
نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

1 
 

 

 براي ترویج فرهنگ کتابخوانی به ما بپیوندید

https://telegram.me/caffetakroman 



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

2 
 

 



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

3 
 

 ) سیاه رویاي( پدرم گناه تاوان

 موحد مهسا:قلم به

telegram.me/caffetakroman 

 : مقدمه

 ، ببینم رویا است قرار کردم می فکر من

 .. اما

 !کردند بیدارم ، بخوابم که این از قبل

 .شوند می بزرگ اشتباهاتشان با ها آدم اما کردم اشتباه خیلی

 .مادربزرگم حتی مادرم؛ همچنین پدرم؛ طور همین نیست؛ خوبی آدم پدربزرگم

 !داشتم دوست را ها آن همیشه من اما

 ..شوند می منصرف من داشتن دوست از ها آن که طور این

 !نشدم منصرف ها آن داشتن دوست از وقت هیچ من

 .. دارم تاریکی دنیاي من

 نخواهــد بیــرون آن از خــوبی هــاي چیــز کنــی بــاز را آن اگــر کــه بســته جعبــه یــک مثــل درســت
 .آمد

 ! خیال یک! وهم یک.. است بوده بزرگ دروغ یک من زندگی
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 ام، سیاره به برگردم دارم دوست

 فضا؛ به

 ! پلوتون به شدم پرت شدم پرت من

 ندارم، دوست را او

 .گذارند می سرش به سر دارند همه شده؛ کالفه؛طرد تنها؛ و تک

 .بود کابوس یک من زندگی بگویم بهتر

 .زند می چشمک ناپذیر برگشت هاي راه ها وقت بعضی

 است، کردن زندگی فهمیدن را حقیقت

 شد؛ خواهی نابود فورا بفهمی اگر شاید

 ..اما

 شوي، می نابود آرام آرام نفهمی اگر

 ..کنی می انتخاب

 .ندارد وجود درستی راه ، اشتباه گزینه دو بین

 .بدهد آزارت کمتر که کنی می انتخاب را اي گزینه

 ...و روي می راه بدترین از

 :آغاز
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 مـی  بـازش  لرزیـد  مـی  اسـترس  شـدت  از کـه  دسـتانی  بـا  شـود،  مـی  بلند تلفنَم اس ام اس صداي
 :کنم

  " کجایی؟ االن خب"

 موقعیت؟ این در بودم می باید فشارم،کجا می روي را دندانم

 :کنم می تایپ تند تند 

  "باشم؟؛خانه باید کجا" 

 دسـتانم  بـس  از. کوبـد  مـی  ام سـینه  بـر  وار دیوانـه  قلـبم . شـود  مـی  بـاز  شـدت  بـا  اتاق در همزمان
 .تخت روي افتد می و خورد می قل دستم درون در تلفن لرزد می

 مـی  سـمتم  بندد،بـه  مـی  را اتـاق  در آرام کـنم،  مـی  نگـاه  مـروان  بـه  چشـمی  است،زیر پایین سرم
. کـنم  مـی  فـرو  دسـتم  پوسـت  در تنـد  تنـد  را نـاخنم . لـرزد  مـی  پاهایم اضطراب شدت از حال. آید

 :ایستد می سینم به سینه

 میگن؟ راست_

 ! است بغض جوابش

 ! است اشک

 ! است هق هق

 ..  نمی...  نمی من داداش..د_
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 کـه  مـن  بـر  لعنـت . شـد  بـارانی  هـایم  چشـم  بـاز .  بـزنم  حـرف  داد نمی اجازه بود لبم در که بغضی
 .انداختم چاه این در را خودم ، خودم

 !  مروا نداشتم انتظار تو از:  کوبد می دستم به جانی بی مشت

 ! شکند می را کمر ها حرف بعضی ولی ندارند وزن ها حرف

 :کند می بیداد صدایش در پنهانی بغض

 ! ؟ باشه شکممون تو سرمون عمر یک کردي کاري چرا_

!  شـود  مـی  عاشـق  دیگـر  آدمیسـت . نشـوند  سـرازیر  هـایم  اشـک  تـا  فشارم می هم روي را هایم لب
 !!  نیست که خودش دست

 کنم؟ کار چی حــاال:پرید دهانم از حرف این که شد طور چه دانم نمی

 هـا؟  ؟ کنـی  کـار  چـی : توپـد  مـن  بـه  ، ام کـرده  نثـارش  فحشـی  انگـار  کـه  کنـد  مـی  نگاهم طوري
 رو آبرومـون  خـوب !  مریـزدا  دسـت  مـروا  مریـزاد  دسـت  بکنـی؟  کـه  مونـده  هـم  کـاري  دیگـه  اصال

!  کنـه  نمـی  گفـتم  همـه  بـه  بـود،  راحـت  تـو  بابـت  از خیـالم  حـداقل ) میره بال صداش تن!! ( بردي
 دیگـه  ریخـت  اگـه  آبـه  مثـل  آبـرو ) فشـارد  مـی  هـم  روي را هـایش  لـب ( امـا  نیست کارها این اهل

 !  جان خانم نمیشه جمع

 .انداخت می خط خرابم اعصاب روي بر گوشی زنگ صداي

 دسـتش  در گوشـی  صـفحه  بـه  چشـمی  زیـر .زنـد  مـی  چنـگ  میـز  روي از را گوشـی  سـریع  مروان
 مـی  تنـد  تنـد  ایستد،سـپس  مـی  حرکـت  از قلـبم  اي لحظـه  بـراي  اسـم  آن دیـدن  با. کنم می نگاه
 ! زند
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 ! بله؟:دهد می جواب سپس اندازد می من به نگاهی نیم مروان

_... 

 ! ؟ نداري ناموس خودت مگه مرتیکه:مروان_

_... 

 .  اندازد می تنم بر خفیفی لرزش گوشی ممتد بوق صداي و

 ! ؟ عشقت بود این:  است شده روحم سوهان مروان خند نیش

 کشـیدم  مـی  خجالـت  خـودم  از!  بـود  شـده  پنهـان  غمگیـنش  چشـمان  پرده پس در عجیبی بغض
 ! بودنم ساده از!  رفتارم از. 

   گفت؟ چی:زنم می لب بغض با

 !  آورد می در پا از را آدم بالتکلیفی رود، می هم در مروان هاي اخم دوباره

 کشـت  مـی  را مـن  داشـت  کـه  نـاگواري  اتفـاقی  دهـد،  مـی  نـاگوار  اتفاقی از خبر اعصبانیش صداي
 ! 

 ..... مروا..  مروا:مروان_

 ! راهش به سر خواهر حماقت از هایمان، بدبختی تمام از ، گرفته بغضش دانستم می

 کـردي  نـابودم  مـروا :  کشـد  مـی  عمیقـی  نفـس  صـندلی،  روي افتـد  مـی   شود، می شل هایش زانو
 ... گفتم بابا به وقتی ،مروا
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!  شکسـت  کمـرش  مـروا :  کشـد  مـی  چشـمانش  بـه  دسـتی . فشـارد  مـی  هـم  روي را هایش دندان
 !  دختر شکست بابا کمر

 سـرازیر  هـایم  گونـه  از شـده  رهـا  اسـیرانی  همچـون  هـایم  اشـک  شـکند،  مـی  بـرادرم  بغض آهسته
 .شوند می

 بـرد  یـادم  از را خوبیـات  تمـام  کـه  بـود  بـزرگ  آنقـدر  بـدیت  ایـن  ، مروا کردي نابودم:دهد می ادامه
 !  دختر کردي بد ما همه به کردي بد خودت به تنها نه تو چون!! 

 یعنـی  عشـق !  بـرد  مـن  از آبـرو  عشـقت  فرستادم،سـاواش،  لعنـت  خـودم  بـر  کـه  بـود  لحظه همین
 )جنگه ساواش اسم معناس. ( ساواش اسم مثل درست!  جنگ یعنی عشق..  آبرویی بی

 بـراش  هـم  عکـس :  ایسـتد  مـی  شـدم  خـم  زانـوي  جلـوي  شـود  مـی  بلنـد  جایش از مروان ناگهان
  ؟ فرستادي

 کـه  بـود  چـه  معصـیت  ایـن ! ؟ شـدم  مرتکـب  مـن  بـود  گنـاهی  چـه  این!  شود می آوار سرم بر دنیا
 سـرازیر  امـان  بـی  هـا  اشـک  دوبـاره  و کشـد  مـی  تیـر  قلـبم ! ؟ بود افتاده من جان به خوره همچون

 .شوند می

..  مـروا :  کوبـد  مـی  پیشـانیش  بـه  دسـت  کنـد،  مـی  دریافـت  را جـواب  مـن  هاي اشک از که مروان
 مروا..  مروا

 در کـه  پـایین  قـدر  اسـت،آن  پـایین  سـرم .  زنـد  مـی  صـدا  مکـرر  را اسـمم  و چرخـد  مـی  اتاق دور
 بـودم  کـرده  کـاري !  کـردنش  بلنـد  روي نـه  دارم را کـردنش  بلنـد  نـاي  نـه  اسـت،  رفتـه  فرو سینم

 .اطرافیانم به برسد چه بودم شده متنفر خودم از دیگر که
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 کاهـدون  بـه  زدي ؛ مـروا :  کنـد  بـاز  حـرف  بـه  لـب  گـذارد  نمـی  ایسـتد،بغض  می رویم به رو دوباره
 !! 

 .بروم فرو زمین در شوم آب خواهم می.  رود می تر پایین سرم

ــا را دســتش ــو دختــر:  گیــرد مــی ســمتم بــه اعصــبانیت ب  اصــال ؟ کــردي توکــل بهــش چطــور ت
 کیـه  گفـت  بهـت  اصـال  ؟ کارسـت  چـه  کیـه؟  مـادرش  کیـه  پـدرش  ؟ کیـه  مردیکه این میدونستی

  ؟

 ! بودنم ساده از جایم، بی اعتماد ام،از خسته

 !!  است اشک و آه جوابش هم باز

  ؟ کیه گفت بهت ؛ بده جوابمو:  زند می لب آهسته اما اعصبانی

 . حسینی ساواش:  نالَم می هق هق با

  ؟ بود خودش هاي عکس ها عکس فهمیدي تو اصال همین؟_

 و دلیـل  اصـال  ؟ گفـتم  مـی  چـه . اسـت  شـده  فرمـا  حکـم  زبـانم  بـر  کـه  تلخیسـت  سـکوت  جوابش
 حـق . بـودم  سـاده  مـن  کـه  فهمیـد  نمـی  بـرادرم  اصـال  ؟ داشتم بودنم ساده اثبات براي هم مدرکی

 ! بود مان همه آبروي نگران االن چون داشت هم

 بـا  رفتـی  بـا  وقتـی  مـروا :  گـذارد  مـی  ام شـانه  روي را دسـتش  ؛ نشـیند  می کنارم و کشد می آهی
 بابـا  از آتـو  یـک  دنبـال  عمـه  و خالـه  نفهمیـدي ! ؟ نشـدي  مـا  آبـروي  نگـران  شـدي  دوست پسر آن

 بهـت  کـم  ؟ زدم حـرف  باهـات  کـم  ؟ کـردم  نصـیحتت  کـم  دختـر ) داد ادامـه  بغـض  بـا ! (؟ هستند
 ! ؟ نکن اعتماد ، نبند دل گفتم
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 بـه  کـنم  مـی  شـروع  و کـنم  مـی  صـورتم  حایـل  را دسـتم  ؛ شـکند  مـی  را اتاق سکوت من هق هق
 بـراي  و بجـنگم  نگـرفتم  یـاد  وقـت  هـیچ ! کـنم  گریـه  بلـدم  فقـط !  اسـت  همـین  همیشه ، زدن زار
  کنم تالش دارم دوستش که چیزي آوردن دست به

 : آورم می باال را سرم مروان جان بی صداي با

  ؟ حسینی ساواش گفتی:مروان_

 یـک  را زنـدگیم  تمـام  کـه  اسـمی . نیـاور  زبـان  بـر  را اسـم  ایـن  دیگر بزنم داد سرش خواهد می دلم
 !  کرده خراب شبه

 از را ایــن!  اســت شــده زدنــش حــرف مــانع لعنتــی بغــض آن هــم بــاز ، کشــد مــی عمیقــی نفــس
 .فهمم می کشد می تند تند که نامنظمی هاي نفس

 ! ؟ کنی نامزد این با خواستی می:  کند می زمزمه آرام

 .شده روحم سوهان خندش نیش

 هـم  احمـق  لقـب  امـا  متاسـفم )  کشـد  مـی  عمیـق  نفـس ... ( حـد  ایـن  در کردم نمی فکر: مروان_
 هـم  لحظـه  یـک  حتـی  کنـی  تکیـه  بهـش  عمـر  یـک  خواسـتی  مـی  تـو  کـه  آدمـی  این کمه، برات

 ! نبود پشتت

 هـزاران  کـه  کنـه  مـی  کـاري  احمـق  یـک  گـاهی  کـه  حیـف : کشـد  مـی  گـردنش  پشـت  بـه  دستی
 .کنه جمعش تونه نمی عاقل

 احمـق  شـود  عاشـق  کـس  هـر  مگـر  خـدایا . خـورد  مـی  هـم  بـه  حـالم  خودم به احمق لقب دادن از
 .ندارم آه و اشک جز جوابی. اندازم می پایین را سرم ؟ است
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 کـردن  دعـا  میـاد  بـر  دسـتم  از کـه  کـاري  تنهـا  فقـط !  کـنم  کار چه نمیدونم:  رود می در سمت به
 ! هممونه آبروي حفظ براي

 !  داره دوستم:  نآلَم می مردد

 از کـه  کشـد  نمـی  ثانیـه  بـه . افتـد  مـی  تـنم  بـه  خفیفـی  لـرزش  کـه  گـردد  می بر سمتم به طوري
 .شوم می پشیمان حرفم

 .آورد می باال را چانم دستش با نشیند، می کنارم

 !  کن نگاه هام چشم تو:  گوید می غضب با

 .ندارم را کردن بلند سر توان ندارم، را خشمگینش هاي چشم به کردن نگاه توان من اما

 نکنــه درد دسـتت  ؟ ناموسـم  بـی  مـن  ؟ غیـرتم  بــی مـن :  فشـارد  مـی  دسـتش  در بیشـتر  را چـانم 
 !!!  واقعا نکنه درد دستت!  مروا

 .فرماست حکم بینمان سکوت دقیقه چند.  کند می ول را چانم و کشد می پفی

 !!  شدي کور که واقعا:  زند می کند،لب می نگاه نامعلومی نقطه به که حالی در

 خشـمگینش  نگـاه  زیـر  تـوانم  نمـی . کنـد  مـی  نگـاهم  اعصـبانیت  بـا  فشارد، می هم روي را دندانش
 .اندازم می تر پایین را سرم بیاورم، طاقت

ــادون آخــه د_ ــارو االن!  ن ــه عکســات ی ــتک داره دستش ــه پش ــی میزن ــرده م ــراش گ ــم ب ــم ه  مه
 واسـه  توعـه،ذلتش  واسـه  آبـروییش  بـی  دختـر  ؟ تـو  بـه  بگـم  چـی  مـن  ؛ آخه د!!  کجایی تو نیست
 تحمـل  رو هـا  عمـه  ، عمـو  طعنـه  و کنایـه  بایـد  چقـدر  امـروز  از میـدونی !  توعه واسه خفَّتش توعه،
 ! ؟ کنیم
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 .شود می روانه هایم اشک آرام آرام و میشود کوبیده سرم به پتک مانند هایش حرف تمام

 .رود می بیرون در از و شود می بلند جایش از شود، می ناامید من زدن حرف از که مروان

 ! ؟ بود سالم چند من مگر! کشم می آه

 بـه  تـا  دهـم  مـی  کـش  را دسـتم .. دهـد  نمـی  بـه  را کردنـی  فکـر  هـیچ  فرصـت  تلفـن  زنگ صداي
 . افتد می دستم از تلفن خورد می صفحه روي اسم به چشمم که همین اما. برسد تلفن

 چــی:  پیچــد مــی گوشــم در نگــرانش مــثال صــداي. کــنم مــی لمــس را پاســخ گزینــه اختیــار بــی
 ! شد؟

 روي رو دســتم! بــود؟ همــین نگــرانیش تَــه! همــین؟! شــد؟ چــی شــود، مــی ســرازیر هــایم اشــک
 ! نرسد گوشش به شکستنم صداي تا گذارم می دهانم

 ! مروا؟:ساواش_

 مـی  صـدایم  لحـن  همـان  بـا  هـم  هنـوز  لعنتـی !  لـرزد  مـی  دلـم  دوبـاره  زبـانش  از اسمم شنیدن با
 .کند

 .. زنم می زار و کنم می قطع را تلفن

 .ایستاده روبرویم محمد خوشحال صورت آورم، می باال را سرم ، شود می باز اتاق در

 ! شده؟ چی: گویم می دارم خش صداي با

ــی ســرم روي را کــوچکش هــاي دســت ــه چــرا! آبجــی؟:  کشــد م ــروز! ؟ کنــی مــی گری ــنج ام  پ
 ! پاشو پاشو ، مادربزرگ خانه بریم خواهیم می! ها شنبست
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 باشد، لبخند به شبیه آید،شاید می کش ام گونه هاي ماهیچه

 ! اندازد می گریه به مرا بیشتر هایش حرف اما

 .نیست خوب حالم امروز من ، برو تو محمد: زنم می لب

 مـی  گریـه  چـون ! لـوس  گفتـی  مـی  مـن  بـه  یادتـه :  شـود  مـی  روحـم  سوهان خندش و خندد می
 ! لوس دخترِ شو بلند) خندد می هم باز( کنی می گریه داري خودت اما کردم

 کـردي  کـار  چـی  مگـه ! بـردي  رو آبرومـون  میگـه  مـروان : دهـد  مـی  ادامـه  آرامـی  صـداي  با سپس
 مروا؟

ــه ــورت ب ــرادر ص ــالم 7 ب ــره س ــوم،هنوز خی ــت میش ــی! بچس ــواهم نم ــاي خ ــیش دنی  ازش را بچگ
 مـی  او بـه  سـنش  از بیشـتر  دارد مـان  خانـه  داخـل  اخیـرِ  هـاي  اتفاقـات  که کنم کار چه اما  بگیرم،
 ! گوید

 ! باشه شکممون تو سرمون کردي کاري میگه:  دهد می ادامه هیجان با

 !بریش می روز یه دونستم می! شکمش؟ تو کردي رو مروان سر آبجی ایول:  میزند قهقه

 ناگهـان  مـن  مثـل  امیـدوارم ! .. کـوچکم  بـرادرِ  کوچـک  دنیـاي  بـه  زنم،لبخنـدي  مـی  تلخـی  لبخند
 ! بزرگها آدم دنیاي در نشود پرت

  برو تو محمد:گویم می

 .رود می بیرون اتاق از گوید؛آرام نمی چیزي اما شود می ناراحت

 .نیست خودم دستم ها نخواستن این که کنم کار چه ما اما سوزد می برایش دلم
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 ! کشد می بیرون پوچ افکار این از را من و میشود بلند تلفنم زنگ صداي

 .میزند چشمک صفحه روي "ساتین" کنم؛اسم می نگاه تلفن صفحه به

 .است ساتین بدهد دلداریم تواند می فعال که کسی تنها کنم می فکر

 الو_

 ! مروا:پیچد می گوشم توي نگرانش صداي

 از شـدم،  متنفـر  اسـمم  از کـه  روزهـایی  در! کننـد؟  مـی  تکـرار  مکـرر  را اسـمم  همـه  روزها این چرا
 ! چسپاندم اسمم به که ننگی این

 هوم:دهم می جواب ترس با

 ! ام زنده بشود راحت خیالش خواست می شاید..کشد می عمیقی نفس

 .داد توضیح رو موضوع برام ساواش! پیشت؟ بیام خواهی می:ساتین_

 نه:میزنم خند نیش

 ! برداره؟ را تلفنت خواد می بابات:ساتین_

 .ام بچه مگه_

 !  نه:ساتین_

 .کنم می قطع را تلفن خداحافظی ندارم،بدون هم زدن حرف حوصله حتی دیگر

 .میسوزد خودم حال به دلم.. ریزم می اشک آرام و زانویم روي گذارم می را سرم
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 هــاي حـرف  گذارد،همــه نمـی .تنهــایم "تـو  یــا هیشـکی  یــا" گفـت  بهــم کـه  اولــی روز همـون  یـاد 
 ! جوند می را مغزم خوره مثل دارند!  رود می رژه ذهنم در ساواش عاشقانه

 راحـت  پـیچ  در پـیچ  هـاي  فکـر  از" مـروان  قـول  بـه  بشـوم،  سـرگرم  کمـی  تـا  دارم مـی  بر را تلفن
 "بشم

 بودن هم بی ساعت این بر مرگ اي...بودن غم ابد تا جهانِ به تُف اي"

 "شما آغوشِ بر مرگ او بر ننگ اي...شما نوشِ خودش هست، جا همه یادش!

 ؛ ساواش هاي پیام سر روم می سریع

" 

 ! شده؟ چی_

 ! کجایی؟ مروا_

 ! خوبه؟ حالت_

 بده جواب حداقل_

 مروا_

 .. فهمی نمی چرا دارم دوستت خدا به مروا_

 نزاریا تنهام وقت یک مروا_

 ! هات؟ قول تموم تَه بود این_

  بفرست نقطه یک حداقل مروا_



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

16 
 

 ! هستی؟ مروا_

 ! عشقم؟_

  مروایی؟_

 .شم فدات بده جواب خانومی_

  " مروام؟_

 تــاوان بایـد  دختــر همیشـه  چـرا ! اســت؟ گنـاه  داشـتن  دوســت مگـر ..میشـوند  ســرازیر هـایم  اشـک 
 !بدهد؟

 

 هـاي  قـول  پـس ! شـد؟  چـه  هایـت  قـول  گویـد  مـی  مـن  بـه ! بـود؟  همـین  ساواش نگرانی تَه یعنی
 ! شد؟ چه خودش

 . ایستاده در چهارچوب در پدرم. افتد می دستم از گوشی هراسان من و شود می باز اتاق در

 .افتد می چشمم گوشه از اشکی اختیار بگیرم،بی باال را سرم توانم نمی شرم از

  دستته؟ گوشی چرا:لرزاند می را بدنم پدرم دار خش صداي

 .نیست ممکن برایم زدن حرف که شرمندم آنقدر. ندارم جوابی هیچ

 .کوبیدم خانوادم سر به که پتکی این از خودم،خسته شرمی بی این از خستم

 !  میرود تر پایین سرم! نشیند می کنارم آید می آرام.بندد می را در پدرم

 .بشوم شرمنده بیشتر من و بزند حرفی هم باز پدرم ترسم می



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

17 
 

 ! کردي؟ رو کار این چرا: میگوید آهسته پدر

 بـه  را دسـتش  هـی  و بـود  پـایین  سـرش  کـردم،  نگـاهش  آوردم بـاال  را سـرم  ثانیـه  یـک  براي شاید
 .کشید می چشمش

 ! من به لعنت

 کردم؟ کار چه گذاشت می سرم به سر همیشه که پدري با من

ــاهی ــک گ ــتباه ی ــاوانش اش ــی ت ــنگین خیل ــت،تاوان س ــودش دادن اس ــی خ ــن از دارد، درد خیل  ای
 .ترسم می دادن تاوان

 بـرات  خواسـتی  چـی  گذاشـتم؟  کـم  بـرات  چـی :میدهـد  ادامـه  آلـودش  بغـض  صـداي  همـان  با بابا
 فـراهم  بـرات  خواسـتی  چـی  هـر  وقـت  هـر  مگـه ! نبـود؟  خـودت  حرف،حـرف  همیشه مگه نخریدم؟
 نکردم؟

ــودم دل دو ــزنم، را حــرفم ب ــه،فقط مشــکل آره "بگــویم خواســتم مــی ب  خواســتم چــی هــر همین
 امـا .. بـود  محمـد  و مـروان  بـراي  فقـط  محبتتـون  همـه ! کـردي؟  محبـت  بهـم  کی اما! خریدي برام
 مـورد  دارم نیـاز  هـم  مـن  کنـی؟  محبـت  بهـم  دارم دوسـت  هـم  مـن  فهمیدي وقت هیچ! چی؟ من

  "بگیرم؟ قرار توجه

 گریـه  هـا  شـب  کـه  کسیسـت  از بـدتر  ، شـود  مـی  داغـون  ذهـنش  در کـه  کسـی  فهمـم  مـی  حاال
 .میکند

 مـی  احسـاس  امـا  بیـنم،  نمـی  درسـتی  چیـز  تاریـک  اتـاق  ایـن  در. انـدازد  مـی  پـایین  را پدرسرش
 . کردم تآ را پدرم کمر کنم
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 پایین خورد می سر چشمم گوشه از اشکی قطره. سوزد می چشمایم

 !گذاشتم؟ کم برات چی بگو خب:بابا_

 .هیچی:میگویم هایم گریه میان

 ندیـده  را پـدرم  اشـک  وقـت  هـیچ  گیـرد،  مـی  شـدت  ام اندازد،گریـه  مـی  پایین را سرش دوباره بابا
 .بودم

 بـه  دسـت  وقتـی  اصـال ! ببـرم؟  کجـا  را آبرویـی  بـی  ایـن :کشـد  مـی  خیسش هاي پلک به دستی بابا
 ) نداد ادامه را حرف... ( د! کردي؟ هم رو ما فکر زدي کاري همچین

  فرستادي؟ هم عکس نکنه:آورد می باال را سرش ناگهان

  دهاتیه؟ پسرِ اون دست هام عکس همه بگم! گفتم؟ می چی

 .نفعته به چون! بگو ،راست!نگی دروغ مروا؛فقط:بابا_

 .اوهوم:نالم می دارم خش صداي با

 ! شد آه به تبدیل بابا شده حبس نفس

  ؟!بود کی پسره:بابا_

 .حسینی ساواشِ:نالم می

  میگه؟ راست فهمیدي کجا از:زنه می خند نیش بابا

 . میگه راست بابا ،! فکر تو میرم
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 .خودمونه روستاي از. حسینی ساواش. بود بابا؛خودش نه_

ــه بزنــد،باالخره حــرف توانســت داشــت،نمی بغــض  رو عکــس کــدوم: شــود مــی مســلط خــودش ب
  فرستادي؟ براش

 ! حجاب بدون هاي عکس آن! را؟ ها عکس دادم می نشان چطور

 .میدهم بابا نشان حجاب با عکس یک. دارم می بر را گوشی لرزان هاي دست با

  نمیگی؟ که دروغ فرستادي؟ هم باز:بابا_

 . شناسد می کس هر از بهتر را من بابا. کشم می آه

 .میدهم تکون منفی نشانه به را سرم تردید با

 ایـن  قـدر  ایـن . بـود  شـده  مـن  قلـب  مهمـان  کـه  بـود  اي هفتـه  یـک  آبرویی،خفت،اهانـت  بـی  این
 ! بغض به بودند شده تبدیل و بود کرده پیدا راه گلو به قلب از که بود زیاد دردها

 .کرد تشنج هم باز تو خاطر به دیشب! نکردي؟ رو مادرت مریضی فکر:بابا_

 اصـال ! داشـتم؟  پـاکیم  بـه  کـه  هـایی  ادعـا  همـه  بـود  ایـن  چکـد،  مـی  چشمم گوشه از اشکی قطره
 نتـوانم؟  مـن  چـرا ! نیسـت؟  پسـر  یـک  بـا  روز هـر  سـاتین  مگـر ! باشـد؟  گونه این باید ما زندگی چرا
 هـا  عمـو  و عمـه  و روسـتا  مـردم  حـرف  خـاطر  بـه  بایـد  کـی  تا! کنیم؟ می زندگی قجر عهد در مگر
 ول را دامنمـون  مـردم  حـرف  امـا  کـردیم  تـرك  را روسـتا  کـه  هاسـت  سـال ! کنیم؟ زندگی طور این

 .کند نمی

 مگـه ! نـامردن؟  زمونـه  دوره ایـن  هـاي  پسـر  نگفـتم  بهـت  مگـه :شـود  می بلند بابا آلود بغض صداي
 ! داره؟ دوستت کردي فکر! نگرانته؟ کردي فکر! بدن؟ بازیت تونند می نگفتم بهت
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 آبـروییش  بـی  بـدبخت  آخـه  د:آورد مـی  جلـو  تهدیـد  نشـانه  بـه  را شود؛دسـتش  مـی  عصبی ناگهان
 ...! تو اما شه نمی هیچیش پسره اون! توعه واسه توعه،ذلتش واسه

 هـا  آمـدن  نـوع  بهتـرین  از یکـی  ولـی  نباشـد  قشـنگ  شوند،شـاید  مـی  سرازیر اختیار بی هایم اشک
 .است آمدن "عقل سرِ"

 بـراش  عکـس  گلـوت  بـنِ  نذاشـته  چـاقو  کـه  کسـی  اصـال ! بگیـرم؟  رو کـی  یقـه  بـرم  مـن  حاال:بابا_
 .فرستاده خودش دخترت گه می بگم بهش چیزي برم من بفرستی

 یـک  نـادانی  سـرِ  از آدم اوقـات  گـاهی . شـود  مـی  بیشـتر  ام گریـه  شـدت  و رود مـی  تـر  پـایین  سرم
 کـاري  کنـد  عاقـل  چـرا ( اسـت  مـن  حکایـت  ایـن  میشـود،  پشـیمون  سـگ  مثل بعد کند می کاري

 !)پشیمانی؟ آرد باز که

 .رسم می هم اون حساب) کشه می آه( بگو بیا کرد کاري هر این گفتم مروان به من:بابا_

 او بـه  را چیـز  همـه  توانسـت  مـی  کـه  بـود  بـدنش  تـوي  جنـی  اما نداشت، غیب علم ،!مروان. برادرم
 .....من مروان جاي به کاش کنم می آرزو اوقات گاهی بگویو،

 دادي، انجــام را حماقــت ایــن کــه حــاال:بــدهم ادامــه را افکــارم گــذارد نمــی بابــا صــداي
 حتـی  اینکـه  خـاطر  بـه  نمازیتـه،  بـی  خـاطر  بـه  همـه  هـا  این بدون اما. کرد نمیشه گذشت،کاریش

 بخـون؛هیچ  را نمـازت  گفـتم  بهـت  بـار  هـزار . بخـونی  نمـاز  کنـی  بـاز  را نمـاز  جـا  در نشـد  بـار  یک
 . دونی می هم خودت نکردم، بارت زور وقت

 گذاشـت  مـی  را انتخـاب  همیشـه . نکـرد  اجبـار  را چیـزي  مـن  بـه  وقـت  گفـت،هیچ  مـی  راسـت  بله
 .کرد می زد گوش را الزم هاي توصیه فقط خودم،خودش پاي
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 آبـروت  تونـه  مـی  کـه  کسـی  تنهـا  االن چـون  کـن،  دعـا . بخـون  نماز برو هم االن:دهد می ادامه بابا
 .خداست داره نگه رو

 بـراي  بـار  یـک  همـین  امـا . کنـه  مـی  اشـتباه  کـردي،آدم  اشـتباه  دونـم  می:ایستد شود،می می بلند
. نـري  کـاري  همچـین  سـمت  کـه  کـن  داغ رو دسـتت  پشـت  دیگـه ! بـود  بـارت  آخـرین  و بار اولین
 شـرطی  بـه  مـروان  نـه  مـادرت،  نـه  مـن،  زنند،نـه  نمـی  کـارت  ایـن  از حرفی هیچ خونه داخل دیگه

 .نري کار این سمت دیگه که

 کـه  ایـن  کردي،بـا  نـادونی  خیلـی :زنـد  مـی  را آخـر  تیـر  و کنـد  مـی  بـاز  را در. رود می در سمت به
 ! هستی عاقلی آدم خیلی کردیم می فکر ما

 .همیشه از تر رود،پایین می پایین سرم

 شیشـه  تکـه  ایـن  سـمت  رود مـی  دسـتم  اختیـار  بـی  چـرا  دانـم  نمـی . دارم می بر را گوشی دوباره
 !  لعنتی

 مـی  ام سـینه  بـه  تـاالپ  تـاالپ  قلـبم . دارم مامـان  از پیـام  یـک  جالـب  کنم،چـه  مـی  باز را واتساپ
 .کوبد

 :کنم می باز را پیام و زنم می دریا به دل

 مـی  مسـخره  رو دوسـتات  همیشـه  خـودت . نداشـتم  انتظـار  تـو  از حـداقل .. کـردي  ناراحتم خیلی"
 رو خـودت  فـردا  خـواي  مـی  کـاري،  همچـین  سـمت  رفتـی  خـودت  ولـی  پسرن تا صد با که کردي

  "کنند؟ مسخره
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 را خـودت  فکـر  کنـی  نمـی  را مـا  داره،فکـر  مریضـه،گناه  پـدرت  نکـن،  رو کـار  این وقت هیچ دیگه"
  "بکن

 مریضـه؛  مـادرت  گویـد  مـی  پـدرم ! انـد  خودشـان  فکـر  بـه  هـم  هنوز. زمین روي کوبم می را گوشی
 ! مریضه پدرت گوید می مادرم

 رو حرفـی  همچـین  حـاال  خـودتن  نگـران  چقـدر  اینـا  دختـر،  بکـش  خجالـت :زنـد  مـی  تشر وجدانم
 زنی؟ می

 .میروم بیرون اتاقم از! روزگار این به تف هی

 .بودند رفته ها این مامان کنم فکر

 سـنگین  نگـاه  عالمـه  یـک  کـردم  مـی  رفـتم،حس  مـی  حمـام  سـمت  بـه  و بود پایین سرم هم هنوز
 .است من روي

 مـی  تکیـه  کـنم  مـی  خـارج  را بـازدمم . کـنم  مـی  قفلـش  تنـد  تند ، در سمت به دوم می اختیار بی
  کند؟ تهدیدم دوباره بیاید کسی کردم؟ می فکري چه..! در به دهم

 عالمـه  یـک  جـز  بـه  کـه  خـودم  اتـاق  در. گیـرم  مـی  وضـو  حمـام  داخل روم می افتاده هاي شانه با
 .ندارد وجود اي دیگه چیز ها پرت و خرت این از و هندزفري شارژر، کتاب،

 را جانمـاز  جـايِ  بـاالخره  چرخـانم  مـی  اتـاق  سـر  تـا  سـر  را نگـاهم  بابـا،  و مامان اتاق داخل روم می
 سـاعت  بـه  چشـمم . کـنم  مـی  پهـنش  جـا  همـان  دارم مـی  بـر  را جانماز یک روم می. کنم می پیدا

 ! صبح "4:20" افتد می تخت باالي

 .خوانم می را صبح نماز و ایستم می جانماز روي. بخوانم باید را صبح نماز پس
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 اشــتباه دونـم  مــی ببخشـش  منــو تـو ! کــردم گنـاه  مــن خـدایا ". کــنم مـی  بخشــش طلـب  خـدا  از
  ".....................  کردم کردم،نادانی

 "بعد ساعت یک"

 مـی  آیم؛احسـاس  مـی  بیـرون  اتـاق  از و گـذارم  مـی  جـاش  سـر  را کنم؛قـرآن  مـی  جمـع  را جانماز
 ولـی  دارم گـرفتن  دوش از بعـد  کـه  حسـی  مثـل . شـده  بلنـد  دوشـم  رويِ از سـنگینی  بار یک کنم
 !خوشایندتر و اون،بهتر از تر خوب حس یک

 اپـن  روي یادداشـت  ورقـه  بـه  چشـمم  کـه  روم مـی  آشـپزخانه  سـمت  ام،بـه  گرسـنه  کـنم  می حس
 :افتد می

ــذا" ــازه؛می اجــاق روي غ ــم گ ــداري حوصــله دون ــرم ن ــی گ ــه کن ــرات همــین خــاطر ب ــرمش ب  گ
 .نخوردي هیچی دیروز از نکنی ضعف کردم،بخور

 حتمـا  هـم  را کنکـورت  هـاي  پیشـت،کالس  بیـاد  بـزن  زنـگ  مانیـا  بـه . نمیـایم  خانـه  دوشـنبه  تا ما
  ".برو

 بـه  وقـت  هـیچ  کـه  منـی ! گـرفتم؟  بـازي  بـه  را آبرویشـان  کـه  منـی ! هسـتند؟  مـن  نگران هم هنوز
 !نبودم؟ ها اون فکر

 .است پایین سرم اما نیست خانه در کسی اینکه با

 !بکشم خجالت خودم از کسی هر قبل باید نباشد، یا باشد کسی ندارد فرقی دیگر

 !نادونت؟ بنده این با کنی می کار چی خدا چکد،ببین می چشمم گوشه از اشک قطره یک

 .بپرم جا از شود می باعث تلفن زنگ صداي
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 الو:روم می تلفن سمت به سریع

  مروا؟:پیچد می گوشم در خشم از پر صدایی

 .نداره خبر اصال شاید داده؟ خبر بهش کی! کامران گیرم،دایی می گاز بغض شدت از را لبم

 جانم؟: گویم می لرزانی صداي با

 خوبه؟ حــالت خــدا یــا:گوشم پرده به زند می خنجر صدایش

 .کردم می نثارش فحش یک زد می صدام دایی وقت هر میاد یادم سریع

 .کرد اثر من در همنشین کمال گفتم؛هه نمی کسی به جانم اصال ها قبال

 :است بازدم یک مثل صدایم

 .هوم_

 ! نه؟ شکستی بد:کشد می آه دایی

 کـه  کسـی  تنهـا  شود،همیشـه  مـی  جمـع  هـایم  چشـم  تـوي  بود،اشـک  فهمیـده  رو چیـز  همه پس
 !بود تر بزرگ خودم از سال 5 فقط که بود،داییِ سپهر دایی کرد می درکم

 .رسد می او به گریم صداي انگاري

 .پره خیلی گوشت دونم می خوب چون کنم نصیحتت خواهم نمی:دایی_

 مـی  چـرا  کـردم؟  را کـار  ایـن  چـرا  کـردم؟  رسـوا  را خـودم  بـودم  مـن . گیـرد  مـی  شـدت  هقم هق
  بشم؟ می فامیل مضحکه خواستم
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 !افتم می گیر و ندارم شانس من فقط دونستم می چه من لعنتی اه

 فنچک نکن گریه هستی؟ الو؟:دایی_

 کچل خودتی فنچ:خندم می هایم گریه میان

 ! شده تنگ برات دلم:خندد می بغض با دایی

 اینجـا  خواسـت  مـی  دلـم . نیسـت  گنـاه  کـه  دلتنگـی  کـنم،  مـی  گریـه  مـن  و کنـه  مـی  بغض دایی
 . داد می گوش پایانم بی هاي دل درد به و گرفت می بغلش در را من بود،

 هـی  کشـی  مـی  آه هـی . شـه  مـی  بغـض  پـرِ  گلـوت  بشـی  کـه  تنگ دل. نشه تنگ دلت کن سعی_
 ..ات گونه روي خوره می سر اشک ترکه، می بغضت کم آه،کم

 .بزنم حرف گذارد نمی. گلویم به زند می چنگ هی بغض

 !گریه؟ و سرباز گن می. خندن می بهت همه جا اون..بعد..بعد_

 ! فنچی هنوز خودت، با رو کار این نکن:دایی_

 :زنم می داد هایم گریه شوم،میان می عصبی

 کنیـد  مـی  فکـر  تـون  همـه  اینـه  مـن  مشـکل  چیـه؟  دونـی  می اصال! فنچ،فنچ آره فنچم، من آره_
 !خاصیت بی فنچ جوجه یه. فنچم من

 ! عشقه رو اعصبانیتت:خندد می دایی

 کــه آنــم از تــر خســته دانســت نمــی امــا بخندانــد را مــن خواســت مــی دایــی،مثال دســت از امــان
 .بخندم بخوام
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 ..آ..آ..کن؛آ شل رو نیشات:دایی_

 بسه:شود می باز نیشم کمی تلفن پشت دایی بازي مسخره از

 اشــتباه درســته. گذشــته کــردي کــاري نکن،هــر اذیــت رو خــودت:کشــد مــی راحتــی نفــس دایــی
 اصـال ! کنـی  نمـی  تکـرارش  دیگـه  و کـردي  اشـتباه  دونـی  مـی  خـودت  که اینه اش خوبی اما کردي
 مــی فکـر  و حســودي کمـی  دونــم داشـتی؛می  حـق  کمــی هـم  کنن،تــو مـی  اشــتباه هـا  آدم همـه 
 .دن نمی نشون اما دارند دوستت خیلی کن باور اما ندارند دوستت بابات مامان کنی

 ...امیدوارم الکی دایی:زنم می خند نیش

 یــا دادن داري دل بـراي  وقــت هـیچ . رکـم  شناســی؛خیلی مـی  کــه رو مـن :حـرفم  داخــل پـرد  مـی 
 ..! آرم نمی زبون به رو حرفی کردن،الکی امیدوار

 فکـر  هـم  خـودمم  دیگـر  کـه  فـنچ  گفـتن  بهـم  قـدر  ایـن . گه می راست دایی هم کشم؛شاید می آه
 .فهمم نمی چیز هیچ و فنچم کنم می

 چشـم  بـا  کـن؛  نگـاه  اطرافـت  بـه  کـم  یـه ! نیسـتم؟  مهـم  کـس  هـیچ  بـراي  گی می هی چرا:دایی_
 تـو  داشـتن  بـراي  قـدر  چـه  ببـین  رو بزرگـت  دارنـد،مادر  دوسـتت  همـه  ببـین ..! بـاز  فکرِ باز،با هاي

 اصـال . گـه  نمـی  نـه  بهـت  کـی  مـی  چـی  داره،هـر  دوسـتت  چقـدر  ببـین  رو پدرت! کنه؟ می تالش
 ! پشتتم،حالیته؟ خودم باشه نداشته دوستت کس هیچ اگر کنار به ها این همه

 .اوهوم:ماند می ثابت نامعلومی نقطه روي چشمم

 ! باش خودت مواظب. برم باید دیگر من:دایی_

 .هم تو_
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 چـرا  طـوریم؟  ایـن  مـن  چـرا . کـنم  مـی  فکـر  دایـی  هـاي  حـرف  بـه  هم کنم،هنوز می قطع را تلفن
 است؟ خراب من بخت قدر این چرا کنم؟ فکر مثبت توانم نمی

 .شود می روشن هوا دارد کم کم اندازم می پنجره به نگاهی

 . افتم می عمرم گذشته هاي سال یاد کنم می نگاه هوا میشِ و گرگ به وقت هر

 چقـدر  کـه  آخ کـردیم،  مـی  بـاري  استیشـن  پلـی  و گـیم  صـبح  تـا  کـوچکم  عمويِ با که هایی سال
 ..! شده تنگ برایشان دلم

 . کنند می جاري را هایم اشک دارند که خوبی خاطرات از شده پر دلم ها روز این انگار

 گریـه  روز کردیم،یـک  گریـه  کـه  هـایی  روز یـاد  بـه  خنـدیم  مـی  روز یـک ..! مـا  داریم زندگی عجب
 .خندیدیم می که هایی روز یاد به کنیم می

 !دوم می دنبالش دارم اوسگوال عین هم من چرخد می تند داره خیلی دیگر، است زمین

 .کنم می پاك را سرازیرند ام گونه روي دلتنگی شدت از که هایی اشک

 مـی  خـورد  مـی  زنـگ  خـودش  بـراي  میـز  روي دارد کـه  گوشـی  به چشمم که اتاقم داخل روم می
 .افتد

 هسـت  کـی ! کنـد؟  ولـم  خواهـد  نمـی  لعنتـی ! سـاواش  هـم  بـاز . شـوم  مـی  خیره تلفن به مظلومانه
 ! کردم توبه خدا به. خواهمت نمی دیگر من بگوید او به

 امـا  فهمـد  نمـی ! اسـت  گـرم  اسـت،اول  خـوب  خیلـی  کنـد  نـی  فکـر  کند، می کاري یک آدم گاهی
 ....!!! کرده اشتباه چقدر فهمید که بعدا
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 ! میشه دیر خیلی اومدن خود به براي ها وقت بعضی

! اسـت  کوچیـک  بچـه  مثـل  هـم  آدم باشه،اصـال  خـودش  بـه  حواسـش  هـا  لحظـه  تک تک باید آدم
 بــالغ آدمِ امــا کشــد مــی گنــد بــه را جــایی یــک بشــوي غافــل ازش دقیقــه دو کوچــک بچــه حــاال
 .میاره خودش سر بالیی

 ...! که نیست بالغ باشه نادون که آدمی اصال

 .شد خاموش خودش که شدم خیره گوشی به قدر این

 .شدم اتاق وارد کاري چه براي رفت یادم

 میدونه کی

 بشن چیزي یه دلتنگ بار چند باید آدما 

 کنن؟ فراموشش تا 

  باشه برگ دلتنگی اگه

 پاییز، فراموشی و

 ، کنی فراموش و بریزه برگات همه باید بشه که پاییز آخره 

  کاجم درخت یه همیشه من میدونی اما 

 ..! تنم از دلتنگیا این نمیریزه

** 
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 "بعد ساعت سه"

 !زاره نمی تنهام بد کابوسِ این هاي صحنه هم هنوز. پریدم خواب از وحشت با

  که کسی از نیست،گذشتَن آسان..! لعنتی

ساخته را ات گذشته!... 

 !لعنتی! لعنتی میگم هی شده، زبانم ورد لعنتی روزها این

 چـرا  شـده؟  کـابوس  او بـه  کـردن  فکـر  چـرا  اسـت  سـوال  بـرایم  هـم  بـاز  تنهاییـه،اما  تاثیر هم شاید
 ترسم؟ می

 ! دهم می گردنم به قوسی و کشم؛کش می عمیقی نفس

 !برد خوابم و شد سنگین سرم گریه شدت از که خواندم می درس داشتم

 مـی  خـواب  شـد،به  مـی  سـنگین  سـرم  تـا  کـردم  مـی  گریـه  قـدر  ایـن  هـا  شب. بود همین همیشه
 .رفتم

 ..! غلطه یکی من براي ،حداقلش!غلطه  دیگر هاي نظریه کنم می احساس اما نیستم دکتر

 هـوش  بـی  هـوا  بیرون؛یـک  زنـد  مـی  هـام  چشـم  از سـرم،دلتنگی  تـوي  شـوند  مـی  جمـع  خاطرها
 ..!شوم می

 !کنم گریه برایش نباید لعنتی

 .است تموم کارم یعنی کنم گریه اگر

 .کند گریه خودش براي فقط دارد حق دختر یه
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 .دارد دوست که کسی واسه هم شاید و خودش براي فقط

 .. است داده دست از که چیزهایی براي کند، گریه هم گذشتش براي تواند می حتی

 .. !  کنه گریه خواد می دلش که هرچیز براي دارد حق دختر یک اصال

ــگ صــداي ــد تلفــن ترکــی زن ــی بلن ــی. شــود م ــه توجــه ب ــدبخت ب ــه را چشــمم خــط پشــت ب  ب
 ! دوزم می گوشی نوتفیکیشن

 ! صبح سی و ده ساعت:کنم می تکرار لب زیر

 ! بسه خوابیدم، ساعت چهار اش همه

 ..!  گلویم به انداخت می چنگ گهواره داخل بچه عین بغض

 ! هست گلویت در بغض ساعته 24 بشود زیاد حد یک از که درد

 .بخوانم را هایش پیام تا کنم می لمس را ساواش کشم،اسم می پایین را نوتفیکیشن

 ! دادي ترجیح رو روبروت زار علف تو اما بودم پشتت کوه مثل_

  عشقم_

  تموم؟_

 راحتی؟ همین به_

  بري؟ خواهی می واقعا_

 ! رفتی نامردي با_
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 !شدند می سرازیر هام گونه از امان بی هام اشک

 ! داشت؟ دوستم واقعا یا! بدهد؟ عذاب را من خواست می لعنتی

 .کنم فکر اون با بودن لحظه یک به توانم نمی دیگر نه

 .است گناه غریبه مرد به کردن است،فکر غریبه لعنتی 

 !است؟ گناه هم عاشقشی که مردي به کردن فکر اما

 !شد بالك

 ..!برایم ندارد ارزشی هیچ چون شد بالك

 ..!نیست مهم برایم دیگر بمیرد اگر چون شد بالك

 ..!است برانگیز ترحم فهمیدم چون شد بالك

 ..! ندارم او به حسی هیچ اینکه

  اشغال سطل رفت یادگاریش چون

 ..!برایم شد ارزش بی زیادي میسوزد،یکم برایش دلم

 .شود می بلند گوشی زنگ صداي دوباره

 الو_

  عشقم؟ خوبــی:پیچد می گوشم در ساتین انرژي پر صداي

  داشت؟ بودن خوب توقع! زنم می خند نیش
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 .هوم_

 .گیرم دل همه از بشوم که شناسد،دلتنگ می خوب را من ساتین! کشد می آهی

 .دعوتیه اینجا دنبالت، آم می االن شو آماده پاشو! که داري بغض بازم وا:ساتین_

 .ندارم حال:زنم می لب قید بی

 ! تون خونه در دو ساعت:ساتین_

 . گذارم می مبل روي را تلفن توجه کند،بی می قطع را تلفن

 .کنه می ضعیف را آدم غصه و غم! نکردم پرتش دفعه این عجب چه

 . آید نمی بر دستت از کاري هیچ بشود که تنگ..! عجیبیست چیز "دل" راستش

 !شی می کَنده زندگی از.. افتی می خورد،پس می را وجودت ذره ذره خوره مثل

 ..! نیست آسانی کارِ چسپاندت بشی که کَنده

 ! بود خودم دست شدنم تنگ دل نیست،کاش خوب تنگی دل

 .بخوابم کمی تا پتو زیر برم می را سرم کشم،دوباره می عمیقی آه

 . خندید می کسی با و بود داد،دور نشانم را ساواش دور گرفت؛از را دستم خواب

 ..!خبرچین خوابِ این به لعنت

 !است مرده من در شدن بلند حال و حس اما شود می کوبیده در
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ــرزك مثــلِ ســاتین کــه دیــدم. کــنم مــی نگــاه بیــرون بــه در بــین ذره الي از حاضــر در پشــت ج 
 ! است

 .نداشتم هم را خودم حال حتی من! لعنتی اه

 .آید می داخل به کله با ساتین که کشم می را در قفل

 . شود می زمین بر سر انرژیش تمام گویی خورد من به شیطانیش هاي چشم که همین

 !است ترسناك جنازه یک دیدن بود؛آري خیره من به ثابت دقیقه چند

 .دهد می تاوان خانه این در دارد جنازش اما مرده است هفته دو که آدمی

 .شو آماده برو:ساتین_

 وارد بــود زمـین  بــه متمایـل  هـایم  شــانه کـه  حـالی  در..! اســت گرفتـه  نشـانه  را اتــاقم در بغـض  بـا 
 . شوم می اتاق

 مــی سـرم  روي را شـالم .. کــنم مـی  تـنم  را مــانتو پوشـم  مـی  چــی دارم کـه  ایـن  بــه توجـه  بـدون 
 .شوم می خارج اتاق از و اندازم

 گویـد،با  مـی  لبـی  زیـر  نـچ  افتـد  مـی  مـن  بـه  چشـمش  کـه  همـین . است نشسته مبل روي ساتین
 کـه  شـناختی  دهـم،و  نمـی  اهمیـت  ظـاهرم  بـه  زیـاد  کـه  بـود  دریافتـه  داشـت  مـن  از که شناختی

 . داد می بسیاري اهمیت ظاهر به:  داشتم ساتین از من

 بابــاي گــور ببــین: گویــد مــی شکســته شکســته. کنــد مــی خــارج را ایســتد،بازدمش مــی روبــرویم
 .بخند قبل مثل هم حاال! حالیته؟!! پسره اون
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 ..!خند نیش به شبیه خندم؛اما می

 .افتم می راه ساتین سر پشت و زنم می چنگ اپن روي از را کلید

 .ندهم جوالن بد هاي فکر این به بمانم،دیگر شاد امشب خواهم می

 هـا  آن بـه  اسـت  ماند،بعیـد  مـی  قـول  حـد  در دهـم  مـی  خـودم  بـه  کـه  هـایی  قول که افسوس اما
 .کنم عمل

 !نیست؛هست؟ گناه که خودم به قشنگ هاي دروغ گفتنِ

 مـی  نگـاه  بـود  ایسـتاده  سـاختمان  جلـوي  کـه  اي راننـده  شـوم،به  مـی  پیاده ساختمون آسانسور از
 ! ماست؟ منتظر اون ساتین:زنم می لب کنم،آرام

 .بریم بیا آره:افته می راه ماشین سمت گیره،به می رو دستم ساتین

 .شود می متوقف ساتین خانه درِ جلوي راننده بعد،ماشینِ ساعت نیم

 .ایستم می ساتین انتظار به در جلويِ و شوم می پیاده شده شل پاهاي با

 مـن  شـود،کنار  مـی  پیـاده  ماشـین  از آرامـش  ژسـت  بـا  کنـد  مـی  حساب را راننده پول که این بعد
 .کشد می جلوتر را گلیش گل روسريِ کمی و ایستد می

 .ندارم را کردن سوال حوصله اما کنم می تعجب کارش از

 نگـاه  طـوري  اون بابـا :چینـد  مـی  بـر  دوختم،لـب  چشـم  بهـش  متعجـب  شـود  می متوجه که همین
 .گیره کم یه بابام که دونی می! دیگه نکن

 !خیالش بی حالِ به زنم،خوش می تصنعی لبخندي
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 بیـا :زنـد  مـی  داد حالـت  همـین  در و رود مـی  داخـل  بـه  مـن  از تـر  کنـد،جلو  مـی  باز کلید با را در
 .دیگه

 صــدايِ ناگهـان  کـه  شـوم  مـی  سـالن  وارد سـرش  ساتین،پشــت خانـه  زیبـايِ  حیـاط  بـه  توجـه  بـی 
 !گوشم پرده به زند می خنجر جهان امید

 . برگردم خانه به خواهد می دلم

 .خورد نمی من خراب حالِ به اصال اینجا هواي حال

 مـی  را هـایم  چشـم  پشـت  از کسـی  کنم،کـه  مـی  بـاز  را کفشـم  هـاي  بنـد  آهسـته  و شوم می خم
 . بندد

 .گذارم می کفشی جا کنار را هایم کفش حال همان کنم،در می راست را کمرم

 .نیستند خانه ساتین مادر و پدر است معلوم هوا و حال این از

  تویی؟ الینا_

 .الیناست که داد می لو شصتش انگشت داخل انگشتر

 . دارد می بر را خندد،دستش می مستانه الینا

 .آوردیم گیر خالی خونه امروز که بریم بیا:الینا_

 .نیستم سابق مرواي آن دیگر من که داند نمی الینا

 .افتم می راه ساتین خانه بزرگ تقریبا سالنِ سمت به حرفی هیچ بدون
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 سـحر  و کیانـا  ، مهنـا  بـود  معلـوم  هـا  صـدا  و سـر  ایـن  کـنم،از  نگـاه  سالن دور تا دور به نبود نیازي
 .هستند اینجا هم

 قـدر  چـه  خـوبی؟  مـروا؟ :آیـد  مـی  سـمتم  بـه  و شـود  مـی  بلنـد  افتـد  مـی   من به چشمش تا کیانا
 .شدي الغر

 . داند نمی را چیز هیچ کیانا

 .بود نفعش به ندانستن این

 .خوبه من حالِ عزیزم:زنم می لبخندي

 .روم می کاناپه سمت به کیانا ي رفته درهم هاي اخم به توجه بی

 .آید می سمتم به آرام شود می من حوصلگی بی متوجه که ساتین

 .نیست خوب حالت که نکن ضایع خدا رو تو:گوید می گوشم درِ آرام

 .کنه می درد سرم:اندازم می او به کوتاهی نگاه

 .بیارم قرص برات رم می:شود می خیز نیم

 را آدم حــال کــه هــایی وقــت،قرص هــیچ:نشــانم مــی کاناپــه روي را او گیرم،دوبــاره مــی را دسـتش 
 !گیرند کنند،نمی می قرص را آدم که،دل هایی خوب جاي کنند می خوب

 از مهــرم کــه بــود مهــر ها،اوایــل موقــع پیش،همــین ســال دو:دوزد مــی هــا بچــه بــه را چشــمش
 .افتاد دلش
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 حـال  موقـع  اون! داره درد شکستم،شکسـتن  مـن :دهـد  مـی  ادامـه  ثانیـه  چنـد  کند،بعـد  مـی  مکث
 پــاي کــه هاســت ســال! داره درد شکســتن دونــی مــی خــوب االن امــا. کــردي نمــی درك رو مــن

 .جانَم بود گذر زود هوس یک فقط چون! کنی می فراموش تو اما ایستادم داشتنش دوست

 .کشاند می خودش سمت به را نه،من یا بود هوس اینکه فکرِ

 .نیست معلوم هم خودم با تکلیفم گویی

 ! است؛بالتکلیفی سنگینی تکلیف چه

 .آید می در حرکت به دیر زمان چقدر عصر، 3 دوزم؛ساعت می چشم ساعت به

 دارد هـا  عقربـه  ایـن  البـالي  در مـن  دل کـنم  مـی  احسـاس  مـانم،  مـی  خیـره  ساعت شمار ثانیه به
 .شود می له

 .گردد می بر من سمت به همه هاي شوم،نگاه می بلند

 .خونه میرم دارم من:کنم می صاف را گلویم

 مـی  قـورتش  سـختی  زدن،بـه  بیـرون  بـراي  دهـد  مـی  جـان  گلـویم  داخـل  در اسـیري  مثـل  بغـض 
 .دهم

 ! که نشد ساعت یک همش بري؟ خواي می چرا:سحر_

 .است خوبی هواي و اندازم،حال می زده باران پنجره به نگاهی

 .بزنم قدم بارانی هواي این داخل دارم دوست

 .برم باید:دهم می جواب آهسته
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 .خبري تا است ملتمسانه بیشتر ام جمله

 .نباشی تنها تا میام هم من پس خالیه که خونتون:شود می بلند کیانا

 مــی دلــم دوســتیمان هــاي ســال تمــام بیایــد،برعکس مــن بــا کیانــا خواســت نمــی دلــم مــن امــا
 .بجوم را او خرخره و بروم سمتش به خواست

 کنم،یـک  خـاموش  را هـا  المـپ  گذاشـتم،تمام  پـا  خانـه  در بـه  کـه  همـین  دهـم  مـی  قول خودم به
 .کنم فکر نداشتم ساواش با که خاطراتی به و بنشینم گوشه

 مـی  را رنگـم  مشـکی  اسـتار  آل هـاي  کفـش  بنـد  و شـوم  مـی  دوسـتانم،خم  هاي اصرار به توجه بی
 .بندم

 .ایستم می در جلوي دقیقه چند کنم،بعد می باز را سالن در آهسته

 پشـیمان  بـود  کـه  چـه  هـر  امـا  گـذرم  مـی  دوسـتانم  و ویـال  هـاي  زیبـایی  آن از چطـور  دانـم  نمی
 .شوم نمی

 :آید می در ویالییشان ي خانه پنجره از ساتین صداي که اندازم می ابري آسمانِ به نگاهی

 .ببر چتر خودت براي بیا حداقل_

 .خوام نمی نه:پایین اندازم می را سرم

 .آید می فرود سرم روي سنگینی چندان نه جسم کنم می حس ناگهان

ــایم دســت ــه آهســته را ه ــرم روي ب ــی س ــی کشــم،متوجه م ــاتین شــوم م ــرتی س  روي را سوییش
 .است کرده پرت سرم
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 سـرم  روي را کالهـش  و کـنم  مـی  تـن  بـه  را سوییشـرت  بهانـه  کنم،بـی  مـی  تشکر او از لبخندي با
 .اندازم می

 .دارم می بر مان خانه سمت به را قدمم اولین

ــاره از ــی راه اي کن ــا روم م ــران ت ــدهم،من آزار را دیگ ــایی زاده ن ــتم تنه ــی.هس ــا آدم وقت ــی تنه  م
 شـده  دور دیگـران  از آنقـدر  کنـد  مـی  زند،احسـاس  مـی  خیمـه  وجـودش  در دنیـا  غـم  شود،تمامی

 ! شود نزدیک آنها به تواند نمی وقت هیچ دیگر که

 ! کس همه و چیز همه. گرفتم فاصله چیز همه از کنم می حس هم من

 .نکند خیس ها این از تر بیش مرا پاییز بارانِ تا دارم می بر تندتر را هایم قدم

 . برگردم عقب به شود می باعث اي گربه "میو میو" صداي

 .زند می بسته،زجه زبان این که کند نمی میو میو

 .کند می کنم،فرار می دراز او طرف به را دستم تا زنم، می زانو کنارش

 .دهم ادامه راهم به تا شوم می زنم،بلند می غمگینی لبخند

 ببخشید_

 . گردم می بر عقب به آشنا صداي این با

 . زند می خشکم تعجب از

 ؟...!باران این در هم آن! او،من

 . لرزد می ام چانه
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  بله؟:زنم می لب سختی به

 بـر  عقـب  بـه  قـدمی  فکـر  ایـن  کنم،بـا  فـرار  چـنگش  از خـواهم  مـی  انگار که کند می نگاهم طوري
 .دارم می

 .ندارم کاریت_

 .باشد داشته کاري من با تواند نمی او کنم،نه می نگاهش

 .نشو برم،مزاحمم باید من:کنم می پشت او به

 :کند می وادار ایستادن به مرا اش گونه التماس صداي

 .بزنیم لطفا،حرف_

 .حسینی آقاي نمونده حرفی ما بین:من_

 .زند می فریاد را ناگفته هاي حرف هایش چشم

 :فشارد می هم روي را هایش لب

 ! لـطـفـا_

 .برد نمی پیش از کاري ما زدن حرف اما سوزد می برایش اندازم،دلم می نگاه صورتش به

 .افتم می راه خانه سمت به و کنم می پشت خاطراتمان تمام کنم،به می پشت او به

 .شود می کشیده پشت از بازویم

 بذاري؟ تنهام خواي می یعنی:ساواش_
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 :گردم می بر سمتش به هستم عصبی دهم نشان کنم می سعی که اي چهره با

 پـات  بـه  کـه  چیـزي  تنهـا  ببینـی  و بیـاي  خـودت  بـه  یهـو  میشـن  باعـث  کارا بعضی ، وقتا بعضی_
 رفـت  کسـی  کـه  همـین  نـیس  قـرار  یـا  نـداره  صـدا  قلبمـون  تـوي  آمـدا  و رفـت !! شـلوارته  ، مونده

 بعضــی "!نیسـت  دســترس در دیگـر  نظــر مـورد  مشــترك" کـه  بیــاد)Notification( نوتفیکیشـن 
 . شن می خارج زندگیت از صدا بی ها آدم وقتا

 :زند می لب ناباورانه

 ! بمون برام لطفا_

 نیست؛مشـکل  دسـت  نداشـتنِ  مشـکل .اسـت  دسـت  شـدنِ  قطـع  ماننـد  کسـی  رفـتنِ  کسی، نبودنِ
 از نشـانی  کمتـرین  بـه  اکنـون  کـه  اسـت  ایـن  مشـکل  اي، داشـته  دسـت  که ست روزهایی یادآوري

ــا بخــارد دســتت میخواهــد دلــت. هســتی راضــی آن  خــود، همــین بخــارانیش دســتت یکــی آن ب
 .است دلیل نداشتنِ نیست دست نداشتنِ مشکل،. ست زندگی دلیلِ

 .برم باید من:اندازم می پایین را سرم

 بــی همــدیگر بــه رفــتن موقــع خواهــد نمــی دلــم. شــود مــی خیــره هــایش چشــم بــر غــم رنــگ
 پـنج  دنـده  بـه  دادیم،نیـاز  همـدیگر  قرمـز  چـراغ  پشـت  وقتـی  بعـد  هـا  سـال  شـاید . کنیم احترامی

 !نباشد

 .شوم می قبل از تر خسته من و آید می فرود صورتم و سر روي باران هاي چکه

 ! برگرد لطفا:ساواش_

 روستایی پسرك این است خیال و خوش،حال چه
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 رو سردشـده  چـاي  یـه  بخـواي  کـه  اینـه  مثـل  رفتـه  دسـت  از رابطـه  یـک  کردنِ زنده براي تالش_
 .طعمش نه میشه اول مثل رنگش نه کنی گرم جوش آب ریختن با

 شـود،اما  تمـام  رابطـه  ایـن  خواهـد  نمـی  مـن،  مثـل  هـم  او دانـم  مـی . انـدازد  مـی  پـایین  را سرش
 .است آدم نفع به احساس و دل از گذشتن و رفتن گاهی

 ! نیست کم سال بودیم،دو باهم سال دو:ساواش_

 :دهم می قورت سخت را دهانم آب

 بـرم  وقتـی  امـا  ، دیـر  خیلـی  ام؛ رفـتن  دیـر  آدمِ اصـال  یـا  مونـدن  دوسـت  آدمِ ام؛ نـرفتن  آدمِ من_
 ! کن باور. نیستم شدن قبل مثل آدمِ.نیستم برگشتن آدمِ دیگه

 .دادم هدر تو پاي بیهوده رو عمرم که نگو:ساواش_

 کیفیـت  بیـرون  میـره  زنـدگیت  از کسـی  وقتـی  دونـی؟  نبود،راسـتش،می  بیهـوده  اصـال  هم شاید_
 مـن  از بهتـر  یکـی  شـاید  نکـن  نبودیم،ناشـکري  هـم  سـهم  تـو  و مـن ! کنه می تغییر زندگیت سبک

 .خورد تورت به

 ماشـینی  کـه  روم مـی  خانـه  سـمت  بـه  دوان شـوم،دوان  مـی  جـدا  او از جـدي  قصـدي  با دفعه این
 .زند می بوق برایم

 :آورد می بیرون پنجره از را سرش رنگ اي نقره خودرويِ ایستم،سرنشین می

 .شو سوار بیا مروا_

 ..!آشنایی صداي چه
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 ! علیش عمو. گردانم می بر شخص سمت به را ناراحتم صورت

 بعضـی  کرد،دیـدن  بـالك  را هـا  بعضـی  هـم  واقعـی  زنـدگی  در شـد  مـی  کـاش :گـویم  می خودم با
 .کند می تازه را دلت داغ ها آدم

 :دارد می بر را اش آفتابی عینک خنده با

 باال بپر یاال کردي؟ گریه_

 .سوزد می هم هنوز کشم، می قرمزم هاي چشم به دستی

 دلـش  خـواهم  نمـی  حـال  هـر  بـه  ،امـا !نـه؟  یـا  اسـت  درسـتی  کار عمو ماشین شدن سوار دانم نمی
 .بشکنم را

 از را بـازي  دختـر  مـروان  دهـد،گویا  مـی  دخترانـه  عطـر  بـوي  کنم،ماشـینش  مـی  باز آرامی به را در
 .است برده ارث به علیش عمو

 لــب روي لبخنــد رد هــم هنــوز. آورد مــی در حرکــت بــه را ماشــین و انــدازد مــی مــن بــه نگــاهی
 .است کرده خوش جا هایش

 :گویم می دارم خش صداي با

 کنی؟ می مصرف چیزي_

 ! آره،عشق:علیش_

 .اندازد می دست را من! لعنتی

 بگیر فاصله ازم_
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 را قیمـتش  گـران  عینـک . شـوم  مـی  پـرت  جلـو  بـه  کمـی  کـه  فشـار  می ترمز روي را پایش جوري
 مجبـور  امـا  بـزنم  را حـرف  ایـن  خواسـت  نمـی  دلـم . کنـد  مـی  پـرت  داشـبورد  روي به اعصبانیت با

 .شوم نزدیک عمو و مادربزرگ به نباید بود گفته پدرم. بودم

 تـو  بـد  خـدا  عموتم؛بـه  مـن  مـروا  کـردم؟  کـار  چـی  مـن  مگـه  هـان؟  چرا؟:زند می لب بغض با عمو
 .داریم دوستت خوام،ما نمی رو

 :آید می پایین به چشمم گوشه از اشکی قطره

 .بگیرید فاصله من از. خوام نمی_

 .شود می کشیده پشت از دستم که روم می رو پیاده سمت شدم،به پیاده ماشین از

 :توپم می عمو به اعصبانیت با

 .خدا رو بردار،تو سرم از دست_

 .باشد آرام کند می سعی هم کشد،او می آهی

 .کشه می درد داره که کوچولوئه دختر یه چشمات توي:علیش_

 :روم می عقب به

 .متنفرم شما از فقط کشم،من نمی درد من_

 :فشارد می هایش دست در را دستم

 !کشی می درد داري نیست،تو تنفر این نه_

 ..! است بغض جوابش
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 ...! است درد

 ..!است هق هق

 .کنه گریه فقط داره دوست آدم گاهی:علیش_

 هســتیم، کوچـه  در یــا مانـده  بـاز  ماشــینش در کنـد  توجـه  اینکــه بـدون  حـرف،  همــین دنبـال  بـه 
 .کند می بغل را اش زده غم برادرزاده

 :گویم می هق هق با

 . بیام تو با نباید بزار،من تنهام عمو_

 !بشی؟ خالی و بزنی حرف خواي نمی چرا:عمو_

 همـه  ایـن  ك همینـه  واسـه  کنم،شـاید  ابـراز  راحـت  هـامو  غصـه  و غـم  نبـودم  بلـد  وقت هیچ من_
 ! تنهام

 :گیرد می قاب هایش دست با را کند،صورتم می جدا خودش از را من عمو

 .نیستی تنها تو_

 :فشارم می دستم در را کیفم بند هراسان. شوم می جدا او از

 .دیگه کردم،برو ناراحتت ببخشید_

 .کنم می پاك آستینم سر با را هایم اشک

 :دهد می تکان را هایش دست حال همان رود؛در می ماشینش سمت به عمو
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 !!باش شیطون مرواي همون بینمت،فقط می زودي به_

 ! آبیش هاي چشم همان با. ترسیدم نگاهش از راستش. کرد می نگاه مرموزانه

 . شوم می دور او از

 .شوند می خیره من به تعجب با ها همسایه از تا چند. دهم می هل را ساختمان در

 .زند می سر من از خودآگاه نا رفتارها این دیگر کنم چه

 .فشارم می را 4 طبقه دکمه هم سر پشت. شوم می آسانسور سوار سرعت به

 واحـدمان  در بـه  آیـم  مـی  بیـرون  آسانسـور  از کـه  همـین . ایسـتد  مـی  آسانسـور  بعـد  دقیقـه  چند
 .کنم فرار اینجا از و پایین بشوم،بروم آسانسور سوار خواهد می دلم. شوم می خیره

 :زنم می تشر خودم به

 ! کن سیر رویا توي تر مروا،کم کن بس_

 .کرد استفاده سو خانوادش اعتماد از که گناهکار یه. گناهکارم من رویایی؟ چه_

 .شوم می خانه وارد. اندازم می قفل در را کلید. کشم می آهی

 حـال  همـان  در افـتم  مـی  راه آشـپزخانه  سـمت  بـه  و کـنم  مـی  پـرت  مبـل  روي را سـنگینم  کیف
 :زنم می غر لب زیر

 .کشیدم گند به رو بره،خونه می ته از رو من سر بیاد که مامان! لعنتی_

 !روم می تلوزیون سمت به خوردم را آب اینکه از بعد. گیرم می آب شیر زیر را لیوان
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 از چـون . نـدارم  را کـردنش  خـاموش  قصـد  اصـال . کنـد  مـی  غلغلـه  دارد سـره  یـک  االن تـا  صبح از
 !ترسم می تنهایی

 

 :کند می قفل هم به را هایش دست مروان

 نه؟ مگه دروغه چی؟ یعنی این_

 . نبود دروغ هم نه،اصال

 بـر  کنم،لـب  مـی  پـاك  را هسـتند  جـاري  صـورتم  روي بـر  وقفـه  بـی  اسـت  روز سـه  که هایی اشک
 :چینم می

 گرده؟ می بر مروان؟_

 اون. نداشــتم رو بابــام دادن دســت از طاقــت ســختی همــه ایــن بعــد! گشــت؟ مــی بــر بابــام یعنــی
 .کنم تکیه بهش تأمل بدون تونستم می که کسی بود،تنها گاهم تکیه تنها

 :دوزم می چشم ساعت به

 "شب نیمه 1:30"

 .بریده رو امونم مامان هاي شیون و گریه نمیاد؟ بابام چرا

 بابــام و میشــه لــه شــمار ثانیــه ایــن الي بــه ال داره دلــم. شــم مــی خیــره ســاعت شــمار ثانیــه بــه
 .نمیاد

 .رویم می اتاق سمت به دوان دوان دو هر مروان و من چیزي افتادي صداي با
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 .آمدند مادرم سراغ به ها جنّ آن هم باز! لعنتی

 .زنم می زار و گیرم می صورتم جلوي رو دستم دفعه این

 .نشینم می زمین روي به آرام کند،آرام لمس را خانه دیوار بدنم دهم می اجازه

 :گویم می بریده بریده گذارم،برید می هایم زانو روي را سرم

 !شدم خسته دیگه مروان_

 .بیاید هوش به تا زند می ضربه مادرمان صورت و سر به من به توجه بی مروان اما

 !بیار قند آب کم یه بدو ها کردن زاري این جاي به:مروان_

 .دهم می مروان دست به را قند آب و روم می اتاق سمت به شتاب با بعد دقیقه چند

 .است شده بهتر مادر حال شکر خدایا

 .گرده نمی بر بابا. مروا بیایم کنار زندگی این با باید دیگه:مروان_

 .جاریست هایمان چشم از اشک مان دوي هر اما شود نمی باورم

 .ریزم می اشک و گذارم می زانویم روي را سرم

 مـدت  کـه  ایـن  خـاطر  بـه  بلکـه  اسـت  ضـعیف  کـه  ایـن  خاطر به نه. کند می گریه آدم اوقات گاهی
 .است بوده قوي زیادي

 .آورم می باال را سرم گیرد می قرار ام شانه روي که مروان دست

 .بزار تنهام چیه؟_
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 .بوم پشت بریم بیا:مروان_

 :کنم می پاك دست پشت با را هایم اشک

 !تو و من نه باباست و من جاي جا خوام؛اون نمی_

 سـنگینی  بـار  پـدرمان  از بعـد  امـا . تـر  قـوي  و بـود  مـرد  اون امـا  زندگی این از بود خسته هم مروان
 .شد نهاده دوشش بر

 :کشد می را هایم دست

 .بریم بیا_

 مــی بشـکنم،  را گیــنش غـم  دلِ خواهــد نمـی  دلــم. افـتم  مــی راه او دنبـال  بــه و کشـم  مــی آهـی 
 .بشوم تر آرام کمی تا کند منحرف مرا فکر دارد سعی دانم

 .شوم می خیره ها ستاره به و نشینم می دیوار روي

 :گوید می است خیره آسمان به که طور همان مروان

ــثال_ ــه م ــر االن اگ ــایی ه ــه ج ــواي ک ــار و بخ ــر کن ــی ه ــه کس ــت ک ــی داري دوس ــتی م  تونس
  باشی؟ کی با و کجا داشتی باشی،دوست

 ایـن  دربـاره  هـم  قـبال . نبـود  اي منتظـره  غیـر  سـوال  مـن  بـراي  شـوم،  می خیره آسمان به هم من
 .بودم کرده فکر سوال

 فضا_

 .است کرده تعجب کنم،مطمئنم می نگاهش چشمی زیر
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 هست؟ چی فضا تو مگه:مروان_

 .دونه نمی فضا از هیچی اون! فضا؟

 . همینه نیست،دلیلش کس نیست،هیچ چیزي هیچ_

 :دهم می ادامه و کشم می آهی

 ! فهمید رو بزرگه خیلی دنیا چشم به که هایی چیز ارزش میشه که جاییه تنها اونجا_

 :کردم اي خنده تک

 .ببرمت هم رو تو بیا_

 :زند می لب من خالف بر مروان اما

 .کنندست خسته_

 :کردم کج را سرم. نبودم موافق حرف این با من

 ! واقعی آرامش_

 :دوزد می هایم چشم به را رنگش سیاه گويِ دو

 ! کنی پیدا رو آرامش خواي می فضا، بري خواي نمی تو_

 .بود خوب_

 :شود می نزدیک من به کنجکاوانه

 باشی؟ چی با داشتی دوست خب_
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 :زنم می لب هستم خیره آسمان به که طور همان

 آرامش با_

 :خندد می

 !!فضا تو آرامش با دیوونه یه_

 .شدم گوید،دیوانه می راست هم شاید

 :اندازم می غمگینش صورت به نگاهی نیم

 هستی؟ چی دنبال خب،تو_

 :کند می خارج آرام را بازدمش

 آخـرش  همیشـه  مـن  داسـتان  نداره،شخصـیت  واقعیـت  کـه  بکـنم  هـایی  آرزو تـونم  نمی زیاد من_
 .ناراحته

 !بکشی رنج خواي نمی ترسی،چون می بودن آزاد از هم ذهنت توي حتی_

 .شناختم می خوب را مروان داشتم،چون ایمان آوردم زبان به که هایی کلمه تک تک به

 :گیرد می آسمان از را هایش چشم

 .گانه دو شخصیت بین؛یه حقیقت بقیه واسه اما پردازي خیال خودت دل تو_

 کـه  ایـن  جـاي  کردم،بـه  مـی  اشـتباه  مـن  هـم  شـاید . بـودم  نکـرده  فکر موضوع جنبه این به حاال تا
 .شناخت می خوب مرا بشناسم،اون خوب را مروان من
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 .نگرفتم رو جوابم_

 :شود می خیره آسمان به دوباره

 .بود خواهم بابابزرگ خونه در فردا دونم می اما ندارم روشنی آرزوي تو مثل من_

 :کنم می نگاه او به تعجب با

 کار؟ چی جا اون بري خواي می_

 :اندازد می باال اي شانه مروان

 .مریضه بزرگ بابا_

 :گویم می پوزخندوار

 عیادتش؟ بري خواي می هم باز کردن بهمون که بدي همه اون بعد_

پاشد می ام چهره به را مهربانش لبخند: 

 .نیست مربوط بودن خوب به_

 :اندازم می باال ابرویی تعجب با

 ! داره؟ ربط چی به پس_

 !بودن کامل:مروان_

 .رود نمی پدربزرگ دیدن به وضعیت این در بودم مطمئن بود،اما کامل مروان

 :کند می تعجم پر صورت حواله چشمکی لبخند با
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 .ببرمت هم رو تو بیا_

 "شیراز_صبح"

ــداي ــر آالرم ص ــم زی ــمفونی گوش ــرا س ــی اج ــه م ــار روي از. کن ــش ناچ ــنم،دلم خاموش ــی میک  م
 مـی  سـرم  از بـرق  مثـل  خـواب  همیشـگی  بـدبختی  همـان  یـادآوري  بـا  کـه  بخـوابم  دوبـاره  خواهد

 ! پرَد

 .روم می بیرون اتاق از تخت کردنِ مرتب شوم،بدون می بلند

 هـم  مـروان  اتـاق  چرخانم،المـپ  مـی  خانـه  کـل  در را نگـاهم . اسـت  روشـن  آشـپزخانه  المـپِ  فقط
 ! نخوابیده االن تا دیشب از زنم می حدس. است روشن

 .آیم می بیرون حمام از اي دقیقه 10 دوش یک کنم،بعد می باز را حمام در

 .خورد می صبحانه آشپزخانه در هم است،محمد روشن ها المپ همه دفعه این

 .شود نمی حالیش زندگی از هیچی و دارد شش محمد،فقط حال به خوش

 .شوم می آشپزخانه وارد کنم می خشک را هایم مو که جالی در

 محمد سالم_

 .است ناراحت عجیبی طور به دهد می نشان آویزانش لوچه و آورد،لب می باال را سرش

 .نشینم می کشم،روبرویش می کنار را صندلی

  چته؟ هی_

 :کند می نازك چشمی پشت
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  رفته؟ بابا کنید؟ می پنهون من از رو چی_

 :زنم می شود،لب می فشرده قلبم درد از

 ! کن کمک خودت خدایا_

 :گویم می محمد به رو بعد

 .گرده می بر_

 ! گرده نمی بر نه_

 توانســت مــی چطــور بــود،لعنتی ایســتاده آشــپزخانه چــوب چهــار در کــه بــود مــروان صــداي ایــن
 ! کند؟ خراب را بچه پسر یک دنیاي

 ! محمد گه می دروغ:من_

 :کند می غرولند من به رو مروان

 نیسـت،چون  مـا  بابـاي  دیگـه  اون! گـرده  نمـی  بـر )دهـد  مـی  ادامـه  شکسته شکسته(گرده نمی بر_
 .رفت و کرد ول رو ما

 .نبود ما حق این زند،نه می حلقه ام خسته هايِ چشم در اشک

 .کنم می بازي هایم انگشت با همیشه اندازم،مثل می پایین را سرم

 نیسـت؛رفتنش  پـدر،مادر  مـردن  فقـط  کـه  شـدن  مـا،یتیم  شـدن  یتـیم  بـا  بـود  مصـادف  پـدر  رفتن
 .داشت پیش در را ما شدن یتیم هم

 .بود سخت برایم پدر دادن دست نبود،از سخت برایم شدن تنها
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 :زنم می لب بغض با

 ! گرده؟ نمی بر دیگه_

 :چرخاند می کاسه در را هایش چشم مروان

ــور ببــین_ ــدرش مروا؛گ ــا دیگــه! برنگــرده خــواد برگرده،نمــی خــواد مــی! پ ــزي برگشــتنش ب  چی
 ! فهمی؟ می! نمیشه صاف شده مچاله کاغذ نمیشه، درست

 نظـر  بـه ! نبـود؟  مـا  پـدر  مگـر  او! بـود؟  زدن حـرف  طـرز  چـه  ایـن  زد،اما می حرف پهلو دو همیشه
 .داشته دلیل رفتنش براي من

 ....داشــ دوست رو ما. بود بود،باالخره چی هر_

کنم کامل را حرفم نگذاشت مروان داد: 

_رفت که من،نداشت خواهر نداشت د ! 

 :فشارم می هم روي را هایم لب تند تند بغض، شدت از

 !غنیمت سایش و بود، پدر باالخره_

 :زند می پوزخند مروان

ــی_ ــدر ب ــا پ ــه زیاده،م ــوبرش ک ــر. نیســتیم ن ــه جــور ه ــه ک ــون باش ــون ن ــاریم،از در رو خودم  می
 .میریم نمی گرسنگی

 کمــی درد خــودش کننـد  نگــاه یتــیم چشـم  بــه رو آدم کــه نیسـت،همین  آب و نــون کــه همـش _
 !داره؟ زهري چه دیدي که رو ها عمه و عمو زبون زخم. نیست
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 .زدند نمی زبون زخم بود وقتی که نه_

 ! بود سنگ از که کشم،مروان می آه

 .شه می تنگ براش دلم باشه،من چی هر_

 :کشد می پیشانیش به دستی

 !دم نمی راه دلم به من_

 :آید می آشپزخانه داخل به عجله با مادر

 !خدا رو کنید،تو بس_

 :گردد می بر مادر سمت به مروان،شاکی

ــا دونــی مــی کســی هــر از بهتــر مامــان،تو_ ــراي باب ــه،برام چــی ب ــده توضــیح رفت  حــق هــم مــا ب
 ! داریم دونستن

 .نیست خوبی شرایط در مادرمان! است؟ داده دست از را عقلش مروان،چرا

 :روم می جلو سریع

  میگی؟ داري چی! مروان هی_

 :رود می من به اي غره چشم

 ! شو ساکت تو_
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 کـس  هـر  از مـادرم  کـنم  مـی  حـس  بـار  اولـین  بـراي . شـویم  مـی  خیـره  ناراحتمـان  مادرِ به دو هر
 ..! قوي کلمه از تر قوي بود،حتی قوي زیادي مدت است،او تر خسته و تر پناه بی دیگري

 مـی  فشـار  را اش نشنید،شـقیقه  مـی  صـندلی  همـان  روي و گیـرد  مـی  صـندلی  بـه  را هایش دست
 .کند له را روند می رژه مغزش در که خاطراتی خواهد می دهد،گویا

 :زنم می زانو کنارش

 .بدي توضیح رو چیزي نیست الزم. کرد غلط مامان،مروان_

 درد جـنس  از لبخنـدي  بـا  آورد مـی  بـاال  را کند،سـرش  مـی  لمـس  آرام را ام زده یـخ  هـاي  انگشت
 :شود می خیره من به

 .بدونید رو چیز همه باید نه_

 . افتاد دلم در بدي ترسِ که طوري به شد ترسناك عجیبی طرز به هایش خدایا،چشم

 :کرد تاکید

 ! گم می رو چیز همه_

 فشـار  قبـل  از تـر  سـفت  رو هـام  کرد،دسـت  مـی  زنـده  وجـودم  تـوي  رو تـرس  کلمـاتش  تـک  تـک 
 . داد

 مـادرم  شـدم،اما  بلنـد  سـریع . لرزیـد  مـی  تـرس  شـدت  از هـام  دسـت  دادم،حاال قورت رو دهنم آب
 مـن  مـادر  ایـن  کـردم  مـی  حـس . فشـرد  مـی  زبـرش  هـاي  دسـت  در قبـل  از تـر  محکـم  را دستم

 !نداشت زور قدر این که مادرم نیست،لعنتی
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 .شد می مانع نیرویی انگار اما) بیرون بکش دستش از دستمو مروان( بزنم داد خواستم می

 :کرد جدا مادر از را دستم و آمد جلو مروان باالخره

 .شکست دستش کنی؟ می کار چی داري مامان_

 .کشیدم می تند تند هاي نفس هم سر پشت ترس از. شدم قایم مروان پشت سریع

 :گفتم لب زیر

 .نیست مروان،خودش_

  " بعد ساعت دو"

 :اندازد می من به کوتاهی نگاهی. شود می خارج اتاقش از آماده مروان

  ؟ بریم_

 بـودم،می  جـدال  در او بـا  هـا  سـال  کـه  اي گذشـته  بـا  شـدن  روبـرو  از شـاید . دانسـتم  نمـی ! بروم؟
 . ترسم

 را هـا  آن بـا  حسـابی  و درسـت  مالقـات  یـک  آرزويِ اسـت  سـال  دو کـه  هـایی  آدم با شدن روبرو از
 .ترسم دارم،می

 .اعصابم روي اندازد می خط که شبهه و شک این به لعنت

 مـی  مسـتجاب  رو دعـام  دیـر  قـدر  ایـن  وقتـایی  یـه  خـدا  نکنـه  درد دسـتت (  گـویم  مـی  خـودم  با
 )  ندارم نیاز بهش که کنی

 .دیگه شو بلند! ؟ کنی می سیر کجا بابا: مروان_
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 .شویم می خارج آپارتمان از و افتم می راه مروان سر پشت کنم،آرام می خارج را بازدمم

 ! ؟ مروان_

 :گردد می بر سمتم به کالفه

 !  نده نمایش من نیا،براي خواي می اگه قرآن رو تو_

 !دهم؟ می نمایش دارم من فشارم،لعنتی می هم روي را هایم دندان حرص از

 .شوم می سوار و کنم می باز را ماشین در خشم با

 .شود می سوار آرام کند،سپس می نگاه من خشم از پر حرکات به خند نیش با مروان

 

ــا بعــد ــويِ دقیقــه 40 تقریب ــه جل ــزرگ ویالیــی خان ــدربزرگ ب  مــی متوقــف را ماشــین مــروان ، پ
 .کند

 بیا_

 . اندازم می ربرویم بزرگ خانه به نگاهی. شوم می پیاده و کنم می نازك چشمی پشت

 : زنم می خند نیش

 !  گرفتن هم قشنگی خونه خوردن،چه رو ما حق خوب ببین_

 :  فشارد می را زنگ مروان

 . نشسته حق جاي خدا_
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 !  باشه باتو حق نمیشه کنی،دلیل چت دخترا با شب تا صبح از و اتاق توي بشینی_

 کمـک  او بـه  داشـت  بـدنش  در کـه  جنّـی  و بـود  تـر  بـزرگ  اسـت،او  مروان با حق دانستم می خوب
 .کند می

 .دهد نمی نشان العملی عکس هیچ خودش اما

 .شود می باز سمیه عمه توسط در بعد دقیقه چند

 : اندازد می ما به نگاهی تعجب یا

 ! ؟ اینجان کیا ببین خدا واي_

 )  شدي حال خوش که نگو( زنم می پوزخند لم در

 : زنم می لبخند درونم خالف بر اما

 .شد منتظره غیر_

  ؟ اینجا بیاید نگفته بهتون پدربزرگ عزیزم،مگه نه:  عمه_

 .است نیامده اینجا به پدربزرگ عیادت براي بود،مروان درست حدسم پس

اندازم می مروان به مرموزي نگاه : 

 !  بله بله_

 . دیگه داخل بیاید خب:  عمه_

 .افتم می راه سرش زنم،پشت می مروان به اي تنه
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 : گوید می ما به رو خندانش صورت همان با عمه. نشینم می مبل روي

 .بیارم چیزي یه براتون هم کنم،بعدش صدا رو پدربزرگ رم می من_

 شــود مــی دور هــایم چشــم از عمــه کــه همــین. رود مــی عمــه و گــویم مــی لبــی زیــر "ممنــون"
 : زنم می مروان بازوي به مشتی

  ؟ داریم کار چی اینجا_

 : گوید می اندازد،جدي نمی من به هم نگاهی نیم حتی مروان

 .اومدیم هم ما بیایم گفت پدربزرگ_

 : شوم می بلند مبل روي از حرص توانم،با نمی اما کنم کنترل را خودم کنم می سعی

 .نداریم کاري زد افترا و تهمت بابامون به که مرتیکه این خونه توي ما بریم پاشو_

 : کند می نگاهم پوزخند با و آورد می باال را جدیش صورت مروان

  ؟ کنی می دفاع اون از داري هم هنوز ؟ واقعا_

 : کند می کج را هایش لب و اندازد می باال اي شانه

 !  نامــــرد!  نــــــامــــــردن ببین، همن عین پسر و پدر_

 : کند پیدا ادامه ما بین بحث گذارد نمی پدربزرگ صداي

 .اومدید خوش_
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 سـخت  مبـلِ  آن روي کـنم  مـی  پـرت  را خـودم  کنم،تقریبـا  مـی  نـازك  چشـمی  پشت اعصبانیت با
 . سلطنتی

 از جـدیت  رود مـی  راه کـه  طـور  دارد،همـان  مـی  بـر  قـدم  محکـم  و اسـتوار  قـدیم  مثـل  هـم  هنوز
 .بارد می صورتش

  ناراحتم براتون واقعا_

 :حرفش داخل پرد می مروان

 ؟ کنی تحقیرمون اینجا آوردي رو ما_

 : خندد می

 .باش آروم جان مروان!  که،نـه البته_

 . دهد می تکیه مبل پشتی به مروان،عصبی

 نمـی  بـر  وقـت  هـیچ  دیگـه  کـنم  مـی  فکـر  کجاسـت،اما  پـدرتون  کـه  دونـم  نمـی  من:  پدربزرگ_
 . گرده

ــا کــه کلمــاتی تــک تــک از ــانِ آن ب ــیفش زب ــرد مــی بیــان کث ــه ک ــد مــی نفــرت و کین  از او. باری
 هــم از را مــا خــانواده بتوانــد کــه بــود بــزرگ قــدر آن کینــه ایــن امــا،یعنی داشــت کینــه مادرمـان 
 بپاشاناد؟

 : شوم می بلند مبل روي از سریع

  کردي؟ کار چی پدرم با_
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 : کند می نگاه اطرافش به تمسخر با

 !  جان مروا گیرم می نشنیده رو احترامیت بی این ؟ جانم_

 : زنم می خند نیش

 تهمــت پـدرم  بــه وقتـی  کنــی مـی  کنــه،فکر سـیاه  رو مــن بخـواد  کــه کسـی  نشــده زاده مـادر  از_
 ناپدیـد  پـدرم  عجیبـی  طـرز  بـه  وقتـی  بعـد  بیـرون  بکشـی  حلقـومش  از نـاحق  پول عالمه بزنی،یک

 از رو عقلـم  مـن  پـدربزرگ  نـه ! کـنم؟  مـی  بـاورت  کنـی  مراقبـت  ازمـون  خواي می بگی بیاي میشه
 .ندادم دست

 : زند می داد تحکم با مروان

 !  مــــروا_

 : گردم می بر مروان سمت به

 مـن  امـا  بمـون  باهـاش  خـواي  مـی  تـو  ؟ بگیـري  رو پـدربزرگت  طـرف  خـواي  مـی  ؟ چیـه  ؟ هان_
 .فروشم نمی پول قرون دو به رو خودم

 دسـت  بـه  را او دوبـاره  تـوانم  مـی  کـنم  مـی  حـس  بود،امـا  سـنگین  خیلی برایم پدرم دادنِ دست از
 .بیاورم

 : گیرد می را بازویم مروان که روم می بیرون پدربزرگ خانه از شتاب با

 .خدا رو تو نکن بدبختمون ؟ کنی می کار چی داري هست حواست ؟ مروا_

 : کنم می نگاه آسمان به
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 ؟ شده احمق که کوبیدي کجا رو پسر این سرِ خدا_

 : دهد می فشار را بازویم هایش دست دو با مروان

. کـرد  نـامردي  حقمـون  در نـامرده،  پـدرمون  کـه  ببـین  بیـا  خـودت  نیسـت،به  خوب حالت تو مروا_
 !  سرمون تو بزنن رو یتیم کلمه گذاشت

. تنگـی  دل یـا  اسـت  درد از دانـم  نمـی  کـه  هـایی  اشـک  از شـود  مـی  پـر  و سـوزد  مـی  هایم چشم
 بـاال  جـا  همـین  را هـا  بسـتگی  دل و هـا  داشـتن  دوسـت  تمـام  و کـنم  بـاز  را دهانم خواهد می دلم

 بیاورم

 .نشیند می و کند می باز را در هم مروان بالفاصله ، شوم می ماشین سوار

 : کشم می عمیق نفس دهم، می تکیه صندلی به را سرم

  ؟ بمونه کجا مامان پس. کنی نمی درستی کار ، مروان_

 : اندازد می راه را ماشین

 . مادربزرگ پیش روستا میره مامان ، بکنیم رو کار این مجبوریم_

 .مریضه مامان اما_

 . آشناست مریضی این با بزرگ مادر_

 چنـد  بـه  را مـادرم  شـود  نمـی  راضـی  دلـم  نـه،  ؟ دهـم  مـی  انجـام  درسـتی  کـار  دارم یعنـی  خدایا
 .بفروشم ارزش بی کاغذ عدد

 میشه؟ چی ، رو کار این نکنیم مروان _
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 : کوبد می فرمان روي به را دستش اعصبانیت با

 .میریم می پولی بی از ، شه نمی چیزي_

  ؟ چی محمد_

 . میره مامان با_

 بـه  دارم و آمـدم  بیـرون  چالـه  از میکـنم  حـس  ، پوشـانم  مـی  جـانم  بـی  هـاي  دسـت  بـا  را صورتم
 . روم می چاه سمت 

 : زنم می لب

 ؟ بخشه می رو ما مامان یعنی_

 : دهد می تکیه ماشین پنجره به را دستش

 ! بخشه می ، بخشه می.  نمیندازه دور رو بچش مادري هیچ ، بخشه می_

 : زنم می خند نیش

 دونــم مــی.  شــن شــروع اول از دوبــاره کنــیم شــون تــه و ســر کــه نیســتند شــنی ســاعت آدمهـا _
 . شکنه می دلش

 ســینه در. اســت شــده سـاخته  ســنگ از او. نــدارد گفـتن  بــراي حرفــی ، کنـد  مــی ســکوت مـروان 
 .ندارد دل اش

 : گویم می بغض با

 !  رحمی بی خیلی_
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 : بندد می ثانیه چند براي را هایش چشم

 چیـز  خیلـی  اي بچـه  هنـوز  ، بگیـري  یـاد  رو کـردن  زنـدگی  تـا  باشـی  رحـم  بی باید اوقات گاهی_
 !  دونی نمی رو ها

 :گویم می پوزخندوار

 . دونی می رو چیز همه بزرگتري من از سال 4 که تویی آهان_

 !  دختر نیست سن به_

 : گیرم می سمتش به تمسخر با را اشارم انگشت

  ؟ نه ، بزرگی لعنتی اینترنت اون پاي شب تا صبح از بشینی آها آها_

 : چرخاند می چشمش کاسه در کالفگی با را هایش چشم

 . کن بس_

 بـه  لعنتـی  سـوال  همـان  هـم  بـاز .  شـوم  مـی  خیـره  ازدحـام  پـر  خیابـانِ  بـه  و زنـم  مـی  پوزخندي
 .کند می خطور ذهنم

 خـوش  فطـرتم  پسـت  بـزرگ  بابـا  اون پـیش  تـونم  مـی  ؟ بخـتم  خـوش  االن مـن  بـدبختم؟  من چرا
 ؟ بشم بخت

 .  لعنتی تظاهرِ این به بودم مجبور اما بشوم بخت خوش توانستم نمی من نه

 همـه  دارم کـنم  مـی  حـس  بیـاورم  دسـت  بـه  را بختـی  خـوش  مـروان  قول به خواهم می که این با
 .دهم می دست از را چیزم
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** 

تجربـه  آن در را هـایم  غـم  و هـا  خوشـی  تمـام  کـه  اي خانـه  بـه  بـار  آخـرین  براي را پرحسرتم نگاه 
 ، جـا  ایـن  از خواسـت  نمـی  دلـم  امـا  بگـویم  دروغ تـوانم  نمـی  کـه  خـودم  بـه . انـدازم  مـی  ام کرده
 ! ؟ چیست جا آن در ماندن عاقبت دانم نمی که شوم جایی روانه

 : شود می بلند مروان صداي

 . نده نمایش ها فیلم عین خدا رو تو_

 .شوم می رنجیده اش جمله در "نمایش" کلمه بردنِ کار به از همیشه مثل

 و ایسـتم  مـی  جـا  کنم،همـان  حرکـت  تـوانم  نمـی  و اسـت  گیرم،سـنگین  مـی  دسـت  در را چمدانم
 : کنم می نگاه فشارد می را آسانسور دکمه هم سر پشت که مروان به

 .بیام تونم نمی ، سنگینه خیلی این_

 : کند می خارج سینَش از پوزخندي به شبیه را بازدمش

 تـر  سـنگین  نظـرم  بـه  کـنن،  نمـی  یاریـت  ، بیـاي  زاره نمـی  دلـت  من نظر به! ؟ سنگینه چمدون_
 !  جان خانم قلبته دستت کنار چمدونِ اون از

 .نیست توانستن خواستن همیشه فهمم می حاال.  فشارم می هم روي محکم را هایم چشم

 !؟ برگشت ؛ برگردد پدرم خواستم من
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 ! ؟ توانستم ؛ دارم نگه را مادرم خواستم من

 !؟ توانستم ؛ نروم خانه این از خواستم من

 .رسد نمی ، شدن نیست ، رفتن به زورش ندارد،یعنی توان خواستن هم گاهی

 .شوم می آسانسور وارد مروان به توجه بدون من و شود، می باز آسانسور در

 .شود می سوار عقب صندلی در چمدان گذاشتن بعد هم مروان. شوم می ماشین سوار

  بریم؟:مروان_

 :  زنم می خند نیش

 ریم؟ نمی ، نریم بگم اگه_

 .بریم صالحمونه به_

 ! نمیاد خوشم الهوتی مرتیکه اون کنار کردن زندگی از اصال_

 .گردانم می بر خلوت و سرد خیابانِ سمت به غیض با را سرم ام جمله کردن تمام از پس و

 : گیرد می ضرب ماشین فرمان روي دستش با مروان

  ببخشی؟ رو پدربزرگ نداره جا اصال_

 ! پسر این بود خیال خوش چه

 : کشیدم جلو رو شالم کمی



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

69 
 

 شــی،هر بلنــد بتــونی کــه هســت احمتــالش بیــافتی جــایی هــر از گفــت مــی دوســتی یــه یادمــه_
 !چشم جز به جایی

 .نداشتم کردن صحبت به میلی هم من. نزد حرفی مروان

 .ایستاد لعنتی خانه همان جلوي ربع یک بعد

  "!هست؟ هم علیش عمو" کرد عبور ذهنم از سوال این چرا دانم نمی

 از بیـنم  مـی  را خـانواده  ایـن  وقتـی  هـا  گذشـته  مثـل  خواسـت  مـی  دلـم  چـرا  دانسـتم  نمـی  اصال
 غیـر  تقریبـا  چیـزي  چنـین  کـه  افسـوس  امـا . بگـذارنیم  خـوش  بـاهم  و بیـاورم  در بـال  حالی خوش
 .است ممکن

 .نیست برگشت براي راهی کرد،و نابود خودش دستان با بود ما بین که را پلی پدربزرگ

 .فشارد می را در زنگ مروان. شویم می پیاده دو هر

 .کند می باز را در علیش عمو لحظه همین در. کنم می مرتب را مانتویم

 مـی  کنـار  را او و روم مـی  جلـو . کـنم  مـی  جمـع  را لبخنـدم  سـریع  زنم،امـا  می لبخندي دیدنش از
 : زنم

 بریم؟ باید کجا_

  چطوري؟ تو خوبم سالم،منم علیک:  عمو_

 : چرخانم می کاسه در را هایم چشم

 !بیمزه_
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 روم مـی  جلـو  بمـانم  هـیچکس  منتظـر  کـه  ایـن  بـدون . روم مـی  داخـل  بـه  دلم، روي گذارم می پا
 .کنم می نگاه اطراف به ولع با و

ــا ــرص ب ــب ح ــایم ل ــم روي را ه ــی ه ــارم م ــا و فش ــود ب ــی خ ــویم م ــی( گ ــا لعنت ــق از ه ــا ح  م
ــوردن،ببینم ــه خ ــردن چ ــول! ک ــی ق ــایی اون دم م ــه ه ــق ک ــا ح ــوردن رو م ــه خ ــاص روزي ی  تق

 .)میدن پس رو کارشون

ایستند می سرم پشت مروان و علیش عمو دقیقه چند بعد. فشارم می را سالن زنگ. 

 .شود می باز و دهد می هل را در عمو

 تو برو_

 .روم می داخل به و کنم می نازك چشمی پشت

 چشـم  چیـزي  هـر  از بیشـتر  بـود  آویـزان  سـقف  از شـیکی  و مـدرن  هـاي  لوستر! اي خانه چه به به
 مــن امــا. بــود شــده چیــده طالیــی و اي قهــوه دکوراســیون بــا خانــه تمــام. داد مــی نــوازش را هــا

 همـان . داشـتم  مـی  دوسـت  بیشـتر  را بـنفش  و بادمجـانی  دکـور  بـا  پـدربزرگ  کوچـک  خانه همان
 آن از. گردنـد  نمـی  بـر  هـا  گذشـته  کـه  سـود  چـه  امـا . صـفا  و مهـر  از بـود  پر حیاطش که اي خانه
 شـان  شـدند،خیلیِ  عـوض  هـا  آدم. اسـت  کـرده  تغییـر  چیزهـا  خیلـی . اسـت  گذشته خیلی ها سال
 !اند شده عوضی هم

 حـال  خـوش  دهـد  مـی  نشـان  صـورتش . بیـنم  مـی  پلـه  زیـر  اتـاق  چهارچوبِ در را پدربزرگ قامت
 :  فشارد می دستش در بیشتر را قهوه چینی لیوانِ. دارد لب بر مرموزي لبخند و است

 ! من عزیزايِ اومدید خوش_
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 ! بزرگ اي قهقه به شود می تبدیل کم کم اما بودم کوچک خنده یک خندم،اولش می

 روي کوبـد  مـی  اسـتارش  آل کفـشِ  همـان  بـا  مـروان . اسـت  مـن  روي همـه  تعجـب  پـر  هـاي  نگاه
 .پایم

 .آید می بند ام خنده درد از

 هــم مــا بــه دســتش بــا ســپس. نشــیند مــی مبــل روي و گیــرد مــی مــن از را نگــاهش پــدربزرگ
 .بنشینیم کند می اشاره

 .پدربزرگ کنار نفره تک مبل روي علیش عمو و نشیند می من کنار مروان

 یــه امشــب. گــرده مــی بــر داره و راهــه تـو  ، دکتــرش بــراي یــزد رفتــه مــادربزرگتون:  پـدربزرگ _
 .بیان همه که دادم ترتیب مهمونی

 چی؟ براي چرخانم،مهمانی می کاسه در را هایم چشم

 مـی  جـواب  پـدربزرگ  و پرسـد  مـی  را بـود  مـن  ذهـن  در کـه  را سـوالی  عمـو  کـه  نگذشـت  چندي
 : دهد

 !  هستند خانواده از عضوي دیگه هم مروا و مروان بدونن که این براي_

 : کشم می جلو را شالم چپم دست با

  کجاست؟ عمه پس_

 . کردم تعجب ، خندید عمو

 ! بگیرتش خواد می اومده مرده یه نکنه درد دستش:  علیش عمو_



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

72 
 

 : انداختم باال ابرویی

 ؟ حاال هست کی_

 عمـو  بـه  اي غـره  چشـم  پـدربزرگ . دوزد مـی  پـدربزرگ  بـه  را شـود،نگاهش  مـی  جمـع  عمو خنده
 .ماند می مجهول من براي غره چشم آن دلیل که رود می

 .کرد خواهیم صحبت دربارش بعدا:  پدربزرگ_

 مــی باعــث بلنــدي پاشــنه کفــش صــداي کــه اســت کــردن صــحبت مشــغول همچنــان پــدربزرگ
 .برگردانیم عقب به را سرمان عمو و مروان ، من شود

ــه را نگــاهم ــادربزرگ ســمت ب ــا کــه م ــازه گوی ــود آمــده ســفر از ت  ســرش پشــت در کــه عمــه و ب
 .دهم می سوق بود ایستاده

 در چنـان  را مـن  و دود مـی  مـن  سـمت  بـه  دوان دوان خـورد  مـی  مـن  بـه  چشـمش  تـا  مادربزرگ
 مـی  نقـش  لـبم  روي کـوچکی  خنـد  نـیش ! اسـت  یافتـه  را اي گمشـده  گویـا  کـه  گیـرد  می آغوش

 . بندد

 : کشد می دست من سر به گریه حالت با بزرگ مادر

 قـدر  چـه  دختـر  ایـن  ببـین ) پـدربزرگ ( عمـران . بـود  شـده  تنـگ  برات دلم قدر چه! عزیزم،عزیزم_
 !شده بزرگ

 داشـته  دوسـت  را او هـم  بـاز  خواهـد  مـی  دلـم . کـنم  مـی  جـدا  او از را خـودم  و زنم می خند نیش
 .رفتند می رژه هایم چشم جلوي اش رحمانه بی کارهاي تمام اما باشم

 ! تر عاقــــل و) دهم می ادامه داري کش صداي با( شدم؛ بله،بزرگ_
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 روي را هــایم لــب همیشــگیم عــادت طبـق . گیــرد مــی خــود بـر  را شــرم رنــگ مــادربزرگ صـورت 
 . شود جلوگیري کردنم گریه از تا فشارم می هم

 : گذارد می ام شانه روي را هایش دست ملتمسانه مادربزرگ

 .. شدم عوض من کن باور ؛ مروا_

 :  زنم می لب

 ! نمیشه اما_

 .زنم می کنار ام شانه روي از را مادربزرگ دست و

 : گوید می مادربزرگ

 هست؟ اي مسئله ؟ چرا_

 مـادرم  بـا  را کـار  همـین  پـیش  سـال  چنـد  او بشـکنم،اما  را دلـش  بقیـه  جلـوي  خواسـت  نمـی  دلم
 کشـف  را تنفـر  ایـن  راز تـا  ام آمـده  جـا  ایـن  بـه  مـن  حـاال  شکسـت،و  بقیه جلوي را مادرم دل. کرد
 .کنم

 : کشم می آهی

 !شدم عوض منم اینه مسئله ، آره_

 :  شود می نمایان مادربزرگ هاي لب کنج کجی لبخند

 ! مهربونه هم هنوز تو قلب دونم می من. کنند می تغییر کم خیلی زندگی تو ها آدم اما_

 : کنم می شوت صورتش طرف به را خندم نیش و اندازم می باال را هایم ابرو



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

74 
 

 . کنی تحملش کن سعی بدي تغییر رو حقیقت تونی نمی وقتی_

 : گویم می پدربزرگ به رو و

  اتاقم؟ توي برم من میشه_

 : دهد می تکان سر پدربزرگ

 . کنیم صحبت موضوعی مورد در باید پایین بیا عصر برو،اما_

 : کند می تاکید پدربزرگ. کنم می اکتفا اي باشه گفتن به فقط اما شوم می کنجکاو

 ! تنهایی_

 : گویم می عمو به رو. دهم می فشار هم روي فهمیدن نشانه به را هایم چشم

  بدي؟ نشونم رو اتاقم میشه_

 .بریم بیا:  عمو_

 دوم طبقـه  بـه  رویـم  مـی  بـاال  کـه  هـا  پلـه  افتـیم،از  مـی  راه خانه دوم طبقه سمت به عمو با همراه
 مبـل  چنـد . دارد کمتـري  دکوراسـیون  طبیعتـا  پـایین  طبقـه  بـه  نسـبت  اینجـا . کـنم  می نگاه خانه

 .اتاق چند البته و ها سیاه،همین و سفید گلدانِ یک و میز یک و

 : گیرد می راهرو اتاق آخرین طرف به را دستش عمو

 .گذاشتن بردن هم رو وسایلت. توعه اتاق جا اون_

 ! کنم نمی هم تشکر حتی. روم می اتاق سمت به و اندازم می عمو به نگاهی
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  ؟ بزنیم حرف میشه:  عمو_

  ؟ مورد چه در_

 : خاراند می را سرش

 مـی  رو چیزهـا  خیلـی  تـو  بـه  مـنم . گفتـی  مـی  مـن  بـه  رو هـا  چیـز  خیلـی  بودي ساله 13 وقتی_
. شــدي مــی قــایم تــو و دادم مــی لــو مــن کــنن تنبیهــت کــه ایــن از قبــل هــا وقــت گفتم،بعضــی

  یادته؟

 . کند می آمیزي رنگ هایم لب روي را لبخندي ماه چند بعد ها خاطره این یادآوري با عمو

 : زنم می عمو سمت به بشکنی و دهم می تکان سر

 رفتـه  کـه  اون یـا  کـنن؟  تنبـیهم  خواسـتن  مـی  بعـد  دوسـتم  خونـه  بـودم  رفته دزدکی که همون_
 ... یا بوم؟ پشت بودم

 : کند می تکرار لب زیر ، حرفم داخل پرد می عمو

 .. بوم پشت.. بوم پشت_

 : آید می سمتم به ناگهان

  یادته؟ فضا، بري داشتی دوست همیشه_

 هـیچ  امـا  بـروم  فضـا  بـه  خواسـتم  مـی  همیشـه  مـن . شـود  می تر رنگ کم لبخندم فضا یادآوردن با
 ! مروان جز به کس هیچ. نفهمید را دلیلش کسی وقت

 ! برم خوام برم،می خواستم اوهوم،می_
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  میشه؟. بزنیم حرف خوام می االنم خب:  عمو_

 :  دهم می تکان سري

 .داخل بیا_

 دکوراسـیون  بـا  اتـاقی . دهـم  مـی  سـوق  اتـاق  داخـل  بـه  را نگـاهم . کـنم  مـی  بـاز  را اتاق در تر جلو
 و صـورتی  فـرش  ، سـفید  میـز ! صـورتی  کمـد . صـورتی  تخـت  و سـفید  هـاي  صـورتی،پرده  و سفید
 .سفید

 : زنم می لب حرص با

 ! سالمه 10 انگار_

  ؟ چطور:  عمو_

 : نشینم می بود گوشه آن در میزي کنار که صندلی روي و کنم می نازك چشمی پشت

 . بگو رو حرفات کن ولش رو ها این تو حاال. متنفرم صورتی از_

 ! بگم چطور دونم نمی واقعا: عمو_

 .کشد می پیشانیش روي را دستش همزمان

 .نیستم مشتاق بد هاي خبر شنیدن براي معموال. زنم نمی حرفی اما کنجکاوم

 :  شود می بلند رفتن قصد با عمو

 .بود اهمیت بی چیز یه کن ولش_
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 .است بهتر نشنیدن گاهی اما. شوم نمی قانع اصال

 : گردد می بر تردید با عمو

 .دیره گفتن براي دیگه اما نشدي قانع دونم می_

 : ام شده کنجکاو واقعا دیگر

 ؟ نیست،میگی دیر وقت هیچ عمو_

 : کشد می آه

 !  نداره رو ارزشش دیگه اوقات گاهی اما نیست دیر وقت هیچ_

 : کند می باز را در و گذارد می اش شقیقه روي رو دستش

 .دهم می ترجیح رو فرار_

 دهـم  مـی  زمـین،لم  روي کـنم  مـی  پـرت  را شـالم . کـوبم  مـی  زمـین  روي را چپم پاي اعصبانیت با
 .کنم می نگاه بزرگ اتاق این به و اتاق گوشه مبل روي

 : گویم می لب زیر

  بره؟ می کجا رو من سرنوشت میشم؟ چی من خدایا_

 تغییـر  را سـمتت  تـو . دهـد  مـی  سـمت  تغییـر  مـدام  کـه  اسـت  شـنی  طوفـان  مثل سرنوشت گاهی
 ایـن . شـود  مـی  میـزان  تـو  بـا  طوفـان  امـا  گـردي،  مـی  بـاز  تو. کند می دنبالت طوفان اما دهی، می

 چطـور  و آمـد  سـرت  بـه  چـه  آیـد  نمـی  یـادت  نشسـت،  فـرو  کـه  طوفان. شود می تکرار مدام بازي
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ــده ــده زن ــان از": اســت مشــخص چیــز یــک امــا. اي مان ــدي، در کــه طوف  آدمــی همــان دیگــر آم
  "بودي نهاده پا طوفان به که بود نخواهی

 از بعــد. نیســتم پـررو  و حــراف دختــر آن دیگـر . کــنم مـی  حــس زمــان همـین  در را خــودم تغییـرِ 
 شــده حــرف کـم  و آرام دختــري بــه تبـدیل  خــانواده پاشــیدن هـم  پــدرم،از و ســاواش دادن دسـت 

 .ام

 شـوم  مـی  متوجـه  رسـم  مـی  کـه  پـایین . گیـرم  مـی  پـیش  در را ها پله راه و کنم می باز را اتاق در
ــروم کــه ایــن حــس. آیــد مــی پلــه زیــر اتــاق از صــدا. هســتند بحــث حــال در نفــر دو  حــرف و ب

 . کنم می تر نزدیک در به را هایم گوش.  دهد می قلقلکم بدهم گوش را هایشان

 .بمونه جا اون تونه نمی داره گناه دختر این عمران_

ــه چــرا _ ــا اون ؟ نتون ــراش هــم خیلــی ج ــره ب ــزي هــر. بهت ــراش بخــواد چی ــازه فرســتم مــی ب  ت
 .میدم خودم هم رو خرجیش

  بفرستی؟ رو خودش خواي می حاال کردي اسیر رو پدرش داره گناه بچه ؟ مرد چی یعنی_

 !  داره دلیل_

  ؟ مثال دلیلی چه_

 .خواسته اردوان_

  محکمی دلیل چه به_

 .. !  زدن دست صداي پشتش و
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 ایـن  بـود؟  کـه  مـورد  در بحـث  یعنـی . کـنم  مـی  عبـور  در از عجلـه  بـا  و انـدازم  می باال را هایم ابرو
 بـه  خواسـت  مـی  عمـو  چـه؟  یعنـی  کـردم  اسـیر  را پـدرش  هسـت؟  هـم  دیگـري  دختـر  من جز جا
  بگوید؟ چه من

 . بگنجاند خودش در را سوال همه این تواند نمی مغزم خدایا

 .کنم می سالم بود غذا پختن حال در که زنی به و روم می آشپزخانه وارد عجله با

 : آید من سمت به حالی خوش با

  خوبی؟. عزیزم بشین سالم،بیا_

 : دهم می قورت سختی به را دهانم آب

  کجاست؟ علیش عمو اتاق. شینم نمی نه_

 .چپ دست از اولی دوم،اتاق طبقه_

 کــنم مــی بـاز  را در زدن در بــدون. روم مــی عمـو  اتــاق ســمت بـه  دوان دوان "ممنــون" گفــتن بـا 
 مـی  هـایم  چشـم  روي را دسـتم  شـده،  هـول . بیـنم  مـی  پیـراهنش  کـردن  عـوض  حال در را او که

 : گذارم

 !  بپوش بابا بپوش _

 .کند می خارج را بازدمش اعصبانیت با

 بردار دستتو پوشیدم_

 : کشم می هینی صورتش دیدن با
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 .بودي خوب که االن شد؟ چی_

 .است قرمز و کرده ورم هایش چشم زیر

 : چرخاند می کاسه در را هایش چشم

  چیه؟ کارت_

 .بده جواب شده؟ چت گم می_

 : گوید می کالفه

  چــه؟ تــو بــه_

 : گیرم می صورتش جلوي تهدید نشانه به را دستم.  ام شده اعصبانی حسابی

 .نکردم خفت تا بده جواب باش زود_

 : کند می غرولند کند می باز را قفلش که حالی در و دارد می بر را تلفنش

 نیست؟ جواب "چه تو به" تو نظر به_

 .باشی نگران برایش ندارد لیاقت شعور بی

 !  ندارد دم و شاخ که شعور بی

  بود؟ چی کارِتون حاال:  علیش_

 : گویم می ناراحتی با ، نشینم می کنارش کارم یادآوري با

 خبره؟ چه جا این ؟ خواد می چی من از پدربزرگ کجاست؟ بابام عمو_
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 : کشد می صورتش به را دستش. رود می رویش از رنگ

 ..  اما دونم نمی_

 : دهم می تکان را او کنجکاوي با. کند می ول تمام نیمه را حرفش

 .بگو د ؟! خب _

 : گیرد می طرفم به را اش اشاره انگشت عمو

  اکی؟. بمونه خودمون بین باید ببین_

 : دهم می تکان تند تند را سرم

 .باشه باشه_

 : گذارد می مبل روي را چپش پاي عادتش طبق و نشیند می من سمت به

 ! کرده پنهون جایی یه رو پدرت بابابزرگ_

 . ریزد می فرو قلبم در چیزي کنم می حس

 : زنم می داد

  چــــــی؟_

 : گیرد می را هایم دست

 پـدربزرگ  شـده  خـارج  کشـور  از پـدرت  ببـین  امـا  دونـم  مـی  ، دونـم  می ، شدي شوکه دونم می_
 .بیام باهات منم باید کی؟ با و کجا دونم نمی اما خارج بفرسته رو تو خواد می
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 : فشارم می را سرم و کنم می رها دستانش زنجیر از را هایم دست

 .خوام می رو بابام فقط! خسته خستم کنم؟ کار چی باید دونم نمی_

 : آید می هایم چشم جلوي پدرم صورت و بندد می حلقه هایم چشم در اشک

 کـه  بیـاد  بمونـه،  پشـتم  کـه  بیـاد  بـازم  خـوام  خـوام،می  مـی  رو پـدرم  مـن . کنم پیداش خوام می_
 ... شم یتیم خوام نمی. باشه داشته دوستم

 :   زند می را حرفش من هاي هزیان وسط عمو

 .دارم اي نقشه یه من ببین_

  کند؟ کمک من به خواهد می چرا اصال دارد؟ اي نقشه چه

 :  برم می صورتش نزدیک به را سرم احتیاط کنم،با می ریز را هایم چشم

  مارموز؟ گذره می چی مغزت اون تو داري؟ فکري چه تو ببینم_

 . آید می فرود اش پیشنانی روي که ام اشاره انگشت ضربه پشتش و

 .خودش فرد به منحصر هاي خنده همان از. خندد می

 اکی؟. اومده سرش بالیی چه و کجاست بفهمم خوام هست،می هم من برادر تو پدرِ ببین_

 :چرخانم می هوا در را انگشتم

  چیه؟ ات نقشه خب. تره مهم پدرم فعال اما هستی چی دنبال تو دونم نمی_

 : گوید می آرام و شود می خیره هایش کفش به
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 ...کارایی یه داره اردوان این کنم می حس. شده خارج کشور از پدرت_

  شنیدم؟ پدربزرگ از که نیست اسمی همان این اردوان؟

  وایسا وایسا_

 :کوبد می پایش به را مشتی اعصبانیت با عمو

  بگیري؟ رو زبونت اون تونی نمی دقیقه پنج_

  کیه؟ اردوان_

 : زند می لب

 ) عمه( مهال شوهر_

 : چرخاند می هوا در را دستش

  نامزدش یعنی_

 : گذارم می ام چانه زیر را دستم مشتاقانه

  خب خب_

  جا اون بفرسته عمه با رو تو خواد می پدربزرگ:  عمو_

 .هزار روي رود می قلبم ضربان کنم می حس لحظه یک براي. شود نمی باورم

 : زنم می داد

  چرا؟ چی؟ یعنی_
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 . دونم نمی_

  کشوري؟ چه_

 ! ترکیه_

 چـه  ایـن . ترکیـه  بـه  برسـد  چـه  بـودم  نشـده  خـارج  ایـران  از االن تـا  من. بودم نرفته حاال تا ترکیه؟
 .شوم می دیوانه دارم دیگر؟ است مجهولی هزار معادله

ــو_ ــین:  عم ــو بب ــري دختر،ت ــا اون می ــا ج ــن ام ــی م ــونم نم ــات ت ــام باه ــد چــون بی ــاي بای  کاره
 .کنم روبراه رو دانشگاهم

 :نالم می مضطرب

 دارم کنکور هم من اما_

 مهمـه  دانشـگاهیت  پـیش  معـدل  براشـون  جـا  اون ضـمن  در. نمونـده  بیشـتر  هفتـه  یک کنکور تا_
 . کنکور نه

 .ام شده بازیچه رسما کاریست؟ چه این خدایا

  جا؟ اون میرم همیشه براي من مگه_

 مثـل  هـایش  چشـم . ترسـد  مـی  حقیقـت  گفـتن  از گویـا  ، فشـارد  مـی  هـم  در را هایش دست عمو
 .است مضطرب آوردنش زبان به از اما بگوید را چیزي خواهد می که بودند کسی

 !همیشه براي شاید:  عمو_
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 همـین  پـدرم  بـه  رسـیدن  راه تنهـا  امـا  اسـت  زیـاد  راه ایـن  در ریسـک . دهـم  مـی  قـورت  را بغضـم 
 ! همیشه یا وقت هیچ یا. است

 :لرزد می صدایم

  برم؟ تنها باید_

 .کنه کمک بهت تا باهات میاد جا اونجان،اون خانوادش دوستام از یکی_

 .دهی تغییرش بشود که نیست چیزي سرنوشت اما زند، می شور دلم

 : کشد می آه عمو

 گه می بهت دوستم رو بعد جا اون از_

 بعـد  ثانیـه  چنـد  ؟ شـد  خواهـد  چـه  مـن  تقـدیر  خـدایا . کـنم  مـی  فکـر  زد عمـو  که هایی حرف به
 عمـو  کـه  شـوم  مـی  بلنـد  و کـنم  مـی  پـاك  هـایم  دسـت  بـا  را اشـکم . بیـنم  مـی  تـار  را چیز همه

 : گیرد می را دستم

 ببخشید_

 : کنم می باز لب زور به

  چرا؟_

 : زند می لبخند عمو

 نرو بیرون طوري  این کن پاك رو هات اشک هم حاال. رسوندم من رو اصلی شوك_
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 بـرایم  کمـی  اتفـاق  ایـن  هضـم . کـنم  مـی  پـاك  را هـایم  اشـک  و دهم می تکان سر ناچاري روي از
 .است مشکل

 ممنون_

 مـن  پـاي  تـا  سـر  بـه  نگـاهی  شـود،  مـی  خـارج  اتـاقش  از مـروان  همزمـان . شوم می خارج اتاق از و
 : اندازد می

  دیگه کن تموم رو ها نمایش این باز؟ چته_

 : روم می پایین ها پله از و زنم می او به اي تنه

 اوووف مروان اوووف_

ــه کنــد مــی پــاك را میــز ســالن در کــه خــدمتکاري ــد مــی مــن طــرف ب ــبش روي لبخنــد. آی  ل
 : کند می خودنمایی

  خانم؟ مروا_

 : گویم می کنجکاوي با

  بله_

 : اندازد می باال ابرویی

 .هستند شما منتظر حیاط توي پدربزرگتون_

ــا ــدي ب ــنم مــی تشــکر لبخن ــدربزرگ. شــوم مــی خــرج ســالن از و ک ــاب روي را پ ــره ت ــر دونف  زی
 .بینم می درخت
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 : دهد می تکان دست

 بیا_

 .دارم می بر رحم بی مرد این سمت به را هایم قدم نفرت نهایت با

ــا ســختی نبــرد در. نشــینم مــی پــدربزرگ کنــار ــه افکــارم ب ــرم مــی ســر ب ــوانم نمــی اصــال و ب  ت
 .کنم درك را موقعیت

 باشــد چــه هــر شــده، پیشــمان کمــی کــنم مــی حــس. اســت خیــره روبــرویش بــاغ بــه پــدربزرگ
 .نیست آسان زیاد چیزها این گفتن

 :کند می باز دهن کشد می عمیقی نفس که این از پس پدربزرگ

 .گفت باید اما سخته. بگم تو به رو چیزایی باید دلم،من عزیز_

 .باشد چگونه باید لحظه آن در واکنشم دانم نمی. دوزم می چشم او به منتظرانه

 .بري باهاش که خوام می تو ازت من و بره ترکیه به باید ات عمه:پدربزرگ_

 چـرا  چیسـت؟  خـانواده  ایـن  راز. بگـویم  چـه  بایـد  دانـم  نمـی  گـذرانم،واقعا  مـی  را سـختی  لحظات
  هاست؟ جن طلسم در مادرم چرا است؟ شده ناپدید پدرم

 . است انفجار به رو سوال همه این حجم از مغزم

 :دهد می ادامه من به توجه بدون پدربزرگ

 تــونی مــی جــا اون مناســبه،تازه خیلــی بــرات جــا اون هــواي و حــال. میــدم خــودم رو هــا خــرج_
 .بدي ادامه هم رو تحصیلت
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 .است مشتاق زیادي شدت به من رفتنِ براي گویا

 :دهم می قورت سختی به را دهانم آب

  برم؟ باید من چرا_

 !عزیزم بود ساده پیشنهاد یک فقط_

 .پیشنهاد تا بود دستور به شبیه بیشتر من نظر به بود؟ پیشنهاد

  ترکیه؟ میره چرا عمه_

 :کند می کردن تعریف به شروع من به کردن نگاه بدون

ــا پــیش مــاه 6_  تــاجر مــرد. دارنــد عالقــه هــم بــه خیلــی هــا اون. شــد آشــنا ســاله 41 مــردي ب
 ! داره دوست خیلی رو ات عمه. نداره بچه اما کرده ازدواج قبال. جورایی یه بزرگیه،همکاریم

 روي موجـود  تـرین  بـدبخت  کـنم  مـی  حـس . نـدارم  عاشـقانه  هـاي  قصـه  شنیدن به اي عالقه اصال
  باشم؟ پدربزرگ تابع باید چرا بود؟ چه من گناه هستم،مگر زمین

 .شدم شوکه واقعا من پدربزرگ _

 .بشن عازم باید دیگه هفته یک تا بدي؟ جواب بهم تونی می کی_

 :دهم می تکان معکوس صورت به را سرم کردن فکر بدون

 . میرم_

 چروکیـده  گلـوي  هـایم  دسـت  دو بـا  خواهـد  مـی  دلـم . شـود  مـی  نمایان پدربزرگ چشمان در برق
 !شود نیست زمین این از و نرسد اش ریه به اکسیژن تا بفشارم قدر آن را اش
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 : فشارد می دستانش در را هایم دست رضایتمندانه پدربزرگ

 دخترم کردي اعتماد من به که ممنون_

 :زنم می لبخند

 شــاخه نمیترســه هیچوقــت نشســته شــاخه روي کــه پرنــده یــه:  گفــت مــی دوســتی یــه یادمــه_
 .کرده اعتماد هاش بال به اون بلکه نکرده اعتماد شاخه به اون چون ، بشکنه

 : افتم می راه سالن در سمت به و شوم می بلند

 ! اجازه با گفتم؛ چی باشید فهمیده امیدوارم_

ــد میشــوم،قلبم دور اون از و ــد تن ــدن حــال در تن ــران،رفتن از ســدن دور. اســت تپی ــه ای ــال ب  دنب
 تنهـایی  را کـاري  اوقـات  گـاهی . اسـت  شـده  ترسـناك  بـرایم  حسـابی  سـخت  مأموریـت  ایـن .. پدرم
 !کنم فکر ام خانواده به باید اما. است سخته خیلی دادن انجام

 . کند می خوردن زنگ به شروع تلفنم که ام نرفته سالن داخل به هنوز

  "ساتین"

 مـی  کوتـاهی  خنـد  نـیش . هسـت  هـم  مروایـی  بـود  آمـده  یـادش  بـه  حاال هفته دو بعد که دوستی
 .دهم می جواب را تلفن میل بی. زنم

  کجایی؟ تو دختر هی_

 .دنیاست هاي کار ترین سخت از یکی خونسردي به تظاهر. کشم می عمیقی نفس

 خونه_
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 را او نـام  بایـد ) سـاتین ( جـاي  بـه  کـنم  مـی  حـس  اوقـات  گـاهی . اسـت  شـاد  همیشه مثل صدایش
 .نهادند می) شادي(

  کردي؟ ولشون نمیاي؟ کنکور هاي کالس چرا_

 او بـه  تـوانم  نمـی  مـن  نـه  دادم؟ مـی  شـرح  را هـا  بـدبختی  تمـام  ، بگویم؟ چه" پرسم می خودم از
 ".کنم اعتماد توانم نمی هیچکس به من. کنم اعتماد

 ! )کردي علیش به اما(-

 .] کنه کمک بهم خواد می اون. منه عموي اون نه[

 کنم؟ قانع را خودم خواهم می چرا دانم نمی اصال

  خطی؟ پشت هی_

 :کشم می عمیق نفس

 .کنم استراحت رو هفته یک این خوام می. بسه خوندم چقدر هر_

 مطمــئن بزنم،امــا حــرف زیــاد خــواهم نمــی فهمــد مــی ســریع. اســت خــوبی شــناس آدم ســاتین
 .دهد می ربط ساواش به را من ناخوش حال هستم

 خدانگهدار پس خب_

 .کنم می قطع را تلفن خداحافظی بدون

  نداري؟ اعتماد هم خودت دوستاي به تو_
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. گـذارم  مـی  اسـت  تـپش  حـال  در صـبرانه  بـی  کـه  قلـبم  روي را دسـتم . کشـم  مـی  هینی ترس با
 :گشایم می لب معترضانه

 ! گاو بشی؟ ظاهر تونی نمی آدم عین تو_

 :کند می زمزمه آرام سپس. کشد می عقب را خودش خنده با عمو

 ... مثال. داره سختی هاي قانون جا این دونی؟ می_

 .بشنوم خوام نمی کن بس_

 :کشد می عقب را خودش خنده با

 نه؟ بده،مگه خیلی نداري اعتماد هات دوست به که این اما_

 !ارزد می فوایدش به ولی. هست سخت اما نباشد بد شاید بد؟

 نیست بد هم اصال نه_

  کنی؟ می دل و درد کی با تو پس_

 :زنم می خند نیش

 کسـی  بـه  وقـت  هـیچ  گفـت  بهـم  بـودم  بچـه  وقتـی  از پـدرم . نـدارم  دوستی هیچ هاست سال من_
 . دادم گوش حرفش به منم! تفریحه و بازي براي فقط دوست. نکن اعتماد

 رفتـار  ایـن  دلیـل  دانـم  نمـی . کنـد  مـی  تماشـا  را مـن  دارد لـب  بر غلیظی لبخند که حالی در عمو
 ! چیست؟ او غریب و عجیب هاي

  کنی؟ می دل و درد کی با نگفتی: عمو_
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 :اندازم می باال اي شانه کنم حفظ را خیالم بی ظاهر دارم سعی که حالی در

 جدا هم دوستی. جداست بحثش اعتماد_

 او! کـنم  مـی  فـرار  عمـو  عجیـب  هـاي  حـرف  از هـم  افتم،شـاید  مـی  راه ها پله سمت به دوان دوان
. بیـاورد  دسـت  بـه  را آن خواهـد  مـی  االن و داده دسـت  از را چیـزي  کـه  بـود  انسـانی  شبیه درست

 کرد نخواهد دریغ چیزي هیچ از آوردنش دست به براي البته

 ) دختر نگو پرت و چرت خودت براي مروا(-

 .دهم می تکان ساعت پاندول مثل را سرم شوم خالص ام بیهوده افکار از که این تصور با

 خـودم  عبـوس  چهـره  بـه  خواهـد  نمـی  دلـم  اصـال . بنـدم  مـی  دستم مچ دور را بنفشم مچیِ ساعت
. کننـد  مـی  چکـه  هـا  سـقف  از بارد،انـدوه  مـی  غـم  بـزرگ  اتـاق  این دیوار و در از. کنم نگاه آینه در

 آدم سـرزمین  هاسـت؟  زده غـم  سـرزمین  جـا  ایـن  کجـا؟  مـا  خانـه  و کجـا  خانه این کجاست؟ اینجا
 !باشند داشته دوست را همدیگر که این گذارند،نه می احترام دیگر هم به فقط که هایی

 ! روم می ها پله سمت به سنگین هاي قدم با و شوم می خارج در از. کشم می عمیقی نفس

  خوبی؟_

 مـی  حـس  بـار  اولـین  بـراي  شـاید . اسـت  رسـیده  خـودش  بـه  حسابی. گردم می بر مروان سمت به
 سـاعت  یـک  مثـل  دارد واقعـی  مـرواي  کـنم  مـی  حـس . شـود  مـی  تنگ برادرم براي دارد دلم کنم

 .شود می تمام شنی

  چطوري؟ خوبم،تو_

 .اندازد می باال اي شانه
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 مـی  حـس  ولـی  هـا  نیسـت  چیـزیم . بـدم  دسـت  از رو چیـزي  خـوام  مـی  امشـب  انگار. دونم نمی_
 بــد قلــبم از تیکــه یــه کــنم مــی حــس! علــت دلیــل،بی بــی طــوري همــین. نــاراحتم خیلــی کــنم

 ! شکسته

 .کشد می تصویر به را آینده خوب چه. زنم می لبخند

 :اندازم می باال اي شانه

 .عزیزم باش حال خوش_

 و عمــو هــاي بچــه صــداي. رود مــی پــایین هــا پلــه از مــن از جلــوتر. دزد مــی را اش غمــزده نگــاه
 .کنم برخورد آدم گله یک با باید کنم می فکر. است پیچیده سالن در ها عمه

 مبـل  یـک  روي کـه  دختـر  دو و پسـر  دو. پـرد  مـی  بـاال  هـایم  ابـرو  جفـت  روبـرویم  منظره دیدن با
ــار ــره چه ــته نف ــه نشس ــدربزرگ و اند،عم ــادربزرگ و عمو،پ ــم م ــل دو روي ه ــه مب ــا. جداگان  ام
 .نیست مهال عمه از خبري

 "کنه خیر به خودش خدا" زنم می لب

 مـا  خانـه  بـه  هـا  آن کـه  اسـت  ایـن  داریـم  یـاد  بـه  بـزرگم  هاي عمو و عمه از که اي خاطره آخرین
 کــه حــالی در. خواندنــد مــی دزد را او و کردنــد مــی تحقیــر رحمــی بــی بــا را پــدرم بودنــد، آمــده

 .دارم یاد به خوب را ها روز آن اما داشتم سال 7 فقط من! نبود مشخص اصلی دزد

 چشـم  آدم همـه  ایـن  بـین . گـردد  مـی  بـر  مـن  طـرف  بـه  ها سر همه. دهم می سالم بلند صداي با
 ســاله 15 تقریبــاً بــورِ مــو دختــر ایــن. کنــد مــی جلــب را م توجــه چیــز هــر از بیشــتر آبــی هــایی

ــه زیــادي شــباهت  مثــل هــم شــاید. اســت آورده در را حرصــم االن همــین از. دارد علــیش عمــو ب
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. اسـت  گذشـته  خیلـی  هـا  سـال  آن از شـود،اما  نزدیـک  مـن  عمـوي  بـه  کسی خواهم نمی ها بچگی
 ! است شده پر هم من جاي احتماال

 :آید می من سمت به مونا عمه

 کوچولو این شده بزرگ قدر چه ببین عارف! عزیزم آخ_

 او بــه و کــنم کنتــرل را خــودم کــه کــنم مــی را ســعیم تمــام. فشــارم مــی هــم روي را هــایم لــب
 کثافـت  گنـد  بـوي  بشناسـی  را هـا  آن وقتـی  امـا  زیباسـت  ظاهرشـان  هـا  آدم از خیلـی . نکنم حمله
 .دهد می آزارت بدجوري هایشان کاري

 . ) آروم ، آروم. باش آروم مروا(-

 :زنم می لبخند غوغاست درونم که این با

 .بود شده تنگ برات دلم جون عمه_

 . کنم نابود را چیز همه ام آمده که شده، تنگ قدر آن. است شده تنگ دلم خیلی

 .کشم می عقب را خودم کمی اما بکشد آغوش در را من خواهد می حالی خوش با عمه

  کیه؟ خوشگل هاي بچه این اسم_

 :شود می بلند بازش نیش همان با باشد عمویم زن زنم می حدس که زنی

 .خوشگلی خیلی آخه! نباشی پدرت مثل کنه خدا علیرضایی؟ دختر تو جون مروا_

  برساند؟ را کالمش نیش باید آخر! شود می جمع لبخندم! شکند می قلبم در چیزي

 .بیاورم کم ها شرف بی این جلوي نباید من اما. کنند می سنگینی قلبم روي دردها
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 : اندارم می باال ابرویی

 ! نیست که خور مردم مال حداقل چشه؟ من پدر مگه نشدم؟ متوجه_

 :نیست هیچکس نفع به بحث این کردن پیدا ادامه گویا. کند می دستی پیش عمه

 عزیزم کنم معرفی رو ها بچه بیا_

 :کند می اشاره بور ساله 15 دختر همان به

 . عارف تابیتاست،دختر این_

 : کند می اشاره تابیتا همسن و معمولی قیافه با دختري به سپس

 . من،یمنا خوشگل دختر اینم_

 :کند می اشاره باشند تر کوچک من از کمی آمد می نظر به که پسر دو به و

 .برهان خوشگلش پسرعموي و یاسین پسرم راست سمت_

ــه ــا آن از ن ــدم ه ــه مــی ب ــد مــی خوشــم آید،ن ــیچ هــا آن. آی ــدگی در نقشــی ه ــد مــن زن  و ندارن
 . داشت نخواهند

 ) داري فامیل چندتا حداقل که حالی خوش یکم دلت دختر،ته نگو دروغ(-

 تـر  انسـان  چـه  هـر . کنـد  مـی  قـوي  را آدم تنهـایی ! بـودن  خـودم  بـا  بـه . دارم عادت تنهایی به من
ــر عمیــق زخمهــا باشــیم ــود خواهنــد ت ــداریم دوســت بیشــتر چــه هــر. ب  خــواهیم غصــه بیشــتر ب
 و اي لحظـه  هـا  شـادي . شـد  خواهـد  بیشـتر  هایمـان  تنهـایی  و کشـید  خـواهیم  فراق بیشتر. داشت
 هستند گذرا
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 عمــق تــا میکنــد فــرق داســتانش رنجهــا امــا بمانــد یــاد در ابــد تــا آنهــا از بعضــی خــاطرات شــاید
 انســان خاصــیت ایــن کــه انگــار. میکنــیم زنــدگی آنهــا بــا روز هــر مــا و میکنــد رخنــه آدم وجــود
 .کنم تغییر خواهم می باشم، انسان خواهم نمی من! است بودن

 ) نیستی که کنه تبدیل کسی به رو تو دردهات نذار(-

 : زنم می لب آرام درونم نداي به توجه بدون

 خوشوقتم_

 بـه  گذاشـتن  احتـرام  سـخت  خیلـی . نشـینم  مـی  عمـه  کنـار  پـدربزرگ  هـاي  حـرف  بـه  توجـه  بی
 .است بودن پولدار مزیتشان تنها که کسانی

  درسته؟ داري کنکور امسال جان مروا:  عمه_

 . هستم متنفر مسخره هاي سوال این شنیدن جا،از این در بودن از. آید نمی خوشم اصال

 . بله-

  میخونی؟ چی شما مروان:  عمو_

  ".بینم می بوکس کیسه رو ها صورت همه دیگه ":  خوانم می مروان هاي چشم از

 بـه  کـه  پسـرهایی  خواسـت  مـی  او و بـودم  سـاله  15 کـه؛  گفـت  مـن  به وقتی بار اولین را حرف این
 سـال  3! الغـر  و نفـر  یـک  مـروان  هیکلی،امـا  و بودنـد  نفـر  سـه  آنهـا  اما. بِزنَد بودند،را انداخته متلک

 چشـم  از را حـرف  ایـن  شـود  سـاکت  اسـت  مجبـور  و شـود  مـی  عصـبی  مروان وقت هر ولی گذشته
 .خوانم می هایش
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 کـردم  وِل بـودم  نرفتـه  رو سـربازیم  کـه  ایـن  خـاطر  بـه  بعـدش  خونـدم،اما  معماري ترم یک:مروان-
 .برم رو خدمتم تا

 !  بهتر چه.  است نیامده خوشش اصال ما از انگار. اندازد می باال ابرویی فقط عمو

 : کند می نزدیک پدربزرگ به را خودش عشوه با یمنا

 .بشم آشنا باهاش یکم خوام می حیاط؟ تو بریم مروا با ما ؛ باباجون-

 ایـن  دنبـال  را خـودم  مجبـورم . بـدهم  تـن  اجبـاري  هـاي  خواسـته  ایـن  بـه  خواهـد  نمـی  دلم اصال
 . فهمند نمی را من درد اصال ها این. بکشانم ها آدم

 نمــی کالبــدت بــدون و! کالبدتــه مونــده تــو از کــه چیــزي رفتی،تنهــا زمــین از وقتــه خیلــی تــو(-
 .) بمونی جا این کالبدت بردن براي بشی؛مجبوري محو کامال تونی

 .ببرم هم را ها آدم این کالبد خودم، کالبد با همراه خواهم می هم شاید دارم؛ هدف من

 :دهد می بروز را اش حالی خوش سریع عمه

 .خوبه برید،خیلی آره-

 :زنم می لبخند

 !  جان یمنا نیست آشنایی به الزم پس. نیستم موندنی که من-

 :نشانَد می اش برجسته هاي لب روي بر را پررنگی لبخند یمنا

 . نکن ناز دیگه بریم بیا دایی دختر_

 : کنم می زمزمه خودم با و. اندازم می مروان به نگاهی
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 !بدي؟ نجات ها این دست از رو من میشه چی خدا-

 در سـمت  بـه  مـرا  کـه  بـور  تابیتـاي  بـه  نگـاهی . شـود  مـی  کشـیده  چـپ  طـرف  از به دستم ناگهان
 : اندازم می ، کشد می خروجی

 ... راضی پدرتون نکنم فکر جان تابیتا-

 : کشد می درشتش سیبل به دستی عمو

 .نداره دوست رو تو با معاشرت مروا انگار!  بري تو نیست تابیتا،الزم بله-

 اش قیافـه !  سـیاه  گربـه  یـک  مثـل  دوزد؛درسـت  مـی  مـن  بـه  گربـه  ماننـد  را هـایش  چشـم  سپس
 مـی  هـا  بقـال  یـاد  را مـن  تـپلش  صـورت . طلبکارهاسـت  بـه  شـبیه  بیشتر اما نیست ترسناك زیادي
 .اندازد

 : زنم می خند نیش

 .بشم آشنا دخترتون با یکم خواد می دلم نه،اتفاقاً-

 همـه  ایـن  کـی  مـن ! متعجـبم  دهـم  مـی  تشـکیل  خـودم  بـراي  دارم که شخصیتی این از هم خودم
  ام؟ شده زبان بلبل

 !عزیزجان ندارم حرفی من خواي می تو اگر:  عمو-

 .گذره می داره وقت که بریم بیاید خب:  یمنا-
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 شـود  مـی  تمـام  هـا  اجبـار  ایـن  کـه  اسـت  خـوب . شـود  مـی  شـروع  برایم اجبار قضیه همان دوباره
 کنـی  عـادت  اینکـه  ولـی  گـذرد؛  مـی  برایـت  باشـه  طـوري  هـر  خوشیسـت،  آخـر  کـه  اجباري چون

 .است دردناك خیلی باشی مجبور که

 مـن  مگـه " پرسـم  مـی  خـودم  از حـال  همـان  در. افـتم  مـی  راه حیـاط  سمت به دختر دو دنبال به
 "اینهام؟ بازي هم

 . نشیند می تاب روي رسیم،تابیتا می که حیاط وسط به

 بشینید بیاید ها بچه-

 .گذرد نمی خوش من براي اصال ساله 15 ي بچه دو آن کنار

 اول بایــد! نمیشــی خوشــبخت طــوري ایــن بگــذره،تو خــوش نــداري دوســت خــودت هــم شــاید(-
 .)کنه قبول رو اجباري خوشبختی این تا کنی راضی رو دلت

 مـی  دارد؟ معنـا  هـم  خوشـبختی  ، هسـت  اجبـار  از حـرف  وقتـی  مگـر ! که شود نمی طوري این اما
 .نیستم جا آن من هست،اما دلش که باشد جایی که است خوشبخت کسی گویند

 ! بشی تبعید ترکیه به قراره پدربزرگ دستور به تو که دونیم می ما مروا:  یمنا-

 .شود می جاري هایم لب بر خنده "تبیعد" کلمه شنیدن بعد

 ! بینی؟ می سلطان خرم فیلم تو ببینم تبیعد؟-

 :خندد می

 شنیدم مامانم از -
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 .ترکیه برم دارم دوست خیلی دختر؟ میدونی بیاد؟ من با هم تابیتا بگی میشه:  تابیتا-

 : زند می غر کنایه با یمنا

 ! ببرتت بگو. ذاره نمی کم برات که بابات-

 را آن دلیـل  امـا . اسـت  قـدر  چـه  هـم  از تنفرشـان  شـدت  فهمـم  مـی  همـدیگر  بـه  هایشـان  نگاه با
 ! حسادت هم شاید دانم، نمی

 .ترکیه رم نمی گردش براي من ها بچه-

  چی؟ براي پس:  یمنا-

 !دونــم نمی) کشم می آه. (دونم نمی-

 بیـرون  را تلفـن  کاپشـنم  جیـب  از سـریع . خـوردن  زنـگ  بـه  کنـد  مـی  شروع تلفنم لحظه همین در
 مـی  جـواب  کنجکـاوي  بـا . ناشـناس  شـماره  یـک . کـنم  مـی  نگـاه  صفحه روي شماره به و کشم می

 :دهم

  الو؟-

 :دهد می نوازش را گوشم آرامش پر و آرام صدایی

 ! دخترم-

 :زنم می لب خوشحالی با. است شده تنگ زن این براي دلم قدر مادرم،چه

 ! جون مامان-

  عزیزم؟ خوبی-
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 نباشم؟ خوب و بشنوم را او صداي شود می مگر

  چطوري؟ تو. خوبم من-

 حیـاط  طـرف   آن سـمت  بـه . شـوم  مـی  بلنـد  کننـد  مـی  نگـاه  را من کنجکاوي با که ها بچه کنار از
 .دارم می بر قدم

 مامان بود شده تنگ برات دلم-

 .زنم می مادرم به را حرف این که است باري اولین کنم فکر

 .عزیزم منم: مامان-

 هــاي آدم ایــن کنـار  بودم،نــه مــی مـادرم  کنــار االن بایــد مـن  شــد؟ جــدا هـم  از مــا خــانواده چـرا 
 .خائن

 نـه  ، تـوییم  بـه  متعلـق  مـا . مـروان  من،هـم  هـم . تـوام  بـه  متعلق من پیشت؟ بیام من میشه مامان-
 آدمها این به

 بـه  متعلـق  امـا  منیـد  بچـه  هـا  شـما . نیسـت  اي دیگـه  انسـان  هـیچ  بـه  متعلق انسانی هیچ عزیزم-
 .بیاید راه باهاشون کنید سعی ، مادربزرگتونن و پدربزرگ اونها. نیستید من

 دخترشـان  مـن  مگـر  زننـد؟  مـی  پـس  را مـن  چـرا . خواهـد  نمـی  را مـن  هـم  او. شـوم  می عصبانی
  نیستم؟

. شــود مــی ســرازیر ام  گونــه از آرام آرام اشــک هــاي دانــه. کــنم مــی قطــع را تلفــن عصــبانیت بــا
 .سد پشت افتاده که روستایی مثل است،درست اجبار مادرم کردن ترك
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 آدم کـنم  مـی  حـس  هسم،همیشـه  اضـافی  همیشـه . نداشـت  دوسـت  را مـن  وقـت  هـیچ  مـادرم  اما
 مــی رخ بیـرونش  دارنــد خـوب  اتفاقــات تمـام  کــه ام پرانتـزي  میکــنم حـس . آیــم نمـی  حســاب بـه 

 .دهند

 و نیسـت،یمنا  کـس  هـیچ . گـردم  مـی  بـر  تـاب  سـمت  بـه  و کـنم  می پاك ناراحتی با را هایم اشک
 .دارم تنهایی به نیاز! بهتر چه. اند رفته تابیتا

  خوبی؟-

 .کنم می نگاه است افتاده چراغ نور زیر که صورتش به. نشینم می تاب روي

 بودم تو مثل هم من کاش. بیخیالی خیلی تو مروان-

 :زند می لبخند

 کشم؟ نمی درد من کنی می فکر تو-

 دونم نمی-

 :نشیند می کنارم

 .دونی نمی هیچی تو! کوچولو پلوتون-

 نیستم پلوتون من-

 ـ.شده تنها،کالفه،طرد و تک خودشی؛-

 .بداند را او درد کسی ندارد دوست من برعکس. کند رفتار منطقی دارد سعی مروان

  جا؟ اون بفرسته رو من میخواد پدربزرگ چرا-
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  جان؟-

 آن. دارد خبـر  چیـز  همـه  از او کـه  دانـیم  مـی  خـوب  دویمـان  هـر . نیسـت  تعجبی هیچ صدایش در
 .بگیرد را خودش جلوي تواند نمی خبرچین جن

 :گویم می لب تمسخر با

 باشند داشته خبر عزیزتون دوست کنم فکر-

  که؟ فهمی می. کنم استفاده سو ازش من خواد نمی دونم،اون نمی هیچی من-

 .بیاید من با بتواند هم مروان کاش. کشم می آه

 بیاي؟ نمیشه-

 .درمانم طول تو من-

 .هستم تنها کنم قبول باید اما. بیاید شد می کاش

 بدي؟ ادامه رو درمانت اونجا نمیشه-

  ؟!باشی منطقی یکم کنم خواهش ازت میشه-

 او. نیســتم مــروان کــه مــن. آیــد نمــی بــر ام عهــده از شــاید. دانــم نمــی ؛ مــن؟ هــم آن منطقــی؟
 .کند منتقل هم دیگران به را آن کند می سعی و بیند می را حقیقت همیشه

 !کردن بچگی پردازي،بسه خیال تو: مروان-

 : اندازم می باال اي شانه
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 شـاید . کشـم  مـی  دارم هـم  کشـیدم،هنوز  درد خیلـی  مـن . همینـه  مـنم  طبیعـت  شـاید . نمیدونم-
 .کنم راضی رو خودم حقیقت کردن گم با خوام می

 !بهتره برات این. کنی قبولش کن سعی-

 ! که کشم می عذاب اینطوري اما-

 .کنم دفاع خودم عقاید از دارم سعی چرا دانم نمی

 .کنی می زندگی دروغ با اینطوري:  مروان-

 :کشم می آه هم باز

. بمـونم  اینجـا  کـه  نـدارم  دلیلـی  هـیچ  بیـنم  مـی  کـنم  مـی  نگـاه  گذشـته  به و گردم می بر وقتی-
 باشه نفعم به رفتن دفعه این شاید

 :زند می خند نیش مروان

 نداري اعتقاده سرنوشت به اینکه مثل-

 درسته،ندارم-

  چرا؟-

 !نیست خودم دست زندگیم کنم باور خوام نمی-

 :دهد می حرکت پاهایش با را تاب کمی

 !بدي تغییر رو نوشته خدا که رو اي فیلمنامه تونی بازیگریم،نمی فقط ما-
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 مـن  رفـتن  از شـاید . نیسـت  احساسـی  گونـه  هـیچ  فاقـد  او. شـوم  مـی  عصبانی مروان هاي حرف از
 ! لوس خودخواه هست؛پسرِ هم حال خوش

 :اندازم می باال را ابرویم و زنم می خند نیش

 ..عالی عالی،زندگی تحصیل. باشه بهتر برام رفتن هم شاید-

 :دهم می تکان هوا در را هایم دست

 ! هست اونجا که چیزهایی چه نگو اوووه استخر،گردش-

 :شود می بلند مروان پوزخند صداي

 تـونی  نمـی  تـو . جاسـت  ایـن  ذکـرت  و فکـر  تمـوم  جـا  اون بـري  وقتـی  تـو . نـداره  واقعیت این نه،-
 ! کنی زندگی خوب جا اون

. کنـد  بـاور  را حرفهـایش  خـواهم  نمـی  اصـال . بـروم  فـرو  فکـر  بـه  کمـی  شود می باعث هایش حرف
 .دارد نگه هم را من دارد سعی برود جا این از تواند نمی خودش است،چون حسود یک او

 همیشــه کــه اینــه خــاطر بــه شــاید! بقیــه؟ صــورت تــو کنــی تــف رو حقیقــت داري ســعی چــرا-
 .ندارن واقعیت که بکنی آرزوهایی تونی نمی یا! ناراحتی

 . کنم نمی زندگی دروغ با که اینه خوبش جنبه باشم؛اما ناراحت همیشه شاید من-

 .است من با حق. شوم می دور او از و زنم می خند نیش ندارم جوابی چون

 ) کنی؟ فکر حرفهاش به نمیخواي چرا(-

 .است دروغگو یک او چون. کوبم می زمین به خشم با را پاهایم
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** 

 بـه  نیسـتم  مجبـور  مـن . کـنم  کنتـرل  را خـودم  تـوانم  نمـی  اصـال  کـه  طـوري  بـه . ام عصبی خیلی 
 .کند له ها مسئولیت بار زیر مرا او و دهم گوش پدربزرگ هاي حرف

 بچگیـت  تـوي  کـه  آدمـی  اون مـن . خـوام  مـی  رو تـو  خوشـبختی  فقـط  خوشـگلکم؛من : پدربزرگ-
 ! ساختی هیوال یه خودت پیش من از تو. نیستم دیدي

ــن از ــه ای ــرا ک ــگلکم" م ــدا "خوش ــی ص ــد م ــال زن ــم اص ــی خوش ــه نم ــث آید،بلک ــی باع ــود م  ش
 .کند پیدا افزایش اعصبانیتم

 نگـه  ثابـت  داریـم  اونهـا  از کـه  رو تصـویري  امـا  کنـه  مـی  عـوض  رو هـا  آدم پـدربزرگ؛زمان  ببینید-
 !نیست خاطره ثبات و ها آدم دگرگونی میان تضاد این از تر دردناك چیزي هیچ. داره می

 .نزن دهنت از بزرگتر هاي حرف مروا-

 :شود می بلند خشمگینم فریاد. کنم کنترل را خودم توانم نمی دیگر

 .زنید می حرف دهنتون از بزرگتر که شمایید این. شدم بزرگ من-

 کتـري  در آب ماننـد  رگهـایم  در خـون . شـود  مـی  غـافلگیر  کمـی  مـن  ناگهـانی  خشـم  از پدربزرگ
 .است جوشش حال در

 !شنون می بقیه باش،االن آروم: پدربزرگ-

 :پرسم می کمر به دست ، پدربزرگ حرف به توجه بدون

  االغیه؟ کدوم اردوان اون-
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 !بزن حرف درست-

 . گیرم می نشنیده اما شنیدم هایی حرف شد؟ چی

 .بدید دستور من به تونید نمی شما-

 .کند می سایبان صورتش روي را لرزانش دست کالفگی با

 .خوام می رو تو خوشبختی فقط من-

 ! ) فطرت پست مرتیکه معلومه آره(-

 هـر  بـه  کـه  زنـدگیتون  ایـن  بـا ! زنـین  مـی  هـم  بـه  رو حـالم  تـون  خوشبختی این با تون همه شماها-
 برســه شــون دســت دم هرچــی کــه هــایی ســگ مثــل. باشــیم داشــته دوســتش بایــد شــده قیمتــی

 .زنن می لیس

 :کشد می هوار پدربزرگ

! شــدي پــررو خیلــی. نمیکــنم رفتــار باهــات اینطــوري بعــد بــه ایــن از. احمــق دختــره شــو خفــه-
 .کشیدي پدرت به که الحق کنم؟ قبول رو احترامی بی این چطور

 !پدرم خصوص به. کند توهین دارم دوستش که شخصی به توانست نمی او پدرم؟

  بود؟ چش من پدر مگه ببینم-

 :گیرد می من از را نگاهش

 ! ذلیل زن معتاد یه-

 :زنم می فریاد. هست صدایش در عصبانیت از هایی رگه
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 .شو خفه. شو خفه-

 تــک تــک کنــد کمکــم خــوام مــی خــدا از جــا همــین و. کشــم مــی درد دارم. لــرزد مــی پاهــایم
 .بنشانم سیاه خاك به را کردند احترامی بی پدرم به که کسانی

 ! فراري یه یعنی. بشی دچار پدرت وضعیت به هم تو خوام نمی من:پدربزرگ-

 .بره شده مجبور مطمئنم. نکرده فرار اون-

 نکن دفاع ازش-

 .منه پدر بازهم اون کنن پرتاب سنگ طرفش به هم دنیا کل اگر منه،و پدر اون-

 آشغاله یه اون-

 :گشایم می لب نفرت نهایت با

 اسـمش  ،! خـره  کـره  اون و عمـه  بـا  میرم،همـرا  جـا  ایـن  از مـن . بابـابزرگ  آشـغالی  یـه  تو! نیست-
 .اردوان آهان؛ بود؟ چی

 نمـی  را اردوان آن هنـوز  مـن . گفـتم  مـی  پـدربزرگ  حـرص  آوردن در بـراي  را هـا  حـرف  این تمام
 !نیست خوبی انسان یقیناً اما شناسم

** 

 .کنم می نگاه میز روي ساعت به و گذارم می کنارش را مداد. بندم می را کتاب

 "صبح 4:10-"
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 ترکیـه  بـه  خواهـد  نمـی  دلـم  اصـال ! پـدربزرگ  بـه  لعنـت . شـود  مـی  بلنـد  شـکمم  قور و قار صداي
 .دهد نمی من به را بیشتري فکر اجازه شکمم قور و قار صداي. بروم

 بــا را پاهــایم. اســت قفــل در شــوم مــی متوجــه دســتگیره کشــیدن بــا امــا. روم مــی در ســمت بــه
 :کوبم می زمین به عصبانیت

 .پدربزرگ کنه خفت خدا-

 :کشم می هوار در پشت از

 ! گشنمه کنید باز درو هی-

 :شنوم می در پشت از را زمزمه به شبیه ، آرامی صداي بعد دقیقه چند

  بیدارید؟ شما خانم-

 هستی؟ کی خوابم؛تو نه-

 . خانم هستم زهرا-

 .بیدارند سحر کله خدمتکارها این که است خوب چه

 بخورم بیار چیزي زهراخانم،یه گرسنمه من-

 :شود می بلند تردیدش پر صداي سپس. شنوم نمی صدایی ثانیه چند

 .کنم باز رو در ندارم اجازه من خانم-

 .اجباري خوشبختی این به لعنت اي! کوفتی زندگی این به لعنت اي. شوم می عصبانی
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 چـرا  اصـال . افـتم  مـی  زنـدان  از فـرار  فـیلم  یـاد . اسـت  روشـن  کمی هوا. اندازم می پنجره به نگاهی
 کنم؟ فرار نتوانم من

 ) بري؟ کجا کنی فرار شدي؟ خل چرا(-

 پیـدا  خـوردن  بـراي  چیـزي  شـاید  حیـاط  داخـل  روم مـی  فقـط . بـروم  جـا  ایـن  از کـه  خواهم نمی
 .کنم

 ) باشه؟ خوردن براي چیزي حیاط داخل دیدي کی(-

 .گیرم می خوردن براي چیزي او از هست که رحمان مش. شیطان بر لعنت اي

 .) کنه می باز رو در پدربزرگت 6 ساعت کن صبر شدي؟ دیوانه دختر(-

 نمـی  و نیسـتم  صـبوري  آدم اصـال  کـنم  اعتـراف  بایـد . دهـم  نمـی  گوشـش  اصـال  مغـزم  صـداي  به
 .کنم صبر توانم

 مـی  سـالم  مطمئنـا  بپـرم  بخـواهم  اگـر  و نیسـت  زیـاد  ارتفـاع . انـدازم  مـی  پنجـره  پـایین  به نگاهی
 واحـد  پنجـره  امـا  کـنم  مـی  فـرار  پنجـره  از کـه  نیسـت  بـاري  اولین این. زند می تند تند قلبم. مانم

 .هستند لغزنده هم پنجره هاي میله حتی کجا؟ دراندشت خانه این پنجره و ؟ کجا ما

 بـه  نگـاهی  هسـتم  آویـزان  کـه  حـالتی  در. گیـرم  مـی  آهنـی  هـاي  میلـه  از یکـی  بـه  را دستم آرام
  چی؟ بیوفتم اگه:  پرسم می خودم از. اندازم می پایین

 . پرست شکم آدم بر لعنت اي. افتم نمی! نه،نه

  دختر؟ هی-
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 بـد  کـنم  مـی  حـس  چمـن  روي سـقوطم  بـا . شـد  شـل  دسـتم  تـرس  لرزیـد،از  بدنم کنم می حس
 را هــایم چشــم تــوانم نمــی ســوزد،حتی مــی درد شــدت از پاهــایم. هســتم دنیــا آدم تــرین شــانس

 احسـاس  کمـرم  و پـا  مـچ  ناحیـه  در را درد فقـط ! اسـت  آمـده  سـرم  بـه  بالیـی  چـه  ببیـنم  کنم باز
 .کنم می

 اسـت  ایسـتاده  مـن  قـدمی  چنـد  در کـه  مـردي  بـه  چشـمم . کـنم  مـی  باز سختی به را هایم چشم
 مـی  چـه  جـا  ایـن  رسـمی  لبـاس  بـا  صـبح  4 سـاعت  اسـت؟  دیوانـه  کدام دیگر این خدایا. افتد می

  کند؟

 آدمـی  مثـل  درسـت . خـواهی  معـذرت  بـه  کنـد  مـی  شـروع  تنـد  تنـد . آیـد  می من سمت به سریع
 :باشد شده هول که

 ! خوام می معذرت نشده؟ چیزیت. دخترم خوام می عذر واقعا خوبی؟-

 :کشم می کنارش اخم با کنار را خودم سریع. اندازم می باال ابرویی

  خوبه؟ حالتون شما-

 :زند می برق روشنش اي قهوه هاي چشم

  دخترم؟ خوبی تو-

 : کنم می کج را دهانم. کنم نمی پیدا او به نسبت خوبی حس اصال

 . نیستم دخترت من هستی؟ کی تو! دخترم؟-

 :گیرد می طرفم به کمک نشانه به را دستش و زند می اي دلگرمانه لبخند
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 )مهال( ات سمیه عمه شوهر. هستم اردوان-

 سوم فصل شروع#

 !غمگین دراکوالي#

 رفیق نباش غمگین"

 ..اما سختیه از پر ما زندگی

 !مونه نمی بارونی همیشه که تو آسمون

 ؛ میاره یادت به رو شدت فراموش هاي لبخند و میاد آفتابیم روزاي

 ..اصال

 روزهاي چترِ خودم اصالً

 میشَم بارونیت

 :بده قول فقط تو

 اومد؛ که کمون رنگین

 ، شدي که اون دیدنِ مشغولِ

  "نذاري کنار  رو چترت

 : آغاز#
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ــه از را نگــاهم ــزرگ خان ــرویم ســفید ب ــرم مــی روب ــن تمــام. گی ــه ای ــرف را خان ــانده ب . اســت پوش
 !سرد سرد! من قلب مثل درست

ــدگیمان از وقتــی آدمهــا ســري یــک   هــاي انفجــار بعــد مثــل بعــدش شــوند،اثرات مــی خــارج زن
 ! زخم از پر و سرد. است اي هسته

-Merhaba  

 )سالم(

 اینجـا  در صـحبتی  هـم  دیـدن  از. بیـنم  مـی  روبـرویم  در را دختـري  و گـردم  مـی  بـر  صدا سمت به
 چیـزي  هـر  از بیشـتر  مـرا  تنهـایی  کـه  اسـت  طـوري  وضـعیت  فعـال  امـا . شـوم  مـی  خوشحال کمی

 .کند می خوشحال

 :زنم می لبخند

-Selam 

 ) سالم( 

 :کند می نگاه روبرویم برفی آدم به. کشد می عمیقی نفس

-çok güzel )زیباست خیلی ( 

 .است خالص سفید بیرونش و درون حداقل چون! بله؛زیباست. اندازم می باال اي شانه

-Teşekkür ederim )ممنونم ( 

 :گوید می ترکی لحجه با شود،سپس می خیره من به کمی. کند می اخم
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 ! داري زیبایی شرقی چهره-

 :زنم می کجی لبخند. خورم می جا کمی واقع در. کنم می تعجب

  بلدید؟ فارسی شما-

 :زند می قهقه

 .شناختم ت لحجه از هم را تو. داشتم زیاد ایرانی دوستان. بله-

 .اندازم می باال فهمیدن معناي به ابرویی

  کنی؟ می زندگی خونه این تو-

 . اندازم می روبرویم زیباي و مجلل خانه به دوباره نگاهی

 ! همین. میرم خوابم،راه خورم،می می اینجا. دونم نمی-

 مـی  چیـزي  دنبـال  مـن  صـورت  در انگـار . مانـد  مـی  خیـره  مـن  چهره به ثانیه چند. زند می لبخند
 :کشد می عمیق نفس ثانیه چند بعد. گردد

 هـیچ  زیبـایی  خونـه  همچـین  تـوي  کـردم  مـی  فکـر  خونـه  ایـن  داخـل  اومـدم  که باري اولین منم-
 داخـل  کـه  هسـتند  کسـانی  مهـم . نیسـت  خونـه  مهـم  دونسـتم  نمـی  امـا . شد نخواهم غمگین وقت
 .کنن می زندگی خونه

 کــرده تجربــه را زیــادي رنــج کــه آدمــی مثــل درســت. بــود زیــادي غــم درشــتش هــاي چشــم در
 .است

 . خواستم نمی رو خونه این نه ، رو شهر این نه ، رو کشور این نه ، رو زندگی این من؛نه اما-
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 هستی؟ اردوان زنِ ي زاده برادر-

 بله-

 .کنم نمی درك را خنده از منظورش! آمیز تمسخر خنده یک مثل درست. خندد می

 :پرسد می

 چیه؟ اسمت-

 بدونم؟ رو شما اسم تونم می. مروا-

 :چرخد می اش گوشتی هاي لب

-Mavish )ماویش( 

 بعضـی . آیـد  مـی  اش چهـره  بـه  و سـت  زیبـایی  اسـم  امـا . شـنوم  می را اسمی چنین است بار اولین
 .دهند می را خاص نفر یک بوي معنیشان به توجه بدون ، ها اسم

 ! میاد زیباییه،بهت اسم-

 .خندد می دوباره

. باشـه  داشـته  روشـن  آبـی  هـاي  چشـم  کـه  بـور  اي دختربچـه  یعنـی  مـاویش . کنی می اشتباه! نه-
 ! من برعکس

 .داد می را دختر این بوي اسم این. نکرد تغییر من عقیده اما

 هـم  مـن  کردنـد  مـی  فکـر . داشـتند  آبـی  روشـنِ  هـاي  چشـم  و بودنـد  بـور  دو من،هـر  مادر و پدر-
 رو اسـمم  کـه  واي اي امـا ! اونهـا  بـرعکس  شـدم  مـن  امـا  کـنم  مـی  پیـدا  بـور  اي چهـره  اونهـا  مثل
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 مـن  کـه  شـد  ایـن . نداشـتند  تغییـرش  در تصـمیمی  و بودنـد  کـرده  انتخـاب  اومـدنم  دنیا به از قبل
 ! ماویش شدم

 چـه . بخنـدم  کمـی  شـود  مـی  باعـث  جـالبش  داسـتان . کنـد  مـی  تعریـف  را داسـتانش  لبخنـد  با او
 یـک  در خـوب،  دوسـت  یـک  داشـتن  لـذت . کـردم  پیـدا  اینجـا  در را دوسـتی  ماه یک بعد که خوب
 امـا  کنـد  نمـی  عـوض  را سـرد  هـواي  اسـت،  بـرف  زیـر  گـرم  قهوه فنجان یک خوردن مثل بد جاي

 !شوم می دلگرم

ــه ایــن در مــاویش . رود مــی رژه ذهــنم در اســت دقیقــه چنــد کــه ســوالی دارد؟ نقشــی چــه خان
 مـی  دریـا  بـه  دل بـاالخره  کنم،امـا  مـی  گیـر  ؟ نـه  یـا  بپرسـم  را سـوال  که این رودروایسیِ در کمی
 .زنم

  اي؟ خانواده این اعضاي از تو ببخشید؛-

 :گوید می ترکی لحجه با ، زند می لبخند

ــه رو اردم! جــانم هســتم اردم زن مــن- ــرادر شناســی؟ مــی ک ــراي اون االن! اردوان ب ــل اداره ب  هت
 .بدروم بره شد مجبور

 :دهد می ادامه غمگینی صداي با سپس

 !رسه می نظر به اینطور.. یعنی. خواد نمی اینجا رو اردم ، اردوان البته-

 بــه دیگــر درصــد1 شــود مــی باعــث مــاویش حــرف ایــن و. آیــد نمــی خوشــم اردوان از اصــال مــن
 تـر  آسـان  نفـرت  چـون  باشـم،  داشـته  دوسـت  را اردوان کـنم  نمـی  سـعی  اصـال . شـود  اضافه نفرتم
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 هـم  هـا  قـدر  آن غریبـه  یـک  داشـتن  دوسـت  امـا  کـنم  کـار  چه دانم می باشم متنفر او از اگر. است
 .نیست آسان

 :  گوید می آرامی صداي با ماویش

 .اند خطرناك Çok خونه این آدمهاي-

 چنـد  بعـد . شـوم  مـی  وادار خنـده  بـه  کمـی  فارسـی  جملـه  در Çok ترکـی  يِ کلمـه  بردن کار به از
 .کنم می مرور ذهنم در را ماویش حرف ثانیه

 : گویم می تعجب با

 !خطرناك؟-

 .کند می بزرگ خانه این و خودش حواله را خند نیش این گویا. زند می خند نیش ماویش

 دیگــه هــاي خــانواده از تــر معمــولی غیــر جــوري یــه کننــد مــی زنــدگی جــا ایــن کــه آدمهــایی-
 .هستند

 خـوبی  بـه  را موضـوع  ایـن  ام آمـده  جـا  ایـن  بـه  کـه  اخیـر  روز چند این در هم من. گوید می راست
ــده ــر از. ام فهمی ــن نظ ــه و اردوان م ــانم گنج ــتر خ ــاي از بیش ــر اعض ــانواده دیگ ــی خ ــی یعن  اینج

)inçe (باریشــماز و )Barişmaz (هــم بیشــتري اعضــاي خانــه ایــن البتــه. هســتند معمــولی غیــر 
 !ام ندیده چشم به من که دارد

 .است زدن حرف حال در خودش با که شوم می ماویش متوجه

-Daha tehlikeli diğerlerinden daha, bu deplase olur oğlan 
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 .) آوارست پسر اون همه از خطرناکتر( 

 :پرسم می تعجب با

-Barişmaz? O iyi bir çocuk ! 

 ) خوبیه پسر که اون باریشماز؟(

 :دارد می بر عقب به قدمی و زند می خند نیش

-Hayır, hayır) !نه ، نه ( 

 :گیرد می سمتم به دارد دست در که را اي روزنامه سپس

-başlıklarını okumak  

 )بخون رو اول تیتر(

 مـی  حـرص  دارد اسـت  معلـوم  هـایش  لـب  تنـد  تنـد  جویـدن  از. انـدازم  می کوتاهی نگاه صورت به
 .خورد

 . دوزم می چشم اول تیتر بزرگ عکس به. کنم می باز را روزنامه

 گویـا . بـرد  مـی  هجـوم  نفـر  چنـد  سـمت  بـه  بـار  جلـوي  در موتـور  و سـیاه  کـامال  لبـاس  بـا  پسري
 ، اش شکسـته  ابروهـاي . آیـد  مـی  نظـر  بـه  غریـب  عجیـب  کمـی  پسـر  چهره. زد می را حرفی داشت
 .کند می شبیه شرورها به بیشتر را او سیاهش هاي لباس و موتور

 :روزنامه اول صفحه بزرگ تیتر خواندن به کنم می شروع
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"Genç oğlan saldırı Davutoğlu ailesi gazetecilere yaptığı 
açıklamada"  

 ) ها خبرنگار به اوغلو داود خانواده پسرجوان حمله(

 .برسد داد به خدا! است؟ خانواده این از پسر این یعنی. کنم می کج را دهانم

 کیه؟ پسر این -

 : کشد می موهایش در دستی کالفگی با ماویش

-çok karmaşık 

 .) است پیچیده خیلی(

 بــه ، اســت ترســناك هــاي خانــه نمــاد مــن بــراي کــه حیــاط ســیاه و بــزرگ در حــین همــین در
 موتـور  راننـده ! آیـد  مـی  خانـه  داخـل  بـه  زیـاد  سـرعت  بـا  موتـوري . شـود  مـی  بـاز  خودکار صورت
ــه کاســت کــاله  جلــوي از کــه کشــد نمــی اي ثانیــه چنــد. نیســت معلــوم آن چهــره و دارد ســر ب
 .شود می ناپدید ما چشم

 مـی  فـرار  هـا  انسـان  از انگـار  اسـت؟  آدمـی  چگونـه  دیگـر  ایـن . زنـد  مـی  بـاال  هـایم  شاخ تعجب از
 .کند

 : کند می کج را دهانش ماویش

-Ondan uzak dur , O tehlikeli bir adam 

 )خطرناکه مرد یه اون باش، دور اون از(
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 را مقابــل طــرف دو حــرف تــا کـه  هســتم هــایی آدم آن از مــن حقیقـتش . زنــم نمــی حرفــی هـیچ 
 .کنم می خودداري قضاوت از ، ام نشنیده

 .میشه سردم داره دیگه ، داخل بریم بیا:  ماویش-

 نـام  اصـال  چیسـت؟  او نـام  دانـم  نمـی  حتـی  کـه  کسـی . هسـتم  کنجکـاو  پسـر  آن مـورد  در خیلی
 ! دارد؟ اهمیتی چه مگر

 ورودي در ســمت بــه دهــد مــی توضــیح مــن بــراي را امشــب مهمــانی دارد کــه همــانطور مــاویش
 .کند می حرکت ساختمان

  ماویش؟-

 نگـاه  را مـن  خونسـرد  اي چهـره  بـا  امـا . شـود  مـی  عصـبی  کمـی  کـردم  قطـع  را حرفش که این از
 : کند می

-evet ? 

 :گویم می آرام

  کیه؟ اون اسم-

 :زند می لب تعجب با

  اون؟ کدوم-

 ! اون ، دیگه اون-

  "موتوریه؟ پسر اون منظورت " گوید می اشاره با ها الل مانند
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ــابع هــم مــن شــود مــی باعــث او حرکــات ــار او مت ــا و. کــنم رفت  آره": دهــم مــی نشــان اشــاره ب
  "!خودش

 :دهد می ادامه راهش به دوباره

 امیرمحمد-

 :دهد می ادامه حرص با ماویش

 بــدون ، بشـه  خــارج در ایـن  از نمیشـه  روز یــک یعنـی . معناسـت  تمــام بـه  دردسـر  یــه بچـه  ایـن -
 .بره می لذت کردن درست دردسر از انگار اصال! داخل بیاد کردن درست مشکل

 متوجـه  بـد  مـاویش  هـم  شـاید  بـرد؟  مـی  لـذت  کـردن  درسـت  دردسـر  از کـه  آدمیست چه! عجب
 موجـودات . کننـد  مـی  درسـت  دردسـر  بـرایش  کنـد،  نمـی  درسـت  دردسـر  خـودش  او. اسـت  شده

 چیزهــاي خــاطر بــه هــا مگــس. افتنــد مــی دردســر در هایشــانن ضــعف نقطــه خــاطر بــه بیشــتر
 ! عشق خاطر به آدمها و ؛ شعله خاطر به ها پره شب چسپناك؛

 فضـول  کـی  از! چـه؟  مـن  بـه  اصـال ! افتـد؟  مـی  دردسـر  بـه  اش معشـوقه  خـاطر  بـه  پسـر  این یعنی
 !لعنتی ام؟ شده

  داره؟ دختر دوست پسره این -

 : گیرد می گاز تندي به را لبش. شود می قرمز ماویش چهره

  سوالیه؟ چه این دختر آي-

 :اندازم می باال اي شانه
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 !رسید ذهنم به یهو. دونم نمی-

 :گوید می ، "خودتی احمق" زند می فریاد که اي چهره با. اندازد می باال ابرویی ماویش

 !نگم چیزي بهتره. نمیدونم-

 . بدانم نباید من که هست چیزي پس

ــار کــه صــندلی روي مــاویش  کــه بنشــینم خــواهم مــی هــم مــن. نشــیند مــی اســت پنجــره کن
 :آید می ما سمت به خدمتکاري

-Marva Hnım, Bir adam buraya geldi ve seninle konuşmak istiyor. 

 ) کنه صحبت شما با خواد می و آمده اینجا به مردي ، خانم مروا(

 علـیش  عمـو  دوسـت  مطمئـنم . اسـت  زده را در خوشـبختی  کـنم  مـی  حـس . آمـد  بـاالخره  خدا آه
 ! ندارد کار من با غریب کشور این در که دیگري کسی وگرنه. است

 مـی  پـایین  ام آمـده  بـاال  هـا  آن از تـازگی  بـه  کـه  را سـالن  بلنـد  و اي قهوه هاي پله از خوشحالی با
 . روم

 تـو  بـه  اینکـه  مثـل  حسـی . شـود  مـی  پرپـر  امیـدم  تمـام  کـنم  مـی  حس.. اما کنم می بلند را سرم
 ! اي کرده نابود را ات زندگی نشنیده و ندیده داشت؛ نخواهی اي آینده دیگر بگویند

 شـروع  ام زنـدگی  هـاي  سـکانس  تـرین  غمگـین  از یکـی  کـنم  مـی  حـس  آورد مـی  باال که را سرش
 از دیگـر  کـه  وقتـی  در ، اي بـوده  او عاشـق  روزي کـه  کسـی  بـا  شـدن  چشـم  در چشـم . است شده

 ، انـد  افتـاده  کـار  از انـد  بـوده  او عاشـق  کـه  هـایی  هورمـون  آن دیگـر  کـه  وقتی ، اي شده ناامید او
 .است سخت بسیار
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 :روند می هم در هایش اخم

  مروا؟-

 گرفتـه  را عالقـه  جـاي  تهـوع  دفعـه  ایـن  امـا . زنـد  مـی  صـدایم  لحـن  همـان  بـا  هـم  هنوزم! لعنتی
 . است

 مــن مــثال تــا گیــرد مــی دهــانش جلــوي را دســتش. خــوردن زنــگ بــه کنــد مــی شــروع تلفــنش
 .نشونم را صدایش

-Aşkim,İki saat içinde orada olacağım. 

 .) هستم اونجا دیگه ساعت دو عشقم،تا(

 شـده  کـم  عقلـم  مگـر ! زنـم  مـی  پوزخنـد  خـودم  بـراي . نشـانم  مـی  هـایم  لب روي عمیقی پوزخند
 ! شدم؟ دوست آدمی همچین با رفتم که بود

 . کند می زندگی روستا در که بود گفته دروغ من به. کنم می مشت را هایم دست حرص با

 .باشد گفته اشتباه هم را اسمش شاید پدر قول به

 :زنم می حرصی از پر لبخند

 داخل بفرمایید-

 : کند می خالی صورتم در کالفگی با را بازدمش

 ...م توضیح برات خدا به ، ماشین تو بریم بیا-

 . فشارم می هم روي عصبانیت با را هایم چشم
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 اگـر  ضـمن  در. بشـنوم  حرفـی  مـوردت  در خـوام  نمـی  بـدي؟  توضـیح  خـواي  مـی  رو چـی ! احمق-
 !اصــلــــا کردم، نمی قبول رو کمکت اصال هستی عموم دوست تو دونستم می

 :گرداند می بر در سمت به را اش شده سرخ چهره. است خورده بر ساواش به گویا

 ! فعال-

 مـن  دلـش  شکسـتن  یعنـی . بشـود  طـوري  ایـن  خواسـت  نمـی  دلـم . شـود  مـی  دور من از آرام آرام
 .ام نشده رحم بی هم ها قدر آن هنوز. کند نمی حال خوش را

. انـدازم  مـی  کنـد  مـی  تعمیـر  را موتـورش  دارد چیـز  همـه  خیـال  بـی  کـه  محمـد  امیـر  بـه  نگاهی
 . شود نمی باورم را پسر این من وهللا آدمیست؟ چطور دیگر این خدایا

 کمـر  بـه  دسـت  و ایسـتم  مـی  کنـارش  طلبکارانـه . کـنم  مـی  حرکـت  سـمتش  بـه  تنـد  هاي قدم با
 :گویم می عصبانیت با. زنم می

-Sen nasıl bir insansın? 

 ) هستی؟ آدمی چطور تو(

 .است شده قبل از تر گشاد هایم چشم تعجب از کنم می حس آورد می باال که را سرش

 چـپش  ابـروي . اسـت  نخوابیـده  روز چنـد  کـه  آدمـی  ماننـد  انـد،   قرمـز  کـامال  هایش چشم سفیدي
 . است شکسته هم

 :کشد می اش چانه به را دستش و اندازد می زمین به دارد درست که را آچاري

 .خانم نشو مزاحم-
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 !زند؟ می حرف فارسی آدم این! نشنیدم چه؟

 :کوبم می پاهایم به را دستم ناباوري با

 !پسر؟ هستی کی دیگه تو-

 :بندد می نقش لبش رو کوچکی پوزخند

 ! بدم توضیح کسی براي رو خودم ندارم عادت-

 مـی  رنـج  بـدي  بـوي  از کـه  کسـی  ماننـد  دهـانم . اسـت  آمیـز  تحقیر کمی اش جمله کنم می حس
 :گویم می لب زیر شوم می دور او از که قدم چند. کنم می کج برد

 .... پسرِ کیه؟ کنه می فکر-

 .ماند می دهانم در حرف تلفنم زنگ آمدن در صدا به با

ــماره ــکرین روي ش ــفحه اس ــه را ص ــی ک ــنم م ــدي بی ــبم روي لبخن ــا ل ــوش ج ــی خ ــد م ــا. کن  ب
 :دهم می جواب و کشم می صفحه روي را دستم خوشحالی

 ! برزگر آقاي به-

 :خندد می

  خوبی؟-

 ! خوبم؟ گفت؟ شود می چه

 دونم نمی-
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 فهمیدم-

 . خندم می آرام

 کنی؟ می ها کار چی تو خب-

 ! میایم داریم-

  که؟ با که اصال آیند؟ می دارند کجا

 :گویم می تعجب با

  مروان؟ میگی داري چی-

 . جدیم-

 :کشم می آهی

 علیش؟ عمو با-

 :گوید می همیشه از تر تفاوت بی

 ازمیر هتل به میریم. میام کار براي من اما ،! بله-

 :گویم می ناراحتی با

  استانبول؟ نمیاید یعنی-

 احتماال-

 . دارم می بر جلو به قدم چند ناراحتی با! کننده ناراحت قدر چه
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 :دهد می ادامه مروان

 ! بخوابم و بخورم تو مثل که نمیام البته-

 .ندارد را موقعیتی هیچ درك اصال او. شوم می عصبی

 اومدم خوندن درس براي من-

 :گوید می طعنه با

 .هستند اونجا از بهتر ایران هاي دانشگاه-

 نـه  و شـوم  مـی  راضـی  مـن  نـه  آن در کـه  بحثـی . آیـد  نمـی  خوشم بحث این به دادن کش از اصال
 ! او

 . نکنیم صحبت موردش در بهتره-

 فعال پس خب-

 :آید می لبم روي لبخندي

 . بینمت می-

 ! امیدوارم-

 نـه . اسـت  عجیـب  آدمـی  مـروان . کـنم  مـی  نگـاه  تلفـن  بـه  کـج  دهـان  بـا . شـود  مـی  قطع تلفن و
. بـود  تقـاوت  بـی  چنـان  هـم  کـرد  تـرك  را مـا  پـدر  وقتـی  حتـی ! ناراحـت  نـه  ، شـود  می خوشحال

 .دهد نمی بروز را او احساسات اتفاقی هیچ گویا

 .روم می خانه سمت به سپس. چرخانم می هوا در را سرم
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 ! بارش حال در همچنان برف و. است سردي روز

 .بندم می را ام پوشیده تازه که کاپشنی زیپ. شود می زده اتاقم در

 بفرمایید-

 از کــه آدمهـایی  دیـدن . رود مـی  هــم در صـورتم . آیـد  مـی  داخــل بـه  خنـدان  اي چهـره  بـا  اردوان
 .دنیاست کارهاي ترین آور عذاب از یکی هستی متنفر ها آن

  داشتی؟ کاري-

 :آید می داخل به آورش چندش لبخند همان با

  عزیزم؟ خرید بریم باهم داري دوست-

 :اندازم می باال ابرویی

 ممنون نه،-

 .بیرون برم تو با دارم دوست من اما-

 :زنم می کوتاهی لبخند

 ! خان اردوان نیستم شما عروسک من-

 .اندازد می باال ابرویی لبخند با هم او

  مطمئنی؟-

  چیه؟ منظورت-
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 ! همینطوري-

 :دارد می بر عقب به قدمی و

 .منتظرتم مهمونی توي-

 آدم از امـا  ترسـم  نمـی  زننـد  مـی  حـرف  آمیـز  تهدیـد  کـه  هـایی  آدم از مـن . است ترسناك واقعا او
 مـی  شـدت  بـه  اسـت  خودشـان  سـلطه  در چیـز  همـه  و هسـتند  دانـا  خیلی کنند می فکر که هایی
 .اند  احمق داناي یک از بارزي نمونه ها آن چون! ترسم

 مـی  خـارج  اتـاق  در از آرام سـپس . فشـارم  مـی  سـرم  بـه  تـر  محکـم  را بـود  سرم روي که را کالهی
 کـه  هسـتم  هـایی  آدم شـبیه  کـنم  مـی  حـس  واقعـا . انـدازم  مـی  راهـرو  دور تـا  دور به نگاهی. شوم
 .کنند دزدي خواند می

 .روم می عمه اتاق در سمت به آرام هاي قدم با

  میاي؟ کی عزیزم:  عمه-

 جانم میام دیگه ساعت دو تا. شرکت میرم دارم:  اردوان-

 . خورد می هم به دیگر پیرها این عاشقانه گفتگوي از حالم اه،

 :زنم می در یه اي تقه

  داخل؟ بیام تونم می-

 کـه  کـامپیتوري  مثـل  درسـت  انـدازم،  مـی  پـایش  تـا  سـر  بـه  نگـاهی . شود می باز اردوان توسط در
 .کنم می حس ربات را خود تصورم این از. کند می اسکن را انسان بدن
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  داخل بفرما: اردوان-

 .روم می داخل به و کنم می نازك چشمی پشت

 . رود می و بندد می را در اردوان

 :گویم می لبخند با. روم می عمه طرف به

 بیرون میرم دارم من عمه-

 :زند می صورتش پهناي به لبخندي عمه

 میري؟ تنهایی. عزیزم باشه-

 !بلدم رو راه خودم. بله-

 :دهد می تکان سر عمه

 بینمت می پس-

 خداحافظ-

 !باشی خوش-

 هـا  سـال  هـا  آن بـا  کـه  هـایی  آدم و ، آدم خانـه  جـا  هـیچ  امـا . کـنم  مـی  حس شاد را خودم کمی
 .شود نمی است کرده زندگی

 و نیسـت  راهـرو  در هـیچکس . روم مـی  پـایین  هـا  پلـه  از تنـد  هـاي  قـدم  بـا . شوم می خارج اتاق از
 . هستم حال خوش اوضاع این از من
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 لبخنـد  ناخودآگـاه . بیـنم  مـی  خـودم  روبـروي  در را امیرمحمـد  کـنم  مـی  بـاز  را خانه در که همین
 :زنم می

 سالم-

 ایـن  جلـوي  چطـور  دیـدي ! خـدا؟  اي. رود مـی  داخـل  بـه  و گویـد  مـی  لبـی  زیـر  سـالم  تفاوت بی
 .کوبم می محکم را در و کشم می پفی عصبانیت با شدم؟ کوچک ریلکس

 مـن  جلـوي  کجـا  از و چطـور  فهمـم  نمـی . بیـنم  مـی  خـودم  جلـوي  در را خانم گونجا موقع همین
 تکـان  سـري  فقـط . هسـتند  تـر  عجیـب  یکـی  از یکـی  خانـه  ایـن  هاي آدم که واقعا. است شده سبز
 اســت بهتــر یــا زدن حــرف بــه شــروع کــنم عبــور کنــارش از خــواهم مــی کــه همــین ، دهــم مــی

 :کند می دادن دستور بگویم

-Açgözlülüğünü başka yerlerde boşaltmayı deneyin. 

 . ) کنید خالی دیگري جاي در را خودتان حرص کنید سعی(

 کـس  همـه  از برتـر  کنـد  مـی  فکـر . ام ندیـده  خـانم  ایـن  از تـر  راضـی  خـود  از زنی عمرم در االن تا
 .است خودش

-Pardon 

 !) ببخشید(

 .شوم می دور او از خندي نیش زدن با و
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 مـروان  بـراي  دلـم . کشـم  مـی  عمیـق  نفـس  کـنم  مـی  لگـد  را پـایم  جلـوي  هـاي  برف که حالی در
 طـور  یـک . خواهنـد  نمـی  را مـن  هـا  آن انگـار  امـا .  محمـد  بـراي  ، مـادرم  بـراي . اسـت  شـده  تنگ
 !دارم مشکلی چه من دانم نمی. گیرند می فاصله من از هایی

 :کنم می لگد را پایم زیر هاي برف حرص با. چکد می چشمم گوشه از اشکی قطره

 چـی  اینجـا  فرسـتادي  رو مـن  باشـم؟  بـدبخت  همـه  ایـن  بایـد  چـرا  چیـه؟  من خلقت دلیل خدایا-
 کنم؟ تماشا رو دیگران خوشی بشینم!  کنم؟ کار

 :آید می سرم پشت از آشنایی صداي

 بـی  اي قطعـه  هـیچ . هسـتی  اون از اي قطعـه  تـو  و ، بزرگـه  ماشـین  یـه  دنیـا ! کنی باور تونی نمی-
 !نشده آفریده دلیل

 :گویم می خودم به و کنم می پاك را هایم اشک سریع

 .)کنی گریه ها اون خاطر به نباید تو! باش قوي دختر(-

 : ایستد می کنارم اردوان

  اینجایی؟ چرا-

 :گویم می گرفته صدایی با

 .کنندست خسته خونه توي-

 ...بهت که من-

 ! نیست الزم-



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

133 
 

 چشـم  از کثیفـی  هـا  آدم بعضـیا . کـرد  نخـواهم  و کـنم  نمـی  فکـر  اردوان بـا  گذرانـدن  وقت به اصال
 ! اردوان مثل درست. پیداست هایشان

 دلیـل . بنـدد  مـی  نقـش  لـبش  رو کـوچکی  خنـد  نـیش . انـدازد  مـی  پـایش  زیـر  باغچـه  بـه  نگـاهی 
 کنـار  امیرمحمـد . کـنم  مـی  دنبـال  نـامرعی  نخـی  ماننـد  را نگـاهش  رد. فهمم نمی را خندش نیش

 :گوید می من به رو و دهد می تکیه نرده به اردوان. است ایستاده باغچه

 ! احمقه یه اون بینیش؟ می-

. آیـد  نمـی  خوشـم  اصـال  مـن  و اسـت  احمقانـه  احترامـی  بـی  یـک  ایـن . رود مـی  هم در هایم اخم
 .باشد خواهد می که هر آدم آن حاال

 :دهد می ادامه خاصی نفرت با اردوان

  ؟ حروم به نمک سگ اون از بهت بگم چی خب کنی؟ نمی باور-

 :زنم می لب است صدایم در که تعجبی با. اند شده گشادتر و گشاد قبل از هایم چشم

 ! فهمم نمی رو نفرت این دلیل-

 !بدم آب و نون سگ یه به خوام نمی یعنی. خوام نمی خونه این توي رو اون من-

 :زند می آمیزي تمسخر خند نیش

 ! منه خواهرزاده اون بدم شانس از اما. متنفرم ها سگ از دونی؟ می آخه-

 از کـه  طـور  آن امـا . هسـت  هـا  خالفکـار  بـه  شـبیه  واقعـا . انـدازم  مـی  محمـد  امیر به دوباره نگاهی
 . خواهد نمی خانه این در هم را اردم ، اردوان ام شنیده ماویش
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 برم باید من-

ــا ، ســریع  از اردوان نفــرت درگیــر ذهــنم از نیمــی امــا. شــوم مــی دور اردوان از تنــد هــاي قــدم ب
 ! باشد؟ تواند می چه نفرت این دلیل. است امیرمحمد

ــا کمــی نیســت بــد. بیــنم مــی شــود مــی خــارج در از کــه حــالی در را باریشــماز ماشــین ــه او ب  ب
 تاکسـی  کـه  کسـی  ماننـد  را دسـتم  بـار  چنـد . پوسـم  مـی  دارم جـا  ایـن  باشد چه هر بروم، گردش

 . ایستد می سریع باریشماز. دهم می تکان هوا در خواهد می

 :روم می سمتش به تند هایی قدم با

-Selam 

-Selam. ne yapıyorsun?  

 )  کنی؟ می کار چی ، سالم(

 . اندازم می باال اي شانه

-işsiz ! 

 ) بیکار(

-barişmaz : Ben arkadaşları ile gitmek. Sen Gel. 

 ) بیا هم تو. هام دوست پیش میرم دارم من(

 ! باشند خوب خودش مثل هم دوستانش اگر البته. نیست بدك

 :زنم می کوچکی لبخند
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-temam 

 ) باشه(

 هسـتم  تنهـا  او بـا  کـه  حـاال  دارم دوسـت . شـوم  مـی  سـوار  و کـنم  می باز را رنگش قرمز ماشین در
 . بپرسم اش عمه پسر مورد در سواالتی

-amir Mohammad biliyor musun? 

 ) شناسی؟ می را محمد امیر(

 :کند می اي خنده تک

 ! زنی نمی حرف ترکی خوب اصال-

 :کنم می نگاه رخش نیم به تعجب با

 ! عجیبید خیلی شما-

لبخند شود می محو لبش روي کوچک: 

 .دونی نمی ما خانواده از هیچی تو-

 ! متاسفانه-

 نـاراحتی  یـک . کنـد  مـی  ناراحـت  را مـن  عجیـب  حسـی . گـردانم  مـی  بـر  خیابـان  سمت به را سرم
 ! دلیل بی

 :دهم می ادامه
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 زیـر  تـوي  کـه  پسـري  اون مخصوصـا . نیسـتید  نرمـال  شـما  امـا  زنـم  مـی  رو حرف این که متاسفم-
 .اردوان همین یا! کنه می زندگی زمین

 :زند می خند نیش فورا

 .نیست عیب بی اي خانواده هیچ. نکنیم زوم روش بهتره.. اون! ؟ اردوان-

 .است کرده کنجکاو قبل از بیشتر را من اما است، شده منصرف حرفش گفتن از

 .پاکه درونت تو من نظر به اما-

 .پیداست هایشان چشم درون از پاکی ها آدم بعضی. گویم می اطمینان با را حرف این

 :کند می کج کمی را اش پایینی لب

 . میاد در گندش میشی که نزدیک اما. ها آدم حتی ، قشنگه دور از چیز همه-

. مشـکی  ايِ شیشـه  بـازِ  در و سـفید  نمـاي  بـا  اي خانـه . کنـد  مـی  توقـف  بزرگـی  ویـالي  در جلـوي 
 . شوم می پیاده

 . سیاه کاپشن و اي فیروزه پیراهن ، آبی شلوارك. اندازم می باریشماز به نگاهی

  بلدند؟ فارسی هم هات دوست-

 نه-

 :گویم می شوم تر صمیمی او با کمی کنم سعی که این براي. دهم می تکان سري

  پوشیدي؟ شلوارك چرا تو ببینم-
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 .راحتم: گوید می و اندازد می باال اي شانه

 :زند می صدا را دوستش اسم بار چند سپس

-Hayalan? Haylan? Neredesin? 

 ) کجایی؟ هایالن؟ هایالن؟(

 پسـر . افتـد  مـی  تـنم  بـه  کـوچکی  لـرزه  تعجـب  از. کنـد  مـی  بـاز  را چـپ  سـمت  اتـاق  در باریشماز
 . اند  نشسته تخت روي دختري با همراه

. رسـد  مـی  نظـر  بـه  عـادي  کـامال  بـرایش  صـحنه  ایـن  گویـا . اسـت  نکـرده  تعجب اصال باریشماز اما
 :گوید می دختر به رو

-Sen eve gidebilir. 

 .) ات خونه بري تونی می(

 مــی در ســمت بــه ســپس. دارد مــی بــر هــایالن شــانه روي از را دســتش خاصــی عشــوه بــا دختــر
 :کشد می پریشانش موهاي به دستی هایالن. رود

-Ben açıklayacağım 

 ) داد خواهم توضیح من(

 .است دوستش شخصی حریم به تجاوز باریشماز کارِ این نظرم به 

 ! برسه خوشگذرانیش به بزار. بریم ما بهتره ، باریش-

 :افتد می راه سالن هاي مبل سمت به و خندد می باریش
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 ! تفریحه حال در همیشه اون-

 ملحـق  مـا  بـه  دسـتش  در نوشـیدنی  تـا  دو بـا  هـایالن  بعـد  دقیقـه  چنـد . نشینم می باریشماز کنار
 صـحبت  بـه  شـروع  ، ایـم  دیـده  حـالتی  چـه  در را او قبـل  دقیقـه  چنـد  کـه  انگـار  نه انگار. شود می

 :کند می کردن

-Ne haber arkadaşlar? bu güzel kim? 

 )  کیه؟ خوشگل این ها؟ بچه خبر چه(

 . رسد نمی نظر به بدي پسر

 :دهد می را جوابش باریشماز

-Babamın kadın akrabalarından biri 

 .) بابامه زن بستگان از یکی(

 :گوید می لب زیر و. شود می تر رنگ پر لبخندش

-Ohaa  

 :دهد می ادامه تري بلند صداي با و

-Sen ceketler değiştiremezsiniz 

 ) کنی عوض رو کاپشنت تونی می(

 زیــاد راحتــی کشــورِ همچــین در هــم آن پســر دو بــین. کــنم مــی تشــکر او از و زنــم مــی لبخنــد
 .ندارم خوبی حس
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-Haylan : Adın ne? 

 )  چیه؟ اسمت:  هایالن-(

-Marva . 

-tanıştığımıza memnun oldum. 

 )  خوشبختم( 

-minnettar 

 )ممنون(

** 

 هـیچ  امـا  آیـد  نمـی  خوشـش  بسـکتبال  از کـه  گویـد  مـی  و کنـد  مـی  بـاز  اعتـراض  بـه  لب باریش
 .کنند نمی موافقت ها بچه از کدام

ــا تنهــا دیگــران از زودتــر آیســو و مــن  در کــه بــازي زمــین داخــل بــه نــازك سوییشــرتی لبــاس ب
 .رویم می است حیاط

 مـی  زمـین  کنـاز  صـندلی  روي بـاریش . شـوند  مـی  بـازي  زمـین  وارد یکـی  یکـی  هـم  ها بچه بقیه
 :نشیند

 ندارم بازي حال من-
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 حیـاط  از رنـگ  آبـی  هـاي  میلـه  بـا  بسـکتبال  زمـین . چرخانـد  مـی  کاسه در را هایش چشم هایالن
 طبـق . شـد  خـواهیم  گـرم  کنـیم  بـازي  کـه  کمـی  جانسـو  قـول  بـه  اما است سرد هوا. اند شده جدا

 .کنیم می شروع را بازي بودم کرده که گروهبندي

 رنگـش  عسـلی  هـاي  چشـم . انـدازد  مـی  تـور  داخـل  بـه  و گیـرد  می جانسو دست از را توپ هایالن
 . میگیرد آسمان طرف به اي پیروزمندانه حس با را هایش دست ، زنند می برق

-Eveeet ! 

 !)بلــــه(

 شکسـتن  صـداي  بـا . کنـد  مـی  پـرت  آسـمان  سـمت  بـه  و دارد مـی  بـر  را تـوپ  زیاد خوشحالی از 
 .بندیم می را هایمان چشم ما همه اي شیشه

 :گوید می لب زیر آیسو

-aptal 

 . زند می کنار اش شانه روي از را رنگش طالیی موهاي سپس و

-Ne olduğunu görelim. 

 )افتاده اتفاقی چه ببینیم بریم بیایید(

 ترکـی  جملـه  بـا  امـا . خنـدم  مـی  موقعیـت  ایـن  در مـن  امـا . خـوانم  می را استرس ها بچه چهره از
 .شود می جمع لبخندم "کن خواهی عذر و بزن در برو ترسی نمی که تو "

 :گویم می معترضانه ، گردم می بر هایالن سمت به
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-hayer ! 

 کــه مــردي چهــره دیــدن امــا. شــود مــی بــاز آرام در. فشــارد مــی را در زنــگ حــرف بــدون آیســو
 حقیقـت  بعضـی . شـود  نمـی  بـاورم . بگیـرد  شـدت  قلـبم  ضـربان  شـود  مـی  باعـث  ایستاده در پشت

 .کنی هضمشان بتوانی که هستند چیزي آن از تر تلخ ها

 ! است برده ماتش هم او. دارم می بر قدم سمتش به آرام آرام. شوند می سست هایم قدم

 : کنم می زمزمه لب زیر

  بابا؟-

 " شـود  مـی  اکـو  گوشـم  در مـروان  هـاي  حـرف . اسـت  شـده  الغرتـر  قبـل  از. ایسـتم  می روبرویش
  ". رفت نمی که نداشت دوستمون اگه

 " اینجا؟ اومدي چی براي پس دختر": پرسم می خودم از اما. گوید می راست مروان

 دردنـاکتر  خیلـی  باشـد  شـده  دیـر  اگـر  ،! برگشـتنش؟  امـا .  اسـت  دردنـاك  عزیز یک رفتن همیشه
 .است

 .شود می تر سنگین بغضم و کنم می مشت را هایم دست

 :گردم می بر سمتشان به. کنم می حس خودم روي را ها بچه متعجب هاي نگاه

-Git. Geliyorum 

 . ) میام من ، برید(

 .روند می اما هستند متعجب هم هنوز ها بچه
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 .است شوکه من دیدن از هم او گویا. آورد نمی زبان بر حرفی هیچ پدرم

 :پرسم می تردید با

  داخل؟ بیام تونم می-

 :دهد می تکان سر

 بیا-

 خانـه . شـود  خـارج  تـنم  از بیـرون  سـردي  شـود  مـی  باعـث  گـرمش  هـواي  شـوم  می که خانه وارد
 کـه  اسـت  هـال  از کـوچکی  قسـمت  آشـپزخانه  و حمـام  اتـاق،  یـک  ، هـال  یـک  فقط. است کوچکی
 چــاي. اســت قــدیمی بســیار خانــه دهنــد مــی نشــان رنــگ زرد دیوارهــاي. دارد اجــاق و کابینــت

 . باشد داشته بدي و آور خفقان زندگی رسد نمی نظر به. شده گذاشته دم روي

 . کند می خاموش را چاي زیر پاید، می را من نگاهش با که حالی در

 : نشینم می صندلی روي

 .داري میرسه نظر به که! مهمه آرامش اما ، نیست خوبی خونه-

 :نشیند می من جلوي و بندد می را هایش چشم

 !نکن قضاوت زود گفتم بهت همیشه من-

 .. بود حرف یه فقط-

 :گوید می بدهم توضیح بگذارد که این از پیش و

 !باش میاري زبون به که هایی کلمه مواظب-
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 . مون خونه به برگردیم باید. کن ولش ، چی هر حاال-

  دختر؟ میگی داري چی-

 .خوانم می هایش چشم از را ناامیدي

 .پاشیده هم از ما زندگی ، پدر-

 ! کشه می طول خرابه کردن درست-

 ! ناامیدي آورِ زجر بويِ ، خرابی گند بوي.  دهند می رفتن بوي بدجور هایش حرف

 : دهد می ادامه

 .پدربزرگت پیش بري باید تو ، دخترم-

  ، بیزارند من از ها اون! چرا؟-

 :افزایم می ام جمله به ناامیدي با

 .شما مثل-

 گریـه  جلـوي  تـا  فشـارم  مـی  هـم  روي را لبهـایم . چکـد  مـی  چشـمم  گوشه از ناخوانده اشکی قطره
 .شود نمی که شود نمی اما بگیرم را ام

 :گردم می بر پدر سمت به و کنم می باز را در. شوم می بلند

 گردیم می بر هم با شد تموم کارتون وقت هر. کنم زندگی شما پیش میام فردا از-

 :شوند می تر نزدیک و نزدیک هایش قدم. کشد می عمیق نفس
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 . نده خبر مروان به-

ــاره ــدم مــی را در دوب ــه و بن ــر داخــل ب  هســتند، طــور همــین بالتکلیــف هــاي آدم. گــردم مــی ب
 .ناآرام و دستپاچه

  جا؟ این فرستاد رو تو کی ، بابا-

 :دهد می تکان حوصلگی بی با را سرش

 . نکن دخالت نیست مربوط بهت که کارهایی تو-

 :برم می جلوتر را سرم. کوبم می میز روي را دستم نابوري با

 بفهمـی؟  خـواي  نمـی  چـرا . نمیـاره  دووم تـو  بـدون  مـا  خـانواده . منـه  آینـده  ، منه زندگی این بابا-
 .دارم دوستت من اما نداشتی دوستم باید که اونطور درسته! منی پدر تو

 :گوید می لب زیر. فشارد می هم روي را هایش چشم

 میارید دووم هم من بدون شما-

. نیسـت  آدمـی  همچـین  مـن  پـدر ! غیـرت؟  بـی  همـه  ایـن  هـم  آدم آخـر . نیسـت  رسـمش  این ، نه
 .اند کرده کاري او با حتما

  فرستاد؟ جا این به رو تو کی بدونم تونم می-

 :گشاید می لب شود، می خیره خانه نمناك سقف به

 ! تضمینه شما خوشبختی پدربزرگت و اردوان کنار اما. بگم تونم نمی-

 . بندد می نقش لبم روي نیشخند
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  خوشبخت؟-

 :شود می تر غمگین و آرام کمی صدایم

 هـام  دوسـت  بـود،  متفـاوت  بقیـه  بـا  هـم  خـوبم  روزهـاي  حتـی . نبـودم  خوشـبخت  وقت هیچ من-
 بـود  روزي خـوبم  روز.. مـن  امـا  خوشـگذرونی  یـا  گـردش  رفـتن  مـی  کـه  بود این خوبشون روزهاي

 ، بـودم  فقیـر  خیلـی  مـن  بابـا ! مخصـوص  لبخنـدهاي  اون از. زدیـد  مـی  لبخنـد  بهن مامان یا تو که
 .نکردید درك رو من وقت هیچ شما! محبت فقط

 "بشـید  ناراحـت  خواسـتم  نمـی " بگـویم  خواسـتم . کشـد  مـی  اش پیشـانی  بـه  نـرم  را چـپش  دست
 .کشم می خجالت اما

 هـم  مـن  ، نیسـت  امـن  جـا  ایـن . نمیشـه  یعنـی  ، کنـی  زنـدگی  مـن  پـیش  تونی نمی تو مروا: پدر-
 .رفت خواهم جا این از دیگه وقت چند

 ! انگیز نفرت حال عین در. ست بدي حس شدن زده پس

 وقـتش  فهمـی  مـی  دیگـر .  کنـی  نگـاه  سـرت  پشـت  بـه  کـه  ایـن  بـدون . رفـت  بایـد  اوقـات  گـاهی 
 اوقـات  گـاهی . بایسـی  خـودت  پـاي  روي و بشـوي  بـزرگ ! کنـی  متحـول  را ات زنـدگی  است رسیده

 شـدن  زده پـس  دارم قبـول . کنـد  مـی  بیـان  را هـا  حـرف  هـا  نگـاه .. بـرو  بگوینـد  بهـت  نیست الزم
 دوا را دردي هـیچ  بودنـت  کـه  هـایی  وقـت . سـازد  مـی  کـوه  انسـان  از هـا  سـختی  امـا  است سخت

 .نیست خوب اصال شدن ارزش بی و ماندن. داد ترجیح را رفتن باید کند نمی

 . شوم می خارج پدر خانه از و کنم می باز را در حرفی هیچ بدون
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 بــه را هســتم بلــد کــه را اي شکســته پــا و دســت  آدرس ، دهــم مــی تکــان دســت تاکســی بــراي
 . گویم می راننده

 .دهم می او به را پول ، ایستد می راننده مقصد به رسیدن بعد

 مـی  حتمـا  وگرنـه  اسـت  نشـده  مـن  متوجـه  مطمئـنم . کنـد  مـی  عبور کنارم از ماشینش با ماویش
 در را محمـد  امیـر . اسـت  شـده  سـردتر  قبـل  هـوا  کـنم  مـی  حـس  روم مـی  که خانه داخل. ایستاد
 . بینم می دارد دست در گیتاري که حالی

 کـه  ایـن  نـه ! اسـت  کـرده  خوانـد  مـی  لـب  زیـر  سـاواش  که قشنگی هاي آهنگ هوس دلم قدر چه
 .بود قشنگ بود صدایش در که عشقی ،! نه! نه. بود خوبی خواننده یا بود خوب صدایش

 :گویم می لب زیر

 ! بافم؟ می هایی پرت و چرت چه خودم براي دارم من اصال-

ــر نزدیــک فاصــله همــان از. نشــیند مــی نیمکــت روي امیرمحمــد ــا و گــردد مــی ب  هــاي چشــم ب
 و چـرت ":  گویـد  مـی  کـه  نگـاهی  ، معمـولی  هـاي  نگـاه  آن از نـه . کنـد  مـی  نگـاه  مـن  به قرمزش

  "چیه؟ پرت

 . شود می خیره روبرویش به و گردد می بر. زند نمی حرفی اما

 :گویم می سوزناك آهی بعد. نشینم می کنارش

 هستی؟ طوري این چرا-

 :گوید می اش خسته صداي همان با ، من به کردن نگاه بدون
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 میده؟ رو معنی چه شما نامه لغت داخل طوري این معنی بدونم تونم می-

 .نیست جوابی. اندازم می باال اي شانه

 :کند می اي خنده تک

 .دارم دوست خیلی رو تنهایی من-

 :گویم می طعنه با

 ! بري تونی می تو. بشینم جا این دارم دوست من خب-

 .زند نمی حرف اما. اندازد می باال ابرویی

 :گویم می و اندازم می گیتارش به نگاهی

  میزنی؟ گیتار-

 .بودم گیتاریست یه-

  نیستی؟ دیگه-

 .نه شاید ، هستم شاید-

گویم می لب زیر. افتم می ساواش یاد: 

 .بودم صداش عاشق-

 :گردد می بر سمتم به

  عشقت؟-
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 از هـایم  انگشـت  سـر . چکـد  مـی  چشـمم  گوشـه  از اشـکی  قطـره . دهـم  مـی  تکان سر بغض با فقط
 .شوم بلند ندارم دوست اما کنند می گز گز سرما شدت

 : گویم می آهسته

 .هاست آدم کار ها خاطره به عادت-

 .دارم دل و درد به نیاز فقط کنم، می دل و درد کسی چه با دارم نیست مهم برایم

 :گوید می تجربه با هاي آدم مانند ، انتظارم خالف بر امیرمحمد؛ اما

 امـا .میـرن  و میـان  هـا  آدم ، طبیعتـه  رونـد  ایـن . میشـن  لـه  بـار  هـزار  روزي دار خـاطره  هاي آدم-
 !برن نمی خودشون با رو دیروز

 بــه نمــک شنوي،خطرناك،ســگ مــی اش دربــاره کــه هــایی حــرف.اســت مرمــوز واقعــا پســر ایــن 
 کـه  اسـت  ایـن  همـه  از تـر  جالـب  ،! جالـب  امـا  حـرف  کـم . عجیـب  و خودش؛گیتاریسـت  اما! حرام

 .زند می حرف فارسی

 .انصافیه بی خیلی این-

 .زند می خند نیش

 .شدم ترك خیلی زندگیم توي من-

 :اندازد می من به کوتاهی نگاه و گردد می بر

 ! منم-

 !تر مرموز و مرموز! ؟ شده ترك هم او
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 :گیرد می جا لبم روي کجی لبخند

 .همدردیم انگار-

 .کنی تصور تونی نمی حتی تو که کشیدم رو دردهایی من-

 :شود می نیشخند به تبدیل لبخندم

 ! نکشیدي رو من دردهاي که تو. جالبه-

 :گذارد می پاهایش روي را گیتارش

 . بیاد هیچ چشمم به بقیه هاي درد که کشیدم درد قدري اون-

 قابــل هــم زیــاد فاصــله بــا اردوان رنــگ ســیاه ماشــین. شــنوم مــی را حیــاط در شــدن بــاز صــداي
 ناگهـان  امیرمحمـد  امـا . نشـود  متوجـه  اردوان تـا  گیـرم  مـی  پـایین  را سـرم  سـریع . است تشخیص
 گـردنم  روي دسـتش  فشـار  از. گـذارد  مـی  پاهـایش  روي را سـرم  انـدازد،  مـی  زمـین  به را گیتارش

 :گیرد می دردم

 .میاد دردم آخ-

 :زند می لب تفاوت بی

 ! کن تحمل یکم-

 :گویم می رنجوري صداي با و ندارم تحمل دیگر. گیرد می درد شدت به گردنم

 .کن کم رو بزرگت هاي عضله اون فشار حداقل خب-

 :گوید می تند تند
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 .کنه می نگاه داره کن، جمع شکمت توي رو پاهات-

 .بچسپانم محمد امیر به را خودم بیشتر کمی شدم می مجبور کار این با

 مـی  گشـادي  لبخنـد  هسـتم  آن در کـه  مـوقعیتی  تصـور  بـا  کـه  مـانم  مـی  طـور  همـان  ثانیه چند
  ؟!زنی می لبخند چرا-: پرسم می خودم از ناگهان. زنم

 :پرسم می آرام و.کنم می جمع را لبخندم. نیست دلیلی

  رفت؟-

 :کند می بلند را من است گرفته را گردنم که همانطور

 ! نشدي دردسر برام تا برو-

 . آدم این پرروست قدر چه.کنم می نگاهش چپ چپ

** 

  گذره؟ می خوش چطوره؟ خب: مروان-

 :کشد می میز روي هاي شراب به را هایش دست. اندازم می عمو به نگاهی

 ! راهه به حال بساط جا این. ببین مروان،بیا-

 از پـر  ذهـنم .اسـت  افتـاده  جـانم  بـه  خـوره  ماننـد  اسـترس .کـنم  مـی  بـازي  دسـتم  هـاي  انگشت با
 اگـر ! نـه؟  یـا  ام کـرده  پیـدا  را پـدرمان  بگـویم  مـروا  بـه  بایـد .انـد  ه مانـد  جـواب  بی که هاییست سوال
 ..نگویم اگر سرکارش،اما رود می بگویم

 :رود می عمو سمت به خاصی ذوق با مروان
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 .تره عالی که هتل-

 .کشن می کار ازت گاو مثل اونجا. بابا کردم شوخی شو، خفه: عمو-

 :مبل روي دهد می لم. زند می بشکنی مروان

 .بابابزرگمه هتل. نیستیم عادي هاي کارکن که ما-

ــدربزرگ مــال هتــل ــه کنند،البتــه اداره را جــا آن بایــد هــم عمــو و مــروان. اســت اردوان و پ ــه ن  ب
 ! تنهایی

** 

 .نیست کمکت به الزم دیگه که میگم بهت ساواش-

  خب،چرا؟-

 خـواهم  نمـی  دارد نـامزد  دانـم  مـی  کـه  حـاال . دارد نمـی  بـر  کـردن  اصـرار  از دست هم هنوز او اما
 .باشم داشته ارتباط او با اصال

 .کنم قرار بر رابطه تو مثل مردي با خوام نمی چون-

 .بشود خواهد می چه هر بگذار. ندارم او از ترسی هیچ دیگر

 .باشی اي دیگه کس با تونی نمی وقت هیچ-

ــامرد آدمِ. کــنم نمــی پیــدا خــوبی حــس بیــان لحــن ایــن از اصــال. اســت تهدیــدي جملــه  نامرد،ن
 آدم تمـام .کنـد  مـی  لـه  را دلـت  کنـی  کـاري  تـوانی  نمـی  کـه  همـین  اما.کرد کاري توان نمی. است
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 تمــام عکــس نیســت،بر خــوبی معلــم تجربــه. ارزد نمــی امــا ام، کــرده نامردند،تجربــه اطــرافم هــاي
 .دهد می درس بعد و گیرد می امتحان ها،اول معلم

 کنی؟ می تهدید رو من-

 روي خــون بــه. زمــین روي کــنم مــی تــف ، دهــنم داخــل تلخــی حــس بــا.شــود مــی قطــع تلفــن
 .ست سرماخوردگی خاطر به احتماال.شوم می خیره زمین

 .روبرویم شهر به شوم می خیره و نیمکت به دهم می تکیه

 . کنه می تهدیدم لعنتی-

 .نمیده انجام کاري کنه،هیچ می تهدید که کسی-

 روبـرویم  بـه  دوبـاره  ، زنـم  مـی  کـوچکی  خنـد  نـیش . کـنم  مـی  نگـاه  امیرمحمـد  به و گردم می بر
 . شوم می خیره

 .نیستم مطمئن-

 :نشیند می کنارم

 .کنی اعتماد حرفم به تونی می-

 ماننـد  صـورتش . دوزم مـی  هـایش  چشـم  بـه  را هـایم  چرخانم،چشـم  مـی  سـمتش  بـه  کـه  را سرم
 . نیست کنی اعتماد ها آن به توانی می که کسانی صورت

 :اندازم می پایین را سرم

  داري؟ دوست رو مادرت تو-
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 .ندارم-

  چرا؟-

 :اندازد می باال اي شانه

 دوســت رو اي دیگــه کــس تونــه باشــه،نمی نداشــته دوســت رو خــودش کــه کســی چــون.. نــدارم-
 .باشه داشته

ــرف ــایش ح ــتند دردآور ه ــت. هس ــل درس ــره مث ــد! اش چه ــک مانن ــوم آدمِ ی ــا مظل ــره ب  چه
 ..!دهد می شباهت غمگین دراکوالي یک به را او رفتارش اما! خالفکارها

 .باشی خودت عاشق باید تو اما-

 :شنوم می سرم پشت از را صدایی

 .گناهه غرق چون باشه داشته دوست تونه نمی-

 بـا . کـنم  مـی  نگـاه  اسـت  گذاشـته  نیمکـت  لبـه  روي پشـت  از را دسـتش  کـه  اردوان بـه  تعجـب  با
ــان ــش هم ــاي ری ــد ه ــاي چشــم و بلن ــوه ه ــزش اي قه ــا ری ــدي ب ــار لبخن ــت از سرش ــه مرموزی  ب

 .کند می نگاه امیرمحمد

 اردوان رفتـار . کنـی  نـابود  کـس  همـه  جلـوي  را او شـود  نمـی  دلیـل  باشـی  متنفـر  نفر یک از اینکه
 مـی  کوچـک  را خـودش  کند،بلکـه  نمـی  کوچـک  را امیرمحمـد  تنهـا  نـه  اسـت؛چون  آور شـرم  واقعا
 .کند

 :گوید می من به رو سپس و
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  کنی؟ می کار چی این پیش تو-

 :گردم می بر اردوان سمت به من و شود می بلند. اندازم می امیرمحمد به نگاهی

 .کردیم می صحبت داشتیم فقط ما. نیستی من مسئول ببین،تو-

  صحبت؟-

 :دهد می تکان کالفه هاي آدم مانند را هایش دست

 مـی  نکرد،چطـور  رحـم  هـم  خـودش  پـدر  بـه  کـه  کسـی  کیـه؟  آدم ایـن  دونـی  می اصال تو دختر-
 ...این. نیست درست نیتش این بابا. بزنه حرف دختر یه با تونه

 :زنم می فریاد. بندم می را گوشم در عصبانیت با

 .لطفا ،! بسه-

 بـه  کـه  چـه  یعنـی . کـنم  مـی  نگـاه  امیرمحمـد  بـه . شـود  مـی  ساکت. کشد می عمیق نفس اردوان
  است؟ نکرده رحم پدرش

 یـک  شخصـیت  کـردن  خـرد . بـرد  مـی  سـوال  زیـر  بـه  را امیرمحمـد  شخصیت کامل طور به اردوان
 . ست زشتی کاري نفر

 :فشارم می هم روي را هایم لب

 .کنم درك رو شماها تونم نمی واقعا خبره؟ چه جا این-

 ..خاطر به رو گناهش بی پدر.. پدرشه قاتل آدم ببین،این:اردوان-

 :گیرد می را اردوان یقه عصبانیت با. دهد نمی مجال امیرمحمد اما
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 .نکشتم رو پدرم من قاتلی؟ چه قاتلی؟ چه-

 :گوید می کند رها امیرمحمد دست از را خودش کند می سعی که همانطور اردوان

 .نداره روانی تعادل! ببین،ببین-

 حــال ایــن در آرام و ســاکت امیرمحمــد آن دیــدن.اســت ســخت بــرایم کمــی موقعیــت ایــن هضــم
 .است کرده زدن به شروع همیشه از تندتر قلبم.نیست خوشایند اصال

 :کشم می را امیرمحمد هاي دست و روم می جلو سریع

 .کن ولش کنم می خواهش-

 امیرمحمـد  هـایش  حـرف  بـا  هـم  اردوان. اسـت  چسـپیده  را اردوان یقـه  سـماجت  بـا  امیرمحمد اما
 .کند می تر عصبانی را

 . حیوانه که نیست آدم! مریض. مریضه این بابا:اردوان-

 .زاده حروم الشخور چی؟ تو پس حیوونم؟ من حیوونم؟ من:امیرمحمد-

 و خـورد  مـی  نیمکـت  لبـه  بـه  افتد،سـرش  مـی  زمـی  بـه  اردوان. زنـد  می اردوان صورت به مشتی و
 .افتد می زمین به هوش بی

 اردوان بـه  زنـد  مـی  نفـس  نفـس  کـه  حـالی  در. کـنم  مـی  نگـاه  امیرمحمـد  بـه  زیرچشـمی  تزس با
 بیــرون اش خونســردانه جلــد از را او کــه هســت هــایش چشــم درون مبهمــی تــرس. اســت خیــره

 .کشد می

  ام؟ داده هل را اردوان من بگوید یا کند؟ متهم را من نکند



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

156 
 

 ! )مرده خیلی هم شاید. نیست نامرد هم ها قدر اون. نکن رو فکر(میزنم تشر خودم به

 .کند می حس خود براي را لرزش تنم تمام و. خورد می بدنم به سردي سوز

 :گویم می لب زیر

 ! ؟ دادي هلش چرا-

 بـه  فکـري  ناگـاه  امـا  بگیـرم  را نبضـش  تـا  بـرم  مـی  جلـو  را دسـتم . زنـم  مـی  زانـو  اردوان جلـوي  و
 ! ) باشه؟ مرده نکنه(  کند؛ می خطور ذهنم

 نـاتوان  را مـن  ضـعف  احسـاس  زمـین  روي خـونِ  دیـدن  بـا . کشـم  مـی  عقـب  را لـرزانم  هاي دست
 پیچنـد،می  مـی  هـم  در پاهـایم  بـد،  شـانسِ  از امـا . بـروم  عقـب  کـنم  می سعی و کند می قبل از تر

 .خیس چمنِ روي افتم

ــه را نگــرانم نگــاه  درخواســت کــه ســاله 3 اي بچــه دختــر ماننــد درســت. دوزم مــی امیرمحمــد ب
 .دارد کمک

 . است خیره اردوان به او،همچنان اما

 :گشایم می لب عصبانیت با زنم می پایش به که اي ضربه پشت

 .کن جمعش خب شدي؟ خیره زدي که گندي به چرا-

 ! نه دلسوزي هست،اما ترس چشمانش درون. دوزد می من به را نگاهش

 .سوزد نمی خواند می "حرام به نمک سگ" را او که کسی حال به دلش مطمئنم

 . ما بین بحث به اندازد می طنین آسمان از تندي برق رعد
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 بیـرون  اردوان دهـن  از خـون  همزمـان  کـه  زنـد  مـی  اردوان گونـه  بـه  نرمـی  ضـربه . شـود  مـی  خم
 . شود می بیشتر و بیشتر همچنان ترسم. آید می

 مـی  بلنـد  تـرس  بـا  ناگهـان .. او امـا  چیسـت  العملـش  عکـس  ببیـنم  تـا  مانم می خیره امیرمحمد به
 . شود

 فـرار  خواهـد  مـی  امیرمحمـد  کـه  کـنم  هضـم  تـوانم  نمـی  هنـوز . شود می تندتر و تند قلبم ضربان
 .است "حرام به نمک سگ" واقعا او که کردم، می باور باید. کند

 ] امیرمحمد از نقل[

 صـورتش  و سـر  از خـون  و بیافتـد  زمـین  بـه  گونـه  ایـن  اردوان شـدم  مسـبب  مـن  شـود  نمی باورم
 . بزند بیرون

 . شود افزوده هایم گناه بر روز هر باید چرا چیست؟ من خدایا،نفرین

 مـی  زنـدان  راهـی  را مـن  خـودش  هـاي  دسـت  بـا  خـودش  مـادرم  دفعـه  این نروم اگر. بروم نه،باید
 .کند

 . شود می آغاز من دویدن با هم بارش. کنم می دویدن به شروع خوران تلو تلو

 :کند می کم را مروا،سرعتم صداي

 ببـین  حالیتـه؟  حرمـت  از چـی  تـو  آخـه . حـروم  بـه  نمـک  سـگ  بگـه  بهـت  حقتـه  مردي؟ تو آخه-
ــه تــو کــه اینــی  ول حــال ایــن تــو خــواي مــی رو داد رو داد،خرجــت خــواب جــاي بهــت اش خون
 .تویی مسببش که حالی کنی؟

 . سردرگمم و خسته تن به زند می شالق باران
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 .برم می فرو سرم کوتاه موهاي در اند شده خیس باران خاطر به که را هایم دست

 .کشند می رو ما دوي هر بفهمن االن اگه دونی، نمی ما خانواده از هیچی تو-

 .اند نشانده دهانش بر سکوت مهر گویا اما.زند می فریاد هایش چشم داخل ترس

. شـود  مـی  بلنـد  زمـین  روي از بـاالخره . اسـت  سـفید  از سـفیدتر  زیـاد  تـرس  خـاطر  بـه  اش چهـره 
 توقـف  روبـرویم  درسـت  و آیـد  مـی  مـن  سـمت  بـه  آرام، آرام ترسـناك  هـاي  فـیلم  شخصیت مانند

 . کند می

 .دانم نمی هم را او اسم حتی که دختري دارد؛ نیاز گریه به است معلوم اش گرفته صداي از

 متهمم؟ هم من یعنی-

 هیچکـدام  از دختـر  ایـن  هسـتم  مطمـئن  امـا . هسـتند  سـخت  از تـر  سـخت  خانواده این هاي قانون
 .نیست باخبر ها قانون

 :دهم می قورت آرام را دهانم آب

 اگــه چــون! بــري و وجــدانت روي بــذاري پــا. بــرداري بــودن منطقــی از دســت اوقات،بایــد گــاهی-
ــواي ــه بخ ــرف ب ــاي ح ــدانت ه ــوش وج ــدي گ ــودت و ب ــتش رو خ ــپاري، دس ــاوانش بس ــون ت  آس
 .بود نخواهد

 خـودم  دنبـال  هـم  را دختـر  ایـن  بایـد  بـروم،  االن اگـر . مانـد  مـی  دوراهـی  بین آدم هایی وقت یک
 . شد خواهد نابود هم او زندگی من اشتباه با اما. بکشانم

 :زنم می لب
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 بــه ایــن مطمئنــاً ببینــه کنــارم رو تــو اگــه مــادرم کــرده، ضــبط رو چیــز همــه دوربــین مطمئــنم-
 .ماست دوي هر ضرر

 .نیست آسان برایش اصال من با کردن فرار دانم می. گزد می محکم را هایش لب

 :گوید می

. کنـه  مـی  قدرتمنـد  رو مـا  کـه  هاسـت  سـختی  ایـن . باشـم  نکشـیده  سـختی  که نیستم آدمی من-
 ! محضه اشتباه یه این مطمئناً کنم، فرار تو با اگه اما

 دختـر  هـاي  دسـت  سـریع . شـنوم  مـی  دارم را پـایی  صـداي . نیسـت  او هـاي  حرف روي من تمرکز
 . دوم می خروجی در سمت به گیرم، می را

 .است شده تزریق هم من به سرمایش کنم می حس که هستند سرد قدر آن هایش دست

 . شود می خارج در از سرم پشت او و. کنم می باز را در

 کـه  راسـتش  دسـت  کـه  دارد اسـترس  قـدر  آن. هسـتیم  دویـدن  حـال  در دویمـان  هر حرف، بدون
 .لرزد می هست من دست در

 الي از آرام را دســتش. افتــد مــی تــنم بــه ناگهــان لرزشــی امــا فشــارم، مــی تــر محکــم را دسـتش 
 . کشد می بیرون هایم انگشت

 .کنیم می کم را سرعتمان

 نفـس  نفـس . داریـم  تـن  بـر  را گـرمکن  خـوب،  شـانس  از امـا . اسـت  چسـپیده  هم به هایمان لباس
 . ایم خیره همدیگر به زنان
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 هـاي  لـب  روشـن،  اي قهـوه  درشـت  هـاي  چشـم  بـا  دختـري . بـودم  نکـرده  دقت صورتش به االن تا
 .ساده صورتی کل در و گوشتی

 :کنم می اشاره رو پیاده گوشه درخت به. گیرم می او از را هایم چشم

 .بیاد بند بارون تا اونجا بریم تونیم می-

 .ایستیم می درخت پشت.دهد می تکان سر فقط

  شود؟ می چه بمیرد اگر! اند؟ کرده پیدا را اردوان حال به تا یعنی

 .شد خواهد صادر زودي به من دستگیري حکم..اما کرد نخواهند خبر را پلیس قطعا

 . سردرگمم و خسته تن به زند می شالق باران

 .برم می فرو سرم کوتاه موهاي در اند شده خیس باران خاطر به که را هایم دست

 .کشند می رو ما دوي هر بفهمن االن اگه دونی، نمی ما خانواده از هیچی تو-

 .اند نشانده دهانش بر سکوت مهر گویا اما.زند می فریاد هایش چشم داخل ترس

. شـود  مـی  بلنـد  زمـین  روي از بـاالخره . اسـت  سـفید  از سـفیدتر  زیـاد  تـرس  خـاطر  بـه  اش چهـره 
 توقـف  روبـرویم  درسـت  و آیـد  مـی  مـن  سـمت  بـه  آرام، آرام ترسـناك  هـاي  فـیلم  شخصیت مانند

 . کند می

 .دانم نمی هم را او اسم حتی که دختري دارد؛ نیاز گریه به است معلوم اش گرفته صداي از

 متهمم؟ هم من یعنی-
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 هیچکـدام  از دختـر  ایـن  هسـتم  مطمـئن  امـا . هسـتند  سـخت  از تـر  سـخت  خانواده این هاي قانون
 .نیست باخبر ها قانون

 :دهم می قورت آرام را دهانم آب

 اگــه چــون! بــري و وجــدانت روي بــذاري پــا. بــرداري بــودن منطقــی از دســت اوقات،بایــد گــاهی-
ــواي ــه بخ ــرف ب ــاي ح ــدانت ه ــوش وج ــدي گ ــودت و ب ــتش رو خ ــپاري، دس ــاوانش بس ــون ت  آس
 .بود نخواهد

 خـودم  دنبـال  هـم  را دختـر  ایـن  بایـد  بـروم،  االن اگـر . مانـد  مـی  دوراهـی  بین آدم هایی وقت یک
 . شد خواهد نابود هم او زندگی من اشتباه با اما. بکشانم

 :زنم می لب

 بــه ایــن مطمئنــاً ببینــه کنــارم رو تــو اگــه مــادرم کــرده، ضــبط رو چیــز همــه دوربــین مطمئــنم-
 .ماست دوي هر ضرر

 .نیست آسان برایش اصال من با کردن فرار دانم می. گزد می محکم را هایش لب

 :گوید می

. کنـه  مـی  قدرتمنـد  رو مـا  کـه  هاسـت  سـختی  ایـن . باشـم  نکشـیده  سـختی  که نیستم آدمی من-
 ! محضه اشتباه یه این مطمئناً کنم، فرار تو با اگه اما

 دختـر  هـاي  دسـت  سـریع . شـنوم  مـی  دارم را پـایی  صـداي . نیسـت  او هـاي  حرف روي من تمرکز
 . دوم می خروجی در سمت به گیرم، می را

 .است شده تزریق هم من به سرمایش کنم می حس که هستند سرد قدر آن هایش دست
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 . شود می خارج در از سرم پشت او و. کنم می باز را در

 کـه  راسـتش  دسـت  کـه  دارد اسـترس  قـدر  آن. هسـتیم  دویـدن  حـال  در دویمـان  هر حرف، بدون
 .لرزد می هست من دست در

 الي از آرام را دســتش. افتــد مــی تــنم بــه ناگهــان لرزشــی امــا فشــارم، مــی تــر محکــم را دسـتش 
 . کشد می بیرون هایم انگشت

 .کنیم می کم را سرعتمان

 نفـس  نفـس . داریـم  تـن  بـر  را گـرمکن  خـوب،  شـانس  از امـا . اسـت  چسـپیده  هم به هایمان لباس
 . ایم خیره همدیگر به زنان

 هـاي  لـب  روشـن،  اي قهـوه  درشـت  هـاي  چشـم  بـا  دختـري . بـودم  نکـرده  دقت صورتش به االن تا
 .ساده صورتی کل در و گوشتی

 :کنم می اشاره رو پیاده گوشه درخت به. گیرم می او از را هایم چشم

 .بیاد بند بارون تا اونجا بریم تونیم می-

 .ایستیم می درخت پشت.دهد می تکان سر فقط

  شود؟ می چه بمیرد اگر! اند؟ کرده پیدا را اردوان حال به تا یعنی

 . شد خواهد صادر زودي به من دستگیري حکم..اما کرد نخواهند خبر را پلیس قطعا

 ]مروا از نقل[
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 را چشـمم . شـود  نمـی  خـارج  دهـانم  از اي کلمـه  هـیچ . اسـت  شـده  کشـیده  وجودم عمق تا ترس 
 .دهم می سوق کند می نگاه را زمین خونسرد که امیرمحمدي به سوي به

  حاال؟ کنیم کار چی-

 .خراشد می را گوشم کالغ قارقار مانند آمبوالنس صداي موقع همین در

 :گویم می آرام

 .باشه مرده نکنه-

 :دهم می قورت را دهانم آب. ام زده بدي حرف انگار که کند می نگاهم طوري گردد می بر

 .هستیم وضعیت این توي تو بخاطر کنیم؟ کار چی نمیگی-

 مـی  چشـم  شـود  مـی  رد جلویمـان  از سـرعت  بـا  کـه  آمبوالنسـی  بـه  و گیـرد  می من از را نگاهش
 .مانده خیره نامعلومی نقطه به طور همان او اما شود می رد آمبوالنس. دوزد

 درك خـوب  را بـدي  ایـن  بـه  حـس  مـن . اسـت  ناراحـت  اش خـانواده  دادن دسـت  از خاطر به شاید
 .سازد می دور خود از را اطرافیانش ناخواسته،تمام اشتباه یک با گاهی آدم. کنم می

 تــا سرمایشــان ، ســرم روي افتدنــد مــی و خــورد مــی ســر درخــت بــرگ روي از کــه هــایی قطــره
 .کند می سرد را وجودم ریشه

 .گچی صاف دیوار به دهم می تکیه. برم می فرو کاپشنم جیب در را هایم دست

 .بود هم من تقصیر. خوام می عذر-

 :پرسد می من به کردن نگاه بدون
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 چیه؟ اسمت-

 ! اي حوصله بی آدم چه

  مروا-

 دیـوار  کند،بـه  مـی  خـم  را چـپش  پـاي  و شـود  مـی  تـر  نزدیـک  مـن  بـه . دهـد  مـی  تکان سر فقط
 .دهد می تکیه

 :دارم می بر او از چشم

 .مادرت مخصوصا دادي؛ دست از رو خانوادت که متاسفم-

 !دیروز از تر غمگین روز هر. لرزاند می را آدم تن نگاهش. کند می نگاه من به

 .نمیده دست از نداره که رو چیزي آدم: محمد امیر-

 .بیاورم حساب به نشنیده را حرفش کنم می سعی

  داري؟ رو جایی بریم؟ کجا حاال خب-

 :گشاید می لب ثانیه چند بعد سپس. فشارد هم روي را هایش لب

 .نه فعال-

 :رسد می ذهنم به فکري ناگهان. کنم می نگاه آسمان به

 .اونجا بریم تونیم می پدرم،-

 ! هستی ایرانی گفتی که تو-
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 ! مظلوم نگاه یک هم شاید خجالت، از پر نگاه یک آمیز، شرم نگاه یک. کنم می نگاهش

 .مائه خانواده معماي این. مفصل توضیحش و دردناکه، خیلی من گذشته-

 :اندازد می باال اي شانه فقط

 فقـط  گذشـته  امـا ! پنهـون  گذشـته  یـه . نشـدنی  حـل  مشـکل  یـه . دارن معمـا  یـه  ها خانواده همه-
 .کنیم می تعریف خودمون براي ما که داستانیه

 :دهد می ادامه

 نبـودش  و بـود  کـه  هسـت  نفـر  یـه . نیسـت  کـه  هسـت  نفـر  یـه  هـا  خـانواده  تو همیشه همینطور،-
 .نداره فرق

 :گوییم می هم با

 ! من مثل درست-

 .شود می خیره هم در متعجبمان هاي نگاه

 .زنم می حرف من اول بار این

 مثـل  درسـت . بـودم  نگفتـه  کسـی  بـه  رو حـرف  ایـن  وقـت  هـیچ  داشتم؛اما زیادي هاي دوست من-
 .گلوت تو میشن بغض که ناگفته هاي حرف بعضی

 :کند می خوش جا لبش رو کجی لبخند

 از. شـد  نمـی  نزدیـک  مـن  بـه  هـیچکس  چـون . نداشـتم  دوسـتی  هـیچ  وقـت،  هـیچ  من ؛.. دوست-
 . بزنی حرف باهام اومدي می چطور تو دونم نمی! غیرمعمولیم آدم یه من بقیه نظر
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 . است هایش گفته برعکس کامال االن به تا او مورد در من نظر اما

  من، امیر، تو،-

 .نیست گفتن براي چیزي اما گردم می کلمات دنبال به سریع! مکث و مکث،مکث،

 ...اما عجیبی، واقعا تو امیر-

 :دهد می ادامه خودش

 ! کننده خسته -

 ! داشتنی دوست هم شاید-

 زدم مـی  او بـه  را هـا  حـرف  ایـن  اگـر  کـه  سـاواش  ماننـد . کـنم  مـی  نگـاهش  رفتـه  بـاال  ابروهاي با
 بـرق  هـایش  چشـم  او ، "عشـقم  شـیرینی  خیلـی  هـم  تـو " گفـت  مـی  و گرفـت  می را دستم سفت
 بــا آســمان تــا زمـین  او. کنــد مــی تشـکر  لــب زیــر فقـط . نیســت هــم خوشـحال  حتــی. زنــد نمـی 

 .ندارد باور را حرفم هم شاید. دارد فرق دیگر پسرهاي

 :فشارم می دستم در را دستش. ایستم می جلویش

 .کنیم می تقسیم باهم رو دردهامون. خوب رفیق تا دو! بشم؟ دوستت من خواي می-

 امیرمحمــد بـه  دارد. زنـد  مـی  حـرف  دارد و اسـت  آمـده  دیگـر  مـرواي  یـک . نیسـتم  من،مـن  انگـار 
 !واقعی دوست دو شویم، دیگر هم دوست بیا گوید می

 .دهد می انجام کارها چه دارد ببین

 :کند می نگاه چشمم به امیرمحمد
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 .کشه نمی رو دیگه کس درد هیچکس-

 را دسـتم  دوبـاره  او امـا . افتنـد  مـی  پـایین  بـه  هـایش  انگشـت  الي از و شـوند  مـی  شل هایم دست
 :گیرد می

 .قبوله-

 

 .دهد می امید سپس. کند می کور را ذوقت ها،اول آدم تمام برعکس

 :زنم می لبخند

  پدرم؟ خونه بریم رفیق،موافقی-

 :اندازد می آسمان به کوتاهی نگاه

 .میشه خوب ، بریم پیاده بارون این توي اگه-

 . ایم شده قدم هم باران در هم شانه به شانه. دهم می تکان سر فقط

 .بینم می را او لبخند که است باري اولین. زند می لبخند من به. گردد می بر

  "دیدم رو تو لبخند عجب چه":بگویم خواهم می که همین

 . ساواش از آورم؛پیامی می بیرون جیبم از را تلفن. شود می بلند تلفنم اس ام اس صداي

 نیست جایش سر چیز هیچ"

 و باشى کنارم باید باران این زیرِ االن که تویى مثالً
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  ") نظام قاضی علی( نکردم و میکردم فراموشت باید االن تا که منى مثالً... نیستى

 !بردارد؟ من سر از دست خواهد می کی او. روند می می هم در هایم اخم

 تـرس  از ناشـی  استرسـی . فشـارم  مـی  را در زنـگ  اسـترس  بـا . ایسـتیم  مـی  پـدرم  خانـه  در جلوي
 .. و بیاییم داخل به ما نگذارد پدرم مختلف؛مثال هاي

 کـه  اسـت،  آمـده  پـیش  سـوال  بـرایش  حتمـا . کنـد  مـی  نگـاه  مـا  به تعجب با پدرم. شود می باز در
  ایم؟ آمده او خانه به سخت باران یک در هم آن پسر، یک باید من چرا

 :کنم می صاف را گلویم

 تو؟ بیایم میشه-

 .کند می وصل امیرمحمد خونین هاي دست به را پدرم نگاه نامرئی نخی انگار

 :پرسد می محمد امیر از یخ، مانند لحنی با

 خونیه؟ هات دست چرا تو پسر-

 .دهم می قورت را دهانم آب

 .میدم توضیح نپرس، سوال لطفا پدر-

ــه دســتی پــدرت  دادن راه مگــر امــا. کنــد مــی فکــر دارد انگــار. کشــد مــی اش مشــکی ســیبل ب
  دارد؟ کردن فکر هم سخت شرایط در او خانه دخترش،به

 .است کرده متقاعد را خودش زنم می حدس. کند می خارج را بازدمش

 .داخل بیاید-



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

169 
 

 . پشیمان شاید و است، خسته هم او. دوزم می امیرمحمد به را نگاهم

 .شود می پدرم کوچک خانه وارد من سر پشت او و داخل، بیا که دهم می اشاره

 شـده  گذاشـته  زمـین  روي کـه  کـوچکی  تلوزیـون  فقـط . اسـت  نشـده  ایجـاد  فضـا  در تغییـري  هیچ
 . خواند می آواز خودش براي دارد است

 :گوید می است ایستاده اتاق گوشه که امیرمحمد به رو پدرم

 ! دادي انجام کاري چه باهاشون نیست معلوم. بشور رو کثیفت هاي دست اون برو پسر-

 :گشاید می لب سپس. کند می نگاه را من چشم گوشه از امیرمحمد

 هـم  شـاید ! نکشـتم  هـم  شـاید  کشـتم،  آدم هـا  دسـت  ایـن  بـا  شاید. دونم نمی بدونید؟ خواید می-
 .دادم نجات رو خودم

 صـدا  بـه  بلبـل  ماننـد  بزنـد  حـرف  نبایـد  کـه  مـواقعی  در چـرا  آدم ایـن . گیرم می گاز محکم را لبم
 !ماند؟ می ساکت جان بی شیء تکه یک مانند بزند حرف باید که مواقعی و آید؟ می

 .چرخانم می پدرم سمت به را لرزانم هاي چشم

  کردي؟ کاري چه تو: پدرم-

 .پیداست هایش چشم از عصبانیت. گیرد می را امیرمحمد یقه و رود می جلو

 کنـد  دفـاع  خـودش  از بایـد  کـه  ایندفعـه  امـا . کشـد  مـی  بیـرون  پدر دست از را اش یقه امیرمحمد
 .است همین هم من حدس بله. شود می ساکت

 :زند می فریاد امیرمحمد سر دفعه این پدرم
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 کردي کار چی ببینم بگو-

 . زند می خند نیش امیرمحمد

 .گفتم بهتون.. کردم؟ کار چی-

 بـه  اگـر  کـه  دانسـتم  مـی  بایـد  مـن،  بـه  لعنـت  اي. کنـد  مـی  شروع من از را بازجویی بار این پدرم
 .دهم جواب هم متوالی هاي سوال به باید بیاییم جا این

 ایرانیه؟ پسر این ببینم،: پدر-

 بـه  را امیرمحمـد  اطالعـات  نیسـتم  حاضـر  مـن . دهـم  نمـی  جـواب  مـن  امـا  گـذرد  مـی  ثانیـه  چند
 . دهد لو پلیس به را اطالعات این پدرم شاید. بدهم پدرم

 . ندارم اعتماد او به دیگر که داند می هم خودش

 جــایی دیگــه چــون جــا ایــن اومــدم. کــنم اعتمــاد بهــت تــونم نمــی دیگــه. بابــا بگــم تــونم نمــی-
 . بوده اشتباه کارم دونم می االن اما نداشتم

 تـوي  شـب  تـونم  مـی  مـن . بمـون  پـدرت  پـیش  خـواي  مـی  اگـر  تـو  البتـه . تـونیم  می:امیرمحمد-
 .بخوابم پارك

 افـتم  مـی  نفـر  یـک  یـاد  بـه  تنهـا  تلفـن  زنـگ  شـدن  شروع با. کند می خوردن زنگ به شروع تلفنم
 .است ساواش هم آن و

 .. ساواش.. ساوش! ساواش؟

 :زنم می لبخند
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 .میام باهات منم-

 .لرزند می عصبانیت شدت از هایش دست. شود می مانع و گیرد می را من دست پدرم

 !بري جایی قاتل پسرِ این با نمیذارم من: پدر-

 یـک  یـا  اسـت  کـرده  تـرك  را مـن  کـه  کسـی  امیرمحمـد؟  یـا  پدرم حرف. کنم انتخاب باید ایندفعه
جدید؟ دوست 

 :فشارم می هم روي را لبم

 .نکن اصرار لطفا پس. بمونم تو پیش تونم نمی من که دونی می بابا-

 یـک  جلـوي  خـانوادگی  مسـائل  مـورد  در خواهـد  نمـی  گویـا . انـدازد  مـی  امیرمحمـد  بـه  نگاهی بابا
 .کند صحبت غریبه

 :گوید می من به آهسته

  نتونی؟ چرا-

 :گویم می رسایی صداي با پدرم برعکس من

 فکـر  هـات  حـرف  رو خیلـی . خانوادمونـه  همـه  منظـورم . شـد  تمـوم  تـو  و مـا  بـین  چـی  همـه  بابا-
 .نمیشه درست چیزي دیگه که موافقم و کردم؛

 .روند می هم در پدرم هاي ابرو

 پیـدا  کشـور  ایـن  بـه  اومـدن  از هـدفت  دونـم  مـی  کـه  مـن  کنـی؟  مـی  رو کارها این چرا تو دختر-
 .بود من کردن
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ــراي ــزنم اي شــکننده هــاي حــرف اســت الزم رفــتن ب ــدرم باشــم داشــته دوســت شــاید مــن. ب  پ
 .شود درست ما رابطه نیستم مطمئن اما برگردد

 رو شــما کــه هســتم خــوب قــدر اون حتــی. برگــردونم رو شــما دارم دوســت هــم هنــوز. درســته-
 .کنم اعتماد شما به دوباره که نیستم احمق قدر اون اما. ببخشم

 .. اما سوزد می هم او براي دلم. بینم می پدرم سیاه هاي چشم در را ناباوري

 .نکنم فکر هایی چیز چنین به فعال است بهتر

 :گویم می امیرمحمد به رو

 .بریم-

 نفـس . گیـرد  مـی  را امیرمحمـد  یقـه  پـدرم  شـویم  خـارج  در از خـواهیم  مـی  کـه  موقـع  همـین  اما
 :کند می فوت امیرمحمد صورت در را اش عصبی هاي

 !نمیشه نه. بیرون بفرستم تو با رو دخترم که نیستم ناموس بی من-

 اسـت  آمـده  خـودش  بـه  تـازه  انگـار  کـه  ثانیـه  چنـد  بعـد . کنـد  مـی  نگـاه  او به تعجب با امیرمحمد
 .دهد هل را پدرم شود می ناچار و بکشد بیرون پدرم دست از را اش یقه کند می سعی

 امیرمحمـد  کاپشـن  بـه  محکـم  را هـایش  دسـت . شـود  مـی  تـر  عصـبانی  شـدت  بـه  کار این از پدرم
 .دهد می هل میز سمت به شدت با را او گیرد، می

 . شوند می تر سریع قبل از قلبم هاي تپش میز به امیرمحمد سر برخورد با
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. شــود مــی منجمــد بــدنم در خــون. دارد نمــی بــر میــز روي از را ســرش امــا میــز روي افتــد مــی
 .کنم کار چه دانم نمی حتی گذارم، می دهانم روي را دستم

 .شود می جاي بدنم در خون کند می بلند میز روي از را سرش امیرمحمد که همین

 بــه هــم هنــوز و لرزنــد مــی هــایش چشــم مردمــک. جاریســت خــون ســرش چــپ ســمت از فقــط
 .است خیره پدرم

 .برم می بیرون سمت به خوران تلو تلو را او. فشارم می دستم در را بازویش

 . رویم می خیابان کنار سریع

 مانـده  قلـبم  در اسـترس  کمـی  هـم  هنـوز . دهـم  مـی  تکـان  دسـت  آیـد  می دور از که تاکسی براي
 .نیستم پشیمان امیرمحمد با آمدن از اما. است

 : گویم می راننده به رو شوم، می خم. ایستد می تاکسی

-Lütfen bekleyin. 

 .) کنید صبر لطفا(

 .صندلی روي دهد می لم و کند می باز را تاکسی در من به توجه بدون امیرمحمد

 . نیست هم خیالش عین اصال او اما کنم می نگاه را امیرمحمد چپچپ

 بـوق  دو. گیـرم  مـی  را اسـت  خـورده  زنـگ  قبـل  از کـه  را سـاواش  شـماره  و کشم می عمیقی نفس
 :شنوم می تلفن پشت از را خوشحالش صداي که نخورده هم

  مروا؟ جانم-
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 .دادم نمی ترجیح را ساواش خانه رفتن، براي وقت هیچ نبودم شرایط این در اگر

  بگی؟ راننده به رو آدرس کنی می لطف. شما خونه بیام خوام می-

 :گوید می تأمل بدون

 حتما بله-

 .دم می راننده به رو گوشی پس باشه-

 :دهم می راننده دست به را گوشی

-Bu beyefendi size yol anlatacağım. 

 )میگه شما به رو مسیر آقا این(

 .گیرم می راننده دست از را گوشی تاکسی، افتادن راه با. شوم می تاکسی سوار

 . دوزم می ازدحام پر خیابان به را نگرانم هاي چشم

 شـد؟  خواهـد  چـه  مـروان . شـد  خواهـد  چـه  کارهـایم  عاقبـت  دانـم  نمـی  واقعـا . ترسم می آینده از
  کرد؟ خواهد پیدا را من پدربزرگ

 ســر ســاواش خانــه در بتــوانیم را امشــب فقــط شـاید . رونــد مــی رژه ذهــنم در مختلــف هــاي فکـر 
 ! دانم نمی... فردایش براي و کنیم

 ســمت بــه را ســرم مــن و گیــرد مــی قــرار یخــم هــاي دســت رو ســردي دســت گــرفتن قــرار بــا
 .گردانم می بر امیرمحمد
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ــد ــکی لبخن ــبش روي خش ــت ل ــدي. اس ــه لبخن ــه را او ک ــب روي زور ب ــایش ل ــانده ه ــت نش . اس
 !من به دادن اطمینان براي لبخندي

** 

 بزنم رو زنگ من بیا-

 . اندازم می ابري آسمان به را نگاهم

 ایـن  خـواهم  نمـی  حتـی  کـه  طوریسـت  وضـعیت .. االن امـا . داشتنیسـت  دوسـت  ابري،هوایی هواي
 .بمانم جا

 بـر  کنـد  مـی  لگـد  را هـا  خـاك  پـوتینش  شـبیه  سـیاه  هـاي  کفـش  با که امیرمحمد سمت به ناگاه
 :پرسم می هوا بی و. گردم می

  داري؟ دوست رو هوا این-

 :دهد می جواب شود، خارج دهانم از کامل حرف گذارد نمی حتی

 ! نه-

 ! صریح و ساده جواب یک

ــودنش رك ــرایم رك هــاي آدم. دارم دوســت را ب  آن از مــن حقیقتــا و. هســتند داشــتنی دوســت ب
 کننـده  ناراحتـت  و پـرده  بـی  کـه  هـم  قـدر  چـه  هـر  را راسـت  جـواب  کـه  هسـتم  هـایی  آدم دسته
 .دهم نمی ترجیح قشنگ دروغِ جواب یک بر باشد

 .دهم می تکان سر فقط
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 .بزنم رو زنگ من پس. باشه-

ــا اي ســاده و زیبــا خانــه. ایســتم مــی در روبــروي دوبــاره  اي قهــوه اي تختــه در و آجــري نمــاي ب
 .است روشن

 .شود می من جانب از در زنگ فشردن مانع حرفش با امیرمحمد بار این

  داري؟ دوستش رو اون تو: امیرمحمد-

 :کنم می نگاهش گیج

  ساواش؟-

 ! چیست؟ اش خنده دلیل دانم نمی اما. رود می کش پایینش لب گوشه

 :کند می کج را سرش

 .ساواش همین فرضاً-

 ..! نیست دیگر نیست؛ سختی سوال

  نه؟ یا داري دوست را ساواش:  پرسید می من از کسی اگر پیش روز چند تا

 .دارد معشوقه ساواش.. چون! نیستم دیگر اما بودم بالتکلیف. بدهم جوابی چه دانستم نمی

 !نه-

ــزان آن از چــرم دســتبند چنــد کــه چــپش، دســت. گیــرد مــی مــن از را نگــاهش امیرمحمــد  آوی
 .فشارد می را زنگ و دهد می رد من سر باالي از را هستند
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 :شنوم می را تمسخرش پر جواب کشد می پس را دستش که حال همین در

 تشـخیص  رو هـا  عاشـق  نگـاه  آخـه  _انـدازد  مـی  بـاال  شـانه _. داري دوسـتش  کنم می فکر که من-
 . میدم

 .انگیزد می بر را من عصبانیت امیرمحمد حرف

 :کنم می صورتش حواله را جوابم حرص با

 منو؟ فهمی می نداره، ارزشی دیگه بگذره که زمانش. داره زمانی یه چیزي هر ببین-

 . نیست من جواب این خندد؛ می فقط

 .گردانم می بر او از را رویم و زنم می پوزخند

 :شنوم می را امیرمحمد تردید از پر صداي

 شدید؟ جدا-

 راحتـی  شـلوار  بـا  بلنـدش  قامـت . شـود  مـی  بـاز  سـاواش  توسـط  در ، "بلـه " گـویم  مـی  که همین
 .است جذاب واقعا گاربنی بلوز و خاکستري

 . نیست خوشایند برایش اصال دیگري پسر کنار در من دیدن نظرم از

 :روند می هم در هایش اخم ،! است طور همین

 .داریم مهمون نگفتی-

 ایـن  د وزد مـی  گرمـی  نسـیم  خانـه  داخـل  از. ام شـده  زده سـرما  خیلـی  مـن  و اسـت  سردي هواي
 .برسانم خانه داخل به را خود زودتر چه هر کند می وسوسه را من
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 .زنیم می حرف موردش در داخل بریم-

 چیـده  شـومینه  بـه  پشـت  ترتیـب  بـه  مبـل  سـه  و سـالن  تـه  در شـومینه  یـک . رویـم  می داخل به
 . است ساواش اخموي چهره از بزرگ عکسی قاب شومینه باالي. اند شده

  بــه دسـتی . راحتـی  مبـل  آن روي دهـد  مـی  لـم  و کنـد  نمـی  نگـاه  هـم  را خانـه  حتـی  امیرمحمـد 
 . تکاند می را خیسش کمرنگ آبی بلوز سپس و کشد می رنگش آبی شلوار

 . بافد می پرت و چرت خودش براي دارد است، روشن مبل جلوي تلوزیون

 .نشینم می امیرمحمد کنار

 .کنم می دنبال نامرئی نخی مانند را ساواش نگاه

 .امیرمحمد خونی هاي دست به رسم می بد شانس از و

 .کند می خارج را بازدمش. شوند می شل امیرمحمد هاي دست

 :آید می حرف به باالخره

  کجاست؟ دستشویی. بشورم رو هام دست برم من-

 :کند می اشاره ها پله زیر در رنگی اي قهوه در به ساواش انگشت

 جا اون-

 !شمارد می غنیمت را فرصت ساواش شود می خارج جمع از که امیرمحمد

 چیه؟ وضع و سر این شده؟ چی مروا-
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 :گیرم می رنگ اي قهوه در از را نگاهم

  کجان؟ بابات مامان-

  کیه؟ پسر این خب. میان دیگه ساعت چند. بخورن غذا بیرون رفتن-

 :چرخانم می کاسه در را هایم چشم

 دوستمه-

 :دهم می ادامه حرص با افتد می ساواش عصبی صورت به که چشمم

 !معمولی دوست-

 نمــی را مــا هــاي حــرف امیرمحمــد شــود مطمــئن تــا دوزد مــی بســته در بــه را نگــاهش ســاواش
 .شنود

 بدي؟ دیگه شانس یه من به میشه ، مروا -

 آورد؟ می زبان بر را حرفی همچین جرأتی چه با او. زنند می بیرون هایم شاخ تعجب از

 .هستم خبردار خیانتش از من بداند نباید او نه، اما

 :دهم می تکیه مبل به

 .نمیشه-

 ! ؟ چرا-

 .دهد می نشان را "8:20" تلوزیون باالي ساعت. گیرم می او از را نگاهم
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 خــراب چیـز  همـه  کـنم  نگـاهش  اگـر  چـون . دهـم  مـی  را جـوابش  سـاواش  بـه  کـردن  نگـاه  بـدون 
 . شد خواهد

 .دهم نمی اجازه کار این به من! اصال نه، دارم؟ دوستش هنوز من نکند

 شده تموم بار یه که اي رابطه به برگشتن-

ــه چیــزي ســاواش،. محضــه هیچ،خریــت کــه اشــتباه ــوي "اعتمــاد" اســم ب  ، شــده شکســته مــا ت
 بـی  زدن زور و بیجـا  اصـرارِ  فقـط  نـو  از کـردن  شـروع ! شکسـت  دیگـه  شکسـت  اگـه  که هم اعتماد

 .فایدست

. اسـت  شـده  مـن  خـاطر  آرامـش  باعـث  حضـورش  و پیونـدد  مـی  مـا  جمـع  بـه  بـاالخره  امیرمحمد
 .کرد نخواهد کوچک را خودش دیگري کس جلوي ساواش هستم مطمئن چون

 . چرخد می امیرمحمد سمت به ساواش

  شده؟ چی اي؟ کاره چه تو پسر-

 اسـت  فهمیـده  امیرمحمـد  فارسـی  زدن حـرف  از مطمئنـاً . هاسـت  حـرف  ایـن  از تـر  عاقـل  ساواش
 .نیست ترکی او

 :دوزد می ساواش به را خمارش هاي چشم امیرمحمد

 بخوریم؟ _آورد در گیالس توي مایع یه ریختن حالت به رو هاش دست_ یکم خواي می-

 مـی  بلنـد  لبخنـد  بـا  امـا . اسـت  نیامـده  خوشـش  مـن  جلـوي  در امیرمحمد پیشنهاد از گویا ساواش
 :شود
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 االن.. میارم-

 :شوم می ور حمله امیرمحمد به سریع ساواش رفتن بعد

 میان دیگه ساعت چند باباش مامان، بخوري؟ خواي می چرا-

 خسـته  او خونسـردانه  رفتارهـاي  ایـن  از اوقـات  گـاهی . دهـد  مـی  تکـان  را لـبش  گوشـه  فقط او اما
 !کوبد می زمین به را او سر باشد من جاي دیگري کس هر قطعا و. شوم می

 :نشیند می امیرمحمد روبروي درست. گردد می بر ها گیالس و شراب بطري با ساواش

 ) خونی برادر:kanka( کانکا؟ بخوریم؟-

 :کند می کج را سرش موافقت نشانه به امیرمحمد

 .بخوریم-

 . دهد می امیرمحمد دست به را شراب از پر گیالس ساواش

 . رسند می خود هاي لذت به دارند ، هستم اینجا من که انگار نه انگار

 . ببین تلوزیون تو خواي می اگه مروا؟ ها؟-

 . چسپم می مبل به و کنم می دور ها آن از را خودم

 .کنم می رو کار همین دارم قطعا-

ــا ــی ام ــنم نم ــام. ک ــوجهم تم ــه ت ــد ب ــت امیرمحم ــه اس ــد ک ــت در نکن ــتی حال ــارش مس  رو را ک
 بیس!   هستند مست مست آقایان و است گذشته دقیقه بیست.کند
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 مـدام  اسـت  داده لـم  مبـل  روي کـه  حـالی  در سـاواش . شـد  نزدیـک  هـا  آن به توان نمی بد بوي از
 .دهد می سر قهقه

ــایش بیشــتر نصــف هــم امیرمحمــد  ــزان مبــل از پ ــا اســت آوی ــدد نمــی ام  از هــایش چشــم. خن
 .ترسید خواهد او از قطعا ببیند حالت این به را او کسی اگر و هستند تر قرمز همیشه

  ها؟ کردي کار چی تو ، امیــــــر:  ساواش-

 .گیرد می شدت اش خنده

  ؟! قاتلی نکنه-

  " نزن حرف خدا رو تو امیر" گویم می دل در و. گردم می بر سمتشان به سریع

 :کشد می باال را خودش آویزان لوچه و لب با محمد امیر

 گـردن  سـاواش  و کنـد  مـی  نزدیـک  سـاواش  گـوش  بـه  را سـرش _! حرفیـه  چـه  این قاتل؟ قاتل؟-
 ! کشتمش هم شاید! پسر کردم زخمی رو بزرگ خان! کشتم رو بابام من _گیرد می را او

 و ، افتدنـد  مـی  حرکـت  از بـدنم  هـاي  خـون . رسـند  نمـی  هـم  بـه  هایم پلک حتی تعجب شدت از
 . شوند می شل هایم دست

 قتــل بــه هــم را خــود پــدر حتــی او ام؟ کــرده اعتمــاد او بــه چطــور. اســت قاتــل یــک واقعــا امیــر
 ! است رسانده

ــرا مــن  ــاز چ ــم ب ــه ه ــنم؟ مــی قضــاوت ناجوانمردان ــایی حــرف و اســت مســت او حــاال! ک .. زد ه
 .گرفت خواهم نشنیده
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 .کشد می بیرون فکر از را من ساواش خراش گوش قهقه

. کـردم  مـی  تکـه  تکـه  هـا  چـاقو  اون بـا  رو مامـانم  تونسـتم  مـی  اگـه  من! پسرم گرم دمت: ساواش-
  گفت؟ چی بهم دونی می

 .نمیدونم:امیرمحمد-

 : دهد می لم مبل روي ساواش

 داریـم،  دوسـت  رو دیگـه  هـم  مـا  پسـر . بگیـر  رو خالـت  دختـر  بـرو  کـن  ول رو دختره گه می بهم-
 میشه؟ هم طوري این مگه آخه

 :اندازد می باال را هایش شانه تفاوت بی امیرمحمد

 ! دیگه میشه داداش، میشه-

 .گیرد می آتش ساواش براي دلم من و

ــاهی  ــات گ ــد اوق ــه بای ــاطر ب ــانی خ ــه کس ــان ک ــتگی از داري دوستش ــی، خودگذش ــام کن  تم
 ! بیاوري در ریشه از را احساساتت

ــاال دیگــري پیــک حــال همــان در و گــذارد مــی امیرمحمــد شــانه روي را دســتش ســاواش  مــی ب
 : اندازد

  داره؟ دوست رو من دختره این-

 آدمـی  ماننـد  سـپس . کشـد  مـی  سـر  را آن نفـس  یـک  و کنـد  مـی  پـر  را گیالسـش  هم امیرمحمد
 :برد می هم در را صورتش دارد درد که



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

184 
 

 .داره دوست-

  داره؟ دوست رو من اون واقعا یعنی:ساواش-

 ! دارم دوستش: امیرمحمد-

 دارد؟ دوسـت  را مـن  او یعنـی . بنـدد  مـی  نقـش  لـبم  رو کـوچکی  لبخنـد . خـورم  مـی  جا تعجب از
 ربــات یـک  ماننـد  فقـط  نیسـت  خـودش  دسـت  کنتــرلش! مسـت  دختـر،  اسـت  مسـت  او! اصـال  نـه 

 .زند می حرف

 .افتند می خنده به و اند زده حرفی چه فهمند می دویشان هر

 :برد می باال را دستش سکوت نشانه به امیرمحمد

 !خب خیله.. داداش خب-

 : کند می نزدیک امیرمحمد به را خودش جان بی الشه یک مثل ساواش

  چی؟ تو ، داداش خب-

 را مـن  کـه  اسـت  حسـی  چـه  ایـن  دانـم  نمـی . سـپارم  مـی  گوش هایشان حرف به بیشتري توجه با
 !کنجکاوي هستم؛حسِ احمق قدر چه من آه. کشاند می امیرمحمد سمت به

 !تنهام شده؛من تموم وقته خیلی من زندگی کانکا؟ بگم چی: امیرمحمد-

ــن تنهاســت؟ ــدارمان اول از را ای ــده دی ــودم فهمی ــال. ب ــه شــکلش اص ــاي آدم ب ــاعی ه ــی اجتم  نم
 ! آمد نخواهد راه کس هیچ با گویا. خورد
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 تنهـا  شـود،  مـی  تنهـا  باشـد  داشـته  غصـه  زیـاد  کـه  آدم. دارنـد  زیـادي  هـاي  غصه ها آدم طور این
 .شد خواهد تر غمگین شود جدا که هم وقتی کند، می جدا همه از خود شود که

 .نمیاد دلم اصال! من خوشگل داداش آه: ساواش-

 :کند می صحبت هایش دست حرکت با همراه. نشیند می صندلی روي صاف امیرمحمد

 .. میاد خونسردي با-

 :اندازد می فاصله هایش حرف بین سرفه

 ! زندگیش تو ریدم کردم؟ کار چی منم. کنه می توهین من به غریبه جلوي-

 اردوان بــه او منظـور  مطمئــنم. کـارد  مــی مـن  لــب روي را کـوچکی  خنــده امیرمحمـد  حــرف ایـن 
 .است

 : زدن دست به کند می شروع ساواش

 ! آفرین! آفرین-

ــا را ابروهــایش از یکــی امیرمحمــد ــت ب ــاراحتی حال ــاال ن ــدازد مــی ب ــایش دســت دو و. ان ــه را ه  ب
 :برد می ساواش سمت به اعتراض نشانه

 !مرتیکه زندگی تو ریدم گم می آفرینی؟ چه-

 :کشد می عقب را سرش است، شده مست حد از بیش که ساواش

 .نبود این منظورم اوووف،-
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ــتی امیرمحمــد ــانه روي دس ــاواش ش ــی س ــد م ــرش و زن ــان آرام را س ــی تک ــد؛ م ــن ده ــی ای  یعن
 . نیست مشکلی

 :پرد می جا از فنر مثل باشد افتاده یادش به چیزي تازه که آدمی مانند ساواش

  زندگیش؟ به ریدي چطور ببینم! دقیقه یه دقیقه، یه-

 :کند می پرتاب ساواش سمت به را تمسخري پر خند نیش امیرمحمد

  تونم؟ نمی-

 :دهد می تکیه مبل به کالفه ساواش

 کردي؟ مسخرش کردي؟ تحقیرش کردي؟ کار چی خب-

 :اندازد می باال ابرو هم سر پشت بار چند امیرمحمد

 .شد له ش کله زدم ؛! خشونته مسئله. نیست کنی کم رو مسئله داداش نه-

 مثـل  صـدایی  بـا . گیـرد  مـی  امیرمحمـد  سـمت  بـه  را اش اشـاره  انگشـت  هـا  دیوانـه  مثـل  ساواش
 :زند می فریاد باشد زده گل اش عالقه مورد تیم که کسی

 !معرفت آخر! پسر معرفتی آخر تو که چون-

 .آید می کش زیاد صدایشان و هستند مست

 رفیـق  کنـد  مـی  فکـر  نَفهمـد  کسـی . گـردانم  مـی  بـر  رو هـا  آن از ممکـن  حالـت  تـرین  مسـخره  با
 .هستند ساله چند و چندین

 :پرسم می من دفعه این
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  داشت؟ فرقی حالت به بود چطور خب-

 .شوند می خیره من به آویزان هاي لب با دویشان هر

 :اندازد می باال شانه همیشه مثل امیرمحمد

 ! نبود بد.. چطور؟-

 :زند می حرف خنده با سپس

 ! باشی اي دیگه کس با نمیذاره نکنی، ازدواج باهاش اگه میگه پسره این-

 :پرسد می ویج و گیج ساواش

  گم؟ می اینطور دارم من واقعا-

 .اندازد می باال شانه آویزان هاي لب با هم باز امیرمحمد

 .شوم می بلند جا از ساواش و امیرمحمد تحملِ غیرقابل و کننده خسته حرکات از کالفه

 و ایســتم مــی هــا آن بــه ررو. دهــم بــروز اســت الزم کــه جــایی تــا را عصــبانیتم کــنم مــی ســعی
 :گذارم می سر روي را صدایم

 مامـان  االن پاشـو،  _امیـر  بـه  رو_! برداشـته  رو جـا  همـه  تـون  قهقـه  صـداي  خبرتونه؟ چه ها بچه-
 .میان باباش و

 .کند می بلند را گیالس اش شده شل هاي دست با امیرمحمد اما

 :شوند می باز هم از آویزانش لوچه و لب
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 !کنیم می دل و درد داریم تازه-

 ".دادي لو رو چیز همه! پسر سرت توي بخوره دلت و درد ":گویم می دل در

 .کنم خالص جا این از را امیرمحمد و خودم ها راحتی این به تکانم نمی که هستم مطمئن

 ام؟ کرده اینجا به رو من که است بدبختی چه این اصال

 . رنگ زرشکی چرمِ کاناپه روي کشد می دراز امیر

 .  گیرم می کردنش بلند قصد به را دستش حرص با

 : کنم می کج چپ سمت به کالفگی با را سرم

 !خدا رو تو پاشو-

 :گوشم بر زند می سیلی آلودش خواب صداي. دزدد می من از را سرش امیرمحمد

 !سمج بخوابم؛ بذار کن ولم-

 !نادان امیرِ این دست کنند؛از می تکه را بدنم چاقو با دارند کنم می حس

 .گیرم می را ماویش شما و دارم می بر را تلفنم. کشم می پفی عصبانیت با 

 .است ماویش همین اعتمادم قابل دوست تنها فعال

  الو-

  مروا منم. ماویش سالم-

 ! سکوت و.. سکوت.. سکوت
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 .کند خبردار را دیگران و بپرد دهانش از شاید. زدم می زنگ او به نباید! لعنتی

 :است شده عجین صدایش با زیادي نگرانی

 !واهللا شوکم تو هنوز کردي؟ کار چی تو دختر -

 بـه  نسـبت  را مـن  کـه  لرزشـی . کنـد  مـی  ایجـاد  مـن  بـدن  در لرزشـی  کوچـک  جملـه  یـک  همین
 . کند می سرد دل ام عجوالنه تصمیمِ

 اشـتباه،  هـم  قـدر  چـه  هـر  کـردي،  رو کـاري  یـه  اگـه ":  زد مـی  قشنگی حرف پدرم هست یادم اما
 ". نکن شروعش زنی می جا دونی می اگه! برو تهش تا درست، هم قدر چه هر

 . نیستم هم ضعیف نیستم، قوي اگر من. کنم می مشت را هایم دست

 .ماویش نکردم اشتباهی کار من-

 :است شده برابر دو صدایش تشویشِ

 بـار  بـه  مشـکلی  یـه  روز هـر  دیوونسـت،  پسـر  ایـن  مـن؟  عزیـز  شـدي  شق کله چرا تو.. مروا.. مروا-
! نکـن  چیزهـا  ایـن  قـاطی  رو خـودت . هسـتی  پـاکی  دختـر  تـو  امـا ! مریضه دستش از مادرش. میاره
 .شی می دیوونه بدونی حدت از بیشتر اگه کن باور

 .گردم باز آن از خواهم نمی که ام کرده فکر تصمیمم روي قدر آن من اما

 :دهم می قورت طوالنی مکثی با را دهانم بزاق

 تـوي  خـودم  انـدازه  بـه  هـم  مـن . کننـد  مـی  فکـري  چـه  مـوردم  در دیگـران  نیست مهم من براي-
 .است عرضه بی مروا بگن بذار. داره تاوانی مقصري هر و مقصرم، بازي این
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  کجائید؟ االن خب تو؟ به بگم چی من اوفف،: ماویش-

 مـی  مبـل  دسـته  بـه  را دسـتم  خـاطر  همـین  بـه . اسـت  شـده  کشـانده  وجـودم  عمـق  تا دردم کمر
 .راحتی مبل روي نشینم می و گیرم

 !کرده مست خیلی امیرمحمد. دوستامون از یکی خونه-

 :شنوم می را ماویش طعنه

 .شه نمی صبح شبش نکنه، مست اگه رو شب پسر این-

 درك را او تـوانم  نمـی  اصـال  امـا . فهمـم  مـی  امیرمحمـد  از زیـادتري  و تـر  عجیـب  چیزهاي روز هر
 !کنم

 .جا اون برید. بلده رو آدرسش جفتی؛امیر خونه فرستم می رو باریشماز:  ماویش-

 . است شده پیدا ما براي امنی جاي باالخره شکر را خدا

 :زنم می ماویش براي تلفن پشت از را آمیز تشکر لبخندي

 ! ممنون-

 .نشیند می من روبروي قهوه لیوان با ساواش

 .شوم می ذوب عاشقش نگاه زیر دارم من و است دوخته چشم من به خیره خیره

 .) خواست می خوشگذرونی براي رو تو فقط اون دختر؟ عاشقی چه(-

 :کنم می خارج را بازدمم
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 . بریم دیگه ما-

 ! خوابه که پسر این اما-

 .کنم بیدارش باید میان، مادرت و پدر دیگه االن-

** 

ــوتر را کاپشــنم آســتین  ســرما از کــه هــایم گــوش روي گــذارم مــی را دســتم دو و کشــم مــی جل
 . کنند می درد

 یـخ  پـیش  سـاعت  چنـد  شـدید  بـارش  خـاطر  بـه  رو پیـاده  سـطح  تمـام  امـا  بـارد  نمـی  زیادي برف
 .است بسته

 شـمالی  ضـلع  در نفـر  چنـد . کنـد  نمـی  تجـاوز  نفـر  10 از هسـتند  هـا  خیابـان  در که کسانی تعداد
 .هستند عکاسی حال در خیابان

 بـه  پـوتینی  هـم  مـن  کـاش  کـنم  مـی  آرزو دل در. شـوم  مـی  خیـره  امیرمحمد رنگ سیاه پوتینِ به
 .شود کاسته ام زده یخ پاهاي درد از کمی االن بلکه تا بودم پوشیده کلفتی این

 .است گرفته درد گلویم

 .کنم درك تونم نمی رو تو من امیرمحمد؛-

 :آورد می زبان بر را حرفش درنگ بی

 .زنی می رو حرف این که نیستی نفري اولین-

 !  "شعور بی" نه "بین واقع" بگویم است بهتر اند؛ گونه همین شعور بی هاي آدم
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 :گویم می آمیز طعنه و زنم می خند نیش

 .خریدم جون به رو تو هاي دردسر که هستم نفري اولین من اما-

 .شوم می خیره آمیزش شیطنت هاي چشم به و

 .ایم خیره یکدیگر به حرفی هیچ بدن هم، چشم در چشم

 . دهد می پایان را مسخره لحظه این امیرمحمد باالخره

 :است آمیز تشکر صدایش. گذارد می دستم روي را چپش دست

 !بودي مقصر کمی هم خودت اما ممنونم،-

 ! خندد می ؛ شود می کج پایین سمت به اش پایینی لب و

 .بکوبانم دهانش بر قدرتم تمام با را کشیده یک و ایستم به صاف خواهد می دلم

 . کشم می اش مردانه دست زیر از را دستم

 . نشیند می نیمکت روي زانو چهار

 بـردن  بـین  از و شـوخی  قصـد  فقـط  حـرفش  ایـن  بـا  امیرمحمـد  ام فهمیـده . ام شـده  تر آرام کمی
 .داشت را خشک جمع این

 : جدي امیرمحمد یک. نیست صدایش در شیطنتی دیگر اما

 غـر  مـا . کنـیم  دل و درد باهـاش  کـه  نـداریم  خـوب  دوسـت  یـه  هـا  زن شما مثل مردها، ما رفیق؛-
 چـی  مـن  دونـی  نمـی  تـو  مـن،  خـود  همـین . کشـیم  مـی  درد بـد  امـا  کنـیم  نمـی  قهر زنیم، نمی

 .کشیدم
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 کــه هــایی آدم. اســت کشــیده ســختی خیلــی امیرمحمــد ام کــرده حــس. کــنم مــی کــج را ســرم
 . هاست آن از یگی امیرمحمد و اند عجیب برایم هستند معروف شرارت به حد از بیش

 ! بودم مند عالقه ها شخصیت این به ها فیلم در همیشه

 صـداي  بـا _ بگـو  رو راسـتش  بهـم  چیـه؟  تـوي  معمـاي  بگـی  بهـم  خـواي  نمـی . رفیقـتم  من خب-
 قاتلی؟ واقعا تو _دهم می ادامه لرزان

 : دوزد می رنگش سیاه پوتین به را نگاهش شده، حبس نفس یک کردن آزاد بعد

 گنجینـه  بـود،  مـن  رازهـاي  محـرم  بابـام . بـودم  عاشـقش  دور از. داشـتم  دوسـت  خیلـی  رو ماویش-
 کــه روزي اولــین. بچگــانم هــاي کــاري گنــد پوشــوندنِ گنجینــه پنهــونیم؛ چیزهــاي کــردنِ قــایم
 بگــذریم؛ _دهـد  مــی تکـان  طــرفین بـه  را ســرش _.. ره نمـی  یــادم از اصـال  رو خریــد موتـور  بـرام 

ــش ــتم به ــاویش گف ــت رو م ــت. دارم دوس ــبر گف ــن ص ــر ک ــال ؛ پس ــزي فع ــو چی ــر اون. نگ  دخت
 زیـر  ش همـه . دیـدم  عمـوم  زن رو مـاویش  کـه  شـد  چطـور  و شـد  چـی  نفهمیـدم . بـود  ما همسایه

ــود، اردوان ســر ــه رو مــن رازهــاي. نبــود راز محــرمِ پــدرم ب  اون اردوان و داد مــی تحویــل اردوان ب
 .کرد می استفاده من علیه بر رو ها

 . شود می تر باز و بلز تعجب شدت از احظه هر دهانم

 مــی ام خسـته  بـدن  بــر لـرزه  لـرزانش  صــداي و. انـد  شـده  قرمــز هـم  بـاز  امیرمحمــد هـاي  چشـم 
 :اندازد

 محکـم  را هـایش  چشـم _.. کـرد  تحریـک  رو مـن . کـرد  شـروع  رو پـدرم  و مـن  بین دعواي اردوان-
 ..دره سمت به دادم هل رو پدرم ناخواسته _گذارد می هم روي



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

194 
 

 : شنوم می را جانی بی صداي بسته هاي لب آن بین از. زند می تر محکم را هایش لب قفل

 !بگم بیشتر تونم نمی-

 . باشد چگونه العملم عکس باید دانم نمی حتی که ام شده شوکه قدر این

 از و گـذارم  مـی  گلـویم  روي را دسـتم . اسـت  افتـاده  ام چـاره  بـی  گلـوي  جـان  بـه  رحمی بی بغضِ
 . شوم می بلند شوم نیمکت این روي

 مـی  چشـم  غمنـاکش  صـورت  بـه  همیشـه  از تـر  حیـران . شـود  مـی  بلنـد  من همراه هم امیرمحمد
 حنجــره ایــن از آمــدن بیــرون بــراي دهنــد مــی جــان گلــویم پشــت در زیــادي هــاي حــرف. دوزم
 آشـفته  صـدايِ  بـه  و.. کـنم  مـی  دفـن .. کـنم  مـی  دفـن  ام حنجـره  پشـت  را هـا  آن همـه  اما تنگ،

 : سپارم می گوش امیرمحمد

 کـه  صـبح  روز هـر . کشـیدم  چـی  مـن  دونـی  نمـی  تـو  امـا . کـنم  توجیـه  رو خودم خوام نمی مروا،-
 و پـدرم  مـرگ  باعـث  مـن . کـنم  مـی  آوري یـاد  خـودم  بـه  رو گنـاهم  بیـنم،  می آینه توي رو خودم

ــه. خــواهرمم خودکشــی ــو، ن ــه و ت ــی گــول رو خــودم ن ــم م ــه. زن ــن ن ــه ای ــر ک ــی فک  دروغ از کن
 .داره حدي یه چیزي هر اما خوبه؛ دروغ هم گاهی! متنفرم؛نه

.. کـنم  مـی  نگـاهش  فقـط  حـرف،  بـدون . ام خیـره  امیرمحمـد  بـه  پریـده  رنـگ  صورتی باز، دهانِ با
  کافیست؟ همین اما هست، صورتش در پشیمانی

 . است دشوار کمی سنگینش هاي حرف هضمِ

 جمـع  امیرمحمـد  سـرد  هـاي  دسـت  در راسـتم  دسـت  کـه  ام نیامـده  بیـرون  شـوك  حالت از هنوز
 امــا بکشــم بیــرون اش مردانــه اســتخوانیِ هــاي انگشــت الي از را دســتم خــواهم مــی. شــوند مــی
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 نیمـه  رفیـق " کنـد  مـی  گوشـزد  مـن  بـه  کـه  حسـی . شـود  مـی  حرکـت  این از مانع ناگهانی حسی
 .نباشم "راه

 .کنم می نگاه رنگش اي قهوه چشمِ دو به. فشارم می سفت را دستش دفعه این

 :گشایم می حرف به لب من دفعه این. است قاطی هم در مان زده یخ هاي نفس بخار

 دلیلـی  ایـن . شـی  ناامیـد  آینـده  از دیگـه  کـه  شـه  نمـی  دلیـل  این اما کشیدي، سختی درسته.. تو-
 ..دونی می اما کشیم می سختی ما همه. کنی فرار ها حقیقت از تو که نداره

 .پایانه بی تلخی از بهتر تلخ پایان یه-

 :خندم می

 ! نبود؟ فیلم یه دیالوگ این-

 : اندازد می باال شانه کند، می جاخوش نیمکت روي که همین. زند می خند نیش هم او

 شـده  هـم  مـا  زنـدگی ! نـداره  تـوفیري  نباشـه  یـا  باشـه . ویـري  هیـرو  ایـن  تو دادي گیر هم تو حاال-
. ننوشـته  قـبال  رو هـاش  دیـالوگ  کسـی  اینـه  مشـکلش  فقـط . جدیـد  داسـتان  یه روز هر فیلم؛ عین

 هـم  مـا . کنـیم  اجـرا  و بنویسـم  خودمـون  بایـد  فقـط . کمدیـه  اکشـنه،  اس، عاشـقانه  نیسـت  معلـوم 
 رو. کنـیم  بینـی  پـیش  تـونیم  نمـی  کـه  رو ش نتیجـه  امـا  کنـیم،  مـی  اشتباه جاها خیلی! ناشی که

. کنـه  ریسـتش  و راسـت  بیـاد  کـات،  بگـه  بیـاد  نیسـت  هـم  کسـی ! زغـال  واسـه  مونه می سیاهیش
 گم؟ می چی فهمی می. رو تراژدي این کنه تموم بیاد

 .نشینم می او کنار ام خیره نامعلومی تقطه به که حالی در متفکر،
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 حــک قلــبم در را هــا آن تــک تــک خــوام مـی  و کــنم مــی حــس خالصــانه را او هــاي حــرف تمـام 
 هـاي  حـرف . اسـت  نگفتـه  دروغ مطمئـنم  انـد،  واقعـی  امـا  هسـتند  تلـخ  هـایش  حـرف  اگرچه. کنم

 دروغ را راسـت  بایـد  گـاهی  امـا . دارم دوسـت  باشـند  زننـده  و تلـخ  کـه  هـم  قـدر  چـه  هـر  را راست
 .است سخت زندگی خوردن فریب بدون! راست را دروغ و پنداشت

 :امیرمحمد پایین سرِ به کنم می رو

  میاد؟ یادت چی خواهرت از-

 . برد می را آدم امان کنجکاوي اما باشد اي کننده ناراحت سوال شاید

 خـواهرش  خودکشـی  روز یـادآوردنِ  بـه  گویـا  و. گیرنـد  مـی  قـرار  همـدیگر  روي نمنکـاش  هاي لب
 . است دشوار او براي

ــاد ــاه موهــاي و گــذرد مــی خیســم موهــاي الي از کشــان زوزه ب ــه را امیرمحمــد ســر فــرق کوت  ب
 . آورد می در رقص

 ! رقصد؟ می من رفیق رنگ سیاه حالت خوش موهاي با دارد باد چرا! شود می ام حسودي

  کند؟ می حسادت هم رفیقش براي آدم اما

 فشارمشـان  مـی  سـخت  قـدر  آن و گیـرم  مـی  هـایم  دسـت  میـان  را امیرمحمد دست روم، می جلو
 .دهم انتقال خودم به را دارد جریان او هاي رگ در دردهاي خواهم می انگار که

 .شی می خالی طوري این بگو بهم لطفا امیر،-

 بـارش  و سـرد  بـاد  بـا  همـراه  هـایش  دسـت . کشـد  مـی  مـن  هـاي  دسـت  میان از را دستش ناگهان
 .لرزند می ها برف
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 ...چی امیر-

 :گیرند می قرار هم روي هایم چشم دادش صداي با

 ! امیرمحمد بگو. کن ادا درست رو اسمم.. امیر نگو من به-

 : کنم می نوازش را کتفش و برم می جلو او هاي درد لمس براي را دستم آهسته آهسته

 .بخواي تو طور هر. باشه-

 .کند می جا به حا نیمکت روي را خودش سکوت ثانیه چند بعد

 وســط پایــه چهــار یــه _شــوند مــی همــراه بــاد بــا هــایش نفــس_.. میــاد؟ یــادم چــی خــواهرم از-
 ..در کنار به شده کشیده اتاقش،

 کنـد  برکنـار  را هـا  آن کنـد  مـی  سـعی . گیرنـد  مـی  جـا  چشـمش  گوشم در اشک سمجِ هايِ قطره
 .کنند می زیادتر را خودشان شیطنت با آنها اما

 ! زد می لبخند من به باال اون از. ست پابرهنه خواهرم. اون روي خواهرم هاي دمپایی-

 .کند می پنهان هایش دست مین را سرخش صورت 

  نگفت؟ چیزي هیچ-

 :کند می کج من مخالف جهت به را سرش

 .بود آویزون سقف از عروسک مثل!  بازیه یه کردم فکر اولش. نگفت چیزي هیچ-

 .فشارد می آغوشش در را ما دوي هر غمگین دراکوالي آن
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 .زنم می کنار اند، کرده مبهوت را ام دیده که اشک ریز ریز هاي دانه

 : گویم می بار تاسف 

 . امیرمحمد شدم ناراحت خیلی-

 . اند کرده سلب او از را زدن حرف قدرت انگار اما. سرش فرق موهاي به زند می چنگ

 فقـط . بـود  سـالم  چهـار  فقـط . کنـه  مـی  درد همیشـه  کـه  قلبمه از قسمت یه درد این: امیرمحمد-
 .میاد یادم رو اون خنده خواهرم از

 . نیست پیش لحظه چند هاي اشک آن از خبري دیگر. چرخاند می من طرف به را صورت

 :لغزد می هایم گونه روي اش نوازشگرانه هاي دست

 .خندي می اون شبیه هم تو-

 . خورم می فرو را لبخندم

 مـی  جـاي  خـود  در را او درد هـایم  سـلول  تـک  تـک  ام، گونـه  روي شصـتش  انگشـت  دو نـوازشِ  با
 .دهند

 .حرفی بی مود روي ام افتاده

نـوازشِ  و. بریـزد  پـایین  چشـمم  گوشـه  از اشـکی  قطـره  شـود  مـی  باعـث  امیرمحمـد  انگیز غم نگاه 
شصتش انگشت باعث شود می ام گونه قلقلک. 

 !میاد خوشم خیلی) گیرد می گاز را اش پایینی لبش.. (تو از.. شاید:  امیرمحمد-
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 دویـدن  بـه  شـروع  هـا  خـون  و کنـد  مـی  نـواختن  بـه  شـروع  قلبم پیانوي دستش نوازشِ شدت با و
 کنند می

 . است شده لبم کنار و گوشه در جوري و جمع لبخند باعث لعنتی قلقلک این و

 . کشم می خجالت که شده دار خبر شصتش انگار. دهم می قورت را دهانم آب

 ! باشم امیرمحمد دست در سرخ سیب یک مثل االن دهم می احتمال

 .کشم می عقب به را سرم سریع

 ! رفیق دارم دوست رو تو هم من ام،-

 ایــن دلــم ایــن کــه باریســت اولــین امــا. شــنوم مــی را "میــاد خوشــم تــو از" نیســت بــاري اولــین
 . افتد می جیک جیک به خودش براي طوري

 فریـاد  دارنـد  دوسـت  هـایم  دسـت . دهـد  مـی  جـاي  دسـتم  در را دسـتش  امیرمحمد. شوم می بلند
 .. کنند فرار و بکشند فریاد. بکشند

  است؟ بوده ماویش عاشقِ قبال که کسی دارم؟ دوست را امیرمحمد هم من

 دلـم  و کشـد  مـی  تیـر  سـرم . اسـت  افتـاده  راه بـه  سـختی  نبـرد  مغزم و قلب بین در هم باز.. لعنتی
 . زند می شور

 .دوزم می لب روي را تصنعی لبخند و دهم نمی اهمیت

  عزیزم؟ خوبی:  امیرمحمد-

 : کند می اخم بالفاصله. گذارد می ام پیشانی روي را دستش
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 ! سردي قدر چه سرما، این توي تو،-

  است؟ شده من نگران نکند بود؟ چه براي اخمش

 .چکد می خون ام بینی از. گذرند در مغزم هاي شریان از شتاب با ها خون 

 دسـتمال  بـا  و زنـم  مـی  پـس  را امیرمحمـد  سـرد  دسـت . دهـد  مـی  نشان العمل عکس مغزم سریع
 .کنم می پاك را ام بینی ام جیبی

 در دانـد  نمـی  کـه  او امـا  کـنم  مـی  خنـدانش  صـورت  حوالـه  را ام غـره  چشم. خندد می امیرمحمد
 .ام شده اش خنده این عاشق دل،

 :کند می حلقه گردنم دور را دستش

 .زدم نمی رو حرف این اصال نداري جنبه دونستم می اگه! آخ آخ-

 .شدم ناراحت که خیال بی. کنم می اي قرچه دندان

 :زنم می پس را خندان امیرمحمد مصنوعی اخمی با

 .برسونیم جفتی خونه به رو خودمون زودتر بهتره-

 سـفت  و شـل  را گلـویم  مـدام  کـه  اسـت  دسـتی  دو ماننـد  نـاراحتی . کـنم  مـی  تندتر را هایم قدم و
 .کند می

 نگـاه  اسـت  رفـتن  راه حـال  در سـرم  پشـت  خنـده  بـا  کـه  امیرمحمـد  سمت به و ایستم می هوا بی
 .کند می توقف هم او. کنم می

 :رسانم می گوشش به را صدایم آمیز تهدید
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 ! نکن تکرار رو حرف این وقت هیچ دیگه-

آسـمان  بـه  گنجشـک  ماننـد  بلنـدش  هـاي  ابـرو . شـوند  مـی  برابـر  دو بـراقش  هـاي  چشم شیطنت 
 : کنند می پرواز

 ! "دارم دوستت خیلی" کن ش ترجمه "گرممه خیلی" گفتم وقت هر پس باشه،-

 . گیرم می را جلویشان زور به اما خندیدن، و آمدن کش براي دادند می جان هایم لب

 : شود می کشیده امیرمحمد سمت از بازویم که رفتن راه به کنم می شروع دوباره

 !نیستی بلد رو راه که تو. من عزیزه وایسا-

 .کند می قدم هم من با را خودش تند هاي قدم با او اما ایستم نمی من

 ایـن  نیسـتم  مطمـئن . بیایـد  وجـود  بـه  دمـا  تعـادلِ  تـا  فشـارد  مـی  سردش دست در را گرمم دست
 !باشد کرده دما تعادل براي فقط را کار

 . فشارد می را زنگ امیرمحمد رسیم می جفتی خانه جلوي به وقتی

 ایـن  بـراي  آهنـی  نگـارِ  و نقـش  پـر  سـیاه  در یـک . کـنم  مـی  نگاه خانه به اخم پر اما ساده نگاهی با
 . است داده شباهت متروکه محلِ به را خانه بیشتراً و رسد نمی نظر به جذاب خانه

 قالـبِ  بـا  خانـه  یـک  و حیـاط،  چـپِ  سـمت  در سـفید  نمـاي  و اي قهـوه  شیروانیِ سقف با خانه یک
 همــدیگر جلــوي و اي شیشــه خانــه هــاي در. مشــکی رنــگ بــه امــا چپــی ســمت خانــه همشــکلِ

 . هستند

 . داشتم دوست خیلی رو خونه این قبال: امیرمحمد-
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 .است خودش نیستم،بلکه من او مخاطب کنم می حس. اندازد می باال اي شانه

 .کشم می راحت نفس خندان باریشمازِ توسط در شدن باز با

ــدون امیرمحمــد ــار را باریشــماز اي، کلمــه گفــتنِ ب ــه ورودي درِ راهــی و زنــد مــی کن  ســمت خان
 .شود می راست

 مـن  سـمت  بـه  را نگـاهش  کـرد،  مـی  دنبـال  را عصـبی  امیرمحمـد  نگـاهش  بـا  االن تا که باریشماز
 .دهد می سوق

 .داخل بیا بگذریم،. نیست خودش تو انگار: باریشماز-

 .ممنون-

 :شود می بلند صدایم گیرد می قرار دستگیره روي امیرمحمد دست که همین

 ! نري؟ جا اون شه می) دهم می ادامه ملتمس.. (امیر-

 نمـی  انسـان  زنـد،  مـی  را حرفـی  یـک  دل وقتـی . ندهـد  گـوش  حرفم به گذارد نمی دلش دانم می
 ! عاشق انسانِ بگویم انسان جاي به و کنم اصالح را ام جمله است بهتر.. دیگر کند رد تواند

 صـورتش  در کـه  خاصـی  جاذبـه  لعنتـی، . شـوم  مـی  خیـره  صـورتش  بـه  و گـردد  مـی  بـر  سمتم به
 . کرد انکار توان نمی هیچگونه را هست

 .دهد می خاتمه امیرمحمد عاشقِ نگاه و من دل میانِ بازي به باریشماز صدايِ

 !کردم روشن رو آتیش جا اون. چپ سمت خونه توي بریم:  باریشماز-

 .کوبد می خوشحالم صورت به را بازدمش امیرمحمد
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 : گوید می تهدید شبیه لحنی با

 !بریم.. بریم-

 آویــزان تفنــگ دو آن بــاالي کـه  رنــگ اي قهــوه شـومینه . شــود مــی خانــه وارد مـن،  بــا قــدم هـم 
 شـومینه  کنـار  صـندلی  روي تنـد  هـاي  قـدم  بـا  خانـه،  اطـراف  بـه  توجـه  بی بینم می که را هستند

 .گیرم می جا

 بــه کــه بزرگـی  تلوزیــونِ جلــوي و خانـه  گوشــه در کـه  رنــگ جگــري چـرمِ  مبلــیِ روي امیرمحمـد 
 .دهد می لم است چسپیده دیوار

 .بخوره بده چیزي یه بهش. گرسنشه مروا کنم باریش،فکر-

 ! کنم خالی امیرمحمد دهانِ در را مشت این توانستم می کاش. شوند می مشت هایم دست

 نمـی  مـن  نـاجیِ  هـم  خـودش  در طرفـی  در. اسـت  مـن  هـاي  دغدغـه  درگیـرِ  فکـرش  طرف یک از
 . شود

ــزم: باریشــماز- ــرو عزی ــوي ب ــردار خــواي مــی چــی هــر آشــپزخونه ت ــازه میــزه روي هــم غــذا. ب  ت
 ! خوردم

 فــیلمِ دارد خیــال بــی کــه امیرمحمــدي بــه چشــمی زیــر و شــوند مــی مچالــه هــم در هــایم اخــم
 .کنم می نگاه کند می تماشا اکشن

 ! ؟ "عزیزم" گفت من به که نرفت غره چشم باریشماز به چرا

 . )نیست ایران جا این! گی؟ می خودت براي داري چی دختر(-
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 . شوند می فعال مغزم هاي سنسور ثانیه، چند بعد

 :نشانم می لب روي خبیثی لبخند پس. دهد می دیگري دستور قلب اما

 .لطفا بیاي؟ باهام شه می. ترسم می خونه این از تنهایی من باریش-

 . شویم می کوچک آشپزخانه وارد باریشماز با همراه

 : کند می اشاره چوبی میز روي غذايِ ظرف به باریشماز

  مروا، بیا-

 . کشد می کنار من براي را صندلی و

 .نشینم می صندلی روي و زنم می لبخند

 . نیست خوردنشان به میلی اما کنم می بازي ظرف درون غذاي با کمی

 .برسد گوشم به مرگش خبر ترسم می اما بپرسم، اردوان از خواهم می

 . کنم می رها ظرف درون را چنگال

  شدي؟ سیر: باریشماز-

 :گیرم می دست به را رنگم قهوه موي گوشه

 .کنم نام ثبت دانشگاه تونم نمی دیگه کارم این با کنم می فکر دارم-

 .زنند می دودو هایش چشم

  اومدي؟ امیر با چرا پس-
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 . دهم می قرار من دست روي و آورد می جلو را دستش

 .. کنم می گناه احساس

 بینـی  پـیش  غیرقابـل  آدم اون امـا  منـه  عمـه  پسـر  امیرمحمـد  درسـته . مـروا  تـوأم  کنـار  من ببین-
ــه رو اون بــار چنــد پــدرم امــا بگــم تــو بــه رو ایــن خواســتم نمــی. ترســناك حتــی. ایــه ــدان ب  زن

 کـس  هـر . رسـیده  جـا  ایـن  بـه  تـا  شـده  بـزرگ  زیـادي  هاي مشاور و ها روانشاس نظر زیر. فرستاده
 خـودش  بـه  حتـی  بگـم،  چطـور .. اون امـا  بـود  مسـتقل  فـرد  یـه  خـودش  براي االن تا بود امیر جاي
 .کنه نمی رحم هم

 . است شده تر ابري و تیره همیشه از قلبم آسمان. جینم شلوارِ به زنم می چنگ

 : دهم می قورت سخت را دهانم آب

 رو سرنوشـتم  تـونم  نمـی  مـن ! منـه  سرنوشـت  تـوي  امیـر  منـه،  سرنوشـت  تـوي  اتفاق این باریش،-
 بشـم،  منصـرف  خـوام  نمـی ! هـیچ  بـراي  کـردن  تـالش  یعنـی  کـنم  عـوض  بخـوام  اگـه . کـنم  عوض
 .اولم جاي سر برگردم دوباره خوام نمی چون

 : اندازد می باال ابرو تایی باریش

 ماست رفتارِ انعکاس سرنوشت -

 مـن  بـه  دسـتانش  گرمـاي  از بیشـتر  گنـاه  احسـاسِ . فشـارد  مـی  را مـن  دسـت  محتاطانـه  باریشماز
 .  شود می منتقل

 ! کنه نابود رو تو تونه می زیاد هاي تجربه اما. ها تجربه از اي مجموعه اینیم، ما مروا،-

 :کشم می بیرون باریشماز هاي دست بین از را دستم و کنم می جرأت. گیرم می قدرت



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

206 
 

 ..من-

 . ماند می دهانم در حرف آشپزخانه در چهارچوبِ در امیرمحمد دیدن با اما

 . رود می آشپزخانه سمت به و کند نمی نگاه من به هم زیرچشمی حتی

  چطوره؟ اردوان حال باریش، خب-

ــدي درد ــبم در ب ــی قل ــد م ــبم امیرمحمــد. پیچی ــی دســت در را قل ــاالخره  و  فشــارد م ــداي ب  ص
. امیرمحمــد دادن دســت از تــرس! تــرس طعــمِ بــا شکســتنی. کنــد مــی کــر را گوشــم شکســتنش

 .است شده آشپزخانه راهی من خاطر به حتما لعنتی. است شنیده را ما هاي حرف او قطعا

 دردنـاکتر  چیـزي  هـر  از تـوجهی  بـی  امـا . بـرود  غـره  چشـم  مـن  بـه . کنـد  بحـث  و چر توانست می
 .است

 مـن  و ایسـتد  مـی  کشـد،  مـی  کنـار  را صـندلی . رونـد  مـی  بـاال  باریشـماز  ابـروي  دو هـر  دفعه این
 .ام خیره مرد دو این به همچنان

 :تکاند می را شلوارکش پاچه باریشماز

 گــرده مــی بـر  فــردا اون. رفتـی  در الکــی هـم  تــو بشـه؟  چیــزیش اون شـه  مــی مگـه . نیســت بـد -
 . مروائه و تو دنبال بدجوري اما خونه

 :اندازد می من به نگاهی نیم

 قــرص امیــر) کنــد مــی خــالی را بــازدمش و گیــرد مــی دم! (دزدیــدي رو دختــره کنــه مــی فکــر-
 .. باز بود نگرانت. بیارمش گفت ماویش. آوردم هم رو هات
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 . دهد می خاتمه شود، می کوبیده سرم بر سخت پتکی مانند که باریشماز حرف به امیر

 :شنوم می زور به را لرزانش صداي

 . تمام-

 رو هممـون  سـر  بیـاد  اردوان اگـه  بدونیـد . برگردیـد  هـم  شـما ! بـرم  دیگـه  من. خب خیلی: باریش-
 .هوائه

ــه را دارد دســت در کــه معــدنی آب بطــري امیرمحمــد ــرت آشــغال ســطل ســمت ب ــد مــی پ : کن
 ! برو. خب خیلی

 مـی  شـومینه  کنـار  صـندلی  سـمت  بـه . دهـد  مـی  باریشـماز  رفـتن  از خبر در خوردن هم به صداي
 . روم

 .کند می پرت تلوزیون جلوي تپل کاناپه روي را خودش تقریبا امیرمحمد

  مروا؟-

 تحکـم  بـا  را صـدایش  انگـار . نیسـت  مظلـوم  صـدایش  تـن  کنـد  مـی  صـدایم  وقتی ساواش، برعکسِ
 مـی  دسـتور  بیـاورد  زبـان  بـه  را اسـمم  کلمـه  جـز  دیگـري  حـرف  کـه  ایـن  بـدون  انگار. اند آمیخته

 . بده جواب دهد

 .ندارم برایش خوشایندي جواب من اما

 : کنم می تف صورتش در را آمیزم طعنه جواب سپس و. اندازم می باال ابرویی شیطنت با

 ! کن صدا رو شه می نگرانت که جون ماویش برو-
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 . آورد می در رقص به را خانه فضاي اش خنده صدایش و خندد می

 شه؟ می حسودیت من به تو! من خوشگل معشوقه آه-

ــده از عصــبی، ــی خن ــاي ب ــه او ج ــی ســمت ب ــه مبل ــش ک ــده روی ــی اســت خوابی ــت. روم م  درس
 :گیرم می نشانه سمتش به را ام اشاره انگشت و ایستم می روبرویش

  خوبه؟. حسودم من! شه می حسودیم آره-

 .شوم می پرتاب گرمش آغوش به و.. خورد می هم به تعادلم.. کشد می را دستم

. شـوم  مـی  گـرم . شـوم  مـی  سـرد . گیـرم  مـی  گـر . کننـد  می زدن تند تند به شروع بدنم هاي نبض
 . رسم نمی تعادل به اما

 مـی  پنهـان  اش سـینه  در را سـرم  زنـان  نفـس  نفـس . اسـت  درجـه  صـفر  0 زیـر  هوا کنم می حس
 . کنم

 کشـیده  آغـوش  بـه  مـرد  یـک  توسـط  کـه  اسـت  بـاري  اولـین  امـا  نباشـد  ام معشـوقه  اولین او شاید
 . است کشیده آغوش به هم را او پس است بوده ماویش عاشق اگر مطمئنم.. او اما. شوم می

 :کنم می جور و جمع را خودم سریع

 !کن بغل رو جونت ماویش برو. کن ولم-

 : آیند می جلو هایش لب. کند می تر سفت کمرم دور را دستش حلقه. خندد می دوباره

 غمگـین  صـدایش (گرممـه؟  قـدر  چـه  کـه  جریـانی  در! کوچولـو  کـنم  نمـی  عوض دنیا با رو تو من-
 شرفم؟ بی قدر اون من نظرت به. منه عموي زن ماویش) شود می
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 .دارد فرق ام دیده حال به تا که پسري هر با امیرمحمد کنم قبول باید

 .کنم می حلقه پرستمش می عاشقانه که معبودي گردن دور را دستم

 . بگیره من از رو تو کس هیچ خوام نمی کن باور! منی چیز همه تو فعال امیرمحمد،-

 . کند می سفت و شل رحم بی قاتلی مانند را گلویم بغض. اندازم می پایین را سرم

 . دهد می تکان پریشانم موهاي الي را دستش

 . دهم می قورت را گلویم کنج شده مچاله بغض

 .است داده ترجیح را سکوت همیشه مانند امیرمحمد

 . زند نمی دروغ اما قشنگ هاي حرف من خاطر آرامش خاطر به دیگران مثل او! آري

 . است کرده سرد دل مرد این مجذوب را من که هاست تفاوت همین

 شـده  مچالـه  بغـض  و شـود  مـی  بـاز  هـایم  ابـرو  میـان  گـره . کنـد  مـی  پنهان آغوشش میان را سرم
 .دهم می قورت را گلویم کنج

 فکـر  کـه  دارم لعنتـی  زنـدگی  ایـن  بـه .. سـاحل  کنـار  رفـتم  می صبح روز هر من مروا،: امیرمحمد-
 زنـدگی  ادامـه  بـراي  دلیـل  یـه  دنبـال .. صـبح  روز هـر . هسـتم  کـه  اضـافی  موجود این به. کردم می

 و گشـتم  مـی  بـر  خونـه  بـه  مسـخره  دلیـل  یـه  کـردن  پیـدا  بعد. نشستم می جا اون ها ساعت. بودم
 .. ! دادم ندادم، وقت هیچ که این نه. دادم نمی پایان رو زندگی این

 ! خندد می خود هاي بازي احمق به گویا. کند می خودش حواله را خند نیش
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 مـن  زنـدگی . بگـی  کـه  راهـی  هـر .. ایسـتادن  خیـابون  هـاي  ماشـین  جلوي.. مشروب.. تیغ.. قرص -
 دلیــل بهــم اومــدنت بــا تــو امــا. رفــت بــین از شــدم مرتکــب ناخواســته کــه بزرگــی گنــاه اون بعــد

 .بدم دست از رو تو خوام نمی هم من.. مروا. دادي زندگی دادي،

 ! ناراحت هم و هستم، حال خوش اش کننده ناراحت هاي حرف شنیدن از 

 بـا  کـه  خوشـحالم  هـم  طرفـی  از امـا . اسـت  آور زجـر  بـرایم  او دادن دسـت  از و خودکشی فکر حتی
 .است کرده تغییر زندگی این به نسبت دیدش من آمدنِ

 ایـوان  هـاي  پرنـده  کنـد،و  مـی  بـاز  را قلـبم  هـاي  دریچـه  کـه  صدایی به دادن گوش فقط و سکوت
 . دارم دوست را اوست با بودن خواهان همیشه دلم که کسی. دهد می پر را آن

 چشـم  از خـواب  زدي تـو  کـه  هـایی  حـرف  ایـن  بـا  گرچـه . بخـوابم  جـام  سـر  بـرم  دیگه من.. خب-
 . پرید هام

 مـی  بـر  گـرمش  صـورت  سـمت  بـه  را صـورتم  بکـنم  آغوشـش  از دل ام نتوانسـته  هنوز که حالی در
 :گیرم می قول او از ناراحتی و دلخوري از پر صدایی با. گردانم

 ! نکنی فکر خودکشی به وقت هیچ دیگه بده قول بهم-

 :اندازد می ابروهایش میان چینی

 ! نذاري تنهام وقت هیچ بده قول بهم هم تو اما. بخواي تو چی هر! من خوشگل عشق آخ-

 :زنم می صورتم پهناي به لبخندي

 ! بخواي تو چی هر باشه-
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. انـدازد  مـی  نگـاه  مـیش  گـرگ  هـواي  بـه  مـن،  چشـم  بـه  مانـدن  خیـره  دقیقه چند بعد امیرمحمد
 : شود می بلند نهادش از آه

 ! کرده رو گیتارم هواي دلم قدر چه-

 :کنم می اشاره گیتار به ذوق با کودکان مانند. دوزم می تلوزیون کنار گیتار به را نگاهم

 !  اوناهاش اوناها،-

 ضـعف  خنـدان  مـرد  ایـن  بـراي  دلـم  تـه  دوبـاره  مـن  و پیچـد  می گوشم در امیرمحمد خنده صداي
 .رود می

 .نیست من مال که اون-

 ! کند می مکاري روباه یک مانند گاهی که کنم فراموش باید. روم می او به اي غره چشم

 کـه  لحنـی  همـان  بـا . شـود  مـی  تـر  بلنـد  دلنشـینش   خنـده  صـداي  بینـد،  مـی  که را ام غره چشم
 :گوید می دارد وجود آن در خنده از هایی موج هنوز

 !تو خاطر به فقط. اخموجان باشه اما -

 !خندم می و بگیرم را ام گونه هاي ماهیچه آمدن کش جلوي توانم نمی دفعه این

 ناراحــت را تـو  کــه کسـی  فقــط. عجیبیسـت  چیــز عشـق  کــنم بـاور  بایــد جـدا  چیــز، همـه  از جـدا 
 ! برعکس همچنین و کند خوشحالت تواند می کرده

 .نشیند می من روبروي مبل،درست جلوي میز روي گیتار برداشتن بعد امیرمحمد

 : کند می نواختن به شروع رنگی کم لبخند با هم او و زنم می صورت پهناي به لبخندي
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 تنهام خیلی که بیا دیدنم به غمهام، صبور سنگ من رفیق"

 دارم زوالی به رو دنیاي چه دارم، حالی چه نمیفهمه هیشکی

 خیلیا از گرفته دلم خیلی لیلیا، از دلزده و مجنونم

 جوونی اي تو پیر شدم پیر نشونی، جوونیام از نمونده

 کور و سوت و سرد ي خونه صبور، سنگ بی تنهاي

 نیست چاره راه و موندي نیست، ستاره شبات توي

 نزد تنهاییت به سري نیومد، هیچکس اگرچه

 باش مرد و بیار طاقت باش، درد کوه تو اما

  حسودي از حسودا میارن کم بودي، که همونجوري بیاي اگر

 بیخوده خودش از شنیدده هرکی شده، پر جا همه سازم صداي

 سایه یه جز نمونده برام هیچی گالیه، از پرشدم خودم اما

 خورشید نور به محتاجه همیشه امید، و عشق از خالی که اي سایه

 کور و سوت و سرد ي خونه صبور، سنگ بی تنهاي

 نیست چاره راه و موندي نیست، ستاره شبات توي

 نزد تنهاییت به سري نیومد، هیچکس اگرچه

  ". باش مرد و بیار طاقت باش، درد کوه تو اما
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 هــایم ســلول تــک تــک بــا و شــود مــی جمــع لــبم روي از لبخنــد. لرزنــد مــی قلــبم هــاي دیــواره
 .کنم می حس را امیرمحمد داشتن دوست

 .چکد می چشمم گوشه از اشکی قطره

 و نشـیند  مـی  کنـارم . انـدازد  مـی  کنـار  را گیتـار  سـریع  مـن  اشـک  هـاي  قطره دیدن با امیرمحمد
 گریــه بــه کــنم مــی گذارم،شــروع مــی قلــبش روي را ســرم. کشــد مــی آغــوش در را هــایم شــانه
 .طرف یک ام خانواده دادن دست از طرف، یک امیرمحمد دادن دست از ترس! کردن

 .شود می خاموش گلو در ام هق هق موهایم روي دستش حرکت با 

 ! باشه بگو نداري جنبه میگم خوشگله؟ شد چی:گوید می شوخ لحنی با امیرمحمد

 را بـویش  خـوش  عطـر  تـوانم  مـی  خـوبی  بـه  کـه  طـوري . کنـد  مـی  خـودش  چفـت  بیشتر را من و
 .کنم استشمام

 .زند می پر امیرمحمد براي دلم و شوند می شل هایم شانه

 :گویم می کنان هق هق

 دل و درد هـم  بـا  کـه  هـایی  شـب  اون بـراي ! مهربـونش  آغـوش  بـراي . شـده  تنـگ  پدرم براي دلم-
 دونســتم مــی! داره رو هــیچ حکــم بــرام االن کــه کســی) کشــم مــی بــاال را دمــاغم. (کــردیم مــی

 هـاي  تکـه  بخـواي  کـه  ایـن  مثـل . پـذیرفتم  رو ریسـک  ایـن  محضـه؛اما  اشـتباه  جـا  ایـن  به اومدنم
ــدون ــورد گل ــت م ــه رو عالق ــم ب ــپونی ه ــا بچس ــل ت ــه اول مث ــا! بش ــی ام ــه نم ــزي. ش ــه چی  ک

 ! شه نمی اول مثل وقت هیچ رفت،دیگه که کسی شد، مچاله که شکست،کاغذي

 :بیایم خودم به کمی شود می باعث امیرمحمد جان کم صداي
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. هســتی قــویی دختــر تــو بگــم صــادقانه مــروا،. کنــی راضــی رو پــدرت دوبــاره تــونی مــی تــو امــا-
 ! من برعکس

 :کشم می لختش موهاي میان را دستم. شوم می بلند لبخند با

 !مرد نزن رو حرف این-

 . 》نیست خوب حالم من《 زنند می فریاد هایش چشم اما. خندد می آرام

 را آدم زیـاد  هـاي  رنـج . کننـد  درك را خودشـان  تـا  باشـند  تنهـا  دارنـد  نیـاز  هـا  انسان اوقات گاهی
 بدهی؛بــدون ادامــه آخــر تـا  را راه تــوانی مــی کنـی  مــی فکــر راه اول. کنـد  مــی درمانــده و خسـته 

 مــی ات خســته هــا رنــج راه، اواســط امــا دوي مــی را راه نصــف! باشــی دیــده را راه آخــر کــه ایــن
 چـون  کنـی،  طـی  را راه شـده  طـور  هـر  بایـد . داد امتـداد  را رنـج  باید بعد به جایی یک از اما. کنند
 .ندارد وجود بازگشت براي راهی هیچ

 .کَنَم می آرامبخشش آغوش از دل کردن دست دست کمی بعد

 .دارند خود با را امیرمحمد سرد عطر هم هنوز آنها. اندازم می گوش پشت را موهایم

 .خستم خیلی شده، روشن هوا. بخوابم رم می-

 :فشارد می هم روي را هایش چشم

 ! عشقـــم ببینی منو خواب-

 .روم می اتاق ته مبل سمت به و خندم می
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 "چهارم فصل"

 .دارند هم شدیدي هاي پایان شدید، هاي خوشی این

 ! آتش جنس از ها حقیقت و یخ جنس از ها خوشی

 برد؟ خواهد بین از را یخ آتش یا ببرد؟ بین از را آتش تواند می یخ

 کـه  اسـت  ایـن  بـودم  آن درگیـر  کـه  سـوالی  امـا  بـود  خواهـد  آسـان  مردن ام کرده می فکر همیشه
 هستند؟ آسان هم برند می مرگ سمت به را ما که دردهایی

 ..کشد می رنج بیشتر بداند اگر و کشد می رنج نداند اگر! عجیبیست موجود انسان

 دردي هـر  بعـد  مطمئنـا  امـا  نیسـت،  آسـان  کشـانند  مـی  مـرگ  سـمت  بـه  را انسـان  کـه  دردهایی
 ..هست خوشی

 ازمیر-ترکیه

 ] مروان از نقل[

 جـا  بـه  جـا  کمـی  دهـد،  مـی  حرکـت  شـکمم  روي نوازشـگرانه  را دسـتش  فـردي  کـه  ایـن  حس با
 . شوم می

 .اند نبسته را اتاق این بلند پنجره هم باز خدمتکارها زیاد احتمال به. وزد می سردي باد

 باعـث  و انـد  شـده  همـراه  زمسـتانی  سـرد  بـاد  بـا  شـود  مـی  کشـیده  شکمم روي که دستی نوازشِ
 . بیاید قلقلکم شود می
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 مــی تـر  متحـرك  شــکمم روي دسـت  نـوازش  لحظــه هـر  امـا  ام گرفتــه را ام خنـده  جلـوي  زور بـه 
 .شود

 پـدربزرگ  هتـلِ  در خوشـگذراندن  تـا  اسـت  برگشـته  غـزل  نکنـد . آسـو  هـم  شـاید  سوداسـت،  شاید
 ! کند؟ منع من بر را

. اسـت  رفتـه  در دسـتم  از ام خنـده  کنتـرل  توانـایی  حـال . دهـم  مـی  قـورت  سختی به را دهانم آب
 حــال در شـکمم  روي کـه  دسـتی  مـچ  دور را انگشـتم  پـنج . زنـم  مـی  صـورت  پهنـاي  بـه  لبخنـدي 

 .پیچم می است تحرك

 همـین . کشـم  مـی  خـودم  سـمت  بـه  را دسـتش . کنـد  مـی  تغییـر  سـردي  به گرمی از بدنش دماي
 . کنم می حس صورتم روي را گرمش نفس حال

 . نیست آسو یا سودا مثل او.. دارد تعجب جاي

 امـا . زد خواهـد  نفـس  نفـس  باشـد  سـودا  اگـر  و کـنم  حـس  تـوانم  می را قلبش تپش باشد آسو اگر
 مـچ  روي انگشـتانم  حرکـت  بـا . زنـد  نمـی  هـم  نفـس  نفـس  حتـی  و اسـت  تـر  سـنگین  دختـر  این

 ام داشـته  ارتبـاط  هـا  آن بـا  کـه  دخترانـی  تمـام  از تـر  سـفت  اي عضـله  بفهمـم  تـوانم  مـی  دستش
 .دارد

 مـی  برخـورد  سـیبلش  بـا  لـبم  ببوسـم  را اش گونـه  خـواهم  مـی  و کشـم  مـی  را دسـتش  که همین
 .کند

 ! سیبل؟
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 میلــی صــورتمان کــه حــالی در روبــرویم، علــیش عمــو دیــدن بــا. کــنم مــی بــاز را چشــمم ســریع
 .بندم می محکم شرمزده، را هایم چشم ندارد فاصله متري

  بودم؟ نیافتاده ها کلید فکر به چرا لعنتی. شود می گشادتر و گشاد لبخندم

  دارد؟ یاد به را جزئی چیزهاي این پرفسوري کدام صبح کله آه،

 .کنم می جور و جمع را خودم سریع

 تخــت طــرف آن از را رنگــم قرمــز شــرت تــی دارم ســعی کــه حــالی در و نشــینم مــی تخــت روي
 :گویم می آلود خواب صدایی با ، بردارم

 .میام من برو گفتم بار صد ، جان عموو-

ــد تخــت روي از ــی بلن ــود م ــا ســپس. ش ــوییچ تمســخر ب ــت در را ماشــینش س ــاره انگش ــی اش  م
 : چرخاند

 تـانر  کمـک  بـا  رو افتتحایـه  کارهـاي  همـه . افتتاحـه  جشـن  امـروز ! نمیـاي  و میـام  میگـی  ماهه یه-
ــام ــالی دادم، انج ــم جنابع ــه ه ــط ک ــال در فق ــگذرونی ح ــودي خوش ــداقل! ب ــه ح ــه ب ــل جلس  قب

 تـانر  دفعـه  ایـن  کـه  دونـی  مـی . کشـه  مـی  رو دومـون  هـر  پـدربزرگ  نیـاي  اگـر  چون بیا افتتاحیه
 !رسونه می بهش رو خبرهات و کنه نمی رحم

 اه. بیـافتم  زمـین  روي کـه  نمانـده  چیـزي  و اسـت  شـده  سـبک  حـد  از بـیش  سـرم  کـنم  می حس
 ) هست بدنش داخل که جنی( است آمده سراغم به سجاد هم باز لعنتی

 .شود می بهتر حالم رفتن راه قدم چند بعد
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 بـه  کـه  ایـن  بـراي  یـا . دهـم  جلـوه  مظلـوم  را خـودم  خـواهم  مـی  و کشـم  می دل ته از سوزناکی آه
 :گویم می کنم، توجیه را خودم عبارتی

. کـرد  ولـم  پـدرم . کـنم  فرامـوش  رو خـورده  بهـم  کـه  هـایی  ضـربه  تـا  داشـتم  نیـاز  فرصت به من-
 ..شم جدا خانوادم از شدم مجبور

 :کند می قطع را حرفم همیشه از تر تفاوت بی علیش

 .شناسم می خوب رو تو من! کن بس مري اوه-

 .کنم می تمام را بحث پس شناسد می کس هر از بهتر را من او که دانم می

 :برم می باال را ام اشاره انگشت آمیز تهدید

 .نشنوم ازت رو "مري" کلمه دیگه-

 مـن  نـه  دانـد  مـی  چـون  "کـرد  نخـواهم  تکـرار  دیگـر  را حـرف  ایـن " گویـد  نمی. کند می باز را در
 .بماند پایبند آن به تواند می خودش نه کنم، می باور

 یـک  اسـت  فـرار  آمـاده  کـه  کسـی  ماننـد  درسـت . کنـد  مـی  خـارج  در از را پاهایش از یکی خندان،
 بلنـدش  سـفید  هـاي  دنـدان  و اسـت  ایسـتاده  در از بیـردن  دیگـر  طـرف  و اتـاق  داخل بدنش طرف

 .است گذاشته نمایش به را

 .ام خیره او به حال بی گوسفندي مانند هم من

 تـونی  نمـی  و میـاد  پـدربزرگ  فـردا  چـون  کـن  آمـاده  کـردن  کـار  بـراي  رو خـودت  داداچ،: علیش-
 !جون مري باي باي) دهد می تکان را هایش انگشت و برد می باال را چپش دست! (بري در
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 .بندد می را در زنان قهقه

 بــه انــد، کــرده منــع را اش هفتــه یــک جیبــی پــول کــه اي پســربچه ماننــد را چــپم پــاي عصــبی
 .کوبم می رنگ اي قهوه پارکت

 .روم می حمام سمت به و کنم می اي قرچه دندان

 .شوم می خارج اتاق از اي دقیقه 10 دوش یک بعد

 . نیست کاري جلسه به رفتن حال و حس اصال

 یـک  کـه  آینـه  جلـوي  میـز  بـه  را دسـتم  و ایسـتم  مـی  بـزرگ  آینه جلوي. کنم می خارج را بازدمم
 .دهم می تکیه دارد، قرار جا آن در.. و اسپري ، ژل ، ادکلن کلکسیون

 دغدغـه  هـیچ  تـو  پسـر  ":  پرسـم  مـی  خـود  از و شـوم  مـی  خیـره  رنگم سیاه هاي چشم به آینه در
) مـادري ( پـدربزرگ  سـر  روي بـرادر  و مـادر . شـده  گـم  پـدر ! بنـداز  زنـدگیت  بـه  نگاه یه نداره؟ اي

  " زندگی؟ میگن این به! گذرونم می خوش دارم که هم من و! سرگردان مروا. شدند خراب

 حرکـت  بـاال  سـمت  بـه  را موهـایم  کنـان  زمزمـه  سـپس . چرخـانم  مـی  کاسه در را چشمم مردمک
 :دهم می

 ! گذره می بیخیال آخ-

 را خـود  جـواب  آویـزان  لوچـه  و لـب  بـا  انـدازم  مـی  بـاال  شـانه  کـه  حـالی  در ، کنم می باز را ژل در
 :دهم می

 چطور؟ آخه؟ گذشتنی چه! پسر اي-
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 . بندم می را ژل در آن به دادن حالت و موهایم به ژل کشیدن بعد

 . شوم می خارج اتاق از سفیدم کفشِ بند بستنِ بعد. گذارم می میز روي را پایم

 . افتم می راه استخر سمت به شود تر صاف قبل از تا کشم می رنگم آبی شلوارك به دستی

 مـروا  و مـن  جـاي  اگـر  زنـم  مـی  حـدس  امـا . اسـت  عـالی  جـاي  واقعـا  خوشـگذرانی  بـراي  جـا  این
 هــاي بـدبختی  بــه ، هـایش  نداشــته بـه  و گرفــت مـی  آبغــوره اتـاق  گوشــه در او بـود،  شــده عـوض 

 . کرد می فکر زندگیمان

 او کـه  مـن . دارد شـدن  ناراحـت  بـه  عجیبـی  میـل . کـنم  درك را دختـر  ایـن  ام نتوانسـته  هیچوقت
 هـم  طـوري  ایـن  زنـدگی  مگـر  امـا . بخـرد  توجـه  خـودش  بـراي  طـور  این خواهد می شناسم می را

 .نیست خریدنی حالی خوش کنی، فراهم خودت براي خودت باید را خوشحالی شود؟ می

 شـده  ثبـت  "مامـان " اسـم  بـه  کـه  اي شـماره  مخاطبـان  بـین  از. کشـم  می بیرون جیبم از را تلفنم
 .گیرم می را است

 . نشینم می استخر کنار صندلی روي و گیرم می گوشم جلوي را تلفن

  " بیام؟":  دهد می اشاره که بینم می را سودا دور از

 دوسـتانش  بـا  و دهـد  مـی  تکـان  سـر  فقـط . بـرم  مـی  بـاال  کـن  صبر کمی که این نشانه به را دستم
 . شود می خندیدن مشغول

 درد از امـواجی  بـا  کـه  صـدایی  بسـته،  یـخ  صـدایی . پیچـد  مـی  گوشـم  در آرام صدایی موقع همین
 ! مادرم آشنايِ صدايِ. است شده عجین

  پسرم؟ الو،-
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 :زنم می کمرنگی لبخند. گیرند می جان هایم لب

  مامان؟ خوبی-

 :کنم می حس خوبی به را بغضش

  خوبه؟ دیدي؟ رو مروا. شده تنگ براتون دلم خیلی-

 ..مروا.. مروا

 مـاه  دو کننـد؛  سـرت  بـر  خـاك ! مـروان  آه: زنـم  مـی  تشـر  خـودم  بـه  دل در. گیـرم  مـی  گاز را لبم
 از هـم  خبـر  یـک  حتـی  کـه  شـدي  خوشـگذرانی  مشـغول  چنـان  جـا  ایـن  بـه  آمـدن  بعـد  گذشته،
 .نگرفتی خواهرت

 :کنم می مچاله درست را شرتم تی گوشه

  چطوره؟ محمد. خوبه هم اون مامان، خوبه-

 .است نکشیده درد کم مادرمان. لرزاند می را دلم سوزانش آه

 !محمده آدم ترین راحت-

 شـود  نمـی  دلیـل  اسـت  بچـه  کـه  ایـن . نیسـت  راحـت  او نـه، . شـود  مـی  نیشخند به تبدیل لبخندم
 خـورد  بـه  را زیـادي  کتـک  پـدرم  کـه  نداشـتم  بیشـتر  سـال  6.7 محمـد،  مثـل  هم من. باشد راحت

. فهمیـدم  امـا  بـودم  بچـه . کـرد  تـرك  را خانـه  مـاه  3 مـادرم  کـه  بودم بچه هم من. داد می مادرمان
 دیـده  مشـکل  قـدر  آن شـده؟  چـه  حـال  امـا . کردنـد  بـزرگم  لگـد  زور بـه  مشکالت اما نبودم بزرگ

 .گرفت خواهم و.. گیرم می شوخی به را مشکالت همه دیگر که ام
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 . آید می سمتم به سودا

 لـبم  پـس . شـد  خواهـد  ناراحـت  خیلـی  هسـتم  خوشـگذرانی  مشـغول  هـم  جـا  این بفهمد مادر اگر
 :کنم می تر زبان با را

 ! دارم جلسه برم باید. باش خودت مواظب مامان-

 کـار  بـه  کنـی  شـروع  و کنـی  تغییـر  اي یکدفعـه  شـدي  مجبـور  مـا  خـاطر  بـه  هـم  تو. برم قربونت-
 .باشه خدانگهدارت. کردن

 ! کند می تغییر کم خیلی زندگی در آدم. شود می تر وسیع نیشخندم

 عـذاب  عـذاب؛  شـود  مـی  بـدهی  کشـش  اگـر  چـون ! داد نخـواهم  کـش  را آن اما. کشم می درد من
 شــود مــی دهــی ادامــه را آزاري خــود اگــر شــود؛ مــی خــودآزاري بــه تبــدیل دهــی ادامــه اگــر را

 ! افسردگی

 ! است؟ افسردگی زندگی از من سهم مگر اما

 .داد امتداد باید را رنج کشیدنِ بعد به جایی یک از

 .چرخانم می سمتش به را صورتم زنان لبخند چپم، پاي ران روي سودا نشستنِ با

 :کشم می را اش برجسته لپِ دست با

  خبر؟ چه-

 االن امـا  بـزنم  قهقـه  خواهـد  مـی  دلـم  سـفیدش  هـاي  دنـدان  شـدن  نمایان با. خندد می عشوگرانه
 . نیست وقتش



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

223 
 

 . کنم چک را تلفن خواهم نمی فعال اما شود می بلند ام گوشی مسیج صداي

  کنیم؟ شنا یکم:  سودا-

 صـداي  دهـم  مـی  اشـاره  اسـت،  ایسـتاده  سفارشـات  میـز  کنـار  در فـرم  لباس با که گارسون یک به
 .کند بلندتر را باند

 مـی  دهـم،  مـی  تکـان  موافقـت  نشـانه  بـه  را سـرم  کـه  حـالی  در. کنم می سودا به رو دوباره سپس
 : گویم

 .بریم-

}Buray - istersen { 

 )İzini Kaybettiğim DSygulara 

Bir Gülüşle Kavuşmakmış Aşk 

Sana Anlatılan Her Masala 

Bile Bile Aldanmakmış Aşk 

Ansızın Umutsuzluk Yelken Açıp Uzaklaşınca 

Ufuktan, Anlıyorsun Bak 

Sonbaharda Yapraklar Sararırken ( 

 .آورم می بیرون از را رنگم سبز شرت تی

پریم می استخر داخل به ، هم دست در دست ، سودا همراه. 
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 . آورم می بیرون آب از را سرم سرعت به. کنم می رها را سودا دست استخر عمق در

 . آورد می بیرون آب زیر از را سرش هم سودا زدن نفس نفس کمی بعد

)Sende Yeşile Bürünür Aşk 

İstersen Yak,Savur,Dağıt,Beni Yarala 

Al Bütün Varım Yoğum Senindir 

Ben Yazdım Seni, Diğer Yarıma( 

 ..نزدیک صورتم به را صورتش. کند می حلقه گردنم دور را دستش

 درســت سـم ا لعنتــی آه.. آشـام  خــون فـیلم  آخــرِ بـه  مانــده یکـی  قســمت ي صـحنه  مثــل درسـت 
 دختــر عاشــق دختـر،  روبــروي پسـر  آن مثــل مــن کـه  دانــم مـی  خــوب امــا. نیسـت  یــادم را فـیلم 

 .نیستم روبروییم

 ایـن  شـاهد  و باشـد  آنهـا  از یکـی  علـیش  اگـر . هسـتند  مشـغول  اسـتخر  سـالن  در نفر 10.20 االن 
 . داد خواهد کشتن به را من حتما شود، صحنه

 پلــه سـمت  بــه و کـنم  مــی خـالص  ســودا سـفید  و کشــیده هـاي  دســت اسـارت  از را خــودم پـس 
 .کنم می شنا استخر هاي

 .شد سردم بریم، بهتره-

İstersen Yık,Acıt,Kanat,Beni Parçala 

Ölsem De Kıyan Senin Elindir 

Sen Dokun Ziyan Olmaz Bana 
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İzini Kaybettiğim Duygulara 

Bir Gülüşle Kavuşmakmış Aşk 

Sana Anlatılan Her Masala 

Bile Bile Aldanmakmış Aşk 

Ansızın Umutsuzluk Yelken Açıp Uzaklaşınca ( 

 بـه  شـروع  تلفـنم  اسـتخر  کنـار  صـندلی  روي مـن  نشسـتنِ  بـا  همزمـان . آیـم  مـی  بیـرون  استخر از
 . کند می خوردن زنگ

 بـاال  ابروهـایم  تلفـن  صـفحه  روي پـدربزرگ  اسـم  کـردن  مشـاهده  بـا  و گیـرم  می دست در را تلفن
 . روند می

 .. ! عجب

 :کنم می صاف را صدایم

 .باباجون سالم-

 :دهد می جواب مرموزش صداي با

  چطوري؟. پسرم سالم-

  ؟ شما. خوبم-

  میره؟ پیش چطور کارها. جانم خوبم هم من-
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 نــه، اســت؟ داده خبــر او بــه علــیش نکنــد. پرســد مــی تمســخر بــا را ســوالش کــنم مــی احســاس
  تانر؟ پس. کرد نخواهد را کار این علیش

 :دهم می قورت سختی به را دهانم آب

 !ایم جلسه توي هم االن. پدربزرگ خوبه خیلی-

 :شوم می تر مضطرب من. رسد می گوش به اش خنده تک دفعه این

ــا نباشــه زشــت وقــت یــک مــیگم.. فقــط! عالیــه-  هتــل مــدیران و هــا پرســنل جلــوي شــلوارك ب
  نشستی؟

 بلنـد  صـندلی  روي از سـرعت  بـه . بینـد  مـی  را مـن  انگـار ! لعنتـی . پـایم  جلوي افتد می بنگ.. قلبم
 .پرِم می عبارتی به یا شوم، می

 : گویم می کنم، می نگاه اطراف به که حالی در ویج و گیج

 ! فهمم نمی-

 :گوید می زنان قهقه پدربزرگ

 .کنی نگاه سرت باالي کافه به تونی می-

 . کنم می نگاه شیشه پشت کافه به. گیرم می باال را سرم

 . شد می طوري این نباید.. ! لعنتی

 !کجا؟ تا دادن نمایش آخر

 :زنم می لب گرفته صدایی با
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 .میام دارم-

 .بیا پسرم، بیا-

  شوم؟ می ضایع دارم راه به راه طوري این که ام شده مرتکب گناهی چه من خدایا

  است؟ من حق این

 .کنم می خارج عصبانیت با را بازدمم

 :گویم می کنان زمزمه شوم می خارج استخر از تند هاي قدم به که حالی در

 رو دانشـگاه  تـرم،  وسـط  شـدم  مجبـور ! انـداختی  هـایی  آدم چـه  گیـر  رو مـا . بابـا  کنه لعنتت خدا -
 ! روش هم این نبود، بس کنم ول

 . بینم می زند، می حرف ها گارسون از یکی با که حالی در کافه در جلوي را علیش

 .روم می علیش سمت به سپس شود تمام حرفشان تا ایستم می

 :کنم می نگاهش طلبکار،

 . ها واقعا! ممنون خیلی-

 و کافـه  گوشـه  در کـه  پـدربزرگ  میـز  سـمت  بـه  ، کـنم  مـی  صـورتش  حوالـه  کـه  را ام غـره  چشم
 .روم می پیداست استخر آن پشت از که اي شیشه کنار

 . برساند من به را خود کند می سعی تند هاي قدم با علیش

 :زند می را حرفش زنان نفس نفس
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 .دادم پیام بهت که من! آخه؟ میشی عصبانی زود چرا مري-

 .کند می برخورد کتفم به علیش سر که ایستم می راه وسط طوري

 :گوید می کنان ناله

 . شد تر پهن دماغم! مري کنه لعنتت خدا -

 لحظـه  یـک  بـراي  و افتـاده  تالطـم  بـه  مغـزم . شـده  همـراه  مـن  در شـرمزدگی  بـا  عصـبانیت  حسِ
 .کنم می مکث

 :کنم می زمزمه لب زیر حرص با

 .نکردم چک رو تلفن که بود اون تقصیر! کنه لعنت رو سودا خدا-

 .کند می لگدمال را افکارم علیش خند نیش صداي

 بـا  رو اشـتباهاتت  تـونی  نمـی  تـو . کـن  قبـول  رو خـودت  هـاي  اشـتباه  شـده  کـه  هم بار یه مروان،-
 .. بپوشونی بقیه کردن مقصر

  "! نصیحت هم باز اوه اوه": گویم می دل در

 .ندارم را شنیدن نصیحت حال ابداً ، اصالً فعالً،

 .شود می خفه نطفه در هایش حرف و زنم می دستش به سکوت نشونه به را دستم

ــا پــدربزرگ ــا، دیــدن ب ــرایم کــه چیــزي. گــذارد مــی روي را اش قهــوه فنجــان م  انگیــز اعجــاب ب
 مـی  مرموزیـت  قـاطیِ  رویـیِ  خـوش  بـا  و ایسـتد  مـی  مـا  احتـرام  بـه  پـدربزرگ  که است این شده،
 :گوید
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 .دارم کار خیلی شما با که بشیند. بشینید-

 هـیچ  بـدون . نشـینم  مـی  پـدربزرگ  روبـروي  ربـات  یـک  ماننـد . دهـم  مـی  قـورت  تند را دهانم آب
 ! کنم می اطاعت حرفی

 دیگـه  تـو  مـروان، -" شـود  مـی  اکـو  مغـزم  در زد مـن  بـه  پـدرم  پـیش  سالها که حرفی موقع همین
 بــه وقــت کن؛هــیچ عمــل بهــش و بــاش داشــته یــاد بــه همیشــه رو چیــز یــک امــا. شــدي بــزرگ
 بکنـه  خـودش  بـه  تونـه  مـی  انسـان  کـه  خیـانتی  بزرگتـرین  نبـر  یـاد  از اصـالً . نکـن  خیانـت  خودت
! بودنـه  پولـدار  مزیتشـون  تنهـا  کـه  هـایی  آدم بـه  گذاشـتن  احتـرام . ترسـه  روي از گذاشـتن  احترام

"  

ــدر آه ــتی! پ ــی نیس ــن ببین ــه در را م ــعیتی چ ــرار وض ــه اي داده ق ــورم ک ــه مجب ــود ب ــه و خ  هم
 پشـت  را خـود  شـوم  مـی  بیـدار  خـواب  از کـه  صـبح  روز هـر  ام شـده  مجبور. کنم خیانت اطرافیانم

 شخصـیتی . شـوم  خوشـگذرانی  مشـغول . بـزنم  لبخنـد  همـه  بـه  و شـوم  بلنـد . کـنم  پنهان ها دروغ
 .. نیستم بلد که باشم چیزي. ام نبوده که بسازم خود براي

 :کشد می پنجه افکارم بر پدربزرگ صداي

 ! وقت یه نخوري سرما ، مروان-

 :گشایم می لب آرام سپس. کنم می نگاه او به واج و هاج

 .خورم نمی نه-

 بـر  را سـنگ  پـدربزرگ  بـاالخره . اسـت  ایسـتاده  مـان  بـین  سـنگینی  سـکوت . دهـد  مـی  تکـان  سر
 : شکند می را سکوت و دارد می
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 !استانبول گردیم می بر -

 ! دلیل بدون مقدمه، بدون

 :شود می بلند علیش اعتراضِ صداي

 .افتتاحیست فردا بابا اما -

 .گردید می بر بعداً شما نباش نگران: پدربزرگ -

 . کشد می اش چانه به دستی پدربزرگ

 : گوید می گوشم زیر ندایی

 "کن آماده بد خبر یه شنیدن براي رو خودت"

 .. ! سجاد اوف

 : گویم می است جاري آن در تردید از هایی رگه که لرزان صدایی با

 اومده؟ پیش مشکلی -

 مـی  بلنـدش  ریـش  بـه  را دسـتش  دوبـار . دهـد  مـی  سـوق  مـن  سـمت  به را سردش نگاه پدربزرگ
. بخـورد  هـم  بـه  اسـت  آویـران  اش چانـه  از کـه  بلنـد  موهـاي  آن از حـالم  شـود  مـی  باعث که کشد

ــا ــر مطمئن ــه را آن اگ ــت و بافت ــه پش ــه گوش ــود انداخت ــی ب ــنگ خیل ــر قش ــی ت ــود م ــرِ. ش  زنجی
 ! پدربزرگ

 ..گونجا پسر با.. مروا -
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 بـس  سـاواش  دارد؟ نمـی  بـر  آبروریـزي  از دسـت  چـرا  دختـر  ایـن ! ؟..مـروا . رود مـی  باال قلبم تپش
  شد؟ شروع هم دیگري آدم نبود

 :کشم می جلو صندلی روي را خودم نگرانی با

  چی؟ گونجا پسر با -

 :اندازد می علیش به نگاهی نیم پدربزرگ

 رو اردوان هــم پسـر  اون و گفتـه  گونجـا  پسـر  بـه  چیــزي مـروا  داده نشـان  دوربـین  کـه  طـور  اون -
ــه اردوان داده، هــل ــورد نیمکــت ب ــرده برخ ــالش و ک ــوده وخــیم ح ــه دو االن.  ب ــه ماه ــا از ک  کم

 .هاست اون دنبال در به در اما خوبه حالش. اومده بیرون

 :دهد نمی تفکر مجال علیش صداي

  دنبالشونه؟ چی یعنی -

 ..! او اما کرد اعتماد مروا به دارد؛ حق. کشد می آه پدربزرگ

 .کردند فرار: پدربزرگ -

 ! بدبختیست قعر دیگر این

 هـم  اطرافیانشـان  گذارنـد  نمـی  بلکـه  زننـد  مـی  ضـرر  خودشـان  بـه  تنهـا  نه نشناس نمک هاي آدم
 . بمانند وجدان عذاب بدون

. کـن  کنتـرل  رو خـودت  مـروان  "گـویم  مـی  خـود  بـه . لرزنـد  مـی  هـایم  دسـت  عصـبانیت  شدت از
  ".افته می بدي هاي اتفاق نکنی کنترل اگه. کن کنترل
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 چـه  بایـد  دانـم  نمـی  کـه  ام شـده  شـوکه  قـدر  ایـن . گـذرد  می مغزم هاي شریان از سرعت به خون
 .. ! کنم کار

 راهـش  دیگـر  ام کـرده  مـی  فکـر . ام کـرده  اعتمـاد  مـروا  بـه  دوبـاره  کـه  بود این اشتباهم بزرگترین
 ! نشد.. نبود اینطور اما. داند می را

 . رفت کج هم باز

 :رساند می من به را خود علیش. دوم می ها پله سمت به سریع

 . کن صبر مروان،-

 . ناراحتی و عصبانیت از پر ایست یک. ایستم می

 :کشم می فریاد سرش بر بسنجم را موقعیت که این بدون

 بـریم  بگـو  یکدفعـه  نیـاد؟  سـرمون  مونـده  هـم  بالیـی  دیگـه  آخـه؟  صـبري  چـه . پسـر  صـبري  چه-
 ! دیگه بمیریم

 . شوم می روانه اتاق سمت به افتاده هاي شانه با

 مــی خــود در را هــا درد ســالها تمــام ماننــد شــوم؛اما خــالی و بکشــم فریــاد دل تــه از دارم دوســت
 دردهـا  وقتـی . انـد  خطرنـاك  خیلـی  شـدند  انباشـته  هـم  روي هاسـت  سـال  کـه  دردهایی این. ریزم

 بــه نسـبت  شــود مـی  باعـث . شــوند مـی  نفـرت  بــه تبـدیل  شـوند  انباشــته یکـدیگر  روي بطنـت  در
 مـی  درسـت  و شـوي  مـی  متنفـر  هـا  انسـان  از شـوي  متنفـر  خـودت  از اگـر . کنی پیدا تنفر خودت

 . دارم من که حالی مثلِ شود

 ! شوم می تمام هم من شوند، می تمام. گذرند می ها بدبختی این تمام روز یک اما
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 . شود می مانع دستی بکوبم، چهارپایه به محکم را در خواهم می که وقتی

 :رود می کنار چشمم جلوي از علیش لرزان نگاه

 .گردیم می بر زود بردار تیکه دو فقط. کنی جمع رو لباسهات نیست الزم -

 .در به دهم می تکیه. بندم می آهسته را در رفتنش با

  بدهم؟ را پدرم گناه تاوان من باید چرا

 چشـمم  مقابـل  در اتـاق . رود مـی  گـیج  سـرم  تـا  کـنم  مـی  تکـرار  خـود  بـراي  را سوال این قدر این
 . کند می حرکت

 کـنم  مـی  احسـاس . بـودن  خـالی  دارم؛حـسِ  پـوچی  حـسِ . ایسـتم  مـی  و گیـرم  مـی  زانو به دست
 . است گردان هوا در کاه پر یک مثل سرم

 .جاست آن در کمدبزرگ که روم می اتاق از قسمتی سمت به خوران تلو تلو

** 

 . سرش پشت علیش و من جلو، پدربزرگ

 .فشارد می را ورودي در زنگ پدربزرگ

 . گردانم می بر سمتش به را صورتم ام، کلیه به علیش جانب از اي سقلمه آمدن فرود با

 .کند می اشاره سرش پشت به ابرو با

 لـب  آهسـته  پـس . دهـد  مـی  انجـام  را حرکـت  ایـن  دهـد  نشـان  را چیـزي  خواهد می وقتی معموال
 :زنم می
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 شده؟ چی -

 :کشد می عقب به را سرش

 .رو زنه -

 پـرت  گلـویم  داخـل  بـه  دهـانم  آب جـدي،  شـرابیِ  مـو  زنِ همـان  گونجـا،  دیـدن  بـا  و گـردم  می بر
 . افتم می سرفه به شود، می

 400 سـیاه  کفـشِ  بـه  لگـدي  هـم  علـیش . گردانـد  مـی  بـر  عقـب  به را سرش پدربزرگ من سرفه با
 .زند می جدیدم اي لیره

 :گیرم می باال را سرم کنم قطع را ام سرفه کنم می سعی که حالی در

 ...ها کفش واکس -

 . شود می خفه نطفه در حرفم پدربزرگ، صداي با

 .خانم گونجا سالم: پدربزرگ -

 ماننــد گونجــا و معمــولی نگــاهی بــا پــدربزرگ. انــد زده زل همــدیگر زن هــاي چشــم بــه مســتقیم
 .کند می دعوت داخل به را ما سپس و دهد می را سالم جواب کشد، می زبانه که ماري

 ! نبینمش کاش خدا آه.. ببینم ببینم، را پسر آن خواهد می دلم فقط،

   چطوره؟ اردوان: پدربزرگ -

 . نشیند می پدربزرگ و من روبروي نفره تک مبل روي راست کمر با گونجا

 : دهد می جواب خشک صدایی با
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 .شه می هم بهتر انشاهللا. خوبه -

 :کند می زمزمه حرص با علیش

ــا -  اگــر وهللا بــه. گــرفتم رو کالمــش نــیش. ذاره مــی هــم کــالس مــا بــراي ســبزَش پوســت اون ب
 ...مروا سر بالیی

 . دهم می قرار دستش روي شود، ساکت که این نشانه به را دستم

 بیـاورم  زبـان  بـه  را اسـمش  خـواهم،  نمـی  حتـی  کـه  دختـري  آن از مـن  جلـوي  نـدارد  حـق  کسی
 . کند دفاع

 ! او؟ به باورم جوابِ بود این! من؟ اعتماد جوابِ بود این

 . نیست این اعتمادم و هایم خوبی هایم، پشتیبانی جواب! نه نه،

 .اي داشته اعتماد او به کامال که است کسی از دیدن خیانت دنیا، در خیانت دردناکترین

 .آمد فرود قلبم وسط درست مروا، خیانت زهرآگینِ تیر

ــر ایــن وقتــی از ــبم از هــایی تکــه و ام شکســته ام، شــنیده را خب ــه جــا را قل  در ام چســپانده جــا ب
 . گردد نمی بر کهنه قلبِ آن با قبل آدمِ آن نتیجه

 ! بطنی از اي، گونه به بار هر. شوند می زائیده چندبار آدمها نظرم از

ــه شــبیه هیچگونــه شــود، مــی زائیــده فروپاشــیدگی آســتانه در کــه انســانی امــا  قــبال هــاي آدم ب
 هـایی  رگـه  کـه  آرامـش  نگـاه  نـه  و اش شکسـته  قلـب  نـه  اش، دسـتخورده  باور نیست؛نه آن زائیده

 !اند بسته یخ آن در غم از
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 .کنم می خارج گوناگون افکار میانه از را خود ، گونجا سرد صداي با

 . دختره و پسرم دنبال رفته:  گونجا -

 ) دزدیده رو پسرم دخترتون،( -  گوید می زیرزیرکی که طوریست بیانش لحن

ــه  از ســخت، مواقــع ایــن در آرامــش حفــظ. باشــم آرام کــه کــنم مــی متقاعــد را خــود ســختی ب
 .کارهاست سختترین

 خـوردن  مشـغولِ  پـدربزرگ  و گونجـا . شـود  نمـی  بـدل  و رد بینمـان  حرفـی  کـه  ایست دقیقه چند
 . ام خیره نامعلومی نقطه به حرکت بدونِ من اما رود می ور تلفنش با علیش هستند، قهوه

 ...چرخانیم می در سمت به را صورتمان همگی در، شدن باز صداي با

 .آید می پایین ها پله از دارد، اش خستگی از نشان که آشفته اي چهره با اردوان، پسر

 . است شده سرخ کامال رنگش سبز چشمِ سفیدي و اند ژولیده او موهاي

 آشـفته  او حـال  از جمـع  امـا  زنـد،  مـی  هـم  بـر  را آدم حـال  قیمـتش  گران شراب و سیگار تند بوي
 . است تر

 مـی  جمـع  بـه  جـانی  بـی  "سـالم " سـپس  گذرانـد،  مـی  نظـر  از را جمـع  تمـام  سـبزش  چشـمهاي 
 .دهد

 او دنبــال بـه  پســري و مـروا  دیــدن بـا . شـود  مــی وارد ورودي هـاي  پلــه از اردوان موقـع  همـین  در
 . رود می گیج عصبانیت شدت از سرم

  بود؟ نکرده فکر کارش عاقبت به هم کمی حیا بی دخترِ. شود می مشت دستم
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 ! است زیاد کافی هاي دلیل کشمت؛ می مروا. دهم می قورت را دهانم آب

 .کند می پدربزرگ با گرمی پرسی احوال به شروع رسیدن، محض به اردوان

 پسـر  و انـد  ایسـتاده  سـالن  گوشـه  در هـم  کنـار  کـه  اسـت  پسـري  و مـروا  جمـعِ  مـن  حـواس  تمام
 !  آورمش می حساب به دیوانه است؛ غرق خود عالم در گویا

 بایـد . نـدارد  هـم  کشـتن  لیاقـت  حتـی . کنـد  مـی  تـر  خشـدار  را ام نداشـته  اعصابِ دختر این دیدن
ــا و بمانــد  وقتــی. اســت رفــتن از ســختتر کشــیدن عــذاب و مانــدن. بیایــد کنــار هــا تفــاوتی بــی ب
 هـاي  تفـاوتی  بـی  هـا،  عـذاب  و بمـانی  باشـی  مجبـور  کـه  روزي از امـان . شـد  خواهی راحت بروي،

 .بکشی دوش به خمیده کمري با نفره یک را ها سختی و اطرافیان

 .ندارد را من داشتن لیاقت مروا

 را مـروا  دفتـر . اسـت  شـده  تمـام  و خـورده  خـط  مـن  زنـدگی  دفتـر  در مـروا  اسـم  بعـد  به امروز از 
 !آورد خواهم حساب به شده بسته

 و خـود  هـا،  سـختی  قعـر  در. صـدا  بـی  رفـت،  بایـد  گـاهی . کـنم  مـی  تـرك  را مجلـس  حرف بدون
 ! بروي و برداري باهم را دلت

 . شنوم می را دویدنی صداي

 .دارد می وا ایستادن به را پاهایم انگیز، غم اي ناله

 !بدم؟ توضیح برات شه می داداش -

 . کرد نخواهد درست را چیزي دادن توضیح دیگر که فهمد نمی. فهمد نمی
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 امـا . بکشـد  عـذاب  بیشـتر  تـا  زنـم  مـی  زل زنـم؛  مـی  زل چشـمش  بـه  عصـبانیت  بـا  و گردم می بر
 ! نیست طرفه یک عذاب این کنم اعتراف باید

 کنـیم  مـی  خریـت  گـاهی . انسـانیم  مـون  همـه ! بـار  یـک . بـاره  یـک  اشـتباه  دختر؟ توضیحی چه -
 !کنی می عرعر داري دیگه تو اما

 . ریزد می اشک صدا بی هایش، کفش به خیره

ــا ــی ب ــتریکی حرکت ــه هیس ــت در را اش چان ــی دس ــارم م ــت. فش ــایم دس ــی ه ــد م ــاد خواهن  فری
 . کنند فرار هایم سلول تک تک و بکشند

 ! زنه نمی گولم هات اشک دیگه. نریز تمساح اشک من براي -

 .کند می خفه را هقش هق. شود می ساکت

 هـاي  چشـم  نـه  و هـایش  نالـه  نـه  هـایش،  اشـک  نـه . بزنـد  گـول  را مـن  توانـد  نمـی  دیگر داند می
 ! روشنش ايِ گربه

 .روم می و گذارم می تنها را لرزانش نگاه کنم، می رها را اش چانه

 ] مروا از نقل[

 را او دیگـر  دیـدگانم  و شـود  مـی  گـم  زنـدگی  غبـار  در رود، مـی  مـروان . کنـد  می دل من از مروان
 .بینند نمی

 قلبـت  در کـه  کسـی . اسـت  مـن  جـاي  چـپش  سـمت  کـنجِ  قلـبش،  ي گوشه در هم، هنوز دانم می
 . کرد دفن آسانی به توان نمی را گرفت جا
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 وگرنـه  بدبختیسـت،  شـروع  خـود  آمـدن  دنیـا  بـه  همـین . اسـت  اي فاجعـه  هـر  از تر عجیب زندگی
 . شود نمی آغاز گریه با که خوشبختی

ــی وقتــی ــت از یک ــو عزیزان ــد، نمــی درك را ت ــی تنهایــت کن ــذارد، م ــران از انتظــاري چــه گ  دیگ
 ! هست؟

 .چپم سمت گونه رويِ خورد می قل چشمم گوشه از اشکی

  مروا؟ -

 ! ها خوشبختی معبود همان امیرمحمد،. گردم می بر

 دسـت  میـان  را هـایم  انگشـت  و آورد مـی  جلـو  را دسـتش . آیـد  مـی  جلـو . دهـم  نمـی  جواب وقتی
 .کند می پنهان گرمش

 : گوید می بار اولین براي ناراحت، و گرفته

 ... معـ اما منه خاطر به همش دونم می -

 . کند له را غرورش ناراحتی پوتینِ با رویاهایم مرد خواهم نمی. ندهد ادامه بگذار

 .فاجعست یک این. نکنند جدا هم از رو تو و من که اینه فقط من االن نگرانی امیرمحمد، -

 . کند می رها را دستم. زند نمی زل هایم چشم به

 . بلعید خواهد را ما سکوت

 . کارد می آن روي نرم اي بوسه گیرد، می دوباره را دستم

 ! بار آخرین براي حتی. کنم بغلش محکم خواهم می حتی. رود می ضعف دلم
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 .کند می رها محکم را دستم. دهند نمی خوبی بوي هایش حرف

 : لرزد می وضوح به صدایش

 امــا کــی؟ دونــم نمــی. مونــه مــی ســاعتی بمــب یــه مثــل ماســت بــین کــه چیــزي:  امیرمحمــد -
 دنبـال  بایـد  زنـدگیمون  آخـر  تـا  و کنـه  مـی  مـون  تیکـه  تیکـه  و ترکـه  مـی . مروا ترکه می باالخره
ــه ــامون تیک ــردیم ه ــه. بگ ــن ت ــه راه ای ــوچی ی ــی رو انتظــارمون پ ــه؛ تقصــیر. کشــه م ــن خودم  م

 ..بخوام االن تا شدم پی وابسته تو به اول از نباید! دارم خودآزاري

 :دهد نمی ادامه مجال اردوان خشنِ صداي

 . سالن توي بیاید -

 :گیرد می قرار کتفم پشت امیرمحمد دست

 .من برعکس! هستی قوي تو -

 . گردیم می بر خود جایگاه به دوباره دو، هر

 از حبـاب  ماننـد  افکـارم . کـنم  مـی  خـالء  احسـاس  ناامیـدم  عمـوي  ویـژه  به افراد، بقیه تیز نگاه زیر
 .شوم می تر مضطرب و روند می باال کنارم

 ! وار دیوانه و تند لرزشی. آورد می در لرزش به را دلم اردوان فریاد صداي

  بردي؟ خودت با رو مروا حقی چه به تو نادون پسر -

 . دهم می قورت سختی به دهانم آب. کنم می باز را چشمم تعجب از

  کند؟ می دفاع من از اردوان چرا
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 .فشارد می دست در نشدنی مهار خشمی با را گناه بی امیرمحمد گلوي

 . کند خراب امیرمحمد سر بر را هایش نفرت و ها کینه ها، بدبختی تمام خواهد می گویا

 . است شده ترسناك حسابی اردوان قرمز چهره

 گویـا . کنـد  مـی  تقـال  نـه . زنـد  مـی  پـا  و دسـت  نـه . اسـت  خیـره  اردوان بـه  حرف، بدون امیرمحمد
 .کند نمی اش زندگی یافتن نجات براي تالشی هیچ و است مرگ او آرزوي

 مــی ملـتمس  را اردوان بــازوي ام ندیـده  را او گــاه هـیچ  کـه  حــالتی بـه  عجــوز، و دسـتپاچه  گونجـا 
 : کشد

 ! کشتیش. اردوان خدا رو تو -

 .گذارد می هم روي چشم من، از بدتر امیرمحمد. کند می پاره را قلبم اردوان فریاد

 کننـد  معاشـرت  تـو  بـا  خواسـتند  اونهـا  اگـه  حتـی !  بگیـر  فاصـله  خانوادم و من از حروم، به نمک -
 ! بیــــــــماري تو چون بکش کنار رو خود تو

 . کند می شکوفا را امیرمحمد دل کینه بذرهاي حرف، این

 .ندارد قدرتی اما زند می پس گلویش روي از را اردوان دست فریادکشان

 :گوید می هست گلویش روي فشار خاطر به که گرفته، صدایی با 

 ! نیستم بیمار من حسابی؟ مرد بیماري چه بیماري؟ چه -

 !  بیشتر پسرش دادن نجات براي گونجا هاي تالش شود، می بیشتر اردوان دست فشار

 . اند خیره او به اردوان بیمارگونه رفتار از زده بهت علیش و پدربزرگ
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 بریـده  را امـانم  دارد، همـرا  بـه  سکسـه  مـدام  کـه  مـن  هـاي  گریـه  و هستند تالطم در خانواده تمام
 .است

 . کند می پاره پاره را آن اره با و سوراخ را قلبم مته با کسی انگار

 :دزدد می را من هاي فکر اردوان فریاد

 فرسـتاد،  مدرسـت . کـرد  بزرگـت  آدم مثـل  تیمارسـتان،  بفرسـته  رو تـو  کـه  ایـن  جاي به خواهرم -
 هـاي  چشـم  جلـوي  پـدرت  مگـه  کنـی؟  فـرار  مـن  مـرواي  بـا  خـواي  می حاال. داد پول داد، جا بهت

 ! تــــــو تویی، خانوادت اعضاي قاتل باشی؟ نرمال باید چرا پس نکرد؟ خودکشی خودت

 .کنند می صدا بزرگش عمارت در بمب مانند اردوان هاي حرف

 .شود می طراحی ذهنم در سوال عالمت هزاران. گیرم می گر

  شوند؟ می عوض هم ها حقیقت مگر

 مـی  خیـره  آنهـا  بـه  طـوالنی  دقـایقی . ام ایسـتاده  خانـه  اعضـاي  هیـاهوي  بین ویج و گیج سردرگم،
 . مانم

 . جاست همین بست بن کنم می احساس. شود می سرم دور خانه

 . خالیست سرم کنم می حس شوند، می شل ام خسته زانوهاي

 .کنم می پنهان هایم دست میان را سرم بقیه به توجه بی. نشینم می زمین روي همانجا

 :کنم می زمزمه لب زیر مکرر

  چرا؟ -
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 . کنم می پوچی احساس بفهمم، توانم نمی هرگاه من

 .کنم پر را مغزم هاي خالء توانم نمی درست االن

 . شوند می اکو مغزم در مبهم، اما زیاد هاي پچ پچ مانند سوالها 

 مـی  سـرم  روي زنـد،  مـی  قهقـه . خندنـد  مـی  بدجنسـانه  افـرادش  تمـام  کـه  تیمارستانیست من در
  چیست؟ چاره. کند می زنی خود آن گوشه در پیرزنی. رقصند

 مـی  گوشـم  در آشـنا  صـدایی  و فشـارد  مـی  را بـازویم  دسـتی . شـود  مـی  سـاکت  جـا  همه باره یک
 : پیچید

 . شو بلند عزیزم -

 .شناسم می را او اما است مبهم کمی صورتم جلوي در او. گیرم می باال را سرم

 فقــط. نیسـت  گونجـا  و اردوان امیرمحمــد، از خبـري  اسـت،  ســاکت جـا  همـه . شــوم مـی  بلنـد  آرام
 .است نشسته مبل روي آرام ظاهري با پدربزرگ،

 :زنم می لب رود، نمی کنار چشمم جلوي از امیرمحمد سردرگم نگاه که حالی در

 شد؟ چی -

 .دهد نمی را من به دادن پاسخ فرصت علیش به. خیزد می بر پدربزرگ

 : کند می پرتاب من سمت به را اش رگباري کلمات همیشه از سردتر

 . سپردم اردوان به رو تو اما میریم جا این از ما. اتاقت توي برو -

 . شود می خروجی در راهی من کردنِ قانع براي توضیحی هیچ بدون
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 . گیرد می درد سرم. کوبند می پا مغزم در ها سوال عالمت. کند می درد مغزم هاي خالء

 . دارم یاد به را امیرمحمد اتاق جاي خوب. شوم می ام قبلی اتاق راهی

 . ها پله زیرَ آن

 . هستند درد از فراتر چیزي دردهایش، کند می پنهان دیگران از را خود که انسانی

 خـواهی  مـرور  بـه . هسـت  هـم  درد کلمـه  از فراتـر  دردهـایی  فهمیـد  خواهـد  زمان مرور به کس هر
 . است دردناکتر شمشیر زخم از زبان زخم گاهی فهمید

 . آورم می یاد به خوب را دارم، فضا به شدیدي عالقه بودم گفته امیرمحمد براي که روزي

 او امــا بگیــرد فاصــله دیگــران از دارد دوســت مــن ماننــد هــم او کــه گفــت بعــد امــا خندیــد، اول
 گفـت  مـی  او. هاسـت  بـرزخ  از عبـور  هنـر  بلگـه  مهـم،  گانـه  هفـت  آن نـه  اصـلی  هنـر  است معتقد
 بـا . اسـت  بـوده  قـبال  کـه  مانـد  مـی  همـانی  بـدبختی  و اوج در دشـواري،  و شـادي  در خـوب  انسان

 و هسـتند  پیوسـته  انسـان  هـاي  انـدوه  کـرد  مـی  تاکیـد  او! مهربـان  نگـاه  همـان  بـا  کلمـات،  همـان 
 ! زند می فروپاشیدگی آستانه در که آورند می یاد به حرفهایی با را او دیگران

 . شوم می اتاق وارد

 میـز  روي را اسـت  رفتـه  رو و رنـگ  حـاال  ام، بـوده  پوشـیده  را آن کامـل  مـاه  نـیم  و 2 کـه  کاپشنی
 . گذارم می اتاق گوشه کوچک مطالعه

 . بود نشده تنگ اتاق این براي دلم اصال کنم اعتراف باید

 ! دخترانه پتوهاي و بزرگ پفی تشک با تختی سفید، هاي دیوار با اتاقی
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 . نیست مهم برایم اصال

 .است تر بخش لذت چیزي هر از امیرمحمد با سرگشته و آواره خیابان، و کوچه در گشتن

 . شوند دور افکارم تا دهم می تکان را سرم

 . کشم می بیرون اتاق صورتی فانتزي کشوي از یادداشتی دفتر نشینم، می تخت روي

 بعـد  سـوال  》 مـن؟  مـرواي  گفـت  اردوان چـرا 《: نویسـم  مـی  آن روي بـزرگ  قرمـز،  خودکـار  با
 ایــن بعـد  اسـت؟  ســپرده اردوان بـه  را مـن  پــدربزرگ چـرا  《:  نویسـم  مــی دیگـري  صـفحه  در را

  》 مشکل؟ همه

 اتـاق  دوان دوان. شـوم  مـی  بلنـد  هیسـتریکی  حرکتـی  بـا  ، بعـدي  سـوال  آوردن یـاد  بـه  با همزمان
 . دهم می قرار مقصد را امیرمحمد

 . آیم می پایین ها پله از

 .کند می هدایت امیرمحمد اتاق به را من که هست دري ها پله زیر سالن، آخر

 هـواي . اسـت  گرفتـه  فـرا  تـاریکی  را زمـین  زیـر  جـاي  همـه . وزد مـی  خنکـی  بـاد  در کـردن  بـاز  با
 دنیــاي بــا امیرمحمــد دنیــاي! زیــرزمین دنیــاي همینطــور. دارد فــرق عمــارت هــواي بــا زیــرزمین

 .دارد تفاوت خانه این آدمهاي تمام

 هـر  کـه  اسـت،  روشـن  صـد  المـپ  هـا  پلـه  زیـر . روم مـی  پـایین  اسـت  وصـل  در به که هایی پله از
 . شود می روشن و خاموش دقیقه

 جـاي  یـک  ماننـد . جاییسـت  هـر  از تـر  روح بـی  جـا  ایـن  امـا . اسـت  واقـف  المـپ  زیرنـور  موتورش
 ! افتاده دور اي جزیره یا متروکه
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 ! نیست صد المپ این جز المپی هیچ. آورد می در لرزه به را آدم تن جا، این خنک هواي

 .بلعد می خود در را آدم تاریکی

 ! فهمم می را امیرمحمد چشم همیشگی سرخی دلیل حاال

  خواي؟ می چی -

 . آورد می باال موتور پشت از را سرش همزمان و

 مـی  حـس  لحظـه  یـک  بـراي . دارم مـی  بـر  عقـب  بـه  قـدمی  تـرس . افتد می تپش به ثانیه در قلبم
 . ام شده پرت یخ سطل در کنم

 . گردم می بر اول حالت به دوباره المپ زرد رنگ کم نور زیر امیرمحمد چهره دیدن با اما

 در نگرانـی  از هـایی  رگـه  کـه  صـدایی  بـا . دهـم  مـی  قـورت  گلـویم  کـردن  صـاف  براي را دهانم آب
 : دهم می سر ناله شبیه صدایی ، زند می موج آن

  خوبی؟ -

 .  شود می پخش زمین زیر در صدایش که اندازد می زمین روي را دستش داخل آچارِ

 مغـرور  مـرد  بـودن  عصـبی  یـا  ناراحـت  از نشـانی  ایـن . کنـد  مـی  خـارج  را بـازدمش  گیـرد،  می دم
 .است من

 !زندم که هنوز -

 ! دارد هم حق. است شده ناراحت خیلی است معلوم

 :کنم می اشاره موتور به ابرو با اش روحیه کردن عوض براي
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 ! نمیاي راه اصال آدمها با اما کنی تعمیر رو موتور بلدي خوب -

 مـی  رنگـش  سـیاه  موتـور  صـندلی  بـه  دسـتی  سـپس  شـوند،  مـی  متمایـل  راست سمت به لبهایش
 تکــه و افســرده پســري. دیــدم آن بــا را شکســته امیرمحمــد بــار اولــین بــراي کــه موتــوري کشــد؛

 ! تکه

 ! فهمم می من هم باز نگه، هیچی من پسر) کند می نوچ... (آدمها: امیرمحمد -

 نمـی  را آدمهـا . کـنم  دور اش سـاله  24.5 تفکـر  طـرز  و هـا  بـاور  عقایـد،  از را او تـوانم  نمـی  مطمئنا
 .داشت دوست را آنها توان می اما کرد، دور عقایدشان از توان

 :کنم می تر لب

 ...بگم بهت چیزي یک باید. کنیم ولش-

 . شود می قفل من مصمم نگاه در لرزانش همیشه نگاه. اندازد می باال را چپش ابرويِ

  خب؟ -

 . آید می باال خون و کنم می تف را گلویم در شده مچاله بغض

  چرا؟! کند نمی توجهی

  است؟ شده توجه بی من به نسبت دیگر چرا

 ! است نشده متوجه پس نیست؛ من به نگاهش. پایم می را مضطربش حرکات چشمی زیر

 روزِ بــازي مســخره ماننــد و کشــید مــی آغــوش در را مــن هســتم مطمــئن بــود شــده متوجــه اگــر
 !است شده گرمم من گفت می و زد می ام پیشانی بر اي بوسه مان عاشقانه رابطه اولِ
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 ! نَکُشتی رو پدرت تو -

 ! نفس به اعتماد با مقدمه، بی

  بدزدد؟ من عاشق دل از را خود دارد سعی چرا. کند می پنهان من از را متعجبش نگاه

 .رود می زیرزمین گوشه در دري سمت به

ــه کــه اردکــی جوجــه ماننــد هــم مــن  در را امیرمحمــد ي رفتــه راه افتــاده، راه مــادرش دنبــال ب
 .گیرم می پیش

 شـدن  سـرد  بـا ! مردنـد  رویاهـایم  لحظـه  همـین  در کـنم  مـی  حـس . ام گرفته عمومی عزاي دل در
 .. امیرمحمد اي لحظه

 ! است زندان شبیه ، او اتاقِ

 "قاتل" است شده نوشته قرمز و سبز هاي رنگ با اتاق اي نقره دیوارِ روي

 . کند می ترسناك قبل از بیشتر را اتاق است آویزان اتاق گوشه در که بوکسی کیسه

 .کشد می پنجه افکارم بر امیرمحمد صداي

 تــو! باخـت  مـن  خـاطر  بـه  رو زنـدگیش  پـدرم . شـده  پــر کـه  وقتـه  خیلـی  مـن  مغـزِ  هـاي  خـالء  -
 تــوي. مــروا نکنــی قــاطی مــن بــا رو خــودت بهتــره پــس! نمیــاري در ســر مــن زنــدگی از هیچــی

 ! نیست تو براي جایی من دنیاي
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 داریـم  رفـتن .. رفـت  بایـد . شـود  گیـري  جلـوي  ریختـنم  اشـک  از تـا  فشـارم  مـی  هم روي را لبهایم
 فقـط  دل گذاشـتنِ  جـا  و رفـتن  پـا  بـا ! پـایش  بـا  گـاهی  و رود مـی  دلـش  بـا  کسـی  گاهی! رفتن تا

 . است عذاب و رنج

 . کنم می ترك را اتاق سست هاي قدم با حرف، بدون

 .اند آورده تنگ به را جانم ها سختی و فشارها امیرمحمد، اي یکدفعه تغییر

 . گیرم می پیش در را اتاقم مسیر جان بی روحی با نگران، و مستأصل

 . ندارم جایی او دنیاي در من گفت او که جایی همان. ماند جا امیرمحمد اتاق در من دلِ

 ! گریستم فقط.. ! گریستم. نکرد نگاه چشمهایم به حتی

  کرد؟ نمی نگاه چشمهایم به چرا

 . باشند داشته دوست وقتی گویند، نمی دروغ چشمها: بودم خوانده جایی آید، می یادم

 . شود نابود و بیافتد بلغزد، هایم دست درون از امیرمحمد خواهم نمی من

 . شوم می اتاقش وارد سراسیمه

 .شود می بلند اتاقش رنگ زرد کاناپه روي از سوال، عالمت از پر نگاهی با

  مروا؟ -

 .. ! کشم می آغوش در را او. دهم نمی مجال

ــود دادن دســت از دارد درد ــاطرات معب ــن! خ ــی م ــت خــواهم نم ــتن دوس ــایم داش ــت از را ه  دس
 .بدهم
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 :گیرم می باال را سرم کمرم، دور به دستش شدن حلقه با

 !ندارم جایی تو دنیاي توي من بگو و کن نگاه چشمهام توي -

 .دزدد می من از را اش شرمزده نگاه

 .ماند می برجا پا طوالنی دقایقی تا انتظارم

 . شوم می جدا امیرمحمد از سرعت به بلندي، پاشنه کفشِ لق و تق شنیدن صداي با

 :کند می جور و جمع را خود سریع امیرمحمد

 . کمد پشت برو -

 . کنم می تند پا اتاق گوشه اي قهوه کمد سمت به سریع

 .نشینم می همانجا و جمع شکمم در را دستم همیشه از پریشانتر

 . کند می برخورد کمد با ناگهان که اندازم می پایینتر را سرم اتاق در شدن باز صداي با

 . فشارم می هم روي را چشمهایم مستأصل

 ! نیست تصویر اما هست، صدا

 .است غیرممکن تقریبا بلند کمد این پشت از کردن نگاه

  مامان؟ داري کار چی:  امیرمحمد -

 !اوست مادرِ پس

 :پیچد می اتاق فضاي در گونجا خشک همیشه صداي



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

251 
 

  گفت؛درست؟ بهت رو ها گفتنی اردوان امیر، -

 تجربــه دارم غریــب و عجیــب آدمهــاي ایــن بــا خانــه، ایــن در را عمــرم هــاي لحظــه مســتعبدترین
 ! قبل از مرموزتر لحظه هر. کنم می

 ! باشه راحت تونه می خیالت بله،: امیرمحمد -

  شود؟ می مگر اما.. برو و ات نیمه و نصف عقل روي بگذار پا گوید می دل

 ! بدهم شهادت آمده پیش عجیبِ نائبات این به و بمانم باید

 ! نشو نزدیک اردوان به زیاد و باش خودت مواظب لطفا پسرم،: گونجا -

  مامان؟-: شود می بلند دقیقه چند از پس امیرمحمد نابهنجار صداي

  ؟ جانم -

  کشتم؟ رو اون واقعا من.. پدرم -

 ! پایان بی مسئله یک. افتاد می راه من در مطلق سکوت یک. شود می مال لگد بغضم

 ! بخواب آروم و بخور رو هات قرص! نه.. پسرم نه -

 . کند می احاطه را وجودم سراسر وحشتی ها؟ قرص

 آن از مـاویش  کـه  قرصـی  همـان  نـدارم؟  خبـر  مـن  کـه  کنـد  مـی  مصـرف  قرصـی  چـه  امیرمحمد
 گفت؟ می یخت
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 کــه رازهــایی! دارد کــردن پنهــان بــراي زیــادي رازهــاي چــه عجیــب ي خــانواده نــاجورِ پســر ایــن 
 بـر  اول سـرجاي  بـه  هـم  بـاز  امـا  انـدازد  مـی  راه هـوار  و داد آنهـا  دانستن براي من نیمه نصفه عقل
 !نیافتد تا گرفتم می را اتفاق این دست اول همان از کاش اي. گردد می

 ** 

ــا ــاره تکــرار ب ــاال را ســرم ســوالش دوب ــا دور عجیبــت استرســی. گیــرم مــی ب  را مــن قلمــرو دور ت
 . است کرده احاطه

 :دهم می جواب خالی و پوچ نگاهی با

 !ندارم کاري هیچ امیرمحمد با من -

 . کند می تندتر اتاق دور به را قدمهایش و گیرد می من از عصبانیت با را صورتش

 ...یک پسره اون با تو میشه؟ هم اینطوري مگه خوشگلم؟ دخترم؟ من؟ عزیزه -

 :دهم می جواب حوصله بی نگاهی با اردوان، پیِ در پی هاي سوال از کالفه

 ! اردوان آقا بگید واضح دارید حرفی اگر کنید، می پیچ سوال رو من دارید ساعته نیم -

 . فشارد می هم روي محکم را هایش لب

 :گیرد می من از چشم مهر، با

 . سپرده ما به رو پدربزرگت مروا -

 خبـر  آنهـا  از مـن  فقـط  کـه  ناگفتـه  حرفهـاي  عالمـه  یـک  هسـت،  راز عالمـه  یک سپردن این پشت
 . ندارم
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 طنـابی . انـد  کـرده  درسـت  دار طنـاب  مـن  بـراي  و انـد  شـده  وصـل  هـم  بـه  روزها، این که رازهایی
 ! مرگ جنس از زندگئ براي

 ! مطلق مرگ یک

 ! روح بی امیرمحمد یک

 ! دروغ جنس از زندگی یک

 . نیست ندارم حرفی که معنئ به این زنم؛ نمی حرفی

 :نشیند می اتاق گوشه نفره تک مبل روي

 پـس  هسـتی  دانـایی  دختـر  تـو . داره مشـکل  کـه  ایـه  بچـه  امیرمحمـد  کـه  گفـتم  تو به بارها من -
 . کن دوري ازش تونی می تا

 ! کن تمومــــــش -

 ! تر طعم بد و خشک دهانم و سوزد می فریادم از گلویم

 . کند تدوین چنگیز یاساي من براي و بدهد ادامه را حرفش گذارم نمی

 .هستم نیز خود براي گرفتن تصمیم به قادر پس هستم، عاقلی و بالغ آدم من اگر

ــن ــواهم م ــت نخ ــا گذاش ــش آنه ــن از را آرام ــلب م ــد س ــت. کنن ــت درس ــواري اس ــیده خ  ام، کش
 ! قوي! هستم قوي دختري من اما است؛ کرده طرد را ما پدرم است درست

 ام زنـدگی . بگیرنـد  مـن  از را حیـات  حـق  اردوان همچـون  هـایی  انسـان  نگـذارم  کـه  قـوي  قدر این
 . بگیرند تصمیم من جاي به و کنند غارت را
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 مــی او از کــه نیســت معنــی ایــن بــه ام داده پاســخ گوناگونــاش هــاي پــیچ ســوال بــه االن تــا اگــر
 . رساند می را من خود احترام و محبت این بلکه ترسم،

 ! مهر پر همیشه من براي اما است عصبی. رود نمی کنار صورتم جلوي از مهرش پر نگاه

 ! فهمم نمی هرگز را دلیلش که مهري

 بـه  یـخ  بـا  آتـش  اگـر  امـا  باشـد  خـوب  مـن  بـا  بخواهـد  او شاید. است آتش و یخ مثل هم با رفتارما
 .کرد خواهد نابود را یخ کند، برخورد هم لطافت

 تـا  نشـوم،  احساسـاتی  تـا  زنـم  مـی  هـم  بـه  تنـد  تنـد  را هـایم  پلـک . شـوم  می بلند جا از سردي به
 .نکنند رجوع من به گذشته خاطرات

 را مـن  زنـدگی  کـه  چـالی  سـیاه ! چـال  سـیاه ! نـه  کـه  چـاه . آیـد  مـی  بیـرون  جاه ته از انگار صدایم
 ! مکَد می خود داخل به آرام آرام

 . بیرون برم ماویش با خوام می اجازتون با -

 .شوم می خارج اتاق از کیفم، برداشتن بعد

 . داد خواهند رخ ام زندگی در خوبی اتفاقات شوم، بزرگ اگر ام کرده می فکر همیشه

 درگیــر شــوم مــی آمــاده کنکــور بــراي وقتــی ســالگی، 19 آســتانه در کــردم نمــی تصــور هیچگــاه
 !شوم اتفاقاتی چنین

 تکـه  از کـه  تغییراتـی . انـد  کـرده  بزرگـی  تغییـرات  دسـتخوش  را مـن  زنـدگی  منتظره، غیر اتفاقات
 ! نلرزد بادي هر با که بیدي است؛ ساخته جدید انسانی من شکسته هاي تکه
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 :گیرد می من از را افکارم کاغذ ماویش صداي

 . بریم بیا وایسادي؟ ساعته یک چرا مروا، -

 .دهم می تکان سر فقط ربات، یک مانند

ــر ــمی زی ــه چش ــدي ب ــه امیرمحم ــازه ک ــرزمین در از ت ــارج زی ــده خ ــت، ش ــاه اس ــی نگ ــنم م . ک
 شـده  خـارج  آتـش  کـوره  از تـازه  انگـار  کـه  قرمـز،  چشـم  بـا . خورند می محسوسی تکان دستهایش

 از یخـی  آن درون امـا  اسـت  آتشـین  تیلـه  دو ماننـد  چشـمش  ظـاهر . کنـد  مـی  نگـاه  مـن  بـه  است
 کـس  هـر  از کـه  مـن  درون آتـش  بـا  حتـی . شـد  نخواهـد  آب هیچگـاه  کـه  یخی است، آهن جنس

 ! ام بوده نزدیکتر او به

 کــرده تلنبــار دیــوار آن پشــت در را هــایش رنــج تمــام کشــیده، دیــواري اطرافیــان و خــود بــین او
 . بگذارد میان در دیگران با خووهد نمی هیچگاه که هایی رنج. است

 ! ام دریافته نگاهش از را اینها

 : شوم می کَنده امیرمحمد خیال بی نگاه از ماویش، سمت از بازویم شدن کشیده با

  ببرمت؟ کشون کشون خرید مرکز تا جا این از باید -

 :گویم می باشم، آمده خودم به تازه انگار

 .میام دارم ببخشید نه -

 . کند می باز را در من از جلوتر لبخند با. گیرد من از را رنگش خاکستري چشم
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ــاویش همــراه ــا شــویم مــی ماشــین ســوار م ــوي همانجــا، فکــرم تمــام ام ــرزمین، در جل ــار زی  کن
 .است مانده جا امیرمحمد

 . بندد می برایم را در رنگ مشکی مرتب شلوار و کت با اي راننده

 مـی  تلوزیـون  در کـه  هـایی  زنـدگی  ماننـد  اینکـه  آرزوي همیشـه  نبـودم،  بـیش  کـودکی  که زمانی
 . کشیدم می دوش به را باشم، داشته بود، غیرممکن برایم تقریبا لمسشان و بینم

 ! خوردم می غصه و کردم می فکر ها خانه آن درمورد روز هر

 آن نــه  بســا؟ چــه امــا اســت؛ شــده نصــیبم بهتــر کمــی حتــی هــا، زنــدگی همــان از همــان حــال
 ! قبل انسان آن نه و هست شاد روحیه

 .شد بزرگی فرسایش دچار ام روحیه و زندگی سبک افکار، تمام شب یک در

 :کند می پراکنده ذهنم در را آرامش لطیفش و گرم صداي همان با ماویش،

 و میـاد  اردم فـردا  آخـه . خریـد  ریـم  مـی  بعـدش . پـدرم  پـیش  بـرم  اولـش  خـوام  مـی  مـن  مروا، -
 . بذارم تنهاش خوام نمی دیگه

 :زنم می لب کنم نگاه او به که این بدون

 نیست مشکلی -

 مـثال !  نیسـت  شـوهرها  و زن بقیـه  ماننـد  مـاویش  و اردم رابطـه  گویـد  مـی  مـن  بـه  عجیبـی  حس
  است؟ نرفته بدروم به اردم با ماویش چرا

 ! چه من به اصال
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 .نکنم دخالت دیگران زندگی در گفت می همیشه پدرم

 .... !پدرم آه

 رو اون اومــده تــازه کــه ایــن بــا امــا کــرد، تــرك رو مــا مــادرم ازدواج بعــد ســالها پــدرم: مــاویش -
 ! دارم دوست خیلی

 ! است برگشته که خوب چه اما. است بوده کرده ترك را آنها من پدر مانند هم ماویش پدر

 .است نیامدن هرگز از بهتر برگشتن دیر

 . گشت برنخواهد پدرم دارم یقین که من 

 دسـت  بـه  را پـدرم  توانسـتم  مـی  زمـان  مـرور  بـه  آمـدم  نمـی  جـا  ایـن  بـه  اگـر . بـود  خودم تقصیر
ــپارم خــاطرات ــا. بس ــه حــاال ام ــه ک ــن ب ــده جــا ای ــه هــاي زخــم و ام آم ــازه را ام کهن ــرده ت  ام ک
 در امیـد  سـوي  کـور  یـک  دنبـال  ام داده بـاد  بـر  را هـا  امیـد  تمـام  که حاال. است غیرممکن برگشتن

 !قبل پدريِ به پدري نه و هست امیدي نه لیکن! گردم می طوفان

 شیشـه  تـوپ  بـا  باریشـماز،  دوسـتان  شـب  آن کـه  دري همـان  جلـوي  در ماشـین  شـدن  متوقـف  با
 . شود می تداعی برایم بد خاطرات بودند، شکسته را هایش پنجره

 .. ! بد یا بذارم خوب را اسمش دانم نمی حتی که خاطراتی

 نابودمـان .. پـدر  آه! کـرد  نـابود  را هـا  بـود . کـرد  نیسـت  را هـا  هسـت  تمـام ! کرد؟ کار چه ما با پدرم
 !رفتی و کردي

 . کنم می متوقف را افکارم ام شانه روي دستی گرفتن قرار با
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ــا را ظــریفش و زیبــا چهــره مــاویش ــا لبخنــدي و مهربــان نگــاه ب  کــرده تــر داشــتنی دوســت دلرب
 .است

 ! پدرمه خونه جا این جون مروا: ماویش -

 مغـزم  در بـار  هـزار  شـاید  "پدرمـه  خونـه  جـا  ایـن " معمـولیِ  ي جملـه  همـین  دقیقـا  جمله، همین
 . چرخد می سرم دور تندي به سپس و ایستد می زمان انگاز. شود می اکو

 .چرخند می سرم دور همگی... ها سبزه رنگارنگ، هاي پنجره ها، درخت ها، خانه

 ...! دار نگه دست زمان

 .کند می زندگی من پدر با پدرش شاید

 .کنم می خاطراتم و رویاها نجات وجدانم، دادنِ نجات براي را تالشم آخرین

 :کنم می تر آن از خشکتر زبانِ با را ام شده خشک لب سختی به

 .. ماویش -

  حاضري؟ شدن روبرو براي:  پرسم می خود از. کشم می عمیق نفس

 ! بزن در برو -

 . فشارد می را در زنگ منگی و گیج حالت با من، رفتار از ناشی تعجبی با ماویش

 .. بار سه.. بار دو.. بار یک

 .شود می آویزان گردنش از و رود می من پدرِ آغوش به ماویش. شود می باز در
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 . رود می هم در هایم اخم. کشند می زبانه سو هر از تعجب و ترس

  کنند؟ شوخی من با خواهند می!  ایست؟ مسخره بازي چه این

 : شوند می تبدیل یقین به هایم شک تمام خوشحالی، سر از ماویش فریاد شنیدن با

 ..برات دلم خیلی بــابــا -

 . شونم نمی چیزي دیگر

 پـایم  زیـر  زمـین . شـود  مـی  پرپـر  امیـدم  تمـام  و پـاره  خـاطراتم  پـل  ویـران،  سرم بر هایم آرزو کاخ
 !پابرهنه هم آن ندارند؛ راه این ادامه براي نایی پاهایم. افتم می زمین به زانو با و خالی،

 بفهمـم  کـه  ایـن  نـه  خواسـتم،  مـی  بـودم  خـورده  روزگـار  از کـه  هایی زخم التیام براي را پدرم من
 .است کرده خیانت من به عمرم تمام او

 ! خانوادمان تمام به بلکه من، به تنها نه

 ! لحظه همین در کند، می عوض من براي را راستگویی و خانواده کلی معناي او

 . کنم خفه را خود همینجا بفشارم، را خود گلوي دست با خواهد می دلم

. گیـرم  مـی  زانـو  بـه  دسـت  کنـد،  مـی  صـدا  تعجـب  رنـگ  بـا  مـرا  اسـم  کـه  پدرم صداي شنیدن با
 . دارم می نگه پا سر را خود شده که سختی هر به اما نیست آسان

 مـی  آب یخـی  بسـتنی  ماننـد  دلـم  رنگـش،  جگـري  لبهـاي  و شکسـته  ریـش،  از پـر  چهـره  دیدن با
 . افتد می زمین روي به و شود

 ! بدتر و بدتر حتی! فلسطین جنگ مانند جنگی. پاست به جنگ بطنم در
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 :برم می باال ایست نشانه به قرمز خط پشت از را دستم. کنم می معین قرمزي خط چشم با

 ! نیا خدا رو تو.. نیا جلو -

 تعمیـدم  غسـل  آنهـا  بـا  خـواهم  مـی  انگـار . کننـد  مـی  طغیـان  ام گونه روي به سیل مانند، ها اشک
 .بگیرم را

 :زنم می پس را ها اشک دست پشت با

 کردي؟ رو کار این باهامون چرا چرا؟ -

 . پیداست هایش چشم قعر از شرم، هاي شراره

 :دوزم می چشمهایش به را مأخوذم نگاه

  چرا؟ بگو فقط -

 :کشم می فریاد درد پر

  داشت؟ خبر هم مامان -

 :دهم می تکان طرفین به بغض با را سرم

 . کرد می دق بیچاره زن که داشت اگه.. نه -

 مـی  جـواب  کنـد  توجیـه  را خـود  خواهـد  مـی  کـه  حـالی  در. گـذرد  مـی  قرمـز  خط از راستش پاي
 :دهد

 ... مروا -
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 :اندازم می سر روي را صدایم زنان، زجه. دهم نمی امان

 زنـدگی  بـزرگ  دروغ یـه  تـوي  سـال  همـه  ایـن  کـه  ایـن  آخـه؟  بـدي  توضـیح  خـواي  می رو چی -
  کردم؟

 ! همین.. بِترکاند را آن تا بود مانده دستی منتظر که بود حبابی ما زندگی

 :کنم می شوت خیابان گوشه هاي بطري مانند را بغضم

  اینه؟ برزگر؟ آقاي اینه من؟ پدر اینه -

 :شود می ویران سرم روي دنیا آخرش جمله شنیدن با

 !نیست این تو پدر. نیست این نه -

 نمـی  پـر  بـرایم  تنهـا  نـه  آن مـبهم  هـاي  گوشـه  امـا  کـنم؛  مـی  تکـرار  مغـزم  در بـار  صدها را جمله
 قصـد  گویـا  کـه  بـزرگ  قـدر  آن. شـود  مـی  بزرگتـر  و بـزرگ  ذهـنم  داخـل  سـوال  عالمت بلکه شود
 ! بخوابانی گهواره در را بزرگسال انسانی اینکه مثل. کند ویران را سرم دارد

 :زنم می لب روم می عقب که حالی در بریده، بریده

 ! فهمم نمی وهللا. فهمم نمی.. بابا -

 از را گریـان  پیرمـرد  کسـی ! نیسـت  جـواب  از خبـري  امـا . فشـارد  مـی  هـم  روي محکـم  را چشمش
 .کند نمی خارج ذهنم گهواره

 . کند می پرت پدر از را حواسم ماویش، صداي دفعه این

 :آید می جلو قدم قدم
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 ...حق پدر. دونستم می من. جون مروا -

  زند؟ می حرف حقی چه از

 : زنم می داد ماویش، شده بیان ي ساده جمالت در تفکر اي لحظه بدون

 اینــه حــق؟ اینــه! دیگــه نشــد د گذاشــتید؟ هــم حقــی و حرمــت مگــه! حقــی؟ چــه حقــی؟ چــه -
  حرمت؟

 . اندازد می فاصله حرفهایم میان گریه، از ناشی سکسه

 شــده داده ترتیــب نمـایش  بــراي هایشـان،  دروغ بــراي مـاویش،  بــراي پـدرم،  بــراي. زنـم  مــی کـف 
 .اند نشده پیدا هنوز آن کاران اندر دست که اي

 .بود جالبی بازي! نکنه درد همتون دست! ایواهللا خدا به ایواهللا، -

 مـن  بـه  بهـت  بـا  کـه  هـایی  نگـاه  از شـوم  مـی  دور. دوم مـی  و کـنم  می پشت. روم می عقب عقب
 .فهمند نمی را من  سنگین جمالت معنی که نامفهمومی هاي نگاه. اند خیره

 .کنم می حس سرم پشت را ماویش پاي صداي

 . ایستم می

 قـبال،  شـاید  کـه  پوزخنـدي  کشـم؛  مـی  رخـش  بـه  را لـبم  روي پوزخنـد . گـردم  مـی  بر سمتش به
 . زدم نمی کسی به هم بار یک سالی

 ! جون خواهر ممنون هم تو از -

 .گیرم می مسخره به را صدایم
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 ! آخه کردم اعتماد تو به من -

 . است بلندش پاشنه کفشِ به لرزانش نگاه

 :دهم می ادامه

 ! رسمه این شما کشور تو انگار جون؟ آبجی اعتماد جواب اینه -

 مـی  فریـاد  کننـد،  مـی  خـون  و کـرده  بـاز  سـر  حـاال  کـه  تـنم  بـر  خورده هاي زخم تمام از عصبی،
 :زنم

 ! تموم. شد تموم نمایش جون آبجی.. بود؟ بازي همش مون؟ دوستی بود این -

 .ایستد نمی. دهم می تکان دست تاکسی براي

 :چرخد می باد در ماویش شرمزده صداي

 ...رو تو من اما بود بازي اولش درسته. مروا نشده تموم هیچی هنوز -

 را رنگـش  خاکسـتري  پـالتوي  یقـه  هیسـتریکی  حرکـت  یـک  بـا . گـردم  مـی  بـر  سـمتش  به ناگهان
 :گیرم می مشت در

 ..بده رو جوابم بود؟ بازي هم اون بود؟ بازي هم امیرمحمد نکنه -

 . شود می ماویش دادن جواب مانع راننده،

 :گوید می محترمی صداي با سپس. کند می جدا ماویش یقه از را من دست

- Lütfen sakin olun. eğer gazetelerde basılmış fotoğraflar 

beyefendi Ardavan için çok kötü olabilir 
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 مـی  بـد  خیلـی  اردوان آقـا  بـراي  شـود  چـاپ  روزنامـه  در شـما  هـاي  عکـس  اگر. باشید آروم لطفا( 
 ) شود

 بــا. کــنم مــی نگــاهش هســتند، ور شــعله آن در آتــش از هــایی شــراره هنــوز کــه هــایم، چشــم بـا 
 :کنم می زمزمه لب زیر حرص

 ! نفهم مرتیکه! سرت پشت هم اردوان آقا ببره رو تو باد -

 . ببرد ماشین سمت به را من خواهد می. گیرد می را من دست

  ؟!دیوانه یا فلجم؟ خودم مگر کند؟ می را کار این جراتی چه به

 حیـرت  و عجیـب  اصـال  شـدنم  دیوانـه  پـی،  در پـی  مـبهم  اتفافـات  همـه  ایـن  با! داند می چه کسی
 !باشم راحت تا شوم دیوانه کاش اصال. نیست انگیز

 :کنم می خارج بازویم دور به مرد شده حلقه انگشتان میان از را دستم محکم

- Elinizi çekin ! 

 ) بکش رو دستت( 

 . کند می آزاد را بازویم دور حلقه و کشد می ریشش به دستی بلند، قد مرد

 امــا. کـوبم  مــی محکـم  را آن شـدن  ســوار بعـد  بـاز،  را ماشــین در کـنم،  مـی  دســتی پـیش  خـودم 
 را نــاراحتی ببــرم؟ کجــا را نــاراحتی شــود خــالی حرصــم شــود؟ مــی خــالی حرصــم از کمــی مگــر
 جـانم  بـه  بختـک  ماننـد  کـه  بـدبختی  ایـن  اصـال  ببـرم؟  کجـا  را عصـبانیت  کـنم،  چـال  جـایی  یک

  کنم؟ جدا خود از چگونه را افتاده
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 . کوبم می ماشین کف به پا

 . افتد می راه خانه سمت به راننده ماویش، شدن سوار بعد

 ! ماویش آخر جمله پدرم، آخر جمله هستند؛ مغزم مبهم هاي جا جا مشغول ذهنم راه در

 !بود بازي یک اکران همین شاید اصال. باشد شده تمام بازي کنم نمی باور هم هنوز

 . اندازم می ماویش به را متلزلزلم نگاه. شوم می پیاده ماشین از

 .کند می پرتاب بدنش سمت به را خشم آتشین هاي گلوله آن با که نگاهی

 بـه  اسـترس  و متلزلزلتـر  نگـاهم  خانـه،  داخـل  از آشـوب  صـداي  شـنیدن  بـا . گـردانم  می بر رو او از
 . کند می رخنه وجودم تک تک

 را تـاوان  مفهـوم  خـوب  بنگـرم،  رود مـی  قربانگـاه  سـوي  بـه  کـه  حیـوان  یـک  چشمهاي به اگر حال
 .کنم می درك

 مـی  دار چوبـه  بـاالي  بـر  دگـران  گنـاه  تـاوانِ  دادنِ بـراي  کـه  هسـتم  گنـاهی  بـی  همان معناي من
 . ایستد

 . شود می مغومتر نگاهم هست، موتورش کردن تعمیر مشغول دوباره که امیرمحمد، دیدن با

ــود خــودم تقصــیر. کشــم مــی دل تــه از آهــی  مــی را او نبایــد. شــدم مــی نزدیــک او بــه نبایــد. ب
 ...مرموز ي ممنوعه یک بود؛ ام زندگی ممنوعه انسان همان او. بوسیدم

 هـا  سـختی  تمـام  مـن  بـا  و بـود  کنـارم  در ام بوسـیده  هـا  کوچـه  پس کوچه در را او که حاال...کاش
 .نشاند می ام پیشانی بر آرامبخش اي بوسه و بود کنارم... کاش.کشید می دوش به را
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 تـا  بـود  کـاش . کـرد  مـی  گلبـاران  را موهـایم  خـرمن  اش مردانـه  هـاي  انگشت با و بود کنارم کاش،
 ...نشود ها،کاش کاش

 :کوبد می زمین به نامحسوس حرصی با را آچار

 ! بدقلقید جفتتون -

 مـی  منـت  بـرایش  هنـوز  کنـد  خیـال  مبـادا . گیـرم  مـی  او از را پرحسـرتم  نگاه و خورم می تلنگري
 !کشم

 . شود می جلب است باز من براي دقیقه پنج تقریبا که دري به توجهم

 مـن  مغـزِ  صـداي  امـا  انـد؛  خوابیـده  صـداها  همـه . رسـد  نمـی  گـوش  بـه  آشوب خانه داخل از دیگر
 ! نه

 آمـاده  سـخت  هـاي  صـحنه  بـراي  را خـود  رقصـان  پیـرزن  افتـاده،و  کـار  بـه  درونـم  تیمارستان تازه
 . سازد می

 پـیش  در هـا  پلـه  زبـر  از را اتـاقم  راه خـواهم  مـی  کـه  همـین  امـا  کـنم؛  مـی  طـی  را راهـرو  سـریع 
 .کند می میخکوب جا در را پاهایم سالن وسط از صدایی گیرم

 ...دخترم-

 ! ام زندگی شوم مرد همان گردم؛ می بر صدا سمت به

 دهـن  بـدجور  مـن،  پـدر  همـان  یـا  پـدرش  کنـار  مبـل  گوشـه  در مـاویش،  زیـر  بـه  سر و آرام ژست
 .کند می کجی
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 ! پدربزرگ حتی. هم علیش جاست، این مروا حال

 حمایـت  بـراي  گـرمش،  آغـوش  بـراي  اسـت؛  شـده  تنـگ  بـزرگم  بـرادر  بـراي  دلـم  قـدر  چـه  خدایا
 ! هایش

 کــه دري درچــوب چهــار در انــد، بســته یــخ آن از هــایی مــوج کــه امیرمحمــدي آرامــبخش نگــاه
 .کند می اندازي راه را شدید برفی بارش تنم در نیست ش متوجه هیچکس

 :دهم می قورت ترس، چاشتی با را دهانم آب

  چیه؟ -

 : دارم می بر عقب به قدمی. شود می نزدیک من به اردوان

 ! بردارید سرم از دست -

 را درونـم  گـرگ  آن خـواهم  نمـی . کـنم  کنتـرل  را خـود  خـواهم  مـی  هسـت،  تـوانم  در که جایی تا
 هـیچکس  بـراي  نـاراحتی  تـا  بمانـد  نهـان  خـواهم  مـی  کـنم؛  آشـکار  را شود می آشکار ندرت به که
 .نیاید وجود به

 :کشد می اش رسیده گردن تا ریشِ به دستی اردوان

 ..نباشه مساعد موقعیت شاید. بدونی رو چیز همه که وقتشه امشب -

 : دوزم می اردوان هیوالیی سیاه هاي چشم به تلخی پوزخند

 .دیدم شنیدم، فهمیدم، بگید؟ رو چی -

 :گویم می پدربزرگ به رو آشفته، ظاهري با
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 .. بگی اومدي کنی؟ توجیه رو پسرت اومدي -

 .دارم می بر عقب به قدمی و خفه نطفه، در حرفم. پراند می سرم از برق مروان، ي نعره

 ! بد اتفاقهاي ملکه.. هه! کشیدي؟ درد تو فقط کنی می فکر! بســــه -

 ! نیست خودم دست کنم؟ کار چه. هستم شوم اتفاقهاي ملکه من. گوید می راست مروان

 دوسـت  کـس  هـیچ . کنـد  نمـی  خـود  بـا  را ترسـناك  کارهـاي  ایـن  عـاقلی  انسـان  هـیچ  که بود اگر
 مـی  تـالش  خـود  آینـده  بـراي  دارنـد  سـالهایش  و سـن  هـم  تمـام  وقتـی  سـالگی،  19 سن در ندارد
 .شود اتفاقاتی چنین دچار کنند،

 بلنـدتر  را هـایش  غـم  کـوه  خـواهم  نمـی . اسـت  ناراحـت  هـم  او. زنـم  نمـی  حرف مروان حرف روي
 .کنم

 :آید می جلو اردوان

 کـه  گذاشـتی  سـنی  بـه  پـا  تـازه  تـو .. مـروا . پنهانـه  حقیقتـا  خیلـی  هنوز. بدونید رو چیز همه باید -
 !شدنه روبرو وقت پس بایستی، خودت پاي روي خودت، تونی می

  شود؟ می مگر اما! نکن گوش. برو و ات نیمه و نصف عقل روي بگذار پا گوید می دل

 .شود می کشیده ها غصه و ها حتم دست به وجودم ي شیره ذره، ذره نفهمم اگر

 .کنم می تف بماند ترکیدن نوبت در بعدا که خلوت کنج یک گلویم، ته به را بغضم

 :پرسد می تنشش، پر هاي چشم با مروان

 حقیقتی؟ چه -
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 :دارد می بر خیز جایش، در

 .بشنوم دروغی هم باز خوام نمی دروغاتون، شنیدن از خستم -

 . کند می وادار نشستن به را او دست با پدربزرگ،

ــدربزرگ خاکســتريِ گــرد و درشــت چشــمهايِ ــور زیــر پ ــر درخشــان هــا لوســتر ن . اســت شــده ت
 را او چشــمهاي االن بــه تــا و گــرفتم مــی قــرض او از را هــا آن بــودم بچــه وقتــی کــه چشــمهایی

 !نه را خود اما دارم

 :آیم می خود به پدربزرگ بم صداي شنیدن با

 !  نکنیم خفه رو اونها بهتره. میشن بزرگتر بشن، دفن ها حقیقت اگه -

ــدر آن ــنم در ق ــیچ ذه ــاي پ ــزرگ ه ــده و ب ــتند خمی ــه هس ــایی ک ــراي ج ــوم درك ب ــرف مفه  ح
 .نیست پدربزرگ

 :کند می تر لب. نشیند می دیگران از باالتر مبل روي اردوان

 از اخـتالف  نداشـتن  خـاطر  بـه  امـا  کـردیم  نـامزد  بـاهم . بـودم  دختـري  عاشـق  پـیش  سـال  چند -
 بعـد  مـاه  یـک  اون مـن،  از شـدن  جـدا  بعـد  امـا  بـودیم  نـامزد  سـال  دو تقریبـا  مـا . شـدیم  جدا هم

ــیلش هیچگــاه کــه ســریع ازدواجــی. کــرد ازدواج ــرام دیگــه امــا. نفهمیــدم رو دل ــود مهــم ب ــا نب  ت
 .بفهمم رو دلیلش

 

ــنم، خالصــه ــیش ســال دو ک ــر ســریع ازدواجِ دلیــل پ ــوردعالقم دخت  اون دلیــل. شــد مشــخص م
 بود دختري
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 مـی  و خواسـتم  مـی  رو دختـرم  شـده  کـه  قیمتـی  هـر  بـه  مـن ) بـاردار . (بـود  بـدنش  در من از که
 اون عمــه عاشــق مــن حــال. بیــاره مــن پــیش رو دختــر تــا کــردم خــواهش پــدربزرگش از. خــوام
 ! کیه دختر اون فهمیدید تون همه کنم فکر.. بودم دختر

 .هست نامفهومی هاي تکه آخرش جمله پشت

 شـوك  شـدت  از. زد مـی  چنـگ  ام سـینه  بـه  هـاش  دسـت  بـا . کوبیـد  می ام سینه به تند تند قلبم
 . کنم باز را دهانم توانستم نمی حتی

 . آید می من سمت به لبخند با اردوان

 . است شده داغ آتش کوره مانند سرم

 کسـی  چـرا . کنـد  بیـدار  خـواب  از را مـن  نفـر  یـک  بازیسـت؟  چـه  ایـن  خـدایا .. نه است؟ من پدر او
 ! نیست؟ خواب حقیقت این چرا نیست؟

 . غلتند می ام گونه روي و کنند می باز را خودشان راه ها اشک

 .خورم می زمین گیرم، نمی سفت را ام شده شل زانوهایم

 .ام چشیده را خوردن زمین تلخ طعم همیشه که من براي ایست، مزه چه آسمان اصال

 . ایستم می و گیرم می زانو به دست است، کرده احاطه را وجودم تمام که ناباوري حسِ با

 .است افتاده راه به سیالب ام گونه سرزمین در. هستند تر طغیانگر رودي، هر از هایم اشک

 وجـه  از یکـی  فقـط  تـازه  کـه  اي معادلـه  نـدارم؛  را مجهـولی  هـزار  معادلـه  این حلِ توانِ بیچاره منِ
 .است گردیده آشکار آن هاي
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 .است نبوده درست ام شنیده که حقیقتی بفهمم تا زنم می چنگ دري هر به

 مـی  بـر  خیـز  سـویش  بـه  ناگهـانی  حرکتـی  بـا . افتـد  مـی  امیرمحمـد  ماننـد  پوتین کفشِ به نگاهم
 . دارم

 :پیچم می ام زده یخ و سرد هاي انگشت میان را اش یقه درگم، سر

 تـاوان  اتفاقـات  ایـن . بگـو  چیـزي  یـه  خـدا  رو تـو ! نیسـت  تـو  بابـاي  هیوال اون بگو تو.. امیر بگو تو -
  منه؟ گناه کدوم

 شکسـت  از نشـان  کـه  مـن،  از تـر  آشـفته  لحنـی  بـا . زنـد  مـی  پـس  کاپشـنش  یقه روي از را دستم
 :گشاید می لب دارد اش درونی

 ! واقعیته فهمیدن اون باشه؛ دادن تاوان تر سخت چیزي اگر -

 ** 

 ] کل راوي[ 

 نــه دیگــر. نیســت لــرزانش نگــاه در خاصــی چیــز هــیچ. دوزد مــی اســتانبول شــهر بــه را چشــمش
 .زد می جرقه معشوق با دیدار از که شوقی برقِ نه و هست نگاهش در عشقی

 .  هستند دادن رخ حال در بزرگتري هاي تراژدي اش زندگی پرده پس در داند می

 .هستم شده نفرین انسانِ یک که دارم باور. شومم قدر چه که گفت می خود با

 مـی  او بـه  هـا  دسـت  زبـري  بلنـد،  هـاي  نـاخن  گرمـا، . گیـرد  مـی  قرار اش شانه روي مادرش دست
 .فشارد می دست در مهر با را او بازوي مادرش که فهمانند
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 نـدارد  بلنـد  هـاي  نـاخن  او دانـد  مـی  خـوب  امـا . فشـرد  مـی  را دستش خیاالتش مرواي داشت آرزو
 . کنند اذیت را او هایش انگشت زند، می دست بازویش به وقتی که

 : اندازد می چنگ مغرورش پسرِ گوش بر خانم گونجا مهر پر صداي

 چنــین هــا خــانواده همــه تــوي بــاالخره. گــذرونیم مــی رو ســختی روزهــاي داریــم مــون همــه -
 . افته می اتفاقاتی

 ! اي مسخره سخن چه! افتد؟ می اتفاقاتی چنین ها خانواده همه در

 هسـتند  هـایی  خـانواده  محـدود . خواننـد  مـی  قاتـل  را پسرشـان  کـه  هسـتند  هایی خانواده محدود
 . دارند می نگه دور دارد دوست که کسی از را پسرشان که

 . داند می هم امیرمحمد و دهد نمی رخ ها خانواده همه در اتفاق این! نه

ــد نمــی حرفــی هــیچ ــاي گــوش. زن ــانم گونجــا ه ــراي خ ــاي شــنیدن ب ــرم امیرمحمــد حرفه  مح
 . نیستند

 : سازد می سرد دل خود از را مادرش امري، جمله یک با تنها

 !بذار تنها منو -

 .یابد نمی اتمام حرف این با خانم گونجا ي ساله چند و چندین اصرار اما

 :برد می اش شرابی موهایش در دستی

 .نکن تر سخت رو اوضاع هات خلقی کج با پسرم، -

 :دارد می بر خیز مادرش سمت به امیرمحمد،
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 دور دارم دوسـتش  کـه  کسـی  از رو مـن  خوایـد  مـی  کـه  اینـه  سـختی  چیـه؟  سـختی  دونـی  می -
 مـن  داریـد  شـما  کـه  اینـه  سـختی  باشـید،  چیـز  همـه  حـاکم  خوایـد  می که اینه سختی دارید، نگه
 ... رو

 :گیرد می قرار پسرش لب روي گونجا دست

 بــوده دختــر اون و تــو بــین جــدي چیــز بفهمــه اردوان اگــه! نــزن رو حــرف ایــن دیگــه... هــیس -
 !نکن پافشاري. شه می بدتر اوضاع

 .بکشد دست دارد دوستش که کسی از امیدمحمد که هاست حرف همین با مگر

 بشم؟ خوب من خواستی نمی تو مگه مامان، -

 در تـازه  جـانی  انگـار . شـود  مـی  پدیـدار  هـایش  چشـم  در برقـی  حـرف  ایـن  شـنیدن  با خانم گونجا
 .شود می دمیده بدنش

 

 ایـن  امـا  اسـت،  خسـته  همیشـه  ماننـد  صـدایش . کنـد  مـی  شـوت  را پایش جلوي بطري امیرمحمد
 . است شده اضافه آن به هم خش دفعه

 سـالها . دختـر  ایـن  مثـل  دادیـد؛  فـریبم  سـالها . مـروا  مثـل  کـردم؛  زنـدگی  دروغ تـوي  سـالها  من -
 هـر  گـرفتم،  فاصـله  آدمهـا  همـه  از کـردم،  زنـدگی  کـابوس  تـوي  کـنم؛  زنـدگی  آدم مثـل  نتونستم

 بـا  مـن ! بزنـه  یـخ  مـن  مثـل  نذاریـد . بشـه  مـن  مثـل  هـم  دختـر  این نذارید. کردم مرگ آرزوي روز
 .شم می درمان اون با من! مامان خوبم اون
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 هــم امیرمحمــد خــود حتــی. نداشــت دســت در را امیرمحمــد کنتــرل وقــت هــیچ خــانم، گونجــا
 رشـته  سـر  سالهاسـت  کـه  بـود  کالفـی  پسـر  ایـن  زنـدگی . نداشـت  دسـت  در را خود زندگی کنترل

 .است شده خارج دسترس از آن

 .. خوام می رو تو خوبی همیشه من پسرم: گونجا -

 را او خـوبی  گونجـا . کننـد  مـی  دریافـت  را کلـی  پیـام  جملـه  ایـن  شـنیدن  بـا  امیرمحمـد  گوشهاي
 .نگرد می موضوع به خود دید از فقط خواهد، نمی

 ** 

 .گذرد می امیرمحمد شدنِ گم از هفته یک

ــروا ــنج م ــاق ک ــاي در خــود، ات ــر دری ــش تالطــم پ ــا و دســت غم ــی پ ــد م ــی. زن ــد نمــی حت  دان
 . است شده گم امیرمحمد

 . زند می حرف کسی با نه خورد، می غذایی نه

. زنـد  مـی  صـدا  را دختـرکش ) مـروا  عمـه ( مهـال  اصـرارهاي  بـه  توجـه  بی ایستاده، در پشت اردوان
 هـم  بـودن  قبـل  مثـل  بـراي  جـایی  انـد،  کوبانـده  دختـر  ایـن  سر بر که هایی پتک چنین با مگر اما

 !  هست؟

 پنهــان بــزرگ هــاي حقیقــت اگــر کننــد، مــی پنهــان را بــزرگ هــاي حقیقــت بــزرگ، دروغهــاي
. کنـد  مـی  تکـه  تکـه  را انسـان  شـود  منفجـر  وقتـی  کـه  بمبیسـت  ماننـد  شوند رو دفعه یک و شوند
 مـی  طـول  انسـان  یـک  هـاي  تکـه  چسـپاندن  امـا  چسـپاند،  هـم  به توان به را گلدان هاي تکه شاید
 !بگذرانی رس از را ها برزخ باید کشد؛
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ــرار اردوان شــوهرش شــانه روي مهــال دســت ــاره را موهــایش. گیــرد مــی ق ــر دوب ــرده ف  اســت؛ ک
 . دارد دوست اردوان که همانطور

  شام؟ براي بریم عزیزم، -

 تـک  یـاد  بـه  را او کـه  چشـمهایی . اسـت  گـردش  در مهـال  رنـگ  خاکسـتري  چشمِ روي اردوان نگاه
 . اندازند می دخترش

 :گوید می گرفته صدایی با و اندازد می جلو را مهال دست با. کشد می آه

 . عزیزم بریم -

 نخواهـد  خـوبی  پایـان  دانـد  مـی  مطمئنـاً  کـه  کـرده  پـا  بـه  اي مسابقه خود، ذهن میدان در اردوان
 .داشت

 ! است شیر دم با کردن بازي او تفریح داند نمی امیرمحمد، با کردن زندگی سالها از پس

 . نشینند می میز سر

ــا. اســت تــر ناراحــت همیشــه از گونجــا  امیرمحمــد اي یکدفعــه شــدن پیــدا و شــدن گــم اینکــه ب
 سـالگی  4 در هنـوز  او ولـی  دارد سـال  24 پسـرش، !  دیگـر  اسـت  مـادر  امـا  نیسـت  جدیـدي  اتفاق

 . زند می پا و دست پسرش

 :پرسد می اردوان از دار خش صدایی با

 !  شد هفته یک نداري؟ خبري امیر از -

 :اندازد می گونجا به خصمانه نگاهی چشم گوشه از اردوان
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 !  ابریه زیادي هواش روزها این که دونی می. مروأم درگیر -

 کنایــه بــا اسـت،  نخــورده مشــامش بـه  خــوبی بــوي خقیقـت  ایــن فهمیــدن از گویـا  کــه باریشـماز، 
 :کند می زمزمه

 !  رفتن همه اومد مروا -

 تلخـی  پوزخنـد  بـا  سـپس  شـود  مـی  جـا  بـه  جـا  جـا،  در اش ذاتـی  خشـکی  همـان  با خانم، گونجا
 : دهد می را اردوان جواب

 اون اگـه ! کشـوندینش  روز ایـن  بـه  شـما . نداشـت  جـایی  خونـه  ایـن  تـوي  وقـت  هیچ که من امیر -
 . شد می بهتر پسرم حال شاید شد نمی خونه این وارد دختر

 حاضـر  افـراد  همـه  تـن  بـر  صـدایش  کـه  کنـد  مـی  رهـا  بلـورین  ظـرف  در طـوري   را چنگال اردوان
 .اندازد می چنگ

 . گیرند می قرار هم روي گونجا هاي چشم

 :پیچد می گونجا سر در اردوان، فریاد

 خـرج  کـم  مگـه . نداشـت  جـایی  خونـه  ایـن  تـوي  کـه  بـود  تـو  مـریض  پسـر  ایـن ! منه دختر اون -
ــاریش ــردیم؟ بیم ــتم ک ــتش نگف ــتان بفرس ــوب تیمارس ــه؟ خ ــم بش ــرج ک ــیلش خ ــردم؟ تحص  ک

  ندونستمش؟ خودم بچه از دانشگاه؟ نفرستادمش

 :کند می سفت و شل را گونجا گلوي صدایش

 ایـن  امیـر،  ایـن  شـه؟  مـی  درسـت  خـراب  ذات مگـه ! عـاره  پـا  تـا  پسـر  ایـن ! نـه  بگو نکردم اگه د -
 هـاش  دردسـر  تمـوم  بـا  هـاش،  مسـئولیتی  بـی  بـا . کـردم  تحملـش  سـال  همـه  این. مریضه تو پسرِ
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(  دزدیـد  دخترمـو  کـرد؟  کـار  چـی  ببـین  امـا  دادیـم؛  جـا  خونـه  توي رو شوهرت قاتل. اومدیم کنار
) کشـد  مـی  هـم  بـه  کنـد  پـاك  دسـتش  از را کثیفـی  خواهـد  مـی  کـه  آدمـی  مانند را هایش دست

 !نرو دردسر دنبال هم تو. شه گم بره بذار. نمیشم ناراحت اصال! بست رو فلنگ هم بعد

 . بودند کرده باز سر حال شدند می ریخته خلوتش در فقط که گونجا، هاي اشک

 بـه  را خـواهرش  خـورده  زخـم  دل هـایش  حـرف  بـا  تـا  بـود  گرفتـه  را خـود  جلوي اردوان بود سالها
 . پاشید آن روي به ها نمک و باز، را ساله 18 پنهان زخم. نتوانست اما نیاورد، درد

. اسـت  همـه  از پشـیمانتر  هـم  او خـود . انـد  اردوان حرفهـاي  شـوك  در همگـی . اسـت  بسـته  یخ جو
 ! سود؟ چه سهراب مرگ از پس دارو نوش اما

 . هستند تر برّنده شمشیري هر از زبانها زخم گاهی

 شــود، خــارج دهــان از اگــر حــرف امــا شــود، درمــان شــاید زخــم یابــد، التیــام شــاید شکســته دل
 ! شود نمی برگردانده

ــا ریــزان، اشــک حــرف، بــدون گونجــا  روي از را اش تکــه تکــه قلــب رنــج و درد از پــر چشــمهاي ب
 هـایش  تکـه  بعضـی  کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـی . رود مـی  گیـرد،  می میز به دست. کند می جمع زمین

 !دلگرمی و اعتماد احترام، مانند هایی تکه است؛ گذاشته جا را

 :گوید می پدرش به رو طلبکار هایی چشم با باریشماز

 !باباجون داره حدي هم خودخواهی. زدي رو حرفهایی چنین عمه به نشد خوب -

 :کند می چِفت را باریشماز دهانِ محکم صدایی با اردوان
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! گونجـا  نـه  روانـی،  اون نـه  دارم، رو تـو  ي حوصـله  نـه . بـرو  پاشـو  کنـی  قهـر  خواي می هم تو اگه -
 !گمشیــــد

 . دارد می بر اطرافیان تمام گوشِ از پرده تیزش، و رگه دو صداي با اردوان

 .شد نمی طور این که بود اگر نیست؛ خودش دست کنترلش

 کـه  زنـد  مـی  پـس  طـوري  پـا  پشـت  بـا  را میـز . شـود  می تر آلوده همیشه از باریشماز چشمِ لجنزارِ
 .خورد می محسوسی تکان

 : کشد می فریاد میز، به دست

 رو خـانواده  داري شـنوه؟  مـی  گوشـت  میگـه  زبونـت  کـه  رو چیـزي ! بـرم  شـکلت  اون قربـون .. بابا -
 !  خداحافظ من از. پاشونی می هم از

نمــی و خواســت نمــی پســر وقــت هــیچ اردوان. کنــد مــی غوغــا همــه گــوش در پــردردش فریــاد 
 ! دارد دلیلی بی تنفر خانه این مردهاي همه از باریشماز، از اردم، از امیرمحمد، از. خواهد

 رنگـی  کـم  نقـش  آنهـا  دادن رخ در او بـودن  کـه  اتفاقـاتی  تمـام  شـاهد  و ایسـتاده  ها پله پشت مروا
 ! اشک فقط... همین. ریزد می اشک و هست ندارد،

 بــراي ســودي چیســت؟ اشــک فوایــد اصــال کنـد؟  مــی خــوب را درمــان بــی درد اشــکی کــدام امـا 
  دارد؟ کسی

 .است ترکیده ممنوعه بمبِ و شده گم امیرمحمد داند می حال

 . ندارد جایی خانواده این در او که کرده قبول را تلخ حقیقت این مروا، مغز
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** 

. صداسـت  بـی . کشندسـت . گرفـت  یـاد  بشـه  کـه  نیسـت  چیـزي  دونـی؟  مـی ! چیه؟ تنهایی واقعا -
 ! هست اون نباشی، تو

 :اندازد می فاصله حرفهایش بین تلخی پوزخند

ــا - ــاز رو چشــمت وقتــی از شــده حــاال ت ــا! (باشــی؟ دلیــل دنبــال کــردن زنــدگی بــراي کنــی ب  ب
 بـی  و گـاه  هـاي  تلفـن  مامـانم،  ي شکسـته  نگـاه . شـده  مـن  بـراي ) دهـد  مـی  ادامه مانند آه صدایی

 دلیلـی  کشـیدن  نفـس  بـراي  تـونم  مـی . اومـد  زنـدگیم  بـه  هـا  بـدبختی  قعر از که مروایی یا تو، گاه
 ! کنم؟ پیدا

ــه دســت  بــی از نشــان ، آن دور هــاي ســرخی ، رنگــش ســیاه هــاي مردمــک. کشــد مــی دهــان ب
 . دهند می روزه چند هاي خوابی

 مـی  در پـا  از را او کـه  شـد  مـی  ور حملـه  طـوري  خـاطرات  گـرگ  گلـه  امـا  بخوابـد،  خواست می او
 . دهد می رخ خوابش رخت در صدا بی شب، هر که اي حمله. آورد

 بـه  خیـره  امیرمحمـد . آورد مـی  بـاال  را اردم سـر  غمگیـنش  صـداي . انـدازد  مـی  باال دیگري گیالس
 :  امیرمحمد چشم به خیره مستی، نیمه حالت با اردم و آسمان

 تنهـایی  هـم  شـاید ) انـدازد  مـی  بـاال  شـانه . (رسـونم  مـی  آسـیب  بهـش  زنم می دست چی هر به -
 بایـد  مـن  بیـارم؛  دووم میشـه  کـه  جـایی  تـا . بکشـم  عـذاب  تـونم  مـی  کـه  جایی تا باید. منه نفرین
 ! بدم تاوان
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ــی ، اردم ــد م ــه دان ــی ک ــد نم ــواهرزاده توان ــش ي خ ــه را سرکش ــت هیچگون ــدهی تح ــود فرمان  خ
 . بگیرد

 .شود می امیرمحمد چشمهاي تاریکی مسخِ

ــایقی ــه طــوالنی، دق ــدبختیِ ســیاهی در کوکوران ــا و دســت چشــمش ب ــد مــی پ ــا. زن  از تلنگــري ب
 :پرسد می ویج و گیج. آید می خود به امیرمحمد سوي

  بریم؟ -

 نشــان آویــزانش ي لوچــه و لــب. دوزد مــی دریــا بــه را چشــمش شــده خــم گردنــی بــا امیرمحمــد،
 .است ساخته النه وجودش کنجِ کنج، در درد دهد، می

 ! شد؟ می عمو داشت سیبل اگه من عمه میشه؟ درست چی همه برم، اگه-

 : گوید می محکم،. شود می جا اردم دل در مته مانند سوزناکش، آه

 ! مادرت به برگردي باید تو اما. نه -

 :زند می لب هستند، دست از شده رها کالفی مانند که هایی چشم با امیرمحمد

 مـی  احضـار  رو مـن  کـه  هسـتند  هـا  انتخـاب  ایـن  کـنم؛  مـی  انتخـاب  کـه  نیسـتم  من این گاهی -
 ! کنند

 ! دریاست پندارد می که زد می پا و دست باتالقی در اردم،
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ــد نمــی ــاز امیرمحمــد خواه ــل ب ــه را خــود عق ــازي ب ــرد ب ــا. بگی ــی دلــش ام ــد م ــردد، خواه  برگ
 کـه  خواهـد  مـی  را مـاویش  زمـانی  او. بخواهـد  را جسـم  فقـط  کـه  نیسـت  آدمی. ببیند را همسرش

 . نیست کافی او براي تنها جسم باشد؛ او به متعلق روحش و جسم

ــا نیســت، او آن از مــاویش روح فهمیــد کــه زمــانی  مــی. کــرد حجــت اتمــام خانــه اعضــاي تمــام ب
 جسـم  مالـک  تنهـا  اگـر  دانسـت  مـی  امـا  بـود،  جـوان . شـود  معلـوم  تکلـیفش  تـا  بماند دور خواست

 روزهـاي  تنـدیس  اش خانـه  مـرد  کـه  زنـی  بـراي . کنـد  عـزاداري  عشـقش  براي باید بعد سالها شود
 .است بودنشان معشوق

 ! داند نمی اما اوست، به متعلق تماما دیگر ماویش گردیده؛ درخشان تکلیف حال

 : گوید می است غرق خود دنیاي در که امیرمحمد، به رو

 .... شده راضی چطور سابقش پدر یعنی مروا، پدر -

 :اندازد می سکته اردم کلمات بین امیرمحمد، خشن صداي

 . بکشم عذاب و بشنوم خوام نمی! دایی کن بس -

 نمــی را کشـیدنش  عـذاب  و دارد دوسـت  را امیرمحمـد  او. شـود  مـی  تمـام  جـا  همـین  اردم، اصـرار 
 . خواهد

 . بیوفته و بلغزه دستت از عشقت نذار و برو. برو میشی، ها انتخاب باعث تو گاهی -

  ؟! است شده پرپر امیر هاي امید تمام که وقتی فایده؟ چه

 . بینند می بد آنها دوي هر شود نزدیک دختر این به اگر کرده، گوشزد او به مادرش



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

282 
 

 هاي رگه که اي خنده. خندد می بگیرد، چشم دریا از که این بدون

 . رقصند می آن درون درد

 رسـوخ  هـم  تـو  مـخ  بـه  مـن  عقـل  کپـک  کنـه  مـی  فکـر  ببینـه  رو تـو  اردوان اگـه  دایـی ! عشق؟ -
 گذاشتن؟ هم عشقی مگه! توبه الهی! کرده

** 

 ]مروا از نقل[ 

 دقیقـه  چنـد  تـا  اسـت؛  نـو  سـال  گوینـد  مـی . کـنم  مـی  نگـاه  حیاط به زده، باران ي پنجره پشت از
ــیش ــن همگــی پ ــا ای ــد جمــع ج ــدرم،. بودن ــروان، پ ــیش، م ــاویش، عل ــه، اردوان، باریشــماز، م  عم
 ! پدربزرگ و گونجا

 آدم یـک  ردپـاي   ،فقـط  الحـالم  اَحسـنِ  از کـه  وقتـی  شـود،  حـوِل  کـه  نمانـده  حـالی  مـن  براي اما
 !مانده رفته

 . گشت نخواهد بر امیر گفت می باریش. انتظارند غرق هایم چشم

 . نگذشت امیرمحمد خاطرات گذشت؛ سال یک

. دارم مــی بــر تخــت روي از را تلفــن. شــود مــی ســرم برگشــتن باعــث تلفــنم، پیــام اعــالن صــداي
 . ترکیه کد با ناشناس اي شماره

  " ببینمت؟ تونم می امروز هستی مساعد اگه سالم، "
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 گـاه  گـه  کـه  بسـته  لبهـاي  همـان  بـا  سـردرگم،  نگـاه  همـان  با. شناسم می را او پروفایلش عکسِ از
 .زنند می خودخواهانه هاي حرف و کنند می بازیگوشی

 فراموشـی  بـه  را مـن  االن بـه  تـا  بـود  او جـاي  کـس  هـر . زنـد  مـی  جوانـه  لـبم  روي کوچکی لبخند
 . بگوید تبریک من به را نو سال که این نه سپارد، می

 بـه  رفـتن  نشـینی  خانـه  مـاه  چنـد  بعـد . باشـد  خـوب  هـم  خـودم  براي شاید ساواش با رفتن بیرون
 . شوم رها تنهایی اسارت از کند می کمک گردش، و کافه

 خـود  زنـدگی  بـراي  خـودم  خـواهم  مـی  بـزنم؛  پـا  و دسـت  دروغ بـاتالق  در خواهـد  نمـی  دلم دیگر
 . باشم ناخدا طوفانی دریاي این در

 :دهم می جواب

  بیاي؟ تونی می کی سالم، -

 :دهد می جواب که گذرد نمی اي ثانیه

  بیام؟ االن -

 . هست و بوده عجول همیشه. زنم می لبخند

 .باش منتظرم در جلوي دیگه ساعت نیم -

 سـمت  بـه  مانـده،  جـا  ام گونـه  روي لبخنـد  از ردي هنـوز  کـه  حـالی  در. مـانم  نمـی  جوابش منتظر
 . روم می کمد
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 انبـوه  میـان  از را اسـت  زانـویم  روي تـا  رنگـش  سـیاه  کوتـاه  دامـنِ  بـا  کـه  قـایقی  یقه گلبهیِ لباس
 . کشم می بیرون لباسها

 . پوشم می هم را رنگ سیاه شلواري جوراب

 . بندم می اسبی دم مدل رسند، می گردنم زیر تا که موهایم آینه، جلوي

. دارد فـرق  آسـمان  تـا  زمـین  امیرمحمـد  بـا  رفـتن  شـوقِ  آن بـا  رفـتن  شـوق  ایـن  دانـم،  می خوب
 .ماند جا کَند دل او از امیرمحمد که موقع همان زیرزمین، در همانجا قبل مرواي

 خــارج اتــاق از کاپشــن بــدون و گــذارم مــی کـیفم  در را تلفــنم گوشــی، اعــالن صــداي شــنیدن بـا 
 .شوم می

 . شده تر گرفته همیشه از من براي خانه این جو اما نیست، قبل سردي به هوا دیگر

 .کند می صادر را ایستادنم حکم سالن داخل از اردوان صدايِ

  دخترم؟ -

 خــارج اردوان دهــانِ اي کلمــه اگــر کــه هســتم بــاروتی مخــزن ماننــد. گــردم مــی بــر ســمتش بــه
 .شد خواهم منفجر شود

 مـی  لـب  مهـرش  از پـر  چشـمِ  بـه  خیـره . ایسـتم  مـی  جلـویش . دارم مـی  بر قدم سمتش به محکم
 :زنم

 عشـقت  شـکم  تـوي  کـه  اي بچـه  اون تـا  کنـد  جـون  دیگـه  یکـی  کرد، پدري دیگه یکی! دخترم؟ -
 پـدربزرگ  کـه  حـاال ! اینـه؟  پـدري ! بکشـی؟  یـدك  رو پـدر  اسـم  تـو  حاال شه بزرگ و بکشه قد بوده
 .پدرمی تو بشه دلیل تونه نمی فروخت رو من
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 خـالی  دلـم  کـردم،  مـی  پرتـاب  سـمتش  بـه  آتشـین  هـاي  گلولـه  ماننـد  کـه  اي کلمـه  چنـد  این با
 ! نابهنجار کلمات از پرم شود؛ نمی

 چنگـال  در را چیـز  همـه  خواهـد  مـی  کـه  اي گربـه  ماننـد  اسـت،  منطـق  و عقـل  بی انسانی اردوان
 .بگیرد خود

 . دهد می نوازش را صورتم خنکی باد شوم، می خارج که در از 

 .بینم می است داده تکیه ماشینش به که حالی در را ساواش

 شـده  باعـث  چیـزي  چـه  نـدارد؛  را کنـد  مـی  تکیـه  موتـور  بـه  وقتـی  امیرمحمد که اي جذبه آن! نه
 !کنم؟ مقایسه باهم را دو این

 .کند فلج را رفتنم پاي ترسم می. دهم نمی گوش دلم حرف به

 سـاواش  سـمت  بـه  گذارنـد  نمـی  و انـد  وصـل  آن بـه  امیرمحمـد  خـاطرات  کـه  سنگین، قدمهاي با
 ! همین... است من دوست ساواش روم؛ می بروم،

. اســت کــرده ســت رنــگ ســفید شــلواري بــا را دارد نــامعلومی نقــش کــه رنــگ، ســیاه شــرتی تــی
 .پیداست هم دور از اش ورزشکاري هیکلِ

 :آورد می جلو را دستش لبخند با. رسم می که کنارش

 سالم -

 :دهم می دست فقط. کنم نمی نگاه هایش چشم به

 ! سالم -
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 :کند می خوش جا چشمش گوشه در تعجب

 ....بیرون باهم بار چند شنیدم، باریش از رو پدرت خوبی؟ تو -

 .نیست کاري پنهان به الزم پس است؛ دوست آیسو با او دانم می

 ! خوبم من -

 . شوم می رنگش اي نقره ماشینِ سوار و کنم می دستی پیش

 مـی  ام ریـه  وارد سـاواش  تلـخ  عطـر  بـا  کـه  اکسـیژنی  هـر  بـا . اسـت  آور خفقان برایم ماشین فضاي
 .شوم می مکیده بطنم درون از کنم،

 .شود عوض هوا تا کشم می پایین را شیشه و گذارم می دست دکمه روي

 :گوید می سرخوش صدایی با. کند می عوض را دنده

 ! مبارك نو سال -

 خـوش  مـن  بـه  امـروز  حـداقل  خـواهم  مـی . کـنم  خلقـی  کـج  نبایـد  ام آمـده  راه نصـف  تا که حال
 .بگذرد

 :زنم می کمرنگی لبخند

 ! بیاد کن رد رو ما عیدي. همچنین -

 .کنم می وصل حرفم آخر به اي خنده تک

 ! ساواش مخصوصا کنم، شوخی کسی با آید می پیش کم
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 : اندازد می من به نگاهی نیم

 موافقی؟ کافه توي قهوه یه با واال، بگم چی -

ــی موافقــت ــنم م ــا ک ــیچ ام ــز ه ــل چی ــتن راه مث ــدول، روي رف ــکلک ج ــراي آوردن در ش ــه ب  بچ
 او... نـدارد  گنـاهی  سـاواش . کنـد  نمـی  خـوب  را حـالم  خیابـانی،  هـاي  بِـرك  گـسِ  طعمِ ها، ماشین

 گذاشـته  جـا  هـا  غـم  میـان  را مـن  و دانـد  مـی  او اسـت؛  امیرمحمـد  اصـل  گناهکـارِ . دانـد  نمی که
 . است

 کافـه  بیـرونِ  هـاي  صـندلی  روي خواهـد  مـی  دلـم . اسـت  شـیکی  کافـه . شـویم  می پیاده ماشین از
 تـرجیح  را فضـا  در شـده  پخـش  مالیـم  آهنـگ  و کافـه  داخـل  میـز  سـاواش  مطمئـنم  امـا  بنشینم،

 .شناسم می خوب را او. دهد می

 :گویم می آمده، پایین رویی کم خاطر به که صدایی با. کنم می تر لب

 . بشینیم جا این بیا -

 . نشینم می کافه بیرون چوبی، صندلی روي و

 . کند می موافقت حرف، بدون

 کیـک  بـا  سـاده،  ي قهـوه  دو سـاواش  و آیـد  مـی  مـان  سـمت  بـه  مرتـب  و شیک لباسی با گارسون
 . دهد می سفارش

ــر دور از ــنم مــی را پســري و دخت ــر پســر،. بی ــرده کــول را دخت ــان از دوان دوان و ک ــی رد خیاب  م
 .شوند

 :زند می لب. کند می دنبال نامرئی نخی مانند را من نگاه ساواش،
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 .فلجه حتما -

 . کنم می نگاهش چپ چپ

 ! بودم فلج هم من -

 :گوید می طعنه با. کند نمی نگاه من به حتی. زند می خند نیش

  کرد؟ می کولت پسره -

 یـاري  را غـرورم  داده، قـرار  حملـه  مـورد  را گلـویم  کـه  بغضـی  ایـن  تـا  فشـارم  مـی  هـم  روي را لبم
 . نترکد و کند

 : کشم می حسرتی پر آه

ــود ســالم چهــارده! مــروان آره، -  مــروان مدرســه. بــود راه کلــی مدرســه تــا و نداشــتیم ماشــین. ب
 . کرد می کولم مدرسه نزدیکاي تا اون و بود ما مدرسه از باالتر کمی

 .رفت یادمان از خاطرات آن همه و شدیم بزرگ...! افسوس

 را اش بچگـی  خـاطرات  کـردن،  تجربـه  پـوتین  بـا  آدم کـه  اسـت  ایـن  دنیـا  کار ترین سخت احتماال
 .نکند له

 :گوید می تأسف پر زده، خجالت هایی چشم با ساواش

 ! بینیش می بازم نباش، نگران -

 :ساواش افکار شیرینی به لبخندي. ام گذشته تلخی به خندي نیش زنم؛ می خند نیش

 ! شده عوض. بینم نمی قبل مثل رو کس هیچ دیگه اینه مهم اما. بینم می -
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 :اندازد می باال شانه همدردي، حس با

 ! مهمه شدن عوض درست نیست، مهم که شدن عوض -

 : کنم می لگد را گلویم ته ي رفته وا بغض

 . کنیم تموم رو قضیه این دنبالِ دویدن بهتره-

 :آورد می جلو را سرش و شود می کج لبش

  بسته؟ بن تهش -

 :دهم می را جوابش تلخ اي خنده تک بعد. دوزم می خیابان به را نگاهم

 !بست بن از باالتر چیزي یه بگیم بهتره -

 :پرسد می هوا بی

  ایران؟ گردي نمی بر چرا -

 بـه  را چشـمم  دوبـاره  اینکـه  بعـد . کـنم  مـی  نگـاه  خیـره  خیـره  چشـمش  به غم، با لحظه چند براي
 :زنم می لب دوزم، می خیابان

 رفتنه؟ از بدتر چی دونی می -

 چی؟ -

 .بیند می را روحم عمق نه، را من انگار، که کند می نگاهم طوري

 .کنم نمی نگاهش
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 کسـایی  یـا  اشـتباهی،  آدمهـاي  بـین  اشـتباهی،  جـاي  یـه  رسـیدي  ببینـی  و بري که این! رسیدن -
 .نیست منتظرم کسی ببینم و برگردم خوام نمی! تره سخت خیلی خوانت نمی که

 . نوشد می را قهوه از اي جرعه

 . شده کور که من اشتهاي

 جـا  ایـن  در خـواهم  نمـی  طرفـی  از امـا . ببیـنم  را او خـواهم  نمـی . بازگشـته  ایران به پدرم دانم می
 نیسـت،  تحمـل  قابـل  هـایش  زبـان  زخـم . کنـد  مـی  لـه  را آدم حشـره  مثـل  گونجا. باشم اضافی بارِ
 .نیستم بیش اضافئ بارِ هم برگردم ایران به اگر اما

 !شه نمی اما دارم، برش خوام می. مونده جا. جاست این م تیکه یه -

 .است امیرمحمد ارزش با ي تکه این از منظورم داند می خوب ساواش

 .زند می پس را قهوه فنجان و دهد می قورت را دهانش آب

 ! روشنی دزدي چه. گیرد می من از را نگاهش که اوست بار این

 :گوید می آرام

 تــوي. نزدیکتــره دونــم مــی چــون نبــاش نگــران امــا نیســت؛ چشــمت جلــوي دیگــه اون... مــروا -
 شـاید  برسـی  امیرمحمـد  بـه  اگـه  بمونـه،  رویـا  بایـد  رویـا  اینـه  مـن  حـرف . ویـژه  جایگـاه  یـه ! قلبت
 مـردي  بـراي  و فـالن  بگـی  هـم  تـو  چیـه،  غـذا  بپرسـه  و خونـه  میـاد  سـرکار  از که وقتی بعد سالها
 نیســت؛ روح اون امــا هســت، جســمِ چــون. کنــی مــی عــزاداري داشــتی دوســتش قبــل ســالها کــه
 ! خوش خاطرات تندیس شده
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 خســته همــدیگر از گــاه هــیچ مــا. باشــد ابــدي شــاید امیرمحمــد و مــن عشــق. نیســت طــور ایــن
 .ایم کشیده که هاییست رنج به ما عشق ارزش. شد نخواهیم

 "! کنی؟ باور خواي نمی ": زند می تشر وجدانم

 . است کرده رخنه وجودم عمق تا هایش حرف ي رعشه. دهم می قورت را دهانم آب

 :ایستم می و کشم می کنار را صندلی

 ! میشه خوب کنم روي پیاده یکم من -

 :پرسد می ناباورانه و شود می بلند. دوزد می چشم من به تعجب با

 ! نکنی برداشت اشتباه -

 :زنم می لبخند

 .دارم نیاز کردن فکر به ممنون، -

 ] امیرمحمد از نقل[ 

 و کننـد  مـی  فـرو  سـوزن  بـدنم  جـاي  جـا،  در انگـار . آیـد  مـی  بنـد  نفسـم  روبـرویم،  صحنه دیدن با
 .کند می النه آنها جاي درد

 ... او اما آمدم، دنبالش به جا این تا من

 . کردم می باورش نباید! خودم جنس از متنفرم

 . کند می عشقبازي پسر آن با و نیست یادش. نیست یادش اصال ام، رفته من که حال
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 . نیست منتظرش کس هیچ و شده آزاد زندان از 20 بعد که دارم را پیرمردي حس

 . گشتم می بر نباید شاید،. دادم می ادامه نباید بعد به جایی یک از شاید

 . آمدم می نباید... لعنتی

 . بروم و کنم خالی را خود آمدم که حال بگذار اما

 ي خانــه ســمت بــه زخمــی شــیر یــک ماننــد و کـنم  مــی روشــنش. زنــم مــی بــاال را موتــور جـک 
 .رانم می اردوان

  اما. شد خواهی پشیمان خودت. نزن را ها حرف این. نرو گوید می دلم

 ســرگرم هــاي تصـویر  آن از. کنــد مــی بـاور  ناخودآگــاه یــا آگـاه  را ببینــد چشــم کـه  چیــزي عقـل، 
 ! نبود که مخفی دوربین یا دید، خطاي واتساپیِ ي کننده

 :شود می خارج در کنار اتاقک از نگهبان. ایستم می در جلوي

- selam. Hoşgeldin efendim. 

 ) آقا اومدید خوش سالم،(

 ناراحـت  کـه  بـزنم  حرفـی  خـواهم  نمـی . کـنم  نمـی  توجـه  او بـه  اصـال  کـه  هسـتم  عصـبی  قدر آن
 .شود

. شـده  تـر  قرمـز  همیشـه  از هـایم  چشـم  سـفیدي  دانـم  مـی . کنـد  مـی  نگاه صورتم به. آید می جلو
 مـی  زمـان  و زمـین  نثـار  لعنتـی  لـب  زیـر  و کـوبم  مـی  پـایم  ران بـه  را ام شـده  مشـت  دست مدام
 .کنم
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-İyi misin? 

 )  خوبه؟ حالت( 

 ! برو یعنی. کنم می نگاهش چپ چپ حوصله بی. است نگهبان صداي

 . رود می و دهد می تکان سر

 : دارم می نگهش نرفته را راه نصف ناگهان،

-dur dur  ! 

 :گویم می کالفگی حالت همان در چرخانم می را سرم. گردد می بر سمتم به

- Kimseye söyleme Buradayım. 

 ) اینجام من که نگو کسی به( 

 :شنوم می را صدایش

- Tamam. merak etmeyin . 

 . ) نباشید نگران باشه( 

 معشـوقه  رفتـه  یـادش  خوشـبخت  آقـاي  احتمـاال . آمدنـد  پیـاده  پـاي  بـا  خانم باالخره!  اوووه!  اوووه
 ! امیرمحمد کن بس اوف... دادم نمی اجازه گاه هیچ بودم من اگر. برساند خانه در تا را اش

 .بکنم را کار این خودم با نباید

 .شوم می پیاده موتور از
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 .دهند می سر قهقه آلودش غم هاي چشم دیدنم، با

 !  سالم -

 . بفشارم آغوشم در را او شده تنگ دلم چقدر... کند بغلم خواهد می. دود می من سوي به

 .نیست دروغگو که حقیقت اما شد؛ نخواهد و نشده تنگ دلم! نه نه،

 شــکمش روي را دسـتم . شـود  پرتـاب  آغوشــم بـه  جسـمش  تـا  دارد فاصــله متـر  میلـی  چنـد  فقـط 
 . جاست همین من قرمز خط. کنم می متوقف را او و گذارم می

 منه؟ نوبت بود؟االن چطور پسره اون با خوشگذرونی! خانم سالم -

 . گردد می بر عقب به و دهد می قورت سختی به را دهانش آب.شود نمی باورش

 ي  دیگر،معشـوقه  پسـر  کنـارِ  دختـر  آن کـردم  نمـی  بـاور  کـاش .دیـدم  نمـی  دیگري کنار را او کاش
 .دهم می را جانم برایش که کسی.است من

 .آید می شکستن صداي نگاهش عمق از

 :کند می سد را زدنش حرف راه بغض،

  شنوه؟ می میگه،گوشات زبونت که رو چیزي-

 جـاي  بـه  و کـرده  تکـه  تکـه  را گوشـم  پـرده . شـنود  مـی  بلـه . زنـم  مـی  خـودم  حـال  بـه  پوزخندي
 .زند می بیرون درد خون

 دامـش  در بـاز  و شـود  مـی  بریـده  طـاقتم  کـنم  نگـاه  اگـر  دانـم  مـی . کنم نمی نگاه هایش چشم به
 .افتم می گیر
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 ...دخترِ برو -

 .شود شکسته ها حرمت نباید. ترمز روي زنم می

! هسـتی  خـوبی  خیلـی  بـازیگر  بگـم  تـونم  مـی  فقـط . شـد  تمـوم  چـی  همـه  دیگـه . مروا کن بس -
 ...سراغ رفتی کردي تموم رو من

 . شود می خفه نطفه در کند،صدایم می برخورد صورتم به چپ سمت از که سیلی با

 . نیست من نوازشگرِ دست این اما ام خورده زیاد ها سیلی این از که من

 :کند می معرفی را خود صدایش با و دهد نمی مجال

 بـودي،  مـی  بایـد  کـه  مـوقعی  درسـت . رفتـی  کـردي  ولـش   عاشـق؟  مـیگن  تو به آخه! عرضه بی -
  کنی؟ ناراحتش بازم چی؟ که اومدي حاال. نبودي

 . رسیده راه از تازه جنتلمنِ آقلی بله،

 :زنم می کنایه. دهم می هلش عقب به دست

  داده؟ یاد بهت مامانت رو اینا -

 مخـم  بـا  بـازي  تفـریحم  تنهـا  کـه  منـی  بـراي  وقـت  آن شـده،  گرفتـه  شـیر  از تازه است معلوم بچه
 !کند می هم سر آمیز تهدید جمالت است بوده

 :پرسد می اخم با. بارد می رویش و سر از تعجب

 آقــاي کــردي رو خــوب رو خــودت. مــروا دوســت. ساواشــم نمیــاد؛ یــادت رو مــن کــه ایــن مثــل -
 ...نزدیک مروا به ذارم نمی دیگه ولی! امیرمحمد
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. شـود  مـی  رو و زیـر  مغـزم  در چیـز  همـه . کنـد  نمـی  یـاري  هـایش  حرف ادامه شنیدن براي گوشم
 .کردم قضاوت زود هم باز لعنتی،

 .رود می پایین و باال عصبانیت شدت از ام سینه قفسه

 . گیرد می را مروا دست

 .بزند دست من مرواي به گذارم نمی دیگر... نه

 هـل  خـود  سـر  پشـت  بـه  را مـروا . کشـم  مـی  بیـرون  دسـتش  الي از را مـروا  دسـت  و روم می جلو
 :دارم می بر خیز سمتش به عصبی. دهم می

 !نیاوردم پایین رو خوشگلت صورت تا برو گمشو! خوردي؟ قلب صبحانه تو مرتیکه ببینم -

 . رود می و گوید می ي "اکبر اهللا" لب زیر

 ایـن  کـنم؟  کـار  چـه . خوانـد  ام پیشـانی  روي از تـوان  مـی  را پشـیمانی . گـردم  می بر مروا سمت به
 . باشد دیگري کنار من عشق ندارم، دوست. است من طبیعت هم

 . بود غیرممکن تقریبا پسر آن یادآوري دیدم، باهم را ها آن وقتی

 می فین فین هنوز مروا

 

 .کند
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 مـی  پـس  را مـن  دسـت  بـزنم،  حرفـی  کـه  ایـن  از قبـل  امـا  کنم، می نوازش را اش گونه مالیمت با
 .زند

 .زند می فریاد صدایش در حرص هم هنوز

 ! امیرمحمد شد تموم چی همه االن واقع در -

 . شود می دور من از تند اما سنگین، قدمهاي با

 :زنم می فریاد داشتنش، نگه براي

 ! گرممه خیلی مــــن -

 ! رود می... ثانیه چند فقط. ایستد می

 . کشم می حسرتی پر آه

** 

 :گوید می و خورد می را ساندویچش از تکه. پاشد می ام چهره به لبخندي

 کسـی  نـه  وقـت  اون. فروپاشـی  آسـتانه  بـه  نبایـد؛  کـه  رسـند  مـی  جایی به روز یک ها رابطه همه -
 هـاي  نگـاه  و یواشـکی  هـاي  بوسـه  دلهـره  نـه  و میـاد  یـادش  رو بـرف  زیـر  یخـی  هاي بستنی طعم

 نـه  و ذاره مـی  گذشـته  از ردي نـه  کـه  میشـه  گفتـه  هـایی  حـرف ) کشـد  می عمیق نفس! (دزدکی
 نمـی  درسـت  امیرمحمـد،  جـون،  دایـی ! بـاش  مواظـب  بـودم  گفتـه  بهـت  هـم  قبال. آینده به امیدي

 ! کردي خراب رو ها پل تمام کنم فکر اما دونم

 . گوید می راست اما. بدهد امید خواهد می کردم می فکر
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 . اندازم می نیمکت به شده وصل آشغالِ سطل به حرص با را ساندویچم

 :زنم می لب تردید با

  نیست؟ راهی میگی یعنی -

 .است دار خنده هم واقعا من؟ حال به چه؟ به. خندد می

 .هست ممکن یدونه هم غیرممکن، کلمه توي نره یادت -

 :کنم می نگاه او به کنایه با

 ! بودمش خونده جایی کنم فکر! قشنگیه جمله -

 .کنم می اضافه حرفم آخر به اي خنده تک و

 :گوید می تجربه، با هاي پیرمرد مانند و کشد می ام شانه به را دستش. شود می بلند

 .بردار ماشین توي از رو آرامبخشت بیا. منتظرمه. ماویش پیش رم می من -

 . بخوابم نیمکت روي جاها، همین و بخورم آرامبخش است بهتر. افتم می راه سرش پشت

 .کند می اشاره عقب صندلی به و کند می باز ریموت با را ماشین قفل

 جــاي بــه را گیتــار چــون رود؛ مــی هــم در هــایم اخــم. نیســت قــرص از خبــري. کــنم مــی بــازش
 . است آورده قرص

 .بگیرد تصمیم من جاي به کسی خواهم نمی! لعنتی

 :دهد نمی اعتراض فرصت. گردم می بر سمتش به
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 براشــون بخـون  هــم یکـم  میــدن، خـوبی  پــول. منتظرتـه  بــار تـوي  4 ســاعت. زدم زنـگ  تــانر بـه  -
 .جشنه امشب

 !متنفر بگیرم، قرار شده انجام عمل در که این از متنفرم

 :زنم می لب عصبی. دارم می بر را گیتار

 ! اردم پستی خیلی -

 :نشیند می رول پشت و زند می قهقه

 ! استانبول وقت به 3:20 ساعت -

 :زنم می تمیزش رنگ سیاه ماشین به لگدي

 گمشو -

** 

 .شوم می پیاده موتور جک زدن پایین بعد و کنم می متوقف درخت زیر را موتور

 از بعـد  ، شـود  مـی  همـراه  زهرخنـدي  بـا  مغمـومم  نگـاه  بیـنم  مـی  کـه  را کلـوپ  درخشان تابلوي 
 .روم می اند ایستاده جا آن نگهبان دو که در سمت به ورود قصد به سال چهار

 و زرد هــاي مبـل  نیســت؛ نـور  و مصــنوعی دود بـدون  فضــاي و کهنـه  میزهــاي آن از خبـري  دیگـر 
 . زنند می را چشمم رنگارنگ هاي نور و پوشانده را جاها اکثر خردلی

 . گردانم می بر دست صاحب سوي به را سرم ام، شانه روي دستی گرفتن قرار با

 . کند می سالم من به زنان، لبخند تانر
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 . دهم می جواب لبخند با را لبخندش

 مـی  دنـدان  بـه  لـب  رونـد  مـی  ریسـه  خنـده  از کـه  حـالی  در سالن ي گوشه ماویش، و مروا دیدن با
 .گیرم

 :کند می اشاره مروا به شادي از مملو صدایی با تانر

 ! گرم دمت. کردید فرار که بود روزنامه تو یعنی. رو خبر شنیدم -

 :کنم می نگاهش استفهام با چشمی، زیر

 ! کن ول برادر؟ چیه فازت -

 ! نه هایش چشم اما خوبیست رفیق تانر،

 :کند می جور و جمع را لبخندش. رود می وا

  باال؟ بري تونی می االن خب، -

 . آمد می نباید... لعنتی. مرواست به نگاهم

 .ایستم به سکو باالي تا روم می پله سمت به حرف، بدون

 :گیرد می قرار ام شانه روي دستی. کنم می خارج کیفش از را گیتار

- oohaaa emir ! 

 بـودم  مـن  کـه  جـایی  تـا . جاسـت  ایـن  همیشـه  کـه  بـوري  مـو  پسر! کلبک. گردم می بر سمتش به
 .بود
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 .کنم می اکتفا خالی و خشک لبخند به

 حـبس  تاریـک  و تنـگ  اتـاقی  در را خـود  دهـم  مـی  تـرجیح . نـدارم  را کسـی  با صحبت میل امشب
 ! بمیرم تا کنم

 . است تر آرامبخش چیزي، هر از مردن

 .کند نمی خوب را حالم قبل مانند هم گیتار

  و کنم می تر لب عمیق، نفس کشیدن بعد

 .گیرم می دهانم جلوي را میکروفون

  ؟2 -

 :کنم می صاف را صدایم

-Arkadaşlar Izninizle İran'da bir şarkı söylemek isterim . 

 ) بخونم ایرانی آهنگ یه خوام می اجازتون با دوستان( 

 : شود می غم طعم ایستاده، مشتاق اي چهره با سکو پایین از که مروا، دیدن با صدایم

 ...بگم راحت بهت حرفامو دفعه این بذار یکم، بود کم تو واسه پیشش، نموندي -

 . شود می تر پررنگ و پررنگ لبخندش گذرد می که اي لحظه هر با

 بـه  رسـیدن  بـراي . اسـت  گـرفتن  شـکل  حـال  در او بـه  رسـیدن  بـراي  جدیـدي  پل کنم، می حس
 ! من فضاییِ دختر
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  بالشو بریدي تو تو، خواست می پرواز دلش! حالشو ندیدي نه پیشش، نموندي -

 :زند می سوسو چشمش در ناامیدي و امید نور. شود می تر کمرنگ و کمرنگ خندش، لب

 ...عاشقه و عشق چی هر به شه می حسودیش عاشقش نبودي نه پیشش، نموندي -

 :زنم می فریاد توانم می که جایی تا

 ...ازش ترسید می که میشه همونی همش، جنگه سرش تو پیشش، نموندي -

** 

  امیرمحمد؟-

 .گردم می بر شنیدم، که دلنشینی صوت سمت به

 .برجا پا لبخندي شکسته، صورت با دختري

  جانم؟ -

 .اند خیره یکدیگر به ناامیدي، و امید از سرشار هایمان، چشم

 :دهم می قورت را دهانش آب

 گم؟ نمی دروغ من گفتم بهت دیدي -

 .پرند می همدیگر به تعجب شدت از هایم اخم

 :دهم می جواب استفهام با

  دختر؟ دروغی چه -
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 جـاي  هوشـم  و عقـل  اصـال  بیـنم  مـی  را او وقتـی  کـه  هـم  مـن  کند؛ نمی بیان درست را منظورش
 .کند می سیر دیگري

 .دهد می قورت را دهانش آب

 گناهکـار  تـو  دونـم  مـی  مـن ... امیـر . بگـم  رو ایـن  اومـدم  فقـط . خونـه  بـرو  دیگه ساعت 2 تا لطفا -
  نکن؟ باور رو این نگفتم! نیستی

 .نیستند کردن حالجی قابل برایم هایش، حرف

 :زنم می لب تمنایش، پر چشم به خیره

 ! فهمم نمی -

 ! فهمم نمی دانم، نمی. اند لبریز اشک از هایش چشم. دهد می هلم عقب به

 بـا  و شـوم  مـی  موتـور  سـوار  هسـتم،  او غـرق  هنـوز  کـه  حـالی  در. روم مـی  هتـل  در تا عقب، عقب
 . دارم خانه به خود رساندن در سعی سرعت باالترین

 !؟...شده چه دانم نمی

 ! ؟...شد خواهد چه

 . کنم نمی دیگر کردم، تجربه را نکردنش باور بار یک. گوید نمی دروغ من مرواي

 .است من نگران هنوز دلش زدم، پسش که این با بینی؟ می خدایا

 ...بودنم گناهکار اما

 ! هستم
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 .شد پنهان غلیظ غبار در و افتاد. افتاد و دادم هل خودم که دیدم. آید می یادم درست

 .بینند می تار هایم چشم. نشیند می تنم رو سردي عرق

 ... لعنتی

 .برسم شده طور هر باید. زنم می پلک تند تند

 .مانده کیلومتر 10 فقط

 سـالم  بعـد  و خـارج،  اتاقـک  از آلـود  خـواب  چشـم  بـا  نگهبـان . فشـارم  مـی  قراري، بی با را در زنگ
 .کند می باز را در دادن

 مـی  نثـارم  کـه  تربیتـی  بـی  کلمـه  شـوم،  مـی  خانـه  وارد عجلـه  بـا  و دهم نمی سالم او به که وقتی
 . شنوم می را کند

 را، کـردن  زنـدگی  دهـد؛  یـاد  مـن  بـه  نبـود  کسـی ! بـودم  تربیـت  بـی  اول از مـن . زنـم  می پوزخند
 ... را معاشرت آداب

 . بدهد صدایی مانندم، پوتین کفش بگذارم که این بدون. شوم می خانه وارد آرام

 . نیست خانه کسی گویا

 هـا  پلـه  زیـر  از را پـایین  سـالن  تـا  کـنم  مـی  خـم  را خـودم  و گیـرم  مـی  سـرد،  ي نرده به را دستم
 .ببینم

 .اند خانه نه،

 ! ناشناس مرد یک و اردوان مادرم،
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 کـرده  خـارج  ریشـه  از سـر  تـازه  کـه  دارد اي تراشـیده  تـه  از موهـاي  اسـت،  مـن  به پشتش که مرد
 .اند

 .کند می قلم را رفتنم پاي ناشناس مرد آشناي صداي که بروم، جلو خواهم می

 .بکشه عذاب خوام نمی ببینمش، باید من اما -

 ... ! آشنا قدر چه

 .دهد می خبر را ام درونی نبرد که آشنا قدر آن

 .کنم می رو و زیر غریب آشناي این آوردنِ یاد به براي را مغزم خاطرات

 :زند می پس را مرد خواسته اضطرابش پر صداي با مادرم،

 ! شناسیش می خوب که خودت. ده می دست از رو ما ببینه، رو تو اگه اون -

 برابـر  صـد  را قلـبم  تـپش  لـبش  روي خنـد  نـیش . گردانـد  مـی  بـر  عمـه  سمت به را رخش نیم مرد
 :کند می

 کردیــد، تهدیـدم  جــونش بـا  موقــع اون. کـرد  اذیـتش  قــدر چـه  اردوان کــه دیـدم  دور از. پسـرمه  -
 .کنید مرگش جوون دم نمی اجازه برادرت و تو به دیگه! نه شناسم؟ نمی رو شما من مگه

 ! العملی عکس نه و زند می حرفی نه شده؛ قفل زنجیر با اردوان پاي و دست انگار

 !دارد تعجب جاي

 .ام دوخته چشم جدلشان و بحث به باز دهان و رفته هم در هاي اخم با

 ! شده شیره خود دل به انگار. رود می باال مرد صداي ولوم
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 .ماست صداي غم اشتراکمان، نقطه

ــا خوایــد مــی - ــه! مــن مثــل کردیــد؟ کــاري چــه عمــران پســر اون ب ــدش مــاویش جــون ب  تهدی
 همـه  ایـن . شـم  نمـی  راضـی  پسـرم  کشـیدن  عـذاب  بـه  کـه  مـن ! نـه ! بکشن؟ رنج دو هر تا. کردید

 ! مطمئنم حاال بشم، مطمئن خودم قدرت از تا برنگشتم سال

 ! لعنتی... مروا پدر

 .اند کرده تهدید هم را او پس

 .کنم می کامل را ام زندگی حقیقت بزرگترین پازل قضایا، کردن هم سر با مغزم، کنکاش با

 . شود نمی متحمل را درد همه این کمرم

 ... مادرم

 . کردید نابودید را ام زندگی! تو به لعنت

 .درد می را جانم که مهیب صدایی با شود، می تکه تکه بودنمان باهم طلسم

 . شکند می هم در ساله چند و چندین بغض این و بندد می حلقه چشمم دور سردي، اشک

 .دهم می قورت را بغضم

 .روم می پایین ها پله از زنم، می دست زیبا نمایش این براي که حالی در

 . گردد می بر من سمت به ها چشم همه

 .کنم می پاك دست پشت با را اشکم پدرم، مهربان مشکیِ نگاه در چشمم خوردن گره با
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 ! بود قوي باید شرایط ترین سخت در گفت می او

 .هستم قوي ماندم، قوي

 :گشاید می لب عشق با

 ...پسرم -

 . کشم می آغوش به را او. دهد نمی مجال

 :زنم می لب شده اسیر بغضی، با

 .شد خوب بابا،-

 . شود می جدا من از بعد

 .زنم می لبخند. کوبد می کتفم به مردانه

 . ام یافته رهایی بودن گناهکار بند از که خوشحالن خوشحالم،

 . ام یافته رهایی ها زبان زخم از دیگر که خوشحالم

 .حالم خوش نگرانی بدون بار اولین براي شاید خوشحالم، دل ته از

 . زند می لبخند من به ها پله باال از مروا،

 . دهم می مهر پر لبخندي با را لبخندش جواب

 !پاکش عشق مدیون هستم؛ هایش مهربانی و او مدیون را ام زندگی

 .گیرد می را بازویم اضطراب با ام، زندگی نابودگر مادرم،
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 ...حرف باید پسرم، -

 . برَد می را صدایش خشمگینم، نگاه

 .پایبندم سکوتم به. بزنم حرف او با و ناراحت، را خود خوام نمی دیگر

 .دارم حرف باهات.  اتاقت توي بریم بیا پسرم،:  پدر -

 .روم می دنبالش میل کمال با. کشد می را دستم

 . است بوده باخبر من زندگی پوك و جیک از که گفته می راست پس

 . است بلد را زیرزمین راه

 مـی  بایـد  یعنـی  خواسـتم،  طـور  ایـن  او رفـتن  بعـد  ام، کـرده  نمـی  زندگی زیرزمین در قبال که من
 . خواستم

 !بودم داده ترجیح را روحی شکنجه زندان، جاي به

 .کند می نگاه است، روشن صد المپ زیر که موتورم به

  داري؟ دوستش -

 .رود نمی دیگر. دود نمی لبم روي از لبخند

 :کشم می اش صندلی به دست

 .خوبه ولی قدیمیه) کنم می کج مظلومیت با را سرم! (پسرمه -
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 مــی پسرشــان بــه فقــط پــدرها کــه هــایی لبخنــد همــان از. دهــد مــی تحــویلم اي پدرانــه لبخنــد
 . زنند

 نـاجی  ي پدرانـه  لبخنـد  اردوان جانـب  از "حـرام  بـه  نمـک  سـگ " صـفت  شـنیدن  جـاي  بـه  امروز
 ! عالی قدر چه. دهد می نوازش را گوشم ام،

 :گوید می مهر پر اما دستوري مردانه،

 .بمونی جا این اي لحظه خوام نمی! بریم کن جمع -

 . شوم می اتاق وارد

 .گردند می بر عقب به پاهایم پدر تشر با کنم، می باز را کمدم در

  اس؟ تیره هاي رنگ لباسهات همه چرا -

 .باشد نگرانم کسی ام نداشته عادت وقت هیچ. زنم می لبخند

 ...اینکه تا. رفتم هم من شما بعد کردم حس! دونم نمی -

 :کند می کامل نمناك لبخندي با را حرفم

 .دیدم رو مروا -

 .اندازم می پایین را سرم

 !آره... مروا-

 .ریزد می هم در نگاهش با نگاهم. کشد می عمیق نفس
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 : گویم می

 !خوبیه دختر -

 :زند می لب دانایی، احساس با

 .شه خراب زندگیش نذار -

 .کند می رها نامفهوم را جمله

 .شود می همراه جانی کم خنده با نگاهش و چرخاند می هوا در را ماشین کلید

 : دهد می تکان من به دادن امید قصد به را سرش

 .بشه خراب نذار. نکن خرابش! خوشگلــه -

 بـه  نسـبت  خـوبی  حـس  بـار  اولـین  بـراي  شـاید . گیـرم  مـی  نشـان  را پـدر  صـورت  کج، لبخندي با
 .باشند منتظرش که هستند کسانی شده، آزاد زندان از تازه پیرمرد همان دارم، خودم

 ** 

 . ایستاده خود پاي رو خوب است، معلوم پدر وضع و سر از. شوم می ماشین سوار

 نمــی مـال  و پـول  کســی بـه  کـه  الکـی . داشــته حـق  هـم  اردوان البتــه. نیسـت  اردوان طـابع  دیگـر 
 .دهد

 :کند می باز را صحبت سر گویی اندرز کمی با سپس کند، می عوض را فرمان پدر

  داري؟ دوستش -
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 در خواهــد نمــی چــرا دیــدم، را او ســالها بعــد بــزنیم؟ حــرف مــروا مــورد در دارد اصــرار چــرا پــدر
 ! بگوییم؟ خودمان مورد

 !خیلی آره) کشم می عمیق نفس... (دوستش -

 .افتاده خندیدن دنده به امروز خندد، می

 .باشه رفته یادت سال همه این بعد کردم می فکر داري؟ رو عادت اون هم هنوز -

 :اندازم می او به و گیرم می خیابان از را نگاهم تعجب، با

  کدوم؟ هان؟... عادت -

 دارنـد،  جـا  صـدایش  در خنـده  از هـایی  رگـه  هنـوز  کـه  حـالی  در پیچـد،  مـی  اي کوچـه  داخـل  به
 :گوید می

 ! کردي می تکرار معموال رو، قبال جمله از کلمه یه -

 .شود می شادي هاي قهقه از پر نگاهش من، شادي از هم پدر. افتم می خنده به

 حـرف  یـاد . افـتم  مـی  مـروا  یـاد  کنـد،  مـی  عکاسـی  خیایـان  گوشـه  در کـه  دختـري  دیدن با ناگاه
 ... اردوان

  "کردید تهدید هم رو اون پدر"

 :پرسم می پدر به رو متفکر اي چهره با گیرم، می دندان به لب

 رو هـا  بـدبخت  ایـن  چـرا  اصـال  کـرد؟  فـرار  خـانوادش  از چـرا  جـا؟  ایـن  اومـده  چـرا  مروا پدر بابا، -
 !کرد؟ آواره
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 بــاز بـرایش  را در تـا  گذاشــته بـوق  روي دسـت  کــه حـالی  در سـپس . کنــد مـی  متوقـف  را ماشـین 
 :زند می لب کنند،

 .زنیم می حرف خونه توي -

 . شود می باز بامزه، و کوتاه قد مردي توسط طالیی هاي گل با رنگ، مشکی در

 . دهد می جواب دست با هم مرد زند، می بوق او براي پدر

 .گل از پر اما کوچکیست، حیاطی

 . دارد سنتی حالت و فانتزي حد از بیش خانه، فضاي

ــاده ماشــین از ــا نگــاهم و شــوم مــی پی ــه روي حیــرت ب ــوان نمــی کــه کوچــک خان ــا گفــت، ت  ام
چرخد می پدر متوسط . 

 مانـدن  حـس  مـن  بـه  آن بـاالي  شـکل  اي دایـره  پنجـره  یـک  و چـوبی  بـزرگ  پنجره دو چوبی، در
 .دهد می را آنتالیا در پدربزرگم خانه، در

 :شود می همراه حیرتم پر صداي با کج، لبخندي

 ! مروائه دل باب مطمئنم اما نیومد خوشم ازش زیاد من. قشنگه جالبه، -

 خانـه  داخـل  بـه  و گیـرم  مـی  دسـت  بـه  را چمـدانم . آورد نمـی  زبـان  بـر  کالمـی  و خنـدد  می پدر
 . روم می

 . است تر مدرن خانه ظاهر از داخلی، دکوراسیون
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 بـه  آن از کـه  پلـه  یـک . اسـت  پلـه  زیـر  تخـت  کنـد،  مـی  جلـب  را تـوجهم  همه از بیشتر که چیزي
 . شده تشکیل اتاقکی آن زیر اما نیست پهن قدر آن شوي، می وارد خانه اصلی سالن

 :گویم می شده سالن وارد که پدر به کوچک، اي خنده تک بعد

  منه؟ اتاق جا این نکنه -

 . خندد می

 . منه مال نه -

 .خورد می زنگ تلفنم همزمان و روند می باال جفت ابروهایم،

 مــی آشــیانه لــبم روي لبخنــد مــروا، اســم دیــدن بــا. آورم مــی بیــرونش کاپشــنم، جیــب از ســریع
 .کند

 .بودم ایران پیش ماه چند:  پدر -

 ...همین خاطر به شاید لعنتی. بود ترکیه متولد مادرم و ایران متولد پدرم

 .دهد نمی بیشتر تفکر مجال تلفن زنگ صداي

 .مروا بله -

 :پیچد می گوشم در که است ماویش ي هراسیده صداي این مروا، صداي جا به اما

 رو تـو . بشـی  مـانعش  تـونی  مـی  کـه  تـویی  فقـط . ایـران  ره مـی  داره. دنبالش برو زود امیر... مروا -
 ! خدا

 . افتد می گریه به و
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 .افتد می دستم از گوشی و تهی، العملی عکس هر حرفی، هر از مغزم

 . شود نمی خارج دهانم از حرفی و شده قفل نامعلومی نقطه به نگاهم

 روشـنمان  آینـده  بـه  را امیـدش  تـا  زدم مـی  او بـه  را هـا  حـرف  ایـن  نبایـد . رفت می نباید... لعنتی
 !  شود می... توانیم می. باشیم باهم توانیم می او و من دهد، دست از

 ! نه لعنتی. برود نباید

 .گرداند می بر من به شده نخکش که را روحم و پایین ها، پله از پدر

 شـده  اتفاقـات  ایـن  بـروز  موجـب  هـایم  حـرف  بـا  کارهـایم،  بـا  که من به لعنت. است هراسان هم او
 .ام

  پسرم؟ شد چی -

 . عادت. دارم عادت سکوت به. ندارم زدن حرف قصد

 :کشد می التماس به کار. تکاند می و فشارد می دست در را هایم شانه

  امیرمحمد؟ پسرم؟ آخه؟ بگی میشه چی -

 .کنم می خارج پدر دست از را ام شانه هیستریکی، حرکتی با

 : زنم می لب همیشه از تر جان کم صدایی با

  بگیرم؟ رو ماشین دقیقه چند تونم می -

 بــا را کلیــد. نبایــد کجــا و بزنــد حــرف بایــد کجــا دانــد مــی. شــنامش مــی. داناییســت مــرد پــدرم
 .سپارد می من به بخش اطمینان لبخند
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 . ام نکرده رانندگی ماشین با که شود می سالی 4 شاید لعنتی. ماشین سمت به دوم می

 :کنم می زمزمه لب، زیر

 ! کریم اوستا خودت به توکل -

** 

 . بینمش می دور از

 . هست کنارش عوضی همان هم، باز

  دختر؟ کاریست چه این مروا

 رفـتن  عـزم  اکبـر،  اهللا... پسـرِ  آن بـا  طـرف  یـک  از دهـی،  مـی  جـان  مـن  نجـات  بـراي  طرف  یک از
 . کنی می

 مـی  تـا ! آیـد؟  مـی  پایتـان  بـه  پـا  و دارد دوسـتتان  کـه  کسـی  با کنید می چه. گوید می راست اردم
 ! لعنت! روید می دهید، می رنج اما دهید می نشان قرمز چراغ داریم، دوستان فهمید

 . روم می جلو شده، مشت هایی دست با

 .بیند می عوضی ساواش آن اما بیند، نمی را من

 : گویم می زور به شکسته، هم در صدایی با

 ...مروا -

 دوسـت  را همـدیگر  احتمـاال  اسـت،  خنـدان  کـه  او بـا . خنـدد  مـی  نگـاهش . گـردد  می بر سمتم به
 .دارند
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 )  کرده؟ لگدت خر مگه پسر؟ میگی داري چی امیر(  -

 .شود می نگران نگاهش. کند می عوض را اش برجسته گونه رنگ تعجب،

 کشـتی  داریـم  نگاهمـان  بـا  کـه  ساواشـی  بـه  نگـاهم  هنـوز  کـه  حـالی  در و کشـم  مـی  عمیق نفس
 : گویم می است، گیر گیرم، می

 .بزنیم حرف دقیقه چند باید -

 .آید می جلو من، یقه به چسپیدن براي جنتلمن آقاي

 . نیست جایش اما کنم، خالی دهانش در را مشتم خواهد می دلم عصبانیت شدت از

 . دارم دست در را خود کنترل عصبانیت وقت دیگر! دارد اثر هم درمانی عشق عجب، چه

 :گیرد می را جلویش نرمی با مروا

 .بده فرصت ما به دقیقه چند -

 .آورد می در بازي غیرتی من براي لعنتی. کشد می عمیق نفس

 .عزیزم باشه -

 . ماند می باز دهانم دقیقه چند براي عزیزم، کلمه شنیدن با

 . ندارد امکان نه! گفت؟ را جمله این هستند، هم با که این فهماندن براي صرفا ساواش

 .ام تشنج به رو انزجار شدت از. افتد می تپش به قلبم

 :کنم می نوازش لبخند با را مروا گونه. دهم نمی امان شویم، می دور که ساواش از
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 ! نري؟ شه می چی. زنه می تو براي هم باز عصبانیه وقتی قلبم این مروا، ببین -

 :زنم می لگد سختی به را بغضم

 فضـاییِ  دختـر  بگـو ) زنـم  مـی  لبخنـد  بغـض  میـان ( مـروا  بگـو . نـداري  اي رابطه پسره اون با بگو -
 !  من

 نگـاه  مـن  بـه  دیگـر . شـوند  مـی  جـاري  چشـمش  گوشـه  از اشـک  قطـره  چند فقط. زند نمی حرفی
 ن هم

 

 کن می

 

 ...! نکند لعنتی. د

. شــود مــی ملــتمس صــدایم. کــنم مــی امتحــان را شانســم آخــرین دارم شــاید آورم، نمــی طاقــت
 : زند می سوسو کردن، گریه براي که اي بچه هاي چشم مانند

 تهدیـد  مـاویش  جـون  بـه  رو پـدرت  اردوان شـنیدم . دم مـی  نجاتـت  مـنم . کـردم  تالفی منم مروا، -
 ...در کامل رو قضیه توي و ته. کرده

 .دهد نمی را ماجرا ختم اجازه و پاك، دست پشت با را اشکش

 : زند می لب دار، خش

 ... نیست مهم دیگه -
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 ! کنی؟ می را کار این چرا مروا. بترکد بغضم مانده کم. گیرم می اش شانه به را دستم

 :زنم می محتاطانه را آخر تیر

 اتمسـفر  بـا  بشـم؛  جـدا  ازت تـونم  نمـی  کـه  مـن . چرخـه  مـی  تـو  مـدار  تـو  کـه  مـاهوارم  یـه  من -
 هـایی  چشـم  بـا  تمـام،  مظلومیـت  بـا  را سـرم ! ( پـایین  افـتم  مـی  و گیرم می آتیش شم، می قاطمی

 . چرخم می و مونم می همونجا ابد تا یا) کنم می خم شکسته، هم در

 .محض جانیِ به لبخندي. زند می لبخند

 طعـم  بـا  اي گریـه . کنـد  مـی  بـاز  سـر  بغضـش  و شـود  مـی  شـود  می دود صورتم در عمیقش نفس
 :لبخند

ــی -  از مــروان. بچرخــی دورش کــه نیســتم اي ســیاره اون دیگــه مــن. امیرمحمــد تــونم نم
. ره مـی  پـیش  خـوب  داره درمـانش  طـول  مـادرم  ایـران،  برگشـته  پـدرم  راضـیه،  هتل توي زندگیش

 کنـه،  خوشـبختم  تونـه  مـی  اون چـون ! بـود  حماقـت  کـردم  نمـی  درسـت  رو م رابطـه  ساواش با اگه
 . خانوادم هم و من با هم

 ! شکن دل و مرطوب. اند جاري هایش گونه سرزمین بر زالل آبی مانند اشکش،

 :اندازد می فاصله حرفش میان سکسه

 حسـابمون  دیگـه  ببـین . بـرم  بایـد . دونـی  مـی  رو چیـز  همـه  چـون  شـه  نمـی . امیـر  شه نمی تو با -
 . شد تموم. اس تسویه

 . زنم می لبخندي نه و ریزم می اشک نه. نشینم می تماشا به را رفتنش

 .روم می فقط
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 .کند رد خواهد می که کسی با را اش خوشبختی مرز تا شوم؛ نمی راهش سد

 . شد سرنوشت تسلیم باید شاید،. ماند نخواهم ناراحت دانم می اما هستم، ناراحت

 . بدوم نباید بعد به جایی یک از. دویدن دنبالش از شدم خسته دیگر

 بــه شــود مــی هــم هنــوز. بــرد لــذت دور از شــود مــی هــم هنــوز. بمانــد رویــا بایــد رویــا بــاالخره،
 .کنم فکر بود آغوشم در پیش ماه چند که مروایی

 : گویم می اما شنود نمی که دانم می گویم، می برایش لب زیر. شوم می ماشین سوار

 خـاطره  وقتـی  مـرور،  بـه . احساسـه  از فراتـر  چیـزي  داشـتن  دوسـت  فهمـی،  مـی  زمـان  مـرور  به -
 اون بلکـه  نیسـتم  مـن  اون. ده مـی  تکـون  دسـت  بـرات  مـن  مثـل  کسـی  کنـی،  می مرور رو هامون

 خسـتگی  کنـار  ات، روزانـه  کارهـاي  همـه  کنـار  داشـتم؛  دوسـتت  مـن  کـه  ابعـادي  تـوي  توئه، خود
 از فراتـر  داشـتن  دوسـت  فهمـی،  مـی  زمـان  مـرور  بـه . هـا  خوشـی  و هـا  اخم کنار لبخندهات، و ها
 .سادست حس یه

 ** 
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