرا

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 ؟ی تنهام بزار  شهیم باشه

 چشمام نگاه کرد و گفت:  ید...چند لحظه توخم کر  سرش

 نظر   دیتجد دنتیلباس پوش  یبه بعد تو ن یتوهم از ا رمی م باشه

 .کن

 دهنم باز کنم، انگشت   نکهیقبل از ا یبگم وا  یز یچ خواستم

   یل یاش به عالمت سکوت گذاشت و خ ینیب  یاش رو اشاره

 رفت.  عیسر
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 سرش اداشو در آوردم.  پشت

 و وارد اتاق شدم، حوصلم به شدت سر رفته بودو   دمیکش یهوف

 کار کنم.  یدونستم چ ینم

 ؟  ییرو برداشتم و به صحرا اس ام اس دادم:کجا یگوش

 داد:  امیپ قایدق قهیاز چند دق بعد

 اتاق بابا! یجلو  ایب

 اتاق بابا؟  یجلو

 ا؟ برم اونج  دیبه اتاق ممنوعه...چرا با ورورد

 دونه که گفته  یم یز یچ هیباال انداختم...حتما  یشونه ا الی خیب

 اونجا. برم

   ی... در اتاق کنار ستادمیدر اتاق ا یباال و جلو یطبقه  رفتم

 اتاق   یتو دیشد...دستم گرفت و کش انیشد وسر صبرا نما باز

 در کمال تعجب طوفان هم اونجا بود!  و

 ؟ یکن یکار م  یچ نجای:تو ا

 کجا باشم.  رم یاز تو اجازه بگ  دیدونستم با ینم  دی:ببخش

 کاسه چرخوندم...صبرا با حرص گفت:  یتو چشمام

 . مینجایفهمن ما ا یوگرنه م  نی پا دیاریب  صداتونو

 بفهمن؟  دی:چرا نبا

 .ی به اطرافت بنداز  ینگاه هی ستی:بد ن طوفان
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  یمربع شکل تو یا چهی در دنیاتاق چشم چرخوندم و با د یتو

 دهنم باز موند.  قفس

 چشماش باز شد.   خای:و باالخره زل طوفان

 سمتش و گفتم:کور عمته. برگشتم

 :مگه من گفتم کور؟ 

 ؟ یداشت نیاز ا ریغ  ی:منظور 

 :نه!

 گفتم:مسخره.  رلبیز

 .!یرون ی رشیاتاق ز هی هیچ  نیا دمیگفت:فهم جانیبا ه  صبرا

 باهوش.   نی:آفر

 داخل؟ می:چطور برصبرا

 قرار گرفتم و گفتم:  یرونی ش چهی در ریز

 ن؟یکشف کرد نجارویا چطور

 اتاق   نیا یبدجور قلقکم داد تا بفهمم تو  می:حس کنجکاوصبرا

   نجایاومدم ا نیکنه؟بخاطرهم یازش استفاده نم چکسیکه ه هیچ

 فشارش دادم   یخودم کم دمیسقف د یمربع شکل تو یدرزها و

 داشت تا   اجیاحت یشتر یبه قدرت ب  یذره تکون خورد ول  هی و

آقا  نمیی اتاق خب بگو ب یو اوردمش تو دمشیراهرو کش یطوفان از تو نی کنم بخاطر هم بازش
   نجایطوفان ا
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 ؟ یکردی کارمیچ

 کرد و گفت:  یمکث  طوفان

 . یگفت ویهمه چ هیصبرا در عرض دوازده ثان نیآفر

 :جواب منو بده. صبرا

 گشتم.  ی :دنبال پدرت مطوفان

 .میدار ازینردبون ن هیبه   یپرم ول یوسط حرفتون م دی:ببخش

 . ستین ی:مشکل طوفان

   یدر حال ستین ی مشکل یگیجبه گرفتم و گفتم:چطور م عیسر

 ست؟ یدر کار ن  ینردبون  که

 اتاق کرد و گفت:اونجاست.  یبه گوشه  یا اشاره

 اتاق ما   یگوشه ا یکه اشاره کرد نگاه کردم...نردبون  ییجا به

 افتاده بود.  لیوسا نیب

 . ارشی:برو ب 

 بهم انداخت....از اون نگاها که حساب کار دستم  ینگاه مین

 .ادیم

 شده   کیتحر دیام شد یآورد و گذاشت...حس کنجکاو نردوبون

 با عجله و اول از همه از نردبون باال رفتم.  نی بخاطر هم بود

   کیصبرا و بعدش طوفان پشت سرم اومدن...همه جا تار اول

 . بود مطلق
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 . رشی شد و گفت:بگ  کمینزد طوفان

 ه؟ ی:چ

 :چراغ قوه.  

 ؟ یکن ی:چرا خودت روشنش نم 

 .  هیحرف نمی:خب...ا

 .وبهیکاسه چرخوندم و گفتم:مغزت مع یتو چشمام

 چشمم خورد،    یتو مایچراغ روشن کرد و نور مستق بالفاصله

 درد گفتم:   با

 اونور.  رشیبگ َاه

 بگو؟آخه مغز   گهیبار د هیصورتم کرد و گفت: کمینزد چراغ

 . فهممیو نم  وبهیمع من

   یموضوع که شک  نیحرص چراغ زدم کنار و گفتم:در ا با

 . ستین

 بهم زد.  یکنارم رد شد و تنه ا  از

 لب گفتم. ری ز یت یترب یب

 تره.  ت ی ترب یده ب  یکه فحش م ی:واال کس طوفان

 رفتار کرد.   دیمثل خودش با یحرص گفتم: با هرکس با

 گفت:  یشاک صبرا

 .گهید دیکن  بس
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 تابلو بزرگ با طرح   هی وار،ید ینور رو انداخت رو طوفان

 درشت بدون برگ درخت. یها شاخه

 ! یخوشگل  ی:چه تابلو

 .یدیبا تمسخر گفت:خوشگل ند طوفان

 نور عوض کرد   ری ندادم و به تابلو زل زدم، طوفان مس جوابشو

 انداخت .  واراید یرو و

 حوصله گفتم:  یب

 ؟یجا ثابت نگهش دار  هی شهیم

 نور   یدستت و هرجا دوست داشت یر یخودت بگ  یتون  ی:م

 .یبنداز 

 چراغ قهوه از   تی بکنه...با عصبان ی کار  هی رهی میم کهی مرت

 گرفتم. دستش

 از صحرا نبود.  یاطراف انداختم...خبر  نور

 جسم مواله  دمینورو اطراف انداختم و با د گهیبار د هی متعجب

 .دمیاتاق از ترس از جا پر یصبرا گوشه  ی شده

 طوفان اومد. زی ر یخنده  یصدا

 :مرض. 

 ادامه داد. دنشیخند به

 ؟ یبس کن شهی:م
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 . دیخند  بازم

 حرص گفتم:  با

 ؟ یگرد یم ی ....اه صبرا اون گوشه دنبال چ یآب بخند رو

 .  هیچ کیکوچ یصندوقچه   نیفهمم ا ی:نم

 به صندوقچه انداختم.  یسمتش و نگاه  رفتم

 حرص گفت:  با

 شه؟  یچرا باز نم یلعنت نیا

 داره.  دیبه کل  ازی:صبرا خواهرم اون ن 

 تونم بازش کنم.  ی:بده من م

 ؟ی بازش کن  یخو ا ینباشه چطور م دیکل  ی:وقت

   یجوابم بده از کنارم رد شد و صندوق گرفت تو نکهیا بدون

 .دستش

 ن؟ ی:سنجاق سر دار

 در اوردم و بهش دادم. ی موهام سنحاق یتو از

 قفل وارد کرد.  یدستش و باهاش ور رفت و بعد تو یتو گرفت

 باز شد. هیعرض چند ثان  در

 ؟ یگفتم:چطور اون کارو کرد متعجب

 جز فحش دادن و حرف   یخب استعدادگفت:  ستادویو ا صاف

 . ایدن یهم هست تو زدن
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 ادبم  یکه من ب نهیدستم زدم به کمرم و گفتم:منظورت ا یشاک

 زنم؟   یحرف م ادیز و

 .  نطرفیا ریگفت:نورو بگ یعصب  صبرا

 که گفت انجام دادم...طوفان گفت:  یکار 

 ؟ یر یگ یتو چرا به خودت م  نه

 اداشو در آوردم.  یعصب

 : طوفان

 .یچقدر زشت  دمیاالن فهم یبخوا راستش

 منو. دید اوه

 . یمشخص یول که ی:آره خب درسته تار

   یکی تار یاش تو افهیاز ق یچیبهش نگاه کردم...ه متعجب

 

 . خونهیمرد ذهن آدم م نینبود...ا مشخص

 گفتم:  ارمیحرصشو در ب نکهیا واسه

 چون   یتورو در آوردم پس تو زشت یفقط ادا ستمیزشت ن من

 تورو در آوردم. یادا من

 گفت:  یتعجب ساختگ  با

 . ارنیها ادا درم مونی آخه م یمونیم یگ یم  یعنیآ آ  آ

 حرص گفتم:  با
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 . ستی ن نطوریا ری نخ

 برعکس شد.  یول  ارمیبود حرصشو در ب قرار

 . یقبولش کن دی با یتلخه ول   قتی:حق 

 مونم؟ یمن م یگیم ی عنیگفتم: تی عصبان با

 بگم؟ نیواضح تر از ا گهی:د

 دم یگرفتم و کش قشوی تی از دستم خارج شد و با عصبان کنترلم

 . جلو

 ؟ یکن  یم  کاری :چ

 چشمش کردم و گفتم:  کیقوه نزد چراغ

 . مونیبه من بگو م گهیبار د هی یدار  جرعت

 شمرده گفت:  شمرده

 !مونیم

   یرو نکهیکرد و قبل از ا ری گ یئ یدادم عقب، پاش به ش هولش

  میهمزمان باهم افتاد د،یمچ دستم گرفت و کش اد،ی فرود ب نیزم

 . نیزم

 قرار گرفت.    نشی س یبغلش فرود اومدم، صورتم رو یتو

 چشماش قرار گرفت   یبرگردوندم، چشمام رو به رو   صورتم

 حرکت بهم زل زده بود... ی...بدمید یچشماش م  برق

 کردم.  دایپ یچ  نینیگفت:بب  جانیبا ه  صبرا
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 طوفان بلند شدم. یاومدم و با عجله از رو رونی شوک ب یتو از

  یدرست کردم و همونطور که به طوفان چشم غره م لباسام

 .ستادمیکنار صبرا ا رفتم،

 خورد.  ینم یتکون  چیانگار خوشش اومده بود و ه کهی مرت

 .نجارویا نی :ببصبرا

 :چراغ قوه کو؟ 

 :دست تو بود. صبرا

 االن. ستی:ن

 اومد و همون لحظه نور همه جارو روشن کرد.  یتق تق یصدا

 درد گرفت؛ با حرص گفتم:  چشمام

 شدم.  کور

 . میکور بود یکی تار یبود که تو   نی:بهتر از ا

 ندم.  یدادم جواب حی ترج  نیدرست بود بخاطر هم حرفش

 چند تا عکس گرفت سمتم. صبرا

 گفتم:  کنجکاو

 ه؟یچ نایا

 . مونیبچگ  یگفت:عکس ها یخوشحال با

 بهشون نگاه کردم.  جانیورق زدم و با ه یک ی یک یذوق  با

 ماست. یبچگ  یعکس ها نیشد ا ینم  باورم
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 !میما  نی:صبرا ا

 کنن. یکار م  یچ نجایدونم ا ی:آره فقط نم صبرا

 و عکسارو نگاه کرد.  نستادیکنارم ا طوفان

 زدم که طوفان با عجله گفت:  ی تند داشتم ورق م تند

 ! سایوا سایوا

   میهم بود بغلیخودم و صبرا تو ستادم،ی که گفت ا یعکس یرو

 سرمون بود.  ی...کاله تولد تودمیخند یم و

 . میتولد نداشت  چوقتی بابا گفت ه یتولدمونه ول  نجایا نییتعجب گفتم:صبرا ب  با

 به عکس ها انداخت و گفت :   ینگاه صبرا

 و کاله ساده است. کیک هیفقط  ستیهم تولد ن دیشا

 دستش و بهش نگاه کرد. یعکس گرفت تو  طوفان

 .یکرد ریی چقدر تغ ی:ولصبرا

 .ی:آره زشت تر شد طوفان

 حرص گفتم:  با

 . یزشت  خودت

 قائم کرده. نجایعکس هارو ا نی فهمم چرا ا ی:نمصبرا

 رفته چون گفت گمشون   ادشیجاشون گذاشته و   نجایا دی:شا

 . کردم

 . دی:شاصبرا
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 گفتم:  دهیاومد...ترس رونیاز ب  ییصدا سرو

 خاموش کن.   چراغ

 چراغ خاموش کرد.  عیحرکت سر هی یتو طوفان

 . میگوشه جمع شد هی یتو هممون

 آروم شد.  یو همه چ  دیلحظه بعد سرو صداها خواب چند

 ا عجله گفتم: از اون کج در اومدم و ب عیسر

 . میجا بر  نیاز ا بهتره

 :موافقم. صبرا

 .... 

 تخت ولو کردک و گفتم:   یرو خودم

 . یسالگ کیو  ست یب یرم تو یم فردا

 گفت:  یخوشحال ای صبرا

 آره. یوا

 . ستیمامان کنارم ن  گهید ی :امسالم مثل سال ها

 .شمونیپ  گردهیروز برم هی:غصه نخور باالخره 

 . دوارمیتکون دادم و گفتم:ام سرم

 تخت و گفت:  یرو  دیکش خودش

  یژ یبدم؟اون نه چ هیبهت هد یچ یدوست دار  نمیبگو بب خب

 باشه.  زیخوام سوپرا یم نگو
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 باشه قبوله.  یزدم و گفتم:هرچ یلبخند

 دستش دورکمرم انداخت و گفت:  د،یخواب   کنارم

 

 مثل تو دارم. ییخوشحالم که خواهر کوچولو  یلیخ

 لبخند گفتم:  با

 مثل تو دارم. یخوشحالم که خواهر بزرگ  یلیخ منم

 کرد و گفت:  یمکث

 ؟یدار  یفردا چه برنامه ا  واسه

 تجربه کنم. یدم رستوران سنت یم حی :خب ترج 

 رستوران.  میر ی:خب باشه فردا هممون مصبرا

 :هممون؟ 

 طوفان. :آره من و آزاد و توصبرا

 وار گفتم:منو به اون نچسبون. چندش

 نداشتم. یمنظور  نیخنده گفت:من که همچ با

 کاسه چرخوندم و گفتم:  یتو چشمامو

 رو.  فیکث  یشوخ  نیکن ا بس

 د؟ یخر میبر ی:ک صبرا

 همه  گهیاالن ساعت هشت دو ساعت د میکه بر میندار ی:وقت

 شن.  یها بسته م پاساژ
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 که   رونهی با سرعت م  نیهمچ میغم ندار می: تا طوفان دارصبرا

 .میرس  یسوته به مقصد م دو

 

 برم.  ییفکرشم نکن من با اون جا ی: هرگز حت

 نشستم.  نیماش یتو نه یو دست به س یشاک

 طوفان نشستم و قراره باهاش  نیماش یشد ااالن تو  ینم  باورم

 . ییاونم تنها د؛یبرم خر دیخر

 نامرد با آزاد رفت و من رو با طوفان تنها گذاشت.  یصبرا

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه نهیآ یتو از

 غرق شده. دای شد اتیکشت مشخصه

 سمت پنجره کردم و گفتم:  صورتم

 . شهی ها غرق م یکشت ادیطوفان ب یوقت مشخصه

 وار گفتم. دیمشخص مثل خودش تشد ی کلمه

 ه؟ یکرد و گفت:مشکلت با من چ یمکث

 ندارم. ی:من؟من مشکل 

 .یدار  ی:اووم پس حتما مشکل روان 

 جبهه گرفتم و گفتم: عیسر

 ام؟  یگفته من روان یک

 . یپر  یبه من م ینطور یا نکهی:رفتارت ، ا
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 :خب درست رفتار کن که بهت نپرم. 

 باال آورد و گفت:   مینشونه تسل دستاش

 شماهم  یبه مادام بر نخوره ول گم که  ینم یز یچ گهیمن د یاوک

   نیبا ا ینفر مختو بزنه ول هی دیشا گهیکنترل کن د خودتو

 شه. مونی پش رفتارت

 زدم، سرم برگردوندک و چشم تو چشمش شدم.  یواشک ی لبخند

 زد و به رو به نگاه کرد. یلبخند

 سکوت گذشت. حوصله ام به شدت سر رفته   یتو قهیدق پنج

 ؟یذار  یاهنگ نم چوقتی کالفه گفتم:چرا ه بود،

 به آهنگ گوش کردن ندارم.  ی:چون عالقه ا

 نگاه کردم.  رونی حدقه چرخوندم و به ب یتو چشمام

 کردم تا حد امکان سکوت نکنم و باهاش صحبت نکنم.  یسع

 گفتم:  قهیو بعد از دو دق اوردمین  طاقت

 ؟ید  یآهنگ گوش نم  چرا

 سکوت فکر کنم.  ی :چون دوست دارم تو

 حرف نزن.  نیاز ا شتریب گهیبسه د خب

 ؟ یکن  یفکر م  ی:به چ

 . ستین  یخاص  زی:چ

 :آها.  
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 . یکن یدختر فکر م  هیبه  ی...مشخصه دار یخودت  خر

 .میو وارد پاساژ شد میشد ادهیپارک کرد...پ یپاساژ  کنار

 که تازه از قفس آزاد  یر ی...مثل اسدمیدور صبرا و آزاد د از

 .دمیسمتشون دو یبا خوشحال شده،

 و گفتم:  ستادمیسر داد ،کنارشون ا یبلند  یبا دبدنم قهقه  صبرا

 ن؟ ی چطور سالم

 ؟ یتو چ  می:ما که خوبآزاد

 خوبم.  یل ی:خ

 گوشش گفتم:  دم

 حوصله سر بره.   یلیخ

 . دیخند  آروم

   یکالباس  ری بلند حر یو در آخر مانتو می و رو کرد ری پاساژ ز کل

 از   یبزرگ یشده  یطراح  ونیپیکار شده از پا یا هیق یبا  رنگ

 . یبه همراه شلوار و کفش پاشنه پانزده سانت مشک  پارچه

 افتاد عطرم تموم کرده. ادمیخروج از پاساژ  موقع

 و گفتم: ستادمیحرکت ا از

 عطر بخرم.  شهیش هیگردم  یمن برم صبرا

 . نیماش یتو میگرد ی:باشه ما بر م

 .میو گفت:بر ستادیکنارم ا طوفان
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 ؟ یای:توهم م

 پدرت تنهات بزارم؟  یکه برعکس خواسته  ی:انتظار ندار 

 . ایخب باشه ب یل ی:خ

 که انتخاب کرده بودم موندم.  ییسه تا نی عطر ب  هیانتخاب  یتو

 دونستم کدوم رو انتخاب   ینم یدادن ول یم یخوب  یتا بو سه

 .کنم

 و گفت:  یوسط  شهیش یگذاشت رو دستش

   نیریگرم و ش  خورهیم تت یداره به شخص یر ینظ یب یبو نیا

 . یخواستن و

 سکوت بهش نگاه کردم. با

 سمتم و گفت:  گرفتش

 مناسب تو .  حهیرا نیا

 ی رنگ عطر گرفتم، عکس توت فرنگ  یصورت ی شهیش

   یم  یخوب یبود.بوش کردم، واقعا بو  شهیش یرو ییکوچولو

 . داد

 تکون دادم و گفتم: سرم

 خوشم اومد. قتیسل خوبه

 .میاومد رونیکردم و ب  حساب

 خونه. میو برگشت میشد  نیماش سوار
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.... 

 شده زود باش.  ری:صحرا پاشو د

 

 صبرا بزار بخوابم.  الیخی :ب

 .میبرنامه دار  یپاشو کل وونهی:امروز تولدته د

 بزار بخوابم.   الیخی :ب

 .گمیم ال؟پاشویخی ب یچ  یعنیگفت: یا دهینازک و لحن کش یصدا با

 آلود گفتم:بزار بخوابم! خواب

کردم و بهش   صورتم...چشمام باز   ینرم خورد تو زیچ  هی یناگهان یل ینزد و چند لحظه بعد خ یحرف 
 بود. ستادهینگاه کردم...بالشت به دست باال سرم ا

 سر و صورتم.  یشروع کرد به زدن بالشت تو  غ یتوجه دوباره چشمام بستم، با ج یب

تخت برداشتم و شروع   یاز رو ی...بالشتدمیکش رونیدستش ب ریم از زچشمام باز کردم و خود ناچار
 کردم به زدنش. 

محکم ما پاره شدن و پر ها   یزد...در اخر بالشت ها، با ضربه ها  یو محکم تر از قبل م ستادینا کاریب
 هوا شناور.  یتو

 به اتاق.  یموهام برداشتم و با حرص گفتم:گند زد یپر از تو دونهی

 شد.   ینم  نطوریا یشد یم داریباال  انداخت و گفت:اگه همون اول زود ب یا شونه

 شدن آخه؟  داریصبح وقت ب ی:کله 

 صبح کجا بود؟ساعت دوازده ظهره.  ی:کله 
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 . دمیخواب نقدر یشه ا یو گفتم:باورم نم دیبال پر ابروهام 

 بپزم.   کیخوام ک یآشپزخونه م یتو می:حاضرشو بر

 . کیگفتم:آخ جون کاپ ک یخوشحال با

 . کینه و ک  کی:کاپ ک

 ؟ی درست کن  کیکاپ ک  ک یک یجا شهیشد و گفتم:حااال نم  یخال بادم

 . کنمی هم درست م کیرفت گفت:باشه کاپ ک یکه سمت در م همونظور

 زدم و گفتم:سپاس گزارم.  ییدندون نما لبخند

ها خوشحال بودم که تند تند    کیرفت...اونقدر بخاطر کاپ ک رونیهوا تکون داد و ب یتو دستش
 رفتم.  رونی و از اتاق ب دمیپوش یخ ی لرسوتیب

 شونم انداختم. یرفتم موهام بافتم و رو  یم نیکه از پله ها پا همونطور

متاسفانه بابا   یگردنم کوتاهشون کنم...ول یخواست تا رو  ی...دلم مدیرس یباسنم م ری موهام تا ز قد
 داد.  یبه من نم  یکار  نیهمچ  یزه اجا

بود...تا چشمش بهم خورد   زیم  یرو ازیمورد ن  لیاشپزخونه شدم...صبرا مشغول گذاشتن وسا وارد
 گفت: 

 . اری ب ری چندتا تخم مرغ همراه ش لطفا

 خچال یرنگ افتاد...بستمش به خودم و سمت   یصورت  شبندیتکون دادم...چشمم به پ سرم

 

 کنار صبرا گذاشتم.  ز،ی م یرداشتم و روشونه تخم مرغ ب هی...رفتم

 خچال ی یاز تو ری دستم گرفتم و ش ی...توشهی م  ازیافتاد...حتما ن  یچوب یبه مالقه  چشمم

 .دیابروهاش باال پر دنمیآوردم...دادم به صبرا...سرش آورد باال و با د در



 مانند تو 

100 
 

 ه؟یچ  شبندیپ نی ا دنی:هدفت از پوش

 نشه. فیلباسم کث نکهیکردم و گفتم)واسه ا ی:خب...(مکث

اون مالقه  یدرک کنم ول یدیکه پوش یمخصوص ظرف شستن شبندیپ نیتونم ا یم نیخب بب  لی :خ
 تونم درک کنم.  یرو نه! اصال نم 

 رنگش کنم گفتم:  نکهیا یدستم نگاه کردم و واسه  یتو یمالقه  به

 دستم. رمی بگ  رینبود خواستم کفگ حواسم

 شمرده گفت:  شمرده

 .ادیهم به کارت نم  ر یکفگ

 اپن و گفتم:  یانداختم رو مالقه

 زنم.  یخب من اصال دست نم   یلیخ

 انجام بده. گمیکه م ی:فقط کار 

 کار کنم؟ ی:بگو چ

 . اریچنگال ب هی:

 شد؟  یشد...وحشت زده گفتم:چ کیهمه جا تار  هوی قدم برداشتم و  دو

 

 فقط برقا رفته.  ستین  یز ی:نترس چ

 . دیدهنم ماس یحرف تو  د،یرس میکه به گوش یتق تق  یبا صدا یبگم ول یباشه ا خواستم

 . رونهی ب  یکی گفتم: یآروم یصدا با

تونه   ینم  یپوشش دادن کس  رونی نگهبان ها ب ستی خونه ن  چکسیشه؟هی وار گفت:مگه م زمزمه
 . ادیب
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 نفر اونجاست.  هی:مطمءنم 

دقاشق  هی به دستم اصابت کرد...لمسش کردم، مثل  یسرد  ءیش  دم،یاپن کش یدستم رو کورکورانه
 اپن گذاشتم...قطعا خودشه.  یافتاد مالقه رو ادمیبزرگ بود...

سرش   یمالقه تو نیزد...تا با هم   یخونه پرسه م یبودم که تو یدستم گرفتم و منتظر فرد یتو مالقه
 بزنم. 

 آشپزخونه  یبه مالقه، خودم به ورود  یک یدستم به اپن بود و اون  هیکه  همونطور

 . رسوندم

 بشه. دای....گوش به زنگ بودم تا سر و کله اش پ ستادمیدر ا وارید کنار

 ؟ یکن  یکار م ی:چ صبرا

 ! سی:ه

 شد.  یتر م  کی اومد...و هرلحظه نزد ی آروم  یقدم ها یصدا

قدم هاش درست کنار گوشم قطع شد...از استرس و   یزد...صدا   یم یشتر یبا شدت ب جانیاز ه قلبم
 گرفتم. دنمی نفس کش یترس جلو

مالقه   عیبشه سر  رید نکهیشدم و قبل از ا کیقدم به جلو حرکت کرد...آروم آروم از پشت بهش نزد دو
 بهم نداد...   یا گهیحرکت د ی...اجازه دمیسرش کوب  یباال آوردم و رو

 .چوندی دستم گرفت و پ مچ

 ...دستم شل شد ومالقه افتاد.دمیکش یغ یج هناخودآگا

 ، با داد گفتم:  وار یکوبوندم به د عیسر

 . کهی بکش مرت دستتو

 ها روشن شد و نور همه جارو گرفت.  چراغ
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خواست به    یسرش گرفته بود و م یباال  یصبرا بود که با کپسول آتش نشان  دمیکه د یز ی چ نیاول
 ی افهیق  دنیمرده نگاه کردم...با د یکه دستم گرفته ضربه بزنه...چشم چرخوندم و به چهره  یمرد

 طوفان با هول گفتم: 

 طوفانه.  طوفانه

 . دیکش یاورد و هوف نیدستش پا  صبرا

 ؟ یکن  یکار م  یچ نجا ی:صحرا؟!تو اطوفان

 .دیول کرد و عقب کش دستم

 :خوب شد نزدم تو کلت طوفان. صبرا

 کجا باشم کجا نباشم.  رم یاز تو اجازه بگ  دیدونستم با ینم  دی:ببخش

 و گفت:  دیکش یهوف

 

 وداغونش کرد.  وز یانگار رعد و برق خورده بود به ف دهیشد   یلیبارون خ  رونیب

 گفت:درست شد؟  یبا نگران صبرا

 شه. یدرست م گهیساعت د ه ی ایساعت  میتا ن یکنند ول یاستفاده م ی:فعال دارن از برق اضطرار 

 :خوبه.

 .دیبه مشامم رس  یسوختگ یبوم

 . ادیم یسوختگ ی:ام...صبرا بو

 صورتش و گفت:  یدست زد تو با

 سوخت.  کی بر من...ک یوا

 رسه.  یبه ثمر نم  کی ک نیدونستم ا یخنده و گفتم:م  ریزدم ز یپق
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 به دست کرد. یگل گل  یکنه، بدو بدو سمت فرگاز رفت و دستش بزرگ صورت یتوجه  نکهیا بدون

 گفتم:  انهیسوخته در آورد و با بغض بهش نگاه کرد...خندم قورت دادم و دلجو کیک

 .میکن  یهارو خوب درست م کینداره عوضش کاپ ک یب یع

 باشه؟  یتکون داد و گفت:چه طعم  سرش

 طعم هارو دوست دارم.  یدونم من همه  ی نمبه خودم گرفتم و گفتم: یتفکرانه ا حالت

 

 بود و گفت:  ستادهیسمت طوفان که ساکت ا دیچرخ

 ؟یدوست دار  یتو چ طوفان

 بهش نگاه کردم.   یچشم ریز

 گفت:  یمکث کوتاه  بعد

 خامه.   پرتقال

 تکون دادم و گفتم: سرم

 خوبه. نمیا

 تکون داد و مشغول درست کردن شد. سرش

 به طوفان انداختم. یو نگاه یصندل  یرو نشستم

 بهم کرد و روشو برگردوند.  ینگاه مین

 .دیکج و کوله ام د ی افهی سرش برگردوند و ق هوی در آوردم... اداشو

 ؟ یدیند ه؟خوشگلیخجالت بکشم گفتم:چ یذره ا نکهیا بدون

 . دمیند مونی:م
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 . دمیند مونیم:مدر آوردم و گفت اداشو

 کنم.  یبه صبرا گفت:رفع زحمت م  رو

 حاال.  ی:بودصبرا

 

 :نه بزار بره.

 توجه گفت:  یبهم رفت...طوفان ب یچشم غره ا صبرا

 شم.  یمزاحم نم نه

 بدجور.   یگفتم:هست رلبیز

 .یاومد یدیبا حرص گفت:ممنون زحمت کش صبرا

 . دیاوه...صبرا شن اوه

 رفت گفت:   یم رونی طور که از اشپزخونه ب همون

 است.  فهیوظ 

 ضربه پشت دستم زد. هیدستش سمتم اومد و  یقاشق تو با

 و گفتم:  دمیدرد تند تند دستم مال با

 گرفت.  ؟دردمیکن   یکار م یصبرا چ عه

 داد گفت:  یسمت صورتم تکون م یحرص همونطور که قاشق ه با

 ؟ یزد چارهیب یبود که به اون بنده خدا  یحرف چه  نی...اینکن  ی ادب  یکه ب  یتو باش تا

 لب گفتم:چقدم که بنده خداست.  ریز  ظیغ با
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و به عنوان معذرت   یدار  یها تموم شد چند تا برم کیکار کاپ ک ی...وقتیادب شد یب  یلی:صحرا خ
 .ید  یبه طوفان م یخواه

 فکرشم نکن. ی:هرگز حت 

 

... 

 

 تمام شده بود. بای ها تقر  کی سه ساعت گذشته بود...کار کاپ ک ای دو

 دادم و گفتم:  هیکنار صبرا تک  نتی کاب به

 نکنم.  یمعذرت خواه شهینم  حاال

 گفت:نه!  قاطع

 ها بهش نده.  کی:حداقل از کاپ ک

 شکم پرست نباش.  نقدریبهم رفت و گفت:ا یغره ا چشم

 اشت.گذ یا روزهی ظرف ف یتو کیتا کاپ ک  شی ش ای پنج

 خامه بود دلم به هوس انداخت...با   یکه تو یعجز بهش نگاه کردم...اون پرتقال  با

 گفتم:  یناراحت 

 سهم من بود.  نایا کاش

 اونا مال تو بودن.  ینکرده بود یادب  ی:اگه ب

 حرص ظرف از دستش گرفتم و گفتم:  با

 . یر یگ یطرفشو م نقدریا ینش خسته
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 . یکن یم  یو بابت رفتار زشتت معذرت خواه ید ی:نه...با احترام بهش م 

 کاسه چرخوندم و سمت در رفتم. یتو چشمام

 سرم انداختم و وارد باغ شدم.  یرو  یشال

 بود. ستادهیدرخت کنار پنجره ام ا ر یکنم...ز داشیچرخوندم تا پ چشم

 بزن میج  ستیحواسش ن  گفت تا یم طونهیشدم...مشغول صحبت با تلفن بود...ش کشینزد

 لقمه کن.  هیخوشمزه  ی ها کیک  نیدرخت ها و ا نیاز هم  یکی  ریز

 از شانس بدم، متوجه حضورم شد و تلفن قطع کرد. یول

 ؟یدار  یکار  نجای:بله؟ا

 کنم...برو بر بهش نگاه کردم.  یسخت بود معذرت خواه یلیخ

 :بله؟ 

 گرفتم سمتش و گفتم:  ظرف

 ها مال تو. نیا

 دستم کرد و گفت:  یبه ظرف تو ینگاه

 نبود! یاز ین

 خورم.  یبرخورد و گفتم:به درک خودم م  بهم

 قدم برداشتم که برم...مچ دستم گرفت و کشوندم سمت خودش.  هیبرگردندم و  رومو

 هم قرار گرفت.  یهامون رو به رو  صورت

 خورد.  یصورتم م یداغش رو ینفسا

 . ازنی ن یل یخ  نمیب یکنم م  ی:االن که فکر م
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 خوشمزه ان.   یلیگفتم:آره خ یچشماش زل زدم و با لحن آروم  به

 دونه برداشت  هیبود  رهی فاصله گرفت و ظرف از دستم گرفت...همونطور که بهم خ ازم

 خورد.  و

 دادم. هیو به درخت تک   نیزم یرو نشستم

 درش آوردم...صبرا بود. بم یج یاومد...از تو لمیاس ام اس موبا  یصدا

 پنجره حواسم بهت هست.  یبود:زود باش...من از تو نوشته

 زد. یم دمونیآوردم بال...صبرا به طور کامال محسوس داشت د سرم

 حدقه چرخوندم و بال اجبار گفتم: یتو چشمام

 خوام.   یرفتار امروزم ازت معذرت م بابت

 وگفت:  دیل کشنگاهش طو هینگفت و فقط نگام کرد...چند ثان  یز یچ

 .ستین یمورد

 خواست  ی...دلم مدی...حرصم گرفت شدهیبشر چقدر مغرور و از خودراض  نیخدا ا یوا

 برام مهم بود.  یل یخ  یدونم چرا ول  یمهم باشه...نم براش

 گرفت سمتم و گفت:بخور.  ظرف

 گفتم:  یکردم اونطرف و با لجباز  روم

 خوام. ینم

 بود.  یام چ  یلجباز  نیا لی دونم دل ینم

 پاش و گفت:  ینشست و ظرف گذاشت رو  کنارم

 .هی خوشمزه است حتما از صبرا تشکر کن...طمع پرتقال خامه عال  یلیخ
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 منو بخور. ایزدن ب یکردم...داد م یبهشون نگاه م  یرچشمیز

 خودم گرفتم و به سکوت ام ادامه دادم. یآب افتاد...جلو دهنم

 ر آخر دوتا موند. خورد...شکم پرست پرخور...د   یبازم م طوفان

...متعجب بهم نگاه ستادمیدونه رو برداشتم و صاف ا  هیبردم سمتش... ورشی تموم شد و  طاقتم
 زدم.  یو لبخند نیصورتش افتاد...سرم انداختم پا   یرو  یلبخند کج مچهیکرد...کم کم ن

 . میو همزمان خورد  میبهم کرد یاخر رو هم برداشت...نگاه کیک

 

 سابقه است.  یحجم از شکو بودن ب نیا

 اومد.  نیماش یزدم...صدا کیگرفت...گاز آخرو به ک خندم

 خونه. یکنم بدو بدو رفتم تو یخداحافظ  نکهیباباست...با عجله بلند شدم و بدون ا حتما

 به بابا نگاه کردم...کت و شلوار  واریآشپزخونه...در باز شد...از کنار د یتو دمیپر

 محکم و استوار وارد خونه شد. یبه تن داشت و با قدم ها یمشک

 اره؟یسرش ب  ییبال هیبخاطر من  د؟نکنهیمن و طوفان کنار هم د نکنه

 .نمش یکنار تا بتونم بب  دمیکش شتریخارج شد...سرم ب  دمیزد...از د یاز ترس تند تند م  قلبم

 گرفت.  یبرداشت و شماره ا تلفن

 داخل.  ای :ب

 .دهیشدم که د ءنی مطم  گهیطوفانه؟اگه شک داشتم االن د منظورش

 باز شد و طوفان سر به باال وارد شد.  در

 ام گذاشتم. ی نیب  یسکوت رو یرفتن کنار بابا چشمش بهم خورد...دستم باال اوردم و به نشانه   نیح
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 . ستادیهم فشرد....کنار بابا ا یباشه رو  یبه نشونه  چشماش

 ؟ یر یبگ  ی:برگه هارو تونستبابا 

 اتاقتونه. یتو زیم ی:بله رو

 کنم.  ی:کارت خوب بود بهت افتخار م

 دادم. هیتک واریو به د دمیکش یآسوده ا نفس

 کردم.  یشد بدجور احساس گناه م  یم شیزی ...اگه به خاطر من چخداروشکر

 باغ اون حرکت زشت رو زد؟ یکه تو ی؟همونیکه ازش متنفر بود  یاون؟همون طوفان بخاطر

عذاب   ادیسرش ب ییبال ستیکه واقعا ن یبود که بخاطر رابطه ا  نیکه ازش متنفرم...منظورم ا معلومه
 بشه.  شی زیچ یالک  یالک فهی ....حرمی گ یوجدان م

 با خودت؟   یگ یم یفه؟چ یح  یچ  یلب گفتم:چ ریز

 نشستم. زی م یموز برداشتم و رو هی ربودم یکه با خودم درگ همونطور

 . پهیکه خوشت ستمین  نی:خب آره منکر ا

 به موز زدم و گفتم: یگاز 

 .خوشگله

 هم هست. پی زدم و گفتم:خوشت گهیگاز د هی

 دلم گفتم: یکردم و تو  زی ر چشمام

 م؟یمغرور هم دار نقدریمغروره...ادم ا یلیخ  یول

مغرور و   نقدریبنده...اخه آدم ا ی...جذبش دهنم مارهیجذابش حرصم در م یگفتم:اون نگاه ها رلبیز
 نچسب؟ 

 مهربونه.  ی :ول



 مانند تو 

110 
 

 . شعوریب  دمیصبرا ترس یر ی و با حرص گفتم:درد بگ دمیجا پر از

 ازت گرفتم.  ییعجب اتو یعنی...دونمیلبخند رو خوب م نیا یزد...معن یطان ی ش  لبخند

 سالن  یتو یدیرفتم د  یو همونطور که سمت پله ها م نی پا  دمیپر زی م یرو از

 ازشون نبود. ی...خبر زدم

 اتاق شدم و در رو بستم. وارد

 گفتم:  یتخت نشسته بود، با خوشحال   یالدنن که رو دنید با

 :الدن؟

 زد و از جا بلند شد.  ی، لبخند دنمیسمتم و با د دیچرخ

 : بغل کردنش رفتم جلو و گفتم یباز شده برا یدستا با

 

 

 برات تنگ شده بود. ؟دلمیدو روز کجا بود نیا یتو

 دل تنگت بودم. شتریبغلم کرد و گفت:من ب محکم

 ؟ ی :کجا رفت

 نه،خوب بود خداروشکر.  ایحالش خوبه  نمیسر به مامانم بزنم بب  هی:رفتم روستا 

 .یمنو ببر  یر  یکه م  یبعد یقرار بود دفعه  یرفت  ییتنها ینامرد  یلی:خداروشکر...خ

 ناز گفت:   یکج کرد وبا کل  سرش

 برمت.  یبعد حتما م یشد...دفعه  ی...عجله اگهید د یببخش

 طرز حرف زدن و ناز کردنش. یضعف رفت برا دلم
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 لپش گذاشتم و گفتم:  یرو یبوس

 . یکه هست یمرس

 .ی که تو هست  یلبخند نگام کرد و گفت:مرس با

 ...نکهیبگم بهت قبل از ا یز یچ هی خوام   یدستاش و گفت:م یگرفت تو دستام

رنگ از   ام،یدر آورد و با خوندن متن پ بشیج یاش بلند شد...از تو  لیاس ام اس موبا  یصدا
 . دیرخسارش پر

 شده؟ یز ی گفتم:چ نگران

 نشده. یز یسرش بلند کنه، تند تند گفت:نه نه چ نکهیا بدون

 

 برگردم.   عیسر دیاومده با شی آشپزخونه برام پ یتو یکار  هیزد و گفت:  یپراضطذاب لبخند

 .رونیب می:امروز تولدمه قبل هشت اماده باش که بر

 ! امیتونم ب ی...من نم زهی:نه چ

 :چرا آخه؟

 شلوغه.  دی:سرم شد

 .میامشب رو خوش بگذرون  هیبده  یبهت مرخص گمی:به بابا م

ممکنه    یوفتی یدردسر م یهم توخودت   یدونی...اخه...میکارو نکن  نیتند گفت:نه نه اصال ا تند
 خوام بخاطر من تولدت کنسل شه. ی...نم رونی ب یبر  ینتون

 رفت.   رونی کنم، زود از اتاق ب یمخالفت نکهیاز ا قبل

 انگار هول بود. ییجورا هیمثل سابق نبود... رفتارش

 آشپزخونه خسته اش کرده.  یکار ها حتما
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 *** 

 

 از پاساژ  روزیکه د دمیپوش ییبه لباسم انداختم...همون مانتو یو نگاه ستادمیا نهیآ یجلو

 

 شد و گفت:  کی...صبرا از پشت سر بهم نزددمیخر

 .یخوشگل شد  یلیخ

 کار کردم.  ی بابا...انگار چ ی:ا

قسمت   یاز موهام بافتم و تل مانند رو یچهره ام نگاه کردم...موهام محکم بسته بودم و قسمت به
 . رهی ت یو رژ لب کالباس  یداشتم...خط چشم گربه ا یساده ا شی.آراموهام گذاشتم.. ییجلو

 که طوفان دم در منتظره. می:بدو بر

 کنم. یتالف کمیکه کردم افتادم...وقتشه  یزورک  یطوفان و معذرت خواه ادی

 .امی یم گهید قهی زدم و گفتم: تو برو من دو دق یطان ی ش  لبخند

 رفت.  رونی برداشت و از اتاق ب فشیک

 یرو کردم...جلو  روی رو ز نستاگرامیا جیو آروم آروم شروع کردم به الک زدن...پ یصندل  یرو نشستم
و پنج   ست یکار ها حدود ب  نیا یدادم...صدتا عکس گرفتم...همه  یشاد قر م یبا آهنگ ها نهیآ

  دیتهد ن،یبا عنوان:فحش نفر  امیر تا پ مدت، صبرا هزا نی ...در تمام ادیساعت طول کش مین ای قهیدق
 و...فرستاد. 

 سر تا پام رو زدم.  س،یپ  سیکه طوفان انتخاب کرده بود برداشتم و پ یادکلن

حدود   ،یشعور یب  یل یصبرا با مضمون:خ  امیپ  نیگذشته بود...اخر قهی و پنج دق یچک کردم...س  ساعت
 بود.  شیپ ی قهیپنج دق
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شونم   یکه داشت از رو یر ی رنگ برداشتم و با زنج  یکالباس  یدست فی!کهی کاف گهیفکر کنم د خب
 کردم.  زونشیآو

 نبود.  ی خبر  چیگشتم..در کمال تعجب ه  نیرفتم...در سالن باز کردم و دنبال ماش  نیپله ها پا از

 لب گفتم:کجان پس؟  ر یز متعجب

 خورد...خودم رسوندم بهش و گفتم:  یدر ورود یاز نگهبانا یکیبه  چشمم

 ؟ یدیند مخواهر

 رفتن.  شی:بله!چند لحظه پ 

 گرد شد و گفتم:رفتن؟  چشمام

 رفتن؟   یچ یعنی لب گفتم: ریگرد شده ام ز یهمون چشما با

 . یرفت یو گفتم:لعنت بهت طوفان!منو ول کرد نیزم یرو دمیحرص پامو کوب با

 . نی اریب  نیماش هی شمیسمت نگهبان و گفتم:ممنون م  دمیچرخ

 ...صبرا رو بگو...نامرد!یچ یه شعوریرفت...حاال اون طوفان ب   نگیتکون داد و به سمت پارک سرش

 ...سوار شدم و آدرس رستوران دادم.ستاد یکنار پام ا نیماش

 شدم وارد رستوران شدم.  ادهیپ  نی...از ماشستادیرستوران ا یجلو

 . دمیترک ی داشتم م تی عصبان از

  یخب صحرا...آروم باش...تو یل یتر شد...خ  دیشد تمی عصبانسه تاشون،  دنی چرخوندم و با د چشم
 . یکه انگار اصال نسوخت  یوانمود کن یجور  دیبا تیموقع نیا

 سمتشون رفتم و گفتم:  یلبخند مصنوع  با

 به جمع تون جمعه گلتون کمه. به
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 بزنن و گفتم:  یشدن، نذاشتم حرف  ع یاز ضا یر یجلوگ  یبرا

 زاد چه خبرا. سالم

 . تی کرد و صبرا با حرص و عصبان یبا پوزخند بهم نگاه م طوفان

 صبرا و طوفان جا کردم و نشستم.  نی ب خودم

 دختر؟  ی :تو خوبآزاد

 !ی:عال 

 برداشتم و کباب برگ سفارش دادم. منو

 عکس العمل از جانبش بودم.  هیحواسم به طوفان بود...منتظر   یچشم ریز

 و طوفان شروع کردند به صحبت کردند.  آزاد

 تکون دادم. ه یچ یاومد...سرم به معن ییچشم و ابرو صبرا

 . دمیتو ند یگفت:آدم به خونسرد رلبیز

 حرص بخورم؟   یزدم و گفتم:انتظار داشت  پوزخند

 :صد در صد. 

 کاسه چرخوندم و گفتم:  یتو چشمام

 طوفان اقارو تحمل کنم. ستمیهم خوشحال شدم که مجبور ن یل یخ  اتفاقا

 

 . یتند نرو چون قراره تحمل کن  نجاروی:آها ا

 وسط حرف آزاد و گفت:  دیپر

 .میبزن  یقدم هی میقشنگه پاشو بر یل ی خ رونیب یهوا زمیعز
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 بهم نگاه کرد و گفت:چشم.  یعیبا لبخند وس آزاد

 زد و بلند شد.  ییحرص به صبرا نگاه کردم...لبخند دندون نما با

 کردم تا حد امکان به طوفان نگاه نکنم.  یدادم و سع هیبه تخت تک هنیبه س دست

 . دیکش یم ونیشده بود، قل  رهیبهم خ  یبرعکس من، طوفان همونطور که با خونسرد یول

 ؟یدی ند ه؟خوشگلینتونستم تحمل کنم و با حرص گفتم:چ شتریب قهیاش رو دو دق نیسنگ نگاه

 دهنش تکون بده، ابروهاشو باال انداخت.  یاز جلو ونیقل ین  نکهیا بدون

 !دی حرصم گرفت...شد آخ

  میو مستق رون ی فوت کرد ب ونینگاه کردم...دود قل رونیسمت مخالف چرخوندم و از پنجره به ب صورتم
 صورت من خورد.  یتو

 از دستش ونیجلو تا قل دمیبه سرم زد...دستم کش یتر شد...فکر  دیشد حرصم

و   رونیب دی خورد و ذغال پر  یتکون ونیکه لوله کوتاه بود، قل ییاز اونجا عقب و  دی...دستش کش رمیبگ
 دستم افتاد. یرو

 عقب. دمیزدم و کش  یفی خف غی سوخت...ج دستم

 شد؟یو گفت:چ  ستادیا صاف

 

 ؟یسوزوند شد؟دستمی چشمام جمع شد و گفتم:چ یدرد اشک تو از

 بهش انداخت.  یدستش گرفت و نگاه  یتو دستم

 . سوزهیبغض گفتم:م  با

 کرد...کچ دستم گرفت و بلندم کرد.  یتند تند فوت م یسوختگ یجا

 :کجا؟ 
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 . یدستتو آب بزن دی:با

 بود.  ییآب کوچولو  ریباغ رستوران، ش ینگفتم و دنبالش راه افتادم...تو یز یچ

 . نمیپاهام بش ینشست و منو هم مجبور کرد مثل خودشرو  نیزم یرو بایتقر

 اب سرد...دردش کمتر شد. ری ش ر یگرفت ز دستم

 :خوبه؟

 تکون دادم. سرم

 کرد.  یلحظه هم ول نم هی...دستم میبلند شد باهم

 نداره. ده یکرد و گفت:نه فا یبه سوختگ  یقیدق نگاه

 ؟ ی:چ

 و درو باز کرد.  ن یسمت ماش کشوندم

 . نی:بش

 :کجا؟ 

 داروخونه.  میر یم:

 

 . ستادیداروخونه ا یبعد جلو ی قهینشستم...حدود پنج دق نیماش ی تکون دادم و تو سرم

 داروخونه. ی...رفت تونیدادم به بدنه ماش هی...تکمیشد ادهیپ  نیماش از

 از دردش نه!  یپوست کم شده بود ول ینبود، از شدت قرمز  میوخ ادی زخمم نگاه کردم...ز به

 دونم چرا! یکه نگران بود...نم ومدی یاومد...خوشم م رونی داروخونه ب از

 دستش گرفت.  یدستم تو  یحرف چیو بدون ه ستادیبه روم ا رو
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 .دی کش یدستم م ی...به صورتش نگاه کردم...آروم دستش نوازش وار رودیبه زخمم مال یپماد

 صورتم فرود اومدن. یبارون تو یصورتم حس کردم...سرم گرفتم باال...قطره ها  یرو  یسیخ

 .دمیکش یق ی...نفس عمدیخورده به مشامم رس سی بارون و خاک خ  یبو

 هوا بودم. نیبو، ا نیا عاشق

 .دمی کش یتر  قیبار نفس عم نیبستم و ا چشمام

 . بود و بهم زل زده بود دهیطوفان نگاه کردم...دست از کار کش به

 بود. ختهیر   شیشون یپ یو رو سی موهاش رو خ بارون

به سر تا    نیزم یرو یبا سرعت رد شد و اب ها ینی...ماشگهیهمد یبه چشم ها میزده بود زل
 شد.  دهیپاهامون پاش 

 

 گفت.  یز یلب چ ری ز تی کرد، طوفان با عصبان یو اب از سر و رومون چکه م گل

 دستش در اوردم و گفتم:  یاز تو دستم

 .میتر نشده سوار بش دیبارون شد تا

 شد.  نیتکون داد و سوار ماش  سرش

 کرد.  یپل یسمت ضبط برد ودر کمال تعجب من، آهنگ دستش

 " یقلب ستیمقدم ، ا یو مهد یامر  دی"ام

 

 داره به قلب من عشقت

 زنه   یضربه م یبدجور 
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 و   زنمینفس م نفس

 تو قاتل منه  عشق

 من یتو برا یدور 

 ی قلب ستیا باعث

 ام یپس تو برنم از

 ه یبه چ  یچ دونمینم

  شمیکالفه م دارم

 بودنو نبودنت  نیا از

 

 زنهیدلم پر م اما

 دنت یلحظه د هی واسه

 و   یقرار  یهمه ب نیا

 اما عاشقم  بهی عج

 گهیدارم بمون د دوست

 بگم  نویا دیبا  چندبار

   ینگ یز ی اگه چ خودت

 کننی که غوغا م چشمات

 ی تو لو نر  نکهیا واسه

 کنن یپا و اون پا م  نیا
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 ی ول یش یمن م کینزد

 ی کش یپا پس م  دوباره

 هو ی شمیتر م وونهید

 . یشیم رهی بهم خ یوقت

 قشنگ بود. ی ل یتموم شد، خ آهنگ

 اش کردم.  یبردم جلو و دوباره پل دستم

 دوست داشتم بدونم به زبون اوردم. یل یخ یاهنگ تموم شد، سوال یوقت

 :تولد تو چندمه؟

 

 بود.   شیماه پ هی:

 .ی هست  یماه ی:پس د

 تکون داد. سرش

 رو نرفتم و دوباره به سواالتم ادامه دادم.  از

 بود؟   یچ تی بچگ یایرو  نی:بزرگتر

 کرد و گفت:  یمکث

با   کسالی  بای...تقردمیب خوا یکنم، م یم یکوچه ها سوار  یدوچرخه دارم و تو هی نکهیا الیبا خ  شبا
  نیا نیدر خدمتمون بزارن...بخاطر هم میکه تا اراده کن م یکردم...ما پولدار نبود  یشبو روز م  الیخ نیا

 . مصبح با دوچرخه اومد باالسر هیتا براورده شد...بابام   دی سال طول کش هیارزو 

 ی...اگه مد یبا پول خر شهینم اهارویرو  یبعض یدونیداشتم...م ایرو نیذوق گفتم:منم بچه بودم هم با
 نداشتم. ای رو نقدریشد من االن ا
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 .دیبا پول خر شهی:دوچرخه رو که م

 بابا رو نه! یاجازه  ی:خوده دوچرخه رو اره ول

 شد.  رهینگفت و به رو به رو خ  یز یچ

 شدم و گفتم:   اهامی رو غرق

باشن   زونیفرمون او یسته هااز د یرنگ  یرنگ یدوچرخه داشته باشم که طناب ها هی:دوست داشتم 
 کنم. یو دوچرخه سوار 

 شدم و گفتم: رهی خ  سیخ  یپنجره به کوچه ها از

 

 منن.  یاهایرو  نیبزرگتر نایدرس بخونم...ا نکهی...ایبرم شهرباز  نکهیا

 ؟ ی:چرا تا االن نرفت

 . ذاشتیزدم و گفتم:بخاطر بابا...اون نم  یپوزخند

 م؟یکه باهم اشنا شد  یروز اول ادتهیسمتش و گفتم: دمیچرخ

 تکون داد. سرش

 بود که از  یبار  ن یاول یعن یبود که فرار کردم و اومدم مزرعه  یبار  نی :اون روز اول

 کردم.  یچی بابا سرپ حرف

 باال انداخت.  ابروهاشو

 .گه ینشد د ی:دوست داشتم روانشناس بشم...به مردم کمک کنم..ول

 ه؟ ی:رشتت چ

 . ی:انسان 
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 تونم کمکت کنم!  ی:م

 سمتش و گفتم: دمیچرخ

 ؟یچ

 .یبد لیتونم کمکت کنم تا ادامه تحص ی:م

 ؟ ی...بابا چیگفتم:واقعا...ول  ریمتح

 که حتما بابات بدونه.  ستی:الرم ن 

 

 لبام نشست. یشدم...کم کم لبخند رو رهیو به جاده خ  یدادم به صندل هیشد...تک ینم  باورم

 بشم گفتم: ادهیپ نکهیپارک کرد...قبل از ا  نگیپارک یتو

 . یکه قراره کمکم کن ممنون

 شدم.  ادهیپ  نیزدم و از ماش یهم فشرد.لبخند ینگاه کرد و پلکاشو رو بهم

 دن صدا زدم.فرو رفته بود...ال یکی تار یخونه شدم...خونه تو وارد

 . ستی...حتما خونه ندمینشن یجواب

 بود. مینگاه کردم...ساعت ده و ن   یساعت مچ به

 به اتاق صبرا زدم.  یپله ها باال رفتم و سر  از

 و شماره اش گرفتم. دمیکش  ینبود...هوف یخبر 

 از پنج تا بوق جواب داد.  بعد

 ؟ یی:الو کجا

 . رونی :ب
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 ؟ یای یم یساعت چنده؟ک یدون  ی:م

 . دمی:قطع کن رس

 لباسام در اوردم و وارد حموم شدم. یقطع کردم...وارد اتاق خودم شدم...با خستگ تماس

 ام کم کنه.  یگرفتم بلکه از حجم خستگ یدوش

 

 اومدم.  رونی ب قهیاز ده دق بعد

 تخت مشغول الک زدن بود.  یرو یخونگ یبا لباس ها صبرا

 :چه عجب. 

 خونه. یساعت زودتر من اومد هیانگار خودت  یگ یم یجور  هی:

 ؟ ی دون ی:تو از کجا م 

 :بنظرت؟ 

 :طوفان؟ 

 .گهی:آره د

 تخت و گفتم:خوش گذشت؟  یرو نشستم

 . یلی:آره خ 

 تخت ولو کرد و گفت:  یرو رو  خودش

 . میدیو خند میاز خاطراتمون گفت  ی...کلمیو قدم زد میبارون دست هم رو گرفت یتو

 کرد.  یم  فیسقف زل زده بود و با لذت تعر به
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  یداشت...وقت یقشنگ  یلیحس خ   هیشونم و محکم به خودش چسبوندم  یدستش انداخت رو نکهی:ا
 کرد   یافتاد نگام م یچشمش م یکه گوشه  ینیبا لبخند قشنگش و اون چ

 . انیدن  ینقاش نیرو بهم دادن...چشماش....بهتر  ایدن انگار

 

   دمیازش د یکی تار یکه تو یز ی چ نیباغ، اول یتادم...اون روز توطوفان اف یچشما ادهی

 داشت.  یبود...برق خاص چشماش

 خوب بود! یل ی:خ

 خوب بود؟  یگفتم:چ جیاومدم و گ  رونی فکر ب از

 . میخورد میبارون خربزه قاچ کرد ری ز نکهی:ا

 تند تند تکون دادم و گفتم:آره آره.  سرم

 بهم کرد و گفت:چته تو؟ ینگاه

 ؟ یچی :من؟ه

 تکون داد و گفت:اره مشخصه. سرش

 طوفان افتادم...شونه هام باال انداختم. ادهیچرا  دونمینم

 شد؟   ی:خب تو بگو چ

 شد؟ یچ ی:چ

 افتاد؟ ی بگو چه اتفاق یهمه مدت با طوفان بود نی:ا

 وفته؟ یب یانداختم باال و گفتم:مگه قرار بود اتفاق ابروهامو

 ؟ی بد حی فقط توض شهیو گفت:م  دیکش یهوف
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 دادم و در اخر با شوق از درس خوندن حرف زدم. حیاتفاقات توض  تمام

 

 ؟ یدرس بخون یخوا  یواقعا م  یعنی:

 تکون دادم و گفتم:اره خب.  سرم

 . ی:خوبه موفق باش 

 . میداد که بخواب تی و صبرا باالخره رضا میگپ زد گهید کمی

 باال.   دمیگردنش کش یتخت خوابش برده بود...پتو تا رو  یرو  کنارم

 بالشت گذاشتم. یخواب خاموش کردم و سرم رو چراغ

 بلند شد.  لیاس ام اس موبا  یصدا

 باز کردم...از طرف طوفان بود.   امیپ

 . سوکمندیگ  ری بود شب بخ نوشته

 خوام بخوابم؟  یم دیمزدم، از کجا فه  یلبخند

باغ دنبالش   یکی اون تار یتخت بلند شدم و ربدوشامبر تنم کردم...وارد بالکن شدم و تو  یرو از
 گشتم. 

 بود.  بشیج یدستش تو هی داد بودو  هیتک یبهش خورد، به درخت چشمم

 خورد.  یماومده بود و کنار پام تکون   رونی اتاق از بالکن ب دیسف ی...پرده یوز  یم  یمی نسبتا مال باد

 اورد باال و بهم نگاه کرد. سرش

 بار تکون داد.  هی یخداحافظ  یاش گذاشت و به نشونه  قهیشق یبلند کرد و رو دستش
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 محو شد.  یکی تار یکردم، پشتش کرد و تو یخودش خداحافظ  مثل

 . دمیتخت خواب ی لبخند برگشتم و رو با

 خوابم برد. دهیسه نرس به

 *** 

 

 . دمیپوش  یمرتب  یشدم...دست و صورتم شستم و لباس ها داریو نشاط ب یبا انرژ  صبح

 رفتم و وارد اشپزخونه شدم.   نیپله ها پا از

 نشستم.  زی م یدادم و رو ییمشغول کار بود...سالم بلند باال الدن

 کوکه؟   فتیک شدهی سالم چ کی سمتم و با لبخند گفت:عل دیچرخ

 در راهه. یخوب   ی:خبرها

 فرستادن برات.  ی ون از نگهبانکارت هی ی:عه؟راست

 من؟کو؟کجاست؟ ی:برا

 اتاقت.  ی:کنار بالکن تو

 حرفش گوش ندادم و تند تند از پله ها باال رفتم. یکنجکاو بودم که به ادامه  اونقدر

 کنار بود.  یبزرگ بای تقر کارتون

 . دمید یکتب درس  یبازش کردم...در کمال تعجب، کل  یبدبخت با

 

 و با ذوق بهشون نگاه کردم.  دمشونیکش رونی ب  یکی  یکی

 کار طوفان بوده. حتما
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 از نگهبانا بود.  یکی مشغول صحبت با  یبالکن شدم و با چشم دنبالش گشتم...کنار در ورود وارد

 ممنون. یلیخ  یلی لب گفتم:خ ری زدم و ز یلبخند

 چرخوند و بهم نگاه کرد. سرش

 زد.  ییابروشو باال داد و لبخند کوچولو یتا هی

 من بلند شد. یاس ام اس گوش یدر اورد و چند لحظه بعد صدا بشی ج یاش از تو یگوش

 در اوردم...از طرف طوفان بود...بازش کردم.  بمی ج یتو از

 ... سوکمندیگ ارهیبود:باد حرف هارو م نوشته

 ...نوشتم براش: ی گفت یچ دمیشن  یعنی

 تو؟  رکیز یچشم ها ای  نی:باد خبرچ

 اورد باال و بهم نگاه کرد. سرش

 از باد چشمامه. شتری:ب نوشت 

 حواسم هست؟  یعنی نیا

 عوض کردم و گفتم: بحث

 کنم؟ کاریکتاب چ نهمهیباا

 

 .شونی کنم بخون ی:کمکت م 

 صبرا بلند شد.  ینوشتم...صدا یممنون

 رفتم.  رونیتکون دادم و ب  یخداحافظ یتند دستم به نشونه  تند

 بود و گفت:  ستادهیدم در ا یشاک صبرا
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 کنم؟  یساعته دارم صدات م  مین ییکجا

 دارم! یچ نی صبرا بب ی:وا

 هارو گرفتم سمتش و با ذوق بهش نگاه کردم.  کتاب

 ؟ یدیخر  نارویا ی:ک

 . دیکه....طوفان خر دمی:من نخر

 باال و گفت:بله بله متوجه شدم. دیپر ابروهاش

 تخت و گفتم:  یرو هم گذاشتم رو ی کی  یکی هارو  کتاب

 ؟ یمتوجه شد ویچ

 کار دارم.  ی...من برم که کلیچی ه یچ ی:ه

 تخت نشستم. یتکون دادم و رو سرم

 خواستم! یم گهید زیچ هیکنه  ی دونستم اجرا م یلب گفتم:اگه م ری شدم و ز رهی جلد کتاب ها خ به

 طوففان نوشتم:  یبرا  برداشتم و لیحوصلم سر رفته بود...موبا دیها گذشت و شد ساعت

 

هم مهم  ادی ز ؟البتهیدرس خوندن بهم کمک کن  یتو یوکم   یایب  یتون یم یکار ی ب ؟اگهیخوب  سالم
خواستم زودتر شروع کنم به خوندن...حاال   یول تونمی نه چون من بدون تو هم م ا ی یایکه ب  ستین
 ؟یایم

 که فکر نکنه حضورش برام    یگفت یم ینطور یا دیصحرا...با   زادیمر دست

 رو خوندم.  امی زدم و برداشتم و تند تند پ رجهی بلند شد...ش  لیموبا ی...صدامهمه

 :ساعت هشت منتظرم باش! 

 . ولیا ولیا ولی...دستام زدم بهم و گفتم:ادمیپر نیتخت باال پا  یو رو دمیکش  یغیج
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لباس ها   دنیکه وقت چ   ییوقت نداشتم...از اونجا ادی کردم...ساعت هفت بود و ز زی تند اتاق تم تن
 کمد.  یکمد نداشتم، همه رو چپوندم تو یتو

شده   نیتز  یبه شکل ضربدر  ییاون با طناب طال یرنگ که قسمت جلو  یبلند صورت  نیاست کیتون
 .دمیبود، پوش

 شونم انداختم. یبافتم و رو موهام

 تخت نشسته بودم. یزدم...حاضر و آمادهه و منتظر رو یرنگ در اخر عطر توت ف  و

 تونه باشه؟  یم  یک یعنیدر اتاق بلند شد... یبعد صدا  ی قهیدق پنج

 .دمیرو باز کردم و با کمال تعجب طوفان پشت در د در

 بزنم گفت:  یحرف  نکهیبه بالکن اشاره کردم و قبل از ا متعجب

 . امیاز در ب ندفعهیدادم ا حیترج 

 

 دعوتش کنم به داخل و خودش وارد اتاق شد.  ستادیناا منتظر

 امن وامنه...درو بستم. یشدم همه چ ن یمطم یاتاق انداختم و وقت رونی به ب ینگاه

 دستش گرفته بود. یاز کتابام تو ی کیتخت نشسته بود و  یرو

 م؟ یشروع کن ی:خب...اممم...از چ

 :فلسفه و منطق.طوفان

 هم انتخاب کرد.  ی...عجب درساوه

 و گفتم:من اماده ام. ختمیتخت ر ی رو  ریلوازم تحر چندتا

چشماش گذاشت و   یرو  یبا قاب نسبتا پهن یمشک یها  نکی نشستم و بهش نگاه کردم...ع کنارش
 رو کردن کتاب شد. رویمشغول ز
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 اش اضافه کرده بود شدم.  تیها که صدبرابر به جذاب نکیچهره اش با اون ع محو

 م؟ یکرد و گفت:شروع کن  بهم ینگاه

 .می...شروع کنزهی :هان؟آره چ

 یشدم.فاصله  رهی بردم و به کتاب خ نی برد...منم سرم پا  نیتخت و سرش پا یگذاشت رو کتاب
 بود. شتریب  یکم ای ده سانت  بایصورتامون تقر

 دادن.  حی بهم انداخت وشروع کرد به توض ینگاه

موضوع   نیکردم...بخاطر هم   یگرفتم وبهش نگاه م  یبرگه م یبار چشمام از رو کی قهیدق هرپنج
 بده.  حی شد دوباره توض یشدم و مجبور م یقسمت ها رو متوجه نم یبعض

 .دیساعته، دو ساعت طول کش  کی یعلت بود که درس نیهم به

   ین یگفت:مطم یصورتش برداشت و با خستگ یهارو از رو  نکیو ع  ستادیا صاف

 ؟یدش متوجه

 . دمیفهم گهی:آره د

   شتریدم...ب یو ادامه درس رو م  امیاش کرد و گفت:فردا م ی به ساعت مچ ینگاه

 رو جمع کن.   حواست

 گفتم:حواسم جمع هست! یلجباز  با

 . دای:آره شد

 . ریدر رفت و گفت:شب بخ  سمت

 . ریلب گفتم:شب توهم بخ ریز

 بشر.  نیو به دست خطش نگاه کردم..چقدر خوش خطه ا دم یتخت دراز کش یرو

 دست خط خودم مثل خرچنگ قورباغه بود. برعکس
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 .دمیشکمم دراز کش یتاسف سرم تکون دادم و رو با

 گذاشتم.  یدیجد یمداد برداشتم و دست خط طوفان کنار برگه  هی

 بود.  دهیفا یکردم ب یتالش م ی...هرچسمیکردم مثل طوفان بنو یسع

 سطل زباله انداختم. یتو میکردم و مستق یبا خشونت برگه رو خط خط  اخر در

 کردم بخوابم.  یخاموش کردم و سع چراغ

 ...شلوارک  دم یپوش یباز قرمز رنگ قه یتخت بلند شدم...تاپ  ینبرد و از رو خوابم

روشن   ونیبه درم  یکیکوب ها  وار یبود و د کیتار مهیرفتم...راهرو ن  رونی و از اتاق ب  دمیپوش یکوتاه
 بودند.

 کردم...ته راهرو ظاهر شد...همونطور که انگشتام  یم  یبرهنه اروم اروم ، راهرو ط پا

 لبخند بهش نگاه کردم و سمتش قدم برداشتم. دم،بایکش  یم وارید یرو

   دمشیانگشتام و کش  نیاش گرفتم ماب  یکرد...بند رکاب یبا لبخند کجش بهم نگاه م منتظر

 غلش کردم. خودم و ب سمت

به  صورتم   ی...گلوم خشک شده بود...چراغ روشن کردم و دستدمینفس نفس از خواب پر با
 دم؟یبود که من د  یچه خواب نیا ای..خدادمیکش

 شده ام...گلوم خشک شده بود. وونهی...پاک د دمیکش یهوف

   دهیبود که موقع درس خوندن پوش ییبه لباسام انداختم...همون لباسا  یشدم و نگاه بلند

 .بودم

 .دمیست اش رو پوش یو شلوار ساده و راحت  یبا جنس صدف   یکمد رفتم و تاپ زرشک سمت

 خاموش بود.  بایرفتم...راهرو تقر رون یتنم کردم و از اتاق ب  یشامبر زرشک  روبدو

   خچالیکورانه خودم به اشپزخونه رسوندم...چراغ اشپزخونه زدم و سمت  کور
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 .دمیاب سر کش ی...بطر رفتم

 ؟یاب بخور  ی:عادته با بطر 

 گلوم و به سرفه افتادم. یتو دیپر اب

 نزن اوردم   یدو کتفم...دستم به نشونه  ن یو دستش اورد باال که بزنه ما ب  کینزد اومد

 شد. توجه مشغول زدن  یب یول  باال

 ؟خواهشایخواب ندار  ؟مگهیکن یکار م  یچ نجایو تند تند گتم:تو ا ستادمیکه جا اومد، صاف ا حالم
 به من دست نزن. گهید

 اش، فرار کردم.  یجد  ینگاه ها ریبزنه و از ز  یحرف نذاشتم

 دادم. هیتند پله هارو باالرفتم و وارد اتاق شدم...درو بستم و بهش تک تند

 بشه. لیتبد  تیکنم ممکنه هرلحظه اون خواب به واقع  یزنه حس م  یبهم دست م یخدا...وقت یوا

فرق   تیاون خوابو دوست داشت...خب خواب با واقع  ی لیخ  گهیاز قلبت م ییجا  هی ما،یخودمون یول
 کنار گذاشتم و یفکر  یر ی...درگنطورهیداره...اره هم

 خوابم برد. دهیو به سه نرس  دمیتخت خواب یرو

که سخت بود بخوام از تخت   ومدی یشدم...اون قدر خوابم م داریاز خواب ب  یروز بعد با بدبخت  صبح
 دل بکنم. 

رسوندم...آب سرد به صورتم زدم بلکه خواب از سرم   ییخودم به دستشو بسته بلند شدم و یچشما با
 .دیهم پر  یبپره...تا حدود

 اومدم.  رونی با حوله خشک کردم و ب  صورتم

 تنم کردم. یبه رنگ اب  یروچ  قهیبلند با  نیاست رهنی ساعت نگاه کردم...نه صبح بود...پ به

 شونم انداختم. یپام کردم و موهام بافتم و رو  یمشک  ساپورت
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 رو نداشتم. یا گهید زی هرچ  ای شی ارا حوصله

هم   یسالن نبود و صبحونه ا یتو   چکسینشستم...ه  زی رفتم و پشت م نیحوصله از پله ها پا  یب
 نبود. 

ز کردم  اومد...بزور چشمام با یتق و توق یبعد صدا قهیگذاشتم و چشمام بستم...پنج دق زیم یرو سرم
 بود.  ز ی م یصبحانه رو لیوسا دنیو به اطراف نگاه کردم...الدن مشغول چ

 زدم و گفتم:دمت گرم.   یجون  یب  لبخند

 خواب آلود؟ نقدری:چرا ا

 . دونمی:نم

 . یخور  یکه بخاطر  ماروهم م یاوردم...مربا توت...همون یبرات چ نی:پاشو پاشو بب 

 حوصله چند لقمه خوردم. ی بلند کردم و ب سرم

 توجه به نگاه متعجب الدن، وارد اتاق شدم.   یکردم و ب تشکر

 خودم رو هم نداشتم. یحوصله  یحوصله شده بودم...حت یب  نقدریدونم چرا ا ینم

اس ام اس   ی ها گذشت و من همچنان به سقف زل زده بودم...ساعت هشت شده بود...صدا ساعت
 بلند شد.  لیموبا

 . سوکمندیبنداز گ سمونیطرف طوفان بود روباز کردم...نوشته بود رکه از  یامیپ

 . نیتخت بلند شدم و مالفه انداختم پا  یاز رو شتر،یب یانرژ  یزدم و با کم  یلبخند

 اتاق ظاهر شد.  یکه تو دینکش یطول

 کردم و جوابمو داد.  یسالم

 شده؟ یز یبه چهره ام انداخت وگفت:چ  ینگاه

 . ستین یز ی و گفتم:نه نه چ مدیکش یا ازهی خم  ناخوداگاه
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 تخت گذاشتم و نشستم. یو دستک هارو رو  دفتر

 گذاشت.  یصندل یتنش در اورد و رو یاز تو کتش

 باز کرد و کنارم نشست.  نشیاست یها دکمه

 بهم انداخت.  یدستش گرفت و نگاه   یکردم...خودکار تو یبهش نگاه م   یرچشمیز

 م؟ ی:شروع کنطوفان

  عیافتادم و سر یخوابم م ادهیخورد،  ی چشمم بهش م  یتکون دادم...در طول درس دادن، وقت سرم
 گرفتم. ینگاهم م

 . دمیکلمه از درس رو نفهم  کی یساعت گذشته بود و حت مین

 شده بود و چشمام بزور باز بودن.  نیسنگ سرم

* 

 

 . دمیدستم، از خواب پر یرو یحس دست با

 . دمیسرم د یم...طوفان باالو منگ به اطراف نگاه کرد جیگ

 و چشمام تا ته باز شد. دیبه کل از سرم پر  خواب

 ؟ یکن یکار م یچ  نجایگفتم:تو ا یبلند مهین  یصدا با

 بست و گفت:   نشویاست یتخت بلند شد و دکمه ها یرو از

 . یدرس خوابت برد...گذاشتم بخواب یوسطا

 . ومدی یخوابم م ی ل یگفتم:خ یاروم یمالوندم و با صدا چشمام

 شد.  رهی بهم خ میو مستق دیاز بستن دکمه کش دست
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 دهنم گرفتم.  یدستم جلو  عیدم،سریکش یا ازهی خم  ناخوداگاه

 خوام.  ی:معذرت م

 .یو گفت:امشب زود بخواب که فردا سر حال باش  نیانداخت پا سرش

 . دمیتخت دراز کش یتکون دادم و رو سرم

رفت...خدا   رونیدستش انداخت و از در ب یش برداشت و روچشمم حواسم بهش بود، کت  یگوشه  از
 . نتشینب یکنه کس

 

 فکرا بود که دوباره خوابم برد.  نیهم با

 

* 

 

 از در   تی شدم...صبرا با عصبان داریشدن در با وحشت از خواب ب دهیکوب یصدا با

 گرفت و گفت:مرده شورشو ببرن.  فاصله

 شده؟یگرفته ام گفتم:چ یصدا با

...از  نجایامروز فرداست که برسه ا نی!همنوینشست و گفت:اون دختره...م یصندل  یرو  تی باعصبان
 بمونه. نجایماه رو ا  کی تا  ادی خارج داره م

 !یگ یوار گفتم:دروغ م وسیگرد شد و ما چشمام

 ندارم. گهی رو د یک ی نی:تحمل ا

  یاز حد گنده اش رو در حال شیب   یقراره من اون لبا یعن یخدا  یتخت نشستم و گفتم:وا یرو صاف
 رو تحمل کنم؟  زنهی نازک نکره اش حرف م یبهم و با صدا  مالونشونیم یکه ه
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 !قایاش و گفت:دق یشونیپ ی دستش رو زد رو کف

 گفتم. یکنه ا ری لب خدابخ ریو ز دمیکش یهوف

  شیمارو پ یو همش جاسوس اد یکه اونهمه ادا اطفار م  رهی گ یحرصم م نیاز ا شتریحرص گفت:ب با
 کنه.  یبابا م 

 تکون دادم و گفتم:کارت سخت شد.  سرم

 :کامال! 

 اد؟ ی م ی:ک

 پس فردا.  ایفردا  ای:

 تکون دادم و از جا بلند شدم.  سرم

 برگ درخت به رنگ زرد   یسبز با طرح ها یخفاش   رهنیبستم و پ یگوجه ا موهام

 . دمیپوش

 .میرفت رونی راه صبرا، از اتاق ببه پا کردم و هم  یدیچروک سف  یدامن شلوار

 . میو مشغول صبحانه خوردن شد مید یچ زی کمک الدن، م با

 اخر خوردم و خواستم بلند بشم که صبرا گفت:  لقمه

 برو.  رونی سر ب هی...به نظرم توهم رونی ب  رمی م امروز

 سره جام و گفتم:چرا؟  برگشتم

خونه گذاشته    نیا یکه پاش تو ی جادوگر...از زمان نویو گفت:بخاطر م ز یم یرو  دیرو با حرص کوب  کارد
  یکار  ای شهیم زونمونیاو ای...چون میبر  رونی ب میتون  یبره ما نم  یم  فشویکه تشر ی ...تا زمانشهیم
 .رونیب  میکنه بابا نذاره بر یم

 .رون ی سر برم ب هی دی...حتما بایگ یو گفتم:آره راست م  دمیکش یهوف
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  رهیم ادی...مدیخودتو حرص ند نقدری...االی خیبچه ها...ب  یبهمون انداخت و گفت:ه ینگاه الدن
 . شهیتموم م

 

   یدونیو م یدینباش...رفتارهاشو به چشم د  نیبار رو خوش ب نی ا هی:الدن تروخدا صبرا

 زننده ان.  چقدر

  یند یت یهش اهمب ی وقت یبا چشم خودم...ول دمیدونم...د یسرش رو تکون داد و گفت:آره م الدن
 . یش  یهم نم تیاذ

 تکون دادم و گفتم:موافقم. سرم

 باال رفتم. ونیدر م یکی بحثشون گوش کنم و پله هارو  یتا به ادامه  ستادمیناا

  دهیحساس رمان رس  یبه جاها  ی برداشتم و مشغول خوندن شدم...درست وقت یرمان  کتاب

 بلند شد.  لمیموبا ی...صدابودم

 از طرف طوفان بود...بازش کردم...نوشته بود:  یامیپ

 ؟یندار  یبرنامه ا امروز

 ؟ یچ ی:نه برانوشتم

 بعد جواب داد: ی قهیدق چند

 . ییجا ه یخوام ببرمت   یاز غروب اماده باش م قبل

 نوشتم:کجا؟   کنجکاو

 . یفهم ینوشت:م بالفاصله

 م تا بفهمم اون جا، کجاست!کنجکاو بود دایچونه ام...شد ریکنار گذاشتم و دستم زدم ز لیموبا
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 یها  کیساعت نزد دمیبه خودم اومدم که فهم یرمان گرم کردم...وقت  یبا خوندن ادامه  سرمو
 . شیش

گرفتم...موهام تند تند خشک کردم و. همزمان  یا  قهیو دوش پنج دق دمیموشک از جا پر مثل
 لباس شدم.  دنیمشغول پوش

اسپرت   یو کفش ها  دمیپوش ی...شلوار مشک یبافتن دی کاله سف هیبا   دمیچرم پوش یکوتاه مشک کت
 به پا کردم.  یرنگ دیسف

 گذاشتم و تند تند ادکلن زدم.  بمی ج یتو میاماده کنم...گوش یفی نکردم ک وقت

 رفتم و وارد باغ شدم.   نیشد...از پله ها پا یغروب م  داشت

 چراغ زد.  هی...دمیطوفان د نیماش

 ردم و نشستم. رفتم و در جلو باز ک  سمتش

 برگردوند وبهم نگاه کرد.  سرش

 لب جوابمو داد. ریکردم ،ز یسالم

 کرد.  یپل ی برد سمت ظبط و همون اهنگ قبل دستش

 اهنگ رو داشته باشه. نی که فقط هم انگار

 ی قلب ستیمقدم ، ا یو مهد یامر  دی"ام

 داره به قلب من عشقت

 

 زنه   یضربه م یبدجور 

 

 و   زنمینفس م نفس
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 تو قاتل منه  عشق

 

 من یتو برا یدور 

 

 ی قلب ستیا باعث

 

 ام یپس تو برنم از

 

 ه یبه چ  یچ دونمینم

 

  شمیکالفه م دارم

 

 بودنو نبودنت  نیا از

 

 زنهیدلم پر م اما

 

 دنت یلحظه د هی واسه
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 و   یقرار  یهمه ب نیا

 

 اما عاشقم  بهی عج

 

 گهیدارم بمون د دوست

 

 بگم  نویا دیبا  چندبار

 

 ی نگ یز ی اگه چ خودت

 کننی که غوغا م چشمات

 

 ی تو لو نر  نکهیا واسه

 

 کنن یپا و اون پا م  نیا

 

 ی ول یش یمن م کینزد

 

 ی کش یپا پس م  دوباره
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 هو ی شمیتر م وونهید

 

 . یشیم رهی بهم خ یوقت

اش کنم، همزمان دستش اورد جلو و پشت   یکه تموم شد، دستم بردم جلو تا دوباره پل اهنگ
 دستامون بهم برخورد. 

 رو شد.  رو یدلم ز یتو یز یچ هی

 کرد. ی ...چشماش اورد باال و بهم نگاه کرد...در همون حال، اهنگ پلدمی پس کش عیسر دستم

 و غرق اهنگ شدم.  شهی چسبوندم به ش  سرم

 پارک کرد.  کیتار  مهیمحوطه ن هی یشد...ربع ساعت بعد، تو  کیزود هوا تار  یلیخ

 و کور رو به روم ، جا خوردم.  ،سوتیخال یفضا دنید با

 کرد.  یبهم نگاه م ،یاز حرف  یچرخوندم وبه طوفان نگاه کردم، با سکوت و نگاه خال  سرم

 !دی نبا نجا،یاومدم ا یم دی به تپش افتاد، نبا قلبم

 ؟ی:منو کجا آوردلرزون گفتم ییترس و صدا با

 شد و در سمت منو باز کرد، با ترس بهش نگاه کردم.  ادهیپ  نیماش از

 

 شو.  ادهیخم کرد و گفت:پ  سرش

 ؟ ی:منو..کجا اورد

 گرفت سمتم و گفت:بهم اعتماد کن.  دستش

 دست و صورتش چرخوندم. نینگاهم ب د،یترد با
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 ...اعتماد کنم؟نکنم؟ایخدا

دستش گذاشتم و از   ی...با مکث، دستم تودمیتوشون د نانیجور اطم هیچشماش نگاه کردم... به
 شدم.  ادهیپ  نیماش

 .ستادمیو کنارش ا رونی ب دمیاز دستش کش دستم

 . ای:فقط همراهم ب

 تکون دادم و پشت سرش راه افتادم.  سرم

 بود.  یک یتار یدند و توکانکس خاموش بو یکنار بود...چراغ ها یاسفالت شده که کانکس  نیزم هی

چراغ ها بود که  نیاز هم کنار جاده کار گذاشته بودند و هم ادیز  بای تقر یچند تا چراغ با فاصله  فقط
 داده بود. رییتغ  کیتار مهیمطلق به ن یک یفضارو از تار

 جا منتظربمون.   نیو گفت:چند لحظه هم ستادیکانکس ا کنار

 نشم. مونیاعتماد پش نیاز ا  دوارم یبهش نگاه کردم...ام  یحرف چیه یب

 بود انگار. ابونی درخت...ب هیاز  غی چرخوندم و به اطراف نگاه کردم...در سرم

 که دستش بود ،  یز یطوفان و اون چ دنیاومد، سرم برگردوندم و با د ی تق وتوق یصدا

 

 بردم!  مات

 شده؟  اهاتی رو هیگفت:شب  یک یلبخند کوچ  با

 ؟ یکار کرد یته گفتم:تو...چ تته پ با

  زونی بهش او یرنگ یها سمونیر  یکه نوجون بودم...دوست داشت یمال زمان یدوچرخه  نی:ا
 باشه...زدم برات.

 شه.  یگفتم:باورم نم رتیصورتم گرفتم و با ح  یجلو دستم
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 به بعد مال تو باشه. نیو گفت:از ا کمی نزد  آوردش

 چشمام جمع شد. یدر اومدم و اشک شوق تو رتی ح از

 کردم سوار بشم. ی...سمت دوچرخه رفتم و سعسی خ یلبخند و چشما با

 محکم گرفت و تا سواربشم.  فرمون

 کار کنم؟  ی...چستمیگفتم:من...من بلند ن جانی گرفتم و با ه فرمن

رکاب بزار و   یاتو روپ هی...حاال یتون  یکه م یباور کن هیصورتم و گفت:فقط کاف  کیاورد نزد سرش
 فشار بده. 

 که گفت رو اجرا کردم. یکار  ،یبهش کردم...بعد از مکث کوتاه  ینگاه

 ...دستش گرفته بود به  دمیکش یفی خف غی ج جانیبه حرکت افتاد...با ه دوچرخه

 وتعادل حفظ کرده بود. فرمون

 .به نفس نفس افتاده بودم جانی کردم...از ه یاز راه رو با کمک طوفان ط کمی

 

 رم.  ی:طوفان...ادامه اشو خودم م

 نبودنشو خوندم.   نینگاهش مطم یبهم انداخت...از تو ینگاه

 ...باور دارم.یباور داشته باش  دیبا ی :خودت گفت

 گفت و فرمون ول کرد...پدال محکم تر و تند تر زدم...سرعت دو برابر شد.  یا باشه

 محاله.  یهمه خوشبخت نیداد گفتم:منو ا با

 :آروم تر!د یداد طوفان به گوشم رس یصدا

نداشت...چشمام گشاد شد و داد  یا دهیشدم...ترمز فشردم...فا  یم کیجاده نزد یبه انتها داشتم
 .ستهیا ینم  نیزدم:ا
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 شدم. یم  کیته جاده نزد ی....هر لحظه به تپه دمیشن دنشویدو یصدا

 : دم یشن کیطوفان رو از نزد  یصدا

 بچرخون به سمت چپ.  فرمون

 رفت.  رونیپام ب  ری از دست دادم و دوچرخه از ز اری که گفت انجام دادم و همون لحظه اخت یکار 

 .دمیطوفان د ینگرفت...سرم بلند کردم...چهره  یبدنم درد یجا چی....در کمال تعجب هنیزم  خوردم

 ؟ یکن  یکار م یمن چ ریگفتم:تو ز متعجب

 رو من.  ی:افتاد

 

 خنده. ریز میگرد تر شد...کم کم لبام به خنده باز شد ....باهم زد چشمام

  نیکه باهاش اشنا شدم منتظر ا یشدم...از لحظه ا دنش یخند  یمن محو شد و غرق تماشا لبخند
 .نمی قه اشو بببودم که قه

تر شده بود....کنار لبش خط خنده  دهیافتاده بود و حالت چشماش کش نیچشماش چ  کنار
 و بهم نگاه کرد.  ستادی ا دنیداشت...محو چشماش بودم....از خند

 اش بودم.  نهی س یو من رو نیزم یکم بود...طوفان رو  یلیصورتامون خ  ی فاصله

که رنگ چشماش   دمیما بود و من تازه فهم یرو میق ام بود...نور چراغ مست ینی ب ری عطرش ز یبو
 بود.  یشیم

 . امیبخورم و به خودم ب  یباعث شد تکون لشیزنگ موبا یصدا

 بلند شدم و لباسام تکوندم.  عیسر

 جا بلند شدو تلفنش جواب داد. از

:........ 
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 :بله. 

 

:... 

 

 بهش انداخت.  یاش اورد باال و نگاه  یمچ ساعت

 

 اونجام.  گهید ی قهیدق ستی:تا ب

:.... 

 در جواب طرف نگفت و تلفن قطع کرد.  یز یچ

 گفتم:  عیبگه، سر  یز یچ نکهیبهم انداخت و قبل از ا ینگاه

 خواد فقط برم خونه. یشده االن دلم م یگشنمه و لباسام خاک یلیخ

 زد.  یبهم نگاه کرد و بعدش، لبخند کج  یمکث کوتاه با

 کردم.  یپل  یشدم و اهنگ  نیاز خودش سوار ماش زودتر

 بود.  یکالم  یاهنگ ب ندفعهیا

 شد و سمت خونه حرکت کرد.   نیبعد، سوار ماش قهیدق چند

 و گفتم:ممنون از لطفت.  دمیبشم،سمتش چرخ ادهیپ نکهیاز ا قبل

 حسابش کن.  هیهد هیکرد گفت:لطف نبود،  یکه به رو به رو نگاه م همونطور

 شدم.  ادهیپ  نیخودم گرفتم و از ماش یخواست ماچش کنم...جلو یزدم...دلم م یلبخند
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 کرد.  یرفت...بهم نگاه م  یکه عقب م  نطوریعقب گرفت و هم  دنده

 کردم.  یبا یلبخند دستم اوردم باال و با با

  دنی...با شن دمیکش یقی عم  ،نفسیو با خوشحال نیرفت...دستم اوردم پا  رونی ب نگی پارک از

 

 باال. دم یو پر دمیکش  یغیاز بغل گوشم، ج ییصدا

 . یهان ی:ها

 . نوی و گفتم:خدا لعنتت کنه م دمیکش یق یبا حرص نفس عم نو،یم دنیو با د دمیچرخ

 ؟ یکنارش گذشتم...خودش بهم رسوند و گفت:وا...چرا هان از

 لب اداشو در اوردم.  ریز

 رفت.   یخانم کنارم تند تند راه م  شیریخونه شدم و تند تند پله هارو باال رفتم...س وارد

 کنار در اتاق و بهش نگاه کردم.  ستادمیا

 ؟ یر  یتند راه م  نقدریچرا ا یبی ب  یزانوهاش و گفت:آ ینفس زنان،خم شد رو نفس

 . یهااان ریحدقه چرخوندم و گفتم:شب بخ  یتو چشمام

 و باافاده گفتم.  دهیمثل خودش کش  یهان

 بزنه و وارد اتاق شدم و درو بستم.  یحرف نذاشتم

... 

 بشم. داریخورد و باعث شد از خواب ب یبه پلک هام م دیخورش  نور

 کرد. یبه چشمام اصابت م  میاوردم باال و به بالکن نگاه کردم...در باز بود و نور مستق سرم

 تخت بلند شدم و وارد بالکن شدم.  یرفت درو ببندم...از رو ادمی شبی...فکر کنم ددمیکش یهوف
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باغ درحال پرسه زدن   یساعت تو نیا شهیازش نبود...هم یگشتم...خبر  یچشم دنبال طوفان م با
 . ستشیبود و االن ن

 اتاق زده شد و صبرا وارد شد.  در

 باغ گشتم. گفتم و دوباره مشغول نگاه کردن به یر ی و صبح بخ سالم

 ؟ یگرد یم  یو گفت:دنبال ک ستادیا کنارم

 . ستین  داشیپ  ی:طوفان....ول

 انداختم گفتم:حتما کار داره. یبالکن فاصله گرفتم و همونطور که شونه باال م از

 .دی صورتش کنار زد و گفت:شا  یاز تو موهاش

 د؟ یشا یچ  یعنی:

 .میحونه بخورصب می...پاشو برالیخی تکون داد و گفت:کار تا کار...ب سرش

وسط حرفم و   دیگفتم...پر روزی...از اتفاقات دم یرفت یم  نیاز پله ها پا میکه داشت همونظور
 من!  یگفت:خدا

 شده؟ ی:چ

 اونجاست.  نویو گفت:م  واریکنار د دمیکش

 اومد. شبی:خب آره د

 وسط هست.  نیا یمهم تر  ی هیقض هی وونهیکه نذاشت و گفت:د  رمیفاصله بگ واریاز د خواستم

 ؟ ی:آخه چ

 سالن رو.  یبزن تو دید هی:نامحسوس 

زدن، چشمام   یکه داشتن حرف م یهم در حال یرو به رو نویطوفان وم دنیاروم بردم جلو...با د سرم
 !شهیگفتم:باورم نم رتیگرد شد و با ح 
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و    دمیسرم دز عیسر یلی...خمیمنتظره، طوفان سرش برگردوند و چشم تو چشم شد ری حرکت غ هی یط
 .می گفتم:خاک عالم لو رفت

 و با حرص گفت:خوبه گفتم نامحسوس باش.   دیکوب ش یشونیپ یکف دستش رو صبرا

 . ستین  شی:به من چه که طوفان محسوس و نامحسوس حال 

 .وفتهیاتفاق ب نیا میبزار  دی...نباشهی:نه نمصبرا

 . رهی رابطه سربگ نی ا دیوسط حرفش و گفتم:آره نبا  دمیحرفش رو کامل کنه پر زاشتمن

 دونستم. یرو خودمم نم   یچ یبرا

  یبرا نویاونوقته که م رهیشکل بگ یبده به طوفان و رابطه ا ری گ نوی تکون داد و گفت:اگه م سرش
 .شهیموندگار م نجایا شهیهم

 خودت رحم کن.  ای دست صورتش باد زد و گفت:خدا با

 زدم. یدیآروم بردم جلو و د  سرم

 در حال صحبت بودند.  همچنان

رسه با   یمردم از حرص...به من که م یزد...داشتم م یبلند قهقه ا  یزد و طوفان با صدا  یحرف نویم
 خنده  رسهی م یکی پالست نویم نی به ا یوقت  یخوردش ول شهیمن عسل نم هی

 . شهیبه راه م هاش

 اجرا بشه. دینقشه هر چه زودتر با نیزدم کف دستم و گفتم:ا مشتم

* 

شده   شیو رو کردن گوش  رویکج مشغول ز یپا انداخته بود و با لب یسالن، پا رو یتو  دمیکش یسرک
 بود.

 شد؟ ی:چصبرا
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 !دهیسف تی :وضع

 . می:حله، بر

 . میو وارد شد میباز کرد نوی اتاق م در

آشغال و خرت و پرت   یبود و کل ختهیسبد ر یعالمه لباس تو هیبه سر تا سر اتاق انداختم،  ینگاه
 بود. ختهیتختش ر یرو

 !فهی ...چقدر کثنیداد و گفت:اه...شپش رو بب  نی به دماغش چ صبرا

 روکش تخت بود.  یاش رو  یتخت پخش و پا بودن و رد رژ زرشک یها رو یشیارا لوازم

 یده...ه یهم م یبد یا نوک انگشت بلند کرد و گفت:اه گندش بزنن چه بواز لباساشو ب یک ی صبرا
 رو لباسش...اه اه...گفتم چقدر بوش بده. ختهیر  ری...ش نجارویا نیصحرا بب 

زود باش وقت رو   نجایا میاومد گهید زیچ هی یخودم گرفتم و گفتم:صبرا! ما برا یگرفت...جلو خندم
 تلف نکن. 

 . یگ  یهوا تکون داد و گفت:آره راست م یتند تند تو دستش

 دستش بود رو باز کرد. یکه تو یو در جعبه ا نیزم  یشد رو خم

 تند نند فرار کردند.  یگر یپس از د یکیجعبه،  یتو یها سوسک

 ؟ یهمه سوسک رو از کجا آورد نیچندش گفتم:ا با

 . یروون ی :اتاق ش

 کرد. دایسوسک ها پ نیکه بشه از ا ستی ن  ییتکون دادم و گفتم:آره جز اونجا جا سرم

معجون دست ساز   ن،یزم  یکردم رو یشامپو خال  یتو ات ی اتاقش شدم و تمام محتو یحموم تو وارد
 . ختمیر یخال یشامپو یخودم تو

 زدم و از حموم خارج شدم.  یطان ی ش  لبخند
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 لبخند بهم نگاه کرد و گفت:تموم شد؟  با

 :تموم! 

 .میو وار اتاقم شد میرفت  رونی خنده و بدو بدو از اتاق ب با

 .نمیو گفت:منتظرم عکس العملشو بب  د یدستاش بهم مال کف

 . دیکش یف یخف   غیج

 تخت ولو شدم.  یرو

 اتاقش دمشو بزاره رو کولش و فرار کنه.  تیوضع دنیبا د دوارمی:ام

 .شهی:مطمنم م

 . ستیرو فرم ن ادی روزا انگار ز نیسر به الدن بزنم و حالشو بپرسم...ا هیخواستم  یجا بلند شدم، م  از

 و در زدم.  ستادمیدر اتاقش ا یجلو

 گرفتم و درو باز کردم. رهیدستگ  دم،ینشن  ییصدا یوقت

 نبود..  یخبر چیه

 . بهی رون؟عجی وقت شب رفته ب نیا

 . نمیش یمنتظرش م نجایا گرده،یبرم  یبهتره تا وقت پس

 . نیکرد و با مخ خوردم زم ری پام گ یکیبه سمت تخت برداشتم، پام پشت اون  یقدم

 . نی خورم زم یم  نقدریخدا من چرا ا اخ

 . دمیتخت د ری ز زی مشت برگه و چندتا چ هیبلند کردم... سرم

 ...دستم کشوندم و برگه هارو گرفتم. تختریسمت ز دمیخز متعجب
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  ییزایچ ه ینوشته شده بود... یرانسان یغ یها تی خط اول که خوندم متعجب شدم...درمورد فعال دو
 انسان و...  یمثل اعضا

 در بلند شد...برگه هارو سر جاشون برگردوندم و با هول، از جا بلند شدم.  یصدا

 من متعجب شد.  دنی مسواک به دست وارد اتاق شد...با د الدن،

 ؟ یکن  یم  کاری چ نجای:ا

 اومده بودم بهت سر بزنم.  یچ ی:ه

 تخت و گفت:  یرو نشست

 ...چه خبر؟ یکرد یکار  خوب

 کنارش و گفتم:  نشستم

 ...تو چه خبر؟ یچیه

 . ی:سالمت

 گفتم: کشوندم سمتش و خودم

 ؟ یکن یبگم دعوام نم  یز یچ هی

 گفت:  متعجب

 باشه.  یداره چ یبستگ

 کوچولو. هیخوندم... یکم ی  زتختویز ی:خب...من اون برگه ها

 حرکت بهم نگاه کرد...انگار که دست و پاشو گم کرده باشه گفت:  یب

 . داستانههی...ستینی ز ی ...چیچیه

 تکون دادم و گفتم؛ سرم
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 . خوبه

 گفتم. یر ی شب بخو  دمشیبوس

 اتاق گفتم:  یصبرا تو دنیاتاق شدم، با د وارد

 ؟یدار یهنوز ب عه

 خوام بخوابم. ی:نه م

 .گهیو گفتم:منم بخوابم د دمیکش یا ازهیخم

 بخوابم؟  شتیمنم پ شهیبه خودش گرفت و گفت:م  یمظلوم حالت

 . ریبه خودت نگ  ییو صدا افه یق نیهمچ گهیخواهشا د یکج و کوله کردم و گفتم:باشه ول  افمیق

 و گفت:باشه. ستادیا صاف

 تخت.  یرفتم تو  رجهی خواب به تن کردم و ش لباس 

 د.به بالشت، خوابم بر دهینرس سرم

 . دمیاز خواب پر ،یگوش خراش غیج  یصدا با

 راهرو انداختم. یسرعت خودم تو تیزده ، با نها هول

 .دیکش یم  غیج  یو ه واریبود به د  دهیچسب  نویم

 اومد.  رونیوحشت زده از اتاق  یا افهی ها روشن شد و بابا با ق چراغ

 نکره اتو.  یحرص گفتم:ببر اون صدا با

 ! ــترســمیگفت:من مــ دهیکش یو صدا هیگر با

 و تفنگ به دست ، وارد سالن شد.  ختهیبهم ر یبا موها طوفان،

 حدقه چرخوندم.  یتو چشمام
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 شده؟  یدستش گرفت و با استرس گفت:چ ی تو نویم یبازوها بابا، 

 اتاقمه. ی:س...سوسک تو

 خنده.   ریزدم ز یپق

 و سرش باال انداخت.  نیتفنگ رو اورد پا  طوفان

 بهم رفت....خندم خوردم.  یچشم غره ا بابا

 بکن!  ی کار  هیبا ترس و لرز گفت:طو..طوفان  نو،یم

 چرخوندم و به طوفان نگاه کردم.  چشم

  یاز تو  لشویدستش موبا یک یو با اون  دیموهاش کش یدستش تو هیو  رونیداد ب  نفسش

 در اورد.  بشیج

 فته بودمش. نظرگر ریشده ز  ریز یچشم ها با

 تماس گرفت وگفت:   یکس با

 کردم.  ینم دارتونینبود ب یموقع شب مزاحم شدم اگه ضرور  نیا  دی...ببخشیحاج  سالم

 شدم.  رهی و بهش خ واریزدم به د هیتک

 . دیبکن  دی هست با یکار  هیطبقه باال...  نیایسرب هی:آره 

 صحرا بخواب.  شیگفت:امشب رو پ  نویبه م  بابا

 ؟کجا؟ ی ؟چیگفتم:چ عیشد و سر دهیورقلمب  چشمام

 اون اتاق بخوابه.  یکه تو یبا خشم گفت:انتظار ندار   بابا

 . ستین نیا یمن خوابه جا شی آسوده گفتم:صبرا پ  الی به سرم زد، با خ  یفکر 

 :مودب باش. 
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 تونم بخوابم. یمن م ست ین  ینداره مشکل یبی سرش تند تند تکون داد و گفت: ع نویم

 و سمت من هولش داد.  نویمدستش گذاشت پشت کمر  بابا

 دادم، وارد اتاق شدم.  یلب فحش م ری و ز دمیکوب یم  نیحرص همونطور که محکم پامو به زم با

 ذره هم تکون نخورد. هیسرو صدا شد  نهمهی!ایماشاهلل به خرس گفته بود زک صبرا

 صبرا بگو جم تر بشه من جا شم.  نیوارد شد و گفت:آه تروخدا به ا نویسرم م پشت

 . دمیتخت دراز کش یتوجه، رو یب

 . یچاق یل یبزور جا داد و با حرص گفت:صبرا خ  خودشو

 کرد. یدر جا خفه اش م د،یفهم یحرف رو م نیصبرا ا اگه

 ساعت گذشته بود و هم چنان در حال غر زدن بود. مین

 درد گرفته بودم و کالفه.  سر

 رفتم. رونیاتاق ب بغلم و از  ری زدم ز  بالشت

 کجا بخوابم؟ حاال

 . هیبهتر ی نهیشم...الدن گز ی!تا صبح فلج مشهیمبل ها که نم یرو

 باز نشد.  یفشار دادم ول رهیدستگ ستادم،یدر اتاقش ا یجلو

 کردم...حتما قفل کرده.  نیبار باال پا چند

 . نوی...لعنت بهت مدمیحرص موهام کش  با

 االن کجا بخوابم؟  من

 به سرم زد.  یفکر 

 . ستادمیدر کلبه اش ا یجلو دودل،
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 بزنم؟نزنم؟  در

 به در زدم.   یو تق اروم ای زدم به در دلمو

 بعد، درو باز کرد. هیثان چند

 چشماش بود.  دم،یکه د یز ی چ نیاول

 شده؟  یز ی:چ

 درخواست دارم! هی:آم...

 ؟ ی:چ

  ومدمی  یاگه مجبور نبودم نم ؟بخدایه من جا بدامشبو ب هی شهیبستم وتند تند گفتم:م چشمام

 ...نیا ری تقص  یدونیمجبور شدم م یل یخ یل یخ  شتیپ

 وسط حرفم و گفت:صحرا؟  دیپر

 چشمم باز کردم و بهش نگاه کردم.  هی

 تو.   ایکامل باز کرد و گفت:ب درو

 از کنارش رد شدم و وارد شدم.  دم،یکش یاسوده ا نفس

 پام در اوردم.  یاز تو کفشام

که   یرنگ ی و در مشک کیکوچ یپنجره   هیو  نهیبا شوم کیسالن کوچ  هیداشت،  یچوب  ینما کلبه
 بود، وجود داشت.  یدر ورود یروبه رو واریوسط د

 اش روشن بود و کامل گرم بود.  نهیشوم

 بود.  زی م یکاغذ و خرت و پرت رو یسر  هیقرار داشت و نهیکنار شوم یگرد چوب  زیم هی

 ؟ یخور  یم یز یکنارم رد شد و گفت:چ از
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 فنجون قهوه. هی:

 بود. دهیپوش  یبا شلوار اسلش مشک   یکرد، بافت مشک بشی ج یتو دستش

 کلبه باز کرد و واردش شد...حتما اشپزخونه است.  یدر تو تنها

 سرد شد.  یشدم...هوا کم رهیخ  نهیمبل نشستم و به شوم یرو

و باال و    دمیکش یغ یج رون،یب  یدیسف دنی...با دستادمیسر رفت...بلند شدم و کنار پنجره ا حوصلم
 . دمیپر نیپا

 گفتم:آخ جوون برف آخ جوون.  یتندتند و با شوق م  نیهمون ح در

 آشپزخونه اومد.  یاز تو  یتق و توق  یصدا

 کنم.  یبرف باز  و  رونیتر برم ب  عیداشتم که هرچه سر عجله

 طوفان بلند شد. یبه پا کردم و تند تند بندشونو بستم...صدا  کفشام

 :کجا؟ 

 . یبرف باز   رمیو گفتم:م  ستادمیپا ا سر

 .رونیب  دمیپر عیصحبت بهش ندادم و سر امون

 شد از برف.  یم دهیداشت پوش   نیدستام نشست...زم   یبرف رو یدیو سف یبلند کردم...سرد  دستام

 !یتنت کن سرما نخور  نویا ای :ب

 و بهش نگاه کردم.  دمیچرخ

 اور کت بود.  هیشب شتریبود...ب دهی پوش یسورمه ا یپالتو

ام   ین ی ب ری عطرش ز ی...بودمیدستش گرفت سمتم...از دستش گرفتم و پوش  یتو یخردل یپالتو
 پخش شد. 

 . ادیم شتریچرخوند و گفت:به تو ب سرش
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 درست کردم.  یو گلوله ا  نیزم یشدم رو خم

 تمام گفتم:طوفان؟ یث یخب با

 صورتش زدم. یسرش برگردوند، گلوله تو نکهیهم

 !یانداخت باال و گفت:خودت خواست ابروهاش

 . دیصورتم کوب  یتو میباال اورد ومستق یکنم، گلوله ا لیتحل  هیتجز نکهیاز ا قبل

   یکار  نکهیساختم...بلند شدم و قبل از ا یگلوله ا  عیو سر اوردمیدرد داشت...کم ن دیشد

 .دمشیصورتم د یتو کنم،

 .دیصورتم کش  یاخم، انگشتش رو با

 شده بود. یسر انگشتش خون  د، یبهش نگاه کردم، دستش پس کش متعجب

 ام زدم، خون، نوک انگشتم قرمز رنگ کرد.  ین یب ریز دستم

 .میشد ییخونه، وارد دستشو یدستم گرفت و کشوندم تو مچ

 گفتم:خـ..خون؟ دهیستر

 !ستین یز ی باز کرد و گفت:چ  ریش

 کرد و صورتم اب زد. نکیس کینزد سرم

   ینجور ی..خوبه...اری و گفت:نگهش دار...سرتو باال بگ مینیب   ریگذاشت ز یدستمال

 .شهیکم تر م  یز ی خونر

 خودم   ی...سخت جلورهی بگ میبود گر  کیاز خون ترس داشتم...نزد ی همون بچگ از

 ام، غرورم جلوش نشکنه.  هیتا با گر گرفتم

   یز یخونر گهی، د  قهیکرد... بعد از چند دق یتند تند، دستما ل هارو عوض م طوفان
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 . نکرد

 شونه هام انداخت.  یرو  یمبل...پتاتوشو از تنم در اوردم... پتو نازک یرو نشوندم

 ؟ یندار  جهینشست و گفت:سرگ  کنارم

 شد؟  نطوری:نه..چرا ا

 انداخت.  نیو سرش پا دیکش یهوف

 من بود. ریگفت:تقص یآروم  یبا صدا ،یمکث کوتاه  بعد

 . نمشیبب   نطوریا ومدی یناراحت و شرمنده بود...دلم نم نطوریا نکهیگرفت از ا دلم

 تو نبود.  ریدستش گذاشتم و گفتم:تقص  یرو دستم

 یخورد تو  یم کوچولو زیچ هی لوس بودم..تا  یکردم و گفتم:از همون بچگ ی مصنوع  یخنده ا تک
 .ومدی یاز دماغم خون م عی صورتم...سر

 ارم؟ یاورد باال و به چشمام نگاه کرد وگفت:قهوه ات ب  سرش

 تکون دادم. یلبخند، سر  با

رنگ، نشست کنارم و    یمشک یقهوه  وانیزل زدم...با دوتا ل  نهیو به شوم  دمیچی دور خودم پ پتو
 دستم. ودادیکی

بود و   ده یبه دلم چسب  بیکردم...عج یخوردم و مزه م   یکردم...آروم آروم م  یگرفتم و تشکر  دستم
 زود تمومش کنم.   یلیدوست نداشتم خ 

  یکلمه هم حرف نم  هی یدادم...طوفان حت هیگذاشتم و به مبل تک ز یم یرو  وانیتموم شد، ل یوقت
 . ارمشیزد...دوست داشتم به حرف ب 

 دونم.  یراجب تو نم  یچیگفتم:از خودت بگو...من ه پس

 گذاشت و گفت:  زی م یرو  وانشیل
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 نباشه که دلت بخواد و به مزاجت بسازه.  یاونطور  دی من شا یزندگ داستان

 ساخت.  دی:بگو برام...شا

 شد و گفت:   رهیخ  شیات به

 ی دورم چه خبره....نه درک م  دمیفهم یخودم غرق...نه م  یبچگ یایدن یبچه بودم...تو پسر
خودم بودم و شبها...با   یمشغول سرو کله زدن با هم سن و ساال لیفام یخونه ها یکردم...روزا تو

مشغول کمک به   رون،ی شد برم ب ی روزها که نم  ایشب ها   یکوچه ها سرگردون...بعض یدوچرخه تو
اون ساخت...منم دوست داشتم... یم گهید زیو هزارتا چ  یصندل  زو یکرد...م ی م یبابام بودم...نجار 

 دونست من خوشم   یهم چون م

 بده.  ادمیکرد تا  یتالش م یگرفتم...ه ینم ادی ی....ولادیم

 خش برداشته شد.  صداش

 .دیادم پست به قتل رس هیتوسط    یشب بارون هی..نتونست...نشد...ی:ول

 دهنم گذاشتم. یو دستم رو  دمیکش ینیه

 مرد و اون با صدتا گناه هنوز زنده است.  گناهیمن ب یانگشتاش باهم شکوند و گفت:بابا قلنج

 . امرزشیشونش گذاشتم و گفتم:خدا ب یرو دستم

 زل زده بود. شینگفت و همچنان به ات یز یچ

 بود.  یچ لشی..دل دیخواستم بدونم چرا به قتل رس ینه...م  ایدونستم بپرسم  ینم

 شد.  یحالش بدتر م ینطور ینگم...ا یز ی دادم چ حیترج 

 داشتم...اخر سر نتونستم و خوابم برد.  ی گرم خواب شده بود...بزور باز نگه م چشمام

 

* 
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فاصله  عیطوفان خوابم برده بود...سر یشونه  یباز کردم...سرم چرخوندم...رو چشمام
   ییبود...از جا بلند شدم و پتو ختهی صورتش ر یگرفتم...چشماش بسته بودن و موهاش تو

 ...تا گردنش باال اوردم. دمیدور خودم بود، برداشتم و روش کش که

 صبحونه درست کنم.  هیخواستم به عنوان تشکر،  یم

 گذاشتم. ینیس یتو  ار،یو خ ری دم کردم و همراه نون و پن ییچا

 .دیکه راه انداخته بودم..از خواب پر  ییگذاشتم...با سرو صدا زی م یدستم گرفتم و رو یتو ینیس

 ی ققط م  یش  داریخواستم ب یکردم...نم دارتیب دیببخش یوا یهول گفتم:ا با

تا تو راحت    رمی کرده باشم و االن م یکار  هی ،یخونت راه داد یبه عنوان تشکر که منو تو خواستم
 . یبخواب

 .ستادمیسمت در...با صداش از حرکت ا دمیچرخ

 :نه..بمون. 

 و گفتم:واقعا؟  مد یچرخ

 .د یصورتش کش یتو یتکون داد و دست سرش

 :دوست ندارم صبحونه تنها بخورم. 

 نشستم. زی م ی،جلو نی زم  یتمام، رو یشاد با

 نشست.   زی م یصورتش اب زد و رو به روم، جلو دستو

 برداشتم و مشغول خوردن شدم.  ینون  تکه

 که تموم شد، از جا بلند شدم تا برگردم خونه.  صبحونه

 ؟ یکار ی :امروز ب
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 تکون دادم و گفتم:نه!چطور؟  سرم

 :خب... 

 برداشت و گفت:  اریخ  یچگال تکه ا با

 درس.  یادامه  واسه

 قبول کردم.  عیسر

 :ساعت هشت، منتظرم نزار. 

 اومدم. رونینه تکون دادم و از کلبه ب  یبه نشونه  سرم

 کردم.  یتند ط ال،تندیشد و یته باغ تا اول باغ که م ریمس

 ذره رو اب کرده بود. هیقطع شد و افتاب، همون   شبیهمون د برف

 گرم صورتم نوازش کرد.  یخونه شدم، هوا وارد

 کردم و وارد اتاق شدم. یهارو پشت سر هم ط پله

 . نویصبرا بود، نه م نه

 نبود. چکدومشونیاز ه یخبر 

 گرفتم. یو دوش در اوردم  لباسام

 . دمیچی حوله پ یاومدم و موهام تو رونی حموم ب از

دو چندان  جانم ی حس شور و ه ابم،یکردم که قراره به شغل مورد عالقه ام دست  یفکر م نیبه ا یوقت
 شد.  یم

دور مرور کنم..پس کتاب و جزوه هارو   هیکنه، خودم  سی و تدر ادیطوفان ب نکهیخواستم قبل از ا یم
 باز کردم تا بخونم.

 به خودم دادم و از جا بلند شدم. یدو ساعت مشغول مرور بودم...کش و قوس حدود
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 خسته شده بودم. یحساب 

 برداشتم و شماره اشپزخونه گرفتم...بعد از دو تا بوق فاطمه خانم جواب داد: تلفن

 بله؟

 ؟ یکن یخبرا چه مچه  یخوش  یجون خوب  ی:سالم فاط 

 .یبچه ماشاهلل چقدر پر شور و نشاط ریخنده گفت:زبون به دهن بگ با

   یمعده نه شور و نشاط  نیا یتو زمی نر یز یچ گهید ی قهی:فاطمه جون بخدا اگه تا پنج دق

 . یمونه نه جون یم

  ارمی یم یز یچ هیمن االن  سایوا  سای....وایزن  یم هیحرفا چ نیو گفت:خدا نکنه بچه...ا دیکش یعیه
 . سااومدمی...وایبخور 

 فاطمه خانم.  نیا هی ن یری بزنم وتلفن قطع کرد...خندم گرفت...عجب زن ش ی حرف نذاشت

 اتاق به ضرب باز شد و الدن اومد داخل. در

 حداقل! یزد  یدر م هیزدم به کمرم و گفتم:عجب! دستم

 خبر!  هیمبل و گفت: ی توجه، نشست رو یب

 ؟ یتخت و گفتم:چه خبر  یرو نشستم

  یایخوام برم روستا...البته فردا...مامانم دعوتت کرده که ب  یهم قالب کرد وگفت:م یتو دستاشو
 . میاونجا...و باهم خوش بگذرون

 ؟ یو گفتم:جد دمیذوق از جا پر با

 منه. یمامان فقط برا ی:از ااالن گفته باشما...حلواها

 بپوشم؟  یبردارم؟چ  یمن چ ی:وا

 کنم. یمنه...من کمکت م   یقسمت مورد عالقه   نجایوگفت:آخ جون ا د یدستاش بهم کوب کف
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 بهم.  ختیجا بلند شد و کمدو ر  از

 تخت پرت کرد.  یلباس داشتم رو  یهرچ

 خودم برانداز کردم.  نهیا  یخودم گرفتم و تو یلباسارو جلو  یکی  یکی

 . ستنیکدوم خوب ن  چیگفتم:نه!ه یکالفگ با

 !نیوگفت:جز ا  دیچرخ

 داشت. ید یسف کیسه ربع و کمربند بار نیکمرنگ کوتاه با است یاب یمانتو هی

 بهش انداختم و گفتم:اووم...خوبه.  ینگاه

 .مید یچمدون و گفت:حله...ادامه م  یتو انداختش

 چمدون. یتو ختمی داشتم ر شیو لوازم ارا یلباس راحت  یهرچ

...چشمم به ساعت که خورد، با عجله لباسام عوض  دیطول کش میکارا تا ساعت هفت و ن  نیا ی همه
 کردم. زی کردم واتاق رو تم

 بخورم.   یاب وانیاشپزخونه تا ل یخواستم برم تو یم

 کنار طوفان، خشکم زد. ویم دنیرفتم...سرم اوردم باال و با د  نیپله ها پا از

 دخترم اب دهنم راه افتاد.که من که  ومدی یم یعشوه ودلبر   نیهمچ

 کردم.  فیصبرا تعر یبرا انی در اوردو جر بمیج یاز تو ویگوش ،یعصب

 بدم.  حی باال تا توض ای...ب رونیب  میاز خونه بنداز نویجواب نوشت:وقتشه ا در

 به در زدم. ی...تقه استادمیاتاقش ا یجلو

 تو.  ای :ب

 باز کردم و وارد شدم. درو
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 کرد.   یتخت نشسته بود و بهم نگاه م یرنگ...رو  دیو سف یبا دکور زرشک یمتر  ستیب اتاق

 ه؟ینشستم و گفتم:نقشت چ  کنارش

 داد. حی گوشم کرد و پچ پچ کنان توض  کینزد سرش

 موافقت تکون دادم. یسرم به نشونه  د،یترد یاخر  کم در

 بود. نویدستش، مشغول زدن مخ م یدور بهشون نگاه کردم، صبرا با سبد تو از

 سرش تکون داد. عیسر د،ی اسم طوفان شن یوقت  یمخالفت کرد ول  اول

 وسط.   ادیفقط منتظر بود اسم طوفان ب کهیبا حرص گفتم:زن  ستاد،یاومد و کنارم ا صبرا

 ؟یخور  ی:حاال تو چته حرص م 

 هم ارومم. یلیخورم؟خ   ی:من؟کجا حرص م

 کمک کن.  ایتکون داد و گفت:حاال ب  سرش

 . میپهن کرد نیزم یرو  د،یبا رنگ قرمز و سف  یچارخونه  ی مالفه

 . میسفره پهن کرد یهارو رو یخوراک   یک ی ی کی و  نیزم یرو  میگذاشت لیوسا سبد

 شکالت و نون تست، آب پرتقال و...  ،یخامه و توت فرنگ   مربا،

 درشت.  یها یاون خامه و توت فرنگ ید، مخصوصا برادهنم راه افتا اب

 بود.  یدرشت  یخامه زدم، توت فرنگ یدونه برداشتم و تو  هی

 رفت.  ادمی یهمه چ ومد،ی  یکه داشت م نویم دنیبهش زدم، با د یگاز 

 دورش   یرنگ به پا کرده بود...موهاشو شالق یخ ی یهمراه شلوار زخم یدیسف تاپ

 . ومدی یکه کرده بود، سمتمون م یظیغل  شیبود و با ارا ختهیر

 .نی زد به بازوم و گفت:اوه پشت سرتم بب  صبرا
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 شدم.  رهی برگردوندم وبه پشت سرم خ سرم

 .ومدی یاز ته باغ م یرنگ یبا کت و شلوار مشک طوفان،

 فوق العادست طوفان!  تی سنج ؟زمانیومد ی یاالن م دیموقع اومدنه؟حتما با حاال

کرد به ما   یبه طوفان نگاه م  میخودشو رسوند به ما و همونطور که مستق عیطوفان، سر دنیا دب نویم
 نعسال؟ یگفت:چطور

که غرقش شده بود  نوینگاه به م هیشد و   یتر م کینگاه به طوفان کردم که داشت هر لحظه نزد هی
 ! یکردم و گفتم:عال

 گفت:  عیسر نوی بزنه م  یحرف نکهیو قبل از ا ستادی...طوفان اد یخند  یم زی ر زی ر صبرا

 مستر. یها

 وسط محل عبور نگهبانا... دینگاش کنه گفت:سالم...درست نشست نکهیا بدون

 . گهید  یجا هی میر یاالن م می دونست ینم  دیگفت:عه وا...ببخش عیسر صبرا

 . نیراه اونارو عوض کردم...راحت باش  ستین ی:مورد

 به لبش کرد...دستم به لبم  یبهم انداخت و اشاره ا یبرگردوند تا بره، نگاه  روشو

 پاکش کردم.   عیو با دستمال سر دمیخامه روش بود...خجالت کش  ی...کمزدم

 کنج لبش زد و روشو برگردوند تا بره.  یکج  لبخند

 حاال. یموند یخودشو رسوند کنارش وگفت:عجله چرا؟م  عیسر نویم

 !میکن  یخوش گذرون  میخوا  یاز شونه هاش تکون داد و با خنده گفت:تازه م دونهی

 کردم.  یپلک بزنم...بهشون نگاه م  نکهیجغد، بدون ا مثل

 کرد گفت:ممنون کار دارم. یم یکار  هیدر اورد و همونطور که  بشیج ی تو شوازیگوش طوفان

 باشه، راهشو گرفت و رفت.  نو یاز جانب م یا گهیمنتظرحرف د نکهیا بدون
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 بوده طوفان.  نیهم  یکار درست تو عمرت انجام داده باش هیدلم خنک شد... آخ

 برگشت و نشست کنارمون.   یبا دپرس نویم

 نشد؟ رفتهی پذ یخوش گذرون  یبرا شد؟دعوتتی با خنده گفت:چ صبرا

خوش   گنیم  نی...اخه به اکین کی پ میاومد ه؟انگاریچه وضع نیشماهاست...ا  ری حرص گفت:تقص با
 ؟ یگذرون

   یشونه هاش باال انداخت وگفت:واال تا اسم طوفان اومد واسه تو شد خوش گذرون  صبرا

 ساده است.  کین  کیپ هیواسه ما  وگرنه

 رفت و با حرص، موهاش پشت گردنش فرستاد. یغره ا چشم

 داشتم وهمراه خامه خوردم. بر  یا گهید یفرنگ توت

 ؟ یچاق ش یترس ینم  یخور  ی م  نقدریبا چندش بهم نگاه کرد وگفت:ا نویم

 دهن پر، ابروهامو باال انداختم. با

 من ببرم برا طوفان. نیبد نارویها انداخت و گفت:ا  یبه توت فرنگ ینگاه

 مال خودمه. ر یبغلم گرفتم و گفتم:نخ  یتو ظرف

 ...شکمو. نمی:عه بده بب

 دم.  یجا بلند دشم و گفتم:اصال خودم م  از

 . شعوریحرص بهم نگاه کرد و گفت:ب  با

 . یدر اوردم و گفتم:خودت زبونم

 محل ترک کردم.  عی...سروفتهیسوم اتفاق ب  یجنگ جهان  نکهیاز ا قبل

 و در زدم.  ستادمیکلبه اش ا یجلو
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 .طوفان جون؟طوفان طال؟..؟ی...دوباره در زدم و گفتم:طوفان...خونه اومدی ن ییصدا

 زدم. یزدم...حرف هم م یدر م ی...همونطور که ه؟یگ یم هیچ گهیطال د طوفان

 و جواب   ی...خدا لعنتت کنه اگه هستیدونم خونه ا ی...من که مگهی:درو باز کن د

 . یدینم

 بچه مردم رو؟  یکن یم نینفر یگاز گرفتم...چرا الک زبونم

 خونه نه.  ی:واال هستم ول

 . دمیکش ینیو ه دمیاز جا پر دهیترس

 ؟ یدیاش از درخت گرفت و گفت:ترس هیتک

 :نه په اداشو در اوردم. 

 برا تو.  نایدستم نگاه کرد...سمتش گرفتم و گفتم:ا یظرف تو به

 نگاه به من. هینگاه به ظرف کرد  هی

 .یا ...بینخور   یباش ریبرات اورد س نویبخور که اگه م ری تند گفتم:بگ تند

 ترک کردم.  یرو به تند محل

 شماره دو...  ینقشه  یوقت اجرا حاال

 .ادیم یبد ی...چه بوفیکردم گفتم:پ  ینشستم و همونطور که بهش نگاه م نویم یرو روبه

 ؟ یینگاه کرد و گفت:چه بو بهم

 ام گرفتم. ین یکاسه چرخوندم و ب یبه سر تاپاش کردم و چشمامو تو ینگاه

 . دیبه لباس هاش نگاه کرد و بو کش  عیسر

 بهش زدم.  یکرد...چشمک  یمتعجب بهم نگاه م صبرا
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 حموم برو.  هی زتیجان عز نویگفت:اه اه م عیسر  هیمنظورم چ  دیفهم

 :پاشو پاشو برو حموم. 

 رفت.   الیاز جا بلند شد و بدو بدو سمت و عیسر

 . رخندهی ز میزد همزمان

 :دمت گرم. صبرا

 .ادی دو به عمل ب یشه :خب حاال وقتشه که نق 

 زد.  یطان ی ش  لبخند

 .ختمیر وانیل  یکردم و تو لیتبد زیبه قطعات ر یویدرست کردم ...ک ی...معجونمیاشپزخونه شد وارد

 گذاشتم.  خچالی  یو اماده تو حاضرو

 در حال خاروندن سرش بود، وارد اشپزخونه شد.  دایهموطنور که شد س، ی خ یبا موها نو،یم

 باشه! تی در اوردم و گفتم:عاف چخال ی یاز تو معجون

 شد.  رهیدستم خ یتو وانیتکون داد و به ل  سرش

بود دم از   ی...کنای شکمو بب نوی...م داشتیلبم کردم و بهش نگاه کردم...چشمش برنم کینزد وانیل
 زد؟  یداشتن م میرژ

 کنم.  یدرست م گهی د یکی بخور من  ای ب ای؟ب یخوا یو گفتم:عه وا...م نیاوردم پا وانیل

 ضرب، خورد. هیو  دیدستم قاپ یاز تو وانیل عیسر

 نشستم. یصندل  یزدم و رو یطان ی ش  لبخند

 بعد، شروع به سرفه کرد...صورتش سرخ شد و از نفس افتاد. قهیدق دو

 تو؟ یشدی...چیوا  یگفتم:ا یصورتم و با حالت نماش   یرو زدم
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 ...توش بود؟ یوی..کینفس زنان گفت:ک نفس

 اره. یوا ی:ا

 منو ببره...دکتر.  دیبا غش و ضعف گفت:طوفان خبر...کن  یصندل  یانداخت رو خودشو

  ی زد و کم  یقرمز م  یخورد، فقط صورتش تاول ها یم یو یبچه بود و ک یکرد...وقت یم ظشیغل چقدر
 کنه که انگار سم خورده.  یرفتار م یاالن طور  یافتاد...ول یبه نفس نفس م

 ...پاشو پاشو با محمود برو. ستشیطوفان که ن زمی :اوه عز

 ه؟یگفت:محمود ک  حالی اورد باال و ب سرش

 از نگهباناست.  یکی ...هیگریپسر ج  یل ی:خ

 منو ببره.  ادی:برو برو زود باش بگو ب 

 گرفتم.  یگشاد شد...تلفن برداشتم و شماره نگهبان شمین

 کلفت جواب داد: یبا صدا یمرد

 بله؟

 :با محمود اقا کار داشتم.

 بعد، جواب داد: هیبلند شد و چند ثان  یتق و توق  یصدا

 بله؟

 :آقا محمود؟ 

 د؟ ی:بله بفرما

 .رهی تا نم دیخودتونو برسون  دیو هرچه زودتر با میدار یمورد اورژانس هی نجای:ام...ما ا

 ن؟ یگیم یره؟چ ینم ی ؟کیگفت:چ  متعجب
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 . رهی االن دختر مردم از حال م گهیبدو د ی:وا

 :باشه باشه اومدم. 

 زدم.  یث یقطع کردم و باز لبخند خب تلفن

 چارچوب در ظاهر شد. یبعد،محمو با نفس نفس، تو  قهیبا اه و ناله بهم نگاه کرد...دو دق نویم

..آره بغلش کن...خوبه خوبه...مواظب باش  مارستانی گفتم:بدو بدو ببرش ب  یساختگ یهول زدگ  با
 . رهینم

 جذاب محمود شده بود.  یرفته بود و محو چهره   ادشی دردش  نویم

 کردم و درو بستم. یبا یبا

 و شاد، از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم.  وشحالخ

 . وفتهین افهیو ق  ختی بخاطراستفاده از اون شامپو و خوردن معجون، از ر  دوارمیام فقط

نگران سمتش رفتم و  دم؛یصبرا د ونیگر یوارد اتاق بشم، چهره  نکهیپله ها باال رفتم و قبل از ا از
 ؟ یکن یم هیگر یدار  شده؟چرایگفتم:صبرا؟چ 

 افتادم. یبد دردسر  یکرد و گفت:تو بغلم

 *** 

 یز یچنکه یافتاده...بدون ا یچه اتفاق  یگ  یم قیاالن کامل و دق ن،ییتخت و گفتم:ب   یرو نشوندمش
 . یکم بزار 

 گفت:  ین یچمقدمه چیه بدون

 !سهیپل ازاد

 زد، اب دهنم بزور قورت دادم و گفتم:  خشکم

 ادم ها. ی هیادمه مثل بق هی ؟اونمیکه چ خب
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 کنان گفت:  نیف نیف

 . استیمن ماف یو بابا هیسیشغلش پل  سه؟اونیپل  گمیم یفهم ینم

 هوا تکون دادم و گفتم:  یتو دستم

کنه...فکر نکنم   یم  یکیکوچ یها  زهی خورده ر هیهست...فقط  یچانگار  ایماف یگیم  یجور  هی حاال
 باشه.   یجرم بزرگ  یلیخ

 اش زد و گفت:  یشونیپ یدستش رو کف

 یبلکه بابارو به زندان م کنهی نه تنها منو ول نم هیاگه بفهمه شغل بابا چ  یدون ی!میا وونهیواقعا د تو
 ندازه.

  یوسط ها کم نیکارخونه داره که ممکنه ا هی وفته؟بابای خواد به زندان ب یکرده که م کاری:مگه بابا چ 
 . وفتهی یفاق مکار واسه تمام کارخونه دار ها ات نیخالف کنه و ا

 گرفت و از جا بلندم کرد...متعجب بهش نگاه کردم.  دستم

 نشونت بدم!  یز ی چ هیخوام  ی:م صبرا

  یدرو ببنده،نگاه نکهی...قبل از امیداشت...وارد شد  یرون ی که ش یاتاق مهمون بردم...همون اتاق سمت
 به راهرو انداخت، درو بست و گفت: 

 باال.   برو

 شدم.   یروونیپله ها رفتم و وارد ش  از

 و گفتم:خب؟   ستادمیا نهیسرم وارد شد...دست به س پشت

  یچوب  یجعبه  فیمالفه چند رد ریرو برداشت...ز یاتاق رفت و مالفه ا یتوجه، سمت گوشه  یب
 وجود داشت. 

 بهشون انداختم. یشدم و نگاه خم

 .ومدنی یم یسادهد ا ینظر جعبه ها به
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 گفتم:  کنجکاو

 چه خبره؟  نجایا یبگ شهیم

 از جعبه هارو باز کرد. یکیدستش، در  یتو  یشد و با چاقو خم

 ن؟ یچ نایو گفتم:ا  ستادمیا صاف

 گفت:اسلحه!و  ستادیا صاف

 ! ستین یز یکه چ نجای؟ایگ یم ی:چ

 . نمیکنار بب  ای؟ب یگیم  ی؟چی:چ

 به جعبه ها انداخت و کالفه گفت:  یشد و نگاه  خم

 . نجایکه نگهبانا اونارو اوردن ا دمی:من د

 ؟ یچ ؟کشکیچ ی ؟اسحلهیشد وونهیحوصله گفتم:د یب

 بود.  نجایعالمه اسحله ا هیکه  دمی...من با چشم خودم دیفهم ینم:نه صحرا!تو 

 .فهممینم  ؟منیچ  یعنی:

 اونور اب. کننی گفت سر وقتش اسلحه هارو رد م ی گوش دادم، داشت م  یواشکیبابارو  ی:حرفا

 !یدیتو درست نشن دی اسلحه ها مال نگهبانان...شا نیا دی:خب شا

 کردم به حرکت کردن، ذهنم بدجور مشغول شده بود. شروع

 .گهیم یز یچ هی...اون حتما بهمون میزار یم انی اخر گفتم:طوفان رو در جر در

 .یبگ  دینبا نی..نه اگهیراست باباست؟حتما بهش مرفته اون دست   ادتیهول گفت:نه نه! با

 و سرم تکون دادم...دستش گرفتم و گفتم:  دمیکش یهوف

 . یهوا بخور  یکم رونیب  میبر ایب



 مانند تو 

172 
 

 یتا حال و هوامون عوض شه، در تمام مدت چشمم پ م یباغ زد یتو یچرخ هی حرف دنبالم اومد،  یب
 طوفان بود. 

 

 سمت روستا. میشدم...قرار بود ساعت هفت، حرکت کن داریاز خواب ب یو شاد یبا انرژ  صبح،

 کنم.  یخواستم قبل از رفتن،از بابا و صبرا خداحافظ یو صورتم اب زدم و لباس به تن کردم...م دست

 امروز خوش اخالق باشه...البته محاله. دوارمیبه در زدم...ام  یتق ستادم،یدر اتاق بابا ا یجلو

 . اتوی :ب

 زدم، صداش خشک و سرد بود. ی دادم...همونطور که حدس متکون  سرم

 باز کردم و وارد شدم. درو

 کرد.  یکارش نشسته بود و با لب تاپ کار م  یچوب زیچشم، پشت م یرو یها نکی ع با

 لب داد. ر ی بهم انداخت...جوابمو ز ینگاه  میکردم...سرش چرخوند و ن یسالم

 کنم. یمادرش...اومدم خداحافظ یروستا میر  یکنار در و گفتم:امروز همراه الدن م ستادمیا

 ! یبهم نگاه کنه گفت:موفق باش  نکهیا بدون

 کردم.  یتکون دادم و خداحافظ  سرم

 داشتم.  یاومدم...انتظار واکنش گرم تر  رونیاتاق ب  از

 . میبغل و بوس و ماچ، ازهم جدا شد یاتاق صبرا شدم...با کل وارد

 .میصندوق عقب گذاشت  یکمک الدن، چمدون هارو تو با

 :کجا؟ 

...سرم اوردم باال...طوفان دست شزده بود به در صندوق عقب و از به من که مشغول جا دمیکش ینیه
 کرد.  یدادن چمدون ها بودم، نگاه م
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 صاف کردم و گفتم:روستا.   کمرم

 رش چرخوند و به الدن نگاه کرد. ...س دیباال پر ابروهاش

 شد.  رهی و متقابال، بهش خ  ستادیاز حرکت ا الدن

 . گهید می...الن برزهی:ام...چ

 بزور گرفت و سرش تکون داد. نگاهشو

 .م یو سوار شد میچمدون رو هم جا داد نیاخر

 شاگرد نشستم. یصندل  یبلد نبودم پس رو  یراننده بود...من رانندگ الدن

خوردند...در   یاسمون به چشم م یتو  یبارون  یبود و ابر ها یبود...هوا ابر  یرسبز س یکوتاه ول  ریمس
  یو قر م میخورد  یجامون وول م  یو سرو صدا تو  غیو با ج میزاشت  یم یشاد یطول راه، اهنگ ها

 . میداد

 _احالم" طونی"ش

 یدوسم دار  یگ یم

 یذار ینم تنهام

 روز  هیمنو  ی حت ین ینب اگه

 یمار یبده ب  حالت

 

 وونم یتو د  یب یگیم

 شونم یپر ینباش 

 حرفا  نیپره از ا گوشم

 دونم  یم کلکاتو
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 سرم  رهی از برم کاله نم حرفاتو

 من از تو بدترم  یو ول  طونی اند ش تو

 سرم  رهی از برم کاله نم حرفاتو

 من از تو بدترم  یو ول  طونی اند ش تو

 

 پاره م شی و ات طونمیش

 ی به هرکس دمینم دل

 از تو جلوترم  یلیخ

 ی برس یتون  ینم نه

 

 خوام  یم  یواقع عاشق

 قلبمو بغل کنه که

 که باشه یاون

 عمل کنه گهیم یهرچ

 

 یدوسم دار  یگیم

 ی زار ی نم تنهام

 روز  هیمنو  ی حت ین ینب اگه
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 یمار یبده ب  حالت

 

 وونم یتو د یب  یگ یم

 شونم یپر ینباش 

 حرفا  نیپره از ا گوشم

 دونم  یم کلکاتو

 

 سرم  رهی از برم کاله نم حرفاتو

 من از تو بدترم  یو ول  طونی اند ش تو

 سرم  رهی از برم کاله نم حرفاتو

 من از تو بدترم  یو ول  طونی اند ش تو

 

هوا  یفرمون ضرب گرفته بود و من دستام تو ی...الدن رومیدیرقص یو م میخوندیم یبلند یصدا با
 شناور. 

 پر   نیماش هیکردن... یشد، با خنده بهمون نگاه م  یکه از کنارمون رد م ینی ماش هر

زدن و کله هاشونو از پنجره در اورده  یما در حال حرکت بود...سوت م نی کنار به کنار ماش پسر
 . میدیشن  یبود که حرفاشون نم ادی اهنگ اونقدر ز یبودن...صدا

  یکورس م میکرد...انگار که داشت شتریبرد باال...سرعت ب شهیو ش  دیزدم...خند یالدن چشمک به
 .میذاشت
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از پسرها، با ترس و دهن  یک یاز الدن نداشت... یراننده اون ها هم دست کم   یعقب افتادن ول یکم
 خنده.  ر یزدم ز  یاش، پق افهیق دنیبود...با د دهیچسب نیماش ی شهیباز شده، به ش

پدال گاز  یجا شده بودند...الدن با حرص پاشو رو  نیماش یهشت نفر بودن و بزور تو ای هفت
 به کل ازمون جا موندن. ه،یاز ثان  یفشرد...در کسر 

 زدم.   یدست غیج  با

 .نهیالدن هم ولی:ا

 باال اورد.  یروز ی پ یبه نشونه  مشتش

 . میکرد هیتخل یشاد، انرژ  یخوده مقصد، با اهنگ ها تا

 ترمز.  یزد رو ،ی میقد یخونه ا یجلو

 .میشد ادهی پ نیاز ماش ،یخنده وشوخ  با

 بلند بلبل بلند شد.  یفشرد، صدا  یو کهنه ا یمیقد زنگ

 بلند شد. نی زم یرو  ،ییتق تق دمپا یصدا

 :اومدم مادر اومدم. 

 باز شد.  در

 ذوق دستامو باز کردم و گفتم:سالم خاله.  با

، دستاش باز کرد و  اش بسته بود یشون یکه دور پ ی دیسف  یاش و روسر  ده یاون قد کوتاه خم با
 بغلم.  ای...ب ایسالم مادر ب کی گفت:عل

ام زد و گفت:ماشاهلل ماشاهلل به   یشون یپ یرو یهام فرستادم...بوسه ا هیر یکردم و عطرشو تو بغلش
 قدو باال. نیرخ به ا نیا

 :فدات بشم من. 
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 قشنگم.  یبغل مادر...نوه  ای:خدا نکنه...آ دختر خودم...ب

کنه، و پدرش   یفوت م مانیچون مامان الدن موقع زا یمادر بزرگ الدن بود ول   ،یب  یهمون ب  ای خاله
  یبهش مادر م یشه و از بچگ یالدن دست مادر پدرش بزرگ م ره،یم  یتصادف م هی یدو سال بعد تو

 گفته.

 بوسه.  یبغل کردند...الدن تمام صورت مادربزگش م گرویهمد

 .گهیزار دبرا منم ب شیعه خورد گهیگفتم:بسه د یحسود با

 کنه. یم تمونیکنه و به سمت خونه هدا یم  یشیدلن  یخنده  خاله

 کاه گل بود. ی،بویکرد ی که بعد از وورد به خونه حس م یز ی چ نیاول

 کشم. یم  یقیلذت،نفس عم  با

 بود.   چکیگل پ یپنجره گلدون ها یداشت...تو یکوچول اطی که ح یک ی و کوچ  ینقل ی خونه

پهن بود و    نیزم یرو یرنگ ی  چهی ...چشم چرخوندم و به اطراف نگاه کردم...قالمیخونه شد وارد
 گوشه اتاق بود.  یک یکوچ یبخار 

فانوس)چراغ   هی وارید یخونه بود...رو یتو ی میو قد  کیکوچ ونیزی قرمز و تلو یها یپشت
 بود.  زونی(اویدست

 شد.  یدر کوچولو با دو تا پله بود که به اشپزخونه وصل م  هی

 تنها اتاق خونه بود. یکه کنار در اشپزخونه بود..در ورود یا گهیدر د و

 بشه.  نیو دلنش یسنت  یها باعث شده بود خونه ا نیا ی همه

 .میاریچمدون هارو ب  نیا میبه بدنش داد و گفت:تا عرقمون خشک نشده بر یکش و قوس الدن

 تکون دادم و از جا بلند شدم.  سرم

 .میه کردکمک هم، چمدون هارو وارد خون با
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 م؟ ی:کجا بزار

 اتاق.  ی:تو

اتاق   یو چندتا رختخواب که گوشه  چهی قال هیبود...تنها  ی اتاق باز کرد...اتاق ساده و بدون پنجره ا در
 گذاشته شده بودند، وجود داشت. 

 رختخواب ها ولو کردم. یخودم رو  یاز تنم در اوردم و با خستگ مانتومو

 .یته شد و گفت:آ چه زود خس  دیدراز کش کنارم

 . ستمی:نه واال خسته ن

وسطش   یکه قلب قرمز  یدیکوتاه سف نیاست رهنی...پمیعوض کرد یخونگ ی با لباس ها لباسامونو
 . دمیپوش یداشت، همراه شلوار مشک

 . یبه تن کرد همراه شلوار مشک  یبلند نیاست یقهوه ا رهنی الدن نگاه کردم...پ به

 . یخودم گریزدم و گفتم:ج یسوت

 . نی زد  و گفت:همچن  یچشمک

 . میروستا گشت بزن یدور تو  هیو  رونیب  میبعد ناهار، بر می...قرار گذاشتمیرفت  رونی هم از اتاق ب با

خاله زحمت نکشه و خسته نشه، بزور   نکهیا ی...برامیدرست کرد یناهار  ،یخنده و مسخره باز   یکل با
 .نهی بب لمیف می و مجبورش کرد ونیزیتلو  یجلو مشینشوند

مزه در اومد..بخاطر   ینمک و ب  ی ب  ی...که البته به لطف بنده، کممیدرست کرد  یاشپزخونه، املت یتو
 موضوع از جانب الدن به تمسخر در اومدم. نیهم

 . گهیذره بد شد د هیالدن حاال  گهیحرص گفتم:عه بس کن د  یخنده و کم با

  ری)دوباره زد زنجارویا نیبب  ...نگایخوردش حت  شهیمزه است نم یذره؟اونقدر ب  هیزنان گفت: قهقه
گوجه  نیشد و گفت(ا  شتریخنده اش ب ی)صداایزاره؟خدای م یبزرگ  نیگوجه به ا یخنده و گفت(اخه ک

 کنه؟  یکار م  یچ نجایسالم ا ی
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 مدل گذاشتمش. یو حق به جانب گفتم:برا نهیبه س دست

خودم گرفته  یجلو  ی...خنده اش دو برابر شد... خندم گرفت ولنیگرفت و خم شد سمت زم  دلشو
 بارمه خو. نیاول گهیکمرش و گفتم:عه بسه د یبودم...با مالقه زدم تو 

 . دیچسب بیعج ی مزه بود ول یب  نکهیرگ...با ا یتو میزد یو دورهم املت میدیچ سفره

 ؟ یدرست کن یز ی ندادن چ ادتیبا خنده گفت:مادراونجا  خاله

 . رمی بگ ادیه گفتم:نه خاله نشد زد  خجالت

 دستش تند تند تکون داد و گفت:خوبه خوبه خوشمزه است. خاله

 مزه هم نبود.  یاملت ب  هی نیزدم و گفتم:نوش جونتون البته اگه الدن نبود هم یلبخند

 . میاتاق تا لباس بپوش یتو میبا کمک الدن جمع کردم و رفت سفره

 . دمیبه رنگ مانتو پوش ی چروک  یسرم کردم...شلوار دامن یاب  لیهمراه شال طو یشم یسبز  یمانتو

 موهام گذاشتم. یرو یافتاب  یها نکیزدم و ع  یضدافتاب  کرم

 از طوفان داشتم و ده تا از صبرا.  امی پ هیبرداشتم و چکش کردم... لیموبا

 طوفان باز کردم.  امیپ

 ؟ یدیبود:رس نوشته

 هم داد.  گهید امیپ هیدم که بود...خواستم جواب ب  شیدو ساعت پ یبرا  امیپ  ساعت

 :؟ 

 زدم...نوشتم براش:  یلبخند

 . دمیرس آره

 افتاد؟ی ن ی؟اتفاق یجواب داد:خوبه...خوب عیسر
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 وفته؟یب یاتفاق  دیبا مگه

 ! وفتادهین ی:ممنون نه اتفاق نوشتم

 :مواظب خودت باش. نوشت 

 . ختیقلبم فرو ر  یبه عبارت  ایدلم جا به جا شد...  یتو یز یچ هیکردم  حس

 . نطوریلبخند نوشتم:توهم هم با

 گذاشتم و کفشام به پا کردم. بمی ج یتو  لی نگفت...موبا یز یچ

 :چطوره؟ 

داشت   یقرمز  زی ر یل یخ یکه گل ها یرنگ  یالدن نگاه کردم...دامن کرم یاوردم باال و به سرتاپا سرم
 شده بود به تن کرده بود.تا   ناشیکه است یساده ا  یکوتاه خردل  یبه پا کرده بود...مانتو

 شال.  یگرده کرده بود و موهاش جمع کرده بود تو شال

 کرده.  وونهیزدم و گفتم:الدن خانم چه کرده همرو د  یسوت

داشت...چندتا عکس گرفتم تا   یو جالب  ی...سبک سنتمی اول از همه به بازار رفت م،یرفت  رونی خونه ب از
بود   یک یکه همون نزد یو بعد از اون به پارک محله ا میکرد زیو ر کیکوچ  دی...چندتا خرنهیصبرا هم بب 

 .میرفت

 نشست.   یتاب بغل یبه حرکت در اومدم...الدن رو یتاب نشستم...کم یدادم باال و رو یافتاب نکیع

 .هیقشنگ یرو به باال گرفتم و گفتم:چه روستا سرم

 بت بگم.  ویزیچ هی خوام   ی...میلی:اره خ 

 ؟ ی:چ

 . یقول بده دعوام نکن ی :ول

 .نمی گفتم:بگو بب مشکوک
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 زد و گفت:عاشق شدم. یلبخند

 ...دهنم باز مونده بود.ستادمیحرکت ا از

 به خدا....  یول  یدعوام کن یدونم حق دار  یدونم م ی:م

 !شهیو گفتم:باورم نم دمیکش  یغیج

 . شهیزد و گفت:خودمم باورم نم یا قهقه

 مرد خوشبخت؟  نیا هیک نمی گفتم:بگو بب جانی ه با

 ... دمشیرفتم و اونجا د یکار ادار  هی یبه حرکت در اورد و گفت:خب...من برا تاب

 رسه...جذاب و خوش رو...قدش متوسطه و...   یبه نظر م  یمرد خوب یل یذوق گفت:خ با

 دادن بود. ح ی در حال توض لذت با

 نگاه بهش دلبستم. هی یداره...بامزه است و واقعا تو  یقشنگ یو صدا  ی:و چشم و ابرو مشک 

 ...اونم تورو دوست داره. نمیبگو بب نوی..ای:وا

 دونم...فکر نکنم. یو گفت:نم ستادیحرکت ا از

 عاشق تو نشه؟ شهیگفتم:مگه م دپرس

 خواد.  یم یخدا چ نمی بب دیبا ستمیمطمن ن ی...ولشهیتکون داد و گفت:م  سرش

 .شهی:انشاهلل که اونم عاشقت م

 گفت:انشاهلل.  رلبی تکون داد و ز سرش

 خونه.  میو برگشت میزد یا گهیدور کوتاه د هی

 شد که الدن غذا درست کنه.  نیقرار بر ا شب،

 اش، دوست داشتم انگشتامم بخورم. یدرست کرد که از خوشمزگ  یچلومرغ
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 می...لب تاپ باز کردم...تصمدم یپوش  ی...لباس خواب گشاد صورت رنگ میا، وارد اتاق شداز غذ بعد
 . مینی بزارم و باهم بب یعاشقانه ا  لمیداشتم ف

 گذاشتم و جلوش دوتا بالشت قرار دادم...در اتاق باز کرد و اومد داخل. نیزم  یتاپ رو لب

 :اوو...چه خبره؟ 

 . مینی قشنگ بب لمیف هیدراز بکش  نجایا ای :ب

 صورتمون.   ریلب تاپ بود و بالشت ز ی...صورتامون جلومیدیدراز کش برعکس

  یز یچ هیتا  میاز جا بلند ش می تونست  یعنوان نم چیبود...در طول تماشا به ه  یقشنگ و جالب لمیف
  دیبالشت و گفتم:نبا یو غصه، مشتم زدم رو  تیتموم شد،با عصبان  ی...وقتمیو همراهش بخور میاریب
 شد!  یم  نطوریا

 خوب بود.  یلیگفت:خ  رتیح  با

 خوب بود؟  دیدختره مرد و به عشقش نرس  نکهی؟ای؟چی:چ

 بهتر بود.   ینجور یا دی...شاستی ن دنینرس یوقت ها مرگ به معنا  ی:بعض

  یموند و با عشقش ازدواج م یدختره زنده م دی...باریبه نشونه مخالفت تکون دادم و گفتم:نخ سرم
 داشته باشند.  یخوشبخت  یکردتا زندگ 

مرگ باشه که عشق  نیوقت ها ممکنه ا ی...بعضستین  دنینرس  ی...مرگ به معنگمی:مخالفم...بازم م
 رو شروع کنه.

 . دمیکش یا ازهی تاپ خاموش کردم و خم لب

 م؟یگرد  ین گفت:فردا بر مکنا  مازهی...الدن خدمی...دراز کش میهارو کنار هم پهن کرد رختخواب

با خاله   شتریتا ب یبمون   یتون یم یخوا یتو اگه م یمزاحم بشم...ول  نیاز ا  شتریخوام ب ی:آره...نم 
 .یوقت بگذرون 

 خوام برگردم...هزارتا کار دارم.  یتکون داد و گفت:نه م  سرش
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 کار؟  یشد...کنجکاو گفتم:چ   رهیباز کرد و به سقف خ چشماش

 . ری ...شب بخادی چقدر خوابم م ی..واستین یز ی چ یچ ی:ه

 گفتم. یر ی شب بخ ال،ی خیب

 *** 

  نیصبح با ا یگفت:چه وقت رفتنه؟کله  یصندوق عقب گذاشتم...خاله با ناراحت یهارو تو چمدون
 حتما.  ادیم  یبارون ه ی...حتما یبارون  یهوا

 و.که نگ یا هیحرف یراننده  هیالدن  نی و گفتم:نگران نباش خاله...ا دمیبوس دستش

مادر حواستو جمع کن   زی...قربونت بشم عززنهیبه الدن نگاه کرد و گفت:دلم شور م ی با نگران خاله
 . نمیبب   شتریتا رختو ب یموند یم شتریکاش ب یچشم و چراغم...ا

 مین یتا اونقدر بب گردمیبر م  یمادرشو بغل کرد و بوسش کرد و گفت:نگران نباش فدات شم...زود الدن،
 .یکن  رونمی...خودت ب یخسته بش گهیکه د

 .میشد نیو بالخره سوار ماش  میکرد یمفصل ی...خداحافظمیکرد یا خنده

 .مینبود یقبل پرانرژ  ی...مثل دفعه میکالم گذاشت یب یراه...اهنگ ها  نیب در

 رفت.  یگرسنم شد....صبحونه کم خورده بودم و االن دلم ضعف م دیراه شد یها وسط

 ست؟ ی به الدن گفتم:تو گرسنت ن رو

 ؟یکم گرسنمه...ت. چ هی:چرا 

 !دی:شد

 .میسرد بخور  چیسادو هیزنم کنار تا  یهست م یسوپر  هی کاینزد نی:هم

اون ور جاده  یزد کنار...سرم چرخوندم...سوپر  ابونی بعد، کنار خ قهیدادم...دو دق هیتک شهیبه ش  سرم
 کرد تا برسه. یاز جاده عبور م  دیبود و الدن با



 مانند تو 

184 
 

 باشه؟   ی:سس چ

 زدم و گفتم:فلفل.  یلبخند

 شد.  ادهیپ  نیپولش برداشت و از ماش فیک

 اومد. رونیدستش از مغازه ب  یتو لونیبعد، با نا  قهینگاه کردم...وارد مغازه شد...پنج دق  بهش

 اورد باال و با خنده نشونم داد.  لونی کرد، نا یکه داشت از جاده عبور م همونطور

  کیبا سرعت به الدن نزد  نیماش هی هوی یباال که بگم زود باش، ول   ارمیزدم...خواستم دستم ب یلبخند
 شد.

با   نی شد و ماش  ریرفت و سرش بگردوند...د  نیگرفتم...لبخندش از ب نیترس دستم سمت ماش با
 الدن اصابت کرد. 

 زدم و چشمامو با دستام پوشوندم.   یغیج

جاده افتاده   ی...دستام برداشتم...بدن غرق در خونش روای...خداشهیباورم نم ایخدا یوا
ر و ملخ دورش احاطه ...مردم مثل مودمیاز ته دل کش یغ یمن ثابت بود...ج یبود...چشماش رو

 کردند. 

...با هول و ترس خودم رسوندم و  نی خودم پرت کردم پا نی چشمام جمع شد...از ماش یتو اشک
 مردم زدم کنار. 

کرد...به لباسش چنگ زدم   یبود و نبضش چک م ستادهی باال سرش ا  یغرق در خون بود...زن صورتش
 و گفتم:تروخدا تروخدا بگو زندست؟ 

 :فوت کرد. تکون داد و گفت سرش

 سرم اکو شد. یتو صداش

 اون دوست منه...دوستمه. شهی نم  شیچیبه موهام زدم و گفتم:دروغ نگو...دروغ نگو...اون ه یچنگ
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..زود  یمن هست یدستم و گفتم:الدن...الدن جونم پاشو پاشو بگو تو دوست قو یگرفتم تو دستش
 باش. 

 خم شد و چشماشو بست .  زن

 .هیگر ریبلند زدم ز یصدا با

 . ستی ن یقشنگ یتونه مرده باشه...الدن تروخدا پاشو...شوخ  ی:نه نه دوست من نمرده...اون نم

 درست... امرزشیبازومو گرفت و گفت:خانم خداب  یدست

 من زنده است.   امرزه؟دوستی ب ویک ؟خدایگیم یدستش پس زدم وگفتم:چ  غیج  با

 ...زود باش.خورمای خودم م یاگه پانش  نی...ببمیبخور نارو یبرداشتم و گفتم:الدن؟الدن پاشو ا لونینا

 خواستن منو از دوستم جدا کنند.  یداشتند کنارم بزنند...م یامبوالنس اومد...سع یصدا

 . ستین  شیزی بغلم گرفتمش و گفتم:حالش خوبه بخدا خوبه چ یتو

  غرق خون بود...و  صورتش معلوم نبود...با دست خون هارو پاک کردم و گفتم:الدن پاشو مثل نیزم
 لوس نشو. گهیخوام تورو به عشقت برسونم...پاشو د  ی...پاشو ممیکن یگذشته ها باهم اب باز 

 کردم.  ی پاک م یزدم و صورتش ه  یحرف م هیگر با

 . ستین شی چیگفتم:اون ه غی گذاشتند...با ج یبرانکارد یبلندم کردند و الدن رو بزور

 امبوالنس و رفتند.   یتوجه، بردنش تو یب

 دونم. ی ...اون نمرده...من مای و گفتم:خدا  دمیکوب نی نشستم...مشتم به زم نیزم  یهق هق رو با

.... 

همه جارو فرا   یکی رعد و برق گوشم پر کرد...تار یشدن...صدا یم  یبارون با اشکام قاط یها قطره
 گرفته بود.
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که اون اتفاق افتاده  ییداده بودم و به همونجا هیالدن تک نیچشمم زد...به ماش یتو ی نیماش  نور
 بود،زل زده بودم. 

 و گفت:صحرا؟  چوندی دور بازوم پ دستش

 جون گفتم:ها؟  یب

 :پاشو.

 تر شد.  دیشد میگر

 خوام.   ی:نم

...از حجم درد و غصه و دیکش یم  ری ...قلبم تهیگر رینشوندم...بلند زدم ز نیماش یبلندم کرد و تو بزور
 غم. 

 یکردند...مشتم رو یچشمم عبور م   ی...خاطراتمون از جلودیلرز یدادم...دستام م هیتک شهیبه ش  سرم
 . ستیانصاف ن نی...اایگفتم:خدا غیزدم وبا ج  شهیش

 داشبورت گذاشتم...اشکام همه جارو فرا گرفته بود...چشمام و قلبم و روحم. یرو سرم

 *** 

 بود. روز گذشته  چهل

 یهق هق ها یسرم بود...صدا یخاله تو یوناله   هیگر یمشتم فشردم...صدا یتو خاک
 یسرد بابا که م یکلمه حرف بزنم...و صدا هی نکهیا یطوفان برا یالتماس کردن ها یصبرا...صدا

 ! مارستانیت  نشی گفت:ببر

گفتن ارامگاه  یکه بهش م یسنگ سرد  ی" رویمی"الدن ابراه یشده  ی...اسم حکاکدمیکش یآه
اون  یو داغونشو تو دهیرنگ پر یخواستم باور کنم...چهره  یحک شده بود....هنوزم نم  ،یابد

 .رهی نم ادمی  یلعنت یسردخونه 

 گونه هام نشست.  یصدا و گرم،رو  یب  اشکام،
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  ستین قرار گهید نکهی...استشین  گهید نکهی...فکر اادیز  یلی...سرد بود...خ دمیاسمش کش یرو دستم
 ! هیگر ری...باعث شد، بلند بزنم زنمیصداشو بشنوم...بوشو حس کنم...لبخندشو بب 

 :الدن.دمینال هیقبرش پهن کردم...قفل زبونم باز کردم و با گر یرو خودم

 بازوم نشست.   یمن، رو اریروزا ، شده بود هم نیبزرگ و گرمش، که ا یدستا

 :پاشو. طوفان

 خوام.   ی:نم

 بلند شد.  االیو گفت: دیعجله دستم کش با

 اومد. دنیدو یصدا

 دن،یدو  یبودند و به سمت ما م دهیپوش   دیسف یدوتا زن که لباس ها  دنیبرگردوندم، با د سرم
 . دیهوش از سرم پر

 بلندم کرد و مجبورم کرد پا به پاش بدوام. طوفان

 د قدم باهامون فاصله داشتند.امبوالنس بود به صدا در اومد...فقط چن هیکه شب ین یماش ریاژ

 . نشیری :بگ

 فرار کنه.  نی:نزار

 گفتم:طوفان طوفان. دهیترس

 . زارمی گفت:نم تیبا عصبان  طوفان

 اضافه کرد. دنشیو به سرعت دو دیکش دستم

 .میبرداشت دنی...دست از دودم یکش ی...نفس اسوده امیکوچه شد هی وارد

 امنه. نجای:اطوفان

 اشون زده بود. نهی س یکه رو ییکوچه، سه نفر ظاهر شدند...با همون لباس ها و لگو یورود یجلو
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 تته پته گفتم:طو...طوفان! با

 .ستادیحرکت ا دنشون،ازی اورد باال و با د سرش

که  یتونم از همون سمت یدلم روشن شد که م یتو یدی سمت عقب...ام دیمحکم فشرد...چرخ دستم
 .میم،برگردیاومد

 خاموش شد. دمیگرفته بودند، ام یورود یچهارنفر، که جلو دنیبا د یول

 : دمیعجز نال با

 طوفان؟

 بهشون نگاه کرد.   د،یکه کش یق ینگفت فقط با نفس عم یز یچ

داد   یو گوشام گرفتم...از ترس به لرز افتاده بودم...صدا   دمیکش یغیور شدن سمتمون...ج حمله
 طوفان اومد: 

 زارم...دستتو بکش! ی...نمای عوض دی...ولم کننه

 .ستمین وونهی...من ددیگفتم:ولم کن هیو گر غ ی زد...با ج یگرفتن...قلبم با شتاب م بازوهام

 . نمی:خفه شو بب

 پشت لبم حس کردم.  یخون رو  یصورتم فرود اومد...گرم یتو یزدم تا فرار کنم...دست یپا م دستو

 . ..ی...دستتو بکش عوضارمی با داد گفت:پدرتونو در م طوفان

 گفتم:طوفان!  غیج  با

 با درد بهم نگاه کرد و گفت:صحرا!  طوفان

لب   ریتار شد...به طوفان نگاه کرد و ز دمیبه بازوم زدند...د یبازوم حس کردم...سرنگ یتو یسوزش
 گفتم:کمک! 

 *** 
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 . ستمین وونهی...من ددیزدم و گفتم:ولم کن یدستو پا م  غیج  با

دور دستم   ،یو به تخت چسبوندن...دستبد چرم  نیتخت خوابوندنم...دستم با زور اوردن پا یرو بزور
 بسته شد.

 بود.  دهیفا یزور زدم تا خالص شم، ب یهرچ

 همون بند چرم شدند. ریدستم و پاهام اس یکی اون

 .ستمین وونهیگفتم:بخدا که من د هیدستم زدند...با گر یتو یامپول

 بهم انداخت و گفت:خفه شو. ینگاه پر نفرت   پرستار،

 و تار شد.  رهیت ،یچ همه

 همون بند چرم بود.  ریبه تن داشتم...بازم دستام اس یبلند   دیشدم....لباس سف  داریاز خواب ب یوقت

 سر باباست.  ریها ز نیا ی...همه دمینفرت داشتم...دندونام بهم سا ازشون

 بخشمت بابا.  ینم  چوقتی بخشمت...ه ینم  چوقتی داد گفتم:ه با

کارو با من   نیبابا ا نکهیکردم...فکر ا یتحمل م  یدیشد  یزدم بلکه ازاد شم...فشار روح یپا م دستو
 کردم.  یم نیدادم و نفر یو داد فحش م غ یداد..با ج  یکرده...حس جنون بهم دست م

 دستش گرفت.  یاتاق...بازومو تو  یتو  ختنیها ر پرستار

 !ستمین وونهینکن...من د قیتزر یز ی:بهم دست نزن...چداد گفتم با

 دستم حس کردم.  یامپول تو سوزش

 .یپوزخند گفت:مشخصه که هست با

 کردم.  یلب طوفان صدا م  ری..زدنید یتار م چشمام

 :طوفان؟ 

 تر شد.  فیضع صدام
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 :کمکم...کن.

 همه جارو برداشت.  یاهیس

 

طوفان  یهوا معلقم...چشمام بزور باز بودن...چهره  یکردم رو یچشمام باز کردم...حس م جیگ
 :نگران نباش دارم نجا... دم ینش  ی..سرش برگردوند و بهم نگاه کرد..صداشو از دور مدمید

 هم افتادن. یرو پلکام

وشحال باش  چشمم خورد...طوفان سرش برگردوند و گفت:خ یتو دیبزور باز کردم...نور خورش  چشمام
 نجا... 

 همه جارو فرا گرفت.  یاهیهم افتادن و س ی...پلکام رومی بود نیماش  یتو انگار

اتاق نااشنا بودم...به لباس هام نگاه  هی ی...چشمام چرخوندم...تودمینفس نفس ازخواب پر با
از  هنوز  نکهیشد...به نفس نفس افتادم...فکر ا خی تنم س یتنم بود...موها یکردم...همون ها تو

 زدم.   غیبغلم مشت کردم و ج  یکرده بود...دستامو تو وونمیخالص نشدم...د مارستانیت

 بلند شد.   یتق و توق ی...پشت سر هم...صدا دهیبلند و کش   یها غیج

 ووونهیو داد زدم:من د رونیب  دمیگرفته شده...با خشونت دستم کش یکس یدستا یتو دستام
 .ستمین وونهی...بهم دست نزن...من دستمین

 یفرو رفتم...عطرشو م یاغوش کس یدادم...تو یزدم و سرم به چپ و راست تکون م یم  غیج
 شناختم. 

 . ستین یز ی گرمش بلند شد:نترس نترس...منم چ یصدا

اش   نهیس  یزدن برداشتم...نفس نفس زنان، سرم رو غی اغوشش گرفته بودم...دست از ج یتو محکم
 بود برام.  نی ...صداش مثل مورفدیام چک  یشون یپ  ی...عرق رودیکوب ی.قلبش مگذاشتم..

 ستم؟ی گرفته گفتم:ن یصدا با
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 . یستین  یستیموهام نشوند و گفت:ن  یرو یا بوسه

گفت:خدا   یصبرا بلند شد که همراه با بغض م یشد...صدا ری بستم...ارامش به قلبم سراز چشمام
 لعنتش کنه. 

 چهل و دو روز داشتم!  نیا یکه تو یخواب راحت نیچشمام ربود...اول خواب

 

 "دو روز بعد"

 :االن حالت خوبه؟ آزاد

 سرم تکون دادم و گفتم:اره حرفتو بزن.  کالفه

 نشست.  زیکنار ازاد پشت م طوفان

 . یو بخون ینگاه کن قیدم خوب و دق  یکه م یخوام به چندتا پرونده ا  ی:ازت مآزاد

مشت اطالعات راجب   هیسوق داد...پرونده هارو برداشتم و تند تند ورق زدم...  زی م یوهارو ر پرونده
 مواد مخدر بود.  ی رهی و دا سیپل

 به توداره؟  یچه ربط نایاوردم باال و گفتم:ا  سرم

 ! سمی:چون من پل

 ؟ یاز حدقه در اومد و گفتم:چ چشمام

 بار با دقت بخون. نیپرونده رو نگاه کن...ا گهیبار د هیهم گره زد و گفت:درسته... یتو دستاش

 پرونده باز کردم و خط به خطشو، با دقت خوندم.   کنجکاو،

 چشمم تار شد.  یچشمام حس کردم...نوشته ها جلو یاشک تو جوشش

 سارق و...   ا، یماف ، یقاچاقچ قاتل،

 شد.   یکه پدرم بود مربوط م یها مربوط به مرد نیا ی همه
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بود حس کردم...بهم نگاه کرد  زیم  یکه رو یدست یدست طوفان رو ی.گرمدهنم گرفتم.. یجلو مشتم
و    نی...خطرناک تریکن ی که فکر م  ستین یجرم هارو انجام داده...اون کس نیا  یو گفت:بابات همه 

 .دمیکه د یادم نیرحمتر یب

 . یسیبغض گفتم:تو؟توهم پل با

درونم  یز یچ هیکون داد...ت  دیکرد و سپس سرش به نشونه تا  ی...مکثنیانداخت پا سرش
 داد.   یازارم م  دیطوفان بهم دروغ گفته بود، شد نکهیا تی شکست...واقع

 . یکن یخوام با ما همکار   ی:ازت مآزاد

  ایچوب دار  یبابامو ببرم باال نیخوا  یتند سرم به چپ و راست تکون دادم و گفتم:نه...ازم که نم تند
 کنم.  یکارارو نم  نی...من اگهید زیهرچ

 ...یخوا  ینم یگ  یکه م ییبابا  نیگفت:ا تیبا عصبان  طوفان

 وسط حرفش و گفت:طوفان! دیپر آازد

 دوستش باباشه.  نیبفهمه که قاتل بهتر دیبا خشم گفت:نه بزار بدونه....با طوفان

  یپلک نم رت،ی ...دستام به لرزه در اومدن...از حدی...گوشم کر شد...سوت کشستادیاز حرکت ا قلبم
 .زدم

  یتاسف، سرشوتکون داد...چونم به لرزه افتاد...باورم نم  ینگران نگام کرد...ازاد به نشونه  طوفان
کرد...به پرونده ها زل زده  یمدام صدام م دهیشد..هضمش سخت بود...قابل درک نبود...طوفان ترس

 زد...  یل یطرف صورتم داغ شد. ...طوفان س هیبودم...

 بغلش.  یتو دمیچشمام حس کردم...به طوفان زل زدم...کش یاشک تو جوشش

 . دیموهام کش ی...دستش نوازش گونه روهی گر ری زدم ز یبلند یشکست و با صدا بغضم

 !شهیهام گفتم:باورم نم هیگر ونیم

 . دونمی:م
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 کردم.  یبغلش مخف  یتو صورتم

 کنه؟  یکار  نی تونه همچ ی:چطور م

 دستش متوقف شد. حرکت

 تونه!  ی:م

  ستی...سرده خشکه اره...مهربون هم نستیادم ن نیمن همچ یدادم عقب و گفتم:دروغه!بابا هولش
 قاتل؟نه اصال. یهم اره...ول نیا

 دست پرقدرت طوفان شد.  ریاتاق قدم برداشتم...دستم اس سمت

 ست؟ یتو قاتل ن یدستم فشرد و گفت:بابا مچ

 تکون دادم. سرم

 ست؟ یتو قاتل ن یزد:که بابا داد

 . ستیمن قاتل ن  یصورتش داد زدم:نه!بابا یخودش تو مثل

 سمت در.  کشوندم

 .میبری :ولم کن..کجا م

 دم در برداشت و بزور سرم کرد.  یچوب لباس یاز رو یشال

 نه!  ایکه بابات قاتله  ینیبرمت تا با چشم خودت بب  یحرص گفت:م با

 .میروند یوسمت مقصد میشد  نی.سوار ماشخون گرفتم.. خفه

 طول راه سکوت بود و سکوت! در

 توقف کرد.  ی رنگ یدر قهوه ا یجلو

 بشم. ادهیشد و منتظرشد منم پ  ادهیپ  نیماش از
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 . رونی نااشنا نگاه کردم...در سمت منو باز کرد و بزور کشوندم ب یبه خونه  دیترد با

 در اورد و درو باز کرد.   بشیج  یاز تو یدیکل

 خودش وارد شد و بعد منو کشوند داخل.  اول

 کجاست؟  نجای:ا

 . یفهم یم ای :ب

 یقهوه ا یکه از پرده ها یبود...تنها نور کم یسوت و کور  یتا داخل خونه رفتم...خونه  همراهش
 روشن کرده بود.  یعبور کرده بود، فضارو کم

 . ستادیا ی...کنار در میشد...از پله ها باال رفت یم  باال وصل یبه طبقه   یچوب چیمارپ یها پله

 مکث کرد و بعد، درو باز کرد. یکم

 اتاق شد، پشت سرش وارد شدم.  وارد

 یکوچولو، همراه کمد قهوه ا  یگرد چوب زی و م یمیقد یفلز  یبود...تخت دونفره   یکی تار مهین اتاق
 اتاق بود.  یتو

از پنجره بود، از   رونیب  یپشت کرده به ما، در حال تماشا  لچر،یو یرو یمرد دنیچرخوندم، با د چشم
 . ستادمیحرکت ا

 ه؟ یطوفان نگاه کردم و گفتم:ک به

 . دهینفر که از بابات صدمه د هیگرفته گفت: یبه مرد انداخت و با صدا ینگاه

 مرد بابامه! نی شد و گفت:ا رهی مرد و طوفان ردو بدل کردم...بهش خ نی ب ینگاه

 مرده! یبا تته پته گفتم:تو که گفتباز موند... دهنم

  یچهره  یتو  یاز زندگ یچرخوند سمتم(اثر  لچرشویتکون داد و گفت:گفتم!)سمت مرد رفت و و سرش
 ؟ ینیب  یمرد م نیا
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 داشت...فرسوده بود.  ری شکسته و پ یشدم...چهره ا رهی خ  بهش

 تخت ول کردم...دهنم خشک شد.  یرو خودم

که   یتیبخاطر مامور شیسال پ  ستی.عاشق خانواده اش...ب شناس.. فهیهم وظ  یلیبود...خ  سی :پل
 هاشو از دست داد.  یشاد شو،یجوون  شو،یزندگ یگرفت، همه 

 . ختیخوردنش ر   نیپوست چ یکرد، اشکش از چشماش رو یخر خر  مرد

 به در اومد.  قلبم

فهمه  یم یفرشته ات وقت  یبندازه....بابا  ریبود که باباتوگ نیا تشیجلوم و گفت:مامور ستادیا طوفان
دور از چشم  میفلج...مجبور شد یزنه...زنده موند درسته!ول یبرده، دست به قتلش م ییبوها هی

ممکن بود اونا   دنشید انیتونستن ب یتا فکر کنن مرده...مامان و خواهرم بزور م میهمهنگه اش دار
 د. تو بو  یها بخاطربابا نیا یهم کشته بشن...همه  

  یا گهید ی صدا هیتوشروره و  یگفت بابا  ی درونم م ییصدا  هی...ختی زده بود...اشکم فرو ر خشکم
 . ستیگفت شرور ن یم

 کرد؟  ی کار   نیمن با تو همچ  یباباش زانو زدم و با بغض گفتم:بابا یجلو

 هم گذاشت. یچشمام ثابت شد...پلکاشو رو  یتو چشماش

سقوط  نیاز ا  شتریزدم تا ب  نی...دستم به زمختیر یها م کیسرام یاشکم رو  ی...قطره هاختمی فرور
 نکنم. 

 کمک طوفان از جا بلند شدم.  با

 اتاق حبس کردم.  یخودمو تو م، یدیبه خونه رس یوقت

 بشنونم. ی ز یصحبت کنم، نه چ ی خواستم با کس  یم نه

سراز کار   نکهیا ل یدلمن واقعا قاتله و الدن رو به  یکه بابا دمیرس  هینتج نیاز ساعت ها تفکر، به ا بعد
 هاش در اورده، به قتل رسوند. 
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 و رو کردن پرونده ها بود. ریرفتم...ازاد در حال قهوه خوردن، مشغول ز رونیب  ازاتاق

 روش نشستم و گفتم:  روبه

 الدن روکشت چون از کارهاش خبردار شد؟  نیبخاطرا بابام

کرد و   یم ی همکار  سی خاطر کشتش چون با پل نیبه ا  ن،یگذاشت و گفت:نه بب زیم  یقهوه رو وانیل
 نکهیا یبودن برا  یو نقص  بیع  یکه مدرک ب   یبزاره اطالعات ارمونی قرار بود اطالعات اخر رو در اخت

 باباتو ثابت کنن. یگناه ها

 بود!  نیگفت ا یکه م ی:پس اون کار مهم

خبردار    هیقض نیزود از ا ای ریدونست د  یبابات چون م یزنم ول  یحرفارو م  نیمتاسفم که ا یل ی:خ
  یو روان   یدونست از نظر روح ی ...خودش هم میر یتا دستو پاشو نگ مارستانیتورو فرستاد ت یشیم

  یزد وقت ی ...حدس م یدوست دار  یاز هرکس شتریدونست که الدن رو ب یهم م نویو ا یکامال سالم 
 خواست کلکتو بکنه. ییجورا هیاون هم  ی که براش دردسر درست کن  یخوا یم  یبفهم

  یلی اواخر خ نیالدن افتادم...ا ادهیواقعا سخت بود... ایقضا نیدهنم گرفتم...هضم ا یجلو مشتم
 بود. یکمرنگ شده بود...سخت مشغول جاسوس 

بود...حدس   یش باهو  یلینجاتت بده...دختر خ  تیموقع  نیداشت بهت بگه تا از ا می:الدن تصمآزاد
  دیقدم جلوتر بود...الدن رو به مرگ مادربزرگش تهد هیبازم بابات  ی...ولوفتهیب  یاتفاق نیزد همچ  یم

 به تو نزنه! یکردتا حرف 

 ذهنم زده شد. یتو یا جرقه

سکوت   یامیبعد از اومدن پ یبهم بگه ول ویزیچ هیخواست  ی شد و م  داشیکه بعد از دو روز پ یموقع
 کرد.

 براش اومد  امیپ هی ی:آره...اومد که بهم بگه...ول

 به کل حرفشو عوض کرد. و

 از طرف بابات بود.  امیتکون داد و گفت:درسته...پ سرش
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 دستام گرفتم. یتو سرم

براش   یکه مبادا اتفاق  می داشت  رنظرشی داشت...ز یخطربود...چون اطالعات مهم  یتو یل ی:خ
 اتفاق افتاد.  عی سر یل یمتاسفانه خ ی...ول میراقبش بودسفرتون هم م ی...تووفتهیب

 . دمیکش یآه

 خودشو رسوند؟  عیطوفان سر نی:بخاطر هم 

 تکون داد.  دیبه نشونه تا  سرش

 من بهش زنگ زده. لیکه اونجا بود با موبا یینفر از کسا هی:فکر کردم 

 کرد...غرق در فکر گفتم:  سکوت

 بودن؟  یمدارک مربوط به چ اون

 هی یو هفت سال برا  ستیدادن که بابات ب یمدارک نشون م نی:به طور واضح که بخوام بگم...ا
اش رو که مواد مخدر از   هیتمام سرما  قیطر نیخواست از ا  یکرد...م یبزرگ تالش م یل یخ یمحموله 
بدن رو قاچاق کنه...و  یدختران جوون و اعضا نطوریو...هم شی کراک، حش اک،یتر شه،یجمله ش

 که داشت بره اونور اب.  یا هینطور خودش هم همراه محموله اش با تمام سرمایهم

 :قاچاق انسان؟ 

 مردم ازش وحشت دارن.  یکه همه  ی تکون داد و گفت:آره...همون کابوس  سرش

 گلو گفتم:ازش متنفرم.  یروهم و بغض تو یدندون ها با

 . یبد انیکابوس ها پا نیا یبه همه  یتون  یتو م  یجلو و گفت:ول   دیکش خودشو

 نگاه کردم.   بهش

که بخاطرمصرف مواد،  ییچندتا خانواده غم از دست دادن بچه هاشونو دارن؟فرزند ها یدون  ی:م
 رفتن؟   نیشدن بدنشون، ربوده شدن و...از ب  کهی ت کهی حمل مواد، ت

 رفت.   یم جیگ  بیبه سرم گرفتم...عج دستم
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 ؟کارکنم  یچ یخوا یگرفته گفتم:ازم م یصدا با

 افته. یهم بابات به زندان م یشی هم خودت تبرعه م ینطور ی...ای:شهادت بد

 :من چرا تبرعه بشم؟

...هرچند بابات برات  یکار ها دست داشته باش نیا ی...شک دارن که توهم توی نباشه دخترش  ی:هرچ
 هم داشت. یینقشه ها

 ؟ یی:چه نقشه ها

  میو در عوض تصم  ختیبهم ر ی به لطف الدن همه چ  یماجراها کنه ول یخواست توروهم قاط ی:م
شهادت   یکه نتون  یبش وونهیخواست واقعا د  یم دیبندازت...از کجا معلوم؟شا مارستانیگرفت به ت

 .یبد

 اره؟یخواست ب  ی سر صبرا م  یی:چه بال

 کرد و گفت:   یبود مشت شد...اخم  زیم یکه رو دستش

 همکارش بوده عقد کنند و برن اونور اب.که  ریمرد پ هیخواست با  یم

گرفتن جون ادم ها مثل اب خوردنه براش،   یصحرا؟وقت  یکنیتعجب م  یگرد شد...از چ  چشمام
 بدبخت کردن دختران از اون هم راحت تره. 

 اتفاق افتاد؟ نی:چطور ا

س  دنگ حواسم به صبرا باشه...شان شی که تورو بردند..طوفان به من زنگ زد و گفت ش ی:موقع
 . نجایاش دادم و اوردمش ا یو به من خبر داد و منم از خونه فرار  د یصبرا زود فهم میاورد

 :طوفان چطور منو نجات داد.

 .یداد به صندل  هیزد و تک یلبخند

پول و   یکه با کم  میدیبشه...نقشه کش وونهیکردن و بردند...طوفان کم مونده بود د هوشتیب  ی:وقت
که اونجا   یبود...دوروز  شتریقدرت پول بابات ب ی...ولمیبد  یفرار  مارستانیتورو از ت میصحبت بتون
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...اونجا هم  م یورود و خروج ساختمون رو حفظ کرد یو راه ها می...روز اولش همراه طوفان اومدیبود
 یکه داد زد یکرد...همون موقع یها داشت تماشات م نی...پشت دوربدمیباباتو د

 یدم در منتظر بودم و طوفان اومد تو نی...فردا شبش من با ماشدیکر مارو ند...خداروش بخشمتینم
جامون امن    یول میبگم که از تهران فاصله دار دیهم با نویاتاق کولت کرد اوردت...و البته ا

 . میکن  یهم نقل مکان م یست...بزودین

 بودمش.  دهیود که ندطوفان تنگ شده بود...فقط چندساعت ب یبا دستام پوشوندم...دلم برا  صورتم

 خونه باز شد و صبرا با گل و گلدون وارد شد. در

 من، گل از گلش شکفت و گفت:  دنید با

 من به قربون اون صورت قشنگت.  یاله

 . دمشیگذاشت و سمتم اومد....دستام باز کردم و در اغوش کش زی م یهارو رو گلدون

 ...کنار ما.نجاستیکردم که االن ا یهام فرستادم...از ته دل خداروشکر م هیر  یتنشو تو عطر

 ه؟هان؟یا افهیچه ق نیو گفت:ا  دیبوس  صورتم

 به خودم ندارم.   دنیزدم و گفتم:حوصله رس  یجون  یب  لبخند

 .نمی بب نجایا  ای:مگه دست خودته؟ب 

  یبخند به صبرا نگاه ماتاق...سرم برگردوندم و به ازاد نگاه کردم...با عشق و ل یتو کشوندم
 .نمی از جانب طوفان به خودم بب ی نگاه قشنگ نیکرد...دوست داشتم منم همچ

  ری بدم...سرتو بگ یاساس ریی تغ هیخوام  یو گفت:خب خب خب...م یصندل   یرو نشوندم
 .ادیبهت م رهیت یقهوه ا ی ...خب مونیباال...افر

 . کنمی حوصله گفتم:موهامو رنگ نم یب

  شیتو رنگ مو و لوازم ارا یو برا رونی تا برم ب  دمیخطرو به جون خر  ی:مگه دست خودته؟امروز کل
 بخرم.
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 کنم...گذاشتم کارشو انجام بده. یشتر ی مخالفت ب ومدین دلم

گرفتند...موهامو رنگ  یرنگ قرار داد...وقت یکرد و از رنگ به ابروها زد ...موهامم تو کیبار ابروهام 
 موهام کج کوتاه کرد.  ی از جلو یشست و کم

 به بدنش داد و گفت:   یو قوس کش

 کنم.  زیتم  نجاهارویحموم تا منم ا  برو

 .ستادمیا نهیا یجلو  س،یخ یگرفتم...کارم که تموم شد...با موها  یجا بلند شدم و دوش سرد از

 تر شده و رنگ چشمام پررنگ تر شده بودند.  دهیمدل رنگ، رنگ پر نیام با ا چهره

 .ومدی یبهم م  یاز رنگ بور قبل  شتریام ب رهی وت کی بار یابروها

بهم دست   جانی...هومدی ی طوفان از سال م کیسالم و عل یبه تن کردم...صدا ی شکالت شرتیت
 شد.  یزده م یشتر یداد...قلبم با شدت ب

 نه؟  ای ادی موهام خوشش م دیطوفان از رنگ و مدل جد نمیداشتم که بب جانیه  یلیخ

 اتاق باز کردم.  در

 .ومدی  یم رونی از ب صداش

 کجان؟  هی:بق

 ه؟ یوجود نداره منظورت ک یا گهید  ی هی:واال جز ما بقآزاد

 اروم، وارد سالن شدم. یکرد...با قدم ها  سکوت

 کرد.  یمبل لم داده بود و با اخم به ازاد خندون نگاه م یرو

 سالم کردم.  یاروم یصدا با

 رفت.  ادشیچهره ام...حرف زدن  دنیبا د یچرخوند و دهنش باز کرد تا جوابم بده، ول سرش
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شد...صورتش   دهیهم کش یصورتم شده بود...خندم گرفت...کم کم اخماش تو محو
 داشتم. یمزخرف  دیشد یحس دلخور  هی.رفت.. نی برگردوند...لبخندم از ب 

 ومد؟ یخوشش ن  دیجد یچهره  نیا از

 دادم موهام رنگ بشه!  یاجازه م دیفهمم نبا یخودم متنفر شدم...االن م از

 مبل رو به روش نشستم.  یرو  یاخم و دلخور  یکم  با

 دوخته بود.  ونیزی به تلو نگاهش

  یخوشش نم دیکه اقا طوفان از مِن جد نیا دادم به ر ی رفت و گ  ادمیرو  زیبود...همه چ  ریدرگ فکرم 
 .ادی

 خونه شدم.  نی ا تیبه اطراف انداختم...تازه متوجه جذاب  یچرخوندم و نگاه  چشم

قسمت   نی در چپ سالن و گوشه تر یداشت، در ورود ره ی ت یقهوه ا یکه پارکت ها یمتر  یس سالن
 یوار یها با کاغذ د واریرنگ اشپزخونه قرار داشت...د یبا فاصله از در....اپن قهوه ا یوجود داشت...کم

فوق العاده  یقهوه ا یراحت یشده بود...مبل ها دهیپوش  رهیت یکج قهوه ا یخط ها یکرم و طرح ها
 یساده و قهوه ا یوجود داشت، فرش ونیزی مبل ها، تلو یسالن رو پوشونده بودند...در رو به رو رهیت

 مبل قرار گرفته بود. یعسل  ریدر ز

 خوشم اومد.   ت،ینها یطرح و دکور خونه ب  از

 ه؟ یک یخونه  نجای:ادم یپرس یکنجکاو با

 کنترل رو سمت طوفان گرفت و گفت:متعلق به سرگرد اخمو.  آزاد

اشپزخونه،  یدادم تو یم حی کردم و از جا بلند شدم...ترج ی تر شد...متقابال، اخم دیطوفان شد اخم
و مدام به خودم  زهی اقا نگاه کنم و اعصابم بدتر بهم بر یو به اخم ها نمیبش نکهیکمک صبرا کنم تا ا

 " یکرد یبگم"آخ صحرا چه اشتباه

 .ختیر ی کنان، اشک م نیف نی بود و ف  ازی اشپزخونه شدم...صبرا با دقت در حال خورد کردن پ وارد

 ؟ یکن  یم هیگر شده؟چرایگفتم:چ نگران
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 کنم.  یخورد م ازی پ ه؟دارمیچ هی؟گریگ  یم یگفت:چ  غوشیج  غی ج یبرگردوند سمتم و با صدا  سرش

خورد کردن   ازیموقع پ  ختنیو اشک ر هیگر نیکه فرق ب  ستمیاونقدر خنگ ن گهی:صبرا خواهرم...د
 نفهمم!

 دستش، انداخت کنار و گفت:  یبزرگ تو کارد

خودم  یبرا یا گهید یارزو هیمتحول بشه...من...من   ینجور یا میکردم زندگ  یبگم اخه؟فکر نم  یچ
ام بابا هست و   یعروس  یکه تو یبخت برم در حال  یبه خونه  یخواست با شاد یداشتم...دلم م

 با...  دمویجد ی...و من با دل خوش زندگیطونیو مثل قبل شادو ش  ی..تو هستهیراض

 و گفت:آزاد شروع کنم.  نی آورد پا صداشو

...فقط صبر  میباهاش بجنگ میتون یسرنوشت ماست...و خداروشکر م نیو گفتم:ا رونی دادم ب نفسم
 . وفتهی یبابا هم به زندان م  یدرست بشه...بزود زی داشته باش تا همه چ

 زندان؟  رهیبرداشت و متعجب گفت:م هیاز گر دست

 زندان. وفتهی یگفتم:اره...با شهادت من م تند

 من کنان گفت:تو...با شهادت تو؟  من

 وفتهی یکه هست...قطعا م  یاگه شهادت من نباشه...با اون همه مدرک  یحوصله گفتم:حت یب
 دلم خنک شه... کمیوسط  نیزندان...بزار حداقل من ا

 بسته شدن بلند در اومد.  یحرفم تموم نشده بود که صدا هنوز

 دراز کرده بود و  یعسل  یاسوده پاشو رو الی رفتم...طوفان با خ رونیو از اشپزخونه ب دمیجا پر زا

 داد. یاخبار گوش م  به

 بود.  رکیج  ری ج یو صدا یک یغرق در تار اط،یرفتم...ح رونی سالن نبود...در سالن باز کردم وب یتو آزاد

 نزد. یزل زده بود...کنارش نشستم...حرف نیباغچه نشسته بود و به زم یکه لبه  دمیرو د آزاد

 شده؟ یز یگفتم:چ یکنجکاو با
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 عالقه منده؟  یو گفت:خواهرت به کس دیموهاش کش یتو دستش

 ؟ یدونست یهم گره زدم و گفتم:راستش، اره...مگه نم یتو دستام

 خبر نداشتم. یز یحرص گفت:نه...از چ  با

وگفتم:بهتره   دمیکش یکردم تا االن به عالقه اشون اعتراف کردن...هوف ی.فکر م افتاد.. میدوهزار تازه
 گه. ی...بهت م یو از خودش سوال کن یبر 

 باشه.  نیکار هم  نیبهتر دیتکون داد و گفت:شا سرش

 جا بلند شد و داخل خونه رفت.  از

  یهوا ... اسفند ماه و حال ودیوز یمیشدم...نس  رهیاوردم باال و به ستاره ها خ  سرم
 . دیکش یاخرشو م یقشنگش!...زمستون داشت نفس ها

شد...چشم چرخوند و با   اطی مخم بود...در باز شد و طوفان وارد ح  یبدجور رو  رکیج  ری ج یصدا
که   دمیاز کنارم رد شد، فهم یاما وقت نه،ی خواد کنارم بش  یکردم م  یمن، به سمتم اومد...فکر م دنید
 ...پنچر شده بهش نگاه کردم. ییسر بره دستشو هیخواست  یم

سرش   یینکنه بال ؟خدای زن یم ه یچه حرف نیگاز گرفتم...ا ؟زبونمیرفتی م یداخل ییدستشو یمرد یم
 ...زبونم الل!ادیب

با حس راه رفتن    یاومد...خواستم از جا بلند شم که برم داخل، ول رونی ب ییبعد، از دستشو قهیدق دو
 .دمی کش ی غیو ج دمیجا پرموهام از   یرو ،یز یچ

 کردم...  یتکوندم...هنوز حسش م یکردم...تند تند موهام م یپوستم حس م یرو  پاهاشو

 خودشو بهم رسوند وبا هول گفت:چت شده؟  عیسر طوفان

 وسط موهامه. یز یچ هی...یز یچ هیتند و با عجز گفتم:  تند

 گرد شد.  چشماش

 درست وسط موهام ، قرار داشت.  ،یبزرگ  ملخ
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 بردار.  نو یزدم:ا  غیج

 شوتش کرد.  ع،یحرکت سر هی اورد جلو و با  دستش

 ... دمیکش  یراحت  نفس

 قرار گرفت.  ،یکم یلیخ یکنارم بلند شد و درست رو به روم، با فاصله  از

 که... نهیتند گفتم:نه منظورم ا تند

 ؟ یبد ریی بهت گفت موهاتو تغ  یگفت:ک یاروم ی..با تن صدا

 گفتم:  عیسر

 نداشتم. ی کس  یبه اجازه  یاز ین

 .خفه خون گرفتم.

 !سوکمندی بهشون دست نزن...گ  گهید ی...ولادی :بهت م

 گفتم:لطفا..بلند شو. عاجزانه

حرکت، از جا   هیو با  دیچیجم جور کرد و بلند شد...در همون حال، دستش دور ساق دستم پ  خودش
 بلندم کرد!

داشتم تا حد امکان ، چشم تو  یو سع دمیکش  یکردم...ازش خجالت م یدادم و تشکر  رونی ب نفسم
 .میچشم نش

...چشمام بستم و با لذت نفس  دیچ یام پ  ینی ب ریز  یقرمه سبز  ی...بومیوارد خونه شد  همزمان
 عمرمه. یغذاها نیاز موردعالقه تر یکی...دمیکش

 ظرف بود.  یخورش تو ختن یشدم...صبرا در حال ر اشپزخونه وارد

 چرخوند و با لبخند بهم نگاه کرد. سرش

 ه؟ ی:چ
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 لبش گفت:  یلبخند رو با

  مین نی طوره...تا هم نیبعدش خبر نداره...واقعا هم  ی قهیگن ادم از پنج دق ی...راسته میدون یم
  یغصه  سهیپل دمیکه فهم یخوردم که آزاد منو دوست نداره...از موقع یم نویا یغصه  شیساعت پ 

  یمربوط به پدرمه...ول اناتی جر دنیفهم یکه با من داشت فقط برا یخوردم که رابطه ا یم نویا
 که... دمیفهم  شی پ ی قهیپنج دق نیهم

 . دیکرد و با ذوق، لبش گز  سکوت

 تکون دادم و گفتم:خب؟  هیچ یبه نشونه  سرم

که من دوسش دارم اونم دوسم  یکه به همون اندازه ا  دمیفهم شیپ ی قهیپنج دق  نیکه...هم:خب 
 داره.

کنه...چه    یرو اشکار م یلبم نشست...از همون اول مشخص بود...طرز نگاه ها همه چ یرو  لبخند
 باشه چه غم. یعشق باشه چه نفرت...چه شاد

بهش زدم و گفتم:عه!چه خوب...هرچند که از همون اول مشخص  یظرف برداشتم و گاز  یاز تو یبیس
 .نیبود که چقدر عاشق هم 

 زدم و گفتم:   یچشمک

 !دهینشون م زهارویچ  یلیطرز نگاه هاتون...نگاه خ از

 بودم؟  عیضا نقدریا یعن یو گفت: دیگز لبش

 ...هم تو هم طوفان! ادیز  یل یهوا تکون دادم و گفتم:اوو...خ یتو دستم

 گفت:طوفان؟! متعجب

  ستین  نیتو زبونم...منظورم ا  دیپر ینطور ی...همدیگفتم:نه...ببخش عیگرد شد...سر چشمام
 که...منظورم ازاده.

 رفت گفت:   یم رونی تکون داد و همونطور که از اشپزخونه ب سرش
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 روزها توهم ورد زبونت شده طوفان. نیا

 ها. دهینشون م زهاروی چ یل یزد و گفت:زبون هم خ  یچارچوب در...چشمک یتو ستادیا

 نصفه روسمتش پرت کردم.  بیبهش رفتم و س یغره ا چشم

 رفت.  رونیب  عیداد...زبونش در اورد و سر یجاخال

 طوفان بچسوبه...طوفان؟بشه من رو به  یهم منتظره هرچ نیحدقه چرخوندم...ا یتو چشمام

  یلیباهاشون برخورد داشتم خ ی زندگ یکه تو ی...تعداد جنس مذکر دمیکه تو عمرم د یمرد ن یبهتر
 و کدوم بده است! هیبود که ذات بد و خوبشونو بشناسم...بفهمم کدوم ادم خوب  یاونقدر  یکم بوده ول

هم  دیمغروره...شا ی...مهربون ولرکهیمتفاوت و ز یل یطوفان...با همشون فرق داره...خ یول
 .دونمیخودخواه...نم

 که کنارش باشه، به خودش به باله که طوفان رو داره.  یکه هست، اونقدر خوب هست که هرزن یهرچ

 بودن واقعا خوبه. کنارش

 :صحرا! 

 .دمیصبرا، از بغل گوشم...از جا پر  غیج  یصدا با

 حرص گفتم:چه مرگته اخه؟ با

 . نمیکم کن سفره رو بچکم  ای ؟بی:کجا غرق شد

 . میسالن برد یتو لیجا بلند شدم...با کمک هم، وسا از

 .دمی د نیزم  ینسبتا کوچک رو یسفره ا ز،یم یجا

 سفره گذاشتم و گفتم:  یشدم و ظرف برنج رو رو خم

 م؟یخور  ینم ز یم یرو

 . میندار زیکنار سفره نشست و گفت:نه...عادت به م طوفان
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 . میکن یکارو م  نیچسبه...چندساله که ا یم  شتریب  ینجور ی:اآزاد

 نشست کنار سفره و گفت:  صبرا

 ن؟ یکن  یم ی...شما باهم زندگنمیبب  یه

 ماست.  یمجرد یخونه  نجای:اره حدود پنج ساله که اآزاد

 . دهیاش خشک  ن؟همهی دی:چرا به باغچه نرس

 . میکش یبهش م یدست هی...سر فرصت حتما گهی:وقت نشد دازد

 کنم؟ ستشیمن راست و ر شهیذوق گفتم:م  با

 سرش اورد باال و متعجب بهم نگاه کرد. طوفان

 زنن؟  ینم  دیسف اه یمن از اونام که دست به س یکرد ه؟فکری:چ

 فکرو کردم.  نیهم قایاشاره اش تکون داد و گفت:دق  انگشت

 کردم به صبرا و گفتم: رو

 خونه با من! یبه بعد کارا نیا از

 ؟یو متعجب گفت:جد ستادیهوا از حرکت ا یصبرا، تو مونی پر و پ قاشق

 . نیخور ی...از فردا دست پخت منو م سی:

 .میکن فی تعر  موینی و گفت:بب دیابروهاش باال پر  طوفان

 حدقه چرخوندم وگفتم:  یتو چشمام

 !مین یب یم

 کنه. یحسابم م  زیر  ای...رهیگ یدست کمم م نکهیگرفت از ا یحرصم م دیشد

 !ذهیکه چقدرخوشمزه و لذ  دمیول رو که خوردم، فهما قاشق
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  یچاق م  یلیکنه، خ دایادامه پ  نطوریهم ایخدا یکردم تند تند و پشت سر هم به خوردن...وا شروع
 امشبه. هی نیهم گه،ینداره د  یب ی ع یشم...ول

 خوب و خوشمزه بشه.  نقدریکه دستپخت صبرا ا وفتهی  ی بار اتفاق م هی یسال

حلق صبرا کرد و    یدستش، بزور تو  یتو یسبز  ینون و قرمه  یسمت صبرا و لقمه  دیخودش کش  آزاد
 . ی...نه اونطور ینوش جان کن د یبا  ینطور یگفت:عا...ا

 بزور قورتش داد و با خنده گفت:دست بردار.  صبرا

 حلقش کرد. یرو هم تو یبعد یتوجه به حرفش، لقمه  یازاد ب و

 همزمان دست طوفان هم سمتش رفت.  ر،یاول تموم کردم، دستم بردم سمت کفگ اببشق

 وگفتم:ام..تو اول بردار.  دمیعقب کش دستم

 خواد تو بردار.   یعقب و گفت:نه نم دیهم دستش کش اون

 .گهیگم تو بردار د ی:م

 ...تو اول بردار. ستین یاز ی:ن

 :نه...بردار. 

 . ختیبشقابم ر  یپر کرد و تو  ریاورد جلو و بشقابمو برداشت...کفگ  دستش

 :ممنون. 

 . ختی بشقابم ر یپر تو ریکفگ  هیتوجه دوباره  یب

 دستت درد نکنه. هی:او...خوبه خوبه کاف 

 اش گذاشت.  یقبل  یسرجا بشقاب

...حواسم بود که دفعه  ختمیبشقابش برداشتم و دوبرابر برنج خودم، براش ر ع،یحرکت فوق سر  هی یط
 بود.  ختهیخودش ر یگنجشک برا یغذا یقبل اندازه  ی
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 باال انداخت و گفت:مچکرم.  ابروهاشو

 . می:چاکر

  یدونیچاله م ؟فازیزن  یم هیچه حرف نیو لبم گاز گرفتم...خاک تو سرت دختر ا  نیدادم پا چشمام
 . یبرداشت

 زد و گفت:  یکج  لبخند

 ته بخورش.  تا

 کردم به غذاش و گفتم:  اشاره

 . نطوریهم توهم

 باال انداخت و سرش تکون داد.  ابروهاشو

 شدم.  رهیدهنم گرفتم...با نگاهم بهش خ  یجلو بایباال اوردم و تقر  بشقاب

به   هیو چند ثان  دیاال پرحالتم، ابروهاش ب  دنیتونستم چشم ازش بردارم...سرش اورد باال و با د ینم
 همون شکل نگه داشت شد. 

 من، بشقابشو باال اورد و بهم زل زد.  مثل

 سمتش نشونه گرفتم و گفتم:  قاشق

 ؟ی ار یمنو در م یادا چرا

 مسابقه ام. هی:فقط حس کردم وسط 

 ...باشه!یبا من مسابقه بزار  یخوا  یپس م اها،

 باشه.  نی...پس مسابقه انطوری:که ا

 ه کردم و گفتم:غذا اشار به

 تونست زودتر غذاشو بخوره، برنده است.  یهرک
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 تکون داد و گفت:  سرش

 ؟ یاش چ زهیجا

 گفتم:  متفکر

 ده. یکه بازنده داره به برنده م  یز ی چ نیارزش تر با

 مکث، گفت:  یکم  با

 !قبوله

 زدم.  یطان ی ش  لبخند

 باخت.  یبرابر من غذاش حجم داشت و صد در صد م دو

 . میکن یمن شروع م ی:خب با سه شماره 

 کارو منم کردم و گفتم:  نیگذاشت...هم نیزم  یرو بشقابش

 . کی...دو...سه

مرگ   یانگار وسط مسابقه   مکهیکرد یکارو م  نیبه خوردن...اونقدر تند تند ا میشروع کرد عیسر
 .رهی م یر م و بازنده در اخ میبود یوزندگ 

  ،یباز هم دوبرابر من بود...با خوشحال  یغذا بودم، به ظرفش نگاه کردم...کمتر شده بود ول یا اخر
کرد و به   ری گلوم گ یقورت دادم...تو ده،یو نجو دهیدهنم گذاشتم...جو یکردم وتو مونی قاشق پر و پ

 سرفه افتادم.

 یاز غذا یسرم باال اوردم، ظرف خال  نکهیسرعت اب خوردمو هم تی بردم سمت تنگ اب،با نها دستتم
 .دمیطوفان د

 داد زدم:چطور؟  متعجب،

 و گفت:  واریداد به د هیتک  ،یبخش  تی لبخند رضا با
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 بازنده است؟  یک

 حرص و خشم گفتم:  با

 !من

 *** 

 اتاق باز کردم و وارد شدم.  در

 سرم اومد ودرو بست.  پشت

 تخت نشستم...دستم بردم سمت گردنم و قفل گردنبد مامانم باز کردم. یرو

 داد و منتظربهم نگاه کرد.  هیتک  وارید به

 در اوردم و گفتم:  گردنبد

 برام مهمه...خوب ازش مراقبت کن.  یل یخ یل یکه من دارم...و خ یز ی چ نیبا ارزش تر نیا

 ادامه دادم:  یجد یل یخ و

 . رمشی بشم و ازت پس بگ  مونیپش دیشا

 . رهیکرد و اومد جلو تا گردنبدو بگ یا خنده

 دستش.  یباز کرد، گذاشتمش تو دستش

 باال و بهش نگاه کرد.  اوردش

 گفتم:  یلبخند تلخ با

روز رفت بازار و   هیاورد... یدرش نم   چوقت ی گردنش داشت...ه یتو نیمثل ا یگردنبد  شهیهم مامان
 باارزشه برام.   یلیبه صبرا...خ  یکیداد به من و اون  یک ی و  دیدوتا مثل مال خودش خر

 شد و گفت:  رهی خ  بهش
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 .ی ر یپسش بگ  یتون یم

 به نشونه مخالفت تکون دادم و گفتم:  سرم

 .شی ری بگ دی...بادهیم زشوی چ نیکه بازنده باارزش تر رفتمینه...من پذ نه

 تکون داد. سرش

 شد.  دایصبرا پ  یدر اتاق باز شد و سر و کله  یناگهان   یلیخ

 االن. رمیخواستم مزاحم بشم...م  ی...نمدیهول گفت:اوه ببخش  با

 سمت در رفت و گفت:  طوفان

 خواستم برم.   یداخل...منم م  ایب نه

 رفت و صبرا وارد شد.  رونیاتاق ب  از

 .دمیگردنم باال کش یو پتو تا رو دم یتخت دراز کش یرو

 . دیپهن کرد و دراز کش ن یزم یرو یتشک  صبرا

 سمتم و گفت:  دیچرخ

 ؟ یدیتختش دراز کش یاتاق طوفانه و تو رو نجایا یدونست یم

 ؟ ی:جد

 :اره. 

که در  یوار یو قرمز...د یمشک ونیبا دکوراس کیاتاق مربع شکل کوچ هیشدم...  رهیدقت به اتاق خ  با
و قرمز وجود   یتوالت مشک  زیم  ،یکنار  واریاونطرف تر بود و در بغل کمد، د یداشت، کمد کم  یورود

 اکثرا عطر و ادکلن بودن، با چند تا شونه، ژل مو، سشوار و... زیم  یرو  لیداشت که وسا

قرمز   یو بالشت و پتو  یمشک  یبود و تخت که کنار پنجره بود، با روتخت میزخ  یاتاق مشک  ی پرده
 گذاشته شده بود.
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 شد؟ یامروز چ  یدون یچرخوندم و گفتم:م سرم

 شد؟  یگفت:نه..چ کنجکاو

 خنده!  ریحرفم تموم شد، زد ز نکهیکردم...هم فیرو تعر اطیمربوط به ح  اتفاقات

 سمتش پرت کردم و گفتم:  یبالشت

 . دمی...خب ترسنخند

 خنده اش گرفت و گفت:   یجلو بزور

 اخه؟  یلباستو کند چرا

 بودم. دهیترس  دایکردم...هول شده بودم و شد  یم کاری چ یگ یم :خب

 

 شدم وسد راهش شدم.   داریطوفان به سرکار بره، از خواب ب  نکهیزود، قبل از ا صبح

 کنان، به ساعت نگاه کردم.  ازهی بودم، خم ستادهیدر سالن منتظرش ا یجلو

 اومد.  رونیاست که منتظرم...بالخره، از اتاقش ب  قهیپنج دق حدود

 ده؟ یبه تن داشت...چرا فرم نپوش یوشلوار مشک  کت

 به سرتاپام نگاه کرد و گفت:  متعجب

 . ری بخ  صبحت

 و گفتم:  دمیکش یا ازهی خم  ناخوداگاه

 کنم؟ یخواهش  هیتونم ازت  یم گمی...مریتوهم بخ  صبح

 دلم گفتم:  یتو

 بگو باشه. تروخدا
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 تکون داد وگفت:بگو.  سرش

 . یبخر  اهیخوام چندتا نهال و گل و گ   ی:خب...ازت م

 :باشه حتما. 

 هم بخر.  لیب هی:

 گفتم:  عیبهم انداخت...سر ینگاه

 نداره.  دهیکود فا یحتما...ب  یرفتا....کود هم بخر  یم  ادمی داشت

 زنگ بزن.  ستین ادتیهست که  یا گهید زی و کج کرد و گفت:اگه چ سرش

 کنار تا رد بشه.  دمیسر راهش کش  از

 کنان گفتم:  ازهیخم

 . حتما

 به دست و صورتم بزنم...بلکه خواب از سرم بپره.  یتا اب ییدستشو یتو رفتم

 ازاد. نی کردم و همچن  داریاماده کردم و صبرا از خواب ب یا صبحونه

  یک یکرد و امروز  یحتش انتخاب ماسترا یبرا ییروزها هیکرد، اون   یکار م  میطوفان که دا برعکس
 از اون روزا بود.

 .میجمع شد زی م دور

 گفت:  ییبا خوش رو ازاد

 به صحرا خانم چه کرده. به

 زدم و گفتم:  یلبخند

 لطفا.  نیبش
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 و گفت:  ستادیما از حرکت ا دنیبست، از کنار اپن عبور کرد و با د یهمونطور که موهاشو باال م  صبرا،

 نه؟  یکارارو خودت کرد نی...همه انجای چه خبره ا نی...بب اووو

 نازک کردم و گفتم:  یچشم پشت

 بخور.  نیبش ا ی ؟بیفکر کرد یچ پس

 قرار داشت.  زیم یصبحانه، رو یشد بهش گفت وعده   یکه م یز یهرچ

 نشستم.  زیشستم و پشت م دستام

بهم  نقدریعمرم خوردم و ا یبود که تو یصبحانه ا نی...بهتر میصبحونه خورد  ،یخنده و شوخ   یکل با
 . دیچسب

 گذشت.  یحرفا خوش م   نیاز ا شتریفکر کردم اگه طوفان بود، ب نیبه ا  ه،یچند ثان یبرا

 بلند شد.   فونیزنگ ا ی...صداختمیخودم ر یبرا ییچا

 بلند شدم و گفتم:  عیخواست از جا بلند شه که سر آزاد

 . رمیمن م  نیبش تو

 کرد.  یتشکر 

 بود.  ستادهیدر ا یبا دست پر جلو ینگاه کردم...مرد فونیا ریتصو به

 اشپزخونه داد زد: یاز تو آزاد

 ه؟یک

 .هیک نمیبب  رمی...االن مدونمی:نم

 شدم.  اطی سرم انداختم و وارد ح یرو  یشال

 کرد و گفت:  یدست داشت، سالم یکه تو یچندتا نهال  هیبا  انسالی م یباز کردم...مرد درو
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 امهر؟ یآر منزل

 تکون دادم و گفتم:بله. سرم

 گذاشت و گفت:  نیزم یهارو رو نهال

 اوردم.  سفارشتون

 کردم و گفتم:  یتشکر 

 .ارمیبرم پول ب  دیکن  صبر

 گفت:  عیسر

 مبارک.  شیشاپی پ دتونی..پرداخت شده...ع ستی ن یاز ینه ن نه

 . نی:ممنون همچن

 د شد. در بلن یبعد، صدا قهیهارو کنار باغچه گذاشتم...دو دق نهال

 رفته.  ادشیرو  گهینهال د هی ...حتما دمیکش یهوف

 . دمیدست داشت، پشت در د یکه تو یلیبرعکس تصورم، طوفان رو با ب   یباز کردم...ول درو

 کرد و وارد شد.  یسالم

 سرش راه افتادم و گفتم:  پشت

 .ممنون

 برگرده گفت:بابت؟  نکهیا بدون

 :نهال ها!

 کنار باغچه گذاشت و گفت:  لی...ب دمیازش نشن  یجواب

 ؟ یبکار   یتون یم
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 اعتماد به نفس گفتم:  با

 نتونم؟! چرا

 *** 

  یگودال کوچولو...عرق از سر و روم م  هیکندن  یساعت گذشته بود و همچنان در حال تالش برا مین
 انداختم. یرو به گوشه ا  لی...با حرص بختیر

 غر کنان، وارد خونه شدم. غر

 فان کمک بخوام،نداشتم! از طو نکهیجز ا یا چاره

 که با اعتماد به نفس و مطمن گفتم چرا نتونم؟  یاومد....وقت ادمی رو   شی ساعت پ مین

 طوفان با پوزخند گفت:  و

 . یموفق باش پس

 گذاشت رفت داخل خونه. و

 انداختم. ی...به اطراف نگاهدمیکش یهوف

 اتاق بود.  یبودن و صبرا تو دنیو ازاد مشغول فوتبال د طوفان

 . ستادمیطوفان ا کنار

 دادن.  یم ینظر  جانیبا ه  یبود و هر از گاه یدر باز  غرق

 صداش زدم.   آروم

 .دیبود که نشن یغرق باز  اونقدر

 نداشت.  دهیصداش کردم...فا  دوباره

 سرش تکون داد و گفت:  یبود و کم یبه باز  رهی اش تکون دادم...همونطور که خ شونه
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 ه؟یچ

 خوام.   یعجز گفتم:کمک م اب

 :فعال نه.

  یادامه  یبه تماشا  یعکس العمل چ یه یشونه اش...ب ی...با حرص زدم محکم زدم رو دمیکش یهوف
 پرداخت.  یباز 

 زنگ خورد.  لشیراهم بکشم برم که موبا خواستم

 کرد.  یم ییصفحه خودنما ی" روامی"ت اسم

 اتاقش.  یرفت تو  عیبرداشت و سر لی زد...موبا خشکم

 ناخونام، کف دستم به سوزش انداخته بود. یز یمشت شده بود و ت دستام

 . دمیرفتم و درو محکم کوب  رونیب  ت،ی حرص و عصبان با

  هیتماس  دنیبا د  ینداد ول یت یاونهمه صداش کردم و اهم نکهی...از اتی مردم از عصبان یم داشتم
 واکنش نشون داد.  ع یدختر، سر

 رو کردم.  روی خاک باغچه ز اد،ی یدونستم از کجا م یکه نم یفتم و با قدرت دستم گر یتو لیحرص، ب  با

 به خودم اومدم که تمام نهال ها کاشته شده بود. یها گذشت...وقت  ساعت

  یرو بکنم که نم یکرد که بتونم کار  یبا من کار   تیعصبان نیواقعا ا ایبه گردنم گرفتم...خدا یدست
 تونستم؟

 طوفان و اون دختر بود. ریبه دست وصورتم زدم...هنوز فکرم درگ  یانداختم و اب یرو گوشه ا  لیب

 هم نامزد!  دیدوست دخترشه؟ شا نکنه

 گفت. یم یز یچ هیازاد  ایشد... یازش م  یحرف هیاگه نامزد بود  نه
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ساعت بال بال کردم   میمن ن  یجوابشو داد...ول عیبراش مهمه...چون سر  یلیمطمنم که خ نیاز ا یول
 ستم؟ یذره توجه...من براش مهم ن هیاز  غیرد

 تا حاال برات مهم شده؟ یک ؟ازییواقعا تو نیا صحرا

افکار از ذهنم   نیکرد...سرم تکون دادم تا ا یکه بهم توجه نم رهی گ ی...فقط حرصم مستیمهم ن  برام
 بپرن. 

 زد.  یخونه شدم...صبرا کنار ازاد نشسته بود و با ذوق داشت حرف م  وارد

 حواسم پرت شه...کنارشون نشستم و با لبخند گفتم:  نکهیا واسه

 خبره؟  چه

 با منه.   دیع دی...از االن گفته باشما...خرمیگ  یم دیاز ع می:دارصبرا

 با عشق بهش نگاه کرد و گفت:  آزاد

 !یتو بخوا یهرچ

از ته دل زدم و بهشون نگاه کردم...کنار هم نشسته بودن و دست   یشد...لبخند میلحظه حسود هی
 آزاد،

  یکنه و ازاد هم با خنده ، بهش نگاه م کاریگفت که قراره چ  یکمر صبرا بود...صبرا هم با خنده م  دور
 کرد.

 رومو برگردوندم.   یمصنوع یطوفان، با اخم دنیرفتن مبل رو حس کردم...سرم رو برگردوندم، با د فرو

 نگفت.  یز یاول چ  ی قهیپنج دق تا

 خطاب به من گفت:  صبرا

 ؟ یکن  یم کاری تو چ  نمی...بگو ببخب

 خنده گفتم:  با
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 زنم.  یمرغ رو رنگ م تخم

 با شمع هست؟ نهی:خوبه...)رو به ازاد گفت(ا

 :نه!آزاد

 کرد و گفت:  یاخم  مچهین صبرا

 نداره.  یچ یخونه ه نیا

 با خنده گفت:  ازاد

 .گهیطوفانه د ی خونه

 سمتم و گفت:  دیخودشکش  یکه طوفان ، کم دمیچشم د یگوشه  از

 ؟ یناراحت 

 گفتم:  تی عصبان با

 !نه

 تکون داد و گفت:  یکم سرش

 مشخصه. آره

 رفتم.  یغره ا چشم

 .میباغچه رو درست کن میتون ی...االن می:اگه بخوا

 . ستین یاز ی:ن

 بگه گفتم:  یز یچ نکهیاز ا قبل

 انجامش دادم.  خودم

 نگفت.  یز یشد...اصال بهش نگاه نکردم...سرش تکون داد و چ  رهیمکث بهم خ  با
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 . ارمیب   ینیری خالص شم...از جا بلند شدم و سمت اشپزخونه رفتم تا ش  تیاز اون وضع  نکهیا واسه

 گذاشتم.   ین یس یو تو  دمیظرف چ یهارو تو ینی ریش

 به دست، وارد سالن شدم.  ینیس

 صبرا و ازاد تعارف کردم و برداشتن.  به

 گذاشتم.  زیم یمبل و ظرف رو یرو نشستم

 : طوفان

 ؟ یبه من تعارف کن   یخوا ینم

 هام باال انداختم و گفتم:  شونه

 .یخودت بردار   یتون یم

 . دمیزدم و با ولع، طعمشو چش یدستم گاز  یتو ینون خامه ا به

 حس کردم. نشویسنگ نگاه

 شد.  دیدستم ناپد یتو ینون خامه ا ه،یاز ثان  یبزنم که در کثر  یا گهیگاز د خواستم

 خوردش نگاه کردم. یبه طوفان که داشت با ولع و تند تند م متعجب

 که پر از تعجب بود گفتم:  ییصدا با

 مال من بود! اون

 خورد گفت:   یکه م یحال  در

 مال منه.  حاال

 حرص گفتم:  با

 . یبردار  گهید ی کی  یتونست یم



 مانند تو 

222 
 

 هاش باال انداخت و گفت:  شونه

 . یبردار   یتون یم توهم

 . رمی رو از دستش بگ ینون خامه ا یجلو تا ته مونده  دمیحرص، دستم کش با

مبل   یاز قبل خم شد به عقب، اگه دسته  شتریجلو...ب  دمیکش شتریبه عقب خم شد، خودم ب یکم
 افتاد.  ینبود، حتما م

 مبل  یدادم و افتادم کنارش رو تعادم از دست ،یبه نون خامه ا دهینرس دستم

 شده بود. رهیباز مونده بود و بهم خ  دهنش

 لقمه اش کردم.  هیحرکت، نون خامه از دستش گرفتم و  هی یاش استفاده کردم و تو یحواس پرت  از

 خوردمش. یبسته شده، م  ییکنم، با لذت و چشما یباره دارم طعمشو تجربه م  نیکه اول انگار

نوش  یداشتم نون خامه ا ،یکم یل یخ یکه باز کردم، متوجه شدم کنارش افتادم و با فاصله  چشمامو
 کردم.  یجان م

 لبم پاک کرد. یاز جا بلند بشم که دستش اورد جلو و با انگشت اشاره اش گوشه  خواستم

 خامه روش بود، رو خورد. یا کهیچشمام زل زد و انگشتش که ت به

 ت: باال انداخت و گف  ابروهاش

 خوشمزه است.  چقدر

  فیدادثم...خاک تو سرت...مثل بچه ها دهن خودتو کث نیلباسم پا نیروش بلند شدم و است از
 ؟یکرد

 خوبه مسخره ات نکرد.  باز

 .میو صفاش حرف زد دی اخر شب، درمورد ع تا

 هام شروع شد.  ازهیاز دوازده گذشته بود که خم ساعت
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 جا بلند شدم تا مسواک بزنم.  از

 اخه؟ هیام؟کیشدم...هنوز فکرم مشغول بود...ت رهی شدم و مسواک زنان، به چهره ام خ ییدستشو وارد

از ترس   نه،یطوفان در ا یچهره  دنیسرم باال اوردم، با د یکنم...وقت  یخم کردم تا دهنم خال سرم
 . دیشونم باال پر

 ۳رو برداره.  کی کوچ ینارنج  یاورد جلو و از باال شونم رد کرد تا حوله  دستش

که دور کمرش بسته بود، مشغول خشک کردن   یبرهنه، با حوله ا مهیشدم...ن ره ی بهش خ نهیا یتو از
 موهاش با حوله شد. 

 ؟ یکه چ یزل زد کلشی ...خجالت بکش...بر و بر به هدیو لبم گز نی انداختم پا سرم

 و مشغول مسواک زدن شدم. نی م پاانداخت سرم

 صداش سرم باال اوردم:  دنیشن  با

براش ارزش قاعلم...و   یلیعضوخانواده است و خ نی تر کی...کوچامیخواهر دارم که اسمش ت هی
 . یتونم جوابشو ندم...خواستم باهاش اشنا ش یزنه، نم  یهروقت زنگ م

 رفت.  رونی بگم، از در ب یز ی چ نذاشت

 انداختم. ن یاسوده، سرم پا یالی و خ ق،یعم  یلبخند با

 شدم.  داریروز بعد، با نشاط از خواب ب صبح

 به دست و صورتم زدم و مشغول اماده کردن صبحونه شدم.  یآب

 رفتم تا به گل ها اب بدم.   اطیح یکارم تموم شد، تو یوقت

 . نمیصبرانه منتظربودم غنچه هارو بب  یب

 م: خوند یلب اهنگ م ریمشغول بودم وز یحساب 

 زنم ینفس م نفس
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 تو قاتل من  عشق

 من یتو برا یدور 

 ی قلب ستیا باعث

 ام یپس تو برنم از

 ه یبه چ  یدونم چ ینم

 . ری :صبحت بخ

 رومو برگردوندم و گفتم:  عیسر ،یو شلوار چارخونه ا ی طوفان، با رکاب دنی...با ددمیترس از جا پر با

 . نیهمچن

 کنه...سرما نخوره! یلباس تن نم هیصبح  اول

 اومد. رونیب ییدستشو یگفتم...از تو رلبی ز ینکنه ا خدا

 ؟ ی رونی ب ییدستشو نیا ادیم شهیهم چرا

 .ادی خوشش م شتریب نیاز ا دیهام باال انداختم...شا شونه

 کنارم رد شد و وارد خونه شد.  از

 با باغچه سرمو گرم کردم و بعد رفتم داخل. یکم

 . ومدی یخونه م یحرف زدن از تو  یصدا

 همشون دور هم مشغول صبحونه خوردن بودن. دم،یاشپزخونه کش یتو یسرک

 شدم  گفتم:  وارد

 جمع بود گلتون کم بود. جمتون
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  یو خنده   ستادیحرفم، دست شاز حرکت ا نیا دنیبه دهنش بود، با شن یکه رسوندن لقمه ا طوفان
 اومد.  یز یر

 کنارش و با حرص گفتم:  نشستم

 حرف من خنده داشت؟  یکجا

 نگام کنه گفت:  نکهیا بدون

 !شی چیه

 باال انداختم و گفتم:  ابروهام 

 !گراز

 . مونی:م

 :االغ. 

 گفت:  یاروم تر  یسرش کج کرد و با صدا یکم

 وراج.   رزنیپ

 . دمیپاش کوب  یکم روحرص، پام اوردم باال ومح با

 خورد.  زیو زانوش به م دیجا پر از

 حرکت، سرش چرخوندن و متعجب بهمون نگاه کردن.  نیو ازاد که مشغول صحبت بودن، با ا صبرا

 به دوتامون انداخت و گفت:   ینگاه صبرا

 شده؟  یز یچ

 گفتم:  یمصنوع یتیم یطوفان کردم و با صم  کینزد خودم

 . ستین  یخوبه...آره مشکل ی...همه چستین یچ یبشه...ه یز یچ یخواست یمگه م نه
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 گفتم. یتند و پشت سرهم م تند

 گفت:  یمصنوع  یهم دستش انداخت دور شونه هام و چسبوندم به خودش و با لبخند طوفان

 . ستین  یمشکل چی...هدرسته

 بودم.   رهیبهشون خ ،یبهمون نگاه کردند...با لبخند گل و گشاد مصنوع متعجب

 . دمیطوفان کوب یپهلو یمشغول کار خودشونون شدند، با ارنج تو نکهیتکون دادند و هم سرشونو

 شونه هام برداشت.  یشل شد و از رو  دستش

پام که از درد نفسم بند اومد و سر   یرو دیدر برم که با پاش اونقدر محکم کوب  تیاز موقع خواستم
 شدم.  خکوبیخودم م  یجا

 گوشم کرد و گفت:  کیلبش نزدگلوم خفه کردم... یتو غمیج

 . وفتیداره...پس با من درن یعکس العمل هی یهرعمل

 دستش گرفت وفشرد و گفت:  یدستم تو مچ

 . یمهارتشو داشته باش دیبا ،یبا من بجنگ  یبخوا اگه

 شده ام گفتم:  دی کل یدندون ها یال از

 مهارتشو ندارم؟  یدون  یکجا م  از

 زد و گفت:   یپوزخند

 .یدونم که ندار  یم

 گفتم:  نیو در همون ح رونیکرد دستم از دستش بکشم ب یسع

 تونم ثابت کنم.  یم

 انداخت و گفت:  یودستاش دور صندل  یکنار، لم داد به صندل دیکش خودش
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 پشت بوم منتظرتم. یرو گهیساعت د می...ننطورهی...حاال که اباشه

 دستم مالوندم و گفتم:  مچ

 !یاوک

... 

قراره باهاش رو در رو   نکهیداشتم از ا یپشت بوم حاضر شدم....حس خوب یفت رو که گ  یساعت سر
 .گهید زیچ هیهم  دیشا  ایشدن بود  عیضا دی حس بد هم داشتم، شا هی نطوریبشم و هم

 برسونم.  یکه ناخواسته بهش ضرر  دمی ترس یم  نیاز ا شتریب

 شد.  ینم دهید د،یاز نور خورش یبود و اثر  یکامال ابر  هوا

 وارد شد.  یبعد، از در ورود قهیدق دو

 زدم و گفتم:  یبه کمر، پوزخند  دست

 . ی...فکر کردم جا زدیبخوا راستشو

 لباسشو داد باال و گفت:  یها نیآست

 . یو )اشاره کرد به در و ادامه داد(در بر   یجا بزن یتون ینشده...م  ریتو د یبرا

هارو باال زدم و با   نیگشاد به تن داشتم، است یوکم دیسف یمردونه  رهنی...پمیستادیهم ا یبه رو رو
 پوزخند گفتم: 

 . یکورخوند

 شدم.  مونیپش یقدم اومد سمتم، مثل چ هی یوقت دونهیم خدا

 گفتم:  یساختگ  یشجاعت  با

 ؟یبلد  نوی هم ن؟فقطیهم

 داد.  چیسمتم و دستم پ دیجهش، پر هی با
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 کردم دستم ازاد کنم. یداد زدنم گرفتم و سع یجلو

 و از پشت، به خودش چسبوندم.  چرخوندم

 گوشم کرد و گفت:  کینزد لبش

 کوچولو.  ؟جوجهیر یگ  یهارو م ی!چرا ژست حرفه ایستیبلد ن   یچیکه ه تو

 نگفتم.  یز یدادم و چ  رونی با حرص ب نفسم

 گفت:  دهیکش  یگرفت با لحن یکرد و همونطور که ازم فاصله م  ولم

 !یداشته باش  یخوب   روز

به سرم زد...با دو رفتم سمتش و از شونه هاش گرفتم، با پا   یمونده بود که به در برسه، فکر  هنوز
 . نیپشت زانوش و زدمش زم دمیکوب

 خواست.   یزور م   یلیخ  ییخدا

 گرد شده گفت:  یکم ییو با چشم ها متعجب

 ؟ یاز کجا بلد بود نویا

 کج کردم و گفتم:  سرم

 اکشن گذروندم. یها لمیف دنید یتو موی تا االن زندگ یول ستمین دهید  میمثل تو تعل درسته

 انداخت باال و گفت:  ابروهاش

 نبود.  بد

 سمتش دراز کردم تا بلندش کنم. دستم

 بغلش افتادم.   ی...از شانس بد، تونی کنم، زدم زم  یکار  نکهی گرفت و قبل از ا دستم

 بودم. رهیگرد شده، بهش خ   ییدهن باز و چشما با
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 کج کرد و گفت:  سرش

 اکشن گذشته. یها لمیف  ینصف عمرم تو منم

 عاشقانه گذشته باشه. یها لمیف ینصف عمرش تو شتریانگار ب ت،یموقع نیا یتو

 جم و جور کردم و ازش فاصله گرفتم.  خودم

 جا بلند شد و گفت:  از

 .ی نی ب یاکشن م لمیعاشقانه و درام...ف یها لمی ف یبرعکس اکثر دخترا، جا نکهیبرام...ا جالبه

 انداختم باال و گفتم:  ابروهام 

 . نمیب  یهم م یجنگ

 . دیچی ام پ ین یب  ریعطر تلخش ز  یکرد و از کنارم رد شد...بو یخنده ا تک

 رفتم و وارد خونه شدم.  نیپله ها پا از

 . دیچیام پ  ینیب  ریغذا، ز یبو

 اشپزخونه مشغول پخت وپز بود.  یتو صبرا

 و گفتم:  واریدادم به د هیتک

 پزه.  یمن باشم که غذا م نیبه بعد ا   نیبود از ا قرار

 تکون داد و گفت:  سرش

در  مارستانیسر از ب ای میمون ی گرسنه م ایدم خودم درست کنم...اگه به تو بسپارمش  یم  حیترج 
 . میاریم

 و گفتم:  سرم تکون دادم یکه از خدام بود، سر  من

 . هیفکر خوب آره
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 و گفت:  دیخند

 طلب.  فرصت

 برداشتم و گفتم:  ز یم یرو  ازی بیس

 . میچاکرت

... 

 .میدور سفره جمع شد یهمگ

 به شام خوردن.  میشروع کرد و

 نگذشته بود که صبرا با ذوق گفت:  قهیدق پنج

 د؟ یخر یبرا میبر یک

 . ی:هر وقت که خواست

 صبرا انداخت  گفت:  یدستش دور شونه ا آزاد

خراب   ی...همه چنهیشناسه، شماهارو بب  یکه باباتو م یشخص هی...چون اگه دیمواظب باش  یلیخ  دیبا
 .شهیم

 : طوفان

...و  نیحرف نزن  یدنبالتون...با کس  میای...خودمون منینش یکس نی...سوار ماشدی...مراقب باشدرسته
 چهره اتون معلوم نباشه. دی کن  یتا حد امکان سع

 . یافتاب نک یدارم...و ع ازیکاله ن هی:من 

 ؟ یندار   ازین یز ی فرستم...صبرا تو چ  یتکون داد وگفت:قبل از رفتن برات م سرش

 : صبرا

 .هیکاله کاف هی
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و شستن ظرف ها افتاد گردن  میجمع کرد یزده نشد...بعد از شام، با کمک هم، همه چ یحرف گهید
 من.

رو در   شبندیکار ظرف ها تموم شد، پ  یتماشا کنند...وقت  یلم یتا ف  ونیزیتلو  یو صبرارفتن جلو آزاد
 رفتم.  رونی اوردم و از اشپزخونه ب 

 خوردن. یوتخمه م دنید یاک مترسن لمیخاموش، ف  یبودن و با چراغ ها  ونیتلوز یجلو همشون

 اتاق، که با حرص صبرا...سره جام خشکم زد. یراهم بکشم برم تو خواستم

 م؟ ینیباهم بب  لمویف یای :صحرا؟چرا نم

 بخوابم. رمیم ادی :خوابم م

 ترسناکه امساله. لمیف ن ی...بهترنمی بب نجایا ای...مگه ساعت چنده؟بالیخی :ب

 کردند.  یدهنم بزور قورت دادم...همشون منتظر بهم نگاه م اب

 به سمتون رفتم و کنار طوفان نشستم.   ناچار،

 وحشتناک قرار گرفته بود. یها  لمیف یجز دسته  ایاحضار بود و گو لمیف اسم

 . رمیگازش بگ دن،یکش غیج یجا   از،ی بغلم گرفتم تا در مواقع ن  یتو یبالشت

 د...از ترس، بالشتوگاز گرفتم.بو دهیوحشتناک رس یجاها به

 خفه کردم. غمیترسناک اومد، چشمامو بستم وج یصحنه  هی نکهیهم

 و گفتم:  ستادمیطوفان، صاف ا دنیدستم نشست...چشمام باز کردم، با د یرو یدست

 .یخوب لمی...چه فهه

 شد.  ری دور شونم انداخت و به خودش چسبوندم...حس ارامش به قلبم سراز دستشو

عطر منحصر به فرد رو   نیهام پخش شد...اگه اسم ا  هیر یعطرش تو ی...بودمیکش یق یعم  نفس
 خرمش.  یبدونم، حتما م
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 گذشت.  یترس  چیبا ارامش و بدون ه  لم،ی ف یاخرا تا

 صبرا رو فحش دادم.  یطوفان ممنون بودم و کل از

 زدم و وارد اتاق شدم تا بخوابم.  مسواک

 . ختیعکس طوفان،حس کردم قلبم ر دنی...با ددمی...چرخدم یخودم کش یرو پتو

 که من دارم؟  هیچه وضع نیا ایخدا

 کردم بخوابم.  ی...رومو برگردوندم و سع دمیکش یق یعم  نفس

 بود.  دهیفا یجا بلند شدم...هر چقدر منتظر بودم که خوابم ببره، ب از

و    دیشونه اش گذاشتم...چرخ ی...رفتم سمتش...دستم رودمیرو د یمرد ی هی باغچه شدم...سا وارد
 سرد بهم نگاه کرد. یلیخ

 صداش کردم.  متعجب

 :طوفان؟ 

اش، حاله  نهی قسمت س یبه تن داشت...رو  یرنگ یبهم زل زده بود...لباس خاکستر  یحرف چیه بدون
 کم کم بزرگ و بزرگتر شد.  یبود ول  کی قرمز در حال پخش شدن بود....اول کوچ یا

 بهش نگاه کردم و گفتم:   ریمتح

 .یکن  یم یز ی خونر یدار 

 قلبش گذاشتم و گفتم:طوفان...خون!  یرو دستم

 گفت:  رلبی و ز  نیزم یرو افتاد

 منو کشت...اون.  اون

 .دیچک  ی...عرق از سر و روم م دمینفس زنان از خواب پر نفس

 خشک شده بود.  دهنم
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 .دمید یچه خواب بد ایخدا یوا

باز  خچالیجا بلند شدم....وارد اشپزخونه شدم ...حوصله نداشتم که چراغروشن کنم...در  از
پشت   یفرد دنیدرو بستم، با د نکهی...هم دمیشاب برداشتم و سر ک یکردم...خودش نور داشت...بطر 

 خفه شد. غمیدهنم گذاشت و ج یکه اون زودتر دستش رو دمیکش یغی از ترس ج  خچالی کنار 

 گفت:   خچالیبه   چسبوندم

 ..اروم باش منم.سی...هسیه

 صداش، اروم شدم ودستش پس زدم. دنیشن  با

 : گفتمیاروم  یصدا با

 ؟ یکن  یکار م   یچ نجایا

 سوالو دارم. نی:اتفاقا منم هم

 :اومده بودم اب بخورم.

 کرده بودم، خورد.  یکه دهن یباز کرد و از بطر  خچالی در

 خنده گفتم:  با

 کردم.  یمن دهن اونو

 رفت گفت:  یسمت اتاق م  یکرد سمتم و همونطور که همراه بطر  پشتش

 دونم...عادته.  یم

 ت و بلد بودشون.داش رنظریرفت...رفتارامو کامل ز نیاز ب  لبخندم

 خوشم اومد. یچرا! ول دونمینم

 زدم و وارد اتاق شدم.  یلبخند

 به باغچه بزنم.  یو سر  اطی ح یگرفتم برم تو می...تصمومدیصبح بود...خوابم نم یدما دم
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 گل ها شدم. یار یمشغول اب رلب،ی ز یاواز ها با

 شد.  یاز روز قبل م شتر یبرد تا غنچه بدن و من هرروز حس انتظارم ب  یم وقت

 گفتم. یر ی و صبح بخ ستادمیطوفان، صاف ا دنیدر اومد...سرم چرخوندم...با د یصدا

 جوابمو داد.  نیدر رفت و در همون ح سمت

 به تن داشت.   یزرشک   رهنیبه پا و پ   یمشک  نیسر تاپاش نگاه کردم...شلوار ج  به

 شدن در، به خودم اومدم.  دهیکوب یصدا با

 به اشپزخونه زدم.  یخونه رفتم و سر  داخل

 گذروندم. ینبود...سر خودم با صبحونه درست کردن و اشپز  چکسیه

 شد.  دایکم سرو کله اشون پ  کم

ه صحبت  من، شروع کرد ب ی افهی به ق یو لبخند به لب وار اشپزخونه شد و با نگاه  یبا انرژ  صبرا
 کردن.

 کار دارم. یبخورم که کل  نمی! بشی...به به عجب صبحانه اری :صبحت بخ

 رو به روش و گفتم:  نشستم

 ؟یکار  چه

 . دیخر میر یرفته؟امروز م ادتی:مگه 

 :ساعت چند؟ 

 که خلوت تره. رونیصبح برم ب دمیم  حی...ترج گهیدو ساعته د یک ی:

 مربا توت برداشتم و گفتم:  یا لقمه

 . هیفکر خوب آره
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 تکون داد و مشغول خوردن شد.  سرش

صبرا  یکه صحبت ها  یساعت بعد، در حال  می...نرونی رفت ب  نیهم  یطوفان افتادم...پس برا ادهی
 خورد، مشغول جمع کردن ظرف ها شدم.  یداشت مغزمو م 

 حرص گفتم:  با

 مغزمو. ی...خورد یتو بخوا یتو باشه...هرچ ی قهیصبرا...همش به سل باشه

 .شهیم ریخواستم...بدو حاضر شو که داره د یجوابمو م   نی:هم

 گفتم:  عیبلند شد...سر فونیزنگ ا یصدا

 کنم.  یباز م  من

 انتظارم، طوفان پشت در بود.  طبقه

 زدم و درو باز کردم.  یلبخند

  یمشک  یافتاب یها کنیدستش، وارد شد...کاله و ع یتو یها لونیدر منتظرش شدم...با نا یجلو
 داشت. 

 خنده گفتم:  با

 . یدیخودت خر ی برا  نارمیکه ا نمیب یم

 ابروشو باال داد و گفت:  یتا هی

 بشن. دهید دیام که نبا ییجز کسا منم

 خودم پنهان کردم و گفتم:   یشد...خوشحال  یدلم عروس یتو انگار

 ؟ی ایتوهم با ما م یعنی

 چشمش برداشت و گفت:  یهاشو از رو نکیع

 از شما محافظت کنه. دیبا ی...پس کامیب دیکه با معلومه
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 تکون دادم و گفتم: سرم

 .درسته

 دست طوفانه.  المیاومد وسا ادمیاتاق تا حاضر بشم...تازه  یبدو رفتم تو بدو

 بدو بدو برگشتم و گفتم:   دوباره

 هام من کو؟  لهیوس

 داده بود....دستش اورد باال و با خنده، نشونم داد. هیاپن تک  به

بود   کی نزد نکهی کرد و هم ریاز شانس بدم، پام به فرش گ  یول  رمیاز دستش بگ لونیکه نا دمیپر
 و هوا گرفتم.  نیزم یطوفان خم شد و تو وفتم،یب

 گفت:  ،یلبخند فوق جذاب با

 ...مواظب باش. رمتیتونم بگ یکه هردفعه نم من

 گفتم و خودم جم و جور کردم.  رلبیز یشیا

 داد دستم و بهم زل زد. لونینا

 اتاق تا لباس بپوشم. یرفتم تو عیزدم...سر ی...ناخوداگاه لبخنددمیچشماش د یرو تو خنده

...کاله به سر  یخ ی یبه تن کردم...همراه شلوار ل یبلند یمشک یکش شل بستم...هود هیبا  موهام
 خودم انداختم. کاله یرو هم رو یکردم و کاله هود

  یخوام کس یام و نم  یکنه ادم معروف  یندونه فکر م  یانداختم....هرک  نهیا یبه سر تا پام تو  ینگاه
 چهره ام بشناسه.

 دادم. انیرنگ، به اراشم پا یزدم و با رژ لب زرشک  ملی ر یکم

 اومدم، صبرا از کنارم رد شد و گفت:  رونیاتاق ب  از

 خوام باهات ست کنم.  یخوشم اومد...منم م خوبه
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و   رهیت  یبلند و شلوار خاکستر   نیاست رهنی باز شد و طوفان، با پ ییزدم...در اتاق رو به رو یلبخند
 اومد.  رونی و کاله به سر، ب یمشک  نیشلوار ج 

 زد و گفت:  یلبخند دنم،ید با

 ؟یا آماده

 دادم و گفتم:تکون  سرم

 .آره

 مبل ولو کردم تا صبرا کارش تموم بشه. یاشپزخونه رفت، خودم رو سمت

 اومد. رونی بعد، حاضر و اماده ب ی قهیدق پنج

 .میشد  نیماش سوار

 کدوم اهنگه. دمیاول اهنگ، فهم تمیر دنیروشن کرد...با شن  ظبط

 . دمیشن یطوفان رو هم م یزمزمه ها شی جاها هیخوندم...  یلب با اهنگ م ریز

 پارک کرد. دیخر کنارمرکز

 .میاز پاساژ ها، قدم برداشت  یکی و سمت   میشد ادهیپ  نیماش از

 انداختم. ینگاه کامل م هیشدم،  یکه رد م ینیتریکنار هر و از

 خواستم. یجفت کفش م  هینداشتم...فقط   ازین یا لهیوس

 داشت.  یقشنگ یها شدم...کفش ها کیاز بوت یک ی وارد

 از ابروهاش داشت.  یک ی  یکه باال ینگ یو پرس خی س یمشک یبود با موها یپسر  فروشنده،

 دهن داشت، جوابمو داد. یکه تو یاز ادامس یملچ ملچ ناش یکردم،با صدا یسالم

 . یخانم  ی:سالم
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 زدن کفش ها شدم.  دیمشغول د 

 بهم زل زده بود. ،یحرکت  چیه ینگاه بهش انداختم...ب  هی یرچشم ی کردم...ز یحس م نشویسنگ نگاه

 نکردم و به کارم ادامه دادم...صداش در اومد:  توجه

 نگل؟ یس  ای یرل  یخانم 

 گفتم:  متعجب

 ؟یچ

 نه؟ ا ی یدار  یز یچ ینامزد ی دوست پسر  گمتی:م

 رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 . ستیشما مربوط ن  به

 دستو پاش نداشته باشه! ینفرو تو  هی یجواهر  نی همچ شهی:اخه مگه م

 گفتم:  تی عصبان با

 بدون.  حدتو

 و گفت:  زی م یابروشو انداخت باال و ارنجش گذاشت رو یتا هی

 ناز نکن..شماره بدم؟ حاال

 ...از شانس بد، در باز شد و طوفان وارد شد. رونیسمت در رفتم تا برم ب  ت،ی عصبان با

 شعور انداخت.  ی ب ینگاه به همون پسره  هینگاه به من و  هی

 گفت:  یاخم  با

 اومده؟  شیپ  یمشکل

 گفت:  عیسر نینقطه چ یکه پسره  ست،ین یبگم نه مشکل خواستم
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 . یبه شما مربوط ن هیزنوشوهر مشکل

 نگاه انداخت.  هیبهم  یرچشم یز طوفان،

 کمرم حس کردم.  یسرد رو عرق

 قدم برداشت و گفت:  هی

 بگو؟  دوباره

 . یزنمه...به تو مربوط ن  گمتی:م

 و گفت:   زیرسوند به م خودشو

 بابا.  نه

 . زیم  یبزنه، طوفان، با دو دست سرشو گرفت و کوبوند رو یطرف حرف  نکهیاز ا قبل

 دادش بلند شد.  یصدا

 با خشم گفت:  طوفان

 چه.  یعنی ستیبه تو مربوط ن یفهم ی...مس ی به جرم مزاحمت گزارشت دادم به پل یوقت

 گفت: التماس  با

 کنم.  یغلط کردم....ولم کن...تکرار نم  اقا

 لبم نشست.  یرو   یلبخند ناخوداگاه،

  ادمیاز  ی...اونقدر غرق لذت شده بودم، که همه چمی اومد رونیتوجه، دستم گرفت و از مغازه ب  یب
 رفت. 

 اخم الودش نگاه کردم.  یاوردم باال و به چهره  سرم

 خودش رسوند به ما و گفت:  صبرا،
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 تمومه. دامیخر من

 در اورد و داد دست صبرا و گفت:  بشی ج یاز تو  نی ماش چیسو طوفان

 .میایتا ما ب  نی ماش یتو  برو

 زد و دور شد.  یچشمک  طنتیدور از چشم طوفان، با ش  صبرا،

 کنه. یاستفاده م ی...از هر فرصت نی رو بب  نکبت

 و گفت:  کی بوت  هی یجلو کشوندم

 تو.   برو

 شدم، پشت سرم اومد داخل.  وارد

 بود.  یفروشنده مرد متشخص ندفعه،یا

 گفتم. یدیلبخند، سالم و خسته نباش  با

 .د ی:سالم ...سالمت باش 

 رو گرفت.  یکفش هی چشمم

 پام گفتم تا بپوشم. زی...خوشم اومده بود...سادمیپرس متشیق

 مورد نظر رو اورد و داد دستم.  زیسا

 . دیرس  یدستم نم یبلند بود...خم شدم تا کفشو به پا کنم ول  یلینشستم...خ یصندل یرو

 ...طوفان خم شد و کفشمو از پا در اورد. دمیکش یهوف

 خواب هم نداشتم.  یتو یرو، حت یحرکت   نیبهش نگاه کردم...انتظار همچ   ریمتح

 گفت:  و ستادیبه پام کرد و سر پا ا  کفش

 خوبه؟ 
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 گفتم. یاره ا یاروم  یبودم، با صدا ری که هنوز تحت تاث  من

 کفشم به پا کردم.  نم،ی بش یصندل  یرو نکهیشدم و بدون ا بلند

 به دست، منتظر من بود.   لونیکارم تموم شد، که طوفان حساب کرده بود ونا یوقت

 کردم.  یزده، تشکر   خجالت

 .م یشد نی و سوار ماش می اومد رونی ب کی بوت از

 بود حرف زد.  دهیکه خر   یلیبه خونه، صبرا راجب وسا  دنیرس تا

 کرد.  چیطوفان رو درمورد خانواده اش، سوال پ ن،یدر همون ح  و

 . ارمیخم شدم تا کفشام در ب  ،ی با خستگ م، یدیبه خونه رس یوقت

 لبم جاخوش کرد.  یرو یافتادم...باز لبخند بزرگ  کیبوت ی حرکت طوفان تو ادی

 م و وارد شدم.باز کرد در

 . دمیازاد شن یصدا

 ن؟ یدی:رس

 گفتم:  یشوخ با

 . میهنوز تو راه نه

 شده بود. ینشسته بود و مشغول ور رفتن با ماه   زی م یاشپزخونه، رو یکرد...رفتم تو  یا خنده

 ؟ یکن  یم  کاری :چ

 درست کنم. یکباب یخوام واسه شام ماه ی:م

 ذو قگفتم:  با

 جون...من عاشقشم. اخ
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 . دمیپوش یشد...لباس نازک یداشت کم کم گرم م هوا

 شدم.  اطی به پا کردم و وارد ح ییدمپا

 .دمیکش یق یهوا پخش شده بود...با لذت نفس عم  یتو یدود یماه یبو

 زدند.  یخوردن، حرف م  یینشسته بودند و همراه چا یوایکنار منقل د یفرش یرو یهمگ

 که بود، کنار طوفان بود.  یخال  یشسته بودند و تنها جاو ازاد کنار هم ن صبرا

 نشستن اونجاست! یته دلم خوشحال شدم که تنها جا برا ییجورا هی

 به سرتاپام انداخت.   ینشستم...سرش برگردوند و نگاه کنارش

 شد. ای بساط شام خوردن مه قه،یاز چند دق بعد

 .میو مشغول خوردن شد میپهن کرد یسفره ا اط،یح  یهمون فرش تو یرو

 . میزدند و ما، شنونده بود  یتمام مدت، صبرا و ازاد حرف م در

 .میظرف هارو جمع کرد گهیشام تموم شد، با کمک همد یوقت

طوفان جلوم ظاهر شد، هول  هویکه خواستم از در عبور کنم،  یهم گذاشتم و موقع یظرف رو چندتا
 شدم و ظرف ها از دستم ولو شدن.

دوتا ظرف هم شکستن و خسارت به مالش   یک یشد و   دهیلباسش مال یظرف ها رو ی بو چر یف یکث
 زدم.

 کردم و خم شدم تا جمعشون کنم. یکنم...هول زده، تند تند معذرت خواه هیگر ای بخندم  دونستمینم

 شکسته جمع کنم.  یها کهیمن خم شد و کمک کرد تا ت  با

 تند گفتم:  تند

 .یبر  یکنم..دستتو م یار من جمع م...بزیکمک کن خوادینه تو نم  نه
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کف دستم فرو رفته بود...و خون شروع کرد به چکه  یتو شهیدستم حس کردم...ش  یتو یسوزش
 کردن.

 دستش گرفت و گفت:  یتو دستم

 .یکمکت کنم....تو دستتو برد بزار

 ام. ی...چقدر من دست و پا چلفتدمیکش یهوف

 شد.  کمینزد ه،یاول  یاپن...با جعبه کمک ها یرو نشستم

جعبه در اورد و زخممو پاسنمن  یاز تو یاب گرفته بود و تا خون رو پاک کنه...بانداژ  ریز دستم
 نبود. قیعم  یبود ول  یکرد...خراش بزرگ

 کردم.  ی زدم و تشکر  یکارش تموم شد...لبخند یوقت

 لب گفت.  ری ز یکنم  یکرد بهم و خواهش م پشتش

لحظه با   هی اول شد...به سر تاپاش نگاه کردم...محو تماشاش شدم... یگذاشتن جعبه سر جا مشغول
 !دهیافر یخودم گفتم:خدا چ

...مال صاحبشه...خدا دهیهم که افر یدلم گفتم:هرچ ی کردم و با عذاب وجدان تو شی درو چشمام
 شه. ی م بشینص  رینظ  یمرد ب هیخوشبحالش... یببخشش به زنش...ول 

 شد. میکه قرار بود همسر طوفان بشه، بدجور حسود یالیاون زن خ به

 . دمیصبرا، از جا پر یچشمم به طوفان بود که با صدا هنوز

 نجا؟ یا  یایم قهیدق هی:صحرا؟

 . نیپا دمیگفتم و از اپن پر یا باشه

 شدم.  اط ی صبرا، وارد ح همراه

 وگفت:  یگوشه ا هیگرفت و کشوندم  دستم
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 نتونه؟ی ب یچ  نمیببب بگو

 ! یچی ؟هی:چ

 نظر داشتم.  ری...خودم تک تک حرکاتتونو زرشی :نزن ز

 کرد.  ی:فقط داشت کمکم م

 کرد وگفت:  زیر  چشماش

 شد. یخوشحال م  یلیبود...من خ یرابطه ا هیجون خودت...هرچند که اگه  اره

 برگردوند و به طوفان نگاه کرد و گفت:   سرش

 . هیخوب یل یمرد خ چون

 بودند و مشغول حرف زدن بودند. ستادهینگاه کردم...با ازاد سر پا ا  بهش

 به سمت ما اومد و گفت:  یبعد، ازاد با لبخند هیچندثان

 .میتا دورهم باش نجایا انیها ب لی چندتا از فام قراره

 سرش تکون داد و گفت:  صبرا

 .میاماده بش می..صحرا؟بر.خوبه

 .میصبرا، وارد اتاق شد همراه

 تخت و گفتم:  یرو نشستم

 خوبن.  نایکنم...هم  یعوض نم یلباس  من

 تکون داد و گفت:  سرش

 هست؟  نشونی...دختر جوون هم بانیقراره ب  کهی افارد  نینظرت از ا به

 خنده گفتم:  با



 مانند تو 

245 
 

 دزدنش.  ینم نترس

 . گمیطوفان رو م دنی...دزدستیازاد ن دنی ...بحث دزدوونهی:نه د

 . دیسرم چرخ یفکر تو یکردم...کل  سکوت

 بهش چشم داشته باشه؟ یک ی نکنه

 باشه؟  یک یعاشق  نکنه

 مخشو بزنن؟  نکنه

 از قبل عاشق بوده؟ نکنه

 فکرا شد:  نیا یجواب همه ا و

 خواد ازدواج کنه؟خب مبارکش باشه.  ی...به من چه؟مخب

 م گاز گرفتم. اروم زبون ن،یهمون ح در

 شونه هاش باال انداخت و گفت:  صبرا

 . نطوریا که

 . شتریرو ب  مل یجا بلند شدم...رژ لبم پررنگ تر کردم و ر از

  یک ی یک ی زنگ در بلند شد...بدو بدو خودم به د ررسوندم...طوفان در باز کرده بود و مهمونا  یصدا
 وارد شدن. 

 دم. کر یسالم  و احوال پرس ،ییجلو و با خوش رو  رفتم

 دخترهارو شمردم، سه تا بودن.  تعداد

 جوون. گهید  ینوجون و دوتا یکی

 مد داشتن. یو رو یکامال امروز  ی افهیو ق  پیت
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 !یافاده ا یکیاز اونا خوشرو و اون  یکی

 . دمیخند  یکردم و به جک ها م یبه همشون نگاه م  ی...با لبخند مضحکمیهم نشست دور

 ساراست.  ،یاسم دختره افاده ا دمی حرف ها، فهم  نیب ما

خواستم سر صحبت رو باهاش باز کنم، پس   یهم م نطورینسبت بهش نداشتم...و هم  یخوب حس
 گفتم: 

 دم؟ یند ییجون، من شمارو جا سارا

 نازکش گفت:  یبه سمتم کج کرد و با صدا یکم سرش

 !نه

 اشناست. یل ی:اخه چهره اتون خ

 داد جلو و گفت:  یکج کرد و لباش کم سرش

 گن.  یم نویهم همه

 گفتم: یاروم یدلم اداشو در اوردم...با صدا یتو

 ن؟ یمتاهل

 بشم. یقراره به زود  ی!ول ری :خ

حرف   نیا دن یما بود....با شن شی شربت بود، و چهاردنگ حواسش پ دنیکه مثال مشغول نوش صبرا
 گلوش و به سرفه افتاد. یتو دیشربت پر

 و گفتم: دمیخودم به سمتش کش  یتوجه، کم یب

 مد نظرتونه؟  ی کس  این؟ینامزد یعنی

 لباشو داد جلو و گفت:   بازم

 . هیشخص نیا
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که   دوارمیطوفان ثابت بود، پس ام یدو چشمم رو یکه از اول مهمون  یی...از اونجادیباال پر ابروهام 
 منظورش طوفان نبوده باشه. 

 بازوم و گفت:  ی...با ارنج زد تودمیبه صبرا چسب  نه یدست به س اخم و با

 . گهی طوفان رو م یر ی نم تو

 : دمیغر رلبیز

 !خفه

 زدن طوفان بود.  دیبه دست، مشغول د وانیگرفتم...ل رنظریساراو ز یتک رفتار ها تک

 که تنگ شربت دستش بود گفتم:  یحرص، رو به بهرام، پسر  با

 به من بده...لطفا.  وانیل هی

 شد. وانیل یشربت تو ختنی بهم نگاه کرد وتند تند مشغول ر متعجب

 . دمینفس سر کش ه یدستم، با حرص  داد

 بود خفه بشم!  کینزد

 از جا بلند شد و سمت خونه رفت. طوفان

 

 طوفان رفت.  هم از جا بلند شد و دنبال یبعد، خانم افاده ا هیچندثان

 بکنم.  شهیخواست بپرم و موهاشو از ر ی دادم...االن دلم م رونی مانند ب یحرص  نفسم

 خونه رفتم. یاز جا بلند شدم و دنبالشون ، تو ع، یسر میتصم هی یط

 . دمیشن یاتاق م یاز تو صداشونو

 . ستادمیدر ا کنار
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 .یفهم  ی:نه طوفان تو نم

  یمن دوست ندارم...توهم بهتره بر  نیمن شو؟بب الیخ ی بگم ب دیبا و؟چندباریفهمم سارا؟چ  ینم  وی:چ
 خودت.   یدنبال زندگ

 . ییمن تو ی:زندگ

 از کنار چارچوب در نگاشون کردم.  یواشکی

 دو طرف صورت طوفان گذاشته بود. یرو دستاشو

 گلوم جاخوش کرده. یتو نیسنگ  زیچ هیکردم  حس

 کرد.  ری طوفان، نفسم گ یبا حرف بعد یول

 .گمینفر د هی:من عاشق 

 . یگ ی:دروغ م

 ...من واقعا عاشقشم. ستی ن نطوری:ا

 ...پس باهاش اشنام کن. نطوری:که ا

 صورتش پس زد و گفت:   یاز رو دستش

 ؟ی رابطمونو خراب کن که

 چشمام حس کردم.  یاشک تو جوشش

 . یگ یدروغ م یعن ی ش،ی:اگه نشونم ند

 . دمیراه رفتو شن  یصدا

 نشون دادم.  ختنیر ییخودمو مشغول چا  یاز در فاصله گرفتم و وارد اشپزخونه شدم...الک عیسر

 .ومدی یحرف زدنشون م  یصدا



 مانند تو 

249 
 

 تا نشونت بدم. نجایا ای نشونت بدم؟باشه..ب یخوا ی:م

 ؟ یمهمون  یکه دوسش داره تو یدختر  یعنی...ستاد یاز حرکت ا دستم

 اشپزخونه ظاهر شدند.  یو طوفان جلو سارا

 با اشاره به من گفت:  طوفان

 که دوسش دارم.  یدختر، اون  نیا

 کردم.  یو خشک شده، بهشون نگاه م  ریمتح

 دستش گرفت.  یاومد سمتم ودستم تو طوفان

 کرد گفت:  یکه بهم نگاه م همونطور

 برو.  گهید ؟حاالیدید

دست   اد،یصورتم فرود ب  یتو نکهی به سمتم اومد...دستش اورد باال و قبل از ا ،ی حرص  ی افهیبا ق  سارا
 هوا گرفتش. یطوفان تو

 کردند.  ینگاه م گهیبه همد  تی باعصبان

 دستش ازاد کرد و با نفرت گفت:  سارا

 .اشقاال

 بهمون انداخت و بعدش از اشپزخونه خارج شد.  یپرنفرت نگاه

 سمتم و گفت:  دیچرخ  طوفان

 شده. یچ  قایدق یبدم تا بفهم  حی خوام برات توض  یم  یذهنته ول یتو یدونم االن چ یم نی بب

 شوک بودم، بزور سرمو تکون دادم. یکه هنوز تو من

 ت. مبل و خودش هم کنارم نشس یگرفت و کشوندم وسط سالن، نشوندم رو دستم
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به وجود    یسوتفاه هیاون  یها برا نیا یمنو سارا افتاده که همه  ن یب  یاناتیجر هی نی:بب
 .میش  یو خوشبخت م  میکن ی داره که ما با هم ازدواج م نویاورده...توهم ا

 ن؟ی:خب...چرا خوشبخت نش

 کرد و بهم نگاه کرد و گفت:  یکوتاه مکث

 . یبعدا بفهم   دیرو شا لشیدل

 باشه. تونهیم  یچ لشیتونستم حدس بزنم که دل یتکون دادم...م سرم

 دادم.  رونی ب نفسم

 کردم.   یم ینطور یا دی خوام نبا ی:معذرت م

 زدم و گفتم:  یلبخند

 . ستی ن یمشکل نه

توهم برام ساخت که واقعا حس کنم   هیرفتار کرد که واقعا عاشقمه  یجور  نکهیواقعا مشکل بود، ا یول
 باورم شد.  لحظه هیدوسم داره...

 شونم و گفت:  یگذاشت رو دستش

 . یبخور  ییهوا هی رونی ب میبر

 . رونی ب میسمت در تا بر میتکون دادم و از جا بلند شدم...رفت سرم

 و گفت:  ستادیحرکت ا از

 . میهوا سرد شد استفاده کن ارمیپتو ب هیبرم  سایوا قهیدق هی

 .ستادمیتکون دادم و کنار در ا سرم
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وضع داغون اتاق، از حرکت   دنی...کالفه، رفتم سمت در و با د ستین یخبر  دمی گذشت و د قهیچنددق
از اب  سی شکسته بود، عکس ها داغون و تختش خ  یرو  یبود، تابلو ختهیبهم ر ی...همه چستادمیا

 بود.

 کرد.  ینگاه م یز ینشسته بود و به چ نیزم  یرو طوفان

 بهم نگاه کرد. یسمتش و صداش زدم...سرش برگردوند و با شرمندگ رفتم

 شده؟ ی:چ

 گردنبد له شده ام، ماتم برد.  دنی اشاره کرد...رد نگاهش دنبال کردم و با د نی و به زم دیکش یهوف

شده بود و قلب که داشت، گوشه    کهی ت کهی ت رشی مامانم، زنج یادگار یفرود اومدم... نیزم  یزانو رو با
 شده بود...به کل نابود شده بود.  رهی بود و رنگش ت دهیهاش پر

 چشمام احساس کردم.  یاشک تو جوشش

 دستش پس زدم و گفتم: ت ی بازوم حس کردم...با عصبان یرو دستش

 نطوره؟ یا چرا

 ...حتما کار ساراست. نی:بب

 بلند گفتم:  یصدا با

 . یازش مراقبت هم نکرد یو حتت  یدست تو سپردم ول نویا من

 از اشک شده بود...با غم گفتم:  سیسکوت بهم نگاه کرد..صورتم خ با

 رو ازش داشتم. یادگار ی هی نی...همفقط

 ...گوش کن به من.ستی ن نطوری:ا

 گفتم:  غیج  با

 شو.  ساکت
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 .دینگفت و عقب کش یز یچ

 اتاق حبس کردم.  یکی اون  یرفتم و خودم تو  رونیاز اتاق ب  هیگر با

 کردم.  هیکه از دست رفته، گر یادگار ی صبح با فکر به مامان و  یدم دما تا

 .ومدی یم  رونی از ب ییشدم...سروصداها داریدو ظهر بود که از خواب ب ساعت

 به دست و صورتم زدم.   یحوصله، از تخت دل کندم و اب یب

 

کتابخونه  یاز تو یاتاق و کتاب  یتو یصندل ی...نشستم رورونینداشتم که از اتاق برم ب  حوصله
 برداشتم.

 .زی م یحوصله چند صفحه اش رو ورق زدم...انداختمش رو یب

 گرما رو نداشتم. نیاتاق گرم شده بود و طاقت ا یهوا

 .دیوز یرو باز کردم...باد خنک  پنجره

 .دمیکش یق یو نفس عم رونیبردم ب  سرم

 تق تق در بلند شد.  یبستم و ازش فاصله گرفتم...صدا پنجره

 تو.  ای :ب

 گفتم:  یحوصلگ   یبا ب   نیکردم صبراست...بخاطر هم یم  فکر

  یچون حوصله  یپس بهتره خودتو خسته نکن  رونی ب امیکنه از اتاق ب  یقرار باشه منو متقاعد کن اگه
 .نمی ندارم که طوفان رو بب نویا

 . ی:چه بد!چون قراره کل روز رو باهاش سر کن

 زدم. ی درموردش حرف م ینطور یخدا طوفان پشت سر من بود و من داشتم هم یزد...وا خشکم

 . دمیخودمو حفظ کردم و سمتش چرخ  یخونسرد



 مانند تو 

253 
 

 .واریداده بود به د هیتک نه،یبه س دست

 به جانب گفتم:  حق

 که کل روز رو باهات سر نکنم. شهینخوام م اگه

 باال داد و گفت:  ابروشو

 وسط باشه. زیسوپرا هیاگه بحث  یحت

 گفتم:  تیدونست من چقدر کنجکاوم...با عصبان  یبهش نگاه کردم...خوب م  یحرص

 .سهی خوب باشه وگرنه دهنت سرو  یلیخ  زتیبهتره سوپرا پس

 باال اورد و گفت:  میتسل یبه نشونه  دستاشو

 داره. یه تو بستگب گهید نیا

 در رفت و گفت:  سمت

 قبل از پنج حاضر باش.  تا

 و درو بست. رونیسرش اداشو در اوردم...رفت ب  پشت

 تخت نشستم.  یو رو دمیکش یهوف

 دوست داشتم که برم، هم دوست نداشتم. هم

 تر بود.  یاون حس دوست داشتن قو یول

 قار و قور شکمم بلند شد.  یصدا

 بخورم.  یز یچ هی جا بلند شدم تا برم  از

 برداشتم.  بیس هی باز کردم... خچالی در

 اپن و مشغول خوردن شدم.  یرو نشستم
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 من گفت:  دنیوارد اشپزخونه شد و با د صبرا

 !یزنده ا خداروشکر

 :چرا نباشم؟ 

 شده؟یچ  نمی...بگو ببیازت نبود که فکر کردم مرد ی:اونقدر خبر 

 لب گفتم:  ریز

 خوام راجبش فکر کنم.  ینم  یحت

 شده.  یز ی چ هی:پس 

 صبرا.   الیخی :ب

 و گفتم:   نیپا  دمیاپن پر از

 ندارم.  حوصله

 . ادی کمک من ظرف هارو بشور تا حوصلت سرجاش ب ای:خب ب

 . ستادمیا کنارش

 شورم.   ی:تو کف بزن من م

 تکون دادم. سرم

 شب؟ید شدی..چنمی:بگو بب

 دادم. حی توض شبویکردن ظرفا بودم، تمام اتفاقات د یکه مشغول کف مال همونطور

ذهنت   یکه تو خاطراتشو تو  نهیاصال...مهم ا  ستیمهم ن یا گهید یادگار یهر ا ی نداره...گردنبد  یبی :ع
  یباشه چه بدرد م ءیش هی ی لهیکه به وس  یادگار ی...وگرنه نهی...مهم ایدوستش دار  شهی...و همیدار 

 .نهیذهنن...مهم ا  یتو ادهایخوره؟همه 

 زدم و سرم تکون دادم. یفکر فرو رفتم...حرفاش کامال درست بودن...لبخند یتو
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 داره.  یلیدل هیهم که قراره طوفان ببرتت حتما  یی:هرجا

 گفت:  یطونیارنجش زد به دستم و با لحن ش  با

 .ارهیخواد از دلت در ب   یم دمیشا

 کردم و گفتم:نه بابا.  یا خنده

 انداختم. یخشک کردم و به ساعت نگاه  دستام

 مونده بود تا ساعت پنج بشه. گهیساعت د مین

 کردم.  نیو کانال هارو باال پا  ونیزیتلو یجلو نشستم

 مبل.  ینکردم...کنترل انداختم رو دایپ یبدرد بخور  زیچ

 اتاق و لباس بپوشم.  یتو  مونده بود که ساعت پنج بشه...از جا بلند شدم تا برم کم

 . دمیرو پوش دیخر میاون روز که رفت یلباس ها همون

 زدم.   ملیهمراه ر ی کم رنگ  یلب صورت رژ

 بود. یخال بایبه عطر طوفان افتاد...تقر چشمم

 بود. ی هم دم،یعمرم چش یکه تو   ییبو نی ...بهتردمیو بو کش  برداشتمش

 مبل نشسته بود و منتظر من.  یرفتم...رو  رونی...از اتاق ب زی م یرو گذاشتمش

 تفاوت که رنگشون فرق کرده. نی بود با ا دهی...مثل اون روز همون لباسارو پوشستادمیبه روش ا رو

 گفت:  یجا بلند شد و با لبخند کمرنگ از

 م؟ یبر

 .می:بر
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سمتم و  دیپارک کرد و چرخ  واریرد کرد...کنار د  یشد و از کنار در بزرگ ک یتار یکوچه  هی وارد
 .میدیگفت:رس 

 .ستادیشد و کنارم ا ادهیشدم...همراه من پ ادهیپ  نیاطراف نگاه کردم...در باز کردم و از ماش به

 کردم، کنجکاو گفتم:  یکه به اطراف نگاه م همونطور

 کجاست؟  نجایا

 . یفهم ی:خودت م

 کنار در داشت.   کیاتاقک کوچ هیز بود و با مهی...نمیدی و به همون در بزرگ رس میقدم جلوتر رفت  چند

 گفت.  کیزد و دو تا کاغذ کوچ یاتاقک بود حرف  یکه تو یخم شد و با مرد طوفان

 خشکم زد.  رتی پشت در، از ح یفضا دنیباز تر شد...با د  یچه خبره...در کم نمیکنجکاو بودم بب  دایشد

...و  یزدم و اصرار داشتم که برم شهرباز  یکردم و غر م  یم هیگر نکهیچشمم اومد...ا یجلو میبچگ تمام
 چشممه. یجلو  قایحاال دق

 و گفت:   ستادیاروم، لبم به لبخند باز شد...کنارم ا اروم

 خب؟ 

صحنه رو   نیبشم ا ری پ نکهیکه قبل از ا  شهیخدا باورم نم ی...واهیعال نی...انیگفتم:ا یخوشحال با
 .دمید

 . یحسش کن دی...باستیکه جالب ن دنشیگرفت سمتم و گفت:د دستش

... 

 ترس و استرس گفتم:  با

 کنه. یاالن حرکت م شهیکمربنده بسته نم نیطوفان ا یوا
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که قرار بود دستگاه رو به حرکت در   یشد سمتم و مشغول بستن کمربند شد...زل زده بودم به مرد خم
 ....فاصله گرفت و گفت:تموم شد. ارهیب

 کردم.  یو ترس رو باهم حس م  جانی رو فشردم... ه می سوارش بود که ییترن هوا یدسته ها محکم

از اون   هوی  ،ییسرباال هی یرو م،ید ینقطه رس  نیبه بلندتر  یاروم شروع کرد به حرکت کردن...وقت اروم
  غیبود که چشمام بستم و از ته دل ج ادی...اونقدر سرعت زمیحرکت کرد ییبه سمت سرپا ییسرباال

 وار وحشتناک بود.  وانه ی...ددمیشن یمخنده اش  ی...صدادمیکش

 قهقه اش بلند شد. یاومدم...صدا رونی ب عیکمربندو باز کردم و سر ستاد،یاز حرکت ا نکهیهم

 بود؟زهره ترک شدم. یچ گهید نیحرص گفتم:ا با

 نداره. یجانیبرمت...ه  یچرخ و فلک م هیکنارم و گفت:حاال  ستادیا

 افتاد...بازوشو گرفتم و با التماس گفتم:جان من از اونا بخر. یبه پشمک فروش چشمم

 گفت:تو جون بخواه.  رلبی بهم انداخت و ز یلذت نگاه با

 خودش. یبرا دیدونه سف هیو    دیمن خر یرنگ برا ی دونه صورت  هی...میرفت  یپشمک فروش سمت

انتظار، چرخ و   قهی...و بد از دو دقدیخر طی...بلمیسمت چرخ و فلک رفت م،ی خورد یکه م همونطور
 .میسوار شدن...ماهم سوار شد دی...افراد جدستادی فلک بزرگ از حرکت ا

پام بود، نگاه    ریکه حاال ز یارومشروع کرد ب حرکت کردن...با لبخند و پشمک به دست، به تهران  اروم
 کردن.  یشهر رو روشن م  یک ی تار  دیو سف ینارنج یکردم...چراغ ها

 داد. یو موهامو تکون م   دیوز ی...باد مدیرس یبلند به گوش م   زویر یها  غیخنده و ج یصدا

 . رهینظ یدر فکر گفتم:ب  غرق

 :چرخ و فلک؟ 

 ان. یشهرباز  یمحوطه  یکه تو یمردم یها ی و شاد ینی کل شهرو بب یتون یم نکهی:اره...ا

 . ستی ن نطوریزد و گفت:واسه همه ا یلبخند
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 :چرا؟ 

 ...غرق در فکر گفت: یلبخند چینگاه کرد...بدون هبرگردند و بهم   سرش

 نداره.  یتیبراشون اهم زایچ  نی...استیهمه مثل تو دلشون پاک ن چون

 دستم حس کردم.  یدستش رو ی...گرمدمیکش یق یعم  نفس

 ؟ یدی:بخش

 و؟ ی:چ

 :گردنبد!

 بودم.   یدو ساعت از دستت شاک یکیزدم و گفتم:اره...فقط  یلبخند

 زد و گفت:  یلبخند

 قدرتو نداره...قدر خودتو بدون. نیا ی...هرکسیبخشیکنم که دلت بزرگه و م یهم اضافه م نویا

 . ستیهم مثل تو شجاع ن یزدم و گفتم:خب هرکس یلبخند

 و گفت:شجاع؟  دیخند

 دخترو بندازه رو کولش و در بره؟ هیخونه  وونهی وسط د ادیم یا وونهی...اخه کدوم دگهی:اره د

 ...با همون لحن شوخم اضافه کردم: دیخند بلند

 دختر باال بره؟  هیاتاق  واریاز د یبا مالفه  ای

 گفتم:  یادامه داد...جد دنشیخند به

 کنم...حداقل نه راحت.   یکارو نم نی هاشو راحت بده؟من که اصال ا کیکاپ ک ای

 . هیهرعمرم خوردم...صبرا هم اشپز ما یبود که تو   ینی ریش نیزد و گفت:بهتر  یلبخند
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 ..روند سمت خونه. می....سوار شدمیرفت  نیماش  سمت

 کردم.  یپل یاهنگ هی  یرو کردم...مکث کردم و رو  روی هارو ز اهنگ

 _عمدن"ی شعبانخان نای"س

 مال همه  ایدن

 الهمهی خیب

 با تو حالم خوبه فقط من

 راحت چته  بگو

 حواسم بهته  من

 تار مو ازت  هینشه  کم

   یعالم  یهرجا

 ی دل تنگم یوقت

 رسونم یخودمو بهت م  من

 حساب   یخوامت ب یم

 سرد بشه روتو بپوشونم  دارمیب من

 هام  وونهیمثل د یعن یپرسم کجا  یاز تو م عمدن

 ا یمن برو و با من ب با

 بهی بس عاشقم رفتارم عج از

 دلم  رهی گیاز تو م عمدن
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 دلم  رهیخودش م  تو

 دلم  رهی گ یبفهم

 به یکه تورو دوست دارم عج  یجور 

 

 ام لهی پ ییوقتا  هیبهت   یعنی اشقتمع

 لم یرو تعط  ییروزا هی

 که  ستیدست خودم ن  من

 واسم یفرق دار  ی لیتو خ   یعنی عاشقتم

 که  ستیحساسم من دست خودم ن  نمویبدب

 که  ستیدست خودم ن  من

 هام  وونهیمثل د یعن یپرسم کجا  یاز تو م عمدن

 ا یمن برو و با من ب با

 بهی بس عاشقم رفتارم عج از

 دلم  رهی گیاز تو م عمدن

 دلم  رهیخودش م  تو

 دلم  رهی گ یبفهم

 به یکه تورو دوست دارم عج  یجور 

... 
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 روننگاه ی بود...سرم برگردوندم و به ب  یبرگردوندم وبهش نگاه کردم...حواسش به رانندگ سرم
 . دمینگاهمو نفهم ن یا یکردم..خودم معن 

  دمیخودم کش عیحرکت سر هی  یبشم، ط  ادهیپ نکهیبرداشتم و قبل از ا فمیخونه پارک کرد...ک یجلو
 گونش گذاشتم. یرو  یسمتش و بوسه ا

بگم، خودم    یز یچ نکهیبا دو گذروندم...وارد خونه شدم و بدون ا  اطویشدم و ح   ادهیپ  نیاز ماش  عیسر
 اتاق انداختم.  یتو

و   رمنتظرهیغ یل یخ  یلیدادم...خ هیدر تک دمش؟بهی بوس دمش؟واقعا یکار کردم؟بوس یمن چ یوا
خدا چقدر خوب   یرفت...وا یلیو  یلیبد هم نبودا...دلم ق یناخوداگاه بود...لبخندم کم کم باز شد...ول 

 بود.

 شلوار پام بود. هیلبام برداشته بشه...لباسم از تنم در اوردم...فقط  یانگار قصد نداشت از رو لبخندم

 چارچوب در ظاهر شد.  یدر باز شد و طوفان تو هویحموم که   یخواستم برم تو یم

 گفتم:  غی و با ج رونیموند...چشمام از حدقه زد ب رهیتنم خ  یرو  چشماش

 . رونی ب  برو

 و درو هم بست.  رونیرفت ب  عیسر

 روش.  نمیو سرم تکون دادم...امشب کم ابروم جلوش رفت ا رونیدادم ب  نفسمو

 تنم رفت.   یگرفتم...خستگ یدوش حموم شدم و وارد

 .دمیچی اومدم و حوله دورم پ رونی حموم ب از

 خشک کردم و مسواک زدم.  موهام

 کارها بودم، فکرم مشغول طوفان بود. نیکه مشغول انجام دادن ا  یدر تمام مدت و

 .ومدی یسالن م  ی...به سقف زل زدم...صداشون از تودم یتخت دراز کش یتو

 چقدر صداش مردونه و جذابه.  دمیطوفان بلند شد...االن فهم یکردم...صدا  زی ت گوشام
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 . شیجذابه...همه چ شیمرد همه چ نیزدم...ا یغلت

... 

 شدم.  داریخونه ب  یاهال یی با سرو صداها صبح

 رفتم.  رونی به دست و صورتم زدم و از اتاق ب یاب

 رفت.  یطرف به اون طرف م  نیبا عجله از ا صبرا

 و گفت:  ستادیمن از حرکت ا  دنید با

 . یشد داریب خداروشکر

 شده؟ ی:چ

 ... رونی برم ب دیرو کجا بزارم...االنم با  نیهفت س لیدونم وسا یخونه رو خاک برداشته...منم نم نی:ا

 وسط حرفش و گفتم:  دمیپر

 دم تو برو.  یانجام م خودم

 . یخودم ی:آخ خواهر دوست داشتن

 .رونیب  زهیر  یحبت م م نهمهیا رمهی زدم...کارش گ یلبخند

 داد. یگفتم و جوابمو با انرژ  یر یسالن، سالم و صبح بخ  یاومد تو ازاد

 گفتم:   نینشستم...مشغول صبحونه خوردن شدم و در همون ح ز یم یرو

 کجاست؟  طوفان

 کار داشت.  رونی:رفت ب آزاد

 تکون دادم. سرم

 رفتن. رونیاز صبحانه، صبرا و آزاد از خونه ب  بعد
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  دمیپخش شد...دست از کار کش  یلم یکار کردن، ف نیکردن خونه شدم...ما ب زی و تم یر یگردگ مشغول
 مبل نشستم تا تماشا کنم. یو رو

 . دیرس  شیتا تموم شد...ساعت به ش  دیساعت طول کش دو

 . رمی کار رو از سر بگ یجا بلند شدم تا ادامه  از

 شد.  کیغرق کار شدم که هوا تار نقدراو

 سالن بود، مونده. یکه گوشه  یکی کوچ یبوفه  ییچراغ روشن کردم...فقط  جا به جا  یخستگ با

 بوفه رو بردارم. یتا گلدون رو یصندل یرو رفتم

 خورد...به حرکتم ادامه دادم.  ی تکون یاومدن، صندل نیپا موقع

 . نیشد و با سر خوردم زم دهیپام کش ریاز ز یصندل هوی

 تار شده بود. دمید د،یچ یسرم پ یتو یدیشد درد

 تنم از دست رفته بود.  یجون تو یاز جا بلند شم اما همه  خواستم

 خاموش شد.  یکنم، همه چ یکار  نکهیچشمام گرفت و قبل از ا یجلو یاهیس

... 

که به  یرتم گرفتم تا از نور صو یکرد...بزور پلکام از هم باز کردم...دستم جلو تیچشمم اذ ینور 
 کنم.  یر یخوره، جلوگ یچشمام م

 بلند شد:  ییصدا

 تکون نده. دستتو

 چرخوندم و به منبع صدا نگاه کردم...طوفان بود. سرم

 بودم. مارستانی اطرافم نگاه کردم...انگار که ب به

 . نیکه خوردم زم یاومد...وقت ادمی یچ همه



 مانند تو 

264 
 

 :آخ...سرم. 

 ...خداروشکر نشکسته.یشد هوشی...بخاطر ضربه ب ستین  یز ی:چ

 تخت گذاشت.  یگرفت و رو دستم

 به دستم وصل بود. سرم

 شده؟ ی:چ

رسوندمت   عی...سریافتاده بود نیزم  یکه رو دمتیو د دمی...به موقع رسنیزم  یخورد  ی:وقت
 . مارستانیب

 دونه؟  ی:صبرا م 

 :هنوز بهشون نگفتم. 

 ام نگران بشه.خو یگرفته گفتم:نگو....نم یصدا با

 . دمید یچشماش م ی تو  یشد...نگران  رهیتکون داد و بهم خ سرش

 گفتم: یجون  مهیلبخند ن  با

 حرفام.  نیسخت جونتر از ا من

 کرد.  یا خنده

 باشم.  نجای:دوست ندارم ا

 . میر یسرم تموم شد م  ی:وقت

 سرم نگاه کردم...اخراش بود.  به

 اومد و سرم در اورد.  یبعد، پرستار  قهیدق دو

 . نیدادم پا نمیتخت نشستم و است یرو
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 از جا بلند شد و گفت:  طوفان

 جا تا برگردم.  نیهم بمون

 گفتم. یا باشه

 در ظاهر شد.   یجلو یکفشام شدم...مرد دنیپوش مشغول

 بهم زل زده بود.  ،یحرکت چیه یب

 در کنار رفت.  یاز جلوکه  دمیاش د هیبعد، سا هیکردم و روم برگردوندم...چندثان یاخم

 کنن.  یهم رحم نم  ضایبود! به مر  یز ی ه عجب

 در ظاهر شد.  یتو موهی به نشونه تاسف تکون دادم...طوفان با دو تا اب سرم

 .میکنارم و گفت:بر اومد

 دستم داد.  یا موهیجا بلند شدم...اب  از

 شدم.  موهیشدم...مشغول خوردن اب  نیماش سوار

 در خونه، طوفان زد کنار و گفت:  یجلو  میدیرس یوقت

 ...که نگران نشن.میبزن یتا گشت رونی ب میرفته بود بگو

 کردم.  یتکون دادم و تشکر  سرم

 .میو وارد خونه شد میشد ادهی پ  نیهم، از ماش همراه

 رو اماده کرده بودند. نیهفت س  یبساط سفره  بندو

 گرفت.  یشگونیبازوم ن بگم، از یز ی چ نکهیسمتم اومد و قبل از ا دنم،یبا د صبرا

 دادم، گفتم:  یاز درد گفتم و همونطور که بازوم تند تند مالش م یآخ

 ؟ یوحش چته
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 زد به کمرش و حق به جانب گفت:  دستش

 بت نگفتم اون کمد المصبو جا به جا کن. مگه

 اشپزخونه رفتم و گفتم:  سمت

 بود نتونستم.  نیسنگ

 کار ازت خواستما.  هی:

 قشنگ شده. یلیهم خوب شده...خ یلی...حاال خ گهی:اه صبرا ول کن د

 رفت و گفت:  ادشی یچ همه

 ؟یجد

 . باستی :آره...ز

 و با ذوق گفت:  دیبه هم مال دستاش

 با هم بودنمونه.  دیع نی...اولشهی سال نو شروع م فردا

 داد.  زیقر ر هی هوا  یو تو دیجا پر از

 خنده و گفتم:  ر یز زدم

 . نایب رو ب دیبد دیند

... 

بود و دست به   ستادهیشدم...باال سرم ا داریصبرا از خواب ب یو سرو صدا ها  غی روز بعد، با ج یفردا
 کرد.  یکمر بهم نگاه م

 لبش از لبخند باز شد و گفت:پاشو.  د،ی بازمو د یچشما یوقت

 :ها؟ 
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 گم. ی:پاشو م

 :بزار بخوابم.

 .دهیع گهیساعت د میپاشو ن وونهی:د

 حرف، چشمام باز شد و بهش نگاه کردم.  نیا دنیشن  با

 لباس خوب بپوش.  هیبلند شو  االی:

 تکون دادم و گفتم: سرم

 .ام یبرو بعدش منم م تو

 تکون داد و گفت:  دیاشاره اش به نشونه تهد انگشت

 . یبخواب یر یمنو بعد بگ  یچونی نپ

 .گهی:نه برو د

 هم بخوابم.  گهید ی قه یقخواستم پنج د یداد...م یبسته شدندر، خبر از رفتنش م یصدا

صورتم  یصورتم حس کردم...با درد دستم رو یرو ینیزدم و چشمام بستم...جسم سنگ یغلت
 بلند شد:   غشیج یگرفتم...صدا

 خورم...پاشو تنبل.  ی م واریمن تورو نشناسم بدرد ترک د دِ 

 صورتم زده بود، رو کنار زدم. یکه تو ی...بالشتدمیکش یهوف

 رفتم.  یبهداشت  سیاز جا بلند شدم و سمت سرو ناچار،

 به دست و صورتم زدم. یآب

 اومدم.  رونی با حوله خشک کردم و ب  صورتم

تمام پارچه رو پوشونده بود،   پوریگ هیال هیداشت، و  ییکه کمربند پهن طال یبلند نی است یمشک لباس 
 به تن کردم. 
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 زدم.   ملیشونم انداختم...رژ قرمز و ر یف بافتم و روطر  هیاز  موهام

 به گردنم ومچ دستم زدم.  ینگاه کردم...عطر  نهیا یسرتاپام تو هیجا بلند شدم و  از

 رفتم.  رونی که تموم شد، از اتاق ب کارم

 . دنیمن، سمتم چرخ یپا ینشسته بودند...با صدا زیدور م همه

 " تکون داد.ای"ب یکرد، صبرا دستش به نشونه  یشده بود و ازاد با لبخند بهم نگاه م  رهیبهم خ  طوفان

 .میکرد و چشم تو چشم شد ریطوفان نشستم و بهش نگاه کردم...نگاهمو غافلگ کنار

شمارش معکوس به گوشم  یتونستم چشم ازش بردارم...صدا یکننده بود...نم رهی چشماش، خ برق
توپ بلند   کیشل ی...صدامی...مست نگاه هم بودمیدر نگاه هم غرق بود ت،یاهم ی...بدون ذره ادیرس

  ی...نممیدر نگاه هم بود رهی ...و ما باز هم خدنیبوس گرویشد...ازاد و صبرا با دست و هورا، همد
 فهموند که چقدر دوسش دارم.  یو بهم م دیکوب   یتونستم ازش دل بکنم...قلبم با شدت م

...در گوشم دمشی...بوسدمیصبرا، بزور نگاهم گرفتم و بهش نگاه کردم...اومد جلو و بوس   یصدا با
 گفت: 

 همو حاال.  نینخور

 گفتم:خفه شو.  رلبیز

 جلو رفتم. دنش،یبوس یبرا ،یشتر یب اقیبااشت د،یکردم...نوبت که به طوفان رس یازاد هم روبوس  با

 دم یبردم جلو، و گونه ش رو بوس  صورتم

 ...با خجالت، رومو برگردوندم. میدلم قندو اب کردن...از هم فاصله گرفت یتو انگار

 رفتم.  یزد...چشم غره ا ییلبخند دندون نما ،یطن ی صبرا چشم تو چشم شدم، با نگاه ش با

 جا بلند شدم و سمت اتاق رفتم.. از

 کردم.  ینگاهشو حس م ینیسنگ
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 ی...دستم رودمیکش یق یزد...نفس عم  یدادم به در...قلبم محکم م هیم و درو بستم...تکاتاق شد  وارد
 لب گفتم:  ریقلبم گذاشتم و ز

 تر بزن. اروم

  یرو به تپش م ده؟قلبیشور و شوق م نقدریکه ا یحس  ه؟چهیچه حس نی ا ایزدم...خدا یلبخند
 نه؟یهم  گنیکه م یندازه؟عشق

 وارد شد.  یبه در خورد...از در فاصله گرفتم و درو باز کردم...صبرا، با لبخند گشاد یتق

 ! الیخی :ب

 همون لبخندش گفت:  با

 ال؟ها؟ یخ یب ویچ

 ...باشه؟ اری :به روم ن

 زل زدم...کنارم نشست و گفت:  نیتخت و به زم یرو نشستم

 دونم توهم خوشت اومد.  یکه م من

 ت: سمتم و گف  دیکردم...خودش کش سکوت

 .نمتی ...ببیه

 دستش و بهم نگاه کرد و گفت:  یگرفت تو صورتم

 نم؟ یبب  بگو

 و؟ ی:چ

 . یعاشقش نکهی:ا

 دستش و گفتم:  ر یز زدم

 کن بابا.  ولم
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 صورتم با دستاش گرفت و گفت:   دوباره

 .ی...زودباش...بگو دوسش دار بگو

 از صورتم جدا کردم و کالفه گفتم:  دستاش

 .گمیکن م ولم

 ..ی..دوسش دار ی:بگو که عاشقش

 شدم و گفتم:   یعصب

 دوسش دارم.  اره

 بود من گفتم؟!  یچ  نیگرد شد...ا چشمام

 زده، بهم زل زده بود. خشک

 زد.  یفی خف غی خورد و ج  یتکون  هویگرد بهش نگاه کردم... یچشمها با

 . ارهی به بار ن یز ی و دهنش گرفتم تا ابرور دمیپر

 دهنش پس زد و گفت:  یاز جلو دستم

 دونستم که عاش...   یدونستم...م یم من

 از خودش در اورد.  ینامفهوم یدهنش گرفتم...صداها یجلو

 . دیکش ی قیپس زد و نفس عم دستم

 صورتش تکون دادم و گفتم:  یجلو دیتهد یبه نشونه  انگشتم

 کشمت.  یم  ،یبگ یکس شاهده اگه به  خدا

 من امنه.  شیو گفت(رازت پ نشیس یراحت...)زد رو  التی :خ

... 
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 شدم. داریصورتم گرفتم و از خواب ب  یزد، دستم جلو یبه چشمام م دیخورش  نور

 به دست و صورتم زدم.  یکنان، اب  ازهیخم

 رفتم.  رونی به تن کردم و از اتاق ب  یلباس

 . ومدی یاز اشپزخونه م ییصداها سرو

 دادم...با لبخند جوابمو داد. یبود...سالم یاشپزخونه شدم...صبرا مشغول اشپز  وارد

 ابو برداشتم و پر از اب کردم.  وانیل

 قلوپ اب خوردم.  هیکردم و  یاوردم باال تا بخورم..ازاد وارد اشپزخونه شد..سالم وانیل

 !شهیگفت:سالم به خانم عاشق پ یانرژ  با

 .خورهینم  سیگلوم...به سرفه افتادم...خدا لعنتت کنه صبرا...نخود تو دهنت خ  یتو دیرپ آب

 ازاد زد. یبازو  یو با ارنجش تو ستادی...صبرا کنار ازاد اادی خوردم تا نفسم باال ب گهیقلوپ د هی

 گفتم؟  یم  دیگفت:نبا یاروم  یبا صدا ازاد

 با حرص جواب داد:معلومه که نه. صبرا

 رفتم. رونیاز اشپزخونه ب یبه صبرا رفتم و شاک یغره ا چش

 اش.  نهیس  یطوفان جلوم ظاهر شد...با سر رفتم تو هوی

 فاصله گرفتم و گفتم: ازش

 . دیببخش

 ؟ یلخند بهم نگاه کرد و گفت:صبحونه خورد با

 :نه.

 . زیسر م  ای :منم نخوردم...ب
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 ان،پشت سرش راه افتادم.و شاد و خند  خوشحال

 زد و گفت:   ییلبخند دندون نما دنمون،یبا د صبرا

 . ارمیتا براتون صبحونه ب  نینیبش

 . دمی:زحمت نکش خودم انجام م طوفان

 دم.  یگفتم:نه من انجام م عیسر

 . ارمی...خودم مدین ی...بشری گفت:نخ صبرا

 . مینیبش  زیم یرو میداد حی و ترج مینزد  یبود که حرف   ادیصداش اونقدر ز  یتو تحکم

 کرد. یرو پر از خوراک  ز ی م قه،یعرض دو دق در

 با خنده گفت:  طوفان

 . میبخور میتون  یکه نم  نارویا یهمه  صبرا

 گفت:  یبا خشنود صبرا

 .ن یاروم اروم بخور پس

 بهش رفتم. یحرص، چشم غره ا با

 ردو بدل نشد.   نمونیب  یحرف چیمدت صبحونه خوردن، ه در

و تلفنشو   ستادیاوردم باال و بهش نگاه کردم...تلفنش زنگ خورد...از حرکت ا جا بلند شد...سرم از
 جواب داد.

 بود:  نیکه ردو بدل شد ا یحرف   تنها

 اماده کن. عیدو رو سر ی نقشه

 گفت:  ت ی بود، با عصبان دهیسمتم...رنگش پر دیچرخ
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 جمع کن. یدار  یاضطرار  لی وسا یباش هر چ  زود

 بهش نگاه کردم...داد زد: متعجب

 !االی

 شده؟  یچ  یعنیبود... ریاتاق...ذهنم درگ یو مثل موشک رفتم تو دمیجا پر از

چمدون  یتو  ازیمورد ن  یضررو لی..شون، سشوار، حوله، مسواک و تمام وسا رونی ب ختمیلباس ر چندتا
 کردم.   یخال

 و با هول گفت:  اتاق یتو دی...صبرا پرومدی یطوفان با ازاد م دادیدادو ب یصدا

 . ای ب بدو

ما، سمت    دنیسالن منتظرمون بودن...با د یتو شونیپر  ییها افهی رفتم...طوفان و ازاد با ق دنبالش
 رفتن.   اطیح

 . میو حرکت کرد میشد  نی...سوار ماشمیرفت  دنبالشون

 استرس گفتم:  با

 شده؟  یبگه چ  یکی

 کالفه گفت:  ازاد

 . میاورد یبدشانس 

 شد؟ ی:چصبرا

 کرده...هر لحظه ممکنه سر راهمون سبز بشه.   دای:بابات جامونو پازاد

 سرمون اومد.  میدیترس  یکه م یز یکرد...از چ ر ی ام گ نهیس یتو نفسم

بود  نیترسم ا یکه با استرس و دلهره گذشت...همه  ی ساعت نیچند م،یراه بود یساعت تو نیچند
 .نمی نتونم طوفانو بب گهیکه د
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 . ستادیاز حرکت ا نی ماش ،ی رنگ یاب یدر زنگ زده  یجلو

 گفت:  طوفان

 .وفتهیب ابی اب ها از اس ی...تا وقتمیش  یمستقر م نجایا

 ....طوفان در رو زد. میستادیدر ا یو جلو  میشد ادهیپ  نیماش از

چارچوب در ظاهر   یقدکوتاه، تو یرزنیبلند شد...در باز شد و پ  یتق و توق یتا صدا دیطول کش کمی
 شد.

 لبش از خنده باز شد و گفت:  طوفان، دنید با

 ...چشمم انتظارت بودم. رمردمی...ش پسرم

 زد. یسر طوفان بوسه ا یرو  رزن،یو پ  دیرو بوس   رزنی خم شد و دست پ طوفان

 االن با مهمون اومدم. یو گفت:شرمنده خاله...نتونستم بهت سر بزنم....ول ستادیصاف ا طوفان

 و گفت:  دیماه چرخ  یخاله اشه....نگاه خاله رو پس

 .دیتخم چشمام جا دار یرو

مادربزرگ الدن افتادم...چقدر دلم براش تنگ  ادهیجوابمونو داد...  یی...با خوشرومیکرد یسالم
 . کنهی رو تحمل م یچه درد  چارهیشده...ب

وسط   یک ی حوض کوچ هیداشت که  یبزرگ اطی ...حیمیقد یها واریبا د ی...خونه امیخونه شد وارد
 قرار داشت.  اطیح ی گهیمرغ ها در سمت د  یقرار داشت...لونه  اطیح

 . نیزم یرو مینیبود...خاله تعارفمون کرد که بش یمی....سبک خونه هم قدمیخونه شد وارد

 کنار خاله نشست و شروع کرد به حرف زدن.  طوفان

 . نجایاز ا  میر  یاومده..هروقت حل شد م ش یپ یمشکل  هی...میمزاحمت هست ی:خاله...چند وقت

 گفت:  یبا مهربون  خاله
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 نیخودتونه...تا هروقت خواست یخونه  نجای...انی چشم من جا دار ی...شما روهیچه حرف نیا
 . امیدر م یهم از تنها رزنی....من پ نیبمون

 زدم...بهم نگاه کرد و گفت:  یلبخند

 دخترم؟  هیچ اسمت

 دتر گفت: حرف بزنم که طوفان زو خواستم

 صحراست.  اسمش

 گفت:اسمت هم مثل صورتت خوشگله. یبا مهربون  خاله

 دخترم؟  هیبه صبرا گفت: اسم تو چ رو

 با لبخند گفت:صبرا. صبرا

 . دی...سالمت باش یی:به به...عجب دختراخاله

 . دیلبخند گفتم:ممنون زنده باش با

سرش   یی که بال دمیترس یطوفان بود...م ریمشغول حرف زدن با خاله شد...اما من فکرم درگ صبرا
 . نمشی نتونم بب  گهید ای...ادیب

 رفتن. اطی ح یداد...از جا بلند شدن و همراه هم، تو ی به ازاد اشاره ا طوفان

 کردند.  یهمون چارچوب در، باهامون خداحافظ  یبه در خشک شد تا برگشتن...تو چشمم

 لب گفت:  ری انداخت و ز یبره، بهم نگاه نکهیاخر، قبل از ل ی حظهل

 خودت باش.  مواظب

 لب گفتم:  ریز

 . نطوریهم توهم

 رفت و درو بست.  اروم
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 کرد.  ری گلوم گ ی...بغض تونمش یگفت ممکنه حاال حاالها نب  یبم م حسم

 

 "سه هفته بعد"

  یبه صبرا م یو سر  ومدی یبار م هی ی...ازاد هفته استیاز طوفان ن یها گذشته و هنوز خبر  هفته
رفتم تا درو باز   یشد، بدو بدو م  یزنگ بلند م  یزد..چشم من به در حشک شده بود...و هر وقت صدا

 هر دفعه فقط ازاد بود. ی...ولنمی طوفان رو پشت در بب نکهیا دیکنم، به ام

 ؟ی خور   یم ی:دخترم چا

 تکون دادم و گفتم: سرم

 خورم.   یخاله...نم نه

 خاله؟ یخسته نشد  یحوض نشست یلبه  یتو ...رو ای :ب

 :نه خاله...نشدم. 

 اهسته، خودش رسوند بهم و کنارم نشست.  اهسته

 .امیبرگردوندم و گفتم:خاله تو برو داخل...منم االن م سرم

 تکون داد و گفت:نه...خواستم بات حرف بزنم.  دستش

 سکوت بهش نگاه کردم. با

 ؟ ی:عاشقش

 شونم گذاشت و گفت:  یادم...دستش روتکون د سرم

 معلومه. تیچشم انتظار از

 و گفت:  دیلباسش کش یچشمام اشک جمع شد...دستش رو ی شدم...تو رهی در خ به
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...بهش دل هم  میساله دادنم...نامزد کرد ستیمرد ب هی که شونزده سالم بود...به  یروزگار...موقع یه
دونه چقدر از عمرم کم شد   یجنگ شد و رفت جنگ...خدا م هویبود...  یمرد مهربون امرزیبستم...خداب

ازش   یخبر  هی امنتظر بودم ت ون یزیتلفن و تلو یتا زنده برگشت...چقدر منتظر بودم...شبانه روز پا
بود رو گذاشتم کنار و گفتم بهش که دوسش   ی...خجالتو غرورو هر چدیرس  یبشنوم...وقت
...مادر بچه هام....سال ها گهی د یهمسرم  یول ستمی گفت عاشقت ن بود یادم رک  امرزی دارم...خداب

 .رون یزبونش بکشم ب  ریگفت تا بالخره به زور تونستم از ز  یم نویهم

 گفت:  ری به ز یو سر  یخوش با

 بهت عالقه نداشته باشم؟  شهی...مگه مارهی....عالقه مارهیسقف بودن، عادت م  هی ری گفت که ز بهم

 .ی..بهش بگو دخترم...بگو دوسش دار بود.  میروز زندگ ن یبهتر

 ؟ ی:اگه اون دوسم نداشته باشه چ

 گذاشت رو دستم  و گفت:  دستش

 گه. یرو م گهید زیچ هی...دمیچشماش د یکه من تو یاخر  یلحظه  ینگران اون

 موندم. رهیزانوم و به در خ  یگذاشتم رو سرم

 نبود. یهم گذشت و باز خبر  گهید یهفته  هی

 چارچوب در بود و با صبرا مشغول صحبت بود.  ی...تودمی شن  یخاله رو م یصدا

 انتظار...از عالقه است. نهمهی:ا

 خبر هم ازش نشده. یه یمدت حت نیا ی:توصبرا

 خونه...انشاهلل.   نیا یتو ادیچهارهفته...خدا کنه پسرم ب  نیا ی...اب شد توچارهی :ب

 پس؟  یایم یکرد...ک ریگلوم گ  یتو بغض

 . اریهمه انتظار در ب نیاز ا منو
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به در نگاه کردم...نکنه   دهیشد..ترس یم  دهیبه در کوب یادی تق تق در بلند شد...با شدت ز یصدا
 باباست؟ 

 داد ازاد بلند شد:  یصدا

 .دیباز کن  درو

 داد. یبد م یو بدو بدوسمت در رفتم...دلم گواه دمیجا پر از

 . دمیکش یغ یازاد، از ترس ج یشونه  یجون طوفان، رو   یتن ب  دنیباز کردم...با د درو

 ....ستادیطوفان روکشون کشون وارد خونه کرد...حس کردم قلبم از حرکت ا ازاد،

 بدو بدو خودش به ازاد رسوند...ازاد با هول گفت:  صبرا

 ببرمش تو.  دی شده...کمکم کن یزخم 

 بود. یخون رهنی...پومدی  یبود...نفسم باال نم دهیچسب نیبه زم  پاهام

 به ازاد کمک کرد و بردنش داخل.  صبرا

 گلوم، راه تنفسم گرفته بود. یتو نیسنگ زیچ هی

 کردم...ناله وار رو به اسمون گفتم:  ی م هی...با عجز گرهیگر ر یبردم باال و زدم ز سرم

 ...تروخدا. رشی ازم نگ ای....خدایخواستم مراقبش باش یازت خواسته بودم...فقط م  نوی! فقط همخدا

 بود.  دهیدراز کش نی زم یخودم به داخل خونه رسوندم، رو بزور،

 گفت:  دنمیسرش برگردوند و با د ازاد

 . نجایا ای...بصحرا

اش   یشونیپ  یدرشت عرق رو یبود و دونه ها دهی...بهش زل زدم...رنگ از رخش پرستادمیا کنارش
 کردند.  یم ییخودنما

 خون از دست بده. دیار بده...نبازخمش فش یپارچه رو رو نی:با دستت ا
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 زخمش فشار دادم. یلرزون، خم شدم و پارچه رو گرفتم...رو یدستا با

 باال سرش ظاهر شد.   یبعد، دکتر  قهیاز بدنم در رفت...دو دق جون

 گفتم:  هیگر با

 نجاتش بده. تروخدا

 دم.  یانجام م ادی از دستم بر ب ی:هرکار دکتر 

 لباسشو گرفتم و هق هق کنان گفتم:  نیپا

 خوامش...تروخدا خوبش کن.  یزنده م من

 .میا لهیدست خداست...ما وس ی:دخترم...مرگ و زندگدکتر 

 گفتم:  غیج  با

 زنده بمونه.   دیمرگ نگو...اون با از

 گفتم:  هیگرفته شد...از جا بلندم کرد...با گر یتوسط دست کس  بازوم

 بمونم. ششیخوام پ  یم

 : آزاد

 دکتر کارشو بکنه.   بزار

 پاهاش گذاشتم و گفتم:  یاتاق...سرم رو  یکنار صبرا تو نشوندم

 بخشم.  یبشه....خودم نم شیزیخوام اون چ یمن نم  صبرا

 نواز کرد و گفت:  موهام

 .شهیدلت بد راه نده...خوب م به

 اتاق، مشغول قران خوندن بود. یگوشه  خاله،



 مانند تو 

280 
 

 که جون نداشتم، ازاد اومد تو اتاق.  یساعت بعد، در حال  دو

 بهش نگاه کردم.  دی پر از ام ییچشم ها با

 تاسف بهم نگاه کرد. با

 رفت.  یاه یحرف از دهنش خارج نشده بود که چشمام س هنوز

 

 شد...چشمام باز کردم.   یام پخش م ین یرب یالکن ز یبو

 فتم: ...دستش گرفتم و با عجز گ دمیخاله رو د ی چهره

 که همش خواب بود. بگو

 سرش تکون داد وگفت:کاش بود دخترم...کاش.  یناراحت با

 گرفت.  میشدم...گر ولو

 :حالش خوبه؟ 

 به خدا باشه.  دمونیام دی...باادی به هوش ب یک  ستی :معلوم ن

 بود رفتم. دهیکه توش خواب  یجا بلندشدم...سمت اتاق از

 دور شونه اش بود. یچی پ باند هیباز کردم...مثل سابق بود...فقط  درو

 .دمیکش ینشستم...دستام دور زانوهام انداختم...اه کنارش

 .دیکش یم  یاروم ینگاه کردم...نفس ها  بهش

 داد. یپشت دستم رو قلقلک م ششی...ته ر دمیصورتش کش  یبردم جلو و رو دستم

که دارم از   ی...اونوقت با تمام عشقیبود داریکرد...کاش ب  ری گلوم گ ی...بغض تودیبراش لرز قلبم
 . دیکش یق یگفتم...نفس عم یحسم بهت م
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 انگشتاش فرو کردم. یو دستش گرفتم...انگشتام تو  نیبردم پا دستم

 !زود خوبش کن. ایخدا

... 

 کردم.  یگرفتم و بوسش م یکردم، دستش م  یسرش گذروندم...دعا م یها رو باال هفته

  یکه بعد از بهوش اومدنش قرار بود انجام بدم م ییگفتم...از کارها و برنامه ها یخاطراتمون م از
 گفتم.

به دست، سمت سالن قدم   ینیکردم...قندون کنار فنجون ها گذاشتم و س  زیلبر ییهارو از چا فنجون
 برداشتم.

کرد...صداش از اتاق طوفان   ی...اسممو صدا مستادمیداد صبرا، مات و مبهوت از حرکت ا دنیشن  با
 .ومدی یم

 شد.   یکرد...قلبم انگار داشت از جا کنده م دنیشروع به لرز دستام

 که داشتم، خودم به اتاق طوفان رسوندم.  یسرعت تی جون گرفتند و با نها پاهام

 کردند.  یبه در گرفتم...همه دورش جمع شده بودند و بهش نگاه م دستم

 کردم. صبرا رو صدا  یلرزون یصدا با

 بهم نگاه کرد.  یناراحت با

 .دیچ یگوشم پ یمتاسفم گفتنش تو یخم شدند...صدا زانوهام

 .دم یاز ته دل کش یغیج

 . دمینفس نفس از خواب پر با

  ادمیکه خاله  یالکرس تیلب، ا ری تخت نشستم و با حال خراب، دستم به سرم گرفتم...تند تند ز یرو
 داده بود رو خوندم. 
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 بود.  دهیگرفته بود  بغض به گلوم چسبسراسر وجودم  وحشت

 . نی...بزور صدام اوردم پا هیگر ری و زدم ز رمیخودم بگ یجلو نتونستم

 گفت:  جیشد و گ  داریاز خواب ب صبرا

 شده؟یچ

 خش دارم گفتم: یصدا با

 . یچیه

 شد و گفت:  بلند

 ؟ یکن  یچرا م هیگر

 بغض، خوابم براش گفتم. با

 دور شونه هام انداخت و گفت:  دستش

 بد به دلت راه نده.  ی...الک شهینم شی چی...ههی...اون مرد قونترس

 تکون دادم. سرم

 به دستو صورتت بزن. ی:خب حاال پاشو اب 

حالم جا    ی...کمدمیبه صورتم پاش یبرم...پشت سرم راه افتاد...اب سرد ییتا سمت دستشو پاشدم
 اومد.

 دستم داد تا صورتم خشک کنم. یاومدم...حوله ا رونی ب ییدستشو از

 . میبخور یاب وانیل هی میبر ای :ب

  یحوصله بطر  یو خورد...ب  ختی ر  وانیل یدر اورد...تو خچال ی یاز تو یسرش راه افتادم...بطر  پشت
 . دمینفس، سر کش هیبرداشتم و 

 از پشت سرم بلند شد.  یی اوردم، صدا ن یپا یبطر  نکهیهم
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 ؟ ی:هنوزم با بطر 

جواب دعاهامو    یعنی ایاومد...خدا  ینفسم باال نم جانیشناختم...خشکم زده بود...از ه یصدارو م  نیا
 ؟ یداد

 بغلش کرد.  تاطیبا شوق طوفان رو صدا زد....بزور سرم برگردوندم...صبرا با اح  صبرا

 بود.  یاز خوشحال  ندفعهیا یگلومو گرفت...ول  بغض

 بغلش انداختم. یپاهام جون دادم و با سرعت، خودم تو به

 هیگر یها یاغوشش ها یخواست تو  یدستش دور کمرم انداخت...دلم م هیاخش بلند شد... یصدا
 رو راه بندازم. 

 گفت:  یبهم نگاه کرد...ازاد با شاد یجدا شدم...با لبخند محو ازش

 شکرت.  ایخدا

 لب خدارو شکر کردم. ریز

 چونم بود و محو چهره اش بودم.   ری...تمام مدت، دستم زمیو شروع به صحبت کرد مینشست زی م دور

اونو   د،یطوفان فهم  یکرده بود و وقت بشی بابا تعق یاز نوچه ها یکی نکهیکه افتاد گفت...ا یاتفاق  از
 . چوندیپ

از دست طوفان فرار کنه، بهش   نکهیا یراشد، ب دایسرو کله اش پ یکوچه منتظرش موند و وقت یتو
 زنه.   یم یر یت

طوفان با محبت بهم  یکردم...صبرا و ازاد خنده اشون گرفت ول  نیلحظه با حرص طرف رو نفر اون
 نگاه کرد. 

 شد.  یرعدو برق بلند م   یگرفت...پشت سر هم صدا یدیصبح بود که بارون شد یدما دم

 دستاشو زد به هم و گفت:  یبا شاد صبرا

 . مینیترسناک بب  لمیف هی دهیحال م االن
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 گفتم: کالفه

 .الی خیب نه

 تا بلندم کنه و گفت:  دیکش دستم

 . نمی...پاشو ببمیندار نه

 مبل نشستم. یاز جا بلند شدم و همراهشون، رو اجبارا،

 کرد.   یرو پل لمیکنارم نشست...صبرا ف طوفان

 ترسناکش شروع شد. ید که صحنه ها نگذشته بو لمیاز ف قهیدق پنج

 بالشت پنهون کردم.  یوحشت، سرم تو با

 دستش انداخت دور شونه هام و دم گوشم گفت:  طوفان

 . زهی ر یترست م  ه، یسرگرم یبرا لمیف نایا یهمه  یفکر کن  یوقت

 بهش و سرم تکون دادم.  دمیچسب

 سرم گذاشت.  یاش رو چونه

 شد و خوابم برد.  نی گذشت...چشمام سنگ لمیاز ف قهیدق ده

 سالن نبود.  یتو چکسیشدم، ه  داریاز خواب ب یوقت

 . دمیصورتم کنار زدم و چرخ  یاز جلو موهام

 طوفان که کنارم خوابش برده بود، سر جام خشکم زد.  دنید با

 سرو صدا بلند شدم.  یو ب اروم

 تنش انداختم.   یبرداشتم و رو ییپتو

 ود.ب  دیهنوز هم شد بارون
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 بارون رو کرده بود.  ری هوس رفتن ز دلم

 شد.  یصورتم زده م  یتو مای ...بارون مستقستادمیتراس ا یتو

 .دمی کش یق یرو به اسمون گرفتم و نفس عم سرم

 شکرت.  ایخدا

... 

 غر غر کنان گفت:  خاله

 . نهیش  یمعلومه سرما به تنت م یستی ا یبارون م ری ز یوقت

 . دمیداغ رو سر کش  ییکنان، چا نیف نیف

 رو دور شونه هام انداخت.  ینازک  یپتو صبرا،

 گرمم بود...پتو رو کنار زدم.  یلیخ

 سرزنش گرانه گفت:  صبرا،

 رو ننداز.  پتو

 گرفته ام گفتم: یصدا با

 .گرممه

 رگم گذاشت و با تاسف گفت:  یمچ دستم گرفت...انگشتش رو خاله

 دختر. یدبود کر  یچه کار  نی...اخه ای...تب هم دار ایب

 وارد اشپزخونه شد و رو به خاله گفت:  طوفان

 سرزنشش نکن خاله.  نقدریا

 حواله ام کرد.   یو چشمک ستادیصاف ا خاله،
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 انداختم.  ریخجالت، سرم به ز از

کاناپه خوابوندم و   یبه خاله گفتم بزور رو یداشتم...وقت یبی عج یو خستگ ی خواب الودگ  احساس
 مجبورم کرد سوپ بخورم. 

بود و    یکه خاله درست کرده بود، مزه اش عال یسوپ یسوپ متنفر بودم و اصال دوست نداشتم...ول از
 خوشم اومد. 

شده بود...بازم   کیانداختم...هوا تار یشدم و به اطراف نگاه  داریزدم...از خواب ب یساعت چرت  مین
 . ومدی یخوابم م

 .دمیبستم و خواب چشمام

 بود.  یشدم، هوا کامال روشن و افتاب  داریاز خواب ب یوقت

 پام.  یافتاد رو میشونیپ یاز رو یمبل...پارچه ا یدادم به پشت هیبه مبل زدم و بلند شدم...تک  دستم

 داشتم. یدیدستم...نم دار بود...پس تب شد یتو گرفتمش

 گفت:  یمن، با شاد  دنیاومد...با د رونی داشتم...در اتاق باز شد و صبرا ب یو منگ  یج ی گ احساس

 . یشد داریب خداروشکر

 گفتم:  متعجب

 چقدر خواب بودم؟ مگه

 عصر تا االن...که ساعت پنج بعدازظهره. روزی:از د

 . دیباال پر ابروهام 

 دستم گرفت و گفت:  یرو از تو پارچه

  نیداشتم تبتو پا  ی...چندساعت باال سرت بودم و سعیگفت یم ونیو هذ یداشت یدیشد تب
با اون زخمش، مجبورم کرد که برم استراحت کنم و  چارهینا نداشتم...طوفان ب ی...از خستگ ارمیب

 اوردن تبت شد.   نی خودش مشغول پا
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 هول گفتم:  با

 گفتم؟ یچ  ونامیهذ ویت

...اصال مشخص  یاوردیصدا در م  دنیبر  که زبونشو یینایهاش باال انداخت وگفت:واال مثل ا شونه
 . یگفتیم ینبود چ

 .دمیکش یاسوده ا نفس

 گفت:  نیسمت اشپزخونه و در همون ح  رفت

 کامال مشخص بود.   یگفت یکه احساساتتو راجب به طوفان م یاون قسمت البته

 شدنم. ضیمر نیبا ا رمی گرد شد...بم چشمام

... 

 . ختیحلقم ر یقرص و دوا بود تو  یهمون مبل نگه ام داشت  هرچ یرو یکم  خاله

 که حالم بهتر شد،از جا بلند شدم و وارد اشپزخونه شدم.  یکم

 در حال صحبت بود.  اقیبا اشت ازاد

 اپن نشستم...و به حرفاش گوش کردم.  یرو

که مخصوص  ییاز اون کباب مرغ ها یکی خوام  یم افتندیشفا  مارمونیدو تا ب  نکهی:و به افتخار اازاد
 منه رو براتون بپزم. 

 زد و گفت:  یبا شوق دست زد...خاله لبخند صبرا

 سالمت باشه.  شهی که تنتون هم شاهللیا

 ...صبرا و ازاد مشغول درست کردن مرغ شدند. میکرد یتشکر 

 .میبود، انداخت  اطیح یکه گوشه  یتخت چوب یرو  ی کمک خاله، فرش با
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تخت   یرو صدا بزنم که رو ه ی...وارد خونه شدم تا بقمیگاه تخت گذاشت هی تک یبالشت رو چندتا
 .م یبخور ییو تا حاضر شدن کباب، چا  مینیبنش

 کردن گوشت مرغ ها بودن. کهی ت کهی و ازاد مشغول ت صبرا

 سالن و اشپزخونه نبود.  یاز طوفان تو یخبر 

 ورود رو داد. یاجازه  هیبه در زدم...بعد از چندثان یاتاقش رفتم...تقه ا سمت

 .دمشیباز کردم و در کمال تعجب، لخت د درو

 گفتم:  غیگرد شد و با ج  چشمام

 .شعوریتنت کن ب  یز یچ هی

 دستم چشمامو پوشوندم. با

 سر داد.  یبلند ی قهقه

  نیشده ب ادج یا یفاصله  نی به انگشتام فاصله دادم و از ب یکمیداشت المصب... یکلی ه عجب
 زدم.  دشیانگشتام، د

 بود.  یرنگ  یزرشک رهنی پ دنیدور کمرش بود...مشغول پوش یدیسف ی حوله

 اورد و گفت:  نیدستشو پا کالفه،

 ؟ یکمکم کن  یتون یم

 باشه.  ؟اهای:چ

رو بپوشه...رفتم جلو و   رهنیدور شونه اش رو احاطه کرده بود و سخت بود براش تا پ  پانسمانش
 تنش کردم.  رهنشویباز، پ  یک یچشمم بسته بود و  هیهمونطور که 

 رو به رو شدم.   ثشیسرم باال اوردم، با لبخند خب  یوقت

 شدم، گفتم:  یرفتم و همونطور که از در خارج م یغره ا چشم
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 . ایسرد بشه ب تی چا نکهیاز ا قبل

 خاله و صبرا نشستم.  کنار

 خوردن و بگو بخند بودند.  ییچا مشغول

 رفت.   اطیح یکه به دست داشت، سمت منقل گوشه   یبا ظرف ازاد

 بعد، طوفان از در خارج شد و به سمت ازاد رفت.  هیثان چند

 شده بودم...خم شد و به ازاد کمک کرد. رهی خ  بهش

 : دم یصبرا رو کنارگوشم شن یصدا

 ؟ یگ یچرا بهش نم  یدوسش دار  نقدریکه ا تو

 چشم ازش بردارم گفتم:  نکهیا بدون

 ترسم.  یم

 ؟ ی:از چ

 حسش برعکس من باشه.  هیاون  نکهی:از ا

 شد و گفت:  کمیدبعد، دوباره نز هیو با سکوت بهم نگاه کرد...چندثان دیخودش عقب کش یکم

بودم از   دیناام  ادتهیاشپزخونه  یرو داشتم...اون روز تو   یکه تو االن دار  یحس  قای...منم دقیدون یم
 وجود نداره که به ازاد برسم؟ یراه چیه  نکهیا

 تکون دادم...ادامه داد: سرم

کرد...گمون   یتو بود که ازاد رو سمت من کشوند...چون راجب من اشتباه فکر م  یروز اون حرفها اون
که   گمی داره...برعکس، من م   یگیکه تو م  یباشه...فکر نکنم اون حس نیکنم مشکل شما هم هم

 کوه وسط شما دوتا افتاده. هی همونه که مثل  دیکن...شا دایدوست داره...بگرد و اون مشکل رو پ

 گفتم:  دواریام
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 دوسم داره؟ یگ یم یعنی

 شونم انداخت و گفت:  یرو دستش

 گن.  یم نویهاش که ا نگاه

 .زنیهمه چ یا ینگاه ها گو  یزد و گفت:خودت گفت  یچشمک

 زدم.  یلبخند

 

 طوفان باشه.  شه،یم شقدمیکه پ  یکس  نیصبرا درست باشه، دوست داشتم اول یاگه حرف ها یحت

 .میدیو خند میجمع زنونه امون، گفت  یکه کباب ها حاضر بشن، تو یموقع تا

 شکمم بلند شد. یکباب ها بلند شد، صدا یبو

 سر کباب ها بلند شد و گفت:  یبادبزن به دست، از باال ازاد،

 سفره رو که کباب ها حاضره. نیبکش

وسط   یفرش ن،یبه خاطر هم  م،یو غذا بخور  مینیاون بنش یرو یهمگ نکهیا یبود برا  کیکوچ  تخت
 شام خوردن. یبرا  دیچسب یم  بیگل ها، عج یماه، و بو وریشهر میمال ی...هوامیپهن کرد اطیح

 سفره. ی...ازاد، قابلمه به دست اومد رومیدیرو چ لیو وسا میرو پهن کرد سفره

 مونده بود. رهیقابلمه خ یتو یرو وسط گذاشت...چشمم به اون گوشت ها قابلمه

 شد. ی قارو قور شکمم بلند م  یزد...و صدا یام چرخ م ین یب  ریکباب ز یبو

 بردارم، از جا بلند شدم تا دستامو بشورم.   یتکه کباب نکهیاز ا قبل

 شدم و دستم با صابون شستم. ییدستشو وارد

 رفتم. اطی اومدم و سمت ح رونی ب ییدستشو از
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 که وجود داشت، کنار طوفان بود.  یخال  یخودشون نشسته بودن و تنها جا یسرجا همه

 قراره شامم رو کنار طوفان بخورم.  نکهیچرا؟واقعا خوشحال شدم از ا دروغ

 جمع، غذا تموم شد.  یها ینشستم...با حرف ها و شوخ  کنارش

 اومد و نشست کنار ازاد.  ی...صبرا با ظرف پر از تخمه امیشام رو جمع کرد لیوسا

 دستش دور شونه اش انداخت و به خودش چسبوندش.  ازاد

 . میو بخور میاشتن تا بشکنتخمه رو وسط گذ ظرف

 بهم انداخت و گفت:  یرفت...صبرا نگاه  یام به شدت سر م حوصله

 . دهیمشخصه که حوصلت ترک کامال

 و گفتم: رونی دادم ب نفسم

 . قایدق

 به داخل خونه رفت.  ،یحرف  چیاز جا پاشد و بدون ه طوفان

 "چشه؟" یعنیاومد  ییچشم و ابرو صبرا

 هام باال انداختم. شونه

 بعد، لپ تاپ به دست، نشست کنارم.  قهیمشت تخمه برداشتم و مشغول خوردن شدم...دو دق هی

 نگاه کردم و گفتم:  بهش

 ه؟ یچ یبرا نیا

 تاپ رو باز کرد و گفت:  لپ

 حوصله ات سر نره.  نکهیا برا

 . دیباال پر ابروهام 
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 پوشه بود. یتو لمیبه صدتا ف  کیکرد...نزد کی کل  لمیف یپوشه  یرو

 گفتم:  جانیو با ه  دیباال پر ابروهام 

 بزار.  جیمه هیها...  یکالب  ویدیپا و هی

 زد.  یلبخند

  کیهزارتو" کل ی" "دونده the maze runnerنوشته شده بود" یسیکه به انگل  یینمایس لمیف یرو
 کرد.

 قرمز رنگ گذاشت.  یبالشت چهارخونه ا  یتاپ رو رو لپ

 از خاله، پاهامو دراز کردم.  یعذرخواه با

 مشغول تماشا شدم. ره،یحرکت و خ یشروع شد و از همون اولش، ب  لمیف

شد   یکه باعث م  ییدادم و قسمت ها یبه خودم م  یز یتکون ر هیشد،  یم  یجانیکه ه  ییجاها
 گفتم.  یلب م  ری" زیاعصابم خراب بشه "لعنت

 گرفتم. ینظر م  ری حرکات طوفان رو ز یچشم  ریز ،یبودم و هر از گاه لمیف یمدت محو تماشا  تمام

 ذهنم داشتم.  یتموم شد...هزار تا سوال تو  یکامال باز   انی با پا لمیف متاسفانه

 گفتم:  تی عصبان با

 تموم شد؟ واقعا مسخره است.   یراحت  نیبه هم یشد؟ بعد از اون همه سخت  یاخه؟چ  یچ یعنی

 باال انداخت و گفت:  ابروهاشو

 قسمت دوم. یبرا میر ی...هنوزم ادامه داره...میگ یکه تو م ینطور یا نه

 و گفتم:   دمیذوق دستامو به هم کوب با

 جوون.  آخ
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...خودم جمع و  یکن  یبرگردوند و با لبخند بهم نگاه کرد...خاک تو سرت مثل بچه ها ذوق م  سرش
 مشت تخمه برداشتم.  هیجور کردم و 

 شروع شد.  جانی هبا  ،ی...باز هم مثل قبل لمیف یکرد رو کیکل

شونه هام  یرو  ییبعد، پتو  هیسرد شد، خودم جمع کردم...چند ثان یبود که هوا کم لمیف اواسط
 نشست. 

 لمیف یادامه  یزدم...سرش برگردوند و به تماشا یلطف رو کرد نگاه کردم، لبخند  نیکه ا یکس به
 پرداخت. 

  دمید یول گهید میبخواب  می...سرم برگردوندم تا به صبرا بگم بردمیکش یا ازهیتموم شد، خم لمیف یوقت
 حضور نداشت.  اطی ح یجز من و. طوفان تو چکسیه

 گفتم:  متعجب

 کجا رفتن؟  هیبق

 وقته جمع کردن و رفتن.  یلیخ  یدینفهم نیبود لمیف یکه شما محو تماشا یی:خب از اونجا

 ابروشو باال داد و گفت:  یتا هی ...دمیکش یا ازهیباال انداختم و خم  ابروهامو

 برو بخواب.  تو

 ورفتم. دمیراهمو کش ،یمخالفت  چیکه بدون ه ومد ی یخوابم م اونقدر

کرد و   یبه پشت پلکام اصابت م  دیخورش دینور شد یکه صبح وقت  دمید ینیر ی ش یخواب ها اونقدر
چند تا فحش به   اد،یخوابم نم  دمیخواست بازم بخوابم، در اخر وقت د یکرد، دلم م دارمیاز خواب ب

 دادم و از جا بلند شدم.  دیکه پردرو کش یکس

 رفتم.  رونی به دست و صورتم زدم و از اتاق ب ی...آبومدی یم رونی از ب یبچ بچ  یصدا

 سالن دور هم جمع بودند.  یتو همه

 شده بود. رهی اتاق خ یبه گوشه  یحرف چیه ی ب صبرا
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 ساکت و دپرس بودند. همه

 صاف کردم و گفتم:  صدامو

 شده؟  یز یچ

 زد و گفت:   یسرشو بلند کرد و لبخند مصنوع آزاد

 . نیبش نجایا ای ...بستین یز یچ

 که اشاره کرد رفتم ونشستم. یسمت مبل به

 شده...به تک تکشون نگاه کردم و گفتم:  یز یچ هیمشخص بود که   کامال

 .گهید نیبگ

 گفت:  عیسر یل یسرشو آورد باال و خ طوفان

 گرفتن.  باباتو

صداش نبود...بابا اونقدر در حقمون بد کرده بود که اصال بابت    یتو یذره ناراحت هی...دیباال پر ابروهام 
 امکان نداره! نیز اا ریتقاصشو پس بده...غ دیناراحت نشدم، گناه کرده، با هیقض نیا

 گفتم:  ارمیخودم ب یبه رو نکهیا بدون

 م؟ یدار یچقدر گشنمه...ناهار چ آخ

 بهم گفت:  یسرش اورد باال و با چشم غره ا صبرا

 بخوره به اون شکمت.  کارد

 اشپزخونه.  یاز جا بلند شد و رفت تو ،یبا حالت قهر  و

 جمع بلند شد ....با خنده گفتم:  یخنده  یصدا

 قهر نکن. هینرو..سم  هیسم
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 زد: داد

 .زهرمار

 گفت:  یبا اخم معصنوع  ازاد

 نکن.   تیاذ خانممو

 مبل پهن کردم و گفتم:  یرو خودمو

 کرد.  تشیاذ ی برا خودت...ک خانمت

مطمئن شدم همه  یدر اوردم و همه رو خندوندم..وقت یدو ساعت تمام مسخره باز  ای کی حدود
 مبل بلند شدم.  یخوشحال و شادن، از رو

تا حال..درسته بابا   یاوردم...از بچگ ادیشدم...بغض گلمو گرفته بود...تمام خاطراتمو به  اطی ح وارد
 تخت نشستم. یمنه...رو یفرد زندگ نیباشه بازم بابامه...بازم مهم تر  یهرچ یگناهکاره، ول 

 د. خور یبه صورتم داغم م  یبود و باد خنک یابر  هوا

 یصدا هی...نمشیتونم بب ینم  چوقتیه گهیو د رهی می...مشهیگفت اعدام م یاز ته قلبم م  ییصدا هی
بود که  ی ...همونمارستانی بود که تورو انداخت ت یهمون نینره ا ادتیزد که بدرک... یداد م گهید

 بدبخت کرد. گرو یجون صد ها نفرو گرفت و صد ها نفر د

 چشمام احساس کردم.  یاشک تو جوشش

 لب گفتم:  ری شدم...ز  رهیخ  رهیبردم باال و به اسمون ت سرم

 و سرگردونم. رونیکنم...ح  کاری دونم چ ینم  ایخدا

 از پشت سرم بلند شد.  ییپا یصدا

 . دیعطرش زودتر از خودش رس  ی..بوهیدونستم ک یم

 کنارم و گفت:  نشست
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 ...نه؟یکه خودت داغون تر  یدر حال ییخندو  ی رو م هیبق  پس

 به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  سرم

 گفته من داغونم؟ ی...کنه

 رو به رو نگاه کرد و گفت:  به

 زنه.  یداد م افت یبگه...از ق یکس  ستین الزم

 و گفتم:  نی انداختم پا سرم

 . ستین  یمهم زیچ

 تکون داد و گفت:  سرش

 ه؟ یدادگاهش ک خی تار  یبدون  یخوا ینم

انتظار   دینبا  نمیاز ا ریدادگاه براش زدن...البته با اون همه مدرک غ خی مکث کردم...چقدر زود تار یکم
 داشت. 

 گفتم:  هیاز چندثان بعد

 بگو؟

 .گهی:دو روز د

 انداختم...دستش دور شونه ام انداخت و گفت:  نیسرم پا ن،ی...غمگ دیباال پر ابروهام 

بدون که اون ارزش اشک   نویا یکنم...ول یکه ابراز ناراحت  ستمیبهت بگم...ناراحت هم ن  یدونم چ ینم
 تورو نداره. یها

 شد؟   ریاشکام سراز یصورتم حس کردم، ک یاشک رو رو یس یاوردم باال...خ  سرم

 نگفتم. یز یپشت دست اشکامو پاک کردم و چ با

 رفت داخل.  ،یجا بلند شد و بدون گفتن حرف از
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... 

زمان زود بگذره، دوروز   یخوا ی م یجالبه! وقت  یلیپلک زدن...خروز مثل برق و باد گذشت، مثل   دو
 .شهیتموم م  عیپلک زدن، سر هیبگذره، مثل  رید یخوا  یم یاما وقت کشه،ی مثل دو قرن طول م

  یم یتونم نرم...ول  یو اگه نخوام، م ستین  یضرور   دادگاهیداد که حضورم تو  حی برام توض آزاد
 چشماش نگاه کنم. یبار تو نیاخر یخواتسم برم، و برا

 سوال داشتم که بپرسم! یکل

 شدم و لباس به تن کردم.  داریشد...از خواب ب  یصبح برگذار م  داداگاه

 نداشت.  لیم چکسیصبحانه، ه  زیم سر

لقمه رو هم   هیسرزنش گر طوفان نگذاشت همون  ینگاه ها نکهیلقمه خوردم، اونم به خاطر ا هی بزور
 نخورم. 

 . مینشست نیصحرا، عقب ماش همراه

 زدم.   یگرفت و محکم فشرد...لبخند دستم

بودم که اگه آدم واقع گرا باشه، استرس   دهیخوب فهم  نویاسترس داشت...و ا  یل یمن، اون خ برعکس
 . دهیکه قراره رخ بده، بهش دست نم یاز اتفاقات  یناش

 داشت.  دیصبرا ام یبشه...ول  یدونستم که قراره چ یواضح م من

شدن...مردد مونده بودم...طوفان سرش خم کرد و   ادهی پ نی دادگاه نگه داشت...همه از ماش یجلو
 بهم انداخت وگفت:  ینگاه

 ؟ی بش ادهیپ  یخوا ینم

 اومدم.  رونیب  نیتکون دادم و از ماش سرم

 شروع کردن.  دنی به سر در دادگاه افتادم...دستام به لرز نگاهم

 خوام برم داخل...طاقتشو ندارم.  یعوض شده بود...نم ممیتصم
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 و گفتم:  ستادمیطوفن ا کنار

 . نیمونم...شما بر یم  نجای...همامینم من

 چشمام زل زد و گفت:  به

 چرا؟

 بغض دارم گفتم:  یشدم و با همون صدا  نهیگلوم نشست...دست به س یبغض تو هوی

 تونم.  ینم

 بهم نگاه کرد و گفت:  ناراحت

 . باشه

 روبهم داد تا بتونم سوار بشم.   نیماش چی دادگاه شدن...طوفان قبل از رفتن سو دوار

به جلو   نیاومد و ماش یبیمه یصدا هویسوار بشم،  نکهی باز کردم...پامو بردم باال و قبل از ا نی ماش در
 پرت شد. 

 یطوفان زده بود نگاه کردم...با خشم بهم نگاه م نی که به ماش ین یماش یزده، به راننده  خشک
  نیکنم، ماش یکار  نکهیکرد...دنده عقب رفت و با سرعت به سمتم اومد، خشک شده بودم و قبل از ا

 خوردم.  نیام قرار گرفت...چشمامو بستم و با درد، به زم یدو قدم یتو

 مردم؟  یعنیدردم هم نگرفت... ادیهمهمه اطرافم بود...ز یصدا

 بود.  یباز کردم...رو به روم دو تا چشم مشک اموچشم

 لب زمزمه کردم:  ریز

 طوفان؟

 روم پاشد و دستم گرفت تا بلند بشم.  از
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خورده بود و ازش دود بلند شده   وار یکه قرار بود به من بخوره، به د ین یبه اطراف نگاه کردم...ماش جیگ
 بود.

 رو داد.  میکه هست ییرو گرفت و ادرش جا یشماره ا  ت،ی عصبان با

 شد؟ یگفتم:چ جیگ

 اخم بهم نگاه کرد و گفت:  با

 جونتو داشتن! قصد

 ؟ یگفتم:چ  ری...متحرونی از کاسه زد ب چشمام

 داد و گفت:  رونی نفسش رو ب ،یحرص

 جا بمون...از جات تکون نخور.  نیهم تو

 اورد.  رونیب یبگم، پشتش کرد بهم و از پشت کمرش، اسلحه ا یز یچ نکهیاز ا قبل

 اش کرد.  ادهی پ نیراننده رفت و با نشونه گرفتن تفنگ به سمتش، از ماش  سمت

 شده بود و ابروش شکسته.  یزخم   سرش

 بزاره.  نی زم  یو دستاشم رو نی زم یرو  نهیبا داد بهش گفت که بش طوفان

 در اورد.  یمشک یاسحله  هیشو گشت و که گفت رو انجام داد، لباسا یکار  یوقت

با عجله به سمت طوفان رفتن و اون  سی ...دو مامور پلدمیرو از پشت سرم شن  سیپل  نیماش یصدا
 کردن.  ری مرد رو دستگ

 شد.  یمور مورم م رم،یکردم که قراره به دست اون مرد بم  یفکر م نیبه ا یوقت

 که از کنارم رد شد، با نفرت گفت:  یوقت  درست

 تموم نشده! هنوز

 کردن و بردنش.  نیماش سوار
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 اش موند.  یخال یبه جا  رهیخ نگاهم

 و گفت:  ستادیکنارم ا طوفان

 خوبه؟ حالت

 به دستو پام کرد و گفت:  یتکون دادم...نگاه سرم

 کنه؟  یدرد نم  تی جا

 فط سرم رو تکون دادم. بازم

 و گفت:  به سمتم اومد یقدم نگران

 ده؟ یضربه د سرت

 گفتم: کالفه

 خوبه.  یهمه چ نه

 و گفت:   رونی رو داد ب  نفسش

 .ست یامن ن نجایداخل...ا میبر ایخب...ب   یلیخ

 .میوارد سالن دادگاه شد باهم

 راهشو گرفتم و گفتم:   یجلو نهیبه س دست

 ه؟یچ  انیجر

 . ستی:االن وقتش ن

 گفتم:  یعصب

 دونم؟ ینم ویاالن وقتشه...من چ اتفاقا

 صبرا بلند شد.  یحرف بزنه، صدا نکهیاز ا قبل
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 :صحرا؟ 

 بود. ستادهیداغون پشت سرم ا یو بهش نگاه کردم...با حال   دمیچرخ

 . دمیفهم وینگاه اشک الودش همه چ از

 بغلم انداخت.  یکرد...خودشو تو ریگلوم گ  یتو بغض

 اومد. رونی اونا بود، ب نی که ب یدباز شد و دو مامور همراه مر  یاتاق در

راهشونو گرفتم...سرش   یدور شناختمش...صبرا رو از خودم جدا کردم و سمتش رفتم...جلو ازهمون
 بود.  نیپا

 گفتم:  یخش دار  یصدا با

 بابا؟ 

از جذبه و ابهت   ینبود...خبر  یاز اون غرور و خشک  یخبر  گهیرو باال اورد و بهم نگاه کرد...د  سرش
 نبود. 

 ؟ :چرا

 بهم نگاه کرد.  دهیرنج 

 بغض گفتم:  با

 ؟ یوجدان نداشت تو

 انداخت...ادامه دادم: نیپا سرش

و خبر   یبود   دمی؟شایانقدر خودخواه شد یک ؟ازیخودتم رحم نکرد ی..چطور به دخترایچ یه هیبق
 نداشتم.

 شد و گفتم: ری سراز اشکام

 .بخمشتینم
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 سرراهشون رفتم کنار...مامورا بردنش.  از

 و دستم گرفت. ستادیکنارم ا طوفان

شده سرش تکون داد و  ری خورد و خم نی ماش دنی...ازاد با دمیاومد رونیفشردم...از دادگاه ب دستش
 گفت: 

 ما کو؟  نیماش

 رفت وگفت:   نیمست ماش طوفان

 . ین یب  یکه م ینیهم

 شد.  یچ نی نبودم بب  قهیبا تاسف گفت:فقط دو دق آزاد

 

 

 

خاله و طوفان رو   یگفتگو یاتاق رفتم و شالمو در اوردم...صدا ی...تومیبه خونه برگشت  یتاکس با
 . دمیشن

 زمزمه کردم.  شهی رو جز صبرا ندارم...بغص گلمو گرفت...مثل هم  چکسیه گهید حاال

 مامان.  ی:کاش بود

 زنده. ایدونستم مرده است  یازش داشتم..حداقل م یخبر  هیکاش حداقل  یا

 رو گاز گرفتم. زبونم

 نکنه مرده باشه.  خدا

 پاک کردم و گفتم:  عیبه در خورد...اشکام سر یتق یصدا

 تو.  ایب
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 شد. انیچارچوب در نما ی باز شد وطوفان تو در

 تخت و گفتم:  یرو نشستم

 شده؟  یز یچ

 در اورد. یئیش  هی بشی ج یاز تو سکوت کرد و بعد، یونشست کنارم...کم اومد

 مامان بود. یادگار ی سمتم...همون گردنبد  گرفت

 کنان، گردنبد رو از دستش در اوردم.  نیف نیف

 که از بابات داشتم...ادرس مامانتو گرفتم. ییبازجو ی:تو

 زد.  خشکم

 زد و گفت:  یلبخند

 . دنشیبرمت د  یم یتو بخوا نکهیهم

 و گفتم:  دی غم هام پر کش ی همه

 االن. نیهم

 زد و گفت:  یلبخند

 ؟ یستین خسته

 ذوق گفتم:  با

 .نمشیخوام بب  یاالن م نی!همنه

 جا بلند شد و گفت:  از

 جلو در باش.  گهید قهیدق دو

 زدم.  یلبخند
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 بره گفتم:  رونی از اتاق ب نکهیاز ا قبل

 طوفان؟

 و بهم نگاه کرد.  ستادیحرکت ا از

 لبخند گفتم:  با

 .ممنونم

 داد و از اتاق خارج شد.  یز ی تکون ر سرش

 سرم کردم و از اتاق خارج شدم.  شالم

 بود. ستادهیکنار در ا صبرا

 ذوق گفتم:  با

 . میبر

 و گفت:  دیخند

 . میبر

 رو داد. یو طوفان ادرس میشد یتاکس سوار

 رفت.   یباال تر م جانمی گذشت شدت ه یکه م قهیدق هر

 .ستادیا یرنگ یکرم یمیدر قد یساعت، جلو  میاز ن بعد

 شدم.  ادهیپ  نیاز همه، از ماش اول

 و گفت:  ستادیکنارم ا طوفان

 .یدار  جانیه چقدر

 و گفتم:   دمیچیهم پ یتو انگشتنامو
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 .یل یخ اره

 زد و روشو برگردوند. یلبخند

 خونه رو فشرد.  زنگ

 در باز شد.  قه،یاز پنج دق بعد

 در ظاهر شد.  یجلو ف یالغر اندام و نح  یزن

 قدم به عقب رفت.  هی رت،یما، از ح  نیداشت، با دد ین یغمگ ی چهره

 اشک الود شد و با تته پته گفت:  چشماش

 ..دخترام؟ د

 بغض الود گفتم:  یگلومو گرفت...با صدا بغض

 مامان؟

 شکست و به هق هق افتاد. بغض

 . دیکش یگذاشت و از ته دل، نفس نمیس ی...سرش رو دمشیاغوشم کش یجلو و تو رفتم

 و بغلش کرد.  وست یهم به ما پ صبرا

 زد: ادیبا بغض فر مامان،

 شکرت.  ایخدا

... 

 :پس به زندان افتاد!

 تکون دادم و گفتم: سرم

 ...حکمش هم مشخص شده. آره
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 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 شکرت.  ای..خدادیبه سزاش اعمالش رس  بالخره

 و گفت:  نیانداخت پا سرش

 شما سوختم و ساختم.  دنیاون ، من سالها در حسرت د بخاطر

 دستش گذاشتم وگفتم:  یرو دستم

 . میخانواده ا هی...میهم شیپ گهی...االن دگذشت

 شد.  ریبه دلم سراز یاخر حرفم، ارامش یگفتن کلمه  با

 دستمون گذاشت و گفت:  یدستش رو صبرا،

 . میش  یخوشبخت م یخانواده  هی

 داده بود. هیتک  واریبه د  نهیدست به س طوفان

 بهم زد.   یلبخند بهش نگاه کردم...لبخند با

 ارزوهام مونده بود. نیاز مهم تر یک ی هنوز  یمن باورده شده بود ول یکه تمام ارزوها  درسته

 .میکن  یمامان اساس کش یخاله، به خونه  یو از خونه  میجمع کن   لمونویشد که وسا قرار

  یاساس کش نیو اصرار داشتن که امروز ا شناختنیذوق داشتند که سر از پا نم  یو صبرا اونقدر  مامان
 . میرو تموم کن

 .نمی تونم هرروز طوفان رو بب ینم گهید نکهیمن دلم گرفت از ا  یول

 یکنه و وا یاز مامان، صبرا رو خاستگار  یبه صورت رسم  ،یقرار گذاشت که بعد از اساس کش ازاد
 کالفه شدم از دستش. گهید که دبو ادیصبرا اونقدر ز  جانیه

 . میجمع کن  لمونویخاله و وسا یبه خونه  میکه بر میشد یتاکس سوار

 دوتا کارتون جا شد.  یو همشون تو م ینداشت یا لهیوس ادیز
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 .میشد یبعد یرفتن و منو طوفان منتظر تاکس  یتاکس هیو ازاد با  صبرا

 پامون ترمز کرد.  یجلو یسبز رنگ  یبعد، تاکس قهیدق دو

 . میو ادرس رو داد میشد سوار

 ...طوفان گفت: ستادیکوچه ا یجلو

 کوچه.  یتو نیبر

 برگشت و گفت:  مرد

 .رمیم جایفقط تا همن  شرمنده

 در اورد و به راننده داد. یاسکناس  بشی ج یتو از

 . میشد ادهیپ  نیماش از

 .میرو به دست گرفتم و وارد کوچه شد  کارتون

 . دیچ یفضا پ یگلوگه تو کیشل یه بود که صدادو قدم نرفت هنوز

 کمرم حس کردم.  یتو  یدیو شد قیعم درد

 افتادم.  نیزم  یو رو دیلرز زانوهام

 یبدنم م یتو شتری...درد لحظه به لحظه بدید ی ...چشمام تار مدیچی سرم پ یداد طوفان تو یصدا
 .دیچ یپ

 گفتم: یگرفته ا  یصورت سردم احساس کردم...با صدا یگرمشو رو یدستا

 خوردم؟   ریت

 تکون داد و با هول گفت:  سرش

 .ستین  یز ی...چستی ن یز ی ...چیشیم خوب
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 گردنم گذاشت و سرم بلند کرد. ریز دستش

 بغض گفتم:  با

 . رمی میم دارم

 گرفته شد، انگار بغض داشت.  صداش

 .شهینم  تی چیتند گفت:نه نه!ه تند

 گفتم:  دهیبر دهیسردم بود....با بغض و بر دایقرار دادن...شد خی یبدنم رو تو انگار

 رم ی بم  نطور ی.... اکردمی نم فکر

 هم افتادن...به صورتم ضربه زد و با بغض واضح گفت:  یرو پلکام

 ...باهام بمون...چشماتو باز کن. نه

 ام گذروندم.  ینها عشق زندگ ت شیاخر عمرمو پ  یچشمامو باز کردم...چقدر خوب بود که لحظه ها بزور

 لب گفتم:  ریز

 ...دوست دار..رم. د

 گفت:منم دوست دارم..عشقم.  هیگر ریز زد

 هم افتادن.  یپلکام رو ار،یاخت یزدم...ب   یجون  یب  لبخند

 شد.  دیجا سف  همه

بالخره به   م،یو چه نخوا میادماست و چه بخوا یهمه  یبودم که مرگ حق اجبار   دهیرو خوب فهم نیا
  یمختلف ی...مرگ ها میری که چطور بم نهد یمهم ا ی...ولادیاز دستمون بر نم  یو ما کار  ادیسراغمون م

 و ...  یخت مرگ با سعادت، مرگ با بدب ،یمرگ پربار، مرگ با خوشبخت ،ی...مرگ پوچ و تو خالمیدار

 یبدون عشق مردن،هر ادمکه  نهی سوزه که مرگشون پوچ بوده...منظورم از پوچ ا یم  ییاونا یبرا دلم
 بار عاشق شدن رو داره...چه خوب بوده باشه، چه بد.  کی اقتیل
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مرگ با سعادت   هیم؟یداشته باشه...حاال من چ یپر از عشق  یبا سعادته، که زندگ ینظر من، مرگ از
  رم،یبم نکهیو قبل از ا دمیعشق رو چش  ی...من که تازه معندمیمرگ پوچ؟هنوز نفهم هی ایداشتم 

 ؟ یطرفم دوسم داره..حاال چ دمیفهم

 کردن.  یچشمم عبور م یاز جلو   دیسف  یها نور

 . یکی ...و دوباره تاردمیشن  یم یبم یتموم تنم رو پوشونده بود...صداها  یحس  یب

 .نیو منگ بودم و سرم سنگ ج یزده بودند...بزور بازشون کردم...گ  ینینگیس  یبه پلکام وزنه  انگار

 . دیچ یپ یوشم مگ یتو  ینگید گ،ید یصدا

 خش دارم گفتم:   یسرم بود...با صدا یباال   دیبا لباس سف یزن

 کجام؟بهشتم؟  من

 . ینیزم یو گفت:نه...رو  دیخند

 شد سمتم و با لبخند گفت:  خم

 . یخوش اومد ایدن به

 گوشمه. یدوست دارم گفتنش تو یاومدن...هنوز صدا ادمی ای زدم...تمام قضا  یجون  یب  لبخند

 بود.  نیخوردنم هم  ریقشنگ ت  قسمت

 باز شد و وارد شد.  در

 قدو باالش رفتم. یدلم قربون صدقه   یتو

 کنارم و با لبخند گفت:  ستادیا

 . یاومد خوش

 گذاشت.  یم یدستش بود رو رو یکه تو یگل

 لبخند گفتم:  با
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 ؟یمردم تا بفهمم دوسم دار  یم  دیحتما با یعنی

 زد و گفت:  یکج  لبخند

رو   هیثان  یه یبه خودم قول دادم که حت  ،یکن یم دایدکترا گفتن نجات پ  یاز مردن نزن...وقت حرف
 با تو بودن تلف نکنم.  یهم برا

 جلو و نشست روش.  دیکش  یلبخند بهش نگاه کردم...صندل با

 شد سمتم و گفت:  خم

 ؟ یکن یبگو...با من ازدواج م حاال

 کردن...با تته پتته گفتم:  یدلم قند اب م ی ...تودیباال پر ابروهام 

 ..خخ...خدامه. از

 گفت:  یبلند یصدا با

 ؟ یش  یم زنم

 داد زدم:بله. بلند

 صدام موجب درد گرفتن بدنم شد. یالبته اون بلند که

 داد.  ییرنیرو ش  مارستانیکه، کل ب خالصه

 یاز ترس از دست دادنم م هیداد و مامان با گر یخوند، قر م  یکه م یلب ریاتاقم با اهنگ ز یتو صبرا
 داشتم ارومش کنم.  یگفت و منم سع

... 

 به بدنم دادم وگفتم:   یو قوس کش

 بود داستان ما. نمیا خب

 بامزه اش گفت:  یدرشتش و صدا یمن، با اون چشما ییدختر مو طال نا،یت



 مانند تو 

311 
 

 ن؟ یدیبه هم رس یعنی

 سرش زدم و گفتم:  یرو یضعف رفت براش، بوسه ا دلم

 . میدیمامان بهم رس اره

 باز شدن در اومد. یصدا

 در رسوندم.  یبغلم  و بدو بدو، خودم به جلو  ری رو زدم ز  نایت

 فرمش وارد خونه شد.  یلباس ها طوفان،با

 زد و گفت:  یما، لبخند خسته ا دنید با

 من. یبه، ارامش ها به

  رتیدور نموند و با ح  نایکرد که از چشم ت یکردم...با لبخند باهام روبوس یرفتم و باهاش رو بوس جلو
 گفت: 

 . نیدیبهم رس پس

 خنده و گفتم:  ر یز زدم

 مامان جونم. آره

فراز، پسرخاله   شی ببرش پ نکهیا  یشد و شروع کرد به زدن مخ باباش برا زونی سر و کول باباش او از
 مامان بزرگشونو خراب کنن.  یاش تا باهم خونه و زندگ

 .ختمیاستکان ر یتو ییلب، چا یلبخند رو با

 لب خداروشکر کردم. ریز

 بودم که مثل طوفان وجود نداره..   دهیمشترکمون، فهم  یدو سال زندگ  نیا یتو
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دوسال   نی ...تا همارهیم یو خوشخت یبخشه...عشق، شاد یادم روح و ارامش م  یبه زندگ  عشق،
  ینداره...ول یا دهیکردم که مرگ بدون عشق فا یمردم، فکر م یکه داشتم م  یدرست موقع ش،یپ

 است.  دهیفا یبدون عشق ب  ی که، زندگ دمیاالن فهم

 کنه و به معشوق خودش، عشق بورزه.  یعاشق   دیکه زنده است، با یتا موقع آدم

 خوش ما. انیبود پا نیا

 

 "انی"پا

26/2 /1399 

 افشارمهر.  ثیحد

 . دی@ دنبال کن hadisafsharmehrمن رو با ادرس  ینستاگرامیا جیمن، پ یاطالع از رمان ها  یبرا

 

    

 

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

    

http://www.romankade.com/



