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 قسمت اول

نگاهی در آینه ماشین به سرو رویش انداخت.دستی الی موهایش کشید و آنها را به عقب هل 

مطب آقای دکتر  4داد.ماشین را خاموش کرد و سمت باشگاه را افتاد.صف آسانسور برای طبقه 

. کلید را در قفل 3سنگینی داشت.منصرف شد و پله ا را دوتا یکی باال رفت تا طبقه ترافیک 

زی بدنساه باشگا.شتاگذچرخاند و در را باز کرد.تابلو را از داخل واحد برداشت و جلوی در گذاشت 

یک انرژیکی پلی کرد.نگاهی به اندامش در آینه د لباس از تنش کند و موزشنکرراروغهااچررش.کیا

ت.درشت و عضالنی بود.چندفیگور برای خودش گرفت و رضایتمند لبخندی زد.چند دقیقه انداخ

بعد همه شاگردان در باشگاه حاضر بودند.فضای باشگاه محیط مطبوع و دلچسبی داشت.دورتا دور 

سالن دیوارشیشه ای  داشت و منظره خیابان مشخص بود.کیارش صاحب یکی از خوش سلیقه 

ود.سمت دیگر چند عکس از خودش روی دیوار آویخته بودکه رنگ ولعاب ترین باشگاه های شهر ب

جذابیبه سالنمیداد.همه شاگردانش آن عکسها الگویشان بود وآرزو داشتند به اندامی مانند کیارش 

برسند.کیارش هم کم کاری نمکرد و با عالقه با شاگردانش کار میکرد.با محبت و دلسوزشان 

در هر مسائلی شده بود و با اینکه از لحاظ سنی تفاوت زیادیبا آنها  بود.بارها کمک حال شاگردانش

نداشت اما رفتارش هم مانند اندامش الگوی شاگردانش بود.نیم ساعتی از زمان باشگاه گذشته بود 

و کیارش هر چند دقیقه ساعترا چک میکرد.گوشیش به صدا در آمد.اسم حامی روی گوشی نقش 

 بسته بود

 کیارش:سالم کجایی؟

 حامی:سالم خوبی؟امروز احتماال نتونم خودمو باشگاه برسونم

 کیارش:مشکلی هست؟

 حامی:نه نگران چیزی نباش



 
 
 
 
 
 
 

 کیارش:باشه بعد تموم شدن باشگاه در تماس میشیم

 حامی:باشه فعال

کیارش مدام چسب دستپوشش را باز و بسته میکرد که یکی از شاگردانش باصدای استاد استاد 

ودش را جمع و جور کرد و مشغول تمرین با شاگردانش شد.سعی کرد خخلوتش را پاک کرد.

انرژیش را از دست ندهد و همچون روزهای عادی تمریناتش را انجام دهد.بالخره ساعت تمرینات 

تمام شد.شاگردانش را راهی کرد و سریع جمع و جور کرد و سمت ماشینش راه افتاد.شماره حامی 

ی از آن طرف تلفن گفت:جانم کیارشرا گرفت و چندبار که بوق زد حام  

 کیارش:کجایی میام پیشت

 حامی:خونه ام

 کیارش:باش همونجا رسیدم میگم میای پایین

با اینکه دلش میخواست بدون راندن همین االن میرسید به حامی اما با حوصله بهرانندگی ادامه 

ه حامی بوددقیقه رانندگی در ترافیک سنگین عصرگاهی جلوی در خان 44داد وبعد از   

 حامی با پدر و مادرش در یک خانه ویالیی در یک محله وسط شهر زندگی میکرد

 گوشی به دست گرفت برای تماس که در تق صدا داد و حامی جلوی خانه بود

چرا انقدر سرورویش ژولیده بود.مریض احال به نظر میرسید.افکار مشوش به ذهنش سرازیر میشد 

بود.قدمهای او را دنبال کرد تا حامی در کنارش داخل ماشین و چشمان لرزانش میخکوب حامی 

نشست.معماری ظالم بر افکارش حکم داشت.خود را یک آدم بی سالح در مقابل چشمان حامی 

میید.وابستگی عجیبی در خود به چشمان حامی احساس میکرد.چشمهایش در آجر به آجر 



 
 
 
 
 
 
 

چشمها آشنایش بودند.حامی  وجودش رخنه کرده بود.یقین داشت در زندگی قبل هم این

 گفت:چیزی شده کیارش؟چرا اینطوری نگاهم میکنی؟

هش را از چشمهای حامی به لبهایش سر داد و گفت:خوبی؟چرا انقدر بهم ریخته به نظر کیارش نگا

 میای؟

 حامی نگاهش را از چشمان کیارش گرفت و به جلو خیره شد

 کیارش دوباره پرسید:باز بحث کردین؟

را به عقب هل داد.آخ که چقدر این کار دل  وآنها ی گندمزار موهایش کشیدحامی دستی ال

کیارش را میلرزاند و هر بار دلش میخواست نرمی موهای حامی را الی انگشتانش حس کند.از 

اولین باری که حامی را دیده بود موهایش بلندتر شده بود.موهای بلندش را بشتر دوست داشت او 

ودکانه به او میداد.کیارش دستش را نزدیکتر برد و روی زانوی حامی جوری را دلنشینتر و قیافه ک

گذاشت که انگشتانش دستهای حامی را لمس کند.نمیدانستچرا جرات نکرد دستهای سرخ و 

باریک و لطیف حامی را در دستانش بگیرد.چرا جرات نداشت بگوید که چقدر عاشق آن چشمان 

کم خودش است و بسیار اومعصوم اوست که از وقتی او را دیده   

 چرا جرات نمیکرد بگوید نفسش میرود برای چند دقیقه خلوت کردن با او

حامی رشته افکار او را شکست و با صدایی که بیشتر شبیه به زمزمه کردن بود گفت:طناز دیشب 

 اینجا بود

گ خشک کیارش اسم طناز را که شنید ناخودآگاه خودش را از حامی دور کرد و مثل یک تکه سن

شد.حامی که انگار از قبل واکنش او را میدانست ضربه ای عصبی به شیشه بغل دستش کوبید 

 دستش را به دستگیره در گرفتو با صدای ناله گفت:میرم باال



 
 
 
 
 
 
 

کیارش نگاه التماسگری به چشمان حامی کرد انگار که همه غم و التماس عالم را در این نگاه 

افظی کردن بود ولی همان لحظه که نگاه کیارش را دید ریخته بودند.حامی گرچه قصدش خداح

 انگار کل دنیا التماسش کردند که نرود که بماند که بیشتر زل بزند در چشمان کیارش

:میرم ژاکتمو بردارم بیامحامی حرفش را ادامه داد  

 قسمت دوم

و به تن کشید.سر  در را نیمه باز گذاشت و آرام از راهرو به اتاقش پیچید.ژاکتش را از کم در آورد

 که برگرداند نگاهش در آینه به خودش افتاد.چقدر سر و رویش بهم ریخته بود

دستی الی موهایش کشید برای کمرنگ کردن ناخوشیش ادکلن تندی ازروی میز انتخاب کرد و 

 روی تنش اسپری کرد اما برای سرخی چشمانش چکار میتوانست بکند؟

ریع چشمانش را از قاب تصویر خودش در آینه دزید.وارد انگار که از دست خودش نارحت باشدس

راهرو که شد خواهر کوچکش با او روبه رو شد.سالمی به هم کردند و خواهرش داد زد:مامان سفره 

 بنداز خیلی گشنمه

حامی کیف خواهرش راگرفت و به اتاقش برد.شهرزاد دنبالش وارد اتاق شد.حامی چشمانش را از او 

 قایم میکرد

گفت:دوستم دم در منتظره یه سر میرم باهاش بیرونزیرلب   

 شهرزاد مانت از تنش کند و گفت:خبری نیست؟

 حامی پشتش به سمت شهرزاد و رو به راهرو گفت:خبرا دست من نیست خداحافظ

 کیارش کمی از ماشینش فاصله گرفته بود و هندیزفری به گوش قدم میزد



 
 
 
 
 
 
 

ستند به جا میرود در حرکت بودند.هیچ حرفی بین دقیقه بعد در مسیری که هیچ کدام نمیدان 10

آنها رد و بدل نشده بد.حتی موزیکی هم پخش نمیشد.حامی از شیشه کنارش بیرون را تماشا 

میکرد.کیارش مطمئن بود که او گرچه بیرون  را تماشا میکند اما انقدر در افکار خودش غرق است 

ید:بریم شام بخوریم؟که چیزی نمیبیند.سرعتش را کم کرد و از حامی پرس  

 حامی بدون نگاه گفت:میل ندارم

 کیارش:اما من میل دارم

 قسمت سوم

 فرمان را پیچاند و دور زد.موزیکی پلی کرد.حای میدانست قرار است کجا بروند

دلم بی تو تنگه-دلم بی تو خونه-نه رویا قشنگه-قمیشی میخواند:نه شب عاشقانست  

دانست قرار است کجا بروند.کیارش موزیکی پلی کرد قمیشی فرمان را پیچاند و دور زد.حامی می

 دلم بی تو تنگه_نه رویا قشنگه دلم بی تو خونه_میخواند: نه شب عاشقانست

کیارش منو را سمت حامی گرفت.حامی دستش را رد کرد و گفت:میل ندارم تو سفارش بده 

 کیارش اخمی در هم کرد و گفت:پس بریم منم اشتهام کور شد.

 ری تکان داد و گفت:فرقی نداره هرچی خودت میخوری واسم سفارش بده.حامی س

یکی از کارکنان رستوران نزدیکتر شد احوال پرسی گرمی با حامی کرد و خوش آمد گفت.سفارش 

 را یادداشت کرد و رفت.

حامی به بهانه اینکه آبی به دست و رویش بزند از میز بلند شد و سمت سرویس بهداشتی 

باره در آینه قفل چشمان سرخش شد.فکر طناز از دیشب ثانیه ای رهایش نکرده رفت.نگاهش دو

بود.کالفگیش نه بخاطر حرفهای خانواده طناز بلکه بخاطر خودش بود که هنوز نتوانسته بود 



 
 
 
 
 
 
 

تصمیم جدی در مورد آینده اش بگیرد.هنوز نتوانسته بود در مورد احساساتش به کسی چیزی 

که میدانست او کیست و چه در دلش دارد.اب سردی به صورتش زد و بگوید.کیارش تنها کسی بود 

خارج شد.مدیر رستوران سر میزشان با کیارش هم صحبت بود.به آنها ملحق شد.سالم و احوال 

سال به باال اما با استایلی جوان پسندتر  04پرسی صمیمی تقدیم مدیر کرد.مدیر رستوران مردی 

 چه کاری هست سوال پرسید. بود.از حامی در مورد اینکه مشغول

حامی خجالت زده گفت:آقای شریعتی مدتیه احوال روحی مناسبی ندارم فقط تدریس خصوصی 

محدود دارم.اقای شریعتی سرش را به نشانه تایید تکان داد و در ادامه گفت:باید هرازگاهی بازم 

حتما این کارو  بیای اینجا،مارو از هنرت بی نصیب نکن.حامی لبخند کمرنگی زد و گفت:چشم

 میکنم.

 کیارش میان کالمشان آمد و گفت:چرا امشب یه قطعه واسمون نمیزنی؟

اقای شریعتی چشمانش برقی زد و گفت:عالی میشه اگه واسمون انجامش بدی و بلند شد سمت 

 پیانوی گوشه سالن رفت تا آمادش کنه

تم کنی؟نمیبینی حال و حامی نگاه تندی به کیارش انداخت و گفت:تو چت شده؟دوست داری اذی

 اوضاعمو؟

 کیارش لبخندی در گوشه لب زد و گفت:بزن حالت خوب میشه.پاشو منتظریم

حامی پشت پیانو نشست.چقدر دلش برای این گوشه از دنیا تنگ شده بود.یادش رفته بود چقدر 

 تمدت طوالنی از عمرش را در این گوشه گذرانده است.گوشه دوست داشتنی پر از خاطرات.برگش

و نگاهی به کیارش انداخت.کیارش انگار که او را ستایش میکرد لبخندی نثارش کرد.چقدر 

لبخندش در عمق و روح و جان حامی نشست.انگشتانش را تکان داد.هیچ برنامه ای نداشت که قرار 

است چه بنوازد.شروع کرد به بداهه نوازیی.انگشتانش را روی کالویه های پیانو سر میداد و خودش 



 
 
 
 
 
 
 

به جریان اهنگ سپرده بود.هر از گاهی نگاهی به مشتریان می انداخت و لبخندی به انها تقدیم  را

میکرد.این لبخندها و ارتباطش با مشتری یک نوع عادت و نتیجه مدت طوالنی زندگی کردن با 

این آدمها بود که روزگاری اکثر ساعات روزش را با انها میگذراند.بعد از آخرین نت چند ثانیه 

شمانش را بست.حس خوبی داشت.برگشت ونگاهی به کیارش کرد.حس تشکر را میتوانستی از چ

چشمان حامی بخوانی که نثار کیارش میکرد و لبخند رضایتی روی لبهای کیارش بود و همراه 

مشتری ها او را تشویق می کرد.آقای شریعتی جلوتر آمد لبخند پهنی به صورت داشت.دستش را 

ر داد و گفت:پسر محشر بودی میتونی رضایت مشتریان خودت ببینی.پاشو بیا روی شانه حامی فشا

 اتاقم کارت دارم.

حامی پشت سر آقای شریعتی راه افتاد و با دست اشاره ای به کیارش کرد که االن برمیگردد.وارد 

 اتاق شدند که تنها یک میز چوبی با سیستم کامپیوتری روی آن در باالی اتاق ,چند صندلی روبه

روی هم و یک تابلو روی دیوار از یک منظره آفتابی که نمیتوانست تشخیص دهد اصل است یا 

قالبی آویزان شده بود.آقای شریعتی حامی را دعوت کرد به نشستن و خودش روبه روی او 

نشست.کمی به جلو خم شد و سرش را نزدیک حامی کرد و گفت:چند روز پیش طناز آمده بود 

میکردم رابطه دخترم باهاش قطع شده.دیروز که دیدمش خیلی سرحالتر از  خونه پیش مهتاب.فکر

 قبل بود.گفت قراره بیاد پیشت.خبر داشتی؟

حامی عقبتر رفت و به پشتی صندلی تکیه داد.حس میکرد حالت تهوعی گاه و بی گاه سراغش می 

 یعتی تکانآید.به یک گوشه اتاق خیره شده بود.سرش را به نشانه تایید صحبتهای آقای شر

 داد.دستهایش را پشت گردنش گذاشت و کالفه وار گفت:دیشب با خانواده اش خونمون بودن

آقای شریعتی دست به زانوهایش گرفت و گفت:آه پس دلیل لب و لوچه آویزونت همینه.حامی تو 

خوب میدونی طناز یک بچه اس که چندان از عشق و دلباختگی سردرنمیاره.اون دنبال کسیه که 



 
 
 
 
 
 
 

این احساسات رو باهاش تجربه کنه.هیچ اطالعی از اینکه چی به سر آینده اش میاد نداره.دلیر فقط 

 محرک همه این کارهاست.دلیر اگه دخترش طناز رو به سمت تو سوق میده دلیلش اون کارواشه.

حامی میان صحبتهای آقای شریعتی دوید:طناز کسیه که فکر جداکردن سهم از اون کارواش سر 

اخت.تا قبل اینکه طناز سر از این مسائل دربیاره مشکلی وجود نداشت.طناز فکرهای دیگه دلیر اند

ای داره واسه همین دنبال جدا کردن سهم کارواشه.اون باباش هم عین خودشه .فکر میکنه اگه 

سهم جدا بشه میتونه با کلک طنازو از خودش دور کنه و بیشتر پول رو پول بزاره.مهتاب خیلی 

 اید راهشو از طناز جدا میکردوقت پیش ب

آقای شریعتی مثل اینکه تلنگری به او زده باشند خیره به زمین شد و حرفی نزد.گوشی حامی 

ویبره زد.کیارش پشت خط بود.جانم کیارش؟کیارش از آنطرف گوشی گفت:اگر کارت طول میکشه 

 بگم غذا رو دیرتر سرو کنن؟

 دارم میام حامی از جایش بلند شد و گفت:نه کارم تمومه

 از آقای شریعتی اجازه گرفت و پیش کیارش برگشت و روبه رویش نشست.

کیارش نوشیدنی برایش سرو کرد.هرازگاهی زیرچشمی نگاهی به حامی میکرد به لبهایش که 

حرکت موزون زیبایی موقع جویدن غذا داشت.چیزی از مالقات حامی و آقای شریعتی نپرسید و 

 ح دهدمنتظر بود حامی خودش توضی

این اتفاق نیوفتاد تا آنها سوار ماشین شدند و در راه برگشت بودند.کیارش خسته به 

نظرمیرسید.کش و قوسی به بدنش داد و از حامی پرسید خسته ای؟حامی نگاهی خیره به کیارش 

 کرد دستی به چشمهایش کشید وگفت:از خیلی چیزا آره



 
 
 
 
 
 
 

و یک دل سیر حامی را به بغل بکشد ولی کیارش دلش میخواست آن لحظه ماشین را متوقف کند 

 فقط به گفتن:باهم همشو حل میکنیم بسنده کرد

گوشی حامی آالرم داد.باطری گوشیش خالی شده بود.کیارش گفت پاور بانکم داخل 

داشبورده.ماشین را نگه داشت و خم شد تا آن را بردارد.دستش را به زانوی حامی که گرفت برای 

اس کرد.دستهای حامی بود که مثل قندیل سرد شده بود.خودش را خم شدن,چیزسردی را احس

 سریع عقب کشید و پرسید:چرا انقدر دستات یخ کرده؟

 حامی پاور بانک را از دست کیارش گرفت و گفت:خوب میشم نگران نباش

 کیارش پرسید:بخاری روشن کنم؟اما جوابی نشنید

گفتند که دستهای حامی او را کیارش خیره به چشمان حامی بود.تمام وجودش به او می

میخواهد.دستش را دراز کرد ودستهای سرد حامی را لمس کرد.حامی نگاهی به اوکرد و 

 گفت:نیازی نیست یکم دیگه درست میشه

کیارش اما حرفی نزد و انگار که قرار بود تمام ان سردی را به جانش تذریق کند محکم دستهای 

ا روی تک تک انگشتان حامی سر میداد برای او این حامی را میان دستهایش گرفت.دستهایش ر

لحظه در این زمان هیچ چیزنمیتوانست عاشقانه تر از گم شدن در میان دستهای نرم و انگشتان 

 باریک حامی باشد

دوست داشت تمام خط و خطوت دستهای حامی را از حفظ شود.دوست داشت آنقدر این دستها 

شان میکرد تا همه هموار و ناهمواری آنها را جزبه جز به هر روز و هرثانیه پیشش بودند و لمس

خاطر میسپارد.حامی یک لحظه چشم از کیارش برنداشته بود.قلبش تندتر میزد.دستهایش گرمتر 

 شده بود.دلش خواست آن لحظه تا ابد کش بیاید.



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 قسمت چهارم

بیرون داد.موهایش بر چشمهایش را بست و هوایی که در سینه اش حبس کرده بود را با یک آه به 

 روی چشمانش ریخته بود ومعصومیت بچگانه ای به صورتش داده بود

کیارش دستهای حامی را به روی قلبش گذاشت.حامی تپش قلب اورا احساس کرد و چشمهایش 

را باز کرد.هر دو مدتی در چشمهای هم خیره بودند.هیچ کدام ندانستند این نگاه ها چقدر طول 

آنجا اتفاق افتاد.چیزی آرام,قوی و همیشگیکشید ولی چیزی در  

دقیقه را نشان میداد.بی اختیار دستش  04:04نگاه حامی به ساعت روی داشبرد ماشین افتاد که 

 را از دستهای کیارش جدا کرد و گفت اوه خیلی دیر شده باید حرکت کنیم

میتوانست  مدتی بعد جلوی خانه حامی بودند.کیارش تمام وجودش التماس میکرد که کاش

 پیشش بماند ولی آن را به زبان نیاورده بود و فقط لبخند پهنی تحویل حامی داده بود

حامی تمام سلولهای بدنش آن گرمای چند دقیقه پیش را طلب میکرد اما چیزی نگفته بود و فقط 

 از آن نگاه های خیره و تشکری برای برنامه امشب نسیب کیارش کرده بود

طول نکشید و بیشتر به یک نوع فرار شباهت داشت.شاید میترسیدند خداحافظی شان چندان 

طرف مقابل احساساتش را متوجه شود.کیارش بارها صحنه اعترافش را در خلوتش بازسازی کرده 

بود.بارها در خلوتش به حامی گفته بود که چقدر منتظر مانده تا کسی مانند او وارد زندگیش 

امی دیده بود اما فقط در خیالش در خلوتش.تنها چیزی که شود.بارها خودش را غرق در آغوش ح

در واقعیت به زبان آورده بوداز حامی خواسته بود کنارش باشد تا سختی ها رو باهم حل 



 
 
 
 
 
 
 

کنند.حامی اولین نفری نبود که از گی بودن کیارش خبر داشت اما اولین نفری بود که همچین 

د.کیارش زندگی سختی نداشت.گرچه خانواده احساسی را در عمق روح و جان کیارش دوانده بو

اش از تفاوت های امیال جنسی او خبری نداشتند ولی در همه مساءلش همراهیش کرده 

 4بودند.خوانواده اش این روزها متشکل از پدریک برادر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر میشد.مدت

هم زندگی میکردند.خواهرش سال بود که مادرش را از دست داده بود و خواهر کوچکتر و پدرش با

دانش آموخته رشته گردشگری بود و بیشتر وقت خودش را همراه پدرش صرف برگذاری تورهای 

گردشگری میکردند.پدرش بازنشسته اداره فرهنگ و ارشاد بود.مردی بسیار صبور و آرام.اطرافیانش 

برده.خودش هم از اینکه بارها به او گفته بودند که کیارش تمام رفتار و اخالق پدرش را به ارث 

شبیه مردی همچون پدرش بود به خود میبالید.در تمام طول زندگیش پدرش مشوق او در تمام 

زمینه ها بود.پدرش بارها کیارش را در رشته های مختلف محک زده بود تا استعداد پسرش را بیابد 

در ورزشهای باشگاهی و و در آخر پدر و پسر به این نتیجه رسیده بودند که کیارش استعداد خوبی 

 همینطور تربیت شاگردان در این زمینه دارد.

کلید را در قفلی در انداخت و وارد خانه شد.لباس از تنش کند و خودش را زیردوش حمام 

انداخت.افکارش مشوش بود.فکر اینکه چطور میتوانست به حامی کمک کند و از نگرانیش کم 

حساساتش را به حامی بگوید.فکر اینکه چرا او را بغل کند.فکر اینکه کی قرار است بدون ترس ا

نکرده بود.کلمات مانند ضربان در ذهنش میکوبیدند.اما یاد دستانش همه این افکار را محو کرد.یاد 

انگشتان نرم و کشیده اش.دلش تنگ دستهای حامی شده بود.تصور اینکه چطور همچین موجودی 

د.بغض داشت از نداشتن حامی در کنارش.حوله ای به واقعی است از درون حسی عجیب به او میدا

 تنش پیچید واز حمام خارج شد.پیامی برای حامی نوشت:اوضاع خوبه؟

 حامی جواب داد:خوبم کیارش جان نگران نباش تو خوبی؟



 
 
 
 
 
 
 

میخواست برایش بنویسد نه دلبر جانم اصل خوب نیستم.وقتی اینجا نیستی هیچ چیز خوب 

انست بنویسداین بود:دستهایت قادر است برای همیشه حالم راخوب نیست.اما تنها چیزی که تو

 کند

حامی پیام را که خواند لبخندی به لبانش آمد.حس آرامشی از حرف کیارش گرفت.یاد دستهای 

کیارش افتاد یاد ضربان قلبش.یاد حسی که وجودش را پرکرده بود.چقدر دلش در آن لحظه 

را که به او اطمینان میدادند نگران چیزی کیارش را میخواست.دستانش را چشمهایش 

نباشد.شهرزاد کمی انطرفتر کنار مادرش نشسته بود و باهم چای بعد از شام را میخوردند.حامی 

هندیزفریش را روانه گوشش کرد و سرش را به پشتی مبل تکیه داد.موزیکی پلی کرد: ای شب از 

شادیم -به روی چشم من گسترده خویشای -سینه از عطر توام سنگین شده-رویای تو رنگین شده

 بخشیده از اندوه بیش

 قسمت پنجم

حامی هندیزفریش را روانه گوشش کرد و سرش را به پشتی مبل تکیه داد.موزیکی پلی کرد: ای 

ای به روی چشم من گسترده -سینه از عطر توام سنگین شده-شب از رویای تو رنگین شده

شادیم بخشیده از اندوه بیش-خویش  

داشت فکر کند جایی دور با کیارش تنهاست.دوست داشت فقط خودش باشد و او.جایی را دوست 

در ذهنش برای خودشان ساخت.یک محوطه سرسبز.یک برکه و یک قایق.درست بود این همان 

جایی بود که میتوانست کیارش را در آنجا حبس کند و هرگاه دلش تنگ گشت کافی بود 

بکشاند.دست پدرش که شانه اش را میفشورد او را از رویایش  چشمانش را ببندد و کیارش راآنجا

 پرتاب کرد به مبل گوشه خانه.چشمانش را باز کرد و گفت:بله بابا؟

 پدرش لپ تاپش را روی میز گذاشت و گفت:بیا ببینم حساب این ماه چقدره؟



 
 
 
 
 
 
 

نست پدرش حامی هندیزفری را از گوشش در آورد.چیزی نشنیده بود ولی لپ تاپ را که دید میدا

چه میخواهد.مدت زیادی بود کارهای حساب و دخل کارواش را پدرش به او سپرده بود و حامی در 

جریان تمام حساب و کتاب کارواش بود.پدرش صاحب کاروشی در مرکز شهر بود و کارواش پدرش 

و از قدیمی های شهر محسوب میشد.درآمدکارواش آنچنان باال نبود ولی بخاطر موقعیت زمین و د

دهنه مغازه ای که ان هم پدرش با دلیر پدر طناز شریک بود مشتری زیادی برای فروش 

داشت.دلیر بارها از عارف پدر حامی خواسته بود که یا کارواش را یک جا بفروشند یا سهم را جدا 

کنند اما عارف قبول نکرده بود.عارف و دلیر رفقای دوران جوانی هر دو شاگرد مغازه خشکبار 

بودند.زمانی که زمین را شریکی خریدند هیچ ایده ای نداشتند که قرار است چکار کنند فروشی 

برای همین سالها زمین خالی ماند.با رونق گرفتن ماشین و ماشین شویی دو جوان به فکر باز 

سال در این کار بودند.اوایل بیشتر کار مکانیک  92کردن کارواش افتادند و از آن موقع به مدت 

دادند و کنارش ماشین هم میشستند اما بعدها با رونق کارشان مکانیکی جمع شد و دو انجام می

دهنه مغازه خشکبار فروشی جلوی کارواش احداث شد.کار کارواش به عهده شاگردها گذاشته شد 

و عارف و دلیر به کار خشکبار فروشی مشغول شدند.عارف از اینکه حامی وارد بازار کار نشده بود 

و گله مند بود اما حامی هیچوقت نتوانسته بود خود را مردی بازاری تصور کند واز همان همیشه از ا

اولین روزی که پیانو قدیمی را در جریان اسباب کشی همسایه پیرشان دیده بود مجذوب این ساز 

شده بود.یک روز که از مدرسه برگشته بود در کوچه خانم معتمد را با پیانوی مشکی جذابش دیده 

ه تازه به محله انها اسباب کشی کرده.از ان نگاه های خیره تحویل خانم معتمد داده بود و بود ک

خانم معتمد متوجه کنجکاوی او شده بود.بعد از مدتی خانم معتمد شده بود رفیق حامی یا بهتر 

که بشود گفت معلم پیانوی او.خانوم معتمد دبیر بازنشسته که پیانو زدن را از همسر مرحومش یاد 

 گرفته بود و بذر این هنر را در وجود حامی کاشت.



 
 
 
 
 
 
 

میگذشت.آماده خوابیدن میشد که پدرش  09حامی کارهای حسابو کتابش را جمع کرد.ساعت از 

 گفت:فردا عصر یه سر بیا کارواش

چیزی نگفت سرش را به نام تایید تکان داد و در اتاقش خزید.روی تختش دراز کشید و به سقف 

تهوع باز سراغش امده بود.سقف اتاقش در حرکت بود.کوتاه و کوتاهتر اتاقش خیره شد.حس 

 میشد.نفسش سنگین شده بود.انگشتانش یخ کرده بود.کیارش پیشش نبود

شهرزاد با صدای آرام در اتاق حامی را باز کرد و سرش را داخل کشوی میزش کرد.با اینکه صدایی 

خواهرش داد.شهرزاد سریع به سمت حامی نبود اما حامی تکانی به خود داد و صبح بخیری به 

برگشت و گفت:وای بیدارت کردم االن میرم دنبال فلش مموری میگشتم.کشو را بست و سمت 

حامی رفت و بوسه ای به روی موهای برادرش چسباند و گفت:بخواب هنوز وقت داری.حامی 

 لبخندی برای خواهرش زد وگفت:خوابم نمیبره

حت فشار پدرش است.کنار تخت حامی نشست وگفت:عصر باهات شهرزاد میدانست حامی چقدر ت

بیام کارواش؟حامی دستی الی موهایش کشید و گفت:حلش میکنم شهرزاد قصه ها نگران نباش 

.شهرزاد با لبخند مصنوعی به صورت از اتاق برادرش خارج شد.نمیدانست چطور پدرش را راضی 

شاری عارف برای ازدواج حامی این بود اگر طناز کند از ازدواج حامی و طناز دست بکشد.دلیل پا ف

عضوی از خانواده آنها شود بعد از مرگ دلیر اموال به طناز میرسد و حامی میتواند هم سهم پدر 

خودش و هم سهم طناز را مدیریت کند.اما دلیر جور دیگری فکر میکرد.میدانست طناز هر بشری 

و عارف را برای فروش کارواش راضی کند.هر دو پدر را میتواند راضی کند.انتظار داشت طناز حامی 

 به ازدواج این دو جوان راضی بودند و نقشه ای برای آینده در سر داشتند

حامی بعد از مدتی پهلو به پهلو شدن درتختخوابش بالخره تسلیم بی خوابی شد و از جا بلند 

بود و چه وقت خوابش شد.چشمانش بی خوابی دیشب را دیکته میکرد.نمیدانست تا کی بیدار 



 
 
 
 
 
 
 

برد.دستی به سرو رویش کشید.صبحانه نصفه نیمه ای خورد و سمت آموزشگاه موسیقی حرکت 

ساعتی کالس خصوصی با شاگردش طول کشید.هنوز چندماهی بیشتر از فارغ  9کرد.حدود 

التحصیلیش از دانشکده هنر نگذشته بود.فعال تنها جایی که برای کسب درامد داشت همین 

اه موسیقی بود که صاحبش رفیق دانشکده اش میشد.بارها دوستانش از او خواسته بودند آموزشگ

که اموزشکده ای راه بی اندازد ولی هیچ کدام نمیدانستند حامی بدون رضایت خانواده این رشته را 

انتخاب کرده و مورد حمایت انها نیست.تنها کسی که این مدت از او حمایت میکرد کیارش بود.آه 

دلش هوای کیارش را کرده بود.دستش را باال آورد و نگاهی به انگشتانش انداخت.اصال از آن  چقدر

دقیقه ای که کیارش آنها را گرفته بود حس میکرد دستانش را بیشتر دوست دارد.شماره کیارش را 

گرفت.بعد از چند بوق کیارش از آنطرف با صدای پرانرژی گفت:سالم به روی ماهت.میخواستم 

زنم.خوبی؟زنگ ب  

حامی انگار که مثل ظرف خالی بود و کسی ان را پرکرد حس عجیبی در تنش دوید و هیجان زده 

 گفت:کیارش ولی نتوانست حرفش را ادامه دهد

کیارش متوجه مکث حامی شدو گفت:ناهار نخور میام پیشت.االن یه کالس دارم یک ساعت دیگه 

 تموم میشه.

ین را میخواست بشنود.کیارش میدانست حامی چه حامی نفس عمیقی کشید.دلش دقیقا هم

میخواهد.به چه فکر میکند.میدانست االن نیاز دارد پیشش باشد.صدایش کند.حرف بزند.حواسش را 

 از هرچه غیر خودشان بود پرت کند.صدایش را صاف کرد وگفت:منتظرتم

کالس  کیارش لبخند رضایت به لبش خداحافظی کرد و سمت دانش آموزانش برگشت.امروز

آمادگی مسابقات پرتاب وزنه رده سنی نوجوانان داشت و مسابقات یک ماه دیگه برگذار میشد. 

کیارش دو دانش آموز برای شرکت در این مسابقات داشت.بخاطر روابط خوبی که با دانش 



 
 
 
 
 
 
 

آموزانش برقرار میکرد اکثر دانش آموزا مشتاق کار کردن با او بودندو خودش هم مثل همیشه با 

ظهررا نشانه رفته بود.کمی هول داشت برای  09ه با انها همراهی میکرد.ساعت نزدیک حوصل

رسیدن به حامی.لوازمش را جمع کرد و سوار ماشین شد.خیابانهای اصلی شلوغ بود و تصمیم 

گرفت از کوچه پس کوچه ها حرکت کند.اهل رانندگی با سرعت باال نبود ولی امروز ناخواسته 

ن با حامی تمام قانونهای زندگیش را بهم میریخت.موزیکی پلی کرد.احساس عجله داشت.اصال بود

خوبی داشت.کمی شیشه را پایین داد تا هوای بهاری را روی پوستش احساس کند.دنبال گوشیش 

گشت تا با حامی تماس بگیرد.از شدت هیجان تمام لوازمش را داخل کیفش پرت کرده بود.خم 

انست پیدایش کند برای لحظه ای چشمانش را از خیابان شد ودست داخل کیفش برد ولی نتو

گرفت و مشغول گشتن شد ولی دیر شده بود.صدای ضربه ای او را شوکه کرد.انگار که گولوله ای 

کنار گوشش ترکیده باشد مانند موج گرفته جنگ گیج شده بود.چند ثانیه ای طول کشید تا 

ش یه کاری باید بکنی.تکانی به خودش داد واز خودش را پیدا کند.مدام در سرش تکرار میشد کیار

ماشین پیاده شد.پیرمردی جلوی ماشینش نشسته بود و دست روی پایش ناله میکرد.کنار پیرمرد 

نشست و گفت:پدر جان از کجا اومدی شما؟من چرا نتونستم شمارو ببینم؟پات چطوره؟پیرمرد ناله 

ای مرد بیشتر شد.فهمید که مشکل غمگینی میکرد.کیارش دستی به پای پیرمردکشید و صد

جدی است.پیرمرد مدام تکرار میکرد حواست نبود جوان.اگر مرده بودم چیکار میکردی؟کیارش 

دست به پشت پیرمردگرفت و گفت:االن میریم بیمارستان.سوارش کرد.چند دقیقه بعد در بخش 

گوید.پیرمرد زیر لب اورژانس بیمارستان معطل بودند تا دکترنگاهی به عکس کند و وضعیت را ب

حرفهایی میزد.کیارش مدام معذرت خواهی میکرد.دکتر نیامده بود و حامی منتظر مانده 

بود.پیرمرد گفت:اسمت چیه؟کیارش صندلی را جلو کشید و نزدیک پیرمرد شد و گفت:کیارش 

 هستم پدر جان



 
 
 
 
 
 
 

یشد خانوادم ولت پیرمرد نگاهش را از کیارش دزدید و گفت:من عمرم کردم پسر ولی اگه چیزیم م

نمیکردن.بهشون نمیگم تصادف کردم و یه بهانه ای میارم.ولی هزاران نفر تو این شهر منتظرن تا 

همچین اتفاقی بیوفته و کاسبی کنن.کیارش سرش را پایین انداخت و حرف پیرمرد را تایید کرد و 

به ساعتش گفت: راستش داشتم میرفتم دیدن کسی که خیلی مهمه برام.رنگش پرید.نگاهی 

نیم ظهر بود.دستی به جیبهایش کشید.گوشیش را در ماشین جا گذاشته بود.تا 0کرد.نزدیک 

تماس بی پاسخ از حامی داشت.نمیدانست  7خودش را به ماشین برساند هزار فکر در ذهنش آمد.

قرار است چطور بگوید از کجا بگوید.فقط شماره حامی را گرفت و منتظر جوابش شد.دراولین بوق 

امی جواب داد صدایش بلند و قطعانه بودح  

 حامی:چرا گوشیت جوب نمیدی؟

 کیارش:سالم حامی جان.ببخشید مساله ای پش اومد که نتونستم

حامی باز جدی و قاطعانه گفت:چه مساله ای باعث شده تو انقدر درگیربشی که نخوای جواب منو 

 بدی؟

.نمیخواست به نگرانیهای حامی چیز دیگری کیارش نمیدانست باید بگوید یا نه.هیچ ایده ای نداشت

 اضافه کند.فقط گفت:میشه قرار ناهار کنسل کنیم؟

حامی نیشخندی زد وچیزدیگری نپرسید.سعی کرد خودش را آرام نشان دهدو با صدای گرفته 

گفت:باشه.بعدا صحبت میکنی خداحافظ.حالت تهوع دوباره سراغش آماده بود.دستهایش را در 

بود و دوباره فکر طناز درذهنش رژه میرفتجیبش قایم کرده   

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 قسمت ششم

حامی نیشخندی زد وچیزدیگری نپرسید.سعی کرد خودش را آرام نشان دهدو با صدای گرفته 

گفت:باشه.بعدا صحبت میکنیم خداحافظ.حالت تهوع دوباره سراغش آماده بود.دستهایش را در 

 جیبش قایم کرده بود و دوباره طناز درذهنش رژه میرفت

هوای بهاری ریه هایش را پر کرده بود.ناخواسته نفسهای عمیق میگرفت.دستهای سردش را داخل 

جیب سویشرتش کرد.از اینکه هندیزفریش را همراهش نداشت عصبی بود.انعکاس آفتاب روی 

شیشه ماشینها چشمهایش را اذیت میکرد اما بی توجه بود.زنی کنار خیابان بساط داشت.دختری 

تبوس نشسته بود.ارابه چی با کوهی از گوجه سبز روی ارابه اش  که یک گوجه قرمز در ایستگاه ا

برای تزیین کنارش گذاشته  بود گوشه پیاده رو ایستاد.دختر بچه کوچیکی موقع رد شدن خیره او 

را نگاه کرده بود.پیرمرد جوراب فروش برای خرید او را التماس کرده بود.بوی شوله زرد فروشی 

یب میکرد.کیارش پیشش نبود و دستهایش دوباره یخ کرده بود.دوره گرد افکارش حالش را عج

شده بود.ثانیه ای فکر طناز ثانیه دیگر فکر رفتن به کارواش پدرش.لحظه دیگر صحبتهای 

کیارش.دلش در آن لحظه بیشتر از هرچیزی فرار میخواست.از افکارش.از تمام اتفاقاتی که به 

سوار تاکسی شد و آدرس رستوران آقای شریعتی را به راننده زندگیش لشکر کشیده بودند.

گفت.سرش را تکیه داد و خیره به آسمان صاف روز دوشنبه شد.گوشیش زنگ میخورد.اسم کیارش 

را روی صفحه گوشی دید.سایلنت کرد ودرجیبش گذاشت.اصال دلش نمیخواست امروز با کسی 

بعد از ظهر را نشان میداد.شماره شهرزاد را  3صحبت کند.فکر کارواش افتاد.ساعتش را چک کرد.

گرفت.بوق دوم شهرزاد از آنطرف گفت:جانم داداش؟حامی احوال پرسی کرد و گفت:واسه یکی از 

رفیقام مشکلی پیش آمده باید پیشش باشم میتونی با بابا صحبت کنی نمیتونم برم 

رد وگفت:اره اره من کارواش.شهرزاد کمی نگران گفت:خودت که خوبی؟حامی صدایش را صاف ک



 
 
 
 
 
 
 

خوبم نگران نباش.انجامش میدی آره؟شهرزاد کمی مکث کرد و گفت:خبر میدم بهت.حامی 

 تشکرکرد و گفت:منتظرم

رستوران اقای شریعتی کمی با خیابان فاصله داشت.باالی یک تپه کوچیک که محوطه اش را از 

لد و جشنها بود.از تاکسی خیابان جدا میکرد.محیط بزرگی داشت و جای محبوبی برای مراسم تو

پیاده شد و به سمت رستوران قدم زد.جلوی درتعداد زیادی ماشین پارک شده بود.حدس زد 

مراسمی برگذارمیشه.ماشین آقای شریعتی هم کمی با فاصله جلوی رستوران پارک شده بود. از در 

متعجب نگاهش پشت وارد رستوران شد.دو نفر از کارگرهای رستوران که برایش ناآشنا بودند 

 کردند.آن یکی که به نظر بزرگسال تر به نظر میرسید جلو آمد و پرسید:ببخشید کاری داشتین؟

 حامی سالمی کرد و گفت:با اقای شریعتی کار دارم

 کارگر:بگم کی کارشون داره؟

 حامی:بگین حامی

ی از خدمه از کارگر به سمت سالن رفت و در راهروباز ماند.حامی به دیوار تکیه داده بود که یک

راهرو صدایش کرد:حامی جان خوش آمدی.چرا اینجایی پس؟حامی خودش راجمع کرد و 

 گفت:دیدم ماشین زیاده حدس زدم مراسم هست

خدمه به سمت سالن همراهیش کرد.اقای شریعتی با کارگر در حال صحبت بودکه چشمش به 

پسرکه خوب وقتی حامی افتاد.لبخندی به چهره اش نشست سمت حامی آمد و گفت:بیا 

 آمدی.خوش آمدی.ناهار خوردی؟حامی سرش رابه نشانه نه تکان داد و گفت:ولی میل ندارم

آقای شریعتی خدمه را از پشت صدا کرد و گفت:یه میز بچین واسه آقا و رو به حامی گفت:چی 

 بگم بیاره؟جوجه میخوری؟



 
 
 
 
 
 
 

دستی به پشت حامی گرفت و حامی تشکری کرد وگفت:میخوام یه سر به سازم بزنم.آقای شریعتی 

 گفت:بهترین موقعست االن از میکروفن اعالم میکنم

حامی پشت  پیانو نشست.چشمهایش را بست.کنار برکه بود.در اعماق افکارش انجایی که برای 

کیارش ساخته بود.انگشتانش را حرکت داد.قطعه  )فار اووی( از یروما را میزد.برای خودش برای 

که منتظرش بود.نت ها را در جانش میدواند و از انجا به سر انگشتانش سر کیارش.برای روزهایی 

 میداد.در آن لحظه حس این که کیارش پیشش است وجودش را پرکرده بود.

قطعه را که به پایان رساند سمت مهمانها برگشت و دختری را پشت سرش دید.مهتاب بود.حامی 

 خیره نگاهش میکرد

واز اجرای قطعه تشکر کرد.حامی در جوابش سالم داد و از جایش  مهتاب جلوتر آمد و سالمی داد

 بلند شد.مهتاب به سمت مهمانها اشاره کردو گفت:تولد یکی ازدوستامه.

حامی سرش راپایین انداخت انگار که از نگاه تیز مهتاب اذیت شده بود و گفت:پدر اطالعی ندادن 

ندان خوش آیندی زد و گفت:اوووه نه خلی وگرنه مزاحم جمع دوستانه نمیشدم.مهتاب لبخند نه چ

هم لذت بردیم آقا حامی.مشتاق دیدارتون بودیم.خیلی وقته سرنمیزنین اینجا؟حامی انگار که 

میخواست از دست جواب دادن یا اصال بهتر بود بگویم از دست صحبت کردن فرار کنه چند قدمی 

 به سمت آقای شریعتی برداشت و گفت:کم سعادتی از ما بوده

گوشی حامی زنگ خورد.شهرزاد بود.در دلش ازشهرزاد از  اینکه او را از هم صحبتی با مهتاب 

 نجات داده بود تشکر کرد.خداحافظی تحویل مهتاب داد و از او فاصله گرفت

 حامی:جانم شهرزاد؟

 شهرزاد:خوبی داداش؟



 
 
 
 
 
 
 

 حامی:خوبم.چی شد؟

نیومد.شب سوال پیچت کرد  شهزاد:خبر دادم بهش نگران نباش.فقط چندان به مزاجش خوش

 خودت بایدجوابش بدی

 حامی:چشم .دستت درد نکنه.کاری نداری؟

 شهرزاد:نه خداحافظ

احساس ضعف در تمام وجودش پیچیده بود.بی میل سر میز نشست و به غذا ناخنکی زد.گوشیش 

ده را روی میز گذاشته بود و خیره به آن بود.دلش کیارش رامیخواست ولی جواب تماسش را ندا

بود.دلش کیارش را میخواست ولی زنگی به او نزده بود.اصال در تمام مسائل زندگیش همینقدر دو 

دل بود.از اینکه چرا کیارش راانتخاب کرده بود.از اینکه چرا از طناز فراری بود.تنها چیزی که ب آن 

ای پر اعتماد داشت حمایت کیارش بود.در تمام مشکالتش حمایت او را حس کرده بود.نگاه ه

قدرتش را.حرفهای قاطعش را.امروز وجودش پر بود از این تضادها .امروز با افکارش جنگ 

داشت.دلش میخواست امروز در تنهایش بخزد.بیشتر یک جور تنبیه بود برای خودش.از اینکه 

نمیتوانست مانند کیارش قاطع باشد برای خواسته هایش.اصال نمیدانست خواسته هایش چه 

بود.چقدر خودش را نمیشناخت.صدای مهتاب حصاری که ساخه بود را درهم  بودند.چقدر گم

 شکست

 مهتاب:ببخش مزاحم شدم.تو فکر بودی مجبور شدم بلندتر صدات کن

 حامی:خواهش میکنم.بفرمایین

 مهتاب:چندتا از دوستام میخواستن بپرسن آموش هم قبول میکنین؟

هماهنگی تشریف بیارن حامی:بله آدرس آموزشگاه خدمتتون عرض میکنم برای  



 
 
 
 
 
 
 

عصر میگذشت.خداحفظی با آقای شریعتی کرد و سمت خانه راه افتاد.فاصله رستوران  5ساعت از 

با خانه طوالنی بود ولی دلش میخواست قدم بزند.در ذهنش یروما را بارها نواخت.درختها برایش 

قطعه بودندیروما مینواختن.تیر برقها.آدمهایی که از کنارش میگذشتن همه نتهای آن   

باران بهاری شروع شده بود.باران برایش نت های یروما را تکرار میکرد.گوشیش زنگ خورد.کیارش 

 بود.دلش تنگ بود.جواب داد.

 حامی:سالم

 کیارش:سالم.خوبی؟

 حامی:االن خوبم.کجایی؟میخوام برات ساز بزنم

 کیارش:هرجا تو بگی همونجام

 حامی:تو خیابونم.بیا پیشم

باشکیارش:منتظرم   

نمیداند چقدر طول کشید ولی کیارش زود خودش را رسانده بود.حامی خیس بود موهای خیسش 

به پیشانیش چسبیده بود.کیارش دستی به صورت حامی کشید وموهایش را مرتب کرد.حامی 

خیره نگاهش میکرد.سمت آموزشگاه راه افتادند.آموزشگاه تعطیل شده بود ولی حامی کلید 

ت پیانو گذاشت و به کیارش اشاره کرد کنارش بنشیند. استرس داشت. داشت.حامی صندلی پش

قلبش تندتر میزد.انگشتانش سرد شده بود.شروع کرد به زدن کالویه ها.یروما را با تمام سلولهایش 

برای کیارش مینواخت.خیره نگاهش میکرد.کیارش چشم ازاو برنمیداشت.هر دومیخ هم شده 

وجودش تذریق میکردند.سرش را روی شانه حامی گذاشت و  بودند.کیارش هر نت را انگار به

چشمانش را بست.دلش نمیخواست فکر کند حامی ناراحت میشود یا نه.دلش فقط در آن لحظه 



 
 
 
 
 
 
 

همین کار رامیخواست.حامی نگاهی به صورت کیارش کرد.دستهایش دیگر یخ نبود.غوغایی درونش 

منتظر این لحظه بوده.چقدر نیازمند آن  به پا بود .حس کرد چقدر بی خبراز احساسات درونیش

بوده.با هر نت تکانی آرام وآونگی به تنش میداد.قطعه تمام نشده بود ولی او دست از پیانو زدن 

کشید.کیارش چشمانش را باز کرد و صورت حامی را در نزدیکترین حدی که تا به ان روز دیده بود 

د و نشست چشمهای حامی برایش حالت یافت.چشمانشان قفل هم بود.کیارش سرش را بلند کر

جدیدی داشت.دستش را دراز کرد تا الی موهای خیس حامی بکشد و همان لحظه حامی او را به 

خودش چسباند.لبهای نرم حامی را روی لبهایش حس کرد.قلبش حس تیری را داشت که از زه 

بهای حامی را رها شده.دستهای حامی دورش حلقه شده بود.چشمهایش را بسته بود و طعم ل

میچشید.حامی لحظه ای لبهایش را از او جدا کرد و در چشمانش خیره شد.لبهایش میلرزید.حس 

میکرد میتواند در ان لحظه برای آن چشمها بمیرد.تحمل نکرد و لبهای داغ حامی را الی لبهایش 

قدر روزها گرفت.میتوانست تااخر عمرش این کار را ادامه دهد.چقدر منتظر این بوسه شده بود.چ

وجب به وجب وجودش این لحظه راخواسته بود و حاال او در آن لحظه خوشبخترین بود.چقدر 

لبهایش را دوست داشت.نرم و گوشتی.طعم لبهایش را تا عمق وجودش چشید.سلول به سلول 

 لبهای حامی را با لبهایش میخورد و لیس میزد

ثانیه ای خیره شدند ولی حامی سریع  حامی کیارش را از خودش جدا کرد و در چشمهای هم چند

نگاهش را از او دزدید و ازروی صندلی بلند شد و سمت پنجره رفت.کیارش سمتش رفت و او را 

سمت خودش چرخاند.وقتی نگاهش به گونه های سرخ حامی افتاد خنده اش گرفت.عاشق خجالت 

ت:میدونی چقدر این پسر شده بود.در یک لحظه او را سمت خودش کشید و بغلش کرد و گف

 دوستت دارم پسر؟منو کشتی امروز

چقدر منتظر بغل کردنش بود.چقدر این چهارستون برایش عزیز بود.چقدر احتیاج داشت به این 

آغوش.سرش را به گردن حامی فشار داد و بوی تن حامی را به وجودش تذریق کرد.به چشمهایش 



 
 
 
 
 
 
 

.حامی هنوز خیس بود.کمی از خیسی خیره شد.چقدر امروز معصومتر و بچه تر به نظر میرسید

تنش به لباس کیارش منتقل شده بود.حامی سمت ابدارخانه رفت.حوله دستیش را از کشو بیرون 

آورد و شروع کرد به خشک کردن موهایش.کیارش حوله را از دستش گرفت وگفت:میشه من 

زاین اتفاقها کمک کنم؟حامی با خنده کوچکی حوله را دست کیارش داد.باورش نمیشد که امرو

برای او افتاده است.حامی مانند بچه ها چشمانش رابسته بود و منتظر بود کیارش کارش را تمام 

کند که نرمی لبهای کیارش را روی لبهایش حس کرد.ناخوداگاه چشمانش را باز کرد و قیافه خنده 

 به لب کیارش را دید.

 

 قسمت هفتم

احت کرده و گفت:اوه ببخشید بی اجازه انجامش هر دو ساکت بودند.کیارش حس کردحامی را نار

 دادم.تو خیلی معصوم به نظر میرسی و من نتونستم انجامش ندم.

 حامی سرش را پایین انداخت و گفت:ناراحت نیستم و لبخند ریزی تحویل کیارش داد

چند دقیقه بعد داخل ماشین به سمت خانه حامی در حرکت بودند.حامی رو به کیارش نشست و 

جریان صبح چی بود؟گفت:  

کیارش ضربه ای آرامی به پیشانیش زد و گفت:آه ببخشید باید زودتر توضیح میدادم.حامی چیزی 

 نگفت و منتظر ماند

 کیارش:ظهر که از سرتمرین تموم کردم و میخواستم بیام پیشت یه تصادف جزئی کردم

؟حامی چشمهایش درشتر شد و گفت:چطوری؟کجا؟پس چرازنگ زدی چیزی نگفتی  



 
 
 
 
 
 
 

کیارش لبخند کمرنگی زد و گفت:آخه چیز مهمی نبود و اینکه نمیخواستم تو این شرایطت که 

فکرت درگیر خیلی مسائله اینم بهشون اضافه بشه.زدم به پای یه پیرمرد بردمش بیمارستان دکتر 

گفت یه کوفتگی و چیز مهمی نیست.حامی به سمت رو به رو خودش را چرخاند و گفت:خیلی 

م کیارش.احساس میکنم تو شرایط سختت پیشت نبودمحس بدی دار  

کیارش دستش را روی پای حامی گذاشت و گفت:آخه از کجا قرار بود بفهمی تو دردسر 

 افتادم.تقصیر خودم بود که زودتر بهت خبر ندادم

حامی دستش را روی دست کیارش گذاشت.گرمای دستهای او آرامش میکرد.نگاهی به چشمهای 

: میشه از این به بعد بیشتر دستهاتو بگیرم؟کیارش کرد و گفت  

کیارش آدم خجالتی نبود ولی آن لحظه با شنیدن بی مقدمه آن حرف خجالت زده در چشمان 

 حامی نگاهی کرد و به نشانه تایید پلکهایش را برهم زد

جلوی در خانه حامی ازهم خداحافظی کردند.حامی پیاده شد ومنتظر ماند کیارش حرکت 

امروز دور نزده بود و دنده عقب همینطور که حرکت میکرد یک چشمش به مانتور کند.کیارش 

دنده عقب ماشینش بود و یک چشمش به حامی.تا وسط کوچه رفت وقتی دید حامی قصد رفتن 

ندارد دوباره جلوتر آمد و از شیشه ماشینش به حامی گفت:قصد نداری بری داخل؟حامی خنده ای 

ر بری که من اینجا منتظر نباشم؟کرد و گفت:قصد نداری سریعت  

کیارش از اینهمه حاضر جوابی حامی دلش ضعف میرفت.خنده ای کرد و اینبار با سرعت بیشتر از 

 آنجا دور شد

حس غریبی تمام وجود کیارش را پر کرده بود .فکر اینکه چقدر اتفاقی و غیر منتظره برایش رخ 

ن به آن لحظه خسته نمیشد و بارها و بارها مرورش داده بود ضربان قلبش را باال میبرد.از فکر کرد

میکرد.نگاه های حامی را.دستهایش را که نت هارا پشت هم مینواخت.لباهای لرزانش.چهره 



 
 
 
 
 
 
 

معصومانه امروزش را.همه جلوی چشم کیارش به صف بودند.آه اصال نمیخواست از فکر کردن به 

پررنگتر میشد.هنوز هم از خودش امروز دست بکشد.به هر لحظه اش که فکر میکرد لبخندش 

میپرسید چطور همچین موجودی واقعی است؟کلید در را انداخت و وارد خانه اش شد.در را بست و 

به آن تکیه داد.نفس عمیقی گرفت و چشمانش را بست.حس سبکی داشت.خودش را روی کاناپه 

داشت.خستگی به  پرت کرد و دراز کشید.به این فکر میکرد که چه روز طوالنی و پرماجرایی

 چشمانش هجوم آورده بود و ناخواسته خوابش برد.

امروز پنج شنبه چند روز بعد از آن روز هیجان انگیز بود.حامی یک پیشنهاد همکاری برای یک 

کنسرت گرفته بود.هیجان زیادی داشت.این اولین همکاری خارج از دانشکده اش بود.سریع با 

وق که کیارش با سالم کش آمده ای جواب حامی را کیارش تماس گرفت.دومین یا سومین ب

ی و ه  داد.حامی نامفهوم و پراکنده چیزهایی به کیارش گفت ولی کیارش چیزی متوجه نشده بود

تکرار میکرد:پسر کوچولوی من یکم آرومتر صحبت کن اصال متوجه نشدم چه اتفاقی افتاده.کی 

و خنده و قهقهه های وسطش که دل کنسرت داره؟حامی دوباره شروع کرد به توضیح دادن 

کیارش را میلرزاند و کیارش نه بخاطر کنسرت بخاطر این هیجان حامی تمام وجودش قربان صدقه 

اش میرفت.صحبتهای حامی که تمام شد قهقهه بلندی کرد و گفت:کی مارو ناهار دعوت میکنی 

 بخاطر این موفقیت؟

 حامی با انرژی گفت: هرجا شما امر کنی.

ولین بار بود که حامی را به این حد خوشحال میدید.چقدر از هیجان حامی ذوق کرده کیارش ا

بود.چقدر ذوق کردن حامی را دوست دادشت.دلش خواست پیشش بود و یک دل سیر قربان 

 صدقه ذوق کردنهایش میرفت.



 
 
 
 
 
 
 

 آشناییحامی تمام روز را با مدیرگروه کنسرت گذراند و برنامه تمرینات و کالسهارا مرور کردندو 

کوتاهی با اعضای گروه داشت.حس انرژی بیشتری میکرد.مشتاقانه منتظر روز کنسرت بود.این اجرا 

را برای خودش یک فرصت عالی میدانست.تصمیم گرفته بود تمام انرژیش را روی این اجرا 

ر دیبگذارد.با مدیر گروه هماهنگ کرد و قرار شد در آخر اجرا یک تک نوازی پیانو داشته باشد و م

 خیلی از این کارش استقبال کرد.کل روز به فکر این بود که چه قطعه ای رو اجرا کنه

کم میتوانست حامی را ببینه.خیلی دلتنگ بود.آدم عصبی نبود ولی ندیدن  کیارش این روزها خیلی

ا بحامی کالفه اش کرده بود بهانه گیر شده بود و با شاگردانش راه نمیامد.حامی هر روز تا دیر وقت 

گروه تمرین میکرد.کیارش دلش نمیخواست تمرکز حامی را بگیرد.خیلی مشتاق روز اجرا بود.این 

چند روز رابطه شان محدود به تماس تلفنی شده بود و کیارش هر روز احساس میکرد چقدر این 

مدت وابستگی عمیقی به حامی پیدا کرده و این شبها فعل دلتنگی بیشتر از هرچیزی برایش 

 د.صرف میش

حامی بیشتر از اجرای گروهی تمرکزش روی تک نوازی خودش بود.فرصت خوبی بود برای اینکه 

استعدادش را به نمایش بگذارد.بالخره امروز کمی فرصت کرده بود و زنگی به کیارش زد و دعوتش 

کرد رستوران آقای شریعتی برای ناهاری که قولش را داده بود.هیجان داشت و دلتنگ بود.با 

سمت رستوران راه افتاد.وارد که شد ماشین کیارش داخل محوطه پارک شده بود.لبخندی  تاکسی

ناخودآگاه روی لبش امده بود.سریع وارد سالن شد و چشمش دنبال کیارش گشت.کیارش دستی 

به او تکان داد.هیچکدام چشم از همدیگر برنمیداشتند.حامی وقتی رسید کنارش دستی به کیارش 

ینه االن یه بغل بهم بدهکاری بعدا جبرانش کن.کیارش انگار چشمانش هم داد و گفت:رسمش ا

میخندید گفت:من همینجا هم حاضرم اگه تو مشکلی نداری؟حامی خنده اش را کش داد و 

 گفت:بگو که به وقتش به جاش انجامش میدی؟

 چند دقیقه ای سکوت کردند و سفارش غذا دادند.



 
 
 
 
 
 
 

 حامی پرسید:چیکار میکنی این روزا؟

 یارش:آجر به آجر تنم خمار تو بودک

 حامی انگار که خجالت تزریقش کردند سرش را پایین انداخت و گونه هایش سرخ شد

کیارش متوجه سرخی گونه های حامی شد و گفت:وقتی خجالت میکشی و سرخ میشی دوست 

 داشتنی تر میشی.چرا انقدر حسهای خوب بهم میدی؟

که سفارش به دست نزدیک میشد و گفت:روز کنسرت حامی اشاره ای به خدمه رستوران کرد 

 متوجه میشی

 کیارش پرسید:چندم ماه اجرا داری؟

 ام 92حامی:

 کیارش:پس چیزی نمونده.خیلی هیجان دارم

 حامی:میخوام بهترین اجرامو داشته باشم

 کیارشم:میدونم که بهترینت رو انجام میدی

ا در خانه با پیانوی یادگاری خانم معتمد حامی هر روز ساعتها کنار گروه تمرین میکرد و شبه

و جمعیت زیادی را   انجامش میداد.یک روز صبح مشتاقانه برای آموزش به خانه خانم معتمد رفته

آنجا دیده بود.از الی جمعیت داخل خانه شده و مرگ خانم معتمد را دیده بود.یک او مانده بود 

دوست نداشت کمتر هم نداشت.این ساز همه  یک پیانوی هدیه.اگر بیشتر از وجودش آن پیانو را

 اتفاقات گوار و ناگوار روزگار حامی را میدانست.



 
 
 
 
 
 
 

هر بار که صدایش را برای حامی در میاورد به تماشای بغضها و هیجانهای این پسر نشسته 

بود.حامی هر نتی که با پیانوی خانم معتمد میزد انگار که در رگ و پی ساز جریان یابد نابترین 

را تحویل حامی میداد.دلش میخواست اجرایش را با همین پیانو انجام دهد و روز بعد با مدیر صدا 

گروهش صحبت کرده بود و او مخالفتی نداشت اما هیچ ایده ای نداشت و گفته بود که تمام 

کارهای جابه جایی و هماهنگی به عهده حامی است.تنها کسی که میتوانست از او درخواست 

بود.فردای همان روز با کیارش تماس گرفته بود و جریان را به گوش او رسانده  کمک کند کیارش

بود.کیارش این کار را تنها کمکی میدانست که میتواند در این اجرا برایش انجام دهد.راضی بود به 

 این که گاهی میتوانست کمکی به او کند

رفته بود.دراز کش روی شب قبل از اجرا بود.حامی حس هیجان آمیخته با ترسی وجودش را گ

تختش بود و نتهای اجرا را برای خودش تکرار میکرد.دلش تنگ کیارش بود.ردیف جلوی سالن 

مخصوص مهمانان ویژه بود و حامی صندلی از ردیف جلو برای کیارش رزرو کرده بود.دلتنگیش را 

 ؟ونه عشقهبقچه کرد داخل یک پیامک و فرستاد برای کیارش.برایش نوشته بود:بی قراری قان

 کیارش برایش نوشته بود:مهر من افتد به دلت ای کاش

 حامی:فردا موقع اجرا صندلی رو به روم بشین و عشق برایم بفرست جوابشو همونجا بهت میدم

صبح روز اجرا بود.حامی کمی حس کالفگی داشت.بین اتاقش و اتاق شهرزاد در رفت و آمد 

ی شده بود.مدام به حامی قول میداد که بهترین بود.شهرزاد متوجه هول بودن و کالفگی حام

اجرایش خواهد بود و سعی داشت آرامش کند.حامی سمت سالن اجرا راه افتاد و دوباره دستهایش 

یخ کرده بود.درمان دردش رامیدانست ولی انگار که یک جور لج بازی با خود داشته باشد از صبح 

.تا ساعت اجرا زمانی برای تمرین داشتند مدیر نه زنگی به کیارش زده بود نه سراغی گرفته بود

گروهش اعتماد کامل از اجرای حامی داشت و خوشحال بود که او را به گروهش اضافه کرده بود.دو 



 
 
 
 
 
 
 

اجرای ارکستر سمفونیک و یک اجرای تک نوازی حامی برنامه امشب گروه بود.حامی پیانویش را 

به تماشاگرها گذاشته بود.رهبر ارکستر گفته جلوتر از بقیه نوازنده ها قسمت جلوی سن نزدیک 

بود که مهمانان مهمی در عرصه موسیقی امشب در اجرا حضور دارند و این بیشتر باعث استرس 

حامی میشد.دائم به مانند خانه بین اتاق گریم و سن اجرا در رفت و امد بود.کیارش زنگ زد.احوالی 

زودتر از ساعت اجرا آنجا خواهد بود.حامی پرسید و متوجه استرس حامی شد.خبر داد که کمی 

شب بود یک ساعت به اجرا  7منتظر بود و میدانست اگر کیارش پیشش باشد آرامتر میشود.ساعت

باقی بود.رهبر ارکستر تایم استراحتی داد.حامی منتظر کیارش بود که گوشیش زنگ خورد  

ز محوطه زیر درختی پارک کیارش گفت پایین داخل ماشینش منتظر اوست.کیارش کمی دورتر ا

کرده بود.حامی در را باز کرد و نگاهی به کیارش کرد.کیارش دستش را دراز کرد و دستهای حامی 

را گرفت.دستهای حامی باز یخ زده بودند.روی قلبش گذاشت و گفت:یکم چشمات ببند پسر 

 کوچولوی ترسوی من

را بغل کرد و چشمهایش را بست.چند حامی انگار که مثل کودکی به مادرش پناه برده بود کیارش 

دقیقه ای گرمای تن کیارش را به خود گرفت.زیر گوشش گفت:حتی وقتی پیشت هستم دلتنگی 

 مزمنی همراهمه

کیارش دستی الی گندمزار موهای حامی کشید.چقدر موهایش را دوست داشت.نفسی از الی 

 تو زندگی کردنمو یادم نیست موهای حامی گرفت و گفت:باور داری انقدر که با دلم جوری قبل

حامی خودش را عقب کشید.چشمهایش نابترین چیزی بود که کیارش به عمرش دیده بود.قفل 

چشمهای هم بودند.کیارش دیوانه چشمهاای حامی شد و با دستهایش دو طرف صورت حامی را 

عقب گرفت و لبهایش را روی لبهای حامی گذاشت.چند بوسه از لبهای حامی گرفت.خودش را 

کشید و حامی را نگاه کرد و پرسید:ناراحت شدی؟ببخشید چشمات منو ناتوان و تسلیم خودش 

 میکنه



 
 
 
 
 
 
 

حامی چیزی نگفت و کیارش را به جلو کشیدو لبهای گوشتیش را چفت لبهای کیارش کرد.چقدر 

لبهای کیارش را دوست داشت با هر بار حرکت لبهای نرم وآبدار کیارش وجودش سریز دنیایی از 

ساسات میشد.احساس کرد گونه هایش دوباره از هیجان سرخ شده.لبهایش را از لبهای کیارش اح

جدا کرد و سرش را به شانه های کیارش فشار داد جوری ک کیارش صورتش را نبیند.نفسهای 

 عمیق میگرفت.کیارش پرسید:چیزی شد؟

ش گرفته بود .کیارش حامی بیشتر خودش را فشار داد و گفت:نه خوبم و از قیافه خودش خنده ا

کمی با فشار حامی را از خودش جدا کرد و نگاهش به صورت سرخ و چشمهای معصوم حامی 

 افتاد.

حامی خجالتی کشیدو شاکی از اینکه چرا کیارش اصرار به دیدن این قیافه کرده بود رویش را 

گفت:میدونی برگرداند.کیارش خنده ای به چهره اش نشست و دوباره محکم حامی را بغل کرد و 

 نمیتونی وقت خنده ات وقت خجالت انقدر شیرین نباشی

دقیقه به اجرا زمان بود که حامی از کیارش جدا شد.احساس بهتری داشت.دستهایش دیگر یخ  94

نبودند.سری به اتاق گریم زد و خودش را در آینه چک کرد.سرخی چهره اش محو شده بود.کت 

ود.صدای هیاهوی مهمانها هر لحظه بیشتر میشد.سالن شلوار مشکی پوشیده بود که فیت تنش ب

بزرگ بود و از صدای هیاهو میشد حدس زد قرار است سالن پر شود.کمی استرس داشت ولی 

سعی میکرد خودش را ارام کند.چراغهای سالن خاموش شد.حامی پشت پیانویش نشست.پرده ها 

و حامی نمیتوانست کیارش را ببیند کنار رفتند و صدای تشویق سالن را پر کرد.فضا تاریک بود 

 ولی میدانست ردیف جلو نزدیک به او نشسته است

چشمانش را بست و همراه با نوازنده ها شروع به اجرای نتها کرد.حس خوبی داشت و از اجرا لذت 

میبرد.قطعه اول که به پایان رسید چراغهای سالن روشن شد.کیارش و حامی چشم در چشم شدند 



 
 
 
 
 
 
 

همدیگر دادند.رهبر ارکستر چند دقیقه در مورد اعضای گروه معرفی آنها و  ولبخندی تحویل

صحبتی در مورد قطعه های انتخابی کرد و قطعه دوم شروع شد.قطعه دوم انرزی بیشتری داشت و 

سالن به وجد آمده بود.حامی از اینهمه انرزی داخل سالن هیجان زده شده بود و به خوبی گروه را 

ه عجیبی بود برایش و همانجا فهمید که راهش را درست آمده و نباید هیچ همراهی میکرد.تجرب

تردیدی در انتخابش داشته باشد.از این حس اعتماد به انتخابش سرشار از انگزه بود.قطعه دوم از 

آنچه که فکر میکرد زودتر تمام شد و حاال زمان اجرای قطعه تک نوازیش بود.سالن در سکوت 

مرکز کرده بود.میکروفن روی پیانویش را کمی خم کرد.صدایش را صاف کرد بود.نوری به روی او ت

و گفت:خیلی خوشحالم امشب در این جمع حضور دارم.میخوام چند کلمه ای اینجا با کسی که 

همه مدت حمایتم کرده صحبت کنم و بگم که چقدر برام مهمه و هیچوقت فراموش نمیکنم برای 

 حامی یک حامی شدی.قطعه

Because I  love you برای تو میزنم 

 سالن مثل بمب ترکید و صدای تشویق چند ثانیه ای کش آمد

حامی چشمهایش را بسته بود و نتها را به جان همه تماشاگران سرازیر میکرد.کیارش میخکوب 

قطعه شد بود.این حسی که تمام وجودش را گرفته بود چیزی جز عشق نمیشد نامش را 

ف میزد .حرفهایی که دوست داشت همین االن در گوشش گذاشت.در دلش با حامی حر

بگوید.میرسم به توهرجوری که هست.از همه دنیا بسم باش.آخر این بازی تن به تن 

میشه.دستهایش را بهم چسبانده جلوی صورتش گرفته بود و مانند اینکه حامی را ستیاش میکرد 

اجرا چشمهایش خیس شده هر حرکت او برایش آرامش بخش بود.متوجه نشده بود در حین 

بود.بعد از پایان قطعه تمام سالن شروع به تشویق کردند ولی کیارش هنوز مبحوط نگاهش به 

حامی بود.چنددقیقه ای آنجا ایستاد و نگاهش را به حامی دوخت.تمام وجودش حامی را ستایش 

.کیارش به سمت میکرد.جمعیت زیادی هدیه ها و دسته گلهایشان را به نوازندگان تحویل میدادند



 
 
 
 
 
 
 

پله های سن رفت و حامی به پیشوازش آمد.نگاه حامی به صورت کیارش که افتاد گفت:چرا 

ندیدی بغض من شکستچشمات خیسه؟کیارش دستی به چشمهای کشید و گفت:تو که خ  

 قسمت هشتم

شهرزاد با دسته گلی بزرگ به سمت حامی آمد و پشت سرش مهتاب و آقای شریعتی نزدیک 

پهنی به صورت داشت و با افتخار به برادرش نگاه میکرد.حامی اولین باری بود که  شدند.لبخند

حس میکرد کارش را خوب انجام داده و مورد تایید خانواده اش است.چشم گرداند ولی پدر 

مادرش را ندید.احوال پرسی با آقای شریعتی و مهتاب کرد و روبه شهرزاد پرسید مامان و بابا 

هی به کیارش کرد ولی او را نشناخت و رو به حامی گفت:من از طرفشون نیومدن؟شهرزاد نگا

 اومدم داداش هنرمندم.و اشاره ای به کیارش کرد و به حامی گفت:نمیخوای ایشون معرفی کنی؟

کیارش خودش را کمی عقب کشید و گفت:معذرت منو قبول کنین من باید قبلتر از اینا خودمو 

کرد و نگاهی در چشمهای حامی انداخت.دوست داشت بگوید معرفی میکردم.کیارش هستم مکثی 

حامی همه کس منه من دوست پسر حامی هستم اما حرفش را قورت داد و گفت:اگه حامی الیق 

بدونن دوستشون هستم.حامی دستی به پشت کیارش گرفت و در چشمان کیارش خیره شد و 

 نم.گفت:شهرزاد این بهترین دوستمه ولی تا حاال نشد معرفیش ک

کیارش نگاهش به مهتاب افتاد و متوجه خنده ی گوشه لب او شد.حس سنگینی از نگاه مهتاب 

آزارش میداد.پچ پچی به گوش حامی کرد و از جمع عذر خواست و از مراسم خارج شد.مهتاب 

جلوتر آمد و تبریکی گفت.آقای شریعتی قهقهه اش تمام نمیشد و گفت:من یک تشکر و صحبتی با 

 ارکستر میکنم برمیگردم پیشتونمدیر رهبر 

حامی از رفتن کیارش کمی فکرش درگیر شده بود.شهرزاد عکسی با برادرش گرفت.مهمانان فضا را 

شلوغ کرده بودند و حامی باید جوابگوی آنها میشد.چند عکاس ازش خواستند که به جمع گروه 



 
 
 
 
 
 
 

ر بود ول صحبت با چند نفنوازندگان برگردد تا عکسی ثبت کنند.رهبر ارکستر کمی آنطرفتر مشغ

که حامی حدس میزد همان مهمانان ویژه باشند.در حین عکاسی بود که رهبر ارکستر آقای اخوان 

چشمش که به حامی افتاد دستی تکان داد و صدایش کرد.حامی دستی به کتش کشید و اوضاعش 

داشتند و گفت  را مرتب کرد.جلوتر رفت دستی با همه داد و تشکر کرد از اینکه در اجرا حضور

چقدر خوش شانس بوده که با آدمای که یک عمر آرزوی مالقات داشته امشب تونسته باهاشون 

 وقت بگذرونه

سال به باالیی از میان همان جمع با لبخند شیرین و چشمان تحسین کننده که مشخص  04مرد 

شنهاد برای این بود از کار حامی خیلی راضی بود به آقای اخوان نزدیکتر شد و گفت:من یک پی

جوان دارم.برای ماه ژوئن اجرایی داریم در کشور فرانسه.خیلی مشتاق هستم ایشون به گروه اضافه 

بشن.برای اون موقع که برنامه اجرایی ندارن؟حامی دستانش در یک لحظه یخ زد.چشمانش برق 

اطالع دارم فعال میزد.آقای اخوان نگاهی به حامی انداخت و رو به استاد یزدان گفت:تا جایی که 

 اجرایی ندارن.

استاد یزدان جایش را تغییر داد و کنار حامی ایستاد و گفت:این خیلی فرصت مناسبیه تا پیشرفت 

کنی.از جوونهایی که مثل شما با استعداد هستن نهایت حمایتمو میکنم.جوون که بودم هیچ کس 

 یکنم حمایت چقدر مهمهدر این راه پشتم نبود و تنهایی این راه ادامه دادم و درک م

 حامی مبهوت استاد یزدان را نگاه میکرد و هنوز باورش نمیشد که این پیشنهاد به او شده است

 کیارش کجاست؟کیارش کجا رفت؟آه کیارشم کجایی؟

باید این رو به کیارش خبر بدم.باید پیشم باشی و باهم خوشحالی کنیم.باید اینجا باشی و بهم بگی 

 اد.دیدی تالشم جواب د



 
 
 
 
 
 
 

استاد یزدان دستش را به پشت حامی گرفت و گفت:خب جوان من از طریق استاد اخوان با شما 

 هماهنگ میشم.منتظر باش

حامی با لبخند بزرگی به لب تشکری کرد و هیجان زده از آنها جدا شد.دستی الی موهایش 

 گرگونه؟کشید.شهرزاد نزدیکش شد و حال پریشانش را دید و پرسید:چی شده؟چرا احوالت د

حامی انگار که بزرگترین آرزویش برآورده شده باشد دستهای شهرزاد را گرفت و گفت:شهرزاد 

میدونی چی شد؟میدونی منو دعوت کردن فرانسه برای اجرا؟میدونی این یعنی چقدر پیشرفت؟من 

 باید با کیارش صحبت کنم.من باید بهش زنگ بزنم.اصال چرا ازم جدا شد چرا زود رفت؟

ا که موقع اجرا خاموش کرده بود روشن کرد و پیامی از کیارش برایش امد:پایین داخل گوشیش ر

 ماشینم کارتو انجام بده باهم برمیگردیم.

چند عکاس دوره اش کرده بودند و در مورد مصاحبه درخواستی داشتند.قرار شد فردا صبح 

ی گروهش کرد شهرزاد مصاحبه ای با مجله موسیقی ما داشته باشد.خداحافظی کوتاهی با اعضا

گلهای هدیه حامی را در بغلش جمع کرده بود و همراه آقای شریعتی و مهتاب از او خداحافظی 

 کردند و جدا شدند

حامی درب پیانویش را بست.دستی روی آن کشید و خوشحال بود از اینکه این خاطره و تجربه را 

 با رفیق قدیمیش پیانوی خانم معتمد سپری کرده

راه افتاد که در پله ها مهتاب را دید.نگاه عجیبی داشت.حامی ناخواسته سرش را سمت کیارش 

 پایین انداخت.مهتاب موقع رد شدن کمی آرام مثل پچ پچ گفت:خوش بگذره آقا حامی

حامی برگشت و نگاهی به او انداخت که به نظرش لبخند زشتی به لب داشت.چیزی نگفت و از او 

 و بود.جدا شد ولی فکرش درگیر حرف ا



 
 
 
 
 
 
 

 کیارش کمی با فاصله از ماشین روی صندلی مجتمع نشسته بود و منتظر حامی بود

 حامی از دور که او را دید دکمه کتش را باز کرد و باقدمهای تندتری نزدیکش شد

کیارش از جایش بلند شد و رو به رویش ایستاد کیارش دستش را دراز کرد و دستهای حامی را 

 دستات سردن.گرفت و گفت:اوه بازم که 

حامی دستهایش را البه الی دستهای کیارش تکانی داد و گفت:چرا زودتر ازم جدا شدی؟خبرهای 

 خوب از دست دادی

 کیارش:کدوم خبر؟

 حامی:میدونی کجا دعوت شدم؟میدونی امروز کیا مهمان اجرا بودن؟

ییم که کیارش از ذوق حامی خنده ای به لبش آمد و گفت:پسر کوچولوی خودمی.عاشق وقتا

 اینقدر ذوق میکنی.چه خبر شده زودباش بگو خب؟

 حامی:استاد یزدان دعوتم کرد به اجرا در فرانسه.ژوئن قراره اجرا داشته باشن

کیارش لبخند خشک زده ای به صورتش نشست.حس ستایشی در وجودش بود اما نمیدانست چرا 

میکنم پسر.تو  غم عجیبی سراغش آمد.خودش را جمع و جور کرد و گفت:بهت افتخار

بهترینی.امروزم بهترین بودی.امروز بهترین شب بود.اجرات عجیب حالمو خوب کرد.میدونم اونجا 

 هم بهترین اجرا رو انجام میدی.من همیشه حمایتت میکنم هرجایی که باشی

 حامی چشمانش دوباره برق زد.پرسید:توام میای واسه تماشای اجرا آره؟

کلی شاگرد تو مدرسه و ورزشگاه دارم.به عالوه همون موقع مسابقات کیارش:من اینجا باشگاه دارم.

شاگردام شروع میشه باید پیششون باشم.کیارش خودش هم نمیدانست چرا انقدر برای سوال 



 
 
 
 
 
 
 

حامی جبهه گرفت و جواب نه قاطعانه ای به او داد.نمیدانست چرا از رفتن حامی به آن اجرا 

 ناراحت بود

کیارش جدا کرد و گفت:تو همیشه حمایتم کردی اگه تو نبودی حامی دستهایش را از دست 

نمیتونستم خودمو جمع و جور کنم نمیدونم بدون تو چطور قراره پیش بره.ولی بدون نا امید 

 نمیشم و تا روز آخر ازت میخوام که همراهم بیای.

عجیبی  حامی وارد اتاقش شد و گلهای هدیه را دور تا دور اتاقش دید.صحنه رویایی بود.حس

 برایش داشت.اولین موفقیتش لذت بخشتر از آن چیزی بود که فکرش را میکرد.

. 

. 

. 

. 

. 

صبح فردا وقتی بیدار شد حس خوبی داشت.مصاحبه اش را به خوبی انجام داد و فکر جابه جایی 

 پیانواش بود.زنگی به کیارش زد.کیارش از آنطرف جوابش را داد

 حامی:سالم کیارش خوبی؟

 م به آقای موزیسین.ما خوبیم.شما که زنگ میزنی عالی میشیمکیارش:سال

 حامی:کسی تا حاال بهت گفته چقدر زبون میریزی؟

 کیارش:همین االن یکی بهم گفت



 
 
 
 
 
 
 

 حامی :راستش میخواستم پیانو از سالن اجرا جابه جا کنم

 کیارش:چند روز پیش داشتم فکر میکردم چطوره بیاریمش خومه من

 اوه میتونیم؟حامی تعجب زده پرسید؟

 کیارش:حتما.خیلی دوس دارم پیش من باشه

 حامی:کی؟من یا پیانو؟

 کیارش خنده ای کرد و گفت:منظور منم همون پیانو بود

چند ساعت بعد جلوی در خانه کیارش در تقال بودند تا پیانو را داخل ببرند.خانه کیارش در طبقه 

یک خانه کیارش هم نشده بود و یک حس طبقه ای بود.حامی تا به آن روز نزد 01یک مجتمع  00

هیجانی از دیدن خانه کیارش داشت.قطعات را در گوشه ای گذاشتند و کیارش وارد اتاقش 

شد.حامی روی زمین نشست و مشغول سر هم بندی کردن قطعات پیانویش شد.چشمی به اطراف 

ه کیارش یکرد.با اینکگرداند تا جای مناسبی برای پیانویش انتخاب کند.سلیقه کیارش را تحسین م

مشغله کاری زیاد و سنگینی داره ولی خانه مرتب و باسلیقه ای داشت و حامی خیلی از این 

 اخالقش لذت میبرد.

 کیارش صدایش از آشپزخانه آمد که از حامی میپرسید چایی میخورد یا قهوه؟

بمیوه داری حامی صدایش را کمی باالتر برد تا کیارش بشنود و گفت:عمممم هیچکدوم اگه آ

 میخورم اگه نیست یه لیوان آب.ممنونم

 کیارش با دو لیوان آب میوه نزدیک حامی شد و حامی از دیدن بدن لختش شوکه شد

حامی نگاهش به کیارش که یک شورت پادار تنش بود میخکوب شد.لیوان شربتش را از دستش 

روی زمین کنارش گرفت و سرش را پایین انداخت.حس میکرد صورتش باز سرخ شده.کیارش 



 
 
 
 
 
 
 

نشست.حامی سرش را بلند نمیکرد ولی زیر چشمی نگاهی به او داشت .کیارش نزدیکتر شد و 

پاهایش را به حامی چسباند هر دو سکوت کرده بودند. حامی خودش را با قطعات پیانویش مشغول 

کرده بودو آبمیوه اش را سر میکشید.کیارش حرکت تندی به سمت حامی کرد و همان لحظه 

امی بلند شد و لیوان خالی آبمیوه اش را سمت آشپزخانه برد و گفت:اوه چقدر خوشمزه بود ح

 میتونم یه لیوان دیگه داشته باشم؟

 کیارش خنده بلندی کرد که حامی از صدایش تعجب کرد و گفت:حرفم خنده دار بود؟

 نیخودت ک کیارش نزدیکش شد بازویش را گرفت و گفت:آه حامی تو خیلی خوب بلدی منو تشنه

 حامی سرخی صورتش را از او قایم کرد و گفت:برو لباس بپوش پسر

 خنده مرموزی کرد و گفت:من یه دوش میگیرم برمیگردم کیارش لیوان آبمیوه را دستش داد 

حامی چرخی در خانه زد.هرگوشه از خانه کیارش را دوست داشت.سرکی به اتاقش کشید.روی 

 مالتی پرانگیزه رویش نوشته بود.دیوارش پر از بوک مارک بود که ج

صدای کیارش او را به خودش آورد.صدایش هنوز از حمام میامد.سمت حمام رفت و کیارش دوباره 

 صدایش کرد

 حامی:بله کیارش جان

 کیارش:بی زحت حوله منو از آویز کنار در بهم بده

له را سمت او گرفت حامی چشمی گرداند و حوله را پیدا کرد.دستش را از الی در دراز کرد و حو

ولی کیارش دستش را ول نکرده بود و محکم او را داخل حمام کشید.حامی در یک لحظه خودش 

را در آغوش کیارش دید .نفسش حبس شده بود.دستهایش یخ کرده بود قلبش تندتر 

میزد.چشمهایش رابسته بود و تکان نمیخورد.کیارش محکمتر او را به تنش فشار داد.هیچ حرفی 



 
 
 
 
 
 
 

ن رد و بدل نمیشد.لبهایش را به شانه و گردن حامی فشار میداد.دستش را از پشت روی کمرش بینشا

کشید و زیر پیراهنش برد.حامی هنوز شوکه بود و تکان نمیخورد.لبهایش را از روی گردن حامی به 

باال سر داد و روی گوشش رسید زبونش روی گوشش میچرخواند و لیس میزد.حامی تکانی خورد 

همید حامی روی گوشش حساسه و دوباره تکرارش کرد.دستهاشو روی کمر و پشت حامی کیارش ف

سر میداد نوازشش میکرد.صورت حامی رو به سمت خودش برگرداند و لبهاشو آروم روی لبهای 

حامی گذاشت و چشماشو بست.چقدر این لبهارو دوستداشت.دستشو از کمر حامی کشید و الی 

گندمزار موهایش حس خوبی به او میداد.چشمهایش را باز کرد و  موهای حامی گم کرد.چقدر این

 خیره به حامی شد.زیر گوشش نجواکرد:لبهات طعم عسل رو به من آموخته.

حامی بیشتر خودش را به تن خیس کیارش فشار دادو لبهایش را روی لبهای کیارش 

وی پیراهن حامی گذاشت.نرمی لبهای کیارش بیشتر حالش را دگرگون میکرد.دستهای کیارش ر

بود و دانه دانه دکمه هایش را باز میکرد.کیارش لبهایش را از او جدا کرد و شروع به بوسیدن تن 

حامی کرد.زبونش را روی تنش میکشید. روی برجستگی سینه هایش نقطه به نقطه تنش را لیس 

د.کیارش میزد.حامی حال عجیبی داشت صدای عاح های آرام کشیده اش کیارش را دیوانه میکر

روبه رویش ایستاد نگاهی به لبها و چشمهای حامی انداخت.دلش تمام او را میخواست.بغلش کرد و 

سمت اتاقش برد.در اتاق را با پا باز کرد و حامی را روی تخت گذاشت.باالی سر او ایستاد نگاهی به 

لتهای این او کرد.حامی خجالت زده سرش را برگرداند و چشمانش را بست.اخ کیارش عاشق خجا

پسر بود.روی تنش خزید و خودش را به لبهای حامی رساند.حامی داوطلبانه لبهای کیارش را میک 

زد.چقدر حس خوبی میداد.چقدر لبهای کیارش را دوست داشت.سفتی عضو کیارش را روی تنش 

حس میکرد که عقب جلو میشد.احوالش را دگرگون کرده بود.تمام وجودش کیارش را 

 یش را با ولع بیشتری میک میزد.میخواست.لبها



 
 
 
 
 
 
 

کیارش پایینتر رفت .حامی نفسهایش تندتر شده بود.کیارش به شکم حامی که رسید خودش را 

عقب کشید و در چشمهای حامی خیره شد.حامی سعی میکردچشمهایش را از پایین تنه لخت 

جلوتر آمد و کیارش دور کند ولی ناخوداگاه حواسش روی تن خوش تراش کیارش زوم بود.کیارش 

زیر گوش حامی گفت:اجازه میدی بهم؟حامی حرفی نزد و دستش را جلوی چشمش گرفت.کیارش 

سرخی گونه های او را که میدید بیشتر تنش را میخواست.خودش را به پایین سر داد و دکمه 

شلوار حامی را باز کرد.بوسه ای از روی جای دکمه اش کرد و شلوارش را پایینتر سر داد.آه 

ستگی عضو حامی را میتوانست از روی لباسش تشخیص دهد.خم شد و تنش را بو برج

کشید.شلوارش را سمتی انداخت و روی او دراز کشید جوریکه کامل او را حس کند.نفسهای عمیق 

و سنگین میکشید.دستش را زیر زیرپوش حامی سر داد .گرمی عضو حامی دیوانه اش کرد اینبار 

ستقیم سر وقتش رفت.زبانش را رویش سر داد و حامی عاح بلندی دیگر اجازه ای نخواست و م

کشید.کیارش دیوانه این ناله هایش شده بود.دوباره تکرارش کرد که دوباره صدای ناله هایش را 

بشنود.حامی تکانی بخود داد و سعی میکرد خودش را از زیر تن کیارش رها کند اما کیارش 

و مجال حرکت به او نمیداد.حامی عاحهای بلندی میکشید سنگینی خودش را روی او انداخته بود 

 و تقال میکرد.

 کیارش را صدا میکرد.عاح کیارش کیارش

کیارش دیوانه شنیدن اسمش با آن لحن از زبان حامی شده بود.برگشت رویش دراز کشید.حامی 

چشمهایش سرش را برگرداند اما کیارش چانه اش را گرفت و دوباره با او چشم در چشم شد.حامی 

گونه هایش سرخ شده بود تمام وجودش اورا میخواست اما نمیدانست کار درست چیست.تمام 

وجودش او را التماس میکرد اما نمدانست چه تصمیمی باید بگیرد.اما کیارش مجال تصمیم گیری 

 به او نداد حامی را برگرداند و رویش دراز کشید.سرش را نزدیک گوش حامی کرد و گفت:دیوونه ام

کردی پسر.هر روز فکر کردن به تنت به وجودت منو دیونه میکنه.میخوام که انجامش بدیم.قبولش 



 
 
 
 
 
 
 

میکنی؟حامی تکانی به خود داد کیارش را از روی خود کنار زد و خودش روی او نشست و سرش 

را جلوتر برد و نفسهایش را روی گونه کیارش نشاند.کیارش سرش را بالتر آورد و بوسه ای به گونه 

های حامی زد اما حامی خودش را عقب کشید و گفت:من انجامش میدم واست.پاین خزید و عضو 

 کیارش را میان لبهایش گرفت.میک محکمی به آن زد جوری که صدای عاح کیارش بلند شد.

 کیارش:عاح حامی کشتی منو

 حامی:دوس داری؟

 کیارش:دیوونه ام کردی حامی دیوونه شدم

رد و میک میزد.زبانش را روی رگهای پف کرده میکشید و باال پایین حامی با ولع بیشتری میخو

 میرفت

صدای عاح های کیارش کل اتاق را پر کرده بود.در تمام عمرش انقدر سست و بیحال نشده 

بود.حس میکرد تمام ضربانش در همان قسمت میزند.کمی نیم خیز شد و حامی را نگاه کرد که 

بچه بود.دستش را دراز کرد و او را سمت خودش کشیدو پوست لطیف و سفیدش مثل پوست یک 

بوسه های پی در پی روی تنش نشاند.جابه جایش کرد روی تخت و خودش روی او دراز 

 کشد.پاهای حامی را باز کرد و الی آنها خزید

 قسمت نهم

حامی این روزها برنامه فشرده ای داشت.صبح در آموزشگاه مشغول بود و عصرها با گروه آقای 

زدان برای کنسرت فرانسه تمرین میکرد.انرژی زیادی داشت و با اشتیاق کارش را انجام ی

میداد.طبق برنامه روزانه اش هنوز یک هنرآموز دیگر از شاگردان آموزشگاه باقی مانده بود که تا 

چند دقیقه دیگر باید کالسش را شروع میکرد.چایی تازه دمی برای خودش ریخت و گوشه ای 



 
 
 
 
 
 
 

ل از شروع کالس خستگی از تن در کند.کمیل مدیر آموزشگاه که رفیق دوران نشست تا قب

دانشکده اش هم بود حامی را بیشتر به چشم شریک نگاه میکرد تا مربی.صحبت از فستیوال 

شاگرد  9موسیقی منطقه ای بود و اسامی شاگردانی که مایل به شرکت بودند را چک میکرد.حامی 

ماه فرصت برای تمرین داشتند.جریان کنسرت فرانسه را با  4د و برای فستیوال معرفی کرده بو

کمیل درمیان گذاشته بود و تصمیم داشت بعد از کنسرتش تمرینات شاگردانش را شروع 

کند.صحبتش با کمیل ادامه داشت که چشمش به در ورودی آموزشگاه خشک شد.مهتاب در 

نشست روی لبش بود.کفشهای پاشنه ورودی ایستاده بود و لبخندی که هیچگاه به دل حامی ن

بلندی پایش کرده بود و هر قدم که جلوتر میاد صدایش مثل مته روح حامی را می آزرد.جلوتر آمد 

و سالمی کرد حامی جواب سالمش را داد.نمیدانست چرا در همان لحظه به یاد صحبتی که مهتاب 

 هم رفت و پرسید:کاری داشتین؟در راه پله سالن کنسرت زده بود افتاد.ناخواسته اخمهایش در 

 مهتاب ابرویی باال انداخت و گفت:گفته بودم که دوستم قصد آموزش دیدن داره.

حامی انقدر از دیدن مهتاب هول شده بود که اصال متوجه حضور دوستش نشده بود.احوال پرسی 

ن یتونیبا دوست مهتاب کرد و با اشاره ای به سمت کمیل گفت:مدیر آموزشگاه ایشون هستند م

 باهاشون هماهنگ کنین.منو ببخشید کالس آموزش دارم.فعال

هربار با مهتاب چشم در چشم میشد یاد گذشته کوتاهی که با او داشت می افتاد.مهتاب دختری 

بود الغر اندام با قدی بلند که وقتی آن کفشهای پاشنه بلندش را میپوشید میتوانست از حامی هم 

را آدم سطحی و خشنی شناخته بود.البته این شناخت نتیجه رابطه  قدبلندتر شود.حامی همیشه او

سالی از این  0یا  5کوتاه مدت آنها بود که به اصرار مهتاب شروع و به اصرار حامی تمام شده بود.

جریانها میگذشت و حامی هربار مهتاب را میدید جز دعوا و صدای بلند و رفتار خشن مهتاب چیز 

مهتاب از آن دخترهایی بود که از روز اول رابطه شان دوست دارند نقش دیگری به یاد نمی آورد.

ملکه ها را بازی کنند و حق تصمیم و انتخاب به تو نمیدهند.از همان روزهای ابتدایی که به 



 
 
 
 
 
 
 

رستوران آقای شریعتی رفت و آمد میکرد متوجه نگاه های مهتاب شده بود.آن روزها هنوز 

تاب هم برایش یک دختر بود که میتوانست شانسش را تکلیفش با خودش مشخص نبود و مه

امتحان کند.از همون روزهای اول هم ارتباطش را با عشق شروع نکرده بود.همان روزهای بعد از 

مهتاب فکر میکرد عاشق شدن چیز عجیب و سختیست و هیچوقت شانسش را نخواهد داشت ولی 

عشقی باشد ناخواسته و بدون اصرار  حاال این روزها دیدگاهش عوض شده بود و میدانست اگر

اتفاق خواهد افتاد.از همان روزها مهتاب نفسش را گرفته بود و زندگیش سختتر شده بود.اولین 

کسی که با رشته موسیقی او مخالفت کرده بود مهتاب بود و این مخالفتش دو دلی خانواده اش را 

و بخاطر همان جریانهای پیش آمده بین بخاطر مخالفت به یقین تبدیل کرده بود و از همان روزها 

 او و پدرش فاصله افتاده بود.

وارد اتاق آموزش شد و در اتاق را نیمه بست.پشت صندلیش نشست و به هنرآموزش گفت شروع 

کند.افکارش مشوش بود.خیال اینکه دوباره پای مهتاب به زندگیش باز شود بی تابش میکرد.تقصیر 

شریعتی داشت و   وقت رفت آمد زیادی به رستوران آقای را در خودش میدید که این چند

چندباری با مهتاب رو به رو شده بود.نیم ساعتی از وقت کالس گذشته بود از الی در صندلی 

مدیریت را چک کرد و انجا را خالی دید.آهسته به سالن رفت و متوجه شد کمیل در بالکن سیگار 

دوتا خانومی که امروز ثبت نام کردن خودت آموزش میکشد.کنارش ایستاد و گفت:رفیق میشه این 

 بدی؟

 کمیل:مشکلی هست داداش؟

 حامی:رابطه خوبی با این خانوما ندارم نمیخوام باهاشون در ارتباط باشم

 کمیل ته سیگارش را زیر پایش له کرد و گفت:خیالت راحت

 حامی:ممنونتم



 
 
 
 
 
 
 

هدفمندی بی مقداری در روزهایش به سرعت سپری میشدند.مشحون از هیجان بود.احساس 

خودش داشت.کمتر کیارش را از نزدیک میدید.تمرینات باشگاهش محدود شده بود و اخرین بار 

هفته گذشته مجال کرده بود تا سری به باشگاه کیارش بزند.یادآوری خاطره چند روز پیش در 

ه کیارش خانه کیارش نفسش را میگرفت.ناخودآگاه چشمانش بسته میشد و صدای عاح های کشید

حس لبهای نرم و آبدارش،صدای نفسهای عمیقش صدای زمزمه ای که در گوشش حرف میزد،رگ 

و ریشه چشمهایش که حاال سلول به سلولش را حفظ بود در هر خواه و ناخواه لحظاتش سراغش 

می آمد.نمیدانست کیارش چه حالی دارد ولی خوب میدانست معتاد چشمهایش دستهایش آرامش 

ود.کیارش برایش یک قطعه موزیک ناب  در هر نقطه از ذهنش شده بود که هر روز آغوشش شده ب

که میگذشت نت به نت به آن اضافه میشد.هر روز برایش آرامش بخش تر  میشد.دوست داشت هر 

 روز بیشتر سراغش برود و بنوازدش.

ش برای این یکی از شاگردانش غیبت داشت و فرصتی پیدا کرد بعد مدتها قدمی در شهر بزند.دل

کار تنگ شده بود.هر بار قدم میزد دوست داشت چشمهایش را خوب بگرداند و اطراف را خوب 

تماشا کند.دوست داشت زندگی مردم را تماشا کند و در مورد زندگیشان حدس بزند.هندیزفریش 

را در گوشش گذاشت موزیکی پلی کرد.روی جدول کنار خیابان نشست.پشت سرش فضای سبز و 

ویش یک میدان در وسط خیابان بود.حس میکرد سرعت همه چیز جند برابرشده است.مردم روبه ر

قدمهایشان حرکاتشان تندتر شده بود.ماشینها سرعتشان بیشتر شده بود.به نظرش آمد اگر این 

صحنه یک قطعه موسیقی بود شاید یک قطعه با ترمپت با ریتم تند میشد.دلش هوای کیارش را 

یخبر بود.تماسی گرفت.کیارش در بوق نمیداند چندم جوابش را داد.دلش کرده بود.از صبح ب

میخواست پیشش باشد.نمیداند واقعا سرعت همه چیز دنیا باال رفته بود یا نه کیارش چند دقیقه 

بعد پیشش بود کنار جدول کنارش نشسته بود.یکی ازگوشی هندیزفری را در اورد و در گوش 

و تکیه داد و گفت:من یه جایی توی ذهنم برات ساختم.واسه کیارش گذاشت.سرش را به شانه ا



 
 
 
 
 
 
 

وقتایی که پیشم ندارمت.واسه وقتایی که ازم دوری.واست یه برکه ساختم که کلی درخت بلند 

اطرافشه.یه قایق ساختم که موقع غروب سوارش بشیم و بریم وسط برکه.کیارش سرش را کمی 

زد.حرف نمیزد.چند ثانیه در آن چشمان معصوم کج کرد و نگاهش به نگاه حامی بند شد.پلک نمی

حامی عمیق شد.حامی نمیدانست در اذهان کیارش چه میگذرد هیچ چیزی نپرسیده بود و فقط 

 نگاهش کرده بود

 کیارش هندیزفری را از گوشش در آورد دست حامی را گرفت و بلندش کرد و دنبال خودش کشید

میرفتند؟کیارش در ماشین را برایش باز کرد و روی  حامی نمیدانست چه اتفاقی افتاد؟کجا داشتند

 صندلی نشاندش قبل از استارت زدن حامی پرسید:کیارش کجا میریم؟

کیارش دوباره خیره نگاهش کرد چیزی نگفت.دست حامی را الی دستهای خودش گرفت وحرکت 

 کرد

 قسمت دهم

هزار بار قربان صدقه  لبخندی روی لبهای کیارش بود که نشان میداد کیفش کوک است.در دلش

حامی رفته بود.هر چند ثانیه نگاهی به آن چشمان معصوم به آن گندمزار موهایش میکرد و سری 

تکان میداد و هر بار که این کار را انجام میداد حامی دوباره با کنجکاوی میپرسید:کیارش؟کیارش 

 به چی میخندی؟به چی فکر میکنی؟کجا داریم میریم؟

 میداد و دستهای حامی را بیشتر میفشردکیارش جوابش را ن

حامی با حالت عصبی نگاهش را از کیارش گرفت و به بیرون خیره شد.انگشتانش مثل نتهای پیانو  

به زانوی کیارش ضربه میزد.کیارش این کارش را دوست داشت و هر بار تکرارش میکرد با دستهای 



 
 
 
 
 
 
 

و نوازششان میکرد.سعی میکرد شبیه  حامی بازی میکرد.انگشتانش را روی دست حامی میچرخاند

 به او ضربه بزند . تقلید کند و آخر سر میگفت:درست میزنم استاد؟درست یاد گرفتم؟

 حامی ابروهایش را در هم کشید و گفت:چرا نمیگی کجا میریم؟

کیارش از این اخمهای ریزش بیشتر لذت میبرد دستش را محکم فشردو گفت:سایه به سایه 

یکنی بدون اینکه بدونی.از یک جایی به بعد حامی مسیر را شناخت.به سمت احساساتم حرکت م

خانه کیارش در حرکت بودند.حامی دستهایش یخ کرد ضربان قلبش تندتر شده بود.نگاه خیره ای 

به کیارش کرد و پرسید:چی تو فکرته؟ کیارش ماشین را پارک کرد و گفت:پیاده شو دلم هوس طعم 

 عسل کرده

ده بود و سرخی گونه هایش را دوباره حس میکرد.لبهایش را مچاله کرده بود و حامی پریشان ش

سرش پایین بود.داخل آسانسور شدند . حامی پشتش را به کیارش کرد و در آینه آسانسور خودش 

را تماشا کرد. سعی میکرد چشمانش را از او بدزدد و خودش را مشغول کند.کیارش نزدیکتر شد 

ه کرد و از پشت به او چسبید.حامی از این کارش خجالت کشیده بود.دستش را دور حامی حلق  

کیارش سرش را نزدیک گوش حامی کرد و گفت:این تصویر داخل آینه بهترین قسمت زندگی 

 منه.دوست دارم تا ابد ادامه داشته باشه.

همان لحظه حامی را برگرداند و دستهایش را دو طرف صورت حامی گذاشت نگاهی خیره تحویل 

چشمهای پر از پرسش حامی داد  و لبهایش را به او چسباند.گرمی صورت حامی را بین دستهایش 

حس میکرد.باز آن پسر معصوم خجالتی شده بود که دلش برایش غش و ضعف میرفت.هیچ کس 

به این شکل نمیتوانست با خجالت و معصومیتش دلش را بلرزاند.نفس هایش را تندتر کند.افکارش 

و قانونهای مشخص زندگیش را جابه جا کند. را بهم بریزد  



 
 
 
 
 
 
 

داغی لبهای حامی را الی لبهای خودش مزه کرد.نمیدانست چرا اما هر بار لبهایش را مزه کرده بود 

 دلچسبتر از بار قبل بود.

چشمهایش را بست و لبهایش را روی لبهای حامی جابه جا کرد.نرمی لبهایش جذابه ای هراس آور 

یداند این چند طبقه چقدر طول کشید ولی نمیخواست لبهایش را از حامی در وجودش میدواند.نم

 جدا کند.

را اعالم کرد.سرش را از حامی جدا کرد لحظه ای به راه پله  00صدای سخنگوی آسانسور طبقه 

نگاهی انداخت کلیدش را همانطور که دستش را به دور حامی حلقه کرده بود ازجیبش در آورد و 

باز کرد.دوباره شروع به بوسیدن لبهای حامی کردو با پشت پایش در را حل داد و در آپارتمانش را 

 حامی راداخل اپارتمانش کشید

.چرخید و حامی را به در چسباند.نفسهایش سنگینتر شده بود.از چشمهای حامی ترس آمیخته با 

تر روی صورتش هزاران سوال را میتوانست بخواند ولی هیچ صحبتی نکرد و لبهایش را ارام و ارام

سر داد  و روی گردنش آمد.دستهایش که دور کمر حامی بودکمی پایینتر برد و با یک حرکت 

حامی را بلند کردو در بغلش گرفت.حامی دیگر تقالیی نمیکرد.پاهایش را دور کیارش حلقه کرد و 

لبهایش را روی لبهای کیارش گذاشت.کیارش حس لرزشی در تنش داشت حس میکرد برای 

حظه ای نفس کشیدن یادش رفته است.دور خودش در خانه میچرخید و حامی را در بغلش چندل

 محکمتر فشار میداد.

دکمه های پیراهن کیارش را باز کرد و دستهایش را روی قفسه سینه اش گذاشت و برجستگی 

های تنش را لمس کرد.سرش را خم کرد و از روی شانه کیارش بوسه ای گرفت.کیارش دیگر 

د.حامی را ارام روی زمین گذاشت.خیره به چشمانش بود.دستش را به بولیز حامی گرفت نمیچرخی

و از تنش در آورد.نوک انگشتانش را روی تن سفید و نرم حامی سر داد.وقتی به روی نیپلهایش 



 
 
 
 
 
 
 

رسید حامی عاححح آرامی کرد.چقدر دلش این عاححح های کشدار حامی را میخواست.چقدر 

دنیا را در وجودش بریزد.نزدیکتر شد و ارام روی تخت هلش داد.رویش  دلش میخواست تمام لذت

نشست.سرش را نزدیک نیپلهای حامی کرد و زبانش را رویش کشید.خیسشان کرد  شروع به 

 مکیدن انها کرد.حامی صدایش بلندتر شده بود و کیارش را به تنش فشارمیداد.

 

ه حامی سعی کرد کیارش را از خودش جدا نوک نیپلش را الی دندانش فشار داد و درهمین لحظ

 کند

کیارش مچ دستهای حامی را گرفت و باالی سرش برد. احساس دردی در مچ دستهایش پیچید 

ولی هرچه تقال میکرد نمیتوانست خودش را از کیارش جدا کند.ضربانش تندتر شده بود.نگاهی به 

 چشمهای کیارش که کمی ترسناک شده بود انداخت.

نشسته بود و اجازه حرکت نمیداد.دست حامی را گرفت و روی دکمه شلوارش برد و کیارش رویش 

 کمک گرفت تا دکمه شلوارش را باز کندحاال هر دو لباس از تنشان کنده بودند.

حامی لرزش تن کیارش راحس میکرد.امروز کیارش حالش از تمام روزها بدتر بود.کیارش رویش 

ن حامی.دستش را دور کمر حامی حلقه کرد و پایین تنه دراز کشید و شروع کرد به بو کردن ت

حامی را به خودش فشار میداد.حامی چشمهایش را بسته بود.بزرگی عضو کیارش را روی تنش 

احساس میکرد.پاهایش را دور کیارش حلقه کرد.دستش را دراز کرد و عضوکیارش را الی 

همین االن خیسش کردی پسردستهایش گرفت.خیسیش را حس کرد.عااااححی کشید و گفت:از   

 کیارش لبخندی زد و گفت:دیوونه ام کردی حامی بیشتر از این تحمل نداره

حامی سرش را نزدیکتر بردو لبهای کیارش را الی لبهایش گرفت  و شروع به خوردن آن لبهای 

نرم وآبدارش کرد.داغی تن کیارش را با سلول به سلول تنش حس میکرد دستهایش را دور کیارش 



 
 
 
 
 
 
 

لقه کرد و خودش را بیشتر به تن کیارش فشار داد.خیسی عضو کیارش باعث شده بود خودش ح

همحس کند خیس شده است.کیارش خودش را روی حامی به عقب جلو حرکت میدادو حامی از 

اینکارش حالش بیشتر عجیب میشد.عااااححح های سنگینتر میکشید چند ثانیه بعد حامی گرمای 

احساس میکرد که آرام عقب و جلو میشد.فکرش را نمیکرد انقدر تشنه عضو کیارش را در خودش 

 کیارش باشدکه متوجه نشودکی اتفاق افتاد.

کیارش دستهایش را دور حامی حلقه کرد و بلندش کرد و نشست جوریکه حامی هم روی او 

و ادامه نشسته بود.دستش رابه کمر حامی گرفتو او را آرام باال و پایین میکرد و حامی همین کار

داد.عاحححهای حامی درگوشش پر شده بود و با هربار آه کشیدنش نبضش انگار در عضوش 

 شدیدتر میزد.

دست روی نیپلهای حامی کشید و لبهایش را رویش گذاشت. بیشتر و بیشتر خودش را به حامی 

و میک  فشار میداد و حامی بیشتر و بلندتر عاح میکشید.نیپلهایش را با دندانهایش فشار میداد

میزد تمام وجود این پسر برایش طعم عسل را میداد.حامی مثل مرده متحرک شده بود خوب 

میدانست حامی به چه قسمتهایی از تنش حساسیت بیشتری دارد.سرش را باال برد و لبهای حامی 

را بین لبهایش گرفت.با هر بار میک زدن لبهای حامی عضوش را بیشتر فشار میداد و از 

امی لذت میبرد.داغی تن و وجود حامی به عمق عضوش  نفوذ کرده بودعاحححهای ح  

حامی عااااحححح عمیقی کشید و عضوش که بین تن خودش و کیارش بود اب غلیظی پس 

داد.کیارش از دیدن این صحنه انگار که دچار برق گرفتگی شده باشد لرزش تنش بیشتر شد حامی 

ر دادو با عاااااح بلندی در وجود حامی خالی شد.را بغل کردو سرش را به شانه های حامی فشا  

خجالت و شرم تمام وجودش راگرفته بود.هیچگاه همچین احساسی نداشت.حامی را بغل کرد و 

سرش را به شانه اش تکیه داد چند دقیقه ای این کارش طول کشید یک جور حراس داشت از 



 
 
 
 
 
 
 

د.از احساسات نامتعادلش شوکه شده اینکه به چشمان حامی نگاه کند.نمیداند شاید هم خجالت بو

 بود و نمیدانست چه عکس العملی نشان دهد.

حامی فاصله اش را بیشتر کرد اما همچنان سرش پایین بود.کیارش میدانست او هم جرات نکرده 

در چشمهایش نگاه کند.هر دو مثل مرده های متحرک شده بودند.حامی چشمانش را از کیارش 

کرد وگفت:کشتی منو حامی.چطور بلدی انقدر منو اسیر خودت  میدزدید.کیارش بغل محکمی

کنی؟ببخش کمی ترسناک شدم نیمتونم جلوی تو مقاومت کنم.نمیتونم خودمو کنترل کنم.پیش 

تو هیچ چیزی نشانی از خودم نداره.من یه آدم دیگه میشم که هرلحظه میتونم هر کاری کنم 

 ودلیل همه اینها تویی

پیانویش که کیارش بهترین قسمت خانه نزدیک به پنجره را برایش غروب بود و حامی کنار 

انتخاب کرده بود نشست.نور غروب روی کالویه ها نت مینواخت.حامی دستی روی رفیق قدیمیش 

کشید.چشمهایش را بست و دستهایش بی اختیار و بی تصمیم برای کیارش مینواختند.کیارش 

و سرش را روی شانه حامی گذاشته بود.رقص نزدیکش شد و از پشت بغلش کرد.خم شده بود 

غروب آفتاب را روی انگشتان حامی,روی کلیدهای پیانو را تماشا میکرد.آه حامی کاش این لحظه 

کاش این دقیقه کاش این قطعه کاش این آفتاب کم سو هیچوقت تمام نمیشد.تو مثل موسیقی بی 

دانم چطور چه زمانی اما یهو چشم باز کالم حرفی نمیزنی اما در عمق روح جان من دویده ای.نمی

 کردم و دیدم دلم مثل برگای پاییز واست ریخت

 حامی سمت کیارش برگشت و دستی به گردن کیارش کشید و گفت:اوه کیارش گردنت کبود شده

کیارش نگاهی در آینه به گردنش انداخت و گفت:باید قاب گرفت اون کبودی که هنر لبهای تو 

 باشه



 
 
 
 
 
 
 

د و بوسه ای روی کبودی کیارش گذاشت و گفت :چشم و دلم را قبله و سامان حامی نزدیکتر ش

تویی .هر روز که میگذره بیشتر متوجه میشم باید زودتر از اینها وارد زندگیم میشدی.وقتی هستی 

همه ثانیه به ثانیه زندگیم پرمعنی تر میشه.در من انقالبی مشروطه به پا شده کیارش جان زندگی 

معنا داردبه شرط بودنت   

 قسمت یازدهم

به چشمش شهر رنگ زیباتری گرفته بود.این روزها احساس میکرد صبر و تحملش بیشتر شده 

 است.راهی که در پیش گرفته بود را بهتر درک میکرد.

کیارش از صبح چند بار تماس گرفته و قرار ناهار امروز را برایش یادآوری کرده بود.امروز آخرین روز 

 روز بعد از اقامت در پاریس در سالن 9فرانسه میشدند.قرار بود  بود و فردا راهی

پاریس اجرا داشته باشند.این اولین تجربه اش بود.هیجان و واهمه شدیدی داشت اما  } باتاکالن{

 اجرای قبلیش به او استظهارداده بود که نگرانیش بی مورد است

ست به صفحه گوشی نگاهی انداخت گوشیش زنگ خورد فکر کرد برای بار هزارم کیارش پشت خط ا

 اسم شهرزاد را دید

 حامی:سالم

 شهرزاد:سالم داداش خوبی؟خسته نباشی

 حامی:مرسی خواهرم.بفرما

شهرزاد:چمدونت جمع کردم چندتا وسیله بود که خودت باید جابه جا کنی لیستشو گذاشتم روی 

 میزت حتما چک کن

 حامی:دستت دردنکنه شهرزاد قصه هام



 
 
 
 
 
 
 

 نمت.فعالشهرزاد:میبی

حامی نفس عمیقی گرفت.بعد از نمیداند چند وقت امروز احوال خوبی داشت.فکرش آشفته نبود و 

برنامه منظمی داشت.حس میکرد کم کم وزن زندگیش را متعادل میکند.صبح امروز برای آخرین 

ت ترین حالهماهنگی ها به دفتر استاد یزدان رفته بود.همه چیز عالی و بدون ایراد بود.تیم در آماده 

بود و انرژی زیادی در بینشان جریان داشت.استاد یزدان با اینکه رهبر ارکستر و یک موزیسین بود 

اما در این مدت زمانی که حامی در کنارش بود خیلی از لحاظ روحی تشویقش میکرد.روحیه مضاعف 

ایش اولین اجرمیداد و یک پشتوانه و سندیت بزرگ برایش بود.حس میکرد بلند اقبال بود که در 

استاد یزدان سر راهش قرار گرفت و باعث شد بیشتر پیشرفت کند.امروز امیدوارتر از هر روز به آینده 

اش بود.رویاهایی که هیچوقت در مورد اینده شغل مورد عالقه اش نبافته بود را این روزها زندگی 

 میکرد.

 آقای شریعتی را پیشنهاد داد.نیم ظهر برای ناهار رستوران 0تماسی با کیارش گرفت و ساعت 

کمی بعد در رستوران روبه روی هم نشسته بودند و کیارش به مظلومترین حالت ممکن و با گردن 

کج لبهای آویزان و چشمانی که از یک بچه قرض کرده باشد خیره به حامی بود.لبهایش حرف نمیزد 

تنگش است.دلش میخواست  اما حامی هزار حرف از چشمانش خوانده بود که میگفت دلش از حاال

 کنارش بود.دلش از حاال غصه گرفته.

حامی وقتی به خودش اومد چشماش پر شده بود.سریع صورتش را از کیارش گرفت و گفت:من یه 

 آبی به دستو صورتم میزنم برمیگردم

کیارش متوجه احوال حامی شده بود ولی خودش بدتر از او بود.گلوی خشک شده اش را که حس 

 ه مثل کلف کاموا آنجا گیر کرده صاف کرد و آرام گفت:باشه منتظرممیکرد غص



 
 
 
 
 
 
 

حامی به سمت راهروی سرویس بهداشتی پیچید که مهتاب با او روبه رو شد.چند ثانیه ای چشم در 

چشم شدند.مهتاب که بیشتر به نظر میرسید از این مالقات ناگهانی راضی بود جلوتر اومد و در 

آرام و با تن صدایی که بیشتر به پچ پچ بود گفت:وقتی پیش آقا کیارش  نزدیکترین موقعیت ایستاد و

هستی خنده هات جذابتر و دلرباتر میشه حامی دستهای یخ زده اش را گره کرد. نگاه چند دقیقه 

پیشش که شبیه به یک گربه لوس بود حاال تبدیل به نگاه یک گرگ شده بود.متوجه دلیل این 

جواب برایش در ذهنش داشت اما همه را قورت داد و از کنارش رد  حرفهای مهتاب نمیشد.هزاران

شد و داخل سرویس بهداشتی پیچید.قلبش تند میزد.دستهای یخ زده اش را انقدر محکم مشت 

کرده و فشار داده بود که جای ناخنهایش کف دستش مانده بود.نگاهش در آینه به چشمهای پر از 

جارش را هربار شدیدتر میکرد.آبی به صورتش زد.چند دقیقه نفرتش افتاد.این دختر واقعا حس انز

 ای زمان تلف کرد تا احوالش آرام شود.نمیخواست کیارش این روز آخر دلخوریش را ببیند

کیارش در مدتی که حامی در سرویس بهداشتی بود از خدمه درخواست نوشیدنی کرد.مهتاب با 

و از جایش به نشان احترام بلند شد.مهتاب  دوبطری نوشیدنی نزدیکش شد.کیارش از دور شناختش

نوشیدنی ها رو روی میز گذاشت.لبخند مصنوعی به لب داشت که کیارش متوجه آن شد.احوال 

پرسی کردند در تمام این چند ثانیه کیارش به فکر روز کنسرت و رفتار عجیب مهتاب بود.نگاه های 

 مه واسه آقا حامی خیلی ارزش دارینسنگینش را احساس میکرد.مهتاب نزدیکتر شد و گفت:معلو

 کیارش آشفته حال گفت:اونوقت شما چرا باید از این موضوع ناراحت باشین؟

مهتاب لبخند مصنوعیش را پررنگتر کرد سرش را نزدیک کیارش خم کرد و گفت:فکر نمیکردم 

 حامی انقدر نترس باشه.اون خیلی باید حواسش به آدمای اطرافش باشه که کی روبه حریم

خصوصیش راه میده.عارف آدمی نیست که اجازه این کارا رو به پسرش بده.کیارش خشکش زده 

بود.درست متوجه منظور مهتاب نمیشد ولی میتوانست حدس بزند که او از رابطه شان بویی برده 

 است



 
 
 
 
 
 
 

مهتاب لبخندی که بیشتر به نیشخند مشابهت داشت را جمع کرد و رفت .کیارش نمیتوانست هیچ 

انجام دهد بعد از چند ثانیه صدای حامی که اسمش را پی در پی تکرار میکرد او را از حرکتی 

افکارش بیرون کشید.کیارش نگاهی به چشمهای حامی انداخت.حس خوبی از آنها نمیگرفت.انگار 

هر دو از یک درد مشترک خبر داشتند.سفارش را کم و بیش ناخواسته خوردند و در مسیر خانه 

های مهتاب مثل دیکته معلم بارها در ذهنش تکرار میشد.}حامی باید مراقب حامی بودند.حرف

حریم خصوصیش باشه{مهتاب از کجا خبردار شده بود؟چرا انقدر رابطه حامی برایش مهمه؟تو 

 زندگی حامی دنبال چی میگرده؟

ته تمام مسیرسوالها در سرش میچرخیدند و رژه میرفتند.حامی کالفه پرسید:کیارش چرا بهم ریخ

ای؟حاال که قرار نیست باهام بیای حداقل انقدر گرفته نباش وباهام حرف بزن میدونی به حرفات 

 نیاز دارم

کیارش که تازه متوجه سنگینی جو شده بود گفت:ببخشید حامی جان ذهنم درگیر یه موضوع 

ی حامی خیلی مهم در مورد مسابقات باشگاه بود.من تمام و کمال در اختیارتم.دستش را روی زانو

گذاشت و گفت:میدونم به بهترین شکل اجراش میکنی و برمیگردی هیچ شکی ندارم.یه روز تو 

بزرگترین سالن های دنیا کنسرت اجرا میکنیم بهت قول میدم.اونجا خیلی مراقب خودت 

باش.باهام در تماس باش.به کسی اعتماد نکن.دنبال فرصتهای پیشرفتیت باش.میدونم که با کلی 

رمیگردیخبر خوب ب  

 حامی سرش را تکان داد خم شد و بوسه ای از گوشه گونه کیارش گرفت وگفت:

هرلحظه اش به یادتم . کیارش مثل اینکه همه غم زندگیش را فراموش کرده باشد آرامشی از بوسه 

حامی گرفت سرعتش را کمتر کرد و کنار خیابان پارک کرد.دستهای حامی را الی دستهایش 

ستهای حامی را متوجه شد و گفت:چرا باز دستات یخ کرده؟گرفت.احساس سردی د  



 
 
 
 
 
 
 

 حامی هیجان زده گفت:عااااا من یکم سردم شد چیزی نیست االن خوبم

کیارش سرحامی را گرفت ونزدیکتر کرد و به سر خودش تکیه داد.نفسهایش را روی گونه اش حس 

 میکرد.تماشای چشمهای معصومش از این فاصله بهترین حس دنیا بود

خندی پهن صورتش کرد.خیره به رگ و ریشه چشمهایش شد.چقدر وابسته این چشمها لب

بود.حتی وقتی کنارش بود دلتنگی مزمنی را حس میکرد.امروز از شروع صبح مرض دلتنگی تمام 

جانش را مثل موریانه تصرف کرده بود.از آن لحظه ها بود که دوست داشت اسیر شود و هیچ کس 

به پیشانی,گونه و لبهای کیارش کشید.چانه کیارش را جلوتر اورد آزادش نکند.حامی دستی 

چشمهایش را بست و بوسه ای روی لبهای کیارش کاشت.دوست داشت اندازه روزهایی که کنارش 

نیست این بوسه ذخیره اش باشد.وقتی به بودنش فکر میکرد وجودش پر از حس اعتماد و اطمینان 

تا این حد وابستگی,اعتماد و حس عاطفی نداشت.کیارش  میشد.در هیچ برهه از زندگیش به کسی

در  این مدت در همه اتفاقات گوار و ناگوار روزگارش حضور داشت به هر نقطه از زندگی این 

 مدتش دست میگذاشت کیارش همانجا بود.

بعد از چند دقیقه جلوی خانه حامی بودند.کیارش نفسهایش سنگین بود.سعی میکرد کالفگیش را 

ند.نفس عمیقی کشید و گفت:صبح حتما میام فرودگاه.چیزی الزم داری واست بیارم؟مخفی ک  

 حامی:اره یه بغل واسم بیار

 کیارش دستی به موهای حامی کشید و گفت:تمام بغلم واسه تو ببرش با خودت

حامی با نگاهی از ماشین پیاده شد هنوز نگاهش را تا در خانه کش میداد و خیره به کیارش 

در قفلی چرخاند.در قامت در ایستاد تا کیارش حرکت کند.دستی تکان داد و بعد از  کلیدش را

 پیچیدن کیارش در خیابان در را قفل کرد



 
 
 
 
 
 
 

هنوز گلهای خشک شده روز کنسرت در گوشه اتاقش حضور داشتند.چمدانش را از وسط اتاق که 

رها کرد و یاد  هنوز زیپش بسته نشده بود با پایش به گوشه هل داد و خودش را روی تخت

 حرفهای مهتاب افتاد.

چرا به حال خودش رها نمیکرد؟چرا انقدر پیگیر تمام حرکاتش بود؟چه نفرتی باعث میشد اینهمه 

 غضبناک نگاهش کند؟

شهرازد با صدای بلند ریسمان افکار گره خورده به چیزهای ناخوشایند را قیچی کرد و گفت:داداش 

بهترین کشور وبهترین سالن ببینم.قربون قدو باالت برم.آرزو به کی بشه یه روز بهترین کنسرتت تو 

 دل موندم بیام باهات.دفعه بعد حتی مشروط هم بشم همراهت میام

 حامی لبخندی به شهرزاد تحویل داد و گفت:کلی واسم انرژی مثبت بفرست شهرزاد قصه هام

وگفت:اینارو اگه الزم داری شهرزاد نزدیکتر شد.تکه کاغذ روی میز را برداشت و لبه تخت نشست 

 بزار تو چمدونت

حامی لیست رو نگاهی کرد با تکانی از جایش بلند شد چندتا از وسیله های داخل لیست را از کشو 

 و کمدش داخل چمدان گذاشت و زیپ آن راکشید

 شهرزاد نگاهی از محبت به حامی انداخت.نگاهش پر از افتخار بود و حامی خوب متوجه آن شد

نیمه شب گذشته بود وحامی خواب به چشمانش نداشت.کمی ترس و اضطراب  09ز ساعت ا

دروجودش حس میکرد.دلتنگی کیارش.حرفهای مهتاب.نارضایتی پدر و مادرش.همه امشب یکجا 

سراغش آمده بودند.نمیتوانست به مهتاب اجازه دخالت تا این حد را بدهد. عهد کرد بعد از 

کند.میدانست هر تصمیمی بگیرد کیارش حمایتش میکند.برگشتش صحبت قاطعانه ای با او   



 
 
 
 
 
 
 

صبح با چشمانی سرخ که ردپای بی خوابی دیشبش بود راهی فرودگاه شد.شهرزاد همراهش بود و 

کلی قهقهه و انرژی مثبت تحویلش داد.چشمش در سالن به دنبال کیارش بود که گوشیش زنگ 

 خورد. با صدای گرفته صبحگاهی جواب داد:جانم کیارش

 کیارش:سالن انتظار کنار استاد یزدان هستم کمی بیای جلوتر میبینی

حامی سرعتش را بیشتر کرد.شهرزاد پشت سرش میدوید و تکرار میکرد:داداش آرومتر هنوز که 

 وقت داریم

حامی بدون توجه چشمش به دنبال کیارش بود که قامت بلند کیارش را دید.نمیدانست چرا مثل 

ع شلوغ مادرشان را پیدا کرده اند حس پناه بردن به کیارش را داشت.در بچه هایی که در یک جم

چند قدمیش ایستاد و هر دو به هم خیره شدند.حامی چشمهایش پر از غصه بود ولی لبهایش 

میخندید.کیارش جلوتر آمد و چمدان را از دستش گرفت و با احترام سالمی به شهرزاد که نفس 

 نفس میکرد داد

یده جواب احوال پرسی کیارش را داد و سقلمه ای به حامی زد و گفت:داداش شهرزاد بریده بر

 نگفتی ایشون میان بدرقه

 کیارش جواب داد:حامی عزیزترین کس این روزهام محال بود بزارم بدون خداحافظی بره

 شهرزاد نگاهی مبهوت به هر دو انداخت تشکری از کیارش کرد و روی صندلی نشست

کیارش گرفت و کمی از جمع فاصله گرفتند.کیارش خیره به چشمهای  حامی دستش را به پشت

 سرخ حامی گفت:چرا چشمات سرخ شده؟

 حامی:دیشب نتونستم بخوابم. استرس داشتم

 کیارش:قربون اون سرخی چشمات بشم باشه؟



 
 
 
 
 
 
 

 حامی سرش را پایین انداخت و آروم گفت:اگه اینجا نبودیم جوابت چیز دیگه ای بود

قع برگشت بزار تو ساک سوغاتی بیارکیارش:جوابمو مو  

 استاد یزدان دستی تکان داد و به حامی گفت که چمدانش را تحویل باربری دهد

وقت رفتن بود و هر دو قدمهایشان سنگین.کیارش فاصله اش را از او بیشتر کرد.شهرزاد 

 خداحافظی مفصلی کرد حامی هر چند ثانیه نگاهش را به چشمان کیارش میدوخت.دستهایش

 سرد شده بود.بعد از چند دقیقه حامی در صندلیش تکیه داده و منتظر تیک آف بود

 قسمت دوازدهم

دو روزی از اقامت حامی و گروهشان در پاریس میگذشت.این دو روز جزو شلوغترین روزهای 

عمرش محسوب میشد.روز اول با مراسم استقبال و آشنایی با گروه های دیگر و ایونت موسیقی 

.روز دوم تمرینی برای روز اجرا داشتند و از سالن کنسرت دیدن کردند.زمان اجرا برای ملل گذشت

پس فردا در نظر گرفته شده بود.استاد یزدان به پیانوی روی سن اشاره ای کرد و گفت:پیانوی 

ارزشمندیه.همه گروه ها قراره با این کار کنن.حامی قدمی به دور پیانو زد.این غول مشکی 

ت غریبی داشت.روی پاف نشست.انگشتهایش را روی کالویه ها کشید.چند نت از بزرگ.حس ابه

قطعه اجراییش را نواخت.صدای نرم و واضحش به جانش دوید.لبخندی روی لبهایش آمد.استاد 

یزدان با لبخند تایید کننده ای گفت:منتظرم ببینم روز اجرا چی میسازی ازش.چند ساعتی 

مه روزهای سختش را هر ثانیه در روبه رویش میدید.ساعتهای مشغول تمرین بودند و حامی ترج

پایانی روز بود و درگیر عکاسی تبلیغاتی برای پوستر گروه و مصاحبه بودند و البه الی این کارها 

طرفدارن استاد یزدان که به واسطه او با گروه نیز دیدار میکردند و حامی به نظر خیلی مورد توجه 

تها و روزهای غریبی بود.حس عجیبی در وجودش جریان داشت.تجربه همه قرار گرفته بود.ساع

جدید.محیط جدید.آدمهای جدید همه حس متفاوتی را در او ایجاد کرده بود.دلش کیارش را 



 
 
 
 
 
 
 

میخواست برای این روزها و لحظه هایش.از وقتی وارد پاریس شده بود یک بار فرصت صحبت 

د از شام زودتر به اتاقش رفت و به اینترنت هتل وصل کردن با او را داشت .دلش برایش پر کشید.بع

شد.کیارش برایش عکسی فرستاده بود.روی لبه تخت نشست.چقدر در این مدت کوتاه دلش برای 

این چشمها و لبهایش برای نگاهش برای گرمای صمیمی حرفهایش تنگ شده بود.تماس تصویری 

ا تماشا میکردند.کیارش سکوت را با کیارش گرفت.چند دقیقه ای بدون حرف فقط همدیگر ر

شکست و گفت:لبخند روی لبت رو  میتونم ساعتها تماشا کنم.حامی خجالت زده نگاهش را از 

 گوشی دزدید.کیارش ادامه داد:خب تعریف کن کجایی؟چکار کردی؟

حامی ذوق زده روی تختش دراز کشید وگفت:االن تو هتلم.امروز از صبح تمرین داشتیم.چندتا هم 

ه و عکاسی واسه پوستر تبلیغاتی گروه .قراره عکس من به عنوان پوستر معرفی گروه مصاحب

باشه.تجربه عالی بود.با کلی از طرفدارای استاد یزدان مالقات کردیم.دوست پسرت حسابی معروف 

 شده.خنده ریزی کرد و کیارش از خنده اش لبخندی روی لبهایش آمد.

یکرد اما نمیتوانست در وجود خودش آنها را نادیده حامی احساساتش را از هرکسی که قایم م

بگیرد.همه این روزها و لحظه هایی که کنار کیارش گذرانده بود عشق غریبی را در روح و روانش 

 دوانده بود که امشب خوب متوجه دلیل احوال پریشانش بود.

الی رسانه برای صبح ایونت مالقات با رسانه ها و پرسش و پاسخ برگذار شد.جمعیت زیادی از اه

مصاحبه تلوزیونی,رادیویی و رسانه های اجتماعی حضور داشتند.فرصت مصاحبه با حامی که رسید 

درخواستی مبنی بر چند عکس برای تبلیغات سازهای موسیقی از او شد.یکی از تولیدکنندگان 

در جمع  سازهای موسیقی در ایونت روز آشنایی با پرس و جو در مورد حامی برای مالقات امروز

حضور داشت.حامی خیلی شوکه شده بود.انتظار مدلینگ شدن رو نداشت.صحبت کوتاهی با یکی 

از عوامل کمپانی داشت و بعد از به توافق رسیدن قرار شد عصر عکسهایی درمحوطه اطراف رود 

سند گرفته بشه.اصال نفهمید این اتفاقها چطورپیش رفت و به چه سرعتی افتاد.فقط میدانست که 



 
 
 
 
 
 
 

راره قدمهای بزرگی برداره.عصر تلفن اتاقش زنگ خورد.خدمه هتل از پشت گوشی به او اطالع داد ق

که چند نفر در البی جنوبی هتل قصد مالقات با او را دارند.چند دقیقه بعد کنار گروه عکاسی و 

چند نفر از اعضای }کمپانی سباستین ارارد{ نشسته بود.گپ وگفت کوتاهی در مورد هدف این 

لیغ و سازهایی که قراره تبلیغ بشه داشتند.یکی از آقایون جعبه ای به حامی تحویل داد و گفت تب

داخلش لباسیه که گروه دیزاین تصمیم گرفتن در تبلیغ استفاده بشه.حامی تشکری کرد و قرارشد 

 ربع ساعت دیگه از جلوی درب اصلی حرکت کنند.

ش کشید.خوب به نظر میرسید.چشمهایش را نگاهی در آینه به خودش انداخت.دستی الی موهای

 بست و نفس عمیقی گرفت.باید وقتی برگشت همه را برای کیارش تعریف میکرد.

داخل ون بودند و مدیر برنامه عکاسی در مورد شرایط عکاسی و محوطه که از قبل آماده شده 

دند و به دلیل برایش صحبت میکرد.ترافیک نیمه سنگینی بود.با فاصله ازمحوطه عکاسی پارک کر

محدودیت تردد مصافتی را پیاده رفتند.در لوکیشن عکاسی تعداد دیگری از گروه منتظر بودند و با 

دیدن حامی همه نزدیک تر آمدند و با احوال پرسی گرمی شروع به کار کردند.از همان ابتدای 

عکسها.حسی حضور حامی عکاسی از پشت صحنه شروع شده بود مدیر گروه نکاتی در مورد زاویه 

که نیاز داشتند تا در چهره حامی مشخص باشه و نکاتی از این قبیل را با حامی به اشتراک 

 گذاشت.روز خوبی برای عکاسی بود و حامی کامال با اکیپ اخت شد بود.

مدیرعکاسی بارها در طول عکاسی به گیرایی چشمهای حامی اشاره کرده بود و در هر زاویه ای تاکید 

حامی در مرکز توجه قرار بگیرد.محوطه باز مکان عکاسی باعث شده بود افرادی هم داشت چشمهای 

اطراف جمع شده و شاهد روند کار بودند.به دلیل فشردگی برنامه کاری حامی فرصت بستن قرارداد 

نبود و بعد از اتمام کار راهی دفتر کمپانی شدند.تقریبا آفتاب غروب کرده بود و حامی احساس 

اما همچنان هیجان زیادی برای انجام دوباره این کار داشت.تجربه اولش سرشار از  خستگی میکرد

انرژی و حس خوب بود.مشخصاتش را وارد فرم قرارداد کرد و قرار شد مبلغی به عنوان پیش پرداخت 



 
 
 
 
 
 
 

و مابقی بعد از انتشار تبلیغات پرداخت شود.این اولین دستمزد حرفه مدلینگش بود.تمام عوامل 

ایت از پروژه تبلیغاتی امروز داشتند و آرزوی همکاری دوباره کردند.برای برگشت به هتل لبخند رض

آماده شد که یک پسر بسیار جذاب و خوش هیکل که حدس میزد از مدلینگهای همین کمپانی 

باشد جلوتر آمد و خودش را معرفی کرد.وقتی روبه رویش ایستاده بود سرو گردنی از حامی بلند و 

ر بود که او را یاد کیارش می انداخت.قیافه پر جذبه ای داشت.به فرانسوی سالم و درشت هیکلت

احوال پرسی کرد و صحبتش را به انگلیسی ادامه داد.دعوتش کرد تا در طول مسیر برگشت گپ و 

گفتی در ماشین داشته باشند.حامی حس خوبی از او دریافت نمیکرد و از نگاه هایش میترسید.کالفه 

 ایش دوباره یخ کرده بود.آه کیارش کاش کنارم نشسته بودیبود و دسته

پسر درشت هیکل از حرفه مدلینگ و زمان شروع بکار و چگونگی آشنایش با کمپانی سباستین ارارد 

صحبت میکرد اما حامی هرجه بیشتر گوش میداد کمتر متوجه میشد و نوعی سردی در نگاه و کالم 

ه چطور تصمیم به همکاری گرفت از حامی میپرسید و حامی او را احساس میکرد.سواالتی از اینک

توضیح داد که کامال اتفاقی آشنا شده و برنامه از پیش تایین شده ای در کار نبوده.بعد از نمیداند 

چند وقت که طوالنی برایش گذشت روبه روی هتل ایستادندو حامی خداحافظی سریعی کرد و از 

در جیب شلوارش تپاند و سریع واردهتل شد.نزدیک وقت شام  ون پیاده شد.دستهای یخ کرده اش را

بود و مطمئنا گروهشان در رستوران هتل منتظر شام بودند.تماسی با استاد یزان گرفت و موقعیت 

 دقیقشان را جویا شد

بعد از صرف شام استاد یزدان چند دقیقه ای با گروه صحبتی داشت و تذکرهای آخر برای اجرای 

همه رساند.آرزوی موفقیت کرد و گفت چقدر افتخار میکند در میان همچین جمع  فردا را به گوش

با استعدادی دوران گذرانده و برای تازه واردها و کم سن و سالهای گروه آرزوی پیشرفت کرد.استاد 

یزدان این روزها یکی از بهترین شخصیت های زندگی حامی بود و حامی از هر فرصتی استفاده 

ارش حتی بنشیند و به صحبتهایش گوش دهد.آخر شب استاد یزدان صحبت میکرد تا در کن



 
 
 
 
 
 
 

خصوصی با حامی داشت و خیلی خوشحال و احساس رضایتی داشت از اینکه حامی به عنوان 

مدلینگ شرکت معروفی انتخاب شده.حامی این پیشرفتش رو مدیون استاد یزدان میدانست و 

ین هیچکدوم از این اتفاقها نمی افتاد.سفر به فرانسه گفت:استاد اگر شما منو به گروه دعوت نمیکرد

اجرا در پاریس و فستیوال موسیقی گرفتن کاری که بی ربط با رشته مورد عالقم نیست همه اینها 

 دلیلش حضور شما در زندگیمه.من خیلی خوش شانس بودم که تونستم با شما آشنا بشم

ف اتاقش شد.کل روز را از ذهنش تن خسته اش را روی تخت خواب لش کرد و خیره به سق

گذرند.روز پر کاری را پشت سر گذاشته بود.حضور در ایونت پرسش و پاسخ اهل رسانه.قراردادی 

که خیلی سریع بسته شد و پروژه عکاسی.اولین درآمدش از این شغل همه هیجان عجیبی در 

تری نصیبش وجودش کاشته بود.هرچه بیشتر به راهی که آمده بودفکر میکرد راضیت بیش

میشد.این دقیقا همان چیزی بود که آرزویش را داشت.گوشیش را در آورد.کیارش امروز صبح 

بهش اطالع داده بود که مسابقات شاگردانش برگذار میشودو فرصت نکرده بود باحامی تماسی 

داشته باشد.تماس تصوری گرفت.گوشی را جلوی آینه اتاقش گذاشت و به خودش با آن کت شلوار 

ار پروژه عکاسی که هنوز به تن داشت نگاهی انداخت.کیارش جواب داد.حامی کمی عقبتر رفت گلد

 و گفت:سالم کیارش خوبی؟

کیارش صورتش رانزدیک دوربین گوشیش کرد و دقیقتر نگاه کرد و گفت:اوووه پسر االن  که دارم 

 بااین تیپ میبینمت عالیم.اینارو از کجا آوردی؟چقدر خوشتیپ شدی؟

لوتر آمد وصندلی را روبه روی گوشیش گذاشت و گفت:خیلی مفصله باید حضوری بگم حامی ج

همینقدر بگم که من یه پیشنهاد مدلینگ گرفتم همین امروز و اون خیلی سریع اتفاق افتاد و من 

ساعت میشه که تموش کردم 0همین امروز انجامش دادم و تازه   



 
 
 
 
 
 
 

تکیه داد و دستهایش را الی موهایش برد و کیارش کمی از دوربین فاصله گرفت و به صندلیش 

گفت:تو عالی هستی حامی.میدونستم.میدونستم که میتونی هرکاری که بخوای انجام بدی.خیلی 

 خوشحالم.بهت افتخار میکنم

 حامی کتش را از تنش کند و روی تخت انداخت وپرسید:مسابقع چطور بود؟

مدال نقره گرفتن و واسه مسابقات تیم ملی  کیارش:عاااام اون خیلی عالی بود.بچه های ما هر دو

 دعوت شدن.

 حامی:تبریک میگم.تو واقعا مربی قابلی هستی.شاگردات قطعا قدر تورو میدونن.

کیارش:اونا خیلی سخت کار کرده بودن.خستگی این همه مدت جبران شد.از فردا باید دوباره 

ز خودت بگو.برای فردا آمادگی داری؟کارهای باشگاه به روال قبل برگردونم خیلی ازش غافل شدم.ا  

 حامی:خیلی آماده ام.حس خوبی دارم.مشتاقم تا فردا برم روی سن

کیارش:مطمئنم بهترین شکل ممکن اجراشمیکنی.اونا باید خوشحال باشن که اجرای عشق من 

 نصیبشون شده

 حامی:کاش پیشم بودی

 کیارش:قول میدم دفعه بعد حتما پیشت باشم

هر بود و حامی دوش سریعی گرفت و در البی کنار استاد اعتماد که اجرای و نزدیک ظ00ساعت 

ساز ویولن گروه را برعهده داشت نشسته بود و صحبت کوتاهی در مورد تجربه های این چند سال 

شب بود.تمرین کوتاهی قرار بود قبل از اجرا  1استاد کردند تا همه گروه جمع شدند.اجرا ساعت 

دلیل اینکه شرایط خاصی در مورد ساز داشت و مانند بقیه گروه سازش را داشته باشند.حامی به 

همراهش نداشت از استاد یزدان درخواست کرد که بعد از ناهار کمی زودتر از بقیه تمرینش را 



 
 
 
 
 
 
 

شروع کند.استاد یزدان ماشینی برایش هماهنگ کرد و حامی ساعتی بعد در سالن نشسته 

وحشتی به حامی میداد.بارها در دوران دانشجوییش در بود.سکوت عجیبی در سالن بودو حس 

سالن خالی تمرین کرده بود ولی امروز حس عجیبی از این خلوتی میگرفت.دقایقی رو صندلی 

ردیف اول نشست و به پیانوی روی سن زل زد.آنجا تکیه داده بود و خودش را تصور میکرد.این 

شد.برای تمام روزهایی که همه اطرافیانش لحظه های ناب باید در بهترین نقاط زندگیش هک می

مخالفت کردند برای تمام حرفهایی که حقش نبود و شنید برای همه آن روزها اینجا نشست و 

چشمهایش را بست و نفس عمیقی را در ریه هایش فرو داد.خیال کرد که شب شده و روی سن رو 

همه اون حس رابا تمام وجودش برای خود تجسم بهروی پیانو نشسته.جاذبه هراس آوری داشت.

کرد.برای سالهای دورش برای آن دورانی که شاید ناامید شود بقچه کرد و بهترین جای قلبش 

گذاشت.بلند شد و سمت پیانوی روی سن رفت.دفتر نت را روی پیانو گذاشت.چشمهایش را بست 

جین{ را امشب اجرامیکرد { از }شی 0210و انگشتانش را تکان داد تک نوازی قطعه}     

ساعاتی را برای خودش در خلوت خودش نت ها را به جان درو دیوار سالن تزریق کرد.از وحشت 

 سالن کاسته شده بود.نورهای سالن کمتر خیره بودند.دیوارهایش کمتر حمله ور میشدند.

ین کنسرت با گروه نفر غیر ایرانی در ا4استاد یزدان همراه گروه وارد سالن شدند و آماده تمرین.

 همکاری داشتند و موزیکها به صورت بین المللی انتخاب شده بودند قطعه اول از

 {black heart}به نام{by two steps from hell}گروه 

 {guardian remains}به نام

نیم ساعتی تا شروع اجرا فرصت بود.همه گروه در پشت صحنه آماده میشدند.حامی گوشیش را 

ه خلوتی نشست.تماسی با کیارش گرفت.کیارش در راه باشگاه بود و بعد ازمدتی برداشت در گوش

تعطیلی باشگاه میخواست سری به سالن بزند.حامی خوشحال و هیجان زده بود.کیارش به دلیل 



 
 
 
 
 
 
 

صداهای بلند سالن کنسرت متوجه حرفهای حامی نمیشد اما انرژی زیادی به او منتقل کرد.همه 

را پر میکشید.تنها ناراحتیش از نبود کیارش بود.چند دقیقه ای با او وجود حامی  برای این اج

صحبت کرد واستاد یزدان اعالم کرد که همه گروه روی سن آماده باشند.حامی از پشت صحنه هم 

میتوانست ازدهام جمعیت را بشنود.برای آخرین بار نگاهی در آینه اتاق گریم به خود انداخت.کت 

ولیز سفید و کراوات مشکیبه تن کرده بود.همه گروههمین لباس را به تن شلوار مشکیش را با یک ب

داشتند.پشت پیانویش نشست و دستی به کالویه ها کشید.امشب پرده ای بین او و تماشاگران نبود 

و از همان ابتدای ورود به سالن همه تماشاگران را میدید.به غیر کسانی که روی صندلی ها نشسته 

و فیلم برداران در اطراف سالن کنار دیوار ایستاده بودند.چند دوربین باالی سر بودند همه عکاسان 

حامی به سقف وصل بودندو روی انگشتان حامی زوم داشتند.استاد یزدان صحبت آرام و کوتاهی با 

گروه کرد.سالن از همان ابتدا تاریک بود و چند پروژکتور رقصان کل سالن را به طرز زیبایی با 

ا روشن میکرد.دو قطعه ابتدایی انرژی زیادی داشتند و نورپردازی کامال مطابق با این نورهای زیب

قطعه ها طراحی شده بودند.با اشاره استاد یزدان اجرا شروع شد انرژی زیادی در سالن جریان 

داشت.قطعه بی نظیری بود و استقبال بی اندازه ای از این اجرا شد.از هرلحظه به لحظه اجرا حامی 

نی وصف نشدنی دریافت میکرد.سالن به خوبی با آنها همراه شده بود و اجرا کامال روان به هیجا

پیش میرفت.بعد از اجرای قطعه دوم تمام سالن تاریک شد و زمان اجرای قطعه تکنوازی حامی 

بود.بارها این کار را تکرار کرده بود اما انرژی که امشب در سالن موج میزد او را کمی هیجان زده 

رده بود.چشمهایش را بست.زیر لب گفت:کیارش جات خیلی خالیه امشب.خیلی بهم بدهکاری ک

 امشبو

دستهایش را روی کالویه ها سر داد و قطعه را شروع کرد.سکوتی در سالن بود و همه با تمام وجود 

قطعه را گوش میدادند.نت به نت قطعه را با جان و دل مینواخت و میبلعید.زمان برایش در آن 

حظه یخ زده بود.هیچ چیز نبود آنجا برایش جز یک پیانو و حامی که فراغ از هر کس و هرزمانی ل



 
 
 
 
 
 
 

آنجا نشسته بود و احساس تذریق سالن میکرد.نمیداند کی قطعه را به پایان برد و با سیل تشویق 

زدان سال رو به رو شد..مورد انتظارش کل سالن بی اندازه حامی و گروه را تشویق میکردند.استاد ی

کل گروه را یک جا خواند و برای تماشا گران ادای احترامی کردند واز سن خارج شدند.پشت 

صحنه تعداد بی شمار خبرنگاران و رسانه های ریپورت موزیک منتظر گروه بودند.تا ساعات پایانی 

وت شب این مصاحبه و عکس با  طرفداران ادامه داشت.استاد یزدان برای تشکر از گروه همه را دع

به صرف نوشیدنی کرد و راهی کافه ای در آن اطراف شدند.ساعت از نیمه شب میگذشت اما حامی 

ساله را در وجودش داشت.استاد یزدان صحبتی با تمام گروهکرد و از  04هیجان یک پسر بچه 

شبی که ساخته بودند تشکر کرد.همه نوشیدنی هایشان را به رسم سالمتی باال بردند و برای استاد 

زدان آرزوی سالمتی کردند.کافه خیلی شلوغ و گرم بود و حامی کمی کالفه شده بود.یکی از ی

خدمه نزدیکتر شد و به زبان فرانسوی اسم حامی را گفت.استاد یزدان گفت:حامی جان دم در با تو 

 کار دارند.حدس میزنم خیلی مشهور شدی

ن رفت.خدمه به سمت دیگر که حامی لبخندی بر لبانش نشست.عذر خواهی از جمع کرد و بیرو

کوچه ای باریک بود اشاره کرد و حامی متوجه شد که باید سمت آن کوچه برود.نزدیک کوچه 

شد.چند ماشین پارک شده بود دو نفر پیاده شدند و جلوتر آمدند حامی به انگلیسی از اینکه تا 

اما در یک لحظه ضربه  اینجا برای دیدنش آمده بودند تشکر کرد و گفت که از دیدنشون خوشحاله

محکمی را در شکمش احساس کرد.اونها کی بودند و چرا داشتند بهش صدمه میزدند؟فریادش 

بلند شد.نفر دومی دستش را روی دهن حامی گرفت و محکم فشار داد آنقدر که حسمیکرد 

گردنش در حال شکستن است.دستهایش یخ کرده بود.چشمهایش سرخ شده بود.تمام تنش 

رد شدیدی در شکم و پهلوهایش احساس میکرد.نفس نفس میزد و با التماس نگاهشان میلرزید.د

میکرد.زل زده بود تا شاید آنها را بشناسد.به زبانی که او متوجه نمیشد صحبت میکردند.یکی 

قدبلنتر و آن یکی ریش سیاه بلندی داشت.حامی تقال میکرد اما هیچ کاری نمیتوانست 



 
 
 
 
 
 
 

نمیشد و نمیدانست دلیل این حمله چیست.صدای در ماشین آمد و بکند.حرفهایشان را متوجه 

کسی از ماشین پیاده شدونزدیکتر شد و حامی قیافه پسری که در شرکت موسیقی او را تا هتل 

رساند شناخت.اون اینجا چیکار داشت؟چرا داشت اذیتش میکرد.نزدیکتر شد و حامی را به دیوار 

باند.نفسش سنگین شد و بر روی زمین افتادهول داد ومشت محکمی به صورت حامی کو  

 

 قسمت دوازده +یک

صبح گذشته بود.درمانده و سرگردان وسط خورده شیشه های شکسته باشگاه در 4ساعت از 

تاریکی قدم برمیداشت.چندساعتی بود بدون آنکه متوجه شود زمان را از دست داده بود و حیران از 

سته بود.چندساعت قبل وقتی وارد ساختمان شده بود اینکه چرا این بال سرش آمده همانجا نش

همه طبقات تعطیل بودند و کیارش آخرین کسی بود که وارد ساختمان میشد.تا قبل از رسیدن به 

همه چیز عادی بود ولی جلوی درب ورودی باشگاه خشکش زده بود.در سالن باز بود و  3طبقه 

یز کنار در برد اما روشن نشد.چراغ لوازمی کف سالن شکسته و پخش شده بود.دستش را پر

گوشیش را روشن کرد.لوازم ورزشی باشگاه سالم بود اما تمام لوازم شکستنی از بین رفته 

بود.چشمش به دوربین مدار بسته شکسته گوشه سالن افتاد.سمت لپ تاپ شکسته اش حجوم 

کند.صفحه  برد.روی زمین نشست و لپ تاپ را روی تخته شکسته ای گذاشت.سعی کرد روشنش

لپ تاپ ترک برداشته بود.وارد فولدر بک آپ دوربین مدار بسته شد.آخرین فایل ذخیره شده را 

چک کرد.دو مرد با یک زن همانهایی بودند که این بال را سرش آورده بودند.روی چهره زن زوم 

باز  کرد.ترکهای لپ تاپ تشخیص را برایش سخت کرده بود.اسکرینی از روی ویدیو گرفت.عکس را

 کرد و رویش زوم کرد.چشمهایش خیره به صفحه لپ تاپش مانده بود.هیچ حرکتی نمیکرد.



 
 
 
 
 
 
 

کالفه دستی الی موهایش کشید.نمیدانست باید چکار کند.این دختر اینجا در باشگاهش چه 

میخواست؟چرا این دختر باید زندگیش را بهم بریزد؟چرا انقدر حامی و او برایش مهم بودند؟چرا در 

از زندگی حامی و حاال در هر گوشه زندگی کیارش حضور داشت؟ هر گوشه  

گوشیش را برداشت و بدون آنکه فکری کند شماره حامی را گرفت. گوشی حامی روی زمین افتاده 

بود و مدام زنگ میخورد.کیارش پشت خط بود.کسی جز تن دراز کش شده حامی دروسط کوچه 

 آن اطراف نبود تا جوابش را دهد.

د بوق که حامی جوابش را نداد قطع کرد.عصبی و کالفه بود.باید باهاش حرف میزد.باید بعد از چن

دلیل این کارش را میپرسید.میدانست این دختر بی گدار به آب نمیزند پس گزینه تماس با پلیس 

 برایش منتفی شده بود.جز حامی کی آدرس این دختر رو داشت؟

آنهارا ثبت نام کرده بود.تماسی با کمیل کمیل.کمیل دوست و شریک آموزشگاه حامی که 

 گرفت.بعد از چند بوق طوالنی کمیل با صدای خواب آلود گفت

 کمیل:بله

کیارش تازه متوجه زمان شده بود و خجالت زده گفت:سالم کمیل.کیارشم رفیق حامی.ببخش من 

 متوجه نبودم ساعت چنده.یه مشکلی واسم پیش اومده

اره.چی شده؟حامی اوضاعش خوبه؟کمیل:سالم داداش.نه ایرادی ند  

کیارش:آره حامی خوبه.آدرس یکیو میخواستم ازت.حامی االن جواب تماسم نمیده مجبور شدم 

 این وقت شب بهت زنگ بزنم

 کمیل:آدرس کی؟چی شده؟

 کیارش:مهتاب حمله کرده باشگاهم بهم ریخته



 
 
 
 
 
 
 

 کمیل:مهتاب کیه؟واسه چی این کاروکرده؟

بپرسم کیارش:میخوام برم همین ازش  

 کمیل:صبر کن خودمم باهات میام.بیا سمت آموزشگاه منم االن راه میوفتم.

حامی پهلو به پهلو شد و درد شدیدی در شکمش احساس کرد.چشمهایش را که حس میکرد به 

کیلویی آویزان است باز کرد.حس میکرد تمام صورتش ورم کرده است.چشمهایش  9هرکدام وزنه 

برگرداند و درد شدیدی در گردنش حس کرد.استاد یزدان در کنارش  به خوبی باز نمیشد.سرش را

به صندلی تکیه داده و چشمهایش را بسته بود.از شکل و شمایل اتاق حدس زد که در بیمارستان 

 است.با صدای آرام صدا کرد

 حامی:استاد یزدان

ید و لبش کش آه لبهایش تکان نمیخورد.احساس میکرد لبهایش اندازه بادکنک شده.دستش را روی

 عاااحش بلند شد

استاد یزدان از صدای اه حامی بیدار شد و با نگاهی نگران که الوده به التماس بود تماشایش کرد و 

 گفت:عاااح حامی جان بیدار شدی.تکون نخور االن میگم پرستار بیاد.و سریع از اتاق خارج شد

اقات شب مثل سریالی حامی دستی روی شکمش کشید و جای دقیق دردش را لمس کرد.اتف

پشت سر هم از ذهنش گذشت.افکارش بهم ریخت.چرا باید همچین اتفاقی می افتاد؟دلیل این کارا 

چی بود؟چرا اون پسر همچین کاری باهاش کرده بود؟اونها حتی تا چند روز پیش همدیگه رو 

 نمیشناختن.افکارش را چنگ میزد که پرستار و استاد یزدان وارد اتاق شدند.

د یزدان جلوی درب ورودی ایستاد و پرستار نزدیکتر شد و سالمی به زبان فرانسوی داد.فشار و استا

عالئم دیگر حامی را چک کرد .از حامی خواست که پاها و دستهایش را تکان دهد تا از شکستی یا 



 
 
 
 
 
 
 

 وسالم بودن آنها اطمینان پیدا کنند.استاد یزدان همه پرسشهای پرستار رو برایش ترجمه میکرد 

حامی جواب میداد.بالخره بعد از چند دقیقه پرستار کارش را تمام کرد و حامی جز کوفتگی و چند 

پارگی در صورت مشکل جدی دیگری نداشت.استاد یزدان نزدیکتر شد و گفت:ما به اداره پلیس 

خبر دادیم اونا منتظر بودن تا هر موقع به هوش اومدی چندتا سوال ازت بپرسن.االن باهاشون 

اهنگ کردم تا چند دقیقه دیگه میرسن چندتا سوال دارن که باید جواب بدی.اما قبلش باید به هم

 من هم بگی که چطور شد این اتفاق افتاد؟

حامی تکانی به خودش داد و میخواست بنشیند که درد شدیدش اجازه نداد و ترجیح داد درازکش 

 بماند.

 اب حامی بوداستاد یزدان باالی سرش ایستاده بود و منتظر جو

حامی:اون پسره همونی بود که منو از کمپانی تا هتل رسوند.اسمش یادم نیست.اصال انقدر مهم 

 نبود که اسمش یادم بمونه.اصال اون کیه؟چرا این کارو کرد؟

استاد یزدان:ما دوربینای کافه رو چک کردیم و اونارو دیدیم.ما اون پسر نمیشناختیم.یعنی میگی 

آسیب بهت داشته؟ یکی از کمپانی قصد  

حامی:من هیچی از موضوع نمیدونم.فقط میدونم اون پسرو دیدم .اون بود با دو نفر که اصال 

نمیفهمیدم به چه زبانی که فرانسوی و انگلیسی نبود صحبت میکردن.و اون پسره اومد و مشت زد 

 بهم بعدش هیچی یادم نیست

بعد با یک افسر پلیس وارد شدند.افسر استادیزدان پریشان احوال سمت راهرو رفت.چند دقیقه 

دستی با حامی داد و رو به استاد یزدان گفت که نزدیکتر بیاید و صحبتهایش را ترجمه کند.حامی 

شروع کرد تمام اتفاقات را تعریف کردن و افسر جز به جز همه را یادداشت کرد و صحبتی با استاد 

 یزدان کرد و رفت



 
 
 
 
 
 
 

قات و مرخص شدن  از بیمارستان باید بریم دفتر مرکزی استاد یزدان گفت که بعد از تحقی

پلیس.روی صندلی نشست و دستهایش را روی زانوهایش مشت کرد و گفت:من هنوز گیجم.من 

نمیدونم چه دلیلی واسه این کار وجود داره؟ما باید با کمپانی صحبت کنیم.اونا باید در جریان 

 رم این کار بی جواب بمونهباشن.اونا حتما جوابی برای این دارن.من نمیزا

 حامی چشمهایش را بست و پرسید:چقدر زمان از دست دادم؟

 بعد ظهره 3ساعت.از دیشب بی هوش بودی تا االن که ساعت  03,04استاد یزدان:

بار زنگ زده.گوشیم  044حامی دستی به پیشانیش کوبید و گفت:آه کیارش حتما تا حاال 

 کجاست؟

از کرد و گوشی را در دست حامی گذاشت و گفت:شهرزاد صبح استاد یزدان کیف دستیش را ب

زنگ زده بود و من نمیدونستم که اجازه دارم بهش بگم یا نه و بهش گفتم سرت شلوغه و وقتی 

 فرصت کردی بهش زنگ میزنی

حامی گوشیش را روشن کرد.مطمئن بود کیارش خیلی نگرانش شده و پرسید:کس دیگه ای تماس 

 نگرفت؟

 سری تکان داد وگفت:من میرم حیاط یه هوایی عوض کنم توام تماسی با خانواده بگیر استاد یزدان

حامی سری تکان داد و لیست تماسهایش را چک کرد.چندتماس از دست رفته همان اول شب از 

کیارش داشت.روی شماره کیارش کلیک کرد و منتظر پاسخ کیارش ماند.بوق اول.بوق دوم.سوم 

 داد.چهارم..کیارش جواب نمی

 دوباره شماره اش راگرفت اما پاسخی نبود

 کالفه شده بود.شماره شهرزاد را گرفت.بوق دوم شهرزاد جواب داد



 
 
 
 
 
 
 

 حامی:سالم شهرزاد

 شهرزاد:سالم داداش.خوبی؟چه خبر؟اجرا چطور بود؟

 حامی:اجرا عالی.جای همتون خیلی خالی بود

 شهرزاد:خیلی حس بدی دارم که نتونستم پیشت باشم

 د بیام از نزدیک واست تعریف کنم چه اتفاقایی افتادحامی:بای

 شهرزاد:کی برمیگردین؟

حامی:عوووم قرار بود فردا برگردیم ولی یه کاری پیش اومد که فک کنم چند روز طول بکشه 

 برگشتمون

 شهرزاد:مواظب خودت باش

 حامی:چشم.کاری نداری؟

 شهرزاد:نه.فعال خداحافظ

گرفت و ناامیدتر از قبل قطع کرد.استاد یزدان وارد اتاق شد  برای چندمین بار شماره کیارش را

وگفت:پرستار گفت میتونیم مرخصت کنیم.میریم هتل همه نگرانتن.منم یه سر به کمپانی 

میزنم.حامی عااح و ناله کنان از روی تخت پایین آمد و سمت توالت رفت.استاد یزدان دستش را 

افه ات تو آینه ناراحت نشو قول میدم همش درست محکمتر گرفت و گفت:حامی جان از دیدن قی

 میشه

 حامی لبخند کم رنگی زد و گفت:چندتا زخمه زود خوب میشه



 
 
 
 
 
 
 

استاد یزدان با بی میل دستش را رها کرد و حامی داخل سرویس بهداشتی شد.کمی دوال راه 

 میرفت.در را بست و رو به روی آینه ایستاد.

ده بود.برای چند لحظه نفس کشیدن را فراموش کرده همانجا خشکش زد.خیره به سرو صورتش ش

 بود.

موهایش چه شده بود؟چه بالیی سرموهایش آمده بود؟اشک در چشمانش جمع شد.دستش را روی 

سرش که حاال تاس و بی مو بود کشید.دستهایش ناخودآگاه مشت شد.چند دقیقه خیره به سر بی 

کرده.پاهایش سست شده  مویش شد.حس میکرد خواب سنگینی تمام وجودش را پر

بود.سنگینیش را روی دستگیره در انداخت و در را باز کرد.استاد یزدان پشت در ایستاده بود و با 

نگاه اول متوجه اوضاع خراب حامی شد.دستش را دراز کرد و زیر بغل حامی را گرفت و روی 

 صندلی نشاندش.

الف گرداند.استاد یزدان ساکت بود حامی نگاهش را از استاد یزدان گرفت و سرش را به سمت مخ

وچیزی نمیگفت.حامی هنوز دستهایش مشت بود.نمیدانست چه عکس العملی داشته باشد.استاد 

 یزدان لباسهای حامی را از کمد درآورد و گفت:فقط سوشرتت تنت کن بقیه رو با خودمون میبریم

 ختش دراز کشیده بود.استادنیم ساعتی بود که حامی از بیمارستان به هتل برگشته بود و روی ت

یزدان همراه استاد اعتماد برای روشن شدن قضایا به دفتر مرکزی پلیس پاریس رفته بودند و قصد 

 داشتند تا با یکی از اعضای کمپانی در مورد اتفاقات رخ داده در دفتر پلیس گفتگویی داشته باشند

 ه بود.حامی کالفه تر از همیشه و بی خبر از کیارش دردش بیشتر شد

دلش آغوش کیارش را میخواست.نگاه های خیره اش را .دستهایش را تا انگشتان یخ کرده اش را 

الی دستهایش بگیرد.مثل بچه خودش را روی تخت مچاله کرد.درد پهلویش مثل صاعقه تمام 

 تنش را میلرزاند.اما هیچکدام اندازه موهای نداشته اش درد نداشت.



 
 
 
 
 
 
 

 دوباره تماسی با کیارش گرفت

کیارش شماره حامی را روی صفحه گوشیش دید.برای چندمین بار سایلنت کرد.کمیل با یک لیوان 

 شیر باالی سرش ایستاده بود.

 کمیل:این لیوان شیر بخور.بانداژ داخل دماغت هم باید عوض کنم

کیارش تکانی به تنش داد.دلش نمیخواست با کمیل بحث کند.لیوان شیر را گرفت چند قلپ خورد 

 وان را روی میز گذاشت.و لی

دیشب بعد از پیدا کردن آدرس و شماره تماس مهتاب از روی لیست ثبت نامی تماسی با مهتاب 

گرفته بود و دلیل این کارش را پرسیده بود اما مهتاب خط و نشان بزرگتری برایش کشیده بود که 

میدهد.کیارش میدانست  اگر حرفی از این اتفاقات بزند همه را در جریان راز خودش و حامی قرار

 اگر اجازه این کارها را به مهتاب بدهد تا آخر عمرش تمامی ندارد و برده تهدیدهای او خواهد شد.

همراه کمیل به محل زندگی مهتاب رفت و چند ساعتی منتظر شده بود تا مهتاب آفتابی 

ای صحبت به او شود.بالخره بعد از چندساعت عالفی مهتاب از خانه اش بیرون آمد و کیارش بر

نزدیک شد.مهتاب جیغ و دادی به راه انداخته و چند نفر به کیارش حمله ور شده بودند.مهتاب 

دوباره تهدیدش رو تکرار کرد و این بار تاکید کرده بود حتما جریان رو با عارف پدر حامی در میان 

 میزاره

ای آرامش نداشت.نمیدانست تمام این لحظه ها مثل ناقوس کلیسا در سر کیارش میکوبید و لحظه 

اگر جواب حامی را بدهد چه باید بگوید.کالفگی و درماندگی تمام وجودش را گرفته بود.دلش برای 

 حامی تنگ شده بود.برای آغوشش.برای نگاهش.برای چشمهایش.برای گندمزار موهایش

 قسمت چهاردهم



 
 
 
 
 
 
 

نبود و ترجیح داده بود  کمیل از صبح امروز درگیر تماسهای آموزشگاه بود.اوضاع کیارش خوب

 پیشش بماند.بهتر دید تماسی با حامی بگیرد و جویای احوال و اوضاع کنسرتش باشد

 تماس تصویری گرفت و منتظر ماند.بعد از چند بار بوق حامی جوابگویش نشد.

حامی نام کمیل را بر روی گوشیش دید.دستپاچه بود.ترسی در جانش افتاده بود.سر و وضعش در 

 بود که تماس تصویری داشته باشد.چند دقیقه بعد تماس صوتی با کمیل گرفتشرایطی ن

 حامی:سالم کمیل جان خوبی؟

 کمیل:سالم حامی.خوبم تو چطوری؟چه خبر؟کنسرت چطور بود؟

حامی:تکانی به خودش داد و درد در شکمش پیچید.عاااح بی صدایی نقشش روی صورتش افتاد و 

صاف کرد و گفت:عالی بود.تجربه خوبی بود.خیلی خوشحالم که قیافه اش را مچاله کرد.صدایش را 

 این همکاری قبول کردم.از آموزشگاه چه خبر؟

کمیل:امروز نتونستم سر بزنم کمی کار داشتم.همه چی خوبه.وقتی برگشتی باید واسه مسابقات 

 آماده بشیم

وی بچه ها پیاده حامی:این چند روزه خیلی تجربه های خوبی دستم اومده وقتی برگشتم قطعا ر

 اش میکنم

کمیل از روی کاناپه بلند شد و روبه روی کیارش ایستاد و پرسید:حامی جان خبر دیگه ای 

 نیست؟اوضاع خوبه؟

حامی از این سوال کمیل حس شک گرفت و آشفته حال شد نمیدانست کمیل چرا این سوال را 

 مه چی خوبه چطور مگه؟میپرسد اما افکارش را جمع کرد و با صدای آرام و مسلط گفت:ه



 
 
 
 
 
 
 

کمیل که به کیارش زل زده بود گفت:اون خانومایی که گفتی حاضر نیستی بهشون آموزش بدی 

 خیلی سراغت میگیرن میخواستم بدونم خبری شده؟

 حامی نفسی گرفت و با خیال راحت گفت:اووه نه هیچ خبری ندارم مهم نیست هرچقدر هم بپرسن

 قب خودت باش.منتظرتم.فعال خداحافظکمیل:اوهوم خیلی هم عالی.پس مرا

 حامی:ممنونم از تماست.چشم.خداحافظ

حامی کالفه بود از خستگی تنش از دردهایش.آفتاب کم کم غروب میکرد.خمیده راه 

میرفت.دستش را روی شکمش گذاشت و چند قدم نزدیک پنجره شد رفلکس قیافه اش را روی 

س وحشت از قیافه اش گرفت.گوشه پرده را گرفت شیشه دید.چقدر این قیافه برایش ناآشنا بود.ح

و تمام عصبانیتش را روی پرده اتاق خالی کرد و جلوی شیشه را پوشاند.دستی به روی سرش 

کشید و بغضش ترکید.وسط اتاق نشست و سرش را روی زانویش گذاشت.تنش میلرزید.از اینکه بی 

بهترین روزهای زندگیش هم ارابه غم خبر و ناخواسته این بال سرش آمده بود.از اینکه حتی در 

میتازید.هق هق در گلویش شانه هایش را تکان میداد.دلش آغوش کیارش را 

میخواست.دستهایش،چشمهایش،صدایش هر چیزی از وجود کیارش آرامش میکرد.شماره کیارش 

هد درا گرفت خیره به صفحه گوشی بود و در دلش هزار بار التماس کیارش کرده بود تا جوابش را 

 بعد از چند بوق کیارش از آنطرف گفت:سالم حامی

حامی سریع تکانی به خودش داد و گفت:سالم کیارش.خوبی؟چرا خبری ازت نبود؟چند بار بهت 

 زنگ زدم نگرانت بودم

 کیارش:چرا صدات گرفته؟چیزی شده؟



 
 
 
 
 
 
 

 سحامی با پشت دست اشکهایش را پاک کرد صدایش را صاف کرد و گفت:عااام نه خوبم یکم ح

 میکنم سرما خوردم.هوای اینجا بهم نساخته

کیارش پشت فرمان بود.سرعتش را کمتر کرد و کنار خیابان ایستاد و گفت:قربون اون صدای 

 گرفته ات بشم دلم واست تنگ شده

حامی چشمانش باز پر شد.دستش را از شدت بغض گاز گرفت تا کیارش صدای گریه اش را 

دلم خیلی تنگ شده.کار اشتباهی بود بی تو اومدن.اصال  نشنود.نفس عمیقی گرفت و گفت:منم

 وقتی فهمیدم تو همراهم نمیای باید پیشنهاد همکاری رد میکردم.

کیارش نگاهش در آینه ماشین به قیافه کبودش افتاد.جای مشتهای اجیرهای مهتاب بیشتر نمایان 

بغض عالم در گلویش و کبود شده بود.دستی روی لبهای ترک خورده اش کشید حس میکرد همه 

مثل تیغ ماهی نه رد میشود نه برمیگردد.نگاهش را از آینه دزدید و گفت:دیگه نمیزارم دور از من 

 بمونی.آخرین بار بود قول میدم

حامی همانجا روی زمین دراز کشید و چشمانش را روی هم گذاشت و گفت:خیلی خسته ام 

 کیارش یکم باهام حرف بزن نیاز دارم به صدات

 رش:کی برمیگردینکیا

حامی:کارهای استاد یزدان کمی طوالنی شده شاید فردا هم ماندگار باشیم و پس فردا پرواز کنیم 

 تهران

 کیارش:منتظرتم بی حد و اندازه.حرفای زیادی دارم برای گفتن

حامی:منم حرف واسه گفتن زیاد دارم و تنها کسی هستی که میتونم باهاش در مورد هرچیزی 

 صحبت کنم.



 
 
 
 
 
 
 

یارش شیشه ماشینش را کمی پایین داد و نفس عمیقی گرفت.نمیدانست وقتی حامی برگردد ک

چطور در مورد این اتفاقات صحبت کند.حس سوزشی در چشمانش میکرد.با پشت دست چشمان 

را دست کشید.صدای حامی بی قراریش را بیشتر کرده بود صرفه کوچکی   پف کرده و کبودش

 ت:زود برگرد پیشم بهت احتیاج دارمکرد صدایش را صاف کرد و گف

حامی اشکهایش که از گوشه چشمش سر میخورد و داخل گوشش میشد را پاک کرد و گفت:میام 

 زود

 صدای در خلوتش با کیارش را پاک کرد

 استاد یزدان:حامی جان

 حامی:کیارش منو صدا میکنن باید برم.بازم صحبت میکنیم.مراقب خودت باش

 ت باش.خداحافظکیارش:توام مراقب خود

بی میل تماسش را قطع کرد ودستش را به شکمش گرفت و نشست.دستی به صورتش کشید و 

اشکهایش را تمیز کرد.نگاهی در آینه به خودش انداخت.چشمهایش از دانه انار هم سرخ تر 

 بودند.هنوز لباسهای بیمارستان را از تنش نکنده بود.با صدای گرفته گفت:بله استاد

 م سمت در رفت و باز کرد.استادیزدان وارد اتاق شد و نگاهی به ظاهر حامی انداختخمیده و آرا

 حامی سالمی کرد استاد یزدان متعجب از اوضاع حامی جواب سالمش را داد.

بازوی حامی را گرفت و روی تخت نشاندش.کیفش را روی مبل کنار تخت گذاشت و گفت :همه 

 بر نداشتن.سفارش کردم غذات بیارن اتاقت.واسه شام منتظرت بودن ولی از شرایطتت خ

 حامی دستی روی سر بی مویش کشید و گفت:خیلی ممنونم استاد واقعا باعث دردسر شدم



 
 
 
 
 
 
 

استاد یزدان:دیگه نشنوم از این حرفا بزنی.تو جای پسر نداشته منی.خودت خوب میدونی چقدر 

 بهت انس گرفتم چقدر تو قلب من جا داری.

وی مبل نشست و گفت:من در قبال این اتفاق مسئولم.االن از مرکز پلیس کیفش را جابه جا کرد ر

برگشتم.اعضای کمپانی ادعای بی خبری کردن و به نظر خیلی هم شوکه میومدن.پلیس پیگیر اون 

شخصه.اسمش {امانوئل کالربرگ} مثل اینکه با کمپانی به مشکل خورده بوده.دقیق نگفتن مشکل 

 چیه.

رخ حامی انداخت و گفت:همشو حل میکنیم نگران نباش.فردا باید بریم نگاه لطیفی به چشمان س

 دفتر پلیس تا خودت شکایت تنظیم کنی بقیه کارهارو اونا پیگیر هستن تا به وقتش اطالع بدن.

 حامی سرش را پایین انداخت و گفت:اون اصال منو نمیشناخت.چطور،چرا این کارو انجام داد؟

دستش را پشت حامی گرفت و گفت:چه   ی تخت کنار حامی نشستاستاد یزدان نزدیکتر شد و رو

 بالیی سر چشمات آوردی پسرم.مگه گریه کردن کاری رو درست میکنه؟

حامی سرش را تکان داد و گفت:روزگارم سخت میگذره استاد.این روزا خیلی آروم داشت جلو 

 یادآوری کنه سهمم قرار میرفت.خیلی خوشحال بودم.حس خوبی داشتم ولی این اتفاق افتاد تا بهم

 نیست خوشحالی باشه

استاد یزدان حامی را به خودش تکیه داد و گفت:آدما مثل دانه های اسپندن.وقتی دانه های اسپند 

روی آتیش باشن اونایی که تحمل فشار سختی ندارن همون اول کار خاکستر میشن.ولی اونایی که 

بیشتر از بقیه جلب توجه میکنن.آدمایی که میترکن جنب و جوش دارن و از خودشون صدا دارن 

حرفی برای گفتن دارن کاری برای انجام دادن دارن اونایی که فریادی برای زدن دارن مثال همون 

اسپندایی هستن که تحمل کردن تا آخرش اصل وجودی خودشون به همه برسونن.اگر سختی 

 میکشی قطعا فریادی برای کشیدن داری



 
 
 
 
 
 
 

رخش نگاهی به استاد یزدان کرد و محکم در آغوشش گرفت.چند حامی با چشمان خیس و س

 ثانیه ای به سکوت گذشت

 استاد یزدان دستی به سر بی موی حامی کشید و گفت:بزار خودم کمکت کنم لباست عوض کنی

 حامی:نه حالم خوبه االن میرم دوش میگیرم عوضشون میکنم

 استاد یزدان:پس نیم ساعت دیگه میگم شامت بفرستن

 ی:لطف میکنی استادحام

فردای آن روز حامی همراه استاد یزدان به مرکز پلیس رفته و شکایت نامه ای تنظیم 

کردند.صحبتهایی در مورد اینکه از کجا با امانوئل آشنا شده و آیا قبال درگیری با او داشته و از این 

د و تصمیم بر این شد سواالت از حامی شد.استاد یزدان به علت مشغله کاری در پاریس ماندگار بو

پیگیر روند پرونده حامی باشد.بعدظهر بود روی تختش دراز کشیده بود که صدای در چرت 

عصرگاهیش را پاک کرد.حالش امروز بهتر و دردش کمتر شده بود.پشت در یکی از هم گروهی 

 تیهایش بود.سالمی معذبانه داد و گفت:ما میخوایم گشتی اطراف هتل بزنیم و یه خرید سوغا

کوچیکی داشته باشیم.نمیدونم کارم درسته با این اوضاعت یا نه.میخواستم بگم اگر مایلی توام 

 باهامون بیای؟

حامی فکر کرد حواس پرتی خوبی است تا از این شرایط کمی فاصله بگیرد و حداقل سوغاتی برای 

.ممنون که بهم کیارش و شهرزاد بگیرد.لبخندی روی لبش آمد و گفت:آره حتما.خیلی دوست دارم

 خبر دادی.االن میام پایین

بازار پرازدهام و رفت و امد زیاد بود.بچه ها حسابی سربه سر حامی میگذاشتند و سعی در تغییر 

روحیه او داشتند.کنار پیاده رو دختر نوجوانی آکاردئون میزد.حامی ناخواسته مکثی کرد.قطعه 



 
 
 
 
 
 
 

وهی هایش بعد از چند قدم متوجه مکث حامی را با خودش به دنیای دیگری برده بود.هم گر

حامی شدند.حامی کمی دورتر از دخترک به تیر برق فانوسی تکیه داد.تیشرت گشاد تیره ای به تن 

کرده بود و چشمهایش با نبود مو بیشتر خودنمایی میکرد.آخرین روز پاریس را با این صحنه برای 

 خودش در البه الی همه خوبی و بدیهایش ثبت کرد.

پانزدهم قسمت  

کمیل صبح تماسی با شهرزاد گرفته و به او گفته بود که بهتر است حامی کمی تایم دوستانه با 

آنها داشته باشد و خودش برای استقبال به فرودگاه میرود.در این چند روزی که با کیارش بود 

برود  یمتوجه جریانهای بین کیارش و حامی شده بود و تصمیم گرفته بود خودش به استقبال حام

عصر بود.کمیل کمی حالت کالفگی  0و برای جریانهای رخ داده آماده اش کند.ساعت 

داشت.نمیدانست واکنش حامی چه خواهد بود.هیچ برنامه ای برای اینکه چطور موضوع را به حامی 

 بگوید نداشت و این بیشتر مضطربش میکرد.روی صندلی منتظر حامی نشست

هران از پشت شیشه کثیف هواپیما برای حامی بهترین لحظه بعد از چند ساعت پرواز دیدن ت

بود.کاله لبه داری از داخل کیفش درآورد دستی روی سرش کشید و کاله را روی سرش 

گذاشت.بغضش را قورت داد.از همین االن دلش برای کیارش میسوخت که قرار بود با این صحنه 

چشم در چشم شد لبخندی به استاد تحویل  روبه رو شود.سرش را برگرداند و استاد اعتماد با او

داد و برگشت.چند دقیقه بعد در فرودگاه منتظر گرفتن چمدانش بود.دستهایش یخ کرده 

بود.دوست داشت این لحظه ها طوالنی شود و کیارش دیرتر رخسار او را ببیند.هر ثانیه که 

ک تکه ورتش را روی یمیگذشت زنجیر بسته شده به پاهایش سنگینتر و محکمتر میشد.انعکاس ص

تابلو فلزی نصب شده روی دیوار دید.نفس عمیقی گرفت و چمدانش را پشت سرش کشید و قدم 

 هایش را تندتر کرد.



 
 
 
 
 
 
 

کمیل چشمش دنبال چهره آشنا بین آن جمعیت بود که نگاهش به حامی افتاد.چهره حامی 

ر کرد و به حامی برایش کمی غریب بود.نمیدانست حامی چه تفاوتی کرده.قدمهایش را تندت

 نزدیکتر شد

 کبودی های روی لب و صورت حامی کمیل را در همان فاصله میخکوب کرد.حامی نزدیکتر شد.

 کمیل لبخندی نامفهوم به حامی تحویل داد و گفت:سالاااام رسیدن بخیر

 حامی نزدیکتر شد و دستی با کمیل داد و گفت:سالم کمیل ممنونم

ن حامی را گرفت.نگاهش روی زخم های حامی خشک شده کمیل دستش را دراز کرد و چمدا

بود.چمدان را پشت سرش کشید و راه افتاد.حامی از پشت بازوی کمیل را گرفت و گفت:کیارش 

 کجاست؟

کمیل بدون اینکه نگاهش کند گفت:بریم تو راه صحبت میکنیم.هر دو آشفته تر از هم قدم میزدند 

 و هیچ حرفی بینشان رد و بدل نمیشد

ل متوجه اوضاع ظاهری و موهای تراشیده حامی شده بود اما نمیدانست چطور جریان را کمی

 متفحص شود

حامی بی اطالع از اینکه چرا کمیل به جای کیارش برای استقبالش آمده بود و آشفتگی نگاه های 

مواخذه کننده کمیل دستانش را یخ کرده بود.عاااح کیارش االن باید میبودی مرا در برت 

یدی.باید اینجا بودی و بهم میگفتی نگران هیچ چیز این دنیا نباشم.باید بودی و زل میزدی میکش

در چشمانم و دلیل نیامدنت را میگفتی.چند دقیقه ای بود که از فرودگاه حرکت کرده بودند.رادیو 

روی موج خبر بود.کمیل اخمهایش در هم بود و سیگاری روشن کرده بود.ترافیک عصرگاهی 

 د.صدای آکاردئونی بین شلوغی ترافیک شنیده میشد.والس تهران را برایشان مینواختسنگین بو



 
 
 
 
 
 
 

حامی شیشه ماشین را کمی پایین داد.آکاردئونی نزدیکش شد.کمیل پولی از جیبش در آورد و 

 سمتش گرفت

 آکاردئونی لبخندی زد:پولی نیست دلتون شاد

اد و چشمهایش را بست.سرفه حامی کالهش را برداشت و سرش را به پشتی صندلی تکیه د

 کوچکی سراغش آمد.

کمیل صدای رادیو را کم کرد.ته سیگارش را از شیشه به بیرون پرت کرد و گفت:با ریخت جدید 

 برگشتی چه خبر بود اونجا؟

 حامی در همان حالتش گفت:کتک خوردم

 کمیل:کار کی بود؟

 حامی:یه بی شرف

 کجا میشناخت؟کمیل:این بی شرف دلیل کارش چی بود؟تورو از 

 حامی:دلیلش هنوز نمیدونم

 کمیل:موهاتو چرا تراشیدی؟نکنه یه دور هم بردنت سربازی؟

 حامی:کار همونا بود

کمیل نگاهش را از راه گرفت و خیره به حامی که چشمهایش را بسته بود انداخت و گفت:با من 

ت کیارش نیستم نازبازی نکن یه هفته نیست رفتی سرو اوضاعتو نگاه کن.جواب درست بده من 

 بخرم.اگه بالیی سرت میومد کی جوابگو بود؟

 حامی چشمهایش را باز کرد و بدون تکانی خیره در چشمهای کمیل شد



 
 
 
 
 
 
 

کمیل سرعتش را کم کرد و کنار خیابان پارک کرد.سمت حامی چرخید و دقیقتر زخمهایش را 

 نگاه کرد و گفت:کار کیه؟

:یه کار بهم پیشنهاد شد یکی از کارمندای همون حامی دستش به زخم گوشه لبش کشید و گفت

 شرکت بعد کنسرت تو کوچه خفتم کردن

 کمیل:پلیسی دادگاهی پاسگاهی

 حامی:خبردار شدن

 کمیل:پس اون لشکر آدمی که باهات از اینجا رفتن کجا بودن وقتی کتک میخوردی؟

 حامی:کسی پیشم نبود اون موقع

شارش داد در حدی که حامی دردش را حس کرد و کمیل بازوی حامی را محکم گرفت و کمی ف

قیافه اش در هم رفت.کمیل سرش را نزدیکتر کرد و گفت:ببین حامی اگر بفهمم دروغی بهم گفتی 

اگر بفهمم باعث شدی امنیتت به خطر بیوفته اگر بفهمم کاری کردی که مادرت پدرت به داغ بچه 

ی خودم به نیابت از همه چنان حالتو بگیرم اشون بشینن اگ بفهمم میخواستی منو بی برادر بزار

 التماسم کنی کاش به دست اونا کشته میشدی.فهمیدی یا بیشتر توضیح بدم

حامی به سختی دست کمیل را از بازویش جدا کرد خودش را مچاله کرد و گفت:من اصال 

ر یش پنمیشناختمش خودش دیووانه شد و بهم حمله کرد.اصال نمیدونم از کجا پیداش شد.چشمها

 شده بود

 پشت دستش را روی کبودی کمرنگ چشمهایش کشید و سرش را سمت شیشه برگرداند

کمیل نزدیکتر شد حامی را سمت خودش کشید و بغلش کرد و گفت:چرا وقتی بهت زنگ زدم 

 چیزی نگفتی؟



 
 
 
 
 
 
 

 حامی با صدای گرفته گفت:کاری از دستت برنمیومد.استاد یزدان پیگیر کارهامه اونجا

 استاد یزدان باید جوابگو باشه چرا همچین بالیی سرت اومده کمیل:همین

حامی:کشش نده تروخدا کمیل.هیچکس جز خودم مقصر نیست.من خیلی سریع پیشنهاد کار قبول 

 کردم بدون تحقیق.

کمیل از حامی فاصله گرفت و گفت:باشه دیگه ادامه اش نمیدم ولی فراموشش هم نمیکنم.پیگیر 

 کارات باش

 حامی:چشم

 یل حرکت کرد و حامی گفت:کیارش چرا نیومد؟میدونم یه چیزی شدهکم

 کمیل:مهتاب چه مشکلی باهات داره؟

 حامی نگاه پرسشگری به کمیل انداخت و پرسید:چیکار کرده؟

 کمیل:قبال سر و سری باهاش داشتی؟

 حامی:یه مدت خیلی کوتاه باهاش درحد آشنایی ارتباط داشتم

 شت گیرهکمیل:مثل اینکه هنوز گلوش پی

 حامی:چی شده؟

 کمیل:هندی بازی در اورده رفته باشگاه کیارش بهم ریخته

 حامی سمت کمیل چرخید و با چشمهای متعجب خشک شده گفت:واسه چی اونجا رفته؟



 
 
 
 
 
 
 

کمیل:هنوز جاهای جالبش مونده.کیارش رو تهدید کرده که از رابطه تو و کیارش خبر داره و اگه از 

 ین عرصه واستون تنگ میشهاین جریانها جایی حرف بزن

حامی ناباورانه دستی روی سرش کشید.چند ثانیه ساکت خیره به روبه رویش بود.مهتاب از کجا 

 متوجه رابطه او با کیارش شده بود.شماره کیارش را گرفت و منتظر ماند تا کیارش جوابش را دهد

 کیارش:الو حامی

 حامی:کیارش سالم

 ا داد و گفت:کجایی؟ببخش نیومدم استقبالتکیارش:با صدای آرام جواب سالمش ر

 حامی:دارم میام پیشت.کمیل همه چیزو بهم گفت

کیارش چند ثانیه سکوت کرد و گفت:نمیدونم چی باید بگم.نمیدونم چطور همه چی انقدر سریع 

 اتفاق افتاد

 حامی:منم باید یه چیزایی بهت بگم.تو راهم چند دقیقه دیگه میرسیم.منتظرم باش

ار دیگری روشن کرد و گوشه لبش گذاشت و گفت:رفتی باال از قیافه کیارش شوکه نشو کمیل سیگ

با خودت ست کرده.حامی دیگر چیزی نگفت و شیشه ماشین را کامل پایین داد و سرش را روی لبه 

آن گذاشت.بعداز مدتها حس تهوع دوباره سراغش آمده بود.چراغهای ردیف کنار اتوبان خیره در 

چند دقیقا بعد جلوی آپارتمان کیارش بودند.کمیل چمدان را از صندوق روی زمین چشمانش بودند.

 گذاشت و گفت:میخوای تا باال باهات بیام؟

حامی چمدانش را به دست گرفت و تشکری کرد و گفت:نه تا همینجاشم کلی زحمت کشیدی.باهات 

 هماهنگ میشم واسه کالسای آموزشگاه

 ون به کارم نمیاد.کمیل:اول خودتو بساز من مربی داغ



 
 
 
 
 
 
 

 خداحافظی کرد و از حامی دور شد

 حامی سرش را باال آورد و نگاهی به ساختمان انداخت.نفس عمیقی گرفت و داخل شد

نگاهش در داخل آسانسور به صورتش قفل شده بود.هیچگاه از دیدن کیارش تا این حد آسیمه سر 

زده نشده بود.کالهش را روی سرش نشده بود.تا به حال از دیدن خودش در آینه انقدر خجالت 

مرتب کرد.چشمانش را بست و دم و باز دم عمیقی کشید.چمدانش را به راه پله سر داد و زنگ 

 واحد را زد.قلبش در نقطه به نقطه تنش میکوبید

 کیارش در را باز کرد و میخکوب حامی شد.

ا کجا جا گذاشتی؟کی جرات در دلش هزار بار حامی را استفسار کرد.حامی جانم گندمزار موهایت ر

 کرد این بالرو سر چشمهات بیاره که شبیه یاقوت سرخ شده؟

حامی وقتی نگاههای کیارش را دید بغض وجودش را پر کرد. بدون حرفی چشمهایش پر شد و 

خودش را در آغوش کیارش گم کرد.کیارش حامی را همراه چمدانش داخل کشید و همانجا پشت 

ی را در آغوشش غرق کرددر روی زمین نشست و حام  

 قسمت شانزدهم

حامی وقتی نگاههای کیارش را دید بغض وجودش را پر کرد. بدون حرفی چشمهایش پر شد و 

خودش را در آغوش کیارش گم کرد.کیارش حامی را همراه چمدانش داخل کشید و همانجا پشت 

 در روی زمین نشست و حامی را در آغوشش غرق کرد

امی کرد.عاااح حامی جانم چقدر از من گم شده بودی.چطور به تو بگویم نفسش را پر از حضور ح

وقتی هر ثانیه از من دوری کم خودم هستم و بسیار تو.یک چیزی از وجودت تمام اندامم را تصاحب 

میکند و مثل موریانه من را انقدر میخورد تا چیزی جز تو در من نماند.حامی خودش را عقبتر کشید 



 
 
 
 
 
 
 

ی کیارش انداخت.لبهایش از شدت بغض میلرزید.کالهش را از سرش برداشت و و نگاهی به چشمها

 دستی روی آن کشید و گفت:ازم گرفتنشون

 کیارش دستی روی گونه خیس حامی کشید و گفت:مثل اولین صبح بعد از جنگ زیبایی

خستگی از وجب به وجب حامی مشخص بود اما از کیارش خواست حمام را برایش اماده کند تا 

شی بگیرد.پشت به کیارش کرد لباس از تنش کند و داخل حمام شد.کیارش ضربه کوچکی به دو

در زد و وارد حمام شد.چشمش روی کبودی شکم حامی خشک شد.نزدیکتر شد و دستش را آرام 

روی کبودی کشید.حامی دیگر دردی حس نمیکرد و فقط جای کبودی کمرنگی به جا مانده 

ه خودش چسباند در گوشش زمزه کرد:دق که ندانی چیست گرفتم بود.کیارش تن لخت حامی را ب

 حامی جان

دوش آّب گرم را بازکرد تمام تن حامی را با لبهایش زیر آب لمس میکرد.حامی پشتش به کیارش 

بود و چشمهایش از غم این چند روزش پر.کیارش سرش را روی شانه حامی گذاشته بود و با 

کرد.هرثانیه خودش را مقصر میدانست که در آن اوضاع همراه لبهایش شانه های حامی را لمس می

حامی نبوده.هیچکدام صدای گریه و چشمهای خیس همدیگر را زیر دوش ندیدند اما سرخی 

چشمانشان چیزی نبود که بتوانند از هم پنهان کنند.کیارش حوله را روی شانه های حامی انداخت 

 و شروع به خشک کردن تنش کرد.

نکی برای حامی روی میز گذاشت.تلوزیون را روشن کرد و کنار حامی نشست.حامی آب میوه ای خ

خیره به صفحه تلوزیون صحبتی نمیکرد.کیارش نزدیکتر شد و دستش را روی دست حامی 

 گذاشت وگفت:میخوای فردا بریم دکتر یه عکس از سرت بگیریم؟

رستان بستری بودم عکس حامی سرش را برگرداند و دستی روی سرش کشید و گفت:اونجا بیما

 گرفتن مشکلی نیست نگران نباش



 
 
 
 
 
 
 

کیارش خودش را به تن حامی چسباند و سر حامی را روی شانه هایش تکیه داد.همان جا دقیقا 

همان وقت همان لحظه نبود گندمزار موهای حامی را به شدت احساس کرد وقتی سر حامی روی 

مهایش پرشد.عاااح حامی جانم من تمامم شانه هایش بود و نتوانست دست الی موهایش کند.چش

را جایی درست ال به الی گندمزار موهایت جا گذاشتم.سر حامی را بیشتر روی شانه هایش فشار 

 داد و چشمهایش را بست.بوسه آرامی روی سر بی موی حامی زد و گفت:شام چی دوست داری؟

و گفت:فرقی نمیکنه هرچی حامی کنترل تلوزیون را از روی میز برداشت و شبکه را عوض کرد 

 خودت دوست داری

کیارش سمت آشپزخانه رفت و گفت:اصال هوس کردم خودم واست آشپزی کنم.تاحاال مزه 

دستپخت من زیر زبونت نرفته تا واسش سرو دست بشکنی .حامی لبخند کمرنگی روی لبش روی 

باشگاهی رخ داده  مبل دراز کشید و مشغول تماشای تی وی شد.کیارش اتفاقاتی که درمسابقات

بود را برای حامی تعریف میکرد وحامی تاییدشان میکرد.صحبتشان نیم ساعتی طول کشید و 

حامی از جو کنسرت و جای خالی کیارش برایش گفته بود.از اینکه نبود روبه رویش بنشیند و زل 

ارش از هر ثانیه بزند به اجرایش و هر ثانیه با چشمهایش به او بفهماند که به او افتخار میکند.کی

حرفهای حامی بیشتر غصه اش میگرفت و بیشتر خودش را مقصر میدانست. چاقوی آشپزخانه اش 

را روی سینک انداخت و سمت حامی آمد و روی زمین رو به روی حامی نشست و تن دراز کش 

حامی را در آغوشش کشید.حامی از این کار غیرمنتظره کیارش شوکه شده بودو 

؟چی شد؟گفت:چیکارمیکنی  

کیارش محکمتر در آغوشش فشار داد و گفت:همش تقصیر منه.دیگه هیچوقت تنهات 

نمیزارم.هیچوقت نمیزارم آسیب ببینی.صدای کیارش گرفته بودوحامی با کمی فشار بیشتر کیارش 

را از خودش جدا کرد و به قیافه اش که اشک مثل طوفانی بهم ریخته اش کرده بود خیره شد و 

اینجام کیارش.هنوز پیشتم و این از همه چیز مهمترهگفت:من هنوز   



 
 
 
 
 
 
 

هیچ چیزی تقصیر تو نیست.ما قراره باهم همه مشکالتمون حل کنیم.اون چیزی که باعث شده من  

امروز کم نیارم باعث شده اینهمه پیشرفت کنم قطعا حضور تو بود.هیچ فکر کردی اگر نبودی 

دارم این حرفارو ازت بشنومچطوری تاب این مشکالت میاوردم؟هیچوقت دوست ن  

کیارش دستی به صورتش کشید و گفت:بند به بندم همه به یک بار جدا شد وقتی جلوی در 

 دیدمت

حامی روی مبل دراز کشید و کیارش را در بغلش گرفت.هر دو ساکت بودند.کیارش سرش را روی 

 سینه حامی گذاشته بود.

ستش در میان اینهمه گرفتاری تو بیشتر حامی دست الی موهای کیارش برد و گفت:میدونی را

گرفتارم کردی.هر روز بیشتر گرفتار اون لبهات خنده هات صدات رفتارت حرفات شدم.میدونی 

 صدات میتونه اقیانوسم آرام کنه

صدای زنگ گوشی مانند ناقوس کلیسا در سر هر دویشان میکوبید.زمان از دستشان خارج شده 

نبال گوشی دستش را روی میز میکشید.شماره یکی از شاگردانش بود.کیارش با چشمان نیمه باز د

 را روی صفحه گوشی دید.صدایش را صاف کرد و گفت:الو بفرمایین.

 باشگاه آماده باشین.آره.خوبه خوبه.خدافظ 3کیارش:آره.االن ساعت چنده؟باشه ساعت 

صبح  2اعت از حامی تنش را روی مبل جابه جا کرد ولی هنوز چشمهایش را باز نکرده بود.س

میگذشت.کیارش دستی الی موهای بهم ریخته اش کشید.نمیدانست کی و چطور خوابشان برده 

بود.حامی دستش را دراز کرد و کیارش را در آغوشش کشید و گفت:میشه دو دقیقه همینجوری 

 بغلم بمونی

 لمکیارش بوسهای متوالی به سینه گردن و سر و صورت حامی زد و گفت:صبحت بخیر جان د



 
 
 
 
 
 
 

حامی ناله گرفته ای در زیر لب کرد و به کیارش فهماند قصد بیدار شدن ندارد.کیارش دستی روی 

صورت حامی کشید و در دلش قربان صدقه صورت معصومش میرفت.چقدر این قاب معصوم را 

 دوست داشت.چقدر این حال بی حالیش نفسش را بند می آورد.

دیشب در آشپزخانه برای شام مانده بود را جمع  دستی به سر و روی خانه کشید.لوازمی که از

 میگذشت و حامی هنوز خواب بود 00کرد.ساعت از 

 گوشی حامی زنگ خورد.شهرزاد پشت خط بود.کیارش جوابش را داد

 کیارش:سالم شهرزاد جان کیارش هستم

 شهرزاد:سالم آقا کیارش.احوال شما

 کیارش:خیلی ممنونم.شما خوبین؟خانواده خوبن؟

 :خیلی ممنونم.شکر خوبن.میتونم با حامی صحبت کنم؟شهرزاد

کیارش:حامی هنوز بیدار نشده.شب تا دیر وقت بیدار بود.وقتی بیدار شد میگم حتما باهاتون تماس 

 بگیره

 شهرزاد:خیلی ممنونم.خداحافظ شما

 کیارش:خواهش میکنم.خداحافظ

ارش نزدیکش شد و حامی کش و قوسی به تنش داد و با چشمهای بسته سر جایش نشست.کی

 بوسه ای به پیشانیش زد

 حامی چشمهای پف کرده اش را باز کرد و صبح بخیری گفت



 
 
 
 
 
 
 

بعد از صبحانه جزئی و جمع و جور کردن لوازمش تماسی با شهرزاد گرفت و قرار شد در آموزشگاه 

همدیگر را ببینند.نمیخواست پدر و مادرش از اوضاع سرو صورت و قیافه اش اطالعی داشته 

شند.کیارش با چند نفر هماهنگ کرده بود برای سرو ساماندادن اوضاع بهم ریخته باشگاهش و با با

 حامی راهی باشگاه شدند

کیارش از آن روز سراغ باشگاه نرفته بود و حامی از دیدن بهم ریختگی ها شوکه شده بود.گوشه ای 

 روی زمین نشست و خیره به لوازم شکسته شد.

 صال باشگاه تورو بهم بریزه.اگر با من مشکل داره چرا سراغ تو اومدهحامی:مهتاب چرا باید ا

 کیارش:اون خوب میدونه به کی ضربه بزنه تا دردشو تو بکشی

 حامی:ارتباط ما باهمدیگه رو از کجا فهمیده؟

 کیارش:خیلی مطمئن حرف میزد.میدونم مارو جایی دیده

 ها و لبخندای مرموزش باید حدس میزدمحامی:وقتی موقع کنسرت تو راهرو دیدمش با اون نگاه 

کیارش:دیگه این اتفاق افتاده و نمیشه برگشت گذشته و درستش کرد.و ثانیا من از دوست 

داشتنت نه حس شرمندگی دارم.نه حس ترس.فقط و فقط بخاطر عکس العمل تو نتونستم جوابش 

 بدم

چوقت منو پسر خودش حامی:تنها مهتاب نیست خودت خوب میدونی.اگر عارف بفهمه دیگه هی

 نمیدونه

 کیارش:تا جایی که من در جریانم اونم همین االنشم توو پسر خودش نمیدونه

 حامی:میدونم چقدر بدبختم دیگه تو به روم نیارش



 
 
 
 
 
 
 

کیارش نزدیکتر شد و روی زانو جلوی حامی نشست و دستهایش را گرفت و گفت:هیچوقت این 

 از این به بعدم پیشت میمونمحرفو نزن من هر اتفاقی بیوفته بودم هستم 

 حامی نگاهی خیره به کیارش کرد.چند نفر وارد سالن شدند و مشغول جمع کردن لوازم شدند.

بود که کیارش راهی باشگاه مدرسه برای تدریس دانش آموزانش شد و حامی  3ساعت نزدیکهای 

 برای دیدن شهرزاد رفت

 فت:میخوای به شهرزاد چی بگی؟کمیل چایی برایش ریخت و خیره به قیافه اش شد و گ

 حامی:واقعیت میگم

 کمیل:پدر مادرت چی؟

 حامی:چند روزی خونه کیارش میمونم تا کبودیام از بین بره.

 کمیل:چه خبر از مهتاب؟

 حامی:نامرد خیلی بد کرده در حق کیارش.همه جارو بهم ریخته

 کمیل:این دختر چشه؟بدی در حقش کردی؟

 تم که بخوام بدی کنمحامی:اصال باهاش کاری نداش

 کمیل:خیلی کینه تو دلش داره

حامی:باید بفهمم دلیلش چیه.این دفعه شاید با ریختو پاش آروم شده دفعه بعد شاید کارای 

 خطرناکتری کنه

 کمیل:کمک خواستی خبرم کن



 
 
 
 
 
 
 

 چند دقیقه بعد شهرزاد وارد آموزشگاه شد و در ورودی در مبهوت صورت حامی شد

 شهرزاد:داداااااششش

 حامی:چیزیم نیست نگران نباش

 شهرزاد:الهی من بمیرم برات .چی شده؟وقتی اینجا قرار گذاشتی فهمیدم چیزی شده

حامی:گفتم که چیز مهمی نیست.حامی بازوی شهرزاد را گرفت و روی صندلی نشاندش.کمیل 

 لیوان آبی روی میز جلوی شهرزاد گذاشت و از اتاق خارج شد

 ی این کارو کرده؟چرا بهمون خبر ندادی؟شهرزاد:کجا اینطوری شدی؟ک

 حامی:چیز خاصی نبود تا خبر بدم

شهرزاد:تو به این میگی چیز خاصی نیست؟موهات چرا تراشیدی؟اصال اینجا چه خبره؟یه هفته 

رفتی کنسرت بزاری حاال با این اوضاع برگشتی و میگی چیزی نشده؟اصال بزار زنگ بزنم بابا بهش 

 خبر بدم

 روی کیف شهرزاد گذاشت و گفت:میگم همشو الزم نیس به کسی خبر بدیحامی دستش را 

 شهرزاد چرخید و کامل رو به روی حامی نشست و گفت:خب دارم گوش میدم بگو چی شده

حامی اتفاقات این چند وقته را برای شهرزاد تعریف کرد.از ارتباطش با کیارش و مشکلی که مهتاب 

قات پاریس همه را از ریز و درشت برای شهرزاد بازگو کرد.نیم برایشان ایجاد کرده و اوضاع و اتفا

 ساعت بیشتر صحبتهایشان طول کشید

شهرزاد گیج بود.حجم زیادی از خبرهایی که انتظارش را نداشت به یک باره به سویش حجوم 

 آورده بودند و حاال حامی از او میخواست همه این حرفا را پیش خودش نگه دارد



 
 
 
 
 
 
 

العملی باید نشان دهد.حامی گفته بود که چند روزی خانه کیارش ماندگار نمیدانست چه عکس 

است تا اوضاع ظاهریش خوشایندتر شود.خداحافظی با حامی و کمیل کرد و سمت خانه قدم 

زد.ذهنش مشغول حرفهای حامی بود.چطور تا به امروز متوجه احساسات برادرش نشده بود.چرا 

ور میتونست این موضوع با خانوادش در میان بزاره.مهتاب متوجه رفتارهای کیارش نشده بود.چط

چه مشکلی با حامی داشت؟اولین مشکلی که باید نگرانش میشد رفتار مهتاب بود.حجوم ظالم 

 افکار آشفته اش کرده بود.

 

 قسمت هفدهم

دو روزی از حضور حامی در خانه کیارش میگذشت.در این مدت اوضاع ظاهریش بهتر شده بود و 

روی صورتش از بین رفته بود.اوضاع روحی بهتری داشت و هر روز مشغول رو به راه کردن کبودی 

باشگاه کیارش بودند.امروز اولین روز بعد از آن اتفاق بود که کیارش قصد برپایی مجدد باشگاه را 

داشت و حامی برایش مهمانی کوچکی با اعضای باشگاه ترتیب داده بود.کیک کوچکی تهیه کرده 

زودتر از کیارش در باشگاه منتظرش بود.بچه های باشگاه سر زودتر بریدن کیک بحث بود و 

میکردند که کیارش وارد شد و با سوت و تشویق و شلوغ بازی های اعضای باشگاه رو به رو 

 شد.نگاهی پرسشگرانه به حامی انداخت و گفت:تولدمه امروز؟

اد سمت کیک و گفت:بیا ببرش که حامی نزدیکتر آمد دستی به پشت کیارش گرفت و هولش د

 االن درسته قورتش میدن

خیلی زود ساعت باشگاه و تمریناتشان تمام شد و سمت خانه راهی شدند.در مسیر به فروشگاهی 

سر زدند و کمی لوازم برای خانه خریدند.کیارش این لحظه ها را با جان و دلش میگذراند و هر 



 
 
 
 
 
 
 

ه میزد.دوست داشت این چند روزی که حامی ثانیه احساس زندگی مشترک در وجودش جوان

 مهمان زندگیش بود کش بیاید و تا آخر عمرش ادامه یابد

کیارش لوازم را داخل سینک ریخت و داد زد:کسی نمیخواد کمک کنه؟دارم پیتزا درست 

میکنم.من یه مرد تنهام که نیاز به کمک اورژانسی دارم.حامی از اتاق بیرون آمد و گفت:بعد دو روز 

یخوای یه غذای با دستپخت خودت بهم بدی اونم میخوای نصف کاراشو بندازی گردن من؟فکر م

 میکنم کم کم جمع کنم برم پیش مامانم به صرفه اس

کیارش بسته شکالت کوچکی سمت حامی پرت کرد و شکالت روی صورتش پیاده شد.نگاه خیره 

قه ای ادامه داشت تا خسته از شان بهم قفل شد و حامی دنبالش کرد.کشمکش میانشان چند دقی

سربه سر هم گذاشتن شام را آماده کردند.کیارش میز دو نفره ای چید.موزیک ارامی پلی کرد و 

حامی را سر میز دعوت کرد.حامی رو به رویش نشست و خیره به شمع روی میز شد.چقدر در این 

اهی به میز و سپس نگاهی نور کم اتاق چشمهای حامی برایش جذاب تر و زیباتر شده بود.حامی نگ

به کیارش کرد و گفت:چقدر با سلیقه.میتونستم حدس بزنم اگر قرار باشه برای اولین بار یه شام 

دونفره تو خلوت خودمون داشته باشیم همچین چیزی برام اماده کنی.تو خیلی خوبی 

 یارم از اینکهکیارش.نمیدونم چطور میتونی اینهمه خوبی تو وجود خودت جا بدی.گاهی واقعا کم م

مدام به خوب بودنت ادامه میدی و هیچ گالیه ای نمیکنی. کیارش خیره به چشمهای حامی 

گفت:تا حاال جای من نبودی تا از جایی که من نشستم اون چشمهاتو ببینی.چشمهات پیامبر این 

روزهای منه و من هیچ انتخابی جز ایمان بهشون ندارم.حامی حس سنگینی در گلویش 

غض سراغش امده بود.این بغضش را دوست داشت.اطمینانی که از پس این بغض برایش میکرد.ب

می آمد را دوست داشت.از اینکه دیگر سرگردان احساسات نامعلومش نبود.از اینکه میدانست 



 
 
 
 
 
 
 

کیارش کجای زندگیش ایستاده است.نمیداند چقدر از سکوتش گذشته بود.بغضش را فرو داد و با 

 ای انقدر بهم خیره نشی؟ همینجام پیشتصدای آرامی گفت:نمیخو

 کیارش خنده ای روی لبهایش نشست و گفت:محو روی تو نگردد دل حیران چه کند؟

چند دقیقه ای طول کشید تا شام را تمام کردند.حامی کنار پنجره قدی انتهای سالن ایستاده بود و 

یدرخشیدند.قدمی عقبتر محو تماشای منظره شهر در شب بود.چراغهای شهر مثل پولکهای براق م

گذاشت و روی پاف جلوی پیانو نشست.درش را باز کرد و خیره به نورهای شهر انگشتانش را 

حرکت داد.چند نت را زده بود که کیارش سمتش امد.پشت سرش ایستاد و خیره به پنجره شد که 

 حامی منظره اش را تماشا میکرد و مینواخت.

 grey maroneyاز  winter is comingقطعه 

با هر ضربه نت تنش پیچ و تابی میخورد انگار از البه الی هر گوشه تنش یک نت را بیرون میکشید 

و روی کالویه ها مینشاند.کیارش دستهایش را در دو طرف شانه حامی گذاشته بود و ارام فشار 

د انقدر وانمیداد.چقدر منظره شهر با این قطعه برایش زیباتر شده بود.چقدر نمیدانست این شهر میت

 جان بگیرد با چند نت.با کمی احساس در نصف شبی مهتابی

دستهایش را دور حامی حلقه کرد و سرش را روی شانه حامی گذاشت.چشمهایش را بست.چقدر 

در این لحظه فعل آرامش در هر ثانیه اش میرقصید.حامی دستهای کیارش را محکم چسبید و 

دلش میخواست مرض فراموشی سراغش می آمد و لبهایش را روی ان گذاشت.حامی اما چقدر 

تمام تنش را جز هرچه کیارش بود تصرف میکرد.سلول افکارش بند به بند هجره به هجره 

 بغضهایش را به اسارت گرفته بودند و در هر گاه و بی گاهش یادآوریش میکردند



 
 
 
 
 
 
 

 دورترین فواصل کیارش بوسه ای روی سر حامی زد و گفت:از آن نفسی که عشقت به جانم دوید تا

 هستی دوستت خواهم داشت

کیارش روی مبل دراز کشید آغوشش را سمت حامی باز کرد و اشاره کرد حامی در آغوشش دراز 

 بکشد

حامی سرش را روی سینه کیارش گذاشت و کیارش دستهایش را حلقه کرد.بعد از چند لحظه 

رد چشمانش را گرد کرد با سکوت کیارش گفت:دوست داری بریم مسافرت؟حامی سرش را باال آو

 تعجب پرسید؟جدی؟کجا؟

 کیارش دستهایش را محکمتر دور حامی فشار داد و گفت:هرجا تو دوست داری

 حامی:بریم شمال؟

 کیارش:دوس داری بریم شما؟

 حامی:خیلی

 کیارش:پس میریم

اح حامی خودش را به سینه کیارش فشار داد و بوسهای متوالی روانه تن کیارش کرد و گفت:عاا

 خیلی هیجان دارم

روز بعد حامی لوازمش را جمع کرد و راهی خانه شد.با استقبال خوبی در خانه رو به رو نشد و 

شهرزاد تنها کسی بود که از برگشتش خوشحال بود.سوغاتی های شهرزاد را تحویل داد و ساعتها 

علت موی در مورد کنسرت و اتفاقات پیش امده در خلوت با شهرزاد صحبت کردند.مادرش 



 
 
 
 
 
 
 

تراشیده اش را با بی میلی پیگیر شده بود و حامی دروغی با مزمون همدردی با تشکل کودکان 

 سرطانی تحویلش داده بود.

 شهرزاد در اتاقش را بست و ارامتر پرسید:کیارش خوبه؟

حامی در گونه هایش احساس داغی کرد.عاااح دوباره سرخ شده بودند. از این حالتش که او را لو 

اصال خوشش نمی آمد.نگاهش را از شهرزاد گرفت و با صدای آرامی گفت:عااام آره خوبه و  میداد

 لبخند کوچکی تحویل شهرزاد داد

شهرزاد نزدیکتر نشست و گفت:از وقتی بهم این قضیه رو گفتی خیلی افکارم درگیره.فکر اینکه 

نن چی میشه؟اصال میشه چطور قراره با مامان و بابا در میون بزاریش.فکر اینکه اگر قبول نک

 بهشون گفت؟من همین االنش که دارم در موردش باهات صحبت میکنن تنم میلرزه

حامی سمت پنجره قدمی زد و دستهایش را در جییب شلوارش گذاشت و گفت:قرار نیست بهشون 

 بگم

 شهرزاد:پس بقیه عمرت میخوای چیکار کنی؟

 ن چیزی که هستم خبردار بشنحامی:من زندگیم میکنم و نیازی ندارم اونا از او

 شهرزاد:اگه کسی بفهمه؟مثل همین مهتاب که فهمیده؟

 حامی:مهتاب باید بهم توضیح بده دلیل کارش چیه

 شهرزاد:حتی اگر توضیحم بده بازم تهدید حساب میشه



 
 
 
 
 
 
 

 حامی:پس میگی چیکار کنم؟

 اکنشش چیه؟شهرزاد:عارف اگر بفهمه پسرش میخواد با یه پسر دیگه زندگی کنه به نظرت و

حامی:نمیخوام االن بهش فکر کنم.من با کیارش آرامش دارم.هیچوقت پیش هیچکس این آرامش 

 نداشتم و میدونم تا آخر عمرم هم این اتفاق نمیوفته

شهرزاد با افکار بهم ریخته کنار حامی ایستاد و گفت:وقتی رفتی پیش مهتاب بهم خبر بده باهم 

 بریم

 ارم با کیارش میرم مسافرت شاید چند روز طول بکشه برگشتنمحامی:باشه.راستی من فردا د

 شهرزاد سقلمه ای به پهلوی حامی زد و با شیطنتی در چشمانش گفت:دارین میرین ماه عسل

حامی شپلق پشت گردن شهرزاد خواباند و گفت:اینارو نگفتم هی فضولی کنی بچه ما هنوز عروسی 

خاب کنیم بعد کلی مهمون دعوت کنیم و بابا دم در نگرفتیم باید بریم لباس دومادی واسم انت

وایسه و به همه خوش آمد بگه و منو کیارش با ماشین پر از گل بیایم و کلی از بچه هایی که روی 

سرمون گل پرت میکنن.حامی لحظه ای سکوت کرد.نگاه های خیره شهرزاد بود که او را از 

 وخیشم قشنگه و به دل میشینهرویاهایش بیرون کشید.بغضش را قورت داد و گفت:ش

شهزاد پشتش را به حامی کرد و قطره اشک افتاده روی گونه اش را پاک کرد و گفت:شام چی 

 درست کنم واست

 حامی دستی روی موهای نداشته اش کشید و گفت:هرچی دستپخت تو باشه خوشمزست



 
 
 
 
 
 
 

در کوچه صحبت صبح فردا شهرزاد با چشمان پر از عشقش برادرش را راهی کرده بود.کیارش 

 کوتاهی با شهرزاد کرده و راهی شده بودند

حامی لبخندهای طوالنی تحویل کیارش میداد و احوال خوبی داشت.شیشه را پایین داده بود و 

 جریان هوا مثل مخملی روی پوستش کشیده میشد

Calum scott  میخواندyou are the reasonرا در طول جاده برایشان 

 

 قسمت هجدهم

ادهای پدرش هنوز در سرش مثل ناقوس صدا میداد.هنوز فتنه و بالهای طناز برایش صدای فری

نامشخص بود.نمیدانست آخر این داستان قرار است چه شود .روی تختش خزید و خیره به سقف 

اتاقش شد.دیشب که شهرزاد با او تماس گرفت از همان لحظه خبردار شده بود طناز کار خودش را 

ا در زندگیش فرو کرده است.هنوز صدای صحبتهای پدرش را از ته سالن کرده و نیش عقربش ر

 میشنید که ادامه اش را تحویل مادرش میداد.شهرزاد ارام در را به صدا در آورد و وارد اتاقش شد.

 شهرزاد:چیزی میخوری بیارم؟

 حامی:نه

 شهرزاد:فکرت چیه؟

نگفتهحامی:بازم خوش شانس بودم که مستقیم در مورد کیارش چیزی   

 شهرزاد:و باید کاری کنی چون دفعه بعد اگر جلوش نگیری قطعا در مورد کیارش میگه



 
 
 
 
 
 
 

 حامی:دفعه بعدی در کار نیست

 شهرزاد:بهم بگو میخوای چیکار کنی

حامی:استاد یزدان دیروز باهام تماس گرفت.از دادگاه پاریس خواستن که اونجا باشم.پس فردا میرم 

 پاریس

 شهرزاد:منم باهات میام

 حامی:نه استاد یزدان اونجا پیشمه نگران نباش

 شهرزاد پتو را روی حامی کشیدو گفت:بالخره حلش میکنیم

صبح زود بود و صدای زنگ گوشی حامی را از خواب چند ساعته ناخوشایندش که پر از کابوس بود 

 بیدار کرد

 حامی:الو کمیل

 کمیل:سالم صبح بخیر

یه؟حامی:سالم صبح بخیر.این وقت صبح خبر  

 کمیل:پاشو بیا پیشم کارت دارم

 حامی:االن؟

 کمیل:وقتی االن زنگ زدم یعنی میخوام که االن بیای

 حامی:باشه خدافظ



 
 
 
 
 
 
 

حامی دستی به گردنش گرفت و عظالت خشک شده اش را زیر انگشتانش حس کرد.نگاهی در 

یقه بعد در آینه به موهای نداشته اش انداخت.دیگر مثل قبل از نبودشان اندوه نداشت.چند دق

 مسیر آموزشگاه بود.هوای خنک صبحگاهی از شیشه تاکسی پوستش را لمس میکرد

 کمیل همزمان با او به آموزشگاه رسید.هر دو داخل شدند.کمیل چای ساز را به برق زد و نان

تازه اش را روی کابینت گذاشت.آفتاب کم کم به سمت پنجره رو به روی آشپزخانه 

نشست و گفت:شمال خوش گذشت؟ میچرخید.کمیل روی صندلی  

 حامی در یخچال را بست و گفت:سر صبحی آوردیم در مورد مسافرت من صحبت کنیم؟

 کمیل:شنیدم با طناز بازم به مشکل خوردی

 حامی:شهرزاد بهت گفت؟

 کمیل:بهم خبر دادن همه این بالهایی که سرت میاد از زیر سر مهتاب بلند میشه

ار کمیل نشست و گفت:کی بهت خبر داده؟حامی صندلی را عقب کشید و کن  

کمیل سیگاری روشن کرد و گفت:از همون روزی که کیارش بخاطر جریان باشگاه بهم زنگ زد 

دنبال ماجرای اینا بودم.طناز خیلی از مهتاب میترسه و دلیل ترسش هم برمیگرده به کاری که در 

 حق پدرش کرده

تی پدرت قبل از دلیر با پدر مهتاب شریک بوده؟کمیل خاکستر سیگارش را تکاند و گفت:خبر داش  

 حامی:نه

کمیل:وقتی اون زمین کارواش میخرن اول عارف و شریعتی شریک میشن.شریعتی از پول زمین 

بدهکار پدرت بوده.عارف شریعتی رو راضی میکنه که سهمشو بفروشه بهش در عوض یه زمین 



 
 
 
 
 
 
 

ف زمین صاحب میشه ولی بعد مدتی خوب آینده دار بهش بدن.شریعتی اعتماد میکنه و عار

شهرداری صاحب اون زمین میشه.دلیر با عارف شرط میکنه اگه زمین از دست شهرداری در بیاره 

نصف زمین به نامش بشه.مهتاب از اون موقع اعتقاد داره پدرت عارف سر پدرش کاله گذاشته .این 

وزم که هنوزه زمین ارزش زمین رستورانشون همون زمین اینده داریه که قولش دادن ولی هن

 خاصی نداره

 حامی:اینا چه ربطی به طناز داره؟

کمیل ته سیگارش را خاموش کرد و گفت:طناز یه زمانی برنامه میریزه سهم پدرشو صاحب بشه و 

از مهتاب کمک میگیره.این باعث میشه مهتاب تصمیم بگیره که طناز واسطه خوبی برای انتقامشه 

تا با اذیت کردن تو به کاراش برسه و طناز تحت فشار میزاره  

حامی دستی به پشت گردنش و رگهای خشک شده اش کشید.هیچوقت فکر نمیکرد درگیر برنامه 

های پدرش و سهم و میراثش شود.صدای زوزه چای ساز مانند میخی در سرش بود.افتاب خیره از 

چیزی که این پنجره به روی چشمانش بود و دستهایش یخ زده بود.دلش میخواست از هر

روزهایش را تیره کرده بود دست بکشد و برود.دلش میخواست یک او باشد یک کیارش .اما 

 میدانست هر جا برود سایه سیاه و کشیده مشکالتش همراهش قدم خواهد زد

تماسی با کیارش گرفت و برنامه دادگاه پاریس را با او در میان گذاشت.ساعت از یک ظهر 

ان نشست و سرگشته به رفت و آمد مردم خیره شد.چرا حس میکرد هر میگذشت.کنار جدول خیاب

کسی که رد میشود با کنایه و نیشخند سر بی موی او را تماشا میکند.از آبخوری کنار خیابان آبی 

به صورتش زد.آفتاب سوزان تابستان اذیتش میکرد اما اهمیتی نمیداد.گوشیش زنگی خورد.کیارش 

 پشت خط بود

ش جانحامی:سالم کیار  



 
 
 
 
 
 
 

 کیارش:سالم.خوبی؟سر میدونم کدوم سمت بیام

 حامی:کنار آبخوری دور میدون وایسادم

 کیارش:بریم ناهار رستوران اقای شریعتی؟

 حامی:من دیگه اونجا کاری ندارم

کیارش نزدیک حامی شد و گوشی به دست بوقی به حامی زد و دستی برایش تکان داد.حامی سوار 

کن بریم داخل بازار.دلم غذای قهوه خانه ای بازاری میخوادشد و گفت:همین اطراف پارک   

 کیارش:مثال آبگوشت

 حامی:مثال آبگوشت

 بریم یه جایی میشناسم کیف میکنی دیزی خوب میده

کیارش متوجه تنگ حوصلگی حامی شده بود اما چیزی نپرسید.چند دقیقه بعد در قهوه خانه ای 

نفر دور آن بود منتظر دیزی تعریفی  04ه بیشتر از که رخسار چرکین داشت در کنار میز درازی ک

کیارش بودند.صاحب قهوه خانه استکان و نعلبکی های شاه عباسیش را باالی طاقچه دور تا دور 

قهوه خانه چیده بود.حامی سرش را چرخاند و نگاهی به آنها انداخت. میان آنهمه شلوغی حامی 

فره ای برای خودشان ساخت.پاهایش را به پاهای بیشتر خودش را به کیارش چسباند و خلوت دو ن

 کیارش تکیه داد و گفت:از کنارم که تکون نمیخوری؟

 کیارش:نترس پیشتم.

 شاگرد قهوه خانه ای نزدیک شد و دیزی هایشان رو روی میز گذاشت

 کیارش:بخور خیلی خوشمزست



 
 
 
 
 
 
 

بود را داخلش ریختحامی کاسه اش را جلو کشید و تکه های نانی که کیارش برایش خورد کرده   

کیارش آرام زیر گوش حامی گفت:چند روز طول میکشه برنامه پاریست؟اگه زودتر بهم خبر 

 میدادی برنامه ام هماهنگ میکردم باهات میومدم

حامی سرش را سمت کیارش خم کرد تا در این ازدحام و غوغای رفت و آمد قهوه خانه صدایش را 

دان چیزی نگفته.حتما برنامه مشخص شد بهت خبر بهتر بشنود و گفت:فعال که استاد یز

 میدم.خودمم دیشب مطلع شدم.اولین سفرمون باید واسه خوشی باشه نه دادگاه

 صدای موزیکی از دور که ارام ارام هویدا میشد گوشهای حامی را خبردار کرد

چشمش به در قهوه خانه که چند پله میخورد و به قهوه خانه وارد میشد میخکوب شده 

ود.آکاردئونی سمت قهوه خانه پیچید و وارد شد.نگاهی دور تا دور انداخت و شروع به چرخ زدن ب

میان میزها کرد.کیارش پولی از جیبش در آورد سمتش گرفت و گفت:میشه اینجا وایسی واسمون 

بزنی؟آکاردئونی به پول در دست کیارش اعتنایی نکرد.نگاهش به نقش رخسار حامی بود و شروع 

ختن کردبه نوا  

 قطعه عروس را برایشان میزد

میچرخید و میچرخید و نگاه های خیره تحویل حامی و کیارش میداد.انگار او تنها کسی بود که از 

میان آن انبوه راز دل آنها را فهمیده بود. وقتی از کنار کیارش میگذشت سرش را خم کردو نگاهی 

 به هر دو انداخت و گفت:مراقب همدیگه باشین.

پولش را سمتش گرفت کیارش  

 آکاردئونی:پولی نیست.دلتون شاد

 چقدر این جمله برای حامی آشنا بود



 
 
 
 
 
 
 

چقدر دنیای او را دوست داشت.همانجا در همان لحظه دلش خواست یک روز سهمش را به 

 خیابانها ادا کند

صبح فردا حامی چمدانی کوچک بست و منتظر کیارش بود تا راهی فرودگاه شود.شهرزاد از آن 

گاه های نگران تحویلش داد و گفت:بی خبرم نزارن  

 حامی:نگران نباش مراقبم

چند دقیقه ای تا پروازش فرصت داشتند.کیارش نمیدانست چرا این بار بیشتر از هر دفعه نرفته 

دلتنگش شده بود.حامی را سمت خودش کشید و سرش را در میان شانه هایش گم کرد.نفس 

راقبی دیگه؟خیالم راحت؟عمیقی از تن حامی کشید و گفت:م  

حامی کیارش را از خودش جدا کرد و خیره در چشمانش گفت:مراقبم.تو بیشتر مراقب باش.از 

 طناز.از کاراش

 کیارش:جمله یاران چون خیال از پیش ما برخواستند ما خیال یار خود را پیش خود بنشاندیم.

 نگران هیچی نباش.تو اگر مال من باشی از هیچ کسی ترسی ندارم

چقدر چشمهای معصوم این پسر بچه را دوست داشت.چقدر دلش میخواست انها را قاب کند و 

 تمام روز جلوی چشمش بگذارد.

حامی هندیزفری را روانه گوشش کرد.قطعه عروس را پلی کرد و سرش را به پشتی صندلیش تکیه 

 داد.

روی سر بی مویش کشید  چند ساعت بعد در پاریس با استاد یزدان دیدار کرد.استاد یزدان دستی

 و با لبخند گفت:دیدی سریع رشد کرده.چند ماه دیگه یادتم نیست همچین اتفاقی افتاده



 
 
 
 
 
 
 

چند روز پیش با وکیلت صحبت کردم.باید قرارداد وکالت امضا کنی.هیچ نگرانی وجود نداره بالخره 

 اون نامرد جواب کارشو میگیره

روی تخت پرت کرد.هتل قبلیش کنار آرک حامی چمدانش را گوشه اتاق گذاشت و خودش را 

پاریس بود و نمای زیبایی داشت اما اینبار حس میکرد حتی اتاقش هم تنگ و تاریکتر،کوچکتر و 

 حوصله سربرتر بود.تماسی با کیارش گرفت

 کیارش:سالم جانم رسیدی؟

 حامی:سالم کیارش جان.آره االن هتلم

 کیارش:خوبی؟خسته شدی؟

اشحامی:نه خوبم نگران نب  

 کیارش:باشه استراحت کن

 حامی:چشم خداحافظ

دوشی گرفت و برای شام با استاد یزدان هماهنگ شد.آماده شد و قدمی در اطراف هتل زد.در 

شیشه مغازه ها چشمش به موهای نداشته اش می افتاد.به ضربه هایی که در این شهر خورده 

.استاد یزدان تماس گرفت:الو بود.ترسش بیشتر شد و ناخوداگاه مسیرش را سمت هتل کج کرد

 حامی جان کجایی پشت در اتاقتم

 حامی:نزدیک هتلم اومدم قدم بزنم

 استاد یزدان:از کمپانی باهام تماس گرفتن و مشتاق دیدار هستن.چی بگم بهشون؟

 حامی:تا چند دقیقه دیگه میرسم هتل



 
 
 
 
 
 
 

 استاد یزدان:منتظرتم

مورد قرارداد جدید با کمپانی صحبت میکردندچند دقیقه بعد در البی هتل با استاد یزدان در   

 حامی:من اینجا حضور مداوم ندارم و باید کمپانی اینو در نظر بگیره

استاد یزدان:اونا انقدر از کار قبلی راضی هستن که هر شرایطی داشته باشی باهات جفت و جور 

 میشن مشکلی نداره

 حامی:پس برنامه اشون چیه؟

قیق بهم اعالم نکردن و منتظر تایید تو بودناستاد یزدان:فعال برنامه د  

 حامی:من نهایتا تا آخر هفته میتونم پاریس بمونم

 استاد یزدان:پس من باهاشون هماهنگ میکنم

 حامی:در مورد اوضاع ظاهریم که خبر دارن؟

استاد یزدان:اوال که اوضاع ظاهری شما کامال نرماله خودت بیش از حد حساس شدی.دوما خبر 

یچ مشکلی باهاش ندارندارن و ه  

فردا صبح با چشمان پف کرده با صدای زنگ گوشی بیدار شد و خودش را زیر دوش آب سرد 

انداخت.چشمهایش را بست و خیال کیارش را زیر دوش در آغوشش کشید.دوست داشت امروز در 

درب  دادگاه کیارش را در کنارش داشت.لباس تنش کرد و تماسی با استادیزدان گرفت و در جلوی

 ورودی هتل منتظرش شد.

هنوز چند دقیقه ای تا شروع دادگاهش زمان باقی بود.جلوی درب قدم میزد و رفت و آمد بقیه را 

تماشا میکرد که نگاهش به امانوئل با دستبندی به دست افتاد.تمام تنش یخ کرد.ترسی عجیب در 



 
 
 
 
 
 
 

د.سرش را پایین انداخت و وجودش دویده بود.کنار استاد یزدان خزید و نگاهش را از او دزدی

 دستهایش یخ کرده اش را در جیبش فرو برد. چقدر جای خالی کیارش را حس میکرد

 

 قسمت نوزدهم

دو روزی از جلسه دادگاه گذشته بود و امانوئل برای اجرا حکم به مراجع قضایی معرفی شده بود.بر 

انی ادعا کرده بوداساس اعترافات خود او دلیل حمله اش به حامی را مشکالتش با کمپ  

حامی امروز قرار عکاسی با کمپانی را هماهنگ کرده بود و تا آخر شب مشغول بود.ارتباطش از بار 

قبل نزدیکتر شده بود و احساس میکرد بخاطر مشکالت پیش آمده یک نوع حس دلجویی از 

رد.قبل از لوکیشن متفاوت جایی بود که امروز باید عکاسی میک 3اعضای کمپانی دریافت میکند.

شروع کار صحبتی با استایلیستش کرد و نگرانی خود در مورد موهایش را با او در میان گذاشت و 

تمام عوامل به او اطمینان دادند که مشکلی پیش نخواهد آمد.در جریان عکاسی دو نفر دیگر یک 

ایان کار طبق خانم و یک آقا به کار اضافه شدند و تجربه کار گروهی برایش لذتبخش بود.بعد از پ

دستور کار قبلی راهی کمپانی شده و قراردادی امضا کردند.صحبت مفصلی درباره برگذاری 

نمایشگاهی در چند ماه آینده بود که قرار بر هماهنگیهای بیشتر با حامی شد.خروجی شاتهای کار 

دوست قبلی را مرور کردند و حامی تمام مدت نگاهش به روی موهایش یخ زده بود.عکسهایش را 

داشت و حس خوبی از آنها گرفت.چند دقیقه قبل از خروجش از کمپانی تماسی از شهرزاد دریافت 

 کرد

 حامی:سالم شهرزاد جان خوبی؟اونجا االن اخر شبه.چیزی شده؟

شهرزاد با صدای گرفته ای سالم احوال پرسی کرد و ادامه داد:طناز و خانوادش اینجا بودن.تمام 

در مورد ازدواج تو طناز حرف میزدن. مدت بابا و دلیر داشتن  



 
 
 
 
 
 
 

حامی روی صندلی نشست و گفت:بابا داره چیکار میکنه؟مشکلش چیه؟اصال زندگی من تصمیم 

 من نظر من واسش مهمه؟

 شهرزاد:کی برمیگردی؟

 حامی:تا اخر هفته اینجام

 شهرزاد:آخر هفته خیلی دیره

 حامی:من باید با طناز حرف بزنم

 شهرزاد:بی خبرم نزار

احافظی کوتاهی با همکارانش کرد و سوار ونی شدکه او را تا هتلش میبرد.در راه شماره طناز را خد

گرفت.بعد از چند بوق طناز با لحن متعجبانه ای گفت:سالاام آقا حامی.درست شماره گرفتی؟وایسا 

 دقیق یادم بیاد چندساله شماره ات رو صفحه گوشیم نیوفتاده

س کرد و گفت:تو چطور آدمی هستی که بازیچه دست این و حامی گلویش را با آب دهنش خی

 اون شدی؟

 طناز:بعضی وقتا الزمه واسه چیزی که میخوای به دست بیاری نقش بازی کنی

حامی:واقعا فکر میکنی این وسط چیزی به تو میرسه؟تا جایی که من خبر دارم شریعتی به اندازه 

اون سرمایه و پول دستتون نگیره. کافی حساب کتاب با پدرت داره که یه قرون هم از  

 طناز:کی از پول حرف زد عزیزم.من فقققققققط عاشق خودتم بابا

حامی حالت تهوعی از لحن و صحبتهای طناز سراغش آمده بود.نفسی گرفت و گفت:تو اصال 

 میدونی عشق چیه؟



 
 
 
 
 
 
 

 طناز:تو کیارش بهتر میدونین

هاش کاری دارین ساکت نمیشینمحامی:اسم کیارش به زبون نیار.اگر بدونم دوباره با  

طناز:دیدی که منم ساکت نمیشینم.کیارش از این رابطه چی دستگیرش شده جز استرس اضطراب 

درگیری دعوا.همش هم بخاطر لج بازیها و حرف گوش ندادن های جناب عالی بود.اگر از همون 

 اولش حرف عارف گوش میدادی خیلی از اتفاقا نمی افتاد

من میاری مهم نست کاری با کیارش نداشته باشحامی:هر بالیی سر   

 طناز:توام کاری با کیارش نداشته باش.دیدی مسائله خیلی آسون حل میشه.

حامی از بوق ممتد ماشینهایی که در خیابان پیچیده بود کالفه شد.گوشی را در جیبش گذاشت و 

قش دراز کش بود و سرش را به صندلی تکیه داد و چشمانش را بست.بعد از چند دقیقه در اتا

 خیره به نقشهای پیچ در پیچ سقف به حرفهای طناز فکر میکرد

}توام باید کاری باهاش نداشته باشی{ بارها این جمله در ذهنش زیرو رو شد.استاد یزدان تماس 

 گرفت و برای شام در رستوران هتل منتظرش بود

در مورد برنامه ای در چند ماه  احوال پرسی و صحبتهایی در مورد عکاسی امروز داشتند و استاد

بعد و اجرایی در ایتالیا با حامی صحبت میکرد.نگاهش را اطراف میچرخاند و از انچه در ذهنش بود 

میگریخت.چشمهایش را به هر سمتی تبعید میکرد تا افکارش را گرفتار مسئله جدیدی کند.استاد 

غذا میخوری؟به نظر خسته میای یزدان تکه ای غذا در بشقاب حامی گذاشت و گفت:چرا بی میل  

حامی نگاهی در چشمهای وهاج و درخشان استاد یزدان که برخالف صورت چروکیده اش 

 چشمانی تابان داشت انداخت و گفت:دیگه برنمیگردم ایران

 استاد یزدان نگاهش را کش داد و بدون حرکتی با حالت بی خبری پرسید:چرا چی شده؟



 
 
 
 
 
 
 

قطه بشقابش حرکت میداد و انگار که چیزی برای خوردن پیدا حامی چنگالش را در نقطه به ن

 نمیکرد بی میل و کالفه گفت:اینجوری برای همه بهتره.

 استاد یزدان:چه چیزی از وجود تو باعث اذیت بقیه میشه؟

حامی دستهایش را در هم گره کرد و با انگشتانش بازی میکرد.چقدر از روزی که کیارش آنها را 

شتر دوستشان داشت.بغض مثل سنگش را فرو داد.نمیتوانست به استاد یزدان در لمس کرده بود بی

مورد کیارش چیزی بگوید.دستمالش را برداشت و اطراف دهانش را پاک کرد و گفت:مشکالت 

 اساسی با خانوادم دارم

 استاد یزدان:اونوقت فکر کردی فرار کردن ازش میتونه کمکت کنه؟

خیلی ها رو نجات میدم.بودنم باعث مشکل برای خیلیاست.واسه  حامی:این فرار کردن نیست.دارم

 عزیزترین ادمای زندگیم

 استاد یزدان:به نظرت این آدمای عزیز زندگیت راضین ازشون دل بکنی؟

 حامی:نمیدونم.فقط میدونم اینطوری از دردسر دور میمونن

دی در آن پیچیده استاد یزدان دستی به گردنش کشید که نشان میداد از افکار سردرگم در

است.مکث کوتاهی کرد و گفت:باشه هماهنگ میکنم جایی برای اقامتت پیدا میکنیم.ولی گاهی 

مشکالت شاید با در میان گذاشتن با بقیه زودتر حل بشه.هر زمانی این احساس رو کردی که اماده 

 هستی برای گفتنش بدون من حتما مایلم بشنوم و کمک کنم

و گفت:هیچوقت کمکهاتون فراموش نمیکنم و قدردانتون خواهم  حامی صدایش را صاف کرد

 بود.حتما یک روزی جریان اینهمه اتفاقات براتون میگم



 
 
 
 
 
 
 

صندلیش را عقب کشید خداحافظی با استاد یزدان کرد و به اتاقش برگشت.دوشی گرفت و روی 

ر عکس و تخت دراز کش شد.گالری گوشیش را باز کرد و میان انبوه عکسهای کیارش چرخید.ه

لبخندش را با ظرافتی تماشا میکرد.چقدر این خنده هایش را دوست داشت.چقدر حس زندگی به 

او میداد.چشمهایش را بست و تن کیارش را در اغوشش کشید.چیزی در وجودش ریشه میدواند و 

کل وجودش را در برمیگرفت.از قلبش به تمام اندامهایش سرازیر میشد.نمیدانست چند دقیقه از 

ن احوال و افکارش میگذشتای  

اما ترس از اینکه دلیل آسیب دیدن کیارش باشد ترس از اینکه طناز و مهتاب دوباره سراغش بروند 

و اینبار آن بال را سر کیارش بیاورند تک تک صحبتهای طناز را یادش آورد }توام کاری با کیارش 

 نداشته باش{

سات ضد و نقیضی بر معماری افکارش حاکم ناتوان از هر تصمیمی در برابرش تسلیم بود.احسا

بود.از اینکه روز بعد از کیارش سحر چه خواهد زایید.بیشتر از هر چیزی در افکارش این حس را 

پنهان کرده بود و هر لحظه که سراغش میرفت بیشتر از هرچیزی ترس بر او چیره میشد کیارش 

اهد کرد؟چطور با این موضوع کنار خواهد آمد؟کیارش چطور قبول خو  

هر ثانیه اش مضمون نیمی آب نیمی آتش بود.کنار پنجره ایستاد.خیابان خلوت بود حتی شب هم 

 مکرر مکدر میشد

آخر هفته بود و در این چند روز بارها با کیارش صحبت کرده بود اما جسارت اینکه تصمیمش را با 

گرفت او در میان بگذارد نداشت.نزدیکهای غروب بود و شهرزاد با او تماس  

 شهرزاد:سالم داداش

 حامی:سالم شهرزاد خوبی



 
 
 
 
 
 
 

 شهرزاد:ما خوبیم تو چطوری؟چه خبر؟

 حامی:خوبم.بد نیستم

شهرزاد:کی برمیگردی؟اینجا اوضاع چندان خوب نیست.داشتم به این فکر میکردم وقتی برگشتی 

 یه صحبتی با طناز داشته باشیم

یا برنگردمحامی:یه مدتی هنوز اینجا هستم احتماال به این زود  

شهرزاد سکوت کرد چند ثانیه هیچ کالمی بینشان ردو بدل نشد.شهرزاد با حالت گرفته ای 

 گفت:پس میخوای چیکار کنی؟

 حامی:هنوز نمیدونم ولی میدونم که نبودنم اونجا به نفع همه س

 شهرزاد:پس کیارش چی؟

 حامی:هنوز بهش چیزی نگفتم.هنوز حتی نمیدونم چطوری بهش بگم

بدون خداحافظی قطع کرده بود و حامی اولین سنگینی حس غربت را در آن لحظه متوجه شهرزاد 

شد.نمیدانست و نمیخواست اصال بداند چه مدت کولی وار دورگرد افکار در هم تنیده اش بود تا 

 بالخره استاد یزدان پشت در اتاقش بود و چند تق ای به در زد و گفت:حامی جان اونجایی؟

کارش پیدا کرد و سریع در را به روی استاد یزدان باز کردراه فراری از اف  

 حامی:سالم استاد بفرمایین داخل

استاد یزدان:نه داخل نمیام.آماده شو بریم یکی از دوستانم تمرین داره یکی از سالنهای نزدیک 

 اینجا.میخوام ببرمت پیشش



 
 
 
 
 
 
 

ت قدم گذاشت.استاد چند دقیقه بعد در سالنی کهنه و تاریک که هنوز سقف و کف چوبی داش

یزدان دستی از همانجا برای دوستش تکان داد و نزدیک به سن روی صندلی نشست و محو اجرا 

شد.حامی نزدیکتر شد و هنوز روی صندلی ننشسته بود که گوشیش زنگ خورد.کیارش پشت خط 

اجرا در پس  بود.نگاهی به استاد یزدان کرد و با اشاره از او اجازه گرفت و از سالن خارج شد.صدای

 زمینه شنیده میشد.کنار پنجره سالن ایستاد و خیره به بیرون جواب داد

 حامی:سالم کیارش

 کیارش:سالم حامی جان.خوبی؟چه خبر؟

 حامی:خوبم تو چطوری؟خبر که زیاده منتها نمیدونم از کجا بگم

 کیارش:از هر کدوم که باب میلته

 حامی:هیچ کدوم باب میلم نیست

تنش آتش گرفته است.دیوارهای سنگی اتاق هرلحظه کوتاه و کوتاه تر میشد احساس کرد تمام 

برایش پشت دستش را به پیشانیش کشید و عرقش را پاک کرد.با صدای آرام گفت:میشه چند 

 دقیقه دیگه تماس بگیرم

 کیارش:چیزی شده؟خوبی؟

 حامی:چند دقیقه دیگه تماس میگیرم صحبت میکنیم

دش میچرخید.با هر قدمش صدای چوبهای کفپوش آزارده اش میکرد.هر بی قرار در اتاق به دور خو

ثانیه هوا برایش کمتر و کمتر میشد.در دلش هزار بار برای خودش برای کیارش برای تمام اتفاقاتی 

که باعث شده بود این تصمیم پیش رویش باشد متاسف بود.عرقی در چشمش چکیده و سوزش 

ش را پاک کرد بغضش را بلعید.با خودش هزاران بار شدیدی در چشمش احساس میکرد.چشمهای



 
 
 
 
 
 
 

مرور کرده بود به چه نحوی موضوع را با کیارش در میان خواهد گذاشت و هر بار به بن بست 

 رسیده بود.جنگ میان عقل و دلش در این چند روز تمام وجودش را مثل موریانه خورده بود

که نباشد و سراغی نگیرد.چطور قرار بود نبودنش را تاب بیاورد.روز و شبهایی   

اما این صدایی که در روح و روانش میپیچید و میگفت: باید بزاری بره.باید کاری کنی بره.باید 

دورش کنی.چطور میتونی با هر روز آسیب دیدنش کنار بیای؟چطور میتونی با این نگرانی که هر 

 روز امکان داره بالیی سرش بیاد زندگی کنی؟اون باید بره.

یارش را گرفت و منتظر جوابش ماند بوق دوم کیارش گفت:مشکلت حل شد؟شماره ک  

 حامی:دارم حلش میکنم.به کمکت نیاز دارم

 کیارش:هرکاری بگی انجام میدم

 حامی:ببین میخوام یه مساله ای بگم که خیلی واسم مهمه.خوب به حرفام گوش بده

 کیارش:دارم گوش میدم.چرا حس میکنم عصبی هستی؟

یستم خوبم.چند وقته میخوام این خبر بهت بدم اما نمیدونستم چطوری بگم.ولی هر حامی:عصبی ن

 روز اهمیتش برام بیشتر شد و نتونستم پنهانش کنم.

 کیارش:چرا باید پنهانش کنی.هر چی هست بگو

حامی گلوی خشک شده اش را صاف کرد .شهامتی در رگهایش دواند.نمیخواست هیچ لرزشی در 

ت کیارش متوجه هیچ بی ثباتی در تصمیمش شود.باید با یقین صحبت صدایش باشد.نمیخواس

 میکرد.باید کاری میکرد کیارش با تک تک سلولهایش به حرفهایش ایمان می آورد

 حامی:من عاشق کسی شدم



 
 
 
 
 
 
 

 کیارش:متوجه منظورت نمیشم

 حامی:من کس دیگه ای رو دوست دارم و تصمیمم اینه فعال برنمیگردم ایران

وار روی زمین نشست .دستی الی موهایش کشید.در کمال ناباوری هیچ احساسی کیارش کنار دی

در وجودش نبود.تهی بود از تمام احساسات.تهی از هر کلمه و جمله ای.نمیدانست چه 

بپرسد.هجوم افکار ردیف شده در سرش مجال سوالی را برایش نگذاشته بود.حامی از آنطرف 

 گفت:هنوز گوشی دستته؟

و گفت:هستم کیارش مچاله شد  

حامی انگار که تمام جراتش را در چشمهایش جمع کرده بود تا اشکی نریزد با صدای مصمم 

 گفت:باید برم.خداحافظ

اینجا فقط کیارش مانده بود اینجا در این چندضلعی محدود که همه ختم میشد به خودش و 

الی برایش نگذاشته بازهم خودش.حامی در چند جمله کوتاه خداحافظی کرده بود و حتی توان سو

 بود.چشمش به پیانوی گوشه خانه خشک شده بود که نور مهتاب مهمان

کالویه هایش بود.تکانی به خودش داد و بی رمق روی پاف جلوی پیانو نشست.دستش را روی 

کالویه ها کشید و صدایش را که بیشتر شبیه به جیغ بود در آورد.بیشتر و بیشتر تکرارش کرد و 

احساس به وجود آمد که انگشتان حامی را لمس میکند.نمیدانست چه مینوازد از  هر هر بار این

کجا و دلیلش چه بود فقط بی اراده انجامش میداد.زیر لب زمزمه میکرد با خودش با حامی :حامی 

 جان با اینکه موسیقی نمیدونم با لمس انگشتات پیانیستم

لحظه ای که آخرین حرفهای حامی را صبح بود و هر ثانیه از دیشب و شب قبل از آن همان 

شنیده بود را به یاد داشت.از تعداد تماسهایی که با حامی گرفته بود اما جوابش را نداده بود.از 



 
 
 
 
 
 
 

قشون سوالهایی که در سرش رژه میرفتند و جوابی برایشان نداشت.لباسی تنش کشید و از خانه 

در ریه هایش پر کرد و بازدم عمیقی  بیرون زد.آفتاب هنوز کامل ندمیده بود.هوای خنک صبح را

برگرداند.قدم به قدمش استعاره ازتماشای بغضهایش بود.هنوز با حامی صحبت میکرد در دلش زیر 

 لب برایش نجوا میکرد:حامی جانم کاش جای دل کندن جان بخواهی از من.

 من که میمیرم برای زندگی با تو.این عشق چرا بی رحمترت کرد؟

زی سرای مرکز بازار ایستاده بود و تردد دیگران را تماشا میکرد.قیافه آشنایی از روبه روی کافه دی

مقابلش گذشت و وارد کافه شد.دنبالش راه افتاد نمیدانست چرا دنبالش میرفت.نزدیکتر شد و 

صندلی کنارش نشست.آشنا املتی سفارش داد.سری چرخاند و در چشمان بی رمق و سرخ کیارش 

گاه خیره اش او را شناخت.آکاردئونی بود.پسر آکاردئونی ظرف املت و تکه نان خیره شد.کیارش از ن

را نزدیکتر گذاشت و به کیارش اشاره کرد که بخورد.کیارش چایی سفارش داد و چشم به دور تا 

دور کافه به چینی های قدیمی و نقاشی های سنتی دوخت.آکاردئونی دستی به پشتش گرفت و 

 گفت:همراهت کجاست؟

ش بغضش را همراه چایی قورت داد و گفت:دیگه همراهم نیستکیار  

 اکاردئونی:کجا جا موند؟

 کیارش:هیچی بهم نگفت

 اکاردئونی:خیلی دوستش داری

کیارش نگاه خیره ای به اکاردئونی کرد.میخواست تمام فریادهایش را به قرعه او در آورد.تمام 

ی که سراسر وجودش را به تملکش در سوالهایی که داشت و جوابش را نمیدانست.تمام بغضهای



 
 
 
 
 
 
 

آورده بود.آخرین چکه از چایش را سر کشید و گفت:طمع داشتنش وجودمو گرفته بود ندونستم 

 شاید اون منو نمیخواد

 اکاردئونی:بیا امروز همراهم تو شهر بگردیم

 کیارش:من بلد نیستم ساز بزنم

 اکاردئونی:نمیخوام ساز بزنی.پیشم باش

ش را از چمهایش خوانده بود.بی هیچ حرفی دنبالش راه افتاد.کیارش میدانست حال  

 اکاردئونی:بریم من سازمو بردارم

کنارش قدم برمیداشت اما تمام افکارش دچار حامی بود.دستهایش را داخل جیب سویشرتش کرد 

و با سرعت بیشتر حرکت کرد.سرش را پایین انداخته بود و حواسش از هر کسی بی خبر بود.طعنه 

ی درد را در سمتی از تنش نشاند.دستی به بازویش گرفت و سرش را بلند کرد مقابلش محکم

مردی تنومندتر از خودش را دید.چند ثانیه ای خیره به کیارش بود اما چیزی نگفت و 

 رفت.آکاردئونی نزدیکتر شد و گفت:نزدیک من راه برو.حواسم بهت هست

چ چندمین کوچه منتظر شد تا آکاردئونی سازش را چند دقیقه ای پیاه روی کردند و نمیداند در پی

بیاورد.نمیدانست چقدر طول کشید و چقدر منتظر ماند اما برایش تفاوتی نداشت در کجا در کدام 

خیابان در کدام کافه در کدام کوچه با حامی زمزمه کند همه جا برایش مناسب بود.برای گفتن 

 حرفهایش

ورو برش چیزی جز جای خالیش نبود.هوایش در هر لحظه به سرش میزد ولی د  

 اکاردئونی نزدیکش شد و گفت:بریم خیابون



 
 
 
 
 
 
 

صبح گذشته بود.جنب و جوشی در رگهای شهر دوییده بود.کنار پله  1آهسته راه میرفت.ساعت از 

 برقی ایستاد.کیارش را سمت خودش کشید و گفت:همینجا پیش باشم.تکیه بده بهم جایی نرو

دید اما نگاهش تماشا نمیکرد.نمیدانست چه قطعه را میزند احساس چشمهایش رفت و آمد را می

میکرد هر کسی با ریتم آهنگ گذر میکند.هر کسی ریتم اهنگ در پاهایش دویده بود.آکاردئونی 

نگاه های خیره تحویلش میداد.انگار دوست داشت تمام آن روز را فقط برای او بزند.قطعه بعدی را 

انی که در کافه برایشان نواخته بود.چشمهایش بی اختیار پر که شروع شد کیارش شناختش.هم

شد.با پشت دست نم چشمهایش را گرفت آکاردئونی سمتش برگشت.روبه رویش ایستاده بود و 

مثل صحنه اجرای خصوصی به چشمهایش زل زده بود.هیچکار نتوانست بکند حتی نمیتوانست 

 جلوی اشکهای بی اختیارش را بگیرد.سنگینی

ی دیگران را هر لحظه بیشتر و بیشتر حس میکرد.نگاه ها  

 حامی جانم از داغ بزرگی که حرفهایت به دلم دوخت یک شهر به حال من دیوانه دلش سوخت

 

 قسمت بیستم.پایانی

آرام میان گورهایی که در کنار یکدیگر ردیف شده بودند حرکت میکرد.هنوز بر روی اکثر گورها 

ت بدنهای بی جان را در داخل گورها ببیند.بوی تعفن اذیتش خاکی ریخته نشده بود و میتوانس

میکرد و سرعتش را بیشتر کرد.نمیدانست چرا از این حجم عظیم از مرگ در مقابلش ترسی 

نداشت و فرار نمیکرد.چشمانش به هر سو میچرخید انگار دنبال شخصی آمده بود.خم شد و گل 

رویش باز بود گذاشت.نزدیک گودال شد روی پالسیده ای که دستش بود را روی گوری که هنوز 

 تل خاک آن نشست.روی جنازه را با پارچه ی سفید پوشانده بودند و صورتش معلوم نبود.



 
 
 
 
 
 
 

 حامی:امروز چندمین روزه که اینجایی؟پس کی قراره برگردی؟.پس کی بیدار میشی؟

 به گودال نزدیکتر شد و دستش را دراز کرد و روی صورتش گذاشت.

از دیروز سردتر شده.خیلی دلم واست تنگ شده.میشه دوباره ببینمت؟پس چرا دیگه  حامی:صورتت

 نیستی؟چرا دیگه نمیخوای پیشم باشی؟

 اونا نزاشتن باهم باشیم.منم میخوام بیام پیشت.نمیخوام اینجا تنها بمونم خیلی سخته.

 من از تنها موندن از بی تو موندن میترسم.

ت.درست همانجا بود.در قایق وسط برکه کنار کیارش.غروب کنارش دراز کشید.چشمهایش را بس

بود.بادی میان درختان میپیچید.صدایش کرد.کیارش صورتش را بیشتر پنهان کرد.نزدیکتر 

رفت.دستش را به شانه کیارش که سرد و یخ زده بود گرفت و او را برگرداند.خنده اش خشک 

جیب در تمام وجودش پیچید در چند شد.صورت کبود و سیاه کیارش رو به رویش بود.ترسی ع

ثانیه تنها چیزی که در رو به رویش دید لوسر بی روح اتاق که از سقف آویزان شده و نور کم سوی 

طلوع آفتاب بود که رویش شنا میکرد.نفسهای عمیق و سنگینی میکشید.زمان را گم کرده 

کرد.هنوز ترسی از اینکه  بود.دستی به صورتش کشید.بلند شد و در جایش نشست.نگاهی به اطراف

آنچه در خواب دیده بود واقعی باشد در وجودش داشت.نگاهی به لیوان خالی کنار تختش 

انداخت.کالفگیش بیش از حدی بود که برای پر کردن لیوان از جایش بلند شود.دوباره دراز کشید 

بود و به این  و خیره به سقف شد.تک تک لحظات را در افکارش مرور کرد.خودش را مچاله کرده

فکر میکرد اگر همچین اتفاقی واقعیت داشت چه بر سرش میامد.دلتنگی تمام وجودش را گرفته 

بود.اندوه مستش کرده بود.توان تحمل این داستان را نداشت.از جایش بلند شد افتاب نورش را در 

کوچک و جمع کف اتاق پهن کرده بود.چند هفته ای بود که به محل اقامت جدیدش آمده بود.اتاق 

و جوری که به محل تمریناتش نزدیک بود.لباس تنش کرد و در کافه زیر منزلش قهوه ای 



 
 
 
 
 
 
 

خورد.قهوه در زیر زبانش مزه ای تلخ را پخش کرد.مثل تلخی همان خوابی که دیده بود.هوا سرد 

شده بود.زیپ سویشرتش را باال کشید و دستانش را در جیبش مشت کرد.هیچ عجله ای برای 

به محل تمرینش نداشت.میدانست کسی جز نگهبان آنجا نیست.هوای سرد پاییزی را عمیق رفتن 

در ریه هایش پر میکرد.سرش پایین بود و سنگ فرش خیابان را یکی در میان قدم میگذاشت.حاال 

دیگر موهایش بر روی پیشانیش امده بود اما هر بار که در اینه چشمش به آنها می افتاد دوست 

ود را از ته بتراشد.دوست داشت از هرچه خودش بود بگریزد.داشت هرچه ب  

مقابل درب چوبی سالن ایستاده بود.سرش را باال گرفت و نگاهی به پنجره نگهبان انداخت که بخار 

 کرده بود.چند تقه ای به شیشه لق شده زد

سریع در را نگهبان جلوی پنجره آمد.به نظر خواب آلود نمی آمد.دستی برایش تکان داد و نگهبان 

 برایش باز کرد

نگهبان: صبح بخیر.خیلی زود اینجا اومدین.قرار بود این وقت صبح تمرین کنین؟هنوز کسی 

 نیومده

حامی داخل شد و بدون دعوت سمت اتاق نگهبانی رفت و گفت:تمرین نداریم.من خودم 

 اومدم.چند دقیقه اینجا میشینم بعدش میرم داخل سالن

ره.فقط سالن خیلی سرده صبر کن واست گرمایش روشن کنمنگهبان:عااا ایرادی ندا  

اب جوشی روی شعله بود که بخارش فضای کوچک اتاق را پر کرده بود.نزدیکتر شد و دستهای یخ 

کرده اش را رویش گرفت.تلوزیون کوچکی در گوشه اتاق برنامه طنزی پخش میکرد.پشت تلوزیون 

دیگرش ریخته بود.نمیدانست چرا آن زشتی دیوار او گچ دیوار نم پس داده و باد کرده بود و نصف 

را یاد قیافه کیارش در خواب انداخت.چشمش را از روی دیوار گرفت و سریع از اتاق خارج شد و با 

 نگهبان رو به رو شد



 
 
 
 
 
 
 

 حامی:خیلی ممنونم.

 درست نمیتوانست کلمات فرانسوی را تلفظ کند و ترجیح میداد کمتر صحبت کند

ا در مغز استخوانش نفوذ کرد.هوای سالن از بیرون سردتر بود.از پله ها باال رفت وارد سالن شد.سرم

روی صندلی کنار پیانواش نشست.بخار نفسش در هوا معلق بود.درب پیانویش را باز کرد دستی 

 روی کالویه ها کشید.کلیدها یخ کرده بودند.دستهایش را جلوی دهانش گرفت و ها

را بست و شروع کرد به نواختن.انگار در خودش در روح روانش کرد تا کمی گرم شود.چشمهایش 

برای کیارش عزاداری بپا کرده بود.تمام این روزهایی را که نتوانسته بود سوگواری کند همه به یک 

بار لشکر کشیده بودند .هی هوا در حوالی احوالش کمتر میشد.تمام کالفگی این چند ماه را به 

میکرد این غم تمام وجودش را به یغما خواهد برد.هر نت را که وجودش بافته بودند.عجیب حس 

میزد همه غمش را روانه کالویه ها میکرد.هیچ تمرکزی نداشت و نتها را فراموش میکرد.برایش 

مهم نبود.آنجا چیزی در وجودش رخنه کرد و باید بیرون میریخت.باید در مقابلش مینشست و 

آمد.سالن هنوز گرم نشده بود.با پشت دست اشکهای گوش میداد به هر چه که از وجودش می 

پهن شده به روی صورتش را پاک کرد.دستهایش سرخ شده بود. دلش برای تمام حرفهایی که به 

 کیارش نزده بود تنگ شده بود.برای اینکه نگفته بود جهانش حاشیه جذابی بود در حوالی او.

ا ببافد به تنشنگفته بود:چقدر دلش میخواست به وسعت عمرش آغوشش ر  

 نگفته بود:تمام روح و روانش پیش او جا مانده

گوشیش را در اورد تماسی با یکی از اعضای گروه که تک خوان بود گرفت.چند روز دیگر اجرایی 

 در ایتالیا داشتند و نیلها تک خوان گروه بود.با صدای گرفته ای از انطرف گوشی جواب داد

 نیلها:سالم صبح بخیر



 
 
 
 
 
 
 

بح بخیرحامی:سالم ص  

 نیلها:چیزی شده؟

 حامی:سالنم میشه بیای باهام تمرین کنی؟

 نیلها:االن؟ساعت چنده؟

 حامی حواسش به ساعت نبود و گفت:عااام مثل اینکه زیادی زود زنگ زدم

 نیلها:باش هونجا میام

 حامی:ممنونم

مدتی بعد نیلها در سالن کنارش نشسته بود.نگاه های کوتاهی از چشمهای سرخ حامی 

یگذراند.سوالی نپرسید.رفیق این روزهای معلق  حامی .از همان روزی که به گروه آمد متوجه م

احوال حامی شده بود و تمام این چند ماه را با او گذرانده بود.حرفهای گفته و نگفته اش را گوش 

 داده بود و دلش بیشتر از هر چیزی دیدن حامی و کیارش درکنار همدیگر را میخواست

 نیلها:بزن

حامی نتهای قطعه ای که نیلها قرار بود اجرا کند را نواخت.در تمام مدتی که این قطعه انتخاب 

شده بود تا همین امروز هر بار که تمرینش کرده بود کیارش تنها کسی بود که در افکارش 

 میچرخید.چقدر دلش میخواست میتوانست این قطعه را برای کیارش اجرا کند.

اماده کنارش ایستاده بود . لیوان حامی را روی پیانو گذاشت و گفت: به نظرت نیلها با لیوانی قهوه 

 اگه عاشق بشم بلدم نگهش دارم؟

 حامی:باید اونم بخواد نگهت داره



 
 
 
 
 
 
 

 نیلها:اگه اون نتونست نگهم داره منم باید ولش کنم؟

 حامی قهوه اش را برداشت و جوابی به سوالش نداد

یدمسمتش برگشت و گفت:خواب کیارش مید  

 نیلها:چی میدیدی؟

حامی:داشتم میدیدم تو یه گورستانم.سالط ظهر بود.گرم بود.باد گرم میومد.صداهای نامفهومی از 

اطراف میومد.دستم یه شاخه گل پالسیده گرفته بودم.روی گورها باز بودو میتونستم مرده ها رو 

وش با پارچه سفید پوشونده ببینم که اونجا دراز کشیده بودن.جلوتر رفتم و پیش یه گور نشستم.ر

 بودن.

حامی سرش را پایین انداخت و با صدای آروم و لرزانی گفت:کیارش بود.نشستم پیشش باهاش 

 کلی حرف زدم ولی میدونی چی اونجا عجیب بود؟

 نیلها:چی؟

حامی:همش از برگشتن کیارش میپرسیدم.همش انگار میدونستم قراره برگرده.قراره زنده بشه ولی 

شطرح صورت  

 حامی جلوتر رفت و دستش جلوی صورتش گرفت.

 صورتش کبود شده بود.اون رفته بود.اون از این دنیا جدا شده بود

نیلها نزدیکتر شد و دستش را به شانه حامی گرفت گفت:فقط یه خواب بوده.واقعیت نداره.میخوای 

اینبار بیا انجامش  زنگ بزنم از احوالش بپرسم؟میدونم هیچوقت نمیخوای این کارو انجام بدی ولی

 بدیم



 
 
 
 
 
 
 

حامی ازش فاصله گرفت و گفت:نه نمیخوام.خوبم.اونم خوبه.فقط یه خواب بود.دیگه در موردش 

 حرف نمیزنم

نیلها تمام چند روز را با حامی تمرین کرد و صحبتهای هرچندکوچک با حامی در مورد روابط و 

 باید و نبایدهایش تحویلش میداد

ود و روانه رم میشدند.هیچ اطالعی از اینکه روزگارش او را به کجا فردا موعد کنسرت ایتالیا ب

خواهد کشید نداشت.تمام این روزها خودش را مشغول کار و اجرا کرده بود و حتی مجال درد و 

دل و گالیه و ناراحتی را از خودش گرفته بود.خواب چند شب پیشش هنوز در افکارش بود.در 

از کیارش بگیرد اما برای همیشه با خودش عهد کرده بود  دلش هزار بار خواسته بود احوالی

 خودش را از زندگی کیارش حذف کند تا مشکلی برای کیارش پیش نیاید

تمام این مدت شهرزاد به زور پدرش خواسته بود برگردد اما قبول نکرده بود و این روزهای اخر 

م نمیداد.تنها ارتباطش با حتی جواب تماسهای شهرزاد را که میدانست به اجبار پدرش است ه

کمیل بود که گاه و بی گاه احوالی از هم میگرفتند و سر آخر به حامی میگفت حواسش از دور به 

 کیارش است و نگرانش نباشد

کمیل این روزها بعد از رفتن حامی ارتباطش با کیارش نزدیکتر شده بود.تمام قضایای بین پدر 

ه بود و حدس میزد تمام این جریانها برنامه ای برای اموال مهتاب دلیر و عارف را برای کیارش گفت

و کارواش عارفه.به طور جدی پیگیر اتفاقات بین انها بود و در این بین از شهرزاد کمک میگرفت.اما 

عارف هنوز اعتماد کامل به رفیق روزهای جوانیش داشت و حرف کسی را قبول نمیکرد.هنوز پیگیر 

صمیم ازدواج حامی و طناز منصرف نشده بود.برگرداندن حامی بود و از ت  

 کمیل تمام این مدت طناز را زیر نظر داشت و تمام رفت و امد و ارتباطهایش را کنترل میکرد



 
 
 
 
 
 
 

صبح زود یکی از همین روزها بود که شهرزاد تماسی با او گرفت و گفت:بابام میخواد سهم 

مید شده.از دیشب نشسته تو حیاط و کارواشش به دلیر بفروشه.دیگه خیلی از برگشتن حامی نا ا

همش تو فکره.شاید اگه انقدر سخت گیری نمیکرد حامی اینجا پیشمون بود.من انتظاری ندارم 

رابطه کیارش و حامی قبول کنه اما انتظار داشتم اجازه میداد شغلی که خودش دوست داره رو 

میکرد شاید اگه کمی همراه ادامه بده. اگر در مورد آینده و کاری که دوست داره سخت گیری ن

حامی میشد اوضاع االن خیلی فرق داشت.میتونم  شرمندگی از تو چشماش بخونم.میدونم 

میخواست با پا فشاری بچه اش به راهی که مورد قبول خودش بود بیاره اما هیچوقت حساب 

که آخر سر اینجاش نکرده بود گاهی این دوتا سنگ انقدر بهم فشار میارن و فرسایش پیدا میکنن 

هردوتاشون میشن یه چیز دیگه یه چیزی که اصال شباهتی نه به اولش داره نه به اون چیزی که 

 انتظار داشتی.

 کمیل:با حامی تماس داشتی؟

 شهرزاد:نه دیگه حتی جواب منم نمیده

 کمیل:چند روز دیگه کنسرت داره.من با استاد یزدان صحبت داشتم میخوام برای کنسرتش برم

یشه منم بیام؟شهرزاد:م  

 کمیل:خودم میخواستم بهت پیشنهاد بدم

 شهرزاد:اره حتما

 کمیل:اوکی پس هماهنگ میکنیم

 عارف نزدیکتر شد و پرسید:حامی بود؟

 شهرزاد:نه با کمیل صحبت میکردم.چند روز دیگه میرم دیدن حامی



 
 
 
 
 
 
 

 عارف نگاهش را از شهرزاد گرفت و گفت :سالم منم بهش برسون

میای بهش برسونیشهرزاد:چرا خودت ن  

عارف جلوتر آمد و گفت:طنابی که بخوای ببافی رشته رشته شروع به بافتنش میکنی.من این 

طناب بین خودم و پسرم بریدم ولی نمیتونم به یکباره درستش کنم.حتی اگر منم بخوام پسرم 

خودم  راضی نمیشه.اگر زمان جوونیای خودم بود این کارم جواب میداد.رفتار خودمم مثل دوران

بود ولی االن اوضاع خیلی فرق کرده.دیگه نمیشه کسیو به زور وادار به کاری کرد دیگه نمیشه به 

جای کسی تصمیم گرفت.تصمیم این کار با حامیه که بخواد منو دوباره ببینه یا نه.من امروز با دلیر 

االنشم تنها  صحبت کردم قرار دفترخونه گذاشتیم سهمم از کارواش قراره بفروشم بهش.تا همین

 دلیل اینکه این کارواش نگه داشته بودم حامی بود فکر میکردم دنبال این کار میگیره

شهرزاد:ولی اون از همون اولشم میگفت که عالقه ای به این کار نداره حتی اگه دنبال موسیقی هم 

 نمیرفت مطمئن بودم یه مرد بازاری نمیشد

ه اش برای کاری که دوست داره انجام بده مثل خودمهعارف:اون خیلی متفاوتر از من شد ولی اراد  

 حامی چمدانش را در گوشه سالن گذاشت و نزدیک استاد یزدان شد

 حامی:استاد پیانوی من هنوز نرسیده.میشه یه تماس بگیرین و هماهنگ کنین؟

 استاد یزدان:تا روز اجرا هنوز فرصت زیاده یه استراحتی بکنین.نگران نباش میرسه

ونم استادحامی:ممن  

حوله را دور تنش پیچید و نگاهی در اینه بخار گرفته انداخت.تصویر محو از خودش در آینه مثال 

تمام این چند وقتش بود.لباسی تنش کرد و ابمیوه ای برای خودش باز کرد.هنوز هم برای 

 اجراهایش هیجان داشت.تماسی با نیلها گرفت



 
 
 
 
 
 
 

 حامی:سالم خوبی؟

 نیلها:عالیم تو چطوری؟

می:کمی هیجان دارمحا  

 نیلها:منم همینطور

 حامی:بیا پایین تو البی بشینیم

 نیلها:من تو البیم االن میخوام برم رستوران سفارش ناهار بدم

 حامی:پس منتظر منم باش

نگاهی از پنجره به خیابان انداخت. هوا سرد بود نگاهش به دو دختر که دستان همدیگر را گرفته 

سال بیشتر نداشتند.خنده های کش داری میکردند.دستهای همدیگر را  07. 00بودند افتاد.شاید 

ها میکردند و در جیب همدیگر میگذاشتند.دستهایشان سرخ شده بود.شبیه همان روزهایی که 

حامی استرس و ترس وجودش را میگرفت و دستهایش یخ میکرد و کیارش آنقدر بین دستهایش 

مش میکرد.میگرفت نوازششان میکرد و با نفسهایش گر  

کیارش دستهایش یخ کرده بود سرش را از روی میز بلند کرد.چشمش به قوری روی طاقچه باالی 

کافه افتاد.چشمهایش به سختی باز میشدند.بخار سماورها فضای کافه را گرمتر میکرد اما کیارش 

آن دستهایش هنوز سرد و یخ کرده بود.تکه ای خاکستر سیگارش روی شلوارش افتاد.دستی روی 

کشید خاکستر شبیه قیافه حامی شد.انگار چهره حامی را با خاکستر نقاشی کرده بودند.بیشتر 

دست کشید.خودش هم آنجا بود کنارش خیره در چشمهای معصوم حامی.دستش را روی گونه 

حامی گذاشته بود.دستهایش دیگر سرد نبودند.دلش میخواست تمام مدت در چشمهایش نگاه 

دمزار موهایش ببرد.حجم عظیمی از خواستن تمام وجودش را پر کرده کند.دستش را الی گن



 
 
 
 
 
 
 

بود.دستش را دراز کرد.نزدیکتر شد.حامی لبخندی تحویلش داد.دستهایش دیگر یخ نبود.آغوش 

حامی آنجا منتظرش بود.دستش را به پشتش گرفت و سمت خودش کشید. میخواست خودش را 

بود.سوز سردی در  مغز استخوانش دوید.حامی  در آغوش حامی غرق کند.نفسهایش سنگینتر شده

پاک شده بود.باد سردی تمام خاکستر را از روی شلوارش پاک کرده بود.حامی رفته بود.آشفته 

دست روی شلوارش کشید.خاکستری از سیگارش دستش را سوزانده بود.سرما دستهایش را سرخ 

خت و دوباره دست روی آن کرده بود.سیگار دیگری روشن کرد.خاکسترش را روی شلوارش ری

کشید اما حامی دیگر نبود.دوباره خاکستر سیگارش را بیشتر و بیشتر ریخت.حامی جان رفتی و هر 

گوشه ای زیباییت جا ماند.از کدام نفست عشقت به من کم شد.باور کنی دوچشمم مثال جیحون 

 است.احوال مرا همه از چشمهایم پرسیدند

گذاشت و با خودش زمزمه هایی میکرد.گرمای دستی را چشمهایش پر شد.سرش را روی میز 

روش شانه اش حس کرد.دلش نمیخواست مانند چند لحظه قبل دوباره حامی باشد و دوباره از 

دستش بدهد.ارام زیر لب گفت:تو حامی نیستی.تو حتی نقاشیت هم شبیه حامی نیست.فشار 

ی تکیه داد.چشمهایش به کمیل که بیشتری را روی شانه اش حس کرد و دست گرم او را به صندل

رو به رویش ایستاده بود افتاد.کمیل سیگار در دست کیارش را گرفت و در جا سیگاری خاموش 

کرد.صندلی را عقبتر کشیدو کیارش را بلند کرد.اسکناسی رو میز برای صاحب کافه گذاشت و 

پرت کرد .استارت زد و با کیارش را از انجا دور کرد.در ماشین را برایش باز و کیارش را داخل 

سرعت باالیی حرکت کرد.کیارش سرش را به شیشه کنارش تکیه داده بود و نگاهش خیره به 

شلوارش بود.کمیل بطری آبی از داشبورد در آورد و روی سر کیارش خالی کرد.بطری خالی را روی 

 صندلی پشت پرت کرد و گفت:حالت جا اومد یا بیشتر جا بیارمش؟

ق گرفته ها بولیزش را تکاند و دستی روی سرش کشید و گفت:چیکار میکنی؟کیارش مثل بر  

 کمیل:اونجا چه غلطی میکردی؟



 
 
 
 
 
 
 

کیارش لرزش گرفته بود و سعی میکرد بولیزش را با دستمال کاغذی خشک کند:نشسته بودم 

 واسه خودم

 کمیل:جای بهتر از اونجا نبود بشینی؟

 کیارش:اونجا مگه چشه؟

ی تو اون آدمی نیستی که اونجا راحت بشینی.از کی تاحاال سیگار اونجا چیزیش نیست ول

 میکشی؟اگه غمت سیگار کشیدن بود میومدی خودم سیگاریت میکردم

 کیارش:ول کن تروخدا

کمیل ترمز محکمی کرد.جلوی خانه کیارش پارک کرده بود:برو باال یکم لوازم جمع کن بیا پیش 

 من میمونی.پاسپورت و مدارک هم بیار

رش:من جایی نمیامکیا  

کمیل دراز شد و دستگیره در را باز کرد و کیارش را به بیرون حل داد و گفت:برو جمع کن 

 بیار.بیشتر از نیم ساعت طول بکشه میام همونجا با لوازمت آتیشت میزنم

کیارش دستش را داخل جیب سویشرتش که خیس اب بود کرد و سمت آپارتمانش راه افتاد.چد 

نیامده بود و خانه بوی متروکه گرفته بود.چشمش به پیانوی گوشه خانه روزی بود خانه 

افتاد.نزدیکش شد و دست رویش کشید.حتی وقتی حامی نبود اما سازش برایش اهنگ 

مینواخت.چشمهایش را بست و فضای خانه پر شد از تک تک قطعه هایی که حامی برایش زده 

ده بود از روزی که در آموزشگاه برای اولین بار بود.پر شد از همان روزی که میز شامی برایش چی

طعم لبهایش را چشیده بود از روزی که با قیافه کبود و سر بی مو جلویش ایستاده بود روزی که 

در کنسرتش با تمام وجود از او تشکر کرده بود.حامی با تمام وجود از بودن کیارش راضی بود از 



 
 
 
 
 
 
 

بود و حمایتش کرده بود.قبول نداشت تمام این  اینکه تنها کسی بود که در هر لحظه کنارش

روزهایی که گذشته بود قبول نداشت که حامی کس دیگری را به او ترجیح داده است.گوشیش 

 زنگی خورد.کمیل پشت خط بود.زمان از دستش در رفته بود.سریع جواب داد

 کمیل:منتظرتم کجا موندی؟

 کیارش:دارم میام

رکش را داخلش گذاشت.دستی روی سویشرت خیسش کشید اما ساکی از لباسهایش پر کرد و مدا

 حوصله اش تنگتر از آن بود که عوضش کند

کمیل ساک دستیش را گرفت و داخلش را گشت و بعد از اطمینان آن را روی صندلی پشت 

 انداخت

 کمیل:پس فردا میرم ایتالیا.برای تو شهرزاد هم بلیط رزرو کردم

 کیارش:ایتالیا چه خبره؟

یریم آب و هوا عوض کنیمکمیل:م  

 کیارش:من نیاز ندارم

 کمیل:من میگم نیاز داری یا نداری

 کیارش:حاال چرا ایتالیا؟

 کمیل:کجا باب میلتونه اونجا بریم

کیارش نگاهش را از کمیل گرفت و خیره به بیرون شد و گفت:هیچ کجا.وقتی آدمش نباشه هیچ 

 کجا مناسب نیست



 
 
 
 
 
 
 

خوشت اومدکمیل:شاید فرجی شد از ایتالیا   

هوای ایتالیا گرمتر بود.شهرزاد تمام مدت نگاهش روی کیارش بود و هنوز اطالعی از کنسرت 

حامی به او نداده بودند.کیارش چرخی در سالن انتظار هتل میزد و دستهایش را پشتش قفل کرده 

 بود.شهرزاد نزدیک کمیل شد و گفت:حامی خبر داره اینجاییم؟

 کمیل:نه واسه چی؟

چشمهایش درشت شد و با تعجب پرسید:یعنی چی؟مگه دلیل اومدنمون حامی نیست؟شهرزاد   

کمیل انگار که از عصبی شدن شهرزاد راضی بود بیشتر ادامه داد و گفت:نه من اومدم تفریح حاال 

 این وسط برادر شما رو هم شاید دیدیم

 شهرزاد با غیظ نگاهی به کمیل انداخت و گفت:خودم بهش خبر میدم

اضی از رفتارش گفت:هرطور مایلید شهرزاد خانمکمیل ر  

شهرزاد سیمکارت جدیدش را روشن کرد و شماره حامی را گرفت بعد از چند بوق حامی جواب 

 داد

 helloحامی:

 شهرزاد:سالم داداش

 حامی:شهرزاد تویی؟

 شهرزاد:اره.خوبی؟

 حامی:این چه شماره ایه؟

 شهرزاد:اومدم رم



 
 
 
 
 
 
 

د اما نمیدونستم توام همراهش میایحامی:جدا؟خبر داشتم کمیل میا  

 شهرزاد:اره با کمیل اومدم.کمیل بهم خبر داد کنسرت داری

 حامی:اره فردا کنسرتمه.خیلی سوپرایز شدم.کجایی االن؟

 شهرزاد:هتلیم.داریم اتاق میگیریم

 حامی:کجا میتونم بیام ببینمت؟

تشهرزاد:دیگه دیروقته فردا بعد کنسرت میبنمت.سوپرایز دارم واس  

 حامی:هیجان زده ام

 شهرزاد:منم

 حامی:اوکی پس من با کمیل هماهنگ میشم

 کیارش نزدیکتر شد و گفت:اینجارو دوست دارم

 شهرزاد:پس اقا کمیل درست انتخاب کردن

کیارش خیره در چشمهای شهرزاد بود انگار چشمهای حامی را در چهره شهرزاد میدید.شهرزاد از 

رش را پایین انداخت و گفت:بریم داخل کمی استراحت نگاه خیره کیارش خجالت کشید س

 کنیم.فردا روزهیجان انگیزیه

 کیارش:دیگه هیچ روزی هیجان انگیز نیست

 شهرزاد:بهم اعتماد کن



 
 
 
 
 
 
 

حامی احساس غریبی داشت.کمیل چند دقیقه پیش با او صحبت کرده بود و خبر آمدنشان را داده 

یکرد.شاید چون فکر میکرد اگر کمیل و بود.نمیدانست چرا حس عجیبی در وجودش حرکت م

شهرزاد را ببیند خبری از کیارش به او خواهند داد.دلش میخواست زودتر موعد کنسرتش میشد و 

با آنها صحبت میکرد.در خیاالت خودش خوابید و صبح با انرژی زیادی بیدار شد.بعد از صبحانه 

د.سالن کنسرت نزدیک هتل بود و مصاحبه ای با نشریه اینترنتی داشت و ساعتی مشغول آن بو

چند دقیقه بعد آنجا بودند.نیلها روبه روی پیانو نشسته بود و قطعه ای میزد و زیر لب شعری را به 

انگلیسی زمزمه میکرد.دورو برش شلوغ بود.رفت و آمد زیادی آنجا بود اما حس تنهایی تمام مدت 

یاد اولین کنسرتش افتاده بود.یاد اون  همراهش بود.نمیدانست چرا در ان گیرو دار در آن شلوغی

روزی که کیارش روبه رویش نشسته بود او برایش با جان و دل مینواخت.در گوشه ای به دیوار 

تکیه داده بود و حرکت انگشتان نیلها را تماشا میکرد.هر چقدر بیشتر میزد حامی بیشتر در 

دافکارش فرو میرفت.گردابی از خاطراتش برایش ساخته شده بو  

استاد یزدان افراشتگی افکارش را پایین کشید و گفت:خب حامی جان بشین یه دور تمرین کنیم.تا 

 اجرا چیزی نمونده

حامی:بطری آبی که دستش بود را گوشه ای گذاشت روی پاف نشست.سالن بزرگی نبود.بیشتر 

در هرچزی که شبیه به یک اجرای خصوصی بود.کالفگی را میتوانستی از تمام حرکاتش بخوانی اما 

کالفه بود در ساز زدن هیچوقت کالفگی نکرده بود.عالمت الیکی به نیلها نشان داد و شروع کرد و 

چند ساعتی انجا با گروه مشغول شد.هرچقدر بیشتر میزد اوضاع و احوالش بهتر میشد.از اینکه 

اسی با کمیل امشب قرار بود شهرزاد و کمیل پیشش باشند هیجانی در دلش بود.بعد از تمرین تم

 گرفت

 کمیل:جانم حامی



 
 
 
 
 
 
 

 حامی:کجایین؟

 کمیل:ما هنوز هتلیم

 حامی:میخواستم بدونم اگه فرصت دارین قبل اجرا همدیگه رو ببینیم

 کمیل:بزار با شهرزد هماهنگ کنم خبر میدم

 کمیل سمت اتاق شهرزاد پیچید و با چند ضربه به در شهرزاد در را باز کرد

 شهرزاد:سالم کمیل

م.با حامی صحبت کردی؟کمیل:سال  

 شهرزاد:نه هنوز

 کمیل:من االن صحبت کردم گفت میخواد قبل اجرا مارو ببینه

 شهرزاد:پس کیارش چیکار کنیم؟

 کمیل:تو برو برادرت ببین من موقع شروع اجرا کیارش میارم سالن

 شهرزاد :باشه

و امد مردم از پنجره  کیارش این دو روز تمام مدت در اتاقش بود و بزرگترین کارش تماشای رفت

 اتاقش بود.چرا حس میکرد هر کسی از آنجا رد میشود شبیه به حامی است.تماسی با کمیل گرفت

 کیارش:سیگارم تموم شده

 کمیل:لباس بپوش بریم یه دور بزنیم



 
 
 
 
 
 
 

هوا سردتر از دیروز شده بود.نزدیک غروب بود.کمیل سمت دکه ای کشیدش.دو نخ سیگار گرفت 

کمتر بکش ملت اذیت میشنوگت:میریم کنسرت   

کیارش:کدوم کنسرت؟ضربان قلبش باالتر رفته بود.نمیدانست چرا به کلمه کنسرت انقدر واکنش 

نشان داده بود.یاد اولین کنسرت حامی افتاد.همانجا روبه رویش نشسته بود و دنیا فقط در حوالی 

 حامی میچرخید.پک عمیقی به سیگار زد و گفت:دلم نمیخواد بیام

سیگار دیگر را خودش روشن کرد کامی از آن گرفت و به ارامی دودش را بیرون فوت کرد و کمیل 

گفت:گفتم میریم کنسرت.من میرم شمام باید باهام بیای.هنوز یادم نرفته سر حامی چه بالیی 

 آوردن

 کیارش اسم حامی را که شنید چشمهایش پر شد.خیره به قیافه کمیل بود.

 کیارش:کنسرت حامیه آره؟

میل:هرکی.چیکار داریک  

 کیارش:چرا بهم نگفتی؟

 کمیل:مثال خبردار میشدی چیکار میخواستی بکنی؟

 کیارش:خودش خبر داره؟

 کمیل:خبردار میشه

 کیارش:شاید نمیخواد منو ببینه

 کمیل:تو کاری نمیکنی .ما میریم کنسرت کار دیگه ای نمیکنیم



 
 
 
 
 
 
 

حامی را بهتر درک میکرد.آخرین پک کیارش دستانش یخ کرده بود.حاال حس یخ کردن دستهای 

 از دود سیگارش را قورت داد و ان را زیر پا له کرد

حامی در اتاق گریم نشسته بود.قبل از اجرا صحبت کوتاهی با شهرزاد داشت اما هیچ حرفی از 

کیارش به میان نیامده بود.نمیدانست چرا تمام این مدت منتظر خبری از او بود اما حاال هیچ چیز 

یک خبر ساده هم نصیبش نشده بود.دستی به موهایش کشید.در اینه نگاهی به قیافه خسته حتی 

 اش کرد.نفس عمیقی کشید و راهی سالن اجرا شد

سالن کوچک اما شلوغ بود.نیلها سمتش آمد و در گوشش زمزمه کرد:بهت اعتماد دارم.درست 

 انجامش میدیم

دارم.از پسش بر میایمحامی لبخندی تحویلش داد و گفت:منم بهت اعتماد   

کیارش همراه کمیل وارد سالن شدند.اجرا در حال شروع بود.شهرزاد دستی برای انها تکان داد و 

 کنار هم نشستند

 کیارش:باید میگفتی کنسرت برادرته

 شهرزاد نگاهی به کمیل کرد و گفت:االن که فهمیدی.هیسسس ساکت دارن شروع میکنن

حبت کوتاهی کرد و اجرا شروع شد.حامی نیم رخش پیدا بود و سالن ساکت بود و استاد یزدان ص

 با وسواس تمام نتها را مینواخت.

را برای اجرای اول انتخب کرده بودند  so sadقطعه   

قطعه اول تمام شد .چشمی اطراف گرداند و شهرزاد را پیدا کرد اما دیگر نتوانت از آنجا چشم 

رویش.درست در همان سالن.در همانجا که او اجرا  بردارد.کیارش آنجا نشسته بود.درست رو به

 داشت. در همان مکانی که او نفس میکشید زیر همان سقف.



 
 
 
 
 
 
 

دستانش یخ زده بود.چشمهایش پر شده بود.تمام ان چند ماه از جلوی چشمش گذشت.از 

نداشتنش از نبودنش از کابوسهایی که دیده بود.از غصه هایی که در دلش کوه شده بود.نفس 

کشید میکروفن را سمت خودش گرداند چند کلمه ای به انگلیسی صحبت کرد و ادامه  عمیقی

 صحبتش را به فارسی ادامه داد

حامی:امشب شخصی رو اینجا دارم که مدتهاست ندیده بودمش.تمام مدتی که برای این قطعه 

ن باهم تمرین میکردم هر ثانیه اش اونو به یادم مینداخت.عمممم نمیخوام طوالنیش کنم بیای

 گوش بدیمش.اشاره ای به نیلها کرد و شروع کردند

 stay.aida shahghasemiآهنگ 

تمام مدت خیره در چشمان کیارش بود و زیر لب برایش زمزمه میکرد.تو که همه دنیای منی پس 

 بده دنیای من را

 پایان

ی ارتباط با نویسنده میتونین .براممنونم از همراهیتون دوستان عزیزم.امیدوارم لذت برده باشین

همراهی کنین واتپد tharn520 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


