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 مقدمه

 بود! یتو برنده خواه رند،یکه درست قرار گ شیهادر دستانت؛ رنگ ستیمکعب یزندگ

 اول فصل

 !نشیریخودشه. بگ -

 انهیوحش یاد نسبتا گرمو ب دمییدویمونده م یتوان باق نیرو با آخر ابونیخ یتودرتو یهاکوچه

شلوغ  دیبا ابونی. آخر هفته بود و خدیچرخیشش صبح م ی. ساعت حوالانداختیصورتم رو رد م

شده  بمینص ده،یقدکش یهاساختمان یغاتیتبل یلبوردهایب ییاما از شانسم فقط روشنا بود؛یم

مرگ  گرفتنم،یو اگه م کردمینم ی. به پشت سر نگاهدمیکشیدست نم دنیی. نه! من از دوودب

ذوق افتاده بودن. به به ذوق یکردم و پاهام از خستگ شتری. سرعتم رو باومدیم دارمیحتما به د

 ابونی. خدمیبه دست راست چرخ ،یریگ میتصم یبرا یو بدون فرصت دمیرس ابونیخ یانتها

 ابونیکه اسم خ یدیسف یو تابلو کردیم دیامن، ناام یبه جا دنیرس یرو برا دمیامکه  یلیطو

 یهاها و مغازهسرسبز، کافه یهااز درخت یفیرد ابونیرو حک کرده بود. دو طرف خ نسادونگیس

و  دییجویرو ذره ذره م مهیدرد، ر انهی. مورخوردیکه هنوز باز نشده بودن، به چشم م یلوکس

که هنوز پشتمن.  دونستمی. مکردیاعالم حضور م یدرد م،نهیاز قفسه سـ*ـ ترنییدرست پا

 ی. کتونشدیباد، از وجودم تراوش م یبود که گدازه وار، تو یعرق یسیچنگ خ ریتمام بدنم اس

 شدن بود. یکیدر حال  کدست،یصاف و  یهابا کف آسفالت میمشک

 ابونیبست و خشدم. کوچه بن یدوم دست راست، وارد دو راه یانداختم و از فرع یزیت نگاه

باز  مهین دیشده بود. چشمم به در سف نییتز ،یرنگ یتودرتو یهایکه با نقاش ییوارهای. دیاصل

بزرگش که  دیخونه دست راستم خورد. با همه توان، خودم رو به داخلش پرتاب کردم و در سف

م زدم، آب دهان خشک شده ینفس مطور که نفسنجاتم بود رو آروم بستم. همون ددرست معب

رو  خوردیآسفالت چرخ م یپاهاشون که رو یرو به زور فرو بردم. دستم به در بود و صدا

. دادیمغرم جوالن م یهزارتو یضربانم تو یو صدا کردی. قلبم با شدت خون پمپاژ مدمیشنیم

که  یلیمون نبه آس ک،یو ش ییالیاز محوطه سرسبز باغ خونه و گاهماز در فاصله گرفتم و ن

زانوهام گذاشته بودم و با دهان باز نفس  ی. دستم رو رودیرو قاب کرده بود رس دیخورش
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 یهام رو آروم بستم که صدانبود. چشم ی. خم شدم و خدارو شکر کردم که کسدمیکشیم

 برگردوند. یاگهیمن رو به سمت د ،یشخص

 !(؟یهست ی! )کو؟ینُ گو سِ -

سؤال بود برگشت. دست راستم،  نیکه پرسشگر ا یسرم به سمت زن مسن ز،یشده و ت شوک

در  یکه سع زشیر یهابود. با تعجب و چشم ستادهیا اطیکننده حمجنون یهااهیگل و گ یالالبه

 ریدست چپش و کاله آفتابگ یمشک کیکوچ لچهی. بکردیدرشت کردنشون داشت، نگاهم م

 ی. صداشدیجرم محسوب م نیش شده بودم و اانهجازه وارد خو یسرش بود. ب یرو یدیسف

ها سبزه یال شیکه بلند یهام رو از لباس گلبه. چشمزدیم یهام سمفونگوش یبم قلبم، تو

و سرم پر  کردیفرستادم. فکرم کار نم رونیمقطعم رو کوتاه ب یهاشده بود، گرفتم. نفس یمخف

که از دستشون خالص شده بودم،  نینبود. هم یااما چاره تم؛رو نداش نیبود. انتظار ا یاز داغ

و تار  سیخ ی. موهاکردمیم یکار دی. باکردیبود. باز، همون طور پرسشگر نگاهم م یبرام کاف

گرفتم و قد علم کردم. دستم رو باال بردم و  ی. نفس سختگرفتیرو م دمید یم، جلوتار شده

 جواب دادم: ،یرلعابآروم تکون دادم. با لبخند بزرگ و پ

 ! )سالم(ویهاس ونگیآن -

که تونستم باهاش ارتباط  یاتفاق افتاده بود. زن خوب روزیکه درست د ییماجرا یادآوریحال  در

 نی. داخل ماشرماهیو چهار ت ستی. اما به لحظه برگشتم. ساعت پنج عصر، روز دوشنبه برمیبگ

 کی بایباز شه. تقر یدر لعنت نیدم ابه روبه رو، منتظربو رهیخ یدود یهاشهیبا ش یسمند مشک

انداختم  ی. با دقت نگاهانیداخل خونه رفت؛ البته خونه که نه، بهتره بگم قصر سبحان شیپ اعتس

حاصل خاموش  د،یچکیدوان از صورتم مکه دوان یقصر بود. قطره عرق نیو تمام حواسم به ا

 نیرنگم پشت لنز دورب یمشک یهاساعت از گرما بود. چشم نیا یتو یکولر یو ب نیبودن ماش

 از دهانم خارج شد. یاگهید ایگرفت. ب ارقر یشکار

به  یکه منته یابونیبودم. خ یمخف ابونیخ گهیاز خونه، طرف د یبه فاصله چند متر یدرخت کنار

باد  یرفت. خنک نییپا یدسته در رو با عجز فشار دادم و پنجره کم ی. دکمه روشدیچهار راه م

شاخه درخت، به دنبال  یکه رو ییهاگنجشک کیجکیج ی. صدادادیرو نوازش م صورتم یمیمال
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 شیکه با چرخش دوران یکی. نگاه از برگ سبز کوچزدیصبرم رو محک م رفتن،یم نییوپا االغذا ب

 رسوند، برداشتم. نیماش شهیخودش رو به ش

 کلیه تونستمیهمه سال، باز هم م نیاومد. خودش بود! بعد از ا رونیگذشت تا باالخره ب یکم

 یبود. همون روزمیکه مسبب حال د یبدم. کس صیپرپشتش رو از دور تشخ یمشک یالغر و موها

. گشتینبود، بعد از شش سال به دنبال من م یکه اتهام دروغ به پدرم و به زندان انداختنش، کاف

 ده،ینرس ریشته به سرعتگشد و آروم استارت زدم. هنوز هم مثل گذ شیمشک جیسوار اسپورت

و با راهنما زدن،  دیمحتاط بود. سرچهار راه رس زیهمه چ یتو شه،ی. مثل همرفتیم کیدنده رو با 

دنبالشه،  یکس دیفهمیم رو باهاش حفظ کردم؛ اگه مره. فاصه یبهم فهموند که به راست م

 حدسش من بودم. نیاول شکیب

 نیداشتم. ا دیفاصله فقط به درش د نیمستقر شد. از ا ییالیرنگ خونه و ییدر بزرگ طال یجلو

 یش رو وسط شهر انتخاب کرده بود تا کس. خونهکردینم جادیرو ا یبود، شک یکه خونه بزرگ

دست  شیطور که به کت و شلوار مشک! هموناومدیبهش شک نکنه. من از هوشش خوشم م

که اون رو پشت  میوقته منتظر روز یلیداخل شد. من خ شیدومتر گاردِیباد هبه همرا د،یکشیم

. با دور زدن گشتمیبرم دیکرد و با دایسرانجام پ گهی. خب کار من هم دنمیزندان بب یهالهیم

 شدم. یراه گاهمیبه سمت مخف ،یسمت فرع

داشتم. پا گذاشتن به  یبیو فشارش دادم. حس عج دیخونه لرز یارهیدا دیزنگ سف یرو دستم

 یشش سال، حت نی. اکردینم یرو برام تداع یخوب یهمه مشقت، روزها نیخونه بعد از ا نیا

باز شد. در رو باز کردم  یتق یکرده بود. در با صدا لیما یابه قهوه دیرو هم از سف اطیرنگ در ح

وسط روز،  یتو یدست راستم، درست کنار در ورود یبوته گل شب بو یشدم. بو اطیح ردو وا

هام، هنوز پابرجا بود. با بستن چشم ش،یوب که از شش سال پکرد. چه خ یم ریمشامم رو س

و  دیرقصیهام م هیر یبه کار گرفتم. عطرش تو هامهیفرو بردن عطرش به ر یهمه توانم رو برا

که  ییهانبود. تمام سال بهیکه هنوز لبخند بامن غر ی. همون زمانرفتمیم اهداشتم به گذشته

هام تکون چشم یکه ازش دور بودم رو مثل آونگ جلو یخونه گذرونده بودم. شش سال نیا یتو

خونه گذاشتم،  نیا یکه پا تو یبار نیبود. اول دهیچیکه بند اسارت دور افکارم پ ی. خاطراتدادیم

خان بده. نصرت یکار شنهادیخان، پ. همراه پدرم اومده بودم تا به نصرتبودو دو سالم  ستیب



 

 

5 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 یرحمیبا ب یشمیپدرم که ابر یبودم. شرکا بشیدر حال تعق ش،یکه تا چند ساعت پ یمشیو ابر

 نیشاد رادو یافکار مغموم، مشت شد و صدا نیهام از اکرد. دست ریدست تقد ریپدرم رو اس

 :دوندمن رو به زمان حال برگر

 برگشته! یک نیبب -

 یاطیح دیسف یهایکاش یرو ش،یاقهوه یانگشت ییدمپا ی. صدااومدیم نییها پاشوق از پله با

تر شده و پخته شیسال پاش از شششد. چهره کمی. نزدرفتیغمزه م دم،یدیم یکه به تازگ

م رو پهن شده کلیه ش،یعسل زِیر یها. با چشمدیرسیهام مبعد از شش سال، قدش به شونه

ن بغـ*ـل محکم و چه زود بزرگ شده بود. مهمو ،یکرد. اون بچه پشت کنکوریکنکاش م

آغوشش،  یبه کتف راستم وارد کرد. هنوز هم گرما یاش شدم. با دست چپش، فشاربرادرانه

شش  نیا یکه تو ی. دلتنگدمیرو بو کش میکه نفهمه، دلتنگ یطوربود. به شیمثل شش سال پ

بغلش بودم و ازم  یتو یبودمش. مدت دهیسال ند ششسال به تنم مهر خورده بود. درست 

کرده  ینامرتب و کم پشتش، صورت گردش رو طراح شیهمه سال، ر نیگرفت. بعد از ا فاصله

ها ازم رو داشتم که سال ی. حس برگشت به خونه ادمیکش میاقهوه یموها نیماب یبود. دست

 پهنم از هم فاصله گرفت: یهاگرفته بودنش. لب

 که؟یداداش کوچ یطورچه -

بود. هنوز هم  مرهیخ داد،یم قلیکه نگاهش رو ص یلفظ تنگ بود. با عشق نیا یچه قدر دلم برا و

عادت ها هرگز از افکار  گفتن،ینگاه کردن داشت. انگار که راست م رهیمثل گذشته، عادت به خ

کرده  رونمیبرگشت، ح یکه برا ینگاه نینگاه بودم. هم نی. من درست دلتنگ همشنیجدا نم

 ورد:نازکش تکون خ یهابود. لب

 دلتنگ! -

رو  دشیخنک و سف راهنیم از هم باز نشد. پخشک شده یهابزنم؛ اما لب یلبخند خواستم

 اش به شونه پهنم خورد.مردونه یهاداد و دست یتکون

 .یاومدیم دیگرما به زحمت انداختمت؛ اما با نیا یتو دهیببخش نرس -

تقاص  یشمیتا ابر اومدمیم دی. باشدمیوگرنه آروم نم اومدم؛یم دیتکون دادم. با یسر آروم

عرق  یهاکه اختالس خودش رو گردن پدرم انداخت. کف دست ی. کسدادیگناهاش رو پس م
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 یرو مرهیکرده بود. نگاه خ رمقمیب یرحمیهوا با ب ی. گرمادمیکش میم رو شلوار کتان مشککرده

 و گردش زوم شد. دیفصورت س

 اومدم. یوگرنه نم امیب خواستمیاشکال نداره، خودمم م -

اش، پرسشگر درشت شده یهای. عسلستادیو کنارم ا دیرو باال کش دشیسف یکمر، شلوار باد از

 شد:

 طور بود؟سفر چه -

 یهاکه خودم بشنوم، لب یبود. به طور دایلحنش هو یتو یهم مثل گذشته طرح عجول هنوز

 پهنم تکون خورد:

 خسته کننده. -

صورتم  یبرا یاهیبا دست سا دنش،یبهتر د یدوست داشتم زد. برا شهیاون لبخند کجا که هم از

مشخص  کلشیبه غرب ساختمون قرار داشت، درست کردم. از ه لیکه در مقابل نور آفتاب متما

خسته شده و به سمت باشگاه پناه بـرده. خوبه که مثل خودم اهل ورزش شده  یبود که از الغر

 شد: دهیچندان بمش شنن یبود. صدا

 .ادتهیچه خوب که هنوز آدرس  -

کرد  یم ییخونه که پشتش خودنما بیو ار دینگاه از سقف سف« !رهینم ادمی یزیوقت چ چیه»

 . با شک لب زد:دمیحالتش رس یروشن ب یقهوه ا یگرفتم و به موها

 !؟یگفت یزیچ -

 یول ج؛یداشت. گ یزیت یهاگوش شیباشه؛ اما درست مثل شش سال پ دهیشن کردمینم فکر

 تکون داد. یزمزمه کردم. آهسته سر یا« نه!»قاطع

 داخل که همه منتظرتن. میباشه، پس بر -

 یو با لـ*ـذت، به دو باغچه دو طرفم که جشن میکردیم یسنگ فرش شده رو ط کیبار ریمس

که بعد از شش سال نبودن،  یدیرز قرمز و سف یها. گلکردمیمطبوع بود، نگاه م یاز عطرها

گذشته،  یکه تو یداده بود. همون طراوت اطیبه ح یبخش ی. طراوت زندگخوردیتازه به چشمم م

. میعبور کرد یازش گرفته شده بود. دستش پشتم قرار گرفت و از سه پله ورود هازهیبا سنگ ر

از شد، دو جفت چشم ب ییطال رهیکه توسط دستگ ی. در چوبمیدیسالن رس یابه پاگرد در قهوه
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که  یکه حکم پدرم رو داشت منتظرم بود. تنها کس یکرد. مرد دایپ یسبز رنگ، با نگاهم تالق

من باز بود. کنار در آشپزخونه،  یکه آغـ*ـوش امنش برا ی. تنها کسدیکشیانتظارم رو م شهیهم

. دمیخونه شدم، رامش رو د نیکه وارد ا یکه روز اول ییبود. همون جا ستادهیمقابل در هال، ا

رو چنگ زد.  میمردانه خاکستر راهنیبا گذشته نداشت. به سمتم اومد و پ یچندان رییخونه تغ نیا

 شد: دهیشن گوشم ریدارش زخش یصدا

 .یات پسرم. پس باالخره برگشتبه خونه یخوش اومد -

الغر و نزارش، به  از گذر زمان بود. متقابال بغلش کردم و تن یحاک اش،دهیچروک یهادست

پوستم  ریز یکیپدر، پررنگ بود. شوق کوچ کیبه عنوان  شهیفشرده شد. نقشش هم منهیسـ*ـ

سال به نظر تر از ششبغلش انگار که حالم خوب شد. چه قدر الغرتر و خسته یو تو دیدو

ب گوشش ل ریرو دوست داشتم. ز کردیاش رو بهم منتقل مکه تمام حس پدرانه نی. ادیرسیم

 زدم:

 !گردمیکارم تموم شه برم -

دوباره  ،یاشده نیعج یاش رو بهم دوخت. با نگرانزده لیسرعت ازم جدا شد و نگاه قند به

بود. مردمکش با سرعت دودو  مدهیگرد و کش یهاچشم رهیسرتا پام رو از نظر گذروند. درست خ

چه طور حفظ ظاهر کنه. آروم قدم برداشت و من رو به سمت  دونستیم شهیزد. اما مثل هم یم

 یتابلو ریمبل، ز نیبود که ا ادمیهل داد. هنوز  ،یبنفش رنگِ دست چپ در ورود فرهمبل دو ن

 برداشتم. سهیخش دارش، دست از مقا یرو به رو بود. با صدا عتیطب

 ؟یزن یحرف رفتن م ومدهیکه ن یدید بیاون کشور غر یتو یچ -

تابلو فرش وَاِن  ریو کنارش ز دمیرو از رون باال کش میاز پشت بسته شد. شلوار کتان مشک در و

 اومدیم ادمیداشت. کم کم داشت  یکه برق تازگ یینشستم. تابلو ونیتلوز کینزد ،ییطال کادیَ

 ریو سر به ز رهیاز رفتنم دلگ دونستمیجا داشت. م شونیتابلو، عکس خانوادگ نیا یکه جا

 .اختماند

 دادن. ادیبهم  زهایچ یلیاونا خ -

پر  ینفس رفت،یدستش ور م یتو دیطور که با دو توپک سفگرفته بودم. همون ادیواقعا هم  و

 تکون خورد: رنگشیب یها. لبکردیکار رو نم نی. قبال ادیصدا کش
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 .خوردینم ایبه اون چشم بادوم اتهیتو که روح -

. سر بلند کردم و زدمیحرف رو م نیا دیکه نبا نیا افسوس داد،یتلخ افسوس م یبو لحنش

برق شوقش  ،یگرفتار بود، نگاه کردم. غم یریاز پ یاسبز رنگش که توسط هاله یهاچشم یتو

شبه!  کیشده بود، اون هم  ریپ عیبزرگش داد. چه طور انقدر سر ینیبه ب ینیرو کدر کرده بود. چ

 یشش سال درد بود. نگاهم که طوالن نیا ادگاری دیکه شا ی. لرزشدیلرزیم یهاش کمدست

 موند، دوباره گفت:

اما  ؛یدلسوز و مهربون شده باش ایامثل کره دیبا نمتیبب یوقت کردمی! فکر میممنونم که اومد -

 .یرو حفظ کرد تیرانیتو خشونت ا

 مدهیو کش یبه صورت استخون یگرفت. دست یهاش، ژرفکنار چشم نیو چ دیبا صدا خند و

. نشون زدیسوسو م ش،یامردانه قهوه راهنیکوتاهش، از پ نیآست دیسف راهنیپ ری. زدمیکش

که در کنار شاد  ییهایاکنه. کره رییش رو دستخوش تغ قهیشش سال نتونسته سل نیا دادیم

گرفتم. دور  ادیو من فقط ازشون پشتکارشون رو  شدنیمحسوب م یشتکارپ یهابودن، آدم

نبود. ذهنم مدام در حال  لمیکه باب م یم کرده بود. سرخوردگبودن از جمع خانواده، سرخورده

 نگاهم رو به سمت خودش کشوند. ییبدون خش و آشنا یگذشته و حال بود که صدا سهیمقا

 !زییژا -

 قی. قاوفتادیتفاق نا نیدوباره دلم براش بلرزه؛ اما ا دیشا نمش،یبب گهیبار د کیاگه  کردمیم فکر

 چیفرق کرده. ه زیکه همه چ نیقسمت انگار دوباره ما رو به سمت هم کشونده بود. اما امان از ا

 یبو گهیخونه هم د نیا یسرجاش بمونه. حت خواستیعشق م نیمثل قبل نبود که حاال ا زیچ

ضربان قلبم  ی. حتکردیم رمینگاهش کنم، متح یحس چیه یب تونستمیکه م نی. ادادیآشنا نم

خمـار  یهانبود. پرده چشم ی. انگار به چشمم اون رامش قبلگرفتیدور تند، شدت نم یهم رو

 کیبود و تون ستادهیا یها، سمت راست در ورودپله ینبود. باال شیب یو براقش انگار که نقاش

 نییها پااز از پلهبا ن د،یرو که د می. نگاه زمستوندادیم شیرو نما فشیاندام نح ش،یزرشک ساده

خوش حالتش  یتونیز ی. موهااومدیخونم به جوش نم یکه تو ینیو آدرنال کردیاومد. اون ناز م

 زد. یابود رو حصار گوشش کرد. لبخند دلبرانه ختهیدورش ر یکه با لجباز

 .ستیشراره آتش ن هینگاه مال  نیباشه؛ اما نه، ا یکیاسمت باهات  یمعن کردم؛یفکر م -



 

 

9 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

. بدون دیچیپینگاهش، دور تنم نم ریحر یکه دلتنگ بهیزدم. عج یآتش؟! پوزخند نامعلوم شراره

 .دمیلبم کش یچشم برداشتن ازش، زبونم رو رو

 !ینکرد یرییتغ چیه -

حرف زدن، انگشت وسط و شست دست چپش رو به هم  یبرا ش،یهم مثل شش سال پ هنوز

داشت. اما انگار خوشحال  طنتیبرق ش ،یکیتار یتو یاهاش درست مثل گربه. چشمدیمالیم

 هاش هجوم برد. با افسوس ادامه داد:لختش به سمت شونه ینشد. سرش رو کج و موها

 منم. گـهیاسمت رو بهت م یکه معن یآره، هنوزم تنها کس -

که از  نیرو برمال کنه. مثل ا خوردیسرش چرخ م یکه تو یتا افکار کردینم یتالش چیه نگاهم

بود. کنار در آشپزخونه، به سمت هال نظاره گره بود. دست لرزون نصرت خان که  یخال یهر حرف

دست چپش، سکوتم رو  یهابهم خوردن توپک یپام نشست، دوباره نگاهش کردم. صدا یرو

 یذوق م یتو ش،یجذاب بود؛ اما صورت الغر استخون دشیسف یموها دیکرد. شایم ختهیبرانگ

 :دیاش به گوشم رسغم گرفته یتر بود. صدابه اندازه ده سال جوون شیپ زد. شش سال

 ؟یزدیم نیبه رادو لیمیا هیانصاف چرا فقط  یات خوشحالم. بدوباره دنیچه قدر از د یدونینم -

 رسمش بود؟ نی. ایکجا رفت ینگفت یحت

 یاکه حقم نبود تاوان پس بدم، اونا هم رسم من نبود. با چهره ییزهایچ یلیخ یشدم برا مجبور

 از دهنم خارج شد: یاگرفته، جمله

 بهتر بود. یجور نیهمه امون ا یبرا -

 شد. لب زد: رهیخ ینقطه فرض کیتکون داد و به  یسر

 .یجا بزن کردمیفکر نم -

 نیکه وارد ا شیهفت سال پ جا نبودم. نیاالن ا زدمیرو بگه. اگه جا م نیا تونستیطور م چه

 لیدل یکه باعثش، اتهام ب یکسالیکنم.  یزندگ نجایسال تمام رو ا کیخونه شدم، مجبور شدم 

 پام بود مشت کردم. ی. دستم رو که رودیم رساخم به چهره اریاخت یبه پدرم بود. ب

 .ستمینرفته. فقط اهل انتقام ن ادمی میزیمن جا نزدم، چ -

 نصرت خان بود که دستاش کنار پاش مشت شد و صورتش پر از درد. نیبار، ا نیا

 .ستیدرش ن می. قتلستیکار انتقام ن نیا -
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 یبود. مگه هر قتل دیطرز فکر بع نیمثل اون ا یکرد. از آدم با فکر دایسوزناکم راه خروج پ آه

 !شد؟یانتقام م

 ینده. آدما یمردم رو باز شتریب نی. فقط اومدم که دستش رو رو کنم. تا از استمیمن اهل قتل ن -

 پدرم و شما... نیع یساده ا

 جاش جا به جا شد. ینگاه دلخورش شدم و ادامه ندادم. تو متوجه

هنوز داغونم  نیکردم فراموشش کنم؛ اما مرگ نسر ینبش قبر گذشته بشه. منم سع خوامینم -

 .یحساب کن هیباهاش تسو یبخوا دیگفتم شا دمش،ید شیچند روز پ ی. اتفاقکنهیم

 یشمیکرد کار ابر یاز دست داده بودتش و گمان م یتصادف دردناک یهمسرش. تو ن،ینسر

 دیشخم زد. من هم گذشته رو فراموش نکرده بودم؛ اما با میکه به زندگ یباشه. اون مرد رذل

 باال رفت. حیبود. دستم به حالت توض واریپر از د یاریکه د یگرفتم. از گذشته ا یازش فاصله م

 .نیکه شما ازم خواست نیجام فقط به خاطر ا نی. االنم اگه استمیمن مثل اون ن -

 شد. مغموم لب زد: قینافذ گله وارش، بهم تزر نگاه

 !؟یسروش و مرجان شد الیخیب یعنی -

گذشته دهنم رو گس  یادآوریشکافت.  یم شتریاسم پدرو مادرم، گسل ناامن قلبم رو ب دنیشن

 یخونه م نیا یوارهاید نیب یبلندم رو فشار دادم. با چشم، چرخ یشونیبا دو انگشت، پکرد.  یم

. دندون نی. رنگ مورد عالقه نسردیبودن و االن سف یآب شیکه شش سال پ ییوارهایزدم. د

 .ستادیدستش، کنارم ا یکردم که رامش با فنجون قهوه تو یم یقروچه ا

 کنه. یتو درست کردم. آرومت م ی. بخور برازییژا -

 شد: دهیبمم شن یرو به رو شدم. منتظر بود. صدا شیشگیرو باال گرفتم و با لبخند هم سرم

 !؟یاول هر جمله اسمم رو بگ یچرا انقدر دوست دار -

به متفاوت بودن داشت. فنجون رو از دستش گرفتم.  یمات شد و نگاهم سع ش،یمشک یها هیعنب

سالن، جنب  یانتها تیدست راستم گذاشتم. با روشن کردن اسپل یعسل زیم یفنجون رو رو

نشستن  یرو برا ییشده بود، مبل رو به رو نییو بنفش رنگ تز ریحر یکه با پرده ها یپنجره ا

 شیاستخون یکه کاهنده عطش صورتم بود. با پشت دست به گونه ها یخنک دانتخاب کرد. با

 :دمیرو شن مشینازک و مال یو صدا دیکش
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 ادته؟ی لیخاصه، اوا یلیدونم. آخه اسمت خ ینم -

کُردم و اسمم رو سخت  کردیکه فکر م ییشد اون روزها یداشتم. مگه م ادی یرو به خوب لیاوا

که  ییشدن پدرم گذشت. همون روزها یزندان یکه با دلدار ییبره. روزها ادمی کردیتلفظ م

. دادیهاش رو فشار مچرخوند و ناخن هم گره وار یهاش رو توباعث شد عاشقش بشم. دست

. کردمیاما استرس االنش رو درک نم کرد؛یکار رو م نیبه خاطر استرس ا ش،یمثل شش سال پ

آروم  یخودش کرد. صدا چهیعطر قهوه، افکارم رو باز یلبم بردم، بو کیرو که نزد دیفنجون سف

 و نامطمئنش، بلند شد:

 زه؟یچ گمیم -

رو به  شیصورت یها. مِن مِن کنان، لبکردمیخمارش نگاه م یهاادامه، منتظر به چشم یبرا

 .دیدندون کش

 نه؟ گهید یکه بمون یبرگشت -

 یکردم مثل گذشته دختر یفکر م د،یخند شیچند لحظه پ یانقدر آروم نبود. وقت شیسال پ شش

تا حالم  دیخند یکه مدام م ییروزها دمش،یدیانقدر ناآروم م یکنه؛ اما وقت یم یدرونش کودک

و چهارسالش. فنجون  ستیچون هجده سالش بود و امروز، ب دی. شارفتیم ادمیخوب شه، از 

 بهش لب زدم: رهیتر آوردم و خ نییرو پا

 نه! -

مردمک  ،یدیرو پشت گوش فرستاد و ناام شیتونیز یهمراه صورتش رنگ باخت. موها نگاهش

 .لرزوندیرو م شیاقهوه یهاچشم

 یشد شونیکینکنه عاشق  ؟یدارن که انقدر دلتنگشون یچ ا،یمگه اون به قول بابا چشم بادوم -

 ها؟

. کردینم انینما یهاش رو به خوبو چال لپ دادیاش جوالن مخنده نیصداش، ما ب لرزش

که  یزیتنها چ دونستمیحساس. نه مطمئن نبودم. فقط م گفتمیم دیهم با دیدخترک حسود. شا

بشنوه رو  خواستیرو که م یزیپس اون چ«. نه»که بگم نیداره تا استرسش کمرنگ شه، ا ازین

 گفتم:

 نه! -
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پرواز کرد.  رونیبه ب اش،نهیقفس سـ*ـ یاون قدر قاطع بود که پرنده حبس شده تو جوابم

و کم تارش، به سمت هم گره خورد. با نگاه  یاقهوه یگذاشتم. ابروها یفنجون رو داخل نعلبک

 :دمیاطراف پرس به

 کجا رفت؟ نیرادو -

 .چرخوندیهاش رو مچشم ،یسؤاالت ریآروم شدنش بود؛ اما هنوز هم ذهنش درگ نیهم قصد

 .رهیبگ لیرفت وسا مینداشت یزیخونه چ یتو -

اش، داخل شد. تازه پر شده کلیبا ه نیو رادو دیدر چرخ یتو دیتکون دادم. هم زمان کل یسر

در هال، برد. نصرت خان  یدستش رو داخل آشپزخونه رو به رو یتو دیخر یرنگ یهاکیپالست

 بشاش، به هال برگشت. یگذشت و با صورت یاقهیصورت دخترش بود. چند دق رهیخ ،یبا لبخند

 گذره؟ یخب از خودت بگو، اون ور خوش م -

وقت  یلیخ ،یبه اسم خوش گذرون یزیکه به پوزخند زدن داشتم رو کنار زدم. چ یدیشد لیم

 من مرده بود. با اکراه جواب دادم: یکه برا شدیم

 .هیبرام کاف نیمردمش خوبن. هم -

به  تونستمیمبل تک نفره کنار رامش جا گرفت. هنوز هم نم یرو ش،یشلوار باد دنیباال کش با

کنجکاو شده بود. دستش رو از پشت  شتریب ش،یقانعش کنم. اما انگار از شش سال پ یراحت

انداخت،  یاش رد م قهیکم تارش که تا شق یاقهوه یبل رد کرد و با باال بردن ابروهام یرامش رو

 شد: وضبحث ع

 .یستیتو دلتنگ ن میکه ما دلتنگت یاما اون قدر -

نشون دادن نمونده بود. من هم مثل  نیا یبرا یگذشته بود و مجال یادیبودم؛ اما زمان ز دلتنگ

که لج کردن و از حالم تراوش. با  یدم. احساساتکر رییتغ شیخودشون نسبت به شش سال پ

 ادامه دهنده شد: ش،یگوشت ینیب یانداختن رو نیچ

 در موردت کنجکاوم. یلیمنظورم شغلته. خ ؟یکنیکار م یاون جا چ -

هاش، صورتم گذاشت. با چشم کشیچونه کوچ ریز یزانوهاش قرار گرفت و دست یرو آرنجش

اون هم به خواست خودم  ل،یمیکه به صورت ا ریسال اخ کی نیا ی. تودیکاویم نییرو باال و پا
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هدف  یرو ب راهنمیپ نی. سرآستگفتیفقط از اوضاع واحوال خودشون م زدم،یباهاش حرف م

 .دمیکش

 .کنمیکار م یشرکت تجار هی یتو -

دستش از گوشه چشم شدم.  یها کینصرت خان و با شدت چرخوندن توپ زینگاه ر متوجه

 درشت شد. ییبه اندازه گردو زش،یردش رگ یهاچشم

 بود! یاضیتو که رشتت ر -

 یصحبت م شتریکردن. قبالها، نصرت خان ب رییخونه همه تغ نیا یتو کردم،یاشتباه م انگار

 پهنم رو تر کردم. یگرفتم و لب ها یقیرو انتخاب کرده بود. نفس عم یریکرد؛ اما االن گوشه گ

 فرض کن حسابدارم. -

 کرد. یاهاش، تک خنده یموندن عسل رهیسکوت و خ هیجواب سرباالم، بعد از چند ثان با

 راحت باش، مشکوک بمون. -

رو برداشت.  شیمقابلم، لپ تاپ مشک یاشهیش زی. از جا بلند شد و از مدیخند یبلندتر یبا صدا و

 به حرف اومد:افکارش غرق بود،  انوسیاق یشد. نصرت خان که تا اون موقع تو ریکنارم جاگ

 .میاستراحت کن پسرم. ما هم زحمتت شد کمی یاز راه اومد -

 نییرو پا راهنشیکرد. پ ینم دایاز درونش هو یزیاش چچهره شه،یجاش بلند شد. مثل هم از

. سکوتش، عالمت رضا نبود؛ رفتیباال باشن، م یهااتاق دونستمیکه م ییهاو سمت پله دیکش

معلق  یفکر ی. تودمیکش شمیریو ب یبه صورت استخون یدرونش بود. دست یناراحت انیبلکه ب

 زد: یحرف نیدوبودم که را

 . برو استراحت کن.ارمیدارم سرت رو درد م دهیگـه نرس یآ...، بابا راست م -

صورت  یحالت دارش، تار تار شده رو یمشک یشدم، موها قیبار که به صورتش دق نیا

انداخت. لبام به لبخند کش اومد؛ اما وسط راه ناموفق  یاون ور م یایکره ا ادیمن رو  کش،یکوچ

 کنج لبش رد انداخت. یآورد و لبخند رونیلپ تاپ ب یسرش رو از تو نیموند. رادو

 !؟یکن ینگاهم م یجور نیچرا ا -

 گفت: یهم فشرد و بعد از مکث یهاش رو رورو باال انداختم. لب میاستخون چونه

 بود؟ یاسمت چ ه،یااسم کره هی لتیمیاسم آدرس ا یراست -
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 بود، کشوند. دهیمبل، نگاهم رو سمت رامش که تا لبه مبل رس یجابه جا شدن رو یصدا

 !؟یدار یااسم کره -

 اش،مقدمهی. درست مثل گذشته. سوال بکردیشد، کنجکاوش م یکه مربوط به من م یزیهرچ

 کف دست راستم رو به شلوارم بکشم. کنترل،یباعث شد ب

 معلومه که دارم. کنم،یم یآره. شش ساله دارم اون جا زندگ -

هال رو با رنگ  یهاگرفتم. پرده کرد،یاز نور آفتاب که از ته پنجره هال، پهناش رو کم م چشم

ر هم فشا یکه رو ییهاپا انداخت و دندون یکردن. پا رو نییکه رامش دوست داشت تز یبنفش

 شد. داریاز دو طرف صورتش پد آورد،یم

 !؟یشد دهیچیتو چرا انقدر پ ؟یبهمون بگ یخواینم نمیپس ا -

خواهر و برادر، قصد  نیبود. ا دهیچیهم پ یزد و باز هم دست هاش رو تو یدو دو م هاش،چشم

تر  یو لب دمیپشت الله گوشم کش یدلشون رو امروز نثارم کنن. دست یهاکرده بودن تمام حرف

 کردم:

 دم. یم حیسکوت رو ترج -

 .دمیرو د نم،یب یکه زد و فکر کرد نم یپوزخند

 .میکردم هنوز مثل گذشته دوست یمتاسفم که فکر م کنم،ینم یدرموردت کنجکاو گهیباشه. د -

دخترش رو نازپروده کرده بود. اون  یادیخودش رو داشت. نصرت خان ز یهاتیهم حساس هنوز

حدقه،  یجز آرش دوستم نبوده. با چرخوندن چشم هاش تو یوقت بود کس یلیکه خ دونستینم

 :دیشد که از دهانم پر یاز جا بلند م

 سئونگ هو. یل -

 صدا فرو بردم و از سرشونه نگاهم کرد. یدهنم رو ب آب

 نبود. یازیاما ن ؛یممنون که گفت -

به قوس  ی. با انگشت شست و اشاره، فشارگفتیرو م نیکه ارضـ*ـا شده بود، ا شیکنجکاو

چرا؛ اما انگار مغزم با زبونم  دونستمی. نمرفتیوارد کردم. به سمت آشپزخونه م میاستخون ینیب

 پوست کنار ناخنش، به سمتم برگشت. دنییبا جو نینکرده بود. رادو دایاتصال پ
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رو  یشمیابر اروی نیآدرس ا یکه تونست نیفقط ا م،یزن یبرو استراحت کن بعدا حرف م گمیم -

 ؟یاریب ریگ

 باز، لب زد: یسر تکون دادم. با دهان فیفرش گرفتم و خف دیسف شهیاز ر نگاه

 پسر! یاواقعا؟! تو معرکه -

م بغلش کردم. هنوزم پهن و مردونه یهارو بغـ*ـل گرفت. متقابل با دست میاچهیماه یبازو

چهارسال تفاوت  نیکه ا ی. جورکردیرفتار م یدر مقابل مثل پسربچه تخس ش،یمثل شش سال پ

 . ازش جدا شدم.شدیحس نم ،یسن

 ؟ید یاتاق بهم نشون م هی -

 جلو آورد. یکرد و صورتش رو بامزگ دییحرفم رو تا ش،یاهقهو یهابرق چشم با

 باال. میالبته، بر -

به سمت باال  ،یعبور و با گذر از هفت پله میتاپ رو بست و کنار مبل گذاشت. از جا بلند شد لپ

که دست چپم بود،  یاتاق نیبود. به آخر یدراز یصف راهرو یکه تو یکنار هم ی. اتاق هامیرفت

 اشاره زد.

 اتاق توئه. نیا -

م به چهار اتاق رد و بدل و توجه نیاتاق رامش بود. نگاهم ب نیجا بودم، ا نیکه ا یبار نیآخر

 جلب شد. یاتاق در باز

 بازه مال توئه؟ اون اتاق که درش -

 نگاه جستجوگرش، دنبال نگاهم رفت. چونه گردش رو باال انداخت. با

 .میاتاقا رو عوض کرد یرامشه. جا ینه، اون برا -

 دی. در سفمیکه نشون داد رفت یانداز شد. به سمت اتاق هیکه زدم، سکوت سا یاز حرف مونیپش

نفره  کی. چشم از تخت خواب دیرسیمتر م ستیحدود ب دیکه شا یاتاق رو باز کرد و اتاق معمول

و  ریچرخوندم. پرده حر داد،یپشتش رو نقش م یکه پنجره باز یازمطالعهیگرفتم و به م یمشک

 :دمیبود، پرس یمطالعه چوب زی. همون طورکه نگاهم به مدیرقصیدست باد م یکه تو یدیسف

 خوام؟یمطالعه م زیم یدونستیاز کجا م -
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پسر  هی یکه برا ییاش رو خاروند و با صداسر کج کرده یشینازکش رو جلو فرستاد. نما یهالب

 گفت: شد،یبم محسوب نم

 حدس زدم. -

رفت.  رونیم، از اتاق بشونه یلبم نقش بست. با زدن رو یباالخره، رو تیاز رضا یکمرنگ لبخند

بود.  میکاه گل یبان زندگ هیکه سا یکرد. لحظات یلحظاتم م ادآوریرو  یآشنا و گرم یاتاق، بو نیا

. جوراب دمیکش یمشک یروتخت یرو یخودش جمع شد. دست یتخت نشستم و تخت تو یرو

 یاتاق رو حس کرد. از پشت خودم رو رو یاو پاهام فرش قهوه دمیکش رونیاز پا ب روکرم رنگم 

نگاه  یپاتخت ،یو فلز کی. به ساعت کوچدیاز وزنم کش ییصدا یب ادیتخت انداختم و تخت، فر

کنکورش  یکتاب ها یال یته استکان نکیبود که با ع ینیهمون رادو نیکردم. هفت و رب! ا یم

م شده نیسنگ ی. پلک هاداشتیاون روزها دست از سرم برنم یادآوریکه  آهرفت.  یبه خواب م

 هام گرم خواب شد.کم چشم. کمآوردیبه ذهنم هجوم م یهم لنگر گرفت و افکار مختلف یرو

م رو به زده خیتن  ،ییآشنا یهاخنده ی. صدادیکشیهمه جا رو دست م ،یزیرعب انگ یکیتار

نبود. به  تیقابل روأ یاطرافم، وضوح یکیتار ی. صداش از بغض دورگه بود و توانداختیلرزه م

 :زدیرو صدا م ممشد. با ناله اس هیبه گر لیتبد بار صداش نیسمت صدا رفتم. ا

 !زییژا -

که ناگهان همه جا روشن؛  رمیکه مادرم باشه، خواستم دستش رو بگ نی. با حدس ادمید یا هیسا

امکان نداشت. صداش  نیمادرم قطع شد. نه ا یکه شدت نور چشمام رو زد و صدا یبه طور

 فیتخت، بالتکل یرو ریخ می. ندمیپر یداریاومد. با ترس از خواب، به ب ینم ییکردم؛ اما صدا

 یکمرم عبور م یخورد. عرق از گود چیسکوت اتاق پ یکوتاه وتندم، تو ینفس ها یبودم. صدا

صامت بودم.  ،یبه نقطه ا رهیبه کابوس شده بود. خ لیبرام تبد ،یخواب تکرار نیکرد. باز هم ا

 آورد. رونمیدر اتاق، از شوک ب ی. صدادیلرز یم ونیمدر  یکیپهنم،  یانگشت ها

 منم، رامش. -

رو با ناز از چهارچوب  فشینه کلیشد. ه یکیاتاق،  دیبدون خشش، با باز شدن در و در سف یصدا

 در داخل انداخت.

 ؟یخواب بود -
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هم افتاد و هم  یرو فیبرق، اتاق روشن شد. چشمام خف دیجام جابه جا شدم و با زدن کل یتو

 زمان لب زدم:

 شدم. داریتازه ب -

 دشیبرجسته سف یکم پشتش، گره هم شد. گونه ها یقهوه ا یچهره آشفته ام، ابروها دنید با

 رنگ پروند.

 ؟یشده؟! خوب یچ -

لب  ش،یقهوه ا یمالحت چشم ها رهیتکون دادم. خ یخاطرش، سر نانیاطم ینبودم وبرا خوب

 زدم:

 آره خوبم. -

اتاق چرخ خورد. همون طور که انگشت شست و وسطش  لیوسا نیو نگاهش ب ستادیش اجا یتو

 اشاره زد. رونیداد، با سر به ب یم یرو باز

 ن؟ییپا یایشام صدات زدم. م یبرا -

 یداد. زمان لعنت یشب رو نشون م قهینه و ده دق ز،یم ی! مگه ساعت چند بود؟! ساعت روشام؟

 یاز هوا ینفس شم،یر یصورت ب یرو دنی. با دست کشکردیگذشتن انقدر تعلل م یچرا برا

 گفتم: یارفته لیتحل یاتاق گرفتم. با صدا

 .امیبرو االن م -

. هنوز دیها چرخجنب کمد لباس وار،یگوشه د یالب زد. نگاهش سمت چمدون قهوه یا «باشه»

از  یه بود. نگاهم خالاون رو آورد نیهمراهم نبود. حتما رادو یبود که موقع اومدن، چمدون ادمی

ظرفش رو باال انداخت. به  یهاشونه ،ی. با لبخند پهندیرقصیحرکات دستش م یرو ،یالیهر خ

پام،  یشلوار کتان تو یمتیرفتنش، با اکراه از جا بلند شدم. نامال رونیاتاق رفت. با ب درسمت 

 شرتیباز کردنش، ت . به سمت چمدون رفتم. بادمیلباس خواب ضیآور شد که بدون تعو ادیبهم 

کردم. کش  ضیتعو ی. لباس هام رو با کرختدمیکش رونیب یمشک یکوتاه و شلوار راحت نیآست

کردم.  یم یگردنم باز یتنم بود و با مهره ها نیهنوز هم عج یدادم. خستگ بدنمبه  یو قوس

م رو با سر انگشت رفتم. همون طور که گردن کوفته شده رونیرفتن به آشپزخونه، از اتاق ب یبرا

 شدم. مپله، وارد آشپزخونه دست چپ نیاومدم. بعد از آخر نییها پااز پله دم،یمالیپهنم م یها
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آشپزخونه،  نیرامش نشستم. ا یرو به رو ،یچوب زچهارنفرهیاز پشت م یصندل دنیکش رونیب با

. کردنینگاهم م یو نصرت خان، با لبخند نی. رادودادیمعطر و گرم م یغذاها یهنوز هم بو

 نیا یکه پا تو یبار نیبود. آخر دهیبه مشامم نرس یرانیا یغذا یکه بو شدیوقت م یلیخ

نکرده، مجبور به رفتن  داشی. پگشتمیم یخداحافظ یبه دنبال رامش برا شتم،آشپزخونه گذا

هام جون گرفت. افتاد و گذشته، پشت پلک یاشهیش سید یتو یهاکتلت یشدم. نگاهم رو

 خطابم کرد: ،یبدون خش یکه فراموش کردنش، هنر من نبود. صدا یاگذشته

 ؟یبخور یتونیجز رشته نم یزیات عوض شده و چ نکنه ذائق -

 نیرادو زیخنده ر یداشت. صدا دنیحرف کش رزبونیکرد. عادت به ز دنیشروع به خند حیمل و

م گوشم بلند شد، نگاهم به نصرت خان که نظاره گر بود افتاد. درسته ساکت تر شده هم که از د

رو جدا کردم. زمزمه  سید یتو یاز کتلت ها یکیزد.  ینم یبود؛ اما اون وقت ها هم چندان گپ

 :زدموار لب 

 !تونمیم -

 بود. ادامه داد: رایکردم. عطر فوق العاده اش، روح نوازانه پذ کیرو به لبم نزد یاتکه

 برات درست کردم. یچون دوست داشت -

بود؟! اون هم  ادشیمن  قهیبود؟! سل ادشیهوا معلق موند.  یدهنم بود، تو کیکه نزد یا لقمه

زد. نگاه  یفعال ذهنم، تمام کهکشان خاطرات رو دور م یبعد از شش سال. چرا؟ مولکول ها

 گفت: کشیکوچ یج و کوله لب هاصورت معصومش موند، با لبخند ک یکه رو مرهیخ

 شه؛ خصوصا که تو اون ور... ی. باالخره، ذائقه آدما هر چند سال عوض میدوست ندار دمیشا -

با من باز  خشیحرفش رو از بر بودم. درسته آروم تر از شش سال قبل بود؛ اما هنوز هم  یانتها

 دهن باز کردم: رم،یکه از مغزم فرمان بگ نیا ینشده بود. ب

 عوض نشده! -

سکوت،  یاومد. تو نییباال مونده بود، آروم پا حیتوض یزد. دستش که برا یمیلبخند مال دمییتا از

کردم  یامون بوده. سعبه مکالمه نیحواس نصرت خان و رادو دونستمی. مخوردیبا اشتها غذا م

. دیراه مونده بود باالخره، به دهنم رس یکه تو یحداالمکان به خوردنم سرعت ببخشم. تکه ا

 یمیو قد یاقهوه یهاهام به سمت قفسهچشم د،یچرخ یدهنم م یهمون طور که غذا تو
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از  یتازه ا یوار به خاطراتم سوق بده. سبز وونهیمن رو د تونستیکه م یا. مزهدیآشپزخونه رس

داشته باشم.  یه بودم آرامش خوبها تونستبرداشتم و مزه کردم. بعد از مدت زیم یرو دیسبد سف

 یخوب بود. حس مطبوع نی. و ارمیآروم بگ یجمع یتونسته بودم تو ییسال تنها شبعداز ش

 کرد. یبود که حالم رو خوب م

هم بلند شدن. به  نیمتقابال نصرت خان و رادو شدم،یکه بلند م زیاز اتمام غذا، از پشت م بعد

نشستم.  کادیَتابلو وَاِن  ریدرست ز ،یشگیهمون مبل بنفش هم ی. رومیرفتیسمت هال م

 میبه شلوار راحت یناآشناشون رو به سمت موضوع سوق بدم. دست یچه زور ذهن ها دونستمینم

 شروع کردم: مقدمهیو ب دمیکش

 خونه وسط شهر داره، بعد از چهار راه سعادت. هی یشمیابر -

با پدرم و نصرت خان راه انداخت. شرکت  یشراکت ش،یبود که هفت سال پ یهمون آدم یشمیابر

 نهیدست رد به سـ*ـ ریکه تقد یمیقد یهابزرگ تر. دوست یهاشرکت یبرا یحسابرس

شرکت، به پدرم که مسئول بود، اتهام زد. هنوز  نیکه با اختالس از چند یزد. مرد شونیزندگ

 ادمیکنم،  یخونواده زندگ نیا اسال رو ب کیزندون بود و مجبور شدم  یکه پدرم تو ییروزها

 یابروها نیب یکه از مرز عبور کرده بود. نصرت خان اخم یو فشار خوردیهام به هم مبود. آرواره

ناتوانش شده  یهاقفل انگشت دن،یچرخ یدستش، به جا یتو یآورد. توپک ها دشیکوتاه و سف

 دیسف شینداشتم. دستش به سمت ر شیشدن با نگاه خال فیحر یبرا یزیچ شهیبود. مثل هم

 رفت. شیمشک

 شده. هنوزم پول مردم خوره. می. پس اون جا قاکهیمرت -

. کردیم یلرزش دست راستش، من رو وادار به نگران دیکم جونش و تشد یهادندون دنییسا

! سن و سال، حکم یشصت واند دی. شادیرسیبه نظر م رتریپ یلیداشت؛ اما خ یپنجاه و اند دیشا

 یابروها یم رو رو. انگشت اشارهشدنیم ادآوریرو  یزندگ یرو داشتن که انزوا یمفهومیعداد با

 .دمیپهن و پر تارم کش

شرکت  هی ای. گودهیاز شرکتش به دستم رس ییزایچ هیاش ندارم؛ اما از خونه یقیاطالعات دق -

جا  یهمونا که هر سال از بازرس م،یخوایرو م شیحسابدار هیراه انداخته. ما اسناد مخف یتجار

بگم کارش از  تونمیم ی. حتشهیکار یمخف ینماد برا هیشرکت فقط  نیکه ا دونمی. ممونهیم
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معامله  هی وریتا آخر شهر دونمیکه م نهیهم که هست، ا یا گهید زیچ هیهم گذشته.  ییلشوپو

معامله هم  نیبا رو کردن دستش قبل از ا میداره. اگه بتون یخارج یهااز شرکت یکیبا  یبزرگ

 .شهیبهش وارد م یضرر بزرگ م،یرو فاش کن زیچ

ترق  ،ی. با پوزخند صدا داردیبه صورت گردش کش یو دست دیبه سمتم چرخ نیرادو یهایعسل

 انگشت کوتاهش بلند شد. یهاتروق استخون

 وقتشه به اعمالش جواب بده. گهی. دشهیورشکست م یعنی -

. شناختمیحرف رو م نیبودم دور بشم. من جنس ا ختهیکه ر یااز برنامه خواستیدلم نم اصال

که وارد بحث  نیبه رادو یجد یلیداد. خ یم حیهاش رو تند تر کرده بود رو ترجکه نفس یانتقام

 شده بود، اخطار دادم:

 کنه! یکارو م نیقانون ا م،یدیجواب اعمالش رو ما نم -

 یال یکوتاهش شد. دست یشونیکم پشتش قاب پ یقهوه ا یفکر به خودش برگشت. ابروها از

 .دیو حالت دارش کش یمشک یموها

 !زییژا -

 زل زدم و انگشتم باال رفت. اش،دهیکش یهاچشم به

 دوباره بهش برگردم. خوامیو نم دمیکش رونیشش ساله خودم رو از گذشته ب -

 ییفرار کرده بودم. روزها ییکذا یاون روزها بشم. من از اون روزها یدوباره قاط خواستمینم من

 .دیکش یاضافه نکرده بود. نصرت خان غوز کرده، آه میبه زندگ یزیکه جز عصاره درد، چ

 رگام به جوش اومده. یخون تو دمشیکه دوباره د یاما از اون روز ؛یحق دار -

 :دیپرس یشده بود سؤال ترجبههیکه حاال ب نیو رادو دونستمیم زیرو جا سکوت

 م؟یاز کجا شروع کن دیحاال با -

 دوانگشت دست چپ، انگشت شست دست راستم رو احاطه کردم. با

 دارم. ییفکرا هیعجله نکن.  -

 یاشهیش زیم یدستش رو رو یقهوه تو ینیاومد. س رونیرامش از آشپزخونه ب ن،یح نیهم در

تشکر از هم باز  یهام برا. لبکردینم نیریرو ش میزندگ ها، کام تلخقهوه نیمقابلم گذاشت. ا
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به شماره انداختم. از کره بود.  یخورد. نگاه یزنگ مینشد و سردرگم، رو گرفتم که هم زمان گوش

 دادم: وابج

 )الو(وو؟یسِ وبهی -

 سالم منم آرش. -

جز خودش.  یابا شماره یاز کره بهم زنگ بزنه. حت ،یتودماغ یبا صدا تونستیجز آرش نم یکس

 ادامه دادم:

 دونم( ی. اَرَ.)سالم. مویآن -

 ؟یهست ییجا ؟یزن یحرف م یپس چرا کره ا -

 نِ. ماجا. )آره، درسته( -

داشته  یمکالمه طوالن هیکه با دقت به حرکات بدنم نطاره گرن،  یسه نفر یجلو تونستمینم

 آرش پشت خط شدم: یباشم. متوجه صدا

خونه اش رو هک کردم،  یتو وتریکه کامپ نیفقط ا ،یصحبت کن ادیز خوادیباشه، پس نم -

اون جا رو  ستمیس تونمی. من نمیدست به کار ش دیهست تو شرکتشه و با ینداره. هرچ یزیچ

 .خوادیهک کنم. محافظت شده است وکد م

 دیباخواستم متوجهش کنم که  ی. ممیزد یکردم و مفصل حرف م یبعدا باهاش صحبت م دیبا

 قطع کنه:

 کومااو. )باشه. ممنون( ،یاَرَج -

 کنترل اوضاع باخودت باشه؟ -

 (.دمی. فهمارخوبیکِره. اَرَسو. )بس -

 خداحافظ. -

شده و  زیر یهابلند کردم. متوجه چشم یقدر هم خوب بود. تماس رو قطع و سر از گوش نیهم

جواب نگاهشون  میاز جانبم بودن. خونسرد یحیمنتظر توض دونستمیدرهمشون شدم. م یابروها

 شد:

 زنگ زدن. کردم،یکه توش کار م یاز شرکت -
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بهم زنگ زده  رانیصبح بوده؛ اما با محاسبه زمان ا میاونجا ساعت سه و ن دونستمیکه م نیا با

 یمرد م نیتکون داد. ا یسر د،یچرخیبود. نصرت خان همون طور که نگاهش پر از سؤال م

نداشتم.  دنیفهم یبرا یزیحس رامش، چ ی. از نگاه برهیجواب سوال هاش رو بگ یدونست ک

 جواب داد: دنیبا لب ورچ نیشده بود. رادو ریسختگ یادیککنکاش کردن، ز یبراانگار افکارم 

 .هیاچه زبان بامزه -

شش  ،یکردم که از اون سادگ یقبول م دیبود؛ اما با یاداشتم، آدم ساده نیکه از رادو یشناخت با

به موهاش  مقدمهیاونقدر ها هم باور نکردن. رامش ب گفتیبهم م یبیسال گذشته بود. حس عج

 که زد، من رو متوجه خودش کرد: یبیداد. با حرف عج یتاب

 .میفهمیدوست دخترتم باشه که ما نم -

و  ستیبچه ب هیهم که  شی. از شش سال پدادیحسادت واضحش لوش م شهیمثل هم درست

به صورت  رهیو خ زیهام رو رطور بود. دخترک حسود! چشم نیه بودم نسبت به من همسه سال

 منتظرش رک شدم:

 مه؟یتو زندگ یکیبهت بگم  یچرا اصرار دار -

 داد؛یقلقلک م دنیخند یبار پلک زدنش، ذهنم رو برا نیخمارش و چند یهاشدن چشم گشاد

 رونیرحمانه ب یانگشت شستش رو ب شهیاش که ربه انگشت اشاره یاما همون طور جد

 .کردمینگاه م د،یکشیم

 .نیگفتم، هم یبه قصد شوخ -

 تونستمیکرده، نم رییداره؛ اما االن که انقدر تغ یطبع شوخ گفتمیبود، م شیشش سال پ اگه

 نیافتادم که رادو یروز ادی. کردیم یخندوندنم هرکار یکه برا یشیرو باور کنم. شش سال پ نیا

. ذاشتیآهنگ م لشیکردنش، با موبا تیاذ یو رامش برا خوندیتاقش بلندبلند درس ما یتو

در اتاق رو باز کنه و بتونه جوش وسط  تیبا عصبان نیتا رادو نشستیم نیاتاق رادو درپشت 

روش حساسه بهم نشون بده. به زمان حال برگشتم و  نیرادو دونستیرو که م شیشونیپ

 یاعوض کردن بحث، سرفه یبرا نی. رادوکردیهام تندتر از قبل، حال درونم رو درک منفس

 کرد.

 م؟یکار کن یچ دیبه بحث. ما با میخب بهتره برگرد -
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به طرف  رو رها کردم و دیکش یدندون م ریکه مدام لب هاش رو ز یاانداخته ریسر به ز رامش

 برگشتم. طبق گفته آرش، جواب دادم: نیرادو

 . یشرکت شروع م وتریاز کامپ -

 خورد و به سمتم گردن کج کرد. غرولند گفت: یجاش تکون یتو متالطم

 چرا شرکت؟ احتماال تو خونه اش باشه. -

 بهش بگم که تونستمی. نمدیکشیم دکیکه هنوز به  یعادت کرد،یعجول رفتار م شهیهم مثل

 برداشتم. ینیس یاز تو یافنجون قهوه ز،ی. با خم شدن سمت مستیاش نخونه یتو دونمیم

 دایپ ازیکار بهش ن یممکنه تو شهیخونه باشه کمه؛ چون به هرحال هم یکه تو نیاحتمال ا -

 کنه.

کم پشتش،  یگرفته بود و ابروها یاش به بازنچندان مردونه یهانازکش رو با دست یهالب

. بعد از رفتیسو و اون سو م نیا یبه دنبال جواب زشیر یهاکوتاهش شد. چشم یشونیقاب پ

 کرده باشه، ادامه داد: یانگار که حرفام رو حالج ،یمدت

 م؟یرو هک کن ستمشی. چه طوره سمیکن دایپ یبه شرکتش دسترس دیبا یاما چه جور گم؛یم -

 دیبشه. نبا زایچ نیا ریبچه درگ نیا خواستمیبودم؟ نم دهیموضوع نرس نیخودم به ا کردیم فکر

 نینبود. به هم یهک هم قانون یسال از رامش بزرگ تر بود. از طرف کی. اون فقط شدیهم م

 با نگاه به بخار فنجون قهوه دستم، لب زدم: لیدل

 باشه. یقانون زیهمه چ خوامیم -

 همراه شد. لشیدلیهاش، با پوزخند بو تر کردن لب شیرچشمیز نگاه

 !ه؟یپس راه حل چ -

به زبون آوردن  یگرفتم. برا چرخوندیدست م یها رو توخان که صامت، توپکاز نصرت نگاه

پام،  یرو دنیحال، با دست کش نیتعلل داشتم. با ا خورد،یسرم چرخ م یکه تو یاهینظر

 مطرحش کردم:

 شرکتش. میریم -
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تلخم رو مزه کردم. چه خوب که هنوز  ینسواز قهوه فرا یرو به سمتم کج کرد و کم سرش

از جنس خاطرات.  ییبه حبس ابد محکوم بودم، هزارتو ،ییهزارتو یبود. انگار تو ادشی مقهیسل

 بود: نیکه افکارم رو به دست گرفت، متعلق به رادو ییصدا

 !م؟یریم -

 رک شدم: شهینبود. مثل هم یکار راحت ن،یرادو رتی*ـر غـلتـیاز ف عبور

 من و رامش. -

رامش  ی. سر بلند کردن ناگهانکردمیکه جو رو فرا گرفته بود رو حس م یهاله ابهام محبوس نیا

هام خمارش رو وادار به درشت شدن کرده بود. چشم یهاتوام با دهشت که چشم یو تعجب

 حضور چشمام تکون خورد: ش،یصورت یهاقفلش شد و لب

 !؟یمن؟! آخه چه جور -

خورد،  ینم یاش، تکونکه فک قفل شده نیخودش داشت. رادو یترس تو یمهنوز هم ک پس

 هاش رو جلو فرستاد.لب

 ماجرا نکن! نیلطفا خواهرم رو وارد ا -

 یبخونم. اغلب آدم آروم یزیاز سکوتش چ تونستمیخان هنوز هم سکوت کرده بود و نم نصرت

داد. انگار  یرد و آروم سر تکون مک یتر از قبل هم شده بود. با دقت گوش مبود و انگار آروم

 مبل جابه جا شدم. یرو یرو به دست بچه هاش سپرده بود. کم ییبازجو

روابط  سانسیو چهارساله که فوق ل ستیدختر ب هیهست. در ضمن،  زیمن حواسم به همه چ -

 باشه هوم؟ کاریب دیداره، نبا یعموم

هم قفل  یرو تو شیقلم یهاباشه؛ اما انگار که بود. دوباره انگشت مانهیلفظم صم خواستمینم

 زده انگشت شستش، ادامه داد: رونیب شهیکرد و با ور رفتن ر

 !کنن؟یآخه مگه استخدام م -

دسته مبل نشست و با از نظر گذروندن صورت  یبرگردوندم. دستم رو ینیقهوه رو به س فنجون

 االن بود، لب هام به هم خورد: پُر تر از شیکه شش سال پ یاستخون

 اونش با من. -
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 هیپا یوسط هال شد. نگاهم رو سمت گلدون چوب یو درشت قال دیگل سف رهیکرده، خ سکوت

و همون طور که  کردیمن و خواهرش رد و بدل م نیب ینگاه نیپنجره سوق دادم. رادو ریبلند ز

 :دیلباش رو جلو فرستاده بود، پرس

 ؟یبر یخوایم یاو تو به چه بهانه  -

گوشه چشمم رو خاروندم. با تازه  ،یپا چپم حواله کردم و بدون نگاه به کس یراستم رو رو پا

 کردن نفسم، جواب دادم:

آدماش رو دنبالم  شیبابت مطمئنم؛ وگرنه تا دو سال پ نیو از ا ادشهیمن رو خوب  یشمیابر -

 دایشرکتش کار پ یتو سازمیکه براش م یابا رزومه تونهیرامش م لیدل نیفرستاد. به هم ینم

 کنه.

 :دیکم پشت باال رفته اش، صداش بلند تر از حد معمول به گوشم رس یابرو با

 شد؟ یباشه، پس چ یقانون زیهمه چ یتو که گفت -

 ایبود و دنبال آتو،  زیانقدر ت نیقبال هم رادو دونمیانگار واقعا دست کم گرفته بودمش. نم نه،

 زدم: هیتک میشگیهم یچار شده. به خونسردبهش د دایجد

فکر نکنم  ،یدست بردن تو رزومه کار کمیمثل اون،  یقانون یآدم ب یاما برا گم؛یاالن هم م -

 کنه. جادیا یمشکل

 تصورم، بااصرار تکرار کرد: برعکس

 ؟یاما هنوز جواب سوالم رو نداد -

 کردم: داشیزدم. باالخره، پ یذهنم به دنبال سوالش، هزاران لغت رو ورق م یتو

 شرکتش کار کنم. یمن به عنوان حسابدار قراره تو -

قرار گرفته بود، دست از سؤال کردن  یدسته مبل راحت یکه رو یزدن سرش به دست هیتک با

 :دیبرنداشت و دوباره پرس

 ؟یو با چه مدرک -

دست چپم بود،  که درست شون،یشده با عکس خانوادگ نییتز یا رهیدا زیسمت م هامچشم

 یبود. دوباره گوشه ابروها دهیبه حد خودش رس ییبازداشگاه و بازجو نیشد. حس ا دهیکش

 ناخواسته جواب دادم: یپرپشتم رو خاروندم و با آرامش
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 . حله؟یکاربرد یاضیر یاچ د یپ -

 داده و با استهزا، نگاهش سرتا پام رو شامل شد. هیمبل تک به

 ؟یجعل کن یخوایم نمینگو ا -

چروک  یهاشده پشت پلک یمخف یکردن چشم ها زیسمت نصرت خان که با ر نگاهم

پهنم رو تر  ی. لب هادادمیجوابش رو م دیشد. انگار خودم با دهیبود، کش مرهیاش، خبرداشته

 کردم:

 .رسهیاصلش هست به جعل نم یوقت -

 هاش از هم باز شد:و لب دیمبل جلو کش یرو رو خودش

 !؟یدار یداچیاالنم پ یعنی! ؟یخوندیاون ور درس م یتواو، تو داش -

م، خوردنش رو به اتمام م رو باز کردم و با برداشتن فنجون قهوههم قالب شده یتو یهادست

انداخت. وقت  کردیبرامون قهوه درست م نیکه نسر ییهاوقت ادیرسوندم. خوردنش من رو 

باشه  ی. هرچدادیخوش رو جوالن م یم روزگارهامون، طعدندون یکه ذره ذره، قهوه ال ییها

 یبود. نگاه نافذم رو به نگاه نگران رامش دوخته بودم که دست نصرت خان رو ادردختر همون م

 شونه م قرار گرفت.

 ؟یقبول نکن یتونیم یموند یستیاگه تو رو دربا ؟یکار رو کن نیا یخوایم یپسرم مطمئن -

همه مدت،  نی. پس ازدیحرف م دهیسنج شهیهاش، هم. برعکس بچهشناختمیمرد رو م نیا

 ملطفت باشم. یکم کردمیم ی. سعکردیسوال، دست دست م نیگفتن ا یبرا

 و من انجام ندم؟ نیازم بخوا یزیشه چ یمگه م ن،یشما حکم پدرم رو دار -

وار باال  کیاتکه اتوم یزد و سر نانیاز سر اطم یمزاحم گوشه چشمش، عمق گرفت. لبخند نیچ

 شد. نییو پا

 .یحقا که پسر سروش -

م درهم شده، دستام رو مشت کردم. زد. چهره یشده گلوم رو کنار م نیسخت، بغض سنگ ینفس

 ییها یادآوریرفت. از  یبه شمار م زیاز من بهتر بود. اونقدر که نخبه بودن، براش ناچ یلیپدرم خ

هام رو با دو سرانگشت دست راستم ماساژ دادم. و چشم دمیتکرار بودن، دست کش یلیکه س

 :دیرامش به گوشم رس راننگ یصدا
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 کار کنم؟ یچ دیمن االن با -

شده بود. هر از  رایرو پذ یخورد و گونه برجسته اش، رنگ نگران یمدام به هم گره م هاشدست

 و گوشه ابروم رو طبق عادت خاروندم. دیرس یم کیبه پ شینگران یگاه

 بخوابم. رمی. من مدمیم حیردا برات توضف -

افکارش بود رو بدون ادامه بحث، تنها گذاشتم.  انوسیاق یکه غرق تو یجا بلند شدم و جمع از

رو  دشیو در سف دمیکردم. پشت در اتاق رس یرفتن به اتاقم، هفت پله خسته کننده رو ط یبرا

بزرگش رو باز  پیو زانو نشستم و زچمدون گوشه اتاق، به سمتش رفتم. د دنیباز کردم. با د

که من  یرسوند. همون یرو به اوج م میپدرم بود، دلتنگ هیکه هد یدوست داشتن کعبکردم. م

کرد.  یتنم م نیرو که عج یشش ساله موفق به درست کردنش نشده بودم. بردارشتمش. آرامش

رعب آور  یدلتنگ نیکه نتونستم ا یبود. با تمام آرامش کیتار انیطغ نیا ریمن تمام وجودم درگ

دستم گرفتمش و  یدرست کردنش ماهر نشدم. تو یوقت تو چی. همرو به اتمام برسون

که  یروز ادیخاطرات، من رو  یفرافکن نیکردم. ا یرو باتمام وجود لمس م یچرخوندمش. دلتنگ

اون همه اصرارهم  لیآوردم. دل یرو بهم داد، انداخت. اون روز هم از حرف هاش سر در نم نیبابا ا

رو داشت. از جا بلند شدم و با  یادگاری هیمن فقط حکم  یمعکب برا نیبرام آشکار نبود. ا

 یخواب طوالن کی. دلم دمیتخت دراز کش یسمت راست تخت، رو یپاتخت یگذاشتن مکعب رو

 برد. یم غمایخواست. از همون ها که به  یم

شمردم. کم کم آب  یرو م اهشیس یها ینشسته بودم و ماه یبزرگ یا رهیو دا یحوض آب دور

از پشت سر،  ییبه باتالق شده بود، صدا لیکه تبد یشدن کرد. مات و مبهوت آب اهیشروع به س

 با ناله اسمم رو صدا زد.

 !زییژا -

خواستم از جا بلند بشم؛ اما  یکرد. م یم انیمغزم رو عص یکه هزار تو یاالتماس و زجه یصدا

 نیکنم و ا یکمک خواستیبود. من دلم م دهیبه هم چسب ،یاهیس ریهام آغشته به قدست

صدا به درد اومد و چشم هام باز شد. نفسام آروم و  نیخواستن، بالغ بر تونستن نبود. قلبم از ا

گردوندم  یورت برماتاق بودم. فک قفل شده ام کم کم شل شد. ص دیبه سقف سف رهیکشدار، خ

. با کنار زدن دیچرخ یصبح م مینگاه کردم. ساعت حول و حوش سه و ن زیم یو به ساعت رو
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رو باز کردم و به  کیکوچ پیملحفه، کرخت و منهدم ازجا بلند شدم. به سمت چمدون رفتم. ز

 یآب یآوردم و از جا بلند شدم. به سمت بطر رونیگشتم. ورق قرص رو ب یدنبال قرص خواب م

دهنم قرار  یاز ورقه جدا کردم و تو یزیقرار داشت، رفتم. درش رو باز و قرص ر زکاریم یکه رو

 گهیو سردرد! د یخواب یب نیرفت. لعنت به ا ینم نییقلوپ آب، قورتش دادم. پا هیگرفت. با 

نبض  یها قهیتخت نشستم. شق یسمت تخت رفتم و رو بارهبکشم. دو یخواب یتونستم ب ینم

بالشت  ی. دوباره سرم رو رویبود. از هر فکر یخال یزی. انگار ذهنم از هر چدمیمال یمدارم رو 

 گذاشتم تا به خواب برم.

کرد.  یصدام م هیبازوم رو گرفته و با گر یکیدونستم  یدونستم چه موقع از روزه، فقط م ینم

 یکرد. صدا یتر م جیبه خواب من رو گ یدیشد لیهام رو باز کنم؛ اما مخواست چشم یدلم م

 هام رو تا نصفه باز کردم.شد و هم زمان چشم دتریاش شد هیگر

 !؟یداری! تو، تو بزییژا -

 هیشدم. گر رهیکه حاال قرمز و پف کرده شده بود، خ شیاخمـار و خوش رنگ قهوه یهاچشم به

 :دمیپرس جیهام سخت از هم فاصله گرفت و گکرد؟! لب یم

 شده؟! یچ -

 یذهنش نم یتو یام بود. مسخ شده، انگار که حرف رهیدمک لرزون، خهم با همون مر هنوز

ورم کرده اش باز و بسته  ی. لبادیرو باال کش شینیتخت نشست. با صدا ب یکنار پام رو د،یچرخ

 شد:

 ؟یش ینم داریکنم، چرا ب یساعته دارم صدات م کی -

 یاو نگاهم سمت خون جمع شده دیشده از اشکش کش سیگونه خ یرو ش،یقلم یدست ها با

 لب باز کردم: مرهیرفت. سردرگم، با نگاه خ کرد،یم ییکه کنار انگشت شستش خودنما

 خواب بودم. -

لرزونش  یهابرد. دست نیپوست لبش کرده بود و سرش رو به طرف دنییهم شروع به جو باز

 نشست. شیشونیپ یرو

 !یخوابینم یجور نیوقت ا چیتو ه -
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. من خودم به اندازه دمیرسیم یوونگیداشتم به مرز د شناخت،یمن رو انقدر خوب م که نیا از

 رهی. انگشتم دازدیو اون مزرعه گذشته رو مدام شخم م کردمیم سهیگذشته و حال رو مقا یکاف

 راحت بشه، جواب دادم: الشیکه خ نیا یچشم سمت چپم قرار گرفت. فقط برا یوار رو

 قرص خواب خوردم. -

 به سر تا پام انداخت. یکرد و نگاه لرزون یپشت گوشش مخف عیسر یلیخ شیتونیز یموها

 .یخسته بود یلیخ شبیقرص خواب؟! تو که د -

که فقط  یبکشمش. نگران رونیب ده،یچیکه دور تنش پ ینگران نیچه طور از ا دیبا دونستمینم

نبود که من  یرامش نیاومده بود. انشدنم، اون هم بعد از چند بار صدا زدن به وجود  داریب یبرا

ازش دل  شینبود که شش سال پ یاون دختر خته،یطور بهم ر نیکه ا یآدم نیشناختم. ا یم

 بشم. ریخ میکردم ن یبه دست آورده بودم وسع یاریوشکندم. ه

 برد. یخوابم نم یاز خستگ -

تکون خورد. ازم فاصله  زد،یم یهاش به سرخکه حاال از فشار دندون شیصورت شهیهم یهالب

 .دیچیاتاق پ یمرتعش و تندش، تو یهانفس یگرفت و صدا

 .شناسمتینم کنمیحس م ،یشد بیعج یلیخ -

 یزده رو هیرفت. آرنجم که تک رونیاز در ب ،یسروهم کنم که بدون حرف یهیباز هم توج خواستم

فرو بردم. بعد از  التمحیب یموها یتخت ولو شدم. دستم رو تو یتخت بود رو رها کردم و رو

 نیکه انگار ا یجور وفتاده؟ین یکه انگار اتفاق یباشم، جور یشش سال انتظار داشتن چه جور

زنگ خورد. با  میبودم که گوش رهیخ یاسوزونه؟! به نقطه یسرباز، هر روز قلبم رو نم یهازخم

 کنار تخت، تماس رو وصل کردم. طبق روال آرش بود. صدام رو صاف کردم: زیبرداشتنش از م

 سالم. -

 یبگم، کار رزومه و آگه دی. باییتنها یعنی ،یزنیحرف م یفارس یکه دار ییخب از اون جا -

 کردم. لیمیاستخدام درست شد. برات ا

 یم عمرش رو توگفت که تما یگرفت. آرش م یکه بعد از هر تماس صورت م یالتیو تحل هیتجز

دست و پا کرده بود.  رانیا یرو تو یادیز یکه دوست و آشناها یکرده، در صورت یکره زندگ
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آرش با خواهرزاده  یهماهنگ یشده بود و از طرف لیآرش شدم. رزومه رامش تکم الیخیب

 بود. یکاف نیبرد. فعال هم یم شیکار رو بهتر پ یشمیابر

 ؟بره سرکار تونهیخوبه. از فردا م -

 دوست نشدم که. یشمیبا خواهر زاده ابر خودی! آره. بن؟یفقط هم -

تر بود و به مراتب درد دار که پنج سال ازم بزرگ ی. آرشدیچیپ یگوش یخنده بمش، تو یصدا و

 تر!

 ؟یندار یباشه کار -

لب زدم. تماس رو قطع کردم و  یا« نه». به اجبار کردینم یاریکه  یاداشتم و حوصله ادیز کار

به  دنیرس یرو داشت که برا ییایگذاشتم. قلبم حکم امواج پر تالطم در زیم یرو رو یگوش

 یخاکستر شرتیاز کمد، ت ی. از جام بلند شدم. با برداشتن حوله آبدیکشیانتظار م دیساحل، با

 یسردرگم نیاز ا دی. باتمگرفیدوش م دیاز اتاق رفتم. با رونیبه سمت ب ،یخنک یراحت لوارو ش

 شدم. یم دهیکش رونیب

بهش زده شده  یوان حموم کریاتاق که است یورود یپله ها نییحموم پا یباز کردن در قهوه ا با

آب رو باز کردم. قطرات آب  ریبرخورد کرد. ش دشیسف کیبود، وارد حموم شدم. پام به سرام

 .دمیکش رونیآروم شدم. لباس هام رو از تن ب یخودم، کم الیبه خ دی. شادییدو یصورتم م یرو

که با  یاومدم. درحال رونیلباس هام، ب دنیآب رو بستم. با پوش ریش قه،یاز گذشت چند دق بعد

تختم  یگرفتم، به سمت اتاقم رفتم. وارد اتاق که شدم، رامش رو رو یحوله نم موهام رو م

مکعب از دستش  ،یشت شد و با لرزشدر ش،یخمـار قهوه ا یچشم ها دنم،ی. با ددمینشسته د

به مشت شدن بود. با  دیرفت و دستم دور حوله، تبع نی. نگاهم همراه معکب به زمادافت نیبه زم

 لکنت لب زد:

 دستت بود. نیا یبه خونمون اومد یخداحافظ یکه برا یروز نیمن...، من...، راستش آخر -

سمت  یواریکمد د نینگاهش ب یگاه یانداخت. حت یو اطراف م نیو به زم دیدزد یازم م نگاه

خواستم  یبود و نم ادمیرو خوب  ییرفت. اون روز کذا یتا در بود م نشیکه ماب یواریراستم و د

تخت رفتم و از جاش بلند شد. درست رو به روم بود. چند سر و گردن از من  کیادامه بده. نزد

 یایدر مقابل در کلمی. هدیرس یم مسر شونه کیبه زور نزد نه،یکوتاه تر بود و سرش تا سـ*ـ
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. با نفوذ به دیرس میمشک یشد. مردمک لرزونش، به چشما یمحسوب م ینگاهش، صخره ا

 لب هام از هم باز شد: ش،یمشک یها هیعنب

 ؟یکن یم یادآوریچرا انقدر گذشته رو  -

شده ام، حرفش  ویبه صورت ش رهیبار جسورانه خ نیا د،یدزد یکه ازم نگاه م شهیعکس هم بر

 رو زد:

 که... یدوست داشتم. اون پسر آروم و محجوب شتریرو ب یگذشته بود یکه تو یزیچون چ -

 یرو نداشتم. پس هنوز هم مثل گذشته، حرف ییگورک نیگردم، گردتر شد و انتظار ا یهاچشم

که  نیا دنینم دارم، از فهم ختهیبهم ر یموها یال دنی. با دست کشکردیدلش انبار نم یتو

قبل از طوفان  یآرامش نیناراحت شدم. من هنوز هم آروم بودم؛ اما ا یکنه، کم یهنوز بهم فکر م

 کرد. یحال، فرار م یاز منِ حال و ب دیکرد. با یفراموشم م دیبابود. 

 .یبهتره بهش عادت کن شه،یمثل قبل نم زیچ چیه -

هام قرار گرفت. مغموم و دلخور، نگاهش دندون ریکه کنار پاش مشت شد، لبم ز فشیظر دست

 قفل شد.م فک فشرده شده یرو

 .کنمیم یادآوریگذشته رو  دونمیرو م نیو چون ا -

مکث کرد. فکر  یکم د،یفرستاد. به در که رس رونیاز حنجره ب یدردار یشد و آه یکنارم رد م از

 بدون خشش، بدون برگشتن، بلند شد: یه که صداتقال مونده باش یبرا یباز هم حرف کردمیم

 برم سر کار؟ دیبا یک -

 خورد: یهام تکونبرداشتم و آروم لب یمشک یرو از رو تخت رمیدرگ نگاه

 بدم. حیتا توض امیم ن،ییفردا، برو پا -

برداشتم. با چند قدم به سمت  نیرفت. خم شدم و مکعب رو از زم رونیاز اتاق ب ،یحرف بدون

! انداختینگاهش مثل سابق، تنم رو به لرزه م ریکاش حر یگذاشتمش. ا زیم یرفتم و رو زیم

 یتخت انداختم. من کار ی! حوله رو روکردیم دایحالش پ یبرا ییجا ضم،یذهن مر نیکاش ا یا

بود. با دست  دهیرس نیبار به زم نیو به ا دیهزاران بار چرخ ،یزندگ بیاومد. س ینماز دستم بر

 رفتم. رونیت گردنم، به سمت بپش دنیکش
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 ریمبل ز یهال، رو یتو نیاومدم و بر عکس انتظارم، نصرت خان و رادو نییپله رو هم پا نیآخر

 دهیورچ یبا لب ها نی. رادوستادمیا کشونیاومدم و نزد نییها پاتابلو فرش نشسته بودن. از پله

در حال  زشیر یهاانداخت. منتظر بود و همون طور که افکارش از چشم یسرسر یاش، نگاه

نبودم. مثل  یو فلسفه باف ینی. اهل مقدمه چدیو گردش کش شیر یبه صورت ب یفوران بود، دست

 شروع کردم: مقدمهیب شهیهم

شروع کنه. فردا به شرکت  یروابط عموم ریکارش رو به عنوان مد تونهیرامش از فردا م -

 اومده. انیکار داره و از طرف آرش حداد یدیکه با سپهر مج گـهیو بهشون م رهیم یشمیابر

گذرا به  ی. نگاهدیکش یم نییسبزش رو پا زینشسته بود، لبه شوم ییکه مبل روبه رو رامش

دو انگشت شستش  یبود انداخت. حواسم پ دهیدندون کش رینازکش رو ز یکه لب ها نیرادو

 :دیبه گوشم رس فیبود. صداش ضع یاز هر فکر یرفت. نگاهش خال دیچرخیهم م یکه تو

 ؟ی! اگه برم و من رو راه ندن چ؟یاما چه جور ن؟یهم -

و همزمان، سرم رو به سمتش برگردوندم. نگاه سرتقش روم  دمیدستم رو به شلوارم کش کف

 یشونیپپهنم رو قاب  یشدم. ابروها رهیخمـار و مردمک لرزونش، خ یهاچشم ی. تودیچرخ

 کردم. میاستخون

 ؟یبهم اعتماد ندار -

هاش مدام باز راه انداخته بود. لب یمغزش گرد و خاک یتو ،یکرد. انگار که به دنبال جواب یمکث

 که جواب داد: نیشد، تا ا یو بسته م

 دارم؛ اما... -

 دم:کر دیو تند تر از خودش تاک دمی. وسط حرفش پرخواستمیمن جمله بعد از اماش رو نم و

 وجود نداره! ییپس اما -

پاهاش  نیمبل نشست و دستش رو ب یجلو ،یقیکه با نفس عم نیگوشه چشم حواسم به رادو از

 گذاشت، بود.

 !؟یکنیکار م یخب اون وقت تو چ -

رفتارش نسبت به من، حساس  یتو یلیخ دایگشت؛ اما جد یم یپسر دنبال چ نیدونم ا ینم

 موضوع. ادامه دهنده حرفش شدم: نیشده بود. خصوصا بعد از طرح ا
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 تاجر... هیمن به عنوان  -

 لب هاش، با وسواس ادامه داد: یشد و با پوزخند نشسته رو قیصورتم دق یتو

 حسابدار؟ یتاجر؟! تو که گفت -

 یبرق م زشیر یهاچشم یکه تو یروزیکرد. حس پ یرو کنکاش م زیخواست همه چ یم دلش

حالتم  یب یموها یال یبار دست نیباهوش بودن داشت. ا یادعادلم نشوند.  یرو تو یزد، لبخند

من  یکه رو به رو ینیبود و ا ریگوشه گ یاشش سال، پسربچه نیگرفتم. رادو یفرو بردم و نفس

 قالب هم شد. ح،یتوض یداشت. دو دستم برا یبزرگ یکه ادعا ینیادوقدعلم کرده، ر

شرکت بفرسته براشون  نیا یخواد حسابدارش رو برا یتاجر که م هیگفتم. به عنوان  یچ ادمهی -

 گم. یکنم رو م یکره کار م یکه تو یزنم و اسم شرکت یم لیمیا

 .دمیرو از دهن باز شده اش فهم نیو ا دیبه کامش چسب زبونش

 کنه؟! یشرکت قبول م -

طور  ممکن بود. چه یکارها نیاز سخت تر یکی نیکردم، سروکله زدن با رادو یاعتراف م دیبا

! حتما اون همه با وسواس درس خوندن، مغزش رو از کار کیگرفته بود، اون هم مکان سانسیل

 ادامه دادم: یحاذق یگرفتم و با خونسرد دهیرو ناد شیفکر یانداخته بود. ب

باهاشون در ارتباطم که اون  لیمیا هی. با هیبه اجازه شرکت ندارم، فقط اسمش کاف یازیمن ن -

 .هیجعل لمیمیا

 که از تمسخر کرد، چهره ام رو به اخم کشوند. یخنده ا تک

 !یتو که طرفدار قانون بود -

شش سال،  نیا یهمراه شد. خدا خودش بهم صبر بده. تو یو بازدمم با آه کوتاه زیر چشمام

 نه! ن،یصبر تنها راهم بود؛ اما در مقابل سؤاالت رادو

 انم رو آروم کنم.تونم وجد یم کیکوچ یهنوزم هستم؛ اما با خالفا -

 هوا تکون داد. یتو ی. دستدیرو باال کش کشیو کوچ یگوشت ینیب

 باشه بابا. نقشه از تو عمل از ما. -

 دادم: حیوارد کردم و توض یدوانگشت، به سر چشمام فشار با

 ده. ی. فعال رامش کارها رو انجام مگمیشد م ازیاگه بهتون ن ن،یکن یخواد کار ینه! شما نم -
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 توجه به جمع، اصرار کرد: یرو باز کرد و ب شیزرشک راهنیدکمه پ سه

 رامش چرا بره؟ گهید ؟یبر یخوا یپس چرا خودتم م ادشه؟یتو رو  یشمیابر یمگه نگفت -

زد تا گوش بده. از  یحرف م شتریب دم،ید یکه م ینیرادو نیداد؛ اما ا یگوش م شتریب قبالها

 یب یحرفاش از رو شتریکه ازش داشتم، ب یبا شناخت باد کرده و رتشیدونستم رگ غ یم یطرف

 بود. پس اصالح کردم: یفکر

شم. اگه به  کیتونم انقدر بهش نزد یو من نم نهیرو بب یشمیهرروز ابر دیکه با نیا یبرا -

خوام اعتمادش نسبت به رامش  یباهاش سروکله بزنم. م ستین یازیحسابدار برم ن هیعنوان 

 دست راستش کنارش بمونه. ای یبشه وبعد به عنوان منش ادیز

 ،ییصدا یدستش رو جلو آورد و انگشت شستش به سمت پشتش قرار گرفت. با پوزخند ب نیرادو

 کرد. زتریرو ر کشیکوچ یچشما

سرش  ییبشه و بال یشمیابر کهیرامش طعمه اون مرت یخوا ی. نکنه مستایوا ستا،یوا یه -

 اره؟یب

که از طرف  یذاشت. سرفه ا ینم یبرام باق یراه فرار چیکرده بودم، ه ریش گکه تو یمنجالب

 دهیباشه، سنج یبه دقت گوش کرده و اگه سؤال شهیدونستم مثل هم یشد، م دهینصرت خان شن

 تر کردم. یرفت. لب دییجو یکه لبش هاش رو م یپرسه. نگاهم دوباره سمت رامش یم

 اون جام. نیهم یداشته باشم، دوما من برا ینظر نیکه بخوام همچ ستمیاوال اونقدر احمق ن -

 شد. رهیکرد، روم خ یکه به شکارش نگاه م یزخم ریش هیفک قفل شده اش، مثل  نیب از

 موضوع مخالفم. نیاصال من با ا ؟یستیکنارش ن یو چهار ستیتو که ب -

 یرو ادهیداشت ز گهید نی. رادودمیامروز، به شلوارم کش یبار تو نیچندم یدستم رو برا کف

 شدم. یجد نهیکرد. دست به سـ*ـ یم

 رم؟یطرفه بگ کی طیفردا بل یمن برا یاگه بهم اعتماد ندار -

 نیحرف رو نداشتن و با هم سر بلند کردن. من هم تحمل ا نیکدومشون انتظار ا چیکه ه انگار

از هم باز شده اش، آب  یگشاده شده و لب ها زیر یآوردم. با چشم ها یرو تاب نم نیقدر توه

 دهنش رو با صدا قورت داد.

 . من بهت اعتماد کامل دارم.هیا گهید زینه داداش منظورم چ -
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خلسه و  یداد. نصرت خان تو یجواب م دیتهد ی. پس کمدمیبهتر، گردنم رو باال کش دید یبرا

کبودش  یو زمزمه وا، لب هادستش کمرنگ شد  یداد. چرخش توپک ها یتکون م یسکوت، سر

 خورد: یتکون

 رو بکن، من بهت اعتماد دارم پسرم. یدون یکه صالح م یاون کار -

 یکنکور درس م یکه برا ییناخنش هاش کرده بود، درست مثل روزها دنییشروع به جو نیرادو

اومد که  یم رونیاز حلقم ب یاز سر آسودگ یعادت هم از همون دوران مونده بود. دم نیخوند. ا

 رامش مثل فنر از جاش بلند شد.

 شدن دخترت بابا؟! یقربان متیبه ق یحت -

جا خوش کرد. کلمات بدون کنترل، از  وندمیپ مین یابروها نیب یحرفش، اخم پر رنگ یگس با

 استخراج شد. وارکیدهانم اتومات

 !؟یچ -

 ، اشاره زد.نشسته بود یمبل کنار یکه رو نیرو با لج باال گرفت و به رادو سرش

 کنم. یزد فکر م نیکه رادو یمن به حرف -

! پوزخند صدا دارم، کردن؟یم یرو نداشتم. درمورد من چه فکر یاعتماد یحجم از ب نیا انتظار

 .دیچیهال پ یتو یبه طور واضح

همه راه، بعد از شش سال برگشتم که تو رو بندازم تو دهن اون گرگ  نیمن ا یفکر کرد یعنی -

 ؟! آرهر؟یپ

 هیو دنبال توج دیشده بود. لب هاش رو از داخل به دندون کش ادیبه فر لیصدام ناخواسته تبد و

 بود.

 من منظورم... -

 ییزل زدم. چشم هاش تقال ش،یخمـار و قهوه ا یلرزون مردمک چشم ها ین یبه ن تیعصبان با

باال رفت و وسط حرفش  «ستیا»یشده بود. دستم به معن رید گهیکرد؛ اما د یبخشش م یبرا

 :دمیپر

 کره! گردمیکه هست نگهش دار، من برم یمنظورت هرچ -

 .ستادمیجام ا یبودم که با حرف نصرت خان، تو یحرکت یجام، به عقب برگشتم و در پ یتو
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 یچه طور م ،یبچه هام بود یو هم باز یدوستم نیتو پسر بهتر م،یما همه به تو اعتماد دار -

 ؟یخوابد اونارو ب یتون

دادن. اگه شش سال  یکف دستم نم دنینخراش یبرا یبا درد مشت شد و ناخن هام مجال دستم

به پدرم تهمت دروغ  یشمی. اگه ابرمینبود یتیوضع نیهمچ یافتاد، االن تو یاون اتفاق نم شیپ

نات به  یباتالق درد، برا نیا یاالن تو کرد،ینم یزندان با پاپوش خودکش یزد و پدرم تو ینم

 فرستادم. رونی. نفسم رو پر صدا بمیگشتینم قیقادنبال 

 ...خوامیمن بدش رو نم نیرامشم مثل خواهرمه، مطمئن باش -

 هشدار رامش بود که خونه رو پر کرد و من رو از ادامه حرفم وا داشت. یصدا و

 !ستمیمن خواهر تو ن -

ش هم بغض داشت. من ناخواسته صاف و بدون خش یاش، صدا دهید شیآت یبر چشم ها عالوه

صورتش، قلبم  تی. معصومنیاون ها رو مطمئن کنم، هم خواستمیناراحتش کرده بودم. فقط م

حرکتش،  نی. ادییو به سمت اتاقش دو دیکوب نیکرد. پاش رو مثل بچه ها به زم یدار م حهیرو جر

رو گرفته و پشتم پنهون شده بود.  نیکه کتاب رادو یبرد. اون روز شیپ لمن رو به شش سا

حرکت رو انجام داد تا به اتاقش بره. از فکر اون  نیکرد و هم خشیکه نصرت خان توب یاون روز

لبش سوار بود افتاد.  یرو یکه لبخند محو نیاومدم. نگاهم به رادو رونیب افتهی انیپا یروزها

کنم. نصرت خان هنوز هم با  دادم سکوت حیترج لیدل نیشد؛ به هم یشده جمع نم ختهیآب ر

گذشته  یبودم. من مدام تو یشده، نظاره گر ماجرا بود. من از درون، از خودم عصب زیر یچشم ها

تونستم اون آدم سابق باشم. جمع رو ترک  ینم گهیاومدم، د یم رونیبیشدم و وقت  یغرق م

 کردم و به سمت پله ها رفتم.

به  زیکردم. همه چ یکه آرش فرستاده بود، نگاه م یمه اها و رزو لیمیاتاق، با لپ تاپ به ا یتو

در اتاقم بلند شد. منتظر موندم  یکه صدا دمیکش شمیر یبه چونه ب یاومد. دست ینقص م ینظر ب

کار بلند شدم و به سمت در رفتم. با باز شدن در، صورت گرد  زیداخل نشد. از پشت م یو کس

 شد. انینما نیادور

 .ای. درضمن، بالپ تاپ بیصبحانه ام نشد بخور م،یهم حرف بزن م،یهم غذا بخور نییپا ایب -
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برگشتم. با دست راستم  زیراه اومده رو برگشت. به سمت م د،ییتکون دادن سرم به نشونه تا با

. دمیرفتم و به هال رس یم نییرفتم. از پله ها پا رونیبرداشتم و از اتاق ب زیم یلپ تاپ رو از رو

 اهشکرد. نگ یزانو نشسته بود و بهم نگاه نممبل تک نفره بفش رنگ چهار یه هال رورامش گوش

که فقط  ییبود. عکس ها د،یکش یگذشته رو به رخ م یها یکه کبود یپر از قاب عکس زیسمت م

کرد؛ اما انگار  یاتاق موندنش قهر م ی. اون وقت ها با توشدیم دهیازشون د یخنده و شاد

شدن. به  یم یزخم ها، از مرگ هم بدتر تلق یاعتراض انتخاب کرده بود. بعض یسکوت رو برا

شدم.  ریجاگ شونیعکس خانوادگ یتابلو ریمبل دونفره، ز یرو نیو کنار رادو اوردمیخودم ن یرو

رامش نشسته بود، بلند  یمبل تک نفره ته هال، رو به رو یسال خورده نصرت خان که رو یصدا

 شد:

 .میرو چک کن زیبار همه چ نیآخر یکه برا یایگفتم ب -

 دواریبار، که ام نیچندم یبحث، برا نیبود. با اکراه از ا ختهیبهم ر زیهمه چ شنهادیپ نیشروع ا از

 :دیدهانم چرخ یبار باشه، زبونم تو نیبودم آخر

کنه تا  کینزد یشمیبتونه خودش رو به ابر دیاز فردا که رامش اون جا مشغول به کار شد، با -

 .میکن یدست راستش بشه و بعد ما کارمون رو شروع م

که به خودش گرفته  یرخم قرار گرفت. لحن طلبکارانه ا مین دید یتو نه،یدست به سـ*ـ نیرادو

 بود رو دوست نداشتم.

 سکرته؟ نمینکنه ا ای یبد حیاز نقشه ات برامون توض شتریب کمیشه  یم -

 یدوست داشتم، همون شتریگذشته رو ب نیبود. رادو ختنیر در حال بهم ن،یرادو یرفتار تعادل

 ی. با برگشتن صورتم به سمتش، نگاه نافذدادیو گوش م کردیکه درست مثل پدرش فقط نگاه م

 بهش انداختم.

 رو بگم. یزیدم به وقتش هرچ یم حی. فقط ترجستینه، سکرت ن -

 ادامه داد، رفت: نیاب به رادوبه رامش که بدون نگاه کردنم، پا روپا انداخت وخط حواسم

 گذاشت رفت کره. یدید هوی ن،یاصرار نکن رادو ادیز -
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ناراحت  یزیچ یگرفت. پس هنوز هم مثل گذشته از وقت دهیافتاد و من رو ناد نیبه رادو نگاهش

 زیاز رامش قبل درونش زنده بود. با ر یکرد. خوبه که کم یانداختن م کهیشد، شروع به ت یم

 با اخطار نصرت خان مواجه شد: مدهیبه کش لیگرد ما یکردن چشم ها

 رامش! -

 اعتنا گفت: یحدقه چرخوند وهم زمان با بلند شدنش، ب یخمارش رو تو یها چشم

 رم غذا رو بکشم. یمن م -

لپ تاپ رو از دستم گرفت.  نیحواس به دنبال حرکت اندام الغره شده اش بودم که رادو یب

رفتم. چشمم به صفحه لپ تاپ  یزهر گذشته فرو م یتو شتری، بکردم یکنکاش م شتریب یهرچ

اعصاب مخدوشم رو  برد،یک یدهایکل یشده بود. صدا لمیمیا یوارد صفحه ورود نیخورد و رادو

 برد. یدر هم فرو م شتریب

 رمزش رو بزن! -

 م نبود، لب زدم:چهره یکه حواسم به تعجب تو یخواست؟! به طور یم یچ یمن رو برا لیمیا

 !هیخصوص زیچ هی لیمیا -

تونستم به  یکه نم یضیضد و نق ی. رفتارهادیو با صدا خند دیپشت گردن کوتاهش کش یدست

 بشناسمش. انگشت شست و اشاره اش رو سمتم گرفت. یدرست

 ؟یدیواقعا ترس ای یدیکنم ترس یحس م -

ش اوخت شده بودم. کف دستم رو به پام باها گهیبرام بود. اونقدر که د ییکلمه آشنا ترس،

 خشک شده ام رو تر کردم. یو لبا دمیکش

 خوام... ی! فقط نم؟یچ یترس برا -

 :دیو با تکون دادن دستاش، وسط حرفم پر دیکش ییبلند باال ازهیخم

 زدم. لیمی. رمز رو بزن، برات ایباشه، حاال هرچ -

 یسرش چ یدونستم تو یرفت. نم بردیک یپام گذاشت و دستم سمت اعداد رو یتاپ رو رو لپ

شد. با باز شدن  یخونده نم یبه خوب یزیچ چیه ش،یو عسل زیر ی. اصال از اون چشم هاگذرهیم

 یم رو جلب کرد. صداخورد، توجه یسال م یتا س ستیب نیکه ب یعکس دختر جوون ل،یمیا

 گوشم بلند شد: ریز نینپندان بم رادو
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 نه؟ باستیز -

که  یپوست دیوسف ییُرم گرفته شده. دختر موطال یلوم بود که عکس توعکس مع یفضا از

 یکه داشت از تو یتیبود. ظراف بایمجله مد، ژست گرفته بود. آره ز یرو یبه مدل ها هیدرست شب

درشت و روشنش هم  یبا چشم ها یکه تنش بود به خوب یکرد. تاپ صورت یم دادیعکس هم ب

 کرد. پر شک لب زدم: یرو مجذوب م یکه هر مرد یفوق العاده ا یداشت. هارمون یخون

 !؟یعکسش رو فرستاد یچ یبرا ه؟یک نیا -

 یهاش م یعسل یرو تو طنتیحصار دندوناش شد و من برق ش یا انهیهاش به طرز وحش لب

 صداش هم لحن خباثت گرفت: ی. حتدمید

 . تک دخترش.یشمیدلربا، دختر ابر -

خواست افکار  یبندم جا گرفت. دلم م میپهن و ن یابروها نیب یرو سمتش کج کردم و اخم سرم

کرد که  یکار م یخوندنم؛ اما فقط متفکر نگاهش کردم. داشت بدون اطالع من چ یرو م نیرادو

 کردم: یادآوریکردم خونسرد باشم و متذکر  یداد. سع یبهم نم یخوب یحس

 .میندار یما با اون کار -

 جاش جا به جا شد. یکرد و با عقب رفتن سرش، تو یخنده ا تک

 خوام بدبختش کنم. یمن دارم. م ،یتو ندار -

کرد. با همون  یم ییخودش کارها یغافل شده بودم و داشت برا نینبود، از رادو نیما ا قرار

 ادامه دادم: ،یلحن اخطار

 !یکن یکار رو نم نیتو ا -

تا بهتر  دیخودش رو جلو تر کش یهت گرفت. کمکوتاهش ج یشونیکم تارش به سمت پ یابروها

 .نمتمیبب

 !؟یشد؟! نگرانش یچ -

 یخواست توپ رو تو یدونستم. نگرانش نبودم و اون م یلحن متمسخر م نیرو از ا هدفش

 نیخواستم رادو یکشم. اما من فقط م یکار من پاپس م نیکرد با ا ی. فکر مندازهیمن ب نیزم

 نیشدن با ا ریدرگ یوپنج ساله بود و برا ستیبچه ب هینکنه. اون هنوز  یمسائل دخالت نیا یتو

 کنم: یادآوریکردم قرارمون رو بهش  یداشت، حداقل از نظر من. سع وقتمسائل هنوز 
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 قرار ما از اول... -

 .یپس نگرانش -

ونه که به گوشم خورد، به سمت صدا برگردوندم. از کنار در آشپزخ یمیصاف و مال یبار صدا نیا

 یلب ها یکرد رو هم رو یمتهمم م یکه به خوب یزد. پوزخند مزحک یرو به سمت هال حرف م

 جا داده بود. از جام بلند شدم و حق به جانب ادامه دادم: شیگوشت

بود که  نیقراره ما از اول ا نمش؟یب یباره که م نیاول ینگران اون باشم وقت دیبا یچ یبرا -

. از اولم گفتم اهل مشیقانون بد لی. فقط قرار بود تحویشمیراون اب یحت نه،یصدمه نب یکس

 کردم. یکار رو م نیا شیاگه بودم شش سال پ ستم؛یانتقام ن

 دهیآرومش شن یانداخت و صدا نییبار متوجه موضوع شده بود، سرش رو پا نیکه انگار ا رامش

 شد:

 .نیایغذا حاضره ب -

شد، رک شدنش برام قابل  یناراحت م یزد. اصال وقت یحرف م ،یزیبدون توجه به چ شهیهم

شد بغض گذشته، پا  یزد، باعث م یرفتارش هم موج م یتو یکه امروز حت یدرک نبود. اما غم

دختر  شهیمن هم یطناب دار رو رها کنم! رامش برا نیتونستم ا یکاش م یگلوم بذاره. ا یرو

 یتو یکه با هدفون صورت ییون روزهاکرد. مثل هم یرو هم شاد م انشیافبود که اطر یشاد

من بعد از شش  دیکرد. شا یرقصش م جیداد و پله ها رو است یگوشش، حرکات موزون انجام م

همون شش  یهمه درد، شاد بمونه. اون هم مادرش رو تو نیداشتم که با ا یادیسال توقع ز

کرد؛ اما  یات رو خشک م شهیبود که فقط ر یدرد یمادر یاز دست داده بود. ب شیسال پ

راه  ،یرچشمیز زیذاشت. سرجام خشک مونده بودم و با نگاه ر یم یادامه باق یجوارحت رو برا

کردم.  یم یکار دیهم با بستن لپ تاپ به سمت آشپزخونه رفت. با نیگرفت. رادو شیبرگشت پ

 سر جاش نبود! یزیکردم چ یانگار اون جور که فکر م

 دوم فصل

رنگش بود. با  یکنار در سالن، درحال کلنجار رفتن با مقنعه سورمه ا یقهوه اکمد  نهیآ یجلو

زد. خط  یرو مدام بهم م شیصورت یهافرستاد و لب یمقنعه م ریرو ز شیتونیز یوسواس موها
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 یکرد و من از پشت سر تو یم دیانداخت، تمد یخمارش رو جا م یکه چشم ها یچشم نازک

 .منگاهش کرد نهیآ

 . قرارمون ُنه صبحه، نه دوازده ظهر.میبر گهیبسه د -

اعتنا به حرفم، به کارش ادامه داد. پس هنوز  یبهم انداخت و ب ینگاه میقد، ن مین نهییآ یتو از

به کنارم بودنش  بیلحظه، عج کیشد. پشتش بودم و  یم دهیرفتارش د یتو ،یهم رد دلخور

تکون دادن سرم به چپ و راست، از  . بادمیکش یاومد. چشم هام رو بستم و نفس کالفه ا یم

که  نیبه گل رز بود، به ماش نیکه دو طرفش مز یاطیرفتم. با گذر از سنگ فرش ح رونیدر ب

منتظرش موندم.  ن،یماش ی. با نشستن تودمیپارک بود، رس یاز در داخل کوچه شش متر رونیب

 گشت. یحس اون روز ها برم دیرفتم. نبا یبه گذشته م یادیز دینبا

رو باز  نیشد. در ماش دایکوچه هو یتو شیپنج سانت یپانشه ها یصدا هیبعد از ده دق باالخره،

استارت زدم و راه افتادم. حواسم به جلو بود و از گوشه  چ،ییکرد و با ناز نشست. با چرخوندن سو

بود، سمت ضبط رفت. روشنش کرد و امواج  لشیبه ساعت است نیدستش که مز دم،ید یچشم م

اتاقک  یتو ندهیزن گو ی. صداستمیدونست اهل آهنگ گوش کردن ن یبود. خوب م ویادر یرو

 یلیکه صبح خ ییروزها ادیکرد.  یمنزجرم م یاول صبح یصدا نیپخش شد. چه قدر ا نیماش

که تنم  یافتادم. حس کردم،یرو گوش م ویراد نیهم یتاکس یپدرم تا زندان تو دنید یزود برا

همراهش بود، باعث شد  شهیکه هم یاما استرس ه؛یدختر باهوش دونستم ی. مکردیرو مورمور م

بهش انداختم و صورتش سمت پنجره  ینگاه میبدم. ن حیبراش موارد رو توض گهیبار د کیکه 

بود! دست هاش  بایکردم که ز یاعتراف م دیو با دیرقص یهوا م یرو تو شیتونیز یبود. باد، موها

 مشغول بود. لب هام آروم از هم باز شد: ستشانگشت ش شهیهم، به کندن ر یتو

 با... یگ یم یر یم گه؟ید یکار کن یچ دیکه با یدون یم -

 :دیحرفم پر ونیکمرنگش م یابروها نیرو سمتم گرفت. با اخم ب صورتش

 اومدم. انیگم از طرف آرش حداد یکار دارم و به اونم م یدیبا سپهر مج -

 سرتکون دادم. یفیشد. به طور خف نیگزیلبم جا یهرچند کمرنگ، رو یلبخند

 .یخوبه، درست رو خوب حفظ کرد -

 شد: دهیاز اخطار، شن یحاک مشیمال یذاشتمش که صدا یسه م یسمت دنده بود و رو دستم
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 خودت رو مسخره کن! -

شد. هنوز هم مثل  دهیهم کش یپهن و پرتارهم تو یاخم ابروها دم،یکه شن یاز حرف متعجب

توسنتم  ینزدم. چه طور م یبار حرف نیگرفت. ا یشد و با کلمات، انتقام م یگذشته زود ناراحت م

که به  یگرفتم. نفس یبزنم. با تمام وجودم نفس یدرده، حرف یگلوله ها کیکه پر از شل یبه کس

 کرد. راهنما زدم و سر کوچه شرکت، ترمز کردم. ینم یکمک شدنمآروم 

 .نییبرو پا -

سرش، به خودش  یبا مقنعه گشاد رو یبامزه ا افهیخلسه، به سمتم برگشت. ق یرفته تو فرو

 دمیرفت؛ اما االن، فقط نگاه عا یدونستم که دلم براش ضعف م یگرفته بود. اگه قبال ها بود، م

 .دیصورتم چرخ یاجزا یگشاد شده اش، رو یشد. چشم ها یم

 .میدیجا؟! هنوز که نرس نیا -

! خم شده از پشت رول، به سمت د؟یپرس یهمه سفارش و اصرار بازهم سؤال م نیاز ا بعد

 شرکت اشاره زدم.

 م؟یما باهم یبه همه بفهمون یخوا ینکنه م -

پاش  هیرو باز کرد.  نیباال فرستاد و در ماش ینگاهم رو گرفت و باالخره، متوجه شد. سر دنباله

 بود، که صداش کردم: رونیب

 !رامش -

خورد. لبام به گفتن  یسرم چرخ م یتو نیرادو ی. نگرانش بودم و حرف هادیسمتم چرخ به

 باز شد: یجمله سخت

 مواظب خودت باش! -

خوب حس کردم. با همون شوک بهم  یلیشد، خ رایرو پذ یکه مردمک چشم هاش، گشاد نیا

 داریدرونم در حال ب یزیدونستم چ یکرد، م یتفاوت رفتارم م یبود. من هرچه قدر هم که ب رهیخ

به پدال  یانداختم. فشار یفاصله م دنمونیرس نیب دیشد. با ادهیشدنه. آروم سر تکون داد و پ

 وارد و با سرعت از کنارش گذشتم. مپا ریگاز ز

 «شمیابر یشرکت تجار»که نوشته بود ییبزرگ و طال یتابلو ی. درست جلودمیدر شرکت رس به

 یحسابدار یجا برا نیساختمون شدم. آرش از قبل بهم گفته بود که ا وارد ر،یو با زدن دزدگ ادهیپ
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باد  الیخیکردم. ب «یو امورمال یحسابدار»که نوشته بود یواحد جدا داره. خودم رو داخل واحد هی

 زی،چشم چرخوندم. به م تیموقع نییتع یانداخت شدم و برا یکه لرزه به صورت م یسرد کولر

از اتاق ها راه  یکی. به سمت دمیچرم رس یو مشک یقهوه ا یو دو اتاق مجزا با درها یمنش

 بلندتر شد: یمرد یافتادم که صدا

 کنم، چه طور ممکنه اختالس کنم؟! یساله دارم براتون کار م نیمن چند نیآقا باور کن -

 داد: یجوابش رو م تیمرد دوم که با عصبانت یصدا

 شه. یگزارش م سیبه پل یحرف اضافه بزن یو بخوا هیتو هیک همه علبرو رد کارت، مدار ایب -

شک اول  یاومد، ب یوسط م سیپل یبه لب آوردم. اگه پا یحرف پوزخند نامحسوس نیا دنیباشن

بهم انداخت.  یشدن. مرد اول ناله کنان از کنارم رد شد و نگاه مغموم یاز همه خودشون بدبخت م

 دیبود که با یکس نیرو نداشتم. ا نیساله بود و من انتظار ا یس حدودا یاشتباه کرده بودم، پسر

رفت. از  رونیشده از دستش، از در شرکت ب زونیآو یکردم؟! پسر با کت مشک یجاش کار م به

حدودا  ،یچهل تا پنجاه سال، به همراه دختر قد کوتاه نیماب یجوگندم یبا موها یاتاق، مرد

نبود و اون  یباشه کار سخت یکه منش نیاومد. حدس ا رونیوهفت ساله ب ستیب ایوشش  ستیب

 بحث بود. یتو که یهم مرد دوم

و براقش قرار گرفت و مرد هم با  یچوب زیپشت م یبودم، منش ستادهیکه همون جا ا دنمید با

 بهم انداخت. یتر اومد. گذرا نگاه کمینزد ،یمحکم یقدم ها

 درسته؟! نیمهرگان باش دیشما با -

کردم.  یجا گرفته بود، نگاه م شیلیمستط نکیپشت ع شیمشک یم که چشم و ابرومرد مقبال به

 متقابال دستم رو جلو بردم.

 بله. -

دست هام قفل کرد. به دست گذاشتن  نیرو ما ب دشیبزرگ و سف یتکون داد و دست ها یسر

 یکرد. وارد اتاق بزرگ ییاومده بود، راهنما رونیکه ازش ب یپشت کتفم، من رو به سمت اتاق

 یقرار گرفت. رو دمید یشد، تو یم شیاصل زیبه م یکه منته یجلسه شش نفره ا زیشدم و م

 نشست و با دست اشاره زد. شیقهوه ا زیپشت م ارو چرخد یچرم یصندل

 .نیبش -
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. نشستم و دمیکش رونیجلسه رو ب زیچرخدار پشت م یها یاز صندل یکیدست چپ رفتم و  به

شده اش رو  زیتم یمشک یلم داد و ابروها یگذاشتم. به صندل زیم یرو رو میقهوه ا یدست فیک

 خاروند.

اخراجش  لی. فکر کنم خودتون متوجه دلنیکه االن رفت، قراره شما جاش کار کن یشخص نیا -

 کار ما اعتماده. تیکه الو نیدون یپس م ن؛یشد

اومد؛ اما خودم رو کنترل کردم.  یآورد. لبم به پوززخند کش م نییپا دییتا یرو به معنا سرش

 که شد، ادامه داد: مرهیمتوجه نگاه خ

 هست؟ ی. اگرسوالنیایو مطمئنم خوب از پس کار برم نیدار یرزومه عال -

بود. پشت  بیعج یلیخ نینداره و ا ینیاتاق دورب نیمتوجه شدم ا ،یزیچشم چرخوندن ر با

هم کنار دست چپش قرار داشت. هردو دستم  یر داشت و چوب لباسشرکت قرا یسرش لوگو

 قرار گرفت. یچوب زیم یرو

 چه قدره؟ میابتدا بدونم محدوده کار نیخواستم از هم یم -

ور شد و با  هی. چونه چال دارش دیکش شیبه کت خاکستر یرو به جلو خم کرد و دست خودش

 :دیشک پرس

 حساب هاست؟ یدگیمحدوده؟ منظورتون رس -

 صورتم، ادامه داد: یسر تکون دادم و با از نظر گذروندن تمام اجزا ینرم به

روزمره شرکت که  یداشت. فقط در حد حساب ها دینخواه یدسترس هیپا یشما به حساب ها -

 ثبت بشن. دیبا

 آماده کرده یزیچ نیهمچ یزد. اما من خودم رو برا یسرش چرخ م یتو یکه افکار مختلف انگار

 یبود. من کس یجالب م دیبهش با دنیمدار بسته، سرک کش یها نیبدون دورب یبودم. شرکت

 ادامه دادم: یحاذق یبشه.با خونسرد دایهو مچهره ینبودم که بذارم افکارم تو

 تونه اختالس کنه؟! یحساب ها دستشه م یحسابدار که فقط روزمرگ هی یپس چه جور -

 یازش مطمئن م دیکه با یزیکرد، چ یشده اش نگاهم م زیر یوحش یطور که با چشم ها همون

 شدم رو به زبون آورد:
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 نی. اشنیها توسط من دوباره چک مهر روز حساب نیشرکتم؛ بنابرا نیمن حسابدار ارشد ا -

سواستفاده کرد و من درست به زنگا  تیدوسمتون از موقع نیشد، ا ادیاواخر که کار شرکت ز

 مچش رو گرفتم.

اومد  یکه بدم نم یقهار یبردم. دروغگو یراه انداخته بود لـ*ـذت م میگمراه یه براک یباز از

 جواب دادم باال گرفتم. یدر لحنم، سرم رو برا رییمجادله کنم. بدون تغ شتریباهاش ب یکم

 دوستمون. یشما بوده، نه وسوسه یحواس یاختالس از ب نیا یعنیپس  -

کرد.  یشده اش، من رو خوشحال م زیو تم یمشک یمشت شد و گره ابرها زیم یرو دستاش

 شد: یفک قفل شده اش خارج م نیکرد و کلمات از ب دایپ ینگاهم تالق یتو شینگاه جد

 سرتون به کار خودتون گرم باشه. نیکن یپس سع ن،یدوستمون باش لیکنم شما وک یفکر نم -

رو  راهنشیپ یبود که به راحت یربود. فرد مقابلم، آدم خطاکا دهیرس انیبه پا بایاول تقر مرحله

بود. از  یکرد، م یانکار م حیکه انقدر صر یحواسم به کس دیانداخت. پس با یم یگریگردن د

 فیم کچهره یتو یرییکردم تا دست از پا خطا نکنه. بدون تغ یحواسم رو جمع م دیبا ،یطرف

 .ستادمیم رو برداشتم و مقابلش ا میاقهوه

 رم. یبه اتاق خودم م -

اومدن از  رونیجواب دادن داشته باشه، عزم رفتن کردم. در حال ب یبرا یکه فرصت نیا بدون

که درست سمت چپم قرار داشت،  یشده ا یبزرگ چهار ُقل منبت کار یتابلو یاتاقش، نگاهم رو

آدم  نیشده بود. انگار ا یتن چوب حکاک یبا ظرافت رو ییها یکه طالکار ییثابت موند. تابلو

 یاومدم و سمت اتاق رونیاتاق ب یمشک یزدن. از در چرم یم نیدم از د یادیز خور،پول  یها

به  یگرفته منش یلحظه بود که صدا نیهم یرفتم. تو یبود م یدیکه درست بغـ*ـل اتاق مج

 گوشم خورد:

 .شمیشرکت ابر یو امور مال یواحد حسابدار یهستم، منش یریخوشوقتم نص تونییاز آشنا -

شده اش بود. نگاهم  یارتودنس یدندون ها لیگرفته، حتما به دل یصدا نیسمتش برگشتم و ا به

 دادم. آروم لب زدم: د،یرس یم زیبرابر م کیکه تا  یرو سمت قد کوتاه

 طور. نیمن هم هم -
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و  یچوب زیم هیبا  ک،یاتاق کوچ نیاتاق عبور کردم و داخل شدم. انتظار ا یو قهوه ا یدر چوب از

 ی! من قرار بود تونی! همنیمراجع یبرا یمشک یفلز یچرخدار رو نداشتم. چند تا صندل یصندل

شش قدم بلند  ز،یکار کنم؟ در رو پشتم ول کردم تا بسته بشه. از در تا م یکیکوچ یجا نیهمچ

رو کنارش بذارم،  فمیبودنش مجبور بودم ک کیاز کوچ یکه حت یمیقد یچوب زیبود. پشت م اصلهف

 ینیبه ب ینیافتاد. چ یحسابدار یمیبه نرم افزار قد میروشن بود و نگاه عصب ستمیشدم. س ریجاگ

دندون  ری. لب هام رو زدیلنگ یکار م یجا هیبود.  یمیهم قد نیدادم. ا میقوس دار استخون

 دیچرخ یم ینیدورب یحرف ها بود. نگاهم به دورتا دور اتاق برا نیزرنگ تر از ا یدیو مج دمیکش

محسوب  یهر شرکت یواحدها نیتر یاز اساس یکیکه  یدر کار نبود. واحد حسابدار یزیچ چیو ه

 زشیحد به خواهرزاده عز نیتا ا یشمیابر یعنیدر کار نبود!  یو نظارت نیشد، اون وقت دورب یم

 یرو از تو یکه بلند شد، از جستجو دست برداشتنم. گوش میزنگ گوش یداشت؟ صدا داعتما

رو که برعکس بود، به سمت خودم چرخوندم. اول شماره اش، دو صفر  یآوردم. گوش رونیب فمیک

 هشتاد و دو بود و جواب دادم:

 بله آرش؟ سرکارم. -

 .ییخب خب، بازم که تنها -

. دمیم کشزبر شده شیبه صورت از ر یاومد. دست یم یخنده بشاشش، از پشت گوش یصدا و

 ادامه داد:

 ه؟یاوک یـطه باهمون کارت زنگ زدم. همه چهست. در رابـ  میچه کار -

پنکه  هیجز  ،یشیسرما ستمیس چیاتاق ه نیجا شدم. ادار نچندان نرم، جابهچرخ یصندل یرو

 مگهیرو به دست د یبود نداشت. همون طور که گوش واریبلند که رو به روم، گوشه د هیپا دیسف

 دادم، از جا بلند شدم و به سمت پنکه رفتم. یم

 یتونس یبود، چه جور یرفت. به نظرم آدم درست کار یداشت م یآره من که اومدم، فرد قبل -

 ؟یبراش پرونده اختالس بساز

 به من اعتماد داره. نایاز ا شتریب یدی. اون مجیبه راحت -
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 یبه آب بده. گوش گداریکه ب ستین یدونستم آرش کس ی. مدیخند ش،یتوحلق یدوباره با صدا و

 دنیو قرمز پنکه رو زدم. پنکه آروم و پرصدا، شروع به چرخ یارهیچپم دادم و دکمه دارو به دست 

 م خورد.به صورت عرق نشسته یکرد و باد خنک

 هردوتامون ضامن نشو؟ یبرا یدیمج شیمگه نگفتم پ -

 یکه از آگه یو رامش هم به عنوان فرد یرفت قمیتو به عنوان رف ؟یفکر کرد یراجع به من چ -

 استخدام اومده. نگران نباش.

 باشه. -

رو قطع کردم. هوا به  یو گوش میبود، تنظ زمیرو به سمت گوشه چپ اتاق که مشرف به م پنکه

داد. کت  یپنجره، جوالن م یاتاق ب نیا یتو یو خفقان دیکش یشدت گرماش رو به رخ م

 خکوبیم یت رو پشت صندلجا گرفتم. ک یصندل یآوردم و دوباره رو رونیرو از تنم ب میاسورمه

رو به دست گرفتم و  میس یو ب دیبرگشتم. ماوس سف دیبزرگ و سف وتریکامپکردم و به سمت 

کنم، انتظار  دایپ یبه درد بخور زیچ یکه بخوام روز اول نیها رو چک کنم. اکردم حساب یسع

داخت. فنجون بود که خودش رو داخل اتاق ان یریدر و بالفاصله بعدش، نص یبود. صدا یهنگفت

 گذاشت. زمیم یدستش رو رو یقهوه تو دیسف

 اخراج شده و... مونیآبدارچ هیچند وقت -

 :دمیوسط حرفش پر یاگرفتم و با پوزخند ناخواسته شیتنگ و کوتاه مشک یاز مانتو نگاه

 نکنه اون هم اختالس کرده؟ -

 :دیاش، پلک زد و متعجب پرسکاشت شده یبا مژه ها یبار چند

 که قهوه هاش خوب نبود اخراج شد. نی! به هرحال به خاطر ا؟یچ -

کردم تعجبم رو  یدر حال درشت شدن بود. سع ییبار من بودم که چشم هام به اندازه گردو نیا

حل  یخودش جا داده بود و من رو برا یرو تو یپنهان یشرکت، رازها نیم نکنم. اچهره مهیضم

آورد. از جانب من  یتنم رو به وجد م یجا یجا ،یجکاوکرد و حس کن یقرارتر م یمعماها، ب نیا

کردم.  کیپهنم نزد یرو به لب ها کیو کوچ دیاز اتاق رفت. فنجون سف رونینگرفت، ب یابکه جو

 قهوه، باعث شد از خوردنش دست بکشم و دوباره به کارم ادامه دادم. دهیطعم مزخرف و دم نکش
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 فیرو جمع کردم و داخل ک لمیداد. وسا یدستم، عدد هفت رو نشون م یتو لیاست یمچ ساعت

شه که رفته.  یم یاقهیچند دق یریدونستم که نص یرفتم و م یم رونیچپوندم. از اتاق ب میقهوه ا

اتاقش بود. سرم رو چرخوندم و به  یدونستم تو یاسمش رو هم نم یمردک، که حت نیفقط ا

روال،  قیبود. ط یشرکت خانوادگ نیپس ا «یدیساالر مج». دمیگوشه در اتاقش رس یتابلو

 لبم نشست. یرو یپوزخند

 یرو رو فمیپارک کرده بودم، شدم. ک ابونیکه اون طرف خ ینیاومدم. سوار ماش رونیشرکت ب از

بلد بودن.  یباز یادیشرکت، ز نیا یبود که آدم ها نیکنار گذاشتم و افکارم مخدوش ا یصندل

 با استارت زدن، به سمت خونه باغ راه افتادم.

 اطیباز شد و داخل ح ،یتق یپشت در نمونم. در با صدا گهیگرفتم تا د یم نیاز رادو یدیکل دیبا

رو پشت پاگرد  میعسل یهابوتمیکردم. ن یم یناهموار رو ط یهاشدم. طبق معمول سنگ فرش

رفت که با همون مقنعه،  ینگاهم سمت رامش نیوارد شدم. اولکه باز بود،  یدر آوردم و از در هال

امواج خواب بود و  یغرق تو فش،یتابلو خوابش بـرده بود. جسم نح ریمبل ز یو شلوار رو مانتو

که اصرار به اعالم حضورش داشت، حواس پرت  یابا سرفه نیمحو نگاه کردنش شدم. رادو

 م رو سمت خودش جلب کرد و در رو بستم.شده

 .دیغر زد تا خواب یلیسالم عرض شد. خوابش بـرده. البته خ -

 د،یچیوجودم پ یکه تو یاز نگران یدست هاش رو باال بـرده بود. لحظه ا ،یلینشون دادن خ یبرا

 پرپشتم به هم گره شد. نا واضح لب زدم: یدستام مشت و ابروها

 ؟یچ یغر برا -

 یرفت و لب ها شیشلوار راحت بیداشت. دستش به ج یزیت یگوش ها شه،یمثل هم درست

 بار با نگاه به سمت رامش، جواب داد: نینازکش رو جلو فرستاد. ا

ده از سر درون. برم زنگ بزنم  یگونه که رنگ رخصاره خبر م نیالبته ا ست؛ین یاز کارش راض -

 .ارنیغذا ب

 دمیکش یینفس پر صدا ج،یشد. گکه کرده بودم، راحت  یمورد یاز بابت فکر ب المیخ ،یکم فقط

 :دمیتعجب پرس یو با چاشن

 ؟یچ یغذا برا -
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تکون  یرو چند بار فشینسبتا ظر یکم تارش، به رامش اشاره زد و دستش ها یکمون یابروها با

 داد.

 شام. یشام ب یعنیرفته،  قیبه خواب عم یجور نیرامش ا یوقت -

 یم کسانیکرد رو با خاک  یم دارشیکه ب یبود و کس قیهنوز هم مثل گذشته خوابش عم پس

 نیمبل با ا نیهم یبرگشته بود و رو رستانشیامتحان دب نیکه از آخر یکرد. درست مثل روز

 شیکردنش پ داریب یبرا ش،یشگیخبر از عادت هم یتفاوت که ته هال بود، به خواب رفته بود. ب

دهنش نمونده بود که  یتو یزیکه چشم هاش رو باز کرد، چ یکه زمان نیقدم شدم. غافل از ا

نچندان بم  یکرد. با صدا یطراح یبوم لب هام لبخند تلخ ینثارم نکنه. از فکر گذشته، رو

 به خودم برگشتم. ن،یرادو

 ؟یلباس عوض کن یر ی! نمزییژا -

 یرو رو ییلویکه انگار وزنه صدک یگفتم و به اندازه کس «یآهان»زد.  یلباسم اشاره م به

 فمیبرق، ک دیها رفتم. در اتاق رو باز کردم و بدون زدن کلکرد، به سمت اتاق یهاش حمل مشونه

 ییجا به جا یو صدا دمیتخت، طاق باز دراز کش یپرتاب کردم. رو یکیتار یتو یارو گوشه

قرار  یو دلم ب دیهام رسبرد. لنگر پلک هام، به ساحل چشم یفرو م یاخلسه یفنرها، من رو تو

 خواب بود. نیا

 یتو ،یگوشم رو هدف گرفته بود. دوباره باهمون کابوس لعنت یکه ضربان قلبم، هزارتو انگار

که چرا درست بعد  نیخسته بودم. ا م،یعذاب ال نیشده بودم. از ا داریاز خواب ب یاگهیوِرژن د

خواد!  یم یتونستم بفهمم چ یکاش م یکرد. ا یاز برگشتنم به سراغم اومده بود، گمراهم م

 زیم یاتاق عادت کنم. به دنبال چراغ خواب رو یکیگذشت تا به تار یکردم و کم ازچشم ب

از عرقم  سیبه صورت خ یروشنش کردم. کالفه، دست ش،یو با فشار دادن دکمه لعنت گشتمیم

 ادمیبود رو بردارم؛ اما  زیم یکه رو یقرص خواب خواستمی. مدمیچرخ زیو به سمت م دمیکش

شدم و به کت و شلور تنم نگاه انداختم. به مغز  زیخمیجام ن یشم. تو داریب دیاومد صبح زود با

هوش شده  یب یافتاد که از فرط خستگ ادمیشد.  یچ شبیآوردم تا بدونم د یم فشارخسته

 هیهام رو با برق کنار در، به سمت کمد رفتم. لباس دیاومدم و با زدن کل نییبودم. از تخت پا

 رفتم. اطیزدم و به سمت ح رونی. از اتاق بمعوض کرد یت لباس راحتدس
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افکارم  نیرو ماب یمیدم صبح، خنک مال یهوا شیهال نشستم. گرگ و م یپله در ورود نیاول یرو

 یهاو گل اطی. نگاهم سمت حبردیرو روبه شفا نم ممیکه حال وخ یادهیداد. افکار پوس یجا م

 نیکه با ا ییهاشده بودن، بود. همون گل نیمز یآجر نارنج نیکه دورچ شیباغچه دو طرف ورود

 شی. به تونل زمان شش سال پگرفتیرو نم شیشش سال پ اطیح یخال یجا ،ییبایهمه ز

کنه.  دایراه پ مهیر ژکینا نیهوا، تا آخر یگرفتم و اجازه دادم خنک ینیو سنگ قیرفتم. نفس عم

. کنکور داشت و کتاب دیپدرش بهمون رس یکه خبر آزاد میبودنشسته  نیپله با رادو نیهم یرو

درس خوندن  یبرا یجون گهیشد. انقدر استرس داشت که د یهاش مچاله م تدس یآزمونش، تو

کرد، تا  یم نییرو مدام باال و پا شیته استکان نکیالغرتر از االن بود. ع یلینمونده بود. خ یباق

پدرش، آزاد شده بود؛ اما پدرم هرگز به  یریکه تلفن زنگ خورد. درست دو روز بعد از دستگ نیا

 خونه برنگشت.

خواست  یکرد. دلم م یتنم، حرکت م یتو یا انهیقرار از جا بلند شدم. انگار مور یو ب دمیکش یآه

م، چشمم به که وارد خونه شد نیشدم. هم یانداخت، دور م یگذشته م ادیکه من رو  ییاز هرجا

آشپزخونه و هال،  وارید نیماب ییبود خورد. نور کمرنگ روشنا دهیمبل دراز کش یکه رو یجسم

نور کم چراغ  یپراکنده بود و تو دشیصورت سف ینرمش رو ی. موهادیرقص یصورتش م یرو

 زتریبرابر دل انگ نیو بنفش پنجره ته هال به داخل درز کرده بود، چند دیکه از پرده سف اط،یح

خودش مچاله  ی. بارها و بارها نگاهش کردم. توستادیجام خشک شدم و پاهام ا یشده بود. تو

 نیبهم خورد و به خودم اومدم. پرده حائل ب فیم خفافتاده یهاروش بود. پلک یشده و ملحفه ا

جسم معصوم دل کندم و باالخره، به سمت  نیکرد. از ا یهام و جسمش، حالم رو دگرگون مچشم

 خودم رفتم.اتاق 

گذاشته  زیم یکشو یکه تو یبرد. مکعب ینم ،خوابمیکابوس لعنت نیبعد از ا شه،یمثل هم درست

ها مشغول بودم تا در اتاقم صدا کردم باهاش آروم بشم. ساعت یسع دم،یکش رونیبودم رو ب

دست چپم،  یواریکمد د یکه رو یدیسر بلند کردم و متوجه نور خورش ،یخورد. با گردن درد بد

قادر نبودم که تکونش بدم. قبل از  یو حت دیکش یم ریافتاده بود شدم. گردنم ت پنجره یروروبه

 یو منتظر بود. نگاه دهیبلند شم، رامش وارد اتاق شد. لباس کارش رو پوش زیکه از پشت م نیا

 به سرتا پام انداخت.
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 .یومدین نییمنتظرت شدم پا یچون هرچ ؛یدیکردم تا االن خواب یفکر م ؟یداریتو ب -

 لب زدم: ،یکوتاه ینیرفت و بعد از تارب یهام فرو مدرد، به تن چشم سوزن

 شدم. داریتازه ب -

 . دستم رو شده بود.دیاشاره زدن به مکعب دستم، دروغم رو فهم با

 !؟یو محو درست کردن مکعب یشد داریتازه ب -

تکون داد. همون طور  یکرد و سر زیو رخمارش ر ی. چشم هادمیدستم رو به شلوارم کش کف

 یدختر چ نیبا ا دیرفت. با رونیداد، با اخم ب یو متوسطش رو به هم فشار م یگوشت یهاکه لب

و به  دیخند ینم لیدل یب گهیکه د نینبود، ا شیمثل شش سال پ گهیکه د نیکردم. ا یکار م

 یشد، سرم رو به عقب بردم. از جام بلند شدم و سرم سوت م یم یعصب تراح یلیجاش خ

 زد. یحالم پرسه م نیب ی. حس گنگدیکش

 یکرد. م یرفتم و سرم هنوز به شدت درد م یلباس هام، سمت آشپزخونه م ضیاز تعو بعد

هنوز خوابن.  ؛یعنیو نصرت خان  نی. نبود رادوستین یخواب یجز ب یزیچ لشیدونستم که دل

فضا  دنش،یکه قبل از دم کش یبهار ییبود. همون چا یچا ختنیه من، در حال ررامش پشت ب

. همون طور که دمیکش رونیب یدم در رد شدم و صندل یکنار قفسه چوب زکرد. ا یم نیرو عطراگ

 دهیچ زیم ینبض دارم کردم. نگاهم رو یهاقهینشستم، شروع به ماساژ دادن شق یم زیپشت م

کردن؛ اما دوست داشتن  یم رییها، تغعالقه یکه عاشقش بود. گاه یچیهو یو مربا دیشده چرخ

 گرفت. یاش رنگ نگرانچهره دنم،یدها، هرگز! به سمتم برگشت و با 

 ؟یخوب -

 جواب دادم: یاگرفته یکه نگاهش کنم، با صدا نیبود. بدون ا نییبسته و سرم پا چشمام

 !زیقهوه برام بر هیآره. لطفا  -

 :دمیمتعجبش رو شن یخورد و صدا یم یصندل ریز یرش سه مترپشت هم به ف پاهام

 !یخورد یوقت سر صبح قهوه نم چیتو که ه -

 هم فشرده شد و با اکراه لب زدم: یهام روبود، چشم ادشیهام ذره ذره که تمام عادت نیا از

 خورم. یحاال م -
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 ازیکردم و ن یکار م دیبا یکرده بود. از طرف انمیعص یگردنم بودم و سردرد، بدجور الیخ یب

نشست.  زیگذاشت و روبه روم اون سمت م زیم یداشتم سرحال باشم. فنجون قهوه آماده رو رو

که هنوز هم عاشقش بود، شد. دوست داشتن  یامشغول خوردن نون تست و شکالت صبحانه

 حواسم بهش یرچشمیپر شده بود. ز قشیاز عال زینداشت. مثل همون گذشته ها، م یهاش تموم

برام آورد، افتادم. فکر  یرینص روزیکه د یاقهوه ادیاز قهوه رو خوردم و ناخودآگاه  یابود و جرعه

بدون خشش  یفکر بودم که صدا یکرد. تو یم نیتمر دیبا یلیدرست کردن قهوه، خ یکنم برا

 بلند شد:

 ز؟ییژا -

ادامه حرفش  یهم قالب بود دوختم. برا یتو ز،یم یکه رو فشیظر یرو به دست ها نگاهم

 میمال یلی. صداش خدییجو یبود، گوشه لبش رو م نییمنتظرش بودم و همون طور که سرش پا

 بلند شد:

 من هستم. یحرف بزن یباکس یاگه دوست داشت -

از در رفت. شوکه از  رونیاز غالف، از جاش بلند شد و به سمت ب یریدرنگ، مثل در رفتن ت یب

و  میبودم. هنوز هم مثل گذشته اصرار داشت که بگه دوست شیخال یجا رهیکه زده بود، خ یحرف

 یقهوه شل شد و نصفه رهاش کردم. تو دیکردم. دستم از دور فنجون سف یرو درک م نیمن ا

کرد. فکر  یکه سردرگمم م یگشتم. رفتار یرفتارش م نیا یبرا یبه دنبال جواب رمیذهن درگ

کردم، اون  یفکر م ی. هر چه قدر به دورکنهیهرگز ظهور نم ،یاون عشق دوران بچگ کردمیم

که بفهمم چرا پدرم  نیا یبودم. برا نجایا یاگهید زیچ یگشت. نه من برا یم یکیبه دنبال نزد

 یاگهیمادرم آورده بود و هزاران سؤال د یاون زهر رو برا ی. چه کسکرد یزندان خودکش یتو

زده  رونیب کیبا سرام یبرخورد صندل یداکه خوره روح و مغزم شده بودن. از جا بلند شدم و ص

 گرفتم. دهیاز فرش رو ناد

. دمیکرد، د یزده و مهربون نگاهم م هیتک نیکه به ماش یرفتم و رامش رو در حال اطیسمت ح به

رو دور زدم  نیرو زدم و با ناز سوار شد. ماش ریکرد. دزگ یم رییتغ لیدل یکه ب ییهااز همون نگاه

 رونیب نهآوردم. از خو رپامیبه پدال گاز ز یباز شد و فشار یدر فلز موت،یرو سوار شدم. با زدن 

هزاران  ریسکوت رو دوست نداره. انگار اس نیخواد حرف بزنه و ا یدونستم دلش م ی. ممیاومد
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که باعث  یطناب رو از افکارش بردار. سکوت کج و معوج نیتونست ا یاحساس شده بود و نم

 مقدمه لب تکون بدم: یشد ب

 زنگ خونه رو نزنم. یبزنم که ه یکیخوام از روش  یخونه رو بده، م دیکل -

 نیهام هم آوا شدن؛ اما اخونم که جمله یگفت دارم رپ م یبود، م شیرامش شش سال پ اگه

که بهش متصل بود،  یآورد و عروسک صورت رونیب یدیدسته کل شییمشک فیرامش، از داخل ک

رو با دستش  دهایاز کل یکیبلند شد و  دهایکل نگیریج نگیریج یقرار گرفت. صدا درسمید یتو

 جدا کرد.

 هال. میکی نیا اط،یدر ح نیا -

عشق  شهیرو با انگشت اشاره و شستش نگه داشته بود. هم دیبهش انداختم ودو تا کل ینگاهمین

کردم.  یاش مسر به سر گذاشتنش، مسخره یعروسک بود و اون روز ها که حالم بهتر بود، برا

 دیحالش بود، با عیمط شهیکه هم ی. پسر آرومدمیکش یکرد و من نازش رو م یدرآخر اون قهر م

 .دمیکش یو آه کوتاه ختیر یداشت. به قصد همون روزها،دلم هر یدوست م وهم من ر

 ؟یکن یم یهنوز که عروسک باز -

 چیبهم پ دشیوسف یقلم یهاهم قالب کرد. انگشت  یآورئ و دستاش رو تو نییرو پا دهایکل

 موند. رهیخورد و به جلو خ یم

 ه؟یباشم، مشکل یجور نیدوست دارم ا -

 نیوسط به ماش نهیاز من دلتنگ بود. از آ شتریب دیشا یگذشته کرده، حت ادیدونستم مثل من  یم

 انداختم و زمزمه کردم: یکه در حال سبقت از من بود، نگاه ینوک مداد یپژو

 .ینه، چه مشکل -

رو  دیسروتهمون رو گرفت و با باز کردن در داشبورد، کل یگپ و گفت ب یآروم جا یلیخ سکوت،

 یبار، برا نیشد؛ اما ا ادهیزدم و طبق روال سر کوچه پ یداشبورد گذاشت. لبخند کوتاه یتو

و وارد  ادهیپ نیپارک کردم. از ماش یشگیهم یرو به حرکت آرودم و جا نیرفتن مردد بودم. ماش

صدام  یری. بدون نگاه رو به نصدیخند یم زیر زیبود و ر یگوش یسرش تو یری. نصشدمشرکت 

 رو صاف کردم:

 .نیاریقهوه اتاقم ب هی -
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 پشت هم پلک زد. یو به سمتش برگشتم. سر بلند کرده، چندبار ستادمیاتاق ا دم

 خودم درست کنم؟ ای نیتون یمزه نباشه، م یفقط مثل قبل ب -

 تکون داد. یدوباره پلک زد و نرم سر شیبلند و مصنوع یهاهمون مژه با

 تونم. یراحت م التونیخ -

 ،یندینم ناخوش آ یشد بو یاتاق، باعث م یکیسرتکون دادم و وارد اتاق شدم. کوچ متقابل

 زیر تکون دادم. پشت مرد زرد نم جا مونده بود و با تاسف س یوارهایردیاطراف رو احاطه کنه. ز

کرد.  یم رو خدشه دار مرو فشار دادم. دردش داشت اعصاب نداشته هامقهینشستم و دوباره شق

 هم گذاشتم. یهام رو محکم روکه چشم راونقد

باشه، بدون سر  یریکه نص نیصدا خورد. با حدس ا یگذشت که در اتاق با تق یم یساعت مین

 بلند کردن، لب زدم:

 .یبر یتون یممنون م -

 نبود. یریکه من رو مخاطب خودش قرار داد، نص ییصدا و

 ؟یبهتر -

 خمارش، عقل از سرم پروند. یهاچشم دنیسر بلند کردم و د جیگ

 !؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا -

اش گونه یاش رفت. انگار از ته دل خوشحال بود؛ اما چال رودستش سمت مقنعه ،یلبخند پهن با

 چون اصال نذاشتم بخنده. د؛یبودم. شا دهیداشت. چه طور قبال ندن یو منطقم همخون

 آورد، ازش گرفتم. یاز بچه ها داشت م یکیاومدم.  یبه بهانه آوردن اسناد حسابرس -

 خت،یر یبهم م یزیچ نیتر کیکه با کوچ یکرده بود؟! رامش استرس یسکیر نیطور همچ چه

که با  شیو گردم، به گونه استخون یمشک یچشم ها یکرده بود. عصب یسکیر نیچه طور همچ

 نباشه؛ اما بود: خگریکردم لحنم توب یرفت بود. سع یباالتر م یگل انداختگ

 !یاومد یم دینبا -

کم پشتش، که  یاقهوه یدوخته شد. ابروها میشیآت یهادلخورش، مغلطه وار، به چشم نگاه

رفت،  یم نبود؛ اگه نقشمون لو مهم گره افتاد. دست خود یبود، تو یکمون نیدرست مثل رادو

 زمزمه کرد: ،یبم یشد. با صدا یخراب م زیهمه چ
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 نگرانت بودم. -

کردم که درک کنم.  یم یکردم؛ حداقل سع یاز حدش نسبت به خودم رو درک م شیب ینگران

به صورت  یبود. کالفه، دست یاراد ریبرام غ گهیحرکت د نیو ا دمیپام کش یکف دستم رو رو

 .دمیکش شمیبه ته ر نیمز

 گم خوبم! یصبح گفتم، االنم م -

 گرفت و حرف خودش رو تکرار کرد: دهیرو ناد دمیتاک

 .یمشخصه که خوب اتافهیاز ق -

وارد  یفشار میاستخون ینیرفت. با دو انگشت به ب یتر م عیهرچه سر دیبحث نبود وبا یجا

 کردم.

 باشه برو. -

گذاشت. با فشار دادن  زیم یها رو روکرده بود، پرونده که برق چشم هاش رو کمرنگ یدلخور با

منصرف شد و به سمت در رفت. در که باز شد، هم  یانگار که از گفتن حرف ش،یگوشت یلب ها

گذرا به رامش انداخت و  ینگاه یریدستش داخل شد. نص یتو یبا قهوه سفارش یریزمان نص

 رو کور کرد. دمیبا گرفتن قهوه سمتم، د

 یگرفتم براتون. م رونیاز ب نیم خوب بشه نشد؛ واسه همشرمنده هرچه قدر خواستم قهوه -

 کنه؟ یگم که، سرتون درد م

 باعث شد که دهنم به تشکر باز نشد و ادامه داد: ونم،یدرم کیبلند و  یهانفس یصدا

اتون  قهیاطراف شق نیبمال ردندونیچون چشماتون خون افتاده. خم ه؛یخواب یاحتماال به خاطر ب -

 شه. یخوب م

 یمهارت داشت، نم یطب سنت یتو دیتکون دادم. شا ینگاهش کردم و سر یجیبا گ یالحظه

 یکاغذ وانیگرفتم. ل یاسکار م زهیله شده، جا افهیق نیا یبرا دیکردم و با یبار تشکر نیدونم. ا

رو باز کردم. پس  مزیم یبستن در که بلند، پرونده رو یگذاشت و صدا زمیم یقهوه رو رو

. داشتم به خوندیباهم نم هایریبود که مانده گ بیشدن. عج یدفاتر هم ثبت م یها توحساب

وارد شد. سرم رو  یاومدم که کس یم نییکردم و با انگشت، ستون اعداد رو پا یها نگاه م خیتار
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 تانهیشخص یتونست ب یتعجب نکردم؛ چون فقط اون م یدیمج دنیباال گرفتم و با د مهیتا ن

 مرموزش روم زوم شد. یمشک یهاکردم و با چشم لندوارد بشه. کامل سرب

 اوردن؟ین یاشتباها برات پرونده ا -

خواست کمکم کرده باشه و من باز هم  ی. مدمیفهم یهدف رامش از اومدن به اتاقم رو م تازه

 کردم خونسرد جواب بدم: یناعادالنه قضاوت کرده بودم. سع

 . دوما پرونده دست منه، چه طور؟نیو وارد ش نیدونم در بزن یالزم م یزیقبل از هرچ -

کوتاهش هجوم بردن.  یشونیبا هم به سمت پ ش،یمشک یهابه کمر شد و ابرو و چشم دست

 تن صداش باالتر از حد معمول بود:

اشتباه  نیکه ا یبگم کس دیبا ه؟یدست تو یتو یاتاق من، چه جور ادیکه قرار بوده ب یپرونده ا -

 رو کرده اخراج کنن.

زد و مجبور  یتمام حرف م ی. با گستاخارمیب نییرو پا شیجا فک مکعب نیخواست هم یم دلم

اومد. همون  یکه اصال ازش خوشم نم یکار مت،یتظاهر به آروم بودن کنم. مال شهیبودم مثل هم

 طور خونسرد ادامه دادم:

اومدن که  یاخراج کردنه. دوما داشتن سمت اتاق شما م نیکه توش ماهر یزیماشاهلل تنها چ -

 من پرونده رو ازشون گرفتم.

رو از صورتش  شیفرم مشک نکیع د،یکشیم کشیبار یلب ها یطور که زبونش رو رو همون

 زد. یذوق م یتو اشقهیشق یموها یدیبرداشت و سف

 ها؟ ؟یکارو کرد نیا یبه چه حق -

 به خودم اشاره زدم. یخند مسرت بخشکج کردم و با لب یشیرو نما سرم

 یاول پرونده از دست من رد شه. شما فقط حق بررس دیشرکت که با نیبه حق حسابدار اول ا -

 .نیدار

 کرد: دایپ ییاش، رهاقفل شده یهادندون نیبمش از ب یصدا

 کنه پسرجون. یفرق م یکه کار کرد ییجا باهرجا نیا -

 اشدهیبا روان از هم پاش اومدیشده بود! بدم نم یطور جر نیماهه، ا کیپرونده حساب  هی یبرا

 برداشتم و نشون دادم. زیم یرو از رو یکنم. پرونده مشک یباز یکم
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 .ارمشیهر وقت کارم باهاش تموم شد م -

هام رو باال شونه یرارادیغ ز،یلرزه چهارچوب م یزد و صدا زیم یتهاجم، دست راستش رو رو با

 زد، سمتم گرفت. یم ادیکه فر یانگشتش بود، در حال یال نکیکه ع انداخت. دست چپش رو

 ات خونده است.روزا فاتحه نیهم ،یدور برداشت یادیز -

 .دیپهن و پرتارم به حالت تمسخر باال پر یکاسه چرخوندم و ابروها یرو تو هامچشم

 تا اون روز خدانگه دار. -

 اشرهیخ یمملو از غضبش نگاهم کرد و من با همون خونسرد یهابا همون چشم یاقهیدق چند

تر کرد. دکمه اول بسته شدن در، پوزخندم رو پر قدرت یبودم که به سمت در برگشت. صدا

 دیزد. با یم خیم مکه به جمجمه یتر کردم. سردردرو باز و درجه پنکه رو خنک دمیسف راهنیپ

 .دمیها رس یسحال به ادامه برر نیو با ا دمخور یمسکن م

داد. از جا بلند  یبه هفت رو نشون م قهیدق ستیاز پرونده رو به روم بلند کردم و ساعت ب سر

در از  ینشستم. صدا زیبرق رفتم. با خاموش کردن چراغ، دوباره پشت م دیشدم و به سمت کل

گذشت  دونم چند وقت یهام بسته بود و نمرفت. چشم یبود که م یریاومد و حتما نص یم رونیب

به سرم زد که در رو ببنده  یابرگشته. لحظه یریکردم نص یدر دوباره بلند شد. فکر م یکه صدا

هام بسته شد. سرجام چشم یعیاتاق بمونم. به سرعت از جا بلند شدم و با سر درد فج یو من تو

به  یریت رون؛یالمپ ب دی. با باز کردن در، نور سفگشتمیم فمیبه دنبال ک یکیتار یو تو ستادمیا

 یخواستم رد بشم که صدا یرو به رو بودم. م یرینص یخال یهام نشوند. با جادارت چشم هصفح

بود؛ اما مجبور  یرعادیغ یبه اطراف انداختم و کم ی. نگاهدمیرو شن یدیحرف زدن از اتاق مج

از پشت  یدختر یدر باز بود و آروم کنار رفتم. صدا ریدادم تا بتونم بشنوم. ز هیبودم. به در تک

 زد: ینبود و با عشـ*ـوه حرف م یریکه نص ی. دخترکردیحضور م اعالمدر 

 .یساالر، تو به من قول داد -

 جوابش رو داد: تیشد، با مالم یکه انگار صداش دورتر م ساالر

 شه. یدرست م زیچند وقتم بگذره، همه چ نیبذار ا -

بار با ناله  نیدختر ا ی. صدادادمیآب دهنم رو هم قورت نم یگوش کردن حرفاشون حت یبرا

 بلند شد:
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 من خستم. درکم کن. -

 ادامه دهنده شد: ینلعبک یخوردن فنجون تو یساالر، درست بعد از صدا یصدا

 خوام آتو دستش بدم. یفضوله، نم یلیخ دهیحسابدار جد نیجا. ا نیا یایکمتر ب دیبا -

 دختر جوون بودم که ادامه داد: یصدا سن لیو تحل هیدنبال تجز به

 که انقدر سختته. رمیبم ینبود. برق اتاق خاموش بود. اله یمن اومدم کس -

 تر شد: کیبم ساالر، نزد یو صدا دیبلندم رس یشونیحد پ نیبه باالتر رتیاز فرط ح ابروهام

 کنم. یرو به خاطر تو تحمل م نای. همه ارونینداختمش ب ینبود م شیحتما رفته، اگه سپهر پارت -

 نیدورب لیکرد. حاال دل یم ادتریاومدنشون رو ز رونیانداخته بود، احتمال ب هیکه سا یسکوت

رفتن از در شرکت،  رونیب ی. به سرعت از در فاصله گرفتم و برادمیفهم یاتاق رو م نینداشتن ا

 یدیبود که دست مج ادمیوب شدم. خ یم نیسوار ماش دیاومدم. با رونیپاتند کردم. از شرکت ب

 یدیکل یراه افتادم تا از رو یدسازیدونستم زنش باشه. به سمت کل یم دیو بع دمیند یا هحلق

 که از رامش گرفته بودم بسازه.

که  اطیبلند ح هیپا یباز شد. چراغ ها یتق یکردم و در با صدا یباز م دیجد دیرو با کل اطیح در

شب  یخونه تو نیکه ا دمید یکشده بود، روشن بودن. تازه م واریدور سنگفرش د ونیدر م کی

 زرو ا دیباز کردم. وارد شدم و کل یآروم یو در رو با صدا دمیانقدر روشنه. به پاگرد در هال رس

 ختهیرو برانگ میباز، حس کنجکاو مهیاز در آشپزخونه ن یصحبت یکه صدا داشتمیدر برم یرو

 بود: نیاول متعلق به رادو ی. صداصیکرد. صداها واضح بود و قابل تشخ

 منم با رامش موافقم. -

 زیم یتر شدم. نصرت خان دستش رو رو کینزد یبا رامش موافق بود؟ قدم یزیچه چ یبرا

 آروم و با اقتدار بود. نقدریهم شهی. همدمیفهم زیبرخورد دستش با م یرو از صدا نیو ا دیکوب

 .نیگ یدر موردش م یجور نیجا اومده، زشته که ا نیهمه راه تا ا نیپسره به خاطر ما ا نیا -

بار  نیکه درموردم در تکاپو بودن، تعجب نکردم. ا نیمبحث صحبتشون من بودم. از ا پس

 بدون خش رامش با ناله بلند شد: یصدا

 .رهیگ یخوام باهاش حرف بزنم ازم فاصله م یمن خسته شدم، هرچه قدر م -
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 نیا شیکردم از عالقه قبل یخودم، فکر م یواه الیو من به خ اومد رونیاز ته حلقم ب یکوتاه آه

 داد: یبود که جوابش رو م نیو رادو دیلرز یم مکرد. چونه یکار رو م

که باهاش درارتباط بودم  یحرفاست. تمام مدت نیآقا زرنگ تراز ا نیا ،یکرد الیخ یپس چ -

 ؟یبا من درارتباط بود. اونم چ لیمیا هیگفت. االن عصر ارتباطاته بعد با  یاز خودش نم یچیه

 کرد؟! دایما رو پ هویبعد از پنج سال، 

و درس خون  ریگگوشه نیکردم. من هنوز همون رادو یهم اشتباه م نیدر مورد رادو یحت من

شده بود که  یبه آدم کنجکاو لیعوض شده بود. تبد یلیخ نیخورد؛ اما رادو یذهنم چرخ م یتو

 ته حلق رامش، نشون دهنده عمق تاسفش بود. ی. صدااشتدیدست از اتهام زدن برنم

 نبود. یجورنیا زییمشکوکه. ژا یلیگم. خ یرو م نیمنم هم -

 تندتر ادامه داد: نیشده بود و خبر نداشتم. رادو ییشک، بزرگنما نیذرب ریتمام حرکاتم ز پس

 نبود. لشهیمیکه رو ا یکه به تو گفت، اسم یااسم کره نیبعدشم ا -

 یهم فشرده شد. پس مدام به من فکر م یپهنم رو یناخواسته بهم گره خورد و لب ها ابروهام

 مستاصل رامش گوش دادم: یکردن. به صدا

 طفره رفت. یه دمیمنم ازش پرس -

 ادامه داد: نیو رادو دیتر چسبمحکم فمیک رهیبه دستگ دستم

 .چونهیپیم یسهم ازش بپر یکره؟! هرچ یرفت یهمه کشور، پا شد نیآخه ا -

 صداها رو آروم کرد: مشیخان با تحکهم افتاد. نصرت یهام رومنقبض شد و لنگر چشم فکم

 .نیساز یم ایازش ماف نیگم. دار ینم یچ چیه یه گه،یبسه د -

. از برخورد دیوزیجهت م یتو یکه به آروم یخان آرامش قبل از طوفان بود، نه بادنصرت پس

خان داره صحبت که بلند شده و در جواب نصرت دمیفهم ن،یرادو یو ارتفاع گرفتن صدا یصندل

 کرد:

دخترت دو روز  ینیب یکنه. نم یرفتارش داره نگرانم م نیتنها برادر من بوده؛ اما ا شهیهم زییژا -

 بهش چشم داره هان؟! یشمیاون شرکت ابر ینرفته تو
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پلک زدم و قلبم  یبود. چندبار نیسنگ ،یریس کیخورده شده بعد از  یحرف مثل غذا نیا هضم

من از عهده  ؛یعنی نیزدن سبقت گرفت. من قول داده بودم ازش محافظت کنم و ا یبرا یبه آن

 کشوند: رونیرامش من رو از افکار شومم ب ی. صداومدمیقولم برن

 !اینگ یشمیربه ابراجع یزیبهش چ نیکرده. رادو رمید اد،یاالن م میبر -

خمـار و درشت  یهانفر، چشم نیباز آشپزخونه، کامل باز شد. و اول مهیو ن یدر چوب نیح نیهم در

نه، انگار که سر صحنه قتل  ای. دید یشده رامش بود که نظارگرم شد. انگار که فرشته مرگ رو م

 نشست. شیگوشت یهالب یلرزونش، رو یها. دستدیچک یهاش خون مبود و از دست

 ؟یاومد ی! ک؟یجا بود نی. تو...، تو...، ایه -

بودم؟! قلبم از  یمنزجر م دی. بااومدیقورت دادن آب دهنش م یبود و صدا نیبه رادو پشتش

خودش رو از  نیگشت. رادو یم یدرست یبه دنبال کلمه یجواب یبود و ذهنم برا یخال یهرحس

 خودش جا داده بود، لب زد: یرو تو که مرمک گشادش زشیر یهاکنار رامش رد کرد و با چشم

 داداش! -

ها که باهاش چشم تو چشم بشم، به سمت اتاق نیآشپزخونه بود و قبل از ا یخان هنوز تو نصرت

داد. به اتاق  یشوک، جوالن م نیا یشد و تنم هنوز تو یم دهیکش ن،یزم یراه افتادم. پاهام رو

پشتم  یجور نی. وارد اتاق شدم و در رو پشت سرم بستم. قفلش کردم و حق داشتن ادمیرس

بود  زهایچ یلیشده بودم؛ اونم بعد از شش سال. خ شونیوارد زندگ ییهوی یلیحرف بزنن. من خ

 خواستن راجع من بفهمن. یکه م

هام م، چشمزده خیرو جمع کردم. دو با انگشت  لمیگوشه اتاق رو برداشتم و وسا یاقهوه چمدون

با  دیدونستم با ی. نمدادمیهم فشار م یهام رو روزدم و لب یرو فشار دادم. دور خودم چرخ

اومد و درست  ینم رونیبرگشته بودم. نفسم ب یاگهید زیچ یکار کنم. من برا یچ یحس لعنت نیا

رفتم. با  رونیچمدون نشست و از اتاق ب رهیدستگ یسوخت. دستم رو یم منهیسـ*ـ سر

 ،یورود واریمبل کنار د یزده و رامش رو هیتک واریبه د نی. رادودمیشمرده، به هال رس یهاقدم

بلند  هیپا زیم یرو یمیقد یبود. نصرت خان، به قاب عکس عروس نیزم یرو ینقفطه فرض رهیخ

 یقیعم اشون، از جا بلند شدن. نفسچمدون کنارم، همه دنمیکرد. با د یگوشه راست هال نگاه م

 حرف بزنه، دهن باز کردم: یکه کس نیگرفتم و قبل از ا
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از خودم  میتون شدم؛ اما اگه مستق یوارد زندگ ییهوی یلیدرسته سواالتون رو جواب ندادم و خ -

 گفتم. یبهتون م نیدیپرس یم

 جلو اومد و ناله کنان صدام کرد: یقدم نیرادو

 .زییژا -

 سکوت باال گرفتم و ادامه دادم: یروبه معن دستم

 یبودم؛ اما نم ادتونیبه  شهیکردم. من هم داتونیکه چرا بعد از پنج سال پ نیاول از همه ا -

بهم زنگ زد و گفت که حال نصرت خان  بهیغر هی ی. اما وقتنینیکرده رو بب رییکه تغ یخواستم من

 نیراحت شه. دوم ا المیشم، که خکوتاه درارتباط با یلیگرفتم باهاتون خ میتصم ست،یخوب ن

 یشمیبودم که اگه ابر نیفرق داره؛ چون من نگران ا میکره ا یبا اسم واقع لمیمیچرا اسم ا هک

که چرا کره انتخابم  نیرو هک کنه و سوم ا لمیمینتونه ا ه،یچ میباشه اسم واقع دهیفهم یوقت هی

که  یباشه؛ اما من کره رو به خاطر فرهنگ یانتخاب اول هرکس دیشا یبود؛ چون هرکشور شلوغ

تونه بلد باشه انتخاب کردم. خالصه، نکته آخر! فکر  یم یو زبانش که کمتر کس کینزد رانیا هب

 نیداشت اجیهروقت بهم احت زه،یم یاتاقم رو یکردم باعث آزارتون شده باشم. شماره ام تو ینم

 من هستم.

راهم رو گرفت. با همون  یجلو فش،یجثه الغر و ضع برداشتم که نصرت خان با یسمت در قدم به

 زد. منهیاش رو به سـ*ـسبزش، دست چروک نشته یهاچشم بسته لینگاه قند

 .نیاز دست بچه ها ناراحت نباش، اونا فقط نگرانتن هم -

زد. رامش  ینم یچشماش رو بسته بود و حرف نیشدم. رادو رهیهاش خبوم سبز رنگ چشم به

 فشیرد یهادندون ریرو اس شیگوشت یهالب ز،یزریجون کف دستش افتاده بود و ربا ناخن، به 

 :دمیکش یکرد. در جواب نصرت خان آه یم

 .ستیمثل قبل ن گهید طیاما شرا ستم؛یمن کم مقصر ن -

 .شهیبده، درست مثل هم میکرد دلدار یپدرانه شد و سع نگاهش

دست من، چه  یشم. تو امانت سروش یبار دوم از خودم متنفر م یمن برا یپسرم تو اگه بر -

 ؟یجور نیاونم ا ؟یطور بذارم بر



 

 

62 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 یم ینیقلبم سنگ یتو یرفت! داغش هنوز هم مثل صخره  ینم یجور نیکاش ا یپدرم. ا آه

 نانیاطم یو برا دمیکش یکه سمت من بود. مجدد آه کوتاه ییو حواس ها نیکرد. جو سنگ

 خاطرش، لب زدم:

 نیا یدم. اما اگه بخوام تو ی. برعکس بهشون حق مستمینصرت خان من از بچه ها ناراحت ن -

 خالف خواسته منه! نیشن و ا یم تیاذ شتریخونه بمونم ب

 افتاد، قلبم گرفت. نییچهارخونه کِرم رنگش برد. سرش که پا راهنیدستش رو سمت پ آروم

 ؟یبنداز نیرو زم رمردیحرف منِ پ یخوا یم -

کردم تند  یداد؟ سع یآمپاس قرارم م ی. ُگر گرفته بود و چرا تودمیدستم رو به شلوارم کش کف

 جواب بدم:

 البته که نه؛ اما... -

 :دیتر از من وسط حرفم پر عیاش رو سمت صورتم گرفت و سراشاره انگشت

 وجود نداره! ییپس اما -

 دیحالت دارش کش یموها یال یدست نیزد. رادو یبرگشت و اشاره نامحسوس نیسمت رادو به

 دور نموند. دمیاش از دو مردد سربلند کرد. دست مشت شده

 .دمیپرس یازت م دیبا یخوام! تو حق دار یمن معذرت م -

! میدید یرو م گهیهم د یاگهیجور د هیکاش  یبده. ا حیخواستم توض یرو باال بردم و نم دستم

 کرده بود رو کنار زدم. ریکه سر گلوم گ یبغض

 .یبرادرم شهیتو هم ستم،یمن ازت ناراحت ن -

گر . نظارهشیقهوه ا یمثل اشک، درست وسط چشم ها یزد. برق یبار برق م نیا هاشچشم

نصرت خان توجهمون رو جلب کرد. سرم به  «آخ»یبودم که صدا ششیر یو ب یقلیصورت ص

دستش سمت قلبش بود و با دست  کیدم. سرعت نور به سمتش برگشت و به سمتش پاتند کر

 نیمبل، نشوندمش. رادو نیتر کینزد یکردم و رو بغلشبازوم رو گرفت. هل شده  اشگهید

 و هم زمان به رامش گفت: دییدستپاچه سمت اتاق دو

 !اریآب ب وانیل هی -
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قلبش  یلرزونش، آروم و دوران یهافت. با دست یم یاز درد جمع شده بود و به کبود صورتش

مردانه کرم رنگش  راهنیپ دیسف یهاکردم آروم باشم و با تسلط دکمه یداد. سع یرو ماساژ م

از ورق  یبرگشت. با عجله قرص یبا قرص قرمز رنگ نیویو راد یآب وانیرو باز کنم. رامش با ل

آب رو از  وانیخان قرص رو به دهنش رسوند و لخان گرفت. نصرتجدا کرد و سمت نصرت

که بتونه بخوره.  رمیبگ یکردم آب رو جور یپنجه پا نشستم و سع یمبل رو نییفتم. پارامش گر

 خورد: یکبودش تکون یهالب یحال یو دستم رو گرفت. با ب دیکش یقینفس عم

 ننداز و نرو! نیروم رو زم -

نرفته بود.  نیکسم، از ب نیزتریاز دست دادن عز یبودم که نگران شیپ قیهنوز شوکه دقا من

به شدت باال و  منهیقفل شده بود. قفسه سـ*ـ یگفتن هر حرف یفکرم برا حس،یو ب یالتوخ

پلک زدم و دست چروک دارش،  یآور دست من نبود. چندبارتالطم وهم نیشد و ا یم نییپا

 م رو فشرد.زده خیدست 

 .کنمیکار رو م نیالتماست کنم، من ا شتریب یخوایاگه م -

. بدون فرمان از خواستمیرو نم نیدونست که من هرگز ا یو خودش هم م دیپریچپم م پلک

 سر تکون دادم و دهنم باز شد: یمغزم، به تند

 !نیمونم فقط خوب ش یمونم، م ینه، اصال! م -

 که پدرش رو مخاطب قرار داد، به سمتش برگشتم. نیکبودش به لبخند کش اومد. رادو یهالب

 ؟یباز قرصات رو نخورد ،یوندترس یلیبابا؟ ما رو خ یخوب -

اش رو پاک کرد. با جا شد و با دست، صورتش به عرق نشستهجاش جابه یتو یخان کم نصرت

 رفت. باهمون لبخند خالصانه، لب زد: یم یحال یبه ب یزد؛ اما هنوز هم کم یکه حرف م نیا

 جا بمونه، پس چه خوب شد که نخوردم. نیا زییکارم ژا نیاگه به خاطر ا -

جونش حاضر به  متینگفتم. از خودم متنفر شدم که به ق یزیرو با فشار مشت کردم و چ دستم

به سمتش برگشتم.  یعیشونه ام خورد و با عکس العمل سر یرو یعصب ینگه داشتنم بود. دست

بدون  یدرشت شد. صدا ییاش، چشم هام به اندازه گردورامش و چهره آشفته یاز کار ناگهان

 :دیلرز یحرص م زبار، ا نیخشش ا
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همه  ادیها؟ خوشت م ؟یگینم یچیکنه؟ چرا ه یپدرم به خاطر تو داره التماس م ینیب ینم -

 التماست کنن نه؟

گرفته  یابه آدم روبه روم شده بود. هنوز با چهره لیو مهربون، تبد طونیاون دختر ش یک از

انگار که  نیگرفت. راودهاش دست یلرزون رامش رو تو یهادست نینگاهم بهش بود که رادو

 کرد. یسر م یاگهیعالم د یگفت و رامش تو یلب ذکر م ریز

 اتاقت. میبر ایب ستین یزیچ -

بغلش گرفت. دهنم هنوز از  یبرادرانه اون رو تو ن،یرعشه بود و رادو دیرامش همون جور ص تن

 یم یشگیهم یاز همون کابوس ها یکیهم  نیخواست ا یصحنه مقابلم باز مونده بود و دلم م

جا  نیمن ا یهم فشار دادم. خدا یهام رو با درد، روو لب دیرقصیهام مبود. اشک، تا پشت مژه

 رفتن و نصرت خان لب باز کرد: یبود. آروم سمت اتاقش م رچه خب

 نیا یمادر یشه. درد ب یم یجور نیا رهیگ یقرار م یدیشد یاسترس طیشرا یهروقت تو -

 بچه تنها دوستش رو از دست داد. نیو ا یکرد. توام همون سال ها رفت شیجور

 یبه تنش زده بود. اون تو یخاطر من؟! من ارزشش رو داشتم؟! دوست داشتنم چه زخم بد به

شدن پدرم،  یفراموش کردن زندان یکه برا ییروزها ینگرانم بود، حت یطیهر شرا

 کیکوچ امونیقدر اون روزها دنکرد. چه یم میرو با من تقس شیشکالت کیک نیتریداشتندوست

 نی. رادودمیدارم کش شیبه صورت ته ر ی. دستمیکرد یرو فراموش م مونقدر زود دردهابود. چه

 فرستاد. رونیاومد و نفسش رو ب نییها پااز پله ،یبا لبخند تلخ

 .میگمونم امشبم شام ندار -

مبل باال  یادم که نصرت خان خودش رو روفرست یلعنت رو م نیدلم هزارم یبه من! تو لعنت

 .دیکش

 د؟یخواب -

 چونه گردش رو باال انداخت. ب،یدست به ج نیاومده بود. رادو رونیاز تنش ب یحال یرخت ب انگار

 شم. ینه، قرصم نخورد، گفت خوب م -

باز شد. ذهنم هزاران توهم رو به  ،یآب یب یم مچاله و دهنم مثل ماهخورد؟! چهره یم قرص

 زمزمه کرد: یاگرفته یکشوند. نصرت خان با صدا یسمت خودش م
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 خوره. یقرص نم گهیباشه، بهتر که د -

هم استرس از پا درش  یکیداشت و اون  یقلب یناراحت یکیخونواده اومده بود؟  نیبه روز ا چه

رو ادا کنم. آروم  میشگیزخرف همرفت عادت م یدستم نم یاز جام بلند شدم. حت آورد؟یم

 دشونیناام یچشم ها یتونستم تو یتونستم . نم یچمدونم رو برداشتم و سمت اتاقم رفتم. نم

 رو نگاه کنم و اظهار خوب بودن کنم. اندهیبر ایکه انگار از دن

 نیزد و به خاطر ا یاتاق پرسه نم یتو ینور چیها خاموش بود. هاتاق رامش باز و چراغش در

 ریاس زمیت یهادندون ریز رحمانهیپهنم رو ب ینشه در رو باز گذاشته بودن. لب ها یزیکه چ

وجدانم رو کم کنه. من چه قدر از از عذاب یتونست ذره ا یطعم گس خون هم نم یکردم. حت

 یقلبم هم نم یهاچهیگذاشتم. تالطم ماه منهیقفسه سـ*ـ یدور بودم. دستم رو رو دهخونوا نیا

 ونمیدرم کی یهانفس یو تنگ ینیسنگ نیبا ا دیباشه. حاال با رایحجم از درد رو پذ نیا تونست

 دی. با باز شدن در اتاق، کلدمیکردم؟! به اتاقم برگشتم و چمدون رو پشت سرم کش یکار م یچ

 کدوممون نبود. چیبار، سهم هفالکت یزندگ نیو چمدون رو سرجاش گذاشتم. ا مبرق رو زد

 یاتاق حس خفگ یدوباره به هال برگشتم. تو م،یخاکستر یهام با لباس راحتلباس ضیاز تعو بعد

در حال ذوب شدن بودم. به هال که  زدهخی. نگرانش بودم و منِ شدمیکردم و آروم نم یم

 ینشسته بود. بو ونیتلوز یمبل جلو یمتعجب از حضور رامش شدم. حالش خوب و رو دم،یرس

بود.  دهیخونم به اوج رس ی)هورمون اشتها( تونیه و هورمون گرلرو پر کرد نهخو یفضا مروین

وقت نکرده بودم درست و درمون غذا بخورم. نگاهم به رامش افتاد و ثابت  یامروز از سردرد، حت

از پشت سر  یبود. حت لیموند. زانوهاش رو بغـ*ـل گرفته و سرش به سمت شونه راستش ما

گرفته نصرت خان از دم گوشم  یکه صدا دمیکش یم یقیعم نفس. دمیفهمیهم حالش رو م

 بلند شد:

 .ارمشیبرو تو، من م -

دونم کدوم حس رو بهش منتقل کرد. در  یدارم، نمتب یهاچشم یسمتش برگشتم و تالق به

 خچال،یمشرف به  زیاز پشت م یجوابش، سر تکون دادم و به سمت آشپزخونه راه افتادم. صندل

از  یکم ن،یهوا بود. رادو یهمچنان در حال جوالن دادن تو مرو،ین یو نشستم. بو دمیکش رونیب
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به داخل بشقاب  کش،یکوچ یبا مالقه چوب یمشک تابهیرو از داخل ماه اشدهرب ز یمروین

 و هم زمان گفت: ختیمقابلم ر یاشهیش

 کشم. ینگاه نکن، هروقت حالش خوب نباشه من جورش رو م یجور نیا -

شروع کردن غذا توسط  ی. منتظر موندن برانیایدت منتظر بودم تا همه ب. طبق عادیخند ینخود و

 یتر محسوب مو کره مشترک بود. در واقع احترام به بزرگ رانیا نیکه ب یبزرگ خونواده، فرهنگ

خان به قصد خان وارد آشپزخونه شدن. نصرترامش و نصرت قه،یشد. بعد از گذشت چند دق

 اه انداخت.بشقاب، نگ یتو یمرویبه ن یشوخ

 .ینبرد زییژا یخداروشکر که آبرومون رو جلو -

 . رو به من ادامه داد:دنیشد، باهم خند یم ریجاگ ش،یشگیهم یجا ز،یزمان که پشت رأس م هم

 سوزونه. یاکثر مواقع م -

ازش سراغ  یاگهید زیآروم، چ تیشخص کیبه جز  وقتچینبود و من هم ه یطبعآدم شوخ اصوال

 یافتادم که باهم دعوا م ییهاموقع ادیکرد.  یم ینداشتم. حواسم پرت رامش بود که با غذا باز

تا بهش بگم  خوردیجلب توجهم غذا نم یبه خودش خبر داشت و برا تمیو از حساس میگرفت

. دستم سمت نون گرفتیباشم. هنوز هم دلم از اون روزها م یبخور و من شروع کننده آشت

 یبه زور خوردم. نصرت خان، کم یابرداشتم. چند لقمه یارفت و تکه یاسبد قهوه یگک توسن

 رهیرامش خ یرفت که نگاهش رو یم دیسبد سف یتو یخورد و دستش سمت سبز وانیاز آب ل

اما پر از هزاران  ؛ی. نگاهش به ظاهرخالدمیو درست به خودم رس دمموند. نگاه رامش رو دنبال کر

که از  یقلبش به درد اومده بود. درد ،یزیاز دست دادن چ یحس متفاوت بود. انگار که برا

 یرفت. نصرت خان، تو رونیبودم که از جا بلند شد و ب اشرهیبود. خ تیهاش هم قابل رؤچشم

 انداخت. یقلبم لنگر م یتدرد، به کش نیجا شد و اجاش جابه

که  ییهابشقاب یبود و صدا زیدر حال جمع کردن م نیجا بلند شدم. رادو از نصرت خان، از بعد

 دنیرس یشد. پله ها رو برا یانداز م نیپرسکوت، طن یآشپزخونه یفضا یخورد، تو یهم م یرو

حال خودم بودم و متوجه  یفرستادم و در باز شد. تو نییاتاق رو پا رهیکردم. دستگ یبه اتاقم ط

 یکمرنگ اتاق، بهتر نگاه کردم. تو یکیتار یعقب رفتم و تو یمتخت شدم. قد یرو یسمج

 باشیتونستم صورت ز ینور کم اتاق هم م یخودش مچاله و بالشتم رو بغـ*ـل گرفته بود. تو
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شدم و ملحفه رو تا  کشیروز رسوندمش! آروم نزد نیبدم. لعنت به من که به ا صیرو تشخ

 نیاومدم. آخر رونیکنار تخت رو برداشتم و بدون ملحفه، از اتاق ب . بالشتدمیشونه روش کش

هال روشن  یتو ییاومدم. همه چراغ ها خاموش و فقط چراغ روشنا نییپله رو هم با تعجب پا

مبل  یتابلوفرش رفتم. رو ری! شونه باال انداختم و سمت مبل سه نفره زقهیده دق نیهم یبود. تو

 .تمو چشم هام رو بس دمیدراز کش

هام باز کردم. گوش یتو یضربان یهام رو با سمفون. چشمدیجد یبا قالب یکابوس قدم دوباره

 نیکرد. هنوز هم ا یم معرق تنم، کالفه یآور موهام از سردمالل یسیمبل نشستم و خ یرو

دستم رو سمت خودش  یزده بود و کس رونیکابوس برام زنده بود. انگار که واقعا دستم از خاک ب

 ی. باصداخوندیبود که آواز م ییسکوت شب، تنها صدا ینفس نفس زدنم تو ی. صدادیکش یم

از جا بلند شدم و سمت  اطیجاخورده به سمت آشپزخونه سر برگردوندم. با احت وان،یبرخورد ل

 یشک فقط م یب شون،یباز و پر یبا موها یفرد دنیصدا رفتم. از چهارچوب در باز آشپزخونه، د

حال  یکه معلوم بود تو یکنه. نگاهم رنگ تعجب گرفت و با برگشتن یعتونست رامش رو تدا

 . با اجبار زمزمه کردم:دیکش یخفه ا غیج دنمیخودشه، با د

 تر! واشی -

. همون طور که دستش شدیم دهینور کم چراغ هال، بهتر د یاش توچهره بارنیاومد و ا ترکینزد

 :دیرفت، پرس یسمت لب هاش م

 !؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا -

 جا بودنم حضور خودشه. با اکره جواب دادم: نیا لینبود دل ادشیبود،  دایطور که پ نیا

 خواب بودم. -

 هاش تکون خورد:بدم، لب صیکه حالتش رو تشخ نیا یب

 جا؟! نیا -

 نداشت. ادیبه  یزیکه واقعا چ نی. مثل ادیبلندم رس یشونیحد از پ نیپرتارم به باالتر یابروها

 دم؟یخواب یتو اتاق، بغلت م ینکنه دوست داشت -

 یخودش رو جمع کرد و موهاش پشت گوشش به خوب یاومده بود. به آن ادشیکه تازه  انگار

 حصار شد.
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 خواستم بخوابم، اون جا اتاقه... ینم -

 باال رفت.ادامه نده  ی. دستم به معنستین ادمیکرد  یدونستم اتاق سابق خودشه و فکر م یم

 .ستیکه بود، مهم ن یهرچ -

 گرفت: یبدون خشش، تن عاد یبرگشت به جام دراومدم وصدا یبرا گردمیحالت ن به

 !؟یقدر با من خشن نیتو چرا ا -

که دوباره  نیکنم تا ترس ا یپوسته سرد مخف نیا ینبودم؛ فقط قصد داشتم خودم رو تو خشن

تند کرده بود.  یشروع به زدن ضربان تم،یر ینکنه. قلبم ب موونهیاون احساساتم سر باز کنن، د

 کردم بحث رو عوض کنم: یهام رو تر و سعلب

 سرکار. یبر دیبرو بخواب! فردا با ایب -

سکوت شب ماله  یرو ،یقرچ قروچ یو صدا دمیسرعت خودم رو به مبل رسوندم. دراز کش به

اصابت  یمبل رو بغـ*ـل گرفتم. صدا یارهیبالش قرار گرفت و کوسن دا ی. سرم رودیکش یم

 صداش اومد. نیدستش با پشت مبل، ح

 .یبر دیتوام با -

شناسمش؛ چون من  یکردم م یبا من سر لج برداشته بود. قبال انقدر لجباز نبود. فکر م دوباره

که االن فرق کرده بود. به اجبار، از جا  یآوردم، نه اون یم ادیرامش شش سال قبل رو مدام به 

کرد رسوندم. برعکس  یند شدم. با چند قدم بلند، خودم رو بهش که هاج و واج نگاه مبل

 رو گرفتم. فشینح یبازو ش،انتظار

 برو بخواب! ایمن باتو فرق دارم. ب -

م نجات جونش رو از حصار دست مردونه یب یکرد بازو یسع ،یکیزیتماس ف نیشده از ا هل

 بده.

 ولم کن! -

افتادن  نیبهم خورد. ح ،یکار ناگهان نیو تعادلش با ا دیکش رونیبازوش رو از دستم ب باالخره،

حفظ  یبغلم پرت شد. برا یو به سرعت، دستم رو سمتش بردم و کامل تو یرارادیبود که غ

 یخمارش تو یهاگرفت و چندلحظه همون جور موند. چشم یحالتش، بازوم رو با دستش چنگ

 ی. درست مثل غرق شدن تودیچرخ یصورتم م یتک تک اجزا یوهال، ر غانعکاس نور چرا
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بود و  دهیحد ممکن رس نیترم باهاش، به کمبرگشت نداشت. فاصله یبرا یکه راه یکهکشان

ادامه  گهیلحظه د کی. اگه فقط کردیم جادیگوشم ا یرو تو یواضح یهاش سمفوننفس یصدا

 دنییو لرزش مداوم قلبم، دو یناگهان یگرما نی. اختمیریمن از هم فرو م کرد،یم دایپ

شد. به خودم اومدم  یگشتم، وگرنه راه برگشت بسته م یجا به خودم برم نیهم دیهام، بامردمک

 اش داشتم. به سرعت ازش فاصله گرفتم و دستپاچه لب زد:و سرپا نگه

 من... -

 گفتم: زودتر ره،یکه عذاب وجدان نگ نیا یگشت و برا یم هیتوج یبرا یزیچ دنبال

 نشدم برو بخواب! تریعصبان نیباشه، تا از ا -

پله گرفت راه وارید یدستش رو رو د،یچشم ازم گرفت. با ترد یسختبه خودش اومد و به باالخره،

 دونستمیپله نشستم. م نیآخر یکردم و رو یپله ها رو باال رفت. به رفتنش نگاه م یو به آروم

سردرد دست و پنجه نرم کنم. صورتم  نیبا ا دیو بازهم با گردهیهام برنمخواب به چشم گهید

آدم  کردمیبرگشتم. فکر م یچ یبره که برا ادمی شدیرو با دست پوشوندم. چرا مدام باعث م

هم  یهام رو رورو نداشتم. لب ییتاب تنها گهیکه من د یکه تنها باشه راحت تره، در صورت

. فکر دیرسیبود که به بن بست م یخونه برام خاطرات نیا یو هنوز هم همه جا دادمیفشار م

هام اون نبود که شناختم. اما جواب سؤال رم؛یگیهام رو ماگه برگردم، جواب تمام سؤال کردمیم

 رو شمردم. هاهیصبح شدن، ثان یدادم و برا هیپله تکراه واریحال، سرم رو به د نیبا ا

باز خمارم، نگاهم  مهین یاومدم. با چشما رونیب یداریبه پهلوم، از خواب و ب یبرخورد جسم با

اش رو . فاصلهدمشیتر دهام که بازتر شد، واضحزد افتاد. چشم یکه با دستش بهم م نیبه رادو

 شیشلوار راحت بیج یتن داشت و دستش طبق عادت، تو یاقهوه شرتی. تستادیکرد و ا شتریب

 رو به سمتم برگردوند. ششی. صورت گرد و بدون ررفتفرو 

 ؟یخوب -

 یریخشک، گرفته بود. گردنم ت یمثل چوب ،ی. بدنم به طور بددمیبه صورتم کش یدست ج،یگ

 :دمیپرس ،یبم ی. بدون جواب به سؤالش و با صدادیکش

 ساعت چنده؟ -

 :دیتفاوت؛ اما پرسؤال پرس یدستش انداخت. ب یتو لیاست یبه ساعت مچ ینگاه
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 !؟یدیجا خواب نیچرا ا ؛یر؟ نگفتحدود هفت. چه طو -

. دمشیمال یم رفت و م. دستم شمت شونهدمیجا خواب نیچه طور ا شبیاومد که د ادمی تازه

 ادامه داد: یاباال رفته یاکم تار قهوه یجوابش رو چه طور بدم، که با ابروها دیدونستم با ینم

 .میازت بپرس میداشت یسوال یخودت گفت -

گرفته  ادیشش سال  نیا ی. انگار توستیدر کار ن یادادم و طفره یجواب م دیکه با یعنی نیا

بودم و  لیکرد. دنبال دل یخودم استفاده م هی. از حرف خودم، علرهیآتو بگ یطور از کسبود که چه

 نجاتم داد: یصاف و بدون خش یشدم که صدا یجا مجام جابه یتو

 شد. رمونید گه،یوابش بـرده. اِه بس کن دجا فکر کنه، خ نیحتما خوابش نبرده اومده ا -

 رونیب یپله و در ورودکنار راه ییم کرد. از دستشوحواله یچشمک اش،بندهیخمـار فر یبا چشما و

که بارو نکرده بود، سرتاپام رو از نظر  نیلحظه ظهور کرد. رادو یتو لیاومده بود و مثل جبرئ

 گذروند.

 جا؟! نیاون وقت ا -

کرد دوباره  یداد ول کن نبود. رامش سع یم ریگ یزیبه چ یبود که وقت شیشگیعادت هم نیا اما

 قانعش کنه:

 شد. رمونید گه،یبره. ِاه بس کن د یجا خوابم م نیوقتا ا یلیمنم خ ن،یرادو یداد ریتو چرا گ -

استفاده کردم و با بلند شدن از جام، به سمت اتاقم رفتم. در اتاق رو باز کردم. تختم  تیموقع از

به سمت  توجه،یم رو توش نوشته بودم، برداشته شده بود. بکه شماره یمرتب شده بود وکاغذ

رو  فمیرو برداشتم. ک میبود، رفتم. کت و شلوار مشک وارید یکمد دست راستم که جنب انتها

 .رداشتمب

بودم،  دهیخواب شبیکه د یمبل یدست به کمر ، جلو نیهال، منتظر رامش بودم و رادو یوت

 کنم: هیکردم توج یسع لیدل یفکره و ب یکردم هنوز تو یبود. حس م ستادهیا

 .دمیجا خواب نیخوابم نبرد اومدم ا شبید -

 همون طور متفکر سرتکون داد. نیمحکم کرده بودم و رادو فیرو دور بند ک دستم

 نزدم. یمن که حرف -
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. ستیعمق فکر غرق بود که انگار سرحال ن یتو یفراتر از حد معمول بود. جور یکم رفتارش

 .دمیکش میبه کت و شلوار مشک یو دوباره دست دمیباال کش ینیب

 شد. رید اد؟یرامش نم -

 کرم رنگ، جوابم رو داد: یدرشت قال یگال رهیخ

 یم تیبه غذاشون اهم یلیخ ایاکردم کره یفکر م ؟یخور ینم یزیخوره، تو چ یغذا مداره  -

 دن.

کردم  یرو درک نم شییکهویرفتار  رییتغ لیکرد. دل یزد، نگاهم نم یکه با من حرف م یزمان چرا

 زدم. یخودم رو به خونسرد شه،یو مثل هم

 !میرانیا هیدرسته؛ اما من ذاتا  -

شد و سرتکون  لیتبد ییبه آه پرصدا قشیرفتم، نفس عم یم یطور که به طرف در ورود همون

 داد.

 .هیحرف نمیا -

 اومد و رو بهم گفت: رونیکرد، از آشپزخونه ب یکه دور دهنش رو با دست پاک م یدرحال رامش

 .میبر -

 یبه درست کردن موها . دوباره شروعستادیکمد کنار در، ا قدمین نهییآ یهال رو باز کردم و جلو در

شدم. در هال رو  میمشک یهاکفش دنیزدم و مشغول پوش یکرده بود. لبخند محو شیتونیز

رو  شیبزرگ مشک فیرو پاش کرد و ک شیعسل یهایرفتم. پاشنه پنج سانت نییبست و از پله پا

زده بود و من محو  رونیب یبا لجباز شیالَختش از مقنعه سورمه یگذاشت. موها گردپا یرو

 به پا کنه. یشتریچند ر یادلم لرزه یتونست تو یکه م یخلقت نیباتریبودم. ز شیخداداد ییبایز

. سوار شد داشتی. دوش به دوشم قدم بر ممیرفت نیو به سمت ماش میاومد رونیاز خونه ب باهم

تارت زدم. فرمون رسوندم. اس گاهشیکمربند رو به جا ،یگرفته، سوار شدم. به سخت یو با بدن

لب  ریبا سرعت از کنارم گذشت. رامش ز ینیاومدم که ماش یم رونیزدم و از کوچه ب یرو دور م

بردم و روشنش کردم.  نیکرد و راهم رو ادامه دادم. دستم رو سمت کولر ماش نثارش یفحش

شد. از گوشه چشم، متوجه رامش شدم  یگرم محسوب م یادیسرصبح، ز یکه برا یگرم یهوا

 که به سمتم برگشت.
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 شد؟ یکه بهت دادم چ یدیکل -

 حواس از روبه روم چشم گرفتم. یرو بهش برنگردوندم. ب دیاومد کل ادمی تازه

 دم. یاالن بهت م بمهیآره، تو ج -

 مبیبکشم که عروسک بزرگش، به ج رونیب بمیرو از ج دیرفت و خواستم کل بمیسمت ج دستم

 ادامه داد: یزیر یکرد. رامش با صدا ریگ

 .ستین یابهم بده. عجله یرو نگه داشت نیخواد، ماش ینم -

صحبتمون انداخته بود. فاصله  ینگون بختش رو رو هیکه بد سا یتکون دادم و سکوت یسر

نداشتم. همون طور که با دست راست  یو عادت به حرف آوردن کس میبا شرکت نداشت یچندان

. ماشن میشد کی. به شرکت نزددادمیگردن گرفته ام رو ماساژ م م،گهیروندم، با دست د یم

آوردم و به سمتش  رونیرو کامل ب دیبار کل نیشد. ا ادهیرو نگه داشتم و قبل از گفتنم، رامش پ

 گفت: انداخت،یها مگذشته ادیکه من رو  یطبعرو گرفت و با شوخ دیگرفتم. از پنجره کل

 ؟یهمشون که نزداز رو  -

 یکی. با تبسم کوچزدیاش، درست مثل کوالک جان فرسا، به قلبم صالبه مو چال گونه دیخند

 کردم جوابش رو بدم: یسع

 کار رو کنم؟ نیا دیچرا با -

 یکه برا یهوا برام تکون داد. درست مثل همون روز یتو یبزرگش ادامه دار شد و دست لبخند

 افهیها به ق. مدتدهیرو فهم زیهمه چ نیگفت که رادو یو به شوخ بودم دهیخر هیهد نیتولد رادو

رو  انمیاطراف یهاحرف یها، تمام. اون روزها ساده لوح بودم و مثل احمقدیخندیم متعجب زده

تمام  دنش،یبده. با هر بار د بشیتونه فر ینم یشدم که کس یبار من مرد نیاما ا کردم؛یم باور

خوب تونسته  یلیکه خ یاکرد. گذشته یخاکستر مدفون شده بود، بهم رجوع م ریکه ز یاگذشته

به  یاآهسته یها. با قدمکردمیطور فکر م نیهم من ا دی. شاامیبرب شیبودم از پس فراموش

اجازه  دیکه نبا یفرو رفتم. فکر یفکر ی. نگاهم به هر قدمش بود و تورفتیشرکت م متس

سپرده بود و قلبم داشت  ینگار فقط ذهنم گذشته رو به فراموش. ادادمیبزرگ شدن بهش رو م

. بردیاحساساتم م یکرد، من رو به قهقهرا یکه اگه سرباز م یا. گذشتهگشتیبه گذشته برم

 بودم! رشیدرگ دیشد طورنیلعنت به من که ا
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 سوم فصل

داشت  یوقت یریدر اتاقم باز بود. نص شهیدادم. برعکس هم یگوش م یدیو مج یمکالمه منش به

 یدیبلند مج یرفت در رو ببنده. صدا ادشی یدیصدا کردن مج لیرفت؛ به دل یم رونیاز اتاق ب

 زد رساتر شد: یکه سرش داد م

 !یبا تلفن شرکت صحبت کن یکه هروقت دوست داشت ستیجا خونه بابات ن نیا -

هاش رو پر شمشد. مطمئن بودم اشک حدقه چ یبود و به سرعت هل م ینازکدختر دل یرینص

 .دیاز در عبور کرد تا به گوشم رس ،یریپراسترس نص یکرده. صدا

 .شهیتکرار نم گهیچشم! د -

 اومد. یدونم دلش از کجا پر بود، کوتاه نم یکه نم یدیمج

 شه. یو تکرار م یگ یرو م نیهر دفعه ا -

 ی. اصوال توبردیم رو سر مداشت حوصله گهیبُکسش شده بود. د سهیبه ک لیتبد چاره،یب دختر

 یدیکرد، خصوصا اگه طرف مقابلم مج یمنزجرم م ،یآزار کس دنیاما د کردم؛یدخالت نم یکار

رفت. انگار که خصومت جبران  یاش ضعف مکردن صبر نداشته زیلبر ی. به شدت دلم برابودیم

ر رفتم. رو . از جا بلند شدم و سمت دنشستیدلم نمداشتم. از همون اول هم به باهاش یریناپذ

 متذکر شدم: ب،یدست به ج یدیبه مج

 !نیبگ نیتون یحرفا رو با ولوم کمترم م نیجناب ا -

چرخش  یو صدا دیدست چپش بود، به سمتم چرخ یتو نکشیکه دست به کمر بود، ع یدیمج

 بلند شد. دیسف کیسرام یو براقش، رو یقلیکف کفش ص

 .یکنم مخاطبم تو بوده باش یفکر نم -

 زیتم یابروها نک،یسوار کرد. از پشت ع شیبرزخ یهاچشم یرو رو شیفرم مشک نکیع

شلوار  بی. کالفه تر از قبل، دستم از جدیکش یاش رو باال فرستاد. انگار که نقشه قتلم رو مشده

 اومد. رونیب میمشک یپارچه ا

 داره. ازیبه تمرکز ن یکنم، حسابدار یاما من دارم کار م -

هاش رو بود و دست ستادهیا زشیآورد، بود. پشت م یه از ترس سر باال نمک یریبه نص نگاهم

انداخت.  یم شیرامش چند شب پ ادیمن رو بدجور  اشدهیترس افهیهم قالب کرد. ق یتو
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 دیکش شیپرفسور شیدور دهنش و ر یدست یدیسر بلند کرد و عاجزانه نگاهم کرد. مج یالحظه

 به اتاقم زد. یاو با دست اشاره

 تو به کارت برس! -

 لب باز کردم: اهشیس یهانکردم و با نفوذ به چشم شیبه لحن دستور ییاعتنا

 جناب. دیاگه بذار -

برگشتم و  میرو حفظ کردم و به اتاقم برگشتم. در رو پشت سرم بستم. به صندل میجد پوسته

ه با رفتارشون ک ییهاتونستم تقاص تمام آدم یکاش م یها شدم. ادوباره مشغول خوندن حساب

 فرهنگ! یبدون در زدن وارد شد. مردک ب ی. کسرمیپس بگ کردن،یم ریرو تحق گرانید

 گذره. یاالن چند روز م ،یرو بهم پس بد یدیکه قاپ یاقرار بود پرونده -

 توجه به حضورش، جواب دادم: یکه سربلند کنم، ب نیا بدون

 بود و نتونستم... ادیدرسته. حجم پرونده ز -

 :دینبود، وسط حرفم پر ادیشباهت به فر یکه ب یاد بلندد با

 بسه. پرونده رو بده! -

 یرو از کشو یشدم. پرونده مشک میبود. پشت چهره خونسردم قا دهیرس زمیم یبار به جلو نیا

بلند و تندش،  یو با گام ها دیآوردم و سمتش گرفتم. پرونده رو با شدت از دستم قاپ رونیب زیم

تموم شده بود.  یروم نگاه کردم و ساعت کارروبه دیو سف یا رهیرفت. به ساعت دا رونیب

 دینشده بود. با رمیدست گ یزیشدم. امروز چهاردهم مرداد بود و چ لمیکردن وسا معمشغول ج

 زدن از شرکت، از اتاق خارج شدم. رونیکردم. به قصد ب یم یفکر

آدرس برام فرستاده بود. بدون  هیم. آرش شد لمیمینشستم و مشغول چک کردن ا نیماش یتو

 :دیچیپ یگوش یتو ش،یتودماغ یبهش زنگ زدم. صدا یمعتل

 .یدیپس آدرس رو د -

 :دمیبا عجله پرس ابون،یبرق کنار خ رهیبه نور چراغ ت رهیخ

 آره. آدرس کجاست؟ -

 !یشمیو ابر انیمحل قرار سبحان -
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هم به  یو ربط شناختمشیکرد. اصال نم یکمک م یشمیبود که به ابر یآدم قدر انیسبحان

به قدرت،  دنیرس یکه برا یکار داشتم. آدم طماع یشمیکارمون نداشت. من فقط با خود ابر

دوستش بود هم رحم نکرد.  نیتریمیبه پدرم که صم یکرد. حت یپاهاش له م ریهمه کس رو ز

خارج  یشرکت تجار هی سیئکه اون هم ر نیدردسترس نبود؛ جز ا یادیز زیچ ان،یبه سبحانراجع

فکر فرو رفته  ی. توکردیم ییمعامله راهنما نیا یرو برا یشمیهاش، ابر تیاز کشور بود. با حما

 شد: دارینگران آرش پد یبود. صدا کیکنم، قرارشون نزد دایپ یزیکه چ نیبودم و بدون ا

 !؟یشد یچ -

 فرمون فشار دادم. یرو رو دستم

 !؟یدیفهم یو تو چه جور ه؟یقرارشون ک -

 اتاقش گذاشته. یکه رامش تو ی. از شنودگهیماه د هیحدود  -

 یبه رامش دادم تا تو شیفرستادم. خودم دستگاه شنود رو چند روز پ میحواس یبه ب یلعنت

 یدونست که من از وقت یدادم. آرش نم یرو فشار میشونیاتاقش بذاره. کالفه با دست، پ

درز کرده.  یاگهید یکه فکرم به جا دونستیبرابر شده. اون نم دنیهام چندبرگشتم، دغدغه

 گفت: یشد، به قصد دلدار ینسکوتم که طوال

 ؟یهست یدارم. نگران چ مانیمن بهت ا ز،ییژا یتون یتو م -

 .دمیکش حالتمیب یموها یتو یخودم به خودم مطمئن نبودم. دست اما

 !نمیونم کابوس ببت ینم گهیهر چه زودتر تموم شه، من د دیبا -

که االن  نیبودمش و ا دهید یجد شهیبده. هم یدلدار ینبود که انقدر آروم به کس یآدم آرش

قطع  یو بدون خداحافظ دمیآهش رو شن یبود. صدا یاز سر دوست دیداد، شا یم یبهم دلدار

زنگ نزد، ممنونش بودم. با زدن کمربند، به سمت خونه راه افتادم. تمام  گهیکه د نیکردم. از ا

 که برام مونده. یاز فرصت کم یبودم و عصب فکر یراه تو

تابلو فرش و  ریمبل ز یهام بودم که رامش رو رورو باز کردم، درحال درآوردن کفش درهال

شد،  دهیاهشون که به من کش. نگدمیپاش نشسته د ریداد، ز یم یانگار که بهش دلدار نیرادو

 یاشهیش یوانیته دلم مثل افتادن ل یزیخمـار رامش شدم. چ یقرمز اشک یهاتازه متوجه چشم
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سُر خورد و سمتش  رهیبود؟! دستم از دستگ یها چاشک نیا لیتکون خورد. دل یدبلن یاز رو

 زدم: لب دیو با ترد یتعجب داشت. به سخت یبرام جا نیخان نبود و ارفتم. نصرت

 شده؟! یچ -

هم گره زده بود، نگاهش رو بهم دوخت. رامش  یرو تو شیاکمرنگ و قهوه یکه ابروها نیرادو

 :دمیگرفته، دوباره پرس یلرزون و صدا ی. با دستدیرو باال کش کشیکوچ ینیب

 شده؟! یچ دمیپرس -

دو پاشنه بلند شد و درست  یاز رو یتهاجم نیخورد. رادو یفیرامش تکون خف یهادادم، شونه از

قفل  زیر یهادندون یعقب رفتم. از ال یزد و کم منهیروم قرار گرفت. با دست تخت سـ*ـروبه

 :دمینه چندان بمش رو شن یاش صداشده

 ! هان؟؟یمراقبش یبود گفت نیا -

. مدیفهم یو نامفهوم سرتکون دادم و منظورش رو نم جیشد. گ یپر درد ادیبه فر لیصداش تبد و

 کردم اشتباه باشه. یکه م یخواستم فکر یفقط م

 درست حرف بزن. -

من  یهابه خاطر خواسته یقطره اشک دی. نبادید یم یآزار دیکردم. نبا یدلم خدا، خدا م یتو و

دور دهنش رو پاک کرد و  یعصب نیبه کابوس شده بود. رادو لیکه تبد ییها. دغدغهختیر یم

 متقابال نعره زد:

 غهیص شنهادیجرأت کرده به خواهر من پ یشمیابر کهیکه اون مرت یمراقبش بود یچه جور -

 بده هان؟ حرف بزن!

 نیاز جوشش ا یاتر از هرلحظهگردم درشت یهاپرتاب شدم. چشم یوسط خواب، از بلند انگار

که تمام تنم لمس بود، نفس  نیو با ا دمیدندون کش ریهام رو زکردم. لب یریاشک جلوگ

نبود. انگار که نفس  کردمیکه بهش فکر م یمیوخ زیفرستادم. حداقل اون چ رونیب یاآسوده

دستش گرفت و  یرو تو دمیسف راهنیپ قهیبار  نیکرد. ا ترشیم جرافتاده یاهآسوده و شونه

 زد: ادیصورتم فر یباحرص تو

بکن؛ اما اگه بفهمم  یبکن یدوست دار ی! خودت هرکار؟یدیفهم ،یبر یاز فردا رامش رو نم -

 شد؟! رفهمیتو رو. ش ایکشم،  یرو م یشمیاون ابر ایرامش دوباره پاش رو اون جا گذاشته، 
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ماه  کیشه؛ اما فقط  یجور نیا خواستمیکردم، من هم نم یدرکش م تشیانیعصب نیا یبرا

 نیرادو تا موندمیم دیکه بود رو مطرح کنم. با یاخواستم نقشه یو من تازه م میفرصت داشت

جدا کردم و  مقهیهاش رو از شد. دست یخراب م زیهمه چ یجورنیآروم بشه؛ وگرنه ا یکم

رامش زانو  یو جلو پا دمی. کف دستم رو به شلوارم کشکردیم تیهم سرا منتنش، به  یگرما

. خواستم آوردیو دلم طاقت نم دی. چشمه اشک از چشماش جوشکردیبار بهم نگاه نم نیزدم. ا

 کار شد: نیمانع ا ن،یپاش بذارم که اخطار رادو یدستم رو رو

 !؟یدیفهم خوره،ینمدستت به خواهرم  -

و رو به رامش  دمیشد. دستم رو پس کش یکلمه ختم م نیاش به همبود، آخر جمله یعصب یوقت

 ادامه دادم:

 شد؟ یچ یبد حیشه برام توض یم -

 و به جاش جواب داد: از سکوت رامش استفاده کرد نیرادو

 بشه؟ یکه چ ؟یبدون یخوا یرو م یچ -

که باال سرم بود،  نیسرم رو بلند کردم و به رادو ی. عصبزدیم رو محک مشده زیصبر لبر داشت

 :دمیتوپ

 !؟یدیکه جواب م یتو رامش -

 یبود که دست رامش رو نیرادو ی. نگاهم پدیو حالت دارش کش یمشک یموها یال یدست

وقت  یلی. خدیهام رستا پشت لب ،یدیداغ و اس عیو ما دیکش یفیخف ریم تدستم نشست. معده

زد به صورت  یم یکه به قرمز نیرادو دیبرام ممنوع شده بود. نگاهم از صورت سف جانیبود که ه

 اکراه و آروم لب زد: با. دیرامش رس سیخ

 بهش حرف بزنم.خوام راجع ینم ؟یشه تمومش کن یم -

صداش، افکارم رو  یدیم برداشته شد. نااماز دست مردونه فشیسرتکون دادم و دست ظر مآرو

افتاده بود. نتونستم  ریگ ییانتهایجاده ب یتو امونیبارون، ب ریکرده بود. انگار که ز ریقفل و زنج

 ادامه بدم و از جا بلند شدم.

 .میزنیحرف م گهیوقت د هیباشه،  -

 شدم. نیرادو یپوزخند عصب یصدا متوجه
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 یپس بهتره خودت همه چ کنه،یشک سکته م یاگه بابا بفهمه ب ست،یدرکار ن یاگهیوقت د -

 !یرو جمع کن

بار مجبور  نیبغلتم؛ اما ا یپوسته خودخواه ینتونستم خودخواه باشم. هرگز نشد که تو هرگز

. من شتمذایم نیرو زم نیبار سنگ نیا دینشون بدم که خودخواهم. من با یبودم طور

از حال بد خودم بگذرم. با تعلل،  تونستمیرو فراموش کنم. من نم هامیداریشب ب توسنتمینم

 .دمیکش لبم یزبونم رو رو

 کنم! یرو نصفه ول نم یوقت کار چیمن ه -

آرش.  زد،یکه بهم زنگ م یحرفش رو قطع کرد. تنها کس لمیموبا یبگه که صدا یزیچ خواست

جواب ندم که متوجه  خواستمی. مزدیعطسه م مدهید بیمغز آس یرو ،یفکر یبودم و ب یعصب

 اش شدم. تماس رو وصل کردم:شده زیر یهایعسل

 )الو( وو؟یسِ وبهی -

 ولش کن. به هرحال... ،یتون یخواستم بگم اگه نم یانگار باز بد موقع زنگ زدم، فقط م -

 دونمیکرده بود. نم میبرگشتن راض . خودش بهکردیاصرار نم لیدل یبود و ب یآدم تودار آرش

کنن. چرا  موونهیزد که از سر شب با دو فرد مقابلم، قصد داشتن د یسرش چرخ م یتو یچ

که کنترل صدام  ی. درحالگشتمیبرنم خواستمیرو م نیدست بکشم؛ اگه ا خواستنیاشون مهمه

 :دمیغر بود،دست خودم ن

 تونم!( یخوام! من م ی! )نمویسوی! هَل سوارویش -

اما  کنه؛یم شیعصب ییکهوی یهاقطع کردن نیدونستم ا یاز آرش قطع کردم. م یجواب بدون

 نیخودم رو غرق ا شتریکه ب نیردم، نه ا یفکرم رو آزاد م یجور هی دی. من باکردیتحمل م دیبا

 تمی. انگار تازه متوجه عصبانزدیبود و چه خوب که حرف نم دهیلب گز نیتوهم کنم. رادو یایدر

 یری. دستم مشت شد و تشدیم نییبا شدت باال و پا منهیقفسه سـ*ـ ،یانقطه رهیبود. خ هشد

. مثل خواستی. دلم آرامش مکردمیکار رو تموم م نیا دیبه صفحه دارت قلبم نشست. من با

 م کرد:شاد رامش متعجب یکه صدا زدمیافکارم پرسه م یآرامش قبل از مرگ! تو

 !؟یبه بنده خدا فحش داد -
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گلوم، نگهبان صدام شد.  خیب یاش، بغضقرمز و پف کرده یهاچشم رهیسمتش برگشتم و خ به

که من بخندم غم خودش رو  نیا ی. براگذشتیآروم کردنم از خودش م یبرا شهیمثل هم

خبر  یوقتکه  یشده بود. همون شیبه همون رامش شش سال پ هی. چه قدر شبکردیفراموش م

شدن پدرم  یتا من فکر زندان ل،یدل ی. برخندهیزد ز هیاوج گر یوت د،یپدرش رو شن یریدستگ

 تونستمیطور مو بغض خاطرات رو قورت بدم؟! چه نمشیبب تونستمیطور مرو فراموش کنم. چه

لب  ش،یاقهوه یهاچشم یلرزون رودخونه اشک ینین یباشم. درست تو تفاوتینسبت بهش ب

 زدم:

 نه! -

ها باال رفتم. در ها برگشتم. با دو از پلهدرد رو نداشتم و به سمت اتاق نیتحمل ا ن،یاز ا شتریب

 دهیکش رونیرو که با لجاجت ب میااتاق رو باز کردم. در رو محکم پشتم بستم و کت سورمه

حظه، وسط اتاق ل نیا یها صحنه رو ترک کرده و توبودمش، گوشه تخت پرتاب کردم. مثل بزدل

امشب بس بود.  یزد رو فشار دادم و برا یملتهبم که نبض م یهاقهیمونده بودم. شق فیالتکلب

قلب  نی. االن وقت فکر کردن به احساساتم نبود. بدیکشیم ریم تو معده دیلرزیهام ماما دست

. به دادیبهش فکر کن و عقلم مقتدر اجازه فکر کردن نم گفتیکرده بودم. قلبم م ریو عقلم گ

 برق رفتم و برق اتاق رو روشن کردم. دیکل متس

 یآوردم. دکمه رونیب فمیکه از پرونده نوشته بودم رو از ک یمطالعه نشستم و نکات زیم پشت

ار دور . باخودکخوندنیاز اعداد باهم نم یلیکردم تمرکز کنم.خ یرو باز و سع دمیسف راهنیپ

ماه شرکت بود  ریت نهیدرآمد و هز ان،یاعداد سود و ز نی. ادمیکه اشتباه بودن رو خط کش یاعداد

حساب رو از  نیوماش دمیم کشبه چونه ی. دستشدیدفتر هم نوشته م یتو ستمیعالوه بر س که

 درآوردم. زیوسط م یکشو

و  اومدنیجور درنم ینده اصل. اعداد با مادمیبه سه ساعت حساب و کتاب باالخره، فهم کینزد

 یکار م یجا هیماه نداشت.  نیا یتو یاز درآمد بود. درواقع شرکت سود شتریب یلیخ هانهیهز

 موند؛یراه م هیرکب خورده بود؟! فقط  یذاشت، چه جور یکه سرهمه رو کاله م یشمیابر د،یلنگ

 بود؟! یاما اون ک کرد؛یکار رو م نیاعتماد داشت و اون ا یکیبه  یشمیکه ابر نیاون هم ا
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 یفیآروم کردنش، دستم رو روش گذاشتم و فشار خف یبود که برا دهیرس یم به حدمعده سوزش

درد بود. آروم از جام بلند  نیباعث ا ،یبهش وارد کردم. چند روز درست غذا نخوردن وفشارعصب

و در باز  دیچرخ رهیدستگ یتر از حد معمول. دستم رو شیب یرفت، کم یم جیگ یشدم. سرم کم

 ساعت از دوازده هم گذشته. یعنی نیبود و ا کیرفتم. همه جا تار رونیب اقشد. از ات

 خچالی یبود رو باز کردم. تو زیدست راستم که مجاور م خچالیسمت آشپزخونه رفتم. در  به

 ،یتسبد صور یتو اریها انداختم. گوجه و خبه طبقه یخوردن بودم. نگاه سرسر یبرا یزیدنبال چ

و...، که با روشن شدن برق، هل شده به  جیهو یمربا شهیش ،یاشهیچند تا ظرف در بسته ش

 یمتعجبم کرد. دستش رو از رو کش،یبار یهالب یرامش با لبخند پهن رو دنی. دمپشت برگشت

 نگید یرو که صدا خچالیجام خشک بودم و در  یاومد. من تو کمیبرق برداشت و نزد دیکل

 ویماکرو یبرداشت و تو یکانتر ظرف یبلند شده بود، بست. از کنارم گذشت و از رو نگشید

 گفت: و،یماکروگذاشت. هم زمان با بستن در 

 ؟ینیشینم -

شباهت به  یب شونش،یپر یپام نشستم و چشمم به حرکاتش بود. موها کینزد یصندل یرو

ده به کانتر، به سمتم برگشت. ز هیلبم سوار شد و تک یرو یلونه پرنده نبود. لبخند کمرنگ

 کشیکوچ یهالب یرو یگذشته رو داشت و لبخند کمرنگ طنتیبرق ش یخمارش، کم یهاچشم

 رو ازم برداشت و ادامه داد: اشرهیجا خوش کرده بود. نگاه خ

 ات شه؛ چون برق اتاقت روشن بود.زدم گشنه یحدس م -

 ی! انگار که صداد؟ییپایموقع شب اتاق من رو م نی. تا ادیباال پر مدهیپهن و کش یابرو یتا هی

 عیبود که سر دهیپر پشتم فهم یابروها نیب فیهم از اخم ظر دیشا ایباشه،  دهیذهنم رو شن

 گفت:

 .دمیحواسم به اتاقت نبود. فقط اومدم آب بخورم د -

گرفت تا متوجه  یحتما پشت اتاقم قرار م دیکه با یرو طورمن قبل از اتاق خودش بود و راه اتاق

صورت معصوم و براقش، دروغش رو به روش نزدم و به  یبرق اتاق روشنه. با مکث رو شدیم

 جواب دادم: یاگهیجاش جور د

 !یممنون که برام غذا گذاشت -
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آرومش  یکه صدا خاروندمیسر تکون داد و لبش رو جلو فرستاد. آرنج دست راستم رو م آروم

 شد: دهیشن

 ؟ینکردلباسات رو عوض  -

پرشون  یبه موها یطور انقدر حواسش جمع من بود. دستبه خودم انداختم. چه ینگاه ،یجیگ با

 .دمیبلندم کش یشونیپ یرو ختهیر

 رفت. ادمیآ...، کار داشتم  -

که  یآورد. درحال رونیبه سمتش برگشت و ظرف رو از داخلش ب و،یبلند شده از ماکرو یصدا با

 .دیکش یآه کوتاه ذاشت،یرو جلوم م یظرف ماکارون

 ...ایکار،  یکس خودت رو فراموش نکن! حت چیبه خاطر ه -

 لیکرده بود افتاد. دل شیهاش رو جلوش حصار بازکه دست شیکرد و نگاهم به بلوز سرخاب مکث

 نیموقع شب، همچ نیا تمیوضع نیتونستم با ا یبود. نم میتوجهیشدن ب شتریهمه توجه، ب نیا

خاطر بود، نتونستم دلش رو بشکونم. به دهیکه کش یبخورم؛ اما به خاطر زحمترو  ینیسنگ یغذا

. چنگال زدمیدست و پا م یخبریب یدوستم مونده بود و من تو شیکه از شش سال پ یرامش

 نیترکه من رو به ژرف یها فرو کردم و لقمه اول رو به زور قورت دادم. طعم دلچسبرشته یرو تو

اش شده متوجه هایکه تازگ یاروشنش و چال گونه یهاچشم نینگاهم ب داد. یخاطراتم سوق م

 یچرا؛ اما آرومم م دونمیاش بود که نمچهره یتو ی. آرامش خاصدیچرخیم وارولبودم، پاند

. دیچرخ یچوب زیم یانداختم و انگشتم رو نییکردم. سرم رو پا یبهش فکر م دینبا یکرد. لعنت

 صداش افکارم رو دور کرد:

 !خوامیمعذرت م نیبابت رفتار رادو -

بود، نشست. نگاه  دهیکش رونیروم بکه از روبه یصندل ی! روکرد؟یم یعذرخواه نیطرف رادو از

 چیپ مینیب ریاش زدخترونه نیری. عطر شکردیرو دوباره بهش دوختم. انگار که مجذوبم م مرهیخ

 حمتهام به زباشم؟ لب تفاوتیب تونستمی! چه طور مایزد؟! خدا یعطر رو م نیخورد. قبال هم هم

 از هم فاصله گرفت:

 و نگرانته. یاون حق داره، خواهرش ست،ین یبه عذرخواه یازین -
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 مقدمهیزد و ب یموند. پلک رهیخ میگرد و مشک یهاچشم یآروم تو شیاخمـار و قهوه یهاچشم

 :دیپرس

 !؟یتوچ -

هام و لب کردیرو لمس م گریهام همد. انگشترمیهام رو بگاتساع چشم یکردم جلو ی! سعمن؟

 ادامه داد: یشه که با لحن آروم یسکوتم طوالن خواستمیتکون خورد. نم

 !؟یتوأم نگرانم شد -

تونستم  یزدم، نم یمن هم نگرانش بودم؟ معلومه که بودم. هر چه قدر هم خودم رو گول م واقعا

حباب  هاشیهوام رو داشت و نگران شهیه همک یپنهانش کنم. اون تنها دوست من بود. تنها کس

 جابه جا شدم. یصندل یپاک کردم و رو ییدورم بود. با دست دور دهانم رو از روغن طال

 تو با منه، پس حق بده نگران باشم. تیمسئول -

 یهارو نگرفته بود که لب خواستیکه م یربطه. انگار جواب یکه جوابم ب دونستمیهم م خودم

خورد  یصورتش م یالمپ آشپرخونه تو دیرو داخل فرستاد و به هم فشار داد. نور سف شیصورت

. زدمیکهکشان، دست و پا م ریهمون مس یرفته بودم. دوباره تو یاگهیو من انگار که به عالم د

 نیکه جلوش رو گرفتم. کف دستم رو ا رفت،یسمتش مبه ارادهیبرد و دستم ب یم غمای بهدل 

شناختم.  یاش رو ممشت شد. غم چهره زیم یرو مگهی. دست ددمیشلوارم کش بار محکم به

 :دیآرومش رو شن یم صداداغ شده یهاناگاه، سرم همراه قامتش، بلند شد و گوش

 .ری. شببخُشرمیبذار، خودم بعدا م نگیس یظرف رو تو -

گند  کردمیدونستم دلخور شده و حس م یرفت. م رونینذاشت جوابش رو بدم و از در ب یحت

 یاش، توداشتن نمونده بود. با بلند شدن از جام، ظرف رو مطابق خواسته یبرا یلیم گهیزدم. د

 ریبودم و خواستم در بزنم که از ز دهیرس ری. ددمییگذاشتم و به سرعت سمت اتاقش دو نگیس

به اتاق خودم  یاافتاده یهاا شونهخاموش شد. دستم رو کنار پام، مشت کردم. ب تاقشدر، برق ا

 یتخت پرت کردم و طاق باز رو یبرق، برق رو خاموش کردم. خودم رو رو دیرفتم. با زدن کل

 .دمیتخت خواب

 یبود. موها دهیپوش یو بلند دیلباس سف ،یو مادرم در حال آشپز میخونه خودمون بود یتو

از  یدی. نور سفکردیتر مبخش شدن بهش رو لـ*ـذت رهیبود و خ ختهیدورش ر شیپرکالغ
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قابل  یاگهید زیبود که چ ادیپنجره آشپزخونه سمت چپ، همه جا رو گرفته بود. نور اونقدر ز

هاش مادرم رفتم. چه قدر دلتنگش بودم. دستم سمتش دراز شد و شونه سمتنبود. به  صیتشخ

 که مادرم نبود... نیرو لمس کرد. آروم به سمتم برگشت؛ اما ا

وحشت،  نیشدم. هنوز هم داالن مغزم از ا داریکه متعلق به خودم بود، از خواب ب یادیفر یصدا با

خوب شو! با  یو دستم رو دوباره روش فشار دادم. لعنت دیکشیم ریم به شدت تپر بود. معده

 یکشدارم هم کمک یهاچمبره زده بود رو پاک کردم. نفس میشونیپ یکه رو یدست، قطرات عرق

. با زور، خودم رو از تخت سوزوندیحلقم رو م چهیکه تا مرز ماه ی. حالت تهوعکردینم المبه ح

بزرگ  پیز یدو پا نشستم. از تو یسالنه به سمت چمدون حرکت کردم. رو. سالنهدمیکش نییپا

و فکم منقبض شده بود. حس  دیلرزیم رو برداشتم. دستام از شدت درد مچمدون، شربت معده

 ینم نییم پاقابل تحمل بود. آب دهنم سنگ شده ریم، غمعده یوزنه روتن  نیچند ینیسنگ

رنگ رو باز کردم و به  یاقهوه شهیبه سرم وصل بود. در ش ییلویک ستیرفت. انگار که جسم دو

داشت. درش رو  یخوردم. مزه گس؛ اما قابل تحمل یدرونش، کم عیهام رسوندمش. از مالب

. شربت رو دمیخودم رو باال کش وار،ید ی. با دست گذاشتن روشدهام بهم فشرده بستم. چشم

وقفه از  یجدا کنم. درد ب شهیدرد، موهام رو از ر نیخواست از ا یگذاشتم. دلم م زیم یرو

نکرده بودم که  یدوباره دراز بکشم، هنوز حرکت خواستمی. مدیرس یبه مغزم م میعصب یهاسلول

ها کشوند. با دو به سمت پله نییپا رون،یب ییتشودسبار سوزش حلقم، من رو به سمت  نیا

زبونم، حالم رو بدتر  یبه رو یدیاس عیدهنم رو گرفتم و هجوم ما یرفتم. با دست جلو ییدستشو

 یم رو با عق زدن، تومعده یبرق رو زدم. خم شدم و محتوا دیکرد. در رو با عجله باز و کل یم

بار  کیمشت کردم. چشمام بسته و تمام تنم به  تباال آوردم. دستم رو به شد ییکاسه روشو

 گرم و سرد شد.

 انیپا میعذاب ال نیا ی. پس کشدیگوشم زمزمه م یهزارتو یجونم تو یب یهانفس یصدا

حال، آب سرد رو  ی. بزدیگوشم نبض م یشرشرش تو یآب رو باز کردم و صدا ری. شگرفتیم

 یهابعد، گر گرفتم. با دست یاخت و لحظهبه جونم اندا یالرزه شیبه صورتم رسوندم. خنک

بار تند و مقطع  نیهام ااومدم. نفس رونیب ییاز دستشو یکردم. به آروم وشلرزونم، برق رو خام

به  هیافتاده بودم. با تک ریگ یباتالق ی. انگار توکردینم یاریبود. ضعف کرده بودم و پاهام باهام 
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کنم، نداشتم. دهنم گس بود  یها رو تا اتاقم طام پلهکه تم نینشستم. توان ا نیزم یرو وار،ید

 ریسرم ت یخورد. درست باال هیپشتم تک واریبرهوت. سرم به د یابونیب یبه خشک مهاو لب

باره بهم رجوع  کیکه  یچارگیهام رو نداشتم. حس بتوان باز گذاشتن چشم ی. حتدیکشیم

با سوزن به جون گلوم افتاده بود. دستم  یکرده بود. عضالت حلقم بسته شده بودن و انگار کس

 یدونستم خوردن اون ماکارون یآب دهنم رو درد دار قورت بدم. م ردمک یو سع دمیرو روش کش

که حسم  یکردم. رامش یشد دست رامش رو رد م یموند؛ اما مگه م یمثل سم م ممعده یبرا

در حال رشد بود.  ینیثل جنو م بودیم دیکه نبا یدووندن بود. حس شهینسبت بهش در حال ر

 نشدم. تمیمتوجه موقع گهیدبسته شد و  ،یفیهام با ناله خفچشم

کم واضح شد. کم رشیاز هم فاصله گرفت. تصو یهام به آرومنگران نصرت خان، پلک یصدا با

هاش نشون ازحرف م قرار گرفت. حرکت لبشونه یزده بود و دستش رو مهیصورتم خ یرو

 :دادیزدنش م

 پسرم؟! یخوب -

. حاال چه ییجا خوابم بـرده بود، دم دستشو نیاومد، ا ادمیشده.  یچ ارمیب ادیکردم به  یسع

کردم. حس  یباز م یاگهید یهام رو جاخواست چشم یکردم. دلم م یجمعش م دیبا یجور

جا شدم و طعم تلخ دهنم، جام، جابه یتو یکرد و ممنونش بودم. کم یکه بهم القا م یاپدرانه

 ناله زدم: ،یفیضع ی. با صدازدیم محالم رو به

 جا خوابم برد. نیا ست،ین یزیچ -

. حسم درست شترهیب حیرو باور نکرده و منتظر توض یقتل یکرد که انگار تئور ینگاهم م یجور

 گهید کردمیکه فکر م یا. ادامه ندادم و درست لحظهخهیرو بود منتظر توب یامثل آدم دردمونده

 گفت: پرسه،ینم یسؤال

 !؟ینیب یخواب مادرت رو م شیهنوز مثل شش سال پ -

 ینگران یاگه تو شدیم یانصافیرفته بود که بعد از مرگ مادرم خودش تنها همدمم بوده. ب ادمی

 یچرا؛ ول دونستمیم. نمبود رهیهاش خچشم یسبز یو تو دمی. به سمتش چرخذاشتمشیم

 .دیچرخیم میرگ و پ یتو ،یحس شرمندگ

 .دمیخوابش رو د شبیها دبعد ازمدت -
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بغلم و با کمکش از جام بلند شدم.  ریکرد کمکم کنه. دست انداخت ز یموند و سع مرهیخ یکم

ها بود، از همون یکه استحقاق من نبود. اوضاع اسفبار یضعف متنفر بودم. ضعف نیچه قدر از ا

 کردیپشتم رو پدرانه نوازش م رشیپ یهاهاش رو دو طرف تنم حلقه کرده بود. با دستکه دست

حال  یتو دیبا دونستیو م میها رو آروم باال رفت. پلهدیبخشیم امیوجودم رو الت یو حس دلگرم

. تنم دیپرسینم یزیچ گهید گفتمیبود، تا نم نیهم شهینگفت و رد شد. هم یزیخودم باشم. چ

خواستم در رو ببندم، رامش خودش  یکه م یبه اتاق برگشتم. درست زمان ،ینیسنگ یکرخت ریدرگ

 م زوم شد.آشفته افهیق یانداخت. به سمتش برگشتم و مردمک لرزونش، رو لرو داخ

 حالت خوبه؟ -

بهم  واستمخیو نم کردمیاش رو جلب متوجه دیپلک زدم و ازش فاصله گرفتم. نبا یچندبار

داره؛ اما من حالم دست خودم  یاگهید لیدل هاینگران نیا دونستمیحس ترحم داشته باشه. م

و  ارمیب رونیهام رو ازش بکه هنوز وقت نکرده بودم لباس یکه به سمت چمدون ینبود. درحال

 :دمیرفتم، صداش رو از پشتم شنیم نمیبچ

 ست؟ختهیجا چرا انقدر بهم ر نیا -

که  نیا اینسبت بهم داشت. انگار من از آسمون افتاده بودم  یگرحس مراقبت شهیهم مثل

از چمدون  ی. لباسرمیبگ اشدهیکردم ناد یرمق، سع ی. بشکستیم دیبودم که نبا یستالیکر

 م دستش بود و شروع کرد به بلند خوندنش:و سمتش برگشتم. شربت معده دمیکش رونیب

 ت مشکل داره؟اس؟ معده ا یام ج ومینیآلوم -

کنم.  یباهاش بد رفتار خواستیلحظه، واقعا حوصله خودم رو هم نداشتم؛ اما دلم نم نیا یتو

رو ازش گرفتم. دستش کوتاه لمس دستام شد.  شهیسردرگم و پر انزوا، به سمتش رفتم و ش

گرفتم و مقتدر لب  ی. نفس کوتاهختیریدلم م یزیچه قدر حساس شده بودم، با هر چ دایجد

 زدم:

 خورم. یهضم غذا م یبرا -

. گردنش به ستمین یخوب یدر برابرش دروغگو دونستیو خودش هم م دیبه دروغم خند ناباور

 شد. شیشونیقاب پ شیکمون یو ابروها لیسمتم ما

 م؟من بچه یفکر کرد -
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که به من مربوط  یزیدرمورد هرچ دونستمیهم فشار دادم و م یجون و کمرنگم رو رو یب یهالب

 شتریب دیگره خورد و اتصال زبونم با عقلم قطع شد. نبا شیابشه، کنجکاوه. نگاهم به نگاه قهوه

 ناچار به در اشاره زدم.بلرزه. به شتریکردم که مبادا دلم ب ینگاهش م نیاز ا

 خوام لباس عوض کنم! یم رونیبرو ب -

 افهیخمارش، گرد و درشت شد. ق یهاپشت گوشش قرار گرفت و چشم شیتونیز یموها

وگرنه ممکن  کردم؛یبهش نگاه م دی. اصال نباتونستمی. نه! نمکردیدلم آب م یاش، قند توبامزه

 پوست خودم نگنجم. یبود تو

 ؟یکن یم رونیمن رو از اتاقت ب -

 مکث به خودش اشاره زد: یبه کمر شد و با کم دست

 منه. یجا خونه نیرفته ا ادتیکه  نیمثل ا -

 یتو شتریخواست ب یدونم دلش م ی. مگـهیم یچ دیفهمینم شد،یم یعصب یوقت شهیهم مثل

 یبازوش رو گرفتم و به سمت در هلش دادم. آروم هل خورد و تو مت،یموند. با مال یاتاقم م

 گفتم: بستمیکه در رو م یشوک کارم بود. درحال

 م کن!م خونههخون ،یفعال خونه باباته نه تو. هروقت شوهر کرد -

 ینداشتم. هنوز صدا نیقیکه زده بودم  یصورتش بسته شد. خودم هم به حرف یدر رو تو و

زدم. لبخند، اون  یبا من، لبخند شیشگیهم یاومد. از لجباز یتن در، م یرو فشیضع یهامشت

 هی یحال بدم بخندونه. درست مثل خنک نیا یها. رامش تونسته بود من رو توهم بعد از مدت

فقط  ،یرفتار رو داشته باشم؛ اما اگه کم نیا خواستیظهر تابستون. دلم نم سطو یآب تو وانیل

 بار به سمت کمد رفتم. نیشد. ا یم رشیدادم، تمام من درگ یدل بهش م یکم

هام که به زحمت به دستشون آورده بودم رو برداشتم و سمت هال راه افتادم. چشم ییها نوشته

خان بود، که کنار نصرت نیاومد. داخل شدم و رادو یون از آشپزخونه م. صداشسوختیهنوز م

کرد  دایپ نتیزده به کاب هیازش فاصله گرفت. نگاه جستجوگرم رامش رو تک یبود، کم ستادهیا

و دست  دیکش یخان بود، صندلهمون طور که باالسر نصرت نیبود. رادو ختنیر ییچا لکه مشغو

دست چپم گرفتم و  افیدام یاقهوه یهانتینشست. نگاه از کاب خچالیراستش پشت به 

دست چپ نصرت خان که راس بود، نشستم. دفتر رو کنار دستم گذاشتم و هم  زیدرست پشت م
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گرفتم و سرم رو بلند  یچا دیگذاشت. نگاه از فنجون سف ومرو جل ییزمان رامش فنجون چا

 ری. معذب سر به زدیکش یبرام خط و نشون مروشنش،  یکمون یو ابروها شیکردم. نگاه عصب

. دمیلرز یباد ها م نیکه با ا یدیبود من ب یبود. انگار که طوفان دیکه از من بع یانداختم، کار

 دمی. با تمام وجود نفس کشدیبه مشامم رس نیدارچ وشخ یکردم و بو کیفنجون رو به لبم نزد

تونست انقدر خوب من رو  یدوست دارم. چه طور م نیبود که چه قدر دارچ ادشیو حتما هنوز 

 :دمیپرس یلب ریبلد باشه. ز

 ه؟یچ نیا -

 دهنش جا داد. ینشست و نون رو باحرص تو زیم گهیرأس د کنارم،

 ات خوبه!معده ی. بخور برانیدارچ یچا -

خان پرشک نصرت یاز حد تصورم حواسش به من بوده. صدا ادی. پس فکرم اشتباه بود و زاوه

 :دیپرس

 شده؟! یات طورباباجان معده -

 یخواستم کس یبه رامش انداختم. نم یاومدم و نگاه نه چندان عصب رونیخلسه افکارم ب از

 .ذاشتیبفهمه؛ اما مگه م

 واسه اونه. دمیبد خواب شبید ست،ین یزیچ -

اش، گرد شده یهابا چشم. رامش دمیکه د هیخواب یکرد برا یتکون داد و به گمونم فکر م یسر

. گفتمیداشتم م ینشون بده؟! چ یتوجه یبه من ب تونستیطور منثارم کرد. چه یاچشم غره

 نی. نگاهم از رامش به رادوداشتیتوجه م گرفتم،یکه مدام ازش فاصله م یبه من دیبا یچ یبرا

 دهنش چرخوند و خطاب به من گفت: یحرکاتم بود افتاد. زبونش رو تو رهیکه خ

 ه؟یدفتر دستک چ نیا -

 گل کرده بود. دفتر رو برداشتم. شیکه کنجکاو یکرد. تنها کس زیم یبه دفتر رو یااشاره و

 ماهمه. نیا قاتیحاصل تحق نیا -

 یلبش، با لحن متمسخر یرو یو با پوزخند دیعقب کش ،یصندل یخودش رو رو یکم نیرادو

 ادامه داد:

 ا پس مربوط به اون شرکته نه ما.آه -



 

 

88 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ،یقمار زیدونستم که هنوز سر حرفش مونده. انگار که سر م یمشت کردم و م زیم ریرو از ز دستم

درز کرده بود. خارج  انهیاش موزچهره یتو یقدرش رو وادرا به شکست کرده و خوشحال فیحر

 ادامه حرفش رو گرفت: ن،یاز تصورم، نصرت خان بدون توجه به لحن رادو

 شده؟ رتیدستگ یچ نمیخب بابا جان، بگو بب -

م از هم باز گرفته یاما چهره ل؛یدل یکرد. ب یم نییرو تع یباز نیبودم که هنوز حکم ا ممنوش

 کردم: حیشد. شروع به توض

 که... نیا -

 با اعتراض حرفم رو قطع کرد: ن،ینه چندان بم رادو یصدا و

 بدوش؟ یگ ینره تو م گم یپدرمن، من م -

رو از برخورد  نیزد. ا نیرادو یبه پا رپاشیدادم که رامش تند از ز یهم فشار م یرو رو هامچشم

و  یصورت یهالب مهیضم ی. رامش لبخنددمیفهم نیمبهوت رادو یافهیپاش به پام و ق

 کرد. کشیکوچ

 ن؟یبزرگش کرده. مگه نه رادو نیرادو نیبابا جون، ا ستین یچیه -

کنه؛  رییاستکان، جو رو دستخوش تغ یاز چا یکرد با خوردن جرعه ا یم یکه سع طورهمون

 که داد، همه امون رو شوکه کرد: یخصمانه نظاره گر بود و با جواب نیرادو

 دونم و تو! یمن م رون،یب یاگه از خونه بر -

 زیم ریهاش زستبا د یشروع به باز ش،یرچشمیرنگ از چهره پروند و با نگاه ز یبه آن رامش

 یریگیشدن پدرم و پ یکردم، اون هم به خاطر زندان یکه باهاشون زندگ یاون چند مدت یکرد. تو

 نیانقدر قلدر باشه. اصال ا نینداشتم رادو ادیخودش، به  یخان بعد از آزادکارهاش با نصرت

به  ن،ینشسته رادو یصورت به سرخ یخان با دقت توزد. نصرت یت به تنش زار میشخص

 سمتش برگشت.

 !ن؟یرادو هیچه حرف نیا -

منقبض،  یسکوت کنه. با فک نیبود تا رادو یاقتدار حاکمش کاف ،یاز هر گونه لحن یخال صداش

 کیبا سرام یصندل یچوب هیاصابت پا یاز جاش بلند شد و با صدا نیکه رادو دینکش قهیبه دق

بود،  لیکه امروز تعط نیو به خاطر ااز در رفت. خدا ر رونیبه ب ،یزده از فرش سه متر رونیب
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 ینیزدم. سکوت سنگ یحرف م نیبعدا با رادو دی. باشدیم یدونست چ یوگرنه خدا م ودم؛شاکر ب

. با دمیاز خوردن دست کش ز،یوسط م یاشهیش کیگلدون کوچ رهیزد و خ یفضا پرسه م یتو

باشه. دست  نیروم احال دو نفر روبه خواستمیحرفاش فقط حرفه؛ اما نم دونستمیکه م نیا

 یتو ییطال فیاصابت دستبند ظر یحلقه زده شد و صدا یچا دیسف نراست رامش دور فنجو

. صورتش از کردیدار مزده بود، سکوت رو خدشه رونیب شیاقهوه زیشوم نیدستش، که از آست

انتظار بلند  یم. توشد یهاش ممنعطف چشم ییبایمحو ز دیگل انداخته بود و من نبا ینگران

 رونیسر بلند کردم. نصرت خان که از در ب ،یاصابت صندل یشدن نصرت خان بودم که با صدا

 رفت، متقابل از جا بلند شدم.

. با باز کردن در هال، قامت نه چندان کوتاهش رو کنمیم دایپ اطیح یرو تو نیبودم رادو مطمئن

 نیعطراگ یبود. فضا دنیکش گاریمعطر رز، در حال س یهارو به گل ستادهی. ادمیاز پشت د

قهرآلود  یبودن، با بو دهیصف کش یکه دو طرف سنگفرش مثل سرباز یاطیمحبوب ح یرزها

به غبغب انداختم و با  ی. باددونستیکه حتم داشتم پدرش نم یبود. عادت طمدر تال گار،یس

اومد و  رونیخودش ب الیروت خ. از هپدمیدستش رو از پشت کش کیشدن بهش، نزد ترکینزد

 یابروها ،یابه دستم انداخت و با لحن طلبکارانه یآورد. نگاه رونیدستش رو از حصار دستم ب

 ن داد.یکم پشت و صورت صافش رو چ

 ؟یخوا یاز جونم م یچ -

 باهاش صحبت کنم: یترکردم با لحن مناسب یدار شدن غرورش براش مهم بود و سع حهیجر

 آروم باش! -

باغچه سمت چپش، پرتاب  یرو تو سوختمین گارینازکش، س یکنج لب ها یرحمیپوزخند ب با

 شیکه شش سال پ ینیمن، رادو ی. خدادیکش رونیاز پاکت ب یاگهید گاریس بش،یکرد و از ج

بکشه!  گاریانقدر قهار س تونستیطور مچه گرفت،یحالت تهوع م ابونیخ یتو گاریس یاز بو

بزنه، نتونستم تحمل  شیرو آت گاریس خواستیبرد و م گاری*ـر سـلتـیف کیرو نزد یفندک آب

 بار لحنم مناسب نبود. نیو ا دمیهاش کشلب نیرو از ب گاریکنم و س

 !؟یشد یگاریتاحاال س یاز ک -

 هاش رو جلو فرستاد.بهم زد و لب یپر حرص شخندین
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 وقته داداش. یلیخ -

تر ادامه شدم و االن وقتش نبود. آروم یم یعصب دیادا کرد. نبا یرو با لحن متمسخر «داداش»و

 دادم:

 .ستیراهش ن گاریاما س ؛یباشه تو حق دار -

تر فرو برد و آروم شیتیشلوار کبر بیباهام رفتار کنه که دست به ج یداشتم بالحن تند انتظار

 لب باز کرد:

 کنه. یآرومم م -

نه آروم  خشکوند،یم شهیر گاریشده بود. س ریدم، جاگافکار اکثر مر یکه تو یفکر نادرست طرز

 رونیکه ب یاخلسه ی. توکشوندیم یدوراه یتو پروایو ب سوختیکه آروم م یلتریکردن افکار. ف

 شد. سرم رو چپ و راست تکون دادم. یم یاومدن ازش محال تلق

 کنه، اگه نکرد. ی. تو چوب شور بنداز دهنت و بگو آرومم منهیتلق -

 کرد. یصداش مواج شد، غمم رو تازه م یکه تو یافتاد و بغض نییپا نیسنگ سرش

 م.خسته تیوضع نیاز ا -

 زادیکردم. آدم ی. با ذره ذره تار و پودم درکش مدیفهمیم یکس دیهم خسته بودم؛ اما نبا من

 یاگه اول راه هم باشه، اعتراف م یخط کجاست؛ حتته ستیبراش مهم ن گهیخسته شد، د یوقت

و  دیپر شده بود، رس ینیکه تازه از چند تمر ییهادرد! دستم به شونه یعنی نیست؛ و اکنه خسته

رو داشتم  یتربغلم آروم کرد. حس برادر بزرگ یتقال، خودش رو تو یبغـ*ـل گرفتمش. ب یتو

که به  یی. تنهاشناختمیرو م ییتنها نی. من جنس ادیدیترش رو مغم برادر کوچک دیکه نبا

بود که از دستم  ی. تنها کاریکردیچند برابر تالش م یروزیپ یبرا دیو با کردیحت رخنه مرو

 و دم گوشش زمزمه کردم: اومدیبرم

 کنم، به من اعتماد کن! یدرستش م -

مثل  ییهادرد آدم یبرا ییکه به تنها ی. آسموندیدَم دار فضا بلع یآروم کردن از هوا یبرا ینفس

 یکه تو یموند. درست مثل ماه حرکتیرو همون طور ب یاقهیما، مجبور بود بدرخشه. چند دق

. ازش جدا شدم و میبه هال برگشت ،یآروم یهادست از تقال برداشته. با قدم اد،یص دیص

 شرتی. تدیدرخشیم شد،یکه پشت غرورش پنهانش حفاظت م یپر از تشکر شهاچشم
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کنه. با  دایپ انیتنم جر یرو ییاز خودم جداش کردم، تا هوا یگرفتم و کمرو با دست  میاسورمه

 ها، به اتاقم رفتم.زدن به شونه پهنش، از پله

 زیم یرو از رو میمشک یکرد. گوش یاتاق اعالم حضور م یتو یمیباز بود و باد مال یکم پنجره

مشغول گرفتن شماره آرش شدم. بعد ازچند بوق، لحن دلخورش به گوشم  ستادهیبرداشتم. ا

 خورد:

 بله؟ -

و گفتنش سخت بود؛ اما  دمیدر اتاق بلند شد. به سمت در چرخ یبگم که صدا یزیچ خواستم

 گفتم: یآروم ی. با صدادمیچیبار هم که شده، برگ زرد کدورت رو م کی یبرا دیبا

 ! )متاسفم(انهیم -

من  یداخل شد. آرش برا نیبود و با باز شدن در، رادو یاز هر حرف ی، خالمبهمش سکوت

بود.  یاش واقعپس خنده د،یخندیم یطور از پشت گوش نیا یبود که وقت یاپر جذبه تیشخص

 متقابال جوابم رو داد:

 .شتهیپ میکیکردم،  یمن آشت گهی! خب دستین یبه عذرخواه یازین -

 یبود که داشتنش، حالم رو خوب م یبرادر بزرگ تر قایمالحظه بودنش رو دوست داشتم. دق با

 دور نموند. نیرادو یصورتم شد و از نگاه عسل میترس یکرد. لبخند

 ! )ممنون داداش(ونگیکومااو ه -

 دنیموندم و با د ن،یرادو دیبه صورت گرد و سف رهیتماس رو قطع کرد. خ« چاپلوس»گفتن با

 قطع شده، دستش رو باال گرفت.تماس 

بکشم. به  خوامینم گهیاما حاال د دم؛یکشی. هروقت حالم بد بود مکشمینم گهیاز امروز د -

 حرفات فکر کردم.

تازه از درخت  وهیم ینیریدرست به ش ،یخوشحال نیخوشحال بودم و طعم ا دنشیقدر از شن چه

و به پاک  دمیبه سرش کش یداشت. دست ریهنوز هم مثل قبل حرفام تاث نکهیشده بود. از ا دهیچ

 یکه سخت دلم آرامش م ییروزا ادیخودم افتادم.  ادیدستش نگاه کردم.  یتو نستونیو گاریس

دار اما حاال انگار خانواده کرد؛یخانواده بودنم، هر روز حالم رو خراب م ی. فکر بداشتمخواست و ن

 .دمیز دستش کششده بودم. پاکت رو ا
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 .یدیکش یحداقل گرون تر م -

 کرد. یخنده ا تک

 به بعد چوب شور بکشم. نیاز ا خوامیم گه،ید گارهیس گاریس -

ها، . بعد از مدتدمیکه من واقعا خند بیقدر عج. چهدمیبار به لبخند کش اومد و خند نیا هاملب

خواهر و برادر تونسته بودم  نیبه لطف ا ،ی. تنم سرشار از خوشدمیخند ،یاز ته دل، با سرخوش

 خودشدارم. مِن مِن کنان  ازیدارن، بهشون ن ازیمنم همون قدر که به حضورم ن یعنی نیبخندم؛ ا

 کشوند. واریرو به د

 ...یگم، رامش، اگه مواظبش یم -

از  ؟یافتاد، من...! من چ یرامش م یبرا یشک، اگه اتفاق یکردم و ب یرو درک م شینگران

اما مجبور بودم هنوز هم خودم رو گول بزنم که نه  افتاد؛یفکرش هم، ضربان قلبم به شماره م

. ادامه دمیحال دارم کش یموها یال یگرفتم و دست ی. نفسنی. همشدمیمن فقط ناراحت م

 حرفش رو زمزمه کردم:

 ماه صبر کن. کیفقط  وفته،یبراش ب یاتفاق ذارمیدفعه نم نیا -

داد. انگار  یرو نشون نم ینانیلرزونش، اطم یهاحال چشم نیتکون داد و با ا یدگاز آسو یسر

به سرم  یرفت. کالفهگ رونیکه هنوز هم به قدرت کلمات شک داشت. در اتاق رو باز کرد و ب

بود رفتم.  یپشت یهابه سمت پنجره اتاق که مشرف به خونه ،یبلند یهازد و با قدم یضربه م

 یکیحالم بهتر بود. تار یکیتار یبه اتاق بتابه. انگار تو یتا آفتاب کمتر دم،یرو کش رشیپرده حر

 .دادیم جا مروح خسته ونیرو م یکه آرامش حاذق

چمدون بودم و داخل  یها از توآوردن لباس رونیسمت کمد رفتم و بازش کردم. مشغول ب به

. دمیمادرم بود رو د ادگاریکه  یکینسبتا کوچ یانقره نهیکه ته چمدون، آ دمشونیچیکمد م

تحمل کنم.  نهیآ یخودم رو تو ریتصو تونستمینم یبودم. من حت زاریب هانهیاز نگاه به آ شهیهم

تالشم کامال آشکار بود.  یخودم فراموش کنم و پوچ دنیرو با ند زیخواستم که همه چیمن م

که گرد  یاو نه ساله ستیمرد ب ریمقابل صورتم گرفتم. تصو دیرو با ترد نهیآ یادسته نقره

 ،یدی. سفشدیکه ارث پدرم محسوب م ینشسته بود. صورت شیصورت مربع یرو یسالگچهل

حالت دارم رو به سمت باال دست  یانداخته بود. موها یبرق شکستگ وم رکنار شقشقه یموها
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حالم مرجان مونده. آه!  یکه ب یزد. سروش یم دید نهیآ یسروش تو یو انگار که جوون دمیکش

حوله  یرو ال نهیتظاهر به خوب بودن کنم خوب نبودم. آ دیکه با یپژمردگ نی. از استیخوب ن

 گذاشتم و در کمد رو بستم. دیسف

بود. از اتاقم  یکس یکه پر از ترک و ب یاو محکمم برگشتم. همون پوسته یبه پوسته جد دوباره

که  یماه کی نیا یتو شدیرفتم. باورم نم نیاومدم و در رو بستم. به سمت اتاق رادو رونیب

 نییبا پا ومد،ین ییصدا یکدومشون سر نزده باشم. در زدم و وقت چیجا بودم، به اتاق ه نیا

با لباس  ییوارهایکه به چشمم خورد، د یزیچ نیاتاق، داخل شدم. اول یارهیدا رهیدستگ دنیکش

اتاق رو کمرنگ  یدر، دلمردگ یرورو به ر،یحر یبا پرده آب یابود. برعکس اتاقم، پنجره یآب

. عکس دادیرو نم شتریدست چپم بود، اجازه طراوت ب واریکه رأس د یحال، تخت نیبا ا کرد،یم

تخت خورده بود.  یباال واریسرش، درست به تن د یرو یآفتاب نکیاز خودش با ع یاشدهبزرگ 

که درست جنب در  یبار به سمت قفسه کتاب چوب نیگرفتم و دوباره چشم چرخوندم. ا ینفس

 نیب یبود. دست داریوجودش ب یها، تواون وقت یاز کتاب خون یبود، رفتم. پس هنوز هم کم

باال انداختم و از اتاق  یاشد. شونه رونیب یو نفسم با آه راه دمیکش کیقطور مکان یهاکتاب

 یکه روز ییجون گرفت، نه اتاق آشنا یاههام، موزه صدسالاومدم. انگار که مقابل چشم رونیب

 بهش سر زدم. شتریب

تکوندن  یها بودم که صدارفتم. درست وسط راه سنگفرش اطیهال هم نبود و به سمت ح یتو

 یکنجکاو یها بود افتاد. از روپله کیکه نزد ینیرزمیتوجهم رو جلب کرد. نگاهم به سمت ز یزیچ

در، نور زردرنگ تک  یاش، باز بود و از الو زنگ زده یر آهنآروم به سمتش راه افتادم. د م،یزیغر

 یگذشتم و سرم رو کم نیرزمیخورده ز یکاش ی. از سه پله عبورزدیسوسو م رانهیفق المپش

شد و پنجره  هامهیوارد ر الیکه س ینم یبشم. بو نیرزمیوارد ز شیمتر کیخم کردم تا از در 

 یکرده بود. پام به چندتا دبه ترش جادیا یمیمال هیازش داخل و تهو یکه نور کم یمربع کیکوچ

 یبزنم و به سمت دوتا تابلو یبمش باعث شده چرخ یخورد. صدا یکرد و تکون ریگ ته،خاک گرف

جز خاک  یزیهم سوار بودن، برگردم. چ یکه رو یمیقد یمس گیو چند تا د واریشکسته گوشه د

 نیرزمیبرم که متوجه صندوق نسبتا بزرگ ته ز رونیاز در ب واستمخینکرده بودم و م دایپ یو کهنگ

بودمش! آروم سمتش  دهیزده بود. چه طور ند رونینصفش ب ها،یمس گید شتشدم. درست پ
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که  یاپشت صندوق شدم. صندوق قهوه یخال یقدم برداشتم. در صندوق باز بود و متوجه فضا

 یبود. خواستم داخلش رو نگاه یکمتر از پنج سال م یبرا دیبود. شا دایازش هو یرنگ تازگ

 متوقفم کرد: ییبندازم که صدا

 !زییژا -

سبز رنگ گشاد  یهالهیکه من رو مخاطب قرار داده بود، برگشتم. با ت ییآشنا یسمت صدا به

کبودش،  یها. لرزش نامحسوس لبزدینفس منفس ن،یرزمیخاک گرفته ز یفضا یاش، توشده

بود، چه طور  یکه مظهر استوار یبودم. کس دهیکه تا به حال ازش ند دادیبر مخ یاز اضطراب

 :دیپرس یفیضع ی. با صدازهیبهم بر طورنیا تونستیم

 !؟یکن یکار م یجا چ نیا -

 نیکردم ا یسع م،یبا خونسرد شهیاش بود و مثل همخاک نشسته یهابار نگاهم به دست نیا

 ببرم. نیرو از ب نیجو سنگ

 در بازه داخل شدم. دمید -

 ادامه داد: ،یلحن لرزون آشکار با

 !؟یدیداخل صندوق رو د -

رنگ  دنی. با دادیزبونم از تعجب بند ب خواستمیحال نم نیشد و با ا زیر کیاتومات هامچشم

بود که من  یصندوق چ یکه تو نیاومد، ا یم شیسؤال پ کیفقط  ش،یصورت استخون یدگیپر

 جواب دادم: یتفاوتیکنارم انداختم و با لحن ب یابه صندوق قهوه ی. دوباره نگاهدمشیدیم دینبا

 نداره که. دنید گه،ید هیمیصندوق قد هینه،  ن؟یگیآها، اون صندوق رو م -

. متوجه لرزش دیکش یاز سر آسودگ ینفس ،یو با حواسپرت ستین یمیقد دونستمیکه م یصندوق

کردن،  رشیدر خونه دستگ یهم که جلو شیفت سال په یشدم. حت رشیپ یهادوباره دست

 نیا د،یهمسرش رو هم شن یکه خبر تصادف ناگهان یزمان یبودم. حت دهیچهره رو ازش ند نیا

 یزد تا زبون. اون برام اسطوره با فکر یبود که فقط با نگاه حرف م یدمواکنشش نبود. اصوال آ

 شهیاعتمادش جلب م دیاون صندوقه. با یتو یبا ارزش زیچ ؛یعنیمشهود  یدستپاچگ نیبود و ا

 یگرفته بودم که سؤال ادیشش سال  نیا ی. تودمیفهمیم دیبا صندوق ندارم؛ اما با یکه کار
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کرده بود و  یکوتاهش رو حکاک یشونیکج و معوج چروک، پ یها طنمونه. خ جوابیذهنم ب یتو

 بود گفت: یکه از سر نامتعادل یابا خنده

 باال. میرحق باتوئه، ب -

 ع،ی. مطمیمهلکه خارج ش نیهر چه زود تر از ا خواستیکردنم رو داره و م رونیقصد ب دونستمیم

انداختم و به سمت  یاومدم. از سرشونه به پشت نگاه رونیب نیرزمیتکون دادم و از ز یسر

 میتا خونسرد شد؛ینطفه خفه م یتو دیجا با نیهم جم،یصندوق رفت تا درش رو ببنده. حس گ

به دنبال  دیدر رو زد. پس با یرو ییخارج شد و قفل بزرگ طال نیرزمیکار خودش رو بکنه. از ز

 .بودمیم دیکل

از حموم سمت راست  نیرادو بستم،یطور که در هال رو م. همونمیدیهم به داخل خونه رس با

س سبز لبا دنمون،یو با د کردیخشک م شیاومد. سرش رو با حوله آب رونیب ،ییجنب دستشو

مکان رامش، رو آسون  دنیغذا، حدس فهم ی. بودیکش نییرو با دستش پا شیراه مشکراه

 :دمیرو به نصرت خان پرس ،یشگیحاذق هم یسرد. با همون خونکردیم

 انجام بدم؟ نیدار یکار رونیبرم، اگه ب ییتاجا دیمن با -

 دی. باکردمیفکر م دیخونه دور باشم. با نیاز ا یکم خواستمینداشتم که برم و فقط م ییجا

از در حموم  نیردم. رادو یمغزم انبار شده بود رو صاف م یکه رو ییهایخوردگ نیچ نیا یتمام

و  یدرشت فرش بود، کرد. انگار که کالفگ یهاگل رهیخان که خبه نصرت یفاصله گرفت و نگاه

 ه صداش کرد:بود ک دایهم هو نیرادو یطرز نگاهش، برا یتو یاننگر

 باشماستا! زییبابا، ژا -

 تکون داد. نیکه انگار از افکارش به سمت ما پرت شده بود، سرش رو به طرف خاننصرت

 ندارم. یها؟ کار -

فرار از جو  یسالنه به سمت اتاقش راه افتاد. برا. سالنهکردیفرق م شهیرفتارش، با هم امروز

آشپزخونه، نشسته و پارچه  یچوب زیبه سمت آشپزخونه قدم برداشتم. رامش پشت م ن،یسنگ

 انوسیکرده بود و غرق در اق زیم هیروش بود. دو دستش رو تک یخوردن جلو یاز سبز یدیسف

 ینگاهم، سرش رو باال گرفت. خستگ ینیبود که با سنگ هایپاک کردن جعفر الافکارش، درح

که  یشده بود. رامش یعاد دم،یشاد د شهیکه اون رو هم یمن یبرابود که  یماه کیاش، چهره



 

 

96 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 نیا یتنه همه کارها هیحاال خودش  زد،ینم دیوسفاهیمادرش زنده بود، دست به س یوقت

از دغدغه  تونستمیغم نگاهش رو بشورم؛ اما نم خواستیم بی. دلم عجکردیآشپزخونه رو م

طور . همونکردمیرو خوب م یاگهیه طور درد کس دکه پر از درد بودم؛ چ یکم کنم. من میذهن

 یچوب یهاو به قفسه دمینگاه ازش دزد کرد،ینگاه م شیاخمـار قهوه یهاکه منتظر با چشم

 :دمیپرس مهابای. بگرفتیاز غمش م شتریکردم، دلم بینگاه م شتریسمت چپ در دادم. اگه ب

 ؟یخواینم یزیچ -

صاف و بدون خشش  یصدا یتو یاز ناراحت یرد خواستیزمزمه کرد و دلم نم یکوتاه تشکر

حرف زدن نداره. داشتم به  یبرا یاحوصله نیاز ا شتریکه ب یعنیزمزمه؛  نی. اشدیم دهید

زبونم حرف بکشه  ریتا از ز ذاشتیم شیخودش پا پ شهی. همکردمیعادت م دشیجد تیشخص

از در برگشته بودم  رونی. به سمت برفتمیم دیو نه! با خواستیدلم م همو همدم باشه؛ اما من 

خطاب به رامش  ینه چندان پرش رو از کنارم عبور داد و با لحن نسبتا دستور کلیه نیکه رادو

 گفت:

 !دیخر یبرا رونیبرو ب زییپاشو با ژا -

 نیزه رادوموند. انگار که تا نیشده رادو دهیو درهم کش شیریصورت ب یرامش رو یسؤال نگاه

 با غضب ادامه داد: نیشده بود که رادو یگذر یمریکه دچار آلزا نیا ای دیدیرو م

 امروز سالگرد مامانه! ؟یکنیچرا نگاه م -

 یکه به آن شیصورت شهیهم کیکوچ یهااصابت کرد و لب زیاز دست رامش به م یفلز یچاقو

صورت  رهیمشت شد، خ زیم یکه رو یهم فشرد. همون طور با دست یرنگ پرونده بود رو رو

 نینداره؛ اما ا ی. دوست داشتم بهش بگم اشکالگشتیم یدنبال جواببود و سردرگم به روحمیب

 :زدیکه با خودش لب م فشیضع یکار من نبود. صدا

 رفت! ادمی یچه جور -

 به رامش انداخت. یو نگاه مجدد دیاش کشکوتاه شده یبه موها یکالفه، دست نیرادو

 .ستیسؤاال ن نیرو، االن وقت اب ایب -
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 یرو رو هایطور سبز. همونستادیکرد و ا زیم هیهاش رو تکبلند شدن، دست یبا اکراه برا رامش

دست  ییظرفشو نگیآب س ریبه سمت ش ش،یگِل یهاشستن دست یرها کرد و با عجله برا زیم

 رو به زبون آوردم: زدیذهنم چرخ م یکه تو ی. سؤالدیراستش چرخ

 بابات تو فکره؟ نیهم یبرا -

و گردش  دیصورت سف یتو یسر تکون داد و متفکر نگاهش کردم. انگار که موج ناآروم نیسنگ

 یبرا یادیز یزهایآماده شدن، به اتاقش رفت؛ اما چ یجاخوش کرده بود. رامش دستپاچه برا

از  یان وقتخبود که نصرت شی. حول و حوش همون شش سال پزدیم یلیبه ذهنم س ،یادآوری

مواجه شد. غم از دست دادنش، به تنش  روحشیزنش، با قبر سرد و ب یجا هزندان آزاد شد، ب

نبود.  ادمیاز اون روزها  یادیز زیچ لیدل نیها قصد سفر کردم؛ به همصالبه زد و من همون موقع

برداشتم و  داد،یم یتعفن خاک خوردگ یکه بو یمیوسط آشپزخونه دست از افکار قد فیبالتکل

 رفتم. اتاقماومدم. به سمت  رونیب

 یبعد از روسر ش،یبلند مشک یوسط، مانتو نهیمنتظر اومدن رامش بودم و از آ ن،یماش یتو

 نش،یریعطر ش یبو ن،یقرار گرفت. با اومدنش داخل ماش دمید یاش، توبسته شده ورهی یمشک

عطر رو  نی. چه خوب که اگرفتیم یبهارنارنج، احساساتم رو به باز یبو یدرست مثل سرمست

. به خودم برگشتم مردمیخودم م ینظرش کنه، تو یکه کس نیوگرنه از حسادت ا زد؛یسرکار نم

 حرکت کرد. نیو استارت زدم. ماش

 نیا یتو یاش حتچال گونه یبیبهش انداختم. آه که دلفر یرچشمیز زیگوشه چشم، نگاه ر از

من رو به جنون بکشونه. دنده  تونستیم داد،یهم فشار م یرو رو ششیآرایب یهالحظه که لب

 یبه جلو، تو رهیو خ فشیهاش قالب دسته کرو عوض کردم و کامل به سمتش برگشتم. دست

 من شکسته شد: یبا صدا نیاتاقک ماش یتو حاکمفکر بود. سکوت 

 !هیدونستم امروز چه روز یمن نم -

رو روبه رهیبه چهره مغمومش انداختم. همون طور خ یاهنگمیبار، ن نیبه جلو برگشتم و ا دوباره

 یزیچ خوادینم دونستمیعبور کردم. م ریسکوت کرده بود. با عوض کردن دوباره دنده، از سرعتگ

 یکه صدا کردمیدستم وارد م ریبه فرمون ز یبه صحبت نکردم. فشار یاصرار نیهم یبگه و برا

 باعث شد به سمتش برگردم. زشیر
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 !یامون هستخونه یکه امروز توممنون  -

حضورم  یو به سمت پنجره برگشت. برا دمیدندون کش ریپهنم رو ز یهالب لش،یدلیتشکر ب از

و حالت رو خراب  شدیهات جمع مچشم یکه تو یبود؛ درد یدرد بد یکسیممنون بود؟! ب

 بیهاش عجمادرم شده بود. حرف هی. آه که چه قدر شببستیکه راه گلوت رو م ی. دردکردیم

بدون عکس العمل « بودنت ممنونم! یاز خدا برا»: گفتیکه بهم م یداد. مادریمادرم رو م یبو

 منتظره به عقب پرتم کرد. ریکه غ یفشرده شد و سرعت شتریپام ب ریپدال گاز ز ،یا گهید

منِ  ،یزود نیبه هم ی. حتشناختیمن رو م یول م؛یلحظه هر دو از هم ممنون بود نیا یتو دیشا

 خواستیم دایکه دهنم به تشکر از بودنش باز نشد. دلم شد یعوض شده رو هم شناخته بود. من

اما...  ره؛یگیلک بودنش دلم م یو تو یحوصلگیکه اعتراف به آروم کردنش کنم. اعتراف کنم از ب

 رو خراب کرده بود. میزندگ یلعنت یاما نیا شهیهم و

پنجره رو تا ته  شهیش نیهم یروشن کردن کولر نبود، برا یبرا یازیاونقدر خوب بود که ن هوا

دور زدن به سمت بازار، روشن  یدار روش گذاشتم. راهنما رو برا هیفرستادم و دستم رو زاو نییپا

 اش بلند شد:کردم که صداش شتاب زده

 !رمیبازار نم -

گردنم، متوجه تعجبم شد.  عیتم و خودش با گردش سرکه از هم فاصله گرفته بود رو بس هاملب

 شیمشک یزده از روسر رونیب یتونیز یموها یخواست برم؟ کم یقرارمون بازار بود. پس کجا م

 رو داخل فرستاد.

 برم سر قبر مامانم! خوامیم -

صداش من رو مسکوت کرد. راهنما رو خاموش کردم و به راهم ادامه دادم. فقط خدا  غم

 ادیرو فر شیمادریکه ب یدار مچاله شده بود. بغضبغض یصدا نیطور قلبم از اکه چه دونستیم

داشتم که بگم؟ دوباره  ینزدم. اصال چ ی. حرفکردمیبودم و خوب درکش م دهیزد. درد کش یم

. پشت دشیکش یم نییبه سمت پا ،یرحمیکنار انگشت شستش افتاده بود و با ب شهیبه جون ر

که بهش محکوم  یبه سکوت میشگیدهانم گرفتم و سکوت کردم. اجبار هم یو جلودست چپم ر

 بودم.
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از من بود.  یو نه من! انگار که منتظر حرف شدیم ادهیرو آروم خاموش کردم. نه اون پ نیماش

 ت،یحد از مظلوم نی. اآوردمیدر برابرش کم م دایگرفته بودم و دست خودم نبود. جد یمونالل

 یتونستم بهشون زل بزنم. دست یکه نم زدیم ادیرو فر اشدهیخمـار و کش یهاچشم یتو یدرد

هاش همچنان . دستشدیدستم حس م ریز میشلوار کتان مشک یو تاروپودها دمیرونم کش یرو

به سمتش کج  یبود. باالخره، جرأت به خرج دادم و کم فشیشده به دسته ک رهیقالب هم، گ

از صورت  وقفهیکه ب یشفاف یها. اشکختیری. گوله گوله اشک مشدیشدم. باورم نم

( عضالت قلبم رو حس نکردم، دروغ یکه اسپاسم)گرفتگ گفتمیم. اگه کردیم زشیاستخونش ر

! هر دو به نظر ه؟یچ یو درموندگ یچارگیفرق ب یدونستیم رو بهش دوختم. مگفتم. نگاه درمونده

حداقل هنوز  ،یدیرس یچارگیبه ب یبه خودش رو داره. وقت بودن؛ اما هر کدوم درد مخصوص یکی

 !یرسیم یبه درموندگ ،یرو از دست داد دیام ناما اگه درست همو ؛یدار دیراه ام

شناختمش حساس بود؛  یحالش رو خوب کنم! م تونستمیبا حرف هم نم یبه من که حت لعنت

 دهن باز کردم: ،یکلنجار ذهن ی. بعد از کلکردیکار رو نم نیجلب توجهم ا یاما برا

 نکن! هیرامش گر -

دهنش  یشد. شروع به هق زدن کرد و با پشت دست چپش، جلو اشهیتازه آغاز شدت گر نیا و

هام زد و برعکس من، عادت به ساعت انداختن داشت. چشم یبرق م لشیرو گرفت. ساعت است

هاش قرمز و چشم شینیشدم و ب و صورتم در حال عرق کردن بود. دوباره سمتش خم زدیدودو م

هام ترس برم داشت و مردمک چشم یاگند زدن ماهر شده بودم. لحظه یتو امتورم شده بود. چر

حاکم بود و مِن کالفه، دلم  یسوز دارش، تنها صدا یصدا ؟یچ شدی. اگه آروم نمدیرقص

 فشینح یهاامکان نداشت. شونه نیکردم! اما ا یبغلش م دی. مثال شاکردمیم یکار خواستیم

رو تحمل  یکس یکه درد ب دونستمیم یخوببود و من به تابی. بخوردیوقفه و ناآروم، تکون م یب

هام به شدت مشت شد و هاش بگه. دسبغلش از عاشقانه یکه تو ی. درد نداشتن مادرکنهیم

 ادامه دادم: ،یسختبه

 کن! یدلت گرفته. خودت رو خال دونمیناراحتت کنم. م خواستمینم -

که به شدت به  ییهاآدم نیچه طرز حرف زدن بود؟ از تمام اون شش سال، ب نیا آخه

رو  یالاقل آروم کردن کس ای رمیبگ ادیرو  نیچرا نتونسته بودم ا دادن؛یم تیاحساساتشون اهم
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رو  شینیبود و ب هاش مقطعکه من هستم. نفس گفتمیو م زدمیکه پشتش م نی. اگرفتمیم ادی

روشنش، پاندول وار  یاقهوه یهاهیعنب ی. آروم به سمتم برگشت. مردمک مشکدیشبا صدا باال ک

 دکیرو به  یکه حس ترس و گرفتگ ییهاپر دردم، در حال گردش بود. چشم یهابه سمت چشم

ممکن رو  تیوضع نیترحالتیفردارش، حاال ب زیر یهاو مژه دیلرزی. چونه گردش مدیکشیم

 یو متورم ب کیکوچ یهابا لب یاش، هارمونقرمز شده کیکوچ ینیب یها. پرهکردنیتجربه م

 یشده بود، دلم رو برا ختهیکه به سمت راست صورتش کج ر یتونیز یرژش داشت. موها

اش من رو به خودم گرفته یو صدا رمیازش نگاه بگ تونستمیخلوتم لرزوند. نم یبار تو نیچندم

 ند:برگردو

 مامانم! شیبرم پ یجور نیخونه؟! طاقت ندارم ا میبر شهیم -

 دهیرونم کش یحرف گوش کن، سر تکون دادم و دست راستم دوباره به رو یهامثل بچه درست

 یکه ادا یزییوجور کردم. پس کو اون ژاجمع یشد. آب دهنم رو قورت دادم و خودم رو کم

 یکه تو ی. حس گرفتگی! پس کجا رفت اون همه خونسردآورد؟یوسخت رو در مسفت یهاآدم

روشن  نیجاش چرخوندم و ماش یرو تو چییجوالن بود رو کنار زدم. سو لدر حا منهیقفسه سـ*ـ

 حرکت کرد. نیو ماش میگاز دادم تا از حالت لرزش خارج شد ی. کمدمیرو کش یشد. دست

 چهارم فصل

 مقنعه جانیشد. با ه رهیاش که گل انداخته بود، خنگاهم به صورت چال افتاده نهیسـ*ـبه دست

سرش، درست  یباال ییطال رهیاز گ شیتونیَلخت ز یرو از سرش برداشت و موها شیاسورمه

شده که  شیهمه سرخوش نیباعث ا یزیچه چ نمیمواج شد. منتظر بودم بب نییبه پا یمثل آبشار

 خورد: جیهال پ یفضا یشادش تو یصدا

 .دمیباالخره قبول کرد. دست راستش شدم. االن اکثر کاراش رو من انجام م -

 یزیو باالخره، تونسته بود به چ گذشتیم یشمیشرکت ابر یاز حضور رامش تو یاهفته چند

 یبرا یاز مدارک یهفته مونده و دستم خال کیتنها  یشمیبرسه. تا قرار ابر میخوا یکه م

 نی. کالفه بودم و از اکردینم تیکرده بودم که کفا دایپ یاسناد یسر کیبود. البته  شیریدستگ

مبل  یخان که روزد. نصرت یرو دامن م ینگران نیا شیآت اد،یب شیپ یقراره چ دونستمیکه نم
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. چرخوندیدستش رو آروم م یتو دیسف یهافکر، توپک یدم در هال نششسته بود، همچنان تو

 رامش که با سکوت من و پدرش مواجه شده بود، با تعجب دستش رو باال آورد و ادامه داد:

 م؟یخواستینبود که م یزیهمون چ نیمگه ا -

در آشپزخونه بود.  کینزد بایتقر ده،یتابلوفرش نشسته بودم و رامش تازه از راه رس ریمبل ز یرو

 یگار که تمام ذوقش کور شده بود. دستم روکرد و ان یاش، به ما نگاه مگشاد شده یبا چشم ها

 کردم: تریزانوم قرار گرفت و لب

 هفته مونده. کیفقط  انیبا سبحان یشمیو تا قرار ابر میندار یچرا؛ اما هنوز مدرک کاف -

ببرم. کالفه،  نیکه داشتم از ب یدیصورتش رو با ناام یتو یهمه شاد نیا تونستمیم طورچه

صحبت لب باز کرده بود که نصرت خان زودتر  ی. رامش برادمیکش میاقهوه یموها نیب یدست

 گفت:

زندان به مالقاتش رفتم،  یتو یجمع کرده بود و وقت یمدارک اشهیپدرت عل شیها پسال ادمهی -

 بهش برسه. یدست کس دیبهم گفت نبا

 نین ابودم و اون اال خبریکه ازش ب یخان برگشتم. مدارک مهمگرفته نصرت یسمت صدا به

. دمیبلندم کش یشونیبه پ یپرتاب شده بودم، دست نییبه پا یانگار که از پرتگاه گفت؟یرو م

قدر راحت از و چه دمیخوابیتفاوتش، از حد باورم خارج بود. من چند شب بود که نم یلحن ب

 لب زدم: یا. نا باور با ضربان قلب اوج گرفتهزدیگذشته حرف م

 !ن؟یگیم نیو االن دار نیدونستیرو م نیشما ا -

وقت صدام براش بلند نشده و  چیجا خورده از لحن تندم، به سمتم برگشت. ه خاننصرت

 یا. بدون هل کردن، دنبال جواب قانع کنندهکردیم موونهیکارش د نیجا بود؛ اما ااحترامش به

 که حداقل آرومم کنه. ی. من هم منتظر جواب بودم، جوابگشتیم

 مونده باشه. یسند کنمیو من فکر نم گذرهیم هیقض نیسال ها از ا -

که برگشته بودم تمام فکر  یدوماه نیا یحرف بزنه. تو شیفکریتونست انقدر راحت از ب ینم

که  گفتیراحت بهم م یلیخان خبود و نصرت یشمیاز ابر یکردن مدرک محکم دایو ذکرم پ

 از جا بلند شدم. یت و عصبشکس میبار پوسته خونسرد نی! اکرده؟یفکر م یچبه

 مرد... ریتورو انقدر آشفته کرده؟ باور کن منِ پ یبابا جان چ -
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کردم و تن صدام  یریبود و لب باز نکرد. از ادامه حرفش جلوگ دهیبود. د دهیرو د میآشفتگ پس

 اراده باالتر رفت: یب

که فکر  نیگیراحت بهم م یلیازش بودم و شما خ یمن تمام مدت به دنبال مدرک قانون -

 به درد بخوره؟ اون مدارک کجان؟! نیکردینم

نبود،  نیاز رادو شباهتیکه ب زشیو ر کیکوچ یهادارتر و چشمژرف شیشونیپ یرو یهاخط

 یکرده بود. زجر ریماجرا، تمام من رو درگ نیجور رفتار کنم؛ اما ا نیا خواستیشد. دلم نم زتریر

 نیاش بلبه مقنعه چوندنیجز پ یالعملکنه. عکس دایپ نایپا تونستیم هانیکه زودتر از ا

ها به تعجبم دامن پله یاز باال نیرادو یو صدا دمیدیو بلندش از رامش نم یقلم یهاشتانگ

 زد.

 دارم. یمن راه حل بهتر -

نازک کرم  شرتیبود و ت شیمشک یشلوار ورزش بیبه سمتش برگشت. دستش داخل ج سرها

بهش انداختم.  ی. فکم همچنان منقبض بود و از پشت مژه، نگاهاومدیرنگش به قد متوسطش نم

دست خودم نبود. آروم، انگار که  منهیشدن قفسه سـ*ـ نیو کنترل باال و پا زدمینفس نفس م

 اومد. نییها پابود، از پله ییشوفشن یتو

که  ی. کارمیرو هک کن لشیمیکه ا نیا ای م،یکن دشیراحت با دخترش تهد یلیخ میتون یم -

 .یکردیم شیچند وقت پ دیبا

حدقه به سمتش  یهام رو توبود و چشم دهیصورتم هم رس یانقباض به تمام اعضا نیا

افکار  نیکه با ا نیبرگردوندم. زبونم از افکارش که باز به سر خونه اول برگشته بود، بند اومد. از ا

 :دمیم بهش توپقفل شده یهادندون یاز ال یعصب کرد،یجو رو متشنج م

 باشه! یقانون دیبا یانجام بد یکار قانون یخوا یم ی! وقتستین یباز هی نیا -

. دادمیرو م هامیداریکه من تاوان شب ب یمبهوت بودن، در صورت م،یوجهه عصب دنیاز د حتما

از هم  یی. معلوم بود که جااومدمیاز پسشون برنم نیاز ا ترشیکه ب یفکر یهاتاوان شالوده

. فقط کنمیم هشیطور دارم توجچه دونستمیخودم هم نم ر،یتفاس نیا ی. با تمامپاشمیفرو م

. شدیختم م یبرگشتیبه راه ب یاهر فکر احمقانه شکینکنه؛ چون ب یاخواستم فکر احماقانهیم

 بود. رهیهنوز به سمتم خ ن،یشده و گرد رادو زیر یهایعسل
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 !کنم؟یمن اشتباه م ای هیقانون یو ب یبرداشتن اسمش دزد یزیچ یاز اتاق کس یواشکی -

بود رو  شیشلوار ورزش بیج یکه تو یکردم و دست یاش نگاه مکم پشت و باال رفته یابرو به

از  یخبر گهی. دزدیمغزم عطسه م یافکار منهدم، رو نیا کرد؟یآورد. من رو مسخره م رونیب

 آروم و باحوصله نبود. نتونستم تحمل کنم و رک شدم: زییاون ژا

! به نظرت خواهرت براش دم م؟یکن دشیاسنادش کد داره جناب متفکر! با دخترش تهد یرو -

 !ست؟یتر ندست

کرده. لعنت به من که گند زدم!  یاز حرفم برداشت بد دمینگاهش که مواجه شدم، فهم یتند با

سرعت سمتم پا تند کرد و من فرو برم. به صدایانم رو بهام کنار پام مشت شد و آب دهدست

 یآورد. مشت ورشی میمشک شرتیت قهیسمتم بودم که به سمت  عشیبُهت حرکت سر یهنوز تو

و انگار که استخون صورتم در حال ترک برداشتن  دیچیفکم پ یتو ،یو درد گس ردحواله صورتم ک

 ش،یناگهان یری. متعجب از غافلگدیرسیمداغم  یهارامش بود که به گوش «نیه»یبود. صدا

که کرده، به  یمبل پشتم افتادم. ناباور از کار یبا آرنج رو تعادلیبرخورد کرد و ب زیپام به م

رو  دنمیزد و انگار که با هر نفسش، قصد بلع ینفس مشدم. نفس رهیخ زشصورت متورم و قرم

به  دواریاش، تهد. انگشت کوتاه اشارهکردمینگاهش م یجیداشت. من همون طور ناباور و با گ

 ادامه داد: ش،یبرزخ یهازده با چشمسمتم گرفته شد و زل

 نفهم! ،یگ یم یبه بعد بفهم چ نیاز ا -

باشه که  ینیهمون رادو نیا کردمیبود؟ باور نم نیرادو نیا د،یزد و برق از سرم پر ادیفر

 ی. همونشدیمحدوده نم هیقت بلندتر از و چینه چندان بمش، ه یکه تن صدا ی. همونشناختمیم

تکون  یو سر داشتی. چشم ازم بر نمشدیخونه احساس نم یکه انقدر آروم بود، حضورش تو

لبم جا  یکه رو یبرگرده. به خودم اومدم و با انگشت اشاره پهنم، رد خون کم میاریوشدادم تا ه

 اش،نهیو نگاه کدر شده از ک شدیهوا پخش م یتو شیعصب یهامونده بود رو پاک کردم. نفس

 نیکه از فکش به چ ینبود. انقباض نینگاه مال رادو نیصورتم بود. ا یشده تو ختهیر یموها یرو

 شناختنش؛ی. انگار که ماومدیخان هم جلو نمنصرت یکس؛ حت چیبود. ه دهیرس شهاچشم ریز

 دمیرون پام کش یعادت، روبودم. کف دست راستم رو طبق  دهیرو هرگز ند نیرادو نیاما من ا
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 یاش نگاه انداختم. فک درد دارم رو به کار گرفتم و دهنم با درد بدمشت شده یهاو به دست

 کنم: رومشکردم آ یباز شد. سع

 بهم بگو. یدار یاگه با من مشکل ،یتو منظورم رو بد متوجه شد -

 یکج شخندی. ندیشکم پشتش ک شیبه ر یکوتاهش شد و دست یشونیتارش سوار پکم یابروها

 زیخمیمبل به سمتم ن ی. روکردینگاهم م رتیسوار کرد و با تمسخر و ح کشیبار یهالب یرو

خودم رو فراموش کرده بودم و انگشت اتهامش  تی. عصباندادیبهم نم یاجازه حرکت یبود و حت

 لیهمراه بود. به سمتم ما یاز سرخ ییهاروشنش، با رگه یهاگرفت. چشم راردوباره سمتم ق

 صورتم گفت: یتو دیلرزیم تیکه از عصبان ییشد و با صدا

به اون  دنیرس یخواهرم برا یکرد یندارم؛ بلکه با حرفات مشکل دارم. کار یمن با تو مشکل -

که به ما  یدار ییجدا یهانقشه دمیفهم یکه برگشت یبه خودش افتخار کنه. از روز کهیمرت

! فهمه؟ینم یکس یکنیو فکر م یزنیحرف م میفهمیکه نم یما به زبون یکه جلو نی. ایگینم

رو من برداشتم،  یگذاشته بود زیم یکه رو یاترم هست، من! شمارهبگم از تو زرنگ تبه دیبا

 مثل آقا آرش شما! گه،ید میخودمون رو دار یشنودش کردم. از کجا؟ مام رابطا

 یماجرا نیوارد ا دیبست. آرش؟! نه، اون نبا خی یصفر، به آن ینفم یدما یمثل قرار گرفتن تو تنم

هام . من بهش قول داده بودم و هنوز وقتش نبود. گشاد شدن مردمک چشمشدیمهلک م

تفاوت و خونسرد  یخودم رو ب تونستمینم شه،ی. برخالف همکردیم دایمغزم رو هو یارادگیب

 یبرا یبودم؛ اما االن وقت یعصب نیرادو ییو خودنما یفکر یکه از ب نینه! با ا آرشنشون بدم. 

نکنه. چه طور ازش غافل شده بودم. با  یاکردم تا کار احمقانه یآرومش م دیمجادله نداشتم و با

کردم تعجب  یسع ر،یتفاس نینداشتم. با تمام ا واریاز پشت د یدور خودم، خبر دنیکش وارید

 دهیشن نیکردم، از رادو یکه فکرش رو م یحرف نیترآورکار رو خراب نکنن. رعب امهچشم یتو

 بگم که نصرت خان مداخله کرد: یزیو خواستم چ دیلرزیپهنم بدون کنترل م یهابودم. لب

 !نیرادو یکردیکار زشت رو م نیا دیکه بود نبا یهرچ -

. بردیرو به راحت م یناآرومم رو کم الیبهم اعتماد داشت، خ یطیهر شرا یمرد تو نیکه ا نیا

بار به سمت پام  نیدوم یبود. دستم برا گرفت،یکه نگاه ازم نم نیهام هنوز زوم رادوچشم

 کردم مسلط باشم: یتنم جا گرفته بود. سع یهاتک سلولتک یتو یشد و استرس دهیکش
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 ...ستین یادوسته و کاره هیآرش فقط  ،یکنیتو اشتباه م نیرادو -

 زد. هیروبه روم کنار در هال، تک واریبه درو از ادامه حرفم منع کرد و  من

 !یجوابمون رو داد یجور نیو تو ا میما بهت اعتماد کرد ه،یکه اون ک ستیبرام مهم ن -

پهنم رو افتاده  یهاشونه ن،یو برداشت غلط رادو رفتیمغزم رژه م یرو ،یمثل چمنزن ،یکالفگ

 یتو یدیو ناام دهیهمون طور ترس مغموم رامش شدم. یهامبل بلند و متوجه چشم یکرد. از رو

تر کردم و طعم  یاشتباه کردن. لب دنیفهمیم دیخمارش، چمبره زده بود. با یهامردمک چشم

 کرد. یخون، دهنم رو تلخ م ندیناخوشا

 سرجاش گفته بشه. دیبا یزیمن به اعتمادتون خدشه وارد نکردم؛ بلکه هر چ -

 هشدار داد: رفت،یاز در م رونیطور که به سمت بهمون نیرادو

 !ریفقط از خواهرم فاصله بگ ،یکنیم کاریچ کنهینم یبرام فرق گهید -

در خشک شد. االن وقت  یفلز رهیدستگ یرو نیدست رادو م،یزنگ گوش یبلند شدن صدا با

بدتر  داشتم،یاگه بر نم یول کردم؛یصداش رو خفه م دیزنگ زدن نبود. االن نه! با یبرا یمناسب

. دیلرزیهام مدست دی. نبادمیکش رونیب بمیرو از ج یو با اکراه گوش دیپری. پلک چپم مشدیم

 تماس، دم گوشم گذاشتمش و جواب دادم: یبرقرار زبعد ا

 بگو آرش. -

 یطورمکث، به ی. بعد از کمشهیاسمش، شستش خبردار م دنیو با شن هیآدم باهوش دونستمیم

 واضح بود، جواب داد: شیجیکه گ

 ؟یکه بهت گفتم رو گفت یزیبهشون چ -

فرش بودم. نفسم با  دیسف شهیر رهیو خ کردمینگاه نم یشده، به کس یکه دچار خبط یکس مثل

 از هم باز شد: یهام به سختصدا راه خروج گرفت و لب

 نتونستم. -

 ی. رامش روزدیهاش، دودو مچشم یگردن کوتاهش رو به سمتم برگردوند و انتظار تو نیرادو

 کردم و آرش ادامه دهنده حرف شد: یاجا شد. سرفهجابه میمبل کنار

 !ز؟ییشده ژا یزیچ -
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 تونستمیهمه چشم منتظر، چه طور م نیبلندم وارد کردم و با ا یشونیبه پ یدست چپم فشار با

هام رو بستم و بگم. چشم یزیچ ستنیکه بلد ن یحق نداشتم به زبان گهید میبزنم. از طرف یحرف

 جواب دادم:

 ...ستینه؛ اما اوضاع خوب ن -

هام از شدت هام باز شد و دندونشد. چشم دهیبا شدت از دستم کش یگوش ن،یح نیهم در

 میبلندگو رفت، درست مثل نس یآرش که رو یتودماغ ی. صدادیهم لغز یرو نیرادو یفکریب

 کنه. یتونست مثل من تظاهر به خونسرد یبه گردباد شد. آرش نم لیتبد ،یمواج روز شرج

 ؟یچرا بهشون نگفت م،یاون جا چه خبره؟! زمان ندار ز؟ییژا -

 با زل زدن به من شروع کرد: زد،یکه با صاحب گروگانش حرف م یریمثل گروگانگ نیرادو

که  یابراتون ازش گفته. همون خانواده سه نفره ادیز زییکه ژا ی. هموننمیاحوال آقا آرش. رادو -

. زدیحرف م یما باهات رمز یراحت جلو یلیکه خ ی. هموننیقصد از هم پاشوندنش رو دار

 کنم؟ یمعرف شتریب ای یشناخت

 یصدا ،یقصد پاشوندنشون رو کردم. بعد از مکث طوالن یخودش؟! من ک یبرا گفتیم یچ

 :دیچیصامت خونه پ یفضا یمحکم آرش تو

بهتون بگه رو  دیکه با ی! نه! خودم اونزییرو بده ژا یگوش ،یخوا یم یو چ یهست یک دونمینم -

اما من االن  ؛یمن رو بشناس یتون یم یبخوا یا گهیو هر وقت د میندار یادیگم. ما وقت ز یم

قراره اختالس بزرگش رو  گهیهفته د کیتا  یشمی. ابرمیرشیدارم که هممون درگ یترکار مهم

 یک دونمیکه گفتم نم نیدامن پدرت رو گرفت. ا شیسال پکه شش یکنه، همون اختالس ارتکر

. اون ستین یزیچ یجز خوب ز،ییبدون قصد ژا نمی. اشناسمتیخوب م یلیبرعکس خ ،یهست

 از کنارش رد شه. تیاهمیب ضه،یکه بهش گفتم پدرت مر یبرنگرده و وقت تونستیم یحت

 ترسهینم یزیکه از چ دادیشعار م شهی. همکردیداشت کار رو خراب م ش،یرکیبا تمام ز آرش

منحل  شتریرو ب زیداشت همه چ قتیبار حق نیاما ا گـه؛یرو م قتیبرمال شد، حق یو اگه روز

اولم براش  گفتم. دروغ یکردنشون چ دایبه پکه راجع ادشهیهنوز  نیدونستم رادو ی. مکردیم

نگاهش رو حس کنم. دلم  ینیسنگ تونستمیو م رفتمیور م میمشک شرتیت قهیرو شد. با 

کرده بودم و تنها راه  ریگ یاتاق ی. انگار که توشدیم ریختم به خ زیفقط همه چ خواستیم
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 دهیخطاب به آرش شن نیرادو یکه برام مهم بودن، بود. و صدا ییهاخروجش، از دست دادن آدم

 شد:

 !؟یکه به داداشمون زنگ زده، تو بود یابهیپس اون غر -

نگاهش که  نیاز ا دایکرد. جد دایپ یتالق نیگر رادوهام با نگاه مؤاخذهکه بلند شد، چشم سرم

باورم کنه،  یفقط کس خواستی. دلم مشدیبهم القا نم یقصد متهم کردنم رو داشت، حس خوب

بود، سر کج کردم. ارتش قطرات  ستادهینار در آشپزخونه ابه سمت رامش که هنوز ک نیهم یبرا

صدا،  یو ب یجنگ بودن. رامش با گنگ نیپوست صورتم، در حال برنده شدن ا دونیم یروعرق، 

 رترید بارنی. آرش اگشتیم ریاتفاقات اخ لیذهنش به دنبال تحل یانگار که تو ده،یپر یبا رنگ

 جواب داد:

 یتو هالیتونستم بفهمم همه فا یشمیاتاق ابر یگفته؛ اما من از شنود تو یچ زییدونم ژا ینم -

 .ستیهکش کنم و زمانش ن تونمیشده. متاسفانه نم یاتاقش، مخف یلپ تاپش که تو

که کرد، پدرم و نصرت خان رو با تهمت ناروا  یبا اختالس یشمیدونستن که ابر یاشون م همه

هام مشت شد و دلم پر شده بود. دست یریمچگ از نیزندون کرد؛ اما وجود رادو یراه

 جواب داد: هیبا کنا نیرادو بارنیبره. ا شیپ یجور نیماجرا ا خواستینم

 !ز؟ییمندم. مگه نه ژابه قانون عالقه یلیاتفاقا منم خ -

بود،  دهیراه برگز نیسکوت رو بهتر شهیو به نصرت خان که مثل هم دیحدقه چرخ یتو هامچشم

بار  نیمتهم رو من اشغال کرده بودم. ا گاهیو تنها جا میدادگاه بود ی. انگار که تودیبود، رس

 :دیاز لرزش، خطاب به آرش به گوش رس ییهابدون خش رامش، با رگه یصدا

 کنم... یهفته کار هی نیا یتا تو کنمیرو م میمن تمام سع -

 یشیدرست مثل شش سال پ مواجه شد. رامش نیرادو خگریتوب یهایادامه حرفش که با عسل و

تر شده بود، بود؛ اما برعکس همون شش سال گذشته، آروم یطلبآدم صلح شناختمش،یکه م

 کرد: یمثل امروز. آرش تشکر یبزرگ یهامهلکه یمن نه، برا یآروم. البته برا یلیخ

 .نیکنیم یبراتون جبران کنم، کار بزرگ دمیواقعا ممنونم! قول م -

روش  شیکه چند لحظه پ یمبل یرو رو یتماس رو قطع کرد. گوش ،یکوتاه یظبا خداحاف نیرادو

خان عزم بلند رفت. در که با شدت بسته شد، نصرت رونیبار از در ب نیبودم، پرتاب کرد و ا
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 گهیاما از بخش د تشه؛یاز شخص یآرامش و سکوت جزئ نیدونستم ا یکه م نیشدن کرد. با ا

بود، انتظار حرف زدن داشتم. اتفاقات رو کنار زدم و دوباره به همون  فرماکه حکم تشیشخص

ته ذهنشون رسوب کرده؛ اما احتمال  یادیسؤاالت ز دونستمیکه م نیخونسرد برگشتم. با ا زییژا

 نینشدن. با هم ریکه گفته بودم ازم دلگ یدروغ یخان و رامش برادادم که نصرت نیرو به ا

 اف کردم.صدام رو ص ،ییاحتمال کذا

 !ن؟یکه پدرم بهتون داده بود رو بهم بد یآدرس نیتونیخان، منصرت -

 رهینبوده، با دقت به صورتم خ یاز جدال و تنش یخبر ش،یکه انگار تا چند لحظه پ یطور قایدق

 شد و لب زد: ترکی. نزدگشتیم یزیشد. انگار که ذهنش پر حرف؛ اما به دنبال چ

 !؟یرو فروخت تونیمیخونه قد -

کرد  ریداشتم و اون زمان مجبور شدم بفروشمش. چشم هام رو ز ازیرفتن به کره به پول ن یبرا

 و پرشک جواب دادم:

 طور؟!فروختم. چه شیشش سال پ -

. انگار که اون هم مثل زدیدرونم موج م ا،یدر یمثل امواج رو یاتکون داد و دلهره یسر متفکر

 ازهم فاصله گرفت: کشیکبود و بار یاهگذشته نشسته بود. لب یکشت یمن، تو

 !؟یکارش کرد یرَم بود. چ هیداشت که توش  یپدرت گاو صندوق -

 .ارمیب ادیکردم به  یو سع دمیکش شهیرو از ر میاقهوه یپدرم؟! موها گاوصندوق

 یاشون توآرش باشه. همه شیاتاق کارم، پ یکشو یتو دیبابا رو با خودم بردم، االن با لیوسا -

 رمزدار بود. فیک هی

بدون خشش  یجلو گذاشت و با همون صدا ینداشت، قدم یکه تا االن حضور پررنگ رامش

 :دیپرس

 !ست؟یبه ادامه کار من ن یازین گهید م،یکن دایاگه اون رَم رو پ یعنی -

انگشت شست دست راستش و  دنیبود؛ اما به مرز خون رس دهیهاش رو دزدکه چشم نیا با

که  یسخت طیدست چپش، نشون دهنده افکارش بود. انگار ترس شرا یمچاله شدن مقنعه تو

که خودم لبه پرتگاه  نی. با اشدیم رهیبود، بهش چ یازش به دنبال راه ییرها یهر لحظه برا

 خاطرش لب باز کردم: نانیاطم یابودم؛ اما بر یدیناام
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 کرد، آره؛ اما تو به کارت ادامه بده. داشیاگه بشه پ -

از دستم  یافتاد. کار نییپا نیهم فشرده شد و سرش سنگ یرو شیگ و گوشترنکم یهالب

رفتن به اتاقش، از  یمبل بردارم. زودتر از من، برا یرو از رو میو خم شدم تا گوش اومدیبرنم

 شیو مشک دیسف یابروها نیب یاگره چیبار ه نیخان که اپله ها باال رفت. با نگاه کوتاه نصرت

 ییصدا ل،یدلیوار و ب. زمزمهکردیو منتظر نگاهم م دیها باال رفتم. به اتاقش رساز پله اشت،جا ند

 ازم خارج شد:

 !شهیدرست م یزوداما به ؛یندار یخوب طیشرا دونمیم -

کار  نیلحظه ا نیو نکردم، هم کردمیآرومش م دیکه با ییبرخالف تمام روزها خواستیم دلم

 یهاش روو پلک دیکش ترنییرو پا شیکاربون یآب زیم که لبه شومحال بود نیهم یرو کنم. تو

 ریخوش عطرش ز یشامپو یداد و بو د،یرسیاش مکه تا سرشونه ییبه موها یهم افتاد. تاب

قدر بود که من رو عطر چه هی. مگه قدرت شدمیم خودیشد. داشتم از خودب نییمشامم، باال و پا

شدن دست و پا  داریب یخاطرات، برا یاغما ی. تودادیسوق م شیسمت شش سال پ طورنیا

ترسوندنش، بغلش  یو از پشت، برا ستادیا یافتادم که پشت پنجره ته هال م یروز ادیزدم.  یم

 یدیخلسه ناام یکه تو ییپدرم رو داده بود. همون روزها یکه به من قول آزاد ییکردم. روزها یم

زود عاشقش شدم؛ اما حسم  دمید یکردم، م یمبودم و رامش نجات دادم. با خودم که فکر 

 خواستیحال برگشتم و دلم م تیعشق بود. به موقع نیترهمون زمان خالص ینسبت بهش، تو

 نه! اما بردم؛یموهاش فرو م یدستم رو ال

هام، به اتاقم و با به خط کردن لب دیموندن رو صالح ندونستم. خودش هم فهم نیاز ا ترشیب

 دنی. بعد از کشگرفتمیبا آرش تماس م دی. بازدیاز حد معمول تند تر م یبرگشتم. ضربانم کم

رو از گوشم فاصله  یاش رو لمس کردم. چند بار بوق خورد و با تعجب گوشرمز، شماره یالگو

تماسم  م،یکردیکه بحث م یزمان یحتوقت؛  چی. هدادیبود که جوابم رو نم یبار نیاول نیدادم. ا

بار تماس  نی. چندکردمیبود و نبودن االنش رو درک نم یافهی. آرش آدم با وظموندینم جوابیب

 ریز میچند سانت شیو ر دهیکش فمیرد یهادندون ریکم زهام کماز جواب. لب غیگرفتم؛ اما در

 حس شد. دستم
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آوردم و  رونیب یکیرو باز کردم. جعبه کوچ یاول پاتخت یگذاشتم و کشو یپاتخت یرو رو یگوش

 دیخطم رو شنود کرده بود، پس با نیازش برداشتم و اگه رادو یکارت میدر جعبه رو باز کردم. س

آوردم و با  رونیرو زدم و خاموشش کردم. قاب پشتش رو ب ی. دکمه پاور گوشکردمیعوضش م

 دونستیهام رو داشت و خودش مماره تمام خطکردم. آرش ش نیگزیکارت رو جا میس اط،یاحت

جعبه گذاشتم و به جاش  یرو تو یکارت قبل میزنگ بزنه. س دیدر صورت خاموش بودن با

. درسته که کردمینگاه م وانیپر ل مهیبودم؛ اما به ن یعصب نیکه از کار رادو نیبرگردوندم. با ا

سر فرصت،  دیخودم بودم و با یهااما من هم دنبال جواب دن؛یشد که فهم بوقتش نبود؛ اما خو

 .گشتمیم دیبه دنبال اون کل

آشنا شده  بایتقر دشیروبه رو نشم. با اخالق جد نیبا رادو گهیبودم د دوارمیرفتم. ام رونیدر ب از

ازم سوال جواب کنه؛ اما االن وقت  یبه همه چراجع خوادیم دنمیدونستم که با د یبودم. م

به  یینگاه گذرا جانیداشتم از هم یبودم و سع دهیها رسماجرا نبود. به پله نیا یبرا یسبمنا

 زدمیسالن نبود و حدس م یخان هم تونصرت ینبود. حت نیاز رادو یسالن بندازم. انگار خبر

 اومدم. نییها رو پابه اتاقش برگشته. آروم پله

 ادآوریخونه سمت هال، عدد هفت و رب رو مدام آشپز واریزده به د کهیت دیساعت سف زیآو پاندول

 بازمهین یکه رامش داخل باشه، در چوب نیو با حدس ا اومدیاز آشپزخونه م یی. صداشدیم

پشت به  ،یچوب یهادر، جنب قفسه یآشپزخونه رو کامل باز کردم. رامش کنار کانتر رو به رو

 نترسه. دنمیرفتم تا از د ترکیبود. آروم، نزد یزیحال خوردن چ رمن، د

به  شیو گوشت کیکوچ یهاکرد. لب یفیهام شروع به لرزش خفروم، دستاتفاق روبه دنید با

هام چشم یاز جلو ینامفهوم ری. تصاوخوردیداخلش رو م عیبود و ما دهیچسب یدیسف ینیکاسه چ

و  نیهام سنگ. نفسدادیرو م شیگواه شش سال پ ریامکان نداشت! تصاو نیا ن،یرد شد. نه! ا

نور آفتاب از پنجره  ستاده،یآشپزخونه پشت به من ا یمادرم بود. درست تو ری. تصاودگرفته بو

شده بود. با خنده به سمتش رفتم و  بایپخش و ز شیپرکالغ یموها یسمت چپ آشپزخونه، رو

به  رو دشینواز بود ؛ اما همون طور که صورت سفروح شهیمثل هم باش،یبرگشت. لبخند ز

 دیسف کیسرام یاز دست راستش، رو ینیو چ دیکاسه سف کرد،یم نیدرخشش لبخند مز

اما  د؛یبه هزاران تکه شد و نگاهم به صورت کبودش رس لیهام تبدچشم یآشپزخونه افتاد. جلو
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خوش  یهاکنار لب یباریمثل جو ،یکیلب، نامفهوم صدام کرد. رد خون کوچ ری. زدیخندیباز هم م

. دمییآشپزخونه، به سمتش دو یکیسرام نیسمت زم فشیظر کلیفت. با سقوط هفرمش جا گر

. کردیم ختهیاما من رو از هم گس د؛یخندیباز هم م کهنیدستم افتاد. با ا یو رو دمیدو اریاختیب

 مقطعش گم شده بود. یهانفس ونینامفهومش، م یصدا

 بدون پدرت برام سخت بود...، من... یتونستم....، ادامه زندگ یپسرم...، متاسفم...، نم -

 یتکه از جلوتکه ر،یموند. تصاو ادامهیهاش، حرفش بلب نیازب یباال آوردن خون روشن با

هام سوق که تازه جون گرفته بود، دستم رو ناخواه سمت گوش یری. تصاوشدیهام رد مچشم

د. قلبم درست به هم افتا یهاش روبسته شد و پلک ش،یخوش رنگ توس یها. چشمدادیم

بغلم جاخوش کرده بود چشم  ی. ناباور به مادرم که توزدیم یقیبهمن عم یوراه رفتن ت ،ینیسنگ

هاش که درست دست نیبود. دستم ب ییبایتاالب ز نیا اهیموج س ش،یباز مشک یدوختم. موها

کبودش، باعث رسوخ ترس به سلول تنم بود. به  یهابود، قرار گرفت. سر انگشت یخیمثل تکه 

با من  خواستیاومد و حاال رامش م یشد.آه قلبم. نفسم باال نم تررنگرنگ و کمکم ریتصاو یآن

مادرم با من کرد. ناخواه به سمتش هجوم  شیکه شش سال پ یهمون کار رو کنه؟! همون کار

 دیسف کیکاسه و برخوردش با سرام افتادن ی. صدادمیرو از دستش کش یبردم و کاسه لعنت

سمتم برام وهم آور بود. رامش باشدت به شیپ سالاندازه شش فضا، درست به یآشپزخونه، تو

هزاران  شیدرست مثل شش سال پ ینیگرفتم. کاسه چ دهیبلندش رو ناد غیج یبرگشت و صدا

عاشقش باشم؛ اما مثل قبل  تونستمیپناه گرفت. درست که نم یاش به طرفتکه شد و هر قطعه

فشرده  منهیسـ*ـشدت به قفسهبه قلبمو  دیکشیم ریهام ت. سر انگشتکردیکار رو م نیا دینبا

هام و دست زدینبض م هامقهیزمزمه کردم و حرکاتم دست خودم نبود. شق یا« نه»لب  ریشد. ز

 .دیلرزیم یشتریبا شدت ب

هوا ملتمس بودم و  دنیبلع یهوا نداشتم. برا یبرا یشد و راه ورود ترنیرفته، نفسم سنگ رفته

چنگ زدم.  شرتمیت قهیبه  ،یخفگ نینجات از ا ی. براشدیآب، باز و بسته م یب یدهانم مثل ماه

عضالتم رو  گرده،یم یژنیبه دنبال مولکول اکس شیچنگال دود آت یکه تو یدرست مثل کس

و مغز منجمدم قادر به  خوردین متارم تکو یهاچشم ونیرامش م یهابودم. لب کردهمنقبض 

در  یگاههیو دستم به دنبال تک کردیمنعم م ستادنیو سست، از ا جونینبودم. پاهام ب لیتحل
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هام، چشم ی. تاردادیهشدار م ناپسیبه مغزم س یطور ناگهانم بهجستجو بود. سوزش معده

به عقب رفتم و با برخورد به در،  یکننده بود. چند قدم وونهیجاده مه آلود، د یکردن تو ریمثل گ

رامش دورم رو گرفت  یهاآشپزخونه نشستم. دست یازده به در قهوه هیتک ن،یزم یبه ناچار رو

لحظه مثل مرغ  نیا یفرستادم. تو رونیازم خارج بشه رو ب تونستیکه م ینفس نیو آخر

 یجایجا یشد و انفجارتر هام داغ. گوشگشتمیم یآزاد یبرا یراه لفقط به دنبا یاسرکنده

گرفته  شیو عضالت صورتم راه اسپاسم در پ دهی. زبونم به سقف دهنم چسبافتادیمغزم اتفاق م

 بود.

 یفرستادن بازدمم، تونستم دم رونیدهانم گرفت و با ب یرو جلو یهل شده پاکت کاغذ رامش

 دمیدیهام مپلک نیتر شده بودم و رامش رو مابآروم یگرفتم. کم یکار، نفس نی. با تکرار ارمیبگ

با دست، به  ی. کسشدیهرلحظه کمتر م میاریپاهام رو دراز کنه. انگار که هش کردیم یکه سع

 یصورت رامش و چشم ها یبدم. نگاهم رو صشیتشخ تونستمیو نم زدیم یلیس رتمصو

هام شدم و لنگر چشم رهیخ یاطهقطرات اشک بود، ثابت موند. صامت به نق ریخمارش که اس

 هم افتاد. یرو یاقهیدق

هام شل شده از هم فاصله گرفت. دست ینیسنگهام بهکه به صورتم خورد، پلک یدیضربه شد با

و رامش چرخ خورد و انگار تازه متوجه  نینگاه نگران رادو نیدو طرف بدنم قرار داشت. نگاهم ب

. دیچیگوشم پ یهق زدن رامش تو یداده بود و صدا یاریشده بودم. مغزم فرمان به هش تمیموقع

 خطابم کرد: یاپدرانه یصدا ن،یح نیهم یراستم نشست و تو یبه بازو نیرادودست 

 بابا جان؟! یخوب -

هام رو که انگار به هم لب ج،یهاشون رنگ ترحم داشت؟! گبود؟! چرا نگاه شدهی! مگه چخوب؟

 ازم خارج شد: یاو گرفته فیضع یخورده بود، باز کردم و صدا هیبخ

 شده؟! یمگه چ -

از اتفاقات اطرافم نداشتم؛ اما ضربان قلبم به  یکرد و مغزم قفل بود. درک یبه شدت درد م سرم

رامش افتاد.  یاشک یهابه چشم نیحرفم، نگاه مشکوک رادو نیحالت اولش برگشته بود. با ا

 یاز خون به خودش گرفته بود. صدا یاهاله که چشماش دی! اون قدر شدکرد؟یم هیگر یچ یبرا

 شد: دهیلرزون رامش شن
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 !اد؟ینم ادتی یزیتو، تو واقعا چ -

. گرمم بود و متوجه دیرس شرتمیت قهیگرفت و به  یهام جونتکون دادم. دست یسر نامفهوم

 یو صدا دمیگردم رو کش قهی یجا خوش کرده بودن، شدم. کم میشونیپ یکه رو یعرق یهاقطره

 :دیچیگوشم پ ریز نینه چندان بم رادو

 !یامون رو ترسوندهمه اد؟ینم ادتی یزیچرا چ ؟یشد یچ هوی ز؟ییژا یتو خوب -

رامش، مثل  یتونیز ی. چرا موهادمیفهمیو منظورشون رو نم جا شدمجام جابه یتو یکم

 یدست یعصب نیبود. رادو ختهیدورش ر شونیشده، پر ریاس یکه به دست باد شرج یزارسبزه

 یرو ینیکرد. همون طور که چ تشونیو صافش انداخت و به سمت باال هدا یمشک یموها نیب

 زمزمه کرد: ود،انداخته ب شیگوشت ینیب

 !ادینم ادشی یزیواقعا چ -

دو پا کنارم نشست. لحنش پر از  یو رو دیاش رو پرصدا باال کشقرمز شده کیکوچ ینیب رامش

 اون لحظه داشت. یتو شدیبود که م ییهاحس یتمام

 ییدارو اهیکاسه جوشونده گ یآشپزخونه بودم داشتم تو ی! من تواد؟ینم ادتیتو  زییژا -

 ...یدیداخل، کاسه رو از دستم کش ی. اومدخوردمیم

کنار کانتر اشاره کرد.  ینیچ زیر یهابود، به تکه یفیکه دچاره لرزش خف شیقلم یهابا انگشت و

کرده بودم. نصرت خان همون  ریگ شد،یتر م کیکه هر لحظه بهم نزد یواریچهارد یانگار تو

 با صالبتش ادامه داد: یبا صدا نشست،یم یصندل یطور که رو

 نیکنه. رادو یم فیخودش براتون علتش رو تعر ادیجا ب ی! حالش کمنینکن تشیبچه ها اذ -

 اتاقش استراحت کنه. یپسرم، کمکش کن بره تو

 هم قرار داد. یهاش رو رودستم گرفته شد و پلک یتو نیرادو دست

 .یاستراحت کن کمیبلند شو ببرمت اتاقت  -

. شوکه دیچیدور بازوم پ وارچکیدست رامش، پ تعادل،یبه بلند شدن کردم و ب یسع ،یلخم با

. دیچرخیصورتش م یرو وقفهیهام بشده نگاهم به نگاه براق از اشکش گره خورد. چشم

نشسته بود.  اشقهیکنار شق یاکه رنگ باخته بود و قطرات عرق، مثل مهمون ناخونده یصورت
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. گفتنینم یزیچ نی. نه رامش و نه رادومیرفت رونیدنبالش، از در آشپزخونه ب بهو  ن،یاول رادو

 .اومدینم ادمی یزیچچیشده، ه یمغز دیکه گرفتار ضربه شد یدرست مثل کس

زنگ  یصدا نی. با باز کردن در، آخرمیدیوفقم بودم که به اتاقم رسنام یادآوریدر حل  همچنان

که خودش رو هالک کرده بود، زنگ  یتخت نشستم. دوباره گوش یشد. آروم رو دهیشن میگوش

 :دمیجوابش رو شن یبرش داشت. صدا یاز پاتخت نیبودم که رادو میمشک یگوش رهیخورد. خ

 بعدا زنگ بزن! ست،یاالن حالش خوب ن -

رفت. رامش که کنار  رونیاز اتاق ب ،یمشهود یگرفت و با کالفگ یقطع کرد. نفس یبه سادگ و

تخت  یشد و رو ترکیبود، اشاره زد که بخوابم. نزد ستادهیدست راست در ا وارید یکمد انتها

 :دمیچنگال بغضش رو شن یگرفتار شده تو یکنارم نشست. بدون نگاه بهش، صدا

 .میترسوند یلیم. امروز خمون یم شتیپ یتا بخواب -

 هی. نگاهم به سادمیتخت، دراز کش یرو یکیتار یرو سخت از پشتش عبور دادم و تو پاهام

 اط،ی. از جاش بلند شد و بااحتدمیدیسقف موند و حرکاتش رو از گوشه چشم راستم م یرو

 یتمام بدنم انگار که فلج بود. درک ،یموضع یحس ی. غرق در بدیروم کش نهیملحفه رو تا سـ*ـ

 ش،یپردازشه، از اتفاق چند لحظه پ یکه در حال کنکاش برا یاانهیو مثل را تماز اطرافم نداش

رفتن دوباره تشک تخت، متوجه شدم که کنارم نشسته. لنگر  نییمونده بود. با پا ادمی یکم زیچ

تند، کند  تمیر کیق مونده، قلبم بعد از ارتفاع معل یکه تو یهم افتاد و مثل کس یهام رو روچشم

 .زیچ چیفکر کنم. ه یزیبه چ خواستی. دلم نمزدیم

 :دمیبدون خشش رو شن یگذشت تا صدا یکم

برام محکم  قدرنیهم شهیاز دستت بدم. تو هم دمی. ترسدمی. آره ترسمیترسوند یلیامروز خ -

 تونستمینم یداریب یکه تو ییحرفا رو بزنم. حرفا نیا یخواب دونمیم یسخته وقت یلی. خیبود

 االتی. من با خودم خیبازهم دوستم دار یاگه برگرد کردمیساده بودم که فکر م یلیبهت بگم. خ

اون پسر آروم و دوست  گهی. تو دستین شیبه شش سال پ هیشب زتیچ چیبودم. تو ه دهکر

. دمیهات رو دچشم یسرد یرفت وقتکه مهربون بود. نه سرد. دلم گ ی. پسریستین یداشتن

سرم سقوط کرد. من درست شش  یسقف آرزوهام رو یشدم وقت یچه حال یدونینم ،یدونینم

 ،یشیم رهیسردت بهم خ یهاحاال که با چشم ،یسال منتظر برگشتت بودم. حاال که برگشت
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فکر  یاگهینتونستم به کس د یچند سال حت نیا یکه بازم مثل قبل دوستت دارم. تو فهممیم

. شمیم وونهیمنم که د نیاول از همه ا وفتهیبرات ب یکه اگه اتفاق دم؛یاتفاق فهم نیکنم. امروز با ا

 نیرو هم دوست دارم. ا کنهیم یکه تظاهر به سرد یزییژا نیمکه من ه یرو بدون نیا خوامیم

 !مونمی. من منتظرت مگردهیکه باالخره به خودش بر م یزییژا

تصور کنم که  تونستمیبسته هم م یهابود و با همون چشم یرحم یبغض ب ریاش درگ حنجره

که  فشیدما و ظرکم یهاشدن. دست یگرفتار سرخ ش،یمتوسط گوشت یهاو لب کیکوچ ینیب

همون رامش بود؟! اعتراف کرد که  نیوجودم رو محاصره کرد. ا یفیصورتم نشست، لرز خف یرو

صورتم  یاعتراف کردم که دوستش دارم، تو یوقت ش،یشش سال پ هک یدوستم داره؟ رامش

 طیشرا یکه تو نی. با فکر اکنهیدرست شد بهم اعتراف م زیهمه چ یو گفته بود که وقت دیخند

 یلحظه که حت نیا یاما تو زدم؛یبودم و وابسته رامش شدم نه عاشقش، خودم رو گول م یبد

وگرنه غرورش  دارم؛یب دیفهمیم دیسخت بوده. نبا یلیست، حتما براش خبدتر از گذشته طیشرا

احساساتش به عقلش غلبه کنه. قطره اشک  خواستیبودم که نم ی. من کسشدیدار ملطمه

 یتو یروح از تنم گرفت. مثل فشرده شدن رخت د،یکرده گردنم چک خیپوست  یکه رو یداغ

بفرستم تا شک به  رونیبه ب یآروم تمیهام رو با رو رو شد و مجبور بودم نفس ریتشت، دلم ز

تنش نبودم.  یرو یزخم ها یبرا یخوب گاههینبود و من تک زیجا یعکس العمل چینکنه. ه میداریب

د بود که بع یتنها کس شهیهم م،یزندگ یبودن کرده. تو یبودم که تظاهر به آهن یکاغذ واریمثل د

 .منتیب علت،یاز پدر و مادرم، دوستم داشت. ب

م، مونده از ملحفه رونینرمش به دست ب یهادست دنیبا رس زش،یکردن ر نیفنیف یصدا

 یبذار رفع دلتنگ»که  نیا هیشب یزیناخودآگاهم چ یرو به قلبم رسوند. تو یقو یکیالکتر انیجر

 یتو ینبودم که خوشبختش کنم. شش سال منتظرم بود! من حت یزمزمه شد و من آدم« کنه

آور دست و پنچه حس خفقان نیپس خودم با ا ،یداریدادم تا ب شیدلدارتر هم راحت الشیخ

 . ادامه داد:رهیکردم تا آروم بگ ینرم م

 !یمثل قبل دوستم داشته باش یروز هی دوارمیام -

هام و چشم دمیبستن در رو شن یبعد صدا یکم تخت بلند شد. یاز رو ش،ینیب دنیباال کش با

مدت که کنارم بود، مواظبم  نیا یقادر نبودم خودم رو گول بزنم. تو یوار باز شد. حت کیاتومات
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رو  شیسادگ نیا شدیاحساسات مرده قلبم رجعت کردن. مگه م دمیفهم کرد،یبود، بهم توجه م

اعتراف  نیا تونستمیبودن داشتم، نم احساسیبه ب ی. هر چه قدرم هم که سعداشتدوست ن

 هم رفت. یهام روو چشم زدمیخودم رو به اون راه م دی. بازهم بارمیبگ دهیخالصانه رو ناد

. شمیم داریبرگشتم. خوشحال بودم که بدون کابوس ب یداریکم به بکم ،یزنگ گوش یصدا با

گشتم.  یپاتخت یت دنبالش روبا دس ،یزنگ گوش یکرد و با تکرار صدا یدرد م یسرم هنوز کم

 گوشم نشست: یبه پنهون کردن لرزشش داشت، تو یکه سع ییتماس رو وصل کردم و صدا

 یچ دونمی. ازت دورم و نمستیگفت حالت خوب ن نیشده؟ زنگ زدم رادو یپسر چ ز؟ییژا -

 !یکلمه بگو که بدونم خوب هیدهنت رو وا کن و  یشده. نگرانم لعنت

نبود؛ اما به  ی. آدم احساسگشتمیکه قبل از خواب گذروندم، برم ییهاهداشتم به صحن کمکم

داشت. آرش  یانسبت بهم حس برادرانه شهیهم دیشا دونمیاحوالم حساس بود. نم یشدت رو

 شیعصب یارتباط رو برقرار کنم. صدا نیا یبه خوب تونستمینم یبود که گاه یو تعصب یآدم جد

 بهش ندادم. یهنوز جواب دمیفهم د،که بلند ش

 گفتمیم یبهت چ یبود شمیاگه االن پ یدونی. دهن وا کن ده المصب! مزییژا یچرا الل شد -

 هان؟

 یهاسوار لب ی. لبخند کمرنگشدیم دیدست به دامن تهد تیعصبان یتو شهیگرفتم و هم ینفس

 خشکم شد و لب زدم:

 (رسمیتوگوپوجا! )حسابت رو م -

 ششیریبه صورت قرمز شده ب یکه حتما دست دونستمیو م دمیرو شن شیخنده عصب یصدا

 .دهیکش

. االن رسمی. خوب حسابت رو می. بمونه به وقتش که برگشتگفتمیرو م نی. همکهیآره مرت -

 ؟یطورچه

کردم از جام  یسع ر،یکامل تصاو یادآوری. با کردیم یفحاش شدینگران م یداشت وقت عادت

 .دنمیبلند شم. لب گز

 ؟یندار ی. کاررونیبرم ب دی. باهیاوک ینشده همه چ یزیخوبم. نگران نباش. چ -
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خط رو عوض  دمیباشه جواب ندادم. فهم نیرادو دیکردم شا یچون فکر م ؛یبهم زنگ زده بود -

 ؟یکار داشت ی. چیکرد

بودم. با کنار زدن ملحفه، از جام بلند شدم  جیکار داشتم و هنوز گ یکه چ اومدینم ادمیبار  نیا

 جواب دادم: نیح نی. همدیبه پرز فرش رس جورابمیب یو پاها

 . فعال.زنمی. بعدا بهت زنگ مستین ادمی -

 نیاز درکش ممنون بودم. البته قبل از ا شهیتماس رو قطع کردم. مثل هم ،یکوتاه یخداحافظ با

نگران  افهیبودن. ق دهیترس یلی. حتما خدادمیم حیتوض ایرونیبه اون ب دیبشه. با یکه عصبان

آشکار بود. خواستم از در عبور کنم، که  یآزار نیو ا گرفتیهام جون مرامش مدام پشت پلک

 صبح بود! میخورد. ساعت سه و ن زیم یبه ساعت رو مچشم

 پنجم فصل

 دهیواکنش شن نیکه توسط ا یبود. به جِزو ولز زیم یآب رو وانیبه قرص جوشانِ داخل ل نگاهم

از  یو سرانجام، هالل اومدنینوبت به سطح آب ممثل کارگران معدن، به ز،یر یها. حبابشدیم

 کلیباز شد و ه یاخورد. در با تقه یچوب زیم با ضرب به مانگشت اشاره د،یقرص که به سطح رس

رو به سمت باال،  شییالرنگ شده ط یخودش رو داخل انداخت. با دست موها یرینص زهیمزهیر

 برداشت. مرهیچشم از نگاه خ شد،یم کینزد زمیطور که به مفرستاد و همون شیمقنعه مشک ریز

 رو براتون بذارم؟ دیکل ن،یهست یاضافه کار ی. اگه تورمیمن دارم م -

شدم و سکوت کردم. انگار درونش  رهیخ خورد،یم چیهم پ نیکه مدام ب کشیکوچ یهادست به

 چیهتنم شده بود و فکرم به ریحر یحوصلگیب بی. امروز عجکردیفعاالنه کنکاش م ،یآشوب

فرمان زمان دستم، ساعت هشت رو حکم یتو لیاست ی. ساعت مچکردیعنوان درست کار نم

 کیگذر موقت بود.  کیو زمان برام  کردمیها بود که ساعت به دست نم. سالدادینشون م

کردم،  دایساعت رو پ نیا لمیوسا ونیکه م روزینداشت؛ اما د یتیمکه بود و نبودش اه یمینس

رامش بود! به حال برگشتم و حدس زدم به  ادگاریکه  نیا یبه دلم نشست؛ فقط برا بیعج

خودش  شیآرا یغشا یبود که صاف و ساده، تو ییهاخاطر من تا االن مونده. از اون دسته آدم

! با حرکت دستش که حصار ستیبهم ن هیها شبظاهر و باطن آدم وقتچی. اما، هکردیرو پنهون م

 صورتم، به خودم اومدم. آروم لب زدم: یبود، جلو یدیدستبند مروار



 

 

118 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 .رمیمنم االن م -

شد. درست مثل رامش؛  یکیبه چال کوچ نیگونه راست صورتش مز ،یتکون داد و با لبخند یسر

که به عمرم  ینقص عضو نیباتریداشت؛ زتفاوت که رامش هر دو طرف صورتش چال  نیبا ا

 ریرفت. فکرم درگ رونیاز اتاق ب ش،یده سانت یهابا پاشنه یریگرفتم و نص یبودم. نفس دهید

از خونه  شه،یبودمش. زودتر از هم دهیکه از صبح ند یبود، همون دخترک شصورت چال دار رام

 ریو درگ ختهیگرفته. افکارم اونقدر بهم ر یامروز رو مرخص کردمیاومده بودم و گمون م رونیب

رو  یس نیتامیو یحاو وانیبودم. ل توریبه صفحه مان رهیها، فقط خبود که از صبح مثل مجنون

 وانیشد و با بلند شدن از جام، ل رایرو پذ یسوزش ارادهی. گلوم بدمیکشنفس سر  کیبرداشتم و 

گرما  نیا یتو دیکه با یکت مشکردم و تکرو مرتب ک دمیسف راهنیپ قهیگذاشتم.  زیم یرو رو

 اومدم. رونیاز اتاق ب فم،یو برداشتن ک وتریرو برداشتم. با خاموش کردن کامپ دمیپوشیم

برداشته بودم که متوجه در  یبه سمت در خروج یرفته بود و خودم در رو قفل کردم. قدم یرینص

عجله داشت. با انگشت  یریهم نص دیشا ایکردم رفته باشه  یشدم. فکر م یدیباز اتاق مج مهین

اتاق نباشه.  یتو یدیمج خواستمیلحظه، فقط م نیا یو تو دمیکش میاستخون ینیشستم به پره ب

با در زدن وارد اتاق شدم.  نان،یاطم یکه در نظر داشتم برام مهم نبود و برا یکار سکیاصال ر

فرصت  گهیاما من فقط چهار روز د کردم؛یکار رو م نیا دینبا دمیو مرتب بود. شا یاتاق خال

باز  مهی. در رو مثل قبل نکردمیم لیچند وقت انجام نشده رو تکم یرو که تو یکار دیداشتم و با

رو  فیدست چپم بود، قدم برداشتم. دسته ک یکارش که انتها زیو آروم به سمت م اشتمگذ

 ستمشیو س دمیرس یدیمج یچوب زیجلسه عبور کردم. پشت م زیو از م دمیتر چسبمحکم

 خاموش بود.

 زیم یسه نفره رو ییبودم که چشمم به قاب عکس طال زشیم یرو یمدرک یحال جستجو در

 یمشک یکه با موها یاهمسرش بود. پسر بچه هفت، هشت ساله شکیکه ب یو زن یدیافتاد. مج

نگاه کردم عکس رو گرفته بود. با دقت به عکس  یو دست زنِ تو زونیآو یدیلَختش، از کول مج

 یدیگرفته شدن. زن مج یبهار یهوا یبود که تو یرز سرخ یهاگل ،عکس نهیضم ریو تصو

اومد،  رونیب یدیکه صداش از اتاق مج یاما اون زن بود؛یم ترکینظر فقط چند سال ازش کوچبه

بود.  یلینشون دهنده ازدواج فام ،یدیشباهت زنش به مج شکی. بخوردیتر منظرم جوونبه
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جا خوش  یلیفرم مستط نکیکه پشت ع یمشک یهاچشم اش،دهیو کش کیفرم صورت کوچ

شده، شباهت مادرش  مهیکه از وسط به دو ن یبیس هیعکس، درست شب یکرده بودن. پسربچه تو

پهنم،  یابروها یها. اخمشدیم بشینص دیمثل اون با یزنش که شوهر فی. حزدیم ادیرو فر

 معلق شدم. یفکر یتوشد و  دهیهم تن یتو

رو کنار  یدیمج یچرخدار چرم یصندل یفکر کردن نداشتم. کم یبرا یادیحال، زمان ز نیباا

کنم، کشوها  جادیا یکم یکه صدا یطوربه اط؛یدست راست برسم. با احت یزدم تا به سه کشو

 زیکردم و چ نشییمختلف بود. باال پا یهاپوشه رنگارنگ و فرم یسر هیاول  یرو گشتم. کشو

و چند تا برگه آ پنج  کیجعبه کوچ یسر کی یدوم حاو ینشد. کشو رمیدستگ یبه درد بخور

 یکه تو ییطال نگیبود باز کردم. حلقه ر یاز جعبه ها رو که قرمز مخمل یکی یطور اتفاقبود. به

. با بودیمردونه م دیتونستم بگم با یحلقه، م زی. با توجه به سادیدرخشینور اتاق به شدت م

شده بود، هل کرده حلقه از دستم به  یکه حاال وارد حسابدار یدیبم مج وگرفته  یصدا دنیشن

 جلسه پنهان شد. زیم ریچرخش، ز نیافتاد و با چند نییپا

 نیکه از ا یو قطرات عرق کردنیم تیخون رو به سمت قلبم هدا ،یشتریکه با سرعت ب یانیشر

 یبرگردوندم و سع گاهشیجعبه رو به جا هیاز ثان ی. در کسرشدنیبودن، به تنم وصل م یهاد

 دمیجلسه رس زیم ریز یخال یکنم. چشم چرخوندم و به فضا دایپنهان شدن پ یبرا ییکردم جا

فضا داشت و به  نیاز زم یمترمی. حدود نشدیم میتقس مهیاز وسط به دو ن یچوب غهیکه توسط ت

با  یدیزدم و تازه متوجه حرف زدن مج ینفس مسرعت خودم رو بهش رسوندم. هنوز نفس

 ی. باسختگرفتیمچم رو م دیبا شکیب شد،ینم یطوالن یدیشدم. اگه مکث مج یشخص دوم

صدا، کنار زدم.  جادیچرخدار رو بدون ا یهایاز صندل یکیرفتم و  یدیمج زیبه سمت راست م

رو دوباره به جاش برگردوندم.  ی. صندلدمیرس زیم ریرو فرستادم و با خم شدن، به ز مفیاول ک

 ،یدیمج یهاقدم یدهانم قرار گرفت. صدا یو دستم رو شدینفس صدا دارم هر لحظه بلندتر م

 شد. دهیاتاق شن یبعد از صداش تو

 تو. ایب -

 یشد، تو ترکینزد زیو به م کردیاتاق برخورد م یاقهوه کیکه به سرام یپاشنه پنج سانت یصدا

رو  یصندل دینبا یم رو فرو بردم. لعنتآب دهن سنگ شده صدای. بزدیمغزم موج م یهزارتو
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رفت. تق  یدیمج زیهاش به سمت مو قدم کردمیم فیذهنم رد ی! درمونده کلمات رو تویبکش

رسوند که زنش  نانیطممن رو به ا کرد،یم انیرو نما فشیظر یکه پا شیبلند مشک نهتق، پاش

 یانفجار ضربان قلبم تو یصدا شکیبدون خشش بلند شد، تنها صدا، ب یصدا ی. وقتستین

 گوشم بود.

 !؟یخوایم یخب حاال چ -

با خنده  یدیمنجالب بود. مج نیا یم، نشونه از فرو رفتنم تومعده یو ناگهان دیشد سوزش

 جوابش رو داد: یهیکر

 طورنی. اهیچه جونور دوننیاما همه م مه؛ییدرسته که دا ستم؟یبهتر ن یریبه نظرت من از اون پ -

 ست؟ین

 یابراق قهوه یهاکفش گهیکه د یدیطور امکان داشت؟! مجدر حال وقوع بود؟! چه یاتفاقچه

اشک به  ده،یترس دونستمیکه م یدختر یبرداشت و صدا یچند قدم دم،یدیاش رو نمسوخته

 هام کشوند.چشم

 ن دست نزن!به م -

هام به همراه فکم گرفتار و دست دیکش یسوت ک،یسرام یرو یدیشدن کف کفش مج دهیکش

 خشم شدن. نیا

 دینجات دادم؛ پس با میینره من تو رو از دست دا ادتیندارم.  یاوه. مادمازل. باهات کار -

 !یکن یکار هی خوامی. میممنونم باش

به ذهنم انداخت و به حالت غوز کرده تحت فشار بودم. کمرم به شدت  کیتار هیسا ،یشیتشو

 شد: دهیمکث، شن یبودم که بعد از کم یمنتظر جواب ،یو بدون حرکت کردیدرد م

 باشه. بگو. -

 چی. اصال هاومدیکه به نظرم درست نم یمیلفظ صم نیاتفاق. ا نیا یتنم گوش شد برا تمام

 نکهیاز ا یو عصب زدمی! مدام پلک مکرد؟یم کاریچ جانیا درست نبود. اون تیموقع نیا زیچ

هام درست قرار دادم. دست فمیرد یهادندون نیم رو مابانگشت اشاره اومد،یازم برنم یکار

بردم، بلند  یکه امروز به تنفرش پ ییشد. سرانجام، صدا یهرلحظه سردتر م ،یخی همثل تک

 شد:
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 مهرگانه! لیرو اخراج کنه. منظورم عق یحسابدار دیبگو کارمند جد مییبه دا -

دونستم  یفرستادم. از اول هم م رونیحلقم رو ب یآه خفه شده تو م،یاسم مستعار و جعل دنیشن با

 دهی. از قبل بهم هشدار داده بود و من نادزهیریکه هرجور شده زهرش رو م هییهااز اون دسته آدم

 بورکمرم ع یاز گود ی. قطره عرقخواستمیوقت م گهید گرفته بودمش. فقط حداکثر تا سه روز

جواب دخترک معصوم  دونستمی. نمکردیدست و پنجه نرم م ،یآورمالل یسیکرد و صورتم با خ

 ادامه دهنده حرف شد: یدیبود که مج یذهنم چ یتو

 خوشگل خانوم. یمواظب خودت باش شتریب دی. بارسونمتیتا دم در م -

 یاها مثل گرگ گرسنهآدم نیبهش نظر داشته باشه. چرا ا کردی! چه طور جرأت مفیکث مردک

قرار داده بودمش. با  تیموقع نیا یمن بود که تو ریبودن. همش تقص دفاعیب یهادنبال آدمبه

 ینگاه کوتاه زیم ریآوردم و از ز رونیب یپاهاشون، در بسته شد. با دقت سر یدورتر شدن صدا

تکون  یکه هنوز از بسته شدن در، کم یو تابلو فرش چهارقل منبتکار یاتاق خال دنی. با دختماندا

 ز،یم ریاومدن از ز رونینداشتم. با ب لیتحل یبرا یچرخدار رو کنار زدم و فرصت یصندل خورد،یم

بلند و  یهاهاش، به جاش برگردوندم. با قدمرو با چرخش چرخ یرو برداشتم و صندل فمیک

باز  یچرخوندم و در با تق آروم یدر رو به آروم ییگرد و طال رهی. دستگدمیر رسبه د مئن،نامط

خارج شدم. چون هر لحظه  یاز قسمت حسابدار رون،یدر به ب یاز ال یزدن کوتاه دیشد. با د

 یگرفتم به باال میبرم. تصم رونیب یاز در اصل تونستمیرو به رو بشم، نم یدیامکان داشت با مج

 یبسته شدن در اصل یصدا ن،یح نیهم یبرم و تو شدیم یبه شرکت اصل یکه منته اهپله

 یپوسته خونسرد یموندم و دوباره تو ی. کمدادیم یدیمحوطه، خبر از وارد شدن مج یاشهیش

 یتو یدیشکوندن فک مج یکه برا یخشم یکردم تمام یسع ،یپنهون شدم و با گرفتن نفس

 اطیرو با احت یاشهیها برگشتم و در شپله نیی. آروم به سمت پامشده رو کنار بزن رهیمشتم ذخ

 خطاب به من بلند شد: ییبذارم، صدا رونیراستم رو ب یپا خواستمیکه م نیباز کردم. هم

 ن؟یبریم فیجناب مهرگان االن تشر -

 شدیم دهییهم سا یهام با شدت روهم فشار دادم. دندون یهام رو روو چشم ستادمیجام ا یتو

به سمتش  ی. با لبخند مزحککردیگوشم فرو م یاش، سوزن انزجاز توبم و گرفته یو صدا

 کردم هرطور شده دستپاچه نباشم. یبرگشتم و سع
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 کار عقب افتاده داشتم. کمی -

اش درنده یهابه چشم نکیبود رو مرتب کرد. ع دهیکرمش پوش راهنیپ یکه رو یخاکستر قهیجل

 شد. مرهیخ ،یدینداشت و با نگاه پل

 چون برق اتاقت خاموش بود. ؛یرفت کردمیفکر م -

 شیچرب مشک یبود و با پنجه پهنش، موها ستادهیدست راستم ا ،یچهارچوب در حسابدار یتو

. لبخند کردمیسوار بر لبم، نگاهش م یرو باال فرستاد. منتظر جواب بود و من همچنان با لبخند

لبخند نگاه کردم.  نیها با همبه آدم می. اکثر زندگزدیم ادیهام تنفر رو فربه لب داشتم و چشم

هات متنفر باشن. اسمش رو گذاشتم، لبخند هات بخندن و چشمکه لب نیبود؛ ا یبیعج حس

 زور از هم باز شد:هام به! لبتهیفرمال

 .شمیاتون مرخص ماومده بود. با اجازه شیبرنامه پ یتو یکار داشتم. مشکل یواحد فن -

 دم،یاز دور برگردونم صداش رو شن ترعیکه سر یرو بهش ندادم؛ در صورت یشتریحرف ب زهاجا

 خواستم به راهم ادامه بدم که با حرفش شوکه سرجام موندم.

 بودن... یامروز مرخص یواحد فن -

که راست بشنوه.  زدیم یدست هیهم داشت  دیکجاست و شا یواحد فن دونستمیاصال نم من

 دادم: یوقت فکر کردن نبود و از سرشونه پهنم جواب

 داشتم و مجبور شدم برگردم. یاتفاقا تا دم در رفتم؛ اما خب تماس -

 رونیزمزمه کرد و به سرعت به ب یا «طورنیکه ا»رو برنگردوندم.  هشیکر افهیق دنیند یبرا

شدم و  نیطور سوار ماشچه دونستمیدخترک معصوم ذهنم بود. نم شی. تمام فکرم پدمیپر

اتفاق  لیاشون منتظر دلهمه ینه. از طرف ای گفتمیامروز رو بهش م یماجرا دیحرکت کردم. با

به هم گره خورده و درهم شده بود. امروز آرش بهم زنگ نزده بود و من با  زیبودن. همه چ روزید

 گفت،یخان مکه نصرت یزیاون چ دنبال دیآوردم که با ادیبود، به  دیکه ازم بع یحواس پرت

 رفت. ینم یبودم و دلم به کار حوصلهیچم شده بود. کرخت و ب دونمیبگردم. نم

که از کنارم رد شد، به خودم اومدم. با راهنما زدن به دست  یدیسف دیپرا نیبوق ممتد ماش با

 ادهیپ فم،یرو دم در پارک کردم و با برداشتن ک نیشدم. ماش یفرع ابونیو وارد خ دمیچیراست پ

معطر،  یشب بو یدر رو باز کردم و بو دنش،یکش رونیگشتم و با ب دیدنبال کل بمیج یشدم. تو
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ها برداشتم. مثل اکثر مواقع، به سمت سنگ فرش ی. وارد شدم و قدمکردیم ینواز مانمه

وسط راه، متوجه چراغ روشن بلند دو طرف سنگفرش روشن بودن. درست  هیپا یهاچراغ

 یم دی. چه طور بازدیها بود، شدم. نور زردش سوسو مپله نییکه دست راستم پا ینیرزمیز

 ذاره؟یرو کجا م یلعنت دیکل دمیفهم

کولر  یاز سرما یخبر گهیدوم باز شد، د دیبودم رو ادامه دادم. در هال که با کل ستادهیکه ا یراه

قرار نداشت و من هم  دمید یتو ی. کسشدیم ترکینزد یبود و هوا به خنک ورینبود. اواخر شهر

 ییابودم که صد ستادهیپله اول ا یشدم. رو یها راهاز فرصت استفاده کردم و به سمت راه پله

 کرد: حرکتمیبه سرعت ب

 کجا؟! -

خمـار غم آلودش  یهابدون خشش گردن برگردوندم. چشم یبه سمت صدا یدیسرعت بع با

 یها توکه مدت یشیچند ساعت پ ادیمن رو  د،یچرخیصورتم م یکه رو یو نگاه جستجوگر

 یکاف تشینشون دادن جد یبرا نه،یگره شده به سـ*ـ یهواش غرق بودم انداخت. دست ها

 خواستیها دلم م. بعد از مدتکردیم خیاومدن توب رید یرو برا شابود که بچه یبود. انگار مادر

داشت؟ به خودم قول  شیچند سال پ یحت ای ش،یبا چند ماه پ ینگاهش کنم. امشب چه فرق ریس

 نیترکرد افتادم و دلم از ژرف شبیکه د یاعتراف ادیمنِ افسرده نکنم.  ریداده بودم ذهنش رو درگ

بغلش پرتاب  یخودم رو تو هیگر یبرا زدم،یرو کنار م مردونهغرور م خواستیممکن م یجا

و  یکسیکه از ب هیکس نیکه بهتر دونستمیو م کردمیکج شده، نگاهش م ی. با گردنکردمیم

 نیا تونستیو من حتم داشتم که اون خوب م شدی. درمون دردهام مکردیسبکم م میگ چارهیب

 نیکاش ا یدلم دست به دعا بودم. ا یبود و من تو مناز  یکار رو بکنه. همچنان منتظر جواب

احساسات رو  نیکه سنگ قبر ا ی! درست زمانشدنیهم حل م یو تو گذشتنیاتفاقات م

 رسوندم. انیاز دهنم خارج شد و انتظارش رو به پا یآه کوتاه اریاختی. بدیاز راذه رس ذاشتم،یم

 بخوابم. رمیم. مخسته -

 یعنی نیا شناختمش؛ی. مدیچیبه دور بازوم پ وارچکیپ فش،یرفتن کرده بودم که دست ظر قصد

 یافتاد و به سمت موها شییمویسه ُرب ل راهنیپ ی. نگاهم رومیحرف بزن دیو با یدر بر یتونیمن

جمع شده بود، رفت. امشب انگار  یارهیحصار گ یپشت سرش تو شه،یلختش که برخالف هم
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 ختهیبرانگ یم، بدجورخودم نبودم. انگار بعد از اون اعتراف، احساسات حبس شده چند ساله

 کرده بودن. دایاومدن پ رونیب یبرا یشده و درز

 !یبد حیتوض زایچ یلیبه خراجع دی! بایبر یتونینم -

 یعصب یبود که وقت ییها. از اون دسته آدمدادیاز اون رامش سابق نم یصداش خبر میتحک

خونه، از دستم ناراحت بود.  یامروزم تو بتیخاطر غ. حتما بهشناختیرو نم یکس قتایحق شد،یم

افتاده بود، داشت  انیدستم به جر ریز فمیک رهیمدت دستگ یگرفتن طوالن لیکه به دل یعرق

 شد. دهیچپم کش یپا یرو مگهی. دست دکردیمم کالفه

 ...یخوب تی. االن موقعگهیوقت د هی یبذار برا -

 :دیخوش رنگش، وسط حرفم پر یکمون یابروها نیتعارف با اخم ب بدون

 یشده بود؟ برا یچ شبید یبگ دی! بایبد حیتوض دیاالن با نی. همستین یاگهیوقت د چیه -

 راحت شم! الیفکر و خ نیکه از ا یبگ ؟یشد یاون جور یچ

 کهنیهم فشردم. مثل ا یرو رو جونمیب یهادووم آوردن در مقابل لرزش صداش، لب یبرا

به خاطر من ناآروم بوده؛  دمیشنیم کهنیمجبور به کنار زدن لقمه بغض و گفتن گذشته بودم. ا

 .کردمیآرومش م دیپس با

اما انگار  کردم؛یم فیرو برات تعر نایا یترشیبهتر و با حوصله ب تیموقع یدوست داشتم تو -

 .ستین یاچاره

از  یابود. هنوز هم هاله یذهنش به دنبال مجهول یاش، انگار که توچهره یتو یحالت رییتغ بدون

که برام سخت  نیخمارش رو گرفته بود. دستش از بازوم شل شد و با ا یهادور چشم تیعصبان

 مهر سکوتم رو شکوندم: یقیبود، با نفس عم

که  یاما پاپوش م؛یاومد جانیشراکت پدرم و پدرت به ا یبرا ش،یکه هفت سال پ یدونیم -

. یدونیخونه، همه رو م نیا یبراش ساختن و زندان رفتن پدرت و پدرم، بعدش هم موندنم تو

با  ایبودم که اگه دن نیفکر اخونه، به گشتمیروز از سر خاک بابا برم هی یوقت ش،یشش سال پ

که  یهست که دلم رو بهش خوش کنم. مادر یپدرم رو ازم گرفت، حداقل مادر شیمردتمام نا

و من شاهد هر لحظه عشقشون بودم. من با عشق بزرگ شدم و  دیپرستیعاشقانه پدرم رو م

بود. مقدس  بایمن ز یاما برا ؛یابود. نه اون قدر افسانه ییبایکردم. مادرم زن ز یزندگ عشقیب
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 یبزرگ بود و صدا تو یلیامون خکه خونه ادتهیدر خونه رو باز کردم، حتما  یبود. درست وقت

به سمت  دنشید ی. به هوااومدیظرف از آشپزخونه م ی. اون روز هم صدادیچیپیهالش م

 یتو ادمه،یو بدون اپن بود. هنوزم  یمیامون مثل خونه شما قدتند کردم. خونهآشپزخونه پا 

 یموها یبود. خرداد بود و نور آفتاب رو یمن مشغول کاربه تبودم و پش ستادهیچهارچوب در ا

 یزیچ ینیچ دیجا خوش کرده بود. جلوتر رفتم. مثل اون روز تو، داشت از کاسه سف شیپرکالغ

به سمتم برگشت.  کردیم باشیبرابر ز نیکه چند ی. صداش که کردم، با لبخند مهربونخوردیم

افتاد و هزاران تکه  نیکاسه از دستش به زم بردارم،که خواستم به سمتش قدم  یادرست لحظه

 گوشمه. یتکه شدنش تو یشد. هنوز هم صدا

شدن  رهیسر بلند کردم و از خ درد اومد.به شهیاون روز مشت شد و قلبم مثل هم یادآوریاز  دستم

که  ینبود و جاش رامش یخبر یاز اون رامش عصب گهیدست برداشتم. د یدرشت قال یهاگل

بتونم ادامه بدم. با درد، بغض  دونستمیم دیشده بود. بع نیگزیجا کردیبا مهر نگاهم م شهیهم

 ه دادم:خورده به گلوم رو کنار زدم و با انقباض عضالت صورتم، ادام هیبخ یسم

هام جا دست نیسقوط کرد. ب نیزمبه فشیلحظه جسم نح نیهم یباهل به سمتش رفتم و تو -

سرش  یها. صورتش کبود و رگشدیباز و بسته م ینشستم. دهنش مثل ماه نیزم یگرفت و رو

 دونستمی. هل کرده بودم و نمرفتپیم یاهیبه سمت س دشیبرجسته شده بودن. صورت سف

از توانش بود.  ترشیب کرد،یهر کلمه حرف به خودش وارد م یکه برا یکنم. فشار کاریچ دیبا

 یبلندش رو یبدون پدرم زنده بمونه. موها تونهیبهم گفت که نم گفت؟یم یچ یدونیم

هام جون داد. جون داد و من مردم. دست نیب یبود و با باال آوردن خون قرمز ختهیهام ردست

کنم. من...، من  یو نتونستم کار دمیآدم سابق بشم. من د ننتونستم او گهیهمون لحظه مردم. د

 یخوایفکر کردم توام م دمت،یاون حالت، درست مثل مادرم د یآشپزخونه تو یاون روز که تو

 همون... ،یهمون کار رو کن

هام به سرعت بسته شد. درد نفسم رو به و چشم دیدهنم ماس یم، حرف تومعده یدرد ناگهان با

 یرو تو یادیز یرو نداشت. درها انیبه خط پا دنیعذاب، قصد رس ستیپ نیو ا کشوندیانزوا م

داشتم.  گاههیبه تک ازیساطع شده از درون ن یخودم تحمل کرده بودم؛ اما هنوز در مقابل دردها

 دیرامش رس فینح ی. دستم ناخواه به بازودیرسیبودم که به نظر م یزیتر از اون چمن شکننده



 

 

126 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

بغلم انداخت و کمکم کرد تا  ریسقوط کرد. هل شده، دست چپش رو ز نیاز دستم به زم فیو ک

 نینرم و الغرش جا گرفت. انگار فقط ا یهادست نیبار دستم ب نیاول ی. برانمیها بشپله یرو

 یتارها یهام رو ببنده. بغضه و لبآروم کن یتونست چهره عبوس از دردم رو کم یمها دست

لرزونش،  یآرامش به خوردم داده بود. صدا ریکرده بود و شفادهنده کنارم، اکس ریرو اس شیصوت

 دلم رو به لرزه کشوند:

 ؟یخوب -

سن صورتم بود  گریعرق، باز یهاتکون دادم. قطره یگردنم جمع کردم و سر یتوانم رو تو همه

 از کجا وارد بحث شده بود. دونستمیکه نم ییو صدا

 دخترم! ینکن! تو چرا انقدر لجباز تشیو اذ گـهیمگه نگفتم به موقعش خودش م -

اومده و کنار  رونی. از بکردیبا رامش صحبت م یتند نیخان با ابار بود که نصرت نیاول

سمت  پدرش بود و نگاهم به رهیبود. نگاه نادم رامش خ ستادهیدست چپ در، ا یلباسکمدچوب

 کنارم، لب باز کردم: دهیدفاع از دخترک ترس یشد. برا دهیخان کشدست نصرت یتو دیکل

 م.خسته کمی. ستین یزیخوبم. چ -

سمت طور که بههمون ده،یم حیسکوت رو ترج شهیمثل هم کردمیانتظارم که فکر م برعکس

 رفت، لب زد: یم شدیکه به پنجره ختم م یوارید یانتها یارهیدا زیم یقاب عکس رو

ست. اون مدرک آزاردهنده ست،فائدهیچون ب کنم؛یروز اولم بهت گفتم. نبش قبر گذشته نم -

 .یخودت شهیم تیکه اذ یتنها کس یجور نیماجرا رو تموم کن! ا نیو ا ریرو از آرش بگ

که  یبزرگ دیکل یهاش و حواسم پروزها و حرفام داشت. گوشم به حرف نیاز ا یدل پر انگار

 نیرو به بهبود رفته بود، دستم رو از ب یرفت، بود. حالم کم شیشلوار خاکستر بیج یتو

جا دراز بکشم و به  نیهم خواستیرامش جدا کردم. اونقدر خسته بودم که دلم م یهادست

بلند شدن، از جا  یرو برا مشهیر یلبم نشست و به سخت یرو یمغموم لبخندبرم.  یطوالن یکما

. زنگ دمیپرپشتم کش یموها نیب یها، برداشتم و دستپله ریرو از ز فمی. با خم شدن، کدمیکش

 سمت اتاق پا تند کرد.بلند شد و بدون نگاه کردن به حضار اطرافم، به میگوش یآشنا

زمان در اتاق رو بستم. تماس رو متصل و هم دمیکش رونیسمت راست کتم ب بیرو از ج یگوش

 دادم: حیبراش توض عیادن، سرکردم و بدون اجازه د
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 یواریکمد د یاتاقم، تو یاومد. تو ادمیآرش، کارت داشتم. باالخره،  یچه خوب شد زنگ زد -

 هست. ماله بابامه... فیک هیکارم،  زیم یکشو ای

خسته آرش  یرفتم، صدا یطور که به سمت کمد مبه سرعت حرف زدنم نبود و همون حواسم

 حرفم رو قطع کرد:

 شده؟ ی. چیگیم یبگو بفهمم چ یکی یکیته؟ آروم تر! چه خبر -

 فرستادم. رونیهام رو بمحبوس شده لپ یو هوا ستادمیا سرجام

اون  یزیچ هیچرم هست که ماله بابام بود.  یمشک فیک هی یواریاتاقم، داخل کمد د یگفتم تو -

 .خوامشیکه م هیتو

 ؟ی. اصال رمزش رو دارستمی. من االن خونه ننمیدرست بگو بب -

 بلندم افتادم. یشونیفکر نکرده بودم. با دو انگشت به جون پ نیمن به ا گفتیراست م رمز؟

 .میکنیم دایبراش پ یراه هیرم. حاال تو برو خونه تا فردا  هی -

 .اندازمینگاه بهش م هیباشه. پس منم  -

 یکت لعنت نیهرچه زودتر از شر ا دیتخت پرت کردم. با یرو رو یکه قطع شد، گوش تماس

دست راست در،  واریشده به د یبا درآوردنش، به سمت کمد منته نیهم یبرا شدم،یراحت م

خنک شدن، از در اتاق  یکردم. کالفه و گر گرفته، برا زونیکمد آو یلباسچوب یرفتم. کت رو تو

 دشیسف ریباز بود و پرده حر یسمت راه پله، در فلزها بهاتاق یراه رو  یتهارفتم. ان رونیب

کردن  زیجلوتر رفتم و با ر ،یدر نبودم و از سر کنجکاو نیرقصنده باد بود. تا به حال متوجه ا

 بود: نیشک رادو یکه ب یفیضع یرو دنبال کردم. صدا رفتیکه راه م یاهیهام، ساچشم

 رو! یآره همه چ -

به  مگهیپله بود و چشم دمم به راهچش کیجا خورده،  کرد،یصحبت م ردستشیکه با ز انگار

هاش، حرف دنیتر شنواضح ی. برارفتیور ماون ورنیو مدام ا زدی. قدم منیرادو ییجاجابه

 پله و در موندم.راه یانتها نیماب یخال یفضا نینندازم، ب هیکه سا یطوربه

! ؟یدیزودتر بدونم. فهم دیمن با کنه،یکه م یهرکار ره،یکه م ییتکرار نکنم. هرجا گهید -

 نگو و عمل کن! میالک یباشه

 ادامه داد: یبلندتر ی. با تن صدادادیگوش م یعنی نیکرد و ا سکوت
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 گهیکارت رو درست انجام بده! د یخوای. اگه پول میهمه چ یتو ینکن بابا! گند زد هیتوج -

 !کنمیبرو، قطع م

که  کردمیفکر م نیذهنم به ا یها پا تند کردم. مدام توبه سمت پله عیسر یلیحرف، خ نیا با

شد و با چشم چرخوندن،  دهیهام کشدندون ریز نمیی! لب پاکرد؟یم یداشت چه غلط نیرادو

پام  ینشستم. و دستم رو یمبل از در ورود نیاول ی. روستین یاز کس یهال خبر یکه و دمید

 شده بود. دهیچیبهم پ یمثل کالف زی. همه چدمیکش

نچندان بم، سر  یشناخت منبع صدا ی. برادیکش رونمیب ییافکار خودم غرق بودم که صدا یتو

مردمکش مشهود  ینین یتو یهاش افتاده بود. خستگروشنش، سرخ و مژه یهابلند کردم. چشم

شلوار  بیو زل زده به من، دستش سمت ج کردمیبود. از پشت ابرو نگاهش م صیو قابل تشخ

نازکش از هم  یها. لبنشستیاش به مزاجم خوش نمحالت طلبکارانه نیرفت. ا شیآب یورزش

 باز شد:

 ؟یکن فیتعر یخوایخب نم -

مثل قبل  گهی. دکردیکرده بود، نگرانم م رییکه رفتارش از اون ماجرا صدو هشتاد درجه تغ نیا

اما آزاد شده. سکوتم که  شده؛یاعدام م دیبود که با یمجرم هیشب ترشینبود و رفتارش باهام، ب

رو دوست نداشتم.  نیرادو نیهاش آورد. من ابه لب یموند، با کج کردن سرش، پوزخند یطوالن

 تکون داد. یسر د،ی. با تاکشدینم یزیچ یگذشته انقدر باپ یتو

 !فهممیتو نگو، خودم م -

که فرد روبه  شدیهم همراه بود. برام گرون تموم م یآشکار دیهمراه لحن تندش، تهد بارنیا

تا  خواستیتمام وجودم رو فرا گرفت و دلم م یجنون ینذاشته. به آن یبرام باق یعزت گهیروم، د

 یکه برا ییهاکردن با من برداره. از همون جنون یبزنمش، اونقدر که دست از باز خوردیم

وار مشت شد و فک منقبض  کیدستم اتومات .زدمیم بیبه خودم آس دیفقط با ش،یریگجلو

لحظه باهاش هم کالم  نیا یخواست تو ی. دلم نمدادیم نیرو به رادو یروزیم، حس پشده

. رو ازش گرفتم و دادمیکار دستش م شکیکه از خودم داشتم، ب یچون با شناخت شدم؛یم

بود  ستادهینوز باالسرم ادو پنجره بود، برگشتم. ه نیکه ماب هال یخاموش انتها ونیسمت تلوز

رو انجام بده  یکار خواستینبود؛ اما اگه م یانهیک دیبود که شا ییهااز اون دسته آدم نیو رادو
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 چیتحمل کنم و از جام بلند شدم. دستش دور بازوم پ تونستمینم گهی. دکردیحتما تمومش م

 .دیصورتش چرخ یاجزاتک تک یخورد و نگاهم رو

. اگه یکه خودت باعثش یاعتمادیبشم. ب اعتمادینسبت بهت انقدر ب کردمیوقت فکر نم چیه -

 !کنمیخودم تمومش م یکه چه خوب؛ اما اگه نتونست یکار رو تموم کن گهیتا سه روز د یتونست

هام کش اومد و کم لببود. کم یانفجارم کاف یبرا یاپر بودم که مثل انبار باروت، جرقه یحد به

حالت نبودم.  نیا یبود تو وقتیلیو خ دمیخندیم کیریستیبلندتر شد. ه میعصب یهاخنده

و به  دمیخندیلرزش تنم، دستش رو از دور بازوم شل کرد ونگاهش رنگ باخت. بدون کنترل م

برگشت.  تمیجد یو به آن دمیم کشبه صورت گر گرفته یسرم معلق بود. دست یتو شهاحرف

 صورتش حرکت کرد. یجلو دواریم تهدانگشت اشاره

 بچه؟! یدیفهم ،یکنیمنم مبار آخرت باشه منم -

پس تونسته بودم درست  شد،یم یکه بچه خطاب شه عصب نیمثل شش سال گذشته، از ا اگه

و انگار دلش  دیپریم یبود که عصب نیبار پلک رادو نیضعفش دست بذارم. انقطه یرو

 نیا میحواله صورتم کنه؛ اما نگاه جد شیپکه مشت شد رو مثل چند وقت یدست خواستیم

 بایتقر کلیه دنیرفته بود و با کنار کش شیپ یادیهم ز جانیهم ا. تکردیاجازه رو ازش صلب م

 بس بود. گهیاون اتاق د یشدن تو یشدم. مخف یتر از معمولم، به سمت آشپزخونه راهپهن

مطالعه ضرب  زیم یم رومطلق اتاق نشسته بودم و با انگشت اشاره یکیتار یمعمول، تو طبق

. ساعت زدیسو م یاتاق، مثل شبتاب یکیتار یتو یرفت و نور گوش برهیو زیم یرو میگرفتم. گوش

تر از سئول بود، ساعت ساعت عقب میپنج و ن مونیکه تفاوت زمان نیسه صبح بود و با احتساب ا

 سرعت جواب دادم:اسم آرش به دنی. با ددبویم میهشت و ن اونجا دیبا

 شد؟ یسالم. چ -

 کردم؛ اما... داشیراستش پ -

من گاه و  شهی. همدارمیداده بودم که ب امیجمله بعد از اما بود که مهمه. خودم بهش پ شهیهم و

دو برابر  میشدن سکوتش، نگران ی. با طوالنکردیو اون اکثرا مراعات م زدمیبهش زنگ م گاهیب

 شد.

 ؟یزنیشده آرش؟ چرا حرف نم یچ -
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 .دیچیگوشم پ یفوت کردن نفسش، تو یصدا

 که زدم باز شد. یرمز نیبا اول یعنیرو باز کنم؛  فیتونستم ک -

برام  یحت شد،ینکردم. باورم نم یکنار رفتن صندل یبه صدا یتعجب از جام بلند شدم و توجه با

باشه.  تونستیم یناراحتش چ یصدا لیکار رو کنه. اما دل نیا تونسته بود یمهم نبود که چه جور

 :دمیبه خودم اومدم و دستپاچه پرس

 !؟یپس چرا ناراحت ه؛یکه عال نیبود؟ ا یرمز چ -

 بازش کردم چشمم به چند تا عکس خورد. یتولد خودت بود. وقت خیرمز، تار -

تعجب هم نداشت.  یتولد من بود؟! البته جا خیگذاشتم. رمز، تار منهیدستم رو به سـ*ـ اریاختیب

 لیدلیب تشیکه از آرش داشتم، عصبان یرو صرف من کرده بود. با شناخت شیپدرم تمام زندگ

« بودن؟ یها چمگه اون عکس»شد و با خودم زمزمه کردم:  دهینبود. کف دست راستم به پام کش

 ذهنم، ادامه دادم: یصدا سکوتبا 

 فردا رو وقت دارم! هیبودن؟ آرش حرف بزن من فقط  یا چهاون عکس ه؟یمشکل چ -

 ترشیبودتش، ب ختهیطور بهم ر نیبودن که ا یچ یلعنت یهااون عکس دونستمینم کهنیا

 تر شد:واضح فشیضع ی. صداکردیم مکالفه

هفت  یعکس برا خی. تاردنیخندیو نصرت خان. کنار هم م یشمیعکس از بابات و ابر هی -

 .شهیسال پ

 نیا لیو دل دونستیرو م زیهام باز و بسته شد. آرش از اول همه چفرود اومدم و لب یصندل یرو

 تر شد.هام توسط زبونم. لبکردمیرو درک نم شیختگیبهم ر

 خته؟یموضوع انقدر بهمت ر نیچرا ا -

تاپ زدمش و همه فلشه نه رم. به لپ هی یگفتیکه م میزیاون چ یفراموشش کن. راست -

 اشون کد دارن.درآوردم و همه یرو از حالت مخف هالیبودن. فا یمخف هاشلیفا

. ذهنم قفل رفتیلبم رژه م یرو وارکیهام اتوماتشد و انگشت دهیپهنم کش یهاسمت لب دستم

آرش دوباره به گوشم  ییتوگلو ی. صداشدیوار ازش تراوش مگدازه یکرده بود و افکار مختلف

 خورد.
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نشده. فکر  رتیدست گ یزی. توأم که تا االن چستین یاوگرنه چاره م؛یکن دایرو پاون کد  دیبا -

 . تا االنم ممنونتم که...یو برگرد یبش الیخیب دیکنم با

 یاز حد تحملم بود. ضربه محکم شیب شد،یوارد م مدهییهم سا یرو یهاکه به دندون یفشار

شکست  نیا تونستمیقطع شد. تماس رو قطع کرده بودم و نم یآنآرش به یزدم و صدا زیم یرو

و چند  نیچند یهادوس یشمیخان و پدرم و ابر. نصرتشدیم یجور نیا دیرو قبول کنم. نبا

 خواستی. دلم مگرفتیپا نم وقتچیه کاشیکه ا یشدن. شراکت کیکه با هم شر نبود یاساله

 میعصب یها! نفسیچارگیب نیبسوزه. لعنت به ا ادیفر نیا یم از گرماداد بزنم؛ اونقدر که حنجره

کد رو  نیا دیبود و فقط تا فردا فرصت داشتم. با وریو نه شهر ستی. امروز بشدیبلند و بلندتر م

 یادیزدن، راه ز رونیبا ب میشونیپ یهاو رگ دمیبلندم دست کش یشونیپ ی. روکردمیم دایپ

برام خفت بود.  رمیبگ دهیهمه روز تالش رو ناد نیکه ا نیو ا دیلرزینداشتن. مشتم همچنان م

اون کد رو  دیرو نصفه ول کنم. هر جور شده با ینبودم که کار یبرگردم؟! من کس گفتیآرش م

داغ  یاهام به اندازه کورهگذاشتم و گوش زیم یکه بود. سرم رو رو یمتی. به هر قکردمیم دایپ

 بستم. ،یاگرفتن توان دوباره یهام رو برابود. چشم

خوابم بـرده بود که با  یدونم ک یمطالعه بلند کردم و نم زیم یسرم رو از رو ،یسردرد بد با

بود. اتاق از نور  نیسنگ ییلویسرم مثل وزنه صد ک اد،یبه اطرافم سر چرخوندم. از فکر ز یجیگ

 ید. به خودم اومدم و ساعت توکامال روشن بو د،یتابیکه از پنجره پشت سرم م یمیآفتاب مال

طور انقدر نکرده؟ چه دارمیرو نگاه انداختم. ساعت هشت صبح بود؟! چه طور رامش ب ستمد

به صورت  یتوهم، دست نیاز ا یداریب ی. برابودمیشرکت م یتو دیبودم. من االن با دهیخواب

کرده بود نکردم  ریگ اشهیبه درد پام که به پا یبلند شدم و توجه ی. با هل از صندلدمیزبرم کش

 گذروندم. نییها رو به سرعت پا. پلهدمییاز در دو رونیبه ب وو با د

نبود. به سمت آشپزخونه که درست  یاز کس یبار سکوت، کمر خم کرده بود و خبر ریز خونه

تنها خبر حاکم بود. موهام رو که به حالت  یخبریها بود رفتم و باز هم بپله نییدست راست پا

رفتم.  یباال م یهابه سمت اتاق یدیصورتم رو دچار انهدام کرده بود، کنار زدم. با ناام ،یشونیپر

مطالعه برداشتم و دنبال  زیم یرو از رو میبا چرخ زدن دور خودم، به سمت اتاقم برگشتم. گوش

 یبار نیاول نیکردم. ا یاش ثابت موند و مکثشماره یشماره رامش گشتم. انگشت شستم رو
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جاخوش کرده بود.  م،نهیدرست وسط سـ*ـ یابهش زنگ بزنم. چرا دلهره خواستمیکه مبود 

. پا تند کردم و به سمت هال دمیشن نییاز پا یفیضع یمونده بود که صدا ارهشم یدستم رو

 کردم. یها رو آروم طبار پله نیبرگشتم. ا

 یکیبالشت کوچ نینشسته بود و رادو رمقیمبل بنفش رنگ تک نفره کنار در، ب یرو خاننصرت

رو از  شیشال زرشک یکه با کالفگ یو رامش در حال دمی. به پله آخر رسدادیرو پشتش جا م

رو  شیشونیکه پر شیتونیلَخت ز یبه سمت پنجره ته هال رفت. موها د،یکشیم رونیسرش ب

 ریحر یهازدن پرده دستش گرفت و با کنار یدامن زده بود. شال رو تو دورش کرد،یم انینما

نگاه نگرانش قفل  یم توزده رتیپنجره رو باز کرد. به سمتم برگشت و نگاه ح د،یبنفش و سف

پاش  ریز نی. رادوکردیم یفیناله خف ،یابسته یهاخان چشمجا چه خبر بود؟! نصرت نیشد. ا

 یبودن؛ اما چه اتفاق رونی. معلومه که بدادیفش رو با فشار ماساژ مینح ینشسته بود و پاها

 ستادهیها، کنار در آشپزخونه آشفته اپله نییطور پاحال و روزشون بود؟ همون نیافتاده بود که ا

 رامش بلند شد: یبودم که صدا

 بهتر شد ببرش باال بخوابه. دکتر گفت استراحت کنه بهتره. کمی ن،یبسه رادو -

ازم چشم گرفت.  ،یو رامش با نگاه کوتاهباز و بسته شد  یزیگفتن چ یبودن؟ دهانم برا دکتر

نگاه دلخورش، دستور قلبش رو نشون  شه،ی. مثل همکردیم انیانگار نگاهش، افکار ذهنش رو نما

هام دو و انگار که پنجره درونش بود. با رد شدن از کنارم، به سمت اتاقش برگشت. دست دادیم

 یاشمرده یها. با قدمستادیجا اهمون دنم،یداز جا بلند شد و با  نیبود که رادو زونیتنم آو فطر

رو به رخ  شیشونیپر یقرمزش به اندازه کاف یهاو چشم ختهیبهم ر یتر شد و موها کینزد

که قصد متهم کردنم رو داشت. با  ییهاچشم ش،یزده از شلوار ل رونیسبز ب راهنی. پدنیکشیم

 هام همراه شد و باالخره، دهن باز کرد:حرکت چشم

 !یکه برگشت یامروز! لعنت به روز نیحاال! هم نیم دور شو! همخانواده از -

و مشت شدن دستش از نگاهم دور  اومدنیم رونیاش بقفل شده کیفک کوچ نیاز ب کلمات

کردم امروز رو درکش کنم. نگاه  ینموند. راهش رو کج کرد و به سمت آشپزخونه برگشت. سع

ها باال رفتم. دم اتاق خان که به خواب رفته بود انداختم و پا به عقب گذاشتم. از پلهاز نصرت

به  یاو چند تقه اوردیافتاده؛ اما دلم طاقت ن یاتفاق بد دونستمیو مردد بودم. م ستادمیرامش ا
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 نییدر رو پا یمیقد رهی. دستگشدیرنده معقل و قلبم، قلبم ب نیمجادله ب یتو شهیدر زدم. هم

که به چشمم خورد،  یزیچ نیو اول رفتمیبود که به اتاقش م یبار نیفرستادم و در باز شد. اول

 کرد،یکه خاص و متفاوتش م یبود. تم یزرشک ریاز پرده حر دهیروم که تنش پوشروبه یاپنجره

 دیرو به خودش گرفته بود. با یرنگ یها بود و هر اتاقخونه جشن رنگ نی. اشهیدرست مثل هم

با روکش  یتر بود. در رو که کامل باز کردم، متوجه تختکه از اتاق من بزرگ کردمیاعتراف م

که روش نشسته بود شدم. با همون مانتو و  یو رامش کردیم نیاتاق رو مز وسطکه  یزرشک

که گوشه چپش قرار داشت، رفت و دوباره  یتک مبل کرم رنگ. چشمم از رامش به یشلوار مشک

دستش در حال مچاله  ری. شال زرهیخ یالیخ یابود و به نقطه نییبه رامش برگشت. سرش پا

 صداش کردم: مهابای. باوردیطاقتم تاب ن نش،ین فیف یصدا دنیشدن بود و با شن

 !؟یرامش؟ خوب -

پرتگاه نگه داشته بود. موهاش لبه ،یضش رو به سختسر بلند کرد و چونه گرد لرزونش بغ آروم

. شدیاش جمع مچونه ریوقفه از صورتش، به ز یب یبه صورتش سنجاق و اشک یسیاز خ

 یکنارش رو ار،یاختی. بیقراریاز ب ییایپر از اشک بود و در ش،یمعصوم دوستداشتن یهاچشم

 یاداشتم و دلم ذره یحس نیچرا همچ دونمیرنگ التماس داشت. نم اهشتخت نشستم و نگ

و  کردیم ینیسکوت سنگ هی. سانمیبب نیرو غمگ شیاون دختر شاد شش سال پ خواستینم

وجودش رخنه کرده و  یکه غم تو نی. ازدیم ادیرو فر اشهیکردن خودش گر یخال یبرا دیبا

 لب زدم:اسمش رو  ترمیکرد. مال یبراش کار شدینم یکار گهیشده که د یبه غم باد لیتبد

 رامش؟ -

به موقعش خودش لب باز  دونستمیشده نبود و م یکه چ نیا دنیپرس یبرا یخوب تیموقع االن

خمـار قرمزش، دلم رو مثل  یهااز اشکش و چشم سی. به سمتم که برگشت، صورت خکنهیم

رو  نیبود و من ا یکه قول داده بود نلرزه. منتظر دلدار یلرزوند؛ همون دل ،یشتریزلزله چندر

 خواستیرو که م یکار دیاومده بودم؛ پس با نجای. من که تا اخوندمیم اشهخوب از چشم

 ینگاهم کرد و بعد، بدون معطل جیگ ی. با دست چپم به شونه راستم اشاره زدم. اولش کمکردمیم

. کردیم هیهق هقش بلندتر شد و انگار که از ته دل گر یبغلم انداخت. صدا یخودش رو تو

 یبدون فرمان از مغزم، به سمت کمرش رفت. سرش رو تماز جنس سکوت. دس یادیفر



 

 

134 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 یمرهم خال دیخوب شدن، با یرو از پشت چنگ زد. برا میمشک شرتیقرار گرفت و ت منهیسـ*ـ

 بغلم بود. یرو دور بازوش گرفتم و حاال کامل تو مگهی. دست آزاد دکردیشدن رو امتحان م

 اشهیگر یهام، از کنترلم خارج بود. صداسمت موهاش ُسر خورد و نوازش دست اریاختیب دستم

صورتش، ترس برم داشت و  یاز فکر کبود یانفس افتاده بود. لحظهبه نفس گهیاوج گرفت و د

که  ییهاملتهبش شدم. چشم یهاچشم رهیو خ دیکشیاز خودم جداش کردم. مقطع نفس م

نرمش رفت و با لطافت  یهاود. انگشت شستم سمت گونهب یاافسانه یایبه دن یاچهیدر

 یبخشاش گرفتم. با تبسم خاطرهبرگ گل، از گونه یاز رو یاشک رو درست مثل شبنم یهاقطره

 لب زدم:

 !دمی. بهت قول مشهیدرست م زیهمه چ -

گرفت و سرش آروم تکون  زشیر یهارو به دندون نشییکنترل لرزش ل*ب*هاش، لب پا یبرا

فاصله کوتاه خوش  نیبه صورتش رو پشت گوشش فرستادم. حالم از ا دهیچسب یرد. موهاخو

. کردیکه با من آروم شده، حالم رو خوب م نی. ابردمیکه مسکنش بشم لـ*ـذت م نیبود و از ا

 .دیبه نگاه سرخوشم گره خورد و جستجوگر، صورتم رو کاوو سشینگاه خ

 تفاوتی! ممنون که بیو کنارم موند ی! ممنونم که اومدی! ممنون که برگشتیممنونم که هست -

 !یازم رد نشد

روشنش،  یهابهم گفت برم. زل زده به چشم شیافتادم که تا چند لحظه پ ینیرادو یهاحرف ادی

تمام وجودم رو اشباع  یحال االنش داره. حس خاص نیبه ا یمبرم ازین دونستمیزدم. م یلبخند

که با تمام  ینا آشنا، حس ی. حسیاستکان چا ین شکر اضافه توکرده بود، درست مثل هم زد

خودم اعترافش کنم!  شیدوست داشتن. باالخره، تونستم پ نیتشنه ا کرد،یم مهوجود تشن

که تمام  یساخته بود. سرباز یکه از من سرباز وفادار ینبرد شد. نبرد نیا روزیباالخره، قلبم پ

بودم. آره،  شیبازوش نشست و غرق نگاه مخمل یدستم رو .کردینم فیو تعر دیدیها رو مجنگ

پوستم، مثل فشار  ریز ی. حس خوبخوردیاز جنس نگاهش به تنم م یرنگ خوشانگار که مخمل 

باز شد. هم زمان با رامش، نگاهم سمت  یحال خودم بودم و در اتاق با تق ی. تودییدویخون م

شد. نگاهش  دیچرخیمن و رامش م نیکه ب نیو متعجب رادو نینگاه خشمگ یدر برگشت و تالق
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 یشد. دستم از بازو مرهیسر به تنم باشه، خ خواستینم انگارکه  یمن زوم موند و جور یرو

 افتاد و جدا شد. نییرامش پا

که به خودش اومده بود، از چهارچوب در فاصله گرفت و با چند قدم بلند، به سمتمون پا  نیرادو

به  نیرادو یرامش، من هم از جام بلند شدم. مشت ناگهان یت ناگهانتند کرد. متقابل با حرک

 یعیدرد، به طرز فج نیاسکان ا یکرد و برا تیهام هداعضالت شکمم، درد رو تا مغز استخون

 یتنداز دهنم راه خروج گرفت. به یمحل درد شد و آب دهنم با عق کوتاه یای. دستم جومخم شد

کف  یهام از شدت مشت کردن، توم زده بود. ناخندهنم گرفتم. درست به معده یدستم رو جلو

که ساختار  نیرادو یدار وعصبکش یهابه هجوم نفس یدستم در حال فرو رفتن بودن و توجه

اش فک قفل شده نیچندان بمش، دورگه از خشم و از بنه یکشوند، نکردم. صدایاتاق رو درهم م

 :دیم رسبه گوش داغ شده

 شیدلدار یور دل خواهر من دار ی! بعد تو اومدرونیخونه گمشو ب نیبهت گفتم از ا کهیمرت -

 ؟یهست یابشه؟ انقدر آدم فوق العاده یکه چ ؟یدیم

کرده  دایپ نیچند وقت نسبت به رادو نیکه ا یکردم خودم رو جمع و جور کنم. با شناخت یسع

بودم  یبود. من کس دهیبه حد خودش رس اشییگو نبود؛ اما چرند یکارش انتظار دور نیبودم؛ ا

خصوصا اون هم حاال که اوضاع بهم  نن،یبب فیمن رو ضع خواستمیکه از درد ساخته شده؛ اما نم

حال موفق  نیدرد، از حد توان گذشته بود و با ا نیکنترل ا یسرم برا یها. فشار رگبود ختهیر

که مثل برادرم  ینیرادو زد،یموج م شیهاش عسلچشم یکه تو یشدم. نفرت ستادنیبه صاف ا

مشهود بود و  یبه خوب اشنهیشدن قفسه سـ*ـ نیی. باال و پاکردیخودش حل م یبود رو تو

نگاهش در حال ذوب شدن بودم که  ریز ی. جورکردیم کینزد یصورتش رو به سرخ یحرص

شده بود، انگشت کوتاه  تریرنگاه کردن به رامش رو صالح ندونستم. با سکوتم انگار که ج

 باال برد. دواریاش رو تهداشاره

 ی. اومدیدوست ،ی! فکر کردم برادرنمتیم ببخونواده یکدوم از اعضا چیه کیخوام نزد ینم -

. رهیامون رو از هم بپاشونه. اومده بود تا آرامشمون رو بگ. نگو آقا اومده بود همهیکمکمون کن

 !رهیبودنش رو از ما بگمادر  پدریاومده تا تقاص ب
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درد، گشاد شد. روح از کالبدم در حال  ناپسیس دنیهام مثل رساز حرفش، مردمک چشم شوکه

ها رو حرف نیا دونست،یم مکه تعصب من رو نسبت به خونواده از دست رفته نیفرار بود و با ا

مکان و زمان از دستم در رفت. دست  یگفت؟! به آن دونستیکه خط قرمزم رو م نی! با ازد؟یم

 یکه تو یشَتَرَق یاش برخورد کرد. صداشده ویصورت صاف شرفت و باشدت به باالراستم 

 نیرامش که از ته حلقش بلند شده بود رو آشکار کرد. ا یخفه یاتاق پخش شد، صدا یفضا

نه! بهش  مدهیقبر خواب یوکه به خودم کرد برام قابل درک بود؛ اما پدر و مادر ت یاحترامیهمه ب

اشک رو  زشیهاش دوباره راز حدش فراتر بره. رامش دست به دهن، چشم دادمیاجازه نم

دور چشمم حلقه زده  یو اشک شدیسردتر م یخیهام مثل تکه شروع کرده بودن. سر انگشت

و  هنوز به صورتش بود نی. دست رادودادیگلوم فشار م یلقمه بغض رو تو ،یبود. حس خفگ

 نیا یبرا یاگهید یشتر متنفرش کردم؛ اما ذهنم جایکارم فقط از خودم ب نیبا ا دونستمیم

 نیاسف بارم. حقم ا یو زندگ ییها نداشت. تا خرخره پر بودم و خسته. خسته از تنهاحرف

 یو به فرش کرم رنگ چندمتر کردیخاطر غرورش بهم نگاه نمها نبود. خوبه که حداقل بهحرف

 حرفم جمع کردم. نیآخر زدن یبود. تمام توانم رو برا رهیخ رپاشیکج افتاده ز

 قلبم حس کردم. یمن دردش رو تو ،یکه تو دردش رو حس کرد یلیس شترازیب ،یدونیم -

وجه بلرزه و همون طور با اقتدار ادامه  چیصدام به ه خواستمیزدم. نم منهیبا دست به سـ*ـ و

 دادم:

که بارم کرد، بازم نگاهش  یهمه حرف نیکه با ا ی. کسیچون تو تنها برادرم بودچرا؟  یدون یم -

 شهینداشتم و هم ی. در بچه بودنت شکنهیو رادو ستین بهیدلم به خودم گفتم اون غر یکردم و تو

و من  یمثل برادرم بود یلعنت یحساب کنم؛ چون تو هیباهات تسو یتر که شداجازه دادم بزرگ

که چند  یرو بفهم، نفهم! حرف نیامن رو نابود کنم. اکه خانواده ییکسا تونمیاز تو، نم تریلعنت

 حاال خودت بهش عمل کن! ،یتو به من زد شیوقت پ

پا کرده به شیهاش نماچشم ینین ی. تنفر رو تودیلرزیتر شد و از حرص مگردش منقبض فک

خون اومده انگشت  شهیانداخته، به جون ر ریزاز ته حلقم خارج شد. رامش سر به  یبود و آه لرزون

که  ییهاشناختن آدم یبرا یراه برگشت شهیهم کاشیشست دست چپش افتاده بود. ا

اندازه حس رقت  نیوقت تا ا چیوقت برنگشته بودم! ه چیه کاهشی! امیداشت میدوستشون دار
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 یهام براازش داشتم حرف که یبودم و با شناخت ریحس دلگ نیا لیبه دل نینکرده بودم. از رادو

 یسمت در رفتم. توو به دمیکش میچند سانت شیبه ته ر یبرگشتن به خودش بس بود. دست

 رو زدم: آخرچهارچوب در، از سرشونه حرف 

خونه پدرته و من به خواست اون  نیتر ا! بزرگرمینم جاچیدر ضمن، تا کارم تموم نشه ه -

 مفهوم بوده باشه! دوارمیاومدم نه تو! ام

 نیفرستادم. با ا رونیمحبوس بود رو ب میتنفس یمجار یکه از درد تو یرفتم. نفس رونیاز در ب و

 شیاز معن یکه درک یکس ی. سکوت بس بود! سکوت برادیشن یم دیخواست؛ اما با یکه دلم نم

 نداشت کار ساز نخواهد بود.

 ششم فصل

که قرارشون به سه ماه  نیو ا کردمیگوش م انیبحانو س یشمیبار به مکالمه ابر نیچندم یبرا

 شیپ یشمیابر یبرا یداد که مشکل خاطرنانیموکول شده، برام قابل باور نبود. آرش اطم گهید

 یمهر و تو کیسپرده. امروز درست دوشبه،  یمدت طوالن نینقشه رو به ا اط،یاحت یاومده و برا

هم  دیگرفتم و تحمل اون فضا رو نداشتم. شا یمطالعه کز کرده بودم. مرخص زیپشت م قم،اتا

 یشمی. رامش طبق روال سر کار رفته و انگار که ابرنمیرو بب یحداالمکان امروز کس خواستمینم

حول و حوش مکالمه رامش و  ر،یراحتش گذاشته بود. هنوز فکرم درگ یاومده کم شیپ لیبه دال

 که بگه. شدیمجبور م ایو  دمیپرسی. سر وقتش مدیچرخیم یدیمج

که از کار  شبیدار شده بود. از دکه خدشه یاعتماد کنم. همون اعتماد یبه کس تونستمینم گهید

 رونیبه ب یکار ضرور ی. براشیو سه ساعت پ ستیب قایاتاق موندم. دق نیهم یبرگشتم، تو

 دم،یرسیم یبست فکرمن بود. هروقت که به بن حیترج نیو ا دمیرو ند یرفته بودم؛ اما کس

رو  لیرمز فا دیفرصت داشتم و با ید کی. تا کردمیو فکرم رو جمع م بودمیتنها م یکم دیبا

 هیبرام توج یدیرابـ ـطه رامش و مج دی. باهیاون صندوق چ یتو دمیفهمیم دی. باکردمیم دایپ

 .آوردمیسر در م نیاز کار رادو دی. باشدیم

 شد؛یکه اگه برمال م یداشت. راز یراز یشده بود و انگار که هر کس ترشیو ب ترشیب هامدغدغه

تعفن  یخواستم بو ی. نمانداختیم ریسر به ز یاز شرمندگ ای گرفتیاز افتخار سر باال م ای

 یتبودم. از وق ندهیو به دنبال اتفاقات آ چهیبپ مینیب یمجار یاتفاقات مدفون شده گذشته، تو
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 دونستمیو متقابل م نمیکدومشون رو بب چیه خواستیافتاده، دلم نم یباز یرامش هم تو دمیفهم

 حس رو نسبت به من دارن. نیها هم اکه اون

م شده بودم و معده ریس یبود که از گرسنگ بیسراغم رو نگرفته بود. عج یبود که کس بیعج

مرده بودم.  دمیسردرد نگرفته و در آخر، شا یو پرفکر یخوابیبود که از ب بی. عجکردیدرد نم

سرم بود و نگاهم به نور زرد چراغ مطالعه که  ریلبم نشست. دستم ز یرو یلبخند کشدار

. کالفه بودم و دهنم رفتیهم نم یرو یالحظه یهام حتچشم کهنیزد. غافل از ا یمهام رو چشم

تظاهر  که یرامش یم. حتنشسته یجور نیها بود که ا. مدتدادیگس و تلخ رو م یمزه خرمالو

که ازش دلخور بودم؛ اما  نیبا ا شه،یدر اتاقم رو نزد و برعکس هم یالحظه کرد،یم میبه نگران

که  نیکرده بودم و ا یاتاق زندون نیا یخودم رو تو ییجورا هیداشتم.  دنشیبه د یمبرم ازین

 بود. نیتحمل کنم، قابل تحس میو سه ساعت و ن ستیتونسته بودم خودم رو ب

که  شیدر اتاق رامش بود که با قدرت بسته شد. پس هنوز هم مثل شش سال پ یصدا

. در اتاقم قفل و کردیم یخال دفاعیتمام حرصش رو سر در ب کرد،یامتحاناتش رو خراب م

هشت و انگار  کیاز سر کار برگشته؛ اما ساعت نزد زدمیحاکم بود. حدس م یسکوت تنها صدا

نداشت. دستم رو  یآره به من ربط« نداره! یبه تو ربط»شر زدم: ت دمکرده بود. به خو رید یکم

دستم قرار گرفت. تاج تخت بود که از  یشد و رو لیدراز کردم و سرم سمت چپ متما زیم یرو

 یغربت هم نداشتمش. حس یتو یداشتم که حت یبیقرار داشت. حس عج دمید یتو ه،یزاو نیا

کردم و  یاآروم. تک سرفه یلیهم گذاشتم. خ یم روهام رو آروکه دلم رو تنگ کرده بود و چشم

 دوباره به حالت خواب رفتم.

. کردیم نییدر رو مدام باال و پا رهیدستگ یو انگار که کس اومدیاز در زدن م ینا واضح یصدا

تر. حتم داشتم بار محکم نیدر زدن بلند شد؛ اما ا یباز کردم و دوباره صدا مهیهام رو نچشم

و مبهوت  جیهم گذاشتم و گ یهام رو روساعتم هم از خوابم نگذشته. دوباره چشم مین یحت

با مشت به در  یدر بلندتر شد. انگار که کس یو صدا دمیکش یاازهیاطرافم بودم. خم یصدا

 بخوابم. خواستیاما من همچنان دلم م د؛یکوبیم

برداشتم.  زیم یدستم رو از رو ،یگدر شدت گرفت و با خصم سر بلند کردم. با کالف دنیکوب بارنیا

که  ی. دست چپکردیدرد م ،ییشدن به جا دهیبه شدت کوب میو بود لُب پَسسر نیسرم سنگ



 

 

139 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

تکونش دادم  ی. کمدیکشیم دکیرو به یگرفتگ اشچهیو ماه کردیبودم، گزگز م دهیروش خواب

قطع شده بود، دوباره شدت گرفت. از جا  یدر که مدت یشر دردش خالص شم؛ اما صدا زبلکه ا

طور که با دست راستم، کتف دست چپم رو به سمت در رفتم. همون یبلند شدم و با کوفتگ

در چرخوندم و در با شدت به سمتم باز شد. با هل به عقب  یرو تو یلیمستط دیکل دم،یمالیم

 رفتم.

 یفکش منقبض و رد اشک رو د،کرینگران که با ترس و عجز نگاهم م یاجفت چشم قهوه کی

اومد و به سرتا پاش نگاه انداختم. با مانتو و شلوار  نییجا مونده بود. دستم پا شیگونه صورت

 یهااز جنس بهت. لب یافرو رفته بود، خلسه یاخلسه یمخصوص کارش، انگار تو یاسورمه

 یا. مقنعهانداختیصورتش، رد م یبار از حرص جمع کرده بود و موهاش تو نیرو ا شیگوشت

 ترشیمن رو ب شد،یکه از حرص باز و بسته م شینیهاش شده بود و پره بحرص دست یکه قربان

پلک  یحت داد؛یهم فشار م یهاش رو رواز اشک بود و لب سی. تمام گردنش، خترسوندیم

از چشم  یباز کردم که قطره اشک یزیدهن به گفتن چ دیو با ترد ستادیا ی. به حالت تهاجمزدینم

سر  خواستیشده بود. انگار که دلش م یکه باز چ ختیر یسقوط کرد. دلم هر نییچپش به پا

 ختهیصورتم ر یو پف کرده تو ختهیپرشون بوده. موهام بهم ر مافهیبه تنم نباشه. مطمئن بودم ق

سش . دهانم بسته شد و دوباره عزم پرزدیسو م یمثل شکاف تههام حتما قرمز و خسبود و چشم

 :دمیکه جرأت نداشتم؛ اما پرس نیکردم. با ا

 شده رامش؟! یچ -

عقب رفتم؛ اما دستش  یحرف، دست راستش رو باال برد و متعجب از رفتارش، کم نیگفتن ا با

بغلم  ی. قصد زدنم رو داشت؟! مات و مبهوت بودم که خودش رو توومدیهوا موند و فرود ن یتو

موند و از  زونیهام دو طرف بدنم آوجا شدم. دستجابه جام یاز تعجب، تو یپرتاب کرد و کم

 .نهیبیکه من رو م هیبار نیکه انگار آخر یطور. سفت سفت؛ بهکردپشت بغلم 

. دیشنیتند ضربان قلبم رو هم م یبود. حتما صدا منهیسـ*ـ یزد و سرش درست رو یاخفه هق

بهم  یبغلم رد داد. جور ریچنگ زدنش شد و دو دستش رو از ز یاز پشت، فدا میمشک شرتیت

طور آزادانه دو طرف بدنم بودن  نیهام که هم. دستدهیهاست من رو ندبود انگار سال دهیچسب

دلتنگش بودم؛ اما اگه  یلیکار رو داشتم؟! خ نی! حق اکردم؟یبغلش م دیآوردم. با االکم برو کم
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کلنجار  ی. بعد از کلهیکار درست چ دونستمیگم بودم و نم! سردر؟یچ اومدمیاز پسش برنم

 یهالرزوند. رگ نیریته دلم رو ش شیحلقه شد و لرز ناگهان فشیهام پشت کتف ظردست ،یفکر

به  دیکه ترد ینیری. حس شکردیتالش م ن،یگوله آدرنال نیدفع ا یبرا یشتریقلبم با شدت ب

 و از خودم جداش کردم. دیکوتاه، دستم از کتفش به بازوش رس یلی. خکردیاش مآغشته یتلخ

که ازش جدا شم. ناباور ازم  خواستیکه قلبم به بودنش عادت کرده بود؛ عقلم م نیا برخالف

شدن. دلم از نگاه مغمومش  زیهاش پر آب بود و آماده لبرشد. چشم رهیهام خچشم یجدا و تو

. دنشیرنج یاز خودم متنفر شدم، متنفر برا یاد که لحظهگرفت. نگاهش اونقدر دلخور و عاجز بو

که  یاشک یگناهکار بودم و به زور جلو یادیز شیپاک ینداشت و من مقصر بودم. من برا یگناه

 هیگر گهی. دسوختیهام جا خوش کرده بود رو گرفتم. دلم انگار که واقعا مچاله چشم یتو

 سیتونینرم و ز ی. خواستم دست ببرم و موهااش خشک شده بودگونه یو رد اشک رو کردینم

 افکارش رو نداشتم. ختنیو من حق بهم ر دیلرزیهام مدست ارو کنار بزنم؛ ام

خوشرنگش، دل  یهاداد. چشم قلیو نگاهش رو دور تا دور اتاق ص دیرو با صدا باال کش شینیب

 یکه روح بزرگ نیداشتم. با ا یاش، حس اسفبارحال دگرگون شده نیاما از ا برد؛یم غمایرو به 

قلبم با هم بسته شده بودن  یهارگ ،یاسکته ی. انگار که تورفتیداشت؛ اما زود از کوره در م

و  رمیازش نگاه بگ یحت تونستمیهام جاخوش کرده بود. نمرگ یاز عذاب وجدان، تو یاو لخته

 کرد،یاش پاک مگونه یاز رو هاش روروم بودم. با دست اشکفرشته روبه یحد جادو نیمن تا ا

اتاق  یتو نیکه رادو یمثل قبل براش انجام بدم. همون روز خواستیکه دلم م یهمون کار

 فاصله گرفت و لب زد: یقراریحاضر شد. نگاهش از ب

 ...یدر اتاقت قفل بود. جواب نداد -

 کردم: لیم شد. حرفش رو من تکمبه شونه رهیدفعه قبل، مکث کرد و خ مثل

 افتاده باشه؟! یاتفاق یدیبازم ترس -

شد. حرف  رهیخ میمشک یزده به چشما رتیکه انتظار نداشت، به سرعت سر بلند کرد و ح انگار

سخت بوده. پلک  یلیبراش خ دیکه شا یخواست بگه. حرف یرو م نیدونستم هم یدلش بود و م

 سر تکون داد. موهاش رو پشت گوشش فرستاد. فیزد و خف یآروم
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! رونیب ای. پس لطفا بمونهیدوستاش م شیاون امشب رو پ ،یاینم رونیب نیاگه به خاطر رادو -

. تشهیو حساس یهم از بچگ نیرادو یخونه خوشه. حرفا نیا یکه دلم به بودنت تو یدونیم

 . من...نیشیو خوب م نیگفت یچ رهیم ادشیباز  گهیشقه. دو روز دکه چه قدر کله یدونیم

اما  گشت؛یو برم کردیکه تحمل نم یکس کردم،یرو برداشت م نیهم نیاز شناخت رادو منم

مدت  نیا یکه من تو ینیبراش تموم شده بود. رادو زیفرق داشت. انگار که همه چ دفعهنیا

 تا آسمون فرق داشت. سکوتش رو شکوندم: نیزم ش،یشش سال پ نیشناختم، با رادو

 ...نیادو. رکنمیطور فکر نم نیمن ا -

 دهیهم من و هم رامش، بعد از نگاه به در، ترس د،یچیخونه پ یخان که تونصرت ادیفر یصدا و

اومدم و به سمت در رفتم. رامش من رو کنار زد و  رونیاز شوک ب ترعی. من سرمیهم شد رهیخ

کنار  نیپله خشکم زد. رادو نیآخر یو تو دمیها رسرفت. به پله نییها پااز من، از پله ترعیسر

سرخ،  یخان با صورتبود و نصرت ستادهیدست چپ در، خونسرد ا یبه جالباس لیما ،یورود در

که  یبودمش. حرص دهیطور ند نیبلند شد. تا به حال ا کادیَوِاِن دیدور سف یتابلو ریاز مبل ز

. دیخان چرخو نصرت نیرادو نیب ،ی. نگاهم با دهان بازبردیم متیانقباض صورتش رو به غن

به  نیرادو نگاهمیشد. ن رهیو واج خبود، هاج  ستادهیپله ا نییکه کنار من پا طورمونرامش ه

 بود تا لب به حرف باز کنه: یسمتم کاف

 دلتم اومد. زیعز ایب ا،یب -

تار چپش رو باال فرستاد و کم یزد و به گردن کوتاهش سمتم کج شد. ابرو ییپرصدا شخندین

که نشون دهنده  رشیشرت طرح دار ز یو ت یم کرد. نگاه از کت لحواله هاشیبا عسل یچشمک

 و با تمسخر ادامه داد: دیخند یگرفتم. کم دادیبودنش م رونیب

 گفتم که ترش کرد؟! نه بذار من بهت بگم. یبهش چ یدونیم -

اره کوتاهش رو بود. انگشت اش یو انگار که حال درونش طوفان دیباریهاش شرارت مچشم از

 باال آورد.

خب، پدرم ناراحت  ی. ولگمیتو رو م یکه عوض یدونیم گهی. دیاون عوض ایمن  ایبهش گفتم  -

 شد. جالب بود که تو رو انتخاب کرد.
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اخم نگاهش  یفرو رفت. با چاشن نشیشلوار ج یرو باال گرفت و دستش از باال، تو سرش

 یزیخان بهش چخاطر احترام به حضور نصرتبه. دادیبهم فحش م ادیز دایو جد کردمیم

که مؤمن به  ی. آدمزدینم یهاش رو بسته بود و حرفچشم ،یخان از شرمسار. نصرتگفتمینم

که دخالت  اومدیم شیپ تر. کمکردیلحظات حساس، اکثرا سکوت رو انتخاب م یتفکر بود و تو

 بار با نعره ادامه داد: نیا نیکنه. رادو

قبول  رون،ی. بهش گفتم بندازش بیختیامون رو بهم رکه خونواده یپدر من، هواخواه توئه. توئ -

 !ستمیکه من ن یاگه نره، قبول نکرد. تو چه قدر براش مهم رمینکرد. بهش گفتم من م

ضوح لرزوند و از گوشه چشم، حواسم رو سمتش داد. رامش رو به یهاکه زد، شونه یداد و

درکش  دیبود و شا یبودم. بچه پرغرور جیخان باز شد و من همون طور گنصرت یهاچشم

خونه اومدم، بچه آروم و  نیکه به ا شیشناختمش، درست هفت سال پ ی. از وقتکردمیم

ها حاال داشت از درز اون سال یهاتمام عقده دی. شاگرفتینم شیجد یبود که کس یخوندرس

داشت.  یتند شیبار آت نیاما ا زد؛یگره م یدل به آشت عیسر شهی. همزدیم رونیب یفحاش

کبودش رو به دندون گرفت و دست لرزونش که کنار پاش مشت شد، متقابل  یهاخان لبنصرت

 گفت: یبلند یبا تن صدا

 !هیکاف گهی! دنیبس کن رادو -

خاطر حضورم که به نیجلوتر اومد. درک ا یگوشه لبش رو به حالت تمسخر خاروند و قدم نیرادو

برادر و  نیزار، برام سخت بود. رامش متعجب بشن یمثل شنا کردن تو کرد،یرفتار رو م نیا

 اطیکرده بود. با احت ریگ نشونیو ب آوردیسردرنم یزیو انگار که از چ چرخوندیپدرش چشم م

 داشت: یزیگفتن چ هب یسع

 ...زییژا ؟یکنیم یجور نیچرا ا ن،یرادو -

 به سمت رامش پا تند کرد. تریبود وجر یکاف نیرادو یواکنش عصب نیا لیتشک یمن برا اسم

 کورت کرده! کهیمرت نیکه عشق ا ی! توئیبگ یزیچ خوادینم گهیتو، تو د -

تر رفت و برخورد کتفش با عقب یقدم ن،یکنترل رادو رقابلیجاخورده از برخورد غ رامش

 یدستش رو جلو حواس،ی. رامش برمیرو به بازوش بگ باعث شد هل خورده، دستم م،نهیسـ*ـ

ازش،  میدور لیاز دال یکیموند.  نیزم یپهن شده رو یگل درشت قال رهیدهنش گرفت و خ
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و  شدیم دهیکامال د ن،یمشهود رادو شخندیبود. ن نیرادو زیآم سخرتم یهانگاه نیهم دیشا

 یهاخان که دستناله نصرت یمانعش شد. صدا ییباز کنه که صدا یزیخواست دهن به گفتن چ

خان گذاشته بود. رامش رو کنار زدم و به سمت نصرت اشنهیاش رو قفسه سـ*ـچروک نشسته

شدن  دیبا جنون از ناام ،یمرداب یو انگار که رو زدیم هقهق نیرادو شد،یپا تند کردم. باورم نم

 هاش، واضح شد:خنده نی. بدیخندیم یزندگ یبرا

 که من نرم. هان؟ یخوایدفعه البد م نینکن بابا! ا یباز لمیدوباره ف -

گذاشته بود؟  ریقدر روش تاث نیتوجه پدرش ا یعنیرو به پدرش بگه؟  نیا تونستیطور م چه

 یاز هرفکر یاز درد افکارش خال یبه آن کهنیگرفته بود و مثل ا یاخان برق خصمانهنگاه نصرت

اش، قدم از قدم بر نداشتم و با حرص و تعجب بود. کمرش رو صاف کرد و با مچاله کردن چهره

 :ملب زد

 از حدش گذشته! گهیات دبچگانه یرفتارها نیا ه؟یچه حرف نیا ن؟یرادو یشد وونهیتو د -

کالبد روحش رو  یزی. انگار چدیکشیدستش م کیو  کیکوچ یهادندون نیزبونش رو ب نوک

پر  یابروها نیطور که اخم ب. هموندمیترسیاز رفتارش م یرده بود. دروغ چرا، کمک ریتسخ

 جواب داد: گرفت،یجا م میپشت هشت

 !یو اون وقت از بابام رکب خورد یکردیکه خودت رو زرنگ فرض م نیخوشحالم از ا -

 نیا یخان پاندول وار در چرخش بود و توو نصرت نیرادو نیتر رفتم. نگاهم باومد و عقب جلوتر

ادامه  یاخسته یخان با صدابپرسم که نصرت یزیخورده بودم؟خواستم چ یفکر که من چه رکب

 دنده حرفش شد:

 ساکت شو! گهی! دنیرادو کنمیحاللت نم -

 متیمالهاش با با بچه شهی. همدیچیپیخونه م نیا یخان توداد نصرت یبار بود که صدا نیاول

درشت شده بود.  ییبه اندازه گردو رشیز یهابود. چشم دهینلز وقتچیو صداش ه کردیرفتار م

 پرسشگر شدم: جیجا شدم و گجابه یجام کم یتو

 !؟یرو کنار بذار هایبچه باز نیا ستی! بهتر نن؟یرادو هیمنظورت چ -

خان سبز و مغموم نصرت یهاروشن و گردش، زوم چشم یهاکج شده، چشم یبا سر نیرادو

 بود. دستش رو به دهنش گرفت و جواب داد:
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 لمیکره، براش ف رفتیکه داشت م یاون شب یبهش بگ شهینه بابا؟ روت نم شه،یروت نم -

من خودم اون قرص رو برات آورده بودم.  ؟یکه قرصت رو نخورد یکرد یباز لمی! ف؟یکرد یباز

که  یدار زییژا یرو یبابا! چه تعصب ی. تا کجا رفتیرفتنگه داشتنش تا کجا  یاومد؟ برا ادتی

 !یارمن ند یرو

 شی. مثل آترفتیم یزد و صورتش به سرخ یزدن. همچنان داد م ادیبلند شروع کرد به فر و

. با گرفتنیاومدن، از هم سبقت م رونیب یگردنش برا یهاو تمام رگ زدیشعله م ،ینیخشمگ

. دیچیپی. عقب رفت و انگار که از درد خنجر، دور خودش مزدیتمام جود و از ته حنجره داد م

 شی. صورتش کبود و مچاله، کت لاومدیم نییپا نیهوا به سمت زم یشده تو شتهاش مدست

 کرد. یجونه خونه م یب یوارهایو همچنان هوار مهمون د دیکشیرو م

انگار قصد  نیه رادوک دونستیگوشش رو گرفته بود و اون هم م یلرزون یهابا دست رامش

خورد.  یم چیهوا پ یمقطعش تو یهابار نفس  نیآروم شدن نداره. باالخره، صداش قطع شد و ا

 یهاذهنم قفل کرده بود. انگار که سلول یتو یزیمسموم خونه الل شده بودم و چ یدر مقابل فضا

 ریکه ز شیکنارهمون مبل  یخان، رو. نصرتدادنیکار خودشون رو انجام نم یبه درست میمغز

تر شده بود و آب دهنش، آروم یانگار کم ،یارفته لیتحل یبا انرژ نیتابلوفرش بود، نشست. رادو

سر تکون داد.  ج،یو گ دیبه دور دهنش کش یدست عیکرده بود. سر سینازکش رو خ یهادور لب

 کرد. ین پله نشسته بود و به برادرش نگاه میآخر یرامش رو

اتفاق  نیواقعا من باعث ا یعنیلحظه انجام ندادم.  نیا یتو یکارچیکه ادعا داشتم، ه یمن من،

خان به خاطر برن؟ من باعث شدم نصرت شیجا پ نیخونواده تا ا نیبودم. من باعث شدم ا

سر خم کنه و نگاهم نکنه. من باعث  یکردن بشه که حاال با شرمندگ یباز لمینرفتنم مجبور به ف

و شوکه  ختیری. من مقصر حال االن رامش بودم. اشک نمستهیر مقابل پدرش باد نیادوشدم ر

با داد و هوار  نیخودم و ذهنم رو مثل رادو خواستیدلم م ی. من لعنتچرخوندیبه اطراف چشم م

بودم. از خودم متنفر بودم و سکوت بود.  یمحکوم به خونسرد شهیاما مثل هم کردم؛یم یخال

. با اکراه دادیده رو نشون م کیخونه، کنار در آشپزخونه نزد یمیقد وارید دیو سف یارهیساعت دا

 لب زدم:
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کدومتون خوب  چیحال ه نی. ببشنیبا حرف هم تموم م زایچ نیلطفا آروم باش! ا ن،یرادو -

کار رو با خودت نکن!  نیاما ا ؛یمن رو بزن تا آروم ش ایب یخوای! اگه مای. لطفا کوتاه بستین

 لطفا!

اومد  ترکیسپر کرده، نزد نهیشد. سـ*ـ رهیسرخ و محکومش بهم خ یهابا همون چشم نیادور

 یگوشت ینیبه ب ی. دستکردیم دایرو هو یختگیاز عرق و بهم ر سیمرتبش، حاال خ یو موها

 زد: اشنهیو انگشت شست راستش رو به سـ*ـ دیکش

 ی. از همون اول خوب نبودم. فکر کردستیخوب ن یبود مونیزندگ یتو تو یمن حالم از وقت -

 یاحساسات پدرانه ا بی. رقیبود بیمن رق یبرا شهیمن واقعا دوستت داشتم؟! نه. هرگز! تو هم

تو رو دوست  دیتا پدرم به منم توجه کنه. با کردم؛یبا تو خوب رفتار م دیکه از من گرفته شد. با

چون از برادرم  کردم؛یرو برادرم صدا م تو دیتا پدرم من رو دوست داشته باشه. با داشتم،یم

کار  یچ دیبا یکه اگه واقعا تو برادرم بود کردمیفکر م نیبه ا شهی. همیبود زتریپدرم عز یبرا

. پس دیدیکه پسرش بودم رو نم یقابل باور بود. من ریپدرم به تو، غ یادیتوجه ز کردم؟یم

با تو  دیدوران جهالتمون با یدعواها یتو ی. من حتدیدیطور تو رو انقدر واضح مطور؟ چهچه

 !وقتچینه. هرگز! ه دونم؟یمن تو رو برادر خودم م ی. تو واقعا فکر کردبودمیخوب م

ماه از  کیکردم. پدرم  یخونواده زندگ نیسال کنار ا کیبه  بیقر ش،یسال پهفت من

شد، من  ریدستگخان هم که شد. نصرت ریشرکتش نگذشته بود که دستگ سیشراکتشون و تأس

راه دادگاه و زندان بود و کم خونه  یموندم. مادرم مدام تو نیها و نسرامانت کنار بچه هیعنوان به

خان آزاد شد؛ اما بود. بعدش که نصرت ادمیها اون لحظات و کنار هم نشستن ام. تمموندیم

شدم. درست مثل  رهیاش خشده ویصورت گرد و ش یتک اجزامادرشون فوت کرد. ناباور به تک

 .اومدیم ادمیها تمام صحنه لم،یف هی

شدن به سرم ضربه  داریب یبرا یخواب، کس یو انگار تو زدیها رو محرف نینازکش که ا یهالب

 یعذابم داده باشه و موفق بود. من حت خواستیدروغ باشه. م تونستیکدوم نم چی. نه! هزدیم

 نیبرگشته بود. حس ا یخزون زیبهار، پائ یدارم. انگار تو یلحظه چه حس نیا یتو دونستمینم

 «دروغه!»: گفتمیو با خودم م کردمیکند شدن نبضم رو حس م خته،یدلم ر یآب داغ رو یکه کس
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که لرزه  ییها. همون حرفزدیهاش مبه حرف دییمهر تأ د،یکه از چشم راستش چک یاشک قطره

بود  میکه مسبب گُر گرفتگ ییهادرآورد. همون حرف ترس به جونم انداخت و دستم رو به لرزش

 نییسرش رو پا یطور با شرمندگخان که همون. نگاه به نصرتخوردیو مثل پتک به سرم م

کرده و انگشت ندامت به دهان گرفته. مثل آوار،  یکه خبط ی. درست مثل کسردمگرفته بود، ک

گلوم پا  یرو یبود. انگار کس دهیرو از خاک بر مشهیر یو انگار کس ختیسرم ر یروحم رو

کابوس باشه. درست مثل تمام  نمیا کردمی. اما من دعا مرفتیم جیگذاشت و سرم گ

 سراغم رو نگرفته بود. گهید ،یکه بعد از حمله عصب ییهاکابوس

مثل لبو سرخ بود و ناهموار نفس  دشیکه صورت سف نیو عاجزانه نگاهم سمت رادو ناباوار

قاموسش  ی! حتما توکرد؟یم هیاما چرا گر داشت؛یم یروزیحس پ دیرفت. قاعدتا با دیکشیم

رو به خودش گرفته بود و از  یدرد میدل بشکونه. درست لوب پسسر نیاز ا ترشینبود که ب

 کنم؛ اما توان تکون خوردن نداشتم. یحرکت خواستیدلم م شوک، نیا یفشار باال

که بهم  ی. برق حسرتکردیتابشش ذوبم م یکه گرما یپر از حسرت بود، حسرت نیرادو نگاه

کردم تنها  یکه فکر م یهمه عذابش بودم؟ کس نیمن مقصرم. من واقعا مسبب ا فهموند،یم

 دیو سوزش شد زدیم یهام از هاله اشک، به تارکرده، ازم متنفر بوده؟! چشم هیکه بهم تک هیفرد

 یدهانم رو گرفتم و انگار که کس یبزنم. با دست جلو یشد، عق کوتاه باعث ممعده یو ناگهان

 زانوم زد. یتو

بار نگاهش خم شده بود و درست حس از  ری. کمرم زستمیکردم هر طور شده سر پا با یسع

بودم،  ومدهیسال با مرگ پدر و مادرم کنار نرو داشتم. من هنوز بعد از شش یزیدست دادن عز

شوک  نیطور ازم توقع داشتن با همچ. چهاومدمیها ها کنار محرف نیطور با ااون وقت چه

و تحملم رو طاق کرده  زدیکه به استخونم سوزن م یاز درد خواستیکنم. دلم م همقابل یهولناک

 یهام درست به داغخورد و گوش یم چیبه شدت پ یتشت یم انگار که توبود، نعره بزنم. معده

برام راحت نبود. از دست دادن  نیو از دست دادن رادو زدیم نیبود. قلبم سنگ یشیکوره آت

آدم رو از  یگاه کردن،ی. گاه کلمات روح رو از تن جدا مستیهمراه ن رگو م ییبا جدا شهیهم

 بودم. رهیرو به روم خ نیآدم. من الل شده به رادو



 

 

147 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 یرامش هم تو یو حت کردیرو ثبت م نیدوخاطرات را نیهام فقط آخرلحظه، چشم نیا یتو

. کردینبوده، لمسم م گفتیکه م نیگذشت و ا نیرادو یبرادر الیهمه سال با خ نینبود. ا دمید

انجام عادت  یدستم برا ی. حتپوشوندیپوستم رو م یهاتک روزنهاز فرط درد، قطرات عرق تک

 ییتنها دیبا گهینداشتم. چه قدر د یو انگار که توان شدینم دهیپام کش یرو م،یشگیهم

 شروع شد؟ از همون اول؟ امکان نداشت! یاز کجا شروع شد؟! از ک ی. راستدمیکشیم

زمان چه قدر گذشته بود؟ مغزم قفل بود  کرد؟یشده بود و نگاهم نم میمشک شرتیبه ت رهیخ چرا

. میواه االتیخ یمدم، از کمااو رونیتازه از کما ب دمیرفتم. نه، شا یطوالن ییو انگار که به اغما

 ندهکوتاهش رو پوشو یشونیپ یکه تار به تار رو ییبودم و موها نیرادو رهیخ یحرکت چیبدون ه

! براش بس بود؟ دلم د؟یببخش گفتم؟یم یبگم؟ چ یبغلش کنم و بگم...، چ خواستیبود. دلم م

 .سوختیبه حال خودم م

 ؛یاز هر حس یهاش خالکرد. چشم دایکم سرش رو باال آورد و باالخره، جرأت نگاه کردنم رو پ کم

درست وسط قلبم رو هدف  رشیبود که ت دهیتا افکارم رو بخونه؛ انگار فهم کردینم یتالش چیه

هاش هام بهش بفهمونم که هنوزم به دروغ بودن حرفبا چشم تونستمیکاش م یگرفته. ا

به  یم به شدت قفل شد و دهانم از تلخدرد معده یری. فکم از جلوگیتوخال یدیام! دوارمیام

سقوط  نییاز گوشه چشم چپم به پا یهم افتاد و اشک یهام روپلک یاستوهم کشونده بود. لحظه

 انگار! کردمیم هیکرد. گر

کرد.  ییدستشو یکشوند و من رو به سرعت راه رونمیب االتیاز هپروت خ ،یداغ عیما هجوم

 یدهانم رو پشوندم. در رو باز کردم و با پا گذاشتن رو یعقب رفت و با دست جلو یسرم کم

سمت چپم باال آوردم.  ییکاسه روشو یم رو تومعده اتیدر، تمام محتو یاقهوه کیکوچ چهیقال

سرم  یهارگ یزن، تمامانقباض پرسه نیو ا شدی*ک مـیم به سمت حلقم تحـرحرکات معده

بهش وارد کردم. انگار  یو فشار دیرس ییرو وادار به نبض زدن کرده بود. دستم به کاسه روشو

 یاجهینداشت. با سرگ یدیدرد اس نیشکست ا یبرا یو بدنم توان دنیکش یکه روح از تنم م

ساله که درد درست شش نی. ادیدیهام تار ماومده بود، چشم راغمکه مثل مهمون ناخونده به س

 .یشگیضعف هم نیم از اشده بود و من خسته رمیگ بانیگر
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با  یسنگ واریشده به دل د دهیکوب نهیگردنم، سر بلند کردم. آ یجمع کردن همه توانم تو با

صورتم رو با پشت  یشده تو ختهیر ی. موهادیکشیو روم رو به رخ م رنگیصورت ب ،یکجدهن

هام کند و کش دار، . نفسدادیهام رو خمـار نشون مم، چشمافتاده یهادست کنار زدم. مژه

قدر سن خورده چه م،یمشک شیرکه ته دمیدی. تازه مزدیکردن راه خروج، هندل م دایپ یبرا

کتم رد  نیدرست ماب یرینگاه نکرده بودم؟ ت نهیآ یترم کرده بود. چندوقت بود که به خودم تو

 آب رو باز کردم. ریش ،یفلز رهیشد و با باال زدن دستگ

به جونم  ینچندان آب، حالم رو که بهتر نکرد، بلکه لرز یو سرما ختمیصورتم ر یآب رو یمشت

پهنم  یهارو با سر انگشت دیچکیم نییهام به پاو لب یاستخون ینیکه از ب یانداخت. قطرات آب

آب رو بستم و به سمت در  ری. شکردمیرو هم تحمل م نیا دیکنار زدم. هرجور که شده، با

بهم  رهیلرزون، خ یفرستادم و با باز شدن در، دو چشم قهوه ا نییدر رو پا رهیبرگشتم. دستگ

برام قابل درک نبود.  شیافراط ینگران شهیکه هم ینبود و باز هم خودش بود. کس یموند. کس

گوشم منکعس  حلقه یلرزونش، تو یگذاشتم و در رو پشتم بستم. امواج صدا نیبه زم یقدم

 شد:

 ز؟ییژا یخوب -

خوب بودن نداشتم.  یبرا یحال گهیو من د دیپهن و خشکم لغز یهالب یاراده رو یب پوزخند

رو نداشت. قصد رد شدن داشتم که با  تابشیب یهاندادم و نگاهم جسارت چشم یجواب

ال بدم بود. که باز هم حواسش به من و ح یدستش دور بازوم، متوقفم کرد. تنها کس چوندنیپ

ها بود. پا پله ییو دو قدم به چپ در دستشو دمیدستم رو از دستش کش ،بدون نگاه کردن بهش

 شد: دهیازش شن یفیضع یپله گذاشتم که صدا نیاول یرو

 !زییژا -

 دهیبه اطرافش نداشت. باز هم زورم بهش چرب یزد و انگار که توجه یرو با اکراه صدا م اسمم

 دیها باال رفتم. نبااز پله ،یبا خودخور ش،یبه نگران توجهیداشتم. ب شیرو درپ یبود و راه سرد

بهش  شهیاز هم شتریکه به شدت و ب نینگاهش بمونه؛ با ا ریگکه مبادا دلم  کردمینگاهش م

خودم پسش  دادم،یم حیخودش بود؛ اما من ترج دیکه برام مونده بود، شا یداشتم. تنها کس ازین



 

 

149 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

مثل من  یآدم یبرا دیبا ییدر کار باشه. ترس از جدا یبشم و نشدن رشیکه درگ نیبزنم تا ا

 حال نبود. نیو با ا بودیم یعاد

گرفته  شیکه االن در پ ی. درست مثل سکوتشدمیالل م زد،یحق به جانب حرف م یکس یوقت

 یمنتظر موندن بود. حت یراه برا نیسکوت بهتر ینداشتم. گاه یحق داشت و حرف نیبودم. رادو

که رامش تنها منتظرم  نی. اامیمهلکه برب نیاز پس ا یجورچه دیلحظه با نیا یتو دونستمینم

اما از حاال به بعد، به خاطر  کرد؛یبود که صادقانه بهم فکر م یهنوز هم تنها کس یعنی ؛مونده بود

که قصد جبرانش رو داشتم؛ اما  یا. همون فاصلهگرفتمیازش فاصله م دیهم که شده، با نیرادو

 بود. ییتنها رمیانگار که تقد

 یخودم رو خال نیداد بزنم و مثل رادو خواستینشستم. دلم م رشیاتاق رو پشتم بستم و ز در

آروم بشم. سرم رو از پشت به  یفقط کم ،یکم دیتا شا زمیرو بهم بر زیکنم. داد بزنم و همه چ

و از  ختیریم ،یعیمثل سرباز مط وقفهیب اشک یهاهام رو بستم. قطرهدادم و چشم هیدر تک

 یلی! لطفا! خای! باومدیو م کردیکاش در رو باز م ی. ادیلرزیم یعبور کرد. تنم مثل برگ مینیب غهیت

 یغبارآلود بود. درست مثل آب رو یهوا یتو ژنیبهش محتاج بودم. برام مثل اکس یلیاز خ شتریب

 شیآت ه. نه! من شرارآوردیم ادمیاسمم رو  یحرفش افتادم که همش معن ادی. موندیدلم م شیآت

 بود. شینبودم، من قلبم آت

 میساعت خواب بود. چهار و ن نیآرش هم ا یو حت دادیشب رو نشون م ازدهی ز،یم یرو ساعت

. نه، دلم به شدت نمیکدومشون رو بب چیه گهید خواستی. دلم نمبودیخواب م دیصبح، حتما با

کرده بود. لعنت  ریگ ششیکه پ یهاش، صورت معصومش، راست. چشمنمیرامش رو بب خواستیم

اتاق، مأمن آرامشم  یکیخودم مچاله شدم. تار یمن! پاهام رو جمع کردم و تو سبه من و احسا

داشتم دچار افت فشار  . حتمرفتیم جینخوردم و سرم به شدت گ یزیبود. چند روز بود که چ

بهش  دینبا گهیو من...، نه د زدیرامش در رو م شدیم یعنی. کردمیتوهماتم پرواز م یشدم و تو

 .کردمیفکر م

 تونستیجز رامش نم یخودش رسوند. قاعدتا کس کیتق تق در، ضربان قلبم رو به پ یصدا

 رشیز یکنار در که پاتخت واریعزمم رو جزم کردم و با گرفتن د م،یتوانیپشت در باشه. با همه ب

در رفت  رهیبه دستگ هوایبدجور بهم رخنه کرده بود و دستم ب دنشیبود، از جا بلند شدم. شوق د
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. انگار که کاخ نمیسبز رو بب لهیدو ت نیا خواستیبار بود که دلم نم نیاول یو در باز شد. برا

 سرم خراب شده بود. به خودم اومد و حفظ ظاهر کردم. یباره رو کیآرزوهام به 

 باهات صحبت کنم. یزیدر مورد چ دیبابا جان؟! با یوقت دار -

تکون دادم. پژمرده،  یسر فیوقت رو انتخاب کرده بود، خف نیکه بدتر نیدر و از ا یرو دستم

خوب  زیچ چیروزها ه نیاحوالم رو دربر گرفته بود. ا ،یبود و ضدحال بد یاگهیانتظارم شخص د

برق کنار دستم، اتاق به  دیبره. با فشردن کل شیخوب پ خواستیلحظه م نیکه ا رفتینم شیپ

و داخل اتاق شد.  دمیدر کنار کش ی. خودم رو از جلودیلرز فیهام خفشد و پلک نیمز ییروشنا

 یاردانه سورمهم راهنیشده پ ضیتعو یهابا چشم همه جا رو نگاه انداخت و نگاهم رو از لباس

اون و اون از گشت  دنیاش دادم. من از کاوسمت چپ شونه شده دیسف یراه راهش، به موها

 کردینم یبود که به اطرافش توجه ییهابرداشت. اصوال از اون دسته آدم دستاتاق  یزدن تو

 یروتعلل داشت. صورتم رو سمت پنجره روبه یزیگفتن چ یتو یعنیها، چشم چرخوندن نیو ا

اش، برخالف گرفته یآور بود. حال صدابرام عذاب شهیدر بردم و نگاه کردنش بر خالف هم

 خوب نبود. شهیهم

ها رو زد، من واقعا ازت راه انداخت و اون حرف یشلوغ باز شیساعت پ کی نیکه رادو نیا -

 معذرت...

 رو بشنوم و ادامه حرفش توسط من قطع شد: هانیا خواستمینم

مقصره؛  یدونم ک ی. نمگفتیراست م نیکه رادو میدونی! هم من و هم شما مهیخان کافنصرت -

 .هیقابل توج ریواضح و غ یلیخ زیکه همه چ دونمیرو م نیاما ا

به سمت شونه راستم رفت و من رو به سمت خودش برگردوند. به ناچار محکوم  دیبا ترد دستش

 کهنینسبت بهشون نداشتم. با ا یحس چیکه حاال ه یسبز یهابه نگاه کردنش شدم. به چشم

حال  نیمسبب ا ن،یخان در مقابل رادونصرت یمقصره؛ اما به نظرم کوتاه یچه کس دونستمینم

و من  دیچرخیم مشده دهیصورت مثل گچ سف یاش، هنوز روزده لیقند یهاو روزمون بود. چشم

بدتر بود و مقاومتم  یلیخ گهید یرو قورت دادم. حالم از روزها شدیم ادتریکه مدام ز یآب دهن

کبودش،  یهاعمق گرفت و لب یامثل بستر رودخونه ش،یشونیپ یرو یهابه مراتب کمتر. خط

 .دیسنجیحالم رو م ،یزیگفتن چ یکه برا ر. انگادیلرزیم یکم
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که خوب از  نیبا ا خوامیکردم. ازت م یبراش بودم و کوتاه ی. من پدر بدیگیتو درست م -

 یاگه اصرارها دیازت کمک خواستم و شا یلی. من خیاما امشبم کمکم کن خونم؛یهات مچشم

هم خونه  شبیکه مثل د دونمیهم گذشته و م ازدهی. ساعت از یداشت یمن نبود، االن حال بهتر

. اما االن یرو داشته باش یخوایکه م یبگم و خواستم حال یزینتونستم بهت چ شبی. دادینم

 خونه. ادیساعت چهار صبح م نمیچشم به در بدوزم و بب تونمینم گهید

هاش سبزرنگ. باچشم یهالهیبا همون ت کرد،یهاش متمام کارهاش رو با چشم خان،نصرت

 یکه انگار تو ییها. از اون دسته آدمشناختیهاشون مرو هم از چشم گرانیو د زدیحرف م

هام ها بود. ناخواسته اخمحرف نیاز ا ترنیبنکته کهنی؛ اما غافل از اسکوت خودشون غرق بودن

 انداخت. نییپا یشرمندگ ینیشد و سرش رو از سنگ دهیهم کش یتو

 .ینجاتش بده توئ تونهیکه م یبره. تنها کس یراه اشتباه خوامی. نمهیبچه خوب نیرادو -

 دونستمیسخت بود؛ اما خودم هم م یمونده شب، برام کم یهاش مثل غذاکه هضم حرف نیا با

 نیرادو نیکنه. ا یخوش گذرون رونیخونه بذاره و ب ینبود که پدر و خواهرش رو تو یکس نیرادو

 ملهیمخ یجا کردم و توجابه ار،یاختیرو ب میفک مکعب ی. کمرفتیم یرآبیز یهرازگاه د،یجد

که  نیبزنه. بدون ا ینباشه حرف یدج ینبود که تا موضوع یخان آدمنصرت ،ی. از طرفدیگنجینم

 بزنم، ادامه داد: یحرف

 دنبالش پسرم؟! یریم -

تفاوت  یخودم رو ب خواستمینداشتم. م یاز لفظ پسرمش حس خوب شه،یدفعه برعکس هم نیا

خانواده برعکس  نیا کردم،یهم که م یاما هر کار رم؛یبگ دهینشون بدم و التماس صداش رو ناد

 از هم فاصله گرفت: م،یریکو یهابرام با ارزش بود. لب ن،یرادو یهاگفته

 !ارمشیم -

 کیکبودش رو بار یهالب ،یبخشتیبود که به سرعت لبخند رضا ادیحرفم اونقدر ز نانیاطم

 یم چند بارشونه یترم کرده بود. دستش رومحکم وار،ید یتو خیمثل م ها،یسخت نیکرد. ا

 یبه ساعت رو یاز در رفت و نگاه رونیضرب گرفت و به سمت در، پا گرد کرد. بدون مکث به ب

بود که قبال ساعت دست  یلیو دل گذشتیزودتر م موند،یاگه از چشمم دور م زمانانداختم.  زیم

 قهیدق ستی. ساعت بانداختمیم یرو هرازگاه اشهیها ساعت هدکه بعداز مدت نیتا ا کردم،ینم
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کردنش  داریموقع خوابه؛ اما مجبور به ب نیآرش ا دونستمیکه م نیبه دوازده شب شده، با ا

کامال  یخورد و با صدا یبرداشتم و شماره آرش رو گرفتم. چند بوق زیم یرو ازرو  یبودم. گوش

 جواب داد: ،یخواب آلود

 !ز؟ییشده ژا یچ -

 داریجرأت ب یش که بودم، هرکس. کناردادمیبهش حق م گفت،یسالم هم نم یکه حت نیا

 جواب دادم: یخاطرشب خوش نگذرونده بود. با آرامش هیکردنش رو نداشت؛ اما از دستم 

 ؟یرو برام بزن دمیکه بهت م یارد شماره یتونیم -

 گرفته از خوابش رو صاف کرد. یاز قبل شده بود. صدا ارتریکه هوش انگار

 ه؟یچ هیقض ؟یشماره ک -

اش رو برام بزنه! خونه تا رد شماره ریرو به کار بگ یکه دار ی. لطفا هر رابطنیشماره رادو -

 خان ازم خواست که...و نصرت ومدهین

 طونهی. شنهیبیمشکالتش تو رو حالل م یخان هم که فقط برانصرت نی. اومدهیبه درک که ن -

 ...یکار چیه گـهیم

 نه اون! یکنیمن م یبرا -

که  ییکارها ینبود که تالف ینداره. کس نیاز رادو یکه افتاد، دل خوش یقبعد از اتفا دونستمیم

. سر به سرش نذاشتم و با خواهش ازش خواستم. ارهیدرن یباعث آزارش شدن رو سر کس

 دم؛یفهم یکه کرد رو خوب م یو جنس سکوت دهیرو نخواد انجام نم یکه اگه کار دونستمیم

« خداحافظ»کرد و  ییقبول کرده بود. سرفه پرصدا شیباطن لیم رغمیمن و عل رخاطکه به نیا

 وارید یکه از پنجره پشتم، رو یکیکوچ ییدستم نگه داشتم و به روشنا یرو تو یکرد. گوش یا

هام کندتر. و نفس شدمیاز قبل م ترفیشدم. هر لحظه ضع رهیروم اتاق افتاده بود، خروبه

مطالعه  زیم یفرستاده شد. به سمت کشو رونیصدا بو نفسم با  چرخوندمحدقه  یهام رو توچشم

 رفتم.

اول رو باز کردم. دفتر  یگرفتم و کشو زد،یکه سو م زیم یرو کیاز چراغ مطالعه کوچ چشم

م در افتادم. از دفتر چند برگه نیاثباتش با رادو یکه با زحمت برا ی. هموندمیهام رو دحساب

رو به لبم  شهیرو باز و دهانه ش دشیتم. در سفم رو برداششربت معده شهیچشم گرفتم و ش
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رو دوست نداشتم و با اکراه قورتش دادم. درش رو بستم  شیشگی. طعم مزخرف همدمکر کینزد

 میشونیزده پ خیبه عرق  یدرد بودم. دست نیکشو گذاشتمش. من هم محکوم به ا یو دوباره تو

 رو برداشتم و جواب دادم: یگوش یمعطلیکه بلند شد، ب میزنگ گوش ی. صدادمیکش

 ؟یتونست -

 واضح بود. ش،یبر عکس دفعه پ صداش

 باشه. یخوب یاما فکر نکنم جا کنم؛یمعلومه که تونستم. آدرس رو برات اس م -

تاک  کیبا ت ،یطور تماس رو قطع کردم. ساعت لعنتچه دمینبود؟! نفهم یخوب یکه جا یچ یعنی

. از امشب متنفر بودم؛ به اندازه گذشتیزود م د،یکه نبا یی. هر جادادیدوازده و رب رو نشون م

انداختم و به  یکه بلند شد، نگاه میاس گوشاماس ی. صدادمیکش یداریکه ب ییهاتمام شب

حرف آرش رو هم  لیاما دل شناختم؛یدست چپم رفتم. آدرس رو نم یواریکمدد تسم

. در کمد رو باز کردم و وفتمیبا خودم در ب شدیکه باعث م یپوچ ی. سردرگمدمیفهمینم

 یکه هوا رو به خنک شدیم یآوردم. چند وقت رونیب نشییاز طبقه دوم پا یمشک شرتیسو

رو برداشتم  چییبرگشتم. سو یگرفتم و به سمت پاتخت مدست راست یرو تو شرتی. سورفتیم

 زدم. رونیو از در اتاق ب

ذوقم  یدر اتاقش، تو ریز کیاغ خاموشش، از درز بارکه چر گذشتمیاز اتاق رامش م هواسیب

افکار نداشتم.  نیا یبرا یبودم؛ اما وقت مناسب رینبود، دلگ قشیکه ال یزد. از دست خودم و رفتار

 ال،ها گذشتم و نور کم چراغ هشدم. از پله رشیکه از در اومدم تو، انگار که درگ یاز همون روز

به در  یمنته واریمبل د نیاول یخان رو. چشم چرخوندم و نصرتزدیسوسو م یکیدل تار یتو

 داده بود. هیمبل تک یبسته، سرش رو به پشت ییهابا چشم یورود

فرستادم. در هال رو باز  نییدر رو پا رهیهام، به راهم ادامه دادم و دستگآروم کردن قدم بدون

هوهوکنان به سمتم  یسوز کم به پشتم هم نگاه نکردم. یکرد. حت جادیا یکم یکردم و صدا

چشم از  گذشتم،یم یشگیهم یهاطور که از سنگفرشرو تن کردم. همون شرتمیو سو دیوزیم

محکم کرده بودن، گرفتم.  نیرو به زم اشونهیپا د،یسف یارهیکه با کله دا ونیدرم کی یهاچراغ

 باز شد. یو در با تق دمیرس اطیبه در ح
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بود و  کیتار یبیجا به طرز عجرو باز کردم. همه نیرو زدم و در ماش ریکوچه شدم دزدگ وارد

. سوار کردینم یزندگ یکس ابونیخ نیا یداشت. انگار که تو دنیکه انگار قصد بلع یشیگرگ و م

 دمیدیکه م یبه لرزش دراومد. چشمم به آدرس یامثل ژله نیرو چرخوندم. ماش چییشدم و سو

 با خونه داشتم. یادیبود و فاصله ز ری. فکرم بدجور درگدادمیامه مراهم رو اد طورنیبود و هم

نگه داشتم. آدرس  یا تر از ساختمون پنج طبقنقطه مورد نظر پارک کردم. عقب یتو درست

رو خاموش کردم  نیبشه. ماش یتا خبر شدمیمنتظر م دینبود. با نیاز رادو یتماما درست و اثر

 کی یانداختم و ساعت درست رو ینگاه کوتاه یشدم. به صفحه پر نور گوش رهیو به جلو خ

 موند. رهیخ دم،یدیکه م یکس یبلند کردم و نگاهم رو ی. سر از گوشدمتمرکز شده بو

 دیسف یمایکه سوار اُپت یبودم. همراه دختر دهید بارنیکه آخر ییهابود. با همون لباس نیرادو

از  یسر داد که خودش رو خم کرد. کم یارفت و قهقه نیر ماشبه د نی. دست رادوشدیم یرنگ

 نیو با ا دیدیتار م یهام کمنگاه کردم. خودش بود. چشم ترقیفاصله گرفتم و دق نیماش یصندل

بود،  دهیپوش یکوتاه یکرم رنگ و شلوار مشک یکردم مطمئن بشم. دختره که بارون یحال، سع

از سرش، با خم شدن سمت  شییمکث کرد. هم زمان با افتادن شال طال نیدر ماش یجلو یکم

 یرو به سرعت روشن و قصد دور زدن کرد. به صندل نیو سوار شد. ماش دیرو کش رهیدر، دستگ

رو سرم  شرتمیبردم. درست از کنارم رد شدن. کاله سو ترنییعقب و پا روزدم و سرم  هیتک

 رو چرخوندم. چییزمان، سوکردم و هم

طور م نشن، دنبالشون راه افتادم. دختر همونکه متوجه یطورزدم و دنده رو عوض کردم. به دور

داشته باشه، مطمئن نبودم.  یکه حال درست نی. اروندیبا سرعت م د،یکشیم ییال لیدلیکه ب

 یول. جروندمیتر مآهسته یطور دنبالش بودم و کم. هموندیچیبلوار رو دور زد و به سمت راست پ

پوشونده بود. دختر از  یپر بار یهاکه اطرافش رو درخت یپارک کرد. خونه بزرگ ییالیخونه و

چراغ برق،  رینور ت ریز شییطال ی. موهانمیبب تونستمیشد و صورتش رو نم ادهیپ نیماش

 نیهمچنان داخل ماش نیداد و سمت در خونه رفت. رادو شونشیپر یبه موها ی. تابدیدرخشیم

 در رو باز کرد. داخل شد و در رو بست. دیبا کل ر،بود و دخت

 هیو تک نهیشد. دست به سـ*ـ ادهیپ نیاز ماش نیاز ورود دختر گذشته بود که رادو یاقهیدق چند

انگار که منتظر بود. کمربندم رو آروم باز کردم و دستم سمت داشبورد رفت.  ن،یزده به در ماش
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 شهیآوردم و ش رونیازش ب یدیته بودم رو برداشتم. دستمال سفکه وسط داشبور گذاش یاغهیت

 یاقهوه شهیبود و در ش نیکه ته داشبورد بود رو هم برداشتم. هنوز نگاهم سمت رادو یاهوهق

رو  شهی. در شختیدستمال ر یازش رو یپارچه تکون دادم و کم یرو جلو شهیرو باز کردم. ش

رو دوباره قرار دادم  یکیو پالست یمشک غهیبرگردوندم. ت گاهشیرو به جا شهیبا دقت بستم و ش

 رو بستم. شبورتو در دا

مادر رامش گوشه چپش رو با طرح گل رز برام دوخته بود.  ن،یبود که نسر یهمون دستمال نیا

سرم  یرو شتریرو ب وشرتمی. کاله سکردمیازش استفاده م یزیچ نیهمچ یمتاسف بودم که برا

 شدینم ی. گاهزدیذوق م یتو ش،یدستم بود و خنک یشدم. دستمال تو ادهیپ نیو از ماش دمیکش

حواسش به  دیبا نیرادو یحوصله بحث و جدل نداشتم. از طرف گهیوارد شد و من د شاز راه خو

 یمدار بسته اطراف در شدم. اگه قدم یهانیمتوجه دورب ن،یشدن از ماش ادهی. با پبودیخودش م

حواسش رو سمت  دیبود و با رهیبه در خ طورنیهم نی. رادوشدمیم دهید شکیب رفتم،یتر مجلو

 کردم. یخودم پرت م

برداشتم. با پرتاب کردن سنگ سمتش، سنگ  نیزم یاز رو یقلیوص یشدم و تکه سنگ گرد خم

با تعجب و دقت  یبه سمتم برگشت. کم ع،یسر یلیخ نیبرخورد کرد و رادو نیبه سقف ماش

به سمت خودم اشاره زدم. هنوز من رو نشناخته بود.  «ایب»ت اشاره، به منظورنگاهم کرد. با انگش

نبود. سرم هنوز  نیدورب دید یشد و حاال تو ترکی. نزداومدیکه داشت، حتما م یکنجکاو یاز رو

عقب رفتم  یشد. کم ترکیو نزد کینزد نی. رادودمیدیتار م یرو کم نیو رادو رفتیم جیهم گ

و  جیآزاد. هنوز هم گ مگهیبود و دست د شرتمیسو بیج یبود. دستم تو کمیکامل نزد گهیو د

صورتم  یکه از کالهم رو یاهیو سا دادیبهش نم یخوب دیشب، د یکی. تارکردیمهبوت نگاه م

 نچندان بمش بلند شد: یبده. باالخره، صدا صمیتشخ تونستیبود، نم

 !؟یهست یتو ک -

طور  نیهم نشناخت. حاال که من رو نشناخته بود، پس هم رو نیحواس پرت بود که ماش انقدر

چپش  یراستم، به ساق پا یبا پا ،یعیحرکت سر یجلوتر رفتم. تو ی. کمموندمیناشناس م

 یرفتن تعادلش شد. تو نیباعث از ب نیترش زدم و هم فیضع یبه پا تر،یقو یضربه زدم. با پا

رو گرفت. با دست آزادم، از بازو به  نیبغلم پرت شد و با دستش سقف ماش یوت ،یعیحرکت سر
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 ینیب یدستمال رو جلو ع،یسر یلیکه خ افتادیپشت برگردوندمش. تازه داشت به تقال م

نگهش  مدهیو با همه توان ته کش خوردیقالب مدام تکون م یتو یقرار دادم. مثل ماه کشیکوچ

 .کردیو مدام تکرارش م شدیم دهینازش ش یا« اوم» یداشتم. صدا

. کردمیم هوششیب دیبا ترعیو هر چه سر دادیتوانش رو هم از دست م نیداشت آخر هامدست

 دهیکش نیزم یدستم بود. پاهاش رو یهر دو دستش رو خورد،یبغلم تکون م یطور که توهمون

آخرش رو هم خورد و  یهامکش، در حال خسته شدن بودم. تکونکش نیکم از او کم شدیم

شدنش  نیسنگ ریکه به کمرم وارد شد، تأث یدیشد کبارهیموند. فشار  حرکتیبباالخره، بدنش 

 وزنش قابل تحمل نبود. یهوشیب یتر بود؛ اما تواز من الغر یکه کم نیبود. با ا یهوشیدر اثر ب

بغـ*ـل  ری. از زکشوندمشیم نیبه داخل ماش ترعیهر چه سر دینداشتم و با یادیز زمان

عقب رو باز کردم. به سمت خودم  یگرفتمش و با دو دست، به سمت عقب کشوندمش. در صندل

رو دور زدم و در سمت مخالف رو باز  نیانداختم. ماش نیماش یاش رو توتنه میبرگردوندمش و ن

که به خودم  یشده بود و تمام فشار نیسنگ یلی. خدمشیو کامل باال کش گرفتمشکردم. از کمر 

و قطرات عرق تمام سطح صورتم رو دست  زدمینفس مبرام قابل تحمل نبود. نفس آوردم،یم

سرعت دور زدم و در مقابل رو هم گذاشتم و در رو بستم. به یصندل ی. سرش رو رودیکشیم

 برخورد کردم. نیبه ماش ،یاجهیرو داشتم که با سرگ دهبستم. قصد باز کردن در رانن

بود و  دهیسرد شب گرفتم. انگار که قلبم از هم پاش یاز هوا یقیبه سرم دادم و نفس عم یتکون

 ،یو حال نادرست دیشد فیکردم. با ضع یتحمل م دیتا خونه با ،یوزنه صدتن ریمثل کمرخم کردن ز

رو روشن کردم. دنده  نیرو باز کردم. به سرعت سوار شدم و بدون کمربند زدن، ماش نیدر ماش

هام ناهموار بود و فشار . نفسدمیدیرو م الیباز شدن در و ن،یوسط ماش نهییتم و از آگرف بعق

فشار  شتریو فرمون رو ب دمیشده و ملتهلبم کش سیبه صورت خ یکردم. دست ادتریپدال گاز رو ز

 دادم.

رو که تمام  نیها گذشتم و رادورو باز کردم. از کنار قفسه کتاب نیکورمال، در اتاق رادو کورمال

زور کمر پرتاب کردم. به وار،یرأس د یکاربون یتخت آب یشونه راستم بود، رو یرو شینیسنگ

خان که نصرت نیفرستادن نداشتم. از ا رونیب یبرا ینفس گهیم رو راست کردم و دخم شده

ها، سه صبح رو کنار قفسه کتاب یو مشک یراحت بود. ساعت مربع المیخ ینبود، کم هال یتو
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م شکرش داشت. شونه یساعت زودتر به خونه اومده بود هم جا کیکه  نی. همدادیشون من

 یکه موها یدست و پا بزنم. عرق قیتعر انوسیاق یتو تونمیم یتا ک دونستمیو نم دیکش یریت

رو به باال  نیسنجاق کرده بود رو با دست کنار زدم. دوباره خم شدم و رادو مرو به مختهیبهم ر

 تشک، خوابوندم. یو کج شده رو

رو از  ی. روتختستادمیبه زور، سر پا ا بارنیو ا دمیکش رونیرو از پاش ب دشیسف یهایکتون

ساعت دوازده خواب  شهیکه هم ینیرادو شدیو روش انداختم. باورم نم دمیکش رونیب رشیز

 خواستیچرخوندم و دلم م ی. چشمکشوندمشیبه خونه م دیوضع با نیموقع و با ا نیبود، تا ا

در  یروکمرم عبور کرد و چشم از پنجره روبه یاز گود ی. قطره عرقدمیخوابیم تاقا نیوسط هم

اش به هم داشت. به سمت در راه افتادم و از اتاق دلمرده هیشب یها ساختارگرفتم. انگار تمام اتاق

 کرد، فرار کردم. یرو نجوا م یکیکه تار

 ،یکمد چوب لباس نهیآ نییاومدم. پا نییها پاهاش رو به دست داشتم، از پله یطور که کتون همون

توان  گهیهام دهال مثل سابق بود و چشم یکیجا دادم. تار یاقهوه یجاکفش یرو تو هاشیکتون

هام هم گذاشتم. چشم یچشم رو یدادم و کم هیدر شب رو نداشت. سرم رو به در هال تک دید

باز کردم و به سمت سالن برگشتم. هم زمان، تک المپ سمت آشپزخونه  هیاز ثان یکسر یتورو 

تر از هام جون گرفت. آه از نهادم بلند شد. خستهچشم یخان جلونصرت ریروشن شد و تصو

در آشپزخونه بود،  یطور که جلوگرفتم و همون شیها رو در پبگم. راه اتاق یزیبودم که چ یاون

 صدام کرد:

 !زییژا -

بود که صورتش از مچاله شد و  دهید یچ مافهیق یتو دونستمیسمتش سر بلند کردم. نم به

دستش به بازوم نشست.  یبه آن داد،یصورتش نشون نم یکه احساساتش رو تو یشخص

 :کبودش تکون خورد یهالب

 حالت خوبه؟ -

ها، مثل سمت راه پله ییروشناحال جواب دادن به سوالش رو هم نداشتم و نور کم چراغ یحت

 سر تکون دادم. فیخان برام واضح نبود و خفنصرت ریهام افتاده بود. تصوسوزن به جون چشم
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که اون باالست باش! اون پسرته نه  ینگران اون ،ینگران من باش نکهیا یمن خوبم؛ اما به جا -

 من!

که  اشدهیچروک تصدام رو متوجه نشه. دس تیهاست که جدحزف نیباهوشتر از ا دونستمیم

و  دیکش یبود. آه کوتاه دیسن ازش بع نیا یکه تو یم سُر خورد. لرزشاز شونه د،یلرزیم یکم

 اش بلند شد:دار گرفتهخش یصدا

 نذاشتم و... نتونیب یوقت فرق چیدرست نبود. من ه نیرادو یهاحرف -

رد بشه و از من  یفتار کساز کنار ر دقتینبود که ب یخان آدمبار من متعجب شدم. نصرت نیا

که از  یسبزرنگ یهالهیزل زده به ت م،یحال یرو باور کنم. با تمام ب یمحال زیکه چ خواستیم

 لب زدم: د،یدرخشیم

و پسرت  ستمیکه پسرتون ن یمن نیب یفرق دیباشه. با دیجا بود. با نیهم قایو اشتباهتون دق -

 نی! شما با ابودیاتون تماما مال اون متوجه دی! بانیداشتیدوست م شتریاون رو ب دیباشه! با

 .کنمیو من االن درکش م نیکارتون، برادرم رو از من گرفت

لرزونش رو  یپله بودم که صدا نیاول یعذاب، از کنارش رد شدم. درست رو نیاز ا تابیب

 :دمیشن

 !ی. تو پسر سروش و مرجانیستین یاما تو هرکس -

هام رو بستم و جواب چشم بست،یم لیبهش دخ افتادیم ریگ یکه وقت یادآوری نیاز ا خسته

 دادم: یربطیب

خونه. من به قولم عمل کردم و  ارمشیب نکهیا یبودم، اونم برا نیمن فقط امشب مسؤل رادو -

 !نهیپدر هم هیبه عنوان  اتفهیچون وظ ؛یکه مواظبش ییشما نیببعدش ا نیاز ا

و دلم  ستادمیو رامش گذشتم. درست دم اتاقم ا نیتاق رادوها رو باال رفتم. از در اپله هیبق

 شهیکوچه به ش یکه تو یااما مقصر بود و مثل بچه کردم؛یرفتار م یجورنیباهاش ا خواستینم

بهش تو نگفته بودم و االن برام  وقتچی. هکردیم حیزده، داشت کار اشتباهش رو توج هیهمسا

 دهیناد تونستمیو نم کردیدلم، اعالم حضور م یجا نیرتریدلگ یتو یبود. شکستگ یاگهید جور

برام قابل بخشش  نیبه خاطر اون بهم خورده بود و ا نیمن و رادو نی. رابـ ـطه برمیاش بگ
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رفتنش، در باز شد. وارد اتاق شدم. دستم از در  نییرفت و با پا رهیبه دستگ جونمینبود. دست ب

 و در بسته شد. داج

 ریانگار ز کدفعه،یکه  رفتمیاتاق بود م یچپ در ورود وارید یهام که انتهاسمت کمد لباس به

فرش اتاق  یشد. به جلو پرتاب شدم و سقوطم دست خودم نبود. با صورت به رو یپام خال

از بهتم کم  یکی. حس گزگز کوچسوزوندیکوتاه فرش، پوست صورتم رو م یافتادم و پرزها

 ،یاسقوط، درست مثل پرتاب شدن ته دره نیبودم. ا جیگ به هوش؛ اما مالو من کا کردینم

 یدر حال رخ دادنه. سع یکه چه اتفاق نیکرده بود. صورتم سمت تخت بود و شوکه از ا رمیغافلگ

عضالت  دیدادم و خواستم بلند شم که درد شد هیتک نیهام رو به زمکردم بلند شم. کف دست

رخ بده. دستم به سرعت سمت ساق پام رفت و  تونستیبود که م یاراتفاق ناگو نیپام، تنهاتر

از زانوهام، پشت ساق پام، درد تند و  ترنییپا ی. درست کمکردمیعضالتش رو حس م یسفت

. اومدیاز دستم برنم یول دادم و کار نیزم یم رو مچاله کرد. دوباره خودم رو روچهره یزیت

و آروم  دیدردم شد یه بود. هر از گاهبهش متصل شد ییلویو انگار وزنه صد ک نیپاهام سنگ

به تنم  شتریهر لحظه ب ،یچارگیو ب یاز جا تکون بخورم. حس خفگ تونستمی. عمال نمشدیم

 نیپاهام رو تکون بدم؛ اما ا کردمیم ی. اختاپوس درد، پاهام رو قفل کرده بود و سعزدیچنگ م

 امکان نداشت.

و حاصلش  آوردمیپام فشار م یهاچهیاستارت حرکت ماه یبرا میعصب یهاتمام نورون به

کردم  ی. از تقال دست برداشتم و سعخوردینم یپام هم تکون یهاانگشت یبود. حت یتحرکیب

آروم کردنش، بهش  یدستم برا یو حت زدیم خیپام م یتو یدیشد ریبمونم. ت حرکتیب

 یبرگردونم. درد یاگهیم رو به سمت دخود تونستمیبود که نم دیشد ر. دردش اون قددیرسینم

 دنییسا ی. حتکردمیسلول سلولم، حسش م یو تو دیرسیکه عمقش به اعصاب مغزم م

 م،ینقطه زندگ نیتنهاتر یو تو کردمیصبر م دی. باکردیبه کم شدن دردم نم یهام هم کمکدندون

و نصرت خان نباشن و  نیبودم اون شخص رادو دواریام. موندمیکمک م یبرا یمنتظر کس دیبا

. اگه نصرت خان کردیاستفاده نمکه اگه ضعفم رو بدونه، ازش سوء یفقط رامش باشه؛ تنها کس

. نه نیداشتم، اال ا یی. انتظار هر بالکردیم دایاش پپدرانه یرفتارها یبرا یابهانه د،یفهمیهم م
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که  یالت پام بود. اتفاقعض دی. علتش فقط اسپاسم شددمش هوشیرفته بود و نه ب جیسرم گ

 ها کشوند.ومن رو به همون سال گذشتیپنج سال ازش م

اما هنوز هم درد از دست  کردم؛یبهتر صحبت م بای. تقرگذشتیاز اومدنم به کره م یماه چند

 شتریکرده بودم و ب دایپ ی. با آرش رابـ ـطه بهترکردیم ینیهام سنگشونه یدادن مادرم رو

 دونمی. بعد از فوت مادرم، نمآوردیدر نم یباز سیبرام رئ لیمثل اوا گهیهوام رو داشت. د

زده،  شهیدلم ر یو انتقام تو خوامیم یبهتر یاما باهام تماس گرفت و گفت اگه زندگ ور؛طچه

بودم  یاخودم رو تظاهر کنم؛ بلکه بچه یخونسرد تونستمیها مثل االن نمبه کره برم. اون وقت

رامش  یهام رو کور کرد و حتحس چشم نیهم ا دیانتقام و درد بود. شا یکه سرش پر از هوا

 نشد. دهیپرده درد د نیا یهم از ال

 یدیسف ریحر یهابا پرده یو بزرگ دیاتاق سف یاتفاق افتاد. تو نیبود که اون روز ا ادمی درست

 نیهم یتو بایبودم. تقر دهیدراز کش یادو نفره دیتخت سف یرو د،یرقصیدست باد م یکه تو

 ستیبه من غلبه کرده بود. پسربچه ب ،یتاب ینبودم و ب لکسیحالت بودم؛ اما اون زمان انقدر ر

 یو من راه رفتیکه به سمت درد م یگم شده بود. کارناوال یکیتار یکه انگار تو یاو چهارساله

 اتفاق بود. نیباعث ا ادیز یمتوقف کردنش نداشتم. اون روز فشار روح یبرا

که چپ و راست به  یطوربه زد،یبه مغزم چنگ م واروونهیمادرم و فشار غربت، د ادیز ینگدلت

 چیاتاق ه یبه کابوس شده بود. تو لیمن تبد یکه برا ینادر ی. اتفاقکردمیاتفاق فکر م نیا

خونه  یچند ماه تو نی. تمام انمشیبب تونستمیکه من نم نیا ایقابل روئت نبود،  یاگهید زیچ

کار اون باشه.  تونستیفقط م ب،یغر یکشور یتو یکردن زندگ ایکردم. مح یم یزندگ رشآ

آرش، بعد  یتودماغ یشد. صدا یچشم هام رو از درد بسته بودم و دست هام مدام باز و بسته م

 :دیچیگوشم پ یاز باز شدن در، تو

مدم بگم که از اومدن که برات سخته؛ اما او دونمیم ،یگردیدکتر گفت زود به حالت اول برم -

 راه فکر کن. یخوب تو ینباش و به روزها مونیپش

 رونیاز من از در ب یو بدون جواب دمیکشیدندون م ریبهش، مدام ز دنینتوپ یرو برا هاملب

روز  یکه برا دمیجز موندن و تحمل کردن ندارم. فهم یاچاره دمیرفت. اون لحظه بود که فهم
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اما من  کرد؛ینم یها واضح اظهار همدردبجنگم. اون وقت د،یوقت از راه نرس چیکه ه یخوب

 .دمیرس یدردیبه ب اد،یکم از درد زکم

 هفتم فصل

اگه آدم  کردم؛یفکر م یاز هم باز کردم. گاه اومدیکه مدام به سراغم م یرو با درد هامچشم

. داشتینگه م خودش یرو تو یدرد و راز ی. اما هر کسدمیکشیم یدرد کمتر دیبودم شا یعاد

داشت،  یدر مقابل راز یکه هر کس ی. سکوتکردیو اللش م نشستیتمام بدنش م یکه تو یدرد

الزم  یادیافکارم بودم. مدت ز انوسیاتاق، غرق اق دیسقف سف رهیبود. خ ییصداین بیحاصل ا

تخت خودم بودم برام قابل درک  یکه رو نیافتاده؛ اما ا یکه چه اتفاق ارمیب ادینداشتم تا به 

هام شروع به حرکت دوباره پام کردم و تالش ،یدی. با نااماومدینم ادمیقسمتش رو  نینبود. ا

به ملحفه کنارم زدم. آفتاب  ینشد و با دست، چنگ دمیدرد عا دیجز تشد یزیبود. چ جهینتیب

 گشتم. یپاتخت ی. چشم چرخوندم و دنبال ساعت روزدیاتاقم پرسه م یتو یکمرنگ

 یکه سرش کنار دستم بود و خودش به خواب رفته، دلم رو از ته لرزوند. همون ته یجسم دنید

صورتش  یتو شیتونیز ی. موهازدیم ادیفر صدایداشت ب کرد،یاحساس رو پنهون م نیکه ا

تختم نشسته، به خواب رفته بود. دستم به سمت صورتش  ری. زدیکشیپخش بود و آروم نفس م

و انگار که ورودم  شدیدستم حس م ریصورتش ز یرفت و آروم شروع به نوازشش کردم. نرم

 یکه تا به حال تجربه نکرده بودمش. ا یو ناب یبه عالم هپروت، دست خودم نبود. حس سبک

 از جا بلند شم! تونستمیکاش م

که تمام  نیو ا دمیخمارش رو باز کرد. فورا دستم رو پس کش یهاچشم ج،یگ ،یکیلرز کوچ با

صورتش کنار زد.  یبهم انداخت و با اخم، موهاش رو از تو یبود؟! نگاه یرفته، عاد ادمیدردهام 

حضورش حس  یصورتش، تو یرو تو یهام رو از هم باز کرد. آرامش خاصلب ،یاریختیلبخند ب

 شیاقهوه یهاو چشم ترشیکم تارش ب ی. اخم ابروهاشدیل تنم مها که مخماز همون کردم؛یم

و  دیزمان روش چرخهام همبه گردن بلندش داد و از جا بلند شد. چشم یرنگ طلب گرفت. تاب

 لب زد:

 !؟یکار کرد یبا خودت چ شبید -

 که ادامه داد: کردمیسؤال رو نداشتم. جا خورده نگاهش م نیا انتظار
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 . دوباره!زیی. دوباره ژایم داد. دوباره سکتهینگاه کن یجورنیا دمیآره با -

 سمتم گرفت. دیالغرش رو با تهد گرفت و من هنوز مبهوت بودم. انگشت اشاره ینفس

صبح اگه  یدونی! می. نبودیبهت گفته بودم. بهت گفته بودم مواظب خودت باش. نبود -

 !؟یداشت یاالن چه حال نمت،یبزنم و بب بهت سر یواشکی شهیاتاقت تا مثل هم یتو اومدمینم

شد. هم دلخور و  میناج دیکه با ی! هر روز؟! باالخره، اونزد؟یمدت بهم سر م نی! تمام اه؟یهمش

کوتاه  یروزیخلقت بود. حس پ نیا نشیلحظه آفر نیکه انگار اول یحس هیهم خوشحال بودم. 

بالشت پنهون کردم.  یخودم رو تو یبه دست اومده. کم یشکست طوالن هیکه بعد از  یمدت

از تنش جدا و موهاش رو با وسواس پشت گوشش گذاشت.  یرو کم شیگلبه زیشومدست برد و 

سرش در حال پرسه زدن بود.  یکرد که انگار هزاران فکر مختلف، تو ینگاه م یخصمانه، جور

اش ادقانه و معصومانهاعترافات ص نیرفت. چه قدر ا رونیاز در ب دیهاش رو جمع کرد و با تردلب

در حال نقش بستن  ،یکرده بودم؟! لبخند پهن یچه فرق شیسه ماه پ از. من نشستیبه دلم م

بود که رامش از کنارم  دهیکرد. انگار تمام تنم فهم دایپ یتالق یدیلبم بود که با درد شد یرو

دوباره پام، انگار  ریتکه تونسته بود آرامش رو بعد از شش سال بهم برگردونه.  یرفته. تنها کس

داد بزنم. انگشت اشاره دست راستم رو به دهانم  خواستیتپش قلبم زده بود. دلم م یبرا یترمز

 گرفتم و فشار دادم.

سمت چپم رو هم گشتم و نبود.  بی. جگشتمیم میشلوارم دست بردم و دنبال گوش بیج یتو

دستم رو دراز کردم و  یکردم. کم دایپ یپاتخت یرو رو میهل شده به اطراف نگاه انداختم و گوش

 انیصبح رو نما ازدهیاش، ساعت برداشتمش. دکمه کنارش رو زدم و با روشن شدن صفحه

و با  دمیبود برم شرکت. رامش، رامش هم نرفته بود. به سرعت الگو رو کش رار. امروز قکردیم

هام وارد کردم و هم زمان، مبه چش یرو برقرار کردم. فشار عیفشار دادن شماره دو، اتصال سر

 خورد: چیپ یگوش یآرش تو یتودماغ یصدا

 !؟یکرد دایاون جونور رو پ -

 یبرا یراه تونستیجز اون نم یاطرافش انقدر حساس بود. کس یهانسبت به آدم شهیهم

گرفتم و جواب  ینفس یبگم که دهنم از درد قفل شد. به سخت یزیکنه. خواستم چ دایپ تمیوضع

 دادم:
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 آرش...، پاهام! -

 بود و بلندتر ادامه داد: دایآرش از صداش هو یشدن ناگهان هل

 هان! ؟یکرد ی! باز چه غلطز؟ییشده ژا ی! چ؟یپاهات چ -

افتاده. قطره  یبیسراش یبودم که تو یترمزیب نیبه ماش هیو شب کردیم طاقتمیداشت ب درد،

. تحملش برام طاقت فرسا دییپوستم دو یدرد بود، از چشم چپم رو نیکه حاصل ا یاشک داغ

. آرش با شهیم تریبگم، آرش جر یزیاگه چ دونستمیحال باز سکوت کردم. م نیبود و با ا

 داد زد: یبلندتر یصدا

 کنمیکه فکر م یکارت کردن؟ فقط نگو اون ی! هان. بگو چ؟یشیالل م دیچرا هر وقت که نبا -

 شده؟

 حال،یبود. با همون حالِ ب دهیهام رسبه گونه بارنیاشک، ا یرو با درد بستم و گرما هامچشم

 جواب دادم:

 راه برم. درد دارم. آرش درد دارم! تونمی. نمیکنیکه فکر م هیهمون -

 یجور هیترسناک بود.  یجور بد هی یدرد لعنت نیاما ا دادم؛یوقت ضعفم رو نشون نم چیه من،

 یعنی. سکوت آرش؛ شدیبرام محال م رفتمیراه م یکه روز نیکه با هر بار اتفاق افتادنش، فکر ا

 مه دیبود. شا دهیکه ازم داشت، از اعترافم ترس یهم با شناخت دیکه حال بدم رو درک کرده. شا

 تر کرد:رو گرفته شیتودماغ یصدا ی. بغضدونستمیبودم و خودم نم دهیمن ترس

! باهات یکه پات رو اون جا گذاشت یه روزاون جهنم! لعنت ب یتو یکه گفتم بر یلعنت به روز -

 یروزه خرابش کنن! تو هیمن پنج سال روانت رو آروم نگه نداشتم که  ز؟ییکار کردن ژا یچ

 بود؟! یک یکه غذا خورد یبار نی! اصال آخرستای! وا؟یکن یکار م یبا خودت چ یاحمق دار

هم به مدت سه روز غذا نخورده بودم. همون پنج سال  شیهمون پنج سال پ گفت،یم راست

چپم صورتم رو پوشوندم. ناچار به دروغ  هم نتونستم انقدر واضح از دردم بگم. با دست شیپ

 همراهم بود. شهیکه ازش متنفر بودم و هم یگفتن شدم، کار

 .شبید -

هام از تعجب ور که چشمطنبود که راحت بخنده؛ اما همون یم کرد. آدماش، بهت زدهخنده یصدا

 هاش بلند و بلندتر اوج گرفت. داد زد:خنده شد،یگشاد و گشادتر م



 

 

164 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

. به من دروغ ی! هان! تو چند روزه غذا نخوردکه؟یمرت یمن رو چه قدر احمق فرض کرد -

 ی. دروغگویاون جونور بود ریشام. تو که درگ یرفت یتو اصال نگفت شبی! دز؟یی! آره ژا؟یگیم

 .زییژا یستیمن ن ی. برایستین یخوب

جا گرفت.  فمیرد یهادندون ریهام زو از درد، لب دمیرو از ته کش میاقهوه یهمه توانم موها با

و دروغت رو شد، با جسارت راستش رو بگو؛ اما من  یافتاد ریگ ییجا یآرش معتقد بود، وقت

 نبودم و ملتمس جواب دادم: طورنیا

 آرش! ستی. من حالم خوب نادیدکتر ب هیزنگ بزن  -

 ش،یعصب یهانفس ی. با صداشهیم یبود و برام مهم نبود که چ دهیرس یبه مرحله کالفگ درد،

آرومش کرد.  شدینم شد،یم یعصب یوقت دونستمیاز گوشم فاصله دادم. م یرو کم یگوش

 صداش رو صاف کرد.

که  یا. همون لحظهزیی! تموم شد ژامی. اما و اگر هم نداریگردیبرم ،ی. خوب که شدادیدکتر م -

 یدی! فهمیدی! فهمکننیم خوانیکه م یو اونام هر غلط یگردیتموم شد. برم یبه من دروغ گفت

 نه! ای

آدم زورگو و  تونستی. به وقتش خوب مانداختیم رد ماعصاب نداشته یبلندش رو یصدا

 یصدا ار،یاختیشد. ب یکرخت ریبدون رامش باشم، تمام تنم درگ کهنیباشه. از ا ییخودرأ

 با عجز و ناله اوج گرفت: جونمیب

 نیهم یتو ،یجور نی. همخوامی! دکترم نمامیداد نزن! بسه! سر من داد نزن! داد نزن! نم -

 !مونمیتخت م

و  زدمینفس متخت پرت کردم. نفس نییرو پا یگوش ،یرو قطع کردم و با پرتاب کوتاه تماس

و  یُگر گرفتگ نیتنم بود؛ اما ا یبلند نیآست شرتیفقط ت نکهیصورتم از عرق، غرق بود. با ا

نگرانمه؛ اما حق نداشت من رو سرزنش کنه. آرش  دونستمی. مزدیاز درونم شعله م ت،یعصبان

 دهید ونمونیم یشدم، بازهم فاصله ا یم کیبود و هرچه قدر هم که بهش نزد یا دهیچیآدم پ

که  میزنگ گوش یهاش جواب مثبت بدم. صدامثل قبل، به تمام درخواست تونستمی. نمشدیم

که  دیرسیدستم نم یبهش انداختم و روم رو برگردوندم. خودش بود. حت ینگاهمیبلند شد، ن

پشتم گذاشتم و  شتریب ی. بالشت رو کمشدیم شتریدردم ب ،یرو بردارم. با هر حرکت یگوش
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 یهام رو بستم. صداگذاشتم و چشم میشونیپ یذارم. ساعدم رو روتونستم سرم رو روش ب

. ساعدم رو برداشتم و زنهیزنگ نم گهید میعصب دونهیم یکه وقت دونستمیقطع شد و م یگوش

 .کردیبه ذهنم خطور م انیآغاز و پا ونگسسته، بد ی. فکرهادیهام به سقف رسچشم

خمـار درشت شده و صورت  یها. با چشمدیرامش چرخ یاتاق با شدت باز شد و نگاهم رو در

 شیباشه، مردمک مشک دهیشن ی. انگار که خبر بدکردیضربان قلبم رو نامرتب م ،یادهیرنگ پر

 مهیگرفته بود. تک د،یلرزیدست چپش که م یرو تو لیجلو گذاشت و موبا ی. آروم قدمزدیدودو م

 گرفتم و لب زد: بالشترو از 

 !زییپاشو ژا -

دستش رفت  یتو لیرو داشت. نگاهم سمت موبا یخیهام درست حکم تک گس و دست دهانم

 رو دم گوشش گرفت. لیو هم زمان، موبا

 کار کنم؟! یفقط بگو چ -

خمارش سقوط کرد و من هنوز مات بودم. نگاهم به طور وسواس  یهااز چشم یاشک درشت قطره

دستش فشار داد.  یرو تو یقطع کرد و گوش. تماس رو دیچرخیتمام حرکاتش م یرو یاگونه

گرفتار شده بود. انگار که من  یابدچهره نیو چونه گردش، به چ دیلرزیم یاهاش مثل ژلهلب

به سمتم اومد و با چنگ زدن ملحفه، اون رو از روم کنار زد.  ،یباشه. به آن نیا لمحا خواستمیم

 .دادیتکون م وستهیسرش رو پ

 دکتر. میبر دی! بازییاالن پاشو ژا نیپاشو! هم -

. گشتمیم یادنبال بهونه دیبود؟! با دهیهنوز نفهم یعنیتر بردم. از رفتارش، خودم رو عقب شوکه

هاش، چشم یو تو کردیعاجز نگاهم م یهاراه برم. با همون چشم تونمیکه نم دیفهمیم دینبا

 و با اکراه جواب دادم:نداشت  یی. نگاهم ازش جدازدیموج م یواضح یدیناام

 . نگران نباش! تو...شمی. استراحت کنم خوب مشمیخوب م -

رو باال برد، حرفم رو قطع کردم. با عجله سمتم اومد و دستم رو  شیکمون یابروها تمسخر،

. من رو به سمت شدینم دهینگاهش د یتو یفکر زنده ا چیه خته،یو بهم ر شونیگرفت. پر

 زد: غیو ج دیخودش کش
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! تو تمام کنمیبلند شو! تو رو خدا بلند شو! خواهش م کنمی! بلند شو! التماست مزییبلند شو ژا -

 کرده! بگو! تو رو روح مادرت! ی! بگو آرش باهام شوخیراه بر یتونیبگو که م زییژا یمن هیزندگ

امش بدونم آرش چرا به ر خواستمیو م دمیشنینم یزیچ چی! به رامش زنگ زده بود؟! هآرش؟

دست  ی. دستم همچنان تودونستیرامش رو نسبت به من م تیزنگ زده بود. اون که حساس

بود که جرأت  یزد و تنها کس ی. هق مدادیاش نشسته بود و دستم رو آروم فشار معرق کرده

هاش  کهیت کردیبود که بندزن، فکر م ینیقسم بده. روحم مثل کاسه چ مادرمکرد من رو به روح 

روم جون داده بود و حال  ی. جلودیپاشیکه با هر تلنگر، از هم م یرو بهم چسبونده، در صورت

و آرامش  بستی. سد حلقم رو مکردیکه مثل االن اللم م ییاالنم حاصل همون دردها بود. دردها

 .گرفتیرو م

 ،یحرکت یاومدم و توفقط من بودم و خودش! به خودم  ،یاگهید یایدن یدرد بودم و انگار تو غرق

به سمتش خم  یتخت نشست. کم ی. با حفظ تعادلش، کنارم رودمیدستش رو سمت خودم کش

 یهام، شونهمردونه یهابغلم گرفتمش و با همه توانم فشارش دادم. با دست یشدم. تو

. اشکم راه خروج دیخورد و به کتفم رس چیدورم پ فش،یبالتکل یهارو دور زدم. دست فشیظر

برام مهم نبود. نه زمان و نه مکان و  یزیچ چیه گهیو خودم رو به دست رامش سپردم. د گرفت

 بودم. دهیها به آرزوم رسبودم. بعد از مدت یبرام کاف نیبغلش آروم بودم و هم یدرد. تو ینه حت

نم نم یحس کنم. درست مثل قدم زدن تو تونستمیکه حالم رو به بهبوده رو م نیا احساس

. کردیکه ماه آسمونم رو پنهون م یاز هم گسستن یها. زخمکردیغلبه م یحالیکه به ب یبارون

زد.  یو اون هق م ختیریهام مش پنهون کردم. اشکشونه  یموهاش، رو نیصورتم رو ب

ها حسرتش رو داشتم، با . عطر تنش رو که سالزدیکردم و اون بلندتر هق میم هیگر صدایب

که آرش چه  دمیفهمیدردهام بود. حاال م یبرا ینیریش نی. عجب مورفدمیتمام وجود نفس کش

لطف رو کردم و خواستم بدون غرور آروم  نیهم من به خودم ا دیشا ایبهم کرده.  یلطف بزرگ

 یروز کشونده بود. عطر حضورش، مسکن قو نیمن رو به ا ها،یکسیب نیو ا هاییتنها نیبشم. ا

و آروم  زدیهق نم گهیکردم. د یهام رو بستم و خودم رو خال. چشمدادیم نیبود که حالم رو تکس

 شده بود.
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پرپشت و  یهاشد. مژه سمیخ یهاگره چشم سش،یخ یهاازم جدا شد. چشم اطیاحت با

که  نیاز ا دونستمیاش نشوند. مورم کرده یصورت یهابه لب یو لبخند دهیکوتاهش، بهم چسب

. حداقل نهیبرام مهم نبود ضعفم رو بب گهیحالش خوب بود. د د،یدیطور با احساس م نیمن رو ا

. موندیبعد م یبرا دیذهنم با یبهش اعتماد کنم. تمام سؤاالت تو کمی تونمیم دونستم،یم

که قابل وصف  ینیریگرفته شد. حس ش شیقلم یهام با سر انگشتادستش باال اومد و نم چشم

بلند شد و  لشیزنگ موبا ی. صداکردمینم یکه تا االن زنده نبودم و زندگ دمیفهمینبود. تازه م

 رهیکرد و گوش داد. خ کیرو به گوشش نزد یبرداشت. گوش هامدست ونیدستش رو از م

 هام شد و قاطع لب زد:چشم

 باشه. -

رو نگاهم  یهم رفت. تماس رو قطع کرد و سر تکون دادم؛ انگار که معن یتو ارادهیب هاماخم

 خونده بود.

 آره. آرش بود. نگرانته. -

 ی. سکوت بود و صداستادیروم اهام رو کج کرد. از کنارم بلند شد و روبهلب ،یتعادلیب پوزخند

از بودنم مطمئن  خواستیکه انگار م کردینگاهم م یهامون. من با درد و اون باعجز. طورنفس

 شیصورت یهالب یتاق رفت. زبونش رو روبلند شد و نگاهش سمت در ا فونیزنگ آ یبشه. صدا

رفتارش رو  یو معن دمیبه صورتم کش یپا تند کرد. دست رونیبه سمت ب ید و بدون حرفیکش

اما کمتر. تازه  کرد؛ی. دستم رو به سمت ساق پام خم کردم. هنوز هم درد مدمیفهمینم

در اتاقم باز  قه،یحال خودم بودم که بعد از چند دق یبا دست، ماساژش بدم. تو یکم تونستمیم

 رامش بود: راشِبدون خ یشد. صدا

 .نجاستیا دییبفرما -

و هفت  یکه وارد اتاق شد، حدود س ی. مرد کت و شلوارنمیبب قتریتا دق دمیخودم رو باال کش یکم

باال  یکمش یو خوش دوختش به موها ی. کت و شلوار خاکستردیرسیتا هشت سال، به نظر م

داد و ناخواه، نگاهم  یدستش رو تکون یتو یلیمستط یقهوه ا فی. کاومدیاش مشونه خورده

نازکش نشوند. من رو  یهابه لب یو لبخند دیپرپشتش کش لیبه سب ی. دستدیروش چرخ
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رو به  شیو براقش، زومم شد و نگاهم سمت رامش که شال آب یمشک یها! چشمشناخت؟یم

 .دیکش رونیتعجب ب نیمن رو از ا یبم ی. صدادیسر کرده بود، چرخ

 بود. تابیباهاش که انقدر ب یکار کرد ینگرانته. چ یلی! آرش خ؟ییشما ضمونیمر -

لحن  یبرا یا. ناخواسته چشم غرهکردیشلوغش م ادیفقط ز شد،ینم یکس تابیهرگز ب آرش

. کنارم دمیبع یهایخودم ناراحت بودم. از لجباز یزودجوشش زدم و رو برگردوندم. از بچه باز

رو  فیدست برد. ک فشیرو مرتب کرد و سمت ک دشیسف راهنیپ قهیلبه تخت نشست.  یرو

اش، افتاده یهاکنار چشم ینیتخت گذاشت و دوباره همون لبخند مضحک رو نثارم کرد. چ نییپا

 جا گرفت و دستش رو سمتم گرفت.

 . متخصص ارتوپد و از دوستان آرش.هستم یفتوح نیدکتر رام -

دستش نشست. دستش از کرم مرطوب کننده چرب  یتکون دادم و دستم، با انزجار تو یسر

 لیقابل تحل یکه به درست ی. رامش هنوز دم در، با نگاهدمیبود و به سرعت، دستم رو پس کش

و براقش  لیشدن کتش، ساعت است دهیسمت پام رفت و با کش نیگر بود. دست رامنبود، نظاره

 یوسواس یبگم آدم مرتب و کم تونستمیشلوارش، م یرو یقرار گرفت. از خط اتو دمید یتو

پام نشست، آه از نهادم بلند شد. با دست  یم شروع به ضعف کرده بود و دستش که روبود. معده

 یبا حالت تهاجم راستش ساق پام و با دست چپش مچ پام رو گرفت. دردم از خط حد گذشت و

 داد زدم:

 درد داره! -

بود.  دیدرد بع نییآستانه پا نیرو تحمل کرده، ا یبدتر یکه دردها یاز من دونستمیهم م خودم

هام شده بود و چشم تمیریخم کرد. نفسم ب اطیپام رو با احت بار،نیبهم انداخت و ا ینگاه کوتاه

 رقابلیارم مشت شدن و دردش اون قدر غهام تا حد توان، کندرد، بسته شد. دست یاز گس

 کیهام دست خودم نبود. دوباره کارش رو تکرار کرد و با هر تکرار، دردم به پبود که حرف ملتح

هام رو باز کردم. موند، چشم حرکتی. پام که بکردمی. درد رو تا عمق وجودم حس مدیرسیم

 زل زده بهم، جوابم رو داد:

 !؟یبهم بگ یتونیم قیشروع شده؟ دق ی. از کهیدیمعلومه که اسپاسم شد -

 نگاه از رامش گرفتم. د،یعبور کرد و با ترد مقهیاز کنار شق یمثل مسافر ،یعرق قطره



 

 

169 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 صبح. میاز سه و ن -

که انگار  کردینگاهم م ی. چنان با کنجکاودیکاویتکون داد. با نگاهش صورتم رو م یسر متفکر

انگشت  یتو یمشک دارنیو نگ ییت انگشتر طالداشته. حواسم پر یتازه فرصت بررس

 .ختیبمش، افکارم رو بهم ر یبود، شد. دوباره صدا شیانگشتر

بوده؟! ورزش  یفواصلش چه جور ؟یچند بار و ک ی! اگه شد؟یشده بود یجور نیتا به حال ا -

 !؟یکنیورزش م ؟یکردیم

نسبت  یدونم چرا حس خوب ی. نمکردیم یباز لمیکه ف نیا ایبهش نگفته بود؟  یزیآرش چ یعنی

. ارمیب ادیشدم رو به  نیپهن زم دیاتاق سف یکه تو یاون روز خواستیبهش نداشتم. دلم نم

زنده  یبرا دمیکه تنها ام یکه آرش خودش رو با دو بهم رسونده بود. همون زمان یهمون زمان

به صورت  د،یا تردفراموشش کنم. ب دیبا کردمیکه فکر م یرامش بود. کس یهاشمموندن، چ

 موندم و لب زدم: رهیمنتظر رامش خ

 هست که ورزش نکردم. ی. چند ماه بعد از فوت مادرم. چهار ماهشیبار. پنج سال پ کی -

و متاسف، کنار در بود از چشمم دور نموند و غم خاص  نهیچهره رامش، که دست به سـ*ـ رییتغ

 جوابم رو داد: یبا لحن آروم نیام. رشدیم یپر و خال یهاش، انگار که از هرفکرچشم

جور  نیباعث ا یادیز لیداشته باشه. دال یعصب لیدل تونهیمادرت متاسفم! پس م یبرا -

که  نیرو بهت گفته. ا هانیا یکه رفت ی. مطمئنم اون سال هم دکترشهیموقت م یهااسپاسم

. یمواظب خودت باش دینباشه. اما به هر حال با ینگران یجا شهیباعث م ادن،یز یفواصل زمان

 ورزشتم آروم شروع کن.

رو گرفت و صورتم رو  زمیچونه ت ری. زکردمیسمت صورتم رفت. پلک زده، نگاهش م دستش

 به جهت مخالف برگردوند. یکم

 بود؟! یک یکه غذا خورد یبار نیآخر -

از ته حنجره به  یشتم. نفس عصبدا یسؤال آلرژ نیبودم و به ا دهیرس یبه مرز کالفگ گهید

 بار بدون نگاه به رامش، جواب دادم: نیفوت کردم و ا رونیب

 نگفته؟! یزیباور کنم که آرش بهت چ یعنی. شی. سه، چهار روز پادینم ادمی -

 .دیبودم آرش بهش گفته؛ اما برعکس انتظارم، با آرامش خند مطمئن
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. نیدرد خالصت کنم. هم نینگفته. فقط ازم خواست، هر چه زودتر از شر ا یزینه. باور کن چ -

اسپاسم شده.  نیباعث ا ،یداشت طیکه با مح یبدنت و احتماال تشنج اعصاب یکمبود مواد معدن

. فقط در تعجبم یسر پا ش یتونیدوباره م یموقته. به زود یدونیطور که منگران نباش! همون

 ؟یایاز آرشه. چه طور باهاش کنار ممتفاوت  یلیخ خالقتکه ا

دادم و به سمت  حی. سکوت رو ترجاومدیشدن داشت، خوشم نم یمیبه صم یکه سع نیا از

 رامش رو برگردوند.

براش  قهیکه من انجام دادم رو، سه بار در روز در حدود پنج تا ده دق یحرکت نیشما خانم. ا -

کردم.  زی. ماساژ با حوله و آب گرم هم فراموش نشه. من براش چند تا نسخه تجونیانجام بد

که آرش اصرار داشت، با خودم آوردم. چند تا آمپوله. قرص اشتهام براش نوشتم.  ییاز اون جا

 یب نیتامیکرده باشه. و دایپ یکمتر تیاش ظرفمعده ،یغذا نخوردن طوالن لیبه دل اصوال

 شل کننده عضله. ،یدونیطور که مهست. و همون زمیتجو یکمپلکس هم تو

از  یسرنگ داد،یم حیسر تکون داد. همون طور که توض کرد،یکه گوش م یبا همون دقت رامش

بره.  رونیب دیبه رامش فهموند که با یآورد. نگاهم به حرکاتش بود. با اشاره کوتاه رونیب فشیک

ساق پام گذاشت و  یدست رو نیرفت. رام نرویماتم زده و عبوس، نگاهم بهش بود و از در ب

 شهیدار بود. سرنگ رو داخل شبراش خنده تمیموقع زی. چه چکردمیرو درک نم هنشلبخند پ

بدون هوا رو به باال صعود کرد و دست راستم رو  شه،یدرون ش عیفرو برد. ما یکیو بار کیکوچ

 گفت: داد،یطور که کارش رو انجام منگه داشت. همون

 .کنهیدردت رو هم کمتر م ،یعالوه بر شل کنندگ -

 رونیب یبسته الکل فش،یک یداخل سرنگ رو گرفت و از تو یموند. هوا جوابیهم حرفاش ب باز

 یالـ*کـل رو یسیو خ ی. خنکدیدستم کش یآورد. بسته رو باز کرد و پد آغشته به الـ*کـل رو رو

از فرو بردن سرنگ  یزیرو بستم و سوزش ر هام. چشمکردیم مزده جانیه لیدلیپوستم، ب

 دینقطه مورد نظر کش یرو یرگم، بهم فهموند که کارش تموم شده. پد الـ*کـل رو چند بار یتو

 :دمیو صداش رو شن

 .یدوستش دار یلیخ دونمیم -

 مرتبش رو باال برد و ادامه داد: یابروها یهام رو باز کردم. با بشاشسرعت نور، چشم به
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که  نیو از نظرت، ا نهیضعفت رو بب یکس یدوست ندار دونمی. مرونیگفتم بره ب نیهم یبرا -

ضعفان که  نیاوقات ا ینگرانته. گاه یلی. اما اون دختر خیدرموندگ یعنی ؛یتخت نیا یاالن تو

. گمیرو به عنوان دکتر نم نی. احساساتت نسبت بهش واضحه. من ادارنیآدما رو کنار هم نگه م

 .ینگرانت بود. ازم خواست حتما بهت بگم جواب تلفنش رو بد یلیل آرش. آرش خمث وأمت

در کار نبود و  یتعجب گهینداشتم افکارش رو درک کنم. د یسع ،یاز هر حرف یو خال حسیب

 دونستمیم« است. انیاست، چه حاجت به ب انیکه ع یزیچ»اومد  ادمیانکار کنم؛ اما  خواستمیم

فقط  نیکه بهم داده بود مطمئن بشه. رام یاز هشدار خواستینبوده. م ریتاثیآرش ب یهاحرف

 یداریپد یرو داشت. از جاش بلند شد. در اتاق رو باز کرد. رامش با نگران یچراپرت کینقش 

که دکتر  یطونی. انگار که رامش مادرم بود و من بچه شستادیا شیقبل یداخل شد و درست جا

 نیچرا همچ دونمیمحروم کرده. نم شی، اون رو از مهر مادرهاشندادن به حرف تیاهم یبرا

 نیرو در من به وجود آورده. رام یراتییکه اون لحظات کوتاه، تغ دونستمیداشتم؛ اما م یحس

 آورده بود رو مقابل رامش گرفت. رونیب فشیکه از ک یابرگه

وند بهتره. براش به جز ر نیبراش نوشتم، بعد از چند روز غذا نخوردن ا مییغذا میرژ یراست -

 نکردم. فعال آمپول بهتره. زیتجو یاگهیقرص اشتها، قرص د

از وسط  دیلرزیدست باد، م یتو یکه مثل برگ ییهابه برگه انداخت و با دست ینگاه رامش

 بهم انداخت. رامش مردد لب زد: ینگاه کوتاه فش،یبا بستن ک نیتاش کرد. رام

 ست؟ین یوتراپیزیبه ف یازین -

 جواب داد: نانیاز اطم یبا لبخند بزرگ کرد،یطور که کتش رو مرتب مهمون نیرام

 استراحت کنه. دینگران نباش! فقط با شهی. خوب مستین یازینه ن -

بود؛ اما از  خودیکه استفاه کرد رفت. احتماال زن داشت و وسواسم ب یفعل مفرد یحواسم پ و

طور که برام تکون داد و همون یسر نی. رامزدیم یاگهیرامش جور د یامروز به بعد، دلم برا

از  یرفت. انگار که کم رونیسرنگ و بسته الـ*کـل رو به دست داشت، به همراه رامش از اتاق ب

 یفیپام کردم. درد خف یهاآروم شروع به تکون دادن انگشت یلیکرده بود. خ دایپ نیتسک دمدر

دور از فکر بود.  یزودهنگام، کم جهینت نیهام خوب بود. البته انتظارم از اداشتم و تکون انگشت

رو شروع کرده بودم  یشده بود. روز سخت رهیبه من چ یزدم و حس خواب آلودگ یلبخند روشن
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هام رو بستم و خودم رو . چشمکردمیچه م یچارگیب نیبا ا دیدونستم اگه رامش نبود، بایو نم

 .دمیکش ترنییپا یکم

چشم باز کردم. با دست صورتم رو  ،یقیبودم که با نفس عم دهیرو خواب یچه مدت دونمینم

شد. دستم رو از صورتم  داریبرام پد یشخص ریدستم، تصو یهاانگشت نیکه از ب دمیمالیم

که به اتاقم  یبار نی. آخردیکشیم دکیهاش برق تمسخر رو به که چشم ینیبرداشتم و رادو

برادرمه. پوزخند کمرنگش،  کردمیها که فکر مهمون زمان دینداشتم. شا ادیاومده بود رو به 

 بیج یقفل بود، تو اشنهیهاش که کنار سـ*ـمبدل شد. دست یجون گرفت و به خنده بلند

 دونستمی. مدیعکس دارش کش یاسورمه شرتیبه ت یزدم و دست یفرو رفت. پلک شیشلوار ل

جاخوش کرده. چشم چرخوندم و  ثشیخب افهیپشت ق یو شر ومدهیجا ن نیبه ا یخوب زیچ یابر

 نچندان بمش، با لحن متمسخرش همراه شد: یصدا

 رپات،ی. تا االن داشت زرونیاالن حوله آب گرم رو برد ب نی! رامش؟ هم؟یگردیم یدنبال چ -

 .ییخواهرم که انتخابش تو چارهی. بدادیماساژت م

به اندازه خوردن  نیشد و از بحث با رادو دهیهم کش یم، توحاضر در صحنه شهیهم یهااخم

هم  نیکه رادو زدیم ادیصورتم فر یبه رامش رو تو ازمیدرد، ن نیبودم. امروز ا زاریشربت تلخ ب

خودم رو باالتر  ی. کمدیدیمن رو دشمن خودش م نیزجر خواهرش، حتما رادو یمثتثنا نبود. برا

شروع به تکون دادن انگشت پام  ن،یبود که درد نداشتم. بدون جلب توجه رادو بیو عج دمیشک

لبم در حال  یکه رو یتکونش بدم. لبخند کمرنگ تونستمیتر مو راحت کردیکردم. درد نم

 راه موند. یتو نیبود، با حرف رادو یریشکلگ

 چوب خدا صدا نداره، اگه بزنه دوا نداره. گنیم -

 ینازکش رو برا یهاجلوتر اومد و لب یشد و به سمتش برگشتم. کم دیهم کل یرو هامدندون

 اعالم جنگ، جلو فرستاد.

 بچه! یکردیمنم ممنم ی! ه؟یم شدآخرشم محتاج من و خونواده یدید -

که بهش  یجا شدم و حرفجام جابه یتو ینثارم کرد. کم یچشمک زش،یروشن ر یهابا چشم و

 نیته ذهنش رسوب کرده بود. پس رادو یادی. انگار که سؤاالت زدیکشیزده بودم رو به رخم م

 مییلویهفتاد و پنج ک کلیداشتم که ه یتخت گذاشت. البته چه انتظار واه یبود که من رو رو یکس
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کم بود و در حد چند ساعت بهوش  یهوشیب ینصرت خان بلند کرده باشن. دوز دارو ایرو رامش 

تخت  یبود که خودم رو نیتصورم ا دهمیشا دونم،ینشست. نم دلم یتو ی. پوزخنداومدیم

 داد،یو داشت جولون م دونستیکه ضعفم رو م نیبستم و از ا یهام رو با حرص پنهانرفتم. چشم

 واریبه سمت د یسکوت بود. قدم حمیم گرفتم و ترجخسته یهاهیاز ر یقیمنگران بودم. نفس ع

 هاش رو دور اتاق چرخوند.تر رفت و چشمدست چپش، عقب یو کمد انتها یدر ورود نیماب

اما  ستا؛یزدن بهت ن ی. قصدم توسریدیکه روش خواب یتخت یاتاقم مال ماست. حت نیا یحت -

 من بودم که در آخر بهت کمک کرد. نیخب به هر حال، ا

که کم  صدا بود یانقدر ب شناختم،یکه م ینیپهنش زد. رادو نهیبا انگشت شستش به سـ*ـ و

 ی. انگار که توزدیم شیاش نروم بود، هر کلمهکه روبه یآدم نیصحبت کنه؛ اما ا اومدیم شیپ

رو از رو بسته بود، به  ریکه شمش روزشیپ یهابود. با چشم لیدخ یاش قدرت ماورائهر کلمه

امه قدرت گرفته اد د،یبه سکوت داشت، زل زده بود. سکوتم رو که د ازیمغلوبم که ن یهاچشم

 داد:

 لتیمیکه با ا یبود؟ همون یچ تیااون اسم کره ای! اوه. نییدادب زییژا یدیبه ته خط رس گهیتو د -

 نداشت؟! رتیمغا

 اشدهیچیو نه چندان پ دیجد تیبا شخص دیباشه. به هرحال با دهیاز دهنم حرف کش خواستیم

که آرش  یبـرده بود. البته بعد از حرف یبار گفتم پ نیکه آخر ییها. معلومه به دروغاومدمیکنار م

. زدمینم یحرف ه،یاون دختر ک دمینفهم یزد، تونسته بود به شکش دامن بزنه. اما من تا وقت

 ادامه داد: رفت،یچونه گردش رو جلو فرستاد و هم زمان که به سمت در دست راستش م

 رفته. ادمیرو  شبتیفک نکن کار د ،یراست -

 یفلز رهیشد. دستش به دستگ قیتزر یهام، گشادو به مردمک چشم دچار قاب بهت مچهره

 که در رو باز کنه، به سمتم برگشت. نیو قبل از ا دیرس

از حد زرنگ فرض  شیکه خودت رو ب نهیاشتباه تو هم ،یدونی. مکردمیمنم جات بودم تعجب م -

که فقط مادرم  یتنت نبود و دستمال طرح گل رز شرتی. آره، قبول دارم اگه همون سویکنیم

 نهیبفهمم کار توئه. اما مهم ا تونستمینم کردم،ینم دایپ بشیج یاون رو بدوزه رو تو تونستیم

 کار توئه. دمیکه فهم
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هام و اخم کردیذهنش معلق بودن رو بهم منتقل م یکه تو یکنج لبش، افکار یواضح شخندین با

پوسته  یکردم تو ی. سعدیفهمیوقت نم چیه دیشا افتاد،یاون اتفاق نمگره ابروهام شد. اگه 

و  هیعصب یلیبود. مطمئن بودم خ نیرادو ی. اما تمام ذهنم نگران حرکت بعدرمیخونسردم جا بگ

 بهم نداشت. یحالم، کار نیا یتو که نیا

بود و  ینیشبیپ رقابلینبود. حرکاتش غ دنیفهم یبرا یو وقت مناسب دادیقد نم ییبه جا مغزم

 تونستمینداشتم و فقط م یدفاع از خودم علنا حرف ی. براگذرهیم یسرش چ یتو دونستمینم

هاش رو کج کرده بود، که لب یبودن. با همون پوزخند یخال اهچالهیپر از س ینگاهش کنم. نگاه

 دیشد. با رد میاقهوه یموها نیب یو دست دمیکش یقیرفت. نفس عم رونیگرفت و از در ب روازم 

 .زدیبه تنم م یموندن مهر کالفگ تیوضع نیا یو تو اومدمیم رونیب یتخت لعنت نیاز ا

به پاهام دادم و  یکنم. آروم قدرت یکردم حرکت یرو کنار زدم و سع دیشده سف ضیتعو ملحفه

تخت، برگردوندمشون. تاج تخت رو گرفتم و  نییمطمئن شدم، به سمت پا شیدردیاز ب یوقت

 فرش اتاق رو حس کرد. یزمان پاهام زبرهم

به بلند شدن کردم. اولش انگار  یگرفتم و آروم، سع یقدم داشتم. دوباره نفس نیاز ا یخوب حس

. تمام تنم ستمیپاهام با یاما تونستم رو رفت؛یم یبرام سخت بود و بدنم به خشک یکه کم

حال،  نیو با ا کردیدرد م یوار شروع به حرکت کرده، بود. مچ پام هنوز کمکه گدازه یعرق ریدرگ

که انتظار داشتم تونستم سرپا بشم.  یزیتخت رو ول کردم و خودم راه افتادم. زودتر از چ تاج

درکار نبود که  یرامش ای. وفتمیزودتر راه ب ش،ینبود که از نگران نیمثل رادو یکس ش،یسال پپنج

 یدیام مبلند کردن یبرا دنم،یبود که با هربار د یکنه. فقط آرش دیام ریبا نگاه گرمش، تنم رو اس

 که خودم بهش باور نداشتم. دادیم

به سمت کمد  شرتم،یپشت ت دنیدو روزه. با کش بارنیسه روزه از جا بلند شدم و ا روزاون

. گرفتمیدوش م دیبحبوحه با نیاومدن از ا رونیب یبرا بودم و جیگ یهام رفتم. هنوز هم کملباس

 رونیرگال، ب ریاز طبقه اول ز دن،یپوش یبرا ییهاو لباس یکمد رو باز کردم و حوله آب یدر چوب

کرده بود،  خکوبیرو م یواریکه کمد د یوارید ی. در رو بستم و به سمت در اتاق که انتهادمیکش

 اومدم. رونیرو چنگ زد و از اتاق ب یسرد فلز رهیرفتم. دستم، دستگ
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ها پناهگاهم بود؛ اما که مدت یاومده بودم. همون اتاق رونیب یاتاق لعنت نیاز ا شدینم باورم

زجرآور باشه. همون چند  تونستیقدر مچه کردم،یخودم رو توش پنهون نم لمیطبق م یوقت

 زها بسته بود و ااه افتادم. در اتاقها رساعت هم برام به اندازه چند روز گذشت. آروم سمت پله

ساعت از سه بعدازظهر هم گذشته.  دیفهم شدیم کرد،یکه از پرده بالکن اعالم حضور م یآفتاب

به در  یدست راستم که منته وارید وفتادن،ین یاومدم و با دست، برا نییها رو پاپله یکییکی

 انسبت ادیبه فر لیتبد نیرادو یکه صداپله بودم  نیآخر یرو گرفتم. درست رو شدیآشپزخونه م

 شد: یبلند

 ؟یرو کن یاون عوض یکه حمال نی؟ آره؟ اکاراست رامش نیدر شأن تو ا -

 تر شد.آروم نیرادو یرفتم و صدا نییآخر رو پا پله

که تو  یزیی. اون پسر، اون ژایکنیکار رو م نیا زییژا یبرا نمیبب تونمیرامش. نم یتو خواهرم -

 . اون عوض شده بفهم!ستین یکنیفکر م

 یزیکه چ یرامش، در حال یهام رو بستم و صداتعجب نکردم. چشم ش،یمغز یشستشو از

 شد: دهیشن کرد،یجا مجابه

 ه؟ی. کار سختنیهم ی. ازت خواستم به بابا نگیکنیگندش م ی. دارنیول کن رادو -

هام رو آروم باز کردم. دستم هنوز چشم ،نیرادو یو موج عصب یجا شدن صندلجابه یصدا با

 بود. وارید یرو

. توجهتون به نهیتو باال سرش بش یشب تا صبح به جا نم،یبب تونستمیبه بابا نگفتم؛ چون نم -

 .ییبکنه؛ اما تنها خوادیم ی. رامش بذار اون پسر هر کارکنهیم وونمیداره د زییژا

 رامش، انگار که در حال کلنجار بود. یتر شد و صدابم ن،یبم رادونچندان یصدا

 زییهمه کار کرد. ژا نیجا اومد و ا نی. اون به خاطر بابا تا اای! بچه شدنیدستم رو ول کن رادو-

 .وفتهیراه ب دیکم شا. دکتر گفت کمشنوهیم ن،ییپا اری. صداتم بینیبیکه بد م یتوئ نیا ست،یبد ن

سپر، رامش بود. به سمت حموم که دست  یتن ب نیگرفتم و باز هم تنها مدافع ا یقیعم نفس

 کوبم کرد. خیم نیکه جواب رادو شدمیم یها بود راهچپ پله

هاش چشم یرو تو یامروز بدبخت سوزه،یتخت افتاده. دلم براش م ینگران نباش! هنوز فلج رو -

 .دمیرو بهت نشون م نمیبیمن بد م ایبد هست  زییکه ژا نی. حاال ادمید
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. من فقط شدیم یتلق یعاد یروم و چه پشت سرم، برام امر یچه تو نیرادو یهازبون زخم

که مبدل به  میبه صورت مکعب یکه خودم آرومم، آروم نگهش دارم. دست ییداشتم تا جا یسع

هام حموم رو باز کردم. وارد حموم شدم. حوله و لباس یو در چوب دمیشده بود، کش شیچمنزار ر

به  ،یآب سمت چپم که باز شد، بخار کمرنگ ریکردم. ش زونیپشت در، آو زیآو ختیر یرو رو

خارج شده بود.  دمیحموم، از د واریشده به تن د دهیکوب دیسف یهایهوا چنگ انداخت و کاش

از  یامثل پرنده خواستیبستم. دلم م متیهام رو با مالآب فرو گرم بردم و چشم ریسرم رو ز

. دادمیپاهام رو ماساژ م دی. بادیپر رونیاز ته حلقم ب یاآه گرفته. بودمیقفس مشکالتم رها م

 رو جبران کنم؟! غشیدریب یهامحبت تونستمیطور مکه رامش برام کرده بود. چه یهمون کار

 شدم،یم یپله راهطور که به سمت راه. همونگرفتمیحموم رو بستم و با حوله، نم موهام رو م در

 .دمیها شنپله یز باالنگران رامش رو ا یصدا

 !نیکن رادو داشیبهت گفتم که رفته. پ -

 جوابش رو داد: ،ییدایهو یبا کالفگ نیدستم نگه داشتم و رادو یرو تو حوله

 یباارزش ءیانگار ش یگیم یجور هیست حتما! خونه یبره؟ تو خوادیبا اون وضعش کجا م -

 اطرافه. نیاحتماال هم ست،یگم شده. بعدشم تختش مرتب ن

 .ادیسرش ن ییآره با ارزشه. و درضمن، منم نگران همون وضعشم که بال -

و رامش واقعا  شهیتر مدرونش پررنگ یعاشق شد، حس مادر یخونده بودم اگه دختر ییجا

تن  نیاز ا یقفس خال هیفقط  داد،یکه اگه ادامه م ی. کسکردیم فایرو برام ا یداشت حس مادر

پله رو هم باال رفتم. باال رفتن  نیتر شد و آخرپررنگ شیخند کمرنگم، از نگران. لبموندیم قلبیب

بار، پاهام  نیاول یبرا یااز حد تصورم مشکل بود. درست مثل باالرفتن از صخره شیپله، ب از

کرده بود،  نیاش رو به تعجب مزدرشت شده و خمارش رامش که چهره یها. چشمدیلرزیم

فاصله هم آشکار بود  نیاز هم ن،یرادو یتفاوتیدلم غرق نگاه نگرانش شد. ب یبرام واضح و کشت

 زد، داد. هیبه بازوم تک ترعینگاهش رو به رامش که سر زش،یر یهادندون نیب یو با حرص

 !؟یخوب -
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شد.  دهیسرخ پر شده بود، کش یهارگیاز مو زشیر یهاکه چشم نیبه رادو جونمیب نگاه

سبز رنگ و بدون  شرتیبه ت یلب زد. دست یا« خداروشکر»دم و رامشتکون دا یسر ن،یسنگ

 .دیراست رامش رو سمت خودش کش یبازو ن،یو رادو دمیطرحم کش

. فکر کنم اون موقع یزدیبال مبال یجا داشت نیبسه. آقا در حال دوش بودن و تو ا گهیخب د -

. اصال براش زنهیحرفم نم چارهیب ینیبیرفت. نم نیکه حس پاهاش برگشت، حس زبونش از ب

 .یکنیم یهمه براش فداکار نیتو ا ستیمهم ن

دنبال  نیکه رادو یی. از اون جاارمیرو تاب ب اتشیچرند تونستمیو نم دیدویبه سمتم م کلماتش

پرشده از حرف، اکتفا کردم. دستم  یهابه نگاه کردنش با چشم گشت،یاز جانب من م یحرف

که گرفتم و  نینازک کرد. نگاه از رادو نیرادو یبرا یچشم پشتکنار پام مشت شد و رامش 

الزم نبود همون لحظه  ،یزیهرچ یو برا دادمیشدم. به موقعش جوابش رو م یسمت اتاقم راه

 العمل نشون داد.عکس

 یشده بود. چشم چرخوندم و ال دهیاز پشت در هم شن میزنگ گوش یاتاقم شدم و صدا وارد

اسم آرش،  دنیرو برداشتم. با د یکردم. با کنار زدن ملحفه، گوش داشیتخت، پ دیملحفه سف

و  رفتیاز سروکولم باال م یگذاشتم. خستگ یپاتخت یرو رو یزنگ رو قطع کردم و گوش یصدا

رو برداشتم و تماس رو وصل کردم.  یبار، کالفه گوش نیزنگ زد. ا وبارهتخت نشستم. د یرو

 بودم، واضح شد: دهیزده آرش که کم ازش شن جانیه یصدا

. تو که معرفتیب ی. چه طور تونستکردمیدق م یداشتم از نگران زیی! ژایممنونم که برداشت -

اما رامش  ؛یرو ندار یتوأم جز من کس کردمیرو ندارم. البته فکر م یمن جز تو کس یدونیم

 خالفش رو اثبات کرد.

کنه.  یادآوریرو  فمیزنگ زده بود که وظااما حتما  خت؛یطرح رفاقت ر گهیبه بعد، د ییجا هی از

 نیهاش درست بود. رامش حالم رو خوب کرده بود و من ارو نداشت و حرف یآرش جز من کس

 جوابش رو دادم. یگرفتم و به سخت یقی. نفس عمکردمیرو فراموش نم

م، کامال تونسته راپورتم رو بهت بده قیچه قدر دق نیکه رام نی. اکنمیحق باتوئه! انکارش نم -

 به جاست. تتیمأمور ادیسرم ب مییمعلومه. نگران نباش! هر بال
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بهت زده  یدروغت که رو شد انکار نکن. صدا یکه خودش بهش معتقد بود، وقت یحرف درست

 .دییآرش به سمتم دو

م مواظب باش شده؟! مگه من بهت نگفت یجور نی! چرا رفتارت ازییژا یگیم یدار یتو چ -

! مونه؟یم یباق نیمن خواهر رادو یبشه رامش برا میزیکه هرچ یمگه تو نگفت ؟یعاشقش نش

 !یبر ذاشتمینم دونستمی! اگه م؟یچرا برگشت یاگه قرار بود عاشقش بش ؟یکنیکار م یچ یدار

 یبود. با صدا نی. آرش همزدیحال نعره م نیصداش داشت، با ا یبه کنترل بلند یکه سع نیا با

که تنها  نیاز ا کردم،یرو درک م شیبنشونه. نگران یهاش رو به کرسحرف خواستیبلندش م

من،  یاما برا کشد؛یم وارید گرانیخودش و د نیب شهیکه براش مونده ازش جدا شه. هم یکس

 .گفتیداشت زور م شهیهام رو تر کردم و مثل همباز کرده بود. لب یدر وارید نیا نیب

به  زیی. ژایموند شیشش سال پ ی. تو هنوز تویرفتیجا مشاوره م نیمن نگرانتم. تو ا زییژا -

 رو بفهم! نی! استنی. اونا خونواده تو نیعاشق رامش بش دی. تو نباایخودت ب

سخت بود.  ،یرمادریقدر جلسات مشاوره به زبان غوقت بود که فراموش کرده بودم چه یلیخ

کم  شهی. آستانه تحملش مثل همیکردیم فیدردهات رو رد دیکه از جنست نبود با یکس یبرا

زنگ  نیهم یرو از گوشم فاصله دادم. برا ی. گوشزدیدرونش، داد م انیشده عص میبود و تسل

بود که  یمطمئن بشه. رامش تنها کس یعاشق نیاز ا خواستیبهونه بود و م نزده بود. حال م

آرش نگرانه خودشه، نه  کردمیحس م ی. گاهدیکش رونیب شیال پمن رو از منجالب شش س

گرفتم و  یقیشکر داشت. نفس عم ی. باز هم جاکردینم یمن. سکوت کرده بود، الاقل فحاش

 جوابش رو دادم:

رامش به دادم  ،یکه تو کمکم نکرد ینه، به خودم مربوطه. موقع ایکه عاشق رامش شدم  نیا -

رو بدون که هر چه قدر تن صدات  نیا ،یکن دادیدادوب یزنیکه تا زنگ م نیا ی. و به جادیرس

 !شهیحرفات به همون اندازه کمتر م ریتأث ره،یباالتر م

و  دهیچی. شخصت پدونستمیکار رو م نینسبت به ا تشیقطع کردم. حساس ،یانتظار جواب بدون

ا عاشق رامش شدم؟! واقعا که من واقع کردمیفکر م نیآرش، به ا الیخیداشت. ب یریمتغ

 یاقهوه دو جفت چشم یباز شد و نگاهم رو یااحوالم بود؟! در اتاقم با تقه ریگبانیعشقش گر

بود! با  دهیهام رو با آرش شنلب گوشتش نشسته بود. نکنه حرف یرو یثابت موند. لبخند گشاد
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دستش بود رو سمتم گرفت.  یکه تو یآب وانیشد. ل ترکیفکر، مردد چشم ازش گرفتم و نزد نیا

 دستم گذاشت. یرو تو یزیرو ازش گرفتم و قرص ر یا شهیش وانیل

 رو بخور برات سوپ گذاشتم. نیساعت قبل از غذا. ا میقرص اشتها. ن -

. دنیترسیشدن من به رامش م کی. چرا از نزدخوردیسرم چرخ م یتو نیآرش و رادو یهاحرف

 یگاه. فقط گاهدادیبروز نم یزیبود و چ یاما آرش رو نه. آرش آدم تودار دونستم؛یرو م نیرادو

 یافکار معلق ذهنم، ب عیهام، مطگفت. اخم ی. نمکردیم هیخودش رو تخل ها،تیعصبان نیبا هم

 .دیکش رونیرامش من رو از افکارم ب یشد. صدا دهیهم کش یتو رادها

 !؟یاختهیقدر بهم ر نیچرا ا -

افتاده بودم و  ریگ یگرداب یکار کنم، به شدت کالفه بودم. تو یچ دیبا دونستمیکه نم نیا از

 وانیزبونم گذاشتم. ل ی. چونه باال انداختم و قرص رو روکردمیاومدن ازش، تقال م رونیب یبرا

 یاوح وانی. دست دراز کرد و لکردیم ییرایاز ورود آب ولرم پذ م،یو معده خال دمیآب رو سر کش

هم فشار  یهام رو روچشم ارداه،یو ب سوختیم یم کمآب رو از دستم گرفت. معده ته مونده

نطفه به  یصورتم رو پوشوندم و آهم رو تو یکه رامش متوجه نشه، با دست جلو نیا یدادم. برا

 رهیخمارش خ ی. به چشم هادادیاز قبل بهم م یم حس بهترکرده ویقتل رسوندم. صورت ش

 :دمیپرس ربطیشدم و ب

 ؟یبود یامروز مرخص -

 دونستی. خودش هم مختیهاش، بهم رشونه یرو ش،یتونیز یسر تکون داد و موها دییتأ یبرا

دادم بعدا  حیاما ترج دم؛یکشیم شیحرف ساالر رو پ خواستیقصدم فقط حرف زدنه. دلم م

 یال جملهپهنم رو تر کردم و دنبا یها. لبزدیپرسه م میوحوش چهارونصحبت کنم. ساعت حول

 بلندش متعجبم کرد. ندهکه خ گشتمیم

 حرف زدن با من برات انقدر سخت باشه. کردمیفکر نم -

هاش رو شد. چشم دهیرون پام کش یرو ارادهی. دستم بدیخندیم لیدلیهاش هم بچشم یحت

که  یبه همون رامش شاد شش سال شده بود. همون لیتبد یاحدقه چرخوند و انگار لحظه یتو

 . کف دستاش رو بهم زد.کردیم نیریرو ش میطعم تلخ زندگ

 !یغذا بخور میپاشو بر -
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خوردم و با هل، دستش رو به سمتم  ییشده، آروم از جا بلند شدم. تلو نیعج جهیهمون سرگ با

 دیرو ناد شیمخمل یهاخودم رو سر پا نگه داشتم. نگاه بهت زده چشم ،یآورد. با نگاه مردد

از حد  شیب دیو آرش بود. نبا نیدستش رو کنار پاش نگه داشت. حق با رادو یدیناامگرفتم و با 

مکث، از اتاق  ی. با کمکردیکه نه، مجنون خودش م ریجاذبه من رو اس نی. اشدمیکش مینزد

. از دست یفکر یهانیبود و مغزم در حال انفجار م دایاز تمام جوارحش هو یرفت. دلخور رونیب

بودم. عقلم مقابل قلبم در حال دوئل بود و  یعصب خت،یریرو بهم م زیآرش که به شدت همه چ

مکش با من مدام در حال کش گرفتم؟یعشق رو م نیبزرگ ا یهاشهیرشد ر یوجل یچه جور

 رفتم و دستم رونی. از در اتاق بکردیرو پر نم یدیناام اهچالهیس نیکه ا یخودم بودم و کلنجار

 از اتاقش بلند شد. نیرادو یکه صدا رفتمیها مکنار اتاقم رها شد. آروم سمت پله واریاز د

 باور کن! اد،ین شیپ گهید دمی! قول مدمیقول م -

به  خواستیداشت. دلم م یفاخر تیکه پشت خط بود، براش اهم یبود و انگار کس ملتمس

وجود داشت. اگه  نیاومدن رادو رونیهر لحظه امکان ب ،یو از طرف کردمیهاش گوش محرف

ها . از راه پلهکردیم دایزجر دادنم پ یبرا یدیجد یآتو شهیمثل هم د،یدیحال من رو م نیا یتو

 یو در چوب دمیو چشم چرخوندم. به چهارچوب در رس اومدیاز آشپزخونه م ییصدارفتم.  نییپا

شعله گاز، متوجه  یرو یسوپ از قابلمه مشک ختنیرو بازتر کردم. رامش در حال ر بازشمهین

 .ذاشتیکاسه م یمن نشده بود و با حرص، مالقه رو تو

. هل شده ختیاش رانگشت اشاره یاز سوپ داغ رو یاو چکه دیکانتر کوب یرو با خصم رو کاسه

. دمیازش شن یناله یبرداشتم که انگشتش رو با دست چپش فشار داد و صدا یبه سمتش قدم

 یابه سمتش بردارم، هق خفه یقدم بلندتر خواستمیکه م یاو درست لحظه اوردیاقت ندلم ط

رفتار  یسوپ نبوده؛ بلکه برا یهاش از داغکه اشک دونستمیو م ختیر تشیظلومزد. دلم از م

. هنوز سمت کانتر بود و رفتمیبه کجا م دیبود، با واریکه پر از د ییایدن نیا یمن ناراحت بود. تو

 .دیاش کشگونه یرو با صدا باال و با دست چپش، رو شینی. بدیدیمن رو نم

 یتونیز یموها نیب یکه انگار تازه وارد آشپزخونه شدم. کالفه دست یتر رفتم و طورعقب یقدم

 یفیهاش تکون خفاعالم حضورم کردم. شونه یبرا یاو هم زمان سرفه دیخوش حالتش کش

کرد.  تیبه سمت راست هدا ش،یقلم یهاو به سمتم برگشت. موهاش رو با سرانگشت خورد
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 ریمثل اشک. پر تعجب، انگار که فکرش درگ یمتفاوت. برق یبار برق نیا ماچشم هاش براق بود؛ ا

سوخت  شیکه چند لحظه پ یاانگشت اشاره ی. حواسم پکردیاز درونش بود، نگاهم م یتالطم

 دست چپش مونده بود، رفت. نیجور بو همون

 شده؟ نکنه من ترسوندمت؟! یانگشتت چ -

 دهیسمت راست در، به کنارش رس خچالیوسط آشپزخونه رد شدم و با گذر از کنار  زیکنار م از

دلخور  ،ینسبتا بلند یبا تن صدا رم،یدستش بگ نیکه خواستم انگشتش رو از ب یبودم. زمان

 شد:

 کیبخوام بهت نزد یکه ه نیبسه. از ا یباز نی. ازییبسه ژا گهی! دیمبادا، مبادا بهم دست بزن -

فقط باهام خوب  یخوایو م یکنیکه من رو احمق فرض م نیم. از اخسته یبشم و پسم بزن

 م.خسته یباش

 رنگیباشه، صورتش مثل کتان ب دهید ییکه آدم فضا یرو عقب برد و درست مثل کس هاشدست

. دیچرخیصورتم م یتو ت،یهاش پر از گدازه عصبانوا معلق بود و چشمه یبود. من هنوز دستم تو

 بگم تا آروم شه؛ اما ادامه داد: یزیبودم و خواستم چ اشرهیخ زده،رتیطور حهمون

بود. فکر کردن و دوست داشتن تو اشتباهه. خوب  نینگو! تموم شد! حق با رادو یزیاصال! چ -

رو  کتیمحبت کوچ هیزود گول  یلی. من خیچ یعنیطرفه  هیکه دوست داشتن  یبهم فهموند

 .خورمیگول نم گهیخوردم و خام شدم. د

 یلرزون، تنه محکم یاحرف ها ته قلبش رسوب کرده بودن. با چونه نیوقت بود ا یلیکه خ انگار

که سر صحنه  ینداشتم. درست مثل مجرم یبهم زد و از کنارم رد شد. حق با اون بود و اعتراض

پام کشده شد. نگاهم به کاسه  یاومدم و دستم رو رونیکرده بودن. از بُهت ب رشی، دستگقتل

 افتاد. د،یپریم رونیحلقه زنان، ازش ب یکانتر بود و بخار یکه رو یداغ وپس دیسف

روزها  نیهم ی. من برادادیبودم، حس انزجار بهم دست م ختهیکه تمام افکارش رو بهم ر نیا از

 یلیمستط یاز جا قاشق ی. قاشقدونستینم میاز آشوب ذهن یزیو اون چ گرفتمیازش فاصله م

که زحماتش رو هدر ندم، کاسه سوپ رو به دست گرفتم.  نیا یبرداشتم و برا نتیکاب یرو لیاست

بود و اکثرا  زیکه رأس م ی. صندلدادیاز حد تصورم، پوست دستم رو ماساژ م ترشیب ش،یداغ

نشستم و کاسه سوپ رو  یچوب یصندل ی. رودمیکش رونیرو ب نشستیخان روش منصرت
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که  یافوق العاده ی. بوشدمیوضع راحت م نیتالشش، حداقل از ا یبرا دیروم گذاشتم. باروبه

 بود. یکاف مکردن اشتها داریب یبرا

زدن به صفحه خاموش بودم.  دیدر حال د ون،یمبل کنار تلوز یشب، رو قهیهشت و ده دق ساعت

رفته، بودم.  رونیساعته ب کیکه  یدخترک لجباز ونیاش رو مدبهتر از قبل بود و همه یلیحالم خ

خان از صبح خونه نبود و بره. نصرت رونیهم از خونه ب نیساعت بود که رفته و منتظرم رادو کی

که آرش  یکه خبر شدینتونستم بپسرم. چند ساعت م یرامش کجا فرستادتش. حت دونستمینم

 یزیو چ کردیبه ذهنم خطور م ان،یگسسته، بدون آغاز و پا یاعت بود که فکرهاس کینبود. 

 .خوردیم وارانهیمغزم رو مور

که منتظر  نیست. از ادر حال خروج از خونه نیرادو دادیها اومد، نشون مکه از پله ییپا یصدا

 نی. رادوزدیو تاب مغزم قدم م چیپ یالاحساس عذاب وجدان، البه یشه، کم یبودم خونه خال

 یطراح هی. درست با گوشه چشمم، حواسم به ساکردمینگاهش نم یو من حت دیبه در رس

. خورهینگاهش سمت سوق م دونستمیو م ستادیفرش گلدار قرمز بودم. دم در ا یاش روشده

 هیمبل تک یابرسرم و آرنجم به دسته  ریبگه و مردد بود. دست چپم ز یزیچ خواستیانگار که م

 ی. صداشدیهال محسوب م یموجود تو یتنها صدا نش،یشلوار ج دنییسا یزده شده بود. صدا

 :دیرسنه چندان بمش، به گوشم 

. و اگه امیم رینجاتگر شب. محض اطالعت به نصرت جونت بگو د یکه تنها موند نمیبیم -

 !یکه رو به موت گمیبهش م شکیدوباره تو رو بفرسته دنبالم، ب

 ادیداشت ز گهیحرف زدنش، درشت شد و سرم تند به سمتش برگشتم. د پردهیاز ب هامچشم

 ی. موهادمیخودم رو عقب کش یجاخورده، کم اش،اقهیق دنی. با دذاشتیسرم ماز حدش، سربه

 یپوشش رییتغ نیپاره نه. ا نیاما شلوار ج د؛یپوشیم یتر شده بود و کت لدو طرف سرش کوتاه

قرار بده. نگاهم از  ریتحت تاث خواستیرو م یبود که کس نینشون دهنده ا ن،یوراد یو ظاهر

با دهن  د،یم رو که دکه ازش متنفر بود رفت. بهت چهره ییزانوش، به سمت مدل مو یرو یپارگ

 در آورد. ییصدا

 شدم نه؟ پی. خوشتشیپ شیپ -
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 یجذاب افهیپسر، ق هیعنوان کوتاهش پروند. به یشونیرو به سمت پ شیاتار و قهوهکم یابروها و

حالم  یکه رو نی. دلخوش از اکردیاش مبامرزه یکم شش،ینداشت؛ بلکه صورت گرد و بدون ر

که  یشخندیکردم نگاه از ن یپنهون کردم. سع یرو پشت قاب خونسرد تمیرژه رفته، عصبان

 جواب دادم: اوتتفیب رحالتم،یی. بدون تغرمیباال بـرده، بگ روگوشه لبش 

 به دوست دخترت سالم برسون. -

 شد. مرهیداشت، خ تشیدر پنهون کردن عصبان یکه سع یکمرنگ شد و با حالت لبخندش

 !ی...، به زودی! بهتره بدون؟یزنیاوه. تو حرفم م -

رفت.  رونیتکون داد و از در ب یسر انداخت،یکه انگار طناب دور گردنم م ییهاهمون چشم با

رفتم. پرده  شد،یم اطیکه مشرف به ح ونیاز جا بلند شدم و به سمت پنجره پشت تلوز درنگیب

 نینداشتم. رادو یادیرفت. زمان ز رونیبه ب اطیاز در ح نیکنار زدم و رادو یبنفشش رو کم ریحر

ها پا تند کردم. دست راستم اما رامش هر لحظه ممکن بود برگرده. به سمت پله گشت؛یبرم رید

و در  دیرس شیفلز رهیخان بود. مردد، دستم به دستگاتاق، اتاق نصرت نیو از سمت بالکن، اول

 در کار نبود. یاگهید یکار نداشتم؛ اما چاره نیاز ا یرو باز کردم. حس خوب

 یو چوب یمیکرد. تخت خواب دو نفره قد مرهیاتاق، خ کیم کالسباز شد و ت یژیق یبا صدا در

تفاوت که  نیقرار داشت، با ا یرأس اتاق و دست چپ در ورود ن،یکه درست مثل اتاق رادو

 .شدیخونه محسوب م نیاتاق ا نیتربزرگ شکیاتاق رو دربرگرفته بود. ب یاساده دمانیچ

روش رو  ،یدیسف ریدر جاخوش کرده بود و پرده حر یرو به رو یاچرخوندم و پنجره چشم

پهن شده وسط  یو با عبور از فرش کرم رنگ شش متر کردمیشروع م ییاز جا دی. باپوشوندیم

که سمت چپ تخت، خودش رو پناه داده بود، راه  یاسوخته یاوقهوه یاتاق، به سمت دراور چوب

 نیرو مز زیو بزرگ دراور، م یقاب چوب نهیار آکن دیسفاهیو س یمیقد یخانوادگ کسافتادم. قاب ع

 .شدیو رامش م نیرادو یم رو جلب کرد. مربوط به بچگبه قدمت کرده بود، توجه

 ،ینوارهم چسب ییخوب مقاومت کرده بود و چند جا یدگیهمه خراش نیعکس، درمقابل ا ریتصو

. دیکشیدار مادرش رو بو مکه چادر گل یابه تن عکس خورده بود. پسربچه چهار ساله وارهیبخ

که  یا. دختر بچه سه سالهشدیم دهیصورتش د یتو یجوون ریکه به وضوح، اکس ینصرت خان

عادت به  یکرده بود. پس از بچگ زونیکردن، لب و لوچه آو هیدر حال گر مادرش،بغـ*ـل  یتو
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 ز،یم یبود. چشم چرخوندم و رو میقد یهاخونهعکس، متعلق به عکاس یغر زدن داشت. فضا

 .شیآالیقدر ساده و ب نیدر کار نبود. هم یاگهید زیچ

 ییو طال ینقل رهیاول دراور که دو دستگ کیکوچ یاز عکس گرفتم و دستم سمت دو کشو نگاه

 یسر کیو  یدوم رو باز کردم. شونه چوب یاول، کشو یبودن کشو یخال دنیداشت، رفت. با د

. شدیهاش متر، مربوط به لباسو بزرگ ترنییپا یکشو بود. دو کشو اتیمحتو ،یشخص لیوسا

 دهیراحت د دیبا د،یکل یبزرگ یادآورینشد. با  رمیدستگ یزیکنار زدم و چ روهاش لباس یکم

طور که با . همونکردمیم داشیهر طور شده پ دیبا کرد؟یم مشیقا دیبا یچ ی. اما براشدیم

ها که دست راست دراور، با فاصله چشم چرخوندم و به سمت کمد لباس زدم،یخودم حرف م

افتادن قاب عکس،  یبه دراور برخورد کردم و صدا هوای. برفتمیماز پنجره قرار داشت،  یکم

از نشکستن  نانیاطم یاتاق، حرکت از پاهام گرفت. با عجله، برا ینسبتا خال یفضا یتو

 شد،یحس م یصفحه چوب ریکه از ز یبه برجستگ بلندش کردم. دستم از پشت اش،شهیش

رو بلند کردم  یدو طرف قاب چوب لیاست رهیگبرخورد کرد. قاب عکس رو به پشت برگردوندم. دو 

اون رو  دیبا یزیپنهون کردن هر چ یخان! واقعا برانازک رو برداشتم. آه نصرت یو صفحه چوب

 چشم گذاشت. یجلو

 زیآوردم. خودش بود. چه چ رونیو نازک رو از پشتش ب یمربع دیو کل دیلرزیم یکم هامدست

دست گرفتم و قاب رو  یرو تو دی. کلکردیطور پنهونش م نیانقدر مهم بود که ا نیرزمیاون ز

بود.  یاءیاز ش یخال قدرنیزدم و واقعا اتاقش هم یاتاق چرخ یتو رتیگذاشتم. با ح زیم یرو

 پزخونه پا تند کردم.رفتم. به سمت آش رونیاز در اتاق ب

شرط عقل  اطیکه پشت در بود قفل کردم. احت یدیاز ورود به آشپزخونه، در هال رو با کل قبل

 یکه رو ی. وارد آشپزخونه شدم و به سمت جانونکردمیدرست م یریخم دی. باشدیمحسوب م

روش جاخورده بود رو باز  یکه در صورت دیسف یرفتم. جانون شد،یم دهید خچالیکنار  نتیکاب

هم از نون باگت ته جا  یمونده و کم یتکه از نون بربر هی. گشتمیم یریتکه خم لکردم و دنبا

 .شدیم دهید

رو بستم و سمت  یجانون یبرداشتم. در صورت رشیاز خم یشده رو باز کردم و کم اتیباگت ب نون

کردم و با  سیرو خ ریخم یم. کمقرار داشت، رفت ستادنمیمحل ا یروآب که درست روبه ریش
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فشار دادم.  یرو روش گذاشتم و کم دیشده بود. کل یعیمط ریبه خم لیدست ورز دادم. حاال تبد

 و کارساز. یمیترفند قد هی. شدیم دهیداخلش د یبه خوب دیکل یاندازه و برجستگ

 ریرو ز دیدست گرفتم. کل ینشه، تو یکه دچار خراب یرو به حالت ریآرودم و خم رونیرو ب دیکل

خشک کردم. به سمت اتاق نصرت  نگ،یکنار س ینارنج یاآب شستم و با دستمال حوله ریش

 ها رو باال رفتم.خان برگشتم. پله

اتاقش رو باز کردم . به سرعت به سمت دراور رفتم. قاب عکس رو برداشتم و درست مثل  در

به صورت کج،  نهیرو بستم و دوباره کنار آ پشت قاب یهارهیکردم. گ یرو جاساز دیقبل، کل

 ن،یو آدرنال جانیمطمئن شدم. تمام صورتم از ه مشیعقب رفتم و از تنط یکردم. کم مشیتنظ

رفتم.  رونیقطرات عرق بود. برق اتاق که از قبل روشن بود رو روشن گذاشتم و از اتاق ب باریجو

 .دمیفرسا، کشکار سخت و طاقت نیگذر از ا یبرا یانفس آسوده

 چمییو سو ی. به سمت اتاقم رفتم. در رو باز کردم و گوشکردمیرو درک نم یپنهان کار نیا لیدل

ساق  یتو یکیکوچ ریها پا تند کردم. تاومدم و به سمت پله رونیبرداشتم. از اتاق ب یرو از پاتخت

گرفتم  یرفتار کرده بودم. نفس تعادلیبکه  دمیفهمیراستم، صورتم رو مچاله کرد و تازه م یپا

که  یرو چرخوندم و در باز شد. با دست، قطرات عرق دیو دوباره سمت در هال رفتم. کل

دست راستم  یرو از جاکفش ساقممیسخاوتمندانه به صورتم نشسته بود رو محو کردم. کفش ن

که  یهارز و چراغ یهاگل ونیها راه افتادم. از م. به سمت سنگ فرشدمیو پوش دمیکش رونیب

. درست دمیشدن هوا، روشن شده بودن، به در رس کیها با تارفرشدو طرف سنگ ونیدرمکی

 باز شد. یرفت، در با تق اطیکه دستم سمت در ح یالحظه

 ،یاقهوه . دو جفت چشمدمیبه عقب پر یو با هل، قدم زدمیباتالق افکارم دست و پا م یتو

کردم  میرو پشتم قا ریرو نداشتم. خم دنشیهام درشت شده، انتظار دنگاهم قفل شد. چشم یتو

بگه،  یزینگاهش سمت دستم رفت و تا خواست چ ،یکه از نگاه رامش دور نموند. با کنجکاو

. حس دمیپام کش یظاهر شد. پس با هم بودن. دست راست آزادم رو رو ارشخان کننصرت

نداره. نفسم  یو صاحب خونه، راه فرار سیپل نیمعلق ب وار،ید یباالرو داشتم که درست  یدزد

رو از قفل در برداشت  دیحبس مونده بود و کنار رفتم تا وارد خونه بشن. رامش کل نهیسـ*ـ یتو

 شل کرد. یبسته شده بود، کم ورکیکه  وگلدارش ر یصورت یو روسر
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نگاه از رامش  ،یبا تکون دادن سر ،کردیم یسپر یاگهیعالم د یهمون طور که تو خاننصرت

 دیبا دونستمی. نمزدیبا من حرف هم نم یحت شد؛یگرفت و به سمت خونه پا تند کرد. باورم نم

و پهنم پت یبه ابروها یناراحت. نگاه از رامش گرفتم و دست ای بودمیواقعه خوشحال م نیاز ا

 دیبود. کل ستادهیدر ا ی. عجله داشتم و جلوکردمی. کالفه بودم و مکث رامش رو درک نمدمیکش

 .چرخوندیدستش گرفته بود و م یرو تو

صحبت نداشتم و با به  یبرا یاز جانب من بود. تالش یرو تر کرد و انگار که منتظر حرف هاشلب

هام باز شد و به هام رو بستم. چشمچشم ش،یمشک یپاشنه چهارسانت یهاصدا دراومدن کفش

و پانچش، هنوز به  یکوتاه مشک یو مانتو ختیری. ناز و اطوار از هر قدمش مشدم رهیرفتنش خ

کنج لبم رو  یرفت و لبخند شی. ناخواه، حواسم پِاومدیالغرتر از قبل شده بود، م یکم که یکلیه

 باال کشوند.

از سرشونه به پشت انداخت. هل کرده، لبخندم رو پنهون  یو نگاه کوتاه دیپاگرد در هال رس به

نسبتا سرد شده فوت کردم و از  یهوا یتو ی. نفسدمیترسیبود م نمونیکه ب یزیردم. از هرچک

رو زدم. در  ری. دزدگگرفتمیها رو مشدن خودیاز خودب نیا یجلو یرفتم. چه جور رونیدر ب

 رفتم. یدسازی. به سمت همون کلزدمیاز روش م دیکل دیرو باز کردم و نشستم. با نیماش

. کم مونده بود تا راز اون صندوق رو بفهمم. دستم روندمیرو گرفته بودم و سمت خونه م دیکل

در  یشدم. جلو یفرع ابونیدنده رفت و سرعتم رو کم کردم. با چشمک راهنما، وارد خ یرو

نه و  م،یرو زدم. ساعت گوش ریشدم و دزدگ ادهی. پدمیرو باال کش یپارک کردم و دست یاقهوه

 شدم. اطیباز شد. وارد ح یتق یانداختم و در با صدا دیکرده بود. کل یرو حکاک قهیو هفت دق یس

شد. وسط  دهیکه دست راست پاگرد در هال، برقش خاموش بود کش ینیرزمیسمت ز نگاهم

نسبت بهش نداشتم. انگار که نفس از  ی. حس خوبکردمیبودم و متفکر نگاه م ستادهیا اطیح

متوجه تکون خوردن پرده هال شدم.  چرخوندم،یبود. همون طور که سرم رو م دهیپر کش هامهیر

 دیآوردم و با کل رونیهام رو بگرفتم. راهم رو ادامه دادم. کفش یو نفس دمکر زیهام رو رچشم

 انداختن وارد هال شدم.

دست چپم جا دادم. چشم چرخوندم و در رو  یکمد جالباس یاقهوه یجا کفش یرو تو هاکفش

 یعنیبود.  ونیتلوز یمبل جنب راست یاخبار شبکه خبر، رو دنیخان در حال دپشتم بستم. نصرت
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و  خوردیبه رامش م شتریب اتیخلق نی. ادونستمیم دیخان بود؟ بعتکون دادن پرده کار نصرت

 یریدرگ یبرا میخان که مثل قداش بود. نگاه از نصرتشده نیو عج یشگیهم ارک یدلواپس

در آشپزخونه ظاهر  یبردارم که رامش، جلو یگرفتم و خواستم قدم برد،یبه اخبار پناه م شیذهن

 بود، لب زد: مرهیبه خاکستر کنه. همون طور که خ لیشد. نگاه سوزانش، حاضر بود من رو تبد

 بابا جان، شام حاضره. -

چهارخونه  سرافون گشت،یکرد و همون طور که به آشپزخونه برم یغره واضحش رو سپر چشم

عادت قهر کردن با من رو  کردمیباال انداختم و فکر م یی. ابرودیرو از پشت کش دشیسف یآب

به  یبود. نصرت خان از جاش بلند شد و دست شیکه مثل شش سال پ یکنار گذاشته، درصورت

 یانداختم. برا بمیج یرو از در برداشتم و تو دی. کلدیکش شیو مشک دیسف شیبه ر نیصورت مز

 رفتم. ییهام، به سمت دستشوتن دستشس

 یجلو یلعنت یماکارون یو لج کردن به صالحم نبود. چنگال رو تو میخوردیغذا م نیرادو بدون

قدرتش  خواستی. مکردیبخورم و از قصد م تونمینم دونستی. مدونستیروم چرخوندم. م

دو  هم،یتنب یبار باهاش قهر کرده بودم و برا کیکه  شیرو نشونم بده. درست مثل شش سال پ

نبودم که غرورم رو  یاون زمان، آدم یبود که ازش متنفر بودم. از طرف ییایلوب امونروز تمام غذ

 کاذب جهالت. یکنم. از همون غرورها یاگهید یکنار بذارم و ازش درخواست غذا

خواهر و برادر در حال انفجار  نی. از دست اشدیم ختهیخان برانگشک نصرت خوردم،ینم اگه

خان پشت به کانتر نشسته بود و جز سکوت، سر راهم نبود. دست راست نصرت یابودم و چاره

آب از پارچ  یکم کردم،یکار م یچ دیکه با نیاز ا ری. ناگزخوردیبا عشـ*ـوه غذاش رو م

 یاگهید زیو پارچ آب، چ یماکارون سی. به جز ددمیو سر کش ختمیر وانیل یتو زیم یرو یاشهیش

 خوردن رو هم ترک کرده بودن. یعادتشون به سبز ینبود و حت زیم یرو

فکر، مطمئن بودم که نگران  ی. نصرت خان توخوردیتکون م زیرمیاز ز تعادلیوب یعصب پاهام

 یم کرده بود. غذارو حواله معده یگرسنگ یاشتها، بدجور یلعنت یهابود. قرص نینبود رادو

. دادیم چیپ مینیب ریز ی. عطرش، موجکردیرو مشهود م میداشت کالفگ گهیکه د یاآوراشته

دهانم گذاشتم. به وضوح برق تعجب رو  یچنگال فرو بردم و تو یرو تو یماکارون زا یارشته

سر گذاشتنم بود؛ کار فقط سربه نی. هدفش از ادمیاش دخمـار درشت شده یهاچشم یتو
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بهم ثابت کنه اگه اون نخواد  خواستیهم م دیشا ایمواظبم بود.  یاز هرکس شتریوگرنه خودش ب

 .چمیمن ه

م و چند روز . به خاطر معدهخوردمشی*ـل مـیبا م خواستیداشت و دلم م یافوق العاده مزه

به بشقاب نسبتا پرش  د،یخان که دست از غذا کشغذا نخوردن، برام مثل سم بود تا غذا. نصرت

کنار بشقاب  دیبلند شد و با دستمال سف زیفکر بود. از پشت م یتو یتم. بدجورنگاه انداخ

دور لبش رو پاک کرد. نگاه رامش به پدرش، رنگ تأسف گرفت و من؛ اما با تعجب.  ش،ییدورطال

خان که از کار من نبود. نصرت نیبهم بگه برم دنبالش؛ اما ا خواستیدلش م یلیحتم داشتم خ

آشپزخونه  یوارهایبه د ،یناهنجار یبشقاب رها کردم و صدا یل رو تورفت، چنگا رونیدر ب

 نشست.

بارنگاهم رنگ خصم داشت. لبم  نیرامش شدم. تحمل نداشتم و ا یهاشونه دنیباال پر متوجه

رو باز کردم و  خچالیبود.  خچالیرو تر کردم و مجبور بودم. از جا بلند شدم و درست پشتم 

آب، ظرف کره و پاکت  یهاشهی. شدیاش چرخسه طبقه نیدنبال ظرف سوپ گشتم. چشمم ب

 رامش بلند شد: یو...، در حال گشتن بودم که صدا ریپن

 !؟یگردیم یدنبال چ -

سوپ  کیو جوابش رو ندادم. دوباره نگاه انداختم و قابلمه نسبتا کوچ رونیرو پر حرص ب بازدمم

در بلند شد و با بسته  نگید نگید یلبم نشست و برداشتمش. صدا یرو یلبخند پهن. دمیرو د

. دیچرخیزده و متعجب رامش با من م رتیرفت. نگاه ح یشدن در، چراغش هم سمت خاموش

 یو کالفگ یگذاشتم. بدجور گرسنگ یشعله کنار یرو زدم و قابمله رو رو دیفندک اجاق گاز سف

 یشده رو ختهیر یاقهوه یموها نیب یدست هم داده بودن. دستکردنم دست به  وونهید یبرا

خنده  ی. صداستادمیکردم و کنار اجاق گاز ا ادیدرجه ز نی. شعله رو تا آخردمیکش میشونیپ

 رامش متعجبم کرد.

 .ادیخشنت م هیبه روح یلیخ یآشپز -

کم حرف شده بودم. داشت  یروزها بدجور نیبهش رفتم و ا یاچشم غره حوصلهیبار من، ب نیاذ

جرقه به وجدم  نیتر کی. بعد با کوچداشتیو تشنه نگه م گرفتی. فاصله مکردیکار خودم رو م

 یانهیک نیکه من دست خودم نبود و رامش دست خودش. به اندازه رادو ی. در صورتآوردیم
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 گوششیو بخار باز قل کردن سوپ. رو ازش گرفتم و به قلکردیم یمن خوب تالف یبرا انبود؛ ام

 یرو باز کرد و ظرف ویشد و از گوشه چشم حواسم بهش بود. ماکرو دهیکش ی. صندلکردمینگاه م

 آورد. رونیازش ب

 می. از طرفادیآدم دلش نم ،یشیمظلوم م ینطوریا یاما وقت ده؛یحال م یلیکردنت خ تیاذ -

 و به دکترت و آرش قول دادم مواظبت باشم. یضیمر

 یابرو ها ریشدم. از ز رهیگاز رو خاموش کردم و نگاهم به ظرف افتاد. با تعجب به ظرف خ ریز

 اش بود.نگاه انداخت و قصدش پنهون کردن خنده شیکمون

 !نهیهم تییغذا میرژ -

 وونهیپخته. د جاتیو سبز ینیزم بیشدم و با دقت نگاهش کردم. پوره س نهیبه سـ*ـ دست

عادت کرده بودم؛ اما عادتم به تنفر از  یپخته بدجور یسال به غذاهاشش نیا یکننده بود. تو

 یپوره! خودمم متوجه نبودم که با چه حرص ی. حتشدیوقت عوض نم چیپخته ه ینیزم بیس

 .دیاش به هوا رفت و نگاه ازم دزدخنده کی. شلکنمینگاهش م

 .ییغذا نیکه عاشق ا دونمیم یاگهیبهتر از هر کس د -

دادم. هم  لشیتحو یکنه. باشه. ابروهام رو باال پروندم و لبخند کج یخواست باهام باز یم پس

 سبزم رو باال زدم و به سوپ اشاره کردم. شرتیت یهانیزمان آست

 تو. یهایتا خوشمزگ شترهیم به سوپ بعالقه -

از  یااسهک تفاوتیحرف رو نداشت. ب نیبشاشش، گرفتار تعجب شد و انگار که انتظار ا چهره

و بدون  یبا ناباور طورنی. همختمیآبچکان برداشتم و سوپ رو با دقت داخلش ر یباال یهاظرف

و نشستم. از پشتم رد  دمیخان رو عقب کشنصرت یشگیهم ی. صندلکردینگاهم م ،یحرکت چیه

 .دیکش رونیب یرو به روم صندل تشد و درس

خان رو کنار برداشتم و بشقاب نصرت زیم یبود، نشست. قاشق رو از رو رهیکه بهم خ طورهمون

پر از راز کشف  ،یریخمارش که مثل کهکشان راه ش یهاسوپ به چشم یزدم. نگاهم از بخارها

دهنم  یاز سوپ رو تو یاش نشست. با دقت، قاشقچونه ریشد. دستش رو ز دهیبود، کش یشدن

. با عشـ*ـوه موهاش رو کنار زد و سرش رو کردیم ترشیبودنش رو ب ذیلذ ش،یغمزه کردم. دا

 کج کرد.
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. اولش که مونهیکه دوست داشتنت مثل آب خوردن م فهممیحاال که نگاهم بهته، م ؟یدونیم -

 مزهیبه ب ترشیب گذره،یاز خوردنش م ترشیاما هر چه ب ؛یخوری*ـل آب رو مـیبا م یاتشنه

 .زنهیم یبه تلخ یکه حت یی. تا جایبریم یبودنش پ

. کردیتعجب نم نیکتمان ا یبرا یهوا موند و نگاهم تالش یدستم، معلق رو یسوپ تو قاشق

عقب  یاز جا بلند شد. صندل کردمیکه فکر م یزیاز چ ترعیکنج لبش رو باال برد. سر یلبخند

مبدل  یانیپایگوشم به سوت ب یزده از فرش، تو رونیب کیبرخوردش با سرام یرفت و صدا

برخورد کرد و  زیرفت. قاشق از دستم به م رونیروم، از در بآب روبه یاشهیش رچبه پا رهیشد. خ

 .رمیهام رو بگشدن دندون دهییسا یجلو تونستمیشوک حرفش اونقدر تند بود که نم

عادت کرده بود. من تنها  زدنهیاما انگار به کنا گفت؛یهاش رو رک مها حرفوقتاون رامش

 ریهام اسهام شد و لبدست ریمونده بود رو از خودم گرفتم. سرم اس یکه برام باق یکس

بود که  یبه کجا بزنه و درست به قلبم زده بود. عشق، شاه راه بزرگ دونستیهام. مدندون

 یدستم رو. زدی. درد حرفش، به تمام سرم چنگ مکردیهام لخته مرگ یتو رونبودش، خون 

 مشت شد و فکم منقبض. زیم

 هشتم فصل

 کردم،یچوب ازش تراوش م یکه هنوز بو یاتازه زیبه م یکرده بود و دست رییاتاق تغ زیچ همه

 یو رو دیهم جد وتریبود. کامپ دیکه از ساالر بع یانرم و تازه یچرخدار مشک ی. صندلدمیکش

کرده بود.  رییکه نبودم، چه قدر اتاق تغ یمدت هی نیهم یگذاشته بود. تو ادداشتی یهابرگه ز،یم

 یکه به جا یمشک دارهیپا یهاینم اتاق، مشکل داشتم. صندل یبودن و بو پنجرهیاما هنوز با ب

هم به روز شده و  ستمیس یکرده بود. حت لیاتاق رو شک دمانیچ ن،یمراجع یقبل یهایصندل

که با اعداد  یمشک یارهیساعت بزرگ و دازدن به  دینصب کرده بود. در حال د یدیبرنامه جد

که  یدیباز شد. جز مج یکارم و کنار در، بودم که در با شتاب زیم یروروبه واریبه دل د شیونانی

و صاف  دمیکش میبه تک کت مشک یباشه؟ دست تونستیم یک شد،یازش جدا نم یفرهنگیب

تر شد. شدنش، لبخندش بزرگ ترکی. با نزددیرقصیلبش م یرو ینشستم. پوزخند واضح

 صورتم رو از نظر گذروند. زش،یه یهابا چشم وتعجبم رو پنهون کردم 

 هنوز بهت نگفتن؟! -
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 یبهم نگفته بود. البته رفتارش کم یزیهم جز سالم چ یریبودمش. نص دهیصبح که اومدم ند از

 یگذاشت و تو زیم یهاش رو روحالتم، دست ریینبود. بدون تغ کیاما قابل تفک زد؛یم بیعج

 موند. قیصورتم دق

االن توسط  نیحکم هم نیشخصا درخواست ازلت رو دادن. البته ا یشمی! جناب ابریتو اخراج -

 .دیبهم رس شونیمنش

 دی. نباموندیخودم دفن م یتو دیتکون بخوره. تعجبم با یاذره یهام حتمردمک چشم نذاشتم

چهره بهت  یرو رو یتفاوتیکردم نقاب ب یلبم نشوندم و سع یبه زور، رو ی. لبخندبردیاز من م

 اشمهیبا حرکات بدنم بهش بفهمونم که چه قدر شوکه شدم. خ یحت خواستمیم بکشونم. نمزده

. نگاه از دیخزیم ش،یگوشت یهالب یرو یبرداشت و پوزخند خاصش، مثل مار زیم یرو زرو ا

فرو برد. دست راستش  شیاشلوار پارچه بیبه ج اش، گرفتم و دستش روشده دیسف یهاقهیشق

 یدیجز رامش نبود. پس باالخره، مج یکس یشمیابر ی. منشدیکش شیاساتن قهوه قهیرو به جل

 نیرفتنش از در، ا رونیب نیکه در ح کردیم یروزیچرا؟ با سکوتم حس پ ارو انتخاب کرد. ام

 نباختم. جورهچیرو ه یباز

عکسات  یکه حضور یوقت ای یکنیم انـتیبهش خــ ـ یبه زنت بگم که دار یبه نظرت تلفن -

 بردم؟یرو براش م

 زیرفتارش بود، به سمتم هجوم آورد. م نیکه عج یسرعت به سمتم برگشت و با حالت تهاجم به

دار رو به سمت خودش برگردوند و به چراغ ی. صندلستادیرو دور زد و از سمت راستم، کنارم ا

سرخوش  دم،یدیهاش ممردمک لرزون چشم یواهمه رو تو نیا نکهیجا شدم. از اهسمتش جاب

 ی. فقط گاهکردیکار م یداشت چ نکهیدر مورد ا یاطالع چیه ینداشتم؛ حت یزیچ چیشدم. من ه

قدرت کلمات رو دست کم  دیبودن و نبا رگذاریاز انجام دادنشون تاث ترشیها، باوقات حرف

هاش هر لحظه م رو چنگ زد. چشماتوشده مقهیرفت و  دمیسف راهنی. دستش سمت پگرفتیم

اش فک قفل شده نیو از ب دیچکی. قطرات عرق از صورتش مشدیمتر سرخ تر و لبخندم پهن

 :دیغر

 !؟یزد یچه زِر -
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پر زورش  یهادست نیرو ب میهام رو از هم باز کرد و با دست چپش، فک مکعبلب یپوزخند

 نرن. نیهام از بکردم لبخند چشم یاز تصورم بود، سع ادتریقدرت دستش ز کهنیگرفت. با ا

 !؟یکنیم دیمن رو تهد یالف بچه دار هیها. تو حرف نیو از ا انـتیخــ ـ ؟یگفتیم یچ -

. دستش دیچسب یگاه صندل هیو سرم با فشار دستش به تک دیباال پر شیپر پشت و مشک یابرو

 صورتم موند. یجلو دواریراستش تهد

 .دمی! نشونت میکنیم یباز یبا بد کس ی! دارکنمی! خودم آدمت ملیعق یدور برداشت -

 کردم،یم یو سع زدیتمام صورتم، قدم م یازم جدا شد. درد تو ،ی. با فشاریتوخال یدهایتهد

دوباره که راه انداختم برنده باشم. با خصم ازم فاصله گرفت و به سمت در رفت.  یجنگ روان یتو

 زیو به م دمیبهم انداخت. حرص تمام جوارحش رو دربرگرفته بود. چرخ یبرگشت و نگاه عصب

 شدم. ترکینزد

 !نیهم شمینارحت م یمن فقط کارم رو دوست دارم. اگه اخراجم کن -

پهنش رو  هم فشار داد و هم زمان با باز کردنش، باز هم انگشت اشاره یرو رو هاشچشم

 تکون داد. دواریتهد

 !کشمتیخودم م ،یدست از پا خطا کن -

شد. دستم  دهیکوب یبلند یرفت و در پشت سرش، با صدا رونیاز من، از در ب یانتظار جواب بدون

صورتم  یجایجا کردم و جافکم رو جابه یسمت صورتم رفت و شروع به ماساژ دادنش کردم. کم

به اطراف چرخ زدم.  ست،یاتاق نصب ن یتو ینیکه چرا هنوز دورب نی. در تعجب ازدینبض م

دست از  یدی. مطمئن بودم مجهیاون زدن ک دمیفهمیم دیبود و با دهیپر التمیوسط تحل یدیمج

که  یزیبه چ دنیرس ینبود و فقط واسطه بود برا یبرام مهره مهم یدی. مجدارهیسرم بر نم

 دی. باشدمیکه هستم م یزیاز چ تریقو دیهام گرفتم. از امروز بادست نی. سرم رو بخواستمیم

 اما به ظاهر طراوت داشت. ده؛یکه از درون خشک یموندم. درست مثل درختیدوباره سرپا م

عقربه رو همراه  م،ینشده بود. ساعت حدود هفت ون یدیاز مج یو خبر گذشتیم هاساعت

قهوه آوردن هم به اتاقم سر نزده بود. با انگشت  یبرا یحت یری. امروز نصچرخوندیخودش م

ها اشتباه بود و حساب نیا یجا هیبودم.  رهیخ توریضرب گرفته و به مان زیم یاشاره رو

 ایدفاتر و  اینداشت.  رتیمغا نوشتنیدفتر م یکه تو ییهابا حساب ستم،یس یتو یهاحساب
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دفاتر اشتباه نوشته  ین، پس اعداد تونداشت یمشکل ستمیس یها اشتباه بودن. اعداد توحساب

 دفتر اتاقم نوشته بودم. یاز اون رو تو یادهیدستم نبود و فقط چک گهی. اون دفتر دشدنیم

رو برداشتم  میرو جمع کردم. درست بود. گوش یواقع یهامتیکنم، ق یکه سود رو برس نیا بدون

فروش  یهامتیکه از صفحه دفتر گرفته بودم رو دوباره چک کردم. ق یعکس ،یگالر یو تو

 که هست زده بود. یزیاز چ شتریب یلیرو خ دیخر یهامتیدرست و ق

 کردمیفکر م دی. بادیرسیم یشمیفقط دفاتر رو بدن؛ اما دفاتر به ابر تونستنیم ،یبازرس یتو

 ستمیس یها. حسابکردیغرش ممشکل،  نیحل ا یبرا ،یخروشان یایو ذهنم درست مثل در

و  یبود که به بازرس یهمون دفتر نیدفتر مشکل داشتن. اگه ا یهادرست بودن و حساب

نوشته شده بودن؟! مگر  شتریبه وضوح ب دیخر یهامتیپس چرا ق شد،ینشون داده م یشمیابر

 یدیبود که خود مج یهمون دفتر اصل نیاون دفتر نبود. ا ن،یباشه. آره و ا میاگهیدفتر د هیکه  نیا

 .نوشتشیم

 یوخال. مار خوش خطدادینشون م یشمیرو به ابر یاگهیبود که دفتر د یاختالسگر ماهر یدیمج

روم نگاه . دوباره به ساعت روبهکردیلبم ورجه ورجه م یرو یکه دستش برام رو شده بود. لبخند

 رم،یرو بگ یشمیشرکت نتونستم مچ ابر نیا یه تو. اگدادیرو نشون م قهیوده دقانداختم. هشت

 باشه. یطعمه خوب تونستیم یدیبه جاش مج

قرار داشت،  یمتر کیکه درست دست چپم، با فاصله  زشیپشت م یریاتاقم رو بستم و نص در

 رفتم،یاز در م رونیطور که به سمت بمونده بودم. همون یاز ساعت کار شیبار هم من ب نینبود. ا

 یرفتم. هوا کم یاشهیاز در ش رونینکردم و به سمت ب یبلند شد. توجه یدیدر اتاق مج یصدا

 نیکرده بود. به سمت ماش دنیشروع به وز یمیو باد مال دیکشیمهرماهش رو به رخ م یرداز س

 راه افتادم.

 و طبق دمیبه گردن بلندم کش یبودم. در هال رو باز کردم و پشتم بستم. دست دهیخونه رس به

در  کیتابلو فرش نزد ریمبل ز یکه رو نیرادو دنید زم،یمعمول چشم چرخوندم. حاصل آنال

هم گره خورده بود و  ینازکش تو یها. اخمکردیم پیتا یزیآشپزخونه نشسته بود و تندتند چ

بود و دستش مدام به  ی. انگار که در حال متقاعد کردن کسدیکشیبه دندون م رو نشییپا لب

 ی. رامش توگشتینجات م قیافکار خودش، به دنبال غر یایدر ی. توشدیم دهیصورتش کش
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مانعم  نیرادو یبه آشپزخونه بکشم که صدا یفاصله سرک نیاز هم خواستینبود و دلم م دمید

 شد:

 ؟یباشه صاحبخونه شد ری. خیُاهم ،یاِهم هی -

دار کاله یکه طرح پسر یامهکوتاه سور نیآست شرتی. تاومدیجاش بلند شده بود و به سمتم م از

کنه  یکه حرصش رو سرم خال نیبه ا گهیشده بود رو از خودش فاصله داد. د یحکاک دیروش سف

زنگ  میکه گوش رفتمیها مبه حضورش، به سمت پله تیاهمیو سکوت کنم عادت کرده بود. ب

از کنارم، به سمت  نیکه رادو آوردمیم رونیب میاراست شلوار پارچه بیرو از ج یشخورد. گو

 آشپزخونه رد شد.

 به دوست دخترت سالم برسون! -

. چشم ازش کردیم یتالف دیدلش جا خوش کرد، با یتو یانهیبود که ک یهااون دسته آدم از

ته  یمثل کشت خواستیلبم نشست. دلم م یرو یگرفتم و نگاهم به شماره آرش افتاد. پوزخند

پله رفت و تماس رو برقرار کردم.  نیاول یراستم رو ی. پامشدیاز چشم همه پنهون م انوس،یاق

 داریوقت شب ب نیدونستم که چرا تا ا یو نم دیچیگوشم پ یآروم شده آرش، تو یماغتود یصدا

 بود.

 ؟یریخبر بگ یوقت زنگ نزن هی -

گرفتم.  یشدم. نفس کیکردم. در اتاقم رو باز کردم و داخل اتاق تار یکوتاه تا اتاقم رو ط راه

 لحنش دلخور بود و حوصله بحث نداشتم.

 .رمینداشتم که بدم و بگ یخبر -

بحثش رو  شناسمتیکه م ییست نه؟ از اون جابه خاطر اون دخرته ؟یشد نیبا من سرسنگ -

 .کشمینم شیپ

رو کنار تخت  میاچرم قهوه فی. کشنوهیاز من نم ینخوام، جواب یوقت دونستیهم م خودش

که  نیشده بود. هم مفهیوظ گهید دنیشن کهیبرق کنار در رو زدم و انگار که ت دیکل پرتاب کردم.

از در بسته شده،  یبا فاصله کم طورنی. همبردیم یپ میحوصلگیخودش به ب زدم،یکم حرف م

 شد و خودش ادامه داد: یبودم که سکوتم طوالن ستادهیا فیلبالتک
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حکم اخراجت  یشمی. ابریهام به حرف اومداز حرف دی. شازنمیباشه حرف نزن. من حرف م -

 ؟یکه هنوز اونجا موند یکار کرد یرو داده بود، چ

 رو از دست چپم به دست راستم دادم. یگوش

با  اشمهیپس بق یدیجاش رو که فهم نیتا ا ؟یپرسیاز من م یچ یبرا ،یخبرا رو که دار -

 خودت.

 شیازش چقدر عصب یکه نافرمان نستمدویو م شدیگوشم فوت م یتو شیعصب یهانفس

 .کردیاش داشت صحبت مقفل شده یهامکث کرد و حتم داشتم که از دندون ی. کمکنهیم

اتاق  یآره؟ باشه. فقط محض اطالعت بدون که شنود هنوز تو زییژا یکنیلج م یپس دار -

خواست؟ نه! بذار خودم بهت بگم.  یشمیحکم اخراجت رو با ناز از ابر یو حدس بزن ک هیشمیابر

. حتما یکنیرفتار رو با من م نیبه خاطرش ا یکه دار یکه دلت رو بـرده. همون یهمون رامش

کارش رو بپرس. چون من  لیازش دل یدوستانه. اگه تونست حتینص هیتوأم زبونت بند اومده. اما 

 .دونمیم

به  دیرو بشنوه. نبا میعصب یهانفس یصدا یحت خواستمیدهانم رو گرفتم و نم یدست جلو با

 دونستمیم نکهیهم موفق بود. از ا یو تا حد زهیبهمم بر خواستی. مکردمیهاش گوش محرف

 رشیت دیفهمیم دی. نباگرفتنیزدن، از هم سبقت م رونیسرم در حال ب یهارگ گـه،یدروغ نم

 باشم. یکردم عاد یبود. سع یاز حد توانش زخم شیب انم،ی. تنم از خنجر اطرافوردهبه هدف خ

 .یشمیجلب اعتماد ابر یاز نقشه بود برا ی. خودم ازش خواستم. جزئدونستمیمن م -

هم  یهام رو روخودش نداشت. چشم یخوددار یتو یتوان چیبلند شد و انگار ه شیعصب قهقهه

 د:اش، ادامه دافروکش کرده یخنده نیرو از گوشم فاصله دادم. ماب یگذاشتم و گوش

 یبدرد بخور زیاما چ ؛یفرصت دار میکه فقط دو ماه و ن نی. با ایخوبه که هنوز دوستش دار -

 لشونی. هر وقت باب مزییژا شنی. همه آدما عوض میعشق تو خال هی. به جز ستیدستت ن یتو

برات باشه. اون فقط بهت عادت کرده.  یعشق خوب تونهیبده. رامش نم یشیتو م ،یرفتار نکن

و من  یرسی. به حرفم مفروشهیباشه، اون تو رو م ونیاش درمخانواده یاگه پا شمطمئن با

 .فرستمیرو برات م سشی! ویآدم بده داستان تو باش خوامینم
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به  یهم فرو رفت. دست یتو ترشیهام بو چشم دمیم رو به رون پام کشدست عرق کرده کف

گرفته بودم؛  ادیاز آرش  زهایچ یلیو خودش تماس رو قطع کرد. من خ دمیکش میاستخون یشونیپ

 یرو رو یکار رو کرده بود. گوش نی. رامش اامیب رونیب یشاگرد نیمن از ا خواستیاما آرش نم

 ترشیکنار راست تخت، مشتم رو ب یچوب یپاتخت یرو دنشیچرخ یکردم و صدا تپر یپاتخت

 هم انداخت. یتو

سلول به سلول تنم،  یکه تو ی. حس خفگکردیم یفرافکن ،یبه شدت درد و حس گنگ مغرم

م از درد، درحال داشت. فک قفل شده کمیتحر یبرا یهاش، نقش محرکرخنه کرده بود. حرف

طاقت  گهی. دهیچ یشمیو ابر یدیرابـ ـطه رامش با مج دمیفهمیم دیشدن بود. با درمونیب

 نیتر. آهم رو با سوزناککردمیهرگز بهش شک نم دم،یشنیخودم نم یاهاگه با گوشنداشتم. 

 فرستادم. رونیحالت ممکن، ب

 ،یشیکوره آت ی. انگار که صورتم داغ بود و توکردیم ینیقلبم سنگ یرو ییلویوزنه صدک انگار

اتاق رو اشغال کرده بود، رفتم.  یخال یفضا ش،یهام که با بزرگ. سمت کمد لباسشدیخاکستر م

کردم و  زونشیآو یچوب لباس یآوردم. تو رونیباز کردم و کتم رو ب یرو با کرخت شیدر چوب

 هام شدم.جا شدن لباسمتوجه جابه ذاشتمش،یم لهیم یکه رو طورهمون

ام، ه. گرچه اکثر لبسشدیم دهیتا روشن چ رهیاز ت شون،یرنگ فیط بیهام، به ترتلباس تمام

شاد هم نتونسته بود من رو از عادتم جدا  یهابه رنگ هایاکره لیم یداشتن. حت یا ریت یهارنگ

 دهیسبز کمرنگم که تا به حال نپوش راهنیکنار هم بود. پ ختهیهام بهم ربار لباس نیکنه. ا

 ،یدقتیب نیسردرگم بود. پر واضح بود که ا میاسورمه یو پالتو یکت خاکستر نیبودمش، ب

 هام هست.لباس دمانیمن حواسم به چ کردیکه فکر نم یداشت. کس یلیدل

به عقب رفتم. چشمم  یکرده بود. قدم رییکمد، تغ واریچمدونم با کنج د هیبه کمد زدم و زاو یچرخ

گذاشتم و به خودم اومدم. با فاصله گرفتن از بهتم، به  لهیم ی. کاور رو رودیدور تا دور کمد چرخ

 تسم نکهیا یبه جا هاممکارتیاولش رو باز کردم و جعبه س یرفتم. کشو یتختپا یسمت کشو

 تراشم،شیدوم نگاه انداختم. دفترچه و ر یشده به کشو جیراست باشه، سمت چپ کمد بود. گ

 یامطالعه زی. تخت رو دور زدم و به سمت مشدیو تندتر م ترقیهام عمجا شده بودن. نفسجابه
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رفتم. کشوش رو باز کردم و دفتر و خودکارهام سر جاش  شد،یباز مکه درست پنجره پشتش 

 بود.

وسواس دقت، حاصل  نی. ایکج شده بود. فقط کم یتاپم کمو دست نخورده، منتها لپ زیتم زیم

اش در و دار و دسته یشمیاز دست ابر دیکه با ییهاغربت بود. زمان یتو میشش سال زندگ

 دمیبه صورتم کش یارور رمز بود. دست یاش روتاپم رو با کف دست، باز کردم. صفحه. لپرفتمیم

 یعنیوارد شه؛  تونستینم رونیکس از ب چیاتاقم رو گشته بودن؟! ه یکه تو شدینم مو باور

 شد. بسته بود. دهیبود؟ نگاهم سمت پنجره کش نیکار رادو

جا ها جابهوباره به سمت کمد برگشتم. اگه لباستاپ رو بستم و دلپ گشت؟یم یدنبال چ یعنی

هام رو لباس بیج یکه تو یعنیاومده و دوباره گذاشته شده بودن.  رونیشدن، پس از کاور ب

 شیریگ جهیتاپمم رفته بود، نتسر وقت لپ یبوده. وقت یکیحساب، دنبال شئ کوچ نیگشتن. با ا

 !یفلش بوده. لعنت هینبود که دنبال  یختکار س

که دست  یدنبال فلش یعنیکم نشده بود.  لمیاز وسا یزیو چ گشتیدور تمام اتاق م چشمم

موهام دست بردم.  نیاز اون فلش خبر نداشت. کالفه ب یبود. کس بیعج کمی نیآرشه بود؟ ا

واکنش  ،یختگیبهم ر نیخودش رو اثبات کنه. ا خواستیضربان قلبم باالتر از حد معمول، م

 بلند شد و نگاهم بهش افتاد. میگوش امیپ یبود. صدا اطرافمبدنم به اتفاقات 

 یدستم رو« فرستادمش.»رو باز کردم. از طرف آرش بود.  امیسمتش رفتم و برداشتمش. پ به

بهش گوش کنم. اون  تونستمی. نمقهیموند و دکمه پاور صفحه رو زدم. ساعت نه و ده دق سیو

. کردیمن با همه فرق م یاه کنم. رامش برارامش نگ یهاچشم یتو تونستمینم گهیوقت د

 فیظر ییهادرخت تنومند که شاخه و برگ هی یهاشهیبود. مثل ر یبیدوست داشتنش، حس غر

. دیکشیم ریت ها،یجنگ خاطرات و سردرگم نیکردم. قلبم از عذاب ا یفکر م دیداشت. با

دنبال فلش بود، پس من هم فلش رو  نی. اگه رادوشدیم ترشیروز بروزبه میذهن یهادغدغه

که گوشه تخت بود رفتم و  فمی. به سمت کشدمیبابت مطمئن م نیاز ا دی. باذاشتمیبراش م

 کیکوچ پیرو از ز گمیو دو گ یتخت نشستم و بازش کردم. فلش مشک یبرداشتمش. رو

رو  یتم. صندلمطالعه رف زیرو بستم و از جام بلند شدم. به سمت م فیآوردم. ک رونیب شییجلو

 و نشستم. دمیکش رونیب
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 یتاپ منتظر موندم. نفسرو روشن کردم و رمز ورود رو زدم. تا باال اومدن صفحه لپ تاپلپ

. انداختیسکوت اتاق، مغلطه م یها تودکمه یرفت. صدا دیسف بردیصفحه ک یگرفتم و دستم رو

زدم و تا باز شدن فلش، صفحه اکسل رو باز کردم. در حال نوشتن  میتاپ مشکفلش رو به لپ

صفحه فرستادم.  ریفلش رو باز کردم و ز ویشد. درا داریبودم که صفحه فلش پد دهدا یسر کی

 هیدر واقع  شد،یم یکه به نظر مربوط به حسابدار ییها. دادهنوشتمیها رو مبه سرعت داده

 .یجعل یحسابدار

تاپ جدا کردم. فلش رو اِجکت و از لپ ویس «یمخف یحسابدار»فلش به اسم ویدرا یرو تو اکسل

سرم، به صفحه  یتاپ رو خاموش کردم و در حال بستنش بودم که نور المپ باالکردمش. لپ

تاپ لپ شهیبود. من هم یالکه ش،یقسمت مشک یخورد. سمت چپ صفحه، درست رو شیمشک

 نور بردم. کیاش رو نزدعه رو روشن کردم و صفحهکردم. چراغ مطالیرو با کف دست باز م

شده بود. نسبتا بزرگ بود و فرم  دهیکه موقع باز شدن، کش یاثر انگشت بود، اثر انگشت چندتا

 ترکیاز من کوچ یکم نیانگشت شست باشه. دست رادو یبرا دادمیداشت. احتمال م یپهن

. بالفاصله، انگشت گرفتیاز انگشتم رو نم یکم دیبود، با نیبود. پس اگه اثر انگشت شست رادو

بود. انگشت  ترکیکوچ یلی. از انگشت من خشدیرو روش گذاشتم. باورم نم چپمشست دست 

بهتره بگم  ایزن  هیانگشت  ؛یعنی نیتر بود. ام بزرگاز انگشت اشاره یم رو گذاشتم. کماشاره

 ری. سرم اسنی. رامش، نه رادودمیخندرو عقب فرستادم و با بهت  یدختر بود. متعجب، صندل هی

اتاق من دنبال مدرک بود؟  ی. تودیکشیاز سوت م یبه وضوح سمفون هاموشهام شد و گدست

 ؟یچ یبرا ؟یک یبرا

که به من  یانتیخ نیرو پاک کردم. دوم میشونیپ یپشت دست، قطرات عرق جاخوش کرده رو با

کار رو  نیا دی. چرا بادادیمجالم نم یو حس خفگ دمینوک دندون کش یکرده بود. زبونم رو رو

متورمم رو رگ به رگ کرده بود  یهانورون ت،ی! عصبانکرد؟یکار م ی. بدون اطالع من چکردیم

 .کردمیم دایپ یراه دیبگم. با یزیچ تونستمیبود که نم نیا همهو بدتر 

 یکشو ی. فلش رو توشدمیممطمئن  دی. نه، بادمیشک کرده بودم و به رامش رس نیبه رادو من

حدس بزنم کار رامش باشه. اصوال دخترها دقت  تونستمینم ش،یدقتیاول گذاشتم. از ب
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خودم رو  دیگشتن نداشته. باشه. با یبرا یکار داشتن. پس وقت کاف نیا یتو یترشیب

 کمرم، باال اومد. یدگیرو صاف کردم و خم م. صداکردمیوجور مجمع

!با یکردیراه امتحان م نیمن و با ا دیچرا با ایبود. خدا ادیز اد،یکه دوباره دنبالش ب نیا احتمال

 نیا کرد،یم یکار یشمیابر یاومد، اگه رامش برا ادمیوارد کردم و  میشونیبه پ یدست فشار

به  دیبگه. پس دوباره با یزیچ تونستینم لیدل نیاتاقش شنوده و به هم یکه تو دونستیرو م

هم  یهام با آه، تو. اخمدمیرسیم یلعنت یدیصورت، فقط به اون مج نی. در اگشتمیعقب برم

حد از  نیکه ا کردیم یادآوریبهم  شهی. آرش همدیلرزیدست باد م یتو یرفت و تنم مثل برگ

رو باز  زیاول م یبود. کشو نیزنده موندنم هم ی. درس اولش براخورهیبه دردم م ییدقت، جا

دوباره به  خواستیدفتر گذاشتم. فقط دلم م یدرست رو راهنم،یپ نیو فلش رو با آست دمکر

رو  دمیسف راهنیپ یهاطور که دکمه. کشو رو بستم. از جام بلند شدم و همونزدیفلش دست م

 به سمت کمد رفتم. کردم،یباز م

رو برگشتم که متوجه رفتم. به سمت راه رونیتن کردم و از در اتاق ب یاشمهیبلند  نیآست

جا رو به جز اون، اون یاون جاست. کس نیرو شدم. پر واضح بود که رادوبالکن ته راه یهاپرده

بود که امشب رو خونه مونده بود. آروم به سمتش قدم  بی. عجکردیصحبت انتخاب نم یبرا

که  یا انداختم و مثل قبل، طورهبه پله یشدم. نگاه ترکیبود و نزد فیبرداشتم. صداش ضع

. انگار که اومدیهاش هم مقدم یصدا یبازش، گوش دادم. حت مهینکنم، از در ن جادیا هیسا

 دستپاچه بود.

 همه کار برات کم بوده؟ باشه. بگو. نیکار کنم؟ ا ی. بگو چیتو بگ یباشه باشه هر چ -

 کردیکشوندم. انگار داشت گوش م روایکنار د ترشیشد و خودم رو ب دهیپهنم درهم کش یهااخم

زد.  شد،یم نیرزمیز یو باال اطیکه درست مشرف به ح یبالکن یهالهیبا پاش به م یو چند بار

 بود، جواب داد: دایازش پ جانیکه ه یلبش نشوند و با لحن یرو یکوتاه «اوهوم»یچند بار

 َنه همون ساعت ده؟ ایهستم. فرداشب. فقط ساعتش رو بگو.  -

ارزش داشت.  یلیکه پشت تلفن بود براش خ یکس تیبره. انگار رضا ییجا خواستیکه م انگار

 ادامه داد: ،یبعد از مکث

 خودتون. یالیپس همون و -
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به سرم زد. فوقش  یفکر دم،یبه صورتم کش ی. دستکردمیم دایپ یچه جور دیآدرس رو با حاال

 واری. از درفتیم رونیاز خونه ب یچه ساعت فردا دمیدیم دی. پس ساعت ده. باکردمیم بشیتعق

 بلندتر شد. ارادهیاش، بزده جانیه یکه صدا گرفتمیبالکن فاصله م

 دوستت دارم دلربا. یلیفرداشب برات جبران کنم! خ دمیقول م -

در حال اوج گرفتن  طورنیامکان نداشت. ضربان قلبم هم نی. استادیپام نا خواسته، از حرکت ا و

که متوجه نشه، به سمت اتاق خودم  نیا ی. برازدیعطسه م ضمیذهن مر یرو یبود، افکار مختلف

که  مرودادم. ناباور به پنجره رو به هیپا تند کردم. داخل شدم و در رو پشت سرم بستم. به در تک

تر کله شق کردمیم که فکر یزیاز چ نیشدم. رادو رهیخ شد،یجا مجابه صدایب رشیپرده حر

 یهاگذاشته. دوست داشتن یشمیسر دختر ابرکه سربه زدمیحدس م دیبود. از همون اول با

صد برابر شد و ترسم به  می. نگرانزدیبه آب م گداریب شهینداشت و هم یاندهیآ ش،یتظاهر

 .لیتبد تیواقع

 یبا رامش و من نسبت دنیفهمیاگه م افتاد،یم ریاز حدش گذشته بود. اگه گ نیرادو یباز بچه

حدقه چرخوندم و سمت تخت دست چپم رفتم.  یهام رو تو. چشمشدیخراب م زیداره، همه چ

 دیحاکم اتاق بود. دستم به صورتم رفت و با یرفتن تشک، تنها صدا نییتخت نشستم پا یرو

هانم از . دزدیدار نبض مبود و سرم تب یبی. وضع عجکردمیآماده م فردا یخودم رو برا

به سرم  یافکر زنده چیهام رو با همه توان کنارم مشت کردم. هکف کرده بود و دست ت،یعصبان

خواب،  یکم دیهام رو بستم و شا. چشمدمیتخت، دراز کش یرو یطور افقنو همو کردیخطور نم

 .گرفتیم مفکر رو از ذهن آشفته

چه طور وسط خواب برداشته بودمش،  دونمیکه نم یبالشت ریدستم رو از ز م،یآالرم گوش یصدا با

تخت،  ی. از حالت افقکردیم یو مثل ناقوس، حکمران خوردیزنگ م کسرهی. آالرم دمیکش رونیب

که هنوز واضح  ییهابردم. با چشم یشدم و دستم رو به سمت پاتخت لیبه صورت نشسته ما

صبح،  میانداختم و دکمه قطع رو لمس کردم. ساعت هفت و ن یبه گوش ینگاه کوتاه د،یدینم

 م دادم.به بدن کوفته یکش و قوس

فرش  یاتاق، در حال پهن شدن رو یتو یرو از صورتم کنار زدم. آفتاب کمرنگ شونمیپر یموها

 نیاز جام بلند شدم. آست د،یو پاهام که به فرش رس دمیپشت گردنم کش یکرم رنگ بود. دست
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اتاقم رفت و در رو باز کردم. سکوت  رهی. دستم سمت دستگدمیرو از پشت کش میاشمهیبلند 

رفتم که در اتاق رامش باز شد. نگاهم بهش  ی. به سمت راه پله مزدیپرسه م نهخو یتو یبیعج

 دکیرو به  یدارش، بامزگو گل دیرفت. با لباس خواب سف شونشیپر یو دستش به سمت موها

پرشک پلک زد. با درشت  ی. چند بارستادیجاش ا یبه خودش انداخت و تو ی. نگاهدیکشیم

 به اتاقش برگشت. عیپف کرده خمارش، سر یهاکردن چشم

رو پرصدا باال  مینیفراهم شده بود. ب میهام نشست و نشاط اول صبحلب یرو یکمرنگ لبخند

بود.  ستادهیخان اها، نصرتپله نییکردم و درست پا یها رو طو راهم رو ادامه دادم. پله دمیکش

و با مکث، چشم  کردیگفتن داشت، نگاهم م یکه هزاران حرف برا یسبز توخال یهابا چشم

 ییمنتظر رامش باشه. وارد دستشو زدمیبود. حدس م تیاهمی. خوبه که نسبت بهم بتمازش گرف

 هاست، شدم و در رو بستم.که درست سمت چپ پله

جا مونده بود رو با  میصورت استخون یرو یکه با لجباز یاومدم و قطره آب رونیب ییدستشو از

بود. کت  ستادهیا یجالباس نهیآ یبار، دم در هال، رو به رو نیخان ادست کنار زدم. نصرت

. رامش از آشپزخونه کردیرو هم سرش م شیدار مشکو کاله لبه دیکشیرو دست م شیخاکستر

 نیرو از زم کشیکوچ یزمان در هال توسط نصرت خان باز شد. ساک مشکو هم اومد رونیب

طور که با وسواس، گپ برداشت. رامش همون یافتاده مغمومش، قدم یهابرداشت و با شونه

 .دمیصداش رو از کنارم شن د،یکشیرو کنار م شینازک گلبه

 سالم برسون بابا. زودم برگرد. دیبه عمه ناه -

باال انداختم  ییرفت. ابرو رونیدختر نگرانش تکون داد و از در ب یاز پشت برا یدست خاننصرت

دور بودن از  یکه چه خوب رفت. کم کردمیوجودم از حرف و سؤال پر بود؛ اما فکر م کهنیو با ا

به رامش انداختم و  یی. نگاه گذراشدیم یسببش بود، براش خوب تلق نیکه رادو یامهلکه نیا

زده  رونیب شهیهم انداخته بود و باز هم و با ر یهاش رو تومت در بود. پنجهنگاهش هنوز س

اما  دونستم؛یخان رو ماز حدش به نصرت شیب ی. وابستگرفتیانگشت شست راستش، ور م

که من رو  یخودش. چشم از رامش یهمه خوب بود. حداقل برا یبرا یکم دینبودش، شا نیا

. با باز شدن در اتاقم، در دمیچیها باال رفتم. به سمت اتاقم پو از پله اشتمبرد گرفت،یم دیناد
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هام شدم. به سمت کمد لباسداخل ت،یاهم یکه خونه بود. ب بیهم باز شد. چه عج نیاتاق رادو

 درش رو بستم. م،یسمت راست در بود، رفتم. با برداشتن کت و شلوار مشک وارید یکه منته

بـرده بودم رو  نیرو با وسواس از ب زشیر یهاکه به زحمت چروک یدیسف راهنیدکمه پ نیآخر

سالنه به سمتش که آرش باشه، سالنه نیبلند شد. با فکر ا میگوش امیپ یکه صدا بستمیهم م

 دنیموند. با د رهیخ یبرداشتم و با زدن الگو، نگاهم به شماره ناشناس یرو از پاتخت یرفتم. گوش

کدوم از اون سه تا  یدوست دار»بود.  رهیخ امیرفت. چشمم هنوز به پ ادمیشماره از  ام،یپ نمت

صورت  زدمیبود. حدس م یچه شوخ گهید نیبه تنم نشست و ا یبیلرز عج «؟یرو از دست بد

 تر شده بود. رنگیب وار،یمثل گچ د دم،یسف

 ی. کسدمیکش میاستخون یشونیبه پ یو دست کردمیو سردرگم، به اطراف نگاه م شونیپر

خانواده سه نفره خبر داشته باشه. دست چپم  نیکه از ا نیچه برسه به ا رانم،یمن ا دونستینم

 امیپ نیا ریداده بود و من درگ امیپ رانمیشد. به خط ا دهیهم کش یمشت و ابروهام تو ارادهیب

 تونستیم ی. چه کسگذشتیکرده بودم و زمان نم ریتونل زمان گ ی. انگار که توبودم یخط کی

به مغزم دستور  وارانهیو فکرم مور خوردیحدقه چرخ م یهام تورو کنه. چشم یشوخ نیبا من ا

شماره  نیبا ا دونستمیم دیبودم. دکمه اتصال رو زدم و بع حرکتیاما انگار ب داد؛یحرکت م

در  د،یاکه با آن تماس گرفته یاشماره»: ندهیزن گو یبشه. و صدا رمیدست گ یزیناقص، چ

 رو زدم. حدسش سخت نبود. یگرفتم و دکمه پاور گوش ینفس« !باشدیکه موجود نمشب

 رفتمیم نییها پابود، از پله شیپ قهیاتفاق چند دق ریطور که مغزم درگاومدم و همون رونیاتاق ب از

بود  ستادهیچهارچوب در آشپزخونه ا نیپله نگهم داشت. ب نیآخر یتو ن،یسرفه رادو یکه صدا

 .دیخزینازکش م یهالب یمثل مار رو یدستش، تمسخر یتو یمشک وانیو با ل

 .یاخونه نیا یاما هنوز تو ؛یکرد رونی. صابخونه رو هم بیخوب بلد یلیکارت رو خ ییخدا -

محبتش رو باور  یکه روز ییها. همون چشمگرفتیحالم رو م بیو گردش، عج زیر یهاچشم

 ویکامل ش دیصورت گرد و سف ی. حتشدیم دشیعا یخاص کار لـ*ـذت نی. انگار که از اکردمیم

اش، به راهم سمت در هال ادامه دادم. روزمره یهاهیبه کنا اعتنای. بکردیاش هم جذابش نمشده

 یفلز رهیهاون. دستم به دستگ یتو دنیبود، درست مثل آب کوب یاهودهیکار ب نیبحث با رادو

 گفت: یزیدر رفت که دوباره چ
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 رفته ناراحت باش! تیکه حام نیاز ا -

 میبود که قدحش رو تقد یمهرماه عتیطب نیخورد و ا چیصورتم پ یتو یباز شدن در، سوز با

به  شتریو پا کردم. لبه کتم رو ب دمیکش رونیب یرو از جاکفش ساقممین یها. کفشکردیآبان م

 خودم چسبوندم و راه افتادم.

 دهیناد تونستمیبه پا شده وجودم رو نم انیکه عص یبود؛ جور امیاون پ ریبد جور درگ مغزم

شده؛ اما  رمید دونستمیو ازش عبور کردم. خودم هم م دمیبه در رس یک دمینفهم ی. حترمیبگ

رو باز  نیدر ماش ر،یلمسم کرده بود. هم زمان با زدن دزدگ ،یحسیبه رفتن نداشتم. انگار ب لیم

 .دمیرو باال کش یو دست دیجا چرخ یتو چییو داخل نشستم. سو دمکر

 یرو تو یفرمون و دلم آشوب بزرگ یهام رو بستم. دو دستم روشرکت پارک کردم و چشم دم

که هنوز  ینیرادو یکدومشون رو نداشتم. حت چیخودش محتمل شده بود. تحمل از دست دادن ه

 دیود، به کجا باب واریکه پر از د یارید یگرفته بود؛ اما تو ی. دلم بدجوردادیبرادر م یبرام بو

 شدم. ادهیرو باز کردم و با اکراه پ نیماش دربرم؟! 

 نیشدم. به سرعت به سمت پشت ماش یشمیاومدن ابر رونیکه متوجه ب رفتمیسمت در م به

بود و من  دمید یتو شیجوگندم یلعنت یبرگشتم و خودم رو مشغول نشون دادم. فقط موها

 کردیم یکرد، خوب زندگ لیکه بهم تحم یو عذاب انـتیهمه خــ ـ نیخوب شناختمش. بعد از ا

 کلیشد. اون ه یدهنم گس و صورتم غرق قطرات سرد ش،یادآوری ازو انگار که خوش بود. 

 .زدیتوش زار م شیکه کت و شلوار خاکستر یالغر

چون  اومد؛یبود؟ با عقل جور در نم یشمیکار ابر یعنیشد.  دهیکش امیذهنم سمت اون پ بازهم

 شی. شش سال پانداختیراه م یزیخونر د،ی. بدون تهدکردیعمل م میمستق شهیهم یشمیابر

. با روشن شدن دیشد و دست کش دیکردنم ناام دایاز پ ،یچند سال آخر نیهم تا کره ردم رو زد. ا

 بردم. یگاز دادنش، به رفتنش پ یصدا و نیماش

 یبا در شرکت رو ط یم. فاصله چند قدمراه افتاد نیماش یسر بلند کردم. به سمت جلو اطیاحت با

شدم.  ی. داخل بخش حسابداردمیچیعبور کردم و به سمت راست پ یاهیشیکردم. از در ش

 یهامیلباش نشست که س یرو دنمیبا د یو لبخند گشاد اومدیم رونیب یدیاز اتاق مج یرینص

تکون دادم. همون طور که  یسر یکرد. با لبخند کمرنگ ییو معوجش رو رونما جک یهادندون
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گرفتم و به  یدینشست. نگاه از در اتاق مج زیپشت م د،یکشیم نییکمرنگش رو پا یآب یمانتو

 اتاق خودم رفتم.

به صدا  یاکه در با تقه دادمیو کتم رو پشتش جا م شدمیم ریجاگ یچرخدار مشک یصندل یرو

 ترکیروشن شدن فشار دادم که نزد یبرارو  وتریداخل شد. دکمه کامپ یریبعد، نص یدر اومد. کم

در  شیمشک یهاشهیکه ر ییطال یگذاشت. موها زمیم یقهوه رو رو دیسف ینیاومد و فنجون چ

 زیبه م شتریرو ب یکردم و هنوز منتظر بود. صندل یمقنعه فرستاد. تشکر ریحال رشد بودن رو ز

 :دمیکردم و پرس کینزد

 شده؟! یزیچ -

. انداختیم یاگهیشخص د ادیعمق گرفت و چال گونه سمت راستش، من رو  یرینص لبخند

 اومدم. رونیگفت و از فکر ب یزیسردرگم چ

 .نیخوشحالم که اخراج نشد -

 ینازکش کم یصدا انداخت،یصداش م نیب یدندونش که چنگ یسبز رو یها میس لیدل به

 ترعیبگم که سر یزیواستم چ. خدونستیرو م نیهم ا یری. پس نصدیرسیناواضح به گوش م

 :دیوسط حرفم پر

در  شمیمجبور م ن،یایب ریببعد اگه د نیازم خواستن بهتون بگم که از ا یدیمج یواال آقا -

 رو قفل کنم. یورود

 شین یبرا یهر راه یدیبهش انداختم. مج یانداخت و با تعجب نگاه مشغول ریسر به ز مغموم

گرفتم  یزدن نداشت. نفس یبرا یشیبود که اصال ن یمثل زنبور نر تیاما در نها کرد؛یم دایزدن پ

 .دمیکش شمیبه صورت بدون ر یودست

 .امی. من هم زودتر منیرو بکن گـهیکه م یاشکال نداره. کار -

 ادامه داد: د،یکشیاش مخشک شده کیکوچ یهالب یطور که زبونش رو روهمون یرینص

جا کار  نیکه ا یچند سال نیا یمنصرف شدن؟ آخه تو مشونیاز تصم یبدونم چه جور شهیم -

 رو اخراج کنن و نشه. یکس ایبگن و  یزیبار هم نشده که چ کی کنم،یم

دست  یم داشتم، فنجون داغ رو توبه کنترل خنده یسع یدیچهره مج یادآوریکه از  طورهمون

 دادم:اش کنم، جواب که مزه نی. قبل از ادادیم یخوب یبار بو نیگرفتم. ا
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 یتونیم ،یریقلق خاص خودش رو داره. هر وقت که اون قلق رو به دست بگ یهر آدم -

 کار رو کردم. نی. و من هم همیرو ممکن کن هارممکنیغ

 یهابار چشم نیکرد و ا دیکوتاهش تبع یشونیبه سمت پ رتیرو با ح شیکمرنگ هشت یابروها

 نداشته بود. یکه انگار قبال فرصت بررس کردینگاهم م یتر شد. جوردرشت ش،یاو قهوه زیر

 .نمتونیجا بب نیا شهیهم دوارمی. امنیخوب گفت یلیخ -

داد و نگاه منتظرش رو از روم  شیعمل ینیبه ب ینیهم فشار دادم. چ یرو دییتا یرو برا هامچشم

رو با باال بردن  تمیداشت. انتظارش از رضا یاز قهوه رو مزه کردم و طعم بهتر یبرداشت. کم

رفت. به نظر دختر ساده و  رونیتکون داد و متشکر از در ب یرسوندم. سر انیفنجون به پا

ها با ظاهر آدم وقتچیبهم ثابت کرد که ه ن،یو برخورد با رادو یاما زندگ اومد؛یم یورزودبا

 .هیکه هرگز ازشون جدانشدن یخصوصا ذات ست،ین یکیباطنشون 

. اومدیم شیرامش هم پ یسؤال برا نیجا موندنم انقدر باعث بحث بود، پس قاعدتا ا نیا اگه

از قهوه رو مزه کردم  یا. دوباره جرعهدیپرسیبود، وگرنه م شیلجباز ریکه فعال درگ یهمون سؤال

بار بدون  نیها ا. حسابکردمیم یرو بررس روزید یهاکارم شدم. حساب یو مشغول بررس

از سمت راست  یادداشتینده. برگه  ییدستم آتو گهید خواستیم یدیار که مج. انگودمشکل ب

. خودکار رو یجعل گه،ید یکیو  یمانده اصل کیبرداشتم و دوتا مانده متفاوت روش نوشتم.  زیم

رو عقب فرستادم و از جام بلند شدم. به سمت در رفتم و در رو باز  یرها کردم. صندل زیم یرو

بهم انداخت و  یادهیبلند کرد. نگاه ترس یگوش یسرش رو از تو یریشدن در، نص زکردم. با با

البته  کرد؛یسرزنشش م یکل اومد،یم یدیمن مج ی. اگه به جادیکش یانفس آسوده دنم،یبا د

که در با شدت از داخل باز  رفتمیم یدی. به سمت اتاق مجرفتیکار در نم ریهم کم از ز یرینص

برداشت  رهیهام نقش بست. دست از دستگچشم یجلو ،یدیقرمز شده مج و یشد. چهره عصب

 رفت. یریبهم انداخت و به سمت نص ریسر تا پا از تحق ی. نگاهستادمیجام ا یو تو

 !؟یکرد دایکه گفتم بگرد رو پ یاون -

 بگه که مداخله کردم: یزیهل شده از جا بلند شد و مِن مِن کنان، خواست چ ینصر

 گم شده؟! یاباز هم پرونده -
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پرپشتش قاب  یمشک یبه سمتم رو برگردوند. ابروها رخمیاز ن یدیکالمم واضح بود و مج هیکنا

طور اظهار وجود  نیکه ا نیاز ا دونستمی. مدادیتکون م یرو عصب شیبود و فک مکعب شیشونیپ

 نگاه ازم گرفت: یدیرو پنهون کردم و مج روزمندمی. لبخند پشهیکنم چه قدر دلزده م

 !یوگرنه اخراج ،یکن داشیپ دیتا فردا با -

طور برگشت که همون یریبه من داخل شد. نگاهم به نص توجهیسمت اتاقش پا تند کرد و ب به

 شدم. ترکیتر کردم و نزد یبود. لب رهیخ دیسف کیسرام یرو یابه نقطه ،یبا بغض ستاده،یا

 !اد؟یاز دستم بر م یشده؟ کمک یچ -

بدجور به  ش،یکم رنگ هشت یاش از ترس، به رنگ گچ دراومده بود و ابروهابرجسته یهاگونه

 شد. رهیهام خگرفت و به چشم یهم گره خورده بود. نفس

کمدشون بوده. من هر  یتو یاجعبه یتو ای. گوستیاشون نمتوجه شدن حلقه ش،یچند وقت پ -

 .کنمینم داشیپ گردمیجا رو م

اومد همون  ادمی. شدمیم تریسقوط کرد و هر لحظه عصب نییشم راستش به پااز چ یاشک قطره

 و لب زدم: دیحدقه چرخ یهام توکه من گمش کرده بودم. چشم گفتیرو م یاحلقه

 !کنمیمن کمکتون م نینگران نباش -

 یدیچشم ازم گرفت. به سمت اتاق مج کرد،یم دادیکه التماس و عجز ازش ب یهمون نگاه با

 زشیبا اخم، از پشت م یدیزدم. درش رو باز کردم و مج یاو قهوه یبه در چوب یرفتم و تقه آروم

 زشیجلوتر رفتم. کنار م ،یمحکم یهابهم انداخت. با قدم ینگاه شد،یجلسه م زیبه م یکه منته

ه، زل زد. مثل مار زخم خورد ش،یمشک پرونشیشد و با نگاه آت تریجر دنمیو انگار با د دمبو

 :دیخاص و بمش پرس یروم زوم شد و با صدا یاهیچند ثان

 !؟یخوایم یچ -

عقب  ی. با تعجب کمستادمیکنارش ا زش،یدستم رو نشونش دادم و از سمت چپ م یتو برگه

به  یگذاشتم. با خصم، ازم رو گرفت و نگاه زیم یبگه، برگه رو رو یزیکه چ نیرفت و قبل از ا

شد. با چشم، جستجوگر حلقه شدم.  لیسمت راست متما هیپا ریبار حلقه ز نیبرگه انداخت. آخر

به لبم نشوند.  یلبخند کمرنگ ،یرنگ ییشئ طال کیخم شدم. برق کوچ یو کم ودخوب نب دمید

 از دم گوشم بلند شد: یدیمج یلحظه بود که صدا نیهم یدرست تو
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 !؟یکنیکار م یچ -

فاصله گرفتم و جواب  یصله کم از صورتش موند. کمشدم و صورتم درست، با فا لیسمتش ما به

 دادم:

 داشته باشه؟! تونهیم یلیچه دل نیندارن. به نظرتون ا رتیها با هم مغامانده -

. دوباره دونستیرو خوب م نیو خودش هم ا خوندیها با هم مبود که حساب یبار نیاول امروز

. دیرقصیهاش مواج مچشم یتو ،یشونیو پرنگاه کرد  یشد. کم رهینگاه ازم گرفت و به برگه خ

بود.  شیاعتمادیکار هم تلنگر و هم ب نیاعداد جا به جا شد. قصدم از ا نیهاش بمردمک چشم

به دست آوردن  یکه فکر کنه اونقدرها برا نیا نیبدونه که حواسم بهش هست و هم خواستمیم

کرم رنگش رو از خودش جدا کرد و باالخره، با لحن  قهیجل ی. کمتمیسیازش زرنگ ن یمدرک

 جواب داد: یسست

 کردم و درست بود. دوباره بهشون نگاه کن! ی. من بررسیحتما تو اشتباه کرد -

کنم،  ریبودم و تونستم فکرش رو درگ دهیکه به هدفم رس نیبود. از ا یعیرطبیآرامشش غ نیا

ابروهاش  نیب یزیش فاصله گرفتم. اخم رتکون دادم و بدون بحث، از یخوشحال بودم. سر

افکارش  یپاش مشت کرد، از نگاهم دور نموند. چشم چرخوندم و تو یکه رو یگره خورد و دست

 یچپ واریشده به دل د دهیچهار قل کوب یدر رفتم و دوباره نگاهم به تابلو ترهاش کردم. به سم

 یتالق یریکه نگاهم با نص ومدمایم رونیزدم و در رو باز کردم. از در ب یدر اتاق افتاد. پوزخند

. کردینگاهم م ،یسیخ یدیبا ناام ز،ی. پشت مدیرسیکرد. هنوز هم نگران و تقالگر به نظر م دایپ

 شدم و با اعتماد لب زدم: زشیم کینزد

 نگاه بهش بنداز. هی. حتما زدیبرق م ییطال زیچ هی ،یدیمج زیسمت راست م هیپا ریز -

 :دیپرس کرد،یکه پرواضح صداش رو دورگه م یجانیلند شد و با هاز جاش ب ناباور

 چه قدر خوشحال شدم. نیدونینم یکاش که باشه! وا ی! ان؟یگیم یجد -

 زدیهاش از شوق برق مداشتم. چشم یکه تونسته بودم حالش رو خوب کنم، حس خوب نیا از

 یکه برا یباشه. همون محبت یتر از مهربونقشنگ تونستیم یزیچه چ کردمیفکر م یو گاه

 یکشور یهاابونیخ یپا گذاشتن تو یسخت یا. لحظهرمیبا خودم درگ یکردنش، چندسال دایپ

کرد.  یقلبم رو از هم متالش ،یفهمیو توهم زبونشون رو نم فهمندیکه مردمش زبونت رو نم
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م. داخل شدم و در رو اش، تنها گذاشتم و به سمت اتاقم راه افتادزده جانیه افهیرو با ق یرینص

اما شده از  ؛یلیبه چه دل دونستمیراحت بخندم و خوشحال بودم. نم تونستمیپشتم بستم. م

 من همون حس رو داشتم. ؟یباشندونستن حالت، خوشحال 

. امروز دیرس انیبه پا وتریبا خاموش کردن کامپ بایو کارم تقر رفتیهم م یرو یها به تند عقربه

 دنیرو هدف داشت. با پوش قهیو پنج دق ستیهفت و ب وارید ی. ساعت رورفتمیزودتر م یکم

 یرفته بود و با جا یبرق رو زدم. نصر دیرو هم برداشتم. در اتاق رو باز کردم و کل فمیکتم، ک

هنوز روشن بود. به سمت در  یدیانداختم و برق اتاق مج یدر نگاه ریمواجه شدم. از ز شیخال

 راه افتادم. یاشهیش

در حال صحبت کردن با تلفن، خودم رو  یدیمج دنیکه سر بلند کردم. با د رفتمیم رونیدر ب از

 یدیمج ر،یدزدگ یکه سمت چپم پارک شده بود، رفتم. با صدا نمیزدم و به سمت ماش راههیبه ب

نکردم و سوار  ییبود. اعتنا رمیبانگیفاصله هم گر نیاز هم تشیبه سمتم برگشت و ترکش عصبان

. دستش مدام کردیم هیرو توج یزیاز در شرکت فاصله داشت و تند تند چ ی. درست کمشدم

حاِل  یرو یپافشار ی. چشم ازش برداشتم. برارفتیهم به کمرش م یو گاه شدیم نییباال و پا

 گاز گذاشتم. یزدم و پا رو یحالش، بوق یب

و  سیها خ. سنگ فرشکردیشده رو تر م کیآسمون تار ،ینمو بارون نم بستمیرو م اطیح در

نم بارون، رامش  ریکه ز ییزد. روزها یم، قدم متمام خاطرات انبار شده یالنم خاک، البه یبو

نشستم و به سرخوش بودنش  یپاگرد م ی. من روکردیبه رقـ*ـص م نیرو مز شیتونیز یموها

چقدر  ی. خاطرات گاهآوردیم ادمینم خاک بارون خورده، فقط اون رو به  یکردم. بوینگاه م

 بود. شونیباالتر از اثرگذار شونی. چقدر قدرت موندگارشدنیم ریدلگ

. متعجب، دیقفل نچرخ یتو دیدوم رو انداختم و کل دیبودم. کل دهیگرفتم و به در هال رس ینفس

ه بار هم باز نشد. ب نیبود. ا دیکل نیآوردم و دوباره امتحان کردم. مطمئن بودم هم رونیرو ب دیکل

فوت کردم و با کف دست به در  ینفس ص،یبود. حر دایازش پ یانداختم. برق تازگ یقفل در نگاه

. چند بودمیناراحت م میاز رفتن حام دیطور که گفته بود با. هموننهیکار رادو دونستمیزدم. م

 .رسوندمیداشت به ستوه م یکالفگ نیا گهیموند. د پاسخیدر زدم و ب یبار
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باز  ی. خواستم ادامه بدم که در با تقدمیتر به در کوببار محکم نی. ازدمیبود که در م یاقهیدق ده

حاصل کارش  تیعصبان یهام نقش بست. به خوبچشم یجلو ن،یشاد و مضحک رادو افهیشد. ق

 باز کرد. یدر رو کم ی. الدیدیهام مچشم یرو تو

مثل ما  نکهی. نه امیباز کن میت داشتو ما اگه دوس ی. که تو در بزننهیاصل مهمون بودن هم -

 .یصاحبخونه باش

هام رو در آوردم و داخل شدم. زدم و با تلو خوردن، عقب رفت. کفش اشنهیدست تخت سـ*ـ با

. کردیم می. انقدر محکم که کفرزدیم مخشک شده شهیبه ر یهاش، درست مثل تبر یبچه باز

 :دیپرس ،اومدیم رونیطور که از آشپزخونه برامش همون

 ...نیبود رادو یک -

گرفت. انگار که همراهش، عطر  ترنییدستش رو پا یتو ریو کفگ ستادیجاش ا یتو دنم،یبا د و

زد و انگار که نگاهش  یاش پلکافتاده ی. با مژهادیچیمسموم خونه پ یفضا یتو ده،یبرنج دم کش

حد  نیتا ا نیرادو دونستمیچرخوند. نم نیمن و رادو نیب یدر حال غبطه خوردن بود. چشم

 سرخوش شد. نه،یداره که دست به سـ*ـ یوونگید لیپتانس

 مهمونمون اومده. مهمون. -

که دستم  رفتمیگرفتم. به سمت راه پله م دهیرو ناد دشیو تاک دیحدقه چرخ یتو هامچشم

 به گره نشست. نیتوسط دست رادو

وقت اسپاسم  هیالبته من فقط نگرانم نکنه  ؟ینجوریفقط با من ا ای یکم حرف شد دایجد -

 .یکرده باش دایزبون پ چهیماه

. فکم قفل شده، دستم رو محکم از دیچیپیامواج خونه م یو بلندش، تو هیخنده کر یصدا و

. دلم دیکشیهام مقطع و ناهموار بود و نگاه کجم، خط و نشون م. نفسدمیکش رونیدستش ب

تا دست از سرم برداره. مسخره کردنش  کردمیو گردش م حواله صورت صاف یمشت خواستیم

رو  قهیگوشم، درست هشت و ده دق یبه راهم ادامه دادم. ساعت رو اعتنایبود. ب دهیبه حد رس

 دی. در اتاق رو باز کردم و هم زمان کلرفتیم گهیساعت د کیتا  نی. احتماال رادودادینشون م

آوردم و با رفتن به سمت کمد، قصد  رونیرو ب فمیبود. ک و دست نخورده زیبرق رو زدم. اتاقم تم

 .ردملباسم رو ک ضیتعو
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که روز اول  یبرام فرستاده بود، بودم. همون نیکه رادو یعکس دنیتاپم، در حال دلپ پشت

 دایپ ازیکه امشب بهش ن ییکرد. از اون جا یرو معرف یشمیبرگشتنم بهم نشون داد و دختر ابر

 ختهیشونه هاش ر یاز طال، رو یمثل زرورق شییطال یشدم. موها رهیبا دقت بهش خ کردم،یم

گرفتم و  ی. نفسدیدرخشیم دیخورش ییدرشت و روشنش، مثل روشنا یهاچشم ییبایبود و ز

 لیمیا یباز کردم. رو یگوش یرو تو لمیمیتاپ رو خاموش کردم و اتاپ جدا شد. لپدستم از لپ

از خونه رفته بود.  نیکه رادو شدیم یاقهیکردم. چند دق ویس یگوش یتوزدم و عکس رو  نیرادو

که  ییهاتخت برداشتم. همون لباس یکه آماده کرده بودم رو از رو ییهالباساز جا بلند شدم و 

 بودمشون. دهینپوش گهید رانیبا اومدن به ا

رو از کمر  راهنیرو بستم و دکمه اولش رو باز گذاشتم. ادامه پ رمیسبز حر راهنیدکمه پ نیآخر

 خواستمی. امروز نمدمیکش رونیب یباالتر از مچ پام بود، کم یکه کم میمشک یاشلوار پارچه

و ِکرم رنگم رو هم تن کردم و  زهییپا یخودم باشم؛ البته مجبور بودم متفاوت ظاهر بشم. پالتو

و به سمت  دمیکش میادار قهوهپف یبه موها ی. دوباره دستدیرسیمگشاد بودن، تا رونم  نیدر ع

گذاشته بودم، برداشتم و  یپاتخت یعطر رو که از چمدونم رو یآب شهیکردم. ش تشونیباال هدا

 چییگرفتم و با برداشتن سو یگذاشتم. نفس زیم یهوا زدم. عطر رو دوباره رو یازش رو تو یکم

 از اتاق راه افتادم. رونیبه سمت ب لم،یو موبا

به سمتم برگشت. اول نگاه  ونیکه صورت رامش از تلوز اومدمیم نییپله رو هم پا نیآخر

که دوباره گردنش به سرعت به  ستادمیبود. سر جام ا دهیند یزیانداخت و انگار که چ یالیخیب

اباور، سر زده و ن رتیبه اطرافش پراکنده شدن. ح انهیوحش ش،یتونیز یسمتم برگشت و موها

خمارش،  یها. چشمدیدیبار بود من رو م نیکه انگار اول کردیم میبررس یو جور دییاوتا پام رو ک

صورتش افتاده بود، پشت گوشش جا داد. با دهان  یکه جلو یی. تار موشدیتر مهر لحظه درشت

. نشوندیدوش دل م یرو یزیها که ترس ردرست از همون نگاه کرد،ینگاهم م یباز مهین

اش، زدم. قبض روح شده افهیذهنم، به ق یتو ی. لبخنددیبه صورتم رس ام،هاش بعد از پچشم

دم در،  یچوب نهیآ یدم در هال راه افتادم. جلو یجالباس نهیو به سمت آ دمیبه گردنم کش یدست

طور سوق داده بود. موهام به  ترنییسنم رو پا ی. کمکردمیم نگاه مشده ویبه صورت صاف و ش

. جذبه نهفته صورتم، چند اومدیم میمشک یهابودم، به چشم دهیکه کم از خودم د یافوق العاده
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که  یبار نیلبم نشست و آخر یخودم رو لیو تحل هیاز تجز ی. لبخند کمرنگکردیم میدنیبرابر د

 بدون خش رامش، من رو به سمتش برگردوند. ینبود. صدا ادمینگاه کرده بودم  نهیآ یتو لیبا م

 !؟یقرار دار ییجا -

نسبت به خودم رو  تشیو حساس دیکشیدست م شیصوت یتارها یکه رو یو لرزش استرس

از در آشپزخونه  یبار کم نیبهت زده بود. ا د،یدیکه من رو انقدر متفاوت م نی. حتما از ادونستمیم

 ترنییرو پا شیاسورمه کیتون شه،ی. مثل همکردیاهم مقبل، نگ رتیفاصله داشت و با همون ح

 دیشدم. از من بع رهیو مات شده بود، خ دیکه مثل گچ سف یصورت یهمون لبخند، تو ا. بدیکش

خان که همون استرس موقع رفتن نصرت نیحسادت واضحش رو دوست داشتم. از ا نیبود؛ اما ا

 ی. مردمک مشککردیمرهون رحمت م رو میاوضاع بغرنج زندگ دم،یدیصورتش م یرو تو

هام که تمام تالشش رو چشم یو سرانجام، درست تو دیچرخیصورتم م یهاش مدام توچشم

 هام با اکراه از هم باز شد:متوقف کرد. لب کرد،یشوق م نیپنهون کردن ا یبرا

 .گردمیزود برم -

. موندمیم ششیکه پ خواستیبار دلم م نیاول ی. برارفتمینم خواستیبود که دلم م یبار نیاول

که باشم. درون من  خواستیاما دلم م شد؛یکه زده بود، دلم باهاش صاف نم یبعد از اون حرف

 ییهارو برم و روزها و شب ییبا رامش ازش عبور کنم. سفرها خواستیبود که دلم م یاکوچه

انداخته  هیگرفتم. سکوت سا دهیادرو ن رفتیهم رژه م یهاش که با فشار رورو سر کنم. ناخن

 .دمیازش شن یفیضع یکج کرد و صدا یاش بودم. سرش رو کمبود و محو صورت ُگر گرفته

 فیازش تعر یات، حتما هرکستلخ عطر مردونه یبو نی! اادیبهت م یلیاعتراف کنم، خ دیبا -

 .کنهیم

 نیاز ا تونستمیاحساس، باز هم نم نیالله زار شد. با تمام موانع ا فش،یدلم از تعر یآرزو باغ

 یانگار که فکرها ر،یتفاس نیو با تمام ا دادی. نگاهش دلم رو قلقلک مرمیصورت مغموم چشم بگ

بگم که به سمت راه پله پا تند  یزیتر کردم و خواستم چ ی. لبخوردیسرش چرخ م یتو یمختلف

 ؟یکرد یکنم. چرا ازم مخف که بهت شک یکرد یهم گذاشتم. چرا کار یهام رو روکرد. چشم

چشم از  ،یجالباس یدورچوب نهی. با گذر از آیستین گـهیکه آرش م یتو اون دمیفهمیم یچه جور

 ست،یدر کار ن یدیکه کل نیا ادیهال رفت. به  رهیم گرفتم و دستم سمت دستگافتاده یهاچشم
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در  یتعلل، دستم رو ی. با کمستادمیها برگشتم. پاتند کردم و پشت در اتاق رامش ابه سمت پله

به اتاق انداختم و برق روشن بود. دوباره  یدر نگاه ری. از زدمینشن ییزدم و صدا یانشست. تقه

 در زدم.

 تو؟ کارت دارم. امیب شهیرامش؟ م -

رو تا  یزرشک یو پتو دهیتخت وسط اتاق خواب یدر رو باز کردم. رو اطیو با احت دمینشن ییصدا

 چیه دونستمینکرد و من هم م یاتاقشم، حرکت یتو دونستیکه م نیبود. با ا دهیسر باال کش

به اطراف نگاه انداختم و کج شدن مبل کرم رنگ گوشه  ی. کمدیخوابیوقت با برق روشن نم

سمت چپ مبل  شیآرا دیسف زیو عطرهاش که م شیآرا لیو بهم خوردن وسا ختسمت چپ ت

 یداره. از طرف ییبه تنها ازیو ن هیکه عصب فهموندیاز پنجره قرار داشت، بهم م یمتر کیبا فاصله 

 کنم. از همون فاصله صداش کردم: یپوشقهر کردنش چشم نیزمان نداشتم و مجبور شدم از ا

که داداشت قفل رو عوض کرده،  یدونیندارم. م دی. راستش کلیستیخواب ن دونمیرامش؟ م -

 ؟یبمون ردایتا برگردم ب شهیم

نداد  ی. جوابکردمیاز خودم رو درک نم شیدلخور نیازش داشتم؛ اما ا یادیانتظار ز دونستمیم

 پتو، جوابم شد: ریاش از زبم شده یو به سمت در برگشتم که صدا

 بردار! هیپاتخ یرو دیکل -

سمت راست  دیسف یپاتخت یرو که رو یا رهیدا دیتر رفتم و کل کی. نزدموندینم داریب ؛یعنی نیا

به سمت در  یاگهیو بدون حرف د دمیدندون کش ریهام رو زبرداشتم. لب د،یدرخشیتختش، م

طور که به سمت هال اومدم و پشت سرم بستمش. چشم چرخوندم و همون رونیرفتم. از در ب

واضحش  یلج باز دونستمیکرده. م یاگهید یکه باخودش فکرها کردمیفکر م نیا هب رفتم،یم

دوست  گفت،یکه خودش رو توشون حبس کرده. پس اونقدرها هم که م هیهمون افکار حاصل

 داشتنم تلخ نبود.

من  ز،ییپا یهوا یشدم. خنک یراه اطیهام، به سمت حکفش دنیهال رو باز کردم و با پوش در

هاش معروف بود؛ اما من که به دو نفره یی. همون هواکردیگم م میشونیاز پر یآوار یرو تو

رو باز کردم و با زدن  اطیخودم قفل و قفس ساخته بودم. در ح یبرا ییهوا، تنها نیا یتو شهیهم

. دمیرو کش ینشستم و با استارت زدن، دست نیماش یراه افتادم. تو نیبه سمت ماش ر،یدزدگ
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. دمیدزد ییجورا هیرو  نیکه جلوش رادو ییالیداشتم. همون خونه و ادیبه  یخونه دلربا رو به خوب

راهنما روشن شد و به سمت راست دور  کیت کیمقابل ذهنم بود. ت یبرف پاکن، تنها صدا یداص

 بمیبلند شد و از ج میزنگ گوش یبه جلو بودم. صدا رهیخ تینبود و با جد یچندان لهزدم. فاص

 گذاشتم. لنتیسا یرو رو یموند و گوش جوابیآوردمش. زنگ آرش ب رونیب

دوباره به  یمداربسته پارک کردم. کمربندم رو باز کردم و با نگاه یهانیتر از دوربعقب یکم

و راه افتادم. دم در، دو  دمیبه پالتوم کش یدست ر،یشدم. همزمان با زدن دزدگ ادهیعکس دلربا، پ

 ی. به منظور دست کشکردنیمحافظت رو به نحو احسن اجرا م ده،یکت و شلوار پوش یکلیمرد ه

خالص شدم. مقابلشون قرار گرفتم و خواستم از در بزرگ تازه رنگ  اول نیبه موهام، از دورب

گرفتم و  شیدود نکیاز دو مرد، دستش رو سمتم آورد. نگاه از ع یکیعبور کنم که  یاشده قهوه

 .دمیبمش رو شن یصدا

 کارت دعوتتون! -

به  یتبزنم. دس راههیکردم بدون جلب توجه، خودم رو به ب یو سع اومدینم اطیاز ح ییصدا

 کردم. ییمظلوم نما ،یو با لحن نسبتا مغموم دمیپالتوم کش بیج

 نیهم یبرا م،یمیصم یلیخ یشمیرفت. آخه من با دلربا و خانواده ابر ادمیآ...، فک کنم کارت رو  -

پسر  ی. دلربا و پدرش و حتشناسمیاشون رو مهمه یالزم به کارت نباشه. از طرف کردمیفکر م

 و... یدیاش مجخاله

دارش، همراه سرش تکون پف یمشک ی. موهادیحال ادامه دادن بودن که دستش رو پس کش در

داشت. لبخند  یزیچ یزگریهاش، آنالبه سر تا پام انداخت. انگار که با چشم یخورد و نگاه

وارد  یاصاف شده یهاکرد و از در عبور کردم. با شونه کیپهنم رو بار یهالب ،یاروزمندانهیپ

 یهاسبزه ش،یکیکه دو طرف بار ،یمتیقو گرون دیسف یهابا سنگ ییهاشدم. سنگفرش اطیح

 .خوردیبه چشم م زد،یزنان، روشون قدم منم بارون، شبنم یسرسبز

سمت راستم، که با فاصله شش  یارهیچشم چرخوندم و از استخر دا یاگهید نیدنبال دورب به

از هم، سمت  یمتر کیکاج پرپشت هم به فاصله  ازم قرار داشت، گذر کردم. چند درخت یمتر

. زدیدامن م اطیو لوکس بودن ح ییبایقرار داشت و به ز ،یشکل یمربع قیدور آالچ اط،یچپ ح

بود، به  یکه دم در ورود یامدار بسته نیتر نگاه کردم و دورب قیدق ،یاشده زیر یهابا چشم
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با داشتن سه طبقه، شکوهش از  ،یاشده یبندشهیو ش دیسف ییالیساختمون و چشمم خورد.

 .گرفتیم یشیپ شییبایز

م، از در عبور کردم. مثل نم خورده یموها یال دنیرفتم. دوباره با دست کش یسمت در ورود به

 ،یورود یاشهیداشتم؛ اما با گذر از در ش یادیز یو نور افشان کیموز یها، انتظار صداتمام جشن

 روم شیکه پ یسالن بزرگ دنی. با دکردیم نیفضا رو مز یتیال یهمراه با آهنگ ،یمیمال یکیتار

رفت و  ،یبلند ریحر یهابا پرده یاشهی. سمت چپ سالن، در بزرگ شستادمیجام ا یبود، تو

 دید و نور کم فضا، باعث دمیدیسالن نم یرو تو یادیز ی. افراددادیخودش جا م یآمدها رو تو

 یایجماعت رو تشنه به رو نیا ،یاشهیپشت اون در ش یکمم شده بود. اما انگار که اصل مهمون

 .بردیم بآ

پله دست چپم، راه یاشهیدر ش یروکه روبه یارهیوسط سالن دا دیالِ سف یاز مبلمان راحت چشم

خودش جا داده بود، گرفتم و دنبال شخص مورد نظر  یبه طبقه دوم تو دنیرس یرو برا یچیمارپ

 ،یارهیبه سالن دا دنیرس یشد و برا لیتبد یبه آهنگ شاد ت،یلحظه، آهنگ ال نیهم یبودم. تو

مبل گذاشته  یدسته راست یکه سرش رو رو ییگذر کردم. دختر تنها رپامیز یسه پله عبور زا

نگهم  ،ینه چندان بم یکه صدا داشتمیبرم یم. قدزدیرو چنگ م شییطال یموها مهابایبود و ب

 داشت.

 .ارمیآب ب رمیم یستیخوب ن ارم؟یحالت خوبه دلربا؟ برات آب ب -

و با دست  زدیاش برسه، داد مگرفته یهاآهنگ مزحک به گوش یکه صداش از ال به ال نیا یبرا

که  نیمبل ولو شد. به رادو یرو چنگ گرفت و دوباره رو شونشیپر ی. دختر، موهاکردیاشاره م

. کردمینگاه م رفت،یکه کف سالن رو احاطه کرده بود م یچیبلند و مارپ یهابه سمت همون پله

و  زدیصورت دلربا قدم م یاز دم گوشم گذشت. نور تو یشدم و خنده دختر و پسر ترکیزدن

 مبدل شد. نیقیموهاش، شَکم به  ییرنگ طال دنیتازه با د

از کنارش رد  یزیبا گفتن چ ینبود. البته چند نفر یدور صاحب مهمون یکسبود که  بیعج

مبلمان، جا داده  دمانیاز چ یدل سالن، با فاصله دومتر یکه تو ی. خودم رو پشت ستونشدنیم

نسبتا مطلق سالن،  یکیتار ی. تودیدستش از راه رس یتو یآب وانیبا ل نیبود، پنهون کردم و رادو

صورتش  ،یمشهود یو نگران ی. کالفگدمشیدیم د،یرقصیصورتش م یکه نور تو یظاتفقط لح
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 نیبه سمت رادو یبود. پسر نسبتا چاق و قد کوتاه ریپذ تی. انگار که واقعا مسؤلکردیرو پنهون م

مبل گذاشت  یجلو یاشهیو ش یارهیدا زیم یرو رو وانیآب رو از دستش گرفت. ل وانیاومد و ل

 ازین نیرو به سمت خودش کشوند. تعجب رادو نیرادو د،یرقصیهپروت م یتوطور که و همون

 کارها نبود. نیاهل ا کرد،ی. هر چه قدر هم که تظاهر مشناختمشینداشت. م دنیبه د

 شهیاز اون طرف ش کیموز یسمت چپ رفتن. صدا یاشهیهمراه پسر، به سمت همون در ش به

. دیچیپیو منگ، مثل مار زخم خورده، دور خودش م جی. دلربا همون طور گزدیذوق م یتو شتریب

شلوارم  بیج یتو ی. دستستادمیا یاشهیش یارهیدا زیرفتم و مقابلش، اون سمت م ترکینزد

که به  ییرو دور زدم و سمت چپ دلربا، جا زیم نیکه متوجه اطرافش نبود؛ بنابرا گارانداختم و ان

جا شدن پارچه مبل، سرش رو بلند نشستم. با جابه نیرادو یه باشم، جاداشت دید یاشهیدر ش

 یرو یدوران ،ینبود. نور زرد جیانگار اونقدرها هم گ شم،یپ قهیکرد و برعکس تصورم چند دق

 یرو که مثل آب شیآب یهارد انداخت و تازه چشم شیعمل ینیصافش تا ب یشونیصورتش از پ

. اومدیکه خمـار شدن بهش نم یادهیکش یها. چشمدمیدیشب ساحل بود، م یاهیس یتو ایدر

الـ*کـل از  یبه خودش چسبوند. بو شتریدوشش بود رو ب یکه رو یامسافرت چهارخونه یپتو

 :دمیو پرس کردیم دادیجوارحش ب

 !؟یمـسـ*ـت -

که پوزخند  دیرسیاش مشده دهیو تا چون تراش کردیصورتش رفت و آمد م یتو یقرمز نور

 یصورتش کنار زد و صدا یرو از رو اشختهیبهم ر ییطال ی. موهادمیرو د شیاغنچه یهالب

 نرم و خمارش بلند شد.

 .یاگهیکس د شیپ یبر دیبا ؟یخوایگل م -

الغر و  یها. با دستهیاگهید زیدردش چ دمیو تازه فهم دیرو پر صدا باال کش شیعمل ینیب

زدم و دوباره  یهاش رو فشار داد. لبخندبود، چشم یو بزرگ یید طالکه حصار دستبن شیاستخون

 صورتم شد. رهیخ رخمیاز ن

. از لحاظ نیجا همه آدم حساب نیبگم که ا نمی. ایخاصت، فکر کنم آدم حساب پیت نیالبته با ا -

 .ینه عقل یمال
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 یهابدون کنترل سر داد. سکوت کردم و دوباره موهاش رو با دست یابلند و مسـ*ـتانه، قهقه و

رو به رخ  دارشنیبرق گوشواره نگ ،یشدم و نور آب ترکینزد بارنیچنگ گرفت. ا جونشیب

 . دم گوشش زمزمه کردم:دیکشیم

 .نی! فقط همریفاصله بگ نیاز رادو -

حال که به نظر کم نی. با ادیرو کشپالتوم  نیفاصله گرفتم و قصد بلند شدن داشتم که آست ازش

 خوش تراشش رو باال انداخت.. چونه دیفهمیرو م تشیاما انگار موقع اومد؛یم رمقیو ب

من رو  ؟یهست یزیچ ییبه تو بچسبم؟ آهنربا رمیازش فاصله بگ ؟یهست یتو ک ؟ینکنم چ -

 حرف رو. اما کو گوش شنوا. نیگفتن ا ادی. زنیبب

. انگار که به ظاهر خودش رو آدم شدیاز صورتش رد نم ینور چیه گهیسمتش خم شدم و د به

 یکار فرصت بررس نیرو بهتر برانداز کنه. درواقع با ا انشیتا اطراف دادینشون م یمـسـ*ـت

. انگار که مثل موم دیتر کشعقب ،یشدم و برخالف افکارم، بدون سرتق ترکی. نزدکردیم دایپ

بشه.  نیمثل رادو یفکریبود که خام آدم ب نیتر از ازرنگ ر،یفاست تی. پس با تمام اشدیآب م

 نگاهش، لب زدم: یآب رهیاعتماد داشت، پس امتحانش رو پس داده بود. خ نیاگه به رادو

جذب شده.  یاگهید ی. درضمن، من قبال آهنربام جایکنیکار رو م نیو ا یهست یدختر خوب -

 !ریاوقات به خ

رفت. نگاهم به صفحه  برهیو ز،یم یرو یزمان گوشو هم دمیدستش کش نیپالتوم رو از ب نیآست

 ی. حتما پسرخاله مهربونکردیرو برام جذاب م یباز« ساالر»اسم دنیافتاد و د یپر نور گوش

نکردم  یبرداشت. حرکت زیم یرو از رو یبه من، خم شد و گوش یبود. دلربا با نگاه کوتاه یوبافکر

 داد: جوابو 

 !؟یخوایم یچ -

ـ ـطه بهتر کردمیم فکر صورتش  یجلو یموها ونیم یبا هم داشته باشن. دلربا، کالفه چنگ یراب

 کرد. تیها رو به باال هدازد و اون

از  شتری. نذار بیساالر! تو زن دار شهی. نمگهیکردم. بسه د ریگ نتونیم. بآره دلخورم. خسته -

 .یوفتیاز چشمم ب نیا
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بودنش رو به همه اثبات  زیبود که انتظار داشتم. پس ه یزیتر از چانگار سرگرم کننده موضوع

اش رو ماساژ برجسته یهاو همون طور که گونه دیکش شینیکرده بود. دلربا با پشت دست به ب

 جواب داد: یابا لحن پرخاشگرانه داد،یم

. شدمیاحمق بودم که دوستت داشتم و خامت م یلیخ یزمان هی. آره ستین تیکه حال نیتو مثل ا -

 نمیبیم کنم،ی. اما حاال که فکر میکردیو تو دکم م دنتید اومدمیم لیکه به هزار دل یهمون زمان

 !دهیاحمق بودم. احمق بودم و تاوانش رو هم زنت پس م

م گشادتر بهتر، مدا دید یهام براپرتاب کرد. مردمک چشم زیم یرو رو یرو قطع و گوش تماس

 یطور توکه اون یدخترونه، دلربا بود. کس یبود، اون صدا یدیاتاق مج یکه تو ی. کسشدیم

که امروز ازش کسب  ی. البته با شناختگفتیرو م هانیا دیچرا الن با زد،یدفتر باهاش حرف م

 رهی. مات، خکردیم ختهینبوده، برانگ شیب یانقشه هانیهمه ا کهنیا یرو برا شَکمکردم، 

 خمارش متوجهم کرد. یبودم که صدا زیاز م یانقطه

رو دوست دارم. حداقل بهم  نیچون رادو ؛ی. حاال بهتره برادنیبهت گفته بودم مثل تو دورم ز -

 .خوادیو من رو به خاطر خودم م گـهیدروغ نم

رفتن  یها براه. نگاه ازش گرفتم و از پلزدیطور حرف م نیشوک بودم و اون هم یهنوز تو من

 نییم رو نت به نت باال و پاجهان دگرگون شده ک،یموز یباال رفتم. صدا ،یبه سمت در ورود

اما از  شد؛یم یتلق یعاد زیچ دیدلربا و ساالر، شا یاز عقل به دور بود. تفاوت سن نی. اکردیم

راحت حرف  شناسمشون،یکه بدونه م نیبود. بدون ا دیرابـ ـطه بع نیا دم،یکه امشب د یدختر

باشه. نقشه  یانقشه نکهیداشت. مگر ا یو سرنترس ستیدر کار ن یکه دروغ دونستمیزد و م

 هاغیج یاومدم. صدا رونیب الیو یاشهیانداختم و از در ش نیی. سرم رو پایشمیابر یدلربا برا

دم و از حد فاصله اعصابم بود. پاتند کر یرو اه،یتخته س یرو دنیو مثل ناخن کش شدیم ربلندت

که  یدو متر گاردیعبور کردم. از دو باد الیو محوطه سنگفرش شده و سرسبز و یدر ورود نیب

انداخته، به  ریرو زدم. سر به ز ریگذشتم و به سرعت دزدگ انداخت،یم هیقدشون مثل چنار سا

گاز  یو پا رو دمیرو باال کش ینشستم. دست نیماش یرفتم. در رو باز کردم و تو نیسمت ماش

 گذاشتم.
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به  یاعالقه نیکه رادو کردمیتصورش رو هم نم یبودم، شد. حت دهیکه فهم یزیچ ریدرگ فکرم

بودم باشه. حالم درست مثل  دهیشرکت د یکه تو یدلربا نشون داده و اون هم اون دختر

جوره  چیه تمتونسینم بش،یبد بود. دلربا و رفتار عج د،ید خیکوه  شیقدم کی یکه تو ییناخودا

 هوا،یدنده رو عوض کنم که ب خواستمیدنده گذاشتم و م ی. دستم رو روامیب رونیب شاز فکر حال

 با سرعت از کنارم رد شد. ینیماش

 نیبه خودم اومدم، جلوم پارک کرد. هل شده، فرمون رو سمت بلوار چرخوندم و پام رو تا آخر تا

با  یفاصله چند سانت یو تو دمیرو با سرعت باال کش یپدال ترمز فشار دادم. دست یتوان رو

دم  یبرا یو راه شدیم یراه رونیمتوقف شد. بازدمم با سرعت به ب نیماش ،یسانتافه مشک

پوش با کاله  اهیکه سرم بلند شد، پنج مرد س نیکردم و هم یقیبه دم و بازدم عم شروعنداشتم. 

و آب دهانم رو پرصدا  زدیهام دودو مک چشمبودن. مردم ستادهیا نمیصورتشون، دور ماش یرو

 یکیبا شدت باز شد و  نیو جا خورده، در ماش چرخوندمیفرستادم. چشم م صدامیبه حنجره ب

 پالتوم برد. قهیدست به  ،از اون پنج تا

شوک بود و قادر  ریجدا شدم. تمام تنم درگ یاز صندل ،یکاه یبه سبک تعادل،یب ،یادیزور ز با

در حال رخ دادنه. زور مرد  یلیاتفاق دور و اطرافم به چه دل دونستمینبود. نم تمیموقع لیبه تحل

مشت  رو. دستم کردمیاز خودم دفاع م دیحال، با نیاز من بود و با ا شتریچهارشونه روبه روم ب

حمالت رو  نیعقب رفت و تجربه ا یو با همه توان، به سمت صورتش حواله کردم. مرد فقط کم

راستم رو بلند  یگرفته بودم. پا ادی یبا آرش، ورزش رزم ییآشنا لیه هم داشتم. به دلکر یتو

 نیروم ظاهر شد. به سمت پشت ماش یجلو یکردم و درست به کمرش زدم. عقب رفت و نفر بد

 از پشت من رو کشوند. یکس ورفتم 

لش دادم. در ه یگریزدم و به سمت د شونیکیتاشون به سمتم اومدن و با مشت، به صورت  دو

داالن مغزم،  یتو شیناگهان چشیاز پ یو قفل شد. درد دیدو دستم از پشت کش ه،یاز ثان یکسر

 یهاکلیو ه دمیدینبود. چهره هاشون رو نم ینجات، کاف ی. تقالهام براگشتیبه دنبال درمون م

حواله شکمم کرد. نفسم  یجلو اومد و لگد شونیکی. کردیتر مکار رو سخت سطحشون، کیدر 

 .کردمیم رو حس ممعده یاز درد، از بند طاقت در رفت و باال اومدن محتوا
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به سمتم  یبار، سه نفر نی. دوباره تقال کردم و اکردیم یصورتم، نقاش یجلو ،یکمرنگ بخار

 نیزم ی. دو مرد پشت سرم، رودیرسیاز بدنم م یور شدن. مشت و لگداشون به هر سمتحمله

 یکه از ال یبرق رهیبرخورد کردم. نور ت ابونیدار خم دادن و با شدت به آسفالت سرد و نمهل

و  زدنیم یپنج نفر بارنی. اشدیم یتلق دمیام یکورسو نیبود، آخر داریپد منصفه یهاچشم

محافطت از خودم، دو دستم رو سمت صورتم بردم. قصد بلند شدن داشتم و با ضربه  یبرا

رفتن نداشتم و  نییباال و پا یبرا یشدم. نفس نیکه به کمرم خورد، دوباره پخش زم یدردناک

 .دیکشیم ریت منهیقفسه سـ*ـ

. گِل وجودم در شدیتر مهاشون دردارتر و محکمخودم جمع شده بودم و ضربه یوار تو نیجن

. حاکم کردیم و آج دارشون، درد رو صدبرابر یمشک یهالگدهاشون بود. بوت ریحال نرم شدن ز

جمع کردم و به  جونم،یب یهادست یکه همه توانم رو تو دادیدرد به تنم دستور کوفته شدن م

 یبرام نمونده بود. تو یبکشونمش و زور یگرفته شد. قصد داشتم به سمت شونیکی یاساق پ

 حواله صورتم کرد. یکه پاش رو گرفته بودم، لگد یلحظه، مرد نیهم

لمس شدم. دوباره دستم  ادیرفت و از درد ز یاهیهام سچشم م،ینیب یاز مجار یداغ عیعبور ما با

م قفل شده یهادندون یزدم و طعم گس خون، از ال ی. عقدیم رسبه معده یبه صورتم و لگد

تقال نمونده  یبرا یو حال دیلرزیهام مقفل کردم و دست ابونیرد شد. دستم رو به آسفالت سرد خ

دوباره  شون،یدر پ یپ یهابا ضربه شد،یجونم تا بسته م مهین یهاو چشم زدنیم رحمانهی. ببود

 که دستور داد: دمیشنیرو م شونیکی ی. صداشدیبا شدت باز م

 بس کنن. -

باز.  مهیهام نبود و چشم نیصورتم خم شد. صورتم سمت ماش یجلو شونیکیمتوقف و  هاضربه

کردم و  یا. با شدت سرفهشدیم ترکینزد کیخشک و درددارم، هر لحظه به پ یهاسرفه

رو ناواضح  شیکه نقاب مشک ی. مرداومدیم رونیب نیهام انگار به وزنه بسته بودن و سنگنفس

 خراشش رو بهم رسوند: گوش یصدا دم،یدیم

 !شهیکردنشون به کجا ختم م دیساالرخان سالم رسوند و گفتن بگم که عاقبت تهد -

. صورتم رو به سمتش کردیهام نگاه مچشم یانگار که هنوز تو زدم. یپوزخند توانیب

از جا بلند شد  یدهنم رو به سمت صورتش، تف کردم. عصب یبرگردوندم و با همه توان، خون تو
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فاصله گرفتم و با همه توان، صورتم درد دار  نیاز زم یم رو گرفت. کمپاره شده قهیو دوباره 

 یم چرخوند. صداجمجه یرو تو یدرد ن،یم با اصابت به زمشدت رهام کرد و سر بامشتش شد. 

شده بود و درد، تا مغزم  دتریشد دم،یشد یها. سرفهدادیخبر از رفتنشون م ها،کیالست غیج

 یموهام، سرما نیاز ب یگرم عینداشتم و شمارش دردهام کار من نبود. ما ی. توان حرکتدیرسیم

قادر به تکون  یبود و حت نیزم یرو حس،یهام، لمس و ب. دستپوشوندیم روم تن منجمد شده

 انیهام، به پاو با بستن چشم خوردیبدنم چرخ م یتمام اعضا نیهامم نبودم. درد بدادن انگشت

 نیبود که ا ی. نور چراغ، تنها نور نشستی. قطرات نرم بارون به صورت دردارم مدیرسینم

راه خلوت رو انتخاب کرده  نیبرگشت، ا یلعنت به من که برا .کردیم روشنرو  یکیکارناوال تار

ناخنام  ریز یهازهیر. سنگدادیفرمان چنگ زدن آسفالت رو م وار،وونهیم دبودم. سوزش معده

هام رو چشم خواستی. دلم مگرفتنیگوشت انگشتم، از هم سبقت م یفرو رفتن تو یبرا

 .شدیتموم م شهیهم یاز درد و تعفن رو داشت، برا یمنجالبکه حکم  یزندگ نیو ا بستمیم

! فکر یدینداشت. لعنت به مج انیعذاب قصد پا نیسرد و داغ، هنوز بهوش بودم و ا هامگوش

 ،یداغ عیکه همراه با ما یاخورد و سرفه جیهام پدندون نیبره. درد ب شیحد پ نیتا ا کردمینم

نداشت  یادهیاما فا گرفتم؛یهام به کار من دندونهم نذاشت یرو یمصادف شد. همه توانم رو برا

 یهوشیبا همه کم شدناش، به ب میاریهم افتاد و هوش یهام روو درد بهم غلبه کرد. لنگر چشم

بکشه. اصال ساعت چند  رونیانهدام ب کیتار هیشد تا من رو از سا یرد نم ی. چرا کسدیرسینم

وگونه چپم  مینیکه از چشم راستم به ب ی. قطره اشکگردمیبود؟ به رامش قول داده بودم زود برم

در حال شکل گرفتن بود و ناتمام  قمیمادرم انداخت. نفس عم یهانوازش دست ادیمن رو  د،یرس

 مطلق پرتاب شد و حس اطرافم از دست رفت. یکیاز تار یااهچالهیس یموند. ذهنم تو

 نهم فصل

موهام، موج  یال یمیمال میبودم و نس دهیدراز کش امون،خونه یمیقد اطیح یتو یهاسبزه یرو

. از کردیم مزده جانیدرخت نشسته بودن، ه یکه رو ییهاگنجشک کیج کیج ی. صدازدیم

. درخت بزرگ داشتمیخودم نگه م شیو پ کردمیرو بزرگ م یآرزو داشتم جوجه گنجشگ یبچگ

 ریرو ز یو طراوت یتازگ یبودم، بو دهیدراز کش رشیکه ز یهمون اطمون،یحوسط  یارهیو دا

 ریگرفتم و سرم رو طرف راست برگردوندم. تصو یقی. نفس عمکردیم مهیوارد ر الیس م،ینیب
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 ،یدیو و ناگهان نور شد اومدیم ترکی. نزدرقصوندیم شونیکه باد، موهاش رو پر یزن مومشک

 صورتم پخش شد. یتو

تر شدن بود. در حال واضح دمیرفت و د نیکم از بکم یاز هم فاصله گرفت. تار نیسنگ هامپلک

اتاق حکم  یرو تو یبه سقف خونه بود، نور کمرنگ هیکه شب یدیبه سقف سف دهیتک المپ چسب

چشم  تم،یفهم موقع یچراغ روشن بود. سردرگم، برا هیاتاق  نیا ی. انگار فقط توکردیفرما م

. نمینتونستم بب یاگهید زیسمت چپم بود، چ یفلز یپاتخت یکه رو یآب وانیچرخوندم. جز ل

 ،یدیشد یدرد تمام جوارحم رو لگد زد. بدنم با کوفتگ یکنم که به آن یخواستم بلند شم و حرکت

 من رو به خودم برگردوند: یبم یهام رو درد دار بستم و صدا. چشمدیچسب رشیبه تخت ز

 !؟یباالخره بهوش اومد -

. از در اتاق فاصله گرفت و نمشیبینم گهیکردم د یفکر م اش،افهیق دنیباز کردم و با د چشم

 .ستادیاومد. درست سمت چپ تخت ا ترکینزد

 .یرو نداشت دنمیکه ازت دارم، انتظار د ی. با شناختیهوشیسه روزه که ب -

هام رو مچاله کرد. سه روز؟ چه صورت و چشم ،یدارشیتر بردم و درد نعقب یرو کم سرم

ابروهام نقش بست و از  نیب یفیو معلق بودم. اخم ظر جیهوا گ یافتاده بود؟ انگار که تو یاتفاق

 به لکنت افتادم. یاشوک، لحظه

 من... چرا... چه... -

آورد  رونیب دشیسف یمانتو بیمجال نداد. دستش رو از ج نیاز ا شتریم، بخشک شده یهالب

 و دست راستش به بازوم نشست.

به  یشب بود که آرش بهم زنگ زد. گفت وقت میدوازده و ن کی. نزددمیم حیآروم. برات توض -

 عیسر یلیکردن. منم خ دایپ هوشیب ابونیبرداشته و گفته تو رو کف خ سیتو زنگ زده پل یگوش

که بود از  یبود. به هر زحمت میوخ یلیو حالت خ یبود مارستانیکه داده بود رفتم. ب یبه آدرس

خودم. بعد از سه روز باالخره، بهوش  کینیبه کل ارمتیو تونستم ب میرد شد سیپل التسؤا

 .یاومد

از اتفاقات  یزیرو مشت گرفتم و چ رمینبود. با دست ملحفه ز دایاز نگاهش پ یزیکه چ انگار

 آب، باز و بسته شد. یب یهام مثل ماه. لباومدینم ادمی ریاخ
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 .ادینم ادمی یزیچ -

 ادامه داد: یگرفت و با لبخند محجوب ینفس نیرام

 نگران نباش! هیعیکوتاه مدته. طب یفراموش نیکه به سرت وارد شده بود باعث ا یاضربه -

بود. ضربان قلبم،  رایرو پذ یو بدنم به شدت کوفتگ کردیالل شده بودم. سرم درد م شهیهم مثل

کنار  یفلز لهیکه با سُِرم متصل به م نی. نگاهم به رامزدیکند م یاطرافش، کم جاناتیبا تمام ه

شتر باز یب یسِرُم رو کم چهیو در کردیرفت افتاد. با دقت کار م یقرار داشت، ور م یفلز یپاتخت

 گفت: یزیچ نیکه رام بردمیم میشونیکرد. دست راستم رو به پ

 .یشیمبهتر  ی. چند روزم استراحت کنیخودت غذا بخور یتونیم گهیسِرُمه. د نیآخر نیا -

مدت  نی. تمام ادادیصبح رو نشون م قهیرفت و زمان حال، سه و ده دق لشیبه ساعت است نگاهم

 یکه باهاش رفتار خوب یدرصورت کردیکار رو م نیسرم بود؟ چرا ا یباال یاستراحت چیه یب

آدم خشک و  کردمی. فکر مکردمیاشتباه م نیبه رامهم من راجع دینداشتم. به خاطر آرش؟ شا

 ،یبود. با رخوت دلچسب یدکتر، آدم قابل اعتماد هیکه به عنوان  یدرصورت باشه؛ یمزخرف

جز صبر کردن نداشتم. کنار تختم  یاکردم خودم رو آروم کنم. چاره یهام رو بستم و سعچشم

. نمشیبب بهتر تونستمیهام باز شد و تازه مباالتر رفت. چشم یتخت کم ،یاو با زدن دکمه ستادیا

 نیرو پر کرده بود. رام مینیالـ*کـل،تمام ب زیت ینبود و بو مارستانیبه ب شباهتیکه ب یاتاق خال

 :دمیپرس ربطیگرفتم و ب ی. نفسدیباالتر کش نهیروم رو تا سـ*ـ دیشد و ملحفه سف کینزد

 !یمجهز کیچه کلن -

داشت  ینگاهم کرد و انگار که سع ی. با حالت خاصستادیفاصله گرفت و دوباره سرجاش ا ازم

پرپشت  لیسب یشد و حت یفیضع شخندیبه ن لیافکار معلق ذهنم رو بخونه. لبخند کنج لبش، تبد

حدقه چرخوند و همون  یرو تو زشیت یهااون رو پنهون کنه. چشم تونستیهم نم شیو مشک

 جواب داد: داد،یسر تکون م فیطور که خف

 جا نگهش داشتم! نیا یکه قاچاق ینباش یشخص نیتو اول دیشا -

ذهنم رو  تونستیهاست نقابش تجربه کرده بودم، مکه سال یخودش، با خونسرد الیخ به

م نشوند. من هم معتقد چهره یرو ،یاز سردرگم یاخم کمرنگ تفاوتش،یمنحرف کنه. لحن ب

لحظه برام  نیهم یکه تو یزیدرست مثل چ افتاد؛یاوج اعتماد اتفاق م یتو انـتیبودم که خــ ـ
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 قهی. زدمیبهت خودم دست و پا م یخودش، من تو الیعمق گرفت و به خ دشاثبات شد. لبخن

 اش رو با وسواس مرتب کرد و لب زد:اتوده شده راهنیپ

 صدام کن. یداشت ی. کاررونیب رمیم -

 برنداشته بود که دستپاچه حرفم منعقد شد: یقدم

 .میگوش -

کنارم  زیگر ممرتبش، اشاره یبود. با ابروها شیدفاع واریپهنش، د یهاسمتم برگشت و شونه به

 دیشد و راهش رو به سمت در سف بینگاه انداختم. دست به ج زیگرفته، به سمت م یشد. با گردن

رو شروع کرده بود. دست  یبد یبدنم، دشمن یو کوفتگ دمیخودم رو باال کش یاتاق ادامه داد. کم

پَر شده هاش لبدار بود. گوشهشکسته و خراش یصفحه گلسش کم رو برداشتم. یو گوش بردم

. انگار که کردیم ییصفحه خودنما یرو امیتماس و پ نیرو فشار دادم. چند یو دکمه پاور گوش

 نیمز نهیبه رنگ آ ،یزیاش از تمبود. شارژش کامل بود و صفحه دهید ییتازه رنگ روشنا میگوش

 و وارد صفحه تماس شدم. دمیرمز رو کش یشده بود. الگو

گذاشته بودم.  لنتیسا یبود که رو یاز آرش که مربوط به همون شب پاسخیتماس ب زدهیس

هام شک به چشم دمیدیکه م یزیگرفته بود. با چ یبه باز یادآوری یذهنم رو برا یکم یزهایچ

تماس  خیتار نیاز رامش! عادت به زنگ زدن نداشت. آخر پاسخیکردم. شصت و نه تماس ب

و با دست  زدیدلم رو چنگ م ییبود. ُهل و وال دهینه صبح. حتما نخواب اعتبود. س روزید یبرا

از رامش. صفحه باز شد و فقط نوشته بود:  امیو سه پ ستیرفتم. ب هاامیسمت پ ،یلرزون

کره؟  یرفت خبر؟یب ی. کجا رفتیگردیزود برم یگفت». کردیآخرش با همه فرق م امیپ« !؟ییکجا»

 «فقط نگرانتم. برگرد! ؟یباش مقرار بود پشت یجور نیا

 رونمیو ،یبیهم رفتن، مصمم شد. آشوب عج یرو یهام براپاور رو فشار دادم و چشم دکمه

 یبودم. ضعف یضعف، شاک نیکردم از جا بلند شم و از ا ی! سعکردم؟یکار م یچ دی. باکردیم

گرفتن از هم، وارد دست سرد و لمس  یشیهاش با پکه قطره یشده بود. سِرُم رمیبانگیکه گر

 ی. نفسنمیبش زیخ میکرد و تونستم ن میهمراه یرو برداشتم. کش وقوس درد دار رفتنیم مشده

خشک و گرفته،  میتنفس ی. مجاردیرسیالـ*کـل به مشامم م زیتند و ت یگرفتم و دوباره همون بو

و  دیسف کی. سرامدیرس نیدست به تخت، پاهام به زم ،یکوتاه یدرد بود. با تار نیساقدوش ا
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. باهمون بدن گر گرفته، به سمت انداختیبه تنم م یلرز کرد؛یکه پاهام رو نوازش م یسرد

. کردیراه رو برام هموار م ،یآروم یهادست راستم بود و قدم یپنجره ته اتاق راه افتادم. سِرُم تو

 شده بود. یدیسف یهالهیحصار م ریدرگبود که پشتش  ییکشو نگاهم به پنجره

تنم  یهابه لباس ی. نگاهکردینم یاریافکار  نیچهار صبح بود و ذهن مسمومم، با ا ساعت

. با سردرد کردیم یکجکه به تنم، دهن یگشاد و زار شرتیانداختم و همون شلوار تنم بود. ت

 دیسف یوارهایبه در بودم. د رهیتخت نشستم و خ یبه سمت تخت برگشتم. رو ،یاشده نیعج

دونستم  ی. نمکردیور مرو به سمتم حمله وارهایکه انگار د یریو دلگ فشردیرو م وماتاق، گل نیا

بسته  یقلبم به کند یهاچهینبودم. در روحیب یوارهاید نیواقعا قادر به تحمل ا ایاز توهماتم بود 

هم  یهام روکه چشم یارست لحظههام بشه. دچشم فیخواب، حر خواستی. دلم نمشدنیم

 چهارچوب در قد علم کرد. یتو ن،یشد، در اتاق باز شد و قامت رام ریجاگ

 ی. سوزشدیکش رونیسِرُم رو از دستم ب ،یتر شد. بدون حرف کیو نزد دمیدیرو تار م اشچهره

و براقش،  یمشک یهاهام، گرفت و با چشمانگشت نیشد. سِرُم رو از ب میاریکه انگار باعث هوش

که هزاران سؤال ته ذهنش رسوب  ی. نگاهشناختمینگاه آشنا رو م نیشد. ا رهیمتفکر بهم خ

 یااز اتاق رفت. من رو با هاله رونیبه ب ،یم رسوند و با تکون دادن سربه شونه ی. دستبودکرده 

 از ابهام، جا گذاشت.

نزارم، آفتاب رشد کرده  یهاچشم .دمیکشیها بود که انتظار صبح رو مو ساعت بردینم خوابم

کرد.  شیکنارم روشن شد و گردش چشمم، همراه میاتاقم رو از نظر گذروند. صفحه گوش یتو

به شماره نبود. انگار قبال  هیکه شب یرو زدم و شماره ناشناس یصفحه بود. رمز ورود یرو یامیپ

. یگرفت دیکه حرفم رو ند یهست یآدم جالب». گفتیم یاگهید زیبار چ نیداده بود و ا امیپ مهم به

سرم  یهاش توو حرف شدمیم ارتریهر لحظه هوش« . با دختره وداع کن!یتو انتخابت رو کرد

خشک  یهابود. از جام بلند شدم و شوکه، دستم به لب یچه باز نی. دختره؟! رامش؟! ادیچرخیم

 یبه صفحه گوش رهیا دهان باز، خکرد و ب یکمرم رو همراه یگود ،ی. عرق سرددیم رسشده

 بودم.

و پمپاژ قلبم  زدی. دستپاچه و سرگردون، به اطراف نگاه انداختم. سرم نبض مکردمیم یکار دیبا

رفتن نداشت.  یبرا یراه گهیکه د یداشت و آب دهن یفیهام لرز خف. دستکردیکار نم یبه خوب
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 یفلز زیم ینبود. به سمت کشو بمیج ی. توگشتمیم چییگرفتم و به دنبال سو ینینفس سهمگ

رو  یکردم. تلوتلوخوران، گوش دایرو پ چییباز شد. سو یکم ،یسخت یرفتم و درش با زنگ زدگ

باز  ،یرفت و در کمال ناباور نییپا شیسرد و فلز رهیبرداشتم و به سمت در راه افتادم. دستگ

قفل بود! به چهارچوب در نگاه  شد. در نییباال و پا ی. دوباره امتحان کردم و فقط کمشدینم

و به جون در افتاده بودم؛ اما  زدمی. شروع کردم به در زدن. مشت مشدیباورم نم و کردمیم

 .گشتیمغزم، به خودم برم یهزارتو یصدام تو نکهیغافل از ا

 یبا نور قرمز ،یجنوب واریکه کنج د یکیکوچ نیکار برداشتم و نگاهم به دورب نیاز ا دست

 شد،یم یاکه مشرف به باغ متروکه یاپنجره یافتاد. درست دست چپ و باال کردیم ییخودنما

 یچارگیرو داشتم که با ب ی. حس مرده متحرکدیاتاق چرخ نیگرفتم و نگاهم ب یبود. نفس سرد

 یکه حکم دشمنم رو داشت بود و معن ینیابرو نگاهم با انزجار، به اون دورب ری. از زهخورد بیفر

و در حال کلنجار با  دمیکش شیشده به ر نیبه صورت مز ی. دستکردمیرو درک نمکار  نیا

رو شروع کردم که خودم هم  یشدن، اعالم جنگ دهییهم سا یهام که روبودم. دندون تمیموقع

 .دونستمیآخرش رو نم

شدم. از جا  یسِرُم راه لهیچپوندم. پا تند کردم و سمت م بمیرو داخل ج چمییو سو لیموبا

قلب  یقدم برداشتم. بلندش کردم و تو نیمتحمل نبود. به سمت دورب یادیداشتمش. وزن زبر

. کردیآتش درونم رو آروم نم ن،یشکستن و خاموش شدن دورب ینشونه گرفتمش. صدا ن،یدورب

 دادیم هامهیکه حس خفقان به ر یارهیبردم و با همه توان به دستگ ورشیدر  تبه سم درنگ،یب

ضربات مستمرم تمام عضالت بدنم رو به وجد آورده بود. باالخره،  یبار و صدا نیزدم. چند

نداشت.  یحس ها،یکاش رحمیب یکه از سرما ییپام افتاد. پاها ریبا همه توان، به ز رهیدستگ

 و در باز شد. محواله در کرد یلگد

 ییخودنما ،یقرمز یهالهیبا م یاشهیشدم. ته راه رو، در ش رهیکه مقابلم بود خ ییروراه به

 یدیکه ام ی. با همه توان به سمت نورکردیم تمیکه وسط راه رو، به جلو هدا ی. تک المپکردیم

که  یاشهیگذروندم. به در ش دیام یرو با همون کورسوراه یکی. تاردمیدو زدیازش سوسو م

 دهیرو به جون خر یکه بازساز یاکهنه یروچپ و راستم جلب شد. راه یتوجهم به دوراه دم،یسر

 یکه انتها یکیتار یرو. دو راهکینیکل گفتیم یسگدون نی. به اکردیم دادینم ازش ب یبود و بو
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که  یخوف ناک یبهش نگاه کنم. فضا خواستیدلم نم یداشت، دو طرفم بود و حت ینامعلوم

 یاشهیدر شبرافروخته، از  یکنم و با نفس یباعث شد مکث کرد،یتوهماتش م ریرو اس مهاچشم

به شدت به  ،یو باد خشمناک دمیحضورم شد رو به جون خر یرایکه پذ ییبزنم. سرما رونیب

 خیشده بود،  دهیپوش یگشاد و نازک راهنیکه با پ منهیسـ*ـ یسمتم حمله کرد و انگار که رو

 .دنیکش ینازک

 دیرسیکه به صبح م ییاول و سومش کنده شده بود، گذر کردم و تازه هوا یهاییسه پله عبور از

برداشته بود؛ اما حالم همچنان دگرگون و دچار آشوب  بانمیدست از گر ی. انگار کسدمیدیرو م

 ؛بود یمیقد یامدرسه اطیبه ح هیبودم که شب یاطیح یحال به راهم ادامه دادم. تو نیبود. با ا

 .دادنیرو نشون نم نیکه پشت سرم جا گذاشته بودم، ا ییروهااما راه

بود.  یپر از خفقان و تعفن گرفتگ گن،یم یبهش چ یحت دونستمیمحل که نم نیا یجا مهه

به در بزرگ  دنیرس ی. همه توانم رو برادیکشیم دکیرو به  یرمقیو تنم ب سوختیهام مچشم

ناتوانم که به  یروم بود، جمع کردم. پاهاو روبه یزدگبه زنگ نیهاش مزکه لبه یو قرمز رنگ

 شد. تیتا مغزم هدا یدرد د،یرس اطیح یهاهزیسنگ ر

که روش  یچییبودم. اگه سو نمینبود؟! به دنبال ماش یباز کردم و چرا کس یرمقیرو با ب یآهن در

 یرو زدم و به دنبال صدا ری. دزگبودیم دیجاها با نیهم نممیدستمه، پس ماش یبود حاال تو

گوشم زنگ زد و  یروم، توروبه کیکوچه بار یفضا یتو ییگوش به زنگ شدم. صدا ن،یماش

 دنشون،یکه با د ییهام رو باز نگه داشتم. چراغدر حال بسته شده یهابه آونگ شد. چشم لیتبد

رو  نیبست پارک شده بود رفتم. در ماشکوچه بن یکه انتها نمیبرام زنده شد. به دنبال ماش ایدن

 به سرعت باز کردم و سوار شدم.

رو بلد بودم.  شیخونه و حوال ریکدوم منطقه در حال حرکتم. من فقط مس یتو تمدونسینم یحت

که  ییبه جلو و هوا رهیبودن رو پاک کردم. خ دمیکه مزاحم د یبا پشت دست، قطرات عرق سرد

 رهیخ ،یپدال گاز فشار دادم و به صفحه گوش یرو شتریرو ب جونمیب یپاها شد،یتر مروشن

 یکه خونده بودم، تو یبه خونه بود. مدام تمام جمالت دنیرس یبرا دمیامکه تنها  یشدم. نقشه ا

که به خونه  یو داخل فرع دیخاریخورد و معلق بود. گوشه چشمم به شدت م یسرم چرخ م

 باالخره، تونستم به خونه برسم. شد؛یشدم. باورم نم دیرسیم
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باز شد و دستم، گره  یکی. در با تگشتمیم دیبه دنبال کل بمیج یشدم و تو ادهیپ نیاز ماش تابیب

پنج و  ،یگوش یبود. ساعت رو لیما یو صورتم به ُگرگرفتگ زدمینفس مشد. نفس میتوانیب

 هاکه گِل رو به خودش گرفته بود، از سنگفرش یی. با پاهاشدیم ادآوریصبح رو  قهیو پنج دق یس

به سمت  خته،یربان قلبم، افسارگسرامش، ض یادآوریعبور کردم. صورتم از درد جمع شد و با 

هام، دستم به لب ی. با فشاررفتیم یهام به تارپله دوم خم شدم و چشم یکرد. رو تمیدر هدا

 . تحمل نکردم و به محض باز شدن قفل در، داخل شدم.دیدر رس رهیسخت به دستگ

خونه بود. چشم چرخوندم و عطر خونه  نیا تابیو دلم ب کردیم ییهال خودنما یتو یکمرنگ نور

و در پشت سرم بستم.  کردیکه صورتم رو نوازش م یمطبوع یکردم. گرما هیهام هدرو به نفس

تابلوفرش، نشسته  ریمبل ز یروم روکه درست روبه یچشمم به فرد ریخونه مسکوت بود و متح

و سالم  حیکه صح نی. از اشد یپهنم جار یهالب یو سرخوش، رو ارادهیب ی. لبخنددبود، خور

انگار که  م،هیو ر دیلرزیم یهام از خوشبهم رجوع کرد. دست یبیحال عج دمش،یدیروم مروبه

 یهام، به سمتش رفت. قدمشد و دست ترقیهام عمگرفته بود. نفس شیرو در پ یراه آزاد

 از جاش بلند شد. یبرداشتم و به تند

به سمتم قدم برداشت. از  حالت،ی. بنمیاش رو ببشده دیصورت مثل گچ سف تونستمیم تازه

 بارنیمونده رو کوتاه کرد و ا یجلدش رفته بود. فاصله باق یتو یزیحرکت منع شدم و انگار که چ

کنه. اخم  قیرو بهم تزر یاومد؛ اما تونسته بود نگران هاش،رچشمیز یروم بود. کبوددرست روبه

. سرتا پا از نظر گذروندمش و با دیرس جونشیب یازوهاکردم و دستم ناخواه، به ب یکیکوچ

شده  ختهیر یشلخته یبود. موها رهیهام خاش، به مردمک چشمو خشک شده کیکوچ یهالب

خوشحال بشه؛ اما  دنم،یبا د کردمی. فکر منشستیصورتش، به صورت رعناش، خوش نم یتو

 .کردیظاهر شده باشه، نگاهم م روش یجلو یانگار که روح

صورت نزار، به رامش  نیباز کرد و نتونست کامل اداش کنه. ا یزیدهن به گفتن چ ناباور،

 ستیهام اگونه یصورتم چشم چرخوند و مردمک لرزونش، رو یتک تک اجزا ی. رواومدینم

ور به سمتم حمله فش،یضع یهاو با مشت زدینازک و کرم رنگش، به تنش زار م راهنیکرد. پ

حالتاش رو درک  نیهاش رو قفل کردم و اهام، دستو با دوتا دست دیکوبیمشت م یدرپیشد. پ

شد. به سرعت،  نیزم هیقامتش هد توان،یب کرد،یتقال م ژنیاکس یاذره ی. انگار که براکردمینم
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بودن نداشت. هل شده و مغموم، با همه توان،  نیسنگ یبرا یکتفش بردم و جون ریدست به ز

 صداش کردم:

 امش!ر -

هم آوا شد. سربلند کردم و درست، صورت سرخ  یاگهیشخص د یصدام درست با صدا و

رامش که  ی. موهاکردمی. شوکه و لکنت افتاده، ملتمس نگاهش مدیسرتا پام رو کاو ن،یرادو

با دو خودش رو به رامش رسوند. قطرات درشت اشک دور  نیبود و رادو ریدستم اس یرو

 ن،یزم ی. من رودیو خواهرش رو برادرانه به آغـ*ـوش کش بودرو احاطه کرده  زشیر یهاچشم

 یگر بودم و براکه به صورتش زد، روح از تنم جدا کرد. مبهوت نظاره یآروم یلیپناه گرفتم و س

 آورد،یقلبم فشار م وارهیبه د یوانگیکه با د ی. شدت ضربانزدمینم یکه صدام نلرزه، حرف نیا

 بود. نیگاز حد سن شیب

تابلوفرش  ریمبل دونفره ز یاز جا بلند کرد و رو ،یخواهرش رو درست مثل پر کاه نیرادو

 زده،رتیبرگشت و من همون طور ح یآب وانیخوابوند. به سمت آشپزخونه رفت. به سرعت با ل

و  کردمیگرفتن نداشتم. فقط نگاه م یبرا یکف سالن نشسته بودم. دست خودم نبود و نفس

قطرات آب رو به صورت  یبه آروم نیخشش، آرامش روحم بشه. رادو بدون یودم صدامنتظر ب

شده بود،  یراه نییبه سمت پا اراده،یکه ب یو دست لرزونم مشت شد. قطره اشک ختیرامش ر

 هاش همراه شد.باز کردن چشم یرامش برا ن،یسنگ یبا نفس

خشکم نقش بست.  یهالب یرو رت،یتوأم با ح یداده بودن. لبخند هیرو بهم هد ایکه دن انگار

رامش همچنان بسته بود  یهازانو، به سمت مبل رفتم. چشم یرو فراموش کردم و رو میدلمردگ

 یدست خواهرش رو دو دست نی. رادوگرفتیحالش، نبضم رو م نی. ادیکشیو آروم نفس م

 چهرش،یصورت پر یرو یفیم ظرافتاده بود. اخ نییپا پناه،یب یمثل چنار ش،بود و سر دهیچسب

 کرد: یاز ته حلقم، نافرمان ییجامونده بود که صدا

 رامش؟! یخوب -

 یوهم ش،یدگییکه سا ییهاهمراه شد. دندون نیحرف، با سربلند کردن و نگاه نافذ رادو نیا و

 یبرا ییگرفتم و به رامش رسوندم. رامش تقال نیدار رادو. چشم از نگاه تبرسوندیبه فضا م
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پاش چمبره زده بود، موهاش رو پشت گوش  ریکه ز نینشست. رادو زیخمیبلند شدن کرد و ن

 سپرد.

 !؟یخواهر یخوب -

درد دارم، به  یتکون داد و از جام بلند شدم. مسرور از خوب بودنش، با پاها یآروم سر رامش

 آورد. ورشیبه سمتم  ،یبه تند نیکه رادو رفتمیم ییسمت دستشو

 تا االن؟! یبود یکدوم گور -

 یا. صورت برافروختهدیبود به صورتش رس دهیبه دور مچم چسب وارچکیاز دستش که پ نگاهم

 ی. انگار که اون هم منتظر جوابکردیو صامت نگاه م حالیکه ب یو رامش دیلرزیکه از خشم م

 شد.دهنده ادامه نیو رادو میم بود. نگاه دزدخوردهتن زخم یبود و ذهنش درحال بررس

 یبعد از سه روز ساعت شش صبح اومد تیوضع نیبا ا ه؟یصورت و حال و روز چ نیبا توام. ا -

من  چارهیخواهر ب ؟یکرد یخودت چه فکر شیسکته کنه؟! پ دنتیخواهرم با د یگیخونه و نم

کره! تو  یرفت کردی. فکر مگردمیبرم یبهش گفت گـهی! م؟یفهمیجا منتظره. م نیسه روزه ا

 هان! ؟یشخم زد مونیکه به مزرعه زندگ یهست یچه جونور

 ن،یشدم. جشن، ماش ادآوریسپرده بودم رو  یکه به فراموش یحرف، تمام اتفاقات نیا دنیشن با

مغزم  یرو به هزارتو ی. گوشم سوتدیکش یری! چشم بستم و سرم تیدیها، و در آخر مجاون آدم

 دی. من مقصر بودم و حاال باکردینگاهم م طورنیهم نیبه سرم دادم. رادو یو تکون فرستادیم

هام دردار از هم شد و لب دهی. دستم به رون پام کشانیب رونیوهم ب نیکه از ا گفتمیم یزیچ

 فاصله گرفت:

 بودم. نشد خبر بدم. واقعا متاسفم! مارستانیمدتم ب نیتصادف کردم. ا -

که  یشد. ملتمس بهم چشم دوخت و غم زینگاه رامش، تبه سرعت شل و  نیرادو دست

. زدیجلو کشوند و مستمر پلک م یکرده بود، دلم رو لرزوند. خودش رو کم یهاش رو ابرچشم

. دادیآزارم م ،ینیسنگ نیو ا دمی. نگاه دزددمیفهمیرو از هر حرکت اخمش م نینگرانم بود و ا

 ینازک یابرو نی. رادوکشوندیخودش م یمن رو تو مثل مثل برمودا کردم،ینگاهش م شتریاگه ب

هاش رو گره هم کرده بود و مدام که باز هم باورم نکرده. رامش انگشت دونستمیباال انداخت و م

چه طور تونستم از اون مهلکه  دونستمی. خود هم نمکردیم یکنار ناخن شستش باز شهیبا ر
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از نظر گذروندم و انگار که  ن،ییباال و پا یدستم رو گرفت و کم نی. رادومجون سالم به در ببر

 :دیو پرس دمیعقب کش ی. خودم رو کمگشتیم یزیدنبال چ

چشمت مثل کتک خوردنه تا  ریز یکبود نیا ه؟یکه فقط صورتت زخم یکرد یچه جور تصادف -

 بارم شده راستش رو بگو! هیتصادف. 

خمـار و  یها. نگاهم سمت رامش که با چشمستیر ننکنه دست بردا میج میاگه س دونستمیم

 اصرار کردم: یافائدهیب دیشد. لکنتم رو کنار گذاشتم و با تاک دهیبود کش مرهیاش خپف کرده

 راست گفتم! -

حرکت  یهام رو به تعجب سوق داد. توشد، چشم نیگزیجا نیرادو یهالب یکه رو یشخندین

باال زد. هل کرده دستم به دستش  نهیرو تا جناغ سـ*ـ راهنمیدستش به سمتم اومد و پ ،یآن

. سرش رو با کردیم کرده بود، نگاه یکه درست سمت چپ بدنم رو طراح ینشست. به کبود

 تمسخر کج کرد.

گفتم، خودت رو  شهی. همنیتصادف مشت با بدنته تا ماش هیشب شتریبوده. ب یتصادف جالب -

 !ریدست باال نگ یادیز

 یمن بود که کنجکاو ری. تقصدمیکش نییپا یرو که تا نصفه باال بود، با عصاره شرمندگ راهنمیپ

هام گرفتم. چشم شیرو در پ یتفاوتیو ب اوردمیخودم ن یرو دست کم گرفته بودم. به رو نیرادو

 حدقه چرخ خورد و لب زدم: یتو

 حموم. رمیم ،یکنیم یچه فکر ستیمهم ن -

به  تونستمینم یشدم. حت یبزنه، به سمت حموم راه یاگهیحرف د نیکه رادو نیاز ا قبل

محاکمه نداشتم. در  نیا یبرا یبزهکارم و جواب دونستمیدلخور رامش نگاه کنم. م یهاچشم

که به  هایکاش یاز ابهام جا گذاشتم. سرد یاهاله یحموم رو باز کردم و خواهر و برادر رو تو

تخته  یرو رو چمییو سو ی. گوشدمیرو به تن کش یفیلرز خف د،یم رسجون و زخم شدهیب یپاها

 حوله مهمون، متشکرشون بودم. دنید یدر گذاشتم و برا یرورختکن روبه

. همون رفتمیبه سمت اتاقم م شتر،یب دنیدرد نکش یخرامان، برااومدم و خرامان رونیحموم ب از

. هر لحظه کردمیاز حوله خودم رو تحمل م ریغ یابار حوله نیاول یبودم و برا دهیها رو پوشلباس
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رو هم  لهپ نیشد و آخر دهیکش واری. دستم به دکردیحرکت م قوایو پاهام ب شدیکم م میاز انرژ

 از اتاق رامش درز کرد: نیرادو یکه صدا گشتمیکردم. به اتاقم برم یط

 !ادینه رامش. حرفت رو قبول ندارم. بگو بابا ب -

 :دمیشنیوحشت زده رامش رو م یبار صدا نی. ادیعبور کرد و به گردنم رس از موهام یآب قطره

نقطه  یدونی. لطفا! تو که مشهیبشه. نگران م یکه چ ادی! بابا بنینکن رادو یوونگیتوروخدا د -

 شو! باالخره که اومد. الیخی! بکنمی. التماست منهیهم زییضعف ژا

 شد. داریپد نیداد رادو یبعد از صدا یزیضربه زدن به چ یصدا

رو نابود کرده. آخه حال و روزت رو  مونیتو؟ باالخره اومد؟ به درک که اومد. زندگ یگیم یچ -

 بوده. یحداقل به بابا بگه کدوم گور گـه،ی. به ما که نممیکرد ی. بسه هر چه قدر پنهون کارنیبب

 آخه. شنوهی! مواشی! نیرادو واشی -

 شد: نیداد رادو یبا صداباز شدن در، توأم  یصدا

 به درک! -

کرد و بدون فرار کردن و  ستیا دنمی. با دکردیباز، نگاهم م مهیدر ن یاز ال ،یرگیبهت و خ با

که دست به دهان  دمیدیبار رامش رو کنارش م نیباز شد و ا شتریگرش بودم. در برفتن، نظاره

کج کرد. چشم ازشون گرفتم  یاچونه نیاش داد و رادواز پشت بسته شده یبه موها یگرفته. تاب

 یبرق رو زدم. هوا دیها بودم. در اتاق باز کردم و کلحرف نیو به سمت اتاقم رفتم. فگارتر از ا

 نیب یموند. درد نیتخت نشستم و نفسم سنگ یاتاق کرده بود. رو میتقد یخاص یکیتار ،یابر

 یپاتخت یرو رو لیو موبا چییخودم رو منقبض کردم. سو یچرخ خورد و کم منهیقفسه سـ*ـ

 . محتاط از جا بلند شدم و به سمت، کمد راه افتادم.کردمیهام رو عوض ملباس دیگذاشتم. با

 یطور که به سمت پاتخترو تن کردم و در کمد رو بستم. همون میمشک شرتیت یسخت به

صفحه،  یرو ممهیصورت نصفه ن دنیرو برداشتم. قبل از زدن دکمه پاور، د میگوش رفتم،یم

ها که سال یداشتم. من نهیبه آ یمبرم ازی. نکردیم دنیکه درونم بود رو مجبور به زبانه کش یشیآت

دم  یچوب یجالباس نهیها، به آاومدم و با عبور از پله رونیبودم. به سرعت از اتاق ب زاریب نهیاز آ

ابروم نقش بسته بود و گوشه راست لب  کیتا نزد یواضح یچشم راستم، کبود ری. زدمیدر رس

 یرو یکیبزرگ و کوچ یهاخراش نی. همچندادیم شیسانت نما کیرو به اندازه  یپارگ مینییپا
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که خودش رو تو دل لبم جا داده  ی. دست چپم ناخواه به سمت پارگکردیم ییودنمام خچهره

 شد. دهیبود، کش

هام مردمک چشم یشده بود. غبار غم رو دهیتک م انگار کهببن ابروهام نفوذ کرد و چهره اخم

 دشیکه تمام ام یرو برگردوندم و شخص نهی. از آدییسایدلم رو م یو حس بهت و عذاب دیدویم

 یونهام تک. لبکردیاز کلمات، نگاهم م یخال ییهاپر از حرف و لب یکرده بودم، با نگاه دیرو ناام

بزنم.  یحق با من نبود، نقاب حق به جانب یوقت تونسمینم گهی. ددمیخورد و شرمنده چشم دزد

 اششهیبه ر شهیت ،یبا نامرد طورنیو من ا کردیکه ازم م ی. از دفاعدمیکشیانگار که خجالت م

 ام. دستم به رون پدیبلعیخودش م یو من رو تو کردیدهن وا م نیزم خواستی. دلم مزدمیم

 شد: ازاندنیطن فشینرم و ضع یشد و صدا دهیکش

 گم؟ی. درست میحس نیهمچ هی. یپنهون کن یزیچ یخوایمثال م ای. یاسترس دار یعنی نیا -

 .یکنیکار رو م نیا شهیهم

 زی. نگاه رشناختیاما چه خوب من رو م نشست؛یصداش، به مزاجم خوش نم یتو عجز

مِن گرفتم و با ِمن یکالمش نداشتم. نفس قتیحق یبرا یبهش انداختم و جواب یرچشمیز

 ادامه دادم: یناواضح

 !م؟یحرف بزن شهیم -

رو حس  یهام نقش بست. قلبم شدتلب یرو یجونیهاش، پرواضح بود و لبخند بچشم بهت

در،  یحس نکرده بود. به سمت در برگشتم و با صدا ،یحضور کس یکه تا به االن برا کردیم

 یشلوار ورزش بیبود و دست به ج یابر یساقدوش هوا یمیمال میشد. نس عیرامش به دنبالم مط

از  یش کمآروم به جلو قدم گذاشتم. پاها ن،یرادو دیسف یهاییدمپا دنیپوش ابردم. ب میاسورمه

با تمام  خواستیو به سمت رامش برگشتم. دلم م ستادمیها ابود. وسط سنگفرش ترکیمن کوچ

که  آوردیم مبه حنجره ید بودن، غرور داشتن، آزارمر ی. گاهکردمیمحکم بغلش م هام،یدلتنگ

 یکه رقاص باد بود، صورتش رو نوران شیتونیز ی. موهاشدیهم باز نم ودماش به دست خهگر

 بود و رک شدم: شیشونیقاب پ یفی. اخم ظرکردیم

کله شق و  ادیتره؛ اما زو کاراش باشه. درسته ازت بزرگ نیحواست به رادو خوامیازت م -

 .هیانگار ارث تونیلجبازه. البته، لجباز
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هام نگاهش از چشم یزیحرف، ت نیا دنی. با شنکردیسردرگم گوش م یبا احساسات یول باتوجه؛

 یبه بازو ینبود. دست یاش، کار راحتگرفتن چشم غره دهیشد و ناد ترظیدور نموند. اخمش غل

هاش رو دوباره عوض لباس دیرسیو به نظر م دیکش شیانسکافه دارنیبلوز آست ریپنهون شده ز

 کرده.

 نی. رادوبرهیحساب نم یجز بابا از کس یدونی. خودتم مخونهیکنم؟ خطم رو نم کاریچ یگیم -

 .شناسمشیعوض شده. انگار که نم

 رها کردم. کنترلیرو ب شخندمین

 یشمیبا دختر ابر نیسر اصل مطلب. رادو رمی. ممی. بگذرکردیم یمدت نقش باز نیتمام ا -

 نداره. ازش دورش کن! یخوب یاما فکرها دونم؛یقصدش رو نم قیدق یعنی. ختهیرو هم ر

 خاروندمیم اش،دهیباال پر یکمون یدرشت شده و ابروها یهابه چشم توجهیابروم رو ب گوشه

 وجه نشده باشه لب زد:که مت یکرد. طور لیسمتم ما شتریکه دهانش رو باز و صورتش رو ب

 ...نی! مگه دخترم داره؟ اصال...، ا؟یگفت یچ -

 گرفتم. یکه دچارش شده، بود. نفس یبودن جمالتش، نشون دهنده شوک و لکنت دهیبر دهیبر

 دونم؛ی. خب البته واقعا هم قصدش رو نمستیکاره ن نیا نیرادو یبگ یخوایباورش سخته. م -

 یکار دیبا دهینکش کیبار یبزنه. درواقع تا کار به جاها بیآس یجز من به کس تونهیاما انگار نم

 .میکن

 نشوند. شیو صورت کیکوچ یهابه لب یمسخ شده، دست رامش

 جا پرم. نیتا ا گهید یوا کنه؟یکار رو م نیچرا ا نیدخترم داره. رادو دونستمینم -

 م چرخوندم.هام جمع شد و چشاشاره کرد. لب شیشونیبا دست به پ و

. خودت خوب گهید لیدال یلیخان اثبات کنه. رقابت با من و خخودش رو به نصرت خوادیم -

 .میرو دار شیپ یانره، بد مخمسه شیکه اگه کار درست پ یدونیم

به  خواستیکه م یاها، درست لحظهتکون داد و محو سنگفرش یسر نیسنگ قرار،یو ب کالفه

شد.  رهیهام خبه چشم ز،ینشست. به سرعت و ت جونشیب یسمت در برگرده، دستم به بازوها

 یگرفت. لب یینگاهش در حال ذوب شدن بودم که با مکث، دستم از دستش، راه جدا شیآت ریز

 کرد: زمزمهتر کردم و خسته 
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 .کنمی. گفتم باهاش صحبت مگهیباشه د -

 که شب و روزم رو ازم گرفته بود، مطرح کردم: یسؤال ط،ایرو کنترل کردم و با احت خودم

 هوم؟ ؟یکنینم یتو که بدون اطالع من کار -

دراومده بود،  یاکه به رنگ طلبکارانه یمتعجب یخودش رو جابه جا کرد و چشم از صورت یکم

امون بودن، برگردوندم. مکالمه یگل، شنوا یرز دست راستم که ب یهاگرفتم و به سمت بوته گل

بهش اعتماد کنم و  دیبا گفتیکه م ییذهنم، با قلبم در حال مذاکره بود. صدا یتو یزیاما چ

 جوابم رو داد: ،ی. بدون دستپاچگدادیهلش م یدیاز پشت، به غبار ناام یاگهید یصدا

 نه! -

بود  دهیوار، نفسم رو چسبذهنم که خوره یو مقتدر، اونقدر که وسوسه شدم سؤال بعد محکم

. کردیحال ذهنم رو خوب م ش،یبا جواب بعد دیبپرسم. اگه جوابش انقدرقاطع بود، پس با

 فرد مقابلم، رک شدم: یبار، برا نیاول یوسواس رو کنار گذاشتم و برا

 !ه؟یچ یدیات با مجرابـ ـطه -

رو  دنشیترس بارنیا داد،یاز تعجبش مکه تا چند لحظه قبل، ندا  یشونیشدن خطوط پ کمرنگ

با  ،یهاش گره هم شد. بدون حرکتدست ش،یبه عقب برد و با تشو ی. قدمدیکشیبه رخ م

آرومم کنه. رامش اهل طفره رفتن نبود،  یاهاش بودم تا با گفتن کلمهاضطراب منتظر حرکت لب

 یهاپلک ی. چند باردکریم نمحواله یخوب یهاش، خبرهانه. دهشت چشم نم یحداقل برا

 که بپرسم، جواب داد: نیخشکش رو تکون داد و قبل از ا

 !یرابـ ـطه عاد هی -

بود که بدنش  یاش به تن انگشت شست دست راستش، حرکاتناخن انگشت اشاره دنیچسب

 یکرد تا برا یذهنش ازش گرفته بودش. امروز کار یکه وهم تو یاری. اختدادیانجام م اریاخت یب

لبم نقش بست و  یرو یبا بدجنس ی. پوزخندرمیبگ دهیبودم رو ناد دهیکه شن یبار، دروغ نیاول

تکون دادم و بدون در نظر گرفتن قدرت کلمات،  یذهنم معلق بود. سر یتو شآر یهاحرف

 جواب دادم:
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 خوبه که ازت یجور هی. گمیاتون رو مخوبه. رابـ ـطه یلیخ ه؟یو عاد یکه رابـ ـطه کار یگیم -

 یجور هی. کنهیم دتیکه انگار تهد یجور هی. یریبگ یشمیدستور اخراج من رو از ابر خوادیم

 که... یجور هی. یایعشـ*ـوه م یشمیابر شیصدات شنوده باز هم پ یدونیکه م نیکه با ا

 بسه! -

که سرش داد  دمیهاش رو گرفته بود. به خودم اومدم و دبسته و با دو دستش گوش هاشچشم

 یتنگ م،نهیو قفسه سـ*ـ زدمینفس مجوابم رو داده بود. نفس یادی. متقابال با فرزدمیم

 برهیجون رامش و یب یهاو دست کردیاظهار وجود م هامهیر نیب ی. دردکردیم رو باز نمحنجره

و  کردیم یتمام بدنم رو همراه یاکه زده بودم شدم. واهمه ی. تازه متوجه گنددیلرزیموار 

 :دمیهاش مقطع و ناهموار بود. هل شده لب گزسنف

 ؟یخوب -

که عقب رفته بودم رو برگشتم.  ی. قدمدمیکش یااومد و نفس آسوده نییآروم پا هاشدست

باز شد و انگار که مردمک  نشیآتش یهابودم که چشم یچشم انتظار یتو ،یمنتظر حرکت

گر شده بود. چونه خوش تراشش که سفت شده، نظاره وقفهیب یاهاش، دچاره زلزلهچشم

 کرد. دایاش، راه خروج پگرفته یکرد و صدا جم بود. سر کصورت بهت زده

. زییژا ینه؟ عوض نشد گمیآره؟ درست م ؟ینه کار هیبگم رابـ ـطه امون عشق یانتظار داشت -

 !یشد یانگار عوض

گرفته بود. انتظار  شیرو در پ یراه گشاد هام تا حد ممکنکنار پام مشت شد و چشم هامدست

هام نشدم. دندون دنییو متوجه سا دیلرزیجمالت رو از رامش، نداشتم. فکم م نیا دنیشن

هاش کاشت و به سمت لب یرو یشخندیمرگ از قلبم گذشت. ن یمثل سرما یاحساس وحشتناک

 نییباال و پا ،یگاز شدت برافروخت منهی! قفسه سـ*ـ؟یعوض گفتیمهال برگشت. به من 

 ی. رامش وقتکردمینگاه م شیخال یبودم و به جا ستادهیها اوسط سنگفرش ف،ی. بالتکلشدیم

م به صورت ُگر گرفته یکرده بود. دست ریروحش رو تسخ یاگهیانگار که شخص د شد،یم یعصب

خان تا فردا به بودم، نصرت دهیطور که فهم نیشد. ا دهیشک نیرزمیو نگاهم به سمت ز دمیکش

 یبود که مجبور بودم تو یشد. شش سال یجا برمال م نیهم دیراز با نی. اگشتیخونه برم

 حد ممکن، خودم رو جمع و جور کنم. نیترعیسر
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بودم که  هاییبه سمت در هال راه افتادم. در که باز شد، در حال کندن دمپا یبلند یهاقدم با

. گوشه لبپر دمیکش رونیب بمیرو از ج ید. وارد خونه شدم و گوشبلند ش میزنگ گوش یصدا

برگشتم. تماس رو  اطیاسم آرش، دوباره به سمت ح دنیاش رو با دقت نگاه کردم و با دشده

 جواب دادم: ،یبدون معطل نیهم یبودم برا یبدجور بعد از اون اتفاق ازش کفر ووصل کردم 

 هوم؟ ؟یزنیزنگ م ییبا چه رو -

 .دیچیپ یگوش یتو ،یآرش، توأم با خستگ یتودماغ یصدا

. یاو من رو نداشته باشم. محض اطالعت، تا االن به پشت من زنده یزنیجالبه که تو گند م -

 زنگ بزن! ی. هر وقت آروم شدکنمیبحث نم دونم،یکه اخالق گندت رو هم م ییاز اون جا

که  نیاما هم ذاشت؛یتمام محبتش رو مخوب بود،  یبود که اگه با کس ییهااون دست آدم از

حدقه  یهام تو. دست به کمر، چشمدیکشیهاش رو به رخ متمام کرده کرد،یخوب رفتار نم

 .دیچرخ

 اون دخمه لطفه؟! یکردن من تو یم؟ زندانمن به لطف تو زنده -

نزد و  یحرف د،یچیپیباد م یم ال. نعرههاشهردستیاز ز نیکار خودشه و رام دونستمیم شکیب

 گرفت و جوابم رو داد: ینینبود. نفس سنگ یاز اون حق به جانب یانگار که خبر

فکر کن. چرا به همه عالم و آدم شک  کمیطلبکار!  شهی. همزییژا ینیجون به جونت کنن هم -

انگار که  ،یفرار کرد نیرام کینیاز کل یجور هی. زییژا ی. تو به منم شک دارشهیباورم نم ؟یدار

اون  یچ یرفته برا ادتی! رونیب ایرامش ب یاز هوا کمی. یکنیفرار م یدار یجان هیدست  از

 احمق! ییجا

 یکارها دونستمیم یبرگشتم و حت یچ یبود برا ادمی. کردیحرف رو به رامش ختم م دوباره

. بهش کردمیم یکه از رامش داشتم رو سر آرش خال ی. من حرصستیاالنم دست خودم ن

 یاعتماد کنم. ذهنم آشفته هزاران فکر بود. نفس سرد یبه کس تونستمینم گهیمشکوک بودم و د

 خواستمیبود. نم دهیرو د میواقع یرو به دست چپم دادم. آرش اون رو یوشفرستادم و گ رونیب

 .دهیخونه رس یکه هست بلندتر بشه. حتم داشتم تا االن هم صدام به گوش اهال ینیصدام از ا

 ادامه دادم: یتر و بدون خونسردآروم
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. هنوز دوماه وقت دارم. هر طور شده، کد هیبرگشتنم چ لیدل ادمهی. من خوب میزنیبعدا حرف م -

 .کنمیم دایرو پ لیاون فا

 یرو عصب میشونیبزنه که تماس رو بدون انتظار جواب، قطع کردم. پ یحرف خواستیم

دفعه مصمم بودم و  نی. اکردمیزدم فکر م شیکه تا چند لحظه پ ییهاو به حرف خاروندمیم

به دوباره برگشتن داشت، بود. از در عبور  میکه تصم یادهیحکومت فروپاش یهام به محکمقدم

 خونه نبود. یاز اهال یبه سمت اتاقم راه افتادم. خبر زدن، دیکردم و بدون د

 رونیبا فوت ب کرد،یم جونیکه نفسم رو ب یانجیاتاق شدم و در رو از پشت قفل کردم و ه وارد

 ریتخت، ز یچوب هیکه درست پشت پا نیرزمیز دیتخت خم شدم و کل ریفرستادم. به سمت ز

 بمیرو داخل ج دیفرش بود رو با دست لمس کردم. با برداشتنش قد علم کرده، متفکر شدم. کل

به وجودم رخنه کرده بود.  ش،یاز استرس و تشو یچپوندم و به سمت در راه افتادم. حس مفرط

 قورت دادم و قفل در رو باز کردم. یآب دهن

 شیکردم تشو ی. سعدمیدیرو نم نیتعجب بود که رامش و رادو یو جا اومدمیم نییها پاپله از

به غبغب انداختم و در هال  یکنترل کنم. باد د،یکشیبار شعله م کی قهیدرونم رو که هرچند دق

 یکه کس نیرفتم. نگاهم به بالکن بود و ا نیرزمیتوجه، به سمت ز جلبیو ب رو باز کردم. آروم

رو از  دیکل اط،یگذشتم و با احت نیرزمیز یبود. از سه پله عبور لیما یکیبه تار یابر ی. هوانتمینب

باز شدنش که نفس  کیچ یرو دست گرفتم و صدا ییآوردم. قفل سرد و طال رونیب بمیج

 ی. قفل رو برداشتم و در رو هل دادم. در با صدادمیفارغ کرد، شن نهیمبحوسم رو از سـ*ـ

 شدم. نیرزمیشد و با خم کردن سرم، داخل ز ازب یمنحوس

با  یترش یهاکه بعد از در، سمت راستش بود گذاشتم. دبه یکوتاه یسکو یرو رو دیو کل قفل

 یمس یهاگی. از دکردیخاطرات رو برام زنده م ادیدر،  کیسمت راستم نزد شون،یدیاس یبو

اش رو قوهو چراغ دمیکش رونیرو ب مینبود که از در عبور کنه. گوش ینور گهیبعدش گذشتم و د

خاک، عطسه رو  یو بو خوردیم شیمیخاک خورده و قد یوارهایاز نور، به د یا. هالهمفعال کرد

به فاجعه بشه، نوک زبونم رو به کامم  لیتبد دیکه شا یااز عطسه یریجلوگ ی. براکردیملزوم م

 م خلع سالح شده بود.گذشت و عطسه یفشردم. کم
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. دفعه دمیرس یاتاق ده متر نیا یکرد و به انتها میهمراه یمس یهاگیمنعکس شده از د نور

و  زدیگوشم م یتو امانیب یگر باشم. دروغ چرا، تپش قلبنظاره ینتونسته بودم به خوب یقبل

رو  کردیکه همه جا اعالم حضور م یعنکبوت ی. فرصت نگاه به تارهاکردیم یادآوریرو اضطرابم 

خان رو وادار به نصرت تشیاز نگاهم جا مونده بود و حساس ش،یکه دفعه پ ی. صندوقداشتمن

رو باال  شیچوب یباز نبود. دست بردم و در گنبد شی. در صندوق مثل دفعه پکردیدهشت م

 .دیرسیم میمتر و ن کیا به حدود ی. صندوقدمیکش

 یبه وجودم چنگ زد. برا یبود و وحشت مبهم یشدم. صندوق خال ترقیو دق ترکیصندق نزد به

. داشتیخودش نگه م یرو تو یزیصندوق چ نیبود که ا ادمیتالش کرده بودم؟! من  یچیه

 یکه از خال میخاک یهاکرده بود. به دست شینصرت خان، همون روز که بهم شک کرد خال دیشا

 نیبه ا تونستمیبود که م یبار نیآخر دیو شا کردمیم یفکر دی. باکردمیم اهنگ دیبودن، ناام

متوجه اطرافم باشم.  شتریکرده بود، وادارم کرد تا ب میرو کجا قا دیکه کل نیا یادآوری. امیجا ب

 .بودیجا م نیهم دیکه هست با یهرچ

. کردینم یهم کمک یآجر یوارهاید نیزده از خاطرات، نور انداختم و ا خی یوارهایدر و د یرو

که با اجبار، محکوم به کنار  ییهایدر کار نبود. کاش ییجابه جا چیتک آجرها شدم. هگر تکنظاره

. واریبود و د واری. سمت چپم فقط ددنیکشیم دکیغبار مسموم رو به  حرکت،یهم بودند هم ب

اثبات شده  شهیاز پدرم که هم یالوگید« چشم بذار! یجلو ،یپنهون کن یواخیرو که م یزیهرچ»

 یکنجکاو شترینبود. ب یاز استرس و نگران یداشتم. خبر یبینصرت خان. حال عج یبرا یبود؛ حت

 تعلل به ستوه اومده بودم. نیهم از ا دی. شاکردیراه خودش رو باز م

. دمیدیبود که به عمرم م ینیرزمیز نیزتریکه پشتش رو بگردم. تم یاز قاب عکس غیدر یحت

رو با  شیبه ذهنم رسوخ کرد. به سمت صندوق برگشتم. کف چوب یاجرقه ،یراز لعنت نیا یایجو

هام کشوند. نصرت به لب یشخندیبودن بود، ن یاز توخال یکه ناش ییزدم. صدا یانگشت چند بار

چشمت بود و هم نبود. به دنبال  یداشت. درواقع جلو یپنهان کار نیبه ا یدیشد هخان عالق

 تفاوتیپام عبور کرد. ب ریاز ز ،یو خاکستر زیصندوق، موش ر یکندن تکه چوب یبرا یا لهیوس

 بود رفتم. یکه پشت دبه ترش یبه سمت تکه آهن ت،یبه موقع
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 یها. با قدمشدیداشت و حدود ده سانت م یزینجاتش دادم. لبه ت یدبه ترش ریشدم و از ز خم

کف از  ،یو با فشار دمیصندوق کش یهاوارهیرو به د لهیو خم شدم. م دمیبه صندوق رس یبلند

صورتم  یکه رو یکرد و دست نگه داشتم. عرق جادیا یبم یکرد. صدا دایپ ییصندوق رها

 ،یو کاه یسانت ستیپاکت ب دنیرو برداشتم و با د یگرفتم. کفه چوب دهیرو ناد دجاخوش کرده بو

 هایباشم. پاکت رو بلند کردم و کفش درست به کاش جانمیوجد اومدن ه نتونستم مانع به

 بود. دهیرس تیکه درونم به فعال ی. تالطمدیرسیم

هام لرزه به دست یاقیروش متمرکز کردم. شور و اشت شتریدر پاکت رو باز و نور رو ب آروم

 بایداشت. تقر یمفرط ینبود و پارگ صیقابل تشخ یاز کهنگ یایمی. شناسنامه قدانداختیم

 ییهام به اندازه گردوصحفه اولش، چشم دنیبود که بازش کردم و با د یجلدش رو به نابود

 نیکردم. محمدحس زیخوندنش ر یهام رو براپسربچه بود. با دقت چشم هیرشد کرد. اسم 

پدر پر کمرنگ بود و اسم  ی. اسم مادر کمکردی. دهنم از تعجب باز شد و مغزم کار نمیشمیابر

کلمات رو کنار هم  ،یدوباره به اسم مادر برگشتم. با قلم کمرنگ« کاظم»واضح حک شده بود. 

. دنیبود و انگار که خون از تنم کش یخال ی. سرم از هر فکردمیرس «نینسر»گذاشتم و به اسم 

 رو به روم بودم. ریزده، مات تصو خیهام سرد و دست

تولد برگشتم. پنج آبان شصت و  خیزن نصرت خان بود؟! به تار نی. نسردیکنجینم ملهیمخ یتو

 میتنظ خیتولد برام آشنا نبود. تار خیتار نیرو پس زدم. ا میو ُگر گرفتگ رفتیم جیسه. سرم گ

بود.  یاچه جور شناسنامه نینوشته نشده بود. ا م،یسند، هشت آبان شصت و سه بود. محل تنظ

 خواستیو دلم م زدیم ثباتیشده بود. قلبم انگار که بهم ازم صلب  دنیتوان نفس کش یحت

اون رو  ،یمیعکس قد دنیروح فرار کنم. دوباره به پاکت نگاه انداختم و با د ینیسنگ نیفقط از ا

 .دمیکش رونیب

. دنیخندیم ستادهیا عتیطب یفضا یتو ،یمیدمپاگشاد قد یکه با شلوارها یسه مرد جوون عکس

. اومدیپرپشتش م یهالیکه به سب یقاب بزرگ نکیبا ع یگرید م،یفر و حج یبا موها شونیکی

هاش بود، سبب دندون یکه ال ی. تکه علفکردیم یادآوریکه فقط پدر بودن رو بهم  یو فرد آخر

دست از نگاه کردنش برداره.  خواستیهام نم. چشمزدیگلوم چنگ م خیکه به ب دبو یبغض

 یکمرنگ خیهم کدر نشده بود. عکس رو پشت و رو کردم. تار یلیخعکس واضح نبود؛ اما  ریتصو
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 یسالش بود. لبخند گس کیو  ستی. سه خرداد شصت و دو. پدرم درست بکردیم ییخودنما

 هام نشست.لب یرو

به اندازه کف دست که  ی. قطه کاغذدمیکرد و دوباره به پاکت سرک کش میهمراه یپر حسرت آه

در  یزیچه چ گهید دونستمیکه نم نی. تاش رو باز کردم و با ادمیبود رو د کینزد یبه پارگ

 یکه برا نیبا ا ونتم،یتا ابد مد» خوش خط هک شده بود:  ،یانتظارمه، بازش کردم. با خودکار آب

خاطرات رو  نیخان ابود؟! اصال چرا نصرت یداشت؟! خطاب به ک یچه معن نیا نیا «بودمتو 

 هام،هیدرون ر کیاتاق تار نیفرو رفتن گرد و غبار ا یو حت دمیکش ینی! نفس سنگداشت؟ینگه م

! شد؟یختم م هانیرزمیبه ز یمیخاطرات قد شهیمنحوس نبود. چرا هم قتیحق نیدرد دارتر از ا

 .کردینم دایرفتن بهش رو پ یبرا یراه یوقت کس چیچون ه دیشا

 یبود، عکس گرفتم. از نوشته و اون عکس هم عکاس یکه خال نیتمام صفحات شناسنامه با ا از

که حالم رو بدجور دگرگون کرده بود.  یاتیکردم و با عجله، به پاکت برگردوندمشون. محتو

. خم شدم و درست همون دمیشنیازش نم ییبودن؛ چون صدا کاریقلبم انگار که ب یهاچهیدر

 دونستمی. فقط مدونستمیدن رو نمهل ش نیا لیصندوق جاش دادم. خودم دل سططور که بود، و

کردم  یطور که بود جاساز. کف رو همونگذرهیاتاق منحوس م نیاز اومدنم به ا یادیکه مدت ز

راه افتادم.  یو به سمت دبه ترش دمیبستم. اهرم فشار پلک هام رو کش یو در صندوق رو به آروم

 اش بودم رو کنار زدم. هل شدنممتوجه یکه به تازگ یخاک یهاو گوله پوندمدبه چ ریرو ز لهیم

 گرفته بود. دهیاز اطرافم رو ناد یلیخ

غبارآلود شده  ینزنم؛ گرچه کم میمشک شرتیرو به ت میخاک یهابود که دست نیدر ا میسع تمام

 بم،یرو آروم، بدون اصابت دستم به ج دیرو برداشتم. کل دیبود. به سمت سکو رفتم و قفل و کل

 یعبور کردم. در با صدا نیرزمیز یاز در آهن اطیقفل رو دست گرفتم و با احتداخل فرستادم. 

و  دمیکش یاز سر آسودگ یباز شد و با نگاه انداختن به اطراف، قفل رو نثار در کردم. نفس یاهنال

هام شدم. نگاهم سمت دست دیتوسط کل اطیکه متوجه باز شدن در ح رفتمیبه سمت در هال م

 یبود. کم نینداشتم، مخصوصا اگه رادو یهیتوج چیه یجور نیم رفت. ارفتهخاک گ یهاو لباس

 نشستم. نیزم یها، به سرعت روبه پله دهیبه سمت در کشوندم و نرس وخودم ر
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 یدرد دار شد و طور یکم منهیافتادم، سمت راست قفسه سـ*ـ نیزم یکه انگار رو یحرکت آن با

 یهااتفاق هم دست نیبود. ا نیزم یکه در حال بلند شدنم باشم، ژست گرفتم. دو دستم هم رو

که زودتر از موعد به  یخان. نگاهم به نصرتکردیم هیم رو توجخاک گرفته یهاو هم لباس یخاک

 یهازهیشد. انگار که حس ششمم باعث اون هل شدن بود. سنگ ر دهیبرگشته بود کش نهخو

 یرچشمیو ز شدیم ترکیدستش نزد یخان با ساک تو. نصرتخوردیوول م ردستمیز ،یکیکوچ

 .دیلحظه به من رس یحواسم بهش بود. خودم رو مشغول بلند شدن نشون دادم و درست تو

دراز  نیزم یچپم رو یو پا زیخمیراستم، ن یها رو رد کرده بود. پافرشسن، چه زود سنگ نیا با

و با بهت به  دیرس نیاز دستش به زم یبود. نگاهم بلند و تازه متوجه من شد. ساک خاکستر

نبود.  یاناراحت بودم؛ اما چاره کردمیازش استقبال م ینجوریکه ا نیا یسمتم پا تند کرد. برا

 که سمتم دراز شد. یابرو نگاهم بهش افتاد و دست ریاز ز

 شده بابا جان؟! یچ -

 نهیپ جونیب یهام به دستخاک خورده یهامون لفظ. کدورت رو کنار گذاشتم و دستهم ه باز

 یاز جا بلند شدم. دستم ازش جدا شد و با دست چپ، کم ،یکم ینیاش گره خورد. با سنگبسته

 به لب نشوندم. یبه خودم زدم. لبخند کمرنگ

 ن؟یرفت. شما خوب جیگ یسرم کم ست،ین یزی! چنیخوش اومد -

رو  یمشهود ینگران ش،یو مشک دیسف یابروها یهاکه به زبون آوردم، اخم یاز دروغ ریناگز

 و دست از کتش رها کرد. دیکش یاعالم کرد. آه

 من هم خوبم باباجان. ی. تو خوب باشدمیخداروشکر! ترس -

مرد قد خم  نیخود نبود که ا یکه پر از راز بود رو فراموش کنم. ب یلحظات قبل کردمیم یسع

شد و دستش پشت کتفم نشست. با تمام حواسش، به دنبال حال  جونیکرده بود. لبخندم ب

 هاش هاله زد.چشم نیکه ب یو اشک دمیخودم رو عقب کش ی. کمکردیصورتم، جستجو م

 شده بابا؟! یصورتت چ -

حادثه  نیا یبرا یحرفمِن افتاده بودم و دنبال رفته بود. لعنت به من! به مِن ادمی! آه که صورتم؟

. دست کردیم حالیکه حالم رو ب یبیکه تنم رو مور مور و لرزه عج ییلفظ بابا نی. اییکهوی
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ما رو به سمت خودش  ینچندان بم یبگم که صدا یزیرون پام نشست و خواستم چ یرو میخاک

 .گردوندبر

 بوف شده بابا جونش. اتزدوردونهیعز -

بود، گرفتم.  ستادهیپاگرد هال ا یهاپله یکه رو نیهم فشرده شد و نگاه از رادو یرو هاملب

 یهایکتون ،یبا پوزخند کج نیشد. رادو رهیخ نیخان از کتفم سُر خورد و به رادودست نصرت

. نگاه دیرسیسر به زنگاه م شهیو به سمتمون اومد. چرا هم نییها پارو پا کرد. از پله دشیسف

. رمیدوباره پدرش رو ازش بگ خواستمیطلبکار. نم یحت ایداشت که ناراحت باشه،  و حق دمیزدد

 سبزش برد. شرتیسو قهیدست به  نیخان، رنگ نگاهش مات بود و رادونصرت

 .یو من رو از پرورشگاه آورد نهیا تیپسر واقع کنمیفکر م ییوقتا هی -

سوز داشت. انگار  شتریبود و ب یخال یاز هر حس نیبا ابرو زدن من رو نشون داد. لحن رادو و

 .دیبهم کش ی. نصرت خان بهت زده، اخمکردیصداش رو دورگه م یکلمات، بغض انیزمان ب

 !ن؟یرادو هیچه حرف نیا -

 نازکش رو باال انداخت. یبه من، ابروها یزیبا نگاه ت نیرادو

خان! ! احترامت واجب نصرتشه؟یهات به اسمم ختم مو واسه من، جمله یواسه اون باباجان -

 .شمینم تونیپدر پسر فیمزاحم اوقات شر

به سمت در رفت. نصرت خان مغموم و  یو بدون جواب دیسرش کش یرو رو شرتشیسو کاله

 لیرو تکم شیخفگ دونستمیکه م ی. حس عذاب وجدانکردیشکست خورده، به رفتنش نگاه م

 برداشتنش لب زدم:خان پا تند کردم و با کرده. به سمت ساک نصرت

 تو هوا سرد شده. میبر -

. کردمیم دییرو تا نیرادو یهاحرف خواستیکرد. دلم م میتکون داد و همراه یسر متاسف،

خان و نصرت میدیها رسبشم رو هم نداشتم. به پله بانیکه با خودم دست به گر نیتوان ا یحت

 :دیسؤال پرس

 افتاده؟! ختیصورتت چرا از ر ینگفت -

خوب بود که  نیو ا دیپرسیم ینبود. عاد ششیمفرط چند لحظه پ یهایاز نگران یخبر گهید

 هام رو تر کردم.مؤثر واقع شده بود. هم زمان با باز کردن در، لب نیرادو یحرفا
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 . االن خوبم.نیبود هم کیتصادف کوچ هی -

 بود که با هل به سمتم برگشت. یچوب یجالباس کیدر داخل شد و نزد از

 !؟یتصادف؟ کجا؟! چرا؟! اصال چه جور -

 یهایدلدار لیس یجلو دن،یکردم با خوب به نظر رس یهام گشاد شد و سعچشم مردمک

 .رمیرو بگ نشیآتش

 .نیبهتره استراحت کن ن،یاکه خوبم. شمام خسته دینیبیتو. م می. حاال برستین یگفتن -

گود افتاده  ال،یهاش از فکر و خ. گونهشدیم دهیهاش دکوچک شفاف، در اطراف چشم یهانیچ

حدقه  یتو یها راه افتاد. چشمبه سمت پله ،یاافتاده یهابود. ساک رو از دستم گرفت و با شونه

رو خاروندم  میشونی. با پشت دست، پدادمینداشتن حال خوش، بهش حق م یچرخوندم و برا

 رفتم. ییدستشو متو به س

 بیخودم تنگ و حال روحم عج یزل زده بودم. دلم برا د،ید یکه کم صورتم رو م یانهیآ یتو

لبم نشست.  یرو یاز ناراحت یفیبود. حال نزارم با افکار متوهم سر لج داشت و لبخند خف میوخ

برداشستم  کرد،یم یادآوریکه مدام اون شب رو  رچشممیز رهیت یهایزدن به کبود دیدست از د

 ر،یرفت و ناگز جیسرم گ یبار جد نیبرنداشته بودم که ا یاومدم. قدم رونیب ییدستشوو از 

رفت و با بسته  یاهیهام سپله، گره خورد. چشمو راه ییدستشو نیحد فاصل ب واریدستم به د

نکنم و با کف دست، فرق سرم رو فشار دادم. مثل  یکردم حرکت یشدنش، شدت گرفت. سع

راستم مشت  یلرزونم رو کنار پا. دست زدن بود خیتنم در حال  اد،دست ب یشالق زمستون تو

کم به حالت اول برگشت. تونستم چشم باز کنم و انگار از شر سوزش تندم کم یهاکردم و نفس

 .کردیم همیتنب یاگهیبدن داشت جور د نیمعده در امان بودم؛ اما ا

دادم.  یازهام رو ببا سر انگشت اشاره، چشم یها باال رفتم. کمچرخوندم و به سمت پله چشم

 اومدیم رونیخان بکه با هل از اتاق نصرت یها، به رامشپله رو هم باال رفتم و نگاهم از پله نیآخر

 ترکیبه خودش گرفت. نزد یخشک شد و نگاهش رنگ دلواپس دنمی. لبخند پهنش با ددیرس

 :دادیم شیخبر از دستپاچگ ،یدارمکث یشد. صدا ترکیقدم نزد کی یو با سست تمرف

 !؟یخوب -

 تکون دادم. یسر نانیگفته بود. با اطم یزیخان بهش چنصرت دی! شاد؟یپرسیرو م نیا چرا
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 خوبم. -

 برنداشته بودم که مانعم شد. یقدم

 !اد؟یخون م تینیانگار از ب -

و هل شده،  دهیبار من تند به سمتش برگشتم. ترس نیبود که ا یو جد نیاونچنان سنگ توجهش

پلک زدم  یم رو دربرگرفته بود. چندبارانگشت اشاره ی. قطره خون روشندمیکش مینیبه ب یدست

 لب زدم: یحاذق یبودم؛ اما با خونسرد ختهیکه از درون بهم ر نیو با ا

 العالج ندارم. یماری. نترس بهی. عادستین یزیکه به سرم خورده. چ هیابه خاطر ضربه -

 خودش گرفت. یرو تو شیکمون یابروها یلبم نشست و اخم یرو یپوزخند ناخواه

 !نیمواظب خودت باش. هم شتری. من فقط نگرانت شدم. بهیچه حرف نیا -

 .دمیکش مینیپشت دست به ب با

 !خوامیو من ترحم نگاهت رو نم یعوض یبهش گفت شیمن همونم که چند ساعت پ -

 دیته بود. شاسو گرف ،یچرا؛ اما انگار تمام احساساتم از حرفش به سمت ناراحت دونستمینم

الغر و  یهااش متعجب شد و انگشترو از فرد رو به روم نداشتم. چهره دنشیچون انتظار شن

 مِن کنان ادامه داد:هم رفت. مِن یتو اشدهیکش

 یدون . خودتم مشهیچم م دونمینم شمیم یعصب ی! واقعا وقتخوامی. من معذرت میحق دار -

 .زنمیگند م شهیکه هم

هام رو کج کرد. به لب یلبخند کرد،یم یکه انقدر صادقانه عذرخواه نیشده بود و از ا مظلوم

 ادامه داد: شیرچشمیگرفتم و با نگاه ز ینفس

 شهیرو بدون که تو هم نیاما ا ؛یبمون دردیهمه درد، ب نیبا ا یتونیم یچه جور دونمینم -

 !یمونیو م یقهرمان من بود

. چه طور دیخمارش رس یهاو به چشم دیچرخیصورتش م یتک اجزاتک یرو هامچشم

چه طور انقدر  انداخت؟یباشه؟ چه طور دلم رو انقدر راحت به حرکت م پروایانقدر ب تونستیم

نبود  یلبخندش مصنوع کرد؟یبود؟ چرا انقدر دوست داشتنش حالم رو خوب م نیریمن ش یبرا

رو  می. چرا سردرگمکردیدگرگونم م ینجوریآب پاک بود. چرا ا یزالل بههاش هاش، حرفو حرف

داد. چشم چرخوند و با دست  عذابم م نیو ا رمیازش نگاه بگ تونستمی. نمرسوندیبه انفجار م
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به سمت اتاقش برگشت. شده، نیجو سنگ نیفرار از ا یبرا ش،یابه بلوز طرح دار سورمه دنیکش

 بودم. ستادهیا ارادهیمن همون طور ب

. با اکراه به سمت اتاقم قدم برداشتم. کردیرفتن نم یاریبودم و پاهام  شیخال یجا گرنظاره

بگم که حال جسمم رو فراموش  تونستمیلحظه به جرعت م نیا یگرفته بود و تو بیحالم عج

 ریتخت نشستم و با ناله کردنش جاگ یکرده بودم. در اتاق رو باز کردم و پشتم بستمش. رو

 حواسیبرداشتم. ب یپاتخت یرو کیکوچ یاز جعبه دستمال کاغذ یو دستمال زدم یپلک شدم.

اتفاقات به سرم اومده بود رو  نیکه از ا یاش کردم. حرصدستم مچاله یو تو دمیکش مینیب یرو

هام . چشمدمیتخت دراز کش یو رو کردیدرد م منهی. قفسه سـ*ـدادمیدستمال م نیا لیتحو

 .دادمیم هیرو به ذهنم هد چهرشیفقط صورت پر خواستیرو بستم و دلم م

. چه قدر دیکشیهام مکه دست به گونه ی. باد بهاردیرقصیدست باد م یکه تو یدیسف یهاپرده

که اطرافم پر از نور بود  نی. با اموندمیجا م نیهم یتا ابد تو خواستیمسرت بخش بود. دلم م

پرشونش، از پشت  یبا موها یسرگردون قدم برداشتم. شخص یآروم به سمت پردها ،یدیو سف

که  یکس یها رفت و با کنار زدنش، صورت شهال. دستم به سمت پردهکردیم یینما خپرده ر

 ییشببو یهاعطر گل یو بو نشستیبه دلم م ی. لبخند محجوبدمیدیدوستش داشتم رو م

 یمبهم یکیبردارم که تار یلبش بودم و خواستم قدم یبخند رو. محو لدادیرو شستشو م هامهیر

 همه جا رو گرفت.

بود و  نیبرگشتم. سرم سنگ یداریاز خواب به ب دمیرو به سرعت باز کردم و تازه فهم هامچشم

بلند  بمیج یاز تو م،یمزاحم آهنگ گوش یجا شدم و صداجام جابه یهام رفت. تودستم به چشم

هام داغ و گوش زدیتند م یگاهم شد. هنوز هم قلبم کم هید شدم و آرنجم تکبلن زیخ میشد. با ن

خطم زنگ  نیبه ا تونستیجز آرش نم یآوردم و کس رونیب بمیرو با زحمت از ج ی. گوشدبو

 جواب دادم: ،یاصاف شده یبزنه. ناچار با صدا

 .شنومیم -

 نبود. دیکه از آرش بع یاتک خنده یصدا

. حواست که شهیم یاالنم بعدا تلق م،یزنیبعدا حرف م ی. گفتستیانگار هنوز حالت سرجاش ن -

 . خب منتظرتم.یکنیم دایکد پ یهست امروز چهار آبانه؟ گفت
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 یمثل آرش دهن به دهن بشم. دلم فقط کم یادنده کیها بودم که با آدم حرف نیاز ا فگارتر

بودم  دیبسته بود. البته خودم هم ازش ناام یسرناسازگارو آرش هم که با من  خواستیآرامش م

. مکثم شدمیمطمئن م دیبزنم. اول با یحرف نیرزمیراجع به اسرار اون ز تونستمی. نماعتمادیو ب

 شد، کالفه داد زد: یکه طوالن

 ؟یدیخواب ؟یهو -

 نکردم. هنوز وقت هست. دایپ یزی. چنجامیهم -

 دیکار رو عقب انداخت؛ وگرنه همش وقت هست وقت هستت با نیا یشمیابر یشانس آورد -

کارت  ای. زییرو ندارم ژا رتییتغ نی. تحمل اگمیبار آخر م ی. فقط براانداختیکارمون رو راه م

 ...ای ،یگردیو برم یدیرو درست انجام م

باال ابروم  یتا کیطور که رو به دست راستم دادم. همون یتخت نشستم و گوش یزده رو بهت

 کرد. رییرفته بود، آهنگ صدام تغ

 !ا؟ی -

 :دیخورد و به گوشم رس چیپ یگوش یفوتش تو یصدا

 !امیمن م ایو  -

 شناختمش،ی! ماومد؟ی. آرش مستادمیکه برق چند وات به تنم وصل شد و به سرعت ا انگار

 یتو شهیتنم رو گرفت. آرش هم یبیبود و لرز عج خیتنم، س یآخر خط بود. موها نیحتما ا

م، راه خروج رو گم باز نشد. نفس گرفته ادیکه چرا م نیدهنم به ا یبود و حت یجد ماتشیتصم

 ادامه داد: تفاوت،یب شکرده بود و آر

. معلومه یا. تعجب که نه، بهتره بگم وحشت زدهیمشخصه تعجب کرد ،یکه الل شد نیاز ا -

. اشتباه خودت بود که به یکنیم دایز رو پحال و رو نیکنه ا دیرامشِت رو تهد یکس ای زیکه هر چ

 . بد!زییژا ادیم شیبه بعد، بد پ نی. از ایو عاشقش شد یحرفم گوش نکرد

 یهام مثل برگبه دست بودم و دست یراحت قطع شد. من همچنان گوش یلیتماس، خ و

من  یازش رو نداشتم، تو یریکه توان جلوگ یدی! خشم شدکرد؟یم دمی. تهددیلرزیم

من  یکه بخاطر عاشق دونستمی. فقط مرهیرو بگ میتصم نیباعث شده که آرش ا ی. چدیجوشیم

. چه کردینم یاریو ذهنم  چرخوندمیگذاشتم. چشم م یختپات یرو رو ی. سردرگم، گوشستین
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هام هام مستمر لبشد. دندون دهیپام کش یبودم؟ دستم رو خبریافتاده بود که من ازش ب یاتفاق

 نیو ا دیکوبیخودش م وارهیو نگاهم به سقف گرفته شد. قلبم به شدت به د کردیم ریرو اس

 اومدنش! ی. اون هم فقط برابردمیبود که از آرش حساب م یبار نیاول

. خودم رو به در رسوندم و با باز شدنش، چهره رامش دیکش رونیتقه در، من رو از بهت ب یصدا

 یهاکه تمام حرف نیها کردم و خونسرد شدم. با اقرار گرفت. صورتم رو از تعجب ر دمید یتو

حصار  ش،یتونیز ی. موهادمیذهنم معلق بود؛ اما پوسته خونسردم رو به تنم کش یآرش تو

 گوشش شد.

 !نیدعوا نکن شهیاومده، اگه م نمی. رادویمنتظرته. راست نییبابا پا -

تکون  یسر میبود. مالکار من ن چهریصورت پر نیلعاب صورتش شد و نه گفتن به ا یلبخند

هام پناه هم شد و با هاش، به سمت راه رو برگشت. چشمچشم یگرفت و با ظن تو یدادم. نفس

. دمیدیهال نم یرو تو نیها گذشتم و رادوشدم. از پله یبستن در پشت سرم، به دنبالش راه

 رتابلوفرش،یشد و من هم به سمت مبل دونفره ز ریهال، جاگ یسمت در ورود بهمبل  یرامش رو

بود. انگار که  شیکه در حال باز کردن ساک خاکستر یکنار نصرت خان رفتم. نصرت خان

سمت نصرت  اومد،یم نییها پاکه با َشر از پله نیرادو دنی. با ددیکشیم رونیرو ب ییهاهیهد

 خان خم شدم.

 نیاوردین یزیمن چ یکه بدونه برا نی! انیرادو نیرو بد نیمن آورد یکه اگه برا یلطفا هرچ -

 . لطفا!خوامینم یزی. من چکنهیاتون رو درست مرابـ ـطه

با  نیخودم متحمل شدم. رادو یخان رو روفاصله گرفتم و نگاه دلمرده و مغموم نصرت ازش

 ش،یتوس وریبه پل دنیشد. با دست کش ریجاگ یمبل تک نفره کنار یکنار خواهرش، رو یشخندین

خان باالخره، دست خشک رو باال انداخت. نگاه ازش گرفتم و نصرت شیاکم پشت و قهوه یابرو

جعبه  یآورد و بدون کاغذکادو، تو رونیکه ب ییکادو نیبرداشت. اول هاهیهد یرو زاش رو اشده

 کبودش تکون خورد: یهاسمت من، لب یبود. با نگاه شرمسار یمشک

 .نیتوئه رادو یبرا نیا -

به چونه  یبرگشت. دست گاهشیفتن جعبه از دست پدرش، به جااز جا بلند شد و با گر نیرادو

خودش جا  یرو تو یآب یهاکه طرح یجعبه رو باز کرد. ظرف سفال یو با کنجکاو دیگردش کش
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با خم شدن سمتش،  نیشده بود. رادو یروش حکاک یبه بشقاب بود و انگار متن هیداده بود. شب

 لب زد:

 بعد از خدا، پدرت هست! -

 ادامه داد: یابا شُبهه ،یبا خنده نسبتا بلند نیرادو

 !یباش نه اسم ینصرت خان. فقط واقع یکه هست دونمیم -

 رهیخ ی. رامش کمانداختیاز من اونقدر پررنگ شده بود که به پدرش هم لفظ م شیدلخور

 عوض کردن حال، لب زدم: یبرا ،یو با نگاه تفاوتیزوم برادرش. ب یپدرش بود و کم

 نصرت خان؟! یمگه کجا رفت -

 هاش نشوند.به لب یخان لبخند محو نصرت

حال و هوا عوض  یخونه داره. من هم رفتم چند روز رمیسم یکه تو یدونیخواهرم، م شیپ -

 کنم...

 :دمیرو شن نیرادو زینه چندان ر یمنعقد کنه، صدا یکه نصرت خان کالم نیاز ا قبل

 بابا جانش جا موند. -

که رنگ تمسخر  یدستش بود و تبسم یکه نگاهش به ظرف تو نیبه سمت رادو یتند سرم

 یادامه نداد و رامش حت یحرف رو ازش نداشتم. کس نیهاش داشت، برگشت. انتظار الب یرو

. زدیم دنیبود، خودش رو به نشن دهیکه خوب شن نی. نصرت خان هم با اکردینگاه نم نیبه رادو

 نشدن روش با پسرش! ازب یکار برا نیبهتر

. به سمت دیکش رونیاز داخلش ب یطرح دار یجا کرد و روسرساک رو جابه یکم خاننصرت

هاش، چشم یتو حهیرسوند. ذوق و قر یخودش رو به روسر یرامش گرفتتش و رامش تند

سر گذاشت. صورت  یخان گرفت و رورو از دست نصرت یبود. روسر یدنیپرحرارت و د

بودم  اشفتهی. اونقدر شکردیم اشفتهیکه فر یآبرنگدار شده بود و طرح غمزه بیعج دشیسف

در رفت و  یجلو نهیبه سمت آ یهام نبود. رامش با چرخلب یکه حواسم به لبخند پررنگ رو

 شد: ایدوباره گو نیرادو

 !م؟یهست بگو ماام بخند یخنده دار زی. چرهیخ -
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لبخندم نشست. رو برگردوندم و  یجا یم رو سمتش سوق دادم و ناخواه، اخمپرت شده حواس

 به سمتمون اومد. جیرامش مه

 دوستش دارم. یلیبابا خ ی! وااد؟یبهم م -

که  شدیم یصحنه بودم. چندسال نیگر ابغـ*ـل پدرش غرق محبت بود و من فقط نظاره یتو

. نگاه کردیم ینیبود که ته دلم سنگ ینبودش، غم و خواستیبغـ*ـل محکم از پدرم م هیدلم 

 رفت،یطور که به سمت نصرت خان مدور نموند و از جاش بلند شد. همون نیرادو دیدردارم از د

 رو به سمتش گرفت. یزرشک یمربع یچندسانت جعبهنصرت خان 

 .نیتوئه رادو یهم برا نیا -

 :دیباز، پرس ینگشت اشاره و دهنحرکت رو نداشت، با ا نیانگار که انتظار ا نیرادو

 ...یمال منه؟! آخه قبل -

به سرعت در جعبه رو  نیکرد. رادو یخال هیخان رو از هددست نصرت ،یابچه گانه جانیبا ه و

به  شد،یپرتر م رتیطور که از حتر کرد. همونو گردش رو درشت زیر یهاچشم دنشیباز و با د

بود. نصرت خان با عجز،  رکنندهیمتح تش،یکه براق یلینصرت خان نگاه انداخت. ساعت است

 سمتم چرخوند و لب زد: هب ینگاه

 بهتر بود. یجور نیاسمتم حک کنم؛ اما انگار که ا خواستمیم -

 یآرامش خاطر ،یرو برام در نظر داشت. با لبخند محجوب یاهیبهم فهموند که چه هد هاشحرف

 پر تعجب، جعبه ساعت رو بست. نیدوکردم. نصرت خان ساک رو بست و را اشهیهد

 بابا؟! یاوردین یزیمهمونمون چ یبرا -

لبم نشست و  یرو ی. لبخندشناختمیپسر رو م نیدوباره نصرت خان براش بابا بود. من ا و

 نثارش کنم. یکردم جواب مسرت بخش یلب زد. سع یا« نه»نصرت خان پر افسوس

 !هیهاتون خوش باشن کافکه بچه نی. همستین یمشکل -

 داد: یبا عجله جواب نیو رادو دیرو فهم منظورم

 پتروس فداکار! اد،یهود بودن بهت م نیراب -

 همون لبخند چشم ازش برداشتم و نصرت خان، اخطار داد: با

 جان! نیرادو -
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به سمت  ن،ی. از جام بلند شدم و رادوکردیخودش رو برنده تصور م نیبودم که رادو خوشحال

 پدرش پا تند کرد.

 .میریعکس بگ هیبلند شو بابا  -

مکان داد.  رییبه سمت راست رامش، تغ ز،یخان خوشرو، از جاش بلند شد و از پشت م نصرت

بود رو به سمت باال  دهیکش رونیب بشیکه از ج یو گوش ستادیسمت راست نصرت خان ا نیرادو

 گرفت.

 ...نیلبخندم بزن هی. آها نیستیخوب وا -

 !ستایوا -

 صورت مغمومم بود. مهیو همون لبخند، ضم دمیدیم ینصرت خان رو از پس گوش چهره

 !زییژا ایتوأم ب -

م شکست و انگار . انگار ناخواه خندهگفتیبود که بدون پسوند بابا، اسمم رو م یبار نیاول نیا و

 معترض شد: نیبدم، رادو یکه جواب نیرطوبت اشک بود. قبل از ا ریهام درگکه چشم

 کار؟! یچ ادیب مونیعکس خانوادگ یتو -

 دمیرو از پشت کش شرتمیخان هدف گرفت. ترو بعد از نصرت نیصورت رادو ،یزیبا نگاه ت رامش

 جواب دادم: رفتم،یها مطور که به سمت پلهو همون

 !نی. خوش باشستمیاهل عکس هم ن ،ی. در ثانگـهیدرست م نیرادو -

درست به هدف زده و تونسته بود  نیها باال رفتم. رادواز پله ن،یرادو یپر استهزا افهیگذر از ق با

اتاق گذاشتم و  یفلز رهیدستگ یقلبم رو هزار تکه و دردم رو هزار برابر کنه. دست لرزونم رو رو

. قلبم ومدمپشت در فرود ا صال،ی. من دوباره با استدیدر رو باز کردم. داخل شدم و قفل در چرخ

رو داشتم که ظاهرا  یبود. حکم درخت یابر یو حالم بدجور کردیهاشوت درد ماز تمام حرف

 هم رفت. یهام روهام گره هم شد و چشمبود. مشت دهیاما از درون خشک شد؛یم دهیتنومند د

 دهم فصل

 .فرستمیبراتون م ستین یمشکل -

 تکون دادم. یبود، شدم و سر کز کرده وتریپشت کامپ زش،یکه با جثه ر یرینص رهیخ

 ...یدیفقط لطفا مج -
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قرار  دمید یتو شش،یشده به آرا نیمز یهاو چشم دیکنار کش وتریرو از پشت کامپ خودش

با  یحلقه به بعد، کم هیبهش اعتماد داشتم. از قض ییجورا هیچرا؛ اما انگار  دونستمیگرفت. نم

جلسه و هنوز  ی. توگرفتیشکل م یدیرابـ ـطه دور از چشم مج نیالبته ا م؛یتر بودهم راحت

نثارش کردم و چال  یامهی. لبخند نصفه ندیرسیم گهیساعت د میبود. حداقل تا ن دهیدمن رو ن

سرم  یاز رامش تو ینیدلنش ریعمق گرفت. تصو یااهچالهیسمت راسش صورتش، مثل س

 و آروم لب زدم: دیچرخ

 ممنون! -

. به اتاقم برگشتم و چه خوب که افتادمیرامش م ادیگونه وسواس دم،یدیم ییبایکه هر ز انگار

و هم  دمیکش رونیب یچوب زیرو از پشت م یچرخدار مشک یشده بود. صندل زیهمه جا مرتب و تم

 میکار لیمی. وارد ادیپر رونیگرفتن نداشت، ب یبرا یکه جون یازمان با نشستنم، نفس خسته

رو باز کردم.  لیفا یشد و با کنجکاو دهیبود. دستم به رونم کش دهیرس یریکه از نص یلیفا وشدم 

که  یام چفت شد و دلهرهچونه ریاش بود. دستم زاز رزومه یکه جزئ یشمیمشخصات ابر لیفا

 گردم، نگاه انداختم. یهاکردن چشم زیباز شد و با ر لیشروع به فوران کرده بود. فا

چه  یریشده بود. نص یداریخر هایکه تازگ ینیبه برگ دوم افتاد. زم ش،یلاز رزومه معمو نگاهم

 نیدست کم گرفته بودمش. زم یادیمرد برداره؛ اما انگار ز نیپرده از اسرار ا تونستیخوب م

به  ،یواضح ی. با کنجکاودیلنگیکار م یجا هیشده.  یداریخر یزیناچ متیکه به ق یچند متر

که حس انزجار رو به  یاو پرت شدم به گذشته دمیچونه کش ریفرو رفتم. دستم رو ز یقیعمفکر 

 .زدیم نیهام بسته شد و قلبم سنگ. چشمدیکشیرخم م

برگردوند.  هشیبا جعل اسناد به اسم پدرم، تمام مدارک رو عل یشمیکه ابر ییروزها همون

که افکارم دست به  نیا قبل از اکف دستم نبود؛ ام یپهنم تو یهاحواسم به فرو رفتن ناخن

رو از  نیخم شدم. آدرس زم ز،یم یراست یهاهام رو باز کردم. به سمت برگهشن، چشم بانمیگر

 کردم. ادداشتیکه از جا برداشته بودم،  یکاغذ یو رو دمیکش رونیمتن ب

 دمیکنار کش توریباز شد. سرم رو از مان یبودم، در با شدت بد توریمان رهیکه با دقت خ طورنیهم

 کردیروم افتاد. طلبکارانه نگاهم مروبه فرهنگیابرو نگاهم به صورت حق به جانب مرد ب ریو از ز

کردم. بدون هل شدن، آروم ضبدر  یبه حضورش، دوباره خودم رو مشغول بررس تفاوتیو ب
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شلوار  بیشد و دستش رو از ج ترکینزد یدییشدم. مج یاگهید یهالیصفحه رو زدم و وارد فا

 .دیکش رونیب شیخاک یپارچه ا

. دیرو طلب یخاموش توریخم شد و صفحه مان زمیم نییپا گفت،ینم یزیکه چرا چ نیتعجب ا در

و  کردینثارم م ی. پوزخند مضحکدیاز جا بلند شدم و سرش باال، به سمتم چرخ یظیبا اخم غل

 چندش آورش، بلند شد: یبگم، صدا یزیکه چ نی. قبل از ادیحدقه چرخ یهام توچشم

 گفتم با اومدنم بهت استراحت بدم. ،یغرق کار یلیخ دمید -

 دادم. لشیتحو یاو تک خنده دمیکش میمشک وریبه پل یدست

 دلتون تنگ شده. یچند روز نبودم، حساب نیکه ا نیحتما از ا -

 که پرواضح، جمع شد. یاافهیکالمم رو گرفت و ق زهر

 هی. اوه اوه. حتما یجا استفاده کرد کیرو  اتیهفته. تمام مرخص کیبهتر بگم چند روز نه،  -

 .ومدی. چون صورت کبودت اصال به مزاجم خوش نکنمی. من درک میداشت یمشکل جد

آروم کردن تالطم درونم، دستم  یو برا دیکشیم یارهیفضا دا یانگشت اشاره کوتاهش، تو با

 کردیکه فکر م نی. از ارفتمیبا آرامش جلو م دیمن بود و با یاستراتژ نیمشت شد. ا زیم ریاز ز

و تظاهر به برنده بودن،  دادیباخت م یهام دعوت شد. تمامش بوبه لب یشخندیست، ربرنده

ساتنش رو  یمشک قهی. جلرفتیم شیقدر آروم پ نیهم دیکه با یسالحش بود. جنگ روان هاتن

 نی. اگرفتیم شیبدون جواب، راه در پ خواستیو پا به عقب گذاشت. دلم نم دیکش یدست

 م، واضح شد:گرفته یشده رو کنار زدم و صدا انیحس عص

 .نینیبیبا لبخند م شهیببعد، صورتم رو هم نی. از انیانقدر به فکر کارمنداتون دونستمینم -

. به سمتم دادیرو نشونم م دیلرزیکه از خشم م یابهم انداخت و چونه یشونه نگاه گنگ یرو از

 پرپشتش، جوابگو شد: یموها نیب دنیبرگشت و با دست کش

پرونده قشنگ منتظر  یبه اتاقم بزن. کل یسر هیپس  ،یبر شیپ یپر انرژ یخوایحاال که م -

 خونه. شونیتوان که ببر

به  یمثل قمارباز داد،یرو بروز م تشیکه عصبان شهیرفت. امروز برعکس هم رونیدر اتاق ب از

گردن  ییجاجابه ینشستم و صدا یصندل یرو پنهون کنه. رو شیباز کردیم ی، سعبرد دیام

و خودش هم  دمیبه گردنم کش ی. دستشدیم دهیاتاق مسکوت واضح شن یتو ،یچرخدار صندل



 

 

253 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

رو فشار دادم و منتظر روشن شدنش  زی. دکمه قرمز رنگ پرشمینم میسلکه من ت دونستیم

روشن  توری. مانرفتیقصر در نم یکس گهیدفعه د نی. ادمیفهمیم دیبود که با زهایچ یلیموندم. خ

 ینیتا زم گشتمیشده رو م لیمیا یهالیفا دیقرار گرفت. با یسِِون در حال راه انداز ندوزیشد و و

 شده بود رو کشف کنم. یداریکه خر

 کیدرست  یدیو درست بود. مج قیها دقها چرخ خورد. حسابحساب نیباز شد و نگاهم ب لیفا

ازش درز کرد، مرتب کنه.  ییکه نشه آتو یو به طور ق،یها رو دقهفته فرصت داشت تا حساب

م رو چرخوندم. ساعت درست و گردن خشک شده دمیبه صورت تب دارم کش یادست کالفه

 نیب ،ی. نگاهم باز به دنبال سرنخکردمیم یکار دیپنج ساعت، با نیا یوظهر بود و ت میدو و ن

 نیو سرم سنگ سوختیم وتریهام از شدت نگاه کردن به صفحه کامپ. چشمشدیجا مجابهاعداد 

 بود.

برام کنار گذاشته بود، از  یدیکه مج ییهاشد و با برداشتن، پرونده یساعت به سرعت سپر پنج

 یری. نصرفتمیاومدم. خودش رفته بود و درست رأس ساعت نه شب، به خونه م رونیاتاقش ب

که  ییهااومدم. پرونده رونیازش، از شرکت ب یکوتاه ین مونده بود و با خداحافظاال نیتا هم

رو  یدیرو بستم. قصد مج نیجلو هل دادم و در ماش یرو صندل کردیم ینیسنگ مدست یرو

پشت رول نشستم و راه خونه رو در  ،ینکردم. با تمام خستگ یوجه، مخالفت چیو به ه دونستمیم

 گرفتم. شیپ

تر از در خونه پارک کرده بودم، عقب یرو که کم نیها رو بغـ*ـل زدم و در ماشتا از پوشه چند

شلوار  بیکه بود، از ج یرو با هر سخت دی. کلگشتمیخونه م دیدنبال کل ر،یبستم. با زدن دزدگ

 نیب اهمرو باال گرفتم و نگ ممیقفل رو باز کردم. گردن ال ،یکردم و با کرخت دایپ میمشک یاپارچه

 یارهیحرکت کرد و راه افتادم. بارون ت هامهیر نیب یجا شد. نفس سرددار جابهو آسمون نم اطیح

کردم و با  یها تا پاگرد در هال رو طها رو شستشو داده بود. مسافت کوتاه سنگفرشسنگفرش

گذاشتم.  دررنگ شده با گلم رو در آوردم و پشت  یمشک یهابوتمیدوم در هال باز شد. ن دیکل

 ها رو به دست راستم دادم.پوشه ینیدر رو پشتم بستم و سنگ هوایب

ها پا تند کردم. هم زمان با به سمت پله ،یهال، حکم فرما بود. بدون معطل یتو یبیعج سکوت

 ،یمتعلق به کدومشون بود، بسته شد. از خستگ دونمیکه نم یدر اتاق یباز شدن در اتاقم، صدا
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درست سمت راست  یامطالعه زیردن نداشتم. در اتاقم رو بستم و به سمت منگاه ک یبرا یحال

آوردم.  رونیرو ب میاورکت مشک ز،یم یها روپنجره بود، رفتم. با گذاشتن پرونده یتخت و جلو

 دیبه کل ی. نگاهدیلرزیم یو کم کردیها به شدت گزگز منگه داشتن پرونده لیدست راستم به دل

چپوندم و  بمیج یرو تو دیاومد که هنوز پسش ندادم. کل ادمیانداختم و دستم  یتو یارهیدا

 .دمیاز پشت در شن یزیر یکه صدا رفتمیهام مبه سمت کمد لباس تفاوتیب

 یقیتخت دراز بکشم و به خواب عم یرو خواستیکمد رو بستم. دلم م ینکردم و در چوب ییاعتنا

با دست چپم، دست  ی. کمدادیبه ده شب رو نشون م قهیدق ستیب ،یپاتخت یفرو برم. ساعت رو

تشک  ینه چندان درشتم رو کلیکه ه نی. همرفتمیراستم رو مالش دادم و به سمت تخت م

تخت نشستم  یرو دی. با ترددیکش رونیمن رو از حال فگارم ب ،یانعره یصدا ،تخت فرود اومد

 کردم. زیو گوش ت

 !زییژا -

 یتو زد،یکه اسمم رو ناله م نیرادو یشیآت ی. صدادیچرخ حدقه یتو حوصلهیب هامچشم

در رو باز کردم  صبر،یو از جا بلند شدم. ب دمیبه رون پام کش یمغزم اوج گرفت. دست یهزارتو

تر شده بود. صداها واضح یعاد یبرام امر نیرادو یادهایداد و فر نیانداختم. ا رونیب کلیو ه

رفتم و رامش با ترس و هل،  نییها پا. از پلهزدیاسمم رو صدا م کسرهیجور همون نیادوشد و ر

 بود، داشت: ستادهیا یبه در ورود کیقصد آروم کردن برادرش رو که نزد

 بگو... زیچ هی. بابا شما شهیکه نم یجور نیا شده؟یآروم! بگو چ گهیباشه د -

اما کالفه و مغموم،  تفاوت؛یبه ظاهر ب یطور با صورتخان همونو نصرت دمیپله رس نیآخر به

 دنم،یبا د نی. رادوکردینگاه م نیبه در آشپزخونه، به صورت سرخ شده رادو کیوسط هال نزد

 رامش رو کنار زد و به سمتم پا تند کرد.

 !کشمتی! م؟یعوض یباالخره، اومد -

. کردینگاه م انگرشیکنار حموم زد و با دهشت به برادر عص واریدست راستش رو به د رامش

زده با  رتی. حدیختم م نشیسنگ یهانفس یکه درست مقابل صورتم، تو نیخشم رادو

 رهیخ کردیصورتم فوت م یصدا دارش رو تو یهاکه فقط نفس ینیبه رادو ،یخاص یخونسرد

 .نداختمبهش ا یشدم. سرتا پا نگاه
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 ن؟یشده رادو یباز چ -

نه چندان  یور بود، صداکه از حرص شعله ییهاو با چشم دیبه دندون کش یبا استهزا زبون نیرادو

 شد: ادیبه فر لیبمش، تبد

کار من دخالت نکن! مگه نگفتم دلربا به تو  ی! مگه نگفتم تو؟یتو من رو مسخره کرد کهیمرت -

 نداره؟! یربط

شد. تلوخوران،  یبهش بدم، دست راستش با هدف، سمت صورتم راه یکه جواب نیاز ا قبل

هام رفت و دندون یپشتم اصابت کردم. استخون فکم درد دار به طرف واریعقب رفتم و به د یقدم

که  نیاومد و قبل از ا نیبه سمت رادو یبه شدت به هم متصل شد. رامش دست به دهان، قدم

برگشتم. کنترل خودم رو از دست  نیبرسه، به سرعت به سمت رادو نیادور یدستش به بازو

زدم و  نیچپ رادو یبه پا یلگد ،یبدون مالحظه و با خشم وصف نشدن ،ینحرکت آ یدادم و تو

برام  نیتحمل کردن رادو گهیو د زدمینفس مبا گرفتن بازوش، به پشت خوابوندمش. نفس

 بود. یرعادیغ

فرستاده بود.  یریبهت غافلگ یخان و هم رامش رو توکه کرده بودم، هم نصرت یرارادیغ حرکت

تحمل به خرج بدم. صورتش رو با دست چپ به پرز  نیرادو یهایادبیابل بنتونستم در مق گهید

خان درست باال سرم در حال نگاه برام مهم نبود که نصرت گهیکرد. د یافرش فشار دادم و ناله

سپرده  یرو به فراموش زیمهم نبود که رامش با واهمه نظاره گرمه. به کل همه چ گهی. دنهکرد

گر گرفت و انگار که خون به  یسخت و کوتاهم راه خروج گرفت. تمام تنم به آن یهابودم. نفس

 شد. قیهام تزرچشم

 ستادمیپناهش بود، ا نیکه زم ینیرادو یگذشت و درست رو یسکوت ماللت بار یتو قهیدق کی

 خشم متالطم رها کرد. نیمن رو از ا یکس یو صدا

 فت.! دستش درد گرزییژا یبرادرم رو ول کن شهیم -

بود. نگاهش مثل  یکاف یلیبرگشتن به خودم خ یبرا اش،دهیخمـار ترس یهابه چشم نگاه

دستم، خودش رو مثل  ریاز ز نیهام ناتوان شل شد. رادوبه سرم فرود اومد و دست یاصاعقه

از  سیخ یموها نیب یو به کنار در آشپزخونه رفتم. دست ستادمی. هل شده، ادیکش رونیب یماه

به سرعت و تلوخوران،  نیکه از تنم رخت بسته بود، به من رجوع کرد. رادو یروحو  دمیعرقم کش
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 نییبه شدت باال و پا منهیبود، رسوند. قفسه سـ*ـ رهیخان که به سمتم خخودش رو به نصرت

رو طرح  دشیکوتاه و سف یشونیکه پ یاهرگیخروج راه نداشت. س یو دم و بازدمم برا شدیم

 داد،یهاش رو ماساژ مکه دست نیرادو یاومدن آماده بود. صدا رونیب یبراسته، انداخته بود، برج

 ذهنم بود. یصدا نیآخر

من رو خالسالح  یچه جور یدید ؟یخونه دار نیا یتو یچه وحش یدید ش؟یدید ؟یدید -

 هوشیتو، من رو ب شیپ ینیریخودش یکه برا یاون شب انجام داد. اون شب قایکه دق یکرد. کار

 کرد.

خان با هام نفوذ کرد. نصرتکه به چشم یبود و وهم ارادهیهام، بشدن مردمک چشم درشت

. دیپرس زد،یو کم حرف م کردیکه فقط نگاه م شهیبار برعکس هم نیو ا دیبه سمتم چرخ رتیح

 :دیرو از من پرس دیکه نبا یسؤال

 !ز؟ییژا گـهیدرست م نیرادو -

باز و بسته شد.  ،یآبیب یهام مثل ماهم سپردم و لبم رو به پرتگاه حلقدهن سنگ شده آب

 یوسیو ما دیناام یهاچشم نی. ادیدیرو نم یاگهید یخان، جاسبز نصرت یهانگاهم به جز چشم

 از سکوت استفاده کرد و جواب داد: نی. رادوآوردیکه دلم رو به درد م

 نی. آره اشهیم نیهم یفروشیم بهیغر نیکه پسرتم رو به ا یمن ینه؟ وقت یانتظار نداشت -

 یکنیکه تو فکر م ستین یکه روبه روته، اون یکه حکم امام رو براتون داره. اون هیزییهمون ژا

 !کنهیم گاردیباد هیرو با من کرد که  یکار قایبابا! اون دق

هاش نفرت به که دست راست پدرش، کز کرده بود و با چشم نیبا شتاب به سمت رادو سرم

رامش  یاز خودم نشون بدم. حت یبار، خونسرد نیا تونستمیو نم دیچرخ کرد،یتاب مسمتم پر

 .دیکه ساکت بود، خودش رو جلو کش

 !گـه؟یم یچ نی! رادوز؟ییژا یبگ یزیچ هی شهیم -

گرفتم و  زدن،یپرسه م شیدیسرخ کنار سف یهارگیکه مو نیروشن رادو یهااز چشم نگاه

پشتم  واری. به ددیخان منتظر و رامش وحشت کرده، چرخنصرت نیهام با رطوبت اشک، بچشم

 یادهیو ترس یفیضع یبا صدا شد،یم دهیپام کش یرو ارادهیطور که دستم بزدم و همون هیتک

 لب زدم:
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 !ستمین گاردیمن باد -

 یهای. از کنجکاوشدیم یجور نیا دیکدومشون نگاه کنم. نبا چیه یهابه چشم تونستمینم

کار من  نیفرار کنم و به اتاقم پناه ببرم. اما ا خواستیخسته بودم. دلم م هاشیریگیو پ نیرادو

هام کنار پام مشت و از هم باز شد. و بازنده، حال من نبود. دست دهیصورت رنگ پر نینبود. ا

 لب زد: کرد،یم زیاش رو ردرشت شده یهاطور که چشمهمون نیرادو

بار که بهش  نی! ایشینم کیبه دلربا نزد گهین دخالت نکن! دکار م یبهت اخطار دادم تو -

 !شهیاز تو فاش م یترراز بزرگ ،یش کینزد

رو متحمل نشدم و  دشیکه تهد شدیم یروم زد و به سمت اتاقش راه یتو یدرد دار شخندین

 رگوششیآروم و محکمم ز یگره خورد. صدا شیاچهیماه یبه دور بازو وارچکیدستم ناخواه، پ

 بلند شد:

به من نه، به خودت ضرر  ،یبر شیپ یجور نیدلربا شو! ا الیخیمن هم بهت گفته بودم که ب -

 !یزنیم

. شدیباز م ی. خوبه که جا نزده بودم. خوبه که هنوز هم دهنم به گفتن حرفدیدر مقابل تهد دیتهد

 یهالب یرو رو خوبه که هنوز شراره آتش بودم. دستش رو با شدت از دستم جدا کرد و زبونش

ها با دو، باال رفت و من . از پلهزدیهاش موج مچشم ینین یکه تو یو حس نفرت دینازکش کش

هم  یرو تو شیقلم یهاخان. حق داشت. حق داشتن. رامش انگشتو نگاه دلخور نصرت موندم

گرفتم  دهیرامش رو ناد یرچشمیافکارم بود. نگاه ز نگیکه برنده ر یو حس شرمندگ چرخوندیم

صدام مشهود  یکه تو یکم یبشه. با دستپاچگ خواستیم نیکه رادو یاونجور خواستمیو نم

 بود، لب زدم:

 اتون بشم!که شرمنده کنمینم یاما من کار زنه؛یحرف م یدرمورد چ نیرادو دونمینم -

لو رفتم با افتخار بگم که من  یمثل خودش باشم و وقت گفتیکه آرش بهم م ییهاحرف برعکس

. کنهینم یرییباز هم اعتمادشون نسبت بهم تغ کردمی. فکر مزدمیکردم، دست به انکار م

وقت  چیو من ه زدیبا نگاه حرف م شهینثارم کرد. هم یو نگاه کوتاه دیخان به سمتم چرخنصرت

از نگاهش که  یزیچ که کردمینم یلحظه هم، سع نیا ی. توکردمیرو درک نم اهشنگ یمعن

زمزمه کرد.  یریخبهشب رفت،یها باال مطور که از پلههزاران حرف توش معلق بود بخونم. همون
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 یکرد و منتظر حرف ریراه نفسم گ ونیم یاو االن مطمئن نبود. آه خفه کردیفکر م دیبا ؛یعنی نیا

 ره،یکه رامش ازم فاصله بگ نی. قبل از اکردیکه دلم رو قرص م ینگاه ،یبودم. حرف مشاز را

 تکون خورد: اریاختیخشک و پهنم ب یهالب

 رامش! -

اگه  گفتم؟یم یاون از من منتظرتر بود. چ دیبه سمتم نگاه گرفت و شا دیکردم؟ با ترد ناله

دلشون بکاره،  یتونسته بود بذر شک رو تو نیکه رادو نی. همشدیم دیحتما ازم ناام دیفهمیم

که کالبدش  ی. روحکردیروحم رو از تن جدا م یمی. حس عذاب وجدان وخکردیکارم رو سخت م

ادامه خرج  یبرا یگرفتم و جرأت ی. نفسسپردیم یبه فراموش ش،یاقهوه یهاچشم مقابلرو در 

 کردم:

 !؟یبگو که به من شک ندار -

رو بشنوم؛ آروم  دشییتا خواستیکه دلم م دونستمی. فقط مدونستمیبرام مهم بود؟ نم چرا

 یهانزد. حس چشم ی. برخالف انتظارم، حرفامیب رونیکننده ب رانیواهمه و نیبشم و از ا

 یهاکه لب نیبنفش رنگش رو دوست نداشتم. از ا زیبا شوم یخمارش رو دوست نداشتم. باز

دلمرده شدم.  گرفت،ینم یروحم رو به باز نش،یدلنش یو صدا خوردنینازکش تکون م

تکون دادم و از کنارش رد شدم. جون دادم و روحم رو به دروغ فروختم. از  یسر وار،کیاتومات

 .نشستیبه دلم م یآه چه زجر کرد،یکه نگاهم نم نیا

همون پاگرد جاخوش  یدارم شد. روهمراه چهره غم ،یزییپا یاومدم و سوز هوا رونیدر هال ب از

 یهاکج شده، به گل یافتاده و گردن یبا سر رمق،یبه حالم نداشت. ب یکه فرق ییکردم و سرما

من  نیرادو یها. حرفکردمیساقه قدعلم کرده کنارشون بود، نگاه م شونیکه تمام دلخوش یرز

 خفقان آورم، پرتاب شدم. یاخودم حل کرد و من به گذشته یتورو 

 دو، سه( ک،یهانا، تول، سِه. ) -

کف دست راستش رو به  ر،ی. دسته شمشمیدادبه هم سالم  یکوتاه میشروع شد و با تعظ یباز

 دوار،یاش گرفت. تقلشست و وسط انگشت سبابه نیبه محافظ، ب کیو اون رو نزد دیچرخ نییپا

که حرکت سالح فلوره با دو انگشت شست و سبابه  دونستمیکارش رو تکرار کردم. فقط م

طرف گودش قرار گرفت. با  یو رو چوندمیرو به دور دسته پ مگهید یهات. انگششهیم تیهدا
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. شدیخم و راست م یکم دیوارد کردم. مچم با یدسته فشار اندک یانگشت شست، رو یانتها

 دسته، مماس با مچم قرار گرفت. چیپس سطح هموار پ

 نیزد و قبل از ا منهیسـ*ـ قهیبه جل یا( ضربهری)نوک شمشنتیحرکت پرش به جلوش، با پو با

بتونم با پرش به عقب جوابش رو بدم، ناوارد و  یحت ایدستم بچرخه،  یفلوره تو ریکه شمش

از عرقم رو از شر ماسک رها کردم و با  سینقش گرفتم. صورت خ نیزم یزهرخورده، رو

 یبود که از شرمسار ییحس ترس نبود، حس خأل نیباال نگاه انداختم. ا به ،یکشدار یهانفس

 دمیرو کنار گذاشت. به خودم اومدم و فهم ریشمش بودم و دشیماسک سف رهی. خگرفتینشأت م

 اومدم. رونیب ست،یآخر پ یاز دومتر

بود و  ستیپ یگذشته بود. دستم رو یزمان باز قهیاز سه دق هیو هنوز چند ثان زدمیم نفسنفس

 ونیباخت رو مد نیبه خودش داشت و ا یبیسرم دوباره قدرت بلند شدن گرفت. تنم لرز غر

. دستش رو به سمتم دراز زدیمغزم لق م یکه برا یاناتعادل بودن ذهن و بدنم بودم. ذهن آشفته

 شد. کمیبرداشتن ماسک، نزد بدونکرد و 

 (ی! )خوبنچانا؟یک -

 اش!لحن دوستانه ای شیبم تودماغ یدونستم به کدومش اعتماد کنم، صدا ینم

 . )بله! متشکرم(دای! کامساهامنهیِ -

خفه اطرافم قرض  یاز هوا یو نفس دیکشیبه رخ م شتریرو ب میاز عرقم، شرمسار سیخ یموها

و من،  کردیسستم، ضعف اعصابم رو برنده م یاز جا بلند شدم. زانوها ،یفیخف یگرفتم. با تلو

. به تن کردمی. حس مدمیدیماسک م ریپوزخندش رو هم از ز ی. حتستمیفقط تونستم صاف با

 که دوباره مخاطبش قرارم داد. یاگرفته یافتاد. صدا نییو سرم پا دمیکشیم

 (ستیبه تشکر ن یازیآبسو! )نه. ن ننی. نِگـه کومااوهَرگوگاچیآن -

گفت؟!  یو به دنبال ترجمه حرفش، کتابچه لغات ذهنم رو باز کردم. چ دیهام لرزچشم مرمک

زبان  یبودم، کم دهیره رو دبه ک دردسرمیبر اومدن ب یمبن یلیمیماه قبل از اومدنم که ا کیفقط 

عرق رو لمس کرد و  یهام شوروارد صحبت کنم. کف دست یلیخ تونستمیگرفته بودم و نم ادی

گفت. کومااو، آبسو... گفت تشکر نکنم؟  ی. گفت نه؟! بعدش چگشتمیم مچنانمن، ه

نچندان  کلیبه ه یرو پنهون کردم و تاب میمشک یها. استرس چشمیزیچ نیهمچ دونستم،ینم
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مغزم  یکه از فلج یصورتم شد و لکنت یدگیمدافع رنگ پر ،یامهیپهنم دادم. لبخند نصف ن

 هام مشت شد.که دوباره دست گشتمیم یاگهی. به دنبال کلمه دکردیتراوش م

 در کار نبود. یکه داور ی! شانس آرودیاریبه خودت فشار ب خوادینم ،یهست یرانیدونم ا یم -

هام رو به سوزش انداخت. چشم یحد ممکن درشت شد و اشک مثل خار نیرتا آخ هامچشم

که من رو رد کنن، دهشت رو به جونم حاکم کرده بود. آب  نیبودن و ترس ا یریمردمان سختگ

 دم،یکه به کره رس یعابر شد. زمان مقهیاز کنار شق ،یرفت و قطره عرق نییم پادهن سنگ شده

منتظرم بود و با گفتن اسمم، من رو از فرودگاه  ،یشلوار مشک با کت و ،یرانیمرد چهارشونه ا

 نیاسمش رو هم بلد نبودم، به ا یکه حت یامدل کره یبلند مشک یشاس نیبا ماش نچئونیا

فرد  دنم،یراه بودم و به محض رس یساعت تو کی بایسئول آورده بود. تقر یتو یباشگاه ورزش

 نیاول نیو ا دمیشنیصداش رو م یرو داد. بعد از باز یزره باز دنیپوشروم، دستور نقاب دار روبه

 مالقات من با آرش بود.

بود که مغزم  ی. افکارم مخمرشدیزمان حال برگشتم و هنوز هم فکرم از حال اون روزها، بد م به

 ناله درهال، باز شد. یهام با صداگرفتم و چشم ی. نفس سردکردیرو آماده پخت م

 .یسرما نخور -

که گردن  نی. هنوز نگرانم بود. قبل از ادیکه تنم رو به آغـ*ـوش کش یمسافرت یپتو یگرما

 کنارم قرار گرفت و از حضور نابش، داغ شدم. فش،یبرگردونم، جثه نح

 باورت کنم. فقط بهم راستش رو بگو! خوامیم -

. کردمیم بغـ*ـل نگرفتنش، کنترل یهام رو براو دست دمیدیرو م کشیکوچ ینیب رخمین

شد. سکوت کردم و رخش به سمتم  دهیچم شده بود. دست راستم به رون پام کش دونستمینم

 سو گرفت.

 از استرسه. بهم بگو! لطفا! دونمیکه م یحرکت نیو ا یسکوت کرد -

 کی! لبه پتو رو به هم نزدگفت؟یم یچ دیفهمی! قبال هم بهش فکر کرده بودم. اگه مگفتم؟یم یچ

 گرفتم. ینیکردم و نفس سهمگ

 !؟یبهم اعتماد دار -

 ادامه دادم: یفیضع ی. با صداکردیسرتکون داد و تابستون نگاهش، تنم رو تشنه م آروم
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اون  یچه طور؛ اما تو دونمیدعوت نامه گرفتم. نم ل،یمیا هیاز طرف آرش با  ش،یشش سال پ -

 ،یمنف یهایانرژ نیاحت، به دور از تمام اآروم و ر یجا کیبود. وعده  یحال خوب ،یهمه بدبخت

. خودم رو رمیرفتن بگ میدلم بود، باعث شد تصم یکه تو یبا انتقام شرفت،یبه پ دنیوعده رس

 یبرا یراه دیگرفتم و مهارت. با ادیجا گذاشتم و رفتم. سخت بود. اصال درد بود. زبان  نجایا

 نبودم. شدم. ینیبیکه م یزییژا نی. من ادهی. ناوارد بودم و ترسکردمیم دایادامه پ

ساخته شدم. همون شراره  ش،یآت یهادست شعله یبودم که تو یکردم. من آهن داغ سکوت

 خواستمیاما نم ده؛یم حیترج قتیکه دروغ رو به حق دونستمی. مکردیکه تنم رو پرنور م یشیآت

 . ادامه دادم:رهیبار هم ازم رو بگ نیا

 آرش بودم! گاردیمن باد -

هام رو بستم و آهم راه گرفت. . چشمنشستیبه مزاجم خوش نم کرد،یکه دهنم رو تلخ م یگس و

 .خواستیشهامت م ت،یمعصوم نیدلخورش رو نداشتم. نگاه به ا یهاجسارت نگاه به چشم

 اش؟همه حرفات دروغ بود؟! همه همه -

 یبرا یفکر ی! از جاش بلند شد و دور خودش چرخ زد. تویاعتمادیحرف رو داشتم. ب نیا انتظار

بزنم که با دست  ی. چرا من رو باور نداشت. خواستم حرفگشتمیم یآروم کردنش، به دنبال دروغ

 م زد.به شونه

خودت رو  ؟یکه ما رو ول کن دیارزیم د؟یارزیم ؟یکردیم ی! اونجا چه غلط؟یشد وونهید -

 ! آره؟!؟یآرش کن ردستیز

 شهی. پتو از دورم حلقه گرفت و در مقابلش همکردمیهل از جا بلند شدم و منِ آروم رو درک نم با

 .دیاش رو گرفتم و تنم لرزکرده خی یهابودم. دست دفاعیب

 زی. من همه چیکه بهم اعتماد دار یرامش. من بهت گفتم و توأم گفت شنونی! لطفا! مواشی -

 !؟یکردم پس چرا باورم ندار فیرو تعر

 رو خاروند. شیشونیپ یو با اضطراب وافر دیرو با شدت پس کش هاشدست

 یتونست ی. چه جوردونستی. بابام تو رو مثل پسرش میداد یامون رو باز. همهیداد مونیباز -

 !؟یبگ یبزرگ نیدروغ به ا
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حال خودش  ی. توگرفتی. قدرت کلماتش نبض ازم مدادیرو نشون م یبزرگ یبا دستش فضا و

 منهیسـ*ـ یبه پهنا فشیضع یها. مشتدیکوب منهیروش بودم که با مشت به سـ*ـبود و روبهن

شده.  یباز دچار استرس عصب دمیبود که فهم ییجا یاصال درد نداشت. درد واقع نیو ا خوردیم

نداشتم  ی. راهانداختیو سختش، من رو به وحشت م نیسنگ یهاو نفس دیکوبیمستمر مشت م

نکردنش نکردنم و فقط صورت  یخال یبرا یی. تقالاومدیم رونیب یو هر لحظه با دادهاش، کس

 م جا دادم.مردونه یهادست یرو تو چهرشیپر

 ! فقط آروم!شهیهمون م یبگ یهرکار ،یتو به خوا یرامش! رامش من رو نگاه کن! هرچ -

کار  ینمدار چ دیمروار نی. در مقابل امرطوبم شد یهاچشم رهیاومد و خ رونیاز بهت ب آروم

. انگار تازه از عالم موت برگشتم. انگار که از برزخ زدیتر بود و قلبم با ضربان م! آرومکردمیم

قلبم رو  زیهاش، دهلاز چشم یو اشک جار زدی. پلک نمدمیهاش رسنفس امتیبه ق ،یگرفتار

 هاش برنداشتم.تکون خورد و من نگاه از چشم جونشیب یها. لبکردینم باز

 من بخوام؟! یهر چ -

هم  یخاطرش، رو نانیاطم یهام برالرزش مال قلبم بود! چشم نیکاش ا یو ا دیلرزیم صداش

 قرار گرفت. ادامه داد:

 رو ول کن! زیهمه چ -

 !دم؟یاش ُسر خورد. چرا ترسزده خیاراده از صورت  یب هامدست

 بگو! یرو که دار یرو ول کن و اون حس زیهمه چ ؟یگه نگفت! م؟یتونینم -

تونم. االن نه. االن که تا چند  ینداد. نم یهام رو تکونشد که چشم یادیبه فر لیصداش تبد و

ها چرخ خورد. دستم پشت کمرم سنگفرش ینه. نگاهم از چشمش گرفته شد و رو دنمیرس یقدم

وزخندش، قلبم رو از تپش انداخت. انگشت پ یگفتن نداشتم. صدا یبرا یزیچفت شد و چ

 .دیچسب منهیبه سـ*ـ واراش، اتهام اشاره

 !یشد گهیآدم د هینه االن که  یرفتیهمون موقع نم ،ی. تو اگه دوستم داشتشناسمتیم -

جمله چه قدر  نی. دوستش داشتم و گفتن ادیرس نییکم پاهوا معلق بود و کم یتو هاشدست

مغزم درد داشتم و با  یجایجا یبود و من از اون بدتر. من تو ریدرد بود. رامش با خودش درگ

تنم رخنه  ینو تو یاشهیندارم، ر یحس کردمی. اون موقع که فکر مخواستمشیقلبم م یجایجا
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 یهام کملب ندم. یو جواب اندازمیب ری. فقط تونستم سر به زدمی. و من چه راحت نفهمدکرده بو

 .دینفسم ترمز بر د،یسردم رس یهافاصله گرفت و دستش که به دست

که نسبت بهت دارم  یحس نیکه احمقم؛ اما ا دونمی! لطفا! میبگو که توام حس من رو دار -

 . چرا...یکنیکنه. چرا راحتم نم یم موونهید

 !یشنویرو نم یخوایکه م یزیچ -

در  یشد. ال دهیحرف بود، کش نیا یندهیکه گو نیاز دستش جدا نشد و نگاهم به رادو دستم

 .اومدیم نییپا یشخندیهال بود و با ن

 بخندم. ایکنم  هیصحنه عاشقانه گر نیا دنیبا د دونمینم -

بود و  کمونینداشتم. نزد یاگهینازکش گرفت و جز تعجب، حس د یهلبا یرو جلو دستش

 شد و ادامه داد: بیهامون. دست به جنگاهش به دست

 .شهی. حس خواهرم به تو، داره مثل وسواس مترسمیم شترینه. ب -

هاش خاموش شد و . فروغ چشمکردیتر شد و با طلب، به برادرش نگاه مرامش محکم دست

 شده بود. ریجاگ تیجاش، عصبان

. لطفا سکوت گـهینم یچیو ه یکنیم زییبار ژا یدوست دار ی! هرچنیرادو یگیم یبفهم چ -

 ! خسته شدم از دست دوتاتون!گهی. بسه دشین یزخم زبون. ه یکن! ه

 .دمیاز دستم در بره، بازوش رو محکم چسب یریکه مثل ت نیاز دستش جدا شد و قبل از ا دستم

 بمون! -

دش لبش نشوند و چونه گر یرو یلبخند مزحک کرد،یبار با تمسخر نگاهمون م نیکه ا نیرادو

 .گرانمیکردم در برابرش، همون بشم که با د یرو باال انداخت. سع

 ،یحال خواهرت رو خراب کن ی. اما اگه بخوادمینم تیاصال اهم ،یکه مدام حرف بزن نیبه ا -

 !یاون وقت با من طرف

رامش،  یهاچشم ینین یتو یرتیو ح دیبا استهزا باال پر نیرادو یاکم تار و قهوه یابروها

که زدم معتقد بودم. نتونستم بگم دوستش دارم،  ی. خودم به حرفدادیرو نشون م یدلخوش

 یقدم نی. رادوارمیکه دلش بهم خوش بمونه. بمونه و من طاقت ب دادمینشون م دیحداقل با

 رو تکون داد. شعقب رفت و سر



 

 

264 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

خونواده  هی یدرو از ذهنت عبور نده! تو اگه مرد بو یکن یکه با احساسات خواهرم باز نیفکر ا -

 رو نداشتم... گرانید دنیبودم چشم د خانوادهی. منم بای. البته حقم داریانداختیرو به جون هم نم

نقطه ضعفم. دستم مشت شد و با دست چپم،  یرو ذاشتیگس نبود، زهر بود. دست م حرفش

خودم رو  تونستمیمورد نم هی نیدر ا دونستیو م دیلرزیافتادم. فکم م زشیبه جون چونه ر

و خم  دمیبه التماس شد. عقب کش لیکه تبد یکنترل کنم. دو دستش رو گره دستم کرد و سرتق

 یهام برارفت و خشم چشم نییباال و پا منهی. قفسه سـ*ـدیکش اشچونهرو به  یشده، دست

 بود. یترسوندنش کاف

 !؟یفت! گرینشونم بد شت،یدندون ن یات رو به جاچونه یهادندون نمینب گهید -

. دیکه به حلقوم ناجنسش رس یادهیو آب دهن ترس دیکش یرو دست شیاشمهیگرد لباس  قهی

دختر با  دنی. اگه به شوق دکردیبودم. چرا ولم نم یم کرده بود. اصال از دستش کفرخسته

 نی. اما دل بستم. به ترسم دل بستم و ارفتمیم دی. بارفتمیو م ذاشتمیاحساس کنارم نبود، م

رفت. به سمت خونه  د،یکشیکه برام خط و نشون م ییهاشد. راه گرفت و با چشم زمل و روحا

 شکست و لطفافت، طرح صورتم شد. تمیپوسته خشمگ

 . من...شهیتحملم طاق م یگاه -

 مهمونم کرد. یخمارش رو بست و لبخند ناآروم یهاچشم

 .نی! فقط همیحالم خوبه. مرس یلیخ -

حالش از من  ی. باز هم براکردمیرو جست و جو م شیاباز شد و مبهوت، نگاه قهوه هاشچشم

 .دیپر رونیکه از دهنش ب یو بخار کم جون دیکش جونشیب یبه بازو یمتشکر بود. دست

 سرده. یلیتو، خ میبر -

لحظه  نیکنارش شد. سرد نبود. داغ بود. ا کیکوچ نیرو جمع و کرد حواسم پرت چ هاشچشم

کرد؟ مگه ناراحت نبود؛ اما هر  رییتغ کهوی. چرا اومدیغمزه م ،یکم رنگ طنتیکه با ش یاهو نگ

هام رو دوست داشتم. اصال حال من هم خوب شده بود. نتونستم چشم بایز رییتغ نیکه بود، ا یچ

پشتش راه افتادم.  ع،یدادم. مط هیهام هدرو به لب یکیخودش پرشور کنم؛ اما لبخند کوچ لرو مث

 .میبود دهیبه در هال رس گهید
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که در باز شد، به سمتم برگشت. هل خورده، بدون اصابت به تنش،  نیگرفتم و هم ینفس

 ریحال متغ نیسر داد. نگران ا نیریش یامتعجبم، قهقه افهیق دنیهام رو عقب بردم. با ددست

. با شدیمهم شاد  یاوج ناراحت یبوده. تو نیهم شهیو سرخوشش بودم؛ اما نه. رامش هم

 کرد: بازلب  یمقطع یهانفس

 بود. یدنید اتافهیق -

 ؛یپرپشتم جا گرفت و به معن یابروها نیب ی! چش شده بود. اخم کمرنگذاشت؟یبه سرم م سر

 یکیشده بود. لبخند کوچ تریدست چرخوندم. گردن کج کرد و انگار که دوستداشتن ه،یمنظورت چ

 رو به روم پر شدم. یتونیدختر مو ز یلبم نقش گرفت و از صدا یرو

. تعجب نگاهت خنده دار بود. هنوز یخواستم توأم خوب باش ،یحاال که حالم رو خوب کرد -

 هویو  شمیشاد م هویناراحتم،  هوی. من یتو. آره حق دار یسرجاشن؛ اما فقط برا طنتامیش

 .یچرا؟! به خاطر تو. تو مسبب تمام حال من یدونی. مطونیش

 دهیزده بود. درست شن خیهام انگار که داغ و نوک دست ،یدرست مثل آتشفشان فعال هامگوش

هام که حاال همه احساسات خالصش رو بدم! دست نیجواب ا تونستمیبودم. لعنت به من که نم

. چرا دادیاز من بود، خجالتم م پرواتریکه ب نیمشت شد و ا میافتاده بود، مال نییکنار بدنم پا

بگم تا خودم رو آروم  یزیچ تونستمیقفل شده بود؟ چرا نم یامثل نامه مهر وموم شده نمده

 کنم.

ازم نداشت، برام بس بود. به دنبالش داخل  یکه انتظار نیرو ازم گرفت و هم ،یبیدلفر بالبخند

جنب  وارید یرو یارهیصورتم رو لمس کرد. در پشتم بسته شد و ساعت دا ییخونه شدم و گرما

 اموشها رو خو رامش چراغ میرفتیها باال م. از پلهدادیرو نشون م میو ن ازدهیدر آشپزخونه، عدد 

 یزیچ دیو قبل از رفتنم، با میدیبه ما غالب شد. به در اتاقش رس یفیضع یکیکم تار. کمکردیم

زودتر از من به  بگم که یزیکه خوب شده و دلم از بودنش قرص بود. خواستم چ بارنی. اگفتمیم

 حرف اومد:

 ...یدیپرس شیکه چند وقت پ یدر مورد سؤال -

شد و خودش ادامه  دنمیاما متوجه نفهم دادم؛ینم صیتشخ یاش رو به خوبچهره یکیتار یتو

 داد:
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 ...یدیم با مجرابـ ـطه -

. کردیبود که تنم رو ذوب م یداغ یهابلکه گدازه شد؛یم یهام جارخون نبود که درون رگ نیا

 به خودم دادم. یهام مشت شد و حرکتدست

 شده. یکه چ ستیمهم ن گهیمن بهت اعتماد دارم رامش، د -

مهم بود. اونقدر که تمام خشمم در حال فوران بود.  یلی. اعتماد داشتم؛ اما برام خگفتمیم دروغ

 .دمیبدون خشش رو شن یو صدا دمیاش رو ندحالت چهره

. کنمیم فیکنم. فردا برات تعر ریفکرت رو درگ خوادیاما دلم نم ؛یوبه که بهم اعتماد دارخ -

 برو بخواب! ،یاحتما خسته

 دونستمیکه نم ینزدم و به تکون دادن سر ی. حرفشمیکه من آب م دونستیم یتا فردا ک و

 یداخل شدم. از خستگ یتنه، اکتفا کردم. به سمت اتاقم رفتم. درش رو باز کردم و با کرخ ای دید

برق  دی. کلاومدیهام نمافکارم رو مسموم کرد، خواب به چشم ش،یکه چند لحظه پ یو فکر ادیز

 رفتی. افکارم از سر و کول هم باال مزدنیمطالعه، چشمک م زیم یکه رو ییهارو زدم و پوشه

 فکر رفتم. یتو یراه یکردم. دست به کمر، برا ریهام اسدندون ریهام رو زو لب

موقع شب خواب  نیا دی. قاعدتا بادمیرو شن شدیم دهیمدت کم شن نیکه ا میگوش امیپ یصدا

فراموشت  یفکر کرد»شدم. آرش نبود.  رهیاما نبود. دوباره به شماره ناشناس رو به روم خ بود؛یم

فقط  تماس، نهیگز یتر و با زدن روهام هر لحظه درشتچشم« مواظب اطرافت باش! کنم؟یم

رو  یگوش ،یمسخره گرفتم و با سردرگم یباز نیاز ا یاهدر داده بودم. نفس گر گرفته ووقتم ر

 !گفتم؟یبه آرش م دیبا یعنیبه سمت تخت پرتاب کردم. 

زدم. بدون تعلل و  رونیو فگار، از در اتاق ب اعصابیگرفته. ب شیکه بود، بد با من باز یهرکس

نه  یراه رو نیا یحضورم تو نیاز آخر یاقهیبار، به سمت بالکن راه افتادم. ده دق نیاول یبرا

حضورم شد.  یرایپذ یبالکن رو باز کردم و سوز سرد یاشهی. در شگذشتیم کیچندان بار

بالکن  یارو کنار زدم و پا به موکت قهوه گرفتیصورتم موج م یکه تو یریو حر دیسف یهاپرده

که  ییهاامیو زخم خورده از پ یکالفه بودم. عصب شتریرفته بود و ب نیاز ب میتگگذاشتم. تمام خس

 کی. نزدکردیو عمل نم دادیم امیکه فقط پ یچشم چرخوندم. کس خورد،یذهنم چرخ م یتو
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و  فروغیکوچه ب ی. حتدیرو د اطیتمام ح شدیجا م نیبالکن شدم و از ا دیو سف یآهن یاهنرده

 .دمیدیرو هم م نمیماش

مشت  ارداهیهام بشد و گرم کردنش رو به خودش سپردم. دست هامهیوارد ر یازده خی نفس

 نیب ی. دستکردیم موونهیلحظه حال خواب ندارم، د نیساعت و ا نیا یکه تو نیشد و فکر ا

 کردنیکه فکر م نیبهتر بود. ا ینجوریُسر خورد و در بالکن رو از پشت بستم. ا شونمیپر یموها

 یتو ینیآدرنال ها،امیو با فکر به پ داشتمیبرم یلیبالکن مستط نیب یکوتاه یهاآرومم. قدم

 .جوشوندیوجودم م

 یچوب یتک صندل یبود. رو لیمتما یبه قرمز شکیکه ب ییهاو چشم دمیکش ممیبه کمر ال دست

و  شدیجا مبهجا میمشک وریمنافذ پل نیبالکن بود جا خوش کردم. باد ب یکه سمت چپم، انتها

آرامش سرد رو دوست داشتم. آروم نفس  نیهم رفت و ا یهام روبود. چشم ریسرما غلبه ناپذ

 یبرا یاهی. تک المپ بالکن خاموش بود و ساختیکه افکارم رو بهم ر یدر یصدا و دمیکشیم

 لو رفتن وجود نداشت. از جا بلند شدم و به سمت در بالکن رفتم.

توهم  اد،یز ینبود. حتما از خستگ دمید یتو یکیجز تار یزیانداختم و چ یپرده، نگاه یال از

. دمیها رسبه نرده ،یو با قدم بلند دمیدرد دارم کش یهابه چشم یشده بود. دست رمیبانگیگر

 یباغچه افتاد. چند بار یانداخته، تو هیبه بدن خشکم دادم و نگاهم به جسم سا یکش و قوس

 ،یکردم و با دقت وافر زیهام رو رژ دادم و دوباره نگاه انداختم. چشمرو با سرعت ماسا امهچشم

 .دادیکه نشون از سن باالش م یکیکوچ یدگیصحنه مقابلم شدم. خم رهیخ

به هزار  دیکه شا یصورتم سوق گرفت. ضربان یهاکه تا رگ یجانیبرگشت و ه یالحظه

. شدیم یتلق چیه م،یکه در مقابل گر گرفتگ یو سرد دیهام ناخواه به نرده چسب. دستدیرسیم

کار  یپنهان کردم. داشت چ دیرسیبالکن م یکه سمت راستم، به انتها یواریخودم رو پشت د

نشست. هل کرده و محتاط، به  اط،یح یبوته گل رز، سمت چپ در ورود ری! درست زکرد؟یم

 .انداختیاطراف و خصوصا در هال نگاه م

اش بودمش. چه طور متوجه دهیز دوازده هم گذشته بود. چه طور ندموقع شب! ساعت ا نیا

 یاما ا دم؛یترسی. نمکردیم انیرو نما اشدهیها، چهره ترسکنار سنگفرش یهانشدم. نور المپ

 ارادهیهام ب. لبنواختیرو م دیترد یگوشم، سمفون پوریش نیکه ب یبودم! رعب دهیکاش ترس



 

 

268 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 بیشد و بعد، از ج یا . مشغول کندن چالآوردمیمرد در نم نیا یخورد و سر از رازهایتکون م

 . ناواضح و پر نگاه، منتظر بودم.دیکش رونیب یزیشلوارش، چ

هم گم شده  یگره خوردن، تو یپهنم، برا ی. ابروهانشستیبود به مزاجم خوش نم یبیغر حال

شد  دهیم کشمعده یتم رو. دسآوردیم، که زنگ خطر رو به صدا درممعده یبودن. سوزش ناگهان

 ریمهمون خاک ز یحساب ی. از جا بلند شد و لکدکوبدیکوبیکه با دست، به گل م یخانو نصرت

خان در امان موندم. جست و جوگرانه نصرت یهاتر رفتم و از نگاهبوته گل رز کرد. عقب

دادم و به  هیتک واریممکن، به سمت در هال رفت. ناباور به د یصدا نیترکیسالنه، با کوچسالنه

 !دی. بادمیفهمیم دیشدم. با رهیخ یانقطه

دو پا نشستم و نفس  ی. روشدیم یاقهیدوباره در بلند شد. حدود ده دق یگذشت تا صدا یکم

 ینازک خیتنم، تکه  یپاهام پنهان کردم. انگار که رو نیسرم رو ب هضال،ی. با استدمیکشینم

که حکم  یرو باور کنم. کس دمیکه د یزیچ خواستمیکه نم ییهابودن. درست مثل وقت دهیکش

 یحال رسونده بودتش. ا نیکه تا به ا یزی! چه چکرد؟یم یرو مخف یزیچه چ اشت،پدرم رو د

 !دمیترسیاطرافم م یهاکاش از آدم

برگشته بودم.  ایمغزم رو کنار زدم. انگار از اح یبه خودم برگشتم و فلج ،یو کرخت یسست با

 رونیو به سمت در بالکن راه افتادم. پرده رو کناز زدم و از بالکن ب دمیه چونه گردم کشب یدست

 دربا  یو به سمت اتاقم راه افتادم. هنوز چند قدم دمیلمسم رو به رون پام کش یهااومدم. دست

 یبا صدا ،حرکتمیدر، من رو از حرکت منع کرد. با برداشتن قدم یاتاقم فاصله بود که صدا

 مرتعشش هم آوا شد:

 بابا جان! -

 ی. دستشدیباشم و انگار که نم یعاد خواستمیبود. م دهیرو شدن نرسنه. هنوز وقت روبه هنوز

 و عقب گرد کردم. دمیبه رون پام کش

 خان؟!نصرت یداریشما ب -

 .یعقب رفتم. لعنت یبه سمتم حرکت کرد. ناخواه، قدم ینامظمئن یهاقدم با

 وقت شب؟ نیبا؟! احالت خوبه با -
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هام رو به دندون لب کردمیم یپنهان کردن حالم، سع یبرا یوقت شب؟ به دنبال دروغ نیا

 استرسم رو فاش کنه. به خودم اومدم. خواستیکه م ی. حرکات بدنرمینگ

 د؟یداریکه منصرف شدم. شما چرا ب رونیبرم ب خواستمیزده بود به سرم. م یخوابیب -

که حرکات  یمبهم یکیتار ی. توگشتیم یبار اون به دنبال دروغ نیافتاد. ا نشیزم یتوپ تو و

 یبرا دن،یرس یبه بن بست یها وقت. آدمزدمیبلکه ترسش رو حدس م دم،یدیهاش رو نمچشم

اش رو صاف بم و گرفته ی. صداکننیشروع به دروغ گفتن م شون،یفکر یپنهون کردن انزوا

 کرد.

 که... گمیشده. م تیطور دیگفتم شا دمی. تو رو دبخورم یآب خواستمیم -

. پس حرف بعدش کردیرها نم ادامهیاش رو بوقت جمله چیبود. فرد رو به روم ه یاشهیکل دروغ

 گرفت و ادامه داد: ی. نفسبودیخوب نم دیبا

 !؟ینیبیخواب مادرت رو نم گهید -

 کرد: دنیوار شروع به لرزهام ژلهبه عقب برگشتن و لب فرمان،یصورتم ب عضالت

 .نمیبینه. نم -

عقب  ارادهیم رو بم شد. شونهشونه کیکه نزد یو دست دادیحلقم رو خراش م یپرتکرار بغض

با  یکه نگاهش رنگ دلخور دونستمیهوا معلق موند. خوب م یو دست نصرت خان، تو دمیکش

 م رو باز کردم.شت شدهم یهاتعجب گرفته. دست یچاشن

 . شبخوش.نیبخواب نیبر ن،یاحتما خسته -

توهم  اد،یز ینبود. حتما از خستگ دمید یتو یکیجز تار یزیانداختم و چ یپرده، نگاه یال از

. دمیها رسبه نرده ،یو با قدم بلند دمیدرد دارم کش یهابه چشم یشده بود. دست رمیبانگیگر

 یباغچه افتاد. چند بار یانداخته، تو هیبه بدن خشکم دادم و نگاهم به جسم سا یکش و قوس

 ،یکردم و با دقت وافر زیهام رو ررو با سرعت ماساژ دادم و دوباره نگاه انداختم. چشم امهچشم

 .دادیکه نشون از سن باالش م یکیکوچ یدگیصحنه مقابلم شدم. خم رهیخ

به هزار  دیکه شا یصورتم سوق گرفت. ضربان یهاگکه تا ر یجانیبرگشت و ه یالحظه

. شدیم یتلق چیه م،یکه در مقابل گر گرفتگ یو سرد دیهام ناخواه به نرده چسب. دستدیرسیم

کار  یپنهان کردم. داشت چ دیرسیبالکن م یکه سمت راستم، به انتها یواریخودم رو پشت د
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نشست. هل کرده و محتاط، به  اط،یح یبوته گل رز، سمت چپ در ورود ری! درست زکرد؟یم

 .انداختیاطراف و خصوصا در هال نگاه م

اش بودمش. چه طور متوجه دهیموقع شب! ساعت از دوازده هم گذشته بود. چه طور ند نیا

 یاما ا دم؛یترسی. نمکردیم انیرو نما اشدهیها، چهره ترسکنار سنگفرش یهانشدم. نور المپ

 ارادهیهام ب. لبنواختیرو م دیترد یگوشم، سمفون پوریش نیکه ب یبودم! رعب دهیکاش ترس

 بیشد و بعد، از ج یا . مشغول کندن چالآوردمیمرد در نم نیا یخورد و سر از رازهایتکون م

 . ناواضح و پر نگاه، منتظر بودم.دیکش رونیب یزیشلوارش، چ

هم گم شده  یگره خوردن، تو یاپهنم، بر ی. ابروهانشستیبود به مزاجم خوش نم یبیغر حال

شد  دهیم کشمعده ی. دستم روآوردیم، که زنگ خطر رو به صدا درممعده یبودن. سوزش ناگهان

 ریمهمون خاک ز یحساب ی. از جا بلند شد و لکدکوبدیکوبیکه با دست، به گل م یخانو نصرت

خان در امان موندم. جست و جوگرانه نصرت یهاتر رفتم و از نگاهکرد. عقب رزبوته گل 

دادم و به  هیتک واریممکن، به سمت در هال رفت. ناباور به د یصدا نیترکیسالنه، با کوچسالنه

 !دی. بادمیفهمیم دیشدم. با رهیخ یانقطه

دو پا نشستم و نفس  ی. روشدیم یاقهیدوباره در بلند شد. حدود ده دق یگذشت تا صدا یکم

 ینازک خیتنم، تکه  یپاهام پنهان کردم. انگار که رو نیسرم رو ب هضال،ی. با استدمیکشینم

که حکم  یرو باور کنم. کس دمیکه د یزیچ خواستمیکه نم ییهابودن. درست مثل وقت دهیکش

 یحال رسونده بودتش. ا نیکه تا به ا یزی! چه چکرد؟یم یرو مخف یزیچه چ اشت،پدرم رو د

 !دمیترسیاطرافم م یهاکاش از آدم

برگشته بودم.  ایمغزم رو کنار زدم. انگار از اح یبه خودم برگشتم و فلج ،یو کرخت یسست با

 رونیو به سمت در بالکن راه افتادم. پرده رو کناز زدم و از بالکن ب دمیبه چونه گردم کش یدست

 دربا  ی. هنوز چند قدمو به سمت اتاقم راه افتادم دمیلمسم رو به رون پام کش یهااومدم. دست

 یبا صدا ،حرکتمیدر، من رو از حرکت منع کرد. با برداشتن قدم یاتاقم فاصله بود که صدا

 مرتعشش هم آوا شد:

 بابا جان! -
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 ی. دستشدیباشم و انگار که نم یعاد خواستمیبود. م دهیرو شدن نرسنه. هنوز وقت روبه هنوز

 و عقب گرد کردم. دمیبه رون پام کش

 خان؟!نصرت یداریا بشم -

 .یعقب رفتم. لعنت یبه سمتم حرکت کرد. ناخواه، قدم ینامظمئن یهاقدم با

 وقت شب؟ نیحالت خوبه بابا؟! ا -

هام رو به دندون لب کردمیم یپنهان کردن حالم، سع یبرا یوقت شب؟ به دنبال دروغ نیا

 استرسم رو فاش کنه. به خودم اومدم. خواستیکه م ی. حرکات بدنرمینگ

 د؟یداریکه منصرف شدم. شما چرا ب رونیبرم ب خواستمیزده بود به سرم. م یخوابیب -

که حرکات  یمبهم یکیتار ی. توگشتیم یبار اون به دنبال دروغ نیافتاد. ا نشیزم یتوپ تو و

 یبرا دن،یرس یه بن بستب یها وقت. آدمزدمیبلکه ترسش رو حدس م دم،یدیهاش رو نمچشم

اش رو صاف بم و گرفته ی. صداکننیشروع به دروغ گفتن م شون،یفکر یپنهون کردن انزوا

 کرد.

 که... گمیشده. م تیطور دیگفتم شا دمیبخورم. تو رو د یآب خواستمیم -

. پس حرف بعدش کردیرها نم ادامهیاش رو بوقت جمله چیبود. فرد رو به روم ه یاشهیکل دروغ

 گرفت و ادامه داد: ی. نفسبودیخوب نم دیبا

 !؟ینیبیخواب مادرت رو نم گهید -

 کرد: دنیوار شروع به لرزهام ژلهبه عقب برگشتن و لب فرمان،یصورتم ب عضالت

 .نمیبینه. نم -

عقب  ارادهیم شد. شونه ام رو بشونه کیکه نزد یو دست دادیحلقم رو خراش م یپرتکرار بغض

با  یکه نگاهش رنگ دلخور دونستمیهوا معلق موند. خوب م یو دست نصرت خان، تو دمیکش

 م رو باز کردم.مشت شده یهاتعجب گرفته. دست یچاشن

 . شبخوش.نیبخواب نیبر ن،یاحتما خسته -

 رونیرو با ابهامات مبهمش جا گذاشتم و وارد اتاقم شدم. ته مونده نفسم رو ب خاننصرت

 یوالیخان ه. انگار نصرتشناختمیتخت، گز کردم. انگار آدم روبه روم رو نم یفرستادم و رو

 یها شدم. نگاهم روعکس یو وارد گالر دمیکش رونیب بمیرو از ج میدرونش داشت. گوش یپنهان
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موهام  نیب ی. دستخوندیم یواضح ییو ذهنم، الال دیچرخیصندوق م یتو دارکم یهاعکس

 .دیخاریشه چشمم به شدت مو گو دمیکش

 یجا دونستمیاما م کردم؛ینگاه نم نهیآ یم پاک نشده بود. توگونه یکه هنوز ردش از رو یدرد

صورت  ی. دستم روکردمیچه م دیحال، با یهمه حال ب نیکمرنگ شده باشه. با ا دیبا هایکبود

گذاشتم. سرم  یپاتخت یاش خاموش شده بود، رورو که صفحه یچرخ خورد و گوش شمیریب

از  یکم دیبالشت شا یکردم. خنک کیبالشت رو به خودم نزد یبالشت رفت و کم متآروم به س

 .کردیدرونم کم م شیآت

. گرفتیم مبسته یهاداشت و خواب رو از چشم انیمغزم جر یهارگ نیکه ب یخاطرات گدازه

بار  نیبه دست خواب سپردم. ا خودم رو هام،یبچگ ادیشکمم جمع کردم و به  یپاهام رو تو

که من رو گذاشتن و رفتن.  ییهایجوالن بدم. خوش هامیخوش نیب ز،یدور از همه چ خواستمیم

به خواب رفتم،  هاشییکه با الال ییهاشب ادیذره ذره در حال آب شدن بود. به  ادرم،م یدلم برا

. و قطره دمیسرم کش یمردونه و زمختم رو رو یهادست فش،یزنونه و لط یهادست یبه جا

 درد کرد. یرایقلبم رو پذ یاشک داغ

و من رو  خوردیم چیم پمخچه نیب ی. دردکردیسرم آوار م یخاطرات رو رو ،یهضالیاست حس

سلول با سلول ینداشتم. وقت یاهام بالشت رو بغـ*ـل کرد. چاره. دستبردیخاطرات م یبه کما

 برمال بشه، برسم. زیکه همه چ یتا به روز رفتمیم دی. بادمیجنگیم دیبودم، با تنم در حال جدال

 ازدهمی فصل

خونه روبه روم نگه داشتم. انگار که در قرمز  یو مربع دیزنگ سف یبار دستم رو رو نیچندم یبرا

سخت اواخر آبان،  ی. شالق سرماکردینثارم م یشخندیروم، نروبه یزدگبه زنگ نیرنگ و مز

رو بهم برگردوند.  دیحس ام ییهاییدمپا یمنقبض کردم. صدا شتریو خودم رو ب خوردیبه تنم م

و شش آبانه.  ستی. مهم نبود که امروز بارمیم بخشک شده یهالب یبه رو یکردم لبخند یسع

 .انداختینم مپسربچه درو ادیکه من رو  ییباز شد و پسربچه هفده ساله اخمو یکیت یدر با صدا

 !ن؟یجا بر نیمگه نگفتم از ا -

کردم. هوا  کیرو بهم نزد میمشک یپالتو یهااما غرورش رو نه. لبه کردم؛یرو درک م تشیعصبان

 به خودش گرفته بود. یمزخرف یسرما



 

 

273 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ندارم. یبا تو کار اد،یمن هم گفتم بگو مادرت ب -

 یبود که منصرفش کنم. بارون یبه اندازه ا ش،یادار قهوهپف یهامنقبض شده و خشم چشم فک

م در کار نبود و چهره یتو یزدم. اخم یرد. پلک یرو تار م دمید پوشوند،یکه صورتم رو آروم م

 ،یخونه گذاشتم. با غرش کوتاه کیدر کوچ یکه پام رو به سرعت ال بستیگارد گرفته، در رو م

 بازتر شد. رد

 !؟یعوض یخوایاز جونمون م یچ -

هاش. سرکش چشم انیبود. خصوصا عص هشیشب یلیافتادم. خ نیرادو ادیحرف، درست  نیا اب

 شدم. بیم رو گرفتم و دست به جخنده یجلو

 خوامیکه م یزی. به نظرت چستادمیدر ا نیا یکه جلو ستقهیساعت و چهل و پنج دق کی قایدق -

 تا منم حرفم رو بزنم و برم. ادیپس برو به مادرت بگو ب رم؟یم یرو ند

 صانهیدارش، حرپف یاقهوه یها. چشمگشتیکنم؛ اما به دنبال محرک م کشیتحر خواستمینم

و انگار که با نگاه حرف  شدیسوز هوا گم م یگرمش تو یها. نفسکردیم ییرایاز خشمش پذ

 یهاگرفتم و دست یبود. نفس شیاعتمادیاش، نشون دهنده به. تمام جوارح صورت سبززدیم

 کردم. یاکرد. سرفه یاریم رو نفس گرفته ،مقرمز شده

جا  نیا شهیمهمه. نم یلیبهت بگم که خ یزیچ دیندارم. فقط با یپسرجون. قصد بد نیبب -

 اعتماد ندارم. وارهاید نیاما من به ا ؛یبهم اعتماد ندار دونمیگفت. م

شده بود رو نشون  یتنش حکاک یرو یکنارش که ترک بزرک یکهنه و خشت واریبا دست د و

 کنار رفت. یحدقه چرخوند و با مکث یسرخش رو تو یهادادم. چشم

 نسبت بهت ندارم! یچرا؛ اما حس خوب دونمینم -

 اطیخونه بشم. چشم چرخوندم و خونه که نه، بهتر بود بگم دخمه. ح نیتونستم وارد ا باالخره،

 شباهتی. در رو بست و دوباره به پسر کنارم که بگرفتیه روح از تنم مک یا زد خیو  کیکوچ

. دروغ کردیم یانفجار لحظه شمار ینبود، نگاه انداختم. مثل انبار باروت، برا تیبه چوب کبر

 ی. سعدونستمیکرده بودم؛ اما وخامت اوضاع رو نم قیمتاسف شدم. قبل از اومدنم تحق چرا،

 شروع کردم. درست مطابق انتظارم، به حرف اومد: ی. با لبخند پهنرمیگکردم رفتار بدم رو پس ب
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داره؟ خدا لعنتم کنه که راهت دادم. گمشو  دنیخند یزندگ نیمردک؟ ا یخندیامون مبه خونه -

 !رونیب

راستم چسبوند و بدون  یبسته شده بود رو بازو نهیبزرگش که از سرما خشک و پ یهادست

م اش نشست و قدش با تالش به شونهسبزه یهادست یجا نشدم. دستم روجابه یتعجب، قدم

 ادامه دادم: ش،یوحش یها. با نگاه به چشمدیرسیم

 !نیهم یاندازیم یکی ادی. اصال! فقط تو من رو دمینخند یمن به کس -

دندون  زش،یو با چونه ت دیاش رو پس کشراستش زدم. شونه یبا دست چپ، به شونه و

 کرد. یاروچهق

 تو. حرفت رو بزن! ی! حاال که اومدیستین یخوب یدروغگو -

 کردم حالش رو درک کنم. یبه گردنم دادم وسع یتاب

 .یندازیبرادرم م ادیدروغ نگفتم. تو من رو  -

هام رو کج کرد و انگار که رنگ نگاهم عوض لب یهنوز هم برادرم بود. لبخند تلخ نیرادو آره

 آورد. رونیب الیاش من رو از هپروت خه بم شدهتاز یشده بود. صدا

 مُرده؟! -

به سمت  یو قدم دمیباال کش ینی. بشدیآروم م دیبود، فقط با ی. بچه خوبزدمیبار قهقه م نیا

 خونه برداشتم.

 نه. ترکم کرد! -

 :دمیرو شن اشزشدهیر یصدا

 !وونهید -

باال  یمانیبه سمت اتاق داخل راه افتادم. از تک پله س ،یده متر اطیتر شد و از حمحکم لبخندم

شده بود رو کنار زدم و وارد اتاق  نیعج یکه با کهنگ ی. در چوبدمیرس یکیرفتم و به اتاق تار

که اتاق  ی. تک المپ زردزدیتنم رو چنگ م یبارون به تنم نشسته بود و لرز یسیشدم. خ

. به کردمیبه تک فرش کهنه پهن شده اتاق نگاه م رتی. با حدادینشون نم یرو به خوب یمانیس

کنه؛ اما شرافت  یرو وادار به هرکار یآدم تونستیکه م یفقر شد،یفقر استشمام م یبو یخوب

و  دیچرخیهام دور تا دور م. چشمشدیم یفقر تلق تیخاص نیبود. ا ریناپذو فقر کنار هم، ترس
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مادر و  هیاش پرونده یدر کار نبود. تو یصحنه روبه روم نداشتم. کس یبرا یفیجز درد، توص

. دیکوبیشالق م نیسالح زم یبودم و بارون با شدت به تن ب ستادهیبرادرم داشت. همون دم در ا

بچه کله  دونستمیهام رو بستم و مشئ مانعم شد. چشم یزیبه سمتش برگشتم که ت یقدم

 آداپته شدن. یکه با هرخطر ییهادسته آدم ون. از اهیخراب

 کار رو نکن! نیا -

 به کتف راستم زد. اش،گهیرو آروم باال بردم و با دست د هامدست

 !؟یبگ یخواستیم یبنال! چ ؟یسادگ نیو به هم دمیراهش م ادیاز در ب یهر خر یفکر کرد -

 دیکه تنم رو بدره، با نیو قبل از ا شدیم شتریبود، ب یچاقو چند سانت شکیکه ب یزیت فشار

 نیمانع ا گرفت،یکه هر لحظه اوج م یکردم خونسرد باشم؛ اما ضربان قلب ی. سعکردمیم یکار

 .دادیم یخام یبهش بزنم. هنوز بو یبیآس خواستمی. نمشدیکار م

 نه خشونت! مت،یاما با مال م؛یزنی. حرف مستیهمراهم ن یچ چی! هیمن رو بگرد یتونیم -

 و لجباز. یپوزخند محکمش، سوهان روحم بود. حرص یصدا

 !ی. خودت اصرار کردای. گفتم نستیدر کار ن یمتیحرفت رو بزن. مال -

 جلوتر رفتم. ارادهیبه چاقو داد و ب یهل

. اومدم کمکت کنم. یدادگستر کی هیپا لیعدالتم. وک اسری. من گمیرو م زیباشه. همه چ -

 نیچند نیاون زم متی. قرمیکه پسش بگ خوامیازتون گرفته؛ م به زور ینیزم یشمیابر دونمیم

 بهتون نداده. یحت دونمیکه م هیمتیبرابر ق

 فشار داد و نفسم محبوس موند. شتریبار چاقو رو ب نیا

 دروغگو! -

از حد تصور  شیب یجلب کرد. اعتماد، قدرت یاعتماد شدیدر کار نبود، سخت م یاعتماد یوقت

. کالفه و سردرگم، به دنبال گرفتیجا نم کیکلمه کوچ نیا یقدرتش تو یداشت که انگار تمام

خودش بهم اعتماد  دیماتش کنم؛ اما با یبه راحت تونستمی. مزدمیافکارم رو شخم م ،یراه حل

 .دادیترس هم م یبو ،یبر خامبچه عالوه نی. اکردیم

اما  گم؛یکه دارم راست م یدونی. خودت هم مگمیست. دروغ نمرو بگرد. کارتم ه هامبیج -

 مادر و برادرت...
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 به تنم رسوخ کرد. ،یزیبار، شوک ت نیا و

 کنم! زیتا چاقو رو با خونت تم هیکاف یاکلمه -

 .چرخوندمیدور تا دورم رو چشم م ،یاگهی. دنبال راه دگفتیم یبار جد نیا

 ،یقانع نشد م،ی. بذار کارتم رو نشونت بدم. حرف بزنمیاما وقت ندار ؛یتو بگ یباشه. هر چ -

 خونم حاللت. باشه؟!

تمام  پنجره،یاتاق ب نی! سکوت عالمت رضا نبود؛ بلکه عالمت فکر کردن بود. ایطوالن مکث

 .بودیم شیخود واقع دیباشم و با میخود واقع تونستمی. نمکردیم مبود و خفه دهیرو بلع ژنیاکس

 قبوله! -

و آروم با  دمیکش یاز سر آسودگ ی. نفسکردمیرو حس م یزیفاصله گرفت و دور شدن ت ازم

. دیکش یآراسته به چرکش رو طرف دیلباس سف قهیهام، به سمتش برگشتم. آوردن دست نییپا

 .کردیکه نامتعادل بودنش رو اثبات م ی. حرکات بدندیدزدیبود و نگاه م نیزم رهیخ

 !یممنون که بهم اعتماد کرد -

 یدیصورت خش دارش، به دنبال ام یسر بلند کرد. تو ،یواضح دیدوستانه بود و با ترد لحنم

بودم.  دهیرو با جون کش یکس ی. من درد بگشتیم یصورت درد دارم، به دنبال پناه یبودم و تو

 .دمیکش رونیب مبیرو از ج اسریروم، مثل من باشه. کارت بچه درون روبه خواستمینم

 !؟یکنیکارتم. حاال باور م نمیا -

که به  شدیم یشده و چند وقت یماهر لیبودم وک دهیبود. شن رستانمیدب یهااز دوست یکی اسری

 دست یتو ی. نگاهش به کارت مشکنیرو قرض گرفته بودم، هم تشیلندن رفته بود. من فقط هو

. نگاه از خط گوشه دادیچاقو فشار م یدسته فلز یچپش، مردد بود و دست راست لرزونش رو رو

زنگ  یبگم که صدا یزیگرفتم و خواستم چ دیرسیم زشیت که به چونه کشیبار براست ل

 یومد. با آرامش گوش یبه صدا در م دیدارتر کرد. چرا هر وقت که نبانگاهش رو خشم م،یگوش

 از من، گردن دراز کرد. ترعیو سر دمیکش رونیرو ب

 !ه؟یک -

 نازکش، بهم فشرده شد. یابروها یهارو به سمتش برگردوندم و اخم یگوش صفحه

 !ه؟یچه زبون کوفت گهید نیا -
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هم جمع  یهام رو توحساس بود، لب دنمیکه به خند ییم گرفت و از اونجاتعجبش خنده از

 کردم.

 .یاکره -

 بمیرو به داخل ج یدم و گوشمهمونم کرد و مبهم سر تکون داد. رد تماس ز یابرو نگاه ریز از

 برگردوندم.

 !؟یچرا جواب نداد -

 بمم رو صاف کردم. یصدا

 !؟یگیبهم راستش رو م ؟یمهم نبود. خب تو بگو. فکرات رو کرد -

نداشت  یخونعقب برداشت. حرکاتش با هم هم یشد و قدم دایصورت عبوسش، هو یتو تعجب

 زد و چاقو غالف شد. یکم پشتش پلک یها. با مژهکردینگرانم م یو راستش کم

 یمانیس یواریچهارد هیموکت کهنه و  هی. ینیبیکه م هینیهم میگفتن ندارم. زندگ یبرا یزیچ -

 واسه گفتن داره؟ یچ یآدم نی. همچریدلگ

 نیها همجور آدم نیاما واقعا زود تر از سنش بزرگ شده بود. ا کرد؛یبه بزرگ شدن م تظاهر

. اصال استخون شدنیتر مخود بزرگخودبه خورد،یکه به تنشون م بودن. دست مشکالت

 باشه: یکیهام با زبونم کردم حرف چشم ی. سعترکوندنیم

. چند یکمکم کن دیجز کمک ندارم. باور کردن و نکردنش به خودت مربوطه؛ اما با یواقعا قصد -

 ؟یرسیم یبه سن قانون گهیوقت د

 .دیرو باال کش شیاستخون ینیکم تارش رو خاروند و ب یابرو گوشه

 ؟یکن یکمک چ ،یبا ما ندار یتو که صنم -

از  شیب یو رو گرفتم. االن وقت دلسوز دمیرو د فشیبه نقطه اول برم. لرز تن نح خواستمینم

 .کردمیبدون ابهام جلب اعتماد م دیو با کردینم یهام حرکتحد نبود. دست

رو خوب  کنهیم یکه مال مردم خور ینداشته باشم؛ اما اون کس یاـ ـطهراب دیبا تو شا -

به اون  خوامیفقط مثاله. م نیکرده. ا فیماجرا رو برام تعر نیا ی. اصال فکر کن کسشناسمیم

رو برات  نیکه اگه نتونستم اون زم سمینویدست خط م هی. من برات ینداشته باش یکار کار

 . هوم؟!یکه خودت بگ یهرچ ای. یازم بخوا یخوایکه م یهر چ یتونیم وت رم،یبگ



 

 

278 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

اش کردم. نگاهش اتاق مچاله یجنوب واری. خم شدم و گوشه ددمیکش رونیرو از تنم ب پالتوم

 خودش جا داده بود. به سمتش قد علم کردم. یانگار که هزاران شک رو تو

 بنداز دور. یجا. اگه خواست نیشده، بمونه هم سیخ -

 یهابود و نگاه ری. فکرش درگکردیدار مغرورش رو لطمه نی. ارهیبه دل بگ یترحم خواستمینم

 و دوباره فکر کرد. دیلک دارش به صورتش رس یها. دستزدیمبهمش، مهر اثبات م

 سه آذر. -

بار  نیو ا دمیکش رونیب بمی. هنوز برنده نشده بودم. کارت رو از جدادیرو م میسؤال قبل جواب

 سمتش گرفتم.

 رو پشت کارت نوشتم. دمی. شماره جدمهیرو که خط زدم، شماره قبل نییشماره پا -

وصله دارش  یشلوار ل بیو بدون نگاه کردن بهش، به ج دیکش رونیرو با مکث از دستم ب کارت

مادر  کهنی. حدس ارمیو تک المپ، چشم بگ کیاتاق تار نیبه ا خواستمیمنتقل کرد. دوباره نم

جا  نشییکه پالتوم رو پا یواریتن د یهنوز رو ینبود. وقت ی، کار سختو برادرش فوت شدن

 دمید هیبود. زاو یبه نوار کوتاه مشک نیاز مادر و برادرش، که مز یاعکس کهنه دم،گذاشته بو

به  ایپو تیحساس ،ی. در ثاندمشیدیبود که تازه م لیدل نیعکس خوب نبود و به هم دنید یبرا

 نقدریمن هم هم ی. روزدادیحد رو نم ازشیب یاش، بهم اجازه کنجکاواز دست رفته یخانواده

 بود، به سمت در قدم برداشتم. ستادهیحساس بودم. از کنارش که وسط اتاق ا

 پالتوتم ببر. خودت بنداز دور! -

 .دیدیخوب که لبخند پهنم رو نم چه

 هاست.حرف نیاز ا ترمتیقیبهش نگاه نکن، ب یجور نیکار رو بکن! ا نیخودت ا -

دالر خرجش کرده  نیو من چند شدیم یمهم تلق اریبس یپوش کیکره، ش یکه تو یدرصورت

 دهیبودم منظور رو فهم دواری. امدمیرس اطیبه در ح ،یزمان کوتاه یبودم. به راهم ادامه دادم و تو

 میقهوه ا وری. به پلدیرقصیم نیزم یرو یتردرشت یهاباشه. بارون شدت گرفته بود و با دونه

رو  ریرو بستم و دزدگ یبتازه. در قرمز لعنت تونستینم شتریب نیباد مغرور، از ا نینشست و ایم

هوا  یانگار که خاک مرده تو شد،ینم دهید یکوچه شش متر یاصال تو ،یعابر ،یزدم. کس

 راه افتادم. ،یپخش بود. سوار شدم و با استارت زدن، بدون معطل
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گذاشتم و دو  کریاسپ یآوردم و شماره آرش در حال چرخش بود. رو رونیب بمیرو از ج یگوش

 پاکن هم آوا شد:برف کیتکیآرش با ت ی. صدادمیبه فرمون چسب یدست

 کردنت رو دوست نداشتم. گرچه، به اخالق گندت عادت دارم. جکتیر -

 بود. با خشم دنده رو عوض کردم. یو طلبکار بودنش عاد دمیهام کشلب یرو رو زبونم

 کارت رو بگو! -

 کد! -

 ترمز زدم. یفرمون گرفتم و با کالفگ یپهن مقابلم، به کنار ابونیخ وسط

 ! تو فکرش هستم.؟یبگ دیبا گهیچند بار د -

پروژه  نیاگه ا ادیسرمون م ییچه بال تهی. تو اصال حالمیشیم ترکیهر بار که به موعد قرار نزد -

 لو نره؟

بودن پنجره  نییپا لیکه به دل یبارون ایعرقه  یسی. مهم نبود خدمیرو دست کش سمیخ صورت

گرفتم  یرفتارش برداره. نفس نیآرش هرچه زودتر دست از ا خواستی. دلم مخوردیبه صورتم م

 ادیفشار دادم. دوباره  شتریم شد. قطع کردم و فرمون رو بزمزمه یا« باشه»و در جوابش فقط 

 یدیبا مج شیکرد. گفت همکار فیرو برام تعر زیکه رامش همه چ یز افتادم. همون روزاون رو

و مجبور  دید یشمیابر یهاحساب یاون رو در حال بررس یدیبه خاطر لو نرفتمون بوده. گفت مج

خان تر شده بودم؛ اما از اون روز به بعد، نصرتکرد و آروم فیبود بهش باج بده. همه رو برام تعر

 .یدارها، مشغول شب زندهبود و شب یزکاریباغچه مشغول تم یهر روز تو

 نیال ی. فرمون رو چپ بردم و تودادیقد نم گهیو حرکت کردم. ذهنم د دمیکش نییرو پا یدست

هاش برام سنده. با که حرف دونستمیمنه؛ اما  ایهاش رو باور کردم حرف دونستمیافتادم. نم

 شد. یخونه برام تداع ریافکار، مس نیهم

 فیخف یسیدست باد، از خ یتو ی. مثل برگبستمیبودم و در هال رو پشتم م دهیخونه رس به

بسته شدن در هال اومد. از  یکه صدا رفتمیدوش گرفتن، سمت حموم م یو برا دمیلرزیم

 نبود. ترقیبه نگاه دق یازیسرشونه نگاه انداختم و ن

 ؟یدوش گرفت ای یریدوش بگ یریم یباشه، دار ریخ -



 

 

280 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 یعاد نیرادو یکه رفتارها نیخنده نازکش رو دوست نداشتم. تا خرخره پر بودم و با ا یصدا و

در  رهیدستگ اومدم،یم تیاهمیالبته به نظر ب ت،یاهمی. بکردیم میکفر یقیبود؛ اما هر بار به طر

م، باعث شد تند به سمتش برگردم. با شونه نیفرستادم و برخورد دست رادو نییپاحموم رو 

که از خشم منقبض بود رو به روش  یداشتم تمام عضالت یو سع کردمیغضبناک نگاهش م

 بود، دستش رو برداشت. دهیکه ترس به قاموس نگاهش رس ینشون بدم. پرتعجب و درحال

 ...خواستمیپاک نشده م اتیکبود ی. آخه نه که هنوز جانمیرو بب اتافهیچته؟ خواستم ق -

 ساکت شو! -

 نیبود. ا دیکنه. تونست! از من بع می. تونست عصبخواستیتونست. آره همون شد که م باالخره،

 خواستمیبود. نم دیاز من بع کردم،یم یتفاوتیکه تظاهر به ب یدر صورت نیبه رادو دنیپر کهوی

 انمیخودم رو به داخل حموم پرتاب کردم. از دست اطراف عیو سر نمیباش رو بجاخورده افهیق

هم  یهام رو روو چشم دمیحموم چسب دهیسرما د واریو سردرگم، به د فیبودم. بالتکل خسته

بود که  یاومدم. چندوقت رانیبه ا میمن وسط جلسات درمان گفت،یقرار دادم. آرش راست م

از صحبت کردن  یبرگشتم. از طرف رانیهمون زمان به ا تعادلم رو از دست داده بودم و درست

کار  ب،یکشور غر یتو کرد،یاز دردم کم نم یزیکه چ یبه کس ،یاگهیبا زبون د مدر مورد دردها

 یرامش بهتر شده بود و حداقل خودم رو تو دنیبود که با د ی. چندوقتشدیمحسوب م یشاق

 .دمیرس تعادلیپرتنش ب یاما امروز به همون روزها کردم؛یپوسته مقاومت پنهون م

 یوقت بود که از حوله تو یلیاومدم. خ رونیگرفتم و از حموم ب یگذشت که دوش یاقهیدق چند

 دونستمینم ی. حتذاشتمیرو کنار م یشخص لیوسواس وسا نیا دی. باکردمیحموم رو استفاده م

 ب رامش قرار گرفتم:که مخاط رفتمیها مساعت چنده. به سمت پله

 ایاما ب نه؛یبه خاطر رادو دونمیم ؟یننشست زیم هیچند وقته با ما سر  یدونی. میایم ،یریم -

 . بذار با اشتها غذا بخورم.میباش زیم هیمثل قبل باهم سر 

. چه کردیزده به چهارچوب در آشپزخونه نگاهم م هیتک ،یمیسمتش برگشتم و با لبخند مال به

صورت انقدر حالم رو خوب کنه. اصال  نیا شدیمملو از آرامش بود؟ مگه م نطوریاش اطور چهره

تکون دادم و قطره  ی! آروم سرد؟یچرخیزبونم به نه م یچه جور کرد،ینگاهم م ینجوریا یوقت

 یبه موها یزرشک وریپل نیشد. چه قدر ا ینم دارم، به سمت ستون فقراتم راه یموها از یآب
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براقش. زودتر از من وارد آشپزخونه شد و به سمت چراغ گاز رفت.  یها. به چشماومدیبازش م

 .ذاشتیپرت شدن نم یبرا یو عطرش حواس خوردیم چیپ مینیب ریز یسبزقرمه یبو

فقط  شدیم یو نشستم. چ دمیآراسته شده کش زیبود رو از پشت م یقفسه چوب یکه جلو یصندل

کنارشم، آرامشم  ی. وقتگذروندمیروزها رو با نگاه بهش م شدیم یمن بودم و خودش؟! چ

 .کردمیتماشاش م ،یبا لبخند محو شهیفکر بودم و مثل هم ی. توشدیبرابر م نیچند

خوردن معطر  یسبز دیو سبد سف یاشهیپارچ آب ش نیب زیم یبرنج رو هم رو ینیچ دیسف سید

نبود.  یاگذاشت و دست چپم، جنب کانتر نشست. سر ذوق بود و چشم گرفتن ازش کار ساده

 برد و لب زد: زیرو به سمت م شیشمیابر یتونیز یموها

 !کشم؟یخجالت م یگی! نمایکنینگاه م یلیخ -

. ستیناهل خجالت  دونستمیبود. م نیری. چه شیوا یا خت؟یریم ی! دلم هراومد؟یم غمزه

بودم. از اون شب بعد، از اون ماجرا به  ریپهنم به لبخند کش اومد و خودم با خودم درگ یهالب

. دست کردیم فیبود که من رو تعر یاگهیعالم د خورد،یهام که گره مبعد، چشمش به چشم

 .کردمیابرو نگاهش م ریچونه گذاشتم و از ز ریز

 رو دوست دارم. بایجُرم ز نیا -

که ازم انتظار  یا. هنوز جسارت گفتن جملهدادمیگفته بود نگاه کردنش جرمه و جوابش رو م بهم

که  دیکشیبه بازوش م یبه گردنش داد. دست ینازک کرد و تاب یداشت رو نداشتم. پشت چشم

 بود. یچهره رامش کاف رییبه در آشپزخونه خورد. برنگشتم و تغ یتقه ا

 اشق خلوت کردن.باشه. دو کفتر ع ریبه به. خ -

حدقه چرخوندم  ی. چشم تودادیم نشست و صورت جمع شده رامش، اخطار مبه شونه دستش

 .دمیم رو پس کشو شونه

 .شمیمشکالت مردم باشم نامهربون م ری. منم همش درگینامهربون شد -

و نشست. به سمت رامش بودم و هنوز پشتم  دیکش یصندل خچالی یدست راستم، جلو درست

 .رفتیخوردن م یسبز دیکه سمت سبد سف دمیدیمونده بود. دستش رو م نیبه رادو

 ساعت سه شدا. اد؟یبابا چرا نم -

 .کردیم یموهاش باز ریبا ز رامش
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 ؟ی. بهش زنگ زددونمینم -

 .دیکش رونیب یگوش نینشست و رادو شیخال یبه جا نگاهم

 ایحضور بعض جانیاز ه دیشا گمیم ی. ولزنمیاما دارم دوباره زنگ م ست؛یدر دسترس ن -

 .ادیب تونهینم

اش نگاه وقت بود که به چهره یلی. خکردیم خیکه مو به تنم س یاخنده یهم همون صدا باز

 ییروزاافسوس  کردم،یرفته بود. هر وقت که بهش نگاه م ادمیاش از انگار که چهره کردم،ینم

 دهیبه کجا رسوندمون. خونم تا نقطه جوش رس یکه زندگ م،یکه کنار هم خوش بود خوردمیرو م

 .دونستمی. نمنیرادو ا،یبهم ه خاطر خودم  دی. شاگفتمینم یزیبود و به خاطر رامش چ

 چرخوند؛یهم م یهاش رو توتر از قبل بود. باز هم دستنگران یگذشت و رامش کم یاقهیدق ده

 الیبا خ نیداشت. رادو یدلواپس یهنوز جا برا یعنی کرد؛ینم یانگشتش باز شهیاما حداقل با ر

اومد و  دیچرخ خوردن کل یبود. صدا شیاشهیبشقاب ش یتو دنیدر حال برنج کش ،یالیخیب

وارد  یپکر افهیکه با ق دیخان چرخبلند شد. نگاهم سمت نصرت یاز صندل یحرکت ارامش ب

 :دیپرس یو رامش مضطرب شده سؤال کردمی. با چشم دنبالش مآشپزخونه شد

 !؟یبابا؟! خوب یکجا بود -

 ز،یرأس م ش،یشگیهم یصندل یرو ز،یگرفت و با کمک گرفتن از م ینینفس سنگ خاننصرت

 روم نشست.روبه

 .رفتمیم دیاز دوستام بود. با یکیختم  -

 متأسف به جاش برگشت. رامش

 خدا رحمتش کنه! -

 دکیاز درد به  یاهاش هاله. چشمستین داریدرونش پد ،یبود که حال خوب دایپ خاننصرت

 یدستش رو تو یقاشق و چنگال تو نیتر شده بود. رادوهاش ژرفچشم ریز نیو چ دیکشیم

 رب غذاش رو تموم کرده بود. کی یبشقاب گذاشت و تو

 ینیری. البته غذا نخوردن که خودشمیماام غذا خورد یومدیدست درد نکنه رامش! بابا جون ن -

 برم. ییجا دیتون من بانه؟ با اجازه شهیمحسوب نم
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رفت.  رونیاز در آشپزخونه ب ش،یبلند طرح دار نارنج نیآست راهنیپ دنیجاش بلند شد و با کش از

 مقابلش بود و رامش بشقابش رو پر کرد. یاشهیپارچ آب ش رهیخ حال،یخان دمق و بنصرت

! حال و روز خودت رو ؟یریم یچ یبرات نمونده. خب انقدر سختته برا یبخور بابا جون. حال -

 !نیبب

 بود رو خوردم و نصرت خان صدام کرد: ختهیکه رامش برام ر ییاز غذا یقاشق

 نرو باباجان. یی! بعد از غذا باهات کار دارم جازییژا -

چرا  دونستمیو نم خوردیزبونم چرخ م ریزم شد. مزه غذا زمزمه یا« باشه»بلند کردم و  سر

 نکهیکه کنارمه؛ اما دونستن ا هیآدم نیتردقدقهیخان بنصرت کردمیحالم گرفته شده بود. فکر م

دستش رو هم  یتو یهاتوپک گهیروزها د نیو ارتباطم رو قطع. ا کردیپر از رازه، حالم رو بد م

به حالش  یکمک گهیبود که تازه برگشته بودم و د یتر از زمان. انگار که فکرش آشفتهدمیدینم

سوخته پشت  یاقهوه یهانتیانتظارش از من صلب شده بود. نگاهم به کاب دهمی. شاکردینم

 .کردیم رتریُشرشُر بارون فضا رو دلگ ی. سکوت بود و صدایاگهید یخان بود و حواسم پنصرت

در رو باز گذاشت. داخل اتاق بودم. همون اتاقش شدم. وارد شد و  یخان، راهدنبال نصرت به

 یکه قاب عکس روش بود رفت. دست ی. به سمت همون دراوردیباریقدمت ازش م یکه بو یاتاق

گر بودم که به سمتم جلو رفتم و نظاره یو دوباره سرجاش گذاشت. قدم دیبه قاب عکس کش

 برگشت.

 در رو قفل کن! -

 یاز رفتارها یخان رو برگردوندم. حس خوببه نصرت به در انداختم و دوباره ینگاه جاخورده

. در تالش دیهم به نصرت خان رس دشییتا کیچ ینامعلومش نداشتم. در رو قفل کردم و صدا

به تخت  یناتوان موندم. دست شهیسرش معلق بود، مثل هم یکه تو یافکار مختلف دنیفهم یبرا

 .کردینگاهم م یو با لبخند مغموم دیکش شیمیخواب دو نفره قد

 !؟یگشتیم یباغچه دنبال چ یتو -

حرکات  دیگرفت و با یفیهام لرز خفتعجب کم بود. دست یشدن عضالت صورتم، برا دهیکش

در حال لو دادنم بود،  می. مکث طوالنکردمیاز خودم دفاع م یبا جواب دی. باکردمیبدنم رو کنترل م

 داد: بگم، ادامه یزیچ خواستمیکه م یادرست لحظه
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بدونم  خواستمی. میبالکن یاون شب تو تو دونستمینبود باباجان. من م یزیاون باغچه چ یتو -

 .یچه قدر بهم اعتماد دار

بعد از اون شب، به صورت نامحسوس  ش،یشد. دو هفته پ کمیتکون داد و نزد یافسوس سر با

بوته گل رز، زدم؛ اما نصرت خان رو دست کم گرفته  ریز نیبه خاک تازه برگشته شده از زم یسر

 نیا دونستمیموضوع ملتفت بودم. نم نیبود و من کامال به ا رونیخان ببودم. اون وقت نصرت

 یدستم رو دنیکش دیشد لیدار شده بود. مزبون ذهنم هم لکنت ی. حتگفتیاز کجا م وها رحرف

 پام رو کنار زدم.

 نصرت خان شما... -

 :دیبگم. چه خوب که وسط حرفم پر یچ دونستمیهم نم خودم

موضوع  نیا یبرا حالتیحال ب نیا دیشا دمیاما د گذره؛یم یاصبر کن بابا! درسته که دو هفته -

 حلش کنم. خواستمیباشه. م

مطمئن  خواستیکرده بود. م یبزنه. قبال هم نقش باز یدست هی خواستی. آره مگفتیم دروغ

کردم خودم رو  یگرفتم و سع ینه. خودم رو جمع و جور کردم. نفس ایبالش بودم بشه که من دن

 نشون بدم. اطالعیب

 یبرا یاصال وقت یعنیندارم.  ی. من با باغچه کارنیزنیحرف م یراجع به چ دونمیمن اصال نم -

 شده؟! یزی. چنیهم کنمیو فکر م نمیشیپاگرد م یرو رمیم یکار ندارم. گاه نیا

 یهابه سرتا پام انداخت و با چشم یدروغ! نگاه یعنی تر؛شیقدر بس بود. اسرار ب نیهم

 یو انگار که تو دیچرخیگلدارش م یاقهوه یتخت نشست. نگاهم به روتخت یرو ،یمتحسن

. نگاه نصرت ارمیخونسرد بودن رو در ب یادا شهیکردم مثل هم یکرده بودم. سع ریگ ییهزارتو

که سرش نچرخه. دستم رو به رون پام  نیاتاق بود و حواس من به ا نگخان به فرش کرم ر

 یکار رو کن نیا گفتیمغزم م یتو یزی. چکردمیکار رو م نیا دیو پشتم پنهان کردم. با دمیکش

پنجره  ریپرده حر یاز ال ی. نور کمدونستمینم ؟یعصب کیت گفتن؟یم ی. بهش چیشیتر مآروم

خان از که نصرت یشد و نفس ینقش بستن بود. سکوت طوالن الدر ح نیزم یدست راستم، رو

 خفه اتاق گرفت. یهوا

 . به من نه. به کاظم.اعتمادیقدر تودار بود. ب نی. پدرت هم همیتو درست مثل سروش ،یدونیم -
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 یکه تو یاسم ادیها بود. حرف نیحاصل ا ،ییصدایو دندون قروچه ب دیچرخ یکم سرم

 هاش برگشتم.شناسنامه بود افتادم. کاظم و زن نصرت خان؟! افکارم رو دور زدم و به حرف

 .نیگیکه شماها م یشمیکاظم. همون ابر دنی. ددنشیامروز رفته بودم د -

خان نصرت یحساسم، خودش هم بود؛ ول دونستیهام با شدت مشت شد. مو دست نتونستم

بار  نی. چنددادیاما اون ذهنم رو خراش م انداخت؛یم نیرادو ادیهاش من رو . خندهدیخندیم

 شهی. همکردمیتعادلم کار م یرو شتریب دیو همون لبخند نصرت خان. با ریپلک زدم و همون تصو

کارش رو بپرسم،  لیکه دل نی. قبل از اشدیمتعفن درد بلند م یها، بوخنده نیاما از ا د؛یخندیکم م

 از جاش بلند شد.

 !؟یدیرو د نهیکنار آ عکس نیا -

به  خواستیکه فقط م یجور هیشده بود.  یجور هیحواسم بهش بوده. امروز  دونستیم دینبا

 برسه. لب زدم: هیچ دونستمینم یکه حت یزیچ هی

 متوجه شده باشم. کنمیبود. فکر نم یکه اومدم اتاقتون ک یبار نیآخر دونمینم -

 کمرش قفل زد. یشد و دستش رو پشت گود ترکینزد

دوران  ی. توخواستیقاب رو بدون من م نیا شهیقاب رو داشت. هم نیحسرت ا شهیکاظم هم -

تر ها دلربا بچهکار دستش داد. اون وقت هاطنتیش نیروز هم هی. کردیم طنتیش یلیخ شیجوون

 هارو به اون رو شد. امروز که بعد از مدت نیکرد. از ا رییتغ هویبود. با مادر دلربا ازدواج کرد و 

 هاش همون حسرت رو داشت.باز هم چشم دمش،ید

و ته ذهنم رسوب کرده بود رو بپرسم. اما چرا  اومدیهام مکه تا پشت لب یسؤال خواستیم دلم

 آروم بودم؟!

 رامش دختر منه. دونهی. بهم گفت که مدنشیخودش بهم زنگ زد که برم د یشمیابر -

 سرم رد حال پاره شدن بودن و کنترلم از دست رفت. یهابار رگ نیا

 !ن؟یگفت ی! شما چ؟یچه جور -

 یرو ی. لبخند پهندمیبر احساساتم به رامش بود. به خودم اومدم و پاپس کش یشدنم مب هل

 نقش گرفت. کشیکبود و بار یهالب
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که از اونجا  گمیو بهش م کنهیاون کار م شیپ دونستمیاما گفتم نم ؛یچه جور دونمینم -

 یدو خصلت چه جور نیا دونمیدورش زد. نم شهیراحت م میلیاما خ قه؛ی. کاظم آدم دقادیب رونیب

ها. حرف نیو از ا کنهیخوب کار م یلیخ گفتیاما قبول کرد که بمونه. م ره؛یگیکنارهم قرار م

 وقته. یلیخ ست،یخصلتش مال االن ن نیا

که زنگ زده بود و  نی. اگشتمیم یدستش رو از جلوم رد کرد. کالفه و سردرگم، دنبال راه و

 خواستیو م دونستیرو م نیخان هم ا. نصرتدادیبودتش؛ داشت اخطار م دهیحضورا د

 خواستی. دلم مدمیپام کش یرو یسر تکون دادم و دست یبفهمونه. عصب یزیبهم چ میرمستقیغ

 و... کردمین کار رو میا مگهیبار د کی

 .یشد ینیبشیپ رقابلیغ یلی. خزییژا یشیم یعصب کردمیفکر م -

 شدم،یم یو فقط خودم رو خوب کنترل کردم. اگه عصب میکه تا حد انفجار عصب دونستینم

. لبخند ختیریابهام افکارش، بهمم م نی. اآوردیرو به دست م خواستیکه م یزیچ دیشا

 کرد. فایرو ا ینقش شاد جونم،یب یهالب یرو یگشاد

 به خاطر اعتمادم به شماست. میخونسرد نیا -

که خودش زده بود. عادتم بود.  یبوده. درست حرف یحرف چ نیمنظورم از ا دونستیخودش م و

 وریاز پل می. ُگر گرفتگردوندیذهنم، به خودشون برم یرو تو زدنیم گرانیکه د یکائنات حرف

 .دیپر عرقم رس یهاعبور کرد و به دست میاقهوه

 در رو قفل کنم؟! نیگفت نیهم یبرا -

 به در افتاد. نگاهش

 هی. هر کدوم شهیپرت م دنشونیکه حواست با د دونمیمزاحم نشه. م یکس خواستمینه. م -

 جور.

انداختم  نیبودم. چشم به زم خبریفقط خودم ب کردم،یکه روز اول انکار م یاز دوست داشتن انگار

 تر کردم. یو لب

 من برم. نیندار یاگه کار -

 .ستادمیکه با حرفش ا گشتمیسمت در برم به
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نه. و در اصل  ایبدونه با تو در ارتباطم  خواستیبه رامش بهونه بود. ممن و صحبت راجع دنید -

 .یهر چه زودتر به فکر باش دیکه پدرت پنهانش کرد و با یبود. همون یمیقد لیاون فا ریدرگ

 یهاکه رگه یسبز یهانجات نداشت. نگاه از چشم یبرا یدوم. انگار افکار درد دارم، راه ضربه

اطرافش رو احاطه کرده بود، گرفتم و به سمت در رفتم. قفل رو باز کردم و به اتاق خودم  یراز

 برگشتم.

. کد، دمیم کشبه پشت لب یدست رفتم،یمطالعه م زیاتاقم رو بستم. همون طور که به سمت م در

جمع کردن  الیخیب دیبود، با دهیرامش رو فهم تیهو یشمیابر گهی. دکردمیم داشیپ دیکد. با

انتظارش رو  تابانهیبود که آرش ب یلیکه داشتم، کد فا ی. تنها راهشدمیم شتریمدارک ب

. کردمیم یفکر دیو نشستم. با دمیکش رونیمطالعه ب زیرو از پشت م یچوب ی. صندلدیکشیم

 یهنوز سرجاش بود. از جا برداشتمش و تو یرو باز کردم. فلش مشک زیدست راست م یکشو

 .اومدیبه سراغش نم گهیدست گرفتمش. پس د

. تا سه آذر شدمیآروم م یکم دیداشتم، تنگ بود. با ادگاریکه از بابا به  یمکعب یبرا یلیخ دلم

احساساتم  خواستمی. من هم آدم بودم. من هم میتکرار یاز صبرها . خستهکردمیصبر م دیبا

 یرو همون طور که هست نشون بدم؛ اما مجبور بودم فقط صبر کنم و صبر. نصرت خان دروغگو

جا بود.  نیرو باز کردم. هم یریز یبار کجا گذاشته بودمش. خم شدم و کشو نیبود. آخر یرکیز

 !کردمیامشب درستش م نیتا هم دیدرست کردنش جذب شده بود. با یبرداشتمش. عزمم برا

حل نشده در حال وزش بود. رابـ  یاز معما یذهنم گردباد یو تو ذاشتمیرو کنار هم م هاشرنگ

 نی. آه، رادوکردیاجتناب م دنشیخان از فهمکه نصرت ییخان، معماهاو زن نصرت یشمیـطه ابر

معما،  نیکردن ا دایفرو رفتم و پ یقیعم یکیتار یتو شهیثل همرفته بود. م ادمیرو که به کل 

. شدیکردم، از افکارم به خودم برگشتم. باورم نم یمربع رو هم جاساز نی. آخرخواستیم مانز

 رهیدستم خ یتو یدست شده کیبه مربع  رتیباالخره، تونستم. تونستم تمومش کنم. با ح

 پدرم رو تموم کرده بودم. تیوصسبک بال بودم که اانگار  یبودم. طور

و  کی. هوا تارزدیو به حال دلم زخم م دیبارینم بارون مسمت پنجره پشتم برگشتم. هنوز نم به

در، من رو  یکه تونستم. صدا دیدیپدرم بود و م خواستیهام رو بستم. دلم مگُر گرفته، چشم

 که در قرار داشت برگردوندم. یی. سرم رو به سمت راست، جادیکش رونیب ایاز عالم رو
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 تو! ایب -

 کلیباشه. چه خوب که خودش بود. در باز شد و ه تونستیجز خودش نم یکس دونستمیم

 .دیلرز فیهام خفبرق رو زد و چشم دیرو داخل انداخت. کل فشینح

 !؟یبود یکیتار یچرا تو -

چهارخونه  زیخت نشست و شومت یرو یحیرو دور زدم. با لبخند مل زیبلند شدم و م یصندل یرو از

پاهاش جمع  یکار شده بود رو رو یدیبا قسمت ساده و سف هاشنیکه آست شیو مشک دیسف

 ی. رامش چموشگشتیبرم خواستمیکه م یبه همون رامش شد،یاز حال من مطمئن م یکرد. وقت

به  یهاش، رنگ خوشو حال چشم کردیم یاحساس راحت نکهیا ای. رفتیدر م مکه مدام از دست

 یانتها یچوب یواری. کنار کمد دشدیم میزندگ یبود که چاشن یطعم خوش دنشی. ددادیم میزندگ

 .دیو طرفم چرخ ستادمیاتاق، به سمتش ا

 اتاقت گرمه. میلیخ ؟ینگفت -

 نداشتم. آروم یشلوارم رفت و جواب بیشروع کرد با دست، صورتش رو باد زدن. دستم به ج و

 لب زدم:

 خلوت کنم. یخواستم کم -

 هاش رو قالب کرد.هم رفت و انگشت یتو هاشدست

 خلوتت رو بهم زدم؟! -

 حرفم رفت و انگار رنگ نگاهم عوض شد که با هل جواب دادم: یپ حواسم

 تموم شه. طیشرا نیا خوامینه. نه. فقط م -

. لبخند کردیهاش تر مو لب دیچرخیاتاق م یهاش مدام توبگه. چشم یزیچ خوادیم دونستمیم

 بود. تمام حرکاتش رو هم دوست داشتم. دایاش پکش اومده یهااز بطن لب یکمرنگ

 .ترسمی. منم منتظرم. خسته شدم؛ اما مزییژا شهیتموم م -

 .ستادمیا یتخت، کنار پاتخت یباال بارنیشدم. ا کشیدادم و نزد یخودم جرأت به

 ؟یترس از چ -

 یانداخت و صدا ریذهنش رو آلوده کرده بود. سر به ز یو انگار التماس کردیم نگاه مهاچشم یتو

 .دمیرو آونگ وار شن فشیضع
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 .یبر ترسمیم -

گوشش دوست  ریز خواستی. دلم مکردمیجا، محکم بغلش م نیاالن، هم نیخواست هم یم دلم

 .زهیبلکه ترسش بر کردم؛یداشتنش رو نجوا م

کردن؛  رییو بابام تغ نیها افتاده. رادواتفاق یلی. خگذرهیم یلیخ یکه اومد یاز موقع دونمیم -

که انتظار  یبدون خوامیگفتن نداره. اما م نای. همون که شش سال منتظرته. ازییاما من همونم ژا

 !ه؟یسخته. هنوزم جواب سؤالم منف دنیکش

. دستم شدیمانع ابراز افکارم مدهانم  یزد و ضربانم کندتر شد. خشک خی یمثل تگرگ یبه آن تنم

گلوم مونده بود و باالخره، شکستمش.  نیب ینبود. سد یشد و امروز روز خوب دهیبه رون پام کش

 :کردمیبحث رو عوض م دیبا

کردن  دایپ یبرا خوادینم گهی. دیخوب شد که اومد ی. کم مونده. راستشهیتموم م گهید -

 .کنمیم شیکار هی. خودم یخانتو دختر نصرت دهی. فهمیسرک بکش یشمیاتاق ابر یمدرک تو

 عقب رفتم. یبود، از جاش بلند شد و ناخواه، قدم رتیاز ح شیکه افتادگ یو با فک رمنتظرهیغ

 !ه؟ی! موضوع چد؟یفهم یچه جور -

 دهانش رو گرفت و سر کج کردم. یدست جلو با

. شهیماهم تموم م هی نین. انک یکار گهی. تو دگهید دهیفهم یجور هی. باالخره، دونمینم -

 باشه! میدیرو بکن و اصال مشکوکش نکن. در ضمن، حواست به مج شیعاد یکارا

 نیهاش دوباره باز هم باز شد. چشم ش،یاقهوه یکمون یو گره ابروها کردینگاهم م خکوبیم

 .دیاتاق چرخ

 باشه. حواسم هست. -

! مکث کرد و اون گفتیم یزیکاش چ یبحث تموم شد. ا یراحت نینمونده بود و به هم یحرف

 مطالعه داد. زی. نگاه ازم گرفت و به مدیکشیانتظار م یحرف یهم انگار برا

 ! چه خوب.؟یآورد رونیمکعب رو ب -

بمونه. به  شتریب تونستیصورت م نیکه در ا دونستیکرده بود. م دایپ یکه بحث خداروشکر

 ز،یشدم. کنار م ترکیلبم شکل گرفت. طابع رفتارش، نزد یرو یسمتش پا تند کرد و لبخند محو

 دست دراز کرد و مکعب رو به دست گرفت. ،یبا لبخند کمرنگ
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 خوبه. یلی. خیباالخره، درستش کرد -

 شهیکه هم ی. خاطراتآوردیم ادیو تنم هزار خاطره به  دادیتند افسوس م یبو هاشفحر

داد، چند روز قبل از  هیمعکب رو هد نیپدرم ا که ی. زمانشدنیم دهیکش دکیهمراهم، به 

وار هم فشار دادم و زمزمه یهام رو روداشت. لب یبیبود و حال عج یبیبود. روز عج شیریدستگ

 دادم: وابو ناتوان ج

 آره. تموم شد. اما سخت. -

به  اش،دهیکش یهامردمک چشم یال یاشده نیرو سرجاش برگردوند و با خواهش عج معکب

 موند. رهیبود، خ یخال یام که از هر برقهچشم

 !شه؟یماجرا تموم م نیا یپس ک -

 یبا افکارش باز دیچه قدر با گهی. دزدمیگولش م دیچه قدر با گهید دونستمیهم نم خودم

 . زبونم از جواب دادن قاصر بود و خودم رو به اون راه زدم.کردمیم

 .میاولش خودمون رو بشناس دی. فقط بامیکنیم دایرو پ مونیامون خوشحالهمه یروز هی -

زخم  ی. بودمیموهام کش نیب یو هم خودش. دست دونستمیرو هم من م نیبود و ا ربطیب حرفم

 دییحرفم رو تا ،یابسته یهام. با چشمیکردیکه هر دومون بهش فکر م یباز یها. زخماومدیم

ز یهام لبرزانوهام جوالن داد. چشم نیب ی. لرزدیخورد و به بازوم رس زیل زیکرد. دستش از لبه م

هاش باز شد و . چشمکردمیباز هم خودم رو پشت پوسته مقاومت پنهون م دیاز اشک بود و با

 ومدهیخودم هنوز با احساساتم کنار ن ی. وقتکردمیحالت ممکن نگاهش م نیتراحساسیمن با ب

 .شدیم طاقتیم بدل ی. من فقط گاهکردمیم دوارشیام دیبا یچ یبودم، برا

 یبرا ی. توانخوردیچرخ م منهیسـ*ـ یپهنا یهاش روو هل شده، چشم دیرو عقب کش خودش

 گرفتم. یکنه و نفس داینداشتم. اجازه دادم خودش رو پ نشیلبخند زدن به حرکات دلنش

 رامش؟ -

. کردینم رابمیبه نگاه کردنش، س لیم دونستمیفقط م ،یسؤال ایلحنم ملتمس بود  دونستمینم

انتظارش  دیبود. انگار برام سخت بود؛ اما من هم با فشیرد یهادندون ریهاش اسمنتظر بود و لب

 یتونیز یچرخ خورد. موها شیاهنگاه قهو یهام توچشم ،ی. بدون حرکتداشتمیرو منتظر نگه م
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هام جز چشم. انگار که دیدرخشیشده بودن، م نییکنار سرش، تز یدیمروار رهینرمش که با دوگ

 . لب باز کردم:دیدیرو نم یاون کس

اما اون روز رو خودم هم  دم؛یانتظارت رو م نیجواب ا یروز هیکه  یفقط بدون خوامیم -

 .دونمینم

م با من سر لج بسته بود. فروغ حنجره یصوت یو تارها شدیم ترصوتیبمم هر لحظه ب یصدا

به  هاییتازگ دونستمی. نمدیاش کشچهارخونه زیبه شوم یخاموش شد و دست ینگاهش کم

بود.  یمن حساس بودم. اما اون دنبال جواب نکهیا ایوسواس لباس عوض کردن مبتال شده بود 

هام دست ریهاش، ناخواه اسکنه. سر کج کردم و دست یهم خودش رو راض وکه هم من  یجواب

هام دست نیکم دما و مضطربش، ب یهابود. دست یریدر حال شکل گ یاگهیشد. انگار منِ د

 . اون هم به ناچار.اومدمیبا دلم راه م ،یفقط گاه ،یبود و من گاه ریاس

که مدافع  ییهاخمـار و مژه یهاو انگار با من راحت بود. چشم دیلرزیهاش نمبعد، دست یکم

از  یکم دونستیم گهی. دشدمینم ریوقت س چیه ،ییاثر خدا نیا دنینگاه بودن. از د نیا

تا آخر برم. با انگشت شستش،  دیکه با دونستیرو هم م نیاما ا شه؛یم یاش عملخواسته

 م کرد.مردونه یهادست زششروع به نوا

 .دمیباشه. منظورت رو فهم -

به  ییرو دوست داشتم. لبخند رنگ نما فیظر یصدا نیکه چه قدر ا کردمیفکر م نیمن به ا و

 به روم زد. ینبود، لبخند یاش راضهکه چهر نیلبم نشست و با ا

 وقته. ری. درمیم گهیمن د -

. خودش بود. صخره متالطم مغزم آروم اومدیرو خوب نشونم داد. غمزه نم نیبود و ا ناراحت

که با رسوب دردهام ساخته  یکنه. صخره سخت ییبه افکارم قدرتنما خواستیو م گرفتینم

به سمت در  ،یآروم یهاسُر خورد و با قدم یتالش چیهام، بدون هدست نیشده بود. دستش از ب

 بود. بمینص ییاز بودنش فقط تنها مرفت. باز ه

 کیو نه ساله نبود. فقط  ستیمرد ب هیبه اتاق  هیشب زشیچ چی. هکردمیم نگاه ماتاق دلمره به

به تخت نگاه  حواسیانقدر قانع شده بودم. ب ی! کن؟ی. همدنیخواب یبرا یمظالعه و تخت زیم

بودم.  دهیشده بود؟! چرا تا االن ند ضیاش شدم. تعومتوجه رنگ کرم وساده دقت،یو ب کردمیم
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 اومدینم ادمی یروزها حواسم کجاست. حت نیا دونستمیعوضشون کرده بود. آه، اصال نم یک

 یلیکه خ نیا لی. پس دلکردیاز عمد م رنگ روشن دوست ندارم، دونستیبود. م یقبال چه رنگ

 بود. نیتخت نشست هم یرو عیسر

گوشم بودم،  چشی. همون طور که با دست راستم، مشغول پدمیخوابیم یکم دیوقت بود. با رید

گاهم شد.  هیگذاشتم و دستم چپم، تک زیم یمطالعه نشستم. سرم رو رو زیپشت م ،یصندل یرو

 ی. بارون شدت گرفته بود و صدادیچرخیمشامم م ریبار ز نیاول یبرا ،یچوب زیقدمت م یبو

هم گذاشتم و دلم  یرو یحوصلگیهام رو با ب. چشمدادیم انیرو جر یزندگ شه،یبرخوردش با ش

 !شدیقلبم م بیکاش آرامش نص ی. اکردمیفکر نم یزیبه چ خواستیم

خوابم  زیم ی. باز هم رودیچرخ زیم یرو جمیباز شد و نگاه گ ،یدیبا گردن درد شد هامچشم

بازم رو بازتر کردم و  مهین یهاداده بود. چشم یدیجاش رو به آفتاب شد یابر یبـرده بود. هوا

لبم نشست.  یرو یکه کنار دستم بود افتاد و لبخند ی. نگاهم به مکعبدمیبه گردنم کش یدست

 یازش گرفتم و دست بود. نگاه دهیدرست از پشتم عبور کرده و به وسط مکعب رس د،یورشنور خ

بلند شدم و  یصندل یاز رو یو درهم. با کرخت یتکرار یروزها نی. خسته از ادمیبه صورتم کش

بود. با سر  ییروش در حال خودنما یاشدم و انگار که نوشته قینگاهم دوباره به مکعب افتاد. دق

به دست گرفتم و باز  و دوباره نگاه انداختم. مکعب رو دمیپف دارم رو مال یهاچشم م،هاانگشت

 بودم. دهی. درست دشدیهم نگاه کردم. دوباره و دوباره. باورم نم

که  یاش نبودم. اعدادشش سال، هرگز متوجه نیا یتو کرد،یم یینور، خودنما یکه تو یاعداد

و هفت رو نشون  کیانداختم. اعداد شش،  یمکعب بود. از گوشه نگاه دیسه مربع سف یرو

توأم با استرس، به  یاو هفده؟! دلهره صدی. ششنیخونده م یچه جور دونستمینم ی. حتدادیم

 نیو آخر خوردیذهنم چرخ م یتو یزیو دستم ناخواه به سمت پام رفت. چ دتنم رخنه کر

حواست  یلی! خزییژا ستیمکعب ن هیفقط  نیا»آوردم. اون روز بهم گفت:  ادیبابا رو به  یهاحرف

مکعب براش  نیکه ا هیتیاهم لیهاش همه به دلحرف کردمیفکر م من اون روز« بهش باشه!

که بعد از  یقیسرد شده بود. مثل غر یداشت؟! تمام تنم مثل تگرگ یاعداد چه معن نیداشته. ا

 .دیلرزیآب اومده بود، تنم م یتقال به رو یکل
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موضوع نداشتم. با  نینسبت به ا یو حس خوب دیچرخیمکعب م یهاتمام رنگ یرو هامچشم

اعداد سه تا بود و رمز،  نیو مکث کردم. ا دمیکش رونیشلوارم ب بیرو از ج میگوش ،یوافر دیترد

که به  یجیگ یپا و موهام جابه جا شد و حس نیب عیسر یلیبه چهار عدد داشت! دستم خ ازین

نگاهش کردم.  ای. دوباره از تمام زواکردیرو ازم صلب م یریمگیبود، قدرت تصم هسراغم اومد

نگهش  دینور خورش یآور بود. دوباره تو رتیکه محو شدن. ح یبردمش و اعداد یکیتار یتو

برق رفتم و روشنش کردم. جالب  دیبه سمت کل عیسر یلیشدن. خ داریکه پد یداشتم و اعداد

نور  یاعداد فقط تو نی. اشدیزدم. خودم هم باورم نم یاز اعداد نبود. لبخند متحر یبود! خبر

 .شدنیم دهید دیخورش

رو  میشونیگرفتم و پ ییدارن. نفس پر صدا لیبه کد اون فا یاعداد ربط نیشک نداشتم که ا من

 یاگهیاز عدد د ینور آفتاب قرار دادم. واقعا خبر یرفتم و مکعب رو تو زیخاروندم. دوباره سمت م

 منسبتا پر پشت شیبه ر یدست !یاما چه جور آوردم؛یاعداد رو به دست م نیرمز ا دینبود. با

 در، سر برگردوندم. ی. با صدادیکشیو ذهنم سوت م دمیکش

 تو! ایب -

 گذاشتم و کامل به سمتش برگشتم. زیم یرامش باشه و نبود. مکعب رو رو کردمیم فکر

 !؟یخوایم یچ -

 یهاچشم فرستاد،ینازکش رو همون طور که جلو م یهارو پشتش گره انداخت و لب دستش

گرفتم و با آرامش  شیاسورمه یصورتم چرخوند. متقابل نگاه از سِت ورزش یگردش رو رو

 جواب داد: یمتمسخر

 .شهیگرفته م اشیانرژ نتتیبیآدم م ،یاافسرده یلیخ ستیشادت کنم. ن یاومدم سر صبح -

به تن که مو  یاعقب برد. خنده دنیتر خندراحت یو کمرش رو برا دیبا همون صدا خند دوباره

 ی. جلوستادیروم ا. جلوتر اومد و روبهرفتیو دروغ چرا، کنترلم داشت از کف م کردیم خیآدم س

 ادامه داد: یتریگرفتم و با لحن جد کرد،یهام رو کج مکه لب یپوزخند محکم

 .یخواستگار میقرار بود امشب بر -

نسبتا  یباشم و با صدا تیاهمیکردم ب ینه. سع ایم رو حس کرد چهره رییتغ دونستمینم

 زد. منهیاش، به سـ*ـبا انگشت اشاره ،یمسرور
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 وگرنه به من دختره رو دادن. ؛یایکه بابام گفتم توام ب فیو صد ح فیح -

بود،  دهیشونه کش یادیوقت صبح و ورزش ز نیا یکه برا ییو نگاهم به موها دیرو کش دستش

 افتاد.

 !یخوشبخت ش -

 جواب داد: کرد،یکج م طور که سرش رو آروم همون

 ش؛یشناسیکه قراره عروسمون شه، تو م ی. چون کسیدعا رو برام کن نیتو ا دونمیم دیبع -

 اما بابا نه!

 شلوارش رفت. بیکردم و دستش به ج زیر دنشید ترقیدق یرو برا هامچشم

شرط قبول کرد که گوش کنه دختره  نیبا ا یعنی. نییپا ارمتیبابا گفت اول به تو بگم و خودم ب -

 بود قبول کردم. دختره... ری. خب منم چون کارم گهیک

 لب زد: خت،یریکه شرارت ازش م یثیخب یهارو باال گرفت و با چشم سرش

 دلرباست! -

 دی. نباتونستیهام، نه! نمدست فینبود و لرزش خف یعیاصابت کردم طب زیکه از پشت به م نیا

بودم و  ی. به دنبال جوابکردینثارم م یهاش انگار که سرزنش تلخ. چشمکردیکار رو م نیا

 داد: رییزودتر از من، لحنش رو تغ

. البته رمیگی! متاسفم که زودتر از تو سر و سامون م؟ینه؟! شوکه شد ی! انتظار نداشتیآخ -

 که رامش رو بعد از تو عروس کنم! دمیقول م

 دنیی. دست از سادونستی. نقطه ضعفم رو مدیخندیهاش نه؛ بلکه با تمام جوارحش ملب فقط

 و ناخواه؛ اما مطمئن لب زدم: یهام برداشتم و بدون حرکتدندون

 !یکنیم یخوشبخت یمن و خواهرت آرزو یبرا یروز هی -

 بود. دایلرزونش پ یواضحش از مردمک مشک تیلبم مطرح شد و عصبان یرو ینیریش لبخند

 حتما! یاگه زنده موند -

جدا شد و نفس محبوسم  زیبه سرتاپام انداخت و عقب گرد به سمت در رفت. دستم از م ینگاه

هام . چشمدونستمیتمام حرفاش مشت شد و قصدش رو م یهام برافرستادم. دست رونیرو ب

اومدم و  رونیر بماجرا به سمت در رفتم. از د دنیفهم یو سردرگم، برا دیچرخیحدقه م یتو



 

 

295 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 یبودم که صدا دهیو به پله ها نرس دیپام لرز یرو حواسیبودم. دستم ب رفک یهمون طور تو

 :دمیرامش رو شن

 .اریبابا رو هم از اتاقش ب یهاقرص یایم یاگه دار ن؟یرادو -

کرده بود  یرفته بود، برام مهم نبود. کار یکه اصال کدوم گور نینبود و ا نیاز وجود رادو یخبر

. ستادمیپله ا نیاول یهام رو به دندون گرفتم و رو. لبدادمیذهنم هم بهش فحش م یتو یکه حت

 انداختم. اومدیم رونیبه رامش که از در آشپزخونه ب ینگاه

 .ارمیبگو کجاست من م -

 صدام، با لرزش شونه هاش همراه شد. یاکدفعهی دنیشدنش به خاطر شن هل

 دراورشه. ی! روی. مرسدمیترس یوا -

تکون دادم و به عقب برگشتم. درست رو به  یبا دست سمت باال رو اشاره زد. نامفهوم سر و

که وارد  یبار نیآخر ادیدر نشست.  رهیدستم به دستگ د،یاتاق نصرت خان بودم و با ترد یرو

قدم،  نیرفت و در باز شد. با اول نییپا یفلز رهیدستگ ،یقیاتاق شده بودم افتادم. با نفس عم نیا

وسط اتاق قرار  یکه عمود یگرفت. از کنار تخت یکهنه، مشامم رو به باز یهاچوب یبو ونهم

برداشتنش، دست بردم. هنوز  یبرا ،یو قرمز رنگ دیورقه قرص سف دنیداشت، رد شدم و با د

سقوط کرد. انگار تمام  نیرو بر نداشته بودم که ورقه قرص قرمز رنگ، به زم دیورقه قرص سف

به سمت  ،یحوصلگیدراور گرفتم و با ب یلج داشتن. نگاه از قاب عکس رو سرکائنات با من 

 یبردارم، نگاهم به دفتر کاه یاموکت قهوه یکه ورقه قرص رو از رو نیخم شدم. قبل از ا نییپا

 دراور بود، افتاد. ریکه ز یرنگ

. به دمیدست پس کش د،یدو پا موندم و با ترد یوچرخوندم و دستم به سمت دفتر رفت. ر چشم

که چه  یقاب عکس دنیبلند شدن سر بلند کردم. با د یمن مربوط نبود. قرص رو برداشتم و برا

خان افتادم. اون باغچه، پر راز نصرت یزندگ ادیخودش پنهان کرده بود، به  یرو تو دیطور کل

 یبود. نه! اگه معمول یدفتر معمول هیهم  دی. شاکردمیم دایتمام سؤاالتم رو پ دیشا ن،یرزمیاون ز

 کیفاصله بار ریرو از ز یبار، دفتر کاه نی. دوباره خم شدم و اکردیوقت پنهونش نم چیبود ه

سال  ی. سن دفتر به سدیرسی. قطر دفتر به چهل برگ هم نمدمیکش رونیو کف دراور ب نیزم

 .دیرسیم
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خان اما اگه به نصرت اومد؛یکار خوشم نم نیردد بودم. از اباز کردنش م یو باز هم برا ستادمیا

خودش مشت کرد و دست  یها رو تو. دست چپم قرصکردمیکار رو نم نیشک نداشتم، هرگز ا

. صفحه اولش دادیم شیخبر از کهنگ ش،یدفتر شد. دفتر رو باز کردم و رنگ کاه یرایراستم، پذ

است!  یادآوری ست،یها خاطرات ننوشته نیا» پر بود.  بای. تمام صفحاتش تقرزدمیم دیرو د

 کردی*ک مـیرو تحـر میجمالت کنجکاو نیکه ا نیا« شد. یتو سپر یکه ب ییروزها یادآوری

 دم،یدیصفحه رو م یباال خیبه در انداختم و به سمت صفحات بعد رفتم. تار یبود. نگاه یعاد

 یکوتاه یهاهر صفحه متن یداختم و خوندم. توتر نگاه انتعجب هر چه تمام با« .سانیاول ن»

 «که تو رو دارم. الیو من چه خوش خ یبود بای. چه زدمتیبود که د یروز نیامروز، اول»بود. 

مفهوم و عاشقانه بود. به  یرو که گذروندم، ب ییهاصفحه بایورق زدم. تقر یشتریب صفحات

من رو در بر گرفته بود.  دونستم،یکه علتش رو نم یاو دلهره ی. کنجکاودمیصفحه آخر رس

. صفحه پر تر بود و انگار که به زور جمالت جا داده شده بودن. کردیصفحه با همه فرق م نیآخر

خودم  یهابا دست یروز کردمی. فکر نمکردمیفکر نم». خوردیکه به چشمم م ییهاقسمت

رو برات آوردم، من  یزهر لعنت که اون ینابودت کنم. آه! مجبور به زنده بودن بدون توام. روز

 «!یکاش عاشق سروش نبود یکاش، ا یخودم رو کشتم. ا

. باور شدیهام هر لحظه تارتر مکرد و چشم دنیهام، شروع به لرزهمراه مردمک چشم هامدست

! یکردیکاش خواهش نم ی. اسمیبنو تونمینم یحت»اش رو بخونم. کردم ادامه ینکردم و سع

خودت رو از من  یکه بخوا یکاش سروش رو انقدر دوست نداشت یاشتم! اکاش دوستت ند یا

هات رو التماس گهیتا د کردمیقبول م دی. باکردمیقبول م دی! متاسفم! متاسفم که بایریبگ

کس  چیجمالت رو نتونستم نه به تو، و نه به ه نی. هرگز ایتا بخون سمینوینشنوم. برات م

 نیبگم. همون طور که قول دادم، مواظبم. مواظب تنها پسرت که حاصل عشق تو و بهتر یاگهید

درد رو به  نی. اما ااندازهیتو م ادیکه من رو  ی. دردکشمیو درد م نمشیبیدوستم بود هستم. م

 «آذار. خی. فقط به خاطر تو. به تارکنمیخاطر تو قبول م

که از کنترلم خارج بود. دفتر از دستم  دیلرزیم یعصب یهام جوربند اومده بود و دست نفسم

 یتو یهاقرص یمشت شد که حت یهام جور. نه! نه! امکان نداشت. دستکردمیافتاد و باور نم

و من  دیجوشیهام مقدرت حرکت نداشتم. اشک از چشم ی! حتایدستم هم مانعم نبودن. خدا
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شکنجه بود، مدام سرم رو به سمت مخالف  یکه تو یبودم. مثل روح رهین خیفقط به زم

باز شدن در، به سمت در که سمت  یخودم رو نداشتم و با صدا ی. قدرت خوددارگردوندمیبرم

بگه  یزیخان افتاد. خواست چنگاهم به نصرت ،یمتورم یهاراستم قرار داشت، برگشتم. با چشم

و صداش برام ناقوس  دمیدیهاش رو مشد. حرکت لب دهیکش نیزم یکه نگاهش به دفتر رو

 مرگ بود.

 !؟یکرد کاریتو چ زییژا -

 یهاها رو رها کردم و نگاه از چشمقرص کشوند،یبه خودش م شتریکه کف دستم رو ب یسوزش با

خان نبود؛ بلکه برام نصرت گهی! ددی! بادمیفهمیم دیبود. با یاسبز رنگش نگرفتم. چه رنگ زننده

 تنم، نعره زدم: یهاجودم، با تمام سلولقاتل مادرم بود! از تمام و

 ی! ا؟یمادر کن یدلت اومد من رو ب ی! چه جور؟یمادرم رو بکش یتونست یچه جور ؟یچه جور -

 مادرم! مادرم! مادرم! یوا

 یب بارنیالغر و لرزونش کرد. ا یهاو بازوم رو قفل دست دییبه سمتم دو یواضح یدستپاچگ با

. از یزندگ یهایتلخ نیو دست خودم نبود. باورش گس بود و من خسته از ا زدمیم ادیقرار فر

خان اومدن. نصرت خان با با ترس به سمت نصرت ن،یچهارچوب در اتاق، اول رامش و بعد رادو

التماسش رو  یکرد و معن قیو هراسونش تزر دهیترس یهابه چشم یالتماس دنشون،ید

 نهی. تخت سـ*ـاومدینم نییتن صدام پا گهیو د دمی. بازوم رو از دستش کشدونستمیم

 به کمکش اومد. نیخفظ تعادلش، رادو یزدم و برا جونشیب

 .یوا ی. ایوا ی! ا؟یچشم پدرم، عاشق مادرم باش یجلو یتونست یچه جور -

 منهیحواله سـ*ـ یمشت داد،یکه کنترلش رو از دست م یدرست مثل تمام مواقع عصب رامش،

 لَختش رو با دست به عقب فرستاد. یهایتونیکرد و ز

 مرگ مادرت دست داشته؟ یپدرم تو یتو؟ تو باور کرد یگیم یچ -

 مرداب اشک گم شده بود. یهاش، توچشم ینثار تنم کرد و مردمک مشک یاگهید مشت

 مرگ مادرت دست داشتم هان؟ ینکنه منم تو ؟یکه چ ؟یشد وونهیتو د -

و لب بزنم  رمیهاش رو بگمثل قبال دست تونستمینم یو من حت دیکوبیمشت م یدر پ یپ بارنیا

 ی. صدااومدیم رونیمتورمش ب یگوشت یهالب نیهاش مقطع و ناهموار، از بآروم باش. نفس
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 یزد و صدا یهق مپام زانو زده نشست. هق ریاز جنس درد بود و ز یبغض ریبدون خشش، اس

. گشتمیجوره برنم چیبار به خودم، ه نی. اکردیوار شده به روحم رو خوب نم دشههق زدنش، خ

 ی. حتدیچرخ کرد،ینگاه م شونمیپر یکه درست به صورت زار و موها نینگاهم به سمت رادو

 .کردینجات رامش نم یبرا ییاون هم تقال

از اعتمادم به شما  یادی. من زیگفتی. راست مرمیخودم رو دست باال نگ یگفتیبهم م شهیهم -

 مطمئن بودم.

هاش رو لب ،یپر شده از شرمسار ییهابا چشم کرد،یم ریس یعالم هپروت یکه انگار تو نیرادو

سپر  نهیپدرش مقصر بوده؛ وگرنه سـ*ـ دونستیکرد. خودش هم م دیکل زشیر یهادندون ریز

نگاه به نصرت  ،یو با درد وافر دیچک مقهیاز شق ی. قطره عرقبستیو من رو به رگبار م کردیم

هاش اکتفا کرده بود. انگار که که مقصر تمام دردهام بود و فقط به بستن چشم یخان دادم. مرد

 ادیاش رو هم لحظات عاشقانه دیشا شد،یفراموش م زیهاش، همه چچشم قیعم یکیبا تار

 .آوردیم

. اون همه یتو از اون هم بدتر ستمدونیم رو ازم گرفته، نمخانواده یشمیابر کردمیفکر م -

. رمیبار م نیرو خوردم. اما ا میمهم زندگ یهاحالم که گول آدمبهبود. خوش یعالقه و توجه الک

 یعنی ددر یدونستی. من شش ساله به درد عادت دارم؛ اما تو نه! تو اگه میتا تو درد نکش رمیم

 .یدادیدردم نم ،یچ

. کردیکه باز شد، حالم رو خوب نم مونشیمغموم و پش یهابود و چشم یبغض سخت ریدرگ صدام

 بود. رهیخ نیبه زم زد،یم رونیکنجکاوش ب یهاکه از چشم یهم با تمام سواالت نیرادو یحت

صدا  ینشسته بود و ب نیزم یم چنگ زدم. از کنار رامش که روبه معده شتریبرداشتم و ب یقدم

راهم رو نگرفت و  یتازه به سمت خواهرش برگشت. کس نیرد شدم و رادو خت،یریاشک م

 رو عصام کردم و به سمت اتاقم رفتم. شدیم یواریبه کمد د یکه منته یکنار در ورود وارید

چپم رو آروم  یدر ول شد. پا رهیاز دستگ میو دست خون زدیم دیبازم، اتاقم رو د مهین یهاچشم

بود، برداشتم. درش رو باز کردم. خم شدم و با درد، چمدون  وارید نیهم یبه سمت کمد که انتها

 سو بزرگش رو باز کردم و با دست راستم، همون چند لبا ییطال پی. زدمیکش رونیرو ب میاقهوه

به کف کمد، با چشم به دنبالش گشتم. با برق  یزیبرخورد چ ی. با صدادمیکش نییرو از رگال پا
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 شتریافتاد و سوزشش هر لحظه ب نییاز چشم راستم پا یمادرم، اشک داغ یاروزهیگردبند ف

مشت گرفتمش. چمدون رو بستم و  یلرزونم، تو یها. به سمتش خم شدم و با دستشدیم

 باز شد. یکه در اتاق به آروم ذاشتمیتخت م یرو رو دونبلندش کردم. چم

کردم و بدون  یاو همون طور از در داخل شد. سرفه کردیرو با دست مچاله م شیگلبه زیشوم

 یدست ،یرفت و با تلو خوردن جیگ یارو باز کردم. سرم لحظه یپاتخت ینگاه کردن بهش، کشو

ها دست نیچه قدر محتاج ا دمیفهمیو تازه که آروم شده بودم، م دیلرزیم منجاتم شد. چونه

چند  یاز ماجرا قهیدق ستیتماما، ب دینجاتم، در تالش بود. شا یبرا شهیکه هم ییهاستبودم. د

به  ش،یعصب یمثل تمام رفتارها یعنیاتاقم بود؛  یکه تو نیاما ا گذشت؛یوم شیپ یقهیدق

. لبه تخت دهیترس دمیفهمیم زد،ینم یحرف نکهیهام رو بستم و از اخودش برگشته بود. چشم

 .دیپس نکش رونشستم و دستش 

 !؟یخوب -

. حال من! حال من براش مهم بود و شدیسوال شروع م نیاش با همعاشقانه ینجواها شهیهم

 :دیچیصداش پ نیب یمن، من خوب نبودم. بغض سرد

 ...شی. اما اتفاقِ چند لحظه پرفتمی. منم بودم می! البته حق دار؟یبر یخوایم -

دست راستم بود و دست  ونیهاش هنوز مهام رو باز کردم. دستُشرشُر بارون، چشم یصدا با

 شده گردنبند موند.چپم مشت 

اما امروز نه! تو رو به خدا  ؛یگذاشتم بر شی. شش سال پستیتو آروم ن یدل ب نیا ،یتو بر -

دم و من  یم حیشده؛ اما گفت توض یچ ایکار کرده  یچ دونمینه! نرو! به خاطر من! بابام...، نم

 االن آرومم. من بابامم رو با اون حال ول کردم اومدم که بگم نرو!

 رونیهاش با التماس، همراه بارون بدادم. چشم شیگرفتم و به صورت اشک نیاز زم نگاه

 دیگونه چپم لغز یرو ی. تمام کسم بود. تمام من! اشکسوختیگلوم بود و م خیب ی. بغضدیباریم

 اش رو بست و لب زد:خمـار و پف کرده یها. چشمدمیکش رونیهام رو از دستش بو دست

 !یدوست نداشته باش دیبکنم و شا خوامیکه م یکار ی! برادیببخش -

 مهابا، سرم رو بغـ*ـل گرفت. یهاش رو باال آورد، بو دست دیلرز شتریب مچونه

 !؟یترسیم یاز چ نجامیتا من ا -
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بود و من بلندتر از  دیاش قوت قلبم بود. هق زدم. از من بعقدر حرفش قرص بود. هر کلمه چه

 یاز رفتار خودم هم شوکه بودم. حالم دست خودم نبود و صدا یاون هق زدم. شوکه بودم. حت

که روح و جونم  یتند و بم ی. همون صداکردیهام رو به آرامش دعوت متپش قلبش، تمام سلول

حالش رو خوب  دی. من نتونستم. من نتونستم اون طور که باینیریش ی. عجب بازدادیم یرو باز

 یهابه ناله لی. با تمام توانم هق زدم و صدام تبدشناختیکنم و اون تونست. چه خوب من رو م

 بود که اون رامشه. نیخانه، مهم الحظه، مهم نبود که پدرش نصرت یشده بود. تو یجون یب

کار  یچ دیروحم بود و من با یبشن. رامش دارو انیواضح ب خواستنیانگار که نم کلمات

پهنم  یهاهمراه شونه ،یشتریهام با شدت ببودم. دست دهیجا رس نی! اصال چرا به اکردم؟یم

 آهنگ داد و درست از پس گوشم بلند شد: ریی. صداش تغدیلرزیم

 یعاد کاشیحالت نبود! ا نیبابا مسبب ا کاشیدردت رو آروم کنم! ا تونستمیم کاشیا -

 !میبود

خواب ژرف  هی. برام حکم کردمیمأمن آروم بمون، مقابله م نیا یتو گفتیکه م یدیشد لیم با

عقل و قلبم، ذهنم رو محاصره کرده بود.  نیب ی. جدالیافتنیدست ن یایرو هیرو داشت.  انیپا یب

 نیا یباز موندن ملتمس بود. تو یهام برااومدم و چشم رونیاز بغلش ب ر،یتفاس نیبا تمام ا

 اراده از مغزم فرمان گرفت: یهام بکرده بودم. لب ریگ حبوحهب

 !اومدمیم دیاز اول نبا -

 ادامه داد: دیتوجه به حرفم، با ترد یب

 !یریبگو که نم -

 دهیتکون دادم و ترس فی. سرم رو خفرفتمیم دیبا گشتم،یبرم دیبا کردمیطور که فکر م همون

 سقوط کرد. نییبه پا شیاقهوه یهااز چشم یاشک

 !یدنشه. تو قول دا سیهام بدون تو خچشم یتو قول داد -

از  ی. با حرکتشدیم ی. داشت عصبآوردیهم فشار م یهام، به رواشک ختنینر یبرا هاملب

 به دور خودش چرخ زد. شونیجاش بلند شد و پر

 بار نه. نینه. ا -
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. کردمیو فقط نگاهش م شدیم ریهام سرازاز پلک یگریپس از د یکیاشک  یهاقطره

توان آروم کردنش رو هم  ی. حتسوختیم صدایمن آروم وب یکه پشتش، زندگ ییهاچشم

 باز شد: یدهنم به گفتن حرف گس ،یوافر یلیم ینداشتم. به اجبار و با ب

 .شیعشق از اولش هم اشتباه بود. از همون شش سال پ نی! اشدمیعاشقت م دینبا -

 و ناباور لب زد: کردینگاهم م ش،یگرد شده و اشک یهاچشم با

 اشتباه؟! -

و با بهت،  دیکشیصورتش م یهاش رو رو. دستدیلرزیهاش مبار رامش بود که دست نیا

جا جابه یحالت ممکن بود. با درد نیدرد دارتر نیو ا دیخندیم هیکرد. وسط گر دنیشروع به خند

 هاش موند.لب یاش خشک روشدم و خنده

 .یخودت مجبورم کرد -

قفل شدن در، من رو وادار به بلند شدن کرد. با بهت از  یو صدا دیپر رونیسرعت از اتاق ب به

فرستادم و هنوز اون  نییدر رو باال و پا رهی. دستگدیبه ستون فقراتم رس یجا بلند شدم و درد

 پشت بود.

 رامش باز کن! -

 :دیبهم رس یبود و ناباور، صداش با ارتعاش دهیخونم به نقطه جوش رس تمام

 ستین میخاننصرت گهیبار د نی. ایریو م یگرفت میکه تصم دونمی. میگفتم بمون. گوش نکرد -

...، یخوای...، میخوای. التماس کردم و تو مخوامیو گفتم معذرت م یکه بگه نرو. مجبورم کرد

 ی! مثل منیو مثل من بجنگ یبمون دی. باذارمی. نمیغرورت کن یمن رو فدا شیمثل شش سال پ

اگه موندن بود  متیو تصم گردمیبرم گهیساعت د کی! یبجنگ دیبا دمیکه شش سال برات جنگ

 .کنمیباز م

که بدونم مخاطبم رامشه، داد  نیا یبار ب نیو ا دیدر رس یم به تن چوبگره خورده یهامشت

 زدم:

 یکنیتمومش کنم. چرا درک نم دیتموم دارم با مهیرو باز کن! من کار ن یدر لعنت نیگفتم ا -

 باز کن! باز کن! بازکن! یادرمه. لعنترامش! پدرت قاتل م
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آخر خط بود.  نیو ا سوختیو عاجز پشت در کز کردم. دلم به حال خودم م ومدیازش ن ییصدا

کردم و پشت در نشستم. مشتم با درد باز شد و نگاهم به گردنبند  نیرو گره زم توانمیجسم ب

 یهام رو براچشم خواستیحس و ِسر بودم. چه قدر دلم م یبود. چه قدر ب یخون یاروزهیف

 !ُمردمیم دیو شا بستمیم شهیهم

 دوازدهم فصل

 ییها. تمام غصهگرفتیرو که هر بار با سماجت، قلبم رو هدف م یی! دردهاکردمیتحمل م دیبا

روز از اون  کی. دادمیمصمم ادامه م دی. به دنبال معجزه بودم و باختیریم واریرو که از در و د

ساعت بعد در رو باز کرد و  کیمطالعه نشسته بودم. رامش  زیو من پشت م گذشتیاتفاق م

اما از  د؛یرسیم یبه نظر بچه باز دیروز بود که من در رو قفل کردم. عادت داشتم و شا کی الحا

 .دیچربیزورم به خودم م شد،یهم هر وقت دعوام م یبچگ

که  یمطلق یکیتار یکه فقط با خون رد انداخته بود. تو یدست چپم بود و زخم یگردنبند تو هنوز

 یپرخونم بهش عادت نکرده بود. چمدونم هنوز دست نخورده گوشه اتاق، درست جلو یهاچشم

با خودم  دی. آروم بودم و بادمیآرامش رس نیبه ا ،یابود و من با سکوت کر کننده یواریکمد د

. کارهاش کردمیقولم رو به اون بچه ادا م دیافتاد که فردا سه آذره و با ادمی. تازه اومدمیمکنار 

. همون دوستم خوردیبه اسمش م زیاون بچه، همه چ یکرده بودم و با امضا یریگیرو از قبل پ

ور داشت، کمکم  نیکه آرش ا ییهایو نفوذ کردیم یریگیعدالت، کارها رو از اون ور آب پ اسری

 دیافتاد با ادمیهم انگار از موضع کوتاه اومده بود.  یشمیبرسن. ابر انیدتر به پاکرد کارها رو زو

برگشت زوده.  یکار دارم و برا یلیافتاد هنوز خ ادمی. بودمیم خواستیکه آرش م یبه فکر رمز

 بوده. رگذاریم به رامش تاثنه حتما عالقه د،یشا د،یدر آخر شا

 . باز هم خودش بود.دیکش رونیدر، من رو از افکارم ب یصدا

 . نگرانتم.رونیب ای! لطفا! بزییژا -

به  هامهیبود. کل شیپ قهیتر از چند دقبار ملتمس نیبود و ا دهیازم نشن ییروز صدا کی نیا یتو

 یتو دیکل دنیچرخ یطعم تلخ نداشتم. صدا نیحرف زدن با ا یبرا یو توان کردیشدت درد م

 ازدر رو ب دکی دیرو از پشت در برداشته بودم و با کل دیگر بودم. کلقفل اومد و با تعجب، نظاره
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م بلند اخطار گرفته یبرق، صدا دیساعت چنده. داخل شد و با زدن کل دونستمینم یکرده بود. حت

 داد.

 خاموش کن! -

درددرام  یهاقهیاساژ شق. با دو دست، مشغول مشدیم دهیم دبسته یهانور از پشت پلک هنوز

 شدنش رو حس کردم. کیبودم و نزد

 ! باشه! الاقل بذار دستت رو ببندم.؟یادامه بد یجور نیهم یخوایم -

هام بلند شد. به ناچار چشم میگوش امیپ یدستم رو مشت کردم و صدا ،یعکس العمل آن یتو

نگاهم  یبود و با دلمردگ تادهسیکه روبه روم ا یتلخ و روشن قتیرو شمرده و آروم باز کردم. حق

به  لیعشق رامش تبد گفت،یراست م نیبود. انگار رادو یااز هر فکر زنده یو خال کردیم

دنبالم نگرد! »دادم.  میگرفتم و به صفحه گوش شیابود. به اجبار چشم از نگاه قهوه هوسواس شد

هام کنم. اخم داشیگرفتمشون. هنوز نتونسته بودم پ یم دهیکه ناد ییها امیهمون پ« کم مونده.

 :دمیتب دارش رو شن یشد، صدا یهم جار یکه تو

 . پس راحت باش!رونیب رمیمنم م ست،یخونه ن یکس -

گردنش بسته شده بود  ریطرفش ز کیقرمزش افتاد که  یبلند طرح آب یروسر ینگاهم رو تازه

 یرفتن بود و نگاه از پالتو رونی. آماده بگفتیم تا کمرش افتاده بود. درست اش،گهیو طرف د

بود و با نگاه، صورتش رو  مرهیخ یحرف یساده و بدون طرحش گرفتم. هنوز برا یارهیش

 یدلم برا اومد،یصورتش م یشده تو ختهیکج ر یتونیز یکه به موها یحیمل شیرا. آدمیکاویم

 چیگذاشت. رامش ه زیم یرو رو هیاول یهاکمک دی. جعبه سفانداختیبار به تپش م نیهزارم

شب رو  قهینه و سه دق می. ساعت گوشرفتینم رونیب ینجوریو ا ذاشتیوقت من رو تنها نم

 اومد. رونیذهنم، ب رکمونیاز ت ریمثل ت زد،یوجودم رو چنگ م ل،یردلکه پ ی. نگراندادینشون م

 موقع شب؟ نیا -

 شد. یرو م رویود که دلم زب ییهامهمونم کرد و از همون یصورت لبخند

 گفتم... ه؟یآره خب مگه چ -

 و لب زدم: کردیکار نم مغزم

 جا... نیاما ا رون؛یتا صبح برو ب گفتمیاگه کره بود، م -
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 چشماش خاموش و رو ازم گرفت. فروغ

. به اجبار بابا یایتا به خودت ب یتنها بمون یبزرگ تر ی. گفتم تو جارونیب رمیم نیبا رادو -

 وگرنه... رم؛یم

پدرش،  یرو تر کردم و قلبم از طرفدار میابونیب یها. لبدونستمیصداش رو م لیتحل لیدل

 شد و زبونم تلخ. نیسنگ

 قاتلت حق داره. یخب بابا -

 با اخطار، تن صداش اوج گرفت: ،یادرشت شده یهاچشم با

 !زییژا -

که  یاز حرف یاداتشم. پوزخند ناخواسته یکرده، چه انتظار واه ریمن و پدرش گ نیب دونستمیم

 لبم نقش بست. یبه عمد زده بودم، رو

 که گفتم اشتباهه. نفرت من از پدرت و عشق تو به اون. هیلیهمون دل قایدق نیا -

 یپ دییجویوار مغزم رو مکه خوره یا به عمق فاجع خواستمیناراحت کردنش نبود و م قصدم

 کرد،یکه تنم رو دچار بهمن م یسرد یهاو با همون چشم دیهمراه قلبم لرز کشیببره. چونه کوچ

بود  هاامیکه متنفر بودم خودم بود. ذهنم مغشوش اون پ یگر شدم. از تنها کسرفتنش رو نظاره

. کردمیجا مجابه هامهیر نیرو ب یا. انگار با هر نفس، صخرهگفتمیبه آرش م دیو به ناچار با

خواب  دیبه سه صبحه و با کینزد یزیچ دونستمیکه بود گرفتم. م یو به هر سختشماره آرش ر

قطع  الیکه خ یشد. درست موقع م داریب دی. باکردینم یمن فرق یبرا شهیباشه؛ اما مثل هم

 :دیچیپ یگوش یتو شیخواب آلود تودماغ یداشتم، صدا دنکر

 !؟یاندازی. من رو چرا از خواب میبه درک که خواب ندار -

 گرفتم. ینمونده. نفس نمونیب یسالم گهیکه د خوبه

 !یکن داشیپ خوامیم ده،یم امیشماره بهم پ هی -

. کردمیباهاش برخورد م یبار من دستور نیمن گوش به فرمانش بودم و ا روزیبود که تا د جالب

کشنده رو  اتنیشدنش رو قبول کردم و تمام تمر گاردیباد شنهادیپ ،یو آوارگ یاون زمان از ندار

 یاازهیخم ،ی. با مکث طوالنگفتیبهم زور نم یکشور خودم، کس یبار تو نیقبول کردم؛ اما ا

 و متمسخر جواب داد: دیکش
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 کن! دایکارا، اون رمز وامونده رو پ نیا یحتما ازت خوشش اومده. به جا -

 ادامه دادم: زد،یکه م یاعتنا به حرف یب

 .فرستمیشماره رو برات م -

حال،  نیو با ا مونهینم جوابیعواقب کارم ب دونستمیتماس رو قطع کردم. م ،یبدون حرف و

به صدا دراومد و از جام بلند شدم. گردنبد  امیارسال پ کیکردم. ت جیشماره نامعلوم رو براش مس

رو باز  زیم ی. کشودیرسیآهن زنگ زده به مشامم م یبو شتریو ب زیخون، ت یو بو دمیرو بوس

که از  یارو همراه با حوله هیاول یهادفتر گذاشتم. جعبه کمک یرو ده،یچیو گردنبد رو پ مدکر

کردم و  یها رو طاز اتاق بردم. پله رونیساعدم بود، با خودم به ب یو رو دمیکش رونیکمد ب

که عطرش رو نداشت.  یی. چه قدر منزجرکننده بود هوادادیبودن خونه م یکه خبر از خال یسکوت

چرخوندم و عقب گرد، به سمت حموم  یگذاشتم. چشم زیم یآشپزخونه شدم و جعبه رو رو اردو

سرعت نوشتنش  شهیهم« !یفحش قیالحق که ال»خورد.  ییدستم صدا یتو یکه گوش رفتمیم

 زدم و وارد حموم شدم. یاز صحبت کردنش کمتر بود. پوزخند

هام بسته نشسته بودم. چشم ون،یتلوز مبل هال جنب نیآخر یغذا خورده، رو یکرده و کم حموم

 ازین یبزرگ تر ییتنها گفت،ی. رامش راست مخواستیدلم حال اون اتاق رو نم گهیبود و د

که ناودون رو  یحاکم بود و بارون یصدا یهال، تنها یارهیساعت دا یصدا کیتکیداشتم. ت

که دردهام رو  یزونبود و سکوت. سکوت مح ی. طبق معمول خونه غرق خاموشدادیشستشو م

 .دیکشیم ادیفر

 ترکیاومد. صداها نزد د،یپاشیم دیهام اسکه به زخم یاز ته دل یهابعداز خنده اط،یدر ح یصدا

بدنم جدا کردم و  یرو از گرما میابلند سورمه نیآست شرتیشد. ت یتر مخشمم مواج انوسیو اق

 در، قطع شد. دیکل دنیصداها با چرخ

 رامش؟! یخاموش کرد میرفتیم میبرقا چرا خاموشه؟ داشت -

 زار بودم. یب نیرادو یسوال شهینه چندان بم و هم یصدا از

 ؟ینه من خاموش نکردم. بابا تو خاموش کرد -

 برق همراه شد. دینه گفتن خفه نصرت خان، با زدن کل و

 نه. ایخوبه  زییژا نیرامش. باباجان برو نگاه کن بب -
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 الی. پس مشوقش نصرت خان بود. چه خدیلرزیم امونیکه ب یمچاله شد و فک منقبض قلبم

 بودن. دهیو هنوز من رو ند شدیبه در هال ختم م میپشت وارید ی. انتهایباطل

 وقت خودش رو نکشه روزمون خراب شه. هی نیآره آره. برو بب -

 ها.آدم نیرحم بودن ا یچه ب و

 !نیرادو یخدانکنه! باز تو حرف زد -

 شد. ترکیکه نزد ییپا یهام بسته بود و صداچشم هنوز

 جاست. نیرامش، شازده ا یبر خوادیبود. نم یروح بودنت کاف نیبسم اهلل. هم -

 !؟ی! خوبزییکو؟ ژا -

که  یبیدست به ج نی. رادودیلرز فیهام خفهام رو باز کردم و پلکچشم هاش،ینگران یصدا با

. خوبه که اومدیم نشیکه به شلوار ج یباد یزخم دستم ثابت مونده بود. کاپشن آب ینگاهش رو

 هام رو بستم.نزدم و دوباره چشم یکردن داشتن. حرف یهنوز توان زندگ

هستن که پدر و مادرشون مردن. تو  ایدن یهزاران نفر تو ؟یدیکشش م یادیز یکنیحس نم -

 ؟یکنیها رفتار مچرا مثل بچه ،یمرد بودن دار یکه ادعا

 !نیرادو -

به دنبال  ،یاخطار رامش و نصرت خان هم آوا شد. دل و مغزم، درست مثل انبار باروت یصدا

 روشنش زل زدم. یهاو به چشم ستادمیا ،ی. چشم باز کردم و با نفرت وافرگشتیم یاجرقه

که  ییهاامیاز پ یواخیکنار. م میشروع کنم هان؟! باشه بابات رو بذار یاز کدومش دوست دار -

 شروع کنم؟! یفرستیم میبه گوش

 تکون داد. یشده، سر قیجا خورده و دق نیرادو

 ات رو ندارم.شماره نیمن اصال ا ه؟یچ امی! پ؟یگیم یچ -

ختم  نیداد، شماره به رادو امیبود که آرش پ شیرب پ کیم عوض شده. شماره دونستیم پس

 ینبود و مجبور شدم خودم بپرسم تا به سر نخ یاعتماد گهی. دیو مدرک لی. بدون دلشدهیم

 کردم ادامه دار باشم و ابرو باال انداختم: یبرسم. سع

م برات کردن شماره دایشنود، پ یبرا یم عوض شده. مگه آدم نداشتشماره یدونیپس م -

 نداشته. یکار
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 دایاش، هوت قرمز شدهصور یتو یرتیتعجب و ح شتریاش نبود؛ بلکه بچهره یاز ترس تو یاثر

 رامش و نصرت خان چرخوند. دنید یگردنش رو برا د،یکشیم بیبود. همون طور که دست از ج

 یچ فهمهی. اصال نماینه. ب نیگیشده، اون وقت شما م وونهیپسر رسما د نیا گمیمن م -

 من رو گرفته. قهیبار خوب حرف زدم و  نیاول ی. من به شر حرف نزدم. براگـهیم

 ادامه داد: نیهام در حال تند شدن بود و رادو. نفسدیرو کش شیگپ مشک قهیبا دست  و

 داشت که... یدوست هیرامش  یراونپزشک نشون بده. راست هیخودت رو به  -

 م راه خروج گرفت:اراده از حنجره یکه ب یادیطاق شد و فر تحملم

 خسته شدم! اتونیبسه! ازباز -

 یهاکه چشم یرو گس کرده بود. من میطعم زندگ یحقارت و ُگر گرفتکه حس  یمن نبودم. من نیا

که تنفر به تنم  یگرفت. من دهیکه سکوت و بغض رامش رو ناد ی. مندمیدیرو نم نیمبهوت رادو

. راه گرفتم و به سمت زدیم منداشته شهیبه ر شهیت ،یلعنت یسردرگم نیزخم شد و خوب نشد. ا

 که به ناچار پناهم بود. یپا تند کردم. همون اتاق قماتا

 گهینمونده بود. د فیتوص یبرا یحس گهیتخت چنبره زدم. د یاتاق رو بستم و کز کرده، رو در

 یهاهاش، چشمهام رو بستم. چشمعبور و خروج نبود و چشم یبرا یلمس و ِسر شده بودم. نفس

و  رسوندنیمن رو به جنون م ی. چه جورباشم تفاوتیب خواستنیازم م یمادرم. چه جور

حسرت، در حال سوختن بودم.  نیا یو من تو خواستیهاش رو مباش. دلم دست مآرو گفتنیم

 خواستمیها نبود. من که محرف نیبه ا یازیبه باد سپردنش، ن یجا مونده که برا یاز من خاکستر

 نبود! ریکاش دلم گ یبرم، ا

رمق، به سمت  یبود و ب دهیگذشت. تنم به تخت چسب یک دمیزود صبح شده بود و من نفهم چه

. چرا انقدر شدیکه امروز، هجده ساله م یابود. همون بچه ایبرگشتم. پو خوردیکه زنگ م میگوش

 نیزم یرو از رو یهام رو با دست ماساژ دادم و تا قطع نشده، گوشبد قول شده بودم. چشم

 .دمیتماس رو باال کش نهیبود و حتما وسط خواب افتاده بود. گز بمیج ی. توتمبرداش

 سالم پسر. -

 صداش رو صاف کرد. یاچند سرفه با

 !؟یایم یم. کمن آماده -
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 شدم. زیخ میچرخوندم و ن یسر

 تو راهم. -

 .گهیشدن د داریتو راه ب -

 زدم. ییصدا یبلبخند  ش،یسر صبح یاما از شوخ خورد؛یبه اخالقش نم نکهیباا

 .امیآره. زود م -

 باشه. فعال. -

کار  جایداشت، انگار که پک یخاص ی. اتاق سرمادمیرو قطع کردم و پتو رو کنار کش تماس

و با هر  دمیکش ییبلندباال یازهی. خمدادیرو نشون م قهیهشت و ده دق ،ی. ساعت گوشکردینم

 نییتخت مونده بود. کرخت، از تخت پا نییپا روز،یکه بود، از جا بلند شدم. چمدونم از د یسخت

 شیادر قهوه یهام رفتم و چمدون رو جلواومدم و از جا بلندش کردم. به سمت کمد لباس

 رو باز کردم و شروع به حاضر شدن کردم. شییطال پیگذاشتم. ز

بودم  دهیرو پوش میبودم. کت و شلوار خاکستر یهنوز آکنده از درد بود و من محکوم به زندگ قلبم

 بمیبرداشتم و داخل ج یپاتخت یرو از رو چییو سو ی. گوشزدمیهم سر م یدیبه مج دیو امروز با

 اومدم. رونیپف بود، رد کردم و از در اتاق ب ریحالت دارم که درگ یموها نیب یچپوندم. دست

ها عبور گرفتم و از پله ینیخوب نبود. نفس سهمگ گهیکه د یاز سکوت پر شده بود و حس خونه

 بود. یپشت اون در م خواستیکردم. در آشپزخونه بسته بود و چه قدر دلم م

. دیکشیکه قدرت به رخ م ییو سرما دیباریسالن رو از پشت بستم و بارون با تمام شدت م در

با  اطیبودن، رد شدم و در ح آب بارون شده یرایکه حاال پذ ییهابا سرعت، از سنگ فرش یکم

که به جون موهام  یرو زدم. بارون شالق ریباز شد. در رو پشتم بستم و هم زمان، دزدگ یکیچ

. با استارت دیرسیموهام، به صورتم م نیکه از ب یدرشت یهانشسته بود. در رو بستم و قطره

 زدن، راه افتادم.

بود. مرد نسبتا  یتخلو ریدرگ شهیاشون نگه داشتم و کوچه مثل همتر از در قرمز خونهعقب یکم

به  وار،یدست راستش، از کنار د یتازه تو یدست چپ و نون بربر یتو یبا چتر مشک یمسن

که تن  یمشک ی. با پالتوگشتمیم ای. با کج کردن سرم، دنبال پورفتیبست مسمت ته کوچه بن

متوجه  ،یلبام نشست و با تک بوق یرو ی. لبخند کمرنگدادیتر نشون مچه قدر بزرگ ،کرده بود
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 یهابه گرم کردن دست یرو باز کرد و به سرعت سوار شد. با ها کردن، سع نیمن شد. در ماش

 کردم. میرو به سمتش تنظ یبخار یهاخط دارش داشت که خم شدم و پره

 شد! ریمتاسفم که د -

بهم انداخت. از فرصت استفاده  یبود، نگاه کج زشیچونه ت یهاش جلوطور که دست همون

 .دادیبهم م یحال خوب دنشیانگار که د کردم و

 داشبورت رو باز کن. -

و با اکراه به سمت داشبورد دست برد. بازش  دیصورتم چرخ یرو ج،یپف دارش گ یاقهوه نگاه

 داخلش مات موند. دیو سف کیپاکت کوچ یکرد و نگاهش رو

 برش دار. مال توئه. -

بازش کرد و کارت داخلش  ،یلیم یرداشتش. با بو باالخره، ب دمیدینازکش رو م یابروها زیر اخم

 رو نصفه باز کرد.

 تولدت مبارک! -

بهش انداختم و هنوز  ینگاه میپدال گاز گذاشتم و دور زدم. ن یکنه، پا رو یکه نگاه نیقبل از ا و

 اش، باالخره بلند شد:تازه بم شده یو صدا دمیتر چسب. فرمون رو محکمکردیبا غضب نگاهم م

 .کنمیکه قبول نم یدونیم ه؟یچ یکارها برا نیا ؟یخب که چ -

تعجب داشت. خودم  یجا دم،یدیتنش م یکه اون پالتو رو تو نی. تخس بود و همدونستمیم

 لب زدم: ترمیبوده. مال یکارم چ نیا لیدل دونستمیهم نم

 یبه جا خواستیلم م. دستیناقابله. صدقه که ن هیکارت هد هیمن به توئه.  ی. کادودونمیم -

 . قبولش کن!یکار رو برام بکن نیدستمزدم، ا

گرفتم. به سرعت،  یاز سمت راست، سبقت مهلک حواس،یداشبورد پرتاب کرد و ب یرو رو پاکت

 نشون دادم و به سمتش برگشتم. سانیبه راننده ن یعذرخواه یبرا یدست

برادرم  ادی. بهت قبال هم گفتم که تو من رو ستین نیو قصدم ا یدوست ندارم ناراحت ش -

 .یاندازیم
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حس  دنشیبار از د نیانداخت. ا نم نیرادو ادیمن رو  دنشیبار، د نیبار دروغ گفته بودم. ا نیا

و  دیکش ششیریبه صورت ب یفرق داشت. دست شهیبار، با هم نی. اکردیبهم رسوخ م ینیسنگ

 لک دارش اشاره زد. یتوس راهنیبه پ

خوب باشم، بودم. پس  دیبا یبا خودم کلنجار رفتم و گفت یکل دم،یپالتو رو پوش نیکه ا نیهم -

 سوءاستفاده نکن!

 ابروم رو خاروندم و متقاعد کردنش چه قدر سخت بود. هیگوش

که قبولش  خواستمیم ،ینیبیمن رو نم گهیکه بعد از امروز د ییاما از اون جا ؛یهر جور راحت -

 .یکن

 یداشت و من سع یخشنش، قلب مهربون افهی. برعکس قاومدیبه نظر کار ساز م نم،یغمگ لحن

کرد.  یم یاش بازشده اهیس یهاقلب داشتم. به سمتش برگشتم و با ناخن نیکردن ا داریبه ب

پاکت رو  ی. به آرومدیکشیبدنش رو به رخ م یکه کمبودها یو درشت دیسف یهابا همون لکه

 فقر کرده بود. یرو فدا شیکه بچگ یابهتر بودم. پسر بچه یت. کممشت گرف یبرداشت و تو

 یمیفاصله هم سمت راست در قد نیاز هم ش،یبزرگ و آب یمربع یکه تابلو یدر اسناد رسم دم

 ادهیشد. کمربندم رو باز کردم و پ ادهیپ ،یحرفیپارک کردم و ب شد،یم دهید یرنگ یاشهیو ش

از  ،یشمیابر یرو با تمام بزرگ نیشدم. تمام کارها قبال انجام شده بود و تونسته بودم، اون زم

بود.  یشدنش کاف یراض یبرا کش،یکوچ یهااز خالف یبکشم. چند عکس رونیب نگشچ

تر، رها بزرگ یهااز دست ندادن لقمه یرو برا کیعادت داشت، لقمه کوچ شهیهم یشمیابر

بود، از پشت  شیکه در حال گذروندن چهل سالگ یو مرد میشد یکیکوچ تاینس . وارد دفترکردیم

هم کنارم جا گرفت. دست  ایتکون دادم و پو یدر، بلند شد. سر یورروبه یلیمستط یچوب زیم

 یهایشده بود. نگاه از کاش دهیچ ،یپنجره کرکره دار ریز ،یو مشک یمیقد یچپش هم سه صندل

 یهادادم. چشم داد،یقرار م ایپو یگرفتم و به مرد کوتاه قد رو به روم، که اسناد رو جلو یمیقد

به کتفش  یو دست دمیفهمیرو م ایدوختم. دودل بودن پو شنشرو یهامتشکرم رو به چشم

 .دمیکش

 .یصاحب حقت بش یتونیو درسته. تو با امضات م یقانون زیخوب بخون. باشه؟! همه چ -
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. شدیم دهیاش شنذهن آشفته یفاصله هم صدا نیبهم انداخت و از هم یتفکرنگاه م مین

ها رو به دست گرفت. چه خوب که پاکت . دوباره برگهکردیم دیترد نیکه اون رو دچار ا ییصداها

 ز،یم یشده رو ختهیر یهارو از برگه یتأمل، خودکار آب یجا داده بود. با کم بشیج یرو تو

 برداشت.

 کجا رو امضاء کنم؟! -

قرار نبود  گهیگرفتم. د کرد،یم یکجدهن یو به زندگ دیرسیم شیکه تا لبه کتون یاز شکاف نگاه

امضاء زدنش خوشحال بود. دوست  یسلول به سلول تنم هم برا یکنه. حت یزندگ یجور نیا

ت، در همون داش یپرپشت و جوگندم یمتحمل بشه. مرد که موها یبه بعد، درد نینداشتم از ا

 یرو برا یخاکستر یلیدستگاه مستط گرفت،یدست راستش، م یرو تو شیوانیل یکه چا یحال

 گهیراحت، د یالیاثرانگشتش رو هم ثبت کرد و با خ ایجلو آورد. پو یکیاثر انگشت اکترون

. مرد دینگاه ازم دزد ،یتفاوتیبه روش زدم و با ب یکم به رفتن فکر کنم. لبخندکم تونستمیم

خوان رو بار کارت نیا ش،یبه کت خاکستر دنیگذاشت و با دست کش زیم یرو رو وانیمسئول، ل

و انگار  دیرو کارت کش نهیدادم. هز لشیو تحو دمیکش رونیب بمیسمتم گرفت. کارت رو از ج

 دوشم برداشته شده بود. یاز رو یاادا شده بود. انگار وزنه نمید

اش، سبزه یها. انگار که خوشحال نبود و دستزدینم یو باز هم حرف میشد نیهم سوار ماش با

 نیا لیدل دونستمی. کمربندم رو زدم و مکان رو دور گرفتم. نمخوردیم چیهم پ یمدام تو

 خودم بحث رو باز کردم: لیدل نیخوب باشن. به هم ها،یآخر نیا خواستمیاما م ه؛یسکوتش چ

 کن. فی. قشنگ کایگرفت کیامروز دو تا تبر -

 :دمی. خودم پرسستیحاضر جواب ن شهیبود که مثل هم جبیشد و برام ع رهیهم به جلو خ باز

دلت بخواد  یکه هر کار یملک با ارزش هیصاحب  گهی! تو االن د؟یناراحت یزیشده؟ از چ یزیچ -

 .یبکن یتونیم

 اتاقک قرض گرفت. یاز هوا یاش رو صاف کرد و نفستازه بم شده یصدا

 ناراحتم. یستین لیوک هیکه واقعا  نیناراحتم؟! از ا یاز چ یبدون یخوایم -
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رو سرچ کنه؛ اصال با عقل جور  اسریتونسته باشه، اسم  شدیپلک زدم و باورم نم یبار چند

کار  نیراحت بود که ا المیدونستم چه طور؛ اما خ یرفته بود. نم ییجا ینتیکاف دی. شااومدیدرنم

 .اوردمیخودم ن یبه رو شه،یمثل هم م،یاز دستپاچگ یریجلوگ ی. بهت زده و براکنهیرو نم

 !؟یچرا بهم اعتماد کرد ؟یو امضا زد یپس چرا امروز اومد -

 بود، ادامه داد: رهیطور که به جلو خ همون

 .خندنیهاشون نمانجام کار خوب، با چشم یوقت برا چیبد ه یهاآدم -

که  یجور د،یفهمیاز سنش م شتریب یلیبچه خ نیتوأم با بهت بود و ا یگرفتار خوشحال مچهره

 دادم. رییکرده بود. هم زمان با زدن دوباره برف پاکن، دنده رو تغ خیحرفش مو به تنم س

حال ممنون که بهم  نی. با استمین یخوب یچون اصال دروغگو رن؛یهام لو مدروغ شهیمن هم -

. هنوز کردمیادب م یفقط کم ،یرو کم یشمیو ابر گرفتمیس محقت رو پ دی! من بایاعتماد کرد

. به هر کنمیکار رو م نینجاتشون، حتما ا یو من برا ادنیکارم باهاش تموم نشده. امثال تو ز

 !نیدادب زیی. ژازمییخوشحال شدم. من ژا تییاز آشنا ،حال

برام مهم نبود. درست دم  گهیبودم، د دهی. به ته خط رسکردمینم یرو مخف تمیهو گهیبار د نیا

تر شده بود. به سمتش برگشتم و با همون نگاه اشون ترمز کردم و بارون کمرنگدر خونه

 زدم: ی. لبخندداشتیمغرورش، چشم ازم بر نم

 !یبر یتونیمغرور. م یآذر ماه -

 یوو هشت سالش شده بود. انگار ت ستیهجده سال، ب یو انگار که امروز به جا دیحرفم نخند به

 ینین یبار تو نی. انهیاون رو بب تونستینم یود که هرکس دهید یعیصورتم، منظره ماوراءطب

کبودش  یهالب دتیبار برام تلخ بود. با همون جد نیو ا دمیدیخودم رو م ش،یاقهوه یهاچشم

 .دیلرز

 آخره. نی. تشرستیامروز آذر ن -

 متعجبم شد. افهیبودم. خودش متوجه ق دهیماه رو نشن نیحاال اسم ا تا

قرآن اومده. مامانم  یکه تو ییهاترن. همون ماهپر برکت ،یروم یهاماه گفتیم شهیمامانم هم -

ماها رو بلد  نیا دیجز قرآنم بخونه با هیکه  یهر کس گفتیداشت. م زایچ نیبه ا یادیعالقه ز

 زم. من بابت رفتار اون رویدروغ بگ ینش مجبور گهیکه د دوارمیماه، ام نیهم یباشه. منم تو
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که تشکر کنم ازم  نیجز ا ی. من کاریدیکه بهم حق م دونمیاما ناراحتم. م ستم؛یپشمون ن

کمکت رو  نیا یروز هیکه  دمینداره. بهت قول م یادهیچون فا کنم؛ی. اما تشکرم نمادیبرنم

 یعنی اد؛یکه پشت هر حرفم فحش نم نیجبران کنم. ازم توقع سر به راه شدن نداشته باش، هم

 ر.ییتغ

 یخیکه ذهنم به سمت تار کردیرو باز م نیلبش نشست. در ماش یتلخ، رو یحت یباالخره، لبخند

حافظ قرآن بود و من چه طور  هاشیجوون یشد. تو دهیبودم کش دهیدفتر نصرت خان د یکه تو

 :دمیو پرسرسوب کرده ذهنم ر یرفته بود. با هُل، معما ادمیرو  نیا

 به اسم آذار هست؟! یزیچ ،یکه گفت یماه روم نیا ی. تویزیچ هی -

 سمتم برگشت و نگاه مشکوکش جون گرفت. به

 . چه طور؟!نیفرود شهیآره م -

از روز اول  دی. باگرفتیم روین ش،یاز ب شیسرم، هرآن ب یتو یبه تمام تنم نشست. فکر یلرز

 که نگران نشه، جواب دادم: نیا ی. براکردمیفکر م نیبه ا

 حتما بهم زنگ بزن! یداشت یدارم. کار تیموفق ی. برات آرزونیبودم. هم دهیشن ییجا هی -

 دم؛یرسیهر چه زود تر به خونه م خواستیگاز گذاشتم. دلم م یتکون داد و پا رو یسر مبهوت،

 ور زدم.د ،یشمیبه شرکت ابر دنیرس یرو برا ی. فرعرفتمیم ییجا دیاما قبلش با

بود. قطرات درشت  دنیدر حال بار ،یشدم. هوا گر گرفته و ابر ادهیدر شرکت بودم و پ یجلو

. داخل شدم و از در دست راست، وارد واحد خودمون شدم. افتادیم نیبه زم کهیت کهیبارون ت

هاش بود. ناخن دنیدر حال سوهان کش یرینص دنیمطبوع فضا، د ینگاهم بعد از گرما نیاول

درکار نبود که وساطتش رو  یحکم اخراجش صادر شده بود و من دش،یدیم یدیجاگه م شکیب

باشه،  دهید یم شد. به سرعت گردن راست کرد و انگار که روحکردم و تازه متوجه یاکنه. سرفه

 رفت. یاز پشتش به کنار یاز جا بلند شد و صندل ،یبا تعجب خالص

 مهرگان منظورمه. یآقانه  یوا یرستگار! ا یاوا. سالم آقا -

 یاکه مثل کنجد رنگ شده یآب یهامیحواس پرته. با همون س یکم دونستمیو م دمیخند صدایب

متقابل  ش،یکوتاه توس یپالتو دنیکش نینثارم کرد. ح یبود، لبخند دهیهاش چسببه دندون

 جوابش رو دادم:
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 رو به رواهه؟ یسالم. همه چ -

 تکون داد. شییطال باال رفته یبا موها یتند سر تند

 .یدیمج یجز آقا زیهمه چ -

 شدیرها نم هاینیسنگ دیاوضاع بد تکون داد و افکارم از ق یبه معن یراستش رو چندبار دست

 که ادامه داد:

 راهتون ندم. نیچند وقته اصرار کردن اگه اومد -

 هاست.حرف نیاز ا تریمرد، عصبان نیا دونستمیانداخت و م نیزم یسر ،یشرمندگ با

 که حلش کنم. ششیپ رمیاتاقم، بعد م رمیمن م ست،ین یمشکل -

رفت و چند  رهیبگه، که راهم رو به سمت در اتاق خودم کج کردم. دستم به دستگ یزیچ خواست

هاش رو برگشتم و همون طور که لب یریکردم. با شک به سمت نص نشییباال و پا ،یبار

. زدیاشاره م یدیبه اتاق مج ش،یکمرنگ هشت یو ابروها شیاقهوه زیر یهابا چشم د،ییجویم

 رفتم. یرینص زیبه سمت م

 !؟یدیکاغذ و خودکار م هی -

 رونیب یکاغذ آچهار ش،یزیم یاش بودم، از کشوزد و همون طور که محو چال گونه یلبخند

 .دیکش

 .دییبفرما -

 ی. کاغذ رو تا کردم و ته نگاهش، بهتنوشتم و امضا زدم یو کاغذ رو گرفتم. چند خط خودکار

 بود. سر بلند کردم. یتوأم با نگران

 ندارم. یکار گهید یپاکتم بهم بد هی -

 یدیدوم رو باز کرد و پاکت سف یکشو داد،یمقنعه جا م ریرو ز شییطال یطور که موها همون

 شده بود، کمر راست کرد. جادیمزاحم ا یهامیس لیکه به دل ی. با گفتار سرزبوندیکش رونیب

 !ن؟یبر نیخوایم -

 تکون دادم. یسر ،یلبخند متواضع با

 کن و توام برو! دایپ یاگهیکار د ،یشنویاز من م -
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 یلیدوست بود که خ هینبود.  یریبرام نص گهیو امروز د شدیم تریهاش بارونلحظه، چشم هر

و  دیرو باال کش شیعمل ینی. بگرفتیموضوع نشأت م نیبهم کمک کرد. افعال مفردم هم از هم

 ریهم گذاشتم. خودم هم دلگ یرو یخاطر نانیهام رو با اطمکاغذ رو داخل پاکت فرستادم. چشم

پاکت  یشده بود. رو یسرگردون هیبه سا هیکه درست شب یکه افتاد و زندگ یبودم از تموم اتفاقات

منحوسش رو  یبه در زدم و صدا یاراه افتادم. چند تقه یدینوشتم و به سمت اتاق مج یزیچ

 :دمیشن

 .دییبفرما -

 یرو تند تند رو یزیو چ کردیهمه ادب، داشت با تلفن صحبت م نیشدم و متعجب از ا داخل

کرد و  یکوتاه یشدم. خداحافظ ترکی. هنوز متوجه من نشده بودم و نزدنوشتیبرگه مقابلش م

همون طور که کمرش  ال،یخی. بتلفن رو سرجاش، درست دست راستش گذاشت یمشک یگوش

به نگاه کردنش  ،یاما سرسخت و جد دم؛یخندیم خواستیکرد و دلم م دسر بلن خاروند،یرو م

 یخشم و تعجب برگشته بود. کم کرد،ینم یرویپ یزیهاش که از چچشم یادامه دادم. حس خال

 یحت ،یحرف چیگذاشت. بدون ه زشیه یهاچشم یرو رو شیفرم مشک نکیسر کج کرد و ع

و  ستادمیکنار قفسه کرم رنگ کاغذهاش سمت چپ، قرار دادم. ا زش،یم یپاکت رو رو ،یسالم

 یابه پاکت انداخت و باالخره، دهان به گفتن کلمه یگرش شدم. نگاهتمام، نظاره یبا خونسرد

 باز کرد:

 ستلهی. طویایم یریم خوبه. یلیبگم؛ اما نه. نگفتن بهتره. استعفانامه. خوبه. خ یواقعا موندم چ -

 ؟یها! نخوام استعفات رو قبول کنم چ گه؟ید

نثارم کرد و به  کرد،یم دادیازش ب یزیکه نفرت انگ ییهابا همون چشم ،یچشمک متمسخر و

زد. چشم تا دور اتاق چرخوندم در حال نظاره به چهارقل معروف  هیتک شیو مشک یچرم یصندل

 اتاقش، لب زدم:

 .رمیم گهیبا خودتون. من کارم تموم شد. د اشهیبق گهید -

 به سمت در برگردونده بودم که ادامه داد: پا

 ست؟یطور ن نی. انیدادب زییمهرگان استخدام کردم نه ژا لیآخه من تو رو به عنوان عق -
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اضطراب از ته  ادی. فردمیبه رون پام کش یزده، دست رتیکرد و ح ستیا یبه طور خودکار پاهام

سرعت. به سمتش  نیاما نه به ا شه؛یبرمال م زیهمه چ یروز دونستمیو م اومدیم ونریوجودم ب

کردم  ی. سعدیکش شیاسورمه قهیبه جل یبرگشتم و با لبخند مزحک کنج لبش، طبق عادت، دست

 حاشا کنم: یوار بلندیبا د

همو  یبهتر یجا دیچون شا کنم؛ینم ی. خداحافظینگهم دار یتونیچه طور؛ اما نم دونمینم -

 .میدید

. تیبهتر، زندان ابد یاز اتاق گرفتم. جا رونیباشم، راهم رو به سمت ب یکه منتظر جواب نیا بدون

داشت رو به  یکدر ییدوباره از جا بلند شد. نگاه مغمومش که روشنا یریکه نص بستمیدر رو م

 .دمزندان آزاد شده بو گرفتم و انگار که از یی. نفس پر صدازدینم یهام دوخته بود و حرفچشم

 خوشحال شدم خانومِ... دنتیاز د -

 :دیحرفم پر ونیبه سرعت م یرینص

 .یریعسل! عسل نص -

. لبخند دونستمی. تا به امروز اسمش نمگفتیدار م دیو تشد کردیرو خوب تلفظ نم «س»حرف

 رو بهم زد. شیمصنوع یهامژه یبه روش زدم و با ناز، چند بار یبشاش

 منم خوشحال شدم. -

 یشتریکسم بود. بارون با شدت ب نیزتریبه عز هیگرفتم و چه خوب که شب رونیبه سمت ب راه

شدم  نی. به سرعت سوار ماشنشستیبه تنم م یترعیو سرما با حرص وس دیکوبیم نیزم یرو

زخم  یه هاشون یاز رو یبرگشت به خونه، با استارت زدن، دور زدم. انگار که بار یو راه رو برا

 .کردمیرفتن آماده م یکارهام رو برا دیشده بود. آسه آسه، با برداشته م،دهید

واردش شده بودم. همون  یالیخکه از روز اول، با تمام خوش یا در خونه بودم. همون خون دم

رو به روم  یادر قهوه رهیشدم و خ ادهیپ نیرو ازم گرفت. از ماش دمیکه ته مونده ام یاخونه

 لدور قف دیانداختم و مطابق جهت کل دیرو زدم. کل ریو دزدگ دمیبه خودم کش شتریدم. کتم رو ببو

که  یشش ماه شد،یکم داشت شش ماه م. کمکردیحالم رو خوب نم اطیح نیبار ا نی. ادیرقص

خاک نم خورده،  یو به جاش بو کردینم جمیشب بو گ یبو گهیخونه شده بودم. د نیوارد ا

 یهاو به جاش قطره رسوندیخودش رو به زور بهم نم یآفتاب گهی. دکردیوجودم رو لمس م
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. قطعا خوردیمن رو م یبودم. انگار درد نی. چه قدر دلمرده و غمگکردیم دارمبارون سرد، تب 

. دمیرد شدم و به پاگرد رس س،یخ یها. از سنگفرششدیروزها تنگ م نیتک تک ا یدلم برا

 رو از پا درآوردم و در هال رو باز کردم. میمشک یهابوت

 رامش بود. یشد. نه! صدا دهیها شنپله یاز باال یداد یکه صدا بستمیرو پشتم م در

 گم؟ی! ها! دروغ م؟یکار کرد یتو چ ه؟ی! چگمیولم کن م -

 سُر خورد. نییبه پا رهیبرداشتم و دستم از دستگ یقدم

 ! باباته رو به روت.؟یگیم یرو به ک یچ یفهمیم -

 لیرامش به دل یارتعاش و لرزش صدا نیبه کنترل صداش داره وا یسع نیرادو دونستمیم

تر و . خودم رو پله ها رسوندم و صداها نا واضحترسوندمیم شتریب نی. همشهیحمله عصب

 یصدا غ،یج نیکاش ا یتم. اها باال رفبسته شد و از پله یبد ی. در اتاق، با صداشدیتر مکمرنگ

 رامش نبود.

 یگیم ی. درمونش باش نه دردش. اومدستیاز روز اول بهت گفته بودم بابا! گفتم اون خوب ن -

. یبهتر دار هیتوج هیکه تو  کردمیمادرش رو دوست داشتم و مجبور شدم؟! من تا االنم فکر م

 !؟یتونیم یهاش نگاه کنم؟ اصال خودت چه جورچشم یتو یحاال چه جور

 . بفهم نفهم!خوادتی. بابا نمی. از روز اول جو زده اون شدای. به خودت بگهیبسه د -

 یکیداالل تار نیبود و چرا ا دنی. قلبم با تمام شدت در حال کوبشدیهم دعوا به من ختم م باز

ه آرومش کنم. دستم ب تونستمی. من! فقط من مکردمیآرومش م خواستی. دلم مشدیتموم نم

 که باعث منعم شد. یرفت و حرف رهیدستگ

! تو فقط دردت یکردیکه نصرت خان خطابش م ی! ها؟ االن برات شد بابا. توئ؟یگیم یتو چ -

و به  ینیریکمدش بود رو به خاطر خودش یکه تو یبهش بگو فلش یتونی. برو! برو اگه مزهییژا

اون خونه ماست.  یگفت یشمی. برو بهش بگو که تو به ابریبرد یشمیابر یدست آوردن دلربا، برا

 . خودش رو!ی. تو خودش رو کشتی! نه. چون توأم گند زد؟یتونیم

 یدیمج نیهم یحد نه! رسما نابودم کرده بود. پس امروز برا نیکله شقه؛ اما تا ا دونستمی! منه

زدن بود.  رونیر حال بمغزم د یهاهام تا حد ممکن مشت شد و رگاون رفتار رو کرد. دست
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ساکت شد  نیدر حال فشرده شدن بود. رادو یقلبم انگار که آهن داغ یو رو سوختیم ممعده

 نصرت خان به حرف اومد. ارب نیو ا

 زیی. ژایاشتباه کرده. حرفات همه درست، تو حق دار دونهیخودش هم م نیبسه دخترم. رادو -

بره. اون االن هم  ذارمی. اما من نممیبهش بد کردما تالش کرد. ما  یبه خاطر ما اومد و برا

 .گردهینرفته. بر م

 کن. فیرو براش تعر زیامروز همه چ نیبابا. هم تونمینم گهیدفعه بره، من د نیا -

و هم زمان، در اتاق  دمیو صداش از بغض، دورگه شده بود. به سمت اتاقم چرخ دیباال کش ینیب

منتظر  دینصرت خان باز شد. بدون نگاه به پشت سرم، وارد اتاقم شدم. در رو پشتم بستم و با

بود که صادقانه پشتم بود و هوام رو  ی. واقعا باز هم تنها کسادیزود، سراغم ب ای ریکه د موندمیم

تخت پرتاب  یو رو دمیکش ونریداشت. قلبم در حال مچاله شدن بود و کتم رو با لجاجت از تنم ب

فلش رو برداشته. خوشحال بودم که  نیرادو دونستمیمطالعه رسوندم. م زیکردم. خودم رو به م

برام قابل هضم  نیرسونده بود، نه! ا یشمیرو به ابر تمیکه هو نیرو بـرده؛ اما ا یاطالعات غلط

به پا کرده  یشیهام اتگونه یودرونم، ر انیگرفتم. حرارت عص وفتادن،ین یرو برا زینبود. لبه م

 بود.

که نشون  ی. اطالعاتشدیصندوق امانات بانک بود، حفاظت م یکه تو یاطالعات، داخل فلش تمام

 نیا یتو یشتریسهم ب یدی. البته مجشدیم هاشییشوو پول یشمیدهنده سوابق درخشان ابر

 یالیخ یهااتفاق داشت و به نوبه خودش، گل کاشته بود. از دزد زدن، کار شاه دزد بود. تجارت

 چیکه ه نیبودم از ا ی. راضشدیجا مجابه یاردیلیچندم یهاو درعوض پول گرفتیکه شکل م

همه ترکش از جنس  نیبه حرف پدرم گوش نکردم. اما حاال با ا ،یزیپنهان کردن چ یوقت برا

 دی. به اجبار بافرستادمیآرش م یرمز رو برا دی! وقت نداشتم و باکردمیکار م یچ انـتیخــ ـ

و شماره آرش در  دمیکش رونیشلوارم ب بیرو از ج یبار! گوش نی. فقط اکردمیبهش اعتماد م

 :دیچیپ یگوش یتو ،یآرش با شلوغ یخورد و صدا یبود. چند بوق یحال برقرار

 چه وقته زنگ زدنه؟ -

که  کردمیقبول م دیبا ست،ی. مهم نکردیقبال ها سالم م ،ی. راستاومدیم فیضع یلیخ صداش

 باشم. تفاوتیب شهیکردم مثل هم یدورم نمونده. سع یکس
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 جا که صدات رو بشنوم. هیبرو  -

 !ستایوا -

 گذشت و صداش واضح تر شد: یاهیثان چند

 خوبه؟ -

 کردم. دایبگم رمز رو پ خواستمیآره. م -

مکعب، ششصد و هفده بود. اگه همون طور که حساب کردم، آذار  یبودم درسته. رو مطمئن

مادر و پدرم.  یی. سالگرد آشناشدیشصد و شش م نیهفت فرورد دیپس با شد،یم نیفرورد

چه  قشیدق خیکه تار دونستمیبودم و نم دهی. من فقط شندوسنتیرو نصرت خان هم م نیا

 آرش بلند شد: یشاک یو صدا ودحدسم ب نیتر. درستهیروز

 که من بگم؟ خب؟ یزنگ زد -

 رو قورت دادم. دادیهاش جوالن مشونه یمادرم که رو رگونیق یموها یادآوریاز  یبغض

 شصت و شش، هفده. -

 هام رو باز کردم.و من جا خورده، چشم دیچیپ یگوش یخنده آرش تو یصدا

باهوش.  یآقا یات دستمه. بذار بگم چه جوراالن تمام اطالع ی. حتدونستمیرو که م نیا -

اما  دونم؛یکه چرا به تو نگفته بود رو نم نیرو به رامش گفته بود تا به من بگه. ا نینصرت خان ا

. قبال زییبود ژا هتیتنب نی. ایکن یعاشق ینگفتنم تنها وقتت رو گرفتن بود. تا نتون یمن برا لیدل

 !یبهت گفته بودم و گوش نکرد

هام وسط پرواز، بال ی. انگار کسدمیرس نیاز هوا به زم ،یانقطه رهیو من خ زدیطور حرف م نیهم

 یطور برابودم چه دهی. دشدیباورم نم شیرحم یهمه ب نیم و انشسته نیزم یبود. رو دهیرو بر

 چراانقدر لـ*ـذت بـرده باشه.  دنم،یکه از درد کش کردمیبوده؛ اما باور نم رحمیب گرانید

خودش رو  خواستمی. به خودم برگشتم و نمگرفتنیدورم فرصت حال خوب رو از من م یهاآدم

 جواب دادم: یبرنده فرض کنه. بعد از مکث طوالن

 .یدیات رسبه خواسته گهیباشه. د -

صدام  یبغض خواستمیشدن رو با دست کنار زدم. نم یم جمع مگونه یصدا رو یکه ب ییهااشک

 رو خش دار کنه.



 

 

320 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 !گردمیپس کار منم تموم شد. فردا بر م -

 صدا و درد دار فرو بردم. یرو ب بغضم

 !نچئونمی. من فرودگاه ایایب خوادینم -

 اومد. یم دیموهام زدم. نه نبا نیب یکره( بود و چنگ یالملل نی)فرودگاه ب نچئونیا فرودگاه

 ! من...؟یایم یدار یچ یبرا -

ها که از همون د،ی. خندگشتمیهزاران کلمه م نیب ،یاجمله گفتن یو برا زدینبض م هامقهیشق

پرواز شماره » که  یزن یها رو دوست نداشتم. و صداخنده نی. من اکردیم خیمو به تن آدم س

 بود! به خودم برگشتم. رانی. اشدیآورتر نمدشهت نیکرد. از ا جیرو پ« هفتصد و شش...

 ! چرا؟؟یچرا اومد ؟یپشت در بود یوقت ؟یبگ یخواستیم ی! ک؟یرانیتو ا -

 ییجاها هی. تونستمینم شتریب نی. نه! از اتونستمینم گهیبود. د میتوانیکه حاصل ب یداد و

از  یبود و سکوت کامل تفاوتی. خودش درد بود. اون بشدیخودش سَم محسوب م یخونسرد

 داشت. ییجانب من فرمانروا

 ادتی. یشد زیزمان بود؛ اما خب سوپرا یکنم، ب زتیسوپرا خواستمی. میبسه. شلوغش کرد -

و تو تاوانش رو  شهیبد م ی! من بهت گفته بودم؛ اگه عاشق بشیزنیباشه که سر من داد نم

 ...شیپ امیجا رو دوست ندارم. م نیا یهاهتل ،ی. راستیدیم

از  شتریب خواستی. دلم نمشدینم یسرم، خنث یشهر بمب تو نیدر حال انفجار بود و ا سرم

از دست دادن  یبرا یزیچ گهیکنه. تماس رو قطع کردم و د یادآوریرو دست خوردنم رو  نیا

 نیبلند شدن، حاملم شد. به سمت در اتاق پا تند کردم و ا یو برا دیرس زینداشتم. دستم به لبه م

 تر بود.طاق یلیخ لماز تحم

اتاقش  یکه تو نیاز ا شتریاومدم. ب نییپاها چشم به دنبال رامش بودم و با همون نگاه، از پله با

کردم.  داشیبنفش رنگ ته هال پ ری. حدسم درست بود. پشت پرده حرموندیهال م یباشه، تو

 .زدیم دیرو د رونیبود و ب ستادهیا ونیسمت راست تلوز

و به سمتش  دیلرزی. سلول به سلول تنم از خشم مشدیم نییباال و پا ش،یبا تمام گرفتگ نفسم

خودش غرق بود و بازوش رو با شدت به سمت خودم برگردوندم. آرش  یهوا یپا تند کردم. تو

آشفته  یتونیز یقرمز بود و موها شیشیآت یهابرام مهم نبود. چشم یزیچ چیه گهیاومده بود و د



 

 

321 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

. تونستمینم دمیدینگاه معصوم رو م نیا ی. وقتتونستمی. نمزدیدلم رو چنگ م ورتش،ص یرو

بود که حاضر به  نیهام اونقدر سنگبزنم؛ اما لب یحرف خواستمیو م شدیزانوهام سست م

با  دیباره فروکش کرده بود. شا کیهام رو بستم و تمام خشمم به نبود. چشم یحرکت نیکمتر

 بود. تربسته به یهاچشم

 دن؟یرو د دنمیا عذاب دو من نه؟ چر یچرا رمز رو به آرش داد ؟یکار رو کرد نیچرا با من ا -

 چرا...

 لبم نشست، صامت شدم. یکه رو اشدهینرم و کش یهاانگشت

اگه بگم تمومش  ؟یکنیقبول م خوام،یاگه بگم معذرت م ؟یکنیباور م دونستم،یاگه بگم نم -

 .خوامیلحظه، فقط تو رو م نیا یمن بخوام و من تو یهرچ یبهم گفت ؟یکنیکن، تموم م

. باز هم از پس شدیتر ماشک هر لحظه پررنگ یهاهام رو نداشتم و حلقهن چشمباز کرد جرأت

هام برداشته شد. هاش از لبو دست دیلرزیهام ممن براومد. باز هم من رو آروم کرد. دست

قلبم رو لرزوند. آروم خودش رو  ،یهام راه گرفت و ارتعاشدست نیب ،یمانند ریحر یهادست

 دهیتپش رو نشن نیا یکاش صدا یموند. ا منهیسـ*ـ یجا داد و سرش درست رو مبغل یتو

 ریبدون خشش، ز یمخمل ی. صدادیجوشیهام مرگ نیب یکه با سرکش ینی. آدرنالگرفتیم

 گوشم بلند شد:

 .نیفقط خوب باش! هم -

 کاش که بشه! یا -

و ازم فاصله گرفت. فاصله  هام رو آروم باز کردمم جا خوردم. چشمگرفته یهم از صدا خودم

سر بلند کرده و  دنمید ی. برادیرسیم مشونه کیبود و سرش تا نزد یبا من، چندسانت کشینزد

 گرد کرده بود.بود و آبشار موهاش، عقب

 دلم برات شده. -

. هُل اومدیهمه ابراز احساس بند م نیهمه احساس رو نداشتم. من نفسم از ا نیا تیظرف من

رونم  یو دستم رو دیتر کش نییپا یرو کم شی. گپ صورتدیخند صدایکرده چشم چرخوندم و ب

 کرده بود. ریهاش گته چشم یقیشده بود؛ انگار درد عم یجور هیشد. امروز  دهیکش
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. فقط امیبرم زیجام. پشتتم. با هم از پس همه چ نی. من اادیب خوادیم ی. هر کسستیمهم ن -

 باش. بمون!

همه زخم به تنم،  نیبگم، اگه تا االن هم موندم به خاطر خودش بوده. اگه با ا خواستیم لمد

 ی. آدمشدمیم یاگهیخونواده موندم، به خاطر خودش بوده. انگار که کنارش من آدم د نیکنار ا

م، هنوز زده خی یهاو نوک دست دیلرزیاش از بغض و اشک م. چونهشناختمشیکه خودم هم نم

که فقط  ییایرو داشت. رو انیپایبلند ب یایرو هی. برام حکم گرفتیهاش گرما محرارت دست از

نگاه بودم. نگاه ازش گرفتم و آروم  نیا میتسل شهیهم ی. انگار که من برادید شدیاغما م یتو

 لب زدم:

 لباس عوض کنم. رمیم -

ش، با همه روزها فرق و حرکات بدن دیکشیگشادش م یراستش رو به پشت شلوار مشک یپا

که قصد  یزیبود، چ ریهاش اسمردمک چشم نیب یواضح یچرا؛ اما نگران دونستمی. نمکردیم

اش جدا شد و راه اومده شده دیپنهون کردنش رو داشت. نگاهم سخت، از صورت مثل کتان سف

 بودم. دفاعیب یمثل سرباز قابلشرو برگشتم. چه طور م

باز، گوشه  مهی. چمدونم هنوز هم ندمیم کشبه صورت ُگر گرفته یتاتاقم رو باز کردم و دس در

که رامش با دست خودش  ییهاپنهونم کرد. اشک زهایچ یلیاز خ ،یمتر ستیاتاق ب نیاتاق بود. ا

خودش  یهاکه با دست یروتخت نیا یدلم برا یو حت دمیکش یی. آه پر صداکردیبرام پاک م

مطالعه، لبالب  زیم نیا دنیکه اومدم، چه قدر از د ی. روز اولشدیتنگ م کرد،یم وضبرام ع

 بودم. یخوش

 یهاباال انداختم. جوراب یاو شونه دمیکش میشلوار مشک یرو رو میابلند قهوه نیآست شرتیت

مطالعه برداشتم و ساعت،  زیم یرو از رو یداشتم. گوش یرو از پا کندم و حس بهتر میمشک

رفتنم  نییو در اتاق رو باز کردم. هم زمان با پا دمیموهام کش نیب یظهر بود. دست میحدود دو و ن

بودم و  دهیها رسپله نیینبود. پا یریکه تصو یفونیبلند شد. لعنت به آ فونیآ یها، صداپله زا

کرده  دایپ یتالق واریبه د دهیبا دوره سبز رو که چسب یارهیش فونیآ ی. رامش گوشدمیکش یسرک

 بود، گذاشت و به سمتم برگشت. یل و جالباسبا ها

 از دوستاته! یکیگفت  -
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خالص،  دیاس یم انگار توزدم. معده نمیسنگ یهابا پلک یرو زد و چند بار فونیآ یارهیدا دکمه

شده بودم. احساس  ینیشدن بود و دچار دوب دایم در حال هوچهره یتو یسوخت. گر گرفتگ یم

 یبارسکوت ماللت یتو قهیدق کیو  کردمیقلبم حس م یمرگ رو یمثل گذر سرما یوحشتناک

 گذشت.

اومد. رامش به سمت در رفت و چادر  رونیکه از حموم ب ینیبه در هال خورد و رادو یاتقه چند

دم در برداشت و سر  یشده بود، از چوب لباس نییتز یصورت یهارو که با طرح شکوفه دشیسف

و  بودیم یشمیکاش ابر یبه سمت در برگشت. نه! ا نیکرد و رادوتعلل، در رو باز  یکرد. با کم

خاص  یوقت دعاهام مستجاب نشده بود. صدا چیکه چرا ه نی! در باز شد و در عجب انهآرش 

 .دیرسیم تربارواضحنیا ش،یوتودماغ

 سالم. آرش هستم. -

 تکون داد. یبه رامش انداخت و سر یا دارانهیخر نگاه

 .ستیخوشم اومد. نه. بد ن اتقهیاز سل -

 یآب یرو با پشت شلوار ورزش سشیزودتر دست خ نی. رادوکردیاز همه به باال نگاه م شهیهم

 خشک کرد و سمت آرش گرفت. شیکاربن

 تو آقا آرش. ای. بنمیرادو -

شد. رامش  نیو کوتاه رادو دیسف یهاتر و دست راستش گره دستداخل ،یچمدون چیه بدون

 که آرش به سمتم برگشت. بستیدر رو م

 !؟یکنیرفتار م هابهیچرا مثل غر ز؟ییژا یگیبهم خوش آمد نم -

براقش شد.  یمشک یهاچشم یهام گرفتار تالقبود. مات و خشک شده، چشم بهیبرام غر چون

 یکرده بود. حت ریی. چه قدر تغختیریرو بهم م شیپرفسور شیاون لبخند کنج لبش که طرح ر

هام . دستدیرسیتر به نظر مدرشتش، خشن یهابود و چه قدر چشم دهیه تراشموهاش رو از ت

خودم  یو رامش، منتظر به من مونده بود. صدا نیو نگاه رادو شدیباز و بسته م پام،اراده کنار  یب

 کرد. یانداشت. رامش سرفه یاما راه خروج دم؛یشنیگلوم م یرو تو

 خوشوقتم. رامش هستم. -

 بود. حینگاه آرش انقدر وق چرا
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 .دونمیم -

 مرهیخ یتوأم با تمسخر یچونه گره زد و نگاه از آرش که با نگاه خاص ریچادرش رو ز رامش

و  شدیم کیکه به شکارش نزد یآسه، مثل شکارچبود، گرفت. من هنوز هم ساکت بودم و آسه

سربلند  دنشید یپنج سانت، برا سرش به فکر مزه کردن شکار بود، به سمتم اومد. به اندازه یتو

رو به  زدیشده م یبه خاکستر یکه از کم تار ییشد. ابروها خشیم، مزده لیقند گاهکردم و ن

 کرد. دیبراق و بلندش تبع یشونیسمت پ

 .اتزهینترس! مال تو. جا -

شده، به هم فشار  دهیهام کل. دندونآوردمیصورتش باال م یتمام دردهام رو تو خواستیم دلم

 آوردیم رونیرو از تن ب شیکاربن یخزدار آب ی. پالتوگفتیم یجور نیبه رامش او راجع آوردیم

 گوشم زمزمه کرد: ریکه ز

 .یگرفت یالل مون شهیمثل هم -

م زد. تمام حرکاتم رو از بر بود و شونه یرو یم رو قورت دادم و چند باردهن سنگ شده آب

. اما برعکس دونستینقطه ضعفم رو م کهنیا ی. فقط برادادمیترس م یمطمئن بودم که بو

طوفان، مواج  یهادست یتو رافتادهیگ یایدلم رو مثل در رمشام،یعطرش، ز نیریش یمن، بو

 رو سمت رامش گرفت. توشکرده بود. پال

 .یرو نشونم بد زییاتاق ژا شمیممنون م -

بـرده بود. تمام تنم گرفتار قطرات عرق سرد بود  یپ میحرفیب نیکه رامش هم به ا دونستمیم

 شیهشت یاقهوه یابروها نیب یبا اخم کهنیبودم. ا دست خودم باشه، الل شده نکهیا یمن ب

عشق بودم؛  نیبود. من فقط نگران ا تگریبرام حما یپالتو رو از دست آرش گرفت، به اندازه کاف

 زد. یبازوم رو چنگ ش،یمشک یقلیهمون نگاه صدردها عادت داشت. آرش با  نیتنم به ا رنهوگ

 .میخانواده آشنا ش نیلباس عوض کنم و بعد بهتر با ا میبر -

. کدوم لباس، بردیکنار چشمش فرو م نیچ یکنج لبش، خال گوشه چشم راستش رو تو لبخند

که درآوردن حرص من، دستش رو  ای ینیریخودش یبرا نیبود. رادو ومدهین یبا چمدون یوقت

 ها هلش داد.پشت آرش زد و به سمت پله

 باز نشده. خشی کمی زیی. ژادمیمن نشون م میبر نیایب -
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حدقه چرخوندم. آرش همون  یتو حوصلهیهام رو بهم آوا شد و چشم شونیهیخنده کر یصدا

به سمت  ،یزیوم رو با فشار رباز کرد،یم یباال رفتن از هفت پله، همراه یرو برا نیطور که رادو

کنه،  یاتفاقات اطراف رو حالج کردیم یدرمونده رامش که سع یهاخودش کشوند. نگاه از چشم

بود. جلوتر رفته بودن و  دیهمه لطف از برادر منفورش بع نیا دونستیخودش هم م وگرفتم 

 دهیمدارش که ژولن یموها یال یدست نی. رادومی. پشت در اتاقم بودکردمیپشتشون، حرکت م

 .دیکوتاهش نقش گرفته بود، کش یشونیپ یرو

 بگم رامش غذا رو بکشه. نیای. تا شما بگردهیزود بر م ،یی. بابام رفته تا جارمیم گهیمن د -

اش، به کتفم چهارشونه کلیبا ه کرد،یرو باز م شیاژاکت سورمه یهاهمون طور که دکمه آرش

 وارد کرد. یهل

 .ی. چه قدر بد شدگهیتو د میبر -

کنار تخت،  یپاتخت یبرق باال دیرو باز کرد و زودتر از من وارد اتاق شد. با زدن کل یچوب در

 یتو یو دور دیکش یسوت ش،یپهن و گوشت ،یهاپهن اطراف شد. با جمع کردن لب ییروشنا

 و لبه تخت زد. یواریکمد د نیاتاق، ماب یخال یفضا

تو و رامش جا  یبرا گهی. خوبه دیزدیلونه با من حرف م نیابهت. از  گذشتهیخوبه. خوش م -

 بوده...

قدم بلند از دم در، بهش  کیفرستاد و با  رونیرو با شدت ب هامهیداغ ر یهوا مینیب یهاپره

چه  دونستیو م دیباریهاش مچشم یو چنگم، قفل بازوش شد. شرارت از برق مشک دمیرس

 :دمیم، غرقفل شده یهادندون نیبرسونه. از ب یوونگیطور من رو به مرز د

 !؟یدی. فهمیزنیحرف م ینطوریبه رامش ابار آخرت باشه که راجع -

 رو باال فرستاد. انداختیکم پشت و پهنش که تا شقشقه رد م یابروها

 .یشیکه م میرتیغ -

 هم قالب کرد. یپهنش رو تو یهازد و پنجه هیمطالعه تک زیپشت به م از

انقدر  نجای. چرا اینیاما چه کنم. هم ؛یصدات رو بلند نکن دیکه با یفهمیکنم نم یر کاره -

آدم افسرده  یدونیدلمرده. مگه نم ک،ی. سرد، تاریدرست کرد یخودت قبر یسرده؟! انگار برا

 باشه؟ هاطیمح نیا یتو دینبا
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گره زدم.  منهیهام رو به سـ*ـمتقابل دست بست،یدکمه ژاکتش رو م نیطور که آخر همون

 د،یکشیرو به رخ م میماریکه مدام ب دیعادت جد نیهاش رو تکرار کنه؛ اما اعادتش بود که محبت

 غرورلند ادامه دادم: داد،یم لشیکه سرزنش تحو ییهافراتر از توانم بود. با چشم

 !؟یچرا اومد -

که مثل پرز فرش قدعلم کرده بودن،  شیمشک یاهیبه پروفسور یو دست دیکش یسوت دوباره

 .دیکش

افتاده  رپامیکه ز ی. همون زمانیتونیگفتم تو م دمت،یبار د نیاون زمان که اول ه؟یاچه عجله -

که تو  یحساب. آره کار هیو من اومدم تسو ی. اما نتونستیزدیحرف م یاو با لکنت کره یبود

 یمارگونهیمادرت رو کشته، بازم عشق رامش کورت کرد. عشق ب یدیکه فهم نی. با اینتونست

 .ماریب تادو

 یدیفرد مقابلم مج کردمیفکر م دیدر حال اتمام بود، با م،یخوددار یتالشم برا نیکه آخر نیا با

داغش به  یهابود که هرلحظه گدازه یخشمم رو نشونش بدم. درونم آتشفشان دیکه نبا هیکس ای

 .دمیاز عرقم کش سیبه صورت خ ی. کالفه دستختیریم رونیب

 .رمیگ یگفته بودم انتقام نم -

 برگشت. زیگرفت و به سمت پنجره بسته پشت م زیرو از لبه م اشهیتک

 .یش یعاشق نم یهمون طور که گفت -

هام بعداز چند ماه . دستدمیکه به جون خر یی. زجرهاارمیب ادیدوباره مادرم رو به  خواستمینم

 م دست خودم نبود.حرکاتم و لحن زننده گهیبه لرزش کرده بود و دشروع 

اون خونه پر  یبود گفت برو. تو ی. کگردمی. برنمرمیتو دردت فقط رامشه نه؟ بهت گفتم نم -

پدرو مادرت  یحقته بدون ،یریگیاگه انتقام نم یگفت برو؛ حت یک ؟یحلش کن دیکه با ییاز معماها

 مردن؟ یچه جور

 ی. چند قدمگرفتیم یذهنم رو به باز ،یمثل کابوس ش،یبه سمتم برگشت و خونسرداعتنا  یب

 فاصله گرفت. زیاز م
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 نیفرستاده. ا ایکه مادرت رو نصرت خان اون دن نی. ادونستمیرو م زیمن گفتم؛ چون همه چ -

. دونستمینصرت خان رفت. عشقشون رو م یجمع دوست یکه مادرت تو هیخیتار ل،یکه رمز فا

 . من...شناختمیخونواده رو مثل کف دستم م نیمن ا

به عقب برداشتم و  یذهنم آوار بود. قدم یزانوهام، تو دنییبه هم سا یوصدا دیسوت کش مغزم

 شیمشک یهاهچل انداخت؟ با تمام نفرت، به چشم نیا یو من رو تو دونستیمدت م نیتمام ا

درونم،  یکلنجار کرده بود، زل زدم. همون آتشفان ریو درشت شدنش، ذهنم رو اس زیکه با ر

 :دیاز دهنم پر کیریستی. هکردیم یهام رو نورانچشم

 !؟یهست یتو؟! تو ک یگیم یچ -

 رفت. شیاژاکت سورمه یارهیدا قهیاراده به  یو دستم ب دیخز یلبش، مثل مار یرو یشخندین

 !؟یهست یتو ک گمیم -

نخورد. درست  یتکون یبسته شد؛ اما سانت ادمیهاش رو از فرو چشم دمیغر ،یزخم ریش مثل

 رو باز کرد. صشیحر یهابعد، چشم هیچند ثان

 هیکه شروع به تجز ی! تمام نفرترونیب زیخشمت تنگ شده بود. بر نیا یچه قدر دلم برا -

رسوندمت و  جانیبودم که بهت پروبال داد. من به ا ی. من کسرونیب زیکردن درونت کرده رو بر

به  تیعصبان یاگه از رو گـه؛یهست که م یاالمثل کرهضرب هی. ینبود یزندگ نیا قیال یتو حت

 !ینیبی. به من لگد نزن، خودت صدمه مرهیگیخودته که درد م یپا نیا ،یبزن لگد یسنگ

 دستم گذاشت. یبار، دستش رو رو نیدور گردنش قفل شد و ا ترشیب دستم

 بکش دستت رو! -

 شهیو مثل هم دمییاز اتاق راه گرفت. با دو پشتش دو رونیرو با دستش کنار زد و به سمت ب ستمد

گرفته و بم  یو صدا دمیپله رس نیرفت. به آخر نییها پاآسه از پلهو آسه کردیبا وقار رفتار م

 نصرت خان، به خشمم دامن زد.

 پسر. یخوش اومد -

کرد. آرش به سمتش رفت و  یم زارمیکه ب یمن قفل شد. همون نگاه سبز ینگاهش رو و

 دست گرفت. یچروک نشسته و لرزون نصرت خان رو تو یهادست

 رو کرده. فتونیتعر یلیپس! خ نییشما زییژا یناج -
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 یهام از پس پرده اون رودرست نشناخته بودم. تازه چشم دمیفهمیقهار! تازه م یدروغگو

 نیرو هم میمجهوالت ذهن نیا خواستیو دلم م دی. همراه نصرت خان خنددیدیرو م شیواقع

درد بود. نصرت  شتریدردهام، نصرت خان مرحم که نبود، ب یتمام انزوا یال. البهکردمیاالن حل م

 ناهار، به سمت آرش تعارف زد: یخان برا

 ناهار آرش جان. میبر ایب -

چشم  میاصل یگرفتم و به دنبال ناج د،یدیرو م یکه انگار اتفاق شگرف ییهااز چشم نگاه

و نصرت خان وارد  اومدیم نیحرف زدنشون با رادو زیر یاز رامش نبود. صدا یچرخوندم. خبر

 .دمیآرش وارد آشپرخونه بشه، دستش رو به سمت خودم کش نکهیآشپزخونه شد. قبل از ا

و بکنم، تا تهش ر یکه آرومم؛ اما بخوام کار یدونیم ؟یهست یک دمیشما کجا؟ ازت پرس -

 .رمیم

 بازوش بود، انداخت. یبه دستم که رو یمتمسخر نگاه

 م؟یمن ک کنهیم یمثال؟ خب چه فرق یآبروم رو ببر یخوایم -

 یتمام تنم رو در برگرفته بود. به خوب داد،یرو گشسترش م میذهن یکه غوغا یانزجار حس

رهام  گردن،یبه دنبال سراب م ابونیب یکه تو ییهاو بعد مثل تشنه ارهیحرصم رو درب تونستیم

کرد. مثل  ینگاهم م یحاذق هیتیاهمیو با ب یخال نطوریکنه. چرا انقدر عوض شده بود. چرا ا

 ازش فاصله گرفتم. شناختش،یکه نم یابهیغر

 !ییهاحرف نیاز ا ترکینزد یلیتو خ -

 یداشتم تو لیو م دیدریذهنم رو م ،ییمثل هزارتو کرد،ینصرت خان که آرش رو صدا م یصدا

پله کنار آشپزخونه و راه واریبه د وفتادن،ین ی. دستم رو براشدمیکر م دنشینشن یلحظه برا

 صداش رو باال برد: شد،یرسوندم و آرش همون طور که وارد آشپزخونه م

 .ادیو نم رهیس زییکه ژا فی. حیچه بو و عطر یوا -

نگذشت که رامش  یاهیدر هال بود. ثان یزدم و نگاهم رو هیکنار در تک واریبار پشتم رو به د نیا

 یریمج یهاکرد و با چشم میاش تنظشونه یرو رو شیاومد. شال مشک رونیاز آشپزخونه ب

 :دیپرس

 ز؟ییژا یشده؟ خوب یزیچ ؟یایچرا نم -
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خوب باشم.  تونستمیکرده بود و من چه طور م یهمه مدت با من باز نی! خوب نبودم. آرش انه

 منحوسش، صداش کرد: یبا صدا ن،یبار رادو نیبگه که ا یزیامش دوباره خواست چر

 رامش. میمنتظر توئ -

به اون جمع اضافه  یالحظه خواستی. دلم نمدیرس مینیپلو به ب یسبز یبرگشت و تازه بو رامش

. آب دهانم خوردیمدام به بشقاب م د،یکشیکه مته به اعصابم م یقاشق و چنگال یبشم. صدا

برگشته  یم بعد از مدت. سوزش معدهشدیتنفر از وجودم ساطع م یهابود و شعله ادیدرحال ازد

سُر خوردم و نشستم. انگار  واریپله، از د نیآخر یبودم. رو ختنیر قیهمچنان در حال عر وبود 

گ سرد بود .تمام تنم مثل تگردادیمدام فشارش م یکه کس ایبود  ینیوزنه سنگ منهیسـ*ـ یرو

 .دیلرزیهام مشکنجه باشه، دست یکه تو یو مثل روح

 نی. رادواومدنیم رونیاز آشپزخونه ب کیبه  کیاز غذاخوردنشون گذشته بود و  یساعت مین

همون حالت  یخان اضافه شد. هنوز توهم وارد هال شدن و پشت سرشون، نصرت یپاوآرش هم

و  شدنیم ریتابلو فرش جاگ ریز یمبل سه نفره یرو همراه آرش، ن،یخمـار و اغما بودم و رادو

که به  ییهاکه به خودم برگشتم. با لب نشستیم فونینفره دم آسمت مبل تک هخان بنصرت

 خان گفتم:زور از هم جدا شده بود، خطاب به نصرت

 مادرم افتاده؟ یبرا یکه چه اتفاق یبد حیقرار بود برام توض -

 یجا شد. بدون دستپاچگمبل جابه یرو کرد،یم ریس یاگهیعالم د یخان انگار که تو نصرت

 .شدیم دهیفاصله د نیاز هم د،یرقصیسبزش که م یهالهیمردمک ت ،یواضح

 ...زییژا -

 :دمیوسط حرفش پر ،یازشدهیر یهاهم انداختم و با چشم یرو تو هامپنجه

 فرصت. کیفقط  -

. اندازمیو آرش پاش نشسته بودن، نگاه ب نیادوکه ر یبه سفره تمسخر خواستیدلم نم یحت

افتاده بود،  ریگ یامخمسه یکه تو یو درست مثل کس کردینصرت خان مردد، به صورتم نگاه نم

که تازه شروع به حرف زدن  یامثل بچه ده،یبر دهیکرد. آروم و بر رییصورتش به رنگ گچ تغ

 داد: ادامهکرده بود، 

 از کجا شروع کنم. دونمیمن...، من...، نم -
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 دادم. یرو تشخص زدیکه خطاب به آرش حرف م نینه چندان بم رادو یصدا

 داره فکر کنم. ایخولیدوباره شروع کرد. مال -

 یهادر حال نظاره بودم که رامش با دست ،یخفه کردم و بدون حرکت نهیسـ*ـ یرو تو منعره

خودم  ینگاه رامش رو رو ینیاشم. سنگچهره مادرم ب ادآوری خواستمیوارد جمع شد. نم سش،یخ

 ادامه داد: یترگرفته یقرار گرفته بود، با صدا قهیمض یو نصرت خان که تو کردمیحس م

. دمیدیبار بود که مرجان رو م نیاول ی. برالیشصت و شش بود، رمز همون فا نیهفده فرورد -

رسما  گفتی. ممیدور هم جمع شده بود یسنت یهایاز کافه کلنگ یکی یهمراه سروش، تو

طور مرجان که با که چه دمیکنه. اون روز نفهم یرو که دوست داره بهمون معرف یکس خوادیم

 ...شیکالغپر یاون موها

به من انداخت.  ش،یو مشک دیسف یابروها ریاز ز ینگاهمیمکث کرد و ن دیجا که رس نیا به

 انوس،یسنگ افتاده ته اق هیمثل  زد،یم نیود و قلبم سنگهم درحال فشرده شدن ب یهام توپنجه

 بود. نصرت خان، با دست دست کردن ادامه داد: دیناام

پدرش که  یمغازه عطار یکه تو یدر باز، موقع یاز ال شهیبود. هم امونهیمرجان دختر همسا -

هام بچه یگفتنش جلو دی. شادمشیدیم رفت،یاشون بود مامون و کنار خونهخونه یروروبه

 دیرو ناام دمیاون جمع، تمام ام یتو دنشیو د خواستمشیها بود که مدرست نباشه؛ اما سال

ازدواج  یبود، پاش رو برا دهیروز گذشت و مادرم که خبر ازدواج سروش و مرجان رو شن نکرد. او

ادن مرجان، حالم رو اما درد از دست د رفتم؛یدر م رشیکفش کرده بود. من اول از ز هی یمن تو

مادر  یدخترخاله یازدواج با بچه یمادرم، برا شنهادیکه به پ دیرس یی. به جاکردیهر روز بدتر م

رو  نیکه کاظم هم نسر دونستمیکه با هم رفت و آمد داشتن رو قبول کردم. من نم کاظم

بودن.  یمیو صم فتنریکار رو کردم. مادرم با مادر کاظم مساجد م نیاطالع ا ی. من بخواستیم

از  یکیلقا دختر که با مه نیراه، با ا نیهم یو تو دیجنبیم یها کاظم سروگوشش حساباون وقت

بار هم خبر بودنش  نیبود. چند ریگ نینسر شیازدواج کرده بود؛ اما دلش پ یزرگر یساسرشنا

که  یزن هیاش از بچه ششیکه چندماه پ دونستمیبود. م دهیبه گوشمون رس گهید یبا کسا

اش رو که شناسنامه بچه گشتیم یاومده بود. کاظم دربه در دنبال کس ایبه دن شناختمش،ینم

که  شدیعقد بود و مهر سال شصت و شش م یبا من تو نینشد. نسر کرد یجور کنه. هرکار
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گرفت  نیخودش و نسر یبرا یاساله شدن بود. به اصرارش، شناسنامه کیکاظم در حال  یبچه

و اون  ومدیکه اصال سالش درست نبود. آخرهم به کارشون ن یشناسنامه جعل هیلقا نفهمه. هتا م

ها، که د شد. در آخر کاظم بچه رو گم و گور کرد. از همون سالیزن هم که مادر بچه بود، ناپد

 نیتمام ا کردینسبت به سروش برداشت و فکر م یانهیبود، ک یحسم به مرجان چ دیفهم

 اتفاقات از عشق اون شروع شده.

عرق  یشونیبه پ یبود. دست نیبود. پس ماجرا ا دم،یشناسنامه د یکه تو ینیمحمدحس منطورش

اون  یادآوریهمه داستان، دهانش کف کرده بود و فشارش از  نی. انگار که از ادمیم کشکرده

 وقفهیهام باشک غرق بود و یسکوت یروزها باال رفته باشه، سرش رو بلند کرد. جمع تو

هاش رو تا ته داخل که انگار دنده یقی. با نفس عمکردیکه به من نگاه نم بود. خوب ختیریم

 بـرده بود، ادامه داد:

خونه  نیروز، در ا کی یها گذشت و تواز سروش نشد. سال یتر شد و خبرها بزرگکدروت -

م گذاشته خونه یاش پا توسه ساله وستیکه سروش همراه پسر ب کردمیبه صدا دراومد. باور نم

و  ییرو داشتم؛ اما تنها دارا نیکه عشق و محبت نسر نیتعجب کردم. باا زییژا دنیباشه. از د

 یبود که کس نیو فکرم به ا نوشتمی. از دردهام میکرد دایبود که تو پ یهمون دفتر م،همدرد

داده بود و من از  یهمکار شنهادی. سروش پمونهیراز کهنه سربسته م نیو ا فهمهیهرگز نم

داشته باشه. با هم به زندان  یتالف یسرش برا یتو یکه کاظم فکر کردمیخدام بود. فکر نم

ازم خواست که  ن،یو مرگ نسر میمرجان بعد از آزاد یروز هیاما  ؛یدونیکه م ینو داستا میرفت

ماسم کرد و گفت اون هم کنم. بارها اصرارش کردم و گوش نکرد. الت هیبراش اون سم رو ته

ها خودم کردم و من از همون سال هینداشته. به ناچار براش ته یاما حس دونسته؛یم رو معالقه

تصادف کرد. چند ماه  نینسر م،یزندان بودم و به محض آزاد یدوماه تو منرو از دست دادم. 

 !زییمتأسفم ژا زیهمه چ ینداشتم. من برا یکرد و حال خوب یزندان خودکش یبعدش سروش تو

درددار مادرم؛ تمام  یهام مهم نبود. چهره شفاف پدرم، نگاهبند اومده بود و سوزش معده زبونم

 یبود و برا یاخفه یپشتم چنگ زدم. هوا واری. به دشدیم دهیتن مییکه دور تنها ییهایدلتنگ

در تعجب بودم  هام رو کمتر کرد.زنگ در، لرزش دست یکه صدا شدمیآماده م جم،یگ جهیسرگ

. بغضم رو قورت دادم و رامش که گوشه پروندینم یاکهیت نیو رادو گفتینم یزیآرش چ هک
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رفت.  فونیبود و صورتش از اشک قرمز شده بود، به سمت آ دهیناخن شستش به خون رس

از جانب  یالعملهاش گفته بود و نداشتن عکسها رو به بچهحرف نینبودم ا یتو دونستمیم

 .شدیممحسوب  یعیها طباون

چهارچوب در،  نیا یتو تونستیکه م یفرد نیباز کردن در توسط رامش نشدم. آخر متوجه

 یبرا ی. چند بارریاما د شدن؛یدعاهام مستجاب م دمیبود. امروز فهم یشمینظاره گرم باشه ابر

به  یم، تکونپلک زدم و نه! خودش بود. با ترس، از جا بلند شدم و بدن خشک شده نانیاطم

هال،  نیا یتو یشمیو بودن ابر زدیم رونیگذشته از درزهاش ب یهنوز بو فلمونخودش داد. مح

 بود. یداریمثل حالت کابوس و ب

که راه  وارینبود. د یاگهیدادم. نه! راه د هیپشتم تک واریبه د شتریو ب زدیبه تنم چنگ م ممعده

رنگ  یمشک یموها یهام رواز هم فاصله گرفت و چشم یزیگفتن چ یهام برانداشت. لب

جلوتر  یشمیبود، کنار پدرش موند و ابر ستادهیا ی. رامش که کنار جالباسدیچرخیاش مشده

که به  ،یتودماغ یشلوار شد. صدا بیرو کنار زد و وارد ج شیو مشک کیکت ش ستش،اومد. د

 گفت: جانیبلند شدن آرش، دچار ارتعاش شده بود، با ه لیدل

 ما. یمی. از همکاران قدیمشیاوه مهمونمون. جناب ابر -

 ایزدن نداشتم. دچار توهم شده بودم  یبرا یو نبض رفتیم جیگفت همکار؟! سرم گ یچ یبرا

رسونده  یشمیبه ابردست داده بود؟! آرش خودش رو به سرعت  یشمیکه آرش واقعا با ابر نیا

بم شده بود،  گار،یس دنیکه از کش ییبا صدا یشمیبود. ابر یشمیبود و دست چپش پشت، ابر

. آرش دنیلرزیهام هولناک مکه چشم دونستمیو دوباره به سمتم برگشت. م دکر یکوتاه سالم

 کرد،یاز جاش بلند شده بود و نگاه م رتیجا گرفت و به سمت نصرت خان که با ح یشمیکنار ابر

سر تکون دادم  یمادرم. چند بار به آروم یها. درست مثل کابوسدمیدیکابوس م دیبرگشت. شا

 زنده بودن. ریوتصا نیو نه! هنوز ا

 ،یتیکرد. انگار که سر صحنه جنا ینگاهم م یبا هزاران کنجکاو ،یطور خال نیا یشمیابر چرا

بود که  یاما چند وقت داشتم؛یچاقو نگه م بمیج یفرار از افرادش، تو یبرا شهیبود. هم دهید یقتل

 یهمه جا رو گرفته و خونه پر شده بود از صدا یادر کار نبود. سکوت کر کننده ییچاقو گهید

 یتو یمشک یهاکه هنوز با اون چشم یا. مرد سبزهکردیم خیآرش که مو به تن آدم س یهاخنده



 

 

333 
 

N e g a h d l . C o m 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

آلبوم پدرم آرزوم  یتو ش،یپرپشت و مشک لیسب هام،یبچگ یکه تو ی. مردکردیرفته نگاهم م

 برام اسطوره بود. یکه روز یبود. مرد

. دستش به دیدیرو نم یهاش جز من کسو انگار که چشم شدیم ترکیخرامان بهم نزد خرامان

ه دور تنم جنون ک نی. صورتم رو چنگ زدم و انگار ادمیم رو پس کششونه هوایبازوم نشست وب

 ی! لرززد؟یکردم و به من دست م یدست خودم نبود. شش سال بود ازش فرار م بست،یحلقه م

 ن،ینه چندان بم رادو یبستم. صدا لیبه تنم نشست و از حضورش قند ریزمهر یمثل موندن تو

 نجاتم داد: د،ییجو یکه خوره وار مغزم رو م یابارم شده، از شکنجه کی یبرا

 ؟یهمکار بود یشمیابر یجا چه خبره؟ آرش تو با آقا نیا گـهینم یکس -

. آرش همون طور که خواستی! چه لفظ قلم! البته حق داشت. دخترش رو میشمیابر یآقا

هاش به لرزه افتاده بود. قطرات اشک، که شونه یبه طور د،یصدا خند یب خاروند،یگوشش رو م

 دارم جا مونده بود و آرش واضح لب زد:تب یهاگونه یرو

و حس کردم  نیبود یمیصاحب خونه. خب از دوستان قد یمن دعوتشون کردم. البته با اجازه -

 یبرا خواستنیو خودشون م میکردی. الزم به ذکره که بله. ما با هم، کار مشهینم جادیا یمشکل

 مونقرارشون کرده. چون قرار یب زییژا دنیگار دکردم. ان می. من فقط قرار رو تنظانیب زییژا دنید

 بود نه چهار. میچهار ون

بهم  یکاش کس ی. اکردمیدردناک گوش م یبا احساسات یبه سمتم برگشت. باتوجه؛ ول هانگاه

 تارش باال انداخت.نازک و کم یابروها نی! رادودادیقرض م ژنیاکس

 بگم... یشده. چه جور ییهوی یلیاما خ دونم؛یرو م نیا -

بود،  دنمیبار درحال د نیاول یکه انگار برا یبه طور د،یکاویهمون طور که صورتم رو م یشمیابر

 لب باز کرد:

 .دمتیباالخره، د -

 دمیکشینا واضح و مبهم بود. ذره ذره نفس م ،یجنگ یهالمیف یوالهایبرام درست مثل ه صداش

 بار آرش جواب داد: نیو ا

. به هر حال یریاز نصرت خان حساب پس بگ یتونی. میشمیجناب ابر ریاز اون حساب نگ -

 رو بهم داد. من هم تونستم بدمش به شما. لینصرت خان بود که رمز اون فا
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بود و  شرفتیاتاق در حال پ ی. سرماشهیمحسوب م یخبرخوش ،یخبریکه ب گفتنیم راست

که  ی. حس ناباوردمیلرزیم یکبودم رو به پارچه شلوارم رسوندم. مثل برگ یهانوک انگشت

امتداد خط ممتد درد، پر از سکوت شده بودم. قطره  ی. توشدیم دهیامون دصورت همه یتو

 حسیکاش ب یچشم چپم راه گرفت. نفسم در حال بند اومدن بود و پاهام، ا ازاراده  یکه ب یاشک

 . نصرت خان، گردن کج کرد.دادیسوق م یکیو به سمت کارناوال تارکه من ر یشی. تشوشدینم

تو  ؟ی. تو چه طور از اعتمادمون سواستفاده کردیرو تموم کن زیهمه چ یمن بهت دادم که بتون -

 دشمن پسر؟! ای یدوست بود

که چند  یشمیتر رفت و از ابرعجب که نصرت خان سکوت صداش رو شکوند. آرش عقب چه

 زونیکه شرارت ازش آو یاباال رفته یشده بود، فاصله گرفت. با ابروها ترکیدقدم به من نز

 بود، به خودش اشاره زد.

داشته و ازشون پول کش  گهید یهاکه اون زمان با شرکت ییهاتمام شراکت یحاو لیاون فا -

بده و  سیپل لیو نتونست اون رو تحو دیزحمت کش زییکه پدر ژا یرفته، بود. تمام اطالعات

 !کردم؟یم انـتیبه پدرم خــ ـ دیرو اثبات کنه. چرا با شیگناهیب

 ب،یاتفاق مه نیحرف، به سرعت به سمت آرش برگشت. پدرش بود؟! ا نیهم با ا یشمیابر یحت

نازک  یهاکه از لب ییداد و صدا یکبودش رو حرکت یهالمس بود. نصرت خان لب رقابلیغ

 تراوش کرد. یشمیابر

کارت رو خوب  کردمیفکر م ؟یکه دستمون بنداز یجا جمع کرد نی! ما رو ا؟یگیم یتو چ -

 .یانجام داد

شلوار  بیناباور، دستش رو به ج ی. آرش با صورتکردیها نگاه مخان مثل فلک زده نصرت

 برد. شیمشک

 بابا؟! یکه من پسرتم خوشحال نشد نی. از اکنهیبهت زده اتون، حالم رو خوب م یهاافهیق -

 :دیکرد و آرش غر یادندون قروچه ش،یبرزخ یهابا چشم یشمیابر

که  می. من همونشیفروخت یاتاجر کره هیبه  ش،یو چهار سال پ یکه س میامن همون بچه -

. یو خودت گرفت نینسر یم رو براشناسنامه د،یدار شدنت رو مهلقا، مادر دلربا فهمگند بچه یوقت
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و بچه  یکرد یکه نصرت نفهمه، تو جوون مرد نیا یو برا یواشکیبه زن نصرت که  یانگ زد

 .یداد رییتولدم رو هم تغ خیتار ی. حتیرو گردن گرفت نینسر

 یهاهام به شماره افتاده بود و چشم! اون بچه، اون بچه آرش بود. نفسنیمن! محمد حس یخدا

آور رو برنده دادگاه خفقان نیکه دور افکارم، ا ی. بند اسارتشدیتر مهر لحظه درشت یشمیابر

از اشک  ییایدر د،یخان، حرمان و ناامنصرت یهاو چشم رهیخ یبا نگاه کنجکاو نی. رادوکردیم

که نصرت خان  ییمبل کنار در هال، درست جا ینفس گرفتن ملتمس بودم و رامش رو یبود. برا

و نصرت خان به سمت  ختیریصورت شفافش، اشک م یازش بلند شده بود، فرود اومد. به پهنا

 برگشت. یشمیابر

 یجوریا نیکرد؟ تو به نسر انـتیزن من خــ ـ ؟یکرد یکاظم؟ تو جوونمرد گـهیم یچ نیا -

 .یگفت یاگهید زیتو به من چ ؟یزده بود میکم به زندگ ؟یتهمت زد

ها، که حرف یاتورفته یهابا چشم رفت،یم یکه صورتش از حرص درونش به سرخ یشمیابر

 بگه که آرش ادامه داد: یزیخواست چ دن،یچرخیمردمکش م نیماب

 نمیبا ماش نیکه نسر نی. از اولش. قبل از ادونستمیبدونه؟ من م یکس یکردیفکر نم ه؟یچ -

بکشمش؛ اما  خواستمیتر از مادر. نممهربان هیدا یرو تعرف کرده بود. آخ زیتصادف کنه، همه چ

 .کردیم فیتعر یادیداشت ز

 نیخورد و همون طور که رادو ییبودم. تلوتلو دهیصورت نصرت خان ند یه تا به امروز توک یدرد

 زمزمه وار، لب زد: د،یبه سمتش دو

 !نینسر -

 و به سمت آرش، با نعره حمله ور شد. دیلرزیزده، چونه گردش م رتیح نیرادو

 !؟یکرد یبه مادرم درست حرف بزن! تو چه غلطراجع یعوض -

گرفتم  ی. تازه جونزدیباشه، هق م دهیدرونش به اوج انفجار رس یادیانگار که فر صدا،یب رامش

همون طور که پلک راستش  یشمیبرگشتم. ابر یطوالن ییو متوجه اطرافم شدم. انگار از اغما

 وارد بحث شد: داد،یفشار م یهاش رو عصبو دندون دیپریم

 نیبه نسر یبیکه آس ستمین یحد عوض نیا من در یدونی. نصرت تو که مگـهیاز خودش م نیا -

بچه؛ اگه همون باشه، از اولش  نیرو دوست داشتم. ا نیکه پشتش بد بگم. نسر نیا ایبرسونم، 
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لقا بود که من رو از راه به درد کرد. من هم به ناچار دور مه لی. مادرش فامشدیم ستین دیهم با

 نیاما نگفتم که نسر ست؛یلقا همکار بود فروختمش و گفتم بچه من نکه با پدرمه یابه تاجار کره

کردم؛ اما  شیبا سروش زندان یلجباز یداده. من برا یمارو باز یمرد همه نی. نصرت اهیآدم بد

رو  یزیدفاع کردم. حساب هرچ نیمن فقط از نسر ،یباور کن ستیرو نکشتم. مهم ن یمن کس

 .جامنیبچه سروش ا دنید یما من براا ر؛یپس بگ یخوایم

شده بود، به سمت  دهیهاش تا به مردمکش کشچشم یدیسف یسرخ از رو یهارگیکه مو آرش

 برگشت. یشمیابر

 یهاکه آدم نهیهم ؟یستین یبعد تو انقدر عوض ؟یریگیم دهیاما ناد ؛یکنیمن رو انکار نم -

. من به بودنت افتخار یهست یکه تو ک ستی. اصال مهم ندوننیخودشون رو خوب م یعوض

 اما... رپامن؛یتر از تو ز. من گندهکنمینم

 جلوتر گذاشتم. یبه اطراف کرد و قدم یدلش تازه باز شده بود، نگاه یانگار که سفره آرش

 نبود! نیبسه آرش. قرارمون ا -

ه؛ اما انگار بد سکوت کن خواستمیشد و فقط م دهیکش نیبار، توسط رادو نیدوم یآرش برا قهی

تن فگار رو  نیبودم. به زور ا ستادهیپاهام ا یو به زور رو کردیسرم به شدت درد م ِکردم. پس

 . آرش لباش رو با تمسخر جمع کرد.کردمیم ییفرمانروا

 نه؟ یبرگشت یچ یکه برا دونستنینم نایقرارمون؟ ا -

 .دیدیو آرش منحوس خن دیکش اشقهیدست از  ج،یتعجب زده و گ نیرادو

. یمرگ پدر و مادرت برگشت یتو برا دونستنی. نمیفرشته نجاتشون کردنیآره خب. فکر م -

بهونه  یشمی. ابرریپ یقفس گرگا یتو یجا تا حد جنون رسوندتت که بر نیا یکی دونستنینم

 شهیهم. ارهیخودش نم ی. اصال به روستیکه زده ناراحت ن یبود. نگاهش کن. خودش از گند

*ک مادرت ـی. تحـریشد میتیبزرگ شدم و تو فقط شش سال بود که  میتی نبود. م یجور نیا

 یزندان و برا یبود. پدرت. آخ. چه مظلوم تو نیدردناک بود؛ اما چه کنم. قسمت ا یخودکش یبرا

 یلیشه؛ اما خ یطور نیا خواستمیبراش دوختم جون داد. نم یشمیکه من به اسم ابر یپاپوش

 باهوش بود. درست برعکس تو!
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 ی. تمام ما، حتختیریهام ماز چشم وقفهیکه ب ییهامونده بود؟ اشک فیتوص یبرا یحس گهید

طاقت از دست دادن نداشتم و سِر  گهی! دم؟یانتقام آرش از پدرش شده بود چهیباز ،یشمیابر

 که ادامه داد: کردمیشده، نگاهش م

بود که به امروز  نی. تمام تالشم استمین یموندن ادیمن ز که بدون چمدون اومدم. ینیبیم -

دوباره  دیبا ،یرفتیاز دستم در م یادیز یناشناس هم کار من بود. داشت امیاون پ ،یبرسم. راست

 یبا افکارش باز ،یرو شکست بد یکس یخوایداده بودم، اگه م ادی. بهت یشدیمحتاج من م

 .یبود یخب تو شاگرد سرکش اماکن! 

درسته که کله شق بود؛  نیبرطرف شده بود. رادو نی. از همون شب شکم به رادوگفتیم راست

که رنگش  نینه ا خوردی. اگه کار خودش بود، جا مکردیبه کارش اعتراف م یبا قلدر شهیاما هم

 فرار کردم و به سمت آشپزخونه راه افتادم. دنیبار از شن نیبپره. به سمت آشپزخونه فرار کردم. ا

 یها، به فکر فرار بودم. وقتزخم نیمن متهم به ا زد،یهمه خبر بد، با هم به تنم زخم م نیا یوقت

 دیبا اومد،یم رونیدوست، دشمن از آب ب یفرار کرد. وقت دیبا گرفت،یتلخ تعفن م یبو قتیحق

ب یمه یپستو یگم نشدن البه ال یبرا کرد،یم قیگسل خاطرات رو عم یشکاف یفرار کرد. وقت

 فرار کرد. دیدرد، با

و حقش رو کف دستش  گشتمیبر م دیگره خورد؛ اما با وفتادنین یبرا خچالیبه  دستم

باعث شد گوش  کرد،یکه پدرش رو صدا م نیداد رادو ی. صداکردمیم یکار دی. باگذاشتمیم

مادرم.  یوا یاومد. ا یرامش م یصداها، صدا نیتمام ا نیدادم و از ب یهام رو با دست، فشار م

مونده بود رو برداشتم.  ،یسبز یاز ناهار کنار سبد صورت ز،یم یکه رو یخور وهیم ی! چاقویوا یا

 دی. بادمیپریم رونیب أس،یخلسه  نیاز ا دی. بادادمیانزوا خاتمه م نیو به ا گشتمیبرم دیبا

فکر کردن نبود. صدا ها آروم شد  یبرا یفکر گهی. ددادمینجات م یکیخودم رو از منجالب تار

 .زدیسرم نبض م یتو ،آرش یو صدا

لحظه بودم.  نیبسه. تمام عمر منتظر ا یسبک نیا یو چهار سال برا یسبکم. س یلیاالن خ -

 کنم. زتونیفقط من سوپرا خواستیدلم م

 انیجهنم پا نیبه ا شهیهم یبرا دیبار با کیبود و من متنفر.  زیعاشق سوپرا گفت،یم راست

 که گفت: دمیشنیرو م یشمیابر تفاوتیبم و لحن ب ی. صدادادمیم
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آشکار شد.  زیمن برعکس تو خوشحالم که همه چ ؟یدیرس یبه چ ؟یکه چ ش؟یهمه نما نیا -

شده؛ دنبالش بودم؛ اما تو همون  یاستهیبودم پسر شا دهی. شندمیپسر سروش رو د گهیحداقل د

 .یمن تموم شد یکه فروختمت برا یزمان

بوده؛ اما عقده تمام وجودش رو اشباع کرده بود. انگار همه از شک،  یجواب آرش چ دونستمینم

 یرو یها. اشکشدیهولنلک آرش نم کلیه فیهم حر نیرادو ی. حتکردنینم یالل و ناباور، کار

. تمام شش سال ختمیهام ررگ یرو تو یرحمیصورتم رو با کف دست پاک کردم و تمام ب

ناراحت باشه؛  دیآرش با کردمیگرفته بودتم. به سمت هال برگشتم. فکر م یباز بهکه  یخاطرات

 یدیناام شیآت یوگرنه تا ته وجودش، تو زد؛ی. ترفند مدیخندیمبهوتشون م یهاافهیاما هنوز به ق

 در حال سوختن بود.

آرش بود  رهیخ یعاریبا ب یشمیبودن. ابر به ستوه اومده یاعتماد یکه از ب یاغم زده یهاچهره

 خواستیانگار که نم ف،یتوص یبرا یاز هر حس یاش خال. چهرهکردمیمرد رو درک نم نیو ا

نصرت  یجز خودش براش مهم نبود. نگاهم رو یزیهدر بده. انگار که چ یباز نیا یوقتش رو برا

بود، افتاد.  دهیهاش به اوج رسو لرزش دست دیکشینفس م قیمبل دم در هال، عم یرو کهخان 

 کردمیبود که فکر م ینیرادو یها. خونه غرق اشکبردیداستان جون سالم به در نم نیحتما از ا

 تیمظلوم یبرا دهمیپدرش چمبره زده بود. شا یاما کنار پا کنه؛ینم هیپدرش گر یوقت برا چیه

 ی. چه مظلوم و برفتیره اشکش در مهر قط یکه جونم برا ی. رامشختیریمادرش اشک م

 .ختیریسر پدرش اشک م یصدا باال

. دیپوشیرفتن م یآرش شدم و داشت پالتوش رو برا رهیزدم و نگاهش ازم دور نموند. خ یلبخند

. اومد، گفت، حاالم بره! با همه توان صداش کردم و نگاه رامش به زدیتپش قلبم با سبقت م

 دستم رفت. آرش به سمتم برگشت. یتو یچاقو

 نبود. نیهمه اعتمادم ا نیآرش! جواب ا یریتو نم رون،یدر بره ب نیهر کس از ا -

وقت  چیرو که ه یامروز، کار نیهم دیآروم گرفته بود و گره ابروهاش شکست. با یکم نیرادو

هام چشم یجلو شیمدت، باعث و بان نی. تمام اگرفتمیانتقام م دی. باکردمینکرده بودم رو م

کرده. گفت  میتیهام زل زد، گفت پدر و مادرم رو کشته و من رو چشم ی. تودمیبود و من نفهم

 ونیبودم. مد ونیمد کردمینم یجا برسه؟ نه! اگه کار نیمن رو آواره کرده که به ا لشش سا
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و رامش. اما  نیرادو ونیمد ینصرت خان؛ حت ونیجون. مد نینسر ونیپدرم. مد ونیمادرم. مد

اما  داد؛ینه! اون خودش مقصر جنون آرش بود. خودش به وقتش جواب پس م یشمیابر ونیمد

از سمت  ده،یکرد. رامش ترس یم میتی یهم درد ید من رو مثل خودش، براینوبت آرش بود. نبا

 دستم رو فشردم. یتو یجلو گذاشت و با همه توان چاقو یراستم قدم

بود.  رهیمزحکش بهم خ یقلیمسخر خاروند و با همون نگاه صگوشه ابروش رو با ت آرش

هام رو گرفته بود و چشم یاز دست دادن نداشتم. خون جلو یبرا یزیباداباد. من چ مونیدوست

هام رو بستم. چاقو رو باال گرفتم. معصوم رامش کار ساز نبود؛ چشم یهابار هم چشم نیا یحت

 .دبادابا میزندگ

ها حرف نی. چه قدر از دلهره هات شاد شدم. تو مال اگهید ایبزن! ب ایب ؟یمن رو بکش یخوایم -

 . من بزرگت کردم من!یستین

برخورد چاقو با تنش، نه! چه راحت بود. چه  یبار با همه توان به سمتش حمله ور شدم. صدا نیا

گوشم  ریناله ز نیا ی. چه قدر صدایفیهام جا گرفت. چه کتف ظردست ریپهنش ز کلیراحت ه

رامش دور گردنم حلقه  یهاآلود بود. با ترس چشم باز کردم و نفسم مبحوس موند. دستغم

خون رو  نیا ی. گرما و داغختیریفرش م یبه رو ش،یگپ صورت یاز ال یوشنشد و خون ر

 ییبه آغـ*ـوش گرفتمش. صدا هام،یکس یافتاد و با تمام ب نیزم ی. با زانو روکردمیحس م

 خوش رنگش از هم فاصله گرفت و لکنت وار لب زد: یها. لباومدینم رونیازم ب

 !ی... خوا... ستم... قاتل... بشینم -

. کردیهام عبور مچشم یدرست مثل لحظه جون دادن، از جلو ری. تمام تصاوشدیباورم نم هنوز

که  یی. مثل ناخوداخواستمیرو نم ماریترس ب نی. من ادمی. ترسختیریاجازه م یهام باشک

 زدم: ادیو از ته وجود فر دیلرز یم مچونه ده،ید خیکوه  شیقدم کی

 نه! نه. نکن! تنهام نذار! توروخدا! -

از عرقش،  سیخ یتونیز ی. موهابستیتنش رخت م یو گرما شدیم دتریهر لحظه سف صورتش

ود. چال هاش بلب نیب یکیبودم و لبخند کوچ رهیرو از صورتش کنار زدم. ناباور به صورتش خ

دو پا  یآهسته و دستپاچه، رو نیبود. رادو دنیدر حال پرکش اش،وونهیاش و لبخند دگونه یرو

دست گرفت  یخواهرش رو تو یهاداد. دست یدر، خبر از رفتن آرش م ینشست و صدا
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 یهانگاهش رو داشتم. چشم ریفقط حر ار،ید نیو من از ا دی. روح از تنم پر کشدتشیبوس

 گرفت. یو نفس سخت شدیخمارش، هر لحظه خمارتر م

 !زییژا...  -

هاش کم شده بود قلبش بود، فشار دادم. نوازش دست ریچاقو که درست ز یجا یرو رو دستم

 که دچارش بودم رو کنار زدم. یرنگ خون گرفت. غمباد شرتمیو ت

 جانم! نخواب. باشه؟ رامش. -

 هویبهار  ی. انگار تودادمیو جون م دیکش یس مرو با درد بست. با خس خس نف هاشچشم

 .دیبوسیاش، صورت خواهرش رو مبا بغض و اشک مردونه نیبرگشته بود. رادو زییپا

بگو  زییبه ژا یگفتیاون وقتا که م ادته؟ی! باشه؟ یشی. خوب مستین یچیمن، ه یخواهر -

. من یکنیم ینقش باز یکه دار دونمیامون بمونه؟ که نره؟ االنم همونه. مشدم که خونه ضیمر

 .رمیقطره قطره وجودت بم یبرا

 ش،یشیآت یها. سربلند کرد و با همون چشمکردیاش مبارزه محنجره ونیقدر سخت، با سد م چه

 که رامش نشنوه زمزمه کرد: ی. طوردیکشیبا همون نفرت، برام خط و نشون م

 ی! فقط به خاطر رامش. ولکشتمتی. ممونیبا زندگ یکار کرد یدردش رفتنت بود. چ شهیهم -

 از خواهرم. نی. اون از پدرم. اکنمیخودم کفنت م

 ختهیمهلکه گر نیهم از ا یشمیابر ی. حتدیدور هال چرخ ،یزیاز جا بلند شد و به دنبال چ نیرادو

. صداش یدیو ناام شیتوأم از تشو یدستم موند. قاب یسردش جون گرفت و رو یهابود. دست

 همراه بود. یدیدش فیبا ضع

 ...ی... دونی. آه. بگو! میها... منتظرم... که بگبگو! سال -

. چرا سوختینداشت م ادیفر یبرا یکه توان یشیآت یو بدنم تو شدیتب دارش سردتر م بدن

بود که  یچه نگون بخت نی. ازدینم میقراریب یبرا ی. چرا حرفکردینم میدلدار یبرا یکار

. با همه توان بغلش کردم و سرش رو به دیاش چکاز گونه ی. قطره اشک شفافمیشد رشیاس

 مریآلزا هی. دلم زدیدور تند م یقلبم رو دنشیکه هر بار با د ی. رامش! کسدمچسبون منهیسـ*ـ

عشقش به  ریو حر شدمینگاهش گم م شیگرگ و م ونیم خواستی. دلم مخواستیشبانه م

 .دیچیپیتنم م
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 بودیم دیلرزش. با نیاز ا دمیلرزیو م دیلرزیبود. م ادمیکه اومدم  یروز اول یتو اشافهیق هنوز

درونم  ب،یالتهالب مه نیاز ا فیرو فراموش نکنم. قاصر و ضع دنی. تا نفس کشارمیتا کم ن

بود و چه خوب که زودتر از من به خودش  یریگمشغول شماره نی. رادوشدیم کهیهزاران ت

 زدیقلبش کندتر م یهاهی. کالوکردینگاهم م شیاخمـار و قهوه یهاهنوز با چشم بود. تهبرگش

که  یابد کردم. جمله یلیعذابش داده بودم. خ یلی. خکردیمن رو به دهشت دعوت م ،یو ترس

 زدم: ادیسال ها منتظرش بود رو فر

دوستت داشتم. نخواب! رامش نخواب!  شهیدوستت دارم! با همه وجودم دوستت دارم. هم -

. خدا لعنتم کنه! نخواب! نخواب! تو گمیبه بعد هر روز بهت م نی. از اکنمیتموم شد. تمومش م

 یذار ی. تو مثل من نمیهست ینترسم. تو گفت ی. تو گفتیدرمون دردام باش دی. تو بایبمون دیبا

! ستی. بخدا نستیهست؟ ن میا گهیه د؟ پاشو! پاشو باهام کل کل کن. پاشو بگو مگه کسیر ینم

دوستت  ،یکه منتظر بود ییها. دوستت دارم. دوستت دارم. به اندازه تمام نگفتنیفقط توئ یتوئ

 دارم. نخواب!

من سرشار  ی. تمامش برادمیجنگیمانده خودم، م یباق نیآروم بسته شد و من با آخر هاشچشم

 کرد،یمقاومت م یهوشیآکنده از درد، در برابر ب یاخان که با چهرهبود. نصرت یزندگ یهااز نت

 نیا شد،یگفته م زیاگه همه چ دینزد. شا یکه حرف ییهاهمچنان ساکت بود. مثل تمام وقت

 .دیرسیزودتر به اتمام م ستاندا

خونه قدم  یآهن زنگ زده، همه جا یو کادر اورژانس وارد خونه شده بود. بو گذشتیم یرب کی

برانکارد بود و  یرو داشت که تازه خاکش کرده بودن. رو یا. تنم درست حکم تن مردهزدیم

تار و نامفهوم  ریکه پشت برانکارد رو گرفته بود، گرفتم. تصاو یبه دنبالش. نگاه از مرد نیرادو

. نصرت خان ستادمیبه پاهام دادم و ا ی. نصرت خان رو هم با خودشون بردن. به زور قدرتدبو

 اومدینم رونیم بگرفته ینهیاز سـ*ـ یبه درمان داشت. نفس ازیراه بره؛ اما ن تونستیخودش م

 یو بدون لباس کردیم یکجدهن زیپائ ی. سرماکردیم شتریآمبوالنس، سردردم رو ب ریآژ یو صدا

 شدم. اطیوارد ح رفت،یخون از سروکولش باال م یکه بو یابلند قهوه نیبا همون آست ،یرمگ
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فرمون موند. پشت آمبوالنس راه  یرو م،یخون یهاحال عق زدن، پشت رول نشستم و دست در

 هاابونیتعادل، خ یبود. ب دهیبه تنم چسب یبودم و رخوت دلچسب یافتادم. دچار هجوم سردرگم

 هام درحال بسته شدن بود.و چشم ذاشتمیرو پشت سر م

و زودتر از من، به  رفتمیم. با ضعف، آروم راه مبه انتظار بود دیتبع مارستان،یسرد ب یروراه یتو

 یزمخت و آب یصندل ی. رودمیدیرو م نیرادو ک،یبار یروراه نیاتاق عمل بـرده بودنش. از هم

هام دوباره خان نبود. از اون روز که چشماز نصرت یجا خوش کرده بود و خبر مارستانیب

برداشتم و درست، کنار  ینیشده بودم. قدم سنگ یواه الیخ هیبود، دچار  دهیهاش رو دچشم

که منشأش رو  یدینشستم. دلم به ام ده،یبهم چسب هیدوم، سه صندل یصندل یرو ن،یرادو

 لب زمزمه کرد: ریز نیبودم. رادو یحالت خمار یگرم بود. انگار تو دونستمینم

 !طونیلعنت خدا بر ش -

 یبودم. صدام رو تو صدایاشتم. از شوک بحرف زدن ند یبرا یمن بودم. هنوز تعادل منظورش

 ادیمرگ ز میزندگ ی. من توشدیبود که از هم باز نم نیهام اونقدر سنگاما لب دم؛یشنیحلقم م

مدام پشت  رشیدرد، کمر خم کرده بودم. تصو نیبار ا ریبود. ز مییدارا نیآخر نیبودم؛ اما ا دهید

 دیسرد و سف کیسرام یمجنون بودم. پاهام، سرما یهابه آدم هیو شب گرفتیهام جون مپلک

و  دیاز گوشه چشمم چک ،ی. قطره اشکبردمیو از آزار خودم لـ*ـذت م گرفتیرو به خودش م

 زده بود مات شد.« ورود ممنوع»که  یاشهینگاهم به در ش

که  بود شیساعت پ می. ندمیکشیم دکیو همچنان، انتظار رو به  گذشتیاز پس هم م هاساعت

 زدیقدم م کمیخان سر زد. انگار که به هوش نبود؛ چون دوباره کنارم نشست. به نصرت نیرادو

 یاشهینداشتم. در ش یو درک دیدیهام فقط مپام، چشم یهام رو. دستنشستیم کمیو 

 نیکنم که رادو یاومد. خواستم حرکت رونیب د،یو دکترش با ماسک و کاله سف شدباز  ،ییکشو

بود. فقط  یبه آراستگ نیکه مز یانسالی. مرد مدیزودتر از من، به سمت دکتر چهارشونه پر

با مکث،  ن،یگفت و رادو یزیچ نی. که رو به رادودمیدیرو م شییطال یو ابروها یآب یهاچشم

 یهاگرفت و از پشت چشم مقهیآورد. دست به  ورشیبعد از گذشتن دکتر از کنارش، به سمتم 

اش قفل شده یهادندون یجدا کرد و از ال یاز صندل ی. من رو کمدمشیدیخوب نممرطوبم، 

 :دیغر
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 !کشمتیوگرنه، وگرنه ذره ذره م اد؛یبخش بهوش ب یدعا کن! دعا کن بعد از اومدنش تو -

دادم. ازم فاصله گرفت و ناآروم، در  هیزده پشتم تک خی واریو سرم رو به د دیکش مقهیاز  دست

 یخدا من رو فراموش کرده. گاه کردمیحس م یبود. گاه کیبار یراه رو یتو حال قدم زدن

نکردم؛ اما  یی! تاحاال تقاضاای. خداشدیتموم م شیهمون چند سال پ میزندگ خواستیدلم م

 اون دختر حق منه! بهم برگردونش!

اومد. از  رونیرامش، از در ب جونیبار، جسم ب نیگذشته بود که در دوباره باز شد و ا یاقهیدق ده

گرفتم و زودتر از من،  ی. دستم رو به صندلدمشیدینم یبه درست د،یملحفه سف یفاصله و ال نیا

 بهبود،  دهیچسب نیکه انگار به زم یو با قدم دییبلند شد. به سمت تخت چرخدار دو نیرادو

 ریاس شیتونیز یوهارنگش، بسته بود. مخوش یهاو چشم دیسمتش رفتم. صورتش مثل گچ سف

 صدایو ب نیقرار داشت. بغضم رو سنگ یشفاف یلوله هاش،لبنیبود و ب یکیو پالست دیکاله سف

 :دیپر فیکه از دهنم، ضع شدیهق زدنش رو گرفت. از کنارم رد م یجلو ن،یقورت دادم و رادو

 رامش! -

هام مشت فرستادم و دست رونیبغض آلودم رو ب یها. نفسسوختیدلم به حال خودم م چقدر

پوش دورش  دیبه دسته تخت، دو پرستار مرد و زن سف دهیچسب ن،یشد. از کنارم گذشت و رادو

 :کردیرو التماس م

 خواهرمه. توروخدا! اد؟یبه هوش م -

. نیبه دنبالشون و من به دنبال رادو نیکه از کنارمون گذشتن، رادو بودیجوابشون چ دونمینم

 ینیرفتن و من موندم و رادو یااتاق در بسته ی. تومیو به سمت راست رفت میاومد رونیرو باز راه

صورتم، با فاصله  ینشسته بود. دستم سمتش رفت و با تمام قوا، از جا بلند شد. تو نیزم یکه رو

 نعره زد: ،یچند سانت

رو کنه، نه  تیهست که طرفدار ی! نه رامشاریمهربون رو درن یهامآد یدستت رو بکش! ادا -

 ....خورمینصرت خان. منم. قسم م

 افتاد. هیبزرگ بود. سکوت کرد و به گر یادیادامه قسمش ز یبرا بغضش

چند ساعت، حکم چند سال رو  نیکه رامش به اتاق خودش منتقل شده بود. ا شدیم یاقهیدق ده

معالج رامش،  من با دکترش حرف بزنم. خودش به همراه دکتر ذاشتینم یحت نیداشت. رادو
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شمردم و دستم  متی. فرصت رو غنرفتیبود، م یبعد یراهرو یبه سمت اتاق دکتر که انتها

که  نیحک شده بود، رفت. هم ازدهیاتاق که کنارش عدد صد و  دیدر سف یفلز یرهیدستگ یرو

 یکه کم نیبه رادو یم زد. از سرشونه نگاهشونه یاز پشت رو یکس دم،یکش نییرو پا رهیدستگ

همه  نی. اصال ادیکشیدر بود، پر م نیکه پشت ا دنشید یتر بود، انداختم و دلم براازم کوتاه

 بار حق به جانب شدم: نیبود. دستش رو پس زدم و سمتش برگشتم. ا دیصبر از من بع

 ه؟یچ -

 برد. مقهیدست به  ،یحرکت آن یو تو دیرو باال کش شیاقهوه یابروها

 ببر! فینفرم منم. تشر کی، اون نفر کیدکترش گفت، فقط  -

گرد  یقهیشدن بود و  زیباشن، در حال لبر ختهیر وانیل یاز حد توان تو شیکه ب یمثل آب صبرم،

اما سر  م؛یدیفهمیکه حال هم رو م نیمشت گرفتم و باا یطرح دارش رو تو هیبلند مشک نیآست

 گفتم: یاگرفته یلج داشت. با صدا

 . تو به فکر پدرت باش.کنمیتحمل نم گهینگفتم؛ اما د یچ چیتا االن صبر کردم و ه -

نازکش رو تر کرد. تو حال خودم نبودم و  یهالب د،یکشیکه برام خط و نشون م ییهایعسل با

موندن متحد کرده بودم.  یتنم جمع شده بود، سلول به سلولم رو برا یکه تو یبا تمام زحمت

به  یلگد کردم،یکه فکر م یا. درست لحظهدمیو دستم رو پس کش دیکش مقهیدستش رو از 

 یاهام رو به دندون گرفتم. با خنده. عصاره درد، تا مغز استخونم حس شد و لبدراستم ز یپا

گرفتن زانوم، خم شده بودم، کمر خم  یبرا یسمت من که کم نشست،یکه به مزاجم خوش نم

 کرد.

 یدیم رو به گند کشمن؟ همون که خونواده یتو بود؛ االن شد بابا یبابا روزیترفند خودته. تا د -

 بسه.

 شدیرد م نیاز پشت رادو یگرفتم و صورتم که از درد جمع شده بود رو باز کردم. پرستار ینفس

 رو به پرستار کرد. د،یرقصیکه کنج لبش م یبا لبخند نیکه رادو

 اومده. شیپ یمشکل هیخانوم پرستار  -

جلوتر  داد،یجا م یمشک یمقنعه یرو تو شیمشک یطور که موهاپوش، همون دیسف پرستار

 تکون داد. یسر ،ییاومد. کمرم رو صاف کردم و پرستار با خوشرو
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 .دییبفرما -

کننده،  یتند الـ*کـل و موادضدعفون یو بو زدیگوشم زنگ م ینازک پرستار جوون، تو یصدا

 .دیباال کش ینیازم فاصله گرفته بود، ب یسانت که چند نی. رادوکردیم دیسردردم رو تشد

ندارن. به  ینسبت چیه شون،ینفر حق ورود داره. من برادر اون خانومم و ا کیدکتر گفتن فقط  -

 داخل؟ میبر میتونینظرتون کدوم م

 که گفت: دادمیاما به اجبار به حرف پرستار گوش م اومد؛یم رونیدرد، ب ادیوجودم، فر از

 .کیفقط بستگان درجه  -

 یهااز پرستار که لب ،یبا لبخند مضحک نی. رادونهیرادو یباز نیا یاولش هم معلوم بود برنده از

جوره  چیرو داشتم که ه یشیآت یافتادن تو ریبود، تشکر کرد. حس گ یلبخند ریپهنش درگ

 در، زمزمه کرد: یبا کنار زدنم از جلو نی. رادوشدیخاموش نم

 .کیه. بستگان درجه ک یدیشن -

هام دوباره پر آب شده بود رو نداشتم. چشم دنشیفاصله هم حق د نیاتاق شد و من از هم وارد

زدم و  هیتک واریبه د شد،یم دهیازم د یدو متر یبا فاصله یکه صندل ییراهرو یو پشت در، تو

هام رو بسته بودم که نشستم. درست دست راست در. چشم وارید ریبه حالت ُسر خوردن، ز

 کشوند. یداریمن رو به ب ییصدا

 ست؟یحالتون خوب ن ای. گومیگرفتن اظهاراتتون مزاحم شد یسالم جناب، برا -

رو بازتر نگه  دیدیتار م یهام که کماتفاق بود و چشم نیا یبرا یکشمکش ذهن ریتنم درگ تمام

دست راستش  ییسبز مقوا یبه تن داشت و پوشه یفرم سبز راهنیکه پ یسیداشتم. مرد پل

در حال عبور بود رو با سر انگشت  مقهیکه از شق یقرار گرفت. قطره عرق دمید یبود، تازه تو

بود شدم. ناواضح  ستادهیگوله شکم، ا هیکه کنار مرد روبه روم با  یمتوجه مرد مسن تازهگرفتم و 

 لب زدم:

 خوبم. -

 رونیب یاش کاغذ آچهارپرونده یطور که از الموند و همون نیو زانو با فاصله از زمد یرو کنارم

 ادامه داد: آورد،یم
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از  یاالن اطالع ن؟یدر ارتباط بود انیو آرش حداد یشمیابر یبا آقا ای. گوسمینویمن خودم م -

که محرمانه توسط شخص  یبا اطالعات یشمیابر یآقا ن؟یباشه دار تونهیآرش کجا م کهنیا

. دنیرو نشون م شونیمال میکه جرا یشدن. اطالعات ریدستگ د،یبه دست ما رس یناشناس

 و... یاقوکشچ هیدرضمن قض

در  یهام مثل تنور داغچشم کهنیکردم و با ا یکوتاه یکار آرش بوده. شک نداشتم. سرفه حتما

 :دمیحرفش پر ونیحال، م یحال سوختن بود، کشدار و ب

فلش  هیهم که  یشمی. راجع به ابردونمیرفته که من هم نم ییجا هیداره. حتما  ادیآرش آشنا ز -

 صندوق امانات بانک دارم و... یتو هاشییبه پولشوراجع

 میادامه بدم و خودش هم متوجه موضوع شد. انگار که با مشغوالت ذهن تونستمینم نیاز ا شتریب

 یوستهیپرپشت و پ ی. نگاه از ابروهاستادیفاصله گرفت و ا نیبودم. از زم یجنگ بزرگ یتو

رنگ داشتم.  نیبه ا یسبزرنگش دادم. تنفر وافر یدهیکش یهاگرفتم و به چشم شیمشک

 و ادامه داد: بستمهام رو چشم

 یثبت اظهارات، به اتاق نصرت رافع یبرا ،ی. راستمیکنیبا هم صحبت م نیکه بهتر شد یزمان -

 نشون؟یدینداشتن. شما د یتخت نبودن. پرستار بخش هم اطالع یرو اما م؛یرفت

به وحشت،  ختهیهام رو با تعجب آمو چشم خوردیسرم چرخ م یدرست مثل آونگ، تو صداش،

 باز کردم.

 نبود؟ -

به تنم غلبه کرده بود و من رو مدام  ن،یگرانش زم یرویکنم؛ اما انگار ن یحرکت خواستیم دلم

و به مرد  دیکش شیمشک شیبود که دست به ته ر ی. انگار آدم با درککشوندیسمت خودش م

 تر از خودش بود، اشاره زد.که کوتاه شیکنار

به نبود و بهشون راجع نیو خواهرش رو اگه رو به بهبود بود، ثبت کن یرافع نیاظهارات رادو -

 .نیپدرشون اطالع بد

بعد از در زدن، وارد اتاق رامش  ش،یکنارو مرد  سیبودم که مرد پل یسردرگم یهنوز تو من

. انگار تمام اتفاقات، واژگون شده، در زدیبود و لق م یادیز مارمیتن ب یشدن. انگار روحم برا
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هم دنبالش  دیشا ای رفتمیو به اتاق نصرت خان م شدمیبلند م خواستیحال رخ دادن بود. دلم م

 امش بود.ر یداریحرکت، ب یاما تنها محرکم برا گشتم؛یم

اومدن.  رونیو مرد شکم گرد، از در اتاق ب سیگذشته بود که مرد پل قهیدق ستیب دادمیم احتمال

 یراهرو که به طبقه یاز هم باز شد. به سمت چپ و انتها ینیسنگ یهاباز، با پلک مهیهام نچشم

 ونستهدو مرد که ت نیبه ا یاز انتظار. حت یرفتن. من موندم و کوله بار کردیم دایراه پ یبعد

کارش، سلول به سلول تنم رو دچار  نیبا ا نی. رادوخوردمیهم غبطه م نندیبودن، رامش رو بب

 انهدام کرده بود.

 هیبودم. از خستگ یحالیو ب یداریحالت ب یاز سه صبح هم گذشته بود و من همچنان تو ساعت

بودم که  یبه سرباز هینداشت. درست شب انیاوضاع بغرنج، قصد پا نیو ا بردیخوابم نم ادیز

 یانشونه چیبودم؛ اما ه مهیکه از درون سراس یحالت کینشسته.  ضیبه انتظار تعو فت،یسر ش

رامش، طرح خورده بود. لباس تنم که  یهام هنوز با خون خشک شدهنداشتم. دست وزبر یبرا

دلم، گواه  یتو یزی. چکشوندیهام مچشم یو گردوغبار غم رو رو شدیم اون صحنه ادآوریمدام 

 یبه لخته خون لیدرست تبد ش،یخال ی. جارسهیم انیبه پا یقصه با خبر خوش نیکه ا دادیم

مثل  یسرد بود، در حالت وارید کیم باهاش فقط که فاصله نیشده بود. از ا جمدممن یهارگ یتو

 .بردمیاغما به سر م

 یابا چهره نیوارد اتاق رامش شد. رادو دم،یدیاش رو تار مهکه چهر یپرستار ش،یپ قهیدق چند

همراه پرستار، به  دنم،یاومد. بدون د رونیکرده بود، از اتاق ب یکه انگار خبط یآشفته مثل کس

سرم چرخ  یکه تو یفکر یهام براها رفت. حتما از نبود پدرش بهش گفته بودن. چشمسمت پله

. کشوندیم نیکرده بود و من رو به سمت زم ریگ یباتالق یجون گرفت. انگار پاهام تو خورد،یم

 یپشتم، از جا بلند شدم. تلوتلوخوران، قدم یدهیسرماد واریدادم و با گرفتن د یبه پاهام حرکت

 ازذهنم رو  دنش،ید ی. برارفتیم جیگ ،یطوالن یبعد از مـسـ*ـت هیبرداشتم و سرم، مثل خمار

هام نبض از رگ دنش،یفشار دادم و فکر د رهیدستگ یآزاد کردم. دستم رو رو هاینیسنگ هیتمام

 .گرفتیم

 یرو رو لوشیرو، زروبه یپنجره دیسف یاکرکره یدم، از پشت پردهکه مهتاب صبح یاتاق وارد

در  یتختش که تا محوطه یچراغ باال کیگذاشتم.  یپهن کرده بود، قدم سرد دیسف کیسرام
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از قبل  شتریبدون ناله بسته شد و هر لحظه ب دیفقط روشن بود. در سف کرد،یرو روشن م

. با کردیدور م یقدم، اون رو از قدم بعد نیکه شوق اول یشدم. درست مثل کودکیم زدهجانیه

 یکه از روسر اشدهیژول هیتونیز یبا موها مارستان،یب دیتخت سف یرو ،یادینه چندان ز یفاصله

به جوشش  ،یخشکسال هیهام، بعد از اشک چشم ی. چشمهدمشیدیزده بود، م رونیب یدیفس

. حس عذاب وجدان، بردیم ادیدهانم رو از  یبود که گس نیریش یجور دنشیدعوت شده بود. د

بار  نیبرداشتم. ا یاگهیمن بود. جرأت کردم و قدم د ری. همش تقصدییجویوار مغزم رو مخوره

 دست چپش، به چشمم خورد. یتو یدستگاه سمت راستش و سِرُم توری. ماندمشیدیبهتر م

محروم کرده  دنشیتمام مدت من رو از د نیرادو نیسمت راستش گرفتم و ا یاز مبل تاشو نگاه

آزاد  یو صدام همراه قطره اشک دیپر رونیم باز ته حنجره یی. صداآوردیبود، تنم رو به لرزه درم

 شد:

 رامش! -

افتاد. انگار که توهم زده بودم. با دقت نگاه کردم و با  ینیخورد و چ یفیکش، تکون خفپل پشت

 خواستمیوجه نم چیعقب رفتم. به ه یخمارش که در حال باز شدن بود، قدم یهاچشم دنید

فرار کردن، به سمت در  یکه نشسته بود. برا ییهاو دست ی. با لباس خوننهیبب نطوریمن رو ا

باشه،  ییدستشو زدمیبود و حدس م یکنار در ورود ،یچندسانت یراهرو کی یکه تو یاقهوه

 انداز شد: نیفضا طن یاش، توناله یکه صدا رفتمیم

 ؟یاومد -

 ی. از سرشونه نگاهگرفتیبود؟ دچار لکنت شده بودم و سر زبونم م ومدهیتازه بهوش ن مگه

فرو بردم و به سمتش  نیدهانم رو سنگ . آبرفتیهام مفشار دندون ریهام مدام زانداختم و لب

هاش کامال باز بود و حالت چشم یعنیکه تازه بهوش اومدن نبود.  ییبه کسا هیبرگشتم. شب

رنگش، از هم  یب یهابودم که لب اشدهیصورت رنگ پر دنیدر حال کاو ر،ی. متحاشتد یداریب

 فاصله گرفت:

 ...یحس هیخونه. باور نکردم.  یگفتم بهت بگه که بهوش اومدم. گفت تو رفت نیبه رادو -

 تختش رسوندم. کیخودم رو به نزد مه،یکرد و سراس یاسرفه تک

 !اریبه خودت فشار ن -
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عجب  نیکه به هوش اومده. رادو هیمدت دمیفهمیم دیسرش روشن بود، با یکه چراغ باال نیهم

خشکم رو از هم باز  یهاکه لب یو آروم، با لبخند اوردمیخودم ن یداشت. به رو یدل سنگ

 گفتم: کرد،یم

 ها که...حرف نیاومد و از ا سیآره نبودم. خونه موندم. پل -

هاش در حال باال رفتن، با دست راستش، جا گرفت. گونه جونشیب یهالب یرو یصدا، لبخند یب

 رامش بود. ادامه داد: یهرحالت یتو . سکوت کردم ودیکش ترنییپا یروش رو کم دیملحفه سف

 یمهر اثبات زد. تو قول داد ات،ختهیبهم ر یافهیق نی. ایتو پشت در گفتیبهم م یحس هی -

 بهتر. نیاز ا ی. چیو موند

دروغ گفتن بهش خوب نبودم. انگار تازه از شوک  یو هنوز هم تو دیلرز ،یبدون خوددار مچونه

هام رو ناراحتش کنم؛ اما دست خودم نبود. اشک خواستمیبه خودم برگشته بودم. نم ش،یداریب

 صورتم رو با دست پوشوندم. دنشون،یند یصورتم کنار زدم و برا یاز رو

 یتو نیاز آدرنال یا. گلولهشدیم شتریهام باشک کردم،یم یو هرکار دیلرزیپهنم م یهاشونه

 دی. شاکردیم جادیهام، گرما ارگ یتو شیداریکه از ب ینیرنالو به خودم اومدم. آد دیدلم جوش

 روحیبانداختم و هنوز هم  نییهام رو پابرآورده شدن تنها آرزوم. دست ای کردمیم هیاز شوق گر

نشست  میشونیبه پ ی. عرق سرددهیبه تنم چسب میابلند قهوه نیآست کردمی. حس مدیخندیم

 بود رو کنار بزنم. دهیگلوم چسب خیکه ب یکردم بغض یو سع

 ،ینقص چیبدون ه یشگیبه اندازه دو سکه بزرگ شده بودند؛ اما با همون لبخند هم شیهامردمک

 اش،دهیکش یهاچشم زی. زیزیچ نیهمچ هیبود،  قی. انگار که نگاهش، پر از تشوکردینگاهم م

 یکردن چال رو انیجا گرفته بود و صورتش الغرتر از قبل بود؛ اما قدرت نما ،یرحمیب یگود

داستان  یآدم نامرده شهیو من هم کردمیجگرسوز، نگاهش م یرو داشت. با حسرت اشگونه

 ی. دستزدیلبخندش رو طرح م ینقاش دنم،ید دی. شارفتیو م ذاشتیم خبریکه ب یبودم. کس

بدون خشش،  ی. صدادمیبود، کش فیبلندم بالتکل یشونیپ یکه رو یاشده شونیپر یموها یال

 تر از قبل، گفت:بود، که آروم یگرفتار خش

 ؟یخوب -
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 ی. آروم سر تکون دادم و لبخندش جون گرفت. با صداشدمیم رونیاش حهرجمله و کلمه با

 لب زدم: یاخفه

 که افتاد! یمتاسفم به خاطر اتفاق -

 که جواب داد: یکه از اتفاق افتاده، خوشحال بود، به طور انگار

 شیهم کم و ب سینکردم. پل یتی. من شکامیتا قدر هم رو بدون افتادیاتفاق م نیا دیبا دیشا -

 .دمیاظهاراتم رو نوشت. اونقدرهام صدمه ند

 نیشم؛ اما امواظب با گفتیو م کردیهل م م،آشفتهافهیق دنیاتفاق بود، با د نیقبل از ا اگه

اومده بود  رونیب یروحیمن نسبت به خودش بود. صورتش از حالت ب هینگران یبرا شیخوشحال

 جواب دادم: د،یرقصیلبم م یکه مجونانه رو ی. با لبخندزدیحرارت م یهاش به سرخو گونه

 که فکر کردم فراموشم کرده، تورو به یاکه درست لحظه ییخدام. خدا ونیبودنت مد یبرا -

 نیا یرفت. تو ادمیاز  دنتیاما تمامش با د دم؛یرو به جون خر هایسخت یلیمن برگردوند. خ

 .وفتهیاتفاق ب نیا ذارمینم گهینبودنت جون دادم. د یکه در حال گذشتنه، من برا یمیروز و ن کی

بار، نه تنها شوق و ذوق، از سرو و کولش باال  نیانتظار بروز احساساتم رو داشت؛ ا شهیهم

غرق کرده بود. دلم  یخوشبخت یایدر نیا یبلکه من رو هم همراه خودش، تو رفت؛یم

عق بزنم.  مییسطل تنها یرو که پشت سر گذاشته بودم، تو ییتمام اتفاقات و دردها خواستیم

بود  یزدم. قلبم بادبان یاسانهزنده بود. جرأت کردم و لبخند قدرشنا حبتشم نیمن دلم به هم

زورم به  دیتا من زنده بمونم. شا دیکشینفس م دی. پس باکردیم تیکه باد نفسش، من رو هدا

امتحان  نیا دی. شادادیم یکه بود، دوباره بهم زندگ نیاما هم د؛یرسیدردها نم نیا نیوزن سنگ

تمام  دیکه دارم، با یزینگه داشتن چ یبرا ست،یفقط به دست آوردن مهم ن دم،یفهمیبود تا م

 تالشم رو به خرج بدم.

 آخر فصل

 یاز خواب زمستون یروز کی. گفته بودم من هم دنیها شکوفه مگل اد،یگفته بودم بهار که ب -

ابرها رو از سرت بر  نیا نیسنگ هی. گفته بودم ساستیما ن فی. گفته بودم درد حرشمیم داریب

 ادته؟ی. گمیم . گفتم و باز همدارمیم
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. بهش اومدمیم ششیهاست که پو بعد از مدت دیزده چرخ خیسنگ قبر خاک خورده  یرو دستم

هام رو با درد بستم. و چشم دیچیموهام، پ یاز ال ،ی. باد بهارامیآماده شدم ب یقول داده بودم وقت

. هفت سال ممیتیسالم شد. هفت سال بود که  یشده بودم. چه جالب، س ریسال پ یبه اندازه س

 قیکه با خط نسعل دشیسنگ قبر سف یو گالب رو رو دیخاطراتم غلت ونیشد. دوباره عطر گالب م

تابستون،  یکه تو دادیرو م ییروزها ی. درست بوختمیر« بانو مرجان وفا»نوشته بود ،ییطال

 یاقله یکه به بلندا یدرد یهاهیاز تمام تپ ری. دلگآوردیمن و رامش، شربت گل سرخ م یبرا

 !میموندیهمون روز ها، م یهمون حال، تو یکاش همون جا، تو یکرد. ایصعود م

جا  نیکه ا ستین تیپرکالغ یاون موها فیآرومت کرد؟! ح یدیپسرت اومد؟! د یدیمامان! د -

 !؟یدیخواب

. سرد بود. کردیکه وجودم رو هزاران تکه م ینداشتم. قطرات اشک ختنیاشک ر یبرا یینا گهید

که هر لحظه  یخاک مرده سرده. سرم رو به سمت آسمون بلند کردم. آسمون گفتنیراست م

که از درد  یانگریبه آدم عص هیبه من بود. شب هیبارش داشت. چه قدر حالش شب یبرا یا بهان

د. هم نبو ینبود. شِکوه ا یابود. گله دهی. مادرم. چه آروم کنار عشقش، آرمدیچیپیبه خودش م

 ،یاریرو که به دست م یبعد یزهایتا قدر چ گرفت،یرو ازت م ییزهایچ یگاه یبود. زندگ نیهم

. رسوندیجمله چه قدر مفهوم م هی یگرفتم که دوست داشتنم رو بگم. گاه ادی. من هم یبدون

 .شدیها که زده نمکوچه، چه حرف هی مدر اندر خ یگاه

هاش گذشت. شونه یرو هامیکه بچگ یبه طرف پدرم خوندم. پدر یافرستادم و فاتحه یصلوات

. خم شدم و با شدیم میمنج تگرش،یحما یهادست ،ییزرد تنها یهابرگ یالکه البه یپدر

 نیکرده بود، کندم. حاال بهتر شد. از ا منظرهیخاطر، قبرش رو ب یکه با آزردگ یدست، چند علف

به  یقبرشون گذاشتم و کم ییفاصله چندسان نیرو ما بگالب  شهی. شاومدمیم شهیمبه بعد ه

خورده بود،  «نیسروش دادب»اسم یبه قبر مادرم بود و روش حکاک هیسمت قبرش که درست شب

از  شدمیرد م دیو چه ساده با کردیذهنم عبور م یهاحفره ونیتلخ انزوا، م یپا گرد کردم. بو

 .بیغر ارید نیا
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بخشش رو انتخاب  یگفت شهیتو؛ اما تونست باهوش باشه. هم یبابا. پسرت نه به اندازه یدید -

که  یکاش من رو هم انقدر دوست داشت ی. اکنمیگفتم که فراموش نم شهیکنم؛ اما من هم هم

 !یبا خودت ببر

 خدانکنه! -

بود  یاشکه انگار نق ییها. همون چشمدیخندیهاش به وضوح مو چشم دیبه سمتش چرخ سرم

پهنم  یهانداره، پس قدر نگاهش رو بدون. لب یاثر وجود خارج نیبگه ا خواستیو نقاش م

رو به هم  می. جلوتر اومد و لبه اورکت مشکشدیلبخند جون گرفت. هر نفسم براش حبس م یبرا

. دستش رو دور بازوم گره زدی. کنارم، قدم ممیآرزو داشتم با هم قدم بزن قدرکرد. چه  کینزد

. میزدی. شونه به شونه با هم قدم مدیکوبیتا حد سکته م ،یکیهمه نزد نیکرد و هنوز هم قلبم از ا

. چه هماهنگ با من قدم بر شیمشک یبود و به کفش پاشنه چند سانت میانگاهم به بوت قهوه

. دنیرقصیار به ساز من مب نیا یزندگ یهاهیکه ترم کرده بود و کالو یخوشبخت. حس داشتیم

 قلبم از حضورش منع نبود. یکوبیبار، پا نیا

 جلو رفته بود رو برگشت. ابونیخ یکه تا لبه یو قدم ستادمی. امیبود دهیاز آرامگاه رس رونیب به

 شده؟ یچ -

 .دادمینرم و بدون خشش جون م یصدا نیا یتنه برا هی من

 خوشحالم. یکه به حرفم گوش کرد نی. از ایچیه -

به دندون  دن،ینخند یرو برا شیو صورت کیکوچ یهاابروهام جا دادم و لب نیب یکمرنگ گله

 اش، فرو برد.ور بسته شده هی یمشک یروسر ریرو ز شیتونیز یگرفت. موها

 .گهی. حاال مسخره کن. خب چهار ماه شده. خوبم دگهیباشه د -

پاش بره، برام درد  یتو یکه خار نیفاق، تحمل انشه. بعد از اون ات ادهیپ نیبودم از ماش گفته

و من با  گفتی. اون مزدیفقط برام حرف م خواستیو دلم م کردیها نگاهم مدار بود. مثل بچه

 یبهار یها. شکوفهکردی. چه خوب که کمبودهام رو جبران ممردمیها، مچشم یرایبرق گ نیا

 بیاز درخت س یاتر شد. دست بلند کردم و شکوفهپررنگ شیو لبخند صورت دیرقصیهوا م یتو

کنار گوشش،  ،یبا ارزش ءیرو مثل ش دی. شکوفه سفدمیبود، چ یبزرگ یفضا یکنارم که به پهنا

 موهاش کاشتم. یال
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 بود. میاتفاق زندگ نیمتاسفم! دوست داشتنت، بهتر زیهمه چ یبرا -

 یهاذهنم از قهقه یهزارتو طنت،یهمون ش. با دمیچپم گرفت شونه پس کش یاز بازو یشگونین

 میموهاش رو تنظ ی. شکوفه رونشستیبود. چه قدر به دلم م یپر شد. چه حس ملس نشیریش

 هاش شد.هام، قفل پنجهکرد که پنچه یم

که تو من رو  نهی. مهم اادیاون باالخره، کنار م ،ینیکه بود و گذشت. اگه نگران رادو یاتفاق -

 کنارته؟! یخانوم خوشگل نیکه همچ نیبهتر از ا ی. چیدار

و دلم چه آسون از  بردیهش که عمق گرفته، بودم. دل ملپا یبایز تیمعلول نیو من محو ا دیخند

 ادی یکار یاز سر ب ایکه تازگ یخط چشم خواستیخمارش رو بست و م یها. چشمرفتیکف م

 گرفته بود رو نشونم بده.

 .ایدیکش بار خوب نی! انیآفر -

عطرش،  میمال یزد. چرخ زد وبو یچرخ ش،یبلند مشک یرو باز کرد و با اون مانتو هاشچشم

 . دوباره بازوهام رو گره دستاش کرد.کردیسرمستم م

پاسپورتت رو پاره کنم که  خوامیمن هستم. اصال م ی. هرجا برتمیمن ماه ،یبش امیاگه در -

 .یجا نر چیه گهید

سنجاق ذهنم شد. دوباره حرکت پام  یا. دلهرهدیترسیچه قدر بد بودم که هنوز از رفتنم م من

 رو کند کردم و با تعجب، به سمتم برگشت.

 شد؟! یچ -

 نیکه هر بار خودم رو مقصر ا یگرفته بود. طوفان یوجودم رو طوفان کردینگاهم م پرسشگر

 رو تر کردم. سمیخ یها. نگاهش گرم و آشنا بود. لبدونستیضعف م

 ! من قول دادم.؟ی. چرا باز هم نگرانرمینم ییبدون تو جا گهیمن د -

 .کردیکردن، نگاهم م خشونیتوب نشونیکه والد ییهامثل بچه درست

گذاشت  هوی. ینه خبر ،یکجا رفته. نه سر ستیرو ندارم. بابام که معلوم ن یمن االن جز تو کس -

که انقدر دلربا رو دوست داره،  نمینه. رادو ایکه خوبه  دونمیمن یرفت. من حت مارستانیو از ب

 من. یصبر کنه تا با هم ازدواج کنن. برادرِ ساده یشمیاون مرده ابر یحاضر شده تا آزاد
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ها بود و  نیاز ا شتریبه کمک اون مدارک، به شش سال حبس محکوم شده بود. البته ب یشمیابر

کردم. دوباره  کشیروابط، کمکش کرده بودن. دستم رو از کتف راستش عبور دادم و به خودم نزد

 کردم آرومش کنم: ی. سعمیقدم شده بودباهم هم

باالخره من رو  نمیبراش خوبه. رادو ییتنها نی. اادیبا خودش کنار ب دی. فقط باگردهیباباتم برم -

 .شهیحسادتاش از بچگ نی. ارهیپذیم

و دستم  ستادیا نی. کنار ماشخندهیکه م دونستمیهاش به سمت باال اوج گرفت و مگونه یسرخ

 از دورش شل شد.

 شد؟! یچ -

 زد. نیبه در ماش یااشاره شیکمون یاقهوه یابروها با

 .گهیجنتلمن باش د -

رو باز کردم و با ناز نشست. من  نی. در ماشدمیپشت گردنم کش یتکون دادم و دست یسر

هم  چیبا جنون نداشتم. ه یا. فاصلهدهینازش بودم. من مـسـ*ـت بودم و شور نیا داریخر

رو  نیشدن بزنن به تن فگارم. در رو بستم و ماش وانهیانگ د خواستینبودم. دلم م مونیپش

در حال بستن  و دمیرو باال کش یرو چرخوندم. دست چییو سو نشستمدور زدم. پشت رول 

 کمربندش بود که به سمت خونه باغ دور زدم.

 یباز شد و باز هم بو یتق ی. در با صدامیخونه باغ و منتظر باز کردن در بود یادر قهوه پشت

نفس گرفتن بسته بودم، باز  یهام رو که براوسط روز. در رو پشتش بست و چشم یشببو تو

گل  یرز، برا یهاها که دو طرفش، گلاز سنگفرشافکارم شده بود.  چکیکه پ یکردم. خاطرات

که  ینیرزمیمات شد. همون ز نیرزمیز یو نگاهم رو میعبور کرد گرفتن،یم یشیپ مدادن از ه

قدرت خراب کردنش رو نداشت. در هال باز شد  یداشتم و کس یهم پر راز نبود. حال خوب یلیخ

 شدیدردش تازه م دنم،یشد. انگار هنوز هم با د انیاز پشت در نما ،یبا چهره طلبکار نیو رادو

هنوز با نگاه  نی. رامش داخل شد و رادودادیقرار م فیهاش، من رو حرپوشوندن زخم یو برا

 خواستمیهام از پا، م. با کندن بوتکردینگاهم م د،یکشیکه خشم وجودش رو به رخ م ینافذ

 وارد شم که دستش رو به چهارچوب در زد.

 .بخشمتیم، نماز هم پاشوندن خانواده ی. برایاما شد ؛یاز ما نش یکیکردم  یسع یلیخ -
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دشمنش رو  هیبود. هنوزحسِ نگاه کردن به  رهیاز خشمش بهم خ رهیهمون نگاه روشن و ت با

رامش مال من بود و بودن  گهیسرنوشت شده بودم و با رفتارش کنار اومدم. د میداشتم. من تسل

رامش، باعث « آخ» یلبم رو کج کرد. ناگهان صدا ی. لبخند محوبردینم شیپ رو از یکار ن،یرادو

به  یا. عجب حقهشدیبود و باورم نم دهیزودتر از من رس نی. رادومیبه سمت هال بر دوشد با 

 رونیرو از سرش ب یمشک یطلبکارانه اش، روسر زشدهیر یهاکار بـرده بود. رامش با چشم

 .دیکش

 ی. برانیدعوا و بحث. تو رادو ی. هگهیبسه د ارم؟یرو در ب ضایمر یادا یه نیکنیم یچرا کار -

 .میکه مهمون دار ستین نی. اصال حواستون به ایباش زییممنون ژا دیبا دلربا که با تییآشنا

 به سر تا پام انداخت. یزیرآمیهاش موند و نگاه تحقلب یاز تمسخر، رو یپوزخند نیرادو

از  تییدارا نی. پس مثل با ارزش تریاز خودت محافظت کن یستیبلد ن یمثل خودت نه، تو حت -

 !ینیبیخواهرم مراقبت کن! وگرنه بد م

کوتاه دست راستش که  یشده بود. انگشت اشاره یسرگرم هیبه  لیبرام تبد دهاشیتهد گهید

برگردم،  که باعث شد به سمت ته هال یاسرفه دخترونه یباال رفته بود، با صدا د،یبا همون تهد

. دیرو باالتر کش پوشوندیرو م شیشونیکه تا سر پ یاومد. با لبخند چال دارش، چادر مل نییپا

 لب زدم: د،یجد افهیق نیاز ا رتیشد و با ح بیدست به ج تفاوتیکنارم ب نیوراد

 !؟یریخانوم نص -

 یصداش دچار گرفتگ ها،میکرد. هنوز هم با همون س یلب، سالم ریتکون داد و ز یسر یرینص

 ونیجنب تلوز یعسل زیم یرو رو یچا لیاست ینی. رامش همون طور که خم شده بود و سشدیم

 جواب داد: ذاشت،یم یریو کنار نص

 . مگه نه عسل جون؟یریخانوم نه، جناب سروان نص -

اون هم نگاه کردم. انگار  کرد،ینگاه م یریاش به نصشده زیر یهاکه با دقت و چشم نیرادو به

 داریب یمتوهم یبود. انگار از کما یبزرگ یریغافلگ نیجلوتر رفتم و ا ی. قدمدونستینم یزیچ

 یحجاب کامل، جلو یبودمش، حاال تو دهید افهیبا اون وضع و ق شهیکه هم یریشده بودم. نص

 شد. ترکینزد یریبود. همون طور مات بودم که نص ستادهیروم ا

 شما؟ نیخوب -
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 و ادامه داد: دیتکون دادم. دوباره خند یو ابرو باال انداخته، سر ریمتح

 یلیخ ادتونه؟ی نیرو فرستاده بود شیکه برام کپ ی. اون مدارکنیاز خودم بشنو خواستمیم -

که من به خاطر  نی. خالصه امیرو به زندان محکوم کن یدیساالر مج میبهم کمک کرد. تونست

کنم  دایکار بهتر پ نیگفت ادتونهیاونجا مشغول به کار بودم.  شونیرقانونیغ یخانواده و کارها نیا

 و برم؟

. گشتیدنبال آرش م سیبود که پل یشده بودم. اما چندوقت زیبود. از حضورش واقعا سوپرا ادمی

 تکون دادم و زمزمه وار لب زدم: یدست خودم نبود، حواس پرت، سر

 آرش؟! -

سر و گردن ازش بلندتر بود.  کیجا گرفت.  د،یدزدیکه نگاه ازم م یریدست راست نص رامش

 تر ادامه داد:آروم یرینص

 رشیگیسخت بود؛ اما پ یکم شیریداشت و دستگ یخارج تیمتاسفانه فرار کرد. خب تابع -

 و به هر حال مجرم شناخته شده. میهست

به نکرده که تا به امروز تجر یبیچرا؛ اما انگار که ناراحت شدم. حس گنگ و عج دونستمینم

همه کسم  هام،یکسیقعر ب یتو ییدوستم بود. چه روزها م،یکسیب یکه تو ییبودم. چه روزها

دست باد، به هر  یتو یافکارم، ذهنم مثل بذر انوسیاق یو شناور تو کردمیفکر م صدایشد. ب

 رامش، افکار متشنجم رو آروم کرد: یرفت. صدایسو م

 هی ؟یکنیرو بهت بگه. بعد تو فقط نگاه م نیهمه راه اومده ا نیا یریخانوم نص ز؟ییوا. ژا -

 بگو خب. یزیچ

 هام نشوندم.لب یبه رو یاومدم و به زور لبخند رونیعالم هپروت ب از

. اصال انتظار نیجا خوردم هم یلی! من فقط خزیهمه چ ی. شرمنده! ممنون برایگیدرست م -

 نداشتم.

دلم به  یکرد؛ اما گاه لیکه تمام درهام رو بهم تحم نیبود. با ا یهم دلم به فرارش راض دیشا

 تفاوتیآرش پسرشه، اونقدر ب دیهمون روز هم که فهم یشمیاگه ابر دی. شاسوختیحالش م

که االن  گه،یهزاران فکر د نکهیا ای. شدیم جادیامون اهمه یبرا یبهتر تیوضع کرد،یرفتار نم
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و  دیکش رفتیکه با چادرش ور م یریپشت نص یبود. رامش دست دهیرس انیبه پا ضاشانق

 تعارف زد:

 سرد شد. تونییچا -

 چونه گردش رو باال انداخت. یرینص

 .گهیفرصت د هیانشاهلل  ،یصرف چا یرو بگم و برم. برا نی! فقط اومدم ایمرس -

. رامش همراهم من ینخواب طوال هیخواب بود.  هیقدر با وقارتر شده بود. هنوز هم برام مثل  چه

رفتن برداشته بود که  یبرا یقدم یریاطالع داشت. نص یریبود؛ اما مطمئن بودم که از اومدن نص

 گذاشت. شیپا پ نیرادو

 که... میگم شده دار هی! ما یریخانوم نص -

 جواب داد: ترعیدرشت کرد و سر نیرادو یبرا خگر،یهاش رو توبچشم رامش

 . پدر من گم نشده. خودش رفته.زمینه عز -

 ،یریرفت و نص کردینگاهش م یرامش که با عصبانت سرکش یبرا یمتأثر یچشم غره نیرادو

 رو مخاطبش قرار داد: نیرادو

 همون رفتن؟ ایچند وقته گم شدن؟  -

 جواب داد: ت،یو جد یبدون در نظر گرفتن رامش، با سرتق نیرادو

رامش  یکارا ری. خب ما درگمارستانیب مشیاتفاق افتاد و برداون  یچهار ماه. درست از وقت -

رامش بهوش اومده بود، بهم اطالع دادن  یو من اصال نتونستم به بابا برسم. بعدش وقت میبود

 دیهعمه نا هیبده. البته ما  یکه اطالع نیرفته. بدون ا مارستانیو انگار خودش از ب ستیکه بابام ن

. گردهیمعتقده که بابا خودش برم یعنی گـه؛یهم نرفته. خواهرم م. اون جا میداشت رمیسم یتو

 اما چهار ماه شده.

کمتر دچار شوک  دایهاش به دندون گرفته بود و جداشک ختنینر یلب هاش رو برا رامش

حق داشت. من هم نگران بودم. از تمام روابطم استفاده کردم؛ اما  نیرادو ی. از طرفشدیم

تفکر،  یبعد از کم یری. نصشدیکنم. البته اکثر روابطم به آرش مربوط م داشینتونستم پ

 کرد. رتریز ور شیقهوه ا یهاچشم

 ! حواسم هست.نی. نگران نباشکنمیم یریگیمن پ -
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 ابروهاش کمرنگ شد. نیآروم تر شده بود. اخم ب یو کم دیکش یاز سر آسودگ ینفس نیرادو

 واقعا ممنونم! -

جواب  رفت،یو با چادرش ور م دادیرفتن ادامه م رونیب یبه راهش براطور که همون یرینص

 داد:

 .کنمیخواهش م -

چه خوش برخورد شده بود. همون طور دست به  نیبه در، کنار رفتم و رادو یرینص دنیرس یبرا

با همون  یری. نصمیپاگرد بود یراه گرفت. پشتش راه افتادم و حاال رو یریبه دنبال نص ب،یج

 نیکرد و رامش همراهش تا دم در رفت. رادو یخداحافظ ش،یمیس یهالبخند چال دار و دندون

تمام خاطراتم  یکه روز یاطی. حکردمینگاه م اطیح نیو من همون طور به ا گشتبه هال بر

که دوباره گل داده بودن.  یدیقرمز و سف یهاگل نیپله پاگرد نشستم. ا نیاول یتوش گذشت. رو

 که از نبود نصرت خان سواستفاده کرده و علف دار شده بود. یااغچهب

حاال که  خواستیهام رو بستم و دلم مپاگرد نشستم و زانوهام رو بغـ*ـل گرفتم. چشم یرو

باشه و خوشحالم که  یجار میزندگ یهارگ یتموم شده، فقط آروم باشم. آرامش تو زیهمه چ

 نشدم. یزندگ میتسل

تا  ش،یکه براق ییبایز روزهیآوردم. ف رونیراستم جا داده بودم، ب بیج یمادرم رو که تو گردنبند

هام رو مشت کردم و همون طور که . دستانداختینقصش م یب یهاچشم ادیابد من رو 

 یقطره اشک باش،یصورت ز یادآوریهام رو فشار دادم. از هام حلقه زانوهام بود، چشمدست

که  یزیتنها چ ،یبود. گاه یرتم نشست. آه که نگاه گرمش، چه بهار دلچسبصو یرو ،یاریاختیب

اش چهره یکه روز نی. ترس از اشدیبود که کمرنگ م ییهایادآوری موند،یاز خاطرات به جا م

 ترسناک بود. ،ییباتالق تنها یببرم، مثل رفتن تو ادیرو از 

 !نم؟یاجازه هست بش -

 فشیظر کلیهام رو باز کردم و رامش ههام رو به لرزه انداخته بود، چشمکه شونه یکیهُل کوچ با

 رو سمت چپم جا داد.

 تو دستت؟! هیچ -
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 یآور، صدا رتیح یگردنبد نقش بست. نگاهش همراه با برق یرو باز کردم و نگاهش رو مشتم

 بدون خشش رو دچار ارتعاش کرده بود.

 قشنگه. -

هاش لب یرو ،یو لبخند نرم دیکش شیبادوم یروزهیف یرو رو فشیو ظر یقلم یاشاره انگشت

ازش دل بکنم.  تونستمیقلبم بودم. نم یرو رشیتاث ریجا گرفت. حواسم پرتش بود و من درگ

. خودش هم کردیم خودیآدم رو از خودب دنشیکه د یاالعادهمثل نگاه کردن به اثر خارق

که خودم هم توش مونده بودم. بهش  یرفتار رییتغ نینبودم. ا شیسال پ هفتمنِ  دونستیم

صورتش  یاجزا یم کنه. نگاهم روباشم. بلد بود چه طور وابسته ششیپ شهیقول دادم که هم

هاش ختم شد. دستم سمت قفل گردنبند رفت و بازش کردم. گردنبند رو که و به چشم دیچرخ

جا  یآفتاب بود رو سمتش گرفتم. کم یبارون تو یطرهبه نگاه کردن ق هیدرخشش درست شب

لختش رو باال گرفت.  یموها جان،ی. با هخوردیچرخ م ،یزینگاهش، انگار شوق ر یخورد و تو

به گردنبد  یخم شد و گردنبند رو دور گردن بلندش انداختم. با ذوق، دست منهیبه سمت سـ*ـ

هام . با چشماومدیم داشت، یالبرانهکه طرح د شیمشک دی. به بلوز سفدیگردنش کش یتو

 دارش رو به من داد: حهیو نگاهش قر دمیخندیم

 دوست داشت. یمتیسنگ ق شهیسنگش اصله. مرجان جون هم -

 یگردباد خاطرات تلخ، من رو تو نینوک انگشت شستم، نم چشم چپم رو گرفتم. هنوز هم ا با

 . متوجه حالم شد و زمزمه کرد:کردیخودش حل م

 !؟یخندیبهم نم میخاطره بگم از بچگ هی -

 نازک کرد. یراه گرفت. چشم پشت دنیخند یهام برالب ناخواه،

 انداختیرو م نیکه مامانت ا ی. راستش از همون موقعگمیاشکال نداره تو بخند. من م -

دلم  یعروسش گذاشته. منم تو یرو برا نیا گفتیهم بهم م شهیگردنش، دوستش داشتم. هم

 شم. زییزن ژا دیگردنبندم شده، با نیاگه به خاطر ا گفتم،یتندتند م

هاش که شونه یسر داد، به طور یاجانانه یاتر شد و قهقهکردنش درشت تیاذ یبرا هامچشم

که  نیاز ا شتریب یلیدوستش دارم. خ یلیاز خ شتریب یلیمن خ دمیفهمیبه لرزه افتاده بود. تازه م
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هاش اش جمع شد. نگران، شونهچهره ،یاو لحظه دی. بلندتر خنددیگنجیت مکلما فیتوص یتو

 گرفتم. ور

 حواست به خودت باشه؟ شتریب دیبا دهید بیشد؟! نگفتم استراحت کن؟! نگفتم طحالت آس یچ -

اش رو باز . گره چهرهدیو اشک تا پشت پلکم رقص ختیر یتند بیدرست مثل گذر از ش قلبم

 دارش داد.و قوس کیکوچ ینیبه ب ینیگرفت. چ یکرد و نفس سخت

 .دمیخند یادیز کمی. ستین یزیچ -

 شدم: خگریکه دست خودم نبود، توب یو با بغض دستپاچه

 نخند! -

براق  ییهاکه عروسکش رو گرفته بودن، با چشم یالبخندش رو جمع کرد و مثل دختربچه ناباور،

 هام، سقوط کرد.سن چشم یاز رو ی. قطره اشککردینگاهم م ،یاز دلخور

 !یری. اصال فکرشم نکن خودت رو از من بگیمن یهییتو تنها دارا -

 لب زد: داد،یم یزیهاش کرد و همون طور که فشار رمحبت دست یرو گره گرما هامدست

 !زییژا -

و آزار  یسردرگم ن،یماب یکرده بود. حالت رانمیها، واز دست دادن نیبودم و ا ختهیهم بهم ر هنوز

اش به سمت شونه ،یاشباع شده از دلتنگ یبا دل هوا،ی. بگرفتیاز کجا نشأت م دونستمیکه نم

 خم شدم و زمزمه کردم:

 ؟یشه موهام رو ناز کن یم ؟یشه بغلم کن یم -

سرم  یاش رو روهام شد و دست راستش رو از پشت کتفم رد کرد. چونهچپش گره دست دست

 گذاشت.

 شه. یم زیتو همه چ ی. براشهیم -

گرفتار  هوایکه دل آدم ب یابه غروب جمعه هی. درست شبختیریهام ماراده از چشم یب اشک

 ،ی. راستدادیاما بودنش، روحم رو جال م داد؛یمغزم رو فشار م شون،ی. افکار پرشدیم یدلتنگ

 . لب زدم:میکاشتیباغ م یکه تو یگل محمد ی. بودادیگل م یامروز عطرش بو

 .رمیجا نم چی. هرمینترس! نم گهیکارام رو کردم که بمونم. د -

 دونم. یم -
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تر گرفتم هاش رو محکمالعملش داشتم. دستبود که از عکس یآرامشش، برعکس تصور نیا

 .دمیباال کش ینیعشق. ب نیا یمن رو به خودش چسبوند. آروم بودم تو شتریو ب

 ؟یمن هیاصال عاشق چ ؟یتو چرا عاشقم -

حال  خواستمینم گهی. از جوابش. از نگاهش. ددمیترسیهاش نگاه کنم. مبه چشم خواستمینم

دل بودن. صداش که به خاطر چسبوندن  ینهییها آهاش بخونم. اصال چشمرو از چشم یکس

 :دیچیگوشم پ یاش به سرم بم شده بود، توچونه

. قد نچندان تیاقهوه یموها نی. اتیمشک یها. اون چشمتیمن، عاشق خودتم. عاشق همه چ -

گردت که انگار  یها. چشمرهیکه قلبم براش م شتی. ته رتیو صورت استخون یدیبلندت. سف

 ...یهاپرپشتت. لب ی. ابروهاتیقوس دار استخون ینی. بدنشیکش

 د:صداش ادامه دا یزدم. با همون طرح خنده تو یجونیمکث کرد و لبخند ب دیجا که رس نیا به

عاشق اخالق سرد و گرمتم.  یرو دوست دارم. حت نتی. من همینیکردم؟ تو هم فتیخوب توص -

. شهینم شیها حالحرف نی. خالصه، آدم عاشق اگذرهیم یذهنت چ یتو دیفهم شهیکه نم نیا

 لحظه بودم. نیمن هفت سال، منتظر ا

 یزی. بهتر از چکردمیکه فکر م یکرد. اصال بهتر از اون فیخوب توص یلی. من رو خگفتیم راست

بودم. ضربان قلبم آروم گرفته بود  دهیرو ند یانهیوقت بود آ یلی. خدادنیبهم نشون م هانهیکه آ

 یرفمن رو فتح کرد. ح م،یزندگ یعشقش تو هی. عاقبت، هجوم ناگهاندمیکشیو منظم تر نفس م

 رو که بهش قول داده بودم زمزمه کردم:

 رم؟یبرات بم شهیندارم. م شتریخواسته ب هی ،یشد زمیدوستت دارم. حاال که همه چ -

زدم  یبه شدت حساسه. لبخند پررنگ دونستمیدستش بود گرفت و م ریکه ز ییاز بازو یشگونین

 قرارمیکنارش مردن. انگار حاال آروم بودم. حال ب یهاهیثان یهام رو بستم. دردهام توو چشم

. همه راز ها برمال نیبهتر از ا یزیهام مرحم عشق گذاشت. چه چزخم یرو کوک کرده بود. رو

. شدمیتر معشق وابسته نیشد و من به ا دایپ زیهامون. همه چچشم یعشق تو یحت بود؛شده 

تنم  ریحر د،یام یهامرحم داشته باشن. شکوفه یرو برا گهیآدم د هیاشون، ها، همهکاش آدم یا

. دمیشنیعشق و محبت رو م ی. سمفوندمیشنیو لوح دلم، نقش و نگارش رو گرفت. م شدن

 ادامه داشت. یحال، زندگ نیو سرخوش و فرخنده از ا کردمیپوستم حس م ریآرامش رو ز نیا
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 «عشق پنهان چشمانت! یحت شود؛یبرمال م یروز یراز هر»

 99اسفند  _98. مهرانیپا

 

 "نیکه همراه رمان ُعدول بود یتمام لحظات یتشکر برا "

 

 

*** 

 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با

 نگاه دانلود منتشر شده است. تیدر امده و در سا ریرمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحر نیا

 
 
 
 
 

 منبع نگارش:
 

ارتباط با نویسنده:

 
 
 
 
 
 

https://negahdll3.ir/threads/304378/
https://negahdll3.ir/members/91118/
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