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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یکتابخوان فرهنگ یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

  Roman4u@:  تلگرام کانال

 فردا زنده میشومنام رمان : 
 برتر انجمن رمان فوریو کاربرنرگس نجمی  نویسنده :

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو
 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 
   Roman4u@ کانال تلگرام :
 این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ استتمامی حقوق 

 

http://www.roman4u.ir/


 

 فردا زنده میشوم

 نرگس نجمی

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 فردا زنده میشوم
 یباسمه تعال

 
سه ن شته بود، بل مهیساعت از  صبح بود و من  یبرا طمیشب گذ ساعت پنج 

 یبودم را نداشتم. ول یکه سالهاست در آن زندان یهنوز توان خارج شدن از اتاق
 دادم.  یرا نجات مخودم  دیرفتم، با یم دیبا

 یکه دو روز بود آماده بود را برداشتتتم. حت یتم و ستتاکبه طرف کمد رف آهستتته
تخت گذاشتتتم و اادرم را  یجرات نداشتتتم ارار را روشتتن کنم. ستتاو را رو

بد، قفس بکو واریکه خودش را به درو د یستترم انداختم. قلبم م ک کبوتر یرو
 . شدیم دهیام کوب نهیس واریبه د

ض مح یکیبردم. همه جا در تار رونیصدا در را باز کردم و سرم را ب نیکمتر با
 هینزده بودم که دست سم غیشانه ام نشست. هنوز ج یرو یفرو رفته بود. دست

 دهانم را گرفت.
 منم خانم.  س،یه-

گره  یدستش را پس زدم. با ابروها گرمیگذاشتم و با دست دقلبم  یرا رو دستم
 یبرا شتتدیم داریجرات نداشتتتم حرف بزنم. اگر ب یخورده نگاهش کردم. حت

 شدم.  یم یزندان شهیهم
ستم  هیسم ست دساو را از د ش گرشیگرفت و با د ستم را ک الش به دنب د،ید

خواستتت  یمکث کردم. دلم م یلحظه ا عادیدر اتاق م یجلو شتتدم. دهیکشتت
س نمش،یبب شه ام، تنها ک شتم  یواقع یکه به معنا یجگر گو ستش دا شت دو پ
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 اوبه  روز روشتتن هم جرات نداشتتتمدر  یبود و من حت دهیاتاق خواب نیدر ا
 شوم.  کینزد

شانه ام گذاشت و آهسته لب  یدست رو هینشست سم میکه در اشمها اشک
 زد 

 شده خانم . رید-
 در گذاشتم یو رو دمیدستم را ب*و*س کف

 دنبالت"  امیزود م یلی"مراقب خودت باش طفلکم، خ 
ش نیاز ا شتریب هیسم ستم را ک صت نداد و د سته از پل یمها. با قددیفر ه ها آه

سامیرفت نییپا ستم رو وارید یرو یآدم ی هی.  ست یافتاده بود. د ش و  دهانم ن
رو با من نکن، آزادم کن، بذار  نکاریا ای. "خدادمید میاشتتمها یرا جلوجهنم 
 برم " 

ود ب یاز ساعت آونگ دار قد هیشد. سا قینگاهم دق هیصامت بودن سا دنید با
 . ستادهیا میاب فکر کردم اوست که جلوو من در استرس و اضطر

ت هم پش یخشک شده بود ول تی. زبانم م ک اوب کبردیدستم را کش هیسم
ِصر م یرِب ِان سخت میپاها د،یلرز یم می. زانوهاخواندمیَفانَت  نیزم یرو یرا به 

 .دمیکش یم
ور خانه د نی. تا کاماًل از ادمیکش یساختمان باز شد نفس آرام یدر ورود یوقت

 گرفتم.  یکردم آرام نم یرا حس نم یب یشدم، تا آ*ر*و*ش ب یمن
که سالها بود تنها مامن من بود، هر شاخه گلش را  میپر درخت شد اطیح وارد

شته بودم. به جا ست خودم کا س نیفرزندم  به ا یبا د  یتمرد ح نیا دم،یگلها ر
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 یاه زجرجگر گوشتتته ام را از من گرفت. بود و نبود، بودم و مادرش نبودم. 
 نزند.  تیمادر صدا یبچه ات حت نکهیباالتر از ا

که  یبود؛ م ک من، م ک قلب ینرگس افتاد که رو به پژمردگ یاشتتمم به گلها 
 . دیکش یم رونیخانه ب نیآخرش را از ا ینفسها

 ساختمان کرد.  یبه اراغها ینگاه هیو سم میدیرس یدر ورود به
سرشون نزده یخواب یخدا کنه آقا ب- شت پنجره وا به  شه، واال االن پ  ادن،سیبا

 .دیایب هیاز تو سا
و  دمیکشتت میبود آنها را کاشتتته بود یستتال کیکه  یدرختان کاج ریرا ز خودم

 گفتم. یلب ذکر م ریحرکت کردم، ز
و  ارار زد. برگشتم دم،یدورتر از خانه د یشهره را کم نیرفتم، ماش رونیدر ب از

سم ه شد یجهنم یخانه  نیکه وارد ا یاز روز بهیدختر غر نینگاه کردم. ا هیبه 
 بودم دوست و همدمم شد. 

  اد؟ینم شیپ یبرات مشکل یازت ممنونم، مطمئن-
شتتده بود  شتتتریبود شتتدتش ب یکه اند روز بهشتتتیاز باد ستترد ارد هیستتم

 لبخند زد. میب*ر*ل زد و به رو ریرا ز شیدستها
که امکان نداره شک کنه  ییا. اونم جمیَ دادم، م اًل امشب من مرخص بشویترت-

 تونسته باشم در برم. 
  ؟یگرد یبرم یاطور-

 اشمم تکان داد. یبود جلو زانیبه آن آو دیکه سه کل یا یدیجاکل
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قدر خورد و ر*ق*صتت ده،یاالن اون خواب- فت  دیامشتتتب ان که االن داره ه
نم، اخ دیاونجا. نگران نباشرسم یم گهید قهی. منم ده دقنهیب یپادشاهو خواب م

 . دیخودتونو نجات بد
 انگ زدم به دستش. عادمیم ادی با
  ؟یهست عادمیمراقب م-

 .دیگونه ام کش یرا رو دستش
 جمع.  التونیهستم خانم، خ-

 .دمیکردم. گونه اش را ب*و*س یعجله م دیپشت سر هم ارار زد، با شهره
 مراقب خودت باش.-

 انداخت.  نییکرد و سر پا بغض
 . دیریم دیخوشحالم که دار یخانم، ول شهیمدلم براتون تنگ -
 کنم. یمحبتهات رو فراموش نم-
 لبخند زد. دیر*ق*ص یم شیکه در اشمها ییاشکها با
 به سالمت. دیبر-

ش سمت ما شتاب زده. رو یب دم،یشهره دو نیبه  سته و  یصندل یوقفه و  ش ن
 از جا کنده شد. نیننشسته ماش

 .رهیاتوب*و*س م گهیساعت د مین ؟یکن یم کاریمعلومه ا چیه-
اد. د یشتتتده بود و فقا گاز م رهیخ شیبه جلو دهیبه او کردم که با رنگ پر رو
 . دیترس یاو هم م یحت
 . دیببخش-

 رنگ رو به من کرد. دهیکرده و پر بغض
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 گفتنات متنفرم، برو آدم شو. دیببخش نیاز ا-
ی، از آن زن ممرد نیحقم را از ا دیشدم، با یآدم م دیشدم. با رهیخ میروبرو به

 . دیکه محبت فرزندم را دزد یکه لحظه لحظه ام را جهنم کرد، زن ی. مردگرفتم
 منظم.  میقلبم آرامتر شد، نفسها ضربان

 یم که دارم شدی. باورم نممیدیبه حرکت اتوب*و*س مانده بود که رس قهیدق ده
فت را گرانداختم. شهره ساکم  نالیبه ترم یکنم. نگاه یم دایروم، دارم نجات پ

 . دیو دو
 بدو.  ،یبدو لعنت-

 راهروها را خواند. یرا نگاه کرد و با مکث شماره  ای. بلدمیدو دنبالش
 زد. میبه من نگاه کند صدا نکهیبدون ا د،یدو عتریسر 

 . نجاستیبدو، ا-
و  دیکه حرکت کرد. شتتهره شتتتابزده دو میبود دهیبه اتوب*و*س نرستت هنوز

به اتوب*و*س ر بار زد رودیستتباالخره دستتتش   ن،یماشتت یبدنه  ی. اند 
. شتتاگرد راننده در را باز کرد و پا در رکاب گذاشتتت و خم ستتتادیاتوب*و*س ا

پهنش آنچنان گره خورده بود که لحظه  یابروها کش،یشتتد. با آن صتتورت بار
 .   دمیترس یا

  ؟یسر آورد ،یاته آبج-
 . ردیاش گذاشت و خم شد تا نفس بگ نهیس یدست رو شهره

 .میدیرس ری... د رید-

http://www.roman4u.ir/
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و با دو قدم خودش را به شتتهره رستتاند و ستتاو را از  دیپر نییرکاب پا یرو از
 .دیدستش قاپ

که  نیزن ینق م یبه موال. ه میرونیجماعت ح فهیبپر باال، از دست شما ضع -
 یم نیزودتر ستتوار شتت ن،یکن یِهِلک و ِتِلک م رستتهیوقتش که م یَدَدر ول نیبر

 .نیزن یو به ما متو جاده غرش میمون
ست  ستادمیا شیرو به من کرد، روبرو شهره و با تمام توان ب*ر*لش کردم؛ د

 به پشتم. دیکش
 خدا به همراهت.-

 مییآ*ر*و*ش تنها انیرا م اهمیستت یروزها قیو رف دمیاش را ب*و*ستت گونه
 محکم بود. شهیم ک هم نکهیبغض داشت، با ا شیفشردم. صدا

 .  دیبهم زنگ بزن خورش-
 شاگرد راننده که سوار شده بود بلند شد.  ی. صداتکان دادم سر

وقت  برات؟ تا صبح میکرد بلغور کرد نیحس یدوساعت قصه  ،یبابا آبج یا-
  ؟یاینم م،یندار

 میبرا یشتتهره دستتت تکان دادم. در هوا ب*و*ستته ا یرکاب باال رفتم و برا از
 فیبستتته و ک  ی شتتهیاز پشتتت شتت ستتتاد،یدر ا ی. روبروفرستتتاد و لبخند زد
 خفه بود.  شینگاهش کردم. صدا

 ذارم.  یتنهات نم دنت،ید امیم-
صدا یم  ستم  شتم که هم نیا یشنود ول یرا نم میدان  یکنارم م شهیرا باور دا

 ماند. لب زدم 
 دونم. یم-
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 .دیشاگرد راننده خا نگاهم را بر یصدا
 . ایبل-
ش کردم و کف دستتت مشتتتم به عرق نشتتستتته بود باز انیکه م یستتبز رنگ ایبل

 گذاشتم. 
 کنار پنجره. ِی سوم، اون صندل فیرد-

 . دمشیند گرینگاه کردم تا د شهیحرکت کرد و من انقدر از ش اتوب*و*س
 نکهیرفته بود جابه جا شتتتدم. از ا شیکه رنگ و رو یزرشتتک یصتتندل یرو

 بود خوشحال شدم.  یکنارم خال ِی صندل
ش یفکر م دیبا س ،یبهرام دیکردم؛ به خودم، به خور سال پ یبه ک  شیکه اند 
گره خورد و نتوانست خود را  یاهیاش با س یزندگ یدر پانزده سالگ یروز کی

 آزاد کند. 
که خاکش  یبه زن ش،یکه مرا به عقده ها یکردم؛ به پدرم، مرد یفکر م دیبا

 ناکجاآباد کرد.  یکرده بود، به خاطراتش فروخت و مرا راه
مرا  من، بودن دنیبودن خودش و نفس کشتت انیکه م یکردم؛ به زن یفکر م دیبا

 گره انداخت.  میانتخاب کرد و از همان روز به نفسها
شوم، اطور برگردم و حقم را بگ یفکر م دیبا که  یحق رم؛یکردم که اطور آزاد 

نداد، حت ریتقد نداد، پدرم  نداد، مادرم  نداد و من ماندم  نیا یبه من  مرد هم 
 . رمیگشتم تا حقم را بگ یمبر  دیکس. با یتنها و ب

 شدم؛ به تک و رهیجاده خ یاهیدادم و به س هیخاو آلود تک ی شهیرا به ش سرم
شن م ییجا یکه گاه شیتوو اراغها شود د شیکردند و پ یرا رو  د،یاز آنکه ب
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 یو م ک کرم شبتاب دیام تاب یکه در زندگ ییشدند؛ م ک هر کورسو یخاموش م
 . میغمها نیپنهان شد ب

 یروز نیروز، اول نیبه اول کردم؛یخوب فکر م دیاز آن با شیپ یبرگردم ول دیبا
شت و دوِر بودنم آنچنان تن میظلمت تخمش را در زندگ نیکه ا ه که خا ب دیکا

 زد. یستیرا رنگ ن میخا نفسها
تا بتوانم گره ها نیبرگردم به اول دیبا  را باز کنم. اشتتمانم را بستتتم و  میروز 

 ماه، اواسا بهار. نیبه هم کینزد یدادم به آن روز، روزرا پرواز  المیخ
 ××××× 

قد با به ستتتاعت   میآماده شتتتدن ن یبرا دمیفهم یپاتخت یرو یمینگاه کردن 
 ساعت فرصت دارم. 

ر د یلوالها بلند شد. به اهاراوب قهوه ا یناله  یدر را باز کرد و صدا یب یب
 داد و اخم آلود نگاهم کرد. هیتک
  د؟یخورش ییشتابازم بدون نا-

 بلند کردم و کتاب را بستم.  یاضیکتاب ر یرا از رو سرم
 که صبح ها اشتها ندارم.  یدون یجونم، م یب یقربونت برم ب -

 اتاق. یقرمز مشک ی چهیقال یاش را از در برداشت و پا گذاشت رو هیتک
 تو مدرسه. یکن یبخور، ضعف م رمیلقمه برات بگ هی ایب -

 اه کردم. نگ یب یبه صورت گرد ب شیبستن دکمه ها نیم و در حرا تنم کرد مانتو
 .رمیبگ میخوام رژ یم -

شن یخنده  یصدا شت پنجره   یمن م یجمله  نیبه ا شهیهم دم،یآرزو را از پ
 . دیخند
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را قاب گرفتم و  یب یشتتانه ام و با دستتتانم صتتورت ب یام را انداختم رو کوله
 .دمیرا محکم ب*و*س شیَ شانیپ

 گران من نباش بانو. انقدر ن-
ستان شت رو د ستها یاروو خورده اش را گذا رنگش  یصورت یو لبها مید

 کف دستم نشست.  یرو
 مواظب خودت باش دخترم. -
 .دمیرا ب*و*س شیروسر پر
 خداحافظ. ،یب یهستم ب-

 شد.  دهیبا من تا در اتاق کش نگاهش
 به امون خدا.  -
به دنبال آرزو  دمیپوشتت یرا م میهاکه کفشتت نطوریآمدم و هم رونیدر خانه ب از

 گشتم. 
  ؟ییآرزو کجا -

 از پشت سرم بلند شد.  شیصدا
  شد دختر رید-
 . دمیکش نهیبهارنارنج را به س یشکوفه ها یاشم بستم و بو ستادم،یا

 نگو آرزو، فقا بو بکش.  یچیه-
 رفت. یم یپرت شد و اشمانم باز، داشت به سمت در خروج سرم

کالس نگهت داشتتت اونوقت خوب  رونیکه ب یا، خانم خستتروباب فتیراه ب -
 .یبو بکش یخوایهر اقدر م یتون یم
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 کردم.  پاتند
 تو سرم؟  یآرزو؛ حاال ارا زد یحس و حال یب یلیخ -
 کش آمد.  شیو لبها دیاش خند یمشک یها لهیت

صد دور من رو تو ا - ساله موقع بهار   گهید ،یارخون یوجب بار م مین نیده 
 هم حقت بود. ی. اون تو سردمیبو بوده کش یهر ا

 .دمیتازه رنگ شده را پشت سرم بستم و دنبالش دو یآب در
 وجب بار؟  مین -

 .دیخند بلند
 هکتار. ستیخوب حاال،  ب -
ست نکهینگاه کردم، با ا یب یب ییاهدا یساعت مچ به ستم ر لشیبند ا ا زخم د
 شده بود. ریواقعًا د شد از دستم بازش کنم؛ ینم یدلم راض یکرد ول یم

 . دیدو یآرزو دنبال من م نباریتند کردم، ا قدم
  ؟یدیترس رهید یدید -

 را دو طرف آب می. پاهادمشیحرف به دنبال خودم کشتت یرا گرفتم و ب دستتتش
 . دمیگذاشتم و دو کمانیبار یراه کواک وسا کواه 

 ود. خود منتظر ما ب ینقره ا یم ک هر روز سوار بر کمر ریشاهم یآقا
 رها کردم، به نفس نفس افتاده بودم. یصندل یرا رو خودم

 . ریصبح بخ ر،یشاهم یسالم آقا -
 طرف من و لبخند زد.  برگشت

  د؟یکرد ریسالم دخترم، د-
 جلو جابجا شد و برگشت عقب.  یصندل یرو آرزو
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 کرد. یخانم باز داشت بهار نارنج بو م -
صدادمیرا گز نمییپا لب ش  ریشاهم یآقا یخنده  ی.  همزمان  نیبا حرکت ما

 شد. 
 احساس باشن که آرزو جان.  یهمه م ک تو ب ستیخب قرار ن -

 . شیبستن کمربندش گره انداخت به ابروها نیدر ح آرزو
 پدر. یدست شما درد نکنه آقا -

  هیبار همسا یکاهگل یوارهایخنده اش را کنترل کرد. نگاهم از د ریشاهم یآقا
شتتد. مدرستته را  دهیبود کشتت ختهیآو واریکه از د ییرگهاشتتاخه ها و ب یبه رو

نازو را خم  یکه شتتاخه ها بیستت یفراموش کردم و دل ستتپردم به شتتکوفه ها
ش واریاز د یمین شیکرده بود و برگها ش نییپا یکم ار شهیرا پوشانده بود.   دمیک

 . دمیکش نهیبهار را به س یو بو
 آرزو به خودم آمدم.  یصدا با
 مختلف.  یبوها ییت تو شناساباز رف ا،یب -
 فرصت جواب دادن نداد. ریشاهم یآقا ی. صدادمیرا باال کش شهیحرص ش با
 ؟یجان گفت دیآرزو، به خورش-

ش یرو دیارخ نگاهم صورتش را روبه  صدا شهیآرزو که   شتریب شیبرگرداند. 
 نجوا بود.  هیشب
 گم حاال.  یم-

 ت و آمد مدرسه.کم رف ابانینکردم و حواسم را دادم به خ سوال

http://www.roman4u.ir/


 15 فردا زنده میشوم

طرف  دی. آرزو دومیبه زنگ کالس مانده بود که وارد مدرستتته شتتتد قهیدو دق
 ساختمان و من به دنبالش پاتند کردم.

 . َکنهیپوست از سرمون م یاالن خانم خسرو د،یخورش گهیبدو د -
 . امیدارم م-
 را بلند کرد  شیو صدا دیساختمان مدرسه باال دو یورود یپله ها از
 وزن کم کن.کم  کی -
هنوز  یخانم خسرو دمیکالس فهم یاهویدنبالش وارد ساختمان شدم. از ه به

 کنارم. . آرزو آمددیایرا آهسته تر کردم تا نفسم باال ب میبه کالس نرفته، قدمها
  ؟یناراحت که نشد -
 تعجب نگاهش کردم.  با
  ؟یازا-

  دیخند
  یگفتم خپک من نکهیاز ا-
 .دمیکوب شیکوله ام به بازو با
  یلوس یلیخ-

 را ماساژ داد  شیبازو
 . یخپک خودم گمیبازم م یتو بزن، ول-

 . مینشست مانیشگیهم یدوم، جا مکتین یو رو میکالس شد وارد
 گذاشتم و رو به آرزو کردم.  زیم یرا رو یاضیو کتاب ر دفتر

  شن؟یمگه همه م ک تو مانکن م-
 شد.  رهیست و به اشمانم خکرد. روبه من نش زانیآو مکتیرا به پشت ن فشیک
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 . دیخورش شهیاشمات تنگ م یدلم برا-
 بود.  بغض کرده نگاهش کردم.  دهیدلم گرفت، موقع رفتنش رس 

  ؟یریم یدار-
شد و برا ی ندهینما یبرپا یصدا ود تا نب میدر پاها یبار اول جان یکالس بلند 
ست روستمیمعلم با یجلو ست و د ش شت و ب ی. آرزو ن ستم گذا  چیه ید
 انگشتانم را نوازش کرد. یحرف
سرم را رو یمدت به بهانه  تمام شتم و آرزو ب زیم یسر درد   یحرف چیه یگذا

 . کردیدستم را نوازش م
شمانم م انقدر سر درد گرفتم. ا س یبغض کردم و فکر تا واقعًا  م سوخت و نف

ستترم را بلند نکردم. کاش  یکالس که خورد  حت انیتنگ شتتتده بود. زنگ پا
 داد.  ینه جواب م کیرا با  سوالم

 سر بلند کردم. عیسر دم،یسرم شن یرا از باال یخانم خسرو یصدا
 سر درد ارا؟  ؟یشده بهرام یا-

 خشکم را تر کردم.  یلبها
 دونم خانم.  ینم-

داشتتت. خانم  یدستتتم برنم ینگاهش را از اشتتمانم و دستتتش را از رو آرزو
 رو به آرزو کرد.  یخسرو

 باش.  رونیه باند لحظ ریشاهم-
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 الشینگاهم کرد. اشمانم را آرام بستم تا خ یبلند شد و با نگران شیازجا آرزو
آرزو در کالس را بست  کهیتا زمان یاز تنها گذاشتنم راحت باشد. خانم خسرو

 کرد.  شیبا نگاه همراه
 تونم شماره تلفن خوَنتون رو داشته باشم؟  یجان م دیخورش-

شتم ول چیه میدر درسها کهنینگاهش کردم، با ا متعجب شکک ندا  دمیترس یم
 پدرم را مدرسه بخواهد.  نکهیاز ا

 کردم؟  یافتاده خانم؟ کار یاتفاق-
 دستم گذاشت. ینشست و دستش را رو شیبایز یلبها یرو لبخند

 . حاال اگر براتهیتمام دروستتت عال ینمره ها فتاده؛ین یاتفاق چیه زمینه عز-
 ممکنه شماره رو بده. 

 یشماره را نوشتم و کاغذ را کندم. آن را گرفت و نگاه کوتاه یاضیدفتر ر یاانته
 به آن انداخت. 

 ممنونم. -
 نرویاز کالس ب یخانم خستترو نکهینتوانستتتم جواب بدهم. به محض ا یحت

 بلند آمد طرفم.  یرفت آرزو وارد شد و با قدمها
 داشت؟  کارتیا د؟یشده خورش یا-
 ه بودم.کک آرزو را فراموش کرد به
 خواست.  یخونه رو م یدونم، شماره  یمنم نم-

 اخم آلود به فکر رفت. آرزو
  ؟یا یبرا-

 باال انداختم. شانه
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  ؟یمسکن دار-
 .دیباال پر شیابروها

 احوالم؟  ضیمگه من م ک تو مر-
زدم و  ی. نه من حرفاورمیکه از دفتر گرفتم توانستم اهار زنگ دوام ب یمسکن با

سنه آرزو. تمام ط شت آقا ریول م من را  یکرد حال و هوا یسع ریشاهم یبرگ
 ربا داشته باشد.  مینبود که به حال و هوا یزیرفتن آرزو ا یعوض کند؛ ول

شدم. هنوز وارد کواه نشده بودم که  ادهیکردم و پ یکواه آهسته خداحافظ سر
نشتتستتت، برگشتتتم و نگاهش کردم؛ اشتتک در  میشتتانه ها یدستتتان آرزو رو

 قه زده بود.اشمانش حل
  ؟یکن هیگر یخوا ینم-

 را باال گرفتم و بغضم را فرو دادم. سرم
  ؟یا یبرا-

 یم نفس یاش فرو رفت. به سخت نهیدور کمرم حلقه شد و سرم در س دستانش
 .ییاز بغض، از درد تنها دم،یکش

 برو آرزو، برو. -
 من جدا شد. از
 .دنیهفته کارنامه ها رو م نیا-
 .قدم فاصله گرفتم کی

 خب؟ -
 انداخت. نییرا پا سرش
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 مال جمعه ست. طمیبل-
سم صدا نیبند آمد. به ا نف شتم. بغض  ا خش ر میسرعت انتظار رفتنش را ندا

 دار کرده بود. 
 با معرفت؟  یگیاالن بهم م-

 طرفم و من عقب تر رفتم. آمد
 برو.  ،یبر یخوا یم-

 قدم را سه قدم عقب رفتم.  کیشد و من  کترینزد
 ، برو. برو آرزو-

 ی شده چکیپ یمهم بود نه برگها بیس یشکوفه ها یتو کواه، نه بو دمیدو
 مهم نبود.  یچیآرزو نبود ه یوقت وار؛یرو د
 .دمیرا شن ادشیفر یصدا

 دنبالت.  میایصبح م-
ها  زهیستتنگ ر یندادم و وارد خانه شتتدم، پشتتت در ستترخوردم و رو جواب

 نشستم. 
را  فمیکنم. ک هیتوانستتتم گر یدر آورد؛ نم یباز شتتتریام ب امدهیباال ن نفستتم

منقطعم را  میمطلقش. نفستها یاهیب*ر*ل کردم و صتورتم را فرو بردم در ست
 کردم به رفتن تنها دوستم فکر نکنم.  یشمردم و سع

عادت دار ندگ یک د،یخورشتت ی" تو  نه؟ اون از  تیتو ز که آرزو بمو نده  مو
 از آرزو"  نمیا ه،یکیاز بابات که بود و نبودش  نیمامانت، ا

له بلند شدم و کو میاز جا عیرا شناختم. سر یب یب یشتابزده  یقدمها یصدا 
 شانه ام انداختم.  یام را رو
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  د؟یخورش یشد یا-
 اشمان نگرانش نگاه کردم.  به
 .یب ینشده ب یزیا-

 کوله را دستش سپردم.  شهیشد و کوله ام را گرفت. برعکس هم کینزد
 خورم. یم واریملتفت نشم که به درد جرز دشده من  یا هیارا، -

 طرفش.  برگشتم
 بزرگ شدم.  گهیمن د ،یب یتو رو خدا انقدر نگران من نباش ب-

 جانش تکاند.  یب یرا با دستها میمانتو پشت
نوز ه یگیم ،یریارا از درخت باال م یپونزده ستتالته بزرگ شتتد گمیم یوقت-

 یکه م ینه واال، بچه ا ؟یشتتد بزرگ یگیم دیرستت نجایبچه ام؛ حاال که به ا
  .نهیش یسرد نم نیصدبار گفتم دختر رو زم گه؛یرو سنگ سرد د ینیش

سنگ فرش شده تا ساختمان را  یرا بستم، کالفه بودم و خسته. راهرو اشمانم
سرم آمد و ز یب یآرام قدم زدم و ب شت  ستنم رو ریپ ش  نیزم یلب به خاطر ن

 کرد.  حتمینص
که مد یم یزیا هی ایمیقد-  پس ؛یاگر تو حرف گوش کرد گه،ید گنیونن 

 . یگرد یدنبال مقصرش م یکرد دایو علت پ بیفردا که هزار ع
 . دمیرا درآوردم و به سمتش ارخ میخانه کفشها یدر ورود یجلو

  شهیتکرار نم ،یب یخوام ب یمن معذرت م-
×××× 

 . دمیزنگ تلفن از خواب پر یصدا با
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 یب یبود که ب بیبودم و عج دهیاعت خوابس کیساعت،  یرو دیارخ نگاهم
 نزده بود.  میناهار صدا یبرا

کرد نشتتستتتم و  یاز آن استتتفاده م یب یب یکه روز یمیقد شیآرا زیم یروبرو
 را شانه زدم.   میموها

 .دمیرا شن یب یب یاز در خارج شدم که صدا آهسته
 .دمیپرسم و بهتون خبر م یمن از پسرم م-
 دستگاه گذاشت. یرا رو یگوش یکوتاه یبا خداحافظ 

 دست کی انیدادم و نگاهش کردم؛ سرش را م هیاهاراوب در آشپزخانه تک به
 شدم. کشیشده بود. نزد رهیخ نیگرفته بود و به زم

  ؟یب یشده ب یا-
 زانوانش یرا رو شیانداخت و دست ها میبه سرتا پا ینگاه د،یسمتم ارخ به

 داد و بلند شد.  هیتک
 غذاتو بخور. ایمادر ، ب یچیه-

گشت  یکه غرق در فکر دنبال قاشق م یب یاهار نفره نشستم و به ب زیم پشت
 نگاه کردم. 

 یحواس با گلبرگها ینشتتستتت. ب میگذاشتتت و روبرو میغذا را جلو بشتتقاب
 . کردیم یبود باز زیم یکه در گلدان، رو یسرخ یگلها

 .یب یب-
 بلند کرد. سر

 ه؟یا-
 را در بشقاب گذاشتم.  قاشق
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 بود زنگ زد؟  یشده؛ ک یا دیبگ -
 نگاهم کرد. قیحرکت ماند و دق یب دستش

  ؟یدونست یتو م-
 را گرفتم. فشینگاهش کردم. دستم را دراز کردم و دست ظر متعجب

 دونستم؟  یرو م یا-
 . دیکش رونیرا از دستم ب دستش

  زنه؟یم فونیلیمعلمت ت نکهیا-
 شدم. نگران

 واقعًا تماس گرفت؟ -
 ت نگاهم کرد.سکو در
 داشت؟  کاریخونمون رو بدم، منم دادم. حاال ا یامروز بهم گفت شماره -
  ن؟یهم-
 به خدا. نیهم-

 زد و بلند شد. لبخند
 غذاتو بخور. -
  ؟یب یب یبگ یخواینم-
 غذا تو بخور برو به درست برس.-

 . دمیخند
 . میریگ یهفته م نیکارنامه رو ا ،یب یدرس من تموم شد ب-

 . ستادیا میروبرو و برگشت
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 مدرسه؟  یریم یپس واسه ا-
 به غذا نداشتم، بشقاب را کنار زدم. یلیم
 . یب یدستت درد نکنه ب-

 به بشقاب دست نخورده ام انداخت.  ینگاه
 دختر! ینخورد یزیوا، تو که ا-
مال رفع اشتتکاله، رفتن و نرفتنمون  رمیهم که م ی. مدرستته ایب یندارم ب کیم-

 دست خودمونه. 
 را برداشت.  بشقاب

 خوش خوشونته.  یآهان، برو، برو مدرسه که روزا-
 . یب یب رمینم گهیندارم، د ینمونده، منم اشکال خاص شتریاهار روز ب-

 شست. یبه من بود و داشت بشقاب را م پشتش
 بشقاب غذاشو بشوره. رزنیپ هینذاره  نکهیواسه ا مونهیم-

ضرب رو یصندل دم،یپر میبود که از جا یبابا انقدر ناگهان یصدا  نیمز یبا 
 افتاد. 

قلبش  یدستتت رو یافتادن صتتندل یبابا و صتتدا یناگهان یاز صتتدا یب یب
 گذاشت. 

 مادر. سادیاه طرز تو اومدنه آخه؛ قلبم وا نیا ،یایم یبکن دار ییصدا هی-
 زیحرف پشتتتت م یانداخت و ب نیزم یافتاده رو یبه صتتندل ینگاه مین بابا

 نشست.
  م؟یدار ییاا-
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سر جا یصندل عیسر سماور هم شیرا  شتم و به طرف  شن ب شهیگذا  یب یرو
 رفتم. 

 بابا گذاشتم و به طرف در آشپزخانه رفتم.  یرا روبرو یاا استکان
 سالم. کیعل-
 برگشتم و نگاهش کردم، پشتش به من بود  شیصدا با
 بابا، سالم.  دیب... ببخش-
 از آشپزخانه خارج شد و به طرف اتاقم بروم. رونیبا ابرو اشاره کرد که ب یب یب

 راه افتادم. 
 کرد. خکوبیم نیرا به زم میپاها یب یب یصدا

 معلمش زنگ زده بود. -
 .  امدیاز بابا درن ییصدا

 . نندیام را نب هیدادم تا سا هیتک واریبه پشت در آشپزخانه رفتم و به د آهسته
 خب؟ -
 گنده گنده.  یحرفا ،یچیه-

 . زدی. دلم شور میب یب یمصنوع یبابا آمد و خنده  دنیهورت کش یصدا
 باال آورده؟  یدختره اه گند نیداشت؟ باز ا کاریا ،یب یحرف بزن ب-
 ارسالن.  ایزنیگند باال آورده؟ تو هم حرفا م یوا، بَچم ک-
 نه؟  ای یگیحاال م-

 کردم.  زیت گوش
 . ریزنگ زده بود واسه امر خ-
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 ابا متعجب ب یبلند شد و پشتش صدا زیم یشدن استکان رو دهیکوب یصدا
  ؟یواسه ک ر؟یامر خ-

 بلند شد. یب یب یخنده  یصدا
 سمج بود.   یلیخ ینه ول گهیواسه نازدونم، گفتم زوده واسش و باباش م-

در  یدب یکه فکرها دمیترستت یم دم،یترستت ی، از بابا م دیکوبیمحکم م قلبم
 موردم بکند. 

 خب؟ -
  ؟یخب که ا-
 آخر؟  یداد یخانم ِسِمجو ا نیاخب، جواب -
 . ایِبِهَشم گفتم تو مخالف یول گم؛یگفتم به تو م ،یچیه-

 رفتم. یم دیبا یرفتن نداشتم ول یشد، پا سکوت
 یکه با صتتدا خواستتتم به اتاق بروم یکرد. م یبه پا م امتیق دیدیاگر بابا مرا م

 .واریشدم به د دهیبابا کوب
  ؟یواسه ک-
 واسه شازده پسرش.-
 حاال؟  کاَرستیا-

 سکوت را شکست.  یب یلحظه سکوت شد. باالخره ب اند
  ؟یکار دار یش اتو به کار-
 نازدونت؟ یخواستگار ادیخواد ب یم یبدونم واسه ک دینبا-
 ریَبَچم دهنش بو ش م؛یدیو شوهرش نم دیما که خورش ؟یبدون ینه، واسه ا-
 هنوز.  دهیم
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 آورد.  نییرا پا شیصدا
 کنه.  یخام م یاالیَبَچست، فکر وخ ا،یگنکنه بهش ب-
 دیانقدر بزرگ شتتده که معلم مدرستتش واستته پستترش بخوادش پس با یوقت-

 اصاًل. هیک کاَرست،یبدونم طرف ا دیبدونه؛ منم با
 بلند شد. یب یب یصدا

 ستتن نیذارم بچمو تو ا یم التیبه خ ،یبدون یخوا یم یکن یم خودیتو ب-
 . یاوردیُکفَرمو درن نیاز ا شتریبلند شو برو تا ب ؟یشوهر بد

تخت افتادم. باورم  یپاتند کردم طرف اتاقم، در را آهستتته بستتتم و رو عیستتر
ار بود خواستگ نیبابا قصد شوهر دادنم را داشته باشد؛ انگار منتظر اول شدینم

 تا دست به سرم کند. 
را تصتتور کردم. "اگر  یخانم خستترو یاهره  اهمیافکار ستت یاز همه  خارج

 خودش باشه..." هیرش هم شبپس
 د.آوردن آرزو لبخندم محو ش ادیبه آرزو بگم. با به  دیبه لبم نشست، با لبخند

××××× 
 یکردم ول زی. گوش تدمیاتاقم از خواب پر ی شتتهیبه شتت زهیستتنگر یصتتدا با

 هم گذاشتم که دوباره صدا بلند شد.  یآمد. اشمانم را رو ینم ییصدا
 . دمیشم خندان آرزو را درا که باز کردم دو ا پنجره

 . رونیجوِن آرزو بپر ب-
 ام گرفت.  خنده

 مگه دِر اتاق رو ازم گرفتن؟ -
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 بارم شده به خاطر دل من از پنجره بپر. هی ،یهست یاقدر مقررات-
  ؟یدینکرده پام شکست تو جواب من رو م یو خدا دمیاونوقت اگر پر-
 . ستیمترم ن هی نیفاصله ات با زم ،ییواقعا که ترسو-

 .شهیپنجره را ببندم که دست گذاشت رو ش آمدم
 مدرسه؟  یاینم-
 نه.-
ش وارید یرا رو شیپا شت و دو طرف پنجره را گرفت و خودش را باال ک . دیگذا

 بود.  ستادهیوسا اتاق ا میایبه خودم ب نکهیقبک از ا
  ؟یکرد فیِک  -

 . زدیبرق م یزیانداختم که از تم شیبه کفشها ینگاه
 خونم.  یاتاق نماز م نیمن تو ا ار؛یدرش ب فه،یت ک کف کفش -
 آورد. رونیرا باال آورد و کفش را ب شیپا
  د؟یکن ینجاست پخش م اطتونیمگه تو ح -

 انداخت. از حرکاتش خنده ام گرفت.  رونیرا از پنجره ب شیکفشها
 مدرسه؟  یبر یخواینم -

 تخت انداخت. یرا رو خودش
  ؟یرسه که ابرم مد یستیتو ن ینه، وقت -

 . دمیاش را از سرش کش مقنعه
 منتظرمونه االن.  ومده؟یبابات مگه ن-

 را باز کرد.  شیمانتو یها دکمه
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مدرستته هم به  یبر یخواستتت یبمونم، م شتتتیخوام پ یبهش گفتم امروز م-
 . یرفت یم دیخاطر من نبا

که  یالر حافتاده د نییدر را باز کرد و با ستتر پا یب یجواب بدهم ب نکهیاز ا قبک
 رفت وارد اتاق شد. یبا سوزن و نخ کلنجار م

 سوزنو... نیمادر ا د،یخورش -
ت قدم رف کیبود  ستتتادهیا شیمتر کیآرزو که در  دنیرا باال آورد، با د ستترش
 عقب.

 .دهیورپر یکن یم کاریا نجایتو ا یوا-
 حلقه کرد.  یب یآرزو دستانش را دور گردن ب

 .یب یشده باون مرباهات تنگ  یدلم برا-
 .رفت؛ صدا بلند کرد رونیباز کرد و از اتاق ب یب یرا از دورگردن ب دستانش

 .شهیم یکه عال یاملتم مهمونم کن هیاگر  -
 . دیبودم، خند دهیکه از روز قبک لبخندش را ند یب یب

 .هیعجب وروجک-
 و نخ را از دستش گرفتم.  سوزن

 . امیکنم م یشما برو، من سوزن رو نخ م-
 و صورتتم بشور. دست-

 آرزو از هال آمد.  یقهقهه  یصدا
 . یهست یدونه اقدر هپل یهم م یب یب -
 تم.نشس زیگذاشتم و پشت م زیم یآشپزخانه رفتم و سوزن نخ شده را رو به
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 بود.  رهیکرد خ یکه با مهارت گوجه خورد م یب یبه دستان ب آرزو
 .ایآخرشم صورتت رو نشست-

نشتتستتته بود  میکه از روز قبک در گلو یدم بغضتتکر  یرا ندادم، ستتع جوابش
 نشکند.

دستش  دانستم اگر ی. مردیآنکه نگاهم کند دستش را دراز کرد تا دستم را بگ یب
 دستش. یمحکم زدم رو نیهم یشکند، برا یبغضم م رمیرا بگ

 بچه؟  یضیمگه مر-
 . یب یطرف ب برگشت

شتته، ها، االن اول رهیگفردا پس فرداستتت که گاز ب د،یرو ببند نیجون ا یب یب-
 از من گفتن. د؛یندازه بهش اعتماد نکن یفقا جفتک م

 .دیگذاشت و خند مانیدو بشقاب پر از املت روبرو یب یب
 پاراه خانومه.  هیبَچم  -

 نان کند.  یتکه ا آرزو
 رو شتک شیخانوم یول ن؛ییستتره ستتت از باال تا پا هیپاراه که آره، مشتتالله -

 دارم.
 اخم کرد. یب یب

 .اینزد یبه دختر من حرف زد ،یه-
 یب یبزرگش را قورت داد. ب یلقمه  یبه دهان پرش اشتتاره کرد، به ستتخت آرزو

 گذاشت.  شیآب جلو یوانیل
 هول نزن دختر. -
 خوش مزه ست. یلیخ یب یجون ب-
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 . ستادیشد به پشت سرم و آرزو شتابزده ا دهیکش یب یب نگاه
 .ریصبحتون بخ ،یبهرام یسالم آقا-

 بلند شدم. میاز جا عیسر
 سالم.-

و  انداخت نیینشست. آرزو سر پا زیتکان داد و پشت م یدر جواب ما سر بابا
 گرفت. یگریبزرگ د یلقمه 

  ؟یب یب رسهیهم به ما م یزیاز اون املتت ا-
 حرف سمت گاز رفت. بابا رو به آرزو کرد. یبا اخم و ب یب یب

 بابا خوبه؟ -
 لبخند زد.  آرزو

 ندن خدمتتون.سالم رسو-
 ممنون. -
 دستش را به کمرش زد.  میآرزو اشاره کردم که بلند شود. وارد اتاق که شد به
 خورم؟  یلقمه غذا م هیدارم  ینیبب یاشم ندار-
  ؟یانقدر راحت یتو اطور-

دم خو ینبودم؛ حداقک با بابا یآرزو باشتتم، ول یدوستتت داشتتتم به راحت واقعاً 
 نبودم. 

 راحت. یلیخ-
 تخت نشست.  یرو میروبرو

 .یراحت نیبهش فکر نکن، به هم-
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××××× 
 . دمیرا به آرزو گفتم و به دهان باز از تعجبش خند یخانم خسرو انیجر

 اته حاال؟ -
 . ارمیبه جون تو دارم شاخ درم-
 ارا؟ -
 آدم قحا بود اومده سرار تو؟ -
 عادت داشتم.  شیهایشوخ به
 . گهیخب ازم خوشش اومده د-
سه تو رو دهم پ دیشا- شش اومده. حتمًا تپک م دهیسره دم در مدر  یازت خو

 پسنده
 .دمیخند بلند

  ده؟یدونستم پسر داره، اونوقت اون من رو کجا د یمن اصاًل نم-
 .ستین بیعج ،یخون یم ادیتو که رمان ز-

 شد و وسا اتاق شروع کرد به راه رفتن. بلند
 دفعه تو رو کیجونش بوده در مدرسه منتظر مامان  یروز که جلو هیفکر کن -
 کرده به درخت.  هیبعدم تک ده،ید

گاه م به جا یحرکاتش ن به  که  به د یکردم  خت   یزد و اهره  هیتک واریدر
 به خودش گرفت. یعاشقانه ا

قدم زدن م واریرو د ینقاشتت یتابلو به  انیدرختها و مه م انیاشتتتاره کرد که 
 حسرتم بود. شیبرگها
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کرده، بدان عاشتتق شتتده  هیتک یبر درخت یجوان یدیاگر د گه،یتازه شتتاعرم م-
 کرده. هیست و گر

نگاهم کرد و  یجد یلیخودش خ یتخت، ول یشتتدت خنده افتاده بودم رو از
 نشست. میروبرو

  ؟یخندیارا م-
 . یباف یقصه م یدار-
 نگاهم کرد.  یجد یلیخ
فت ا داماد گآق یوقت یول ستمین تیبهت گفتم، من که تو عروس یک نیحاال بب-

 اشمک بهم بزن. هیدوستت دارم از راه دور 
 نکنم.  هیکردم بغض نکنم، گر یسع

  ؟یننداز ادمی شهینم-
 زد.  یتلخ لبخند

 .میاند روز رو با هم باش نیا ایب-
 اگر بابا اجازه داد.  مینگذاشت بگو یب یب یصدا

 ناهار. نیایبچه ب-
×××××  

 . ادیبهت م یلیرو بپوش، خ نیهم-
سباخم آل یب یب سم یبرا یود به آرزو که دنبال لباس منا ستگار مرا  یم یخوا

 کرد.  یگشت نگاه م
 باشه.-
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 ی هیبق ،یبه آن کت و شتتلوار ستترمه ا دادم تیرضتتا نکهیخوشتتحال از ا آرزو
. دیرا پرستت کیبا ابرو دل یب یاخم آلود ب یاهره  دنیکرد. با د زانیلباستتها را آو

 لب زدم 
 .گمیبهت م-
 نشست. رفت. آرزو کنارم رونیباز اتاق  یب یب

 ارا؟ -
 تازه کردم.  نفس

 خواد زودتر من رو از یم ،یشناسیمن رو که م یبابا یول ست،یوقتش ن گهیم-
 سرش بازکنه. 

 کرد. نگاهم قیعم آرزو
  ؟یناراحت ؟یتو ا-

 باال انداختم. شانه
 زده ام. جانیه کم کیندارم؛ فقا  یحس چیه دونم،ینم-
 . یحق دار-

 اشم گذاشتم.  یدر جلو ی رهیبه دستگ زانیو شلوار را برداشتم و آو کت
 . دیخورش-

 بغض داشت، برگشتم طرفش.   شیصدا
 تهران. رمیپنجشنبه م -

ول به ا فیپرده درختان را شمردم و رد یشدم و رفتم کنار پنجره، از گوشه  بلند
 را تار کرد. دمیاشک د دهیآخر نرس

  ؟یگرد یبرم یک -
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 .ستادیا کنارم
 دونم.   ینم-

 فرو دادم.  را با همکردم و بغض و اشکم  نگاهش
  ؟یریارا م-

 گذاشت.  شانه ام یرا رو دستش
با م- با که برم پ یهم اصتترار م نیخواد، اون مب یاون  نه  خودم  شتتش؛یک

 دوست ندارم برم.
 اتاق رفت.  یبه طرف تک صندل 

 .هیجد یلینرم، بابا خ شهینم -
 گذرد.  یبدون آرزو اطور م یو تصور کردم که روزها نگاهش کردم فقا

 . ستادیا میحاضر شد و روبرو یک دمیغرق فکر شدم که نفهم انقدر
 .ادیآقا داماد م گهیدو ساعت د یکیبرم،  گهیمن د-

 را گرفتم. دستانش
  ؟یبمون شهینم-

 اش را خاراند.  قهیشق
خواستتگار داره  یکی یقتدونم که و یرو مِن دختر پونزده ستاله هم م نیُنچ، ا-
 .برمیخواستگار، اونم من که دل همه رو م یجلو رهینم گهیدختر د هی
 . دمیترس یخواستم التماسش کنم، م یم
 .این رونیخب ب گه،یبمون د-
 شانه اش انداخت. یرا رو فشیک
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 امدونم رو نبستم.  یدوشنبه ست و من حت شه،ینم دیبه جون خورش-
 انداختم.  نییرا پا سرم

  ؟یایفردا هم م-
له تا بوده واال رفتن کنستت یآقا داماد اه شتتکل نمیبب امیب دیبا ام،یگفتم که م-
با ا نمش؛یبب له  نیاونم  ماس گرفتن و امروز دارن  شیکه دوروز پ نایا یعج ت
 .انیم

 گرفت. لحنش خنده ام  از
 .وونهید-
 نگاهم کرد. یجد یلیخ
 سپرم.  یرو دستش م ایدن یدارم تنها خپک دوست داشتن ست،ینکه کم -
 .یرودار یلیخ-

××××× 
وارد اتاق  یب یکه ب کردم یسرم مرتب م ی. شالم را رودمیو شلوار را پوش کت

 تشک تخت. یتخت نشست؛ زد رو یشد و رو
 . دمیخورش شمیپ نیبش ن،یبش نجایا ایب-

 گرفتم.دو دستم  انیکرده بود. کنارش نشستم و دست سردش را م بغض
 ؟یب یجونم ب-
 شد. رهیخ مانیدستها به
 . انیکه بابات خودش اجازه داد ب یدید-

 را باال آورد.  سرش
 . یاگه واسه خاطر بابات ازدواج کن کنم یحاللت نم د،یخورش یول-
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 . دیدستانم کش انیحرف بزنم که دستش را از م آمدم
جازه داده ب- بات ا با مه ا  انیفک نکن اون  که  یه به حق پنج تن  مه،  تمو

اگه خوشش اومد تو  یول کنه،یو خودش ردشون م ادیخوششون نم نایبابات از ا
 .یکنیرد م
 فرو دادم. یرا به سخت شده ام دهان خشک آب

 پرسه. یبده که اصاًل نظر من رو نم تیاگر بابا رضا یب یآخه ب-
 .دیرا درهم کش شیاخمها

  ؟یدی، فهمنه یگیپرسه و تو م یشوهرت بده؛ م یکه الک شهیپرسه، نم یم-
 را بلند کرد. نگاهم اانه ام گذاشت و سرم ریانداختم. دستش را ز نییرا پا سرم
 اشم دوختم. یقرمز قال یو به رگه ها امدیباال ن

  ؟یبله بگ یخوایم دهینکنه ند-
 در اشمش دوختم. اشم

 ترسم. ینه به خدا؛ فقا... فقا از بابا م ،یب ینه ب-
ح- ته.  با با مادر،  نداره  نده ول کم هیاال ترس  ت داره؛ ب یاخالقش ت  یدوستتتِ

 . دهیرضات که شوهرت نم
را راحت کنم لبخند زدم. دستتتم را فشتترد و دستتت به زانو  الشیخ نکهیا یبرا

 بلند شد. یعل ایگذاشت و با گفتن 
 تو هم حاضر شو.  ان،یاالن م نایمن برم که ا-

 کامک بود.  زیانداختم، همه ا میبه لباسها ینگاه
 . یب یآماده ام بمن -
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شده بود. لبخند  شت و نگاهم کرد، انگار متوجه آماده بودن من ن س یبرگ ر از 
 رفت. رونیزد و ب تیرضا

صدا شالم سا هال ا رونیزد. از در ب میرا محکمتر کردم که بابا   تادهسیرفتم، و
 بود. رهیبود و به در اتاقم خ

 .نمیبب نجایا ایب-
 یبه هال آمد و با نگران مهیسراس یب یداختم. بان نییو سر پا ستادمیا شیروبرو

 شد. رهیبه بابا خ
شم نم- ش ادیز ادیخو ست و پا با  و یایصدات کرد م یب یهر وقت ب ،یتو د

 . رونیب یریو م یکن یتعارف م توییاا
 کلمه از دهانم خارج شد. کی یخشک شده بود، به سخت میگلو

 اشم.-
من و  ینگران انیربع بعد م کیتم. بابا به ستتمت آشتتپزخانه رف قینگاه دق ریز

نگ ز گذاشتتتیم ینقره ا ینیدر ستت یب یکه ب کیکمر بار یاستتتکانها یصتتدا
 به صدا درآمد.  فونیآ

ه دامن ب ینگاه یب یانگ انداختم. ب یب یو به دامن ب ستتتادیقلبم ا یا لحظه
 درهم رفت.  شیمشت شده اش انداخت و ابروها

 ؟یدیدن زادیاته دختر، مگه تا حاال آدم-
 زدم. لب

 .یب یترسم ب یم-
 بابا بلند شد.  یکه صدا دیکش رونیدستم ب انیرا از م دامنش

 . گهید ایاومدن، ب یب یب -
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و  دیلرز یم میرها کردم.  پاها یصتتندل یرا روبه هال رفت و من خودم  یب یب
 کرد.  شتریسالم و تعارفاتشان ترسم را ب یدهانم خشک شده بود. صدا

 باش " آروم ستن،یآدم خور که ن د،یلا باش خورش" به خودت مس
و را با انگور ها عوض کردم  ارهایخ یگرم کردم. جا وهیرا با ظرف مخودم  ستتر

 انگورها حب شد. نکهینکرد جز ا یرییتغ چیبه نظرم ه
 بسته بودند.  خیدهانم گرفتم و ها کردم،  یرا مشت کردم و جلو میدستها 
 به من انداخت و به طرف سماور رفت.  ینگاه میبه آشپزخانه آمد، ن یب یب

 . اریرفتم وردار ب زم،یر یم ییاا-
را بدون لرزش در  ینیکردم ستت یرفت. ستتع رونیو از آشتتپزخانه ب ختیر یاا

ستها سرمیبگ مید ستادم و به دور خود فوت کردم و  صلوات فر را  ینی. هفت تا 
 محکمتر گرفتم.

سر پا  شده  نییبا  سالن  صداافتاده وارد  سالم کردم.  سرو یو   کیو  یخانم خ
شن سرو ی. وقتدمیمرد را در جوابم  س حالم یخانم خ سرباال  دیرا پر به اجبار 

 لبخند زدم. یآوردم و به سخت
 ممنونم. -

ش نگاهم سن دهیک ستش، مرد م سمت را اه . از نگکردیبا لبخند نگاهم م یشد 
 یم. از گوشتتته تعارف کرد یمهربانش آرامش گرفتم.  به ستتمتش رفتم و اا

شم متوجه مرد جوان سرش را پا یکه رو یا شسته بود و  اخته اند نییتک مبک ن
ستترش را باال آورد و من تنها  یگرفتم کم شیرا جلو ینیستت یبود شتتدم. وقت
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و به  انداختم نییستترم را پا عی. ستترنمیبلندش را بب یمژه ها ی هیتوانستتتم ستتا
 رفتم.  یب یسمت ب

 یه گوشتت یشتتش نفره  زیم یرا رو ینیو بابا ستت یب یبه ب یاز تعارف اا بعد
 سالن گذاشتم.

 با اجازه.-
 بلند شد.  یخانم خسرو یخروج داشتم که صدا قصد

 کنارمون باشه؟ یا قهیجان اند دق دیخورش دیدیاجازه م یبهرام یآقا-
ا بابا ماندم. ب میانداختم و منتظر تصتتم نییستترم را پا دم،یلب گز ناخوداگاه

 د بابا و اعالم موافقتش تعجب کردم.شا یصدا دنیشن
گره  شیوهاو ابر دهیرنگش پر یب یدو نفره نشستم. ب یکاناپه  یرو یب یب کنار

که دق گاه کردم  با ن با به  خانم خستترو قیخورده بود.  گاه م یبه پستتر   ین
 . را منظم کنم میکردم نفسها یرنگ و سع ینگاهم را دوختم به فرش الککرد. 

 کاره مانده بود را ادامه داد.  مهیه با آمدن من نک یحرف یخسرو یآقا
 یول م؛یمن و همسرم دختر عمو پسر عمو هست ،یبهرام یکردم آقا یعرض م-

صرار س میمعتقد م،یندار یلیبه ازدواج فام یکاًل ا سر  ریرو تقد یجفت هر ک
 . دهیراهش قرار م

 کرد. دییتا نیغمگ یمطمئن و با لحن بابا
 .نطورهیبله، هم-

صدامادرم  ادیزدم به  حدس  نیهمراه بود غمگ با تحکم شهیکه هم شیافتاده، 
 بود گرفت. یکنارم خال شیکه جا یمادر یدلم برا یشده بود. لحظه ا

 ادامه داد. یخسرو یآقا
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 . هیبهمن پسرم و البته تنها فرزند ما،  کارشناس معمار-
ال بود س کینم.  گوش ک قتریو دق اورمیرا باال بسرم  یحرف باعث شد کم نیا

که  فارر  یبود و حاال با کستت یمعمار یانتخابم رشتتته  نیو آخر نیکه  اول
 سالن نشسته بودم، آنهم به عنوان خواستگار.  کیرشته بود در  نیا کیالتحص

شه و از اونجا ستیب- سال سه  سرها یهایکه اهک باز ییو  دوره و زمونه  نیا یپ
 کنه.ازدواج  عتریکه سر میگرفت میتصم ستین

 قیعم ینگاهم را به ستتمتش کشتتاند. با لبخند ینگاه خانم خستترو ینیستتنگ
 انداختم.  نییرا پاو سرم  زدم یلبخند می. نکردینگاهم م

 نیشتتده و البته به ا سیکه از زمان پدر من تاستت یدر حال حاضتتر تو شتترکت-
شغول به کاره، ول سعت و اعتبار نبوده م شرکت یداره که برا الیخ یو  یخودش 

 کنم. یکه بخواد کمکش م یکنه و قطعًا من به هر نحو سیاست
 دیپرس بابا

 رفتن؟  یسرباز-
 خوشبختانه به خاطر صاف بود کف پاش معاف شد. -

 گرفت.  یم یشتریب تیلحظه لحن شادمان بابا رنگ رضا هر
 .هیعال-
سئله ا- صد درصد به  نهیا عنوان کنم دیمونه و با یم یکه باق یتنها م که بهمن 
الله کنه. ان ش سیکر رفتن به تهرانه، دوست داره شرکت خودش رو اونجا تاسف

ش شه خور شما م بت با  یلطف کنن و بهمن رو همراه دیجان با دیاگر جواب 
 کنن. 
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 بلند شد.  یب یب یصدا باالخره
 کنه؟  یبره تهرون زندگ دیخورش یعنی-
 لب باز کرد  یخانم خسرو نباریا و
هر اقدر با هم تنها  شتتونینوم؟  اتفاقًا اول زندگداره حاج خا یاه اشتتکال-

 باشن بهتره.
اراحت ن یب ینبود و مشخص بود از سوال ب یاز لحن آرامش خبر نباریکه ا بابا

 شده جواب داد 
 بهتره.  یلیخ نطوریبله، ا-
 نکرد و حرف آخر را زد  یبه حرف بابا توجه یب یب

 . میفکر کن دیما با-
شدم ولبود و متوجه  نییپا سرم سنگ ینگاهها ن سالن را پرک ینیسکوت  رده که 

 کرد. شتریبود اضطرابم را ب
 بلند شد.  یخسرو یلحظه بعد آقا اند

ان شالله که با جواب م بتتون  م،یشیما مرخص م یبهرام یشما آقا یبا اجازه -
 .دیکن یما رو شاد م

 زد و نگاهم کرد. لبخند
 ته. به دل من و خانمم نشس یلیجان خ دیخورش -

 .ستادمیبلند شد و پشت سرش همه بلند شدند. به اجبار ا بابا
 شماست.  زیکن دیخورش-
 یب قیتند و عم ینفسها یدانستم صدا یکرد. م یمرا هم عصب یحرف حت نیا
 است.  یبود هم به خاطر فشار عصب ستادهیا که کنارم یب
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 نور اشم ماست. -
سر ب از شت  شدند پ شان رفتم. کاش جرات بد یبرا یب یسالن که خارج  رقه 
 یکه خواستتتگارم بود نگاه کنم. فقا موها یتوانستتتم به مرد یکردم و م یم

 ثبت شده بود.  بلندش در ذهنم یخوش حالت و مژه ها یپرپشت مشک
را  شیدشا عیسر یلیبابا که خ یبه سمت اتاقم رفتم.  صدا یاز خداحافظ بعد

 محکم کرد. نیرا بر زم مینشان داد پاها
 بود.  یپسر خوب یلیبودن، پسرشونم خ یخوب یخانواده  یلیخ-
 که بابا بشنود گفت  یطور یلب، ول ریو ز یعصب یباصدا یب یب

 انگار الل بود، هَمش باباش حرف زد. یآره، ول-
 رو کرد به من.  یعصب بابا

 برو تو اتاقت. -
 تند کردم و به اتاقم رفتم. قدم
مع را ج می. پاهانیزم یدم و ُسرخوردم روبه در دا هی. تکدیکوب یمحکم م قلبم

سرم را تک شاد بابا، واقعًا نم ،یب یدادم به در. اخم ب هیکردم و  س یلحن  تم دان
 اکار کنم.  دیبا

 بابا آمد. یعصب یصدا
 دختره با من مخالفت نکن.  نیا یجلو گهید ،یب یب-
بدبخت م نیا یدستتت یدستتت یتو دار- م نگ یچیه یگیم ،یکن یدختره رو 
  ؟یدلت خواست بکن یهر کار سمیاو

 را بلند کرد.  شیصدا بابا

http://www.roman4u.ir/


 43 فردا زنده میشوم

  د؟ید یکه تو خوابم نم یخوام بدمش به کس یکنم؟ َبده م یم کارشیدارم ا-
سره ا نیتو از ا- شو داد به  ادتیمش باقر  ؟یدون یم یپ سته گل رفته؟ دختر د

د رتو تهرون جولون داده بود، مش باقرم فکر ک یپستتر برادرش، پستتره از بچگ
 بّچش رو گذاشتن تو ب*ر*لش؟  یجنازه  یدیند شه،یپسر برادر که بد نم

 تر داد زد. یعصب بابا
ست که برادرش  یمش باقر ک- شه؟ ا ایه سرش با شون  نایپ سرو رو کالس از 
حاال که شتانس در  یخوشتشتون اومده ول نیا یدونم از ا یاصتاًل نم باره؛یم

 رم از دستم در بره. دختره رو زده امکان نداده بذا نیا یخونه 
 . میلرز انداخت به دستها شتریب یب یبغض آلود ب یصدا

  ه؟یمامان شیتیکه ت یدست کس یگوشتو بد گریج یخوا یارا م-
  ؟یمامان شیتیت یگیتموم م یتو به اون پسر همه ا ؟یمامان شیتیت-
سرش بخوره وقت هی ش؟یدیند- ش یکلوم حرف نزد، ُفُکک کرافاتش تو  ش به ا

 ابا ننشه. دهن ب
 آورد.  نییرا پا شیصدا بابا

صاًل گ- شه، همون ننه بابا ا میریا شش به دهن بابا نن سند نیا  دن،یدختره رو پ
 پس هواشو دارن.

سره  یخفم کرد- شوهر م ینادون، مرد یپ شه  شش به دهن بابا  شه؟یکه ا
  ده؟یاصال اه وخِت شوهر دادن خورش شمیملتفت نم

 . یمنو داشت یهم سنش بود یوقت یگفت یخوبه همش بهش م-
 .مهیاون مال زمون قد-
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با من جرو بحث نکن، فردا پس فردا که  کیحرف من  ،یب یب نیبب- کلومه، 
ست ا انیب یگیزدن م زنگ سالم. وقت نیببرن، هم رنیدختره رو بگ نید  یو وال

ماشتت با  و  داد و رنگ راژیو ابونیتو خ ایخودش م ک دختر تهرون نیپس فردا 
 .نیکنیلباس عوض کرد دعاشو به جون من م وارنگ

 زد  ادیفر یب یب
ش کم ذارم،یمن نم- سه خور ش دیوا که حاال بذارم بچمو حروم  دمیزحمت نک
 . یکن

 زد. ادیبلندتر فر بابا
 نره من باباشم. ادتی ،یب یب-

 مدیوقت نفهم چیشکست. ه میاز ناخنها یکیو  یموکت توس یزدم رو انگ
ه انگار داشت ک یرفتار یول نکرد،تمیبهم توجه نکرد. اذ وقت چیدارم، ه ییبابا

 نداره.  یانگار دختر ستم،ین
. یب یب زیم شتتم،یآرا زیاتاق خواب مادرم بود و م یمیقد یاتاقم پرده  ی پرده

سفارش ب یاز کارگرها یکیتختم را  ست کرد و ب میبرا یب یبابا به  دو  یب یدر
 ینبود اگر دوستتتم داشتتت، اگر کم مهم میبرا نهای. اشیتا تشتتک انداخت رو

 .دادیتوجه نشان م
 افکارم را پاره کرد. یرشته  یب یب یصدا

  ؟یکنیو انقدر بهش ظلم م یباباش ؟یتو باباش-
خورده  گذاشتتتم درس بخونه ظلمه؟ انقد دادم نکهیبهش کردم؟ ا یاه ظلم-

 ظالم؟ یگیبراش کم گذاشتم که بهم م یا ک؛یف یکه شده اندازه 
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وقت حاضتتر نبود جر و  چیه کرد،یبار اول در هال با بابا بحث م یبرا یب یب
دم زدند و من دعا کر یپرده حرف م یب نباریا یبا بابا را بشتتنوم؛ ول شیبح ها

 بحث تمام شود. نیزودتر ا
 دهن منو وا نکن ارسالن. -
 یروم برد یدق منو جلو ی نهییکه پونزده سال آ ییشما دهن منو وا نکن، شما-

 . تهیاون فکر کردم دلخوش ومدیو من صدام در ن یردو آو
 اش گم شد. هیگر انیم یب یب  یصدا

  ؟یشد که انقده ظالم شد یبزرگت کردم؟ ا نطوریا یِک -
شار حرفها یب یب سرم را رومیکرد یم هیبابا گر یدر هال و من در اتاق از ف  ی. 

 خفه کردم. میگذاشتم و هق هقم را کف دستها میزانوها
  بابا از بغض دو رگه شده بود یصدا

بعد از اهار ستال که عاشتقش بودم دادنش بهم  یستارا رفت. از وقت یاز وقت-
 نموند برام.  یول
 زد  ادیفر
 با کله بندازمش تو عسک سارا رو ازم گرفت.  خوامیکه م یدختر نیهم-
  ه؟یا دیخورش ریتخص-
 گهید؛ حاال هم دمن زنده بو یاومدنشتته، بودنشتته، اگه نبود ستتارا رشیتقصتت-

ند یزیا خوامینم خداو به  به ا یبشتتنوم،  باال   نیخدا بفهمم جواب ستتر 
ستگارا داد  گهی. امروز دینیکه رنگمم نب شمیو نابود م ستین یجور هی یخوا

 قاتک سارا. ایمن،  ای ،یب یب یانتخاب کن دیبا
 شد.  شتریب هق هقم یب یب یخفه  یصدا با
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 ؟یفهم یبرنش تهرون المروت مب خوانیکنم ارسالن، م یآقت م-
 یخودت، فکر کرد شیمن حرفامو زدم، بهت گفتم ورش دار ببرش شتتهر پ-
شه بهتره، فکر کرد نجایا شم ول یبا سر شد ب یمن باال  گاش هر وقت ن ،یب ین

م. کن یبه زور تحملش م یول ستتتمی. ازش متنفر ندمیستتارا رو د  یکردم اشتتا
 ازنگ نندستت ،یب یگفتم بهت ب ؟یاببرنش تهرون ببرنش، بمونه که  خوانیم

 بره.  دیدختره با نیجلو پام، ا
 خودم.  شیپ برمشیم-
 خودمم راحت شه. الیکه خ دمیشوهرش م گهیحاال د ،یب یب رهید گهیحاال د-

رفت تا به اتاقش برود  یباال م یاوب یکه از پله ها نشیسنگ یقدمها یصدا
 . ستین یظرن دیتجد چیه یکه گرفته جا یمینشان داد در تصم

و مچاله شتتدم، از  دمینازکم خز یپتو ریرا عوض کنم ز میلباستتها نکهیا بدون
 درد، از غصه. 

انقدر ناراحت استتت که  دمیکه کنار اتاق من بود فهم یب یدر اتاق ب یصتتدا از
 داده امشب با من صحبت نکند.  حیترج

ابا مروز بکه ا ی. ارا رفتیو تنهام گذاشتتت یدونستتت یستتخته، م یمادر ی"درد ب
ست یبهم بگه قاتک؟ م ست یم ،یبر یخوا ش یخوا شه؛ ول ،ینبا س یبا ِر به ارا 

ستتتارا؟ ارا  یآوردن قاتک جونت آرزو کرد یآوردن من؟ ارا نه ستتتال برا ایدن
من  دیبود نبا اگر بنا به نبودن ای یرفتیم دینبا ایبا رفتنت بابا هم رفته.  ؟ینموند

 ." یاوردیم ایرو به دن
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 گریبود که حس کردم واقعًا د قیبه قلبم زد آنقدر عم شیبا با حرفهاکه با یزخم
شتتهر و از  نیبود که از ا نیدرستتت هم میتصتتم دیشتتا ستتت،یمهم ن زیا چیه

 دور شوم. شیاشمها یجلو
××××× 
 ادیا به . بدمیرا شن یب یب ینجوا یزنگ تلفن خوابم سبک شد، صدا یباصدا

 یو رو دمیام کشتت ختهیدرهم ر یهامو انیم یبابا کالفه دستتت یآوردن حرفها
 زدم. یآهسته در را باز کرد. لبخند کوتاه یب یتخت نشستم که ب

 . یب یب ریصبح بخ-
 آرزو کارت داره.  ایدخترم، ب ریصبح بخ-

 را فشردم. میرا شانه زدم و اشمها میسوخت. با انگشتانم موها یم میاشمها
 . یب یب رمیگ یبگو باهاش تماس م-
سهاحر چیبدون ه  ست و رفت. لبا شب قبک تنم بود و حاال  ییف در را ب که از 

 رفتم. رونیکاماًل اروو شده بود عوض کردم و ب
 بخور.  توییناشتا ایب-
صورت ب یبا نگاه کوتاه  شب بد یب یبه  شدم او هم  را گذرانده. در  یمتوجه 

 حلقه کردم و اانه ام را شیبود که دستتتانم را دور شتتانه ها یاا ختنیحال ر
 شانه اش گذاشتم.  یرو
 .رهیگ یدلم م یغصه بخور ،یب یغصه نخور ب-

 بغض داشت.  شیصدا
صبان ر،یباباتم به دل نگ یتو نگران نباش، خدابزرگه. حرفها-  یزیا هید بو یع

 گفت.
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 .دمیاش را ب*و*س گونه
 . ستمینگران ن-

 بودم که آرزو آمد. زیجمع کردن م درحال
 حالتون اطوره خانم؟  ،یاشم رنگ ِی سالم بر عروس تپل-
خت تو ب*ر*ل من و روستتر فشیک ندا خت رو شیرا ا ندا باز کرد و ا  یرا 
 .فشیک
 کن.  فیبرام تعر ایرو بذار تو اتاق ب نایبدو ا-

شپزخانه رفت. وقت خودش سمت آ شدم در حال خوردن  یبه  شپزخانه  وارد آ
شم به ب ریصبحانه بود و ز  یب یه بابرو ببا  دیمن را د ی. وقتکردینگاه م یب یا

 اشاره کرد ولب زد 
 شده؟  یا-

 جواب دادم. آهسته
 . گمیبعدًا بهت م-

 در را بست.  م،یاتاق شد یصبحانه اش را خورد و راه شهیاز هم عتریسر
 شده؟  یزود بگو ا-

کردم. در ستتکوت  فیتعر شیرا برا زیاتخت نشتتستتت و من همه  یرو کنارم
  دیگوش کرد و آخر پرس

  ؟یکن کاریا یخوا یحاال م-
 زدم.  پوزخند

 . گهیم یبابا ا نمیبب دیتونم بکنم؟ با یکار م یا-
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 در هم رفت.  شیاخمها
 حرف بابات که معلومه.-
 . گهیبرم د دیخواد با یمن رو نم یوقت-
 باهاش حرف بزن خب. -
 قاتک؟  گهیبهم م یبگم وقت یا-

 انداخت و سکوت کرد.  نییرا پا سرش
  ؟یریتو پنج شنبه م-

 جواب داد  کردیم یکه با انگشتانش باز نطوریهم
 دارم که تهران راحتتره. دیخر یسر هی اد،یاهارشنبه به احتمال ز-

 رفت.  ادمیبابا  یبود که حرفها نینبودن تنها دوستم انقدر سنگ غم
 فردا؟  یعنی-

 و اشم بستم. دمیتخت دراز کش ینگاهم کرد.  رو رهیرا بلند کرد و خ سرش
  ؟یایم یک-
 دونم. ینم-

 بود که سکوت کردم. نیانقدر سنگ بغضم
 . دیخورش زنمیبهت زنگ م-

 مانده فکر کردم. یگرفته بود و من به تنها روز باق شیصدا
××××× 
 آرزو انواع و اقسام مرباها را گذاشت در ساو و داد دستش. یبرا یب یب شب،

 دخترم. ریسفرت به خ-
 را در آ*ر*و*ش گرفت.  یب یب آرزو
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 کردم. تتونیسال انقدر اذ نهمهیا دیببخش ،یب یم بممنون-
 به آرزو نگاه کرد. الیخ یب بابا

 به بابا سالم برسون.-
 اشم به بابا نگاه کرد.  ریز آرزو

 رسونم. یرو م تونیبزرگ-
 بود.  یشناختم، از بابا عصبان یرا م نگاهش

 .در برگشت و نگاهم کرد یدر بار با او رفتم، جلو یحرف تا جلو بدون
 برم. گهیخب، من د-

 را فرو دادم. بغضم
 برو.-

 و محکم ب*ر*لم کرد. دیرا ب*و*س صورتم
 . رمیگ یمراقب خودت باش، زود باهات تماس م-
 باشه.-

ادم و به د هیتک رویرفتم و ستترم را به ت قیرفت و من به آالا رونیاز در ب عیستتر
 سکوت شب گوش دادم. 

شتتکستتت. از  یند ستتکوت را مکرد یپارس م یبار که گاه یستتگها یصتتدا
ستاره ها نگاه کردم. دلم گر یبرگها یالبال ست، عم یم هیدرختان به  و  قیخوا

 که داشتم بغض بود.  یزیتنها ا یپر صدا؛ ول
 میمهااش شدیم دهیکف بار کش یسنگها یکه رو یب یب یهاییدمپا یصدا با

 باز شد. 
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  ؟ینشست نجایارا ا-
 . یب یخورم ب یهوا م-
 .یچایسرده دختر، م بار یشبا-
 . امیم-

 شانه ام انداخت.  یکه همراهش بود را رو یژاکت
 تو.  میبر ایب ؟یکه ا یخور یغصه م ینشست نجایساعته ا هی-

 دادم. هیتک رویسرم را به ت دوباره
 . امیم ،یب یب امیم-
 میو پرشتتتاب در زدند که از جا یدر بلند شتتد. آنچنان ناگهان یصتتدا کبارهی

 .دمیپر
اش بار را پرکرد.  هیگر یباز شدن در آرزو را در آ*ر*و*شم حس کردم؛ صدا با

 محکم ب*ر*لش کردم.
  نمت؟ینب یبرم؟ اطور یاطور-

کنم، عطر  شیراه هیخواستتتم با گر ینم یکرد، ول یداشتتتت خفه ام م بغض
شش  دمییبدنش را بو شردمش و در گو ستم. محکمتر به خود ف شمانم را ب و ا

 زمزمه کردم 
 .ریم تماس بگباها-
 خش دار گفت یهق هق باصدا انیم
 کنم؟  داتیپ یاطور یبر نجایاگر از ا ،یاگر بر-
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. انقدر غم در دمیرا نوازش کردم و گونه اش را ب*و*س شیموها یروسر ریز از
بزرگ در گلو و  یحس شتتده بودم. تنها حستتم داشتتتِن بغضتت یدلم بود که ب

 در قلبم بود. ینیسنگ
 . یکن یم دامیهر جا برم پ-

 آرام شد. صورتش را در گردنم فرو برد.  شیصدا
 دوستت دارم خواهر تپلم. -

 دو کتفش زدم و عقب رفتم. انیم یآرام مشت
 . ینیف نیمن هم دوستت دارم ف-
 ام زد.  ینیب یسر انگشت سبابه اش رو با
 . یخپک خودم یهم بگ یهر ا-

 را قاب گرفتم.  صورتش
  ؟یمراقب خودت که هست-

شکها انیو از م دیابر لب شک یها لهیکه ت ییا صور کرده بود به  یم اش را مح
 شد. رهیاشمانم خ

 باش، باشه؟هستم، تو هم -
 انگشتانم قالب کرد.  انیرا م انگشتانش

 نره، باشه؟ ادتیمن رو -
 را حس کردم و باالخره بغضم سر باز کرد.  میتر شدن گونه ها

 باشه.-
 شه؟ دوستت بمونم، با نیبهتر شهیهم-
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 .دمشید یم تار
 باشه. -
 ، باشه؟ گردم یمن برم د،یخورش رهیمن رو نگ یجا یکس-
 هق هق لب زدم انیم
 باشه.-

 . دیکش قیکرد به درختان و اشم بست و نفس عم رو
 .دیخورش شهیتنگ م نجایا یدلم برا-

 باز کرد.  اشم
 .دنهامونیو دو کیبار یکواه  نیهم ،یب یب یبرا-

 کرد.  به بار شب زده رو
که  مش باقر ی. براشهیدرختها تنگ م نیا ونیم دنیکردن و دو یباز یدلم برا-

صًا پا  میتا گلهاش رو لگد نکن کردیبا اوب دنبالمون م صو و ما موقع فرار مخ
 .میذاشت یرو گلهاش م

شکم ب با سم بند آمده بود. م شد،یم شتریهر جمله اش بغض و ا س ینف  دمیتر
 پلک بزنم و رفته باشد. دمیترس یحرف بزنم و برود، م

 فشردم. شتریرفتم و انگشتانش را ب جلوتر
عوض کردن دفتر مشقهامون،  یتو ، برا یتنگه؛ برااالن دلم  نیمن از هم یول-

ضور زدن به جا یبرا شت  یتو کالس، برا گهیهمد یح ست مکتین هیپ ش ن ن
 تنگه. زیهمه ا یبرا باتو، دلم
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 قهیدانم اند دق یگذاشتتت. نمشتتانه ام یکرد و ستترش را رومحکم ب*ر*لم 
که ده سال  ینشدم از عطر آ*ر*و*ش ریس یگذشت، اند ساعت گذشت، ول

 . بود زتریخواهر عز کیاز  میبا من سر کرد و برا مییتنها یروزها یپا به پا
 .ام ینیب یفاصله گرفت، اشمانش قرمز شده بود. لبخند زد و زد رو یکم

 دماغت قرمز شده.-
 .دمیام و خند ینیب ریز دمیت کشپشت دس با
 توئه خب.  ریتقص-
  م؟یبکن یکار هی-
  ؟یاه کار-

 به هالل ماه کرد.  رو
 شیپ میو تصور کن میبه ماه نگاه کن میساعت هر جا که بود هیهر شب سر  ایب-

 برسونه.  یکیتا به گوش اون  میبه ماه بگ میدار یهر ا م،یهم
 را پاو کردم. میاشکها

 ه خدا. ب یا وونهید-
 من کرد. روبه

  د؟یباشه خورش-
 .وونهیباشه د-
 .ازدهیساعت -
 .ازدهیباشه ساعت -
 بود. قیشد، نگاهش عم رهیخ میاشمها به
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 . دینکن خورشفراموشم -
 وقت.  چیه-

 فرستاد و لب زد  یب*و*سه ا میدور شد و برا یکم
 دوستت دارم.-
 .دمیبغض خند با
 منم دوستت دارم. -
 کنم.  ینم یخداحافظ-

 است. میدانستم تازه اول بغضها یاشمانم پر شد و م دوباره
 رفت. رونیاز در ب عیتکان داد و سر دست

غرق  شیشانه ام گذاشت، برگشتم؛ اشمها یدست رو یب یکه بسته شد  ب در
دم. دستها پناه بر نیاشک بود. دستانش را باز کرد و من به آ*ر*و*ش مادرانه تر

 . شیزدم به شانه هاهق هقم بلند شد و انگ 
 . یب یرفت ب-

 .میموها یرو دیکش دست
 گرده دخترم.  یبرم-
 گرده؟  یبرم یک ؟یک-

که دو نستتک با  یزن کردیمرا درو م یها ییبغض داشتتت، خوب تنها شیصتتدا
 من فاصله داشت.

 گرده ننه، غصه نخور. یبرم-
 .ترکهیدلم داره م ،یب یرفت ب-
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 ق،یآالا ریز دیمرا کش یب ینگ شده بود. بنفسم ت راهنم،یپ ی قهیزدم به  انگ
  گذاشتم. قیوسا آالا یکواک اوب زیم ینشستم و سرم را رو

 گذاشت.لرزانم  یشانه ها یدستش را رو یب یب
 .شاللهیگرده ا یبرم اد،یمادر، نرفته که ن یخوریارا انقده غصه م-

 بلند کردم.  سر
 چکسیارا ه ه؟ینجوریامن  یفردا؟ پس فردا؟ ارا زندگ ؟یب یب ادیم یک-

 مونه؟  یبرام نم
مهمتر از همه خدا رو  ،یباباتو دار ،یدختر، تو منو دار یزنیم هیحرفا ا نیا-

 . یدار
 فیدبه ر فیشدم به رد رهیاشک خ انیبود، از م اریاخت یب میلبها یرو پوزخند

ن درختا انیکار شده م یسردرگم که با اراغها یانتها، به شاخه ها یدرختان ب
 نور، سردرگم. کم یکم نور؛ م ک من که بودم، ول یشدند، ول یم دهید

 . دمیکش قیعم نفس
 وقت بابا رو نداشتم  چیه یول به من درور نگو. شما رو دارم ،یب ینگو ب-

 . دیکش میموها یو سردش را رولرزان  دست
 هنوز سارا رو دوست داره. د،یبابات غصه داره خورش-
م نور، ک یفکر کردم که بود ول یشدم و به پدر رهیخ شدیکه کم نور م یالمپ به

 دخترانه ام.  یایدر دن دایکم پ
 دوست داشتن سارا باعث شده من رو دوست نداشته باشه؟ -
 سارا؟ مادرته دختر.  یگیارا بهش م-
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 بود. اریاخت یب پوزخندم
شما بود دیشا ،یب یب دمشیمن ند- شا دمینفهم یاون  اون  دیمادر ندارم. 

 یگفت ستتارا، من نم شتتهیبگه مامانت ... همبهم  دمیوقت نشتتن چیبابام هاز 
 .یا یعنیدونم بابا  یهمونطور که نم ،یا یعنیفهمم مادر 

 شد. رهیبه من خ شیاشکها انیم از
 . یب یبرات ب رهیبم-
وع پرنور شد و شر کبارهیرفت نگاه کردم.  یم یکه حاال رو به خاموش یالمپ به

 کردن. کرد به شدت ِپرِپر
بعِد اهار ستتتال رفتن و اومدن آخر امدون مادرتو  ،یباباتو بفهم دیبا یول-

شو ب ست سارا  کردن؛رونشیدادن د شدن همه َکِس هم.  شت؛  باباتم فقا منو دا
 جوِن ارسالن بود، نتونسته باور کنه سارا رفته. 

 هدیکوب نیزم یبا هر لحظه اشمک المپ رو میالمپ پرنور ماند. پا یا لحظه
که رو به مرگ  یزیا یزندگ یبود برا ینامنظم ضربه ها اه آهنگ نی. اشدیم

 بود. 
 تیوقت شتتکا چیخودمه؛ ه ریفهمم تقصتت یکه نم یزیا ،یب یفهمم ب یم-

. ومدیبار دنبالم ن کی. ارا ومدیبه مدرستته ن یجلستته ا چینکردم ارا بابا تو ه
 تیمادر. شتتکا نهکردن من نه پدر دارم  یمدرستته فکر م یارا نصتتف بچه ها

که  امرستتخته ب یگرفتنهاش؛ ول دهیند هاش،یمحل یب ؛یچیاز ه ،یب ینکردم ب
قاتک، که بگه آ  اشتتمش یکنه که جلو رونمیدق، که بخواد ب ی نهیبهم بگه 

 .یب ینباشم. سخته ب
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که روشن و خاموش  یشکست، م ک المپ یاز شدت بغض هر لحظه م میصدا
سال دشدیم شده بود. از  میعذاب برا نهمهیت اطاق گری. بعد از پانزده  سخت 

 بلند شدم.  میجا
نداره ب - کال   یکه م ییجا رمیم رم،یم نهیخواد من رو بب یاگر نم ،یب یاشتت

سر م سک ول رمیخواد؛ به قول خودش با  شه ب ادتی یتو ع ه ک یهر اتفاق یب یبا
 گردم.  یبر نم گهید فتهیب
 تر شد.  ظیغل شیابروها یگره  ستاد؛یا میبلند شد و روبرو شیاز جا 

  ؟یسرو صاحب یمگه ب ،یریگیم مایتصم نیاز ا یکنیتو واسه خودت م-
 گذاشت.  شیشانه ها یرا رو دستم

 .رمیمنم م ،یب یبرم ب دیبا گهیصاحبم م-
 کنه.  یم خودیاون ب-
شتته. ب کنهیم یکار هیبشتته،  دیبا گهیم یکه وقت یدون یبا خود، م ایخود  یب-

 نکن.  تیاذشما هم خودت رو 
 دستم. ریزد ز یعصب 

 بگو دلت رفته.-
 راه گرفت.  میگونه ها یرو میاشکها

شن و خاموش م  شدت رو شتم رو به بار، المپ به   توان ماندن گری. دشدیبرگ
 نفرت آلود بابا را نداشتم.  یفشار نگاهها ریز
صاًل ند- ضر ن یکه دلم رو ببره، ول یب یب دمشیمن ا ش ییجا ستمیحا  م کهبا

 تموم شد.  ،یب یدق. تموم شد ب ی نهیبشم آ
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 کیتار کیآن تکه از بار تار یروشتتن نشتتد. فضتتا گریخاموش شتتد و د المپ
 من. المپ اشمک زن سوخت، م ک دل من. ی ندهیبود؛ م ک آ

××××× 
ستم ستر کواک ریرا ز د شتم و به لو ست کرده بودم  یسرم گذا که با کنف در

 قیاز بابا انقدر عم یو ناراحت دهیند یسارا یآرزو، هوا یبرا یشدم. دلتنگ رهیخ
 را گرفته بود. یهر گونه حس یبود که جا

با ستترخوش و من گ انیو گر نیغمگ یب یروزها ب نیا با به  جیبود و  و گنگ 
 کردم. یآنها نگاه م یتکاپو
آنها گذاشته شده بود  یآمدن دوباره  یتماس گرفت و قرارها برا یخسرو خانم

دو  ی چهیقال ی هیحاشتت یآمد قدم زدن رو یه از دستتتم بر مک یو من تنها کار
 اتاقم بود. یمتر

سرم تکرار م یحرفها س یدق که م ی نهیقاتک و آ یو به کلمه  شدیبابا در   دمیر
 گونه ام بنشاند.  یتا بغضم را رو شدیدر سرم انقدر تکرار م شیصدا

 زیبود، همه اگرم باشتتد و ستترد  دیبا بهشتتتیاواخر ارد یهوا دم،یپتو خز ریز
 و زدیکرد که عروس شتتوم و بابا پوزخند م یدعا م یب یب شتتهیوارونه بود. هم

ش را خنده ا یبار اول صدا یو برا یکرد و بابا با سرخوش یم هیگر یب یاالن ب
 کرد. یدر بار رها م

شکها یروزها حت نیا خواندند و من به خاطر  یهم آواز نم یصبحگاه یگنج
 .شدمیم داریبابا ب یکارگرها یبا صدا صبح ها میها یداریشب ب
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هارنارنج را حس م ینه بو گرید نه برا یب کارگرها ِک  میکردم و  که   یمهم بود 
تا من نفس راحت یبه ستتر درختان م وهیم دنیا یبرا از نفس راحت  یروند 

 شوند.  یرها م وهیبار آن همه م ریکه از زبکشم  یدرختان
خواستم  یتوانستم، نم ی. نمدمشیدنم باال کشپتو ُسر دادم و تا گر ریرا ز دستم

 . میایب رونیاز رختخوابم ب
 دم. ش رهیخ دیر*ق*ص یخنک م میاتاق که با نس یو به پرده  دمیپهلو غلت به

صرارها یبودم و ب نگران سرانجام یکه م یب یب یحوصله از ا ارد. ند یدانستم 
 یزیز هر اا شتریه. بن ایدانستم درست بود  ینگران بودم که نم یمیتصم یبرا

ها من در شتترف  اهویه نیا ی. خارج از همه نمیخواستتت بهمن را بب یدلم م
ض یشناختمش، ول یبودم که نم یازدواج با مرد ستم هر اه  یمبودم،  یرا دان

 داند. یقاتک نم ایدق  ی نهیباشد مرا آ
××××× 

با  یتخت عروستتکم را برداشتتتم. عروستتک پاراه ا ریدستتت دراز کردم و از ز
شمها ساز مادرم بود و ب یژاپن یا ست  شم بابا به من داده  یب یکه د دور از ا

 بود. 
دن .  بدمیسرش مرتب کردم و به لبخند قرمزش خند یاش را رو یریحص کاله

را  شیمادرم لمستتش کرده بود. موها یکه روز یکواکش را لمس کردم، بدن
 انگشتانم تاب دادم.  انیم
 دلم گرفته کواولو. -
 را در آ*ر*و*ش گرفتم.  فشیتو آوردمش و بدن ظرپ ریز
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 ؟ " یی"سارا، کجا
 دمیبابا را از پشت پنجره شن یصدا

 اندبار بگم که شما دخالت نکن.  ،یب یدست از سرم بردار ب-
 . یلرزونیخدا ازت نگذره که تن سارا رو تو گور م-
 م.دادبه خود فشار  شتریبابا رعشه انداخت به بدنم و عروسکم را ب ادیفر
 تو هم.  رهیُکالمون م یاریاسم سارا رو ب گهیبار د هی-
 بچه امانت ساراس.  نیا ؟یفهمیتو ارا نم-
گار ُتِفش کردم ب یگیم یهمچ- نت ان ما با دارم شتتوهرش م رون،یا  دم،یبا

 که. کشمشینم
ض- سارا را سالن،  شو بنداز گریکه ج هیار َش س ریز یگو ست ک  یچیکه ه ید

  ؟یدونیازش نم
 نشست.  یب یب فینح یشانه ها یکه رو دمیبابا را د یستهاد ی هیسا
ه داره و ن یبه خاطر سارا بوده که تا االن تحملش کردم. نه بچه اش از من طلب-

 تونه طلبکار باشه.  یخودش م
دست بابا زد. صورتم را در صورت عروسک فرو بردم و اشمانم را  ریز یب یب

 د. کر سیو صورت عروسکم را خ گونه ام نشست یاشک رو یبستم و قطره ها
 اشمش، دوستم نداره" یبسه، بذار برم، بذار برم از جلو ،یب ی" بسه ب
ش یبابا که رو یها ییدمپا یصدا شد و ب یم دهیسنگها ک ه ب یب یشد دور 

 دنبالش رفت.
صورتش را لمس کردم. سر انگشتم را  یسیرا از خودم جدا کردم و خ عروسک

 تم. کواک گردش گذاش ینیب یرو
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ش میتخت قا ریکه نه تو ز ییجا میری. ممیرینگو، با هم م یچیه س،یه- نه  یب
 پتو.  ریمن ز

 ونریهق هقم ب یدهانم گرفتم تا صتتدا یمشتتتم مچاله کردم و جلو انیرا م پتو
شمش ب دمیترس یم یب ی، از دل ب دمیترس یاز بابا م نکهینرود. نه ا ه من که ا

 . ندیلبم بب یرو یاست تا لبخند
 با هم بلند شد.  یب یب یعصب یدر و صدا یصدا

 .برهیرو آب ببره تو رو خواب م ایبلند شو، دن-
 صورتم کنار زدم.  یرا پاو کردم و پتو را از رو میپتو اشکها ریز همان

 . دمیبد خواب شبید ،یب یب شمیاالن بلند م-
 . ستادیا میرا دور زد و روبرو تخت

  ؟یدییارا صدات گرفته؟ اا-
 . دمیکش میاشمها یشت دست روپ با
 جونم، خوبم؛ خواب بودم فقا. یب ینه ب-

 . ندیدانستم قرمز شده را نب یرا که م مینچرخاندم تا اشمها اشم
 .نمیبلند شو بب-
 . یب یب شمیبلند م-

و  دیعروسکم کش یرو یتخت نشست. دست یو رو دیکنار کش میرا از رو پتو
 خت. و تاب اندا چیبه دلم پ نشیغمگ یصدا

  ؟یدلت گرفته که عروسکتو ب*ر*ل گرفت-
 را به خودم فشردم.  عروسک
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 خوابم برد.  ینطوریکردم که هم یداشتم نگاهش م شبید ،یب ینه ب-
ست شمانش  ریز د شدم به ا صورتم را برگرداند. مجبور  شت و  اانه ام گذا

 نگاه کنم.
 ندادم.  ادیمن به تو درور گفتن -

ه و گود رفت یرا اشتتمها نیبود و ا شتتانیپر یب یب یکرد وقت یخفه ام م بغض
 . دادیقرمزش نشان م

 خوب خوبم. ،یب یگم ب یدرور نم-
 یو دستتتش رو دیکشتت یقیلحظه اشتتم از اشتتمم برنداشتتت. نفس عم اند
 تابدارم نشست.  یموها

 غصه نخور. -
 یبافته شتتده اش که از دو طرف روستتر دیستتف سینشتتستتتم و دو گ شیروبرو 
 دست گرفتم.  بود را به رونیب

 یکه موها یمن رو خورد یشتتما انقدر غصتته  ،یب یخورم ب یمن غصتته نم-
 .یکرد دیخودت رو سف

 . دیگونه ام کش یزد و دستش را رو یتلخ لبخند
هر  خنده و یبازم برا یول رهیگ یجونتو م یدونیدشمن آدمه، م نیزتریبچه عز-

 . یدیجون م شیَ ِگر
 گذاشتم.  شیپاها یرا رو سرم

 . یب یب شهیبرات تنگ مدلم -
 بغض داشت. شیصدا

 . یر ینم ییتو جا-
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اند ضتتربه به پشتتتم زد و من ستتر در  یب یشتتدت بغض ستترفه ام گرفت. ب از
 دامنش فرو بردم. 

 . یب یشه ب یدلم برات تنگ م-
 گونه ام نشست.  یدستش رو شیجوابم را نداد و به جا نباریا

 .دیانقده مظلوم نباش خورش-
توان  یمن حت یش انقدر قدرت داشتم که بتوانم حرف بزنم؛ ولکا شد،یم کاش

 بابا را هم نداشتم.  ینگاه کردن به اشمها
 صورتم انداختم.  یدامن بلندش را جمع کردم و رو نییپا
 . یب یب شهیدلم برات تنگ م-
 تخت افتاد.  یبلند شد و سر من رو کبارهی به
 کهیِ مو درآورد از بس با بابات بگو، زبونم  یزیا هیِد آخه بچه جون خودتم -

 به دو کردم. 
صدا یرو ستم و نگاهش کردم.  ش شد  یبار اول رو یبرا شیتخت ن من بلند 
ست. ا یانقدر م یول و  شیروبرو ستادمیشناختمش که بفهمم اقدر نگران ا

 دم. اسبان شیشانیام را به پ یشانیرا دور شانه اش حلقه کردم و پ میدستها
 .نجاستیونت برم، هر جا برم بهتر از انگران من نباش قرب-

 ام گذاشت و فاصله گرفت.  نهیس یدستش را رو
جا م- قدر حرصتتم م ؟یدون یتو از ک تاتون ان تو هم م ک  ن؟یدیارا هر دو

  رهیدنده و خ هی ،یبابات
 تکان داد . دیاشاره اش را با تهد انگشت
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 م. گذر ینمتا شوهرت بده ازت  یکن گاین ینیشیب نطوریاگه هم دیخورش-
 و گنگ نگاهش کردم.  جیمچاله شد، گ قلبم

 حرف بزنم. ذارهیبگم؟ اصاًل نم یمن ا یب یآخه ب-
خه باهاش حرف بزن؛ آ ایبارم شده ب هیکنه.  ینم یذاره، گوسفند که قربون یم-

 بشم زبون تو دختر. دیمن که نبا
و  ایاول یجلستته  یافتادم که برا یروز ادی. دمیاش خند یالیدر دل به خوش خ

 یحرف زد و من اصتترار کردم؛ جواب ب یب یدعوتش کردند، ستته روز ب انیمرب
 نگاه به من.  کیاز  غیدر یرا داد که کار دارد و وقت ندارد ول یب

 زنم. یجون باهاش حرف م یب یاشم ب-
 . دیرفت و در را به هم کوب رونیب

××××× 
ردم دم. در اتاق را باز کلب صلوات فرستا ریفرو دادم و ز یرا به سخت میگلو آب

ه بود نشست یکرم قهوه ا یراحت یو پا به هال گذاشتم. بابا روزنامه به دست رو
 سر برنگرداند تا مرا نگاه کند. یگذاشته بود، حت زیم یرا رو شیو پاها

ستم با یشد، نم یته دلم خال  شروع کنم. ب دیدان شم و اب یب یاز کجا  رو با ا
م اشت ریو حرف نزدنم شتد و ز ستتادنیوجه ستر پا ااشتاره کرد. کم کم بابا مت

 نگاهم کرد. 
 حرفتو بزن.-

. رفت یکف دستم فرو م میخشک شده بود و ناخنها تیم ک اوب کبر دهانم
  ن ارم کرد یاخم آلود اشم غره ا یب یب

  نگاهم کرد سر بلند کرد و با اخم بابا
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 تو اتاقت. برو یندار یحرف نجا؟یا یسادیاته؟ ارا م ک مجسمه وا-
 توانم حرف بزنم رو به بابا کرد. ینم دیکه د یب یب

 باهات حرف بزنه. خوادیم دیخورش-
 سر در روزنامه اش فرو برد.  بابا

 بزنه.-
ا ر میکردم حرفها یدوباره به من اشتتاره کرد. اشتتمانم را بستتتم و ستتع یب یب

 . دیبه ذهنم نرس یچیه یمرتب کنم، ول
 پوزخند زد. بابا

 دختره بلده حرف نیا ستتتیپستتره دو کلوم حرف نزد، ن گهیم یب یاونوقت ب-
 بزنه.

 .دیغر شیدندانها یو از ال یعصب یب یب
 دختر؟  یارا الل شد-

 روزنامه را ورق زد. بابا
 برو تو اتاقت. -

 توانم را به کار گرفتم و لب باز کردم. تمام
 تونم.  یمن ... من ... نم-

 د نکرد.روزنامه بلن یسرش را از رو بابا
 . شیَ بق-
و  یراحت ی. رها شدم رونمیتا بش دیبلوزم را کش نییکه کالفه شده بود پا یب یب

 انداختم. نییسرم را پا
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 بشه.  اروی نیزن ا ستین یراض دیخورش -
 روزنامه فرو رفته بود لب زد  میترح یکه در صفحه  یبا سر بابا

 ؟یخب که ا-
ض گمیم ؟یکه ا یا یعنی- ش شوهر یتونیبه زور که نم ست،ین یدختره را

 . یبد
س- شوهرش بده، خودش م ک بچه  یک ست به زور   نهیش یآدم م یهم نخوا

 ه. براش بهتر نیفهمه که ا یجو عقک تو سرش باشه م هیعقد. اگر  یسر سفره 
لب باز  یمبک بود فشار داد. به سخت یدسته  یبا آرنجش دستم را که رو یب یب

 کردم. 
 دور شم.  یب یاز بتونم  یمن .. من نم-

با گذاشتتتت رو با تا کرد و  مه را  نا را  ونیزیو کنترل تلو زیم یبا آرامش روز
 اشمم را زد.   ونیزیبرداشت،  نور تلو

 خشک خوردنت گذشته.  ریفکر کردم از وقت ش ده؟یم ریمگه هنوز بهت ش-
 انداختم، صورتم گر گرفته بود.  نییپا سر

 . بمیمن اونجا غر-
جایا- نه  ن متیمن غرهم ن هه. فکر کرد ب جایتا آخر عمرت ا یتونیم یبه را  ن

سه من درن نیا ؟یبچر صوال رو وا  مستیآرزو ن رتیغ یب یمن اون بابا ار،یادا ا
 . یکه ولت کنم واسه خودت ول بگرد

 سرد و سخت بود. شیصدا
شدم  بلند میاست. از جا دهیفا یدانستم ب یگونه ام راه گرفت، م یرو میاشکها

 اسباند نیرا به زم میحسش پا یب یاتاقم رفتم که صدا و به طرف
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شدختر، خوب گوش کن، اگه م ک آدم یه- سفره  ینین  ندازمتیعقد م یسر 
 شد؟  تیحال ابون،یتو خ

 ام بلند نشود. هیگر یدهانم گرفتم تا صدا یمشت شده ام را جلو دست
 .رمی... میچ... اشم، م-
 زد  ادیفر یب یب

 خودم. شیپ مشبریمگه من ُمردم؟ م-
به پرش نده، هراند م-  یگوشتت ریدختره جرات حرف زدنو از ز نیا دونمیپر 

حرف همونه که  ادیب نینچ، آستتمون به زم یکرده؛ ول دایشتتما پ یحرف زدنا
 گفتم.

بغضم فروکش کرد، سنگ شدم، سرد، سخت؛  م ک  کبارهیاتاق را که بستم  در
هر  که ینگاه م،یپا ریش زپشتتت ستترم، فر واریبابا، م ک نگاهش به د یصتتدا

 اشمانم ننشست. یوقت رو چیه یول دیارخ ییجا
××××× 

ْن - وَء. ْکِشُف یَ اْلُمْضَطرَّ ِإذا َدعاُه َو  ُب یِج یُ َأمَّ  السُّ
 شیو دل به آرامش صتتدا دیچیدر گوشتتم  پ یب یب یدعا یاذان صتتبح صتتدا تا

 دادم. 
د و مقنعه و اادر را پهن کرده بو یستترمه ا یوارد اتاقش شتتدم، ستتجاده  آرام
شتانش انگ انیشاه مقصود م حیرا قاب گرفته بود. تسب دشیصورت سف یگرد

 نشست.   یگونه اش م یرو یو با هر ذکر قطره اشک دیارخ یم
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ا ر حی. تستتبدمیاادرش را ب*و*ستت نییستتجاده اش نشتتستتتم و پا یزانو پا دو
نجره و اشم از آسمان محدود شده در قاب پ دیو به اشمانش کش دیب*و*س
 گرفت. 

  ؟ینمازتو خوند-
 خوندم. -

 را جمع کرد و من اشم به دستان لرزانش دوختم.  سجاده
 قبول باشه. -
  ؟یب یب ضهیمر یقبول حق باشه، کس-

 شانه اش انداخت و برگشت طرفم. یرا رو اادر
 دخترم.  ضیدعا مال آدم مضطر شَدست، نه فقا مر نیا-

 . شیاش، از بغض گلو هیته از گربه خون نشس یتاب خورد از اشمها دلم
 . یب یانقدر ناراحت نباش ب-

 و قرآنش را باز کرد.  دیکش یقیعم نفس
 قرآن بخون. نیبش ایب ادیآرومترم، تو هم اگر خوابت نم-

ه دوخت میبا دستتتان خودش برا یب یکه ب یاادر دم،یچیرا دور خودم پ اادرم
شهد برا سه میبود؛ پاراه اش را از م شد  یب یکه ب یروز آورد. تنها  از من دور 

 . ممیتینباشد  یب یکه اگر ب دمیو من همان روزها فهم
 را باز کردم.  حینشستم و مفات کنارش

 دعا رو تموم کنم. نیا دیاجازه بد یاشم، ول-
 گذاشت میشانیپ یرا رو شیکرد، لبها و نگاهم دیسرم کش یدستش را رو

 زمزمه کرد.  و
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 خداحفظت کنه. -
 گونه ام گذاشتم.  یو کف دستش را رو دمیرا ب*و*س قشیعق انگشتر

 ترسم.  یم یلیمن خ ،یب یبرام دعا کن ب-
را هم  لبش ری. ذکر زدیچیانگشتتتانش پ انیم حشیانداخت و تستتب ریبه ز ستتر

 صدا تکرار کردم. 
ْن - وَء. ْکِشُف یَ اْلُمْضَطرَّ ِإذا َدعاُه َو  ُب یِج یُ َأمَّ  السُّ

××××× 
رفتم. بابا به اهاراوب در  رونیه ام مرتب کردم و از اتاق بشتتان یرا رو اادرم

 داده بود.  هیآشپزخانه تک
 یزنیباهام حرف نم ؟یب یب یبشتتون یحرفتو به کرستت یخوایم ینجوریم اًل ا-

 بشه؟  یکه ا
ر حال د یب یسکوت بود. از کنار بابا رد و وارد آشپزخانه شدم. ب یب یب جواب

 ها بود.  وهیم دنیا
 . یخسته شد ن،یبش یب یب -

 انداخت.   یرا از سرم برداشت و به دقت تا کرد و پشت صندل اادرم
 .نیرو بچ اینیریش-
 اشم. -

 و راهش را سد کرد.  ستادیا یب یب یروبرو بابا
 کارا؟  نیا یا یعنی ،یب یحرف بزن ب-
 فرو بردم.  ینیریش ینگاهش کرد و من سرم را در جعبه  قیعم یب یب
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شت ینگاه هیاگه -  یدازخوره بن یو داره خاو م یبه قرآن که تو کتابخوَنت گذا
 . یفهم یم

 لب نق زد. ریکالفه سر تکان داد و ز بابا
 شروع شد. -
 کرد.   ینیفنجانها در س دنیاز کنار بابا رد شد و شروع به ا یب یب

ولش  ییجا هی ومد،یواستته بنَدش کرد و بنده به را ن یهمه کار یخداهم وخت -
ست ب کنهیم صراط در ش یصبرم اندازه  ستمی. من که خدا نادیتا به  ه،  اون با

 بکن.  یخوا یم یولت کردم ارسالن، هر کار
زده  رونیاشم به بابا نگاه کردم که صورتش سرخ شده بود و رگ گردنش ب ریز

 بود. 
  دته؟یراه جد نمیا ؟یولم کرد یا یعنی-
 .بابا زد ی نهیس یپوزخند زد و اند بار انگشتش را رو یب یب

 نره.  ادتیولت نکردم، آقت کردم، -
با  نطوریه ادلشکسته بود ک یلیخ یب ینشست. ب میو بغض به گلو دیلرز پشتم

 .زدیبابا حرف م
سکوت کرد، من و ب بابا شم به دهان بابا دوخته بود یب یاند لحظه  . بابا میا

 شد. رهیخ یب یدو قدم عقب رفت و به صورت ب
گ میزندگ ویآق نکرد-  نمیشتته؟ بدتر از ا یم یا یآق کن یکن یفکر م ه،یستتَ
 . یب یعشقته بکن ب یمگه؟ هر کار شهیم
 نگاهم کند انگشتش را به سمتم گرفت. نکهیباز هم بدون ا 
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نکن  فکر کنه،یمدختر گورشتتو گم  نیا ،ینر ای یبر نجایاز ا ،ینکن ،یآق کن-
 ،یب یب هشیبدتر م یرو بگ نایا شتریب یهرا ،یخونه نگهش دار نیتو ا یتونیم
 کنه. یگورشو گم کنه و م دیدختره با نیبفهم. ا نویا

 رفت.  یهر لحظه باالترم شیصدا
ه ب ی. از وقترهیگ یدختر جونمو، عشتتقمو ازم گرفت،  حاالم تو رو ازم م نیا-
کن تو اون ب نویا ،یب یب رهیپس م رهیم گمیم ی. وقتمیاومد گند زد به زندگ ایدن

 سرت.
با که با ترس عقب رفتم. با دیچیآنچنان در آشتتپزخانه پ یب یب یلیستت یصتتدا

توانستتتم از  یخشتتک شتتده بود. کاش م میگونه اش و من پاها یدستتتش رو
 نباشم، نشنوم.  شدیبروم، کاش م رونیآشپزخانه ب

 زد.  ادیفر یب یب
 یول ره؛یبره؟ م یخوا ی. میستتتین یتو از خون حاج ،یستتتیتو از خون من ن-

 ،ی. تو واسه من ُمرددمیبشه من پشت خورش یبکن تو سرت که هر ا نویتوام ا
 یخونه و عکسا فالیتو بمون و درو د رم؛یم نجایمنم از ا دیخورش یشب عروس

ستت خون گر شقت که االن داره از د دل َبَچمو  که ه. خدا ازت نگذرکنهیم هیع
 ،یزوندسو گرمویخدا ازت نگذره ارسالن که ج ،یدل منو خون کرد ویشکست

 خدا ازت نگذره. ؛یبچمو سوزوند
 یصندل یتا شد و رو شیشکست، آخرهم زانوها یلحظه به لحظه م شیصدا

 نهمهیرا ماساژ دادم. هضم ا شیو شانه ها دمیرها شد. به سمتش دو زیپشت م
سنگ کسچیدر حق ه ریخ یکه جز دعا یب یاز ب نینفر . دلم بود نینکرده بود 
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 ینم ابابفکر کردن به  یبرا ییجا یب یحال ب دنیبا د یبابا ستتوخت ول یبرا
 بود.  یب یب یماند. دلم خون ِ دل خون شده 

لرزان آب را خورد و ستتر باال کرد و به بابا  یآب به دستتتش دادم، با لبها یوانیل
 اشم دوخت. کردیکه هنوز مبهوت به او نگاه م

سالن، م یازجلو- ّشم برو ار ست اون یا  یکه نم یسک مونم تا بچمو بدم د
سارا بب ی. مهیکدونم  وخت  تا اون یموندم؛ ول شیتا آخر کنار امانت نهیمونم که 

 .رونیب نجایِاَشم نباش، برو از ا یجلو ادیز
×××× 

سرخ ستادهیکنار پنجره ا ش یبودم.  سا یبرگها یرو دیخور اخته اند هیدرختان 
 میراکندن از بار ب دل یحت دمیزد و من تازه فهم یم یسبز به نارنج یبود، برگها

 سخت است. 
 .دیدر سرو کش یاز ال یب یب

  ؟یحاضر-
و تاب  چیترس قلبم را پ یبرنگرداندم، دل گرفته بودم و تنها. بدتر از هر حس رو

 داد.  یم
 حاضرم.-

 رفت. رونیتخت گذاشت و آهسته از در ب یاتاق شد و اادر را رو وارد
د و من آم ینم یب یاشم ب ید و جلوتمام بعد از ظهر بابا در اتاقش نشسته بو 
 یتفاوت بود امروز از من متنفر شده؛ برا ینسبت به من ب یدانستم اگر روز یم

 دانست. یگفت مرا مقصر م یب یکه ب یهر کلمه ا
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له ها پ یبابا که محکم رو یقدمها یکرد. صدا شتریزنگ در آشوبم را ب یصدا
از ورود  شیرا ستتر کردم و پشتتتد ضتتربان قلبم را باال برد. اادر  یم دهیکوب

 مهمانان به آشپزخانه رفتم. 
 رفت گفت  یکه به سمت در آشپزخانه م نطوریهم یب یب

 . ایصدات کردم ب-
 ترم کرد. نیغمگ گفتیشاد بابا که به مهمانان خوش آمد م یصدا
سم برا درو سا سخت بود، لحظه ا یکردن اح شت جانیه یخودم هم   اق،یو ا

 . یدیترس و ناام یلحظه ا
 نگاه کردم. رمیرنگارنگ در آشپزخانه به تصو یهشت ضلع یها شهیش تو

 میام را با انگشت شانه زدم، از تصور برداشتن ابروها یتونیپرپشت ز یابروها 
را  یروستتر یستتر دادم و گره  یروستتر ریرا ز میلبخند به لبم نشتتستتت. موها

 محکمتر کردم. 
و اادرم را دورم محکم  مختیر یاا عیبه خود آمدم؛ ستتر یب یب یصتتتدا با

فرستادم  یاز من دور شد جز اضطراب. صلوات یکردم. پشت در سالن هر حس
صدا شار دادم؛  سالن را ف سر به ز یو در  شد.  سکوت   ریناهنجار در باعث 

 لب زدم یانداختم و به سخت
 سالم. -

 قدم شد. شیپ یهم خانم خسرو باز
 ماهت دخترم. یسالم به رو-

 کرد.  یآرامشش آرامم م دنیلبخند زدم؛ د یو به خانم خسرو را باال آوردم سرم
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لحظه  یدادم که برا یکردم به خودم جرات م یتعارف م یکه اا یزمان تمام
ا ر شینگاه کنم.  انقدر در فکر بودم که متوجه نشتتدم ااهم شتتده به بهمن  یا

 م.دبودم و باز هم نگاهش نکرده بو ستادهیبه دست ا یخال ینیبرداشت و من س
ت. گذاشتت زیم یرا از من گرفت و رو ینیبه طرفش رفتم، ستت یب یب یصتتدا با

 شدم. یب یبابا به ب یمتوجه اشم غره 
 به حرف آمد یخسرو یاز در خارج شوم که آقا خواستم

قا- بد ،یبهرام یآ با هم  یا قهیجان اند دق دیبهمن و خورشتت دیاگر اجازه 
 شنا بشن.با هم آ شتریب دیصحبت کنند، به هر حال با

 دمیتصور تنها بودن با بهمن و بدتر از آن صحبت کردن با او آنچنان لبم را گز از
 خون را در دهانم حس کردم.  یکه مزه 

 فرش دوختم و آرزو کردم بابا مخالفت کند.  ی هیبه حاش اشم
 .دیجان بهتره تو بار صحبت کن دیخورش کنم،یخواهش م-

ود به شده ب کیکه تبد یاول بود پسوند اسم بار دم،یشن یاول بود اسمم را م بار
 آورد.  میو اشک به اشمها دیچیدر ذهنم پ شیدختره"، " جان" بود. صدا نی" ا

 کاش ..."  دم،یترس یبابا، کاش انقدر ازت نم یمهربون بود شهی"کاش هم
 درشت شده اش مرا به خود آورد.  یها اشم

 اشم. -
شدم بهمن به سالن رفتم و متوجه  سرم م سمت در  شت  را  ی. در وروددیآ یپ

 انداختم.  ریباز کردم و سر به ز
 .دییبفرما-
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شها رونیب یحرف چیه بدون سرش تن به بار شیرفت و کف شت   را به پا کرد. پ
 سرد دادم.

بار. بعد از اند  یرا دورم محکم کردم، پشتش به من بود و در حال بررس اادر
سمت آالا شها دهیشرفت و من به دنبالش ک قیلحظه به   یرا رو میشدم. کف

 نیکردم که محکم بر زم ینگاه م شیو به پشت کفشها دمیکش یها م زهیسنگر
 رفت. یم شیخورد و پ یم

نشست و اشم به بار دوخت، اند لحظه ماندم که اکار  یاوب مکتین یرو
 یاوب زیم ینگاهش رو دم،یرا د شیمژه ها هیکنم. نگاهش کردم و تنها ستتتا

 بود.
بار  نشستم و اشم به شیروبرو مکتیو لب ن دمیچیدر اادر پ ترشیرا ب خودم

 .دمیچیو خجالت به خودم پ جانیسوخت، از ه یدوختم. بدنم م
شم ریخود جرات دادم و ز به شم به درختان  الیخ ینگاهش کردم که ب یا ا

شمها شیدوخته بود و اخمها  نشیو لب پاب زدیبرق م اهشیس یدر هم بود. ا
 بود.  را به دندان گرفته

گره خورد و نفس  شیلحظه برگشتتتت و نگاهم را شتتکار کرد. ابروها کی در
 و دوباره اشم به بار دوخت.  دیکش یقیعم
عرق  یسرما دانه ها نیبرگرداند و منهم نگاهم را ارخاندم سمت بار. در ا سر
 ام نشسته بود.  یشانیپ یرو

ن گفت یبرا یزیاو. ا ایشتتروع کنم به صتتحبت کردن  دیدانستتتم من با ینم 
 داد.  یم ادمی یب ینداشتم، کاش ب
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شم سا ا سکوت  انیمش باقر که م ی هیبه  درختان در رفت و آمد بود دوختم. 
سنگ صدا نیبار  ص یضربان قلبم را م یبود، انقدر که فکر کردم   شیداشنود. 

 .  دیافکارم را بر
 ! یدونیاسمم بهمنه، حتمًا م-

با  نشست. شیاشمها یبار اول رو یشد و نگاهم برا دهیکش شیلبها ی گوشه
شه  ستش گو ش ش شیلبها یسبابه و  ست لبها یانگار م د،یرا ک را به  شیخوا

 برگرداند.  یحالت عاد
 دونم.  ینم یزیمن ا یول یدون یاز من م زهایا یلیخ-

 گرفت.  باز کردم حرف بزنم که کف دستش را طرفم لب
 که ... نهیه الزمه بگم اک یزیتنها ا م؛یشیآشنا مکم کم  ست،ین یازین-

 پرپشتش فرو برد. یموها انیو دستش را م دیکش قینفس عم دوباره
برات  جا،نیا امینتونم بهم  کباری یسال دیبرم شا یخوام برم تهران، وقت یمن م-

  ست؟یسخت ن
 .میلب باز کنم که باز دستش را گرفت روبرو خواستم

 یکنیهم که فکر م یون ستتادگاز خانواده به ا یفکر کن بعد حرف بزن، دور-
 گرفته بشه. هاتیخوام آرامشم به خاطر دلتنگ ینم ست،ین

گره خورد. رو به من کرد و نگاهم کرد و انگار متوجه شتتتد تند رفته  میابروها
 نشاند.  شیلبها یرو یلبخند کج

سئله ا- ستم، تو از خانواده ات دور م یجد یمن تو کار و هر م و منهم  یشیه
 یابت یب ستتتیقرار ن یمال هر دوتامونه ول یکه دلتنگ نهیظورم امن شتتم،یدور م

 .میکن
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 ریباشد. سر به ز شیحق داشت که نگران کارها دیباز شد، شا میابروها ی گره
ه هر حال کردم. ب یتحمک م دیو با یب ینبود جز ب یدلتنگ یبرا یلیانداختم، دل

ش ش برداشتم؛ نگاهوقت. نگاهم را از صورت چیگشتم، ه یبار برنم نیمن به ا
 کرد. آهسته لب زدم یم شتریاضطرابم را ب

 . ستین یمشکل-
 گذاشت و بلند شد.  شیزانوها یرا محکم رو شیدستها

 تو؟  میبر ستین یحرف ای گهیمشکک د-
 نداده بودم که راه افتاد به طرف خانه.  یهنوز جواب د،یرس یبه ذهنم نم یچیه
 تو میپس بر-

 نیبه ا یدانستتتم که صتتحبت کردن در مورد زندگ یم ینداشتتتم ول یا تجربه
 .ستین یکوتاه

زده و خجول وارد سالن  جانیخانه شد و من به قامت بلندش نگاه کردم. ه وارد
 ینم فیستتره به ستتمت مبک رفت و نشتتستتت و من بال تکل کیشتتدم. بهمن 

 نجاتم داد. یجیاز گ یخانم خسرو یدانستم به کدام سمت بروم. صدا
 دخترم؟  میکن نیریشدهنمون رو -

برداشتتت و  یانداختم. بهمن بلند شتتد و از قندان قند نییزده ستتر پا خجالت
 نشست.

شاد بابا به  ی. صدایو کف زد و به دنبالش خانم خسرو دیخند یخسرو یآقا
 حرکت داد. میپاها

 تعارف کن. ینیریش-
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 گذاشتم و رو به در رفتم. زیم یرا که تعارف کردم، ظرف را رو ینیریش
 . نیخودم بش شیپ ایکجا خانم، ب-
رفتم و کنارش نشستم. قدرت سر باال آوردن نداشتم،  یسمت خانم خسرو به

 . دیچیپ یدر گوشم م یخسرو یآقا یاز صدا شتریقلبم ب یصدا
 .میرسم و رسومات که ما در خدمت یمسئله  مونهیم ،یبهرام یخب آقا-

ه دوختم ک یب یشتتم به بصتتاف کرد و من ا یاش را با تک ستترفه ا نهیستت بابا
 یآ*ر*و*شش ول یبرا دیروحم پر کش یدر دستش مانده بود. لحظه ا ینیریش

 بود.  یدستم در دست خانم خسرو
 .دیشما نظرتونو بگ-

 دستم را فشرد و خندان نگاهم کرد.  یخسرو خانم
 منت.  ی دهیبه د دییبفرما یدختر منه، هر ا دیخورش-

 داشت نگاه کرد. ریبهمن که سر به ز یاهره  مبک جا به جا شد و به یرو بابا
سر منه، ول- رسمو  میتون یرسمه و نم دیهمونطور که فرمود یبهمن جان هم پ

 .میبشکن
 سکوت کرد و بعد ادامه داد  یکم

  د؟یبا صد و ده تا موافق-
سرو یآقا ستان گره خورده  ینگاه یخ سرش کرد و بعد رو به  یبه د من و هم

 بابا کرد. 
 دارم. یبهتر ادشنهیمن پ-

 نگاه کرد.  یخسرو یحرف به آقا یب بابا
 مشارکت در تمام اموال. -
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شمها ش یب یو ب دیبابا در حدقه ارخ یا شم از  ستش پودر  ینیریا که در د
سرو یآقا یشده بود گرفت و به اهره  ز با مهین یشد. بهمن با دهان رهیخ یخ

ک شتتده و پاو لبش ح یلبخند رو یکرد و خانم خستترو یبه پدرش نگاه م
 نبود.   یشدن

 کیرستته.  یم دیاز ستتهامش به خورشتت یمیشتترکت داره، ن هیبهمن تو تهران -
س صدیس یخونه  ش یمتر یو  سه دانگ به خور سهیم دیداره که  ه ب نیو از ا ر

 مال دخترمونه.  شیمیبخره هم ن یبعد هر ا
 ت. ناراح ایخوشحال است  دمیفهم یخواندم، نم ینم یچیبابا ه یاهره  از
 کمتون نکنه. یخدا از بزرگ-

 یباز بهمن و گره  مهیاز دهان ن ،یب یداشتتتم، از لحن بابا، از غم ب یبد حس
 . شیابروها
 حرف شوهرش را ادامه داد. یخسرو خانم

 حقشه.  هیمهر نینور اشم منه و ا دیخورش-
به خود جرات دادم و دستتتم را آزاد کردم.  د،یلرز یانگشتتتانش م انیم دستتتم

 ردم. نگاه ک یب یو مضطرب به ب دمیبود کش یروسر ریکه ز میموها یرو یدست
کرد؛ نگاهش اضتتطرابم را  ینگاه م یخستترو یاخم آلود به خانم و آقا یب یب
که ستت ستتتیآرزو افتادم که به خاطر ب یدختر خاله  ی هیمهر ادیکرد.  شتتتریب
از  و شدیمن ماز ثروت بهمن به نام  یمیازدواجشان به هم خورد و حاال ن شتریب

 بودند. یقرار معلوم همه راض
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 یب نی. نگاهم بدمیشن ینم یچیحول و حوش مراسم عقد بود و من ه صحبتها
د در کر یصتتحبت م یعاد یلیانداخته بود و بابا که خ ریکه حاال ستتر به ز یب

 رفت و آمد بود.
 بلند شده بود به خود آمدم، همه سر یخسرو یآقا یپا یبابا که جلو یصدا با

 بلند شدم.  عیپا بودند. سر
 حلقه.  دیو خر شیآزما یجان برا دیدنبال خورش ادیپس، فردا بهمن م-

 بابا نورباران بود.  یاشمها
 هفت صبح آماَدست.  دیحتما، خورش-

 گردنبندش را از گردنش باز کرد و به بابا نگاه کرد.  یخسرو خانم
  د؟ید یاجازه م-
 . دیاریصاحب اخت-

 بست گفت  یدنبند را به گردنم مکه گر یحال در
به من رستت نیا- به مادرش و بعد  و حاال من  دهیگردنبند از مادربزرگ بهمن 

 به عروس گلم.  کنمیم مشیتقد
 .دیرا ب*و*س میشانیرا قاب گرفت و پ صورتم

 کردم. ینگاه م نهیو من بهت زده به آ دیر*ق*ص یم یب یب یدر اشمها اشک
××××× 

 یم میموها یرو دیشده ام سنم را باال برده بود و تور سپ و رنگنازو  یابروها 
 .دیر*ق*ص

 انداخته بود.  هیام سا یشمی یاشمها یرو یمشک مکیخا اشم و ر
 ! یب یب شهیمنم؟ باورم نم نی... انیا-
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 شد.  رهیبه من خ نهیو از آ دیصورتم کش یدست لرزانش را رو 
 .دمیخورش یعروسک شد-

 شیگونه ها یرا از رو شیطاقت اشکها یره خورد، بتابش گ یدر نگاه ب نگاهم
 پاو کرد. برگشتم و محکم ب*ر*لش کردم.

 .یب ینکن ب هیگر-
 شانه ام گذاشت و بغض کرده گفت یبه پشتم، صورتش را رو دیکش دست

 دو کلوم باهات حرف بزنم. خوامیم ان،یمونده تا مهمونا ب یساعت کی-
صله ستش را م فا ستم گرف انیگرفتم و د تم. مرا به طرف تخت برد و نگاهش د

 محله نشست.  شگریآرا یرو
   گه؟یمحبوب خانم، دختر من آماَدست د یمرس-

 کرد.  یب یرو به ب کردیرا جمع م لشیکه وسا یخانم در حال محبوب
 جان؟  یب یبله، آماَدست، من برم ب-
 زد و اشم بست.  شیبه رو یلبخند یب یب

 و  به سالمت. خودت دخترم، بر یعروس شاللهیا-
سا محبوب شت و ب لشیخانم و شم  یرفت. رو رونیرا بردا ستم و ا ش تخت ن

ن نبود، م ی قهیسل زیا چیمن نبود، ه ی قهیدوختم که سل یدیسف یبه کفشها
سل ی قهیسل سرو ی قهیبهمن هم نبود،  صرار م نیبود که ا یخانم خ  یروزها ا

 جون.  نیریششد به  کیمن تبد یسع تیکنم و نها شیکرد مامان صدا
 گرفتم.  ینقره ا یدرهم سنگها یاشم از رجها یب یب یصدا با
 رو بهت بگم.  ییزایا هی دیبا-
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 به دهانش دوختم.  اشم
ستم جا- َست مادر یمامانتو پر کنم ول ینتون کردم. بد بودم، خوب بودم،  یوا

 حالل کن دخترم. 
 انگ زد.  میرا فشردم، بغِض آماده به گلو دستش

 شما ... ،یب یب هیفاه حر نیا-
 .دیحرفم را بر یتر از من بغض کرده بود ول سخت

شرمنده  نگو،یچیه- ستم مرد بار ب یشرمندتم،  سر پ ارم،یمادرتم اون نتون
 عاشق نشد، بابا هم نشد. یمن شوهر شد ول

 .دمیمرطوبش کش یگونه  یرا رو دستم
 عاشق بود.   یبابا پدر نشد ول ه،یانصاف یجونم ب یب یب-

 را تکان داد. سرش
دن کر یعاشتتق کنه؛یرو نم کارانیعشتتقش ا ِی نبود، نشتتد، عاشتتق که با امونت-

 .زایا نیواسه ا یداره با عاشق بودن؛ بچه ا ریتوف
 یه از بک ییکرد، گلها یم یملحفه باز یگلها یانداختم، انگشتم رو نییپا سر

 دادم. ینم صیوقت بود رنگش را تشخ یلیرنگ شدنش خ
 ...  یزور زدم ول یلیخکه  یدید-

 نگاهم کرد.  رهی. محکم و خدیکش قیرا پاو کرد و نفس عم شیاشکها
 یبدون دیشتتوهرت، با یخونه  یریم یتو دار ستتتت،یمهم ن نایا گهیحاال د-
  ؟یشُنفیم ،ینکنکاریا ،یبکن دیبا کاریا

 تکان دادم.  سر
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شد  یصبانبه غذاش برس، به سر و وضعش برس، خونتو گرم نگه دار، اگر ع-
  ؟یشنفینگو، قهر نکن، بذار آروم شه بعدش باهاش حرف بزن؛ م یچیتو ه

 . یب یب شنومیم-
باشتتته مهر  هیمهر ِی که پِ  یهول ورت داره، زن هیوخت نکنه به خاطر مهر هی-

  ؟یشنفیشوهرشو فروخته، م
 زدم.  لبخند

 . یب یشنوم ب یم-
ناراحت بود، عصتتبان هیاگه - پاش نپ بود، یروز اومد خونه  ر بذا چ،یبه پرو 

 در ره بعد ازش بپرس ِاشه.  شیخستگ
 و اشمش بسته شد.  دیدرد آلودش کش یبه پا دست

  ؟یب یب یدرد دار-
 باز کرد و لبخند زد.  اشم

 کاِرت نباشه.  زایا نیبه ا گم،یم یا نیبب ریتو گوش بگ-
 اشم.-
ازش ناراحتم بود، اگه  میَ وخت اتاقتو جدا نکن، اگه از دستتتت عصتتبان چیه-

 ؟یشنفیم ن،ینذار شوهرت سرشو تنها بذاره زم یبود
 جان. یب یب دمیگوش م دارم-
ناز کردن اندازه داره، اگه  ،یکه هر وخت دلت خواس ناز کن ستمین شتیمن پ-
 ؟  یشنفیم ؛یزنیبشه دل شوهرتو م یادیز

  د،یچیدر سرم نه، در دلم پ شیصدا

http://www.roman4u.ir/


 85 فردا زنده میشوم

  شانه اش گذاشتم. یو سرم را روشد  نتری" بغضم سنگ ستمین شتی"من پ
  شم؟یپ یاینم-

 . دیصورتم کش یرا رو دستش
اگه  د،یروز کارد به استتتخونت رستت هیاگه  یول د،ینگه دار خورشتت خونتو گرم-

 خودته.   یمن خونه  یخونه  شه،ینم یدیو د یراها رو رفت یهمه 
 نداختم.ا نییو تاب خورد. سر پا چیشد و دلم پ کیگونه ام س یرو میاشکها

 . یب یگردم ب یمن برنم-
 گذاشت.  دستم یرو دست

نشتد  ویراها رو رفت یگفتم اگر همه  گم؟یم یا یشتنفیم نجا،ینگفتم برگرد ا-
ش شه، که زنش با شوهرت ب  مریمونم، م ینم نجایمنم ا ؛یهنوز دختر من ،یکه 

 اونجا. ایخودم، ب یخونه 
 ا را نکند.باب ییکردم فکر تنها یکردم واقعا بابا را ترو کند، فکر نم ینم فکر

  ؟یریم یشما دار یب یب-
 تکان داد.  سر

 . رمیم -
 شکست.  میدر گلو صدا

 بابا ... یول-
 نگاهم کرد.  شیتر از پ محکم

 . ستیارسالن پسر من ن-
 گرفتم.  میدستها انیدستش را م دو
 نگو ... ،یب یتو رو خدا ب-
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 .دیدستانم کش انیرا از م دستش
ض نیا- سرتو بکن تو زندگ یتیبه تو مربوط هیق شد زنگ  ی. اگه طورتینداره، 

  ؟یشنفیبزن خونه، شمارشو برات نوشتم گذاشتم تو امدونت، م
 کردم.  نگاهش

 ...یب یاما ب-
 کرد. برگرداند و نگاهم  یرو یدر لحظه ا یشد و به طرف در رفت، جلو بلند

شه،  هییزن جا هی یخونه - شوهرش با شرمندم  نره. ادتیکه  شه  ست با حوا
 نره. ادتی نمیمادرتم، ا شهیاگر شوهرت شوهر نبود من هم یول  ؛ینکن

 شکستن بغض من همصدا شد. یدر با صدا یتقه  یرفت و صدا رونیدر ب از
××××× 

 . دمی. خندزدیلب نق م ریز شمیآرا دیخانم در حال تجد محبوب
 کنم. ینم هیگر گهیباشه، باشه محبوب خانم، د-
 را جمع کرد. لشیبه من انداخت و وسا ینگاه غضب آلود نهیاز آ 
جون به طرفم آمد و با لذت  نیریجون وارد اتاق شد. ش نیریبه همراه ش یب یب

 نگاه کرد. میبه سرتا پا
 .دیخورش یماه شد کهیت هی-

 یبه اشمانم شد، نگاهش گنگ بود، انگار به دور دست نگاه م رهیخ یا لحظه
 گفت کرد نه به من. آرام 

 بذار بهمن با تو گرم بشه.  د،یبتاب خورش-
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 کبارهیجون انگار  نیریجون گذاشت، ش نیریش یشانه  یدستش را رو یب یب
 کرد. یب یزد و رو به ب یجدا شد، لبخند شیایاز دن

 یدخترم مادر یکمتر از شما برا دمیقول م یجان، ول یب یب دینگران دونم یم-
 نکنم. 
 .دیرا ب*و*س میشانیرو به من کرد و پ سپس

  ؟یرو جمع کرد لتیوسا-
 امدان کنار اتاق اشاره کردم. به
 بله.-
 مونم. یکنارت م یفتیجا ب یتا وقت م،یکن یپس فردا حرکت م-
 جون کرد.  نیریرو به ش یب یب

 تهران؟  دیخونه دار-
 یخونه  د،یاریب فیشتتما هم تشتتر میشتتیخوشتتحال م ،ینقل یخونه  هی-

 خودتونه.
 . دیدخن یب یب

 . شاللهیا شمیبعد مزاحمتون م  ختهیکار رو سرم ر یدستت درد نکنه، کل-
شستم و کفشها یرو  ست رودمیرا پوش میتخت ن ش ی. د مام ت دم؛یامدانم ک

و  دیجد یامدان کواک بود. از حس رفتن، زندگ کیمن  یساله  ۱۵ یزندگ
 زده شدم. جانیه  دیشهر جد

 جون؟  نیریش-
 جونم؟ -
  م؟یود فردا برمگه قرار نب-
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 . دیصورتم کش یدستش را رو آرام
روز  هی میفکر کرد ،یکن یاز مادرت خداحافظ یاند روزه وقت نداشتتت نیا-

 رفتن.  یبرا یآماده بش ،یمال خودت باش
کردن  یکه مادر نداشتتتم حجم مادر یمن یبرا د،یلرز یمهربون نهمهیاز ا دلم

 قابک باور بود.  ریو غ نیجون سنگ نیریش
 نونم. مم-

 با لبخند نگاهم کرد. یب یرفت. ب رونیزد و ب یگرم لبخند
 .دیخورش یدار یمادر شوهر خوب-

به در خورد و بهمن  یستترم انداختم. تقه ا یو کالهش را رو دمیشتتنک را پوشتت
 رفت.  رونیبدون حرف ب یب یوارد شد؛ ب

 انداختم. دستتته گک نییبه من انداخت و من خجالت زده ستتر پا ینگاه بهمن
ا دستم به دستش بخورد دسته گک ر نکهیگرفت، بدون ا میرو یرا جلو یرز نبات

 گرفتم. روبرگرداند. 
 همه اومدن.  م،یبر-
 .  میتا به او برسم؛ با هم وارد بار شد ستادیدنبالش رفتم، دم در ا به
طه  یزهایم هارنفره محو کارگرها یجلو یا نه را پر کرده بود.  با دو  یخا با

 پخش بود.  نیریو ش وهیگک و م زهایم یبودند و رو دهیا ساعته بار را
 آورد. نییسرش را پا بهمن

 بعد. یباشه برا کیبا فام ییعاقد منتظره، آشنا-
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عروس و  گاهیو به جا میگذشتتت زهایم انیمهمانان از م یدستتت و هلهله  انیم
 دهیا یب یب ی هیزیجه یترمه  یعقد که رو یخنچه  ی. نگاهم رومیداماد رفت

 ترمه حساس است. نیا یدانستم اقدر رو یشده بود ثابت ماند؛ م
نگاهش نشست که با لذت نگاهم  یبه دنبالش گشتم، نگاهم رو تیجمع انیم
 کرد؛ لبخند زدم.  یم
 .نیبش-

 یم یبار اول با کت و شتلوار رستم ی. تازه اشتمم به بابا افتاد که برانشتستتم
نماند،  در دلم یکدورت چیه یشتتتده بود. لحظه ا پیاقدر خوش ت دمش؛ید

گاهش رو یول دیپر کشتت شیدلم برا عد هم  ین نده بود و ب ما بت  ثا بهمن 
 یانداختم. صتتدا نیی. ستترم را پایتوجه یب نهمهیگرفت از ا روبرگرداند؛ دلم

 قرآن را باز کردم. د،یکش رونیبابا ب یالیعاقد مرا از آ*ر*و*ش خ
 از دوستان و نید. اک ر حاضرخوانده شد پچ پچها شروع ش هیمهر زانیم یوقت

 رفت.  یبودند. هر لحظه صداها باالتر م یخسرو یاقوام خانواده 
سرو یاول آقا بار سنگها زیر نهیس کی یخ شت. ا اقوتی یبا  ستم گذا  نیدر د

 یب یو ب نگاه کردم یب ی. به بمیبله را بگو دیرستتمها را بلد نبودم، فکر کردم با
 اش گذاشت؛ سکوت کردم.  ینیب ینامحسوس انگشت سبابه اش را رو

 نهیدستبند و گوشواره و انگشتر ست با س یدوم که عاقد خواند خانم خسرو بار
 سکوت کنم.  دیدانستم با یم نباریداد. ا هیرا هد زیر

سرو بار ستانم میبود دهیکه با هم خر ییطال سیسوم بهمن  شت. به  در د گذا
سته کرد. یب یب شمانش را بازو ب شده بود و باغ میگلو نگاه کردم، ا شک   یخ
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اهارم  بار یکرد. عاقد برا شتتتریکه در ستتکوت مطلق فرو رفته بود دلهره ام را ب
  دیپرس

  لم؟یوک-
و  نییاشتتمم به بهمن افتاد که ستترش پا نهیو بستتتم، در آ دمیرا ب*و*ستت قرآن

 م ک من در حال دعا کردن بود.  او هم دیبسته بود، شا شیاشمها
کرد، قلبم به  یگره خورده نگاهم م یشتتستتتت که با ابروهابابا ن یرو نگاهم

و ترس لرز به بدنم انداخته بود. از بابا اشم گرفتم و  یدو دل د،یکوب یشدت م
نجوا شانه ام نشست، خم شد و در گوشم  یگشتم که دستش رو یب یبه دنبال ب

 کرد.
 بگو. -

 انداختم و اشمانم را بستم. ریبه ز سر
 ها، بلهبزرگتر یبا اجازه -

به او  خواستتتیاز بهمن م نباریعاقد که ا یکف زدن مهمانان و صتتدا یصتتدا
دست زدن قطع نشده بود که بهمن بله  ی. هنوز صدادیچیوکالت دهد، در هم پ

 را گفت و دوباره دست زدنها اوج گرفت. 
 کرد. یبه دستان بابا دوخته بودم که داشت دفتر بزرگ را امضا م اشم
ضا کردن دفتر را به  نایدفتر را م عاقد شت، بعد از بارها و بارها ام ستانم گذا د

 ینینبود، ستتنگ یعاد ینگاه چیه د،یارخ تیجمع انیبهمن دادم. اشتتمم م
 . دیچیدر گوشم پ یب یب یکرد. صدا نینگاهها نفسم را سنگ

 آروم باش. -
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استم خو یدستش که بر شانه ام گذاشته بود گذاشتم و فشردم؛ نم یرو دست
 عاقد داد و نشست.  اریتش کنم. بهمن دفتر را به دستناراح

شروع کرد به گرفتن هد ستادیشناختمش کنارمان ا یکه نم یزن ا هر ها. ب هیو 
نگاه ستترد بابا  د؛یتپ یبهمن قلب من  نامنظم تر م یاز طرف خانواده  هیهد

 کرد. یناآرامترم م
بهمن را  یشتتانیجفت ستتاعت طال به دستتت من و بهمن بستتت و پ کیبابا  

س صندل نکهی. بدون ادیب*و* شرد و به طرف  ستم را ف صورتم نگاه کند د  یبه 
ا من پدر ب کیم ک  هیبق ینتوانستتتت جلو یحت نکهیاش رفت. دلم گرفت از ا

 رفتار کند.
 یقت. آن خانم وستادیدر دست آن خانم گذاشت  و پشت سر من ا یپاکت یب یب

سکوت از  ماندند. بعد رهیهمه به دهانش خکرد که که  یپاکت را باز کرد آنچنان 
بهمن استتت  یخاله  دمیجون کنار آن خانم که بعدها فهم نیریاند لحظه شتت

 رفت. 
 شده شهال؟  یا-

ش انیخانم پاکت را م شهال ستان  ش نیرید شت.   یجون کاغذ نیریجون گذا
ستم ا یکه نم سته به طرف یب یخواند و با تعجب به ب ستیدان  نگاه کرد. آه

 . آمد یب یب
  ه؟یاه کار نیا ،یب یب-
 . دیخند یب یب

 دخترمه.  یکادو-
 آخه ...-
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 آخه نداره مادر.-
 شد.  رهیخ یب یب یو به اشمها دیجون خند نیریش
 یراب کنم؛یکارتون رو درو م کیجان، دل یب یب دیهست یواقعًا که مادر نمونه ا-

 ندارم بگم جز تشکر. یزیا نیهم
 ون گذاشت و لبخند زد. ج نیریش یشانه  یدست رو یب یب

 اوج گرفت. شیخودش برگشت و صدا یجون به جا نیریش
کردن   یسالها در حقشون مادر نیجان که تمام ا دیمادر بزرگ خورش ی هیهد-

ستته طبقه در  یاموالشتتون از جمله، پاستتاژ ی هیو بعد کل رشتتونیخ یاول دعا
 ی، بار ستتدر شتتمال تهران یمتر ستتتیتهران، اهار آپارتمان صتتد تا صتتد و ب

در اراو، سته دهنه  یهکتار ستتیبار انار ب کیپستته در رفستنجان،  یهکتار
صد متر یالیو کیمغازه در بازار بزرگ تهران و  ش ش یش سر به خور  دیدر رام

 کردند. هیبه بهمن هد ونیلیجان و مبلغ پنجاه م
از خانواده اش و از  یادیدانستتتم ارز ز ینگاه کردم، م یب یدهان باز به ب با
حد. همه در ستتکوت بودند. اشتتمم به  نینه در ا یول دهیدربزرگ به او رستتپ

 یمانده بود. بلند شتتتدن بابا از رو رهیجون خ نیریبهمن افتاد که به دهان شتت
ا ب یب ی. بکردنگاهها را به طرف بابا کشتتاند، شتتروع به دستتت زدن  یصتتندل

صدا صدا یتعجب به او نگاه کرد. با  ست و  شک سکوت  ست زدن بابا   ید
 دست زدنها گوشم را آزرد. 

 برگرداندم.  رو
 کنم. یقبول نم یب یب-
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 . دیشده اش غر دیکل یدندانها انیاز م زدیکه لبخند م یحال در
 مگه دست توئه؟  ،یکنیتو واسه خودت م-

 .میدید یرا در نگاهها م رتیکرد. هنوز بهت و ح ینگاه م یب یبه من و ب بهمن
 .دیب*و*سرا  یب یلبخند زد و دست ب بهمن

 ممنونم. -
 نداره. یقابل-

 ادهستتتیبلند شتتد و من تازه متوجه گروه ارکستتتر که کنار بار ا کیموز یصتتدا
 بودند شدم. بهمن سر در گوشم آورد.

 کاله رو از سرت بردار.اون-
گره خورده بود. ستترم  شیبود و ابروها تیجمع یکردم، اشتتمش رو نگاهش

اقوام ما بود؛ تازه متوجه  یگاهش روکرد. ن یکه نگاه م ییبه سمت جا دیارخ
سا ستان و هم شدم. اقوام ما و دو ضاد مهمانان  و محجبه و اقوام  دهیها پوش هیت

ت خواست یم مناگر به د،یباز بودند. قلبم لرز یحجاب و با لباستتها یبهمن ب
. من با اادر و ستتجاده و قرآن و مردمیبه شتتکک اقوامش درآورد قطعًا ممرا هم 

گفت کاله شتتنک را از  یراحت م یلیبزرگ شتتدم و حال بهمن خو ذکر  حیمفات
 سرم بردارم. 

خودم احساس کردم اما سرم را  ینگاهش را رو ینیانداختم، سنگ نییرا پا سرم
گاهم در دو ت گاه ن ناخودا تا  گاهم کرد  قدر ن ند نکردم. ان درخشتتتان  ی لهیبل

شک ست. ابروها شیم ش س یاز قبک گره خورده بود، نگاه شتریب شین  میرتاپابه 
 را برگرداند.  شیلبش نشست. رو یانداخت و پوزخند رو

 یهرجور راحت-
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 بلند شد و به طرف شهال خانم رفت.  شیجا از
 بانو؟  دیدیافتخار م-

 با بهمن دارد تعجب کردم. یدانستم شهال اه نسبت یکه نم من
 باهاش بر*ق*صه؟ "  خوادی" واقعا م 

ست بهم شهال ست در د صداخانم خندان د شت.  شها ین گذا که  شانیکف
انداخت. به جمع خانواده  یآمد به اعصتتابم خا م یها فرود م زهیستتنگر یرو

  .وستندیبودند، پ یکوبیمشغول پا زهایم انیم یخال یشان که در فضا
 خم شد و در گوشم گفت یب یمانده بود. ب خکوبیم شانیرو نگاهم

 خالشه.-
 ارخاندم. یکمرا سرم

 دونستم. ینم-
 خاِرَجس.  شیکنه، انگار خونه زندگ ینم یزندگ نجایا-

سر نشییبود و تازه متوجه تز زیم یرو دندییسا یم سرم یکه باال یقند  شدم. 
 رنگارنگ کار شده بود. یها نیتا سر کله قندها نگ

 .یب یاه خوشگلن ب نایا-
 آورده.خاله خانومه، خودش از تهرون  نیهم ی قهیسل-

بود. دنبال بهمن  شیجز بهمن روبرو یگریکه پسر دخاله  یرو دیارخ نگاهم
 یود مب دهیدختر که لباس قرمز کوتاه پوشتت کیبا  یمردانه ا یگشتتتم، با خنده 

 . دیر*ق*ص
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 ریگرفت و تعادلش را از دستتت داد، بهمن ز زهیدختر به ستتنگر یپا یا لحظه
شمها باً یب*ر*لش را گرفت و دختر تقر شش فرود آمد؛ ا دودو  میدر آ*ر*و*

 .زدیم
 دختِر خاله بزرگشه.  -

سرم را پا بغض سادت بلکه از ترس، ترس از ا نییکرده   نهمهیانداختم، نه از ح
بهمن مجبورم کند م ک آن دختر لباش بپوشتتم؛ ترس از  نکهیتفاوت، ترس از ا

کند، از من  یکند و نوازش م یدختر را ب*ر*ل م کیانقدر راحت  یوقت نکهیا
 نه؟ ایانتظار را دارد  نیهم هم

با  یب یکه به او اعتماد داشتتتم. ب یتنها کستت یرو دینگاهم ارخ شتتهیهم م ک
که دستتت دختر خاله اش را گرفته بود  کردیگره خورده به بهمن نگاه م یابروها

 ُبردش.  یم یو به سمت صندل
 ... یب یب-

 باز شد.  شیکه ابروها دیترس را در اشمانم د دیبه من کرد؛ شا رو
به دلت را - ت ستتف مونتویو ا نیتو د یول گه؛ید نیَ نجوریا ناینده دختر، ابد 

 .دیخورش یبچسب؛ نکنه تن به گ*ن*ا*ه بد
 لباسم را انگ زدم و اشم به کله قند دوختم. دامن

 ترسم.  یم یلیمن خ-
 دست مشت شده ام گذاشت. یرا رو دستش

 آخه؟  یترس یم یترسم، از ا یم یگیم یه ر،یآروم بگ-
عدد  گنیهفت تا، هر رنگ هفت تا، م فیا شتتمردم، هر ردر نینگ یها دانه

 هفت مقدسه. 
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 تونم. یترسم بخواد من رو شکک خودش کنه، من نم یم-
 گره خورد. شیابروها دوباره

 یا کنهینم یریازت خواستتتت توف یزیا نیواستتته خودش کرده، اگه همچ-
 امیببه من تا  یزنیم و اون خواستتتت، زنگ یبکن دیکه نبا یباشتتته ها، هر ا

 پدرشو َدراَرم. 
نگاهش را دنبال کرد. حاال بهمن کنار دختر  به بهمن نگاه کرد و نگاهم رهیخ

 یپر غمزه اش نشتتستتته بود و با لبخند با او صتتحبت م یخوش خنده  یخاله 
 کرد.

 یکیرو جهنم کنه و اون  یمرد زندگ ایزن  هی دیشتتا د،یباشتته خورشتت ادتی-
سازه، ول سوزه و ب ساز دیکنه نبا یجهنم ویکیست اون خوا یکیاگر  یب ه، اون ب

 سوزونه. یآخرتشو م
سرم را بلند  کیکردم که نزد یبه حرفش فکر م ساس کردم.  شدن بهمن را اح

 گره خورده بود. شیکردم و نگاهش کردم؛ دوباره ابروها
شد و به طرف بابا رفت. بهمن کنارم  یب یب  شماز کنارم بلند  ست و ا ش به  ن

 ر*ق*صاندند.  یبا وجود سنگها، پا مدوخت که  یتیجمع
ص انیم ایشب بهمن  تمام ست و به  ای دیاقوامش ر*ق* ش سکوت کنارم ن در 
گاه کرد. وقت تیجمع با هم  خانواده اش دم ین ماد  که عروس و دا ند  گرفت

من آنها را از ستتر باز کرد و  یخوردن پا چیپ یو به بهانه  دیبر*ق*صتتند، خند
 .من در دل از او ممنون شدم
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سر در  تیدور از جمع ی. بابا گوشه اکردیام برطرف شد، او مرا درو م ینگران
گاهش کردم در هم بانیگر بار ن ته بود. هر  کس  چیحال بود و ه نینشتتستت

 تا اوردیمجلس ب انینتوانست او را م
 د.جمع آم انیبا او صحبت کرد و بابا م یا قهیرفت سراغش و اند دق یب یب

ستم  انقدر ش ستهن س نکهیشدم، بدون ا که خ شت یتوجه ک  را جلب کنم از پ
 به بار رفتم.  گاهیجا
و برگها را لمس کردم. هنوز باورم نشده بود که  دمیکش نهیشکوفه ها را به س یبو

 مانده بود به قهی. ساعت ده دقدیآرزو پر کش یزن متاهلم، دلم برا کیحاال من 
 به دنبال ماه گشتم. درختان  ی دهیبه هم تن یشاخه ها انی. از مازدهی

 با آرزو را خراب کند.  ییکر کننده هم نتوانست حال خوش تنها کیموز یصدا
ت بهت گفت دوست تیاگر شب عروس یآرزو، نگفت دوستم داره؛ گفت یدی"د

شمک بفرستم، ول هیداره برات  صاًل من رو نم یا سه، من  ینگفت. اون ا شنا
سمش، ول یهم نم سر بد یشنا شده، جات  .ادینم یبه نظر پ دلم برات تنگ 

 ."هیخال یلیخ
ردد که برگ یدانستتتم تا روز ی. آرزو را کم داشتتتم و مدیبا هم لرز میو لبها قلبم

جا آرزو ظه، هر  ماه خ ینم میبودنش رها یهرلح به هالل  ند. اشتتمم   رهیک
 ماند.

 " ادیز یلی"برام دعا کن آرزو، خ
 اشمک زده باشد   نکهیماه رد شد، درست م ک ا یاز جلو یابر یا لحظه

 دونم " یم ،یکن یبرام دعا م یعنی نی" ا
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بفهمم  نکهیزدم. بدون ا هیتک بیدرخت ستت یبه تنه  دمیتوجه به شتتنک ستتف یب
شمها یلیخ شده بودم. ا صدا میدور  ستم و به  ستر که حاال فیضع یرا ب  ارک

 نواخت گوش کردم.  یرا م یآهنگ آرام
دو جفت  انیاز کردم و اشتتمم مرا کنارم احستتاس کردم، اشتتم که ب ییگرما

ش سبز وح شم  ش  یا ست. ناخوداگاه خودم را عقب ک ش د ان تاً ینها یول دمین
 فاصله نگرفتم.  شتریسانت ب

 موش موشک. گردنیخوشگله؟ همه دربدر دنبالت م یسادیوا نجایارا ا-
 هیدرخت تک یتنه  یدستش که کنار سرم رو ریاز ز دم،یشن یقلبم را م یصدا

 د شدم و اند قدم دور شدم.خورده بود ر
 . ستمیکن تو رو خدا، نلرز موش کواولو من که گربه ن گاشین-

 ود.ب دهیاسب نیبه زم میپاها ستاد،یا میکرد و روبرو یط عیقدم را سر اند
 گفت  یآهسته ا یآورد و با صدا کیرا نزد سرش

 دوست نداره.  یکنم، بهمن باز یمن دوست دارم با موشا باز یول-
سرب یصدا سر عیهمن نجاتم داد،  صله گرفتم و  یکه نم یاز پ شناختمش فا

 . فتدین یکردم اتفاق بد یپشت بهمن پناه گرفتم. در دل دعا م
  ؟یساسان؟ باز افسار پاره کرد یکنیم کاریا نجایتو ا-

بهمن را انگ  ی. بازودیچیدرختان پ انیقهقهه اش م یقهقهه زد، صدا ساسان
 زدم. 

مال دست  ؛یذارم خودت م ک بهمن رو سرش خراب ش ینترس آقا بهمن، م-
 فقا َانِگ خودته.  یاسم یدوم حت
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شد و رفت. از ترس هنوز بازو از شتم بود. بهمن  انیبهمن م یکنار بهمن رد  م
 برگشت به طرفم. 

شما ا یم- سم  شب، تو ا نیتونم بپر ار به ب نیتو ا ییظلمات ارا تنها نیموقع 
 مجلس به خاطر توئه؟  یدونیم یوقتاون هم  ؟یارخ یم یبزرگ نیا

 همهنیاز ا دمیقدم فاصتله گرفتم. خجالت کشت کیباز شتد،  شیاز بازو دستتم
 ریتش ز. دسدیچیبه صورتم خورد  قلبم به خود پ شیهرم نفسها یوقت ،یکینزد

دوخته شتتده  اهشیاانه ام آمد و ستترم را باال آورد. اشتتمانم به نوو کفش ستت
 مانش را نداشتم. بود؛ توان نگاه کردن به اش

 به جانم انداخت.  ینرم یخلسه  شیصدا
  شم؟ینگرانت م یگینم-
 سوخت، دار شدم.  میگوشها تا
 . دیب... ببخش-

 را گرفت و مرا به دنبال خودش کشاند. دستم
 گره خورد. اهشیپر پشت س یبه موها اشمم

 فقا امر کن.  یخوایهم م یا گهید زیا دم؛یرو بخش میزندگ دم،یبخش-
ش سب شیاز موها میمهاا ستت دارمه د هی نمی"ا دیبه ماه ا مگه نه  گه،یجور دو

ماه اشتتمک به  لب  به   یاز تصتتور روزها دیزدم و دلم لرز یآرزو ؟" لبخند 
 کنار بهمن.  یعاشقانه 

 شتابان کنارم آمد . یب ی. بمیدیکه به مجلس رس زدم یرا رنگ م میاهایرو
  ؟ییمعلومه تو کجا -

 گذاشت. یب یدستان ب انیمدست من را  بهمن
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 جان. یب یب تونیامانت نهمیا-
 ممنون پسرم.-

 رفت. جون نیریبه طرف ش بهمن
 ته بار؟  یرفت یگذاشت نجایآدمو ا نهمهیا یکشیخجالت نم ؟یشنفیبا توام، م-
 هیتم رف یب یب شتتهیبار تنگ م ینداشتتت، دلم برا یکه با من کار یخب کستت-

 بزنم.  یقدم
  ؟ارنیدرب ثیپشت سرت حرف و حد یه بشه، خوش دارک شهیدلت تنگ م-
 به خدا رفتم راه برم.  ؟یب یب ی یآخه اه حرف و حد-
آن قرار  هینکن، کنار شتتوهرت. انقدرم ورجه وورجه نیخب، برو بشتت یلیخ-

 اونور.  نوریا یپریورجه م یهمش م ک عل یندار
 زدم. لبخند

 جونم. یب یقربونت برم ب-
 گره خورده بود.  شیبروهاا یول دیخند شیاشمها

 .دهیورپر زینربرو، برو زبون-
 ریبرنز دوختم، تصتتو ی نهیمبک دو نفره نشتتستتتم و اشتتم به آ یبهمن رو کنار

توانستم صورتش  یانگار تازه م د؛یدرخش یدر آن م اهشیس یبهمن با اشمها
 نگاه کنم. قیرا دق

 یاز حد مشک شیبود که ب شیجاذبه در اشمها نیشتریب یاهره بود ول خوش
 نهی. در همان لحظه از آدمیترستت شیمطلق اشتتمها یاهیلحظه از ستت کیبود؛ 

شمها شمش به من افتاد، لبخند را در ا سبابه  دم،ید شیا ست و  ش شت  انگ
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و  زرا باز و بسته کرد و قلب من با با شی. اشمهادیکش شیلبها یاش را گوشه 
 .ختیفرو ر شیبسته شدن اشمها

شتتود ناخوداگاه مهر  یعقد خوانده م یکه وقت گفت یراستتت م یب یب دیشتتا
 از همسر یچیه نکهیهمسرم بود و من با ا بهیغر نیافتد. ا یهمسر به دل آدم م

 با قلبم داشت. ییحس آشنا بیعج یدانستم ول یبودن نم
شم ستش کنار دامنم رو نهیاز آ ا شتانش نگاه  یگرفتم، د ست؛ به انگ ش مبک ن

ش یم شیور نیتک نگ یکردم که حاال حلقه  شدیدرخ شتان ک بر  اش دهی. انگ
زبر و اروو خورده شده بود  اهیبا خاو و گ ادیبابا که از کار ز یخالف دستها

 آمد.  یبه نظر م فیلط
 یاند مهمان متوجه شدم آخر مجلس است. خداحافظ یخداحافظ یصدا با

 جون گفته بود امشب نیریش نکهیشب ادامه داشت و با ا مهین کیها تا ساعت 
 . دیتپ یقلبم از اضطراب م یخودم هستم ول یر خانه د
 جون جلو آمد. نیریمهمانان ش نیرفتن آخر با
 .زمیعز یخسته نباش-
 . دیممنونم، شما خسته نباش-

 به بهمن کرد.  رو
 پسرم؟  میبر-

 بلند شد. شیاز جا بهمن
گاه ناخ د؛یرستت یبلند به نظر م یلینشتتستتته به قامتش نگاه کردم  خ یوقت ودآ

 سرم تا شانه اش بود.  ستادم،یا
 من آماده ام.-
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 کرد.  شدیم کیکه به ما نزد یب یجون رو به ب نیریش
 یبا اجازه  د،یخسته ا یلیشما هم خ م؛یجان، ما رفع زحمت کن یب یخب ب-

 میحرکت کن دیجون اون صتتبح زود با دیدنبال خورشتت میایشتتما فردا شتتب م
 . میاون موقع مزاحمتون بش میخواینم

 .ستادیجون ا نیریکنار ش یب یب
 فردا شب آماَدست. دیحتما، خورش-

 انیکردند. بهمن م یخداحافظ یب یاز بابا و ب یخستترو یجون و آقا نیریشتت
 آورد. کمیآنها سرش را نزد یخداحافظ

 منتظرم باش، منتظرتم.-
از  یب یتوان نداشتم به او نگاه کنم. ب یقلبم نشست، حت یدستم رو اریاخت یب
شم  ریز سرو یکه با آقا یبه من نگاه کرد و در حالا کرد  یم یخداحافظ یخ

 لبش به خنده باز شد.  یگوشه 
 . ستادیپشتم ا یب یب دم،یها کش زهیسنگر یرا رو میپاها

 . یکش یخب پس، خجالتم م-
 کردم.  یب یصورت سرخ شده رو به ب با
 . یب یِا... ب-

 .دمیبلندش را شن یخنده  یاز مدتها صدا بعد
 خدا نکرده.  یچایو برو تو هوا سرده ، همش نگرانت بودم؛ مبد-
 لباس را از تنم درآوردم و تن به آب گرم دادم.  یسخت به
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 ینبود و جا دایشتتمردم. ماه پ یتخت از پنجره ستتتاره م یستتاعت بعد رو مین
 بود.  یآرزو خال

 "برام دعا کن آرزو" 
 خوابم برد. بافتم و با آرزو حرف زدم تا  ایدانم اقدر رو ینم
نشوند.  داریب هیبه هال رفتم تا بق مهیسراس دم،یزنگ تلفن از خواب پر یصدا با

 ساعت هال نشست، ساعت اهار صبح بود. ینگاهم رو
 بله؟ -
  ؟یبابا، خواب بود یا-

 آرزو انقدر شفاف بود که شک کردم خودش باشد.  یصدا
  ؟ییآرزو تو-
ه روز بگذر هیبذار  ؟یخوایم ییسااز من کارت شنا گهیدستت ممنون، حاال د-

 بابا. 
 آوردم.  نییرا پا میتلفن نشستم و صدا زیم یصندل یرو
 اهار صبحه. وونهید-
  ؟یناراحت یاز ا ،یخب تو که خونه خودتون-
 خجالت بکش. -
 کن.  فی. حاال تعردمیاشم، کش-

 سوخت. یم یخواب یو ب یکه از شدت خستگ دمیکش میبه اشمها دست
 صبح؟  یبذار یتونستینم ،یشد یتو روان-
 . گهیصبحه د-

 . یکنجکاو نهمهیام گرفته بود از ا خنده
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 فیربرام تع دیهشت ساعت با ،یهشت ساعت تو مجلس بود نیزود بگو، بب-
 . یکن
 . یخل یلیخ-
صبح با آرزو حرف زدم، هر نگاه بهمن، هر حرفش و آرزو ب تا ن از م شتریپنج 

 کرد.  یذوق م
 شده بود به خودم آمدم. دارینماز صبح ب یه براک یب یب یصدا با
 وخت صبح؟  نیا یزنیحرف م یبا ک-
 آرزو.-
 . دیسر تکان داد و خند یب یب

 از دست شماها، پاشو نمازتو بخون بچه. -
 و قطع کردم. رمیفرصت از تهران تماس بگ نیآرزو قول دادم در اول به

×××× 
 شتریرفتم؛ با هر قدم دلم ب یو سارا مبه سر خا ییبار بود که به تنها نیاول یبرا
 حرف زدم.  دمشیوقت ند چیکه ه یگرفت. تمام طول راه با مادر یم

سنگ قبرها از س دیسف یکنار  شدم و طبق عادت فاتحه خواندم. بو اهیو   یرد 
قبرستان را  یفضا دیارخ یکار م یسرخ که در دست بچه ها یگالب و گلها

 معطر کرده بود. 
سارا د دمیچیاج پکنار درخت ک از شت عیسر دم،یکه  بابا را کنار قبر  درخت  پ

 پنهان شدم. 
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. خودم را پشتتت شتتدیآمد اخالقش بدتر م یبار بابا به ستتر خاو ستتارا م هر
به من بود و رو مک پشتتتش  ها بود هر  یمکتین یدرخت جمع کرد که ستتتال

 کرد نشسته بود.  ینشست و با سارا درد دل م یم شیپنجشنبه رو
 بود سارا. دیخورش یوسعر شبید-

سکوت کرد. از پشت درخت آرام  ستادم؛یجمع کردم و گوش ا شتریرا ب اادرم
ش ستش پخش کرد. ه ختیسنگ گالب ر یرو دم،یسرو ک  اهار ککیو با د

 . دیچیگالب پ ی. بونمیقبر بب یشانه اش نگذاشت اسم سارا را رو
منو تو  که به خاطرش نه ستتال خون یهمون یدخترت بود، عروستت یعروستت-
 .یکرد شهیش

 .دمیو من سرم را دزد مکتیزد به پشت ن هیتک دوباره
 که تو رو از من گرفت. یقاتلت، همون یعروس-

شک شمها ا ست و پ میدر ا ش ونه گ یرو رمیرا بگ شیاز آنکه بتوانم جلو شین
سرختیام ر شکها میخرما جلو ینیس ی. پ شتابزده ا دم و را پاو کر میگرفت، 

کسته ش یاز کنارم رد شد؛ با اشم دنبالش کردم و به صدا سر تکان دادم. پسر
 بابا گوش دادم. ی
سال دم خونه - شد یریحاج خ یاند  ستم تا  ش سم؟ به  ین سکم، عرو عرو

ابات ازم ب نمت؛ینظر بب هیخونتون باال اومدم که  واریبابات التماس کردم، از د
  ادته؟یکرد  تیشکا

رم س د،یچیدر هم پ کردیپر پر مسنگ  یکه رو یرز یگلها یگالب و بو یبو
 به دوارن افتاد. 
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به زبون ب یول- لت نکردم، اون  مدم، و تو هم منو  یگفت یزبون یبازم او
 .یخوایم

 سنگ قبر.   یبرداشت و آرام زد رو یسنگ
  ؟یزد یمنو به خاطر ک دیبه خاطر من، ق یخانوادتو زد دیق -

 خشنش خش دار شده بود.  یصدا د،یلرز یم شیصدا
کم بود؟ من که با تو خوش  تیارا؟ ا ،یز همون ستتتال اول شتتروع کردا-

  ؟یبچه فروخت هیبودم، تو ارا منو به 
ش دوباره سرو ک شت درخت  سنگ قبر  نیزم یخودش را رو دم،یاز پ و کنار 

 .دیکش
 یحک شده بود رو ییکه اسمش طال یریسارا خ د،یدرخش یاسم سارا م حال

 . لب زدم اهشیسنگ قبر س
 سالم. -

 سنگ. یرو دیمشت کوب بابا
 مونیدگاز منو زن یارا نگفت ؟یریتو م ادیاگر ب یارا نگفت ؟یارا بهم نگفت-

چه م یبرا قدر  یارا دکترو مجبور کرد ؟یلعنت یگذر یب گه؟ ان بهم درور ب
  ؟شیو آورد ادیاگر ب ستهیمیقلبت وا یانقدر که بدون ؟یخواست یبچه م
ست،  یباز ماند، مادرم م دهانم ستانم را  یمدان ست و انتخابش من بودم. د دان

زبر درخت فرو  یتنه  انیصتتورتم م ستتتادم،یو رو به درخت ا دمیچیدر هم پ
 رفت. 
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کهیا یبه هوا یگذرم ستتتارا، تو رفت یازت نم-  یدختره منو داره، ول نیا ن
 .یمنو با خودتو دخترت دشمن کرد یکه بر یانتخاب کرد یوقت یدینفهم

شد ا شت درخت لبها و من ستادیبلند  صدا میپ شردم تا  هق  یرا به تنه اش ف
در پ میوقت برا چیکه ه یتوانستتتم اشتتم بردارم از مرد یهقم بلند نشتتود. نم

 خاو. یرو دینبود. محکم کوب
 کردم. یکنار خودت االش م نجاینبود همون روزا، هم یب یاگر ب-

 سنگ. یرو دیخاو برداشت و پاش یمشت
 . رمیباعث شد حالت تهوع بگ خورده سیخاو با گالب خ یبو
شمات بودم که حاال ا ،یقدرتم بود ،یشب و روزم بود- شق ا ه ب یلعنت نیعا

 کنم.  گایتونم تو اشاش ن ینم نیارز برده؛ واسه هم
خاو گک شد و اسم  د،یخاو و دست کش یرو ختیآب را برداشت و ر یبطر

 سارا محو.
 از اون که شکک خودته.  ،یوختاز تو که منو فر اد،یازش بدم م اد،یازت بدم م-

جمع کرد و دانه دانه و  نیزم یتا گلها رفت و گلبرگها را از رو ختیآب ر انقدر
 قبر گذاشت.   یرو
 انتقام منه.  نیسارا، دخترتو فروختم، ا یخودت خواست-

سم شده بود اون  نف شمن  شقش بود د شماره افتاده بود، "بابا با مامان که عا به 
 من رو خواست؟ " 

 ادمی ،یانداخت نامرد ادمیاشمم،  یصورت تو اومد جلو دمشیهر موقع د-
 .یانداخت که ولم کرد
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 یصدا رگیکردم د یرا بستم و سع میاشمها د؛یچیالله و اکبر در فضا پ یصدا
 بابا را نشنوم.

شت یلیسارا، خ امیسر خاکت نم گهید- بچه  نیکه ا یهمون وقت ،یوقته منو ک
 . یمنو کشت یریمیم یدونست یفتن تو مرو گذاشتن تو ب*ر*لمو گ

 را گرفتم و آب دهانم که تلخ شده بود را فرو دادم.  میگوشها
سر خاکت به خاطر - سال اومدم  که  یروز نیهمچ ،یروز نیهمچ هیپونزده 

 یردب نیکه به خاطرش منو خودتو از ب یبهت بگم منم دخترتو کشتتتم، همون
 ونم، تو هم بدون.د یمن م یدونه ول ینم یچیمرد. خودش ه

 گالب و خاو معده ام را آشوب کرد.  یباال آمد، بو میاز معده ام تا گلو یتلخ
 قبر. یشد و محکم زد رو خم

نتو که انتقام نبود یروز ،یمرد گهیگوش کن، بدون که دخترتو کشتتم. حاال د-
 میاازم ق تویضتتیکه مر یگولم زد ی. من بردم ستتارا، فکر کردیازت گرفتم مرد

 بعد از پونزده سال من بردم یول یکرد
 کاش نشنوم، کاش کر بشم.  دم،یسرم کش ینشستم و اادرم را رو نیزم یرو
 کنار خودت دفنش کنم. نجایهم دمیاگه برگرده، اگه بره و برگرده قول م-

 .شتریاذان قطع شد و دل آشوبه ام ب یصدا
 گرده.  یفرستادمش که اگه برگرده هم سالم برنم ییجا هی-

 برداشتم میزانوها ی. سرم را از رودیخنده اش بدنم لرز یاز صدا د،یخند دبلن
 . دید یمهم نبود اگر مرا م گریو نگاهش کردم؛ د
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نتونه. پونزده ستتال خنده رو ازم  یفرستتتادمش که آرزو کنه برگرده ول ییجا هی-
حت م گهیاز امروز د ،یگرفت ندم؛یرا که گر گهیحاال د خ بت توئه  . یکن هینو

 کن.  هیگر ،یریکن دختر حاج خ هیگر
 . دمیچیبه خودم پ شتریقدم از قبر فاصله گرفت و من ب کی

 هیخواستتت بابت مهر یدونم م یم د،یارثشتتو داد به خورشتت یهمه  یب یب-
شا سه  دمیجبران کنه و  . هر کدومتون ستیمهم ن یمن مهمه، ول یفکرکرده وا

 ..نیدینفهم یول نیبهم ضربه بزن نیخواست
 اش. نهیس یروزد  محکم

 که قلبش پر از نفرت باشه، نه پول براش مهمه نه همخون. یمرد-
 را به قبر کرد. پشتش

 یمنو نم گهید ؛یریبودمت، خداحافظ دختر حاج خ دهیوقت ند چیکاش ه-
 .ینیب

 ادنستتتی. توان ادمشیند گریقامتش نگاه کردم که دور شتتد؛ انقدر دور که د به
در  میلحظه زانو کی. دمیطرف قبر مامان کشتتزانو خودم را به  ینداشتتتم، رو

باال آوردم، قطرات  سنگ قبر  فرود آمد. سرم را آرام یو صورتم رو دیچیاادر پ
 . دیاسم سارا اک یام رو ینیخون از ب

ستم شام  ینیب ریرا ز د شدمیک  یکه همراهم بود را باز کردم و رو یآب ی شهی. 
 و خون را شستم.  ختمیاسم سارا ر

 سالم.-
  .دمیام کش ینیب ریرا ز سمیسنگش و دست خ یرو دمیدستم را کش آرام

  ؟یتو هم عاشقش بود-
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عقب  سنگ یو گلبرگها را از رو ختمیسنگ ر یآب را رو هیرا شستم و بق دستم
 زدم.

 دلم شکست. -
 سرم عقب زد.  یرا از رو اادرم یو گوشه  دیوز باد
 به خوابم. یومدیبار م هیکاش فقا -

 الله اکبر بلند شد.  یجمع کردم. دوباره صدارا  اادر
 دونم کجاست!  یکه خودمم نم ییجا هی رمیدارم م ،رمیم دارم-

 . اوردندیدرخت دوام ن یشاخه  یتند شد و برگها رو باد
ستبز تازه  یبرگها ریز یریکه حاال استم ستارا خ دمیستنگ کشت یرا رو دستتم

 جوانه زده محو شده بود.
و من،  خودت نیکه تو ب دمیگفت قاتک توام، تازه امروز فهم کرد، رونمیبابا ب-

 . یمن رو انتخاب کرد
 اسمش کنار زدم. یرا از رو گرید یبرداشتم و برگها یکواک برگ

 . یکرد یرو نم نکاریکاش ا-
 را به دست باد سپردم. برگ

با نم یگردم، م یمن برنم- با بخواد هم اگر  یحت یخواد برگردم ول یدونم 
 گردم. یبرنم

 سنگش زدم. یبرداشتم و رو یا زهیر سنگ
 . یب یجز ب خوادیکس من رو نم چیه نجایگردم اون ا یبرنم-
 .دمیکش یفرض یخاو خطها یرو زهیر سنگ با
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 نگران من نباش.  ،یب یب شیپ رمیروز برگردم م هیاگر -
 بلند شد.  یکیاز نزد یدختر ادیفر یصدا

 دا ...نذار، تو رو خنرو مامان، تنهام-
 را قورت دادم.  بغضم

مانش رو م ؟ینیب یم- ما قت تو رو نخواستتتم، م چیخواد، من ه یاون   یو
  ؟یبخش
 دختر قلبم را لرزاند.  یها هیگر یصدا

 . ادیشده، نفسم باال نم نیسنگ ام نهیبابا دلم رو شکست، س-
 شدم. رهیگذاشتم و به اسمش خ میزانوها یرت رو سرم

 یاز خودت بگذر یکردبخشتتمت. فکر یمنم نم بخشتتتت، یبابا گفت نم-
بابا؟ من رو دستتت بابا؟ کدوم یستتپر یمن رو م یتمومه؟ فکر کرد زیاهمه

  ؟یسپرد یدست ک
 . دیایباال ب یکم ام تا نفسم نهیس یزدم رو انگ

مدم ا یا یدونم برا ینم- جا،یاو حافظ دیبا یول ن خدا هات  کردم.  یم یبا
به بابا و خودت  ،یبهم ظلم کرد آوردن من ایبه دن بهت بگم تو با دیحاال هم با

 .یهم ظلم کرد
 بلند شدم و اادرم که غرق خاو شده بود را تکاندم.  میجا از
 . شهینم یول شه،یبابا تنگ م یکردم برم دلم برا یفکر م-

 اادر را محکم کردم. کش
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شد، د گهید- صداش نم یحت گهیتموم  ست رم،یکنم. من م یبابا   دعارام ب یتون
شت نیکن؛ هر اند با هم شاءلله گفتن من رو گذا  یلیخ ،یو رفت یدعاها و ان 

 .یبد کرد
 ماند.  رهیکردم خ یم یبیبا او احساس غر شهیکه هم یکس سنگ یرو نگاهم

 برام دعا کن. یوقت حستتت نکردم، ببخش و اگر تونستتت چیدونم ارا ه ینم-
 ال که اومدم دعا کن برنگردم.حا یول یکرد یدعا م ومدنمین ایبه دن یکاش برا

 ام را انگ زد. نهیبرگرداندم و بغض دوباره س رو
 خداحافظ. ،یاگر تونست-

××××× 
 شتابزده به طرفم آمد. یب یو خاو آلود وارد خانه شدم. ب خسته

  ؟یخوب-
 ام انداخت.  یخاک یبه سراپا ینگاه

  ؟یشد یختیر نیارا ا ه،یاه وضع نیا-
 ش. گونه ا یرو دیکوب محکم

  د؟یخورش یتصادف کرد-
 بدنم کرد. یرا کنار زد و شروع به بررس اادر

 شده؟  یزخم تییشده؟ جا تیطور-
 صورت ماتم نگاه کرد.  به
  ده؟یارا انقده رنگت پر-

  انداخت. یانگ م میخفه کننده به گلو یتوانستم حرف بزنم، بغض ینم
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 ات شده دختر؟  گمیِد لب باز کن، م-
 دستش انداختم. یرداشتم و رورا از سرم ب اادر

 تصادف نکردم.  ،یب یب ستین یزیا-
 کالفه ام کرد.  یب یب ینگران یبار اول حت یبرا
 ؟یشد ینجوریخب پس اته؟ ارا ا نم،یبب سایوا-
 . دادم و نفس تازه کردم هیاهاراوب در اتاق تک به
 تو رو خدا، من خوبم. یب یب-
ناراحت ینگران با به دستتتت وارد ر نگاهش کردم کرد. انقدنگاهم یو  تا اادر 

 آشپزخانه شد. 
متنفر بودم،  زیزد. از همه ا دلم را انگ یقی، حس نفرت عماتاقم پناه بردم به
 ر نکنم. به سارا فک گرید نم،یبابا را نب گریخانه بروم، د نیخواستم زودتر از ا یم

و شتتروع به تخت گذاشتتتم  یبود را رو دهیخر میبرا یب یکه ب یقرمز امدان
 .کردم لمیجمع کردن وسا

 یدانستتتم حت یبود و م دهیخر میاز طرف بابا برا یب یکه ب یلیتکه از وستتا هر
 روح بابا از آن خبر ندارد را برنداشتم. 

ر ت نیو نفستتم ستتنگ دیارخ یبابا در ذهنم م یکرد، حرفها یخفه ام م بغض
 وارد شد. یب یب تخت برداشتم که ریسارا را از ز ادگاری. عروسک شدیم
  ؟یناهار بخور یاینم ؟یکن یجمع م لتویوسا یدار-

 یب یکه ب را تا کرده و در امدان گذاشتتتم ینفت یرا تکان دادم. بلوز آب ستترم
 دستم گذاشت.  یدستش را رو

 شده؟  یا یبگ یخوا ینم-
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 نگران بود. شیرا فشردم. اشمها میلبها
 . زنهیدلم شور م یباشه، ول-

 صورتم؛ یانگ انداخت به نفسم، قلبم، حت زیاره همه اب کی کردمحس
بار  نیاول یزدم، برا ادیاحستتاس درد کردم. ناخوداگاه فر میدر اشتتمها یحت
 زدم.  ادیفر
 ولم کن. ،یب یکن بولم-
درشت شده به صورتم نگاه کرد. انقدر نگاهم کرد تا بغضم  یبا اشمها یب یب

 نرود.  رونیب میشتم تا صداصورتم گذا یرا رو میدستها سرباز کرد.
 تخت افتادم، کنارم نشست  ی. رودیصورتم برداشت و کش یدستم را از رو 

 گفته؟  یزیبابات ا-
 کردم آرامتر باشم، سر تکان دادم یسع

 .دیدستتو از رو صورتت بردار خورش-
 ینگرانش نگاه کردم، دلم ستتوخت  برا یرا برداشتتتم و به اشتتمها دستتتم

 کرد و آخر تنها ماند. یکرد، پدر یمادر میکه برا یمادربزرگ
 مونم.  یمن تنها م ،یمونیشما تنها م ،یب یب شهیمدلم برات تنگ -

ستش را رو سرم شفته  یرا در آ*ر*و*ش گرفت و د ش میموها یبافت آ . دیک
 بغضش را حس کردم.  نشیسنگ ینگفت و من از نفسها یچیه

شش را به  یآرامم کرد. بو بدنش یدادم، گرما هیاش تک نهیس یرا رو سرم خو
 . دمیکش نهیس
  ؟یب یب یذاریشما که من رو تنها نم-
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 را باال آوردم.. سرم دیکش یمشتش گرفت و کم انیرا م بافتم
ه ک یتا روز یول ،یتنها فقا خداست؛ من اه باشم اه نباشم تو خدا رو دار-

 زنده ام هستم دخترم. 
 اش گذاشتم.  نهیس یرا رو و دوباره سرم دمیرا ب*و*س دستش

 . یب یببخش داد زدم ب-
 ،یکه گفت ینیجز ا یزیا هیهستتت،  تیزیا هیفک نکن ملتفت نشتتدم که -
 باشه.  یبگ یاگه دوست ندار یول

 .دمیکش قینفس عمرا بستم و باز هم  میاشمها
  ؟یب یب یدیبخش-
  .یفهم یم یخودت مادر شد یوقت شاللهیا شه،یمادر که از بَچش ناراحت نم-

 بردمش.  یبا خودم م دیافتاد، با یب یب یهایجوان دیو سف اهیبه عکس س اشمم
 رهیعکس خ یدرشتتت و مشتتک یشتتدم و عکس را برداشتتتم و به اشتتمها بلند

 شدم.
 . یب یب ایخوشگک بود-

 کرد. یزیر ی خنده
  ؟یاز دلم درار یخوایم اًل م ،یپدر صلوات زینرزبون -

 . ستادمیا شیو روبرو برگشتم
  شه؟یناراحت نممادر از بچه اش  یما که گفتش-
 .دیچیخنده اش پ یصدا نباریا

 برده. امرزتیبه مادر خداب تمیحاضر جواب-
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 رهیبابا انداخت. به عکس خ یحرفها ادی، استتم ستتارا مرا نگاهش کردم گنگ
 کرد. یبابا پرواز م یذهنم در اطراف قبر سارا و حرفها یشدم ول

  ؟یبگ یخوایشده؟ نم یا-
 بلند کردم. سر

 شده، باشه؟  ینپرس ا یشده، ول یزیا هی یب یب گمیدرور نم-
 گذاشت و بلند شد.  شیزانو یرا رو دستش

 ناهار. ایب یجمع کرد لتویباشه، وسا-
 باشه.-

××××× 
تخت و  ریلنگه اش را ز کیگشتم؛ آخر  میعروس یدنبال کفشها یآشفتگ انیم
. مجبور شتتدم امدان دوم را بردارم و کردم دایلنگه اش را ب*ر*ل دراور پ کی

 بهمن را در آن بگذارم.  یدهایخر
ست ول ادیبه  با ش شدنم ز یآوردن بهمن لبخند به لبم ن ش ادیتلخ   د،یطول نک

 .دیبابا در سرم ارخ یحرفها
 " تونهیکه بخواد برگرده هم نم ییجا هی"فرستادمش 

 من خبر دارم" ی"خودش خبر نداره ول
 ره که من خبر ندارم؟"خبردا ی"بابا از ا

 ذهنم آنجا نبود.  یگشت، ول یب یب ییاهدا یبه دنبال ساعت مچ میاشمها
ه اسم ک ییاشم دوختم؛ لباسها ختهیبه هم ر یتخت نشستم و به لباسها یرو

 بابا داشت.  ی هیهد
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به  جمع کردم شتریرا بستم و شروع به مرتب کردن اتاق کردم، هر اه ب امدان
شفته تر م امدان انداختم و کنار  یرا رو یشمیشال  یآمد. با کالفگ ینظر آ

 پنجره رفتم.
 ؟"  یی"آرزو کجا

کردم،  یترکش م دیکه تا اند ستتاعت بعد با یب یب یبرا د،یپر کشتت شیبرا دلم
صًا  یتک درخت انتها یبرا شخ شته بود و بابا  ست خودش کا سارا با د بار که 

که  یزیهر ا یبرا ،یب یب دار حیعطر ضتتر یستتجاده  یبرا داد،یبه آن آب م
 اسم بابا نداشت.

××××× 
ش ساعت شب بود که  شد. ب نیرینه   یبه بهانه  یب یجون به همراه بهمن وارد 

با  میتستتل تاً ینها یمعطلشتتتان کرد، ول یکم یو خوردن اا ییرایپذ شتتتد و 
قرآن رد کرد. بهمن به  ریکه اشتتتک در آنها حلقه زده بود مرا از ز ییاشتتمها

 ت. طرف بابا رف
  د؟یدیم یمرخص یاجازه  ،یخب جناب بهرام-

 زد. یلبخند میبهمن گذاشت و ن یدست بر شانه  بابا
 خدا به همراتون. د،یبر-

سته بود که حت انقدر شک ستم از بابا خداحافظ ینم یدلم  را  یب یکنم. ب یتوان
 در آ*ر*و*ش گرفتم. 

 . یب یمراقب خودت باش ب-
 .دیکرده دستش را به پشتم کش بغض

 هستم دخترم، تو هم مواظب خودت باش. -
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 آورد.  نییرا پا شیصدا
 نره، شماره و آدرس تو امدونته.  ادتیحرفام -

 ی. اشمانم را بستم و برادمیگذاشتم پشت سرش و گونه اش را ب*و*س دست
 .دمیبار آخر گردنش را بو کش

 مطمئن باش.  ،یب یگردم ب یبرنم-
 فاصله گرفت و لبخند زد. یکم

اال  یوخت دنبال آدرس من نگرد چیکه ه یانقده خوشتتبخت بشتت للهشتتایا-
  ؟یایکه م دنمید دنم؛یواسه د

 جون قبک از من جواب داد  نیریش
 جان. یب یحتما ب-
 مرا ب*ر*ل کرد.  شیمحکمتر از پ یب یب

 کردم.  یببخش اگه کوتاه-
 جون گفتم نیریعقب رفتم و آرام رو به ش یاجازه نداد حرف بزنم، کم بغض

  م؟یبر-
شت. بابا نزد نیریش ستم را گرفت و بهمن امدانها را بردا  نیشد، ا کیجون د

 شتریب گریاز کنارم رد شد و دنبال بهمن به سمت در رفت. د یپا و آن پا کردم ول
 نکهیو بدون ا دمیرا ب*و*ستت یب یب یشتتانیتوانستتتم تحمک کنم؛ پ ینم نیاز ا

 میهادادم و اشم هیوار تکیرفتم؛ به د رونیو از در ب دمیدو اطینگاهش کنم به ح
سخت ستم. به  ش یرا ب شکها دم،ینفس ک  یتا گردنم راه گرفت. اادر را رو میا

 سگ بار گم شد. یصدا انیهق هقم م یو صدا دمیصورتم کش
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 .دیجون اادرم را عقب کش نیریش دست
 ؟یامشبم بمون یخواینکن دخترم، م هیگر ینطوریا-

 زد و دستم را گرفت. یسر تکان دادم. لبخند عیسر
سع تا ش یام را کنترل کنم، وقت هیکردم گر یسر کواه  س نیبه ما  میدیبهمن ر

 را پاو کردم. بدون نگاه کردن به صورت بابا لب زدم  میاشکها نیآخر
 خداحافظ. -

انتظار داشتتتند بابا را  نکهیا یبرا دیماند، شتتتا رهیمن خ یبابا و بهمن رو نگاه
 توانستم به صورتش نگاه کنم. ینم یمن حت یولکنم؛  هیب*ر*ل کنم و گر

 .دیچیبم بابا در سکوت شب پ یصدا
 خدافظ.-

 .دمیجون را شن نیریش یعقب نشستم و بابا در را بست. صدا یصندل یرو
 . میدیبهتون خبر م میدیرس یوقت-
 باشه.-

 "ست؟ی"ارا نگفت الزم نکرده؟ ارا نگفت براش مهم ن
شد و پشت سر گرد و خاو به  دهیکش یخاک یکواه  یرو نیماش یکهایالست

ش یپاکرد. لحظه ا شتم و از   یقامت بلند بابا را نگاه کردم، نگاهش رو شهیبرگ
 کند. هیگر پشت سرمآرزو کردم  یلحظه ا ینشسته بود و برا نیماش
قلبم مرا تا پشتتت در  یقلب و روحم را پشتتت در آن خانه جا گذاشتتتم ول تمام

ش یخانه م شتن مرا م ی. حتنه داخلش دیک  ییترساند. بعد از حرفها یفکر برگ
ه آن مادرم را وابستتته ب یزندگ یب یدادم که ب یم یریتن به تقد دیبا دمیکه شتتن

 انداخت.  یم ریددانست و جوان مرگ شدن عمه ام را هم گردن همان تق یم
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دوختم، انقدر در فکر بودم که  ابانیجا به جا شتتدم و اشتتم به خ میجا ستتر
بهمن در را باز کرد متوجه اطرافم شتتدم. از  ینشتتدم؛ وقت نیوقف ماشتتمتوجه ت

ش شم به خانه  ادهیپ نیما سف یبزرگ با نما یشدم و ا شب ب دیسنگ  ه که در 
 انداختم.  زدیم یخاکستر

 گذاشت. جون دستش را پشتم  نیریش
 .ارهیبهمن امدونها رو م زم،یعز ایب-

 .م*س*ت شدم اسی یاز بو میخانه که شد وارد
شم  که  ییخانه، تک و توو درختها یبایکواک و ز یباغچه  یرو گرداندم ا

ص شانیبرگها شکک خا شده بود م یهر کدام به  کواک  یباغچه ها انیهرس 
 ریکرد و دور تا دور هر درخت انواع گلها تصتتو یم ییشتتکک خودنما یلوز

 ساخته بود. ییبایز
خوش  یو بو دمیبود کش یگکه رو به پژمرد یگلبرگ گک سرخ یدستم را نرم رو

 . دمیکش نهیرو به اتمامش را به س
شه؛ به پا نیتمام ا- شما نم یباغچه ها کار کورو سه ول یبار   خودش یبرا یر

 داره.  ییصفا
 به باغچه کرد و لبخند زد. رو
 میدیتا فهم میو بلند شتتد میخورد نیباغچه ها انقدر زم نیمن و کوروش تو ا-

 . مینخور نیزمکه  میراه بر دیبا یاطور
 ینیشتتد؛ ستتنگ اطیکه بهمن با امدانها وارد ح کردمیحرفش فکر م یمعنا به

 کرد. یامدانها را م ک پرکاه تحمک م
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 تو؟  دیاینم-
 جون رو به من لبخند زد.  نیریش
 . تو برو تو. مینیش یم قیآالا نیتو ا کمکیمن و دخترم -

سمت ورود بهمن ش یبه  ست نیریساختمان رفت و  شتم  یش را روجون د پ
 گذاشت. 

 .میبر ایب-
سمت آالا همراهش  یرا باال رفتم و رو یسنگ یپله  میکواک رفتم. ن قیبه 

 نشست. دست دراز کرد و میجون روبرو نیرینشستم. ش یاوب یصندل نیاول
 بود فشار داد. قیآالا رویت یکه رو یزنگ

  ؟یخوردشام دم،ینپرس دیقهوه؟ آخ ببخش ای یاا ؟یخوریم یا-
 مهربانش نگاه کردم. یزدم و به اشمها لبخند

 خوردم، ممنون. -
 قهوه؟  ای یاا ،ینگفت-

ه آرزو افتادم ک ادیبودم تلخ بود.  دهیعمرم قهوه نخورده بودم و آن طور که شن در
گم کرده بود و هر بار که به  یزیخورد انگار ا یاگر عصتتر به عصتتر قهوه نم

قبول  یه بخورم و من هر بار با لجبازکرد قهو یرفتم اصتترار م یخانه شتتان م
 کردم. ینم
 ممنون. ،یاا-

ش یرو ییلخ لخ دمپا یصدا سف اهیس یهایکا سر برگردانم؛  دیو  شد  باعث 
 . ستادیجون ا نیریش یآمد. روبرو یم قیبه طرف آالا یدختر

 خانم.  دییبفرما-
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 ربه من انداخت و ساکت منتظ ینگاهاشم  ریخدمتکار خانه است. ز دمیفهم
 جون ماند.  نیریش
 جان، عروس منه. دیخورش شونیا-

 به من کرد.  رو
 خونه ست.  نیکمک و همراه من تو ا زمیعز یهما-

 سرخم کرد. یرو به من کم هما
 . دیدر خدمتم خانم، خوش اومد-
 ممنونم.-

شن پر یموها ینگاهم رو هنوز سر شانشیرو زده بود مانده  رونیب یکه از رو
 داد.  یخانگ کیو ک یستور دو تا ااجون د نیریبود که ش

 جون کردم.  نیریدور شد. رو به ش هما
 جون؟  نیریش-
 جانم؟ -
 صدا کنم؟  یخانوم رو ا نیمن ا-
 . دیجون صدادار خند نیریش
 بهش بگو هما جون.-
 اشم.-

 جون کم کم جمع شد.  نیریش لبخند
 قیآالا یهارکیکه ت یکیبار یچکهایبا من دارد به پ یو گنگ که اه حرف جیگ

 را پوشانده بودند نگاه کردم. 

http://www.roman4u.ir/


 123 فردا زنده میشوم

جایا- تا خونه  ن پدر کوروش  یروبرو کیکوا یقباًل دو  پدر من و  هم بود. 
خواستتت از هم جدا  یبعد از ازدواجم دلشتتون نم یبودن، حت یمیصتتم یلیخ

حوض بزرگ و  هیکه اون موقع  اطیح نیمن و کوروش تو ا نیهم یشتتن؛ برا
 . میدرخت توش بود بزرگ شد یکل

 مجال نداد.  یرا تصور کنم ول دیگویکه م یکردم خانه ا یسع
 یلدوستش داشتم و د،یکش شیپونزده ساله بودم کوروش حرف من رو پ یوقت-
قا کردم ف یفکر م میعمو اومد خواستگار یدونستم. وقت ینم یاز زندگ یچیه

مه  ؛ییتو خونه روبرو رمیخونه م نیاز ا حال یه بت ا میخوشتت که نیبا  بود 
ستم. دو تا از برادرهام از ا کینزد م و کوروش ه بودندرفتنه  رانیمامان و بابام ه

 برادر و دو تا خواهرش ازدواج کرده بودند. 
ن عاشق و م دیبگو میدوخته بودم. انتظار داشتم از عشقش برا شیبه لبها اشم

ستانها شقانه بودم. همه ا یدا ستان یرا فراموش کردم و منتظر ادامه  زیعا  شدا
 ماندم. 

من که رفته بودند و برادر کوروش هم دنبال کار آزاد بود. شتترکت  یبرادرها-
به کوروش. هفده ستتاله  دیکه بابا و عمو با هم راه انداخته بودند رستت یکیکوا

 عمو شدم.  یبودم که عروس خانواده 
س یپا یصدا سکوت کرد. هماجون  ستکان  ینیهماجون که آمد  نقره با دو ا

 گذاشت.  یاوب زیم یرو کیک یو ظرف یاا
 خانم؟  دیندار یامر-
 خانم؟  یباز به من گفت-

 مرا جذب کرد.  فشیرد یو دندانها دیخند هماجون
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 . دیببخش-
 برو دخترم. -

 کرد که معلمم یمجذوب زن شتریجون با هما جون مرا ب نیریمهربان ش برخورد
س یاز او م شهیبود و هم هماجون بود که  دیسف یهاییدمپا ی. نگاهم رودمیتر

 زند.  یلنگ م یشد و به نظرم آمد کم یم دهیکش نیزم یرو
برام نداشتتت. من دختر اشتتم و گوش  ییمعنا چیزن کوروش شتتدم ه یوقت-

سته ا صم یب شده بود خ تیمینبودم،  گاه تر از دخترها یلیبا مادرم باعث   یآ
 شتریو بزرگ شدنم با کوروش باعث عالقه نشد، ب یکیهمسن خودم باشم. نزد

 . خواهر به برادر بزرگتر بود کیحسم بهش م ک 
 . دیبلند خند کبارهیمن نشست و  یکردم، اشمش رو نگاهش

  ؟یکن ینگاه م ینطوریارا ا -
 بعدًا عاشقش شده خب" دی"شا میدانستم اه بگو ینم
 مال تو قصه هاست.  زهایا نیا شه،یازدواجها با عشق شروع نم یهمه -
 .دیبه من بگو یزیداشت اه ا یدانستم سع ینم تر نگاهش کردم. رهیخ
 یهمه  یول ستتت،ین یعشتتق نکهینه ا ستتت،یعاشتتقانه ن یازدواج ها نکهینه ا-

 موفق الزامًا عاشقانه نبودند. یازدواجها
 بله، درسته.-

ستکان ستکان اا یاا ا ستم داد و ا ست گرفت و پا رو شیرا به د پا  یرا به د
 انداخت.
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شتم  یگبعدها کوروش گفت از بچ- ستش دا شته، من هم دو ست دا من رو دو
هم  یکوروش به نظر انتخاب ما برا یبرا یبود. حت ینیفکر نکن عشق آتش یول

که  یخاصتت یلیانتخاب بود. خدا رو شتتکر تا امروز مشتتکک خ نیعاقالنه تر
 .مینداشت میبش مونیباعث بشه از انتخابمون پش

اا به  ها شیزدم و از تلخ یلب  فت. میابرو ندان را  نیریشتت درهم ر جون ق
 گرفت. میجلو

  ؟یکن یتعارف م یخودته با ک یخونه  نجایدختر؟ ا یمگه مجبور-
 برداشتم. یقند کواک حبه

 ممنونم.-
 اش گذاشت.  یشانیپ یو کف دستش را رو رویداد به ت هیرا تک آرنجش

 گهیکه اهارماه نشده سقا شد و خدا د یما بهمن بود و بچه ا یزندگ یثمره -
 ندونست به ما بچه بده. صالح
 ی. ناخوداگاه دلم برادمید شیگره خورده بود، نم اشک را در اشمها شیابروها
ست رو شیدلتنگ ستم و د ش شدم و کنارش ن ش یگرفت. بلند  ستش گذا تم. د

 دستم گذاشت. یرا رو گرشیانگار تازه متوجه من شد، لبخند زد و دست د
اشق بود و من ع کتریز بهمن کوابعدًا بهم گفتن بچه دختر بوده، شش سال ا-

شد روزها یدختر بودم. وقت رو گذروندم. کوروش بدتر از  یبد یلیخ یسقا 
مه  قدر منتظر ا یمن و بهمن از ه بدتر؛ ان قدر براش  نیما  دختر بود و ان

 نزد.  یچیه هرفته سه روز لب ب نیبچه از ب دیفهم یبود که وقت دهیعروسک خر
 .شتریجون ب نیریش یبهمن سوخت، برا یبرا دلم
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حال نگران بهمن بودم. از اون موقع به بعد بهمن  نیدلم ستتوخته بود و در ع-
ش گهید سر  شد، کم طونیپ شد، اک رًا تو خودش بود، با  یسابق ن شگر  پرخا

کرد و من انقدر نگرانش بودم که خودم رو فراموش کردم؛  ینم یدوستتتاش باز
 کوروش رو فراموش کردم. 

 شد.  رهیخ یداد و به سقف اوب هیتک قیاآال رویرا به ت سرش
دل ببنده امکان نداره رهاش  یزیا هیبه  یوقت ه،یحستتاستت یلیبهمن پستتر خ-

تا از ذهنش  کشتتهیشتتد مدتها طول م یوقت یول شتتهیکنه؛ ستتخت عالقمند م
 نمیب یو م دمید یم یول رهیم ادشیکردند  یدورش کنه. برعکس همه که فکر م

 ارهیمرو  ومدین ایوقت به دن چیکه ه یخواهر یشوقتها عروسک خرگو یلیکه خ
 . زنهیو باهاش حرف م

که  دمید یباغچه م نیرا گرفته بود. انگار بهمن کواولو را تو هم میگلو بغض
  نشسته. قیآالا یسنگ یپله  یدر دستش گرفته و رو یعروسک خرگوش

سر خ- شون نم یول هیمهربون یلیپ سهیانگار از محبت کردن م ده،ین عد از . بتر
شتتد؛ هر اقدر  نطوریکه استتمش رو گذاشتتته بود موش موشتتک ا یخواهر

نداشتتتت. انگار اون بهمن آروم و  دهیکرد و من تالش کردم فا یکوروش ستتع
 جا مونده بود. شیتو شش سالگ ییجا هیمهربون 

س یام نگاه کردم که هنوز رو یالیانداختم و به بهمن خ نییرا پا سرم ش ته پله ن
 .جون نگاهم را از پله جدا کرد نیریلود شبغض آ یبود. صدا
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د عوض ش شی.  بهمن از شش سالگیکه بهمن رو بشناس گمیرو بهت م نهایا-
اش ستتر درد باب هینرفته؛ هنوزم با  نیفقا پنهان شتتده، از ب اتشیخصتتوصتت یول

 کنه.  میارخه تا راض یبا اخم من هزار بار دورو برم م پره،یرنگش م
 رد.دستانش فش انیرا م دستم

ش انقدر دوستتت یکی نکهیداره، به ا ازیاون به محبت ن د،یبرش گردون خورشتت-
شه که جا شته با ساخته ا زیهمه ا یدا سر خود  یلو ه،یرو براش پرکنه. بهمن پ

 فهمهینم دونه،یبله بگه. نم یباعث شتتتده به هر محبت نیهم ه؛یته قلبش خال
 . دروغه دیطمعه، شا دیشا ستیعشق ن یمحبتها از رو یهمه 

 .دمیفهم یشدم، منظورش را نم نگران
 .شمیمن... متوجه نم-

 و نگاهش را دراشمانم قفک کرد.  دیارخ یکم
ه ک یاگر انقدر بهش عشق بد یخوره، تو زنش یبهمن ساده ست،  زود گول م-
 .رهینم زهایا نجوریدنبال ا گهیبشه د رابیس

حال  نیا اداشتتتم. ب یحس بد یول دمیفهم ینم د،یدور ستترم ارخ زیا همه
 هنوز اشمم دنبال همان بهمن شش ساله بود.

 جون. نیریباشه ش-
 .دیرا ب*و*س میشانیلبخند زد، صورتم را قاب گرفت و پ مهربانانه

رو  تیزندگ یتون ی. مزمیعز یشیدونم موفق م یم ،یهست یتو دختر با محبت-
 به من بده.  یقول هی. فقا یبساز

  ؟یاه قول-
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ماتون تونم راهن یکه ناراحتت کرد به من بگو؛ م یاتفاق افتاد، هر یاگر اتفاق-
 دیما دارش یدخالت کنم ول تونیتو زندگ خوامیتونم کمکتون کنم. نم یباشم، م

 و من نگرانم.  دیشیدور م
 اشم.-

 را جدا کرد.  مانیدستها یخسرو یآقا یصدا
 . دیمادرو دختر خوب خلوت کرد-

ذاشتتت. بلند شتتدم و دستتتش گ یجون نشتتستتت و دستتت رو نیریشتت کنار
 نشستم.  شانیروبرو

 جون انداخت.  نیریبه اشمان ش یقینگاه عم یخسرو یآقا
 ارا ؟ -
 .دیجون خند نیریش
 گذشته ها.  ادی-
 . دیبلند خند یخسرو ینگاهشان کردم، آقا جیگ
سال با  یوقت- شه ر یکن یزندگ یکیاند  س یرو م تمشینفس بک االن  ؛یشنا

 کرده. هیارا گر دمیهم پرس
 جالب بود.  میبرا ارتباطشان

 .میکن یپنج صبح حرکت م د؟یاستراحت کن دیبر ستیبهتر ن-
شدار آقا با سرو یه شد یخ شمیبلند  ستش را  زیجون م نیری.  را دور زد و د

 پشتم گذاشت. 
 اتاقتون رو نشونت بدم. میبر ایب-
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 نیریش با فشار دست یسست شد، ول میپاها د،یگفت "اتاقتون" قلبم لرز یوقت
هستتت که من زنش  یآمد بهمن ادمیحرکت کردم. انگار تازه  یجون به ستتخت

جون دستتتم را گرفت و  نیریماستتت.  شتت یشتتب زندگ نیهستتتم و امشتتب اول
 سرش را باال آورد. کبارهی

  ن؟ییدختر، فشارت اومده پا یشد خی یگوله -
را  منگاهم کرد و بعد لبخند زد و دستتت قی"نه" تکان دادم، دق یبه نشتتانه  یستتر
 . دیکش

 حاال.  میبر ایب-
رنگ نشتتستتته بود و  یخاک یتک مبک راحت ی. بهمن رومیستتاختمان شتتد وارد

 . با وارد شدن ما صاف نشست. دیارخ یکنترل در دستش م
  د؟یباالخره از هم دل کند-
 َکنم. یدل نم دیمن که از خورش-

 خندان نگاهم کرد.  یبهمن با اشمها
 .دیخب حق دار-

 جون را فشردم.  نیریت شدس ناخوداگاه
 . دیجون خند نیریش
 بده. دیبلند شو برو اتاقتون رو نشون خورش-

 به من کرد. رو
 .زمیعز ریهست، شبت بخ یبهداشت سیتو اتاق سرو-

 گوشم زمزمه کرد  ریدر آ*ر*و*ش گرفت و ز مرا
 من؟  شیپ یایب یخوا ینترس دخترم، م-
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لت جا قدم خ قب رفتم و ه یزده  ک یچیع عًا مرا پنگفتم.  خودش  شیاش واق
 .ستادیا میمجال نداد. روبرو یخسرو یآقا یببرد ول

 یبابا. به ستتخت یکه به من بگ نهیا شیتو روابا ما اند تا قانون هستتت، اول-
 لبخند زدم.

 اشم.-
شده، پس مزاحم ما  ریهم د یلیو امشب خ میخواب یکه ما زود م نهیا شیدوم-

 تو اتاقتون.  دیو بر دینش
 زد.  یخسرو یآقا یبه بازو یآرام یون ضربه ج نیریش
 نکن. تشونیاذ-

 جون کرد.  نیریبا همان لبخند رو به ش یخسرو آقا
 خانوم.  ادیخوابم م ه؟یا تیاذ-
 بهمن اشاره کرد  به
 ببر.  ریدست زنت رو بگ ایب-

با هر قدمش ضتتربان قلبم باالتر رفت.  کینزد شتتتدن بهمن را حس کردم و 
 مجال نداد.  یخسرو یبزند که باز هم آقا یرفجون خواست ح نیریش
 بهتره.  میخانم، اه امشب، اه فردا. امشب ما هست شهینم-

 یمن درستتتت متوجه منظور آقا یانداختن بهمن را حس کردم، ول نییستترپا
 جون قهقهه زد  نیریبه هر سه نگاه کردم. ش جینشدم. گ یخسرو

 دختر. ینیریخدا، تو اقدر ش یا-
 گرفت دستم را  بهمن
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 . میبر دیصبح زود با م،یبر ایب-
 رهیبهمن گذاشت و خ یبازو یجون دست رو نیریشدم. ش دهیدنبالش کش به

 . دیرا ب*و*س شیشانیجون نگاه کرد و پ نیریبه ش ینگاهش کرد. بهمن کم
 برو بخواب مامان. -

. رو به آنها کردم و تمام نفستم را دیجون را کشت نیریدستت شت یخسترو یآقا
 م. جمع کرد

 .ریشب بخ-
ست و به طرف تخت  یبا پاها سرم در را ب شت  شدم و بهمن پ لرزان وارد اتاق 
 رفت. 

 بردار.  یخوا یم یامدونهات تو کمده، هر ا-
 نفره بود نشستم.  کیتخت  یاتاق که روبرو یتک کاناپه  یرو معذب

 یه دبه دور تا دور اتاق انداختم. نه دکور ستتا یرفت. نگاه رونیاز اتاق ب بهمن
تخت بود و اراغش اشتتمک  یکه رو یاتاق توجهم را جلب کرد و نه لب تاب

 پر از کتاب.  ریتحر زیزد و نه م یم
از بهمن کک  یو زرد اتاق که قاب عکس یشمی وارید یصاف نشست رو نگاهم

 را گرفته بود. وارید
ستش ال   یمیشده بود، ن رهیخ نیباال و به دورب شیابرو کیبود و  شیموها ید
 یرخش شتتتدم. تا حاال متوجه ابروها میبود؛ محو ن یکیز صتتورتش در تارا

ستترخ.  شیمطلق بود و لبها اهیپرپشتتتش نشتتده بودم. رنگ نگاهش همان ستت
 و لب زدم. دمیعکسش کش یدست رو
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ش- شه؟ اذ م،یخوشبخت ب شم خوا ایکنم. ب ینم تتینکن، اذ تمیبا هرت، من ب
شو بابا س گریهمد یب یمن تا به قول ب یتو ب شنا زن  شمیاونوقت من م م؛یرو ب

 مرد خونه.  یشیخونه ات و تو م
سخت  شمها یبه  نگاه از قاب گرفتم تازه متوجه  یدل کندم. وقت اهشیس یاز ا

در آن  یعکستت چیکواک که ه یکواک کنار عکستتش شتتدم. قاب یقاب خال
 نصب شده بود. وارینبود و کنج د

شمها نیریش یحرفها ادی شک در ا ست. حتمًا ا میجون افتادم و ا ش  قاب نین
 .امدین ایوقت به دن چیبود که ه یمال خواهر

 در باز نشد.  یبه در خورد ول یا تقه
 . دییبفرما-

 به من انداخت. ینگاه میوارد اتاق شد و ن بهمن
 . یدیفکر کردم تاحاال خواب ،ییهنوز که سرپا-

ز ا نگاه کردم. بعد ییتخت نشتتستتتم و به رفت و آمدش به دستتتشتتو ی گوشتته
 تخت نشست. یرو میلباسش روبرو ضیتعو

  ؟یلباست رو عوض کن یخوا ینم-
اکار کنم. بلند شد و امدانها را  دیدانستم با یانداختم، واقعا نم نییرا پا سرم

 آورد.  رونیکمد باز
 .یبخواب یتون یبا مانتو که نم ،یتا تو لباست رو عوض کن رونیب رمیمن م ا،یب-

ه به بودم، بعد آهستتت دهیبه تخت استتب قهیاند دق یبرارفت  رونیاز در ب یوقت
سها انیطرف امدان رفتم. م س میلبا شلوار یدنبال لبا شتم که معذبم نکند.   گ
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بهمن  یوقت رفتم. ییام را برداشتم و به دستشو یشرت صورت یو ت دیسف یراحت
 آمده بودم.  رونیب ییوارد شد تازه از دستشو

پا ینگاه نداخت و ل میبه ستترتا ها یرو یبخند کجا  رینشتتستتتت. ز شیلب
 نیآستتت شتترتیب*ر*لش و ت ریز یبالش و پتو بود. فشتتردگ کیب*ر*لش 

 گذاشته بود.  شیرا به نما شیکوتاهش عضالت بازو
 بالش.  نییانداخت و پتو را پا یمشکل دیسف ی چهیقال یرا رو بالش

 لب باز کردم. یتخت نشستم و به سخت یرو
 خوابم. یم نین رو زمرو تخت بخواب م ایخب تو ب-

ت تخ یو برگشت و رو گذاشتزیم یتخت برداشت و رو یتابش را از رو لب
 کنارم نشست.

 شتتنود. یرا م شیصتتدا یقلبم آنچنان بلند بود که حس کردم به خوب یصتتدا
 نییگذاشتتتم و ستترم را پا میگونه ها یرا رو میستتوخت؛ دستتتها یم صتتورتم
 .انداختم
ستش ستها یرا رو د سختگذا مید ستها یشت و به   میگونه ها یرا از رو مید

ستم م ش انیجدا کرد؛ د شت ک شد. به انگ ستانش گم  اش که حلقه اش  دهید
 شدم. رهیجفت حلقه ام شده بود خ

ته، ول یدونم ا یم- حت بخواب یم یتو ستتر مًا  ؛یخوام را ما هنوز رستت
ا خودمون اونج یخونه  میدوستتت دارم اول بر م،یرو شتتروع نکرد مونیزندگ

 .میرس یمسائک هم م نی؛ بعد به اقشنگ دارم زیسورپرا هیبرات 
 اشم در اشمش دوختم.  شیکرد. آخر حرفها یجمله اش نفسم را باز م هر
 ؟یزیاه سورپرا-
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 .را رها کرد میزد و دستها لبخند
 دختر خوب.  شهینم زیاگر بگم که سورپرا-

 .انداخت شیو پتو را رو دیدراز کش نیزم یشد و ارار را خاموش کرد؛ رو بلند
 . میبر دیبهتره، صبح زود با یزودتر بخواب-

. اتاق بود خاموش کردم ییکه تنها روشنا یو آباژور دمیتخت دراز کش ی گوشه
 عیستتر یلی، خخوابم یبخوابد که م یدر اتاق یعادت نداشتتتم کستت نکهیبا ا

 خوابم برد.
××××× 

ان با هم یخسرو یآقا دمید یوقت .اوردیتا بهمن امدانها را ب ستادمیدر ا یجلو
 تعجب کردم. ستادیا میلباس خانه جلو

  د؟یایمگه شما نم ،یخسرو یآقا-
 .دیزد و دست به صورت کسک از خوابش کش یلبخند

 دختر. یکن یقانون نقض م-
ش یحرفها ادیهمان لحظه  یلحظه واخوردم، ول کی شته افتادم.   نیریشب گذ

 .ستادیا یخسرو یدر دست کنار آقا یجون با سبد
 نکن.  تشیاذ-
 بابا، بذار دو کلمه با عروسم خوش و بش کنم خانم.  یا-

 به من کرد.  رو
حتمًا انجامش بدم. اگر  دیدارم که با یکم کار بانک کیفردا؛ من  یول میایم-

 .میایامروز تموم بشه فردا، و اگر نشد پس فردا حتما م
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 رش کرد. امدانها را کنار در گذاشت و رو به پد بهمن
 .دیعجله نکن-

 را در دست گرفت.  دستم
 توش ندارن. ییدارم که بزرگترها جا زیسورپرا هی دیخورش یمن برا-

 بهمن گذاشت. یشانه  یلبخند زد و دست رو یخسرو یآقا
 . یاه نکرده باش یکرده باش زیسراغتون؛ اه سورپرا میایپس فردا شب م-
ش ینگاهم رو شانیحرفها انیم ستهاج نیرینگاه  ره  گ یون ماند که گنگ به د

 آوردم.  رونیکرد؛ آرام دستم را از دست بهمن ب یمن و بهمن نگاه م یخورده 
پشت گذاشت و  یصندل یسبد را رو یخسرو یآقا میشد نیسوار ماش یوقت
 جون خم شد.  نیریش
 هست.  کیو آج یو فالسک اا وهیتو سبد م-

 به من کرد.  رو
 .دیوقت خورش هیخوابت نبره -
 اشم.-

 ن؛یکاپوت ماشت یزد رو یخسترو یکه آقا فتدیزد و خواستت راه ب یبهمن بوق
 من آمد. یکنار پنجره  یخسرو ی. آقاستادیبهمن ا

 بگو. -
 نگاهش کردم. متعجب

 بگم؟  یا-
 .دیخند

 حاال بگو خداحافظ بابا.  شه؛یبابا برات آسون م یبار که بگ هی-
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 ام گرفت.  خنده
 ن. اشم، خداحافظ باباجو-

 .نیسقف ماش یرو زد
 به سالمت. دیدخترم، بر نیآفر-

ون ج نیریکه شتت یب*ر*ل کاستته آب ی نهیدوباره بوق زد و راه افتاد و از آ بهمن
 را محو کرد. کهایرد الست یکه جا دمیرا د ختیپشت سرمان ر

سکوت ط مین سرگرم نگاه کردن به درختها یساعت در  کنار جاده  یشد و من 
 کرد. رونیکه محترمانه مرا ب یپدر ادیبودم و 

 یکه استتمش را نم یگرم خواننده ا یکرد و صتتدا ادیضتتبا را ز یصتتدا بهمن
 . دیچیپ نیدانستم در ماش

  ؟یدیم ییاا هی-
را  شیآفتاب نکیگره خورده تشتکر کرد. ع یرا دستتش دادم با ابروها یاا یوقت

 اشمش سر داد.  یرو شیموها یاز رو
 . یشیم سیسوزه لک و پ یمصورتت  ؟یبزن یندار نکیع-

 نداختم. ا نیینداشتم. سرم را پا یآفتاب نکیدر عمرم ع میبگو دمیکش خجالت
 خرم برات.  یم ،یکش یخوشگک خجالت م-
را  میلبم بود که سوالش لبها یلحن شوخش خنده ام گرفت. هنوز لبخند رو از

 کرد. جمع 
  ؟یارا زن من شد-

 م نگاهم کرد.اش یاز گوشه نگاهش کردم؛  مبهوت
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 جوابش سخته؟  ای هیسوال سخت-
 . بدهم یاه جواب دیدانستم با ینم اصالً 

 سوالت سخته. -
دوباره شروع به شمردن درختان کردم  یو سکوت کرد. وقت دیکش یقیعم نفس
 برد. ادمیعددها را از  شیصدا

سخت ن- و  یدون یهم م دیشا ای... ای یدون یتو جوابش رو نم ست،یسوالم 
 . یبگ یخوا ینم

 تلخش دلم را آشوب کرد. لحن
 دونم.  یواقعًا نم-

قامت بلندش که به در  یشتتد. نگاهم رو ادهیو پ دیرا به کنار جاده کشتت نیماشتت
 .دمیاخم و سوالش را نفهم نیا کیماند. دل رهیداد خ هیتک

از  یستتوال کنم، گاه دمیترستت یمستتوار شتتد و حرکت کرد.  قهیاز اند دق بعد
 شیصتتدا یمهربان یو گاه دمیترستت یم شیو اخمها شیاشتتمها یاهیستت

جابه جا  یصتتندل یعالقه و ترس. رو انیداشتتتم م یحستت کرد؛یمجذوبم م
 شدم. 

 شده؟  یزیا-
 به من کرد و لبخند زد. رو
 شده باشه؟  یزیا دیکواولو، با دمیسوال ساده پرس هیمن -
 .هیجور هیسوالت  ینه، ول-
 کرد.  دایشد و سرعتش را ز رهیروبرو خ به
 .میریگ یسواالتمون رو م ینگران نباش، جواب همه -
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 .کرد شتریبهمن دل آشوبه ام را ب یداد و اخمها چیبابا دلم را پ یحرفها ادی
شد ازدهی ساعت زو از آر یبودم ول امدهی. تا حاال به تهران نمیصبح وارد تهران 

به جا دهیشتتن یادیز یزهایا  یدرخت، رو یشتتتاخه ها یبودم. اشتتمم 
 بود.ن دایپ نیماش ی شهیاز ش شیکه انتها ییاختمانها نشست؛ ساختمانهاس
س یبو  سم را بند آورد. بهمن  نهیدود  سرفه ها نف ام را به خس خس انداخت و 

 قهقهه زد. 
 شهر توئه، شهر من. نجایکواولو، ا یعادت کن دیبا-
 آب را به دستم داد.  ی شهیآب اشاره کردم. ش ی شهیسرفه به ش با

بودند و  دهیهم را استتب ی قهیکه باال آمد اشتتمم به دو مرد افتاد که  نفستتم
 بودند.  یمشغول کتک کار

 اه خبره؟ -
 شمار دوخت.  هیو اشم به ثان ستادیا بهمن

 تصادف شده.-
دادند خجالت  یکه م یزشت یآمد. از فحشها یزدند م یم دهیکه عر شانیصدا

 . دیانداختم. بهمن دوباره خند نییزده سر پا
 بهت گفت کواول.  دیکواولو با یبه جا ،یا زهیپاستور یلیخ-

 حالم را بد کرد.  لحنش
 .ستمیمن کواولو ن-

ش میرو سمت  سوار  تاب یبچه رو کیکه تنها  یبرگرداندم و به پارک شهیرا به 
 از ته دلش لبخند به لبم آورد. یبود دوختم. خنده ها
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 .دمیبهمن را کنار گوشم شن یصدا
 ذره از تو کواولوتره.  هیا فق ،ینیب یم-

 زد. شخندیانداخت و ن میبه سرتا پا ینگاه
 .ینه قواره ا ،یالبته سن-

شها سر یتپ ست بگو یاه م شیبا حرفها دمیفهم یشد. نم عتریقلبم   دیخوا
 نبود.  نیلحنش دلنش یول

سر  یساعت بعد در کواه ا میسبک شد و بهمن حرکت کرد. ن کیتراف باالخره
 .ستادیرا به نفس نفس انداخته بود ا نیماش یحت شییَ سرباال سبز و خلوت که

 شوم که نگذاشت.  ادهیپ خواستم
 شو.  ادهیرو ببرم تو بعد پ نیبذار ماش-

 را داخک برد. نیرا باز کرد و دوباره سوار شد و ماش نگیپارک در
بود و دور  دیمرمر ستتف شیافتاد که نما یجلو به خانه ا ی شتتهیاز شتت اشتتمم
 بودند.  دهیکش ییطال ینرده ها شیپنجره ها

 . قیآالا کیبزرگ فقا دو باغچه داشت و  اطیشدم. سراسر آن ح ادهیپ
 امدانها را برداشت و به سمت خانه رفت. بهمن

 تو؟  یایب یدوست دار-
پاگرد مربع به بالش وارد  ندازه  یدن مانتو یبه ا تاق کواکم شتتتدم.  ب میا ه را 

 ام نگاه کردم.  دهیپر یاش به رنگ و رو نهیدر آو  کردمزانیآو یقهوه ا یجالباس
خانه  بتیو ه یدوم را بازکردم. از بزرگ یرا محکم کردم و در ورود میموها کش

 ما بود.  یکک خانه  یدهانم باز ماند. هال خانه اندازه 
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 یکه با نرده ها ییباال آمد. هال را رد کردم و راهرو یبهمن از پله ها یصتتدا
 رفت را باال رفتم.  یباال م یبه طبقه  ییطال

 کارت دارم. ایب ؟یکجا موند-
 .امیدارم م-

تا حلقه بود که دور کینداشت. م ک  یمنیهال و نش چیباال گرد بود، ه ی طبقه
 آورد.  رونیاز اتاقها سر ب یکیدورش اتاق بود. بهمن از 

 .نجایا ایب-
نفره  کیخت ت یرا دور زدم و وارد اتاق شتتتدم. بهمن امدانها را جلو نگیر

 بود؛ با وارد شدنم رو برگرداند.  ستادهیگذاشته بود و پشت پنجره ا
 .تهیاتاق شخص نجایخب، ا-

 شدم. یمتوجه حرفش نمنگاهش کردم،  مبهوت
  ؟یاتاق شخص-

 . ستادیا میزد و من فقا نگاهش کردم. روبرو قهقهه
اق ات هیمن،  یبرا یاتاق شتتخصتت هیاتاق خواب مشتتترو هستتت،  هی نجایا-

 شما، بده؟  یبرا یشخص
و  دیدراور کواک سف کیبودم. به دورتادور اتاق نگاه کردم، جز  جیهم گ هنوز

دستش  کی دیسف یدر آن نبود. پرده  یا لهیوس چینفره ه کی دیتخت سف کی
سم دیسف یوارهایبا د شق رنگها یاتاق را م ک ج  یکفن پوش کرده بود. من عا

 روح  کسلم کرد.  یدست و ب کیرنگ  نیزنده و تند بودم و ا
 را نشانم داد.  یواریکمد د بهمن

http://www.roman4u.ir/


 141 فردا زنده میشوم

 کمد.  نیتو ا یرو بذار لتیوسا یتون یم-
 اتاق اشاره کرد.  یدر گوشه  به
 .هیحاال بگو تهران شهر بد ،یو حمام شخص یبهداشت سیاونهم سرو-

حرف نگاهم کرد و نگاهش کردم.  یب ش،یاشتتمها یشتتد رو دهیکشتت نگاهم
 گره خورد.  شیاابروه یلحظه ا

 من. زل نزن تو اشم ینجوریوقت ا چیه گهید-
 شدم.  رهیخ دیدست سف کی یانداختم و به قال نییرا پا نگاهم

  ؟یدیفهم-
 آمد. رونیاش ب دهیبه هم اسب یلبها انیاز م شیتکان دادم. انگار صدا سر

 .دمینشن-
 گره یگر ابروها. ادیلرز یم میزد و دستتتها یوار م وانهیباال آوردم، قلبم د ستتر

شمها یخورده اش نبود فکر م به خاطر  انیاطراف شهیکه هم میکردم از رنگ ا
لحنش انقدر گزنده بود  یکردند خوشتتش آمده؛ ول یم فیخاص بودنش تعر

 . رمیاز حرفش بگ یتوانستم حس خوب یکه نم
 باشه.-
سرش در را به هم  از شت  شد و پ دم، کر نگاه. دوباره به اطرافم دیکوبکنارم رد 
و ستتقف و  وارهایداشتتته باشتتد، د دیجز ستتف یگرینبود که رنگ د زیا چیه

 بود.  دیدر اتاق سف ی رهیدستگ یو حت کیسرام
 ماندم.  رهیتخت نشستم و به حلقه ام خ یرو
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ه بهمن ک ییطبقه، جا نیهم یاز اتاقها یکی دیشا ای ن،ییپا یرفت طبقه  ذهنم
 کشش یترس و گاه یدانستم. گاه ینمدر آن بود و هنوز حسم را نسبت به او 

 آورد.  یدوام نم ادیکدام ز چیه یعالقه، ول یحت یو گاه
 به در خورد و باز شد. یا تقه

 ناهار. میآب به دست و صورتت بزن، لباست رو عوض کن بر هی-
 بهمن شده بود بیمنهم نص یصبحانه  یبلند شدم؛ سهم لقمه  میاز جا عیسر

 گرسنه بودم.  یلیو خ
 یهمرنگش عوض کردم. ستتوغات یو روستتر یکاربن یآب یرا با مانتو میتومان

 .دمیپوش یبار اول بود م یکه برا یآرزو از سفرش به دوب
×××× 

شتتده بود. کورمال کورمال خودم را به در  کیرا که باز کردم هوا تار اشتتمانم
م، رد. به ساعتم نگاه کدیمطلق اتاق پر کش یاهیاتاق رساندم، با باز شدن در س

خانه کاماًل  بودم. دهیوقفه خواب یده شتتب بود. اند ستتاعت ب کیستتاعت نزد
له ها . آهسته پدمیترس یبزرگ نیبه ا یدر خانه  ییاز تنها یساکت بود. لحظه ا

 آشپزخانه شدم.  یرفتم که متوجه سرو صدا نییرا پا
 . دبو مرویها را دور زدم و وارد آشپزخانه شدم. بهمن مشغول درست کردن ن پله

 سالم. -
 شکست.  تابهیبه من انداخت و تخم مرر را در ماه ینگاه مین

  ؟یرفته بود یسالم، خواب زم*س*تون-
 انداختم.  نییزده سر پا خجالت
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 .دیببخش-
  ؟یخوریم مروین-
 رفتم. خچالیطرف  به
 کنم.  یدرست م-

 گذاشت.  شیرا جلو مروینشست و بشقاب ن زیم پشت
 کارت دارم. ایب روغن تو سوپره، درست کن-

صالً  س ینم ا ست. به بخچال نر سوپر کجا ستم  شتم و به کاب دهیدان  ینهایبرگ
که برم ستتوپر و  نهیآمد "منظورش ا یرنگ اوب نگاه کردم که به نظر اوب نم

 " ستمیرو بلد ن ییمن که جا یروغن بخرم؟ ول
 نگاه کردم.و گنگ به اطرافم  جیگ
  ؟یارا هاج و واج موند-
 . ستمیه من سوپر رو بلد نآخه.... آخ-

 د و گفت ز یبلند نتیکاب یرا تو بشقاب انداخت و بلند شد. کنار گاز رو قاشق
 . نهیسوپر، سوپر ا-

شمم به طبقات کاب درش ش نتیرا باز کرد و ا بوبات ح یها شهیافتاد که پر از 
 یروغن را درآورد و گذاشتتت رو نییپا یبود. از طبقه  هیو قند و شتتکر و ادو

 ب*ر*ل گاز.  نتیکاب
 روغن. گنیهم م نهمیبه ا-

 آورد و گذاشت کنار روغن. خچالیمرر را از  تخم
 هم قاشق. نیتخم مرر، ا گنیم نیبه ا-

 سوخت. لب زدم  یاز خجالت م صورتم
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 .دیببخش-
 زیم یآماده را رو یمروینشتتستتتت و به غذاخوردنش ادامه داد. ن زیم پشتتتت

 نشستم.  شیگذاشتم و روبرو
 باشن.  یوست داشتن تو عروسدوستام د-

 بلند کردم. سر
  ؟یدعوتشون نکرد-
 شمال.  انیتونستن ب یهمشون که نم-
نگاهش را حس کردم و  ینینگفتم و به خوردن مشتتغول شتتدم؛ ستتنگ یزیا

 نگاهش کردم.
 فردا شب دعوتشون کردم.-

ستها زیم یرا رو لقمه شتم، ناخوداگاه د شد. نگاه میگذا شت  ستها یم  میبه د
 ت و لبخند زد. انداخ

  ؟یداشته باش یرو دادم؛ بده دو تا عروس زیهمه ا بینترس، ترت-
سان انیو تنها م بیغر نکهیا از س دیشناختم با یکه نم یک  ین مت یلباس عرو

 کردم معذب شدم.
 جون، بابات ... نیریآخه... ش-

شت. منتظر به جو یبزرگ ی لقمه سرد و راحت و  دنشیدر دهانش گذا که خون
 کرد. شدم. لقمه اش را که قورت داد نگاهم  رهیود خآرام ب

 برگشتتتنشتتون یبرا دیبابا گره خورده، با یمامان زنگ زد، کارها یخواب بود-
 . یبه اونها ندار یازین گهیبودن د یاصل یدر ضمن اونا تو عروس م؛یصبر کن
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 آخه...-
 انداخت.  زیم یرا رو یبعد یلقمه 

 دیکه با یکن؟ تنها کار زیم خونه تمگفتم غذا درستتتت کن؟ گفت ؟یآخه ا-
  ه؟یمهمونها، کار سخت ونیم یاریب فیو تشر یلباس بپوش هیکه  نهیا یبکن

خورده ام گرم کردم. انقدر  میرا انگ زد، ستترم را به تخم مرر ن میگلو بغض
 . آشوب شدم دنشیمرر را هم زدم که خودم از دتخم

 کمکت؛ حله؟  ادیم یکیآماده شدنت هم  یلباست آماده ست، برا-
ضم سر تکان دادم. ب بغ شقابش رارا تمام شیغذا الیخ یرا فرو دادم و   کرد و ب
 گذاشت.  نیدر ماش

 . ییتو ظرفشوبشقابت رو بده بذارم  یخور یاگر نم-
 زد. پوزخند

 .یرو بلد باش نیکار با ماش دونم یم دیبع-
شتم از ا یحس بد اقدر ست و پاالفت نکهیدا س یبه نظر م ید شدمیر قاب . ب

 و بلند شدم.  را به دستش دادم
 بده.  ادمی شهیماگر -

 گذاشت.  نیکرد و بشقاب را در ماش یمرغها را در سطک خال تخم
دستتتاتون رو  خوادیخونه دو تا م*س*تخدم داره؛ شتتما نم نیا ستتت،یالزم ن-

 . دیخراب کن
که  شیهارفت. به مو ادمیگزنده اش  یحرفها یغنج زد از حرفش، همه  دلم

سها رهیبود خ ختهیاش ر یشانیپ یتکه تکه رو . تازه شد رنتیسنگ میماندم و نف
شب اول ادمی ست؛ از خجالت  یدر خانه  یشب زندگ نیآمد ام شترکمان ا م
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ر به طرف د یکرد، وقت یبه من نگاه م رهیانداختم. تمام مدت خ نییستترم را پا
 قهقهه اش بلند شد.  یرفتم صدا

 .یشیم دیسف ،یشیسرخ م ،یکنیتر، با خودت اختالط مدخ یا وونهیتو د-
سرختر از پ و سمت پله ها دو شیمن  سر خورد و  نیدوم یرو می. پادمیبه  پله 

له  یبا زانو رو پا یب یخوردم، ول نیستتوم زم یپ ها  له  به درد از پ  نییتوجه 
 . دمیپله ها شن نییرا از پا شی. صدادمیدو
 . یرنگ ته اشمتو ذهن یدونم ا یهول نشو، بازم م-

شم ص رویگفتنش بدجور دلم را ز یرنگ ا شخ شت در اتاق   یرو میرو کرد. پ
 میمنظم شود. اشمها میام گذاشتم تا نفسها نهیس ینشستم و دست رو نیزم

 یو برا دیبودنش پر کش یرا بستم و جزء به جزء صورتش را مرور کردم. دلم برا
 دوستش دارم قاً یبار اول احساس کردم عم

××××  
. دیشتتاز تنم پر ک یتمام خستتتگ یدوش نبودم ول ریز شتتتریب قهیده دق نکهیا با

ش شت ک سم بهمن را حک کردم؛  ی نهیآ یرو دمیانگ بخار گرفته و ناخوداگاه ا
گرفته ام رنگ یگونه  یرا رو گرمیپاکش کردم. دستتت د عیو از خجالت ستتر
 لبخند زدم. رمیگذاشتم و به تصو

له ها یصتتورت ی حو باس خواب دمیچیپ میرا دور مو جون  نیریکه شتت یو ل
مام المپ ح یرنگ آب یتنگ بود. هاله  یکم ؛دمیانتخاب کرده بود پوشتت میبرا
درستتت کرده بود. دل از لباس کندم و از اتاق  یلباس قرمز رنگ خاصتت یرو
صورت شمیلوازم آرا فیک ش میرا به لبها یرا آوردم و رژ  ش دم،یک که  انهیانقدر نا
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 دیسف نتیکاب یکه در کشو یرا با سشوار می. موهادمیارم خندخودم به شاهک
 . ختمیر میشانه ها یحمام بود خشک کردم و رو

سکوت  یآمدم و رو رونیاتاق ب از ساعت دوازده بود و انقدر  ستم.  ش تخت ن
صدا ظیغل ساعت د هیثان یعقربه  یبود که  ا هر ب شد؛یم دهیشن یواریشمار 

 . زدیم تند تر مو قلب شدیسردتر م میدستها کیت
اتاق  یکه در فرورفتگ یکواک یدو طبقه  یبار اشمم به کتابخانه  نیاول یبرا

خوابم و بود که ب نیترسم از اشده بود افتاد. از انتظار خسته شدم.  هیخواب تعب
ص شعر و داستان و تخص یکتابها انیشود. از م یو عصبان دیایبهمن به اتاقم ب

 تخت نشستم.  یور را برداشتم و رکتاب کواک شعر فرو ،یمعمار
به در خورد و  یکه تقه ا گشتمیبه آن داشتم م یخاص یکه عالقه  یشعر دنبال

ستم و لبه  سربع کتاب را ب شد.  ش یبهمن وارد  از  یا کمت دمیلباس را جلوتر ک
 بدنم را بپوشانم. 

تادیا میروبرو بهمن بدنم را گرم رهیو خ ستت گاهش  نگ ن گاهم کرد. ر کرد؛ ن
 شوم.  گرمیکم دیگذاشتم تا شا گرمید یپا یرا رو میانداختم و کف پا نییرپاس
 هنوز؟  یدینخواب-

 گذاشتمش. یعسل یرو یدانستم ِک  یکتاب که نم یرو دیارخ نگاهم
 خوندم.  یکتاب م-

 کرد.  شیآرا زیبه کتاب انداخت و رو به م یکوتاه نگاه
  ؟یدیرو نچ لتیوسا-
 نه هنوز. -
 . دهیرو م بشیرتت هیفردا سم-
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 . را تر کردمخشک شده ام  یلبها
 .ممنون-

 توقف کرد.  یقدم به سمت در برداشت و لحظه ا دو
 . ریشب بخ-

شت فرو بردم قهیکه  یرا در لباس خواب سرم ش قیو نفس عم ندا  یب ی. بدمیک
از آنها در  یگفته بود که نشتتتانه ا میبرا ییزهایاز آمدنم ا شیآخِر پ یروزها

در  یاطالعات ناقصتت یب یب یاز حرفها شیپ نکهی. با ادمید یار بهمن نمرفت
شتم، ول زهایا نیمورد ا ست واقع کیم ک  یب یب یدا  نیا یایاز تمام زوا یدو

سع میارتباط برا ارتباط تمام مهارتم را  نیا ینیا نهیزم یکردم برا یگفت و من 
 به خرج دهم.

سنگ انقدر سکوت  شت و رو نمیمتعجب بودم که بهمن از  شد و برگ  یمتوجه 
را انگ زد.  شیو موها شیزانوها یشتتد رو هیزاو شیتخت نشتتستتت. آرنجها

 بعد از اند لحظه سر بلند کرد.
که م- ته اشتتم یدونم ا یگفتم  بده، دوستتتت  یول ،یرنگتو ذهن مان  ز

 فقا دوستت داشته باشم.  نکهیعاشقت باشم، نه ادارم 
 بلند شد. شیاهش کردم. از جاگرد شده نگ یباز و اشمهادهان  با
 . ریشب بخ-
 آمدم. "گفت دوستم داره" در به خودم یلب جواب دادم. با صدا ریز

بزنم تا  غیخواستتت انقدر ج یدلم م جانیکردند. از شتتدت هدلم قند آب  در
 به گوش آرزو هم برسد. میصدا
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 نیندتربل یبودم االن روخودمان  ی. اگر خانه کردمیم یرا خال جانمیه دیبا
 .دمیدرخت نشسته بودم. بلند شدم و دور خود ارخ

 "دوستم داره، دوستم داره"
 داره ، دوستم داره "  وستم
باس در ل میپا یلباس خواب پرواز کرد، لحظه ا یرا باز کردم و دنباله  میدستها

به درد خند یب ن؛یخوردم زمو محکم  دیچیپ به تخت و  هی. تکدمیتوجه  دادم 
 بماند که بهمن دوستم دارد. ادمی شهیکردم تا هملب تکرار  ریز

××××× 
 شانه و آن شانه شدم تا کم کم خوابم برد.  نیتو تخت ا ساعتها

 نشستم. بهمن وارد شد.  میدر جا عیسر دم،یدر از خواب پر یصدا با
  ؟یهنوز خواب-

 را جمع کردم.  میو پاها دمیام باال کش نهیس یرا تا رو پتو
 .ریصبح بخ-
تو  شنکیامشب م یخودشون رو برا نیی. اند نفر دارن اون پانییپا ایر بزودت-

 . یهنوز خواب
رفتم.  نییعوض کردم و پا راهنیرفت. لباستتم را با پ رونیجوابم نشتتد و ب منتظر

 بود. یریمسن مشغول گرد گ یزن
 .ریصبح بخ-
 کمر راست کرد.  میصدا با
 سالم خانم جان.-
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صورت الغرش را قاب گرفته  یبود و روسر دهیچیاش را دور گردنش پ یروسر
 بود. 

 . دیخسته نباش-
 .دیبه کمرش کش یدست

 . یمونده نباش-
سته بودند نش زیکه پشتش به من بود پشت م یآشپزخانه رفتم. بهمن و دختر به

 بود.  یاا ختنیمشغول ر یو دختر جوان
 سالم. -

سر بلند کرد. ا یبا ابروها بهمن  مو بلوند نگاهم را ازدختر  ستادنیگره خورده 
 شیآرا دنیآمد. با د یبه اشتتم م یزیاز هر ا شی. قامت بلندش بدیبهمن بر

شتتتدم. به طرفم آمد و  رهیکوتاه پستترانه اش با تعجب به او خ یو موها ظیغل
 دست دراز کرد. 

 جان، مهسا هستم.  دیسالم خورش-
ستم شتم، با ا انیرا م د ستانش گذا سختب یولبلند بود  بایقدم تقر نکهید تا  یه 

پاشنه بلندش نشست. لبخند  یکفشها ینگاهم رو دم؛یرس یسر شانه اش م
 نشست. زیزد و دوباره پشت م یکج

 با هم. میکار دار یصبحانه ات رو بخور که کل ایب-
 گذاشت. میجلو یاا یوانینشستم و دختر جوان ل زیم پشت

 سالم خانم.- 
 سالم. -
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 رفت. بهمن رو به من کرد. رونیدست ب در یرا برگرداند و با دستمال سرش
 مهسا از دوستان دانشگاهه. -
 از بستتتگانشتتته که یکیدختر فکر کردم حتما  دنیزده نگاهش کردم، با د خی
ش نطوریا سرم؛  یکلمه  یول ده،یراحت لباس پو شد و خورد تو  ست پتک  دو

 نگاهشان کردم.  رهیخ
 تکان داد و مشغول خوردن صبحانه شد. یسر بهمن

ب که مجبور نم د،یخورشتت یایباهاش کنار ب دیا"  ب ینطوریا کنهیتو رو  اس ل
و کم کم  یصبور باش دیگفت با یب یکنه، ب یکه نگاهشم نم ینیب یم ،یبپوش

 " کنهیداره گ*ن*ا*ه م یمتوجه اش کن
 هم مزه نیریش یدهانم تلخ بود که اا یباز هم انقدر مزه  هایدلدار نیتمام ا با

 دو لقمه خوردم و رو به مهسا کردم. یبرد. به سختن نیرا از ب یتلخ ی
 من آماده ام.-

سا ستش را ز مه شت م کردیاانه اش زده بود و با دقت نگاهم م ریکه د  زیاز پ
 بلند شد. 

 .میبر -
ش بلند شت د یباال وارد اتاق یشدم. طبقه  دهیشدم و به دنبالش ک ر شد و پ

 .ستادیا
 . ارمیرو ب لمیشما برو تو اتاقت تا من لباس و وسا-
شدم. گ نگیر و گنگ از رفتار راحت و لباس کوتاه و  جیرا دور زدم و وارد اتاقم 
 یموها یشدم. نگاهم رو دهیکش نهیپسرانه به طرف آ یبازش با آن موها ی قهی

 صورت ساده ام.  یام که بافته بودم نشست؛ رو یگندم



wWw.Roman4u.iR  152 

 

 داره؟ "  دوستها نجوریبهمن از ا یعنی ه؟یک نیکمکم کن، ا ای"خدا
 لباس و ظاهر قضاوت کنم ینداده بود از رو ادمی یب یلب استغفار کردم، ب ریز

 داد.  یبه من م یدختر حس بد نیا یول
 یباز شده بود به خودم آمدم. سامسونت یک دمیبسته شدن در که نفهم یصدا با

 ی. لباس را روگرشیدست د یدر کاور رو یدستش بود و لباس کیکواک در 
 . ستادیا می. به طرف لباس رفتم که جلوزیم یت و سامسونت را روتخت گذاش

 .شینیآخر بب یتا لحظه  دیبهمن گفته نبا زه؛یسورپرا گه،ینه د-
 و شروع به باز کردن بافتم کرد.  دیکش میهوا کش را از موها یب

  ه؟یموهات اه رنگ-
 بود انداختم.  یکیاش  هیاش با رنگ سا یاهیبه اشمانش که س ینگاه

 . یگندم-
 رنگه؟ -

 نگاهش کردم. متعجب
 خودمه. ینه رنگ موها-

 زد.  یکج لبخند
 رنگه؟  یگندم که نهینه منظورم ا-

 تا صاف شود. دمیکش میموها انیرا رها کرد و من دست م میموها
 . هیگفت موهام گندم یم یب یب-
 رفت. شیآرا زیطرف م به
 م*س*تخدمتونه؟ یب یب-

http://www.roman4u.ir/


 153 فردا زنده میشوم

 کرد.  دنیبه تپ ام شروع قهیگرفتم، شق گر
 نه، مادربزرگمه. -

 . شیآرا زیکواک م یصندل یرو زد
 . نجایا نیبش ایبدو ب-

 تکان بخورم.  میبودم که نتوانستم از جا یعصب انقدر
 . گهید ایب-
 رفتم. ییبه طرف دستشو زدم؛یبه دست و صورتم م یآب دیبا
 .امیاالن م-

 م. شد یینشست و نگاهم کرد تا وارد دستشو یصندل یرو
 کشه"  ی"مسخره، خجالت نم

 . نهیآب به آ یآب به صورتم زدم و مشت یمشت
 "خب بنده خدا از کجا بدونه، شلوغش نکن تو هم" 

شدم. موها ستادمیلحظه ا اند ش میتا آرامتر  شب قبک در حمام  یرا با ک که از 
 بلند شد. شیاز جا عیرفتم. سر رونیجا مانده بود بستم و ب

 موم؟ ح ای ییدستشو یرفت-
 نشستم. یصندل یرو
 .ییدستشو-

ست شت و کم یشانیپ یرو د سرم را باال گرفت. نگاهم در نگاهش  یام گذا
ستترباال و  ینیشتتد. ب یکرد حتما خوشتتگک م ینم شینشتتستتت. اگر انقدر آرا

 آمد. یاش م یکواکش به صورت استخوان یلبها
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پس خودت رو دونم،  یبهمن رو م ی قهینگو، من سل یچیکارم هلطفًا تا آخر-
 بسپر به من. 

 از سامسونتش برداشت و به طرفم آمد.  ینیموا
 نه، دوست ندارم.-

 بود. ظیغل یلیخ اخمش
 ارا؟ -
س یبرا ی... وقت یوقت- شتم. آخه ابروهام مرتبه شگاهیهم رفتم آرا یعرو ، برندا

 . ادینازو بشه بدم م
 توجه به طرفم آمد و سرم را باال گرفت.  یب

اره، حرفها رو ند نیکه ا کباریدونم.  یبهمن رو بهتر م ی قهیسلگفتم که، من -
 . ادیزود در م

 مخالفت کنم.  ادیکه ز دمیکش یدل شدم و خجالت هم م دو
 نکن. کشیبار یلیپس خ-
 باشه.-

 گذاشت. متعجب نیدراور را برداشت و زم یرو ی نهیشروع کند آ نکهیاز ا قبک
 نگاهش کردم. 

 ن. بکن نک یبگ یخوایتا آخرش م یه ینیبش نهییآ یجلو یبخوا ینجوریا-
 و مهربان نگاهم کرد. دیصورتم کش یرو دست
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که  میما خوشتتحال یهمه  زه،یبهمن دوستتتت منه، همستترش هم برام عز-
شب  تیکرده، پس خودت رو اذازدواج ست دارم ام سپرش به من، دو نکن و ب
 . یبدرخش

ساس لحن ست که اح ش ستم را  نیکردم اول و نگاه مهربانش انقدر به دلم ن دو
 .کرده ام دایپ

 اشم. -
 و لبخند زد.  دیکش میموها یرا رو دستش

 دختر خوب.  نیآفر-
 یخوب یکه بو دیبه صورتم مال ییزهایکرد و بعد ا میبه برداشتن ابروها شروع

 اسمش ماسکه. گفتیداد و م یم
 یمحرف زد و سوال کرد که بعد از سه ساعت احساس کردم سالهاست  انقدر

 شناسمش. 
ست ا هیبودم و مهسا گفت اسمش سم دهیکه صبح در آشپزخانه د یجوان دختر

 ناهارمان را به اتاق آورد. 
 . نییپا میرفت یارا ناهار رو آوردن باال، خب م-

 و پشتش نشست.  دیتخت کش یبود جلو شیغذا رو ینیکه س یزیم مهسا
 .نتتیخوام االن بهمن بب یمن گفتم، نم-

×××× 
بخوابم و خودش  یساعت کیبعد از انواع و اقسام ماسکها مجبورم کرد  مهسا 
ود که ب میکردنم، ساعت شش و ن شیرفت. ساعت پنج شروع کرد به آرا رونیب

 کارش تمام شد. 
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 میجلو یگشتم، ول نهیدنبال آ جانزدهیزد که ه ینگاهم کرد آنچنان لبخند یوقت
 را گرفت.

 . ینیخودت رو بب دینبا گه،ینه د-
 طرف لباس رفت و کاور را باز کرد. به
 لباسم رو عوض کنم.  دیلباستم بپوش که منم با ایب-

کاور درآورد خ یوقت باس را از  ها رهیل به رنگ  نده  باس قلبم فرور  یما ند ل ت
 . ختیر
  ه؟یا نی... انیا-

 که صاف ترش کند. دیبه لباس کش یو دست دیخند
س پ ،یدیپوش یم که لباس عروسرو دوست داره، تو ه یمحل یبهمن لباسها-

 . یداشته باش یمشکل دینبا
 آخه...-
 طرفم آمد و لباس را به دستم داد.  به
 .دهیلباس رو پسند نیزود باش دختر، بهمن خودش ا-
ست، برا یحرف نگاه بهمن جلو نیا با ش شمانم ن ست آوردن دلش  یا به د

فتادم ناخوداگاه ا یحرف شب گذشته اش م ادیبودم. هر بار  یحاضر به هر کار
 . نشستیملبخند به لبم 

 را گرفتم. لباس
 . ییبرم تو دستشو-

 قهقهه زد . مهسا
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 لباسم رو عوض کنم.  ییتو دستشو رمیبپوش بابا راحت باش؛ من م-
اتاق آمده بود از کمد برداشتتتت و به  نیبه ا یک دمیرا که نفهم یفستتفر لباس

 قایدق نیا یشد. ول یلم بدتر مهر تکه از لباس حا دنیرفت. با پوش ییدستشو
 بود و حتمًا بهمن دوستش داشت.  هایشمال یلباس محل

 راقی شیبلوز جلو دکمه دار قرمزو ستتبز، که ب*ر*ل دکمه ها دنیاز پوشتت بعد
شت، دامن پرا ییطال ش نیدا  یو آب بنفش ی قهیجل دم؛یو بلند رنگارنگ را پو

ند شیرا رو خت آو یرو یتنم کردم. ستترب ند و زیر دانستتتم اطور  ینم ما
 ببندمش. 

داشت ن قهیداد.  یآمد، لباسش تمام بدنش را نشان م رونیب ییاز دستشو مهسا
 . دمیو تا نافش باز بود، دامنش انقدر کوتاه بود که من خجالت کش

 و صافش کرد.  دیبه دامنش کش یدست
  ؟یدیپوش-

 لبخند زد.  دیسر بلند کرد و مرا سر بند به دست د یوقت
 . ادیبهت م ،یشد خوشگک-
 رفت.  شیآرا یطرف صندل به
 سر بندت رو ببندم.  ایب-

سربند را به دستش دادم. موها نشستم از  یمیضخ یرا جمع کرد و رشته  میو 
سربند را محکم رو میموها نییپا شت.  ست. پا یرا آزاد گذا  میموها نییسرم ب
 بود.  رونیب

 رو هم جمع کن.  نهایا-
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به ا دونستتتتیتازه بهمن اون م ه،ینطوریمدلش هم نیا- برات  نویا یمحج
 . دیخر

 نه، جمعش کن لطفًا. -
 . شهیشب که هزار شب نم هیجان،  دیبابا خورش یا--

 . دیچیدر گوشم پ یب یب یصدا
 " دیخورش ینسوزون مانتوی"ا

 را جمع کردم.  میموها نییگره خورد. پا میابروها
 مهسا جون.لطفًا جمعش کن -
سر بند را دو  ریرا جمع کرد و ز میموها یتاخم و ناراح با سربند برد. دو طرف 

 ام افتاده بود.  یشانیپ یرو ییطال یام انداخت. سکه ها نهیس یطرف رو
 گذاشت.  میتخت را روبرو ییطال یکفشها

 کفشهات.  نمیا-
ش یسخت به شتها زیسا کیحداقک  دم،یکفش را پو جمع  میکواک بود و انگ

 شده بود. 
 دختر. یمحشر شد-

 زدم.  لبخند
  نم؟یخودم رو بب تونمیحاال م-
 بهمن نگاه کن.  ینداره، برو تو اشما دنید-
 تخت نشستم. ینگفتم و رو یزیا

 وارد شد.  هیبه در خورد و سم یا تقه
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 خانم؟  دیآماده ا-
به من و به مهستتا  ینگاه صتتورتم ماند، هاج و واج یرو شیاشتتمها کبارهی

 دنبال کرد.انداخت. مهسا نگاهش را 
 خوشگک شده نه؟ -
 اتاق هولش داد.  رونیبه ب باً یطرفش رفت و تقر به
 .میایبرو االن م-

 ب*ر*لم انداخت.  ریز دست
 شد.  ریکه د میبر-

تاق ب همراهش نان  یصتتتدا آمدم. رونیاز ا همهمه و آهنگ خبر از ورد مهما
 ستتتالن به طرف. بهمن از نمی. دل تو دلم نبود تا عکس العمک بهمن را ببدادیم

ه طرفم زد و ب یقیلبخند عم دنمیرفت که اشمش به ما افتاد. با د یآشپزخانه م
 آمد.
 پله باال آمد.  اند

 . یساخت یدستت درد نکنه مهسا، ا-
 حال گفت نیرفت و در ع نییلبخند زد و از پله ها پا مهسا

 و سالم. سفارشات مو به مو انجام شد قربان.  حیصح تونیامانت نمیا-
 سر برگرداند.  همنب

 ممنون.-
به ستتالن  یدید چیو وارد ستتالن شتتد. ه دیچیاز هال به ستتمت اپ پ مهستتا

 .تادسیا میمانده را باال آمد و روبرو یباق ینبود. پله  چکسینداشتم، تو هال ه
 خانم. دیخورش یشد دیخورش-
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انداختم. ستتر در  نییکردم. از خجالت ستتر پا یاعماق قلبم احستتاس شتتاد تا
 ورد.گوشم آ

 . یاشم رنگ یشیتر م یخواستن یکش یخجالت م یوقت-
 کردم قلبم را آرام کنم.  یسع قیو با نفس عم دمیرا گز لبم

 را به طرفم گرفت. شیو بازو ستادیا کنارم
 م؟یبر-

 انداختم.  شیبازو ریرا ز دستم
 .میبر-

س شتانم به قلبم ر سر انگ ساس گرما از  شد ی. وقتدیاح سالن  داد تع میوارد 
سر در گروها یادیز صحبت م یدختر و پ . کردند یدو تا اهار پنج نفره با هم 

س ینگاه ست به ک صدا یبه جمع انداخت و با د شاره کرد.  قطع  کیموز یا
 شد.

 . دیلطفًا توجه کن-
 سرها به سمت ما برگشت.  ی همه

 انداختم.  نییخودم احساس کردم و سر پا یرا رو رهیخ ینگاهها
  لطفًا. دیبنده هستند. به افتخارشون دست بزن همسر د،یخورش شونیا-

دست زدن پر شد.  یتک و توو کف زدن بلند شد و بعد سالن از صدا یصدا
. ستادیموقر بودند ا یلیدختر و پسر که خ کی ی. روبرودیدستم را گرفت و کش

شمها یم نییصورتم باال و پا ینگاه دختر رو شش  یشد و ا سر به نوو کف پ
 دوخته شده بود. 
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هم آقا فرهاد از دوستتتان خوب  شتتونیمهتاب خانم و ا شتتونیا د،یخورشتت-
 دانشگاه.

ه ب فیجمع ضتتع یاهویه انیم اوردینگاهش را باال ب نکهیفرهاد بدون ا یصتتدا
 نظرم آمد. 

 خوشوقتم. -
 دستش گرفت.  انیدستش را دراز کرد و انگشتان مرا م مهتاب

 جان.  دیخوشوقتم خورش-
 زدم. لبخند

 ممنونم. -
 انداخت. بهمن لبخند زد. نییبه بهمن نگاه کرد و مهتاب سر پا رهیخ فرهاد

  ارن؟یبگم براتون ب دیخور یم یزیا-
 مهتاب انداخت. یبازو ریدست ز فرهاد

 .میمهمون ییامشب جا م،یو بر میبگ یسر سالمت هی مینه بهمن جان، ما اومد-
سمت در رفتند که گ یخداحافظ بدون شتابان به  م با و گنگ نگاه جیو آنچنان 

 شد. دهیآنها کش
 کنم. یرو بهت معرف هیبق میبر ایولشون کن، ب-
و ستته پستتر که کنار هم  گری. مهستتا و دو دختر دمیرفت گرید یستتمت عده ا به
 داشتند.  یبودند و نگاه از من برنم ستادهیا

 را بلند کرد. شیصدا بهمن
 دانشگاه.  یشاخ شمشادا نهمیا ا،یب-

 .ستادندیا فیزدند و رد یلبخند گشاد همه
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سر شت م یکه از الغر یپ ست  ل یدا س وانیشک که  ینقره ا ینیشربتش را در 
 کرد گذاشت.  ینگاهم م یبه طرفش گرفته بود و با نگران هیسم

 .یا قهیدونستم انقدر خوش سل یبهمن نم-
 شدنم را خودم هم احساس کردم. سرخ

 من شک نکن.  ی قهیبه سل-
ب*ر*لش مشتتت  ری. دستتتم زدیا انداخت و خندمهستت یبه ستتراپا ینگاه

شلوارش در حال افتادن بود خشد.  سر الغر که  من مانده بود و  یرو رهینگاه پ
 کرد. یمعذبم م

 گفت  یریز یمهسا با صدا ِی کنار دختر
  ؟یریبگ یماه ایدر ینداز یبهمن؟ تور م یکنیم کاریا-

 دستم را فشرد. بهمن
 . یبگو شاه ماه -

بود و نگاه از من  ستتتادهیهمه ا یکه جلو یانند پستتر قد کوتاهقهقهه م یصتتدا
 داشت بلند شد.  یبرنم

 .یگرفت ییایدر رینبوده، ش یبهمن، ماه یوا-
ه قهقه ی. صداستیمنظورش ا دمیو گنگ نگاهش کردم. نفهم جیگ یا لحظه

 پسر همصدا شد.  یهمه با صدا ی
 .دیدستم را کش بهمن

 .ایب-
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شم م زهیم زهیهمان دختر ر یصدا سا به ا سش بدتر از مه  یآمد رو یکه لبا
 بهمن را برگرداند.

 .ایجا ب هی شیبهمن، بست-
و طعنه شان شدم. بغضم  نیمتوجه توه گریخنده ها بلند شد. د یصدا دوباره

 نگفتم. یزیا ینشست؛ ول میلبها انیباالتر از گلو، درست م
 . ستادیپسر ا یتعداد یروبرو بهمن

 . دیآشنا شبا خانم من  دیایب-
 رسد. ب نینمانده بود به زم یزیکه سرش ا یکرد، جور میقد بلند تعظ یپسر

 بود.  یجاتون خال د،یبه جمع ما اومد ریخوشبختم بانو، اقدر د-
 زدیتو ذوق  م یصتتدف یصتتورت راهنیبا پ شیکه کت و شتتلوار ستترمه ا یپستتر

 به او زد.  یسقلمه ا
شون خال شونیا- شش انقدر پررنگ بوده  ینبوده که، تو آرزوها یجا بهمن نق

 دفعه افتاد تو دامنش.  کیکه 
 به من کرد. رو
 ..  ادیاقدر لباستون بهتون م-
ش ی قهی. لبخند زدم یسخت به سم را ک سم باال ب دمیلبا سها یول دیایتا نف  مینف

 شد. نتریسنگ
 یشتتانه  یاعالم حضتتور کرد. آرنجش را رو شیپاشتتنه ها یبا صتتدا یدختر

ه با کوتا یپف یبه کمرش خورد. لباس صتتورت گرشیو دستتت دبهمن گذاشتتت 
 یشتتانه  یبه دستتتش که رو یداد. نگاه یاندامش را نشتتان م یدستتت و دلباز

 که دلم را آشوب کرد گفت  یتوجه با لحن زشت یبهمن بود انداختم. ب
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  ؟یکن یرو معرف تیآسمون یخوا ینم-
 قهقهه زد. بهمن

 .دیگفتم که خورش-
س نیکرد و در ع ینوچ نوا دختر شدن بود و  هیسم ینیحال از  که در حال رد 

 برداشت.  یوانیمن بکند ل یرا حال یزیخواست با اشم و ابرو ا یم
 ناقال.  یآورد نیمن فکر کردم دب اصغر و اکبر و با هم رو زم-

 جمع همه جا را پر کرد؛ سرها به طرف ما برگشت.  یخنده  یصدا
 برو"  ،دیزدم "برو خورش ادیدلم فر در

 اول را برنداشته بودم که بهمن دستم را محکمتر گرفت.  قدم
 .یدفعه نازل شد کیها. از آسمون  هیلقب قشنگ ؟یکجا آسمون-

 . دیبهمن کش یموها یدستش را رو دختر
 م ک بال؟  ایم ک بارون  ،یآخ-

دستتتت دختر زد  یآمدن مهستتتا که محکم رو یجواب بهمن ماندم ول منتظر
 واب ندهد. باعث شد بهمن ج

 دست خر کوتاه، صاحب داره.-
 دمیمن فهم یکه حت یبا اخم پشتتتت دستتتش را ماستتتاژ داد و لبخند دختر

 است زد.  یمصنوع
 بر منکرش لعنت. -

 . ستادیبا شانه اش دختر را از بهمن دور کرد و کنار بهمن ا مهسا
 منکر، حواسم بهت هست.  ادیبرو بذار باد ب-
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 به من انداخت و سر برگرداند.  یشد. نگاه کوتاه مهسا دلم گرم یبانیپشت از
  ؟یخسرو یاوضاع بر وفق مراده آقا-

 شانه اش ننشسته بود تکاند.  یکه رو یزد و خاک یلبخند بهمن
 ن؟یبهتر از ا یا زم،یر یدارم گرد و خاکها رو دور م-

در کفش کاماًل مچاله  میمهستتا حستتم را بدتر کرد. انگشتتتها یقهقهه  یصتتدا
 .دیکش یم ریتا مچ ت مید و پاشده بو

  م؟ینیبش شهیم-
 نگاهم کرد. بهمن

 نگو پرنسس، هنوز باهات کار دارم. -
 رونیکرد که کالفه دستتتم را از دستتتت بهمن ب ینیستتنگ میانقدر رو نگاهها

 . دمیکش
 لطفًا، پام درد گرفته. -

 کرد.  کیرا نزد سرش
 . یفتیکم وزن کم کن که با دو قدم به هن هن ن کیخب -

م صورت یرو یانداختم که اگر اشک نییاشک را احساس کردم، سرم را پا هجوم
و  دی. بهمن دستم را کشدیرس ی. صداها درهم به گوشم مندینب ینشست کس

ضتتبا برد. ضتتبا را خاموش کرد و ستتالن در ستتکوت فرو رفت. انگار  یجلو
 .دیکشینفس هم نم یکس آنجا حت چیه
 برات بذارم؟  یا-

 ماندم. رهیبزرگش خ یم و به ضبا صوت و باندهارا پس زد اشک
  ه؟یمنظورت ا-
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 زد. یبلند ی قهقه
 مگه؟  شهیم ؟یبرامون بر*ق*ص یخوایبوشو بوشو هم نم هی-

جمع بلند شتتد، ناخوداگاه برگشتتتم و به آنها نگاه کردم. انگار  یخنده  یصتتدا
ام  قهیه د. بآم یباال م یرا در قلبم فرو کرده بودند، نفستتم به ستتخت یکارد بزرگ

 .ستادی. مهسا پاتند کرد و کنارم ادمیکش قیانگ زدم و نفس عم
  ؟یکن یم تشیارا اذ-

 نخورم.  نیمهسا انگ شد تا زم یبازو یرو دستم
 کم شادمون کنه، بده؟  کیخوام  یم ،یتیبابا اه اذ یا-

را از دستتت داده، خورد شتتدنم را به  زشیکه همه ا را داشتتتم یکستت احستتاس
شم د شمها ی. انگار کک وجودم جلودمیا ستش را ختیفرو ر میا سا د . مه

 . دیصورتم کش یرو
 بر*ق*صه بنده خدا؟  ککیه نیبا ا یاطور اد؟یآخه نگاهش کن، دلت م-

شم م یصدا ستم از بازودیچیپ یخنده در گو شد و رو ی. د سا جدا   زیم یمه
س یبلند س شیرو ینیریش ینیکه  صدا ینیبود افتاد،  خورد.  نیمبه ز یبد یبا 
 بهمن بلند شد. ادیفر یدستم را گرفت و صدا یکس

 برو گمشو تو آشپزخونه. -
که به طرفم  دمیمه و غبار بهمن را د انیاز دستتتم جدا شتتد. از م یمنج دستتت

 بهمن نشست. یشانه  یکه رو دمیشد و دستش را د کیبه او نزد یآمد. کس
 . یپست و*ز*ا*ف*ت هیپسر، نامردم نه،  ینامرد یلیخ-

http://www.roman4u.ir/


 167 فردا زنده میشوم

سرم پتک  یرو نیسنگ یقدمها یبهمن جدا شد و صدا یشانه  یاز رو دست
 کردم سر پا بمانم.  یسع یرفت ول یاهیس میشد. اشمها

 در گوشم نشست. یدختر یصدا
 . ستیرنگ به روت ن ن،یبش ایب-

 بهمن حرف دختر را قطع کرد.  یصدا
 شهره.  سایوا-

س انیرا برنگرداندم، بهمن از م میرو ستم را گرفت، با  به اهیتونک  طرفم آمد و د
 ضرب حلقه را از دستم درآورد.

 برو تو اتاقت.  ،یدهات نهیبرات سنگ یادیز-
س یشد، قلبم خال یخال میپا ریز و  از نور ایشد؛ دن یام از نفس خال نهیشد، 

 .یاهیخودم را سپردم به س
×××× 

 انیم باز کردم و یرا به ستتخت نمیستتنگ یگونه ام پلکها یرو یبا لمس خنک
 دادم.  صیرا تشخ هیسم دیاتاق فرم سف یکیتار

 .دیچیبغض آلودش در سرم پ یصدا
 خانم؟  دیخوب-

 ظرف آب انداخت.  انیحوله را م هی. سمدمیخنکم کش یشانیپ یرو دست
  ارم؟یبراتون ب دیخور یم یزیا-

 لب زدم. یتکرار شد. به سختبارها در گوشم  شیصدا
 آب.-

 سرم گذاشت.  رینشده دستش را ز یا قهیبلند شد و دق عیسر
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 خانم.  دیبلند ش-
 یم میدادم، گلو هیتک میآرنجها یبدنم را از تخت جدا کردم و رو یستتخت به

 گذاشت.  یپاتخت یرا رو یخال وانیل هیسوخت. سم
  د؟یخور ینم یزیا-

مهسا و ضرب دست بهمن که حلقه  یقهقه  یآمد. صدا ادمی زیکم همه ا کم
 .  دیاشمانم ارخ یدرگوشم و جلو دیکش رونیاش را از دستم ب

 نه، برو بخواب. -
 تخت نشست و دستم را گرفت. نییپا
 . نمیش یجا م نیمن تا صبح هم د،یهوش یامکان نداره خانم، دو ساعته ب-

شت. گرما یرا رو سرش ستم گذا شکها ید ستم م یرا که رو شیا  ختیر ید
ستتوخت. کاش من هم  یم میهم برا بهیدختر غر نیدل ا یاحستتاس کردم. حت

 یبرا یلیدل یکردم که حت یم یآنچنان احساس پوا یکنم ول هیتوانستم گر یم
 نکردم.  دایکردن هم پ هیگر
 پشتم گذاشت.  یبالش هینشستم و سم یسخت به
 ساعت انده؟ -
 سه.  کینزد-
 پرده به هالل ماه نگاه کردم. یاز ال-

 "  ؟یدیآرزو؟  توهم خواب یدی"خواب
 رو خدا.  خانم تو-

 دوختم.  هیپوش سم دیاز ماه گرفتم و به قامت سپ اشم
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 تو رو خدا؟ یا-
 تخت نشست و هق هقش سکوت اتاق را شکست. یجلو

 . دیانقدر مظلوم نباش یول د،یداد بزن د،یکن هیگر د،یبگ یزیا هیتو رو خدا -
س یبرا دلم سوخت. ه یم میشناختمش و دلش برا یکه نم یک  چیسوخت، 

س شتم، انقدر خال نیجز ا یح صاًل نفهم یندا  از من یاه انتظار دمیبودم که ا
 دارد.

 بگم؟  یا-
 شد.  رهیخواب را روشن کرد و به اشمانم خ ارار

 بگم؟ یا یا یعنیخانم؟  یا یعنی-
سا میلبها یرو لبخند ست و به  ش اندم. م رهیافتاده بود خ وارید یاش که رو هین

 .دمیرا شن میصدا یبه سخت
 جون، من خوبم.  هینباش سمنگران من -
 آخه خانم.-

که دلم را از ترس  یخورد. بهمن با اهره ا واریبه د یوحشتتتناک یبا صتتدا در
 بود کرد.  ستادهیسرپا ا دنشیکه با د هیلرزاند وارد اتاق شد. رو به سم

 برو بخواب. -
 ت. نرف یرا بازو بسته کردم ول میمن نشست. پلکها یرو هینگاه نگران سم 

 . ضهیآقا، خانم مرآخه -
 . دیکش ادیفر بهمن

 تو اتاقت.  یپرستار؟ هر ای یتو دکتر-
 آخر روبرگرداند.  یبغض کرده از تخت فاصله گرفت. لحظه  هیسم
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 . دیفقا صدام کن دارم،یمن ب دیخواست یزیخانم اگر ا-
 زد.  ادیبه طرفش رفت و بلند تر فر عیسر بهمن

 گمشو تو اتاقت.  گمیم-
نشست؛ احساس گرما کردم.  شیام رو دهیر را بست، نگاه ترسد عیسر هیسم

 تخت انداختم. یام را درآوردم و رو قهیتنم بود جل ییهنوز همان لباس کذا
  ؟یارا درش آورد اد،یبهت م-

 بشکنم.  نیاز ا شتریب دنشیبا د دمینگاهش نکردم، ترس یحت
 . زنمیم کباریخوب گوشات رو باز کن، اون حرفهام رو -

نگاه  تادستتیبلندش که کنار پنجره ا یدادم و به پاها هیتخت تک یرا به باال ستترم
 کردم.

شوهر کرد. م- شت، اونهم  شق بودم، مامانم نذا ستم ب یمن عا تهران تا  امیخوا
مامان شرط ازدواج برام گذاشت  یهم از اونا دور باشم هم م*س*تقک بشم ول

ردم کرد. قبول ک شتتنهادیپتا کمکم کنن که شتترکت بزنم، دستتت به نقدم تو رو 
 میاز هول حل وت یول یکه تو ردم کن ارمیانقدر شتتانس ب دیاون فکر کردم  شتتا

تاد جا د یفکر کرد گ،یتو د یاف ر، پستتر پولدا ،یکن یم دایم ک من پ گهیک
ص سه تو کیتح ساب یکه نه خونواده  ییکرده، اونهم وا ست و ح نه  یدار یدر

شد به او دلم  یسواد به درد بخور. ردم نکرد  یم رهیشرکت که پابگ نکهیخوش 
 هیمامان و بابا خوب فکر همه جا رو کرده بودن، اون مهر  یول رون،یندازمت ب

 مسخره دستم رو بسته.  ی
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کردم نفس  یتر. احساس م یجمله اش دهانم را تک*خ*تر کرد، قلبم را خال هر
 . دیآ یارخد و باال نم یام م نهیدر س

 . رهیگ یدستم رو نم یچیدم عماًل هحاال اگر بخوام طالقت ب-
گاهم رو ادیبه من کرد و فر رو گاه ن ناخودا که  ند  قدر بل صتتورتش  یزد. ان

 نشست. 
به من م  ؟یارا قبولم کرد- جات  خه تو ک قدو ه یآ لت؟یخوره؟  ستتواد  ک

بابات که از خداش بود زودتر از  ای ت؟یقو ینداشتتتت؟ روابا اجتماع اون 
  ک من داشته باشه؟ م یداماد دیشرت راحت شه با

ظه قلبم فرو م کمینزد  ی. صتتتداختیر یشتتتد، خودم را جمع کردم، هر لح
 شدیکه م ییکه در قلبم بود بزرگتر کرد و نفسم تنگتر شد. تا جا یگره ا ادشیفر

ش س ی. رودمیخودم را کنار ک شد و   میمطلقش را به اشمها یاهیصورتم خم 
 دوخت. 

ستتبزه،  ه،یاه رنگ ستتتین که معلوم یرنگ نیاز رنگ اشتتمات متنفرم، از ا-
 آره؟  ،یمشی یگیخودت م ه،یتوس ه،یعسل

 یول دمیآمد، خودم را کنار کشتت می. دستتتش ستتمت موهاستتتادیزد و ا قهقهه
 را گرفت.  میموها

ها- ندم یمو قدر خودت رو تحو ه؟یتو گ دختر، خودت رو  یریگ یم کیا
 .یبه من فکر کن یحت یکه جرات کرد یریگ یم کیتحو
کنم، انقدر  رونشیخواستتت از اتاق ب ی. دلم مشتتدیرو م رویلحظه قلبم زهر 
 . رمیو به ماه نگاه کنم تا بم نمیتخت بش یرو نجایهم
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 یجور هی. فقا گوش کن و فراموش نکن واال ستتتتیمهم ن زایا نیخب، ا-
 .یکه خودت رو فراموش کن ارمیم ادتیحرفهام رو 

 تخت نشست. یرو میروبرو
 ،یشتت کیبهم نزد یتون یبا اهار تا بزو دوزو م گهید یرافکر نکن م ک دخت-

 تو متنفرم.  پیبا ت ییمن کاًل از آدمها
 مشت شد.  دشیشلوارو سف یکرد تو اشمانم و دستش رو خیرا م نگاهش

 اتاقه نیکه مال خودته هم یزیمن و اسم من کک ا یخونه و زندگ نیتو تمام ا-
به کارها به کارهاندارم تو ه یتو کار یو بس. من  من تو  یبرا یعنیمن.  یم 

ندار ندارم؛ واال اول یبرا ،یوجود  برام  یکه بخوا یبار نیتو هم من وجود 
 رون. یب ندازمتیم یجا کن میو خودت رو تو زندگ یزیعشوه بر

 بلند شد و به سمت در رفت. شیاز جا
 ین. در ضمن اگر لب باز کرونیمن رو از سرت بنداز ب یلیفکر استفاده از فام-

مادربزرگ پولدارت که خواستتت  یحت ایبه مامان و بابام  یحرف زهایا نیو از ا
 یب یفاتحه  یبزن رتتیغ یب یو اون بابا ارهیتو رو به اشتتم من ب هیبا اون هد

 رو بخون.  تیب
پشت  و به دیصورتم. پشتم از نگاهش لرز یبرگشت و دوباره خم شد رو عیسر

 .دیکوب یام م نهیس وارید . قلبم خودش را به در ودمیتخت اسب
اگر  ،یحاال که خودت رو بهم انداخت ،یکرد اهیحاال که شتتناستتنامم رو ستت-

ست بدم اون ب ینیهم یکن یکار  یجون م یالجونت و ب یب یهم که دارم از د
 کنم. 
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 زد ادیرا به سوزش انداخت. بلند فر میکه زدم پاها یانگ 
 شد؟  تیحال-
 را بستم.  میترس اشمها از
 ه.باش-
 دم؟ینشن-

شمها شته بود و نزد میا شش گذا شت گو ست پ ود. شده ب کتریرا باز کردم، د
 جمع کردم.  نهیرا در س میپاها

 اشم. -
 نگاهم کرد.  رهیو خ ستادیا

 یب باز نمل رونیب یببر میرو از زندگ فتیکنم که تشتتر دایپ یراه هی یتا وقت-
بازکرد ؛یکن نجام که گفتم رو ا ییزهایاگر ا یول یشتتیم یب یب یکه ب یاگر 

 روشنه؟  زه،یر یکدوممون به هم نم چیه یزندگ یداد
 را بستم.  میاشمها

 روشنه.-
شم نکن با- ض دیفکر ض یم حیبرات تو تو اون خود یدادم که بفهم حیدادم، تو

رو نشون داد که  گاهتیامشبم جا یباز نی. ادیهم مقصر زتیهمه ا یب یبابا
 . یر سوزن خودت رو برام باال بکشس هی یحت یتون یهوا برت نداره م

 را باز کرد. میدر اشمها یصدا
 بدون در زدن وارد شد.  هیآمدم. سم نییلرزان از تخت پا یبا پاها

 حالتون خوبه؟ -
 ب*ر*لم را گرفت.  ریو ز دیگذاشتم، دو یپاتخت یرا رو دستم
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  د؟یبر دیخوا یکجا م-
 کردم.بود نگاه  نیزم یکه هنوز رو نهیو به آ ستادمیا

 . نهیآ-
 نشست. نهیآ یاز من رو نگاهش

 آخه خانم. -
 . نمیخودم رو بب دیجان، با هیرو بذار رو دراور سم نهیلطفًا آ-

 یرا برداشت و رو نهینشستم. آ یصندل یرو م،یدیکرد تا به دراور رس میهمراه
 ماندم.  رهیزغال شده ام خ یدراور گذاشت. به اشمها

شمها دور شقب اهیس میتا دور ا شم پهن تا کنار  ش قهیود و خا ا ده ش دهیام ک
شق یبود. ابروها ش قهینازو که با مداد تا  شمم را قطع م دهیام ک  یبود و خا ا

 درست کرده بود؛  یطانیش یکرد از من اهره 
شت خفه ام م بغض سرخ بود میکرد. با آن کرم پودر رنگ گچ، لبها یدا  سرخ 

 نداشتم.  یرژ گونه ا یول
 شون کردم خانم. با حوله پاک-
 ارا؟ -
بگم  کردم بهتون یسع میتو سالن بود یقرمز قرمز بود خانم، وقت ی رهیدوتا دا-
 ...یول
س یزیا شت خورده و  شمانم که انگار م شده بود نگاه کردم.  اهینگفتم و به ا

شق سوخت،  ش ریت میها قهیتا معده ام  شت آ ی. بدیک لند ب نهیحال و حس از پ
 اه کردم. شدم و به لباسم نگ
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 میاشتتمها شیآمد با آن ستتربند و ستتکه ها و آرا یبه هم نم چیکه ه ییرنگها
 خواست. یکه بهمن م یزیدلقک ساخته بود، همان ا کیواقعًا از من 

 را به دراور گرفتم. دستم
 حمام؟  برم یکن یکمک م-
 بله خانم.-

××××× 
 یهوا  شم بستمصورتم نشست. ا یماه رو ریگرم ت یو هوا ستادمیپنجره ا کنار
س کیکه فقا  یباغ س نهیرو خانه ام بود  س ژنیام را پر از اک ه خس ام ب نهیکرد، 

 . دیخس افتاد و سرفه امانم را بر
 زد. ادیفر اطیکه از ح دمیرا شن شیآمدن بهمن نشدم تا صدا متوجه

 .یشیزشت تر م  یسوز یفقا م ،یشیبرنزه نم ینجوریا-
 خانه آمده.وقت روز به  نیکردم که ا تعجب

 و کنار آمدم.  دمیباشد داخک خانه شد. پرده را کش یمنتظر جواب نکهیا بدون
شته بودم. گاه رونیرا از اتاق ب میکه پا شدیماه م کی قاً یدق امروز  یب یب ینگذا
داد و هر بار که  یرا به من م یگوشتت هیگرفتند و ستتم یجون تماس م نیریو شتت

 . کند یگوش م مانیاتاقش به حرفها یکردم با گوش یبهمن خانه بود حس م
ض یاز زندگ نکهیاز ا یب یب ش یام را شاد بود و  ستم   همن ب یجون برا نیریه

 گرم است.  شیخوشحال بود که سرش به زندگ
از  یبود که حت بی. عجدمیماه د کیاتاق با ضرب باز شد و بهمن را بعد از  در

 یستتراپا یهم روستتوخت. نگا یم شیدلم برا یگاه یآمد، حت یاو بدم نم
 .نشست شیخاک
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کلمه  کیکلمه، فقا  کی. اومدم بهت بگم اگر رستتنیدارن م نهایمامان ا-
 . ینیب یبد م یبزن دیکه نبا یبزن یحرف

ودم ب دیبزنم. انقدر ناام ینداشتتم حرف الیاون خ دم،ینترست دشیاز تهد یحت
 تواند نجاتم بدهد. یکس نم چیکردم ه یکه حس م

 نگاهم کرد.  جیگفقا نگاهش کردم، 
  ؟یسکوت گرفت یروزه  ایخورده  یشیزبونت رو پ-

بدون کلمه ا یحرف باز هم   الیخ دید ینگاهش کردم؛ وقت ینداشتتتم بزنم، 
ت نشس یام م نهیس یرفت. بودنش م ک وزنه رو رونیحرف زدن ندارم از اتاق ب

سنگ سم را  سم باال ن یم نیو نف سه اهار  امدهیکرد. هنوز نف  ی سهیکبود که با 
 بزرگ وارد اتاق شد.

 . یبگرد یدهات نطوریمامان هم یخوام جلو ینم دم،یرو واسه تو خر نهایا ایب-
 رفت.  رونیتخت انداخت و ب یها را رو سهیک
 وارد اتاق شد و به طرفم آمد. هیسمها نگاه کردم.  سهیرغبت به ک یب

 خانم؟  ارمیناهارتونو ب-
 ل*خ*ت از درخت و گک نگاه کردم. یو به باغچه  ستادمیپنجره ا پشت

 ندارم.  کیم-
 . دیلباسا رو بپوش نیاز ا یکیآقا گفتن حتمًا -
م اگر دانست یرفت. م رونیو بعد ب ستادیا یحرف اشم بستم. اند لحظه ا یب

ها  هستیحوصتله به طرف ک یدهم. ب یم ینیبه حرفش گوش نکنم  تاوان ستنگ
 رفتم. 
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ها دلم گرفت،  دنید با باستت که خودم یم ک بلوز قایبلوزها دق از یکیل  بود 
 نداشت. میبا لباسها یلباسها تفاوت یداشتم؛ باق

 شربت وارد شد.  یوانیبا ل هیسم
 . دیبخور نویخانم حداقک ا-
 گذاشت.  زیم یرا رو وانیل

 خانم. -
 به او کردم و نگاهش کردم. رو
 ... یول دیبخش یجسارت منو م-

 پا و آن پا کرد.  نیلحظه ا اند سکوت به اون نگاه کردم. در
 شده؟  یا-
 طرفم آمد. به
با یم- که ن کت و دامنو  یم ی... ول یبگم ول دیدونم  تونم خواهش کنم اون 

  د؟یبپوش
 دهیکه بهمن خر یتنها لباس رسم ینگاهش کردم. نگاهم برگشت رو متعجب

 را داشتم.  شیسرمه ا رییتغ یبود و من با کم
 به اونگاه کردم.  دوباره

 ارا؟ -
 نشست و دستم را گرفت.  کنارم

ِلِمشتتو به دستتتت  دیداره، با یلم هی یگفت هر مرد یم امرزمیخدا ب یننه -
 . دیزود جا زد یلیخشما هم یکردن ول تتونیدونم آقا اذ ی. مدیاریب
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 یکس اعتماد نداشتتتم؛ نم چیبه ه گرینگاه کردم، د شیقهوه ا یاشتتمها به
ستم ر سخره کنم و دوباره خود سکیتوان ست بهمن کنم، برا یم را م  یرقف مید

 هم نداشت.
شد و حاال هم م کی  چیبکنم ه یدانم هر کار یعمر دنبال محبت بابا بودم و ن

 بهمن ندارد. یرو یریتاث
ش یخواهش م- سرده نبا  نکنن یاگر آقا هم توجه ی. حتدیکنم خانم، انقدر اف

 نداره، مادر آقا که هستن.  یفرق
 یتوانست حرف یمن را برداشتم و نگاهش کردم. بهمن نمشدم و کت و دا بلند

لباس  دهیکه خر ییلباستتها انیخودش خواستتته بود امشتتتب از م یبزند وقت
 .دلش را نشکنم لبخند زدم نکهیا یبرا بپوشم.

 باشه. -
را شانه زدم و  می. موهادمیرفت و من کت و دامن را پوش رونیشاد از در ب هیسم

ا و منتظر شتتدم ت دمیکشتت میبود را به لبها یب یب ی هیکه هد یرژ لب صتتورت
 مهمانها برسند.

×××× 
 نگاه کرد.  به اهره ام قیجون نشستم، دق نیریش یروبرو

 حالت خوبه؟ -
 نشست.  میلبها یرو یجان یب لبخند

 جون.  نیریخوبم ش-
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 یکردم ول را جمع پا انداخت. ناخوداگاه خودم یکنارم نشتتستتت و پا رو بهمن
 انگشتانم قالب کرد.  انیت مرا گرفت و انگشتانش را ماو دس

 مامان؟  دیاومد ریارا انقدر د-
 گره خورد.  یخسرو یآقا یابروها

اختالف حساب  یگره خورد، کل زیدفعه همه ا کی یکه تو رفت یواال از روز-
 ختی. کاًل شرکت ریو کم بود مصالح تو انبار و مشکالت بانک یتو حسابدار

 روز.  کیبه هم تو 
شتان ست. حس کردم خنده اش را کنترل م انگ ش  یلکند و یبهمن کنار لبش ن

 پدرش بخندد.  یاز گرفتار دیارا با دمینفهم
 نیریش یرا جلو یاا ینیخانم س نیخانم وارد سالن شدند. مه نیو مه هیسم

 گذاشت. یا شهیش زیم یرا رو ینیریظرف ش هیجون گرفت و سم
 رداشت و رو به من کرد.را ب شیجون استکان اا نیریش
حرف مردونه ستتت  یشتتما هم هر ا م،یکن یکم خلوت م کیمنو عروستتم -

 مردونه ممنوعه.  یکه بعدًا حرفها دیبزن
شار داد. یرو از شتانم را ف شدم. بهمن انگ صاف در  مبک بلند  نگاهش کردم، 

 یدانستم نگران حرف زدن من است. دستم را به سخت یشد؛ م رهیاشمانم خ
 ردم. آزاد ک

 . دیبلند خند یخسرو یآقا
 نترس.   شتیگرده پ یولش کن بابا جون، برم-
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د. جون وارد ش نیریجون از پله ها باال رفتم، وارد اتاقم شدم و ش نیریش دنبال
 شیروبرو ش،یآرا زیم یصندل یتخت نشست و به اطرافش نگاه کرد، رو یرو

 من نشست. یرو یخال وارینشستم. نگاهش از د
  ؟یخوبواقعًا -

 تکان دادم.  سر
 خوبم. -
  ده؟یکنم رنگت پر یپس ارا حس م-
 شم. یفردا بهتر م دم،یخوب نخواب شبید-

 نگاهم کرد. قیگذاشت و دق یپاتخت یرا رو شیاز اا یخال استکان
 به خاطر تو اومدم.  شتریمن ب-

 در خطر نبود.  یب یشد حرف بزنم، کاش ب یم کاش
  ؟یا یبرا-
 . میثبت نامت رو انجام بد یارهاک میاومدم که بر-

حرف  نیا دنیاز شن یکاًل درس را فراموش کرده بودم، ول یاوضاع روح نیا در
 ماه  لبخند به لبم نشست.  کیخوشحال شدم و بعد از 

 جون.  نیریممنونم ش-
سه گرفتم و آوردم. برا- شکل یمدارکت رو از مدر  دیاب یول یندار یثبت نام م

 که؟  یدون یم ،یشبانه درس بخون
 دونم.  یبله م-
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انه مدرسه ست که شب هیباالتر  ابونیفردا آماده باش؛ سه تا خ یخب پس، برا-
 . هیخوب یهم مدرسه  یلیهم داره و خ

 نشستم و دستش را گرفتم.  کنارش
 واقعًا ممنونم. -

 دستم گذاشت. یرا رو گرشید دست
 درس و مدرسه تنگ شده؟  یدلت برا یلیانگار خ-
شت ن ییزهارو ادی  شاند.  یم مکتیکه با آرزو پ شمم ن شک در ا ستم ا ش ن

 انگار سالها از آن روزها گذشته بود. 
 . ادیز یلیخ-

 .دیرا نوازش گونه پشتم کش دستش
 . یدرس بخون دیتو حاال حاالها با مکت،یپشت ن یگرد یدوباره بر م-

 باعث خنده ام شد.  شیمصنوع یصورتم و اخمها یرو دیرا کش دستش
 .یدرس خوندن در بر ریذارم از ز ین هنوز معلمتم، نمم-

شدم که ناخوداگاه  بعد شحال  سه انقدر خو شتن به مدر صور برگ از مدتها از ت
 جون را انگ زدم. نیریدست ش

 تونم برم مدرسه؟  یواقعًا م-
 تعجب نگاهم کرد.  با
  ؟یارا نتون-

شوب کرد. اگر نم فکر شت به مدرسه بروم یبهمن دلم را آ  یم وانهیواقعا د گذا
سه نبودم ول شدن بود و حاال که  میآرزو شهیهم یشدم. به فکر مدر مهندس 
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 رونیتوانستتتم از فکرش ب یتوانم به درستتم ادامه بدهم  واقعا نم یم دمیفهم
 .میایب

×××× 
 جون پشت سر من وارد شد. نیریذوق زده وارد خانه شدم، ش

متفرقه امتحان  یتون یم یبدون معلم اطور د،یخورشتت یاشتتتباه کرد یول-
  ؟یکن یکیدو کالس  یا یاصاًل برا ؟یبد

من به ما و به یخستترو ی. آقانییباال رفته بودم برگشتتتم پا مهیها را که تا ن پله
 کردند.  ینگاه م

 دوست دارم زودتر تموم شه. -
 مبک گذاشت و نشست.  یاش را رو یدست فیک
 بدون معلم. شهیسخت م-

 . دیخند بهمن
  د؟یدار کارشیبرسه، ا ییجا هیبه  رهیودتر دکتراش رو بگز خوادیم-

 میهر کلمه اش برا گریبودنم زد، د یچیکه باز هم طعنه به ه دمیمن فهم فقا
تم. از گشتت یم نیو توه ریحرفش دنبال تحق یالبال زدیحرف م یتلخ بود. وقت

او  یتوانستتتم تو صتتورتش نگاه کنم ول ینم یتر بود، حت بهیغر یا بهیهر غر
به ز کینقش  ب یم یباز ییبایشتتوهر موفق و خوب را  محض  ارکرد. هر 

ترس از  یبزنم، ول ادیخواستتت فر یکرد دلم م یمصتتلحت دستتتم را لمس م
 بست.  یرا م میلبها یب یجان ب

 . یدون یهرطور خودت صالح م-
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. میبرو کتاب دیخر یجون گفتم برا نیریداشتم که همان روز به ش زهیانگ انقدر
ستم از بهمن کمک بگ یا بلد نبودم و نمجا ر چیه ستم بهمن یو م رمیخوا  دان

 کند.  یهم کمکم نم
شت با شلوغ م،یدو کارتن کتاب به خانه برگ ت مانده مبهو ابانهایو ازدحام خ یاز 

که برا هار ب یبودم. جز روز اول  ته بود رونینا نه ب میپا میرف خا  رونیرا از 
 نگذاشته بودم. 

سه روز بعد به  الشیما انگار خ تیضعو دنیجون با د نیریش شد که  راحت 
 رامسر برگشتند. 

 .امدیکردم، بهمن هم سراغم ن یرفتند دوباره خودم را در اتاق زندان یوقت از
گاه ن گرید یبه حجم کتابها دیاواستتا مرداد دو کتاب را تمام کرده بودم و ناام

 ام کنم. کتابها را تم نیماهه بتوانم ا کیکردم، امکان نداشت  یم
 وارد اتاق شد.  هیکردم که سم یزده به کتابها نگاه م غم

 . دیخانم، مهمون دار-
 به او نگاه کردم. مبهوت

 من؟ -
 زد. لبخند

 بله، شما. -
شانه زدم و با گ میموها شدم  رهیرا  سالن که  شدم. وارد  ستم و از اتاق خارج  ب
 یگ خانوادگعکس بزر یبلند روبرو یعستتل یبا قد متوستتا با موها یدختر

از پشت نگاهش کردم که انگار متوجه حضورم شد و  یبود. کم ستادهیبهمن ا
 برگشت. 
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 مهربانش به دلم نشست.  یبانمک و اشمها یلحظه اهره  همان
دستتتش  انیبلند به طرفم آمد و دستتتش را دراز کرد؛ دستتتم را م یقدمها با

 گذاشتم. 
 سالم، شهره هستم.-
 سالم.-

را  یشهره گرفت. شهره با لبخند اا یرا جلو یاا ینیو سوارد اتاق شد  هیسم
 برداشت. 

 جان؟  هیسم یخوب-
 خانم. یمرس-
سم ینحوه  از دم و را رد کر یتعارف ی. ااستین بهیغر دمیفهم هیصحبتش با 

 نشست.  مینشستم؛ شهره روبرو
 . یمن رو نشناس دیو اصاًل شا یدونم تعجب کرد یم-
  شدمید یبار اول بود م یشناختمش وقت یم دیانگاهش کردم، از کجا ب رهیخ
 بهمنم متاسفانه. یمن دوست دانشگاه-

س یباز کیگره خورد، از  میابروها سلطنت یرا رو . خودمدمیتازه  تر جا  یمبک 
انداخت و انگشتت ستبابه  نییشتدم. سترش را پا رهیخ شیبه جاکردم و به لبها

 .دیفنجان ارخ یاش دور لبه 
 بودم.  نجایمنم ا یاون شب مهمون یعنیاون روز ... -

 به شهره نگاه کرد.  یو با نگران ستادیدر ا یجلو ینیریبا ظرف ش هیسم
 به او و من انداخت.  ینگاه مین شهره
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 من ... من واقعًا متاسفم.-
آمدن او  دمیو ترس دمیفهم یآمد، قصدش از آمدن را نم یبه ذهنم نم زیا چیه

شه  شمان یهم نق شد. در ا شد و کنارم  یدانم ول ینم دیم اه دبهمن با بلند 
 نشست. 

ندم نشد، با نامزدم مشورت کردم  تیموضوع اهم نیکردم به ا یهراقدر سع-
 راحت شه.  المیتا خ دنتید امیبار هم شده ب کیو گفت بهتره 

ماندم؛ از ذهنم  رهیکه الو کرم رنگ زده بود خ شیبودم، به ناخنها جیگ هنوز
 خونه "  ینماز نم کسچیه نجایگذشت " ا

  ؟یا یبرا-
 دستم گذاشت. یجمله ام بود، دستش را رو نیاول نیسالم اول تا االن ا از
ضع با نکهیا یبرا- شد که حالت خوبه، که بهمن  یراحت م المیخ دیبا اون و
 کنه.  ینم تتیاذ
شم در وجودم پ کی صبان دمینفهم د،یچیباره خ  شدم، انگار بعد یارا انقدر ع

شب سها کی از آن  ست خودم  میباره ح شد، حرکاتم د شدم و زنده  نبود، بلند 
 . ستادمیا شیروبرو

 هم داره؟  یمگه فرق ؟یبدون دیارا با-
 .دمیدستم را کش رد؛یکرد دستم را بگ یو سع ستادیا میروبرو

شب همتون خند - ه برو ب د،ینمونده که بهش بخند یزیا گهیحاال د دیدیاون 
 بهمنم بگو.

 شد. مکینزد یقدم
 . یکن یجان اشتباه م دیخورش-
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 ادمیحرمت کردن مهمان  یب یب یرا بستتتم. ب میاشتتمها نمش،یتا نب برگشتتتم
 سوخت و قلبم در حال انفجار بود. یتمام بدنم م ینداده بود ول

 یواستته ا گهید ؟یدینخند ،یدیند ،یکنم؟ مگه نبود یرو اشتتتباه م یا-
  نجا؟یا یاومد

 سالن شد. خانم شتابزده وارد  نیمه
 شده خانم؟  یا-

خانم را گرفت و به آشپزخانه برد و  نیمه یشانه ها هیمشت شد، سم میدستها
 نشده برگشت.  یا هیثان

 . ستادیا کنارم
 خانم، شهره خانم اون شب ازتون دفاع کردن.-

 شانه ام گذاشت. یشد و دستش را رو کمینزد شهره
 یاومدم بهت بگم م یول ،یهستتت یفهمم که اقدر عصتتب یفهممت، م یم-

 تونم یم یتونم برات بکنم ول ینم یادیکار ز ؛یمن حستتتاب کن یرو یتون
 دوستت باشم. 

 و نگاهش کردم. برگشتم
 دهیآمد، صورتش را ند ادمیرا گرفت  میبازو ریکه آن شب ز یشهره و دست اسم

 رونیبود، همان موقع که بهمن حلقه اش را از دستتتم ب ادمیدستتتش  یبودم ول
  .دیکش
 هر اه حس تلخ بود هجوم آورد، حالت تهوع آشوبم کرد.  میماه و ن کیاز  بعد

 خانم؟  دهیارا انقدر رنگتون پر-
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نداشتتت،  یا دهیکردم فا ی. هر اقدر از آن خاطرات فرار منمیکرد بشتت کمک
 با من بود. شهیحس بدش هم

 شهره کنارم نشست و دوباره و دستم را گرفت. 
اونم انقدر  م،یهمن ازدواج کرده همه تعجب کردب میدیشتتن یگوش کن، وقت-
صدا؛ هنوزم نم یب شب  یرو راه انداخت ول یارا اون باز دونمیسر و  از اون 

 . نمیخوام بب یو نه م دمینه بهمن رو د
 هنوز هم به او اعتماد نداشتم.  دم،یکش رونیرا از دستش ب دستم
 حلقه شد و در هم فرو رفت.  شیزانوها یرو شیدستها

 خواهر دارم همسن تو. هین م-
م توانست ینم یدانستم از سر محبت آمده ول یتلخم دست خودم نبود، م لحن

 به او اعتماد کنم. 
 خب؟ -
لت رو خوب م یم- حا بد یخوام بگم حس و  جازه  خوام  یم یفهمم، اگر ا

 خواهر باشم.  هیخوام برات م ک  یباهات دوست باشم، م
ستش ستش نگاه کردم. با تردرا به طرفم دراز کرد، با  د س دیشک به د تم را در د

 دستش گذاشتم و هجوم اشک را احساس کردم.
 االن برو.  نیهم یکن تمیاذ یخوا یتو رو خدا اگر م-

اش  نهیستت یستترم را رو کبارهی خت؛یصتتورتش ر یاو رو یاز من اشتتکها قبک
 گذاشت.

 کن.  رونمیکردم خودت ب تتیروز اذ هیاگر -
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داد. بغضتتم ستتر باز کرد و هق هقم در  یآرزو را م ی، بوداد یم یمهربان یبو
 .دیچیسالن پ
 سرم گذاشت. یو اانه اش را رو دیسرم کش یرا رو دستش

 کرده اون نامرد؟  کارتیا-
ستم حرف بزنم، هنوز م ینم س یتوان  یآ*ر*و*ش گرم م کیفقا دلم  دم؛یتر

سرم را ب ست.  س شتریخوا گفت. ن یچیه رگیفرو بردم و او د بهیآن غر ی نهیدر 
. دیبار یستترم را بلند کردم و به اشتتمانش نگاه کردم که م قهیبعد از اند دق

 انداختم.  نییخجالت زده سر پا
 من باهاتم.-

 تکان دادم.  سر
 . ذارهینم-
 بلند شد. شیجا از
 یرو م زیحرف بزنه همه ا ستتت،یبفهمه؛ البته بفهمه هم مهم ن ستتتیقرار ن-

 ترسه.  یاز باباش م یا نیذارم کف دست باباش، ع
 کنارم نشست.  دوباره

 کرده؟  تتیاز اون شب اذ ؟یگیارا به باباش نم-
 ترس شتابزده سر تکان دادم. از
 خوامم بگم.  یکنه، نم ینم تمینه، اذ-
 آخه ارا؟ -

 نداشتم برگردم.  ییکشت، اون جا یرا م یب یب اون
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 تونم بگم.  ینم-
 نگاهم کرد. قیدق
 کرده؟  دتی؟ تهدترسوندتت یزیاز ا-

 تم. انداخ یرا به خطر م یب یجان ب دینبا د،یفهم یم دینبا خت،یفرو ر قلبم
 نه ، نه...-
 سکوت شد. قهینگفت، اند دق یچیه
  گه؟ید یریمدرسه م ؟یکالس اندم-
رستتم کتابها رو تموم  یدونم نم یم یخونم ول یکالس دومم، دارم متفرقه م-

 کنم.
 گرفت.  بلند شد و دستم را شیجا از
 .نمیکتابات رو نشونم بده بب ایب-

 نگاهش کردم. مبهوت
 ارا؟ -

 لبخندش را دوبرابر کرد.  ییبایز دشیو سف فیرد یو دندانها دیخند
 کنم.  یکمکت م-

 بلند شدم.  میزده از جا ذوق
 واقعًا؟  -

 . دیصورتم کش یرو دست
 واقعًا.-

 ال آورد.را پشت سر ما از پله ها با ینیریخندان ظرف ش هیسم
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آمد و تا ساعت سه کنارم بود. زودتر  یرفت شهره م یهر روز صبح تا بهمن م
 کردم کتابها تمام شد.  یاز آنچه فکر م

شور م یم یوقت ضور بهمن حت یرفت دلم به  مرا  دمشید ینم یوقت یافتاد. ح
 ترساند.  یم
 بود بهمن را میماه و ن کیشتتد و من  یامتحانات شتتروع م گرید یهفته  کی

 بودم.  دهیند
ه کردم که در ب یطرح کرده بود حک م میکه شهره برا یاضیر یمسئله ها داشتم

 داد.  یطرز باز کردن در خبر از ورود بهمن م نیخورد. ا وارید
 .دیلرز میو زانوها نیبه زم دیاسب میپاها

تاق ارخ نکهیا بدون به در و د دینگاهم کند در ا نگاه کرد، آمد  یخال واریو 
 یبه آن کرد و دوباره انداختش رو یسرم. دفترم را برداشت و نگاه سر سر یباال

 تخت.
 تو اتاق؟  یدینپوک-
 اشم نگاهم کرد. ری. زمینداشتم بگو یزیا
ساله، حداقک پنجره رو باز کن  یم ک زنا یشد-  ،یکم آفتاب بخور کیاهک 

 . یاروو شد
ا فکر کنم. اعداد ر یاضیر یکردم به مسئله  یدفتر خم کردم و سع یرا رو سرم

 .دمینفهم یچیپشت سر هم خواندم، دوباره و دوباره و ه
 .رونیب ایبلند شو ب-
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دانم از نگاهم اه  ی. نمدمیبود ترستت دهید میکه برا یبلند کردم، از خواب ستتر
 برداشت کرد که قهقهه زد. 

 کم بخندم. کیخوام  یحوصله ام سر رفته، م رونیب اینترس، ب-
ستها شد و  مید شت  صب یم ک هر وقتم سنگ یم یکه ع سم کم کم   نیشدم نف

 شد. به خود جرات دادم.
 خوام بخوابم.  یم-

 .دیباال پر شیابروها
 . گهید یشیکه هر روز خرس تر م نهیهم ؟یبخواب یخوا یساعت هشت م-

 برود.  رونیانداختم و دعا کردم زودتر ب نییکرده سر پا بغض
 حاال، کارت دارم. رونیب ایب-

 انسالیم یآمدم زن نییرفت، ترسان به دنبالش رفتم. از پله ها که پا رونیاز در ب
شن در هال قدم م یبا اهره ا سراپا ستادیمن ا دنی. با دزدیخ را نگاه کرد.  میو 

 بهمن رو به زن کرد. 
 . کنهیم تونییراهنما دیخورش-

 به من کرد.  رو
 یقت و هر کارکن به اتا شتتونییهستتتن، راهنما یخانم دکتر لواستتان شتتونیا-

 گفتن انجام بده. 
. دکتر منتظر نشتتتد و به دیبهمن به ستتمت زن ارخ یزده نگاهم از رو بهت

 . کردم به اتاقم شییسمت پله ها رفت. باالجبار به دنبالش رفتم و راهنما
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با هر کلمه اش  شیآرا زیم یرا رو فشیک دکتر گذاشتتتت و گفت اکار کنم، 
رم س یاحساس کردم  زغال دار رو تیسوخت. از شدت عصبان شتریصورتم ب

 . دمینفس کش یگذاشته اند، به سخت
تاق ب بدون مدم، م رونیحرف از ا با یآ . رفتم یم دیخواستتتم فرار کنم؛ فقا 

ه عقب شد، ب دهیکه دستم کش دمیآمدم و به سمت در دو نییشتابان پله ها را پا
 افتادم. نیزم یپرت شدم و رو

  ؟یلو بر یدیترس هیا ،یکردم رم کن یفکرش رو م-
 صورتم. یآمد و خم شد رو جلو

بفهمم اه مرگت بوده  دی. من بایکن یگفت م یتو اتاق و هر کار یشتتیگم م-
 که انقدر راحت انداختنت به من.

سه  میگونه ها  شت به قف سوخت. با م ش نهیس یآتش گرفت، قلبم   دیاام زدم 
ش شتتده ا دیکل یانهادند ی. از الستتتادمیا د،ی. دستتتم را کشتتدیاینفستتم باال ب

 .دیغر
 ذارم.  یواال آبرو واست نم یکنیم  گهیکه م یتو اتاق و هر کار یریم-

 بار اول اشم در اشمش دوختم.  یفاصله گرفت. برا یکم
 خجالت بکش. -
 . دیبلند خند یصدا با
خودت رو به  رشیو ز یکشتتینه بابا، خجالت رو تو بکش که اادر ستترت م-

 . یخودت رو به من بنداز یتون یم یکن یبعدم فکر م یکشیل*ج*ن م
 دو دو زد.  میاشمها د،یشد، سرم سوت کش دیکل میدندانها

http://www.roman4u.ir/


 193 فردا زنده میشوم

حت م- نارا ته فکر نکن  ما،یالب بدجور بهت  خوامیفقا م شتت روشتتن شتتم؛ 
 مشکوکم. 

 هدیرا نامحرم ند میتار مو کیکه  یبه من، من نیشدم، توه یلحظه خال کی در
شت و مرا تا مرز  یه روبود ک فیمرد انقدر ک  نیبود و ا ست گذا حرمت من د

 برد.  یپوا
 .ختمیر میبرگشتم و تمام نفرتم را در اشمها مردم،یزدم م یاگر حرف نم 

 بخشمت. ینم-
گذاشتتتم و  میموها یشتتد، دستتت رو دهیکشتت میپله ها باال رفتم که موها از
 .دی. با حرص غرشدیم دهیسرم کش یتمام رگها  ستادم،یا

با نیا - که  ندگ دیمنم  به ل*ج*ن کشتتت میتو رو ببخشتتتم، ز  یدیرو 
 . یمن سبز شد یبفهمم ارا دوپا وسا زندگ دیمن با یو*ز*ا*ف*ت، ول

 را پرت کرد.  سرم
 م ک وجودت. کلت،یم ک ه ،یالبته سبز ل*ج*ن-
 پله ها باال رفتم و در دل خدا را صدا زدم. از

. دکتر بهمن را دیلرز یدکتر گفت انجام دادم، تمام بدنم از شتترم م یکار هر
وارد شد. از شدت حقارت  عیصدا زد و بهمن انگار پشت در منتظر بود که سر

 هق هق زدم.  اریاخت یدر خودم جمع شدم و ب
 برگه به بهمن داد. کیو سرد  الیخ یب دکتر

 سالمت.  یبرگه  نهمیا ست،ین یمشکل-
 کرد. دکتر در را بست  نگاهش  یشده تا وقت دیکه معلوم بود ناام بهمن
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شتم و ب میزانوها انیرا م سرم ضور بهمن گر یگذا ساس هیاعتنا به ح  کردم، اح
 کند. یبدنم درد م یکردم همه جا

 . یه-
 به صورتم. دیرا بلند کردم، برگه را کوب سرم

 . شیدیگفتم خر یشناختم م یدکتر رو نم نیاگر ا-
 رو برگرداند گفت  نکهیسمت در رفت، در را باز کرد و بدون ا به
با یناخونده ا یمن تو همون بال یعوض نشتتتده، برا یچیه- تف کرد  دیکه 
سم  ی. فقا نمرونیب ستم ا شه؛ هر اند هنوزم  بینانج هیخوا سنامم با شنا تو 

 راحتتره.  المیحاال خ یمشکوکم ول
شت کردم و جلو در ست. پتو را م صدا ب گ حجم بزر کیدهانم گرفتم.  یرا پر 

 یمشتتت شتتده ام را رو یر از بغض. دستتتهابزرگت یزیانگ زد، ا میبه گلو
 زدم.  ادیمحکم و محکمتر؛ ناخوداگاه از ته دل فر دم،یکوب میپاها

 خدا ...  -
 تر. نیسنگ میشد، نفسم ها نیزدم قلبم سنگ ادیاه فر هر

 یاحستتاس م میکه در استتتخوانها یخورد و از درد یم میپاها یرو میمشتتتها
درد قلبم، درد  رد،یدردم آرام بگ دیشتتا زدم تا یمحکمتر م  بردم،یکردم لذت م

 . میغرور شکسته ام، درد استخوانها
س دمیتخت افتادم و تازه فهم یحال رو یزدم تا ب ادیفر انقدر صدا م یک  زنمیرا 

 است.  میدردها نیکه باعث تمام ا
 بابا؟ ییکجا-
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×××× 
صدا ش کیرا باز کردم. هوا تار نمیسنگ یپلکها هیگر فیخف یبا   ییانبود و رو
 اتاق را روشن کرده بود. یماه   کم

بودند و  ستتتادهیدر اتاق ا یدادم. جلو صیرا تشتتخ هیشتتهره و ستتم یبه ستتخت 
 زدند.  یآهسته حرف م

ست سر د شن کردم،  سم عیدراز کردم و ارار خواب را رو  هیبه طرفم آمدند؛ 
 کنارم نشست.

 خانم؟  دیشد داریباالخره ب-
 اشت. گذام  یشانیپ یدستش را رو شهره

 .نییتبت اومده پا-
 نگاهش کردم.  متعجب

 تب؟ -
 و نشست.  دیتخت کش یرا جلو شیآرا زیم ینگاهم کرد، صندل گنگ

  اد؟یم ادتی یزیا-
 نقش بست.  میاشمها یمحض سبک شدن خوابم دکتر جلو به
 .ادمهی-

 .دیسرخ شده اش را دزد یبلند شد و اشمها شیاز جا هیسم
 . ارمیب وهیبراتون آب م رمیم-
 پشتم گذاشت و نشست. یتخت بلند شدم، شهره بالش یاز رو یسخت به
 من تب داشتم؟ -

 انداخت.  نییرا پا سرش
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 . یسوز یتو تب م یسه روزه دار-
 بلند شد.  میهوا صدا یب

 سه روز؟ -
 ارا او؟ او که دستم را گرفته بود.  یرا بلند کرد، انگار شرمنده بود ول سرش

 آره. -
با من تماس م یب یب ادی به ند بل میاز جا عیگرفت. ستتر یافتادم که هر روز 

 شدم.
 . یب یب ،یوا-

 ام گذاشت و مجبورم کرد بخوابم.  نهیس یرا رو دستش
 تو راهه.-
 تر شدم. جیبودم گ جیگ
  نجا؟یتو راه کجا؟ ا-

 را گرفتم.  دستش
 شده؟  یاند روز ا نیاصاًل تو ا د؟یگفت یبهش ا-

 نگفتم. یزیا یدرد گرفت ول میانگشتهاشد و  ادیدستش ز فشار
با من تماس  هیول کرد و رفت شتتمال، ستتم یتب دار دیبهمن روز اول که د-

 . شتیگرفت و اومدم پ
 انداخت و بغض کرده ادامه داد  نییپا سر

 شده.  یبهم گفت ا-
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شد و  گرید ستم را جابه جا کردم که متوجه  ستن بود. د شک شتانم در حال  انگ
 کرد. انگشتانش را شک

 . دیببخش-
 شد؟  یا یب یاشکال نداره، ب-

   دیکش یقیعم نفس
که تماس گرفت نتونستتتم بازم درور بگم،  روزید ینگفتم ول یزیروز اول ا-

 .یحرف بزن یتون یو نم یو تب دار یخورد یسخت یگفتم سرما
 خب؟ -
 برسه.  دیبا گهید اد،یگفت امروز م-

سم یا تقه شد و ار هیبه در خورد،  شمهاوارد  شن کرد؛ نور که ا را  میار را رو
 را فشردم.  میزد  پلکها

 .  دیخانم، مهمون دار-
ستم سا د شمها بانیرا  شمها یکردم تا کم کم به نور عادت کنم، ول میا  میا

 سوخت.  یم
 فرو رفتم.  ییآ*ر*و*ش گرم و آشنا انیباره م کی

ست. بدون ا یب یب یگرفته  یصدا شک شمها نکهیبغض کهنه ام را  را باز  میا
 .دمیکش قیاش فشردم و نفس عم نهیکنم صورتم را به س

 جونم. یب یب ،یب یآخ ب-
 .دیو سرم را ب*و*س دیکش میموها یرا رو شیمهر آشنا دست

 دخترم؟  یشد یطفلکم؟ ا یشد یا-
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کم کم  یب یب ی. بواش فشردم نهیبه س شتریرا انگ زدم و صورتم را ب راهنشیپ
 ست از او جدا شوم. خوا یآرامم کرد. دلم نم

 ... یب یب*ر*لم کن ب-
 نگاهم کرد  قیرا بلند کرد و دق سرم

 ات شده؟  س،ین دنییکار اا نینه، ا-
 . دیچیبهمن در سرم پ یصدا

 " یشیم یب یب یب ی" اگر حرفم رو گوش ند
 لبخند زدم.  ی. به سختدیآ یمرد بر م نیاز ا یدانستم هر کار یم گرید
 . ستین میزیا ،یب یسرما خوردم ب-
 اتاق اشاره کرد. واریدر و د به
  ؟یستیارا تو اتاق خوابتون ن ؟یدیاتاق خواب نیکه تو ا یدییاا-

شتتناخت.  یکه خوب مرا م یب یعمرم درور نگفته بودم، مخصتتوصتتا به ب در
 را گم کردم. شهره جلو آمد. میدست و پا

 بهمن سفره.-
 گره خورد. شیابروها یب یب

 اونوخت رفته سفر؟  هدییاا ینجوریزنش ا-
ست اه بگو ینم گریهم د شهره صنوع ی. لبخنددیدان  یا وهیزد و ظرف م یم

 گرفت.  یب یب یآورده بود جلو هیکه سم
 بهتون. گهیو م زیهمه ا دیجان، بعدًا خورش یب یحاال شما حرص نخور ب-
 .شهره برگشت طرف من یتوجه به دست دراز شده  یب
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 .یواسم بگ دیهست که با ییزایا هیپس -
 کنم؟ فیرو تعر یا ستین یزیا یوقت ؟یب یب یآخه ا-

 گرفت. میآب پرتقال را جلو هیبا اخم نگاهم کرد، سم
 خانم. دییبفرما-
شتم وانیل سرم را گرم خوردن کردم، نم را بردا م و نگاه کن یب یتوانستم به ب یو 

 . میدرور بگو
 بود برداشت.  شیپا یرا که جلو یب یساو ب هیسم

 اتاقتون.  برمیمن ساکتونو م-
م. کرد یحرف را عوض م دیاشم از من برنداشت، با یسر تکان داد ول یب یب

س یزیهنوز ا شهره  رو دهیبه ذهنم نر ست و  یصندل یبود که  ش کنار تخت ن
 کرد. یب یرو به ب

  د؟یاومد یشما اطور-
 نگاهش از من کنده شد. یب یب

 با راننده.-
 .دیخند یب یبدتر از او. ب نگاهش کرد، من جیگ شهره

 مش باقر و استخدام کردم.  یخواهر زاده -
شد. " یب یب شدینم باورم شته با شت یبه خونه  یعنیراننده دا ه که به خودش برگ

 کرده؟" دایپ ازیراننده ن
  ؟یب یب یبابا رو تنها گذاشت-

 انداخت.  نییرا پا سرش
 کار نداشته باش. زایا نیتو به ا-
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 آخه بابا ...-
 بلند شد.  شیو از جا دیرا در هم کش شیاخمها 

 .تو پسر منه، پس دخالت نکن یبابا-
ش یجلو سکوت  نییسرم را  پا دم،یشهره خجالت ک انداختم، اند لحظه در 

 گذشت. 
 ؟یکن یدوستتو معرف یخوا ینم-

 به شهره کردم و لبخند زدم. رو
 . یب یشهره جون دوست من و معلممه ب-
 معلم؟ -
 نه.  ای فتمیسال جلو ب کیتونم  یم نمیخوام بب یم ،یب یبله ب-

 کرد و لبخند زد. یب یرو به ب شهره
شنا- شدم ب تونییمن از آ شوقت  سفانه نم یجان، ول یب یخو  شتریتونم ب یمتا

 رو داشته باشم.  دارتونیسعادت د نیاز ا
 اش انداخت.  یبه ساعت بند ارم ینگاه

 شده. رید یلیخ-
 . نمتیب یترم، بعدا مبرو به سالمت دخ-

 دستم گذاشت.  یدستش را رو شهره
 تونم بمونما. یم یبرم؟ بخوا یبهتر-

 لبخند زدم. الشیراحت شدن خ یبرا
 به زحمت انداختمت.  دیراحت باشه، ببخش التیبرو خ-
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 .ریتماس بگ یداشت یام بود، کار فهیوظ-
××××× 

ستمیمن نمآمد و  یو م رفتیم رونیفقا ب یب یرا ب یسه روز بعد  اه کار  دان
 برگه به من داد تا امضا کنم.  یسر کی کباریفقا  کند؛یم

ندن بودم. اول من عال نیبه شتتتدت مشتتغول درس خوا حانم  بود و من  یامت
شحال و ام شتم؛ ب دواریخو لباس  ضیمنتظرم بود. بعد از تعو یب یبه خانه برگ

 او رفتم. شیپ
  ه؟یِک  تیدخترم، امتحان بعد نیبش ایب-
 فردا.-
گذاشتتت و به آشتتپزخانه برگشتتت.  میجلو یاا یوانیل هینگفت. ستتم یزیا

 .بیعج هیبود و حالت سم نیسنگ یب یسکوت ب
  ؟یب یشده ب یزیا-

 که در دستش بود گرفت. یرا از قرآن نگاهش
 . نیبهش بد یسرو سامون هیخلوته،  یادیباغچتون ز-

 قرآن خم شد. یکردم، دوباره سرش را رو نگاهش
 شده؟  یزیجان، ا یب یب-

 .شدیبه بهمن ختم م دیرس یکه به ذهنم م ی، هر فکرکم نگران شدم کم
 شده؟  یا یگینم ،یب یب-
 را برداشت و قرآن را بست.  نکشیع
 قرآن بخونم. هیدو تا آ یاگر گذاشت-
 هست.  تونیزیا هیآخه شما -
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 باشه بچه؟  یخوا یم یا-
بلند  اصرار نکردم و نیاز ا شتریب .زدیخواست حرف بزند، نم ینم یب یب یوقت

 شدم.
 سر درسم. رمیشما من م یپس با اجازه -
 نگاهم کند گفت. نکهیتفاوت و بدون ا یب

 . زتهیم یورق رو یسر  هی-
 هست؟ یا-
 را به اشمش زد.  شیدسته کائواو نکیع
 به جز حساب ته،یعروس ی یسند که مال کادو یسر هیو  یدو تا حساب بانک-

 خودمه. شیاصلشم پ ه،یکپ شیَ ارتاش بقو ک تیبانک
  ؟یا یآخه برا یول ،یب یدستت درد نکنه ب-

 جوابم را بدهد ادامه داد  نکهیا بدون
ه ب زنیریکه به استتمته م ییزایا هیپاستتاج و خونه و بق یستتر هر برج اجاره -

پول  ذارنیم ییجا کیحستتتابت به نام  دوتامونه و تا  گمیحستتتابت.  بازم م
 . دنیبشه از بانک بهم خبر م شتریاگه ب یبردار

 شدم. جیآوردم، گ ینگاهش کردم، سر در نم متعجب
 برات بهتره.  ینطوریا-
تازه . بود که به او اعتماد داشتتتم یتنها کستت یب یب یبودم  ول جیواقعًا گ نکهیا با
 بکنم.  ینداشت فکر بد یلیخودش بود و دل ی هیهد نهایا

 من برم؟  ،یب یممنون ب-
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 خترم.برو د-
××××× 
حان امت یبرا میتمام نگران یپشتتت ستتر گذاشتتتم ول تیدوم هم با موفق امتحان

 فرصت داشتم.  شیبود که دو روز برا یاضیر
 را گرفتم. فشیخسته وارد شد، اادر و ک یب یب

 . یب یب یخسته نباش-
 اش را پاو کرد. یشانیهمراهش بود عرق پ شهیکه هم یدستمال با
 از گرما.  شمیم خفه ماون کولرو بزن، دار-

 شیداد. جلو هیتک دیارم ستتف یکولر نشتتستتت و ستترش را به راحت یروبرو
 را ماساژ دادم. شینشستم و پاها

  ؟یب یب یکجا بود-
 سر بلند کند گفت نکهیا بدون

 خونه، من رفتم شرکتش.  ومدیشوهرت که نم-
 . دیمتوقف شد، قلبم لرز شیمچ پا یرو دستم

 ... یب یب-
 د کرد و نگاهم کرد.را بلن سرش

 نیا یچیستتفر اند روز؟ حاال اون ه شتته؟یمستتافرته باورم م یبگ یفک کرد-
 نزد.  فونیلیت هیاند روز 

ش شیانداخت دلم برا یبه خنده ام م شهیکه هم فونیلیلفظ ت از . لبخند دیپر ک
 همچنان نگران بودم. یزدم و دستش را گرفتم ول

  نش؟یدیخب د-
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 را بست.  شیو اشمها داد هیسرش را تک دوباره
 . فتادیداشت پس م دیکه منو د ینشسته بود. همچ زشیبله شازده پسر پشت م-
 بهمن خنده ام گرفت.  یبهت زده  یتصور اهره  از
  ؟یب یب یداشت کارشیا-
 ماساج.  یبه جا یدستتو بکش دختر، الوند-

سمدمیخند بلند س هی.  شد،  شت و یب یب یشربت را جلو ینیوارد هال  ا ب گذا
 اخم کرد. یب یلبخند به من نگاه کرد. ب

  ؟یپدر صلوات یکنیمنو مسخره م-
 .دمیکه نشسته بودم دستش را گرفتم و ب*و*س نطوریهم

 خه.آ دیکش یطرز حرف زدنت پر م نیا یجونم، دلم برا یب یقربونت برم ب-
 و اادرش را برداشت. فیک 

 شدم. یاسبونک رم،یدوش بگ هیبرم  -
 ××××× 

صورت عدد م زیه اهم گرید شته ها دم،ید یرا به   یفرمول م یماکارون یبا ر
نگاهم کرد و قاشتتقش را تو بشتتقاب  یب یکردم. ب ینوشتتتم و در ذهنم حک م

 گذاشت.
  ؟یکنیدختر؟ با خودت اختالط م یشد وونهید-
 کنم. یحک م یاضیدارم مسئله ر-
 سبابه و شستش را گاز گرفت. انیم
 سرت.خدا به دور، پاو زده به -
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 را بخورد.  شیهم غذا یب یخوردن شدم تا ب مشغول
 گردم . یفردا صبح برم-
 ،ییتنها یعنیمن،  یشدن دوباره  یزندان یعنی یب یرفتن ب د،یپر میغذا به گلو 
 بهمن. یعنی ،یدلتنگ یعنی

  ؟یب یکجا ب-
 روز، دو روز. هیخوَنم مادر. مهمون -
 خودته.  یخونه  نجایا ه،یاه حرف نیا-
 برم.  دینداره مادر، با تیَ بخو-

 انداختم. هنوز نرفته دلم گرفت.  نییکرده سر پا بغض
 حداقک تا آخر امتحانام بمون.  ،یب یتو رو خدا ب-
 شد.  رهیبه من خ نکشیع یباال از
  س؟یبهمن ن ای یدرس بخون یتون یم نجامیارا؟ من ا-

 یچیه یود ولشتتده ب بیعج یب یاند روز آخر رفتار ب نیا خت،یفرو ر قلبم
 کردم با رفتنش طوفان در راه است.  یگفت. نگران بودم و حس م ینم
 ...  یشما هست یمعلومه، وقت-

 گرفت.  میدستش را جلو کف
 نگو.  یجیندادم، پس ه ادتیمن که درور گفتن -

صحبت کن گرید نکهیانداختم و لب باز نکردم. بدون ا نییپا سر  میدر موردش 
 ارم ماند.تا آخر امتحاناتم کن

××××× 
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امتحان را که دادم ستترخوش وارد خانه شتتتدم، حس درس خواندن و  نیآخر
رد؛ ب شیمرا به اند ماه پ یب یامتحان و برگشتتتن به خانه و حضتتور ب یروزها

 که م ک اند سال گذشته بود.  یاند ماه
 .دمیبه طرفش دو زد،یقدم م اطیدر ح یب یخانه که شدم ب وارد

 .خوشگلم یب یقربون ب-
 ب*ر*لش کردم.  محکم

 خجالت بکش دختر. گا،ین گاین-
 انگشتانم گرفتم. انیرا م شیصورت یلپها

 جونم. یب یعاشقتم ب-
س میَ شانیپ ستم را زدیرا ب*و* ساختمان راه  شیبازو ری. د انداختم و به طرف 

 افتادم.
 گه؟یتموم شد د یخب به سالمت-
 بله.-

 را دور آرنجش قالب کردم. دستم
 مو دختر. دست یکند-

 . دمیاش را محکم ب*و*س گونه
 خوشحالم. یلیح-
 . یخوش باش شهیهم-

برگشتتتم و نگاهش  دم،یرا کنار در د یب یب یستتاو آماده  میخانه که شتتد وارد
 کردم.
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  ؟یب یب یانقدر عجله دار-
شت که مه ساو ست ب نیرا بردا ساند و آن را از د شتابزده خودش را ر  یخانم 

 گرفت. یب
 وناز خاتون، مگه من مردم؟ شما ارا سر-

 نشست.  یب یب یخانم رو نیمتعجبم از مه نگاه
  د؟یشناس یم گرویشما همد-
 . دیخند یب یب

 . یفهم یم یش ریبذار پ شن،یم اقیزود با هم ع رزنایپ-
 . دیخودتون دوست دست و پا کرد یپس برا-
 خانم لبخند زد.  نیمه یبه رو یب یب

 جون خواهر منه. نیمه-
ست م گریبود د یب یب یتعجب کردم ول تیمیصم نهمهیا از  شد؛ی، با همه دو

دانستتتم از  یآمدند و من م یم یب یب دنیبودند که به بار و د یهنوز کستتتان
 خوشحالند. یمیقد یبرگشتنش به محله 

××××× 
 دم؛یرا به صورتم کش سمیکردم و دست خ یخال نیآب را پشت ماش یکاسه 

 م کاسه را از دستم گرفت. خان نیباز هم تنها شدم. مه
 تو دخترم.  میبر-
. در اتاقم را زدیبا من حرف نم ادیز یحاال من را دخترم صتتتدا نزده بود، حت تا

 بغضم سر باز کرد. تخت افتادم،  یبستم و رو
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 یدینترس، د یترستتم گفت یگفتم م یدید ،یب یب یذاشتتت ی"کاش تنهام نم
ه از هم گهیترستتم، د یخونه م نیترستتم، از ا ی. از بهمن میب یراستتت گفتم ب

 ترسم "  یم
 سرش را داخک اتاق آورد. هیسم

 خانم ... خانم.-
 بلند شدم عیشتابزده بود، سر لحنش

 شده؟  یا-
 .نیهم عصبان یلیآقا اومدن، خ-

 تخت افتادم. یو رو دیلرز میپاها خت،یفرو ر قلبم
  ه؟یعصبان یدون یاز کجا م-
 . کنهیخانم دعوا م نیداره با مه-
  ؟یا یبرا-

 بهمن بلند شد.  ادیفر یصدا
 . یرفت ی... باز کدوم گور هی... سم هیسم-

 .دیدو یم نییکه از پله ها پا دمیرا شن شیپاها یدر را بست و صدا هیسم
با ینم تاق م دیدانستتتم  قا ی. لحظه ادمیارخ یاه کنم، دور ا  میفکر کردم 

شم، دوروبرم را برا شتم که در به اهار اوب  یمطمئن م یکردن جا دایپ یب گ
 زدم. ادیو فر دمیاسب واریخورد؛ به د

ست را رو هجوم ستش را بلند کرد و من د شتم و  یآورد طرفم، د صورتم گذا
 کردم.  یخم شدم، از ترس داشتم سکته م
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ستش رو منتظر سرم را بلند  یخبر یوقت یسرم بخورد ول یبودم د شد، آرام  ن
 کرد. یود و نگاهم مانگ شده ب شیموها انیکردم. دستش م

 کنم.  ینم فیدستتو بردار، دستمو ک  -
 . اشم به اشمم دوخت. ستادمیدستم را انداختم و ا آرام

اگر درستتت  یول چ،یکه ه یکنم، اگر م ک آدم جواب داد یستتوال ازت م هی-
 .یمرگ کن یصد دفعه آرزو یکه روز ارمیسرت ب ییآنچنان بال یجواب ند

رفت.  یکف دستم فرو م می. ناخنهادمیشن یلبم را مق یصدا دم،یاسب وارید به
 زد  ادیفر
  ؟یدیفهم-
 . دمیفهم دم،یفهم-

صورتم خورد و حالم را  کترینزد سش به  شد، حرارت بدنش را حس کردم، نف
 آشوب کرد. 

  ؟یگفت یا تیب یبه ب-
 را برگرداندم.  سرم

 . یچیه-
 زد.  ادیفر
 به من نگاه کن.-
ست نش میگلو یشدم. دستم رو رهیخ شیبه اشمها رو برگرداندم و یسخت به

 .داشتم یراه نفسم باز شود، احساس خفگ دیشا
  ؟یگفت یگفتم ا-

 "  ترسمیم ایترسم، خدا یمرد م نیاشک را حس کردم، "من از ا هجوم
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 . یچیبه خدا ه-
شتتد و نگاهش را به نگاهم دوخت. انگار باورش شتتد که  کیبار شیاشتتمها

 . میگو یرا م قتیحق
  ه؟یا یکارا برا نیگفت؟ ا یم تیب یبود ب یا نیپس ا-
 دونم.  یبه... به خدا نم-

توانستتم خودم را جمع  یکرد و من تا م کیزد سترش را نزد واریرا به د دستتش
 کردم.

 اومد شرکت؟  یدون یم-
 تکان دادم.  سر

 . یدونیپس م-
 نگفت ارا اومده.  یخودش گفت ول-

ت و با هر قدمش نفس من سبک تر شد. دستم گرفت و دو قدم عقب رف فاصله
 برداشتم.  میرا از گلو

اون به من اعتماد نداره حسابت رو مشترو  یگفت برات حساب باز کرده ول-
اصتتک مدارو رو نداده اون به من  یکرده، گفت حق و حقوقت به جاستتت ول

کنه نصتتف ثروت که  یم یاعتماد نداره. گفت اگر دستتت از پا خطا کنم کار
 رو ببازم. ستمیهست و ن یهمه  چ،یه

 دفعه کی. زدیداشتتت و شتتتابزده حرف م یبلند برم یقدم ها عیستتر نطوریهم
 زد.  ادیو رو به من فر ستادیا
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شد اومد  یاعتماد یب نهمهیپس ا ینزد یاگر تو حرف- از کجا اومده؟ ارا بلند 
 شرکت؟ دو تا غول تشن هم باهاش بودن. 

س نطوریا یب یکه ب شدیهم باورم نم خودم ودم. شده ب جیحرف بزند، گ یبا ک
 بفهمد.  یزیا یب ینزدم که ب یجا حرف چیکردم ه یهر اه فکر م

  ؟یکن یفکر م یبه ا-
 تخت نشستم. یرفت، رو ادمیدر فکر بودم که ترسم  انقدر

 . بهیدونم، من اصاًل حرف نزدم؛ عج یمن نم-
 یب ین نگران حال بم یداد، ول یلب فحش م ریرفت و ز یکالفه راه م بهمن

خواستتتت نگران من  یدلم نم ش؛یهاینگران نگران الش،یبودم؛ نگران فکر و خ
 باشد. 

 امشب بهش زنگ بزنم؟  یخوا یم -
 و نگاهم کرد.  ستادیا 

  ؟ینگفت یچیباور کنم ه یعنی-
 سر تکان دادم. کالفه

 نگفتم.  یچیمن ه-
 نگاهم کرد  رهینشست و خ یصندل یرو
  ؟یبگ یا یزنگ بزن-
 دونم.  ینم-

 زد  زهرخند
 . کنهیکم کار م کی لتیمن رو بگو فکر کردم فس-
 بلند شد و به طرف در رفت.  شیجا از
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من و  یصدتا دمیکه من د یب یب نیکه،  ا یستیبلد ن ،یبزن یخواد حرف ینم-
 .دهیتو رو درس م

 سرم. یبرگشت و انبره زد رو کبارهی
 البته اگر زنده بمونه. -

 شده بود.  یشگیترس هم نیا خت،یهزارم قلبم فرو ربار  یبرا
 .دیرفت آن را به هم کوب رونیدر ب از

×××× 
 .دمیپله ها شن نییشهره را از پا ادیفر یصدا

 ... دیخورش-
 شدم.  زانیرفتم و از نرده آو رونیاز اتاق ب شتابان

 شده؟  یا-
 . ستادیا میو نفس نفس زنان روبرو دیپالها باال دو از
 .یقبول شدق... -

ش . نگاهفتمیسال جلو ب کینشد، امکان نداشت با دو ماه درس خواندن  باورم
 . دیکردم،  بلند خند

 نه؟  شهیباورت نم-
هم  یرا رو شیگفت، نگاهش شتتاد بود. کف دستتتها یدرور نم شیاشتتمها

 گذاشت. 
 کواولو.  یخوش اومد رستانیبه کالس سوم دب-
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به  سال زودتر کیباورم شد که کم  به قلبم نشست. کم یکم احساس شاد کم
. بعد از مدتها آنچنان احستتاس دمیباال پر جانیرستتم. از شتتدت ه یم میآرزو
شده بود. رو ریکردم که حرکاتم غ یشاد ست ینرده  یقابک کنترل  ش م و پله ها ن

بستم و سر خوردم. با  را میرا باال آوردم و اشمها میرا باز کردم و پاها میدستها
 انیشتتده بود، م رید یزد اشتتم باز کردم ول ادیکه استتمم را فرشتتهره  یصتتدا
 بهمن فرود آمدم. یدستها

رپا ست یدو قدم عقب رفت، به ستخت یکیبهمن نتوانستت خود را کنترل کند و 
انستم تو ی. هرطور بود خود را سر پا نگه داشتم، انقدر شوکه شدم که نمستادیا

ا پله ه یه من و بعد به باالب تیقرمز شتتده از عصتتبان یحرکت کنم. با اهره 
 .دمیرا شن دآم یم نییشهره که از پله ها پا یقدمها ینگاه کرد. صدا

  ؟یکن یم کاریا نجایتو ا-
اطالع  یمن و شتتهره ب یدو ماه بهمن از رابطه  نیبه شتتهره بود، تمام ا نگاهش

تعجب  تیعصتتبان نی. از ادمید یم شیمانده بود و حاال خشتتم را در اشتتمها
 زد ادینبود. فر بیهره دوست بهمن بود و حضورش در خانه عجکردم، ش

  ؟یکن یم کاریا نجایا -
عقب رفتم که  یبر عکس من خونستترد به بهمن نگاه کرد. از ترس قدم شتتهره

 .شیبه  مبک گرفت و افتادم رو میپا
 نگاهم کرد.  رهیسر برگرداند و خ بهمن

خدا تو رو از ا یعنی- ندم  ق یمن مو که ان فت م ،ییدر پرروخلق کرده   یم
  ؟یکن یتازه مهمونم دعوت م ،یگرد یو ول م یخواب یو م یخور
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و اشتتم در اشتتمش دوخت. خودم را در مبک جمع  ستتتادیا شیروبرو شتتهره
 کردم.

 .شیدعوتم نکرد، خودم اومدم؛ اونهم نه االن، دو ماه پ دیخورش-
 زد.  شخندیعقب رفت و ن یقدم بهمن

 اونوقت؟  یک یه به به، خوشم باشه، با اجاز-
 متفکر به خودش گرفت.  یو اهره  دیدست به اانه اش کش شهره

 که؟  یانیدر جر ته،یمنظورم انسان ،یکه تو ندار یزیواال به حکم ا-
 زد . ادی. فرشدیهر لحظه سرختر م بهمن

 . رونیمن برو ب یاز خونه -
 مبک رها کرد و لبخند زد. یهمانطور خونسرد خودش را رو شهره

 .هست دمیخورش یخونه  نجایا-
 رو گفته؟  نیا یک-
 بدبختانه شناسنامه هاتون.-

شهره نزد بهمن شهره ب شتریب شد و من کیبه  شدم.  لبخندش  التریخ یجمع 
 .دیشد. بهمن آرنجش را گرفت و کش قتریعم

دعوتت کردم واستته من  یمهمون هی یفکر کرد ؟یموش دوئوند میکم تو زندگ-
 .تا لهت نکردم رونیببرو  ایب ؟یهست یآدم

 .دیکش رونیآرنجش را از دست بهمن ب شهره
هر وقت دلم  ام،یخونه ست، هر وقت دلم خواست م نیتو ا دیخورش یتا وقت-

 .رمیخواست م
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ستش را باال برد، ول بهمن ستش رو نکهیاز ا شیپ ید ش ید شهره ب  ندیصورت 
 زد  ادیشهره فر

 . کنم یم اهیرو س تیدستت به من بخوره زندگ-
 شد. کترینگاهش کرد، به او نزد رهیهمانطور خ یبهمن افتاد ول دست

  ؟یکن یم یم اًل اه غلط-
شت، کم یا شهیش زیم یکه رو یآب وانیل شهره و د انیخورد و م یبود را بردا

و هم لذت بردم؛ آرزو کردم کاش  دمیاش هم ترس یدستش گرفت. از خونسرد
 م ک شهره بودم.

 مامانت رو دارم. ی ... شمارهنمیبذار بب-
 .دیمکث کرد و بعد خند یکم

 باباتم دارم. یآهان، شماره -
 ادامه داد. الیخ یو شهره ب شدیهر لحظه سرختر م بهمن

 اثبات یدارم برا لمیهم اند تا عکس و ف ییدستتت بر قضتتا از اون شتتب کذا-
 ... وجدان مال آدمه ... دیتو... آخ، ببخش یوجدان نداشته 

شتتهره خونستترد به او  یول اورد،یستترش ب ییاستتت که بهمن بالکردم االن  فکر
شتتده بود  دهیکشتت شیتا اشتتمها شیکه ستترخ یو بهمن با اهره ا کردینگاه م

 شود.  کیبه او نزد یقدم یحت نکهیداشت؛ بدون ا یاشم از او بر نم
 ارخاند و بعد به سمت بهمن گرفت.  وانیآب را در ل ینشست و کم شهره

 .کنه یخنکت م ؟یخور یم-
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پودر شتتد.  دیستتف کیستترام یرو یبد یبا صتتدا وانیزد و ل وانیل ریز بهمن
شهره ند یحرکت نیکواکتر صورت  سرت خوردم که ارا من نم دمیدر   یو ح

 توانم انقدر جسور باشم، انقدر خونسرد. 
 گرفت.  رو به من کرد و انگشت اشاره اش را طرفم بهمن

 .رسمیرو بعدًا م یکیحساب تو -
 .تادسی. شهره ابود دهینستم حرف بزنم، زبانم به سقف دهانم اسبتوا ینم
ه، ناراحت ای ضتته،یمر دیخورشتت نمیبب  امیروز ب هیاگر  گم،یمحض اطالعت م-

 سرار بابات.  رمیراست م کیباشه  یاگر به خاطر سرماخوردگ یحت
 زد. ادیفر بهمن

ستتر به اون  هیبابام، منم  شینترستتم، تو برو پ یزیانقدر ازت دارم که از ا-
 زنم.  یم رتتیغ یشوهر ب

 . زدیتعجب به شهره نگاه کردم که لبخند م با
 رو به شهروز گفتم.  ادشیساله ست؟ کم و ز کی یمنظورت اون دوست-
در بهمن نگاه کرد. نگاهش انق یبه سر تا پا یو با نگاه بد دیبلند خند یصدا با

 بهمن احساس حقارت کردم. یبد بود که من به جا
شر یآقا ستنیمه م ک تو نه- شم ک یرو به گند نم میمن زندگ ف،یم اًل   هیه ک

 فقا کار توئه.  نیرو بپوشونم، ا گهیگند د
پا انداخت. بهمن اند لحظه نگاهش کرد و آهستتته  ینشتتستتت و پارو دوباره
 گفت 

 . شهیتموم نم نجایقصه ا نیا-
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 .دیبلند دست زد و خند یبا صدا شهره
 میکن یازب ایکبابم، اتفاقًا منم دوستتت ندارم تموم شتته، ب یو کرد یگفت نهیمد-

 . میَ من عاشق باز
 و دستش مشت شد. دیرا جو نشییلب پا بهمن

 دارم برات.-
 و از پشت سر نگاهش کرد. ستادیسمت در رفت. شهره ا به
 نره، منتظرم. ادتی-

 مبک نشست و نگاهم کرد. یرا که بست نفسم را آزاد کردم. شهره رو در
 ترس؟  یتو دختر؟ ارا انقدر ازش م اته-
ستتتت د ؛یب یب دجانیتهد ادی ش،یرهایتحق ادیتک تک کلماتش افتادم،  ادی

 ترس.  نیخودم نبود ا
 دونم.  ینم-
 مبک بلند شد. یرو از
 دارم. زیکه برات سورپرا رونیب میخب حاال، بلند شو لباس بپوش بر یلیخ-

×××× 
ز آخر پر ا یپنجم، طبقه  یتا طبقه شتتد  دهیاول پاستتاژ کشتت ینگاهم از طبقه 

ش یغاتیتبل یلبوردهایب س یها شهیش یرو دیبود. بازتاب نور خور  نیاژ رنگپا
شد شهره را گرفتم و وارد  ست  . انقدر بزرگ بود که میکمان درست کرده بود. د
شهره را محکمتر گرفتم. نگاه ست  شدن د س یاز ترس گم  د و کر مانیتهابه د

 لبخند زد.
 نه؟  هیپاساژ قشنگ-
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گاه هایتریبه و ین ها بود ا ین مدت کان دادم.  گارنگ کردم و ستتر ت مه  نیرن ه
 بودم. دهیند کجایرا رنگ 

 قشنگه. -
دلم  م،یگذاشته بود رد شد نشیتریپشت و یبزرگ یکه آبنما یمغازه ا یجلو از
 پشت بار تنگ شد.  یرودخانه  یبرا
  گهید ایب-

 دهیا نیتریرا در و کیموبا یانواع گوشکه  میشد ی. وارد مغازه ادیرا کش دستم
 بود؛ صاحب مغازه جلو آمد. 

 .ریسالم، وقتتون بخ-
 فروشنده بود اشاره کرد.  زیم یکه رو یجواب داد و به دفتر کواک شهره

 . دیخا رند بد هیلطفًا -
 شیه نمارا ب شیطال ریو زنج دیکش شیسرمه ا راهنیپ ی قهیبه  یدست فروشنده

را گره زد و سر تکان داد. فروشنده دفتر  شیرا شهره ابروهاا دمیگذاشت. نفهم
 شهره گذاشت. یرا جلو

 . دییبفرما-
شدم. به فروشنده شماره  هایدفتر را ورق زد و من مشغول نگاه کردن گوش شهره

 . دیایکه امکان داشت کش ب ییفروشنده تا جا یرا گفت که باعث شد لبها یا
  د؟یندار یمشکل ونه،یلیخا سه م نیا-
 . ستین یمشکل-

 رفت.  رونیمغازه بود ب یکه انتها یاز در فروشنده
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 . یدار کیتو که موبا-
 به من کرد و لبخند زد.  رو
 . یمن دارم، تو که ندار-

 باز ماند و مبهوت نگاهش کردم.  دهانم
 ندارم.  یپول نیمن که همچ ون،یلیفروشنده گفت سه م-

 .دیبلند خند یبا صدا شهره
 جون.  دختر یدار-

 را انگ زدم.  دستش
 ها. رهیآبرومون م ومدهیتا ن میبر ایبه خدا ندارم، ب-

 اش گذاشت.  ینیب یانگشت سبابه اش را رو شهره
  ؟یشد وونهید س،یه-
 آخه...-

را  یکواک یجمله ام کامک نشتتده بود که فروشتتنده برگشتتت و جعبه  هنوز
 گذاشت.  شیجلو

 .تونیمدل گوش نیدتریجد م،یخوا یخوب هم م یگوش هی-
 مدلش؟ -
 .میخوا یرو م نیبهتر یول ستیمهم ن-

شنده ش نیجعبه را رها کرد و اند فرو شت. هر لحظه  یجلو یمدل گو ما گذا
 اه کار کنم.  دیدانستم با یرفت، نم یضربان قلبم باالتر م

 را نشانم داد.  یدیسف یگوش شهره
 خوبه؟  نیا-
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 دم. نگاه کنم سر تکان دا یبه گوش نکهیا بدون
 خوبه.-
 شهره گذاشت.  یانداخت و جلو یکارت را در گوش میس
 حساب ما؟ -

شهره را نگاه کرد. از نگاهش حالم  یبه غبغب انداخت و سرتاپا یباد فروشنده
اندازد حالم  یم رونیآدم ما را از مغازه اش ب نیاالن هم نکهیفکر ا یبد شتتد ول

 را بدتر کرد. 
جاه تومن یهاکرد و تراول  فشیدستتتت در ک شتتهره با  فیرا رد یپن کرد. 
 تراولها نگاه کردم.  فیکه گشاده شده بود به رد ییاشمها

 زد. یو لبخند زشت دیکش شیدست دراز کرد و تراولها را جلو فروشنده
 . مایدار فمیشما تخف یبرا-

 .فروشنده نگاه کرد یبه اشمها رهیگره خورد و خ شتریب شیاخمها شهره
 نخواستن.  فیتخف یوهخانم سروناز شک یول-

شنده پر یاز رو رنگ ستها دیفرو شهره پوزخند زد و  یرو شیو د تراولها ماند. 
 را برداشت.  یگوش یجعبه  گریدست مرا گرفت و با دست د

 . دیرو برسون یسالم خانم شکوه یبه حاج آقا سالم-
نده مک  دیدو رونیب زشیاز پشتتتت م فروشتت که از عکس الع باز کرد  و در را 

 . سر خم کرد.میمن و شهره جا خورد عشیسر
  .دیکرد یم یکاش زودتر معرف د،ییبه حاج خانم سالم من رو ابالر بفرما-

 نگاهش کند گفت  نکهیگذاشت و بدون ا یا شهیدر ش یدستش را رو شهره
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 کرد.  ینم یفرق-
  شد. یدائم خم و راست م فروشنده

 . دیسالم برسون-
گار له  ان لد نبود و م یگرید یجم که ب یرتب تکرارش مب غازه   ونریکرد. از م

شهره بدتر از من م میآمد ستم را رودیخند یخنده ام را رها کردم،  دهانم  ی. د
 . ستادیکردم؛ شهره کنارم ا واریگذاشتم و رو به د

 اته؟ -
 کم خنده ام را جمع کردم.  کم

  ه؟یب یمغازه مال ب نیا-
 زد.  یرا به طرفم گرفت و لبخند مرموز یگوش

 خوب به دوروبرت نگاه کن. --
 به اطرافم انداختم و دوباره نگاهش کردم.  ینگاه

 خب؟ -
ول پ یگیپاستتاژ به نام توئه خانوم خانوما، اونوقت م نیدختر قشتتنگ، کک ا-

  ؟یندار
 یآمد. انگشتم را رو یداشت از حدقه در م میزده نگاهش کردم، اشمها بهت

 ام گذاشتم.  نهیس
 مال من؟ -

 داد.  یبد یصدا یمشک کیسرام یکفشم رو یو پاشنه  دیرا کش دستم
 بوده.  تیعروس ی هیهد-
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 یب یدختر پولدار بودم. وقت کینگاه کردم. پس من فکر کردم و به اطرافم  یکم
پاستتتاژ  دنیحاال با د یها را به من داد اصتتاًل به آنها فکر نکردم ول هیهد یب

 نگفت. به هر حال یزیبابا ا کرده. تعجب کردم که ارا میاه کار برا دمیفهم
 ارز بابا بود.  یب یاموال ب یهمه 

  ؟یپول از کجا آورد-
 .رمیرو برات بگ یخا و گوش نیخودش داد و گفت بهتر یب یب-
س شه،یالزمم نم یگوش یول ،یول-  ییاآدم ستنین یلیرو ندارم تازه خ یآخه ک

 داشته باشم؟  دیدارن، ارا من با یکه گوش
را  یزیحستترت ا هینکنم بق یوقت کار چیبود که ه یب یب یاز آموزشتتها نیا

 بود. دهیخر یگوش میبخورند. حاال خودش برا
با یلیتو تهران خ- نداشتتته  یدارن، اون بهمن دگور کیها مو داره اونوقت تو 

  ؟یباش
 .دمیخند ستیاش ا یدانستم معن یکه نم یلفظ دگور به
  ؟یا یعنی یدگور-
 و به طبقاتش نگاه کردم.  برگشتم م،یپاساژ خارج شد از
 .یا زهیپاستور یلیتو خ یعنی-

 زده نگاهش کردم که از خنده منفجر شد. بهت
××××× 

 گذاشت. میرا جلو یاا وانیل هیصبحانه نشستم و سم زیپشت م
  ؟یکن یم کاریا نجایتو ا-
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س شیصدا از ستم به ل دمیانقدر تر ه ب خت،یر زیم یخورد و رو یاا وانیکه د
که از رو یاا ریخا ستت گاه کردم  که رو زیم ین که ا فت و ا  یراه گر

 .ختیر دیسف یکهایسرام
 نگاه کن تو رو خدا. -

 نیمز هیکرد و سم زیشروع به پاو کردن م عیخانم سر نینشست و مه میروبرو
 کور شد، بلند شدم که به مدرسه بروم. می. اشتهادیکش یرا ت

  ؟یکجا به سالمت-
 مد... مدرسه. -
 گذاشت.  زیم یگرفت و رو هیاز سمرا  یاا وانیل

 اونوقت؟  یک یبا اجازه -
 افتادم.  یصندل یرفت؛ رو میزده نگاهش کردم، توان از پاها بهت

 جون اسمم رو نوشتن. نیریش-
 لطفا ندارم. نیجون بهت لطف کردن، من از ا نیریش-

 مشتم نشست.  انینان م یا تکه
 ... یول-

 نگاهم کرد. میکرد و م*س*تق اخم
 َبِسته.  یکه خوند نجایحرف رو دوبار بزنم، تا هم هی ادیوشم نمخ-

ه توانستتتم بگذارم ب یمن بود؛ نم یرا گرفت، درس تنها دلخوشتت میگلو بغض
 . تمام جراتم را جمع کردم.ردیآن را بگ یراحت نیا

 .گمیجون م نیریبه ش-
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شتتهره  خورد. کاش یام م نهیستت واریرا آزاد کردم، قلبم از ترس به درو د نفستتم
جایا کاش آرزو بود. آرزو ن ماه بود از او ب ییبود،  ند   یخبر بودم و نم یکه ا

 . ردیگ یاز من نم یخبر چیدانستم ارا ه
به پشتتتت صتتندل زیم یرا رو وانشیل داد و لبخند زد. از  هیتک یگذاشتتتت و 

 . دمیترس یم زشیاز همه ا دم؛یلبخندش ترس
 اونوقت؟  شهیم یا یبگ ن،یآفر-

 از هم باز شد. میلبها یدو تکه کردم، به سخت گرمیست درا با د نان
 درس بخونم. دیمن با-
 فضک و کماالت نداشته ات باال بره؟  یخوا یارا؟ م-
 کردم.  یم زیر زیبلند شد و به طرفم آمد. ناخوداگاه نان را ر زیپشت م از
 . یریباالتر نم یکه هست یزیاز ا یو نخون یدرس بخون-
 نیزم یکواک نان رو یمشتم باز شد و تکه ها د،یت و کشدستم را گرف کبارهی
که پشتتت پله ها و ب*ر*ل  یقد ی نهیآ یتا جلو دیمرا کشتت نطوری. همختیر

شو ست سرم ا نهیآ یشده بود؛ روبرو هیتعب یید شت  شت و پ با  تاد،سینگهم دا
شمها سرتاپا نهیشده از آ کیبار یا صله  کینگاه کرد،  میبه  و  تگرفقدم فا

 اهم کرد. نگ قتریدق
من مدرسه ام را از  یول دیگو یمهم نبود اه م دم،یلرز یشدت اضطراب م از

 دادم. یدست نم
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د در خوردم. در نهیو با صتتورت به آ دمیاز ترس به جلو پر د،یباره بلند خند کی
ذاشتم، ام گ ینیب ی. دستم را رودیچیقهقه اش در سرم پ ی. صدادیچیام پ ینیب

 نگاه کردم.  نهیکر کردم شکسته، تو آکه ف دیکش یم ریآنچنان ت
 . ادیدر م یگوشت کوب نیاز ا یعمک کن یشینترس، بشکنه به نفعته، مجبور م-
شتم و هم یب ستم رو نطوریحرف برگ شک  ینیب یکه د شدت درد ا ام بود و از 
 به طرف پله ها رفتم.  ختمیر یم
 ؟یریبگ ادیاهار کلمه حرف زدن  یکه بتون یدرس بخون یخوا یم-
 .ستادیا میبلند خودش را به من رساند و روبرو یقدمها با
درس خوندن برو  یبدم؛ به جا یگوش کن دختر، من نون اضافه ندارم به کس-
ست مه سایوا شا نیور د  دهنیشوهر آ یجلو یلقمه غذا بذار هی یبتون دیخانم 

 ات. 
 از دست دادن نداشتم. یبرا یزیبلند کردم و نگاهش کردم، ا سر

ار فر ینذار گم،یم یب یبه ب ینذار گم،یبه مامانت م یمدرسه، نذار مریمن م-
 کنم.  یم
صبر نکردم و شتابزده از پله ها باال  گریدرشت شده نگاهم کرد، د یاشمها با

 رفتم.
ه بود. مبک نشتتستتت یبرگشتتتم، رو نییپا یمدرستته را برداشتتتم و به طبقه  فیک

نگفت، در را که باز کردم  یزیا دمیکه به در رستت ینگاهش نکردم، تا لحظه ا
 بلند شد. شیصدا

 کنم اخراجت کنن. یم یکار-
 .دمیرا پوش مینگفتم و کفشها یزیا
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 .رونیب ندازنتیم پایت هیبا  یبفهمن م اًل ازدواج کرد-
ورم کرده  ینیاش به ب نهیرفتم، در آ یرا باز کردم و به سمت جاکفش دوریدر کر  

 کردم.  ام نگاه
 . رمیشبانه م-

 قدم عقب رفتم.  کیبلند شد و به طرفم آمد،  شیاز جا عیسر
 رو اه حساب؟ -
 برم شبانه.  دیمامانت گفت که ازدواج کردم با-
 زد  ادیقرمز شده بود؛ فر شیدفعه سرخ شد، تا گوشها کی

  ؟یخودت نذار پاپت یمن رو رو یلیمگه نگفتم فام-
 . دمیاسب وارید به
 به خدا من نگفتم، مامانت گفت.-
باره دستتتم را  کیستترم انداختم که  ینگاهم کرد. آرام اادرم را رو نطوریمه

 . اطیح یرا انداخت تو میکفشهاخانه پرتاب شدم،  رونیبه ب د؛یگرفت و کش
 .ستمیتو رو معلوم نکنم بهمن ن فیبپوش، من تکل-

××××× 
در مدرستته  ییادهای. بهمن آنچنان فررمیرا بگ میاشتتکها یتوانستتتم جلو ینم

اند تو یگفت بهمن نم ریکردند.  مد یبه من نگاه م یکه همه با دلستتوز دیکشتت
صب نیو بهمن از ا ردیدرس خواندنم را بگ یجلو  زیشد که م یحرف آنچنان ع
 سیلپ نکهیااز  شیپ یتماس گرفت، ول سیبا پل ریو مد ختیرا به هم ر ریمد

 آمدم.  رونیبرسد من از مدرسه ب
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کدام آرامم نکرد؛  چیه ریمد یها، دلستتوزشتتاگردها و معلم نیستتنگ یها نگاه
قدم  یخواستتتم فرار کنم ول یفقا م تادم. "ب یم یب یب ادیبا هر   یب یب یاف

. دمیکشتت واریو خودم را تا کنار د میلبها ی" اادرم را محکمتر گرفتم رویشتتیم
 .دشیکش یدست پسرش را گرفته بود و م یزن
کنم، ِذَلم  یمعلوم م فتویتکلخونه  ادیبذار بابات ب ؟یشکونیکالس م ی شهیش-

 .یکرد
 . شدیم دهیکرد و دنبال مادرش کش یم نیف نیف پسر

 مامان ...من نبود.-
 خورد.  نیمحکم به پشت سر پسر زد و پسر با صورت زم زن

 درور نگو. -
 هینشست، اشمم به صورت قرمز شده اش افتاد که مظلوم گر نیزم یرو پسر

 زد.  ادیرصورتش و ف یکرد؛ زن خم شد رو یم
 دارم که باباتم تو رو انداخته سر من؟  یکم گرفتار-

سرو س زدیهق هق م پ شدم و با اند  ینگاهش م دهیو تر کرد. در خودم جمع 
صله به درخت تک سرو را م هیقدم فا شان کردم. ترس پ تم، شناخ یدادم و نگاه

 روزها با من بود. نیکه تمام ا یحس
 مامان ...-

 . ستادیپسر ا د،یکشدست پسرو را گرفت و  زن
 مامان ...-

 پوشاند. شیدستش را بلند کرد و پسر سرش را با دستها زن
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شده و تو رو وبال  ستم؛یبه من نگو مامان، من مامان تو ن- مامانت گور به گور 
 گردن من کرده.

 بود. هر اه زن فحش یپسرو خاک یپشت سرشان حرکت کردم. سر تا پا آرام
کردم، مادرش مرده  یاش را حس م نهیستت ینیستتنگ جواب نداد. گریداد بچه د

 زن.  یبود و او بار اضافه بود در زندگ
 م،یبروآ یدرسم، برا یدلم، برا یراه گرفت، برا میشد، اشکها نیسنگ مینفسها

 . شییتنها یپسرو، برا یبرا
با ینخورم. صتتدا نیگرفتم تا زم واریرا به د دستتتم بلند شتتد، زن  کیزنگ مو

شت و تازه م شمبرگ شت ا شد. پ ست پس  یتوجه من  نازو کرد و محکمتر د
 . دیبچه را کش

 بله؟ -
 . ستادمیدادم و ا هیتک واریکرد، به د مکث

  د؟یشده خورش یا-
 به هق هق کرد. کیام را تبد هیشهره گر یصدا

 آ... آبروم رو برد، مدرسه ....-
 آبروت رو برد، بهمن؟  یک-

  .دیندادم. مادر دست پسرو را کش یجواب
 .امیبرو خونه االن م-

سر را گرفته بود و م ست پ ش یزن هنوز د ش ردش کند، ابانیتا از خ دیک  ینیما
 آورد.  رونیترمز زد. راننده سرش را ب یرو شانیپا یجلو

http://www.roman4u.ir/


 229 فردا زنده میشوم

  ؟یقاتلم کن یخوایم ؟یحواست کجاس آبج-
 زدم. لب

 منتظرم. -
 رفت.  نیپسرو را رها کرد و به طرف ماش زن

 . یوا کن تا قاتک نشکور ُشَدتو  یاشا-
 نیشد و در ماش ادهیبه زن و راننده کرد و عقب عقب رفت. راننده پ ینگاه پسر

 . دیرا به هم کوب
 ؟یزنیحرفم م یسبز شد ابونیوسا خ یباَرک هیزن،  یدار ییعجب رو-

 " ؟یبر یخوایشدم. "نرو، فرار نکن، کجا م کیعقب تر رفت، نزد یکم پسرو
 شدند. یکم کم جمع م تیجمع و زدیم ادیهمچنان فر زن

 ذاره. یآقا، مرد که بازن دهن به دهن نم ایشما کوتاه ب-
 زد.  ادیفر راننده

 که ... ستیزن ن-
 نگذاشت حرفش تمام شود، هجوم برد به طرف راننده. زن

 .سیبده تا بدمت دست پل گه؟یبگو د م؟یَ ا-
  .دیصورت آفتاب سوخته اش کش یرا رو اهشیکالفه دست س راننده

 ...  یاستغفرلله. برو آبج-
از  دمیدورتر شتتد، به طرفش رفتم؛ ترستت یرو گذاشتتت و کم ادهیپا به پ پستتر

 زدم  ادیمرد پنهان شد، فر کیفرارش. پسر پشت 
 خانم ...-

 برگشت و دنبال صدا گشت.  زن
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 پسرتون...-
 د،ی. پسر با نفرت نگاهم کرد" ببخشدیکه پسرو را د تیبرگشت رو به جمع زن

شتتد و پستتر پا به فرار گذاشتتت و زن به  کیاطر خودته" . زن به پستتر نزدبه خ
 دنبالش. 

 کشتمت.  رمتیبگ سا،یوا-
و زن به دنبالش، از خم کواه گذشتتتند و  دیدو یآدمها م انیپا از م زیت پستتر

 شدیم نشیکه سوار ماش نطوریمتفرق شد، راننده هم تی. جمعدمشانیند گرید
 گفت

 که بچه در رفت. ِتشهیَ م ک زن َشمیحتمًا مادر-
شده ام را از م ش رونیب تیجمع انیتن خورد  سمت خانه راه افتادم؛  دمیک و به 

ستم را از رونمشینب گریکردم د یکه هر لحظه آرزو م یخانه ا زنگ  ی. هنوز د
 یبرهوت گذشتتتم، به ستتخت یبرنداشتتته بودم که در باز شتتد. از کنار باغچه ها

 میدم؛ بغض رهاید یرا خراب شتتده م میهاآرزو یهمه  دم،یکشتت یخودم را م
 کرد.  ینم

سا ح دنیآمد. با د رونیدر را باز کرد و ب شهره ا ر میبازو ریو ز دیدو اطیمن و
 گرفت.

 ات شده دختر؟ -
شده را شمردم.  دهیمرتب ا یکهاییموزا فیشانه اش گذاشتم و رد یرا رو سرم

 " کی" 
 آبروم رو برد -
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 "دو" 
 بخونم. درس دهیگفت اجازه نم-

 "سه" 
 . شمینم یچیبخونم، ه یگفت هر ا-

 "اهار"
 رو گرفت.  فمیک-

 "پنج"
 همه پرتم کرد تو دفتر مدرسه.  یجلو-

 .ستادمیششم ا فیرد یو رو دیدستم را کش شهره
 رو نداره. نکاریقانونًا حق ا-

 شهیوصک م فیهر رد یشکک همه؛ وقت زیهمه ا یندارد وقت یا دهیفا شمردن
 سرم خراب شد.  ی. پا تو خانه گذاشتم که بهمن رویقبل فیبه رد

  ؟یبود یکدوم گور-
کرد و وارد هال  زانی. اادرم را آودمیاز او نترس گرید ینداشتم، حت یحس چیه

 شدم. شهره و بهمن دنبالم آمدند.
 خونه؟  دیارا زودتر از تو رس گاردتهیخانم اگر باد نیا-

 مبک کنارم نشست. یرو شهره
 . نجاستیا یو خطر اصل یخسرو یآقا ستهیخطر با یجلو دیبا گاردیباد -

 به شهره نگاه کرد.  نیو خشمگ دییرا به هم سا فشیرد یدندانها بهمن
 را بستم.  میدادم و اشمها هیرا به پشت مبک تک سرم

  ؟یبردار میدست از سر زندگ یخوا یم یک-



wWw.Roman4u.iR  232 

 

سرم کوب شانیصدا سر درد هر لحظه بشدیم دهیتو   یب و کم کم شدیم شتری. 
 کرد.  یطاقتم م

 .ستین یکه زندگ نیبده تا من دست بردارم، ا بیترت یزندگ هیشما -
 ؟یبد ادمیکردن رو  یزندگ دیتو با-
 مامان و بابات بتونن. دیشا یمن که نه، ول-

بهمن  یرا باز کردم. روبرو میپلکها یکردم از کنارم بلند شتتتد، ال احستتتاس
 . ستادیا

 بتونه.  یب یدبیشا-
 بهمن مشت شد.  یستهاد
 برو. نجایکنم، از ا یم ختیر یرو ب تیشهره زندگ-
 . یمن رو هم تحمک کن دیبا تهیزندان دیخورش یتا وقت-

 انگشتش را به طرف من گرفت. بهمن
 . رهیگ یجلوش رو نم یو بره؛ کس رهیطالقش رو بگ تونهیم-
 باز شد.  میدفعه اشمها کی

 طالق؟ -
سکوت به بهمن خ شهره سرم را شد.  رهیدر  شت و به من نگاه کرد.  کم کم برگ

 را پوشانده بود نگاهش کردم.  میاشمها یکه جلو یغبار انیبلند کردم و از م
 کنه.  یدق م میب یخوام، ب یمن طالق نم-

 رو به شهره کرد  بهمن
 به من.  دهیاسب خرانگ نیخانم؟ خودش ع یدید-
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 کنارم نشست و دستم را گرفت.  شهره
 نه؟  یگیمارا -

را  میخورد و دردش کم کم اشمها یرا به شدت تکان دادم. مغزم تکان م سرم
 هم انداخت.  یرو
 .یب یب-

 به دستم داد. یفشار
 . شهینم شیچیه تیب یب-
 ...یتونم تحمک کنم ول یهنوز... هنوز م اد؛یاون از طالق بدش م-
 فشردم  شتریرا ب میمدرسه ام اشمها ادی به
 درسم.-

 ستم را رها کرد و بلند شد.د شهره
 ارا؟"  ؟یگیارا درور م ،یکشیرو م یب ی"تو ب

 . یریدرس خوندنش رو بگ یجلو یتون یتو نم-
 . دمیپوزخند بهمن را شن یصدا

 کنم.  یدلم بخواد م یمن هر کار-
 . یخسرو یآقا مینیب یم-
 انگ بندازم. تیزندگ یدختر خوب، برو نذار رو ادیبرو بذار باد ب-

 زد ادیفر شهره
ه دختر شونزده سال هیزورت رو به  ؟یکن دمیکه تهد دمیمنم خورش یفکر کرد-

 . یبکن یتون یم کاریا نمیبب میدست بذار رو زندگ ؟یدینشون م
 .دمیآمد شن یپله ها فرود م یکهایسرام یبهمن را که محکم رو یپا یصدا
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 مفت خور. نمتیاز فردا تو آشپزخونه بب ،یریتو مدرسه نم-
××××× 

 شانه ام نشست.  یرو یباز نشد. دست میدو روز از سر درد اشمها
 بلند شو.-
صورتم  یب شهره رو برگرداندم و بالش را در آ*ر*و*ش گرفتم و  توجه به حرف 

 . دتریشد و ناام یم نتریرا در آن فشردم. هر لحظه قلبم سنگ
 .گمیبلند شو م-

 سر تکان دادم.  کالفه
 یخور باشتت یندادم توستتر ادیبهت  ؟یشتتد فیتا حاال انقده ضتتع یاز ک-

 . دیخورش
شمها دم،یاز جا پر شیصدا دنیشن با ستم. دو میسرم به دوران افتاد و ا  را ب

 شانه ام نشست.  یدستش رو
 . یخون یتو درستو م ،یبلند ش سیَ با-

 مینگاه کردم. بعد از دو روز اشمها شیرا باز کردم و به صورت نوران میاشمها
انه ش یکه رو ینقش بست. دست میدر اشمها یب یزد و صورت بغبار را کنار 

 .دمیام نشسته بود ب*و*س
 ... یب یآخ ب-

 .را برداشت دستش
  نجا؟یا یبکشون ایمنو از اون سر دن یزیقراره سر هر ا-
 . دیایمن که نگفتم ب-
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  ؟یصدام نکرد یعنی-
 . دیکش میموها یگذاشتم. دستش را رو شیزانو یو سرم را رو دمیارخ

  ؟یب یب یدیرس یک-
 . شهیم یساعت مین هی-

سمان نوازش ستش کم کم آرامم کرد. به آ که از پنجره معلوم بود نگاه کردم؛  ید
 . یدیبود و نه خورش ینه پرنده ا

 لوست کردم.  یادیز گفتیبابات راست م نم،یبلند شو بب-
اسمش را  یکردم حت یم یشد، روزها بود سع نتریاسم بابا قلبم سنگ دنیشن با

 ...یفراموش کنم ول
 مهربان نگاهم کرد.  یب یصاف نشستم. ب

 نخور، من که هنوز نمردم.  ویا یتو غصه -
 رفت.  یاز تصورش هم نفسم م یحت
 . یب یب دیحرف رو نزن نیا-

 . دیشد و خند بلند
 بسپر به من.  زمیهمه ا ر،یدوش بگ هیبلند شو برو -

 یکردم که در روزها یرا حس م یبود، قدرت یمال من بود؛ وقت ایبود، دن یوقت
ود کرده ب یمادر میکه برا یاز آن در وجودم نبود. مادربزرگ یذره ا ینبودش حت

 به او بزند. یبیگذاشتم بهمن آس یم دیتمام قدرت من بود و نبا
 انداخت. میبازو ریدستش را ز شهره

 رو تخت.  ذارمیبلند شو برو، من حوله ات رو م-
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طور  هر یب یدانستم که ب یو درد دو روز را شستم. م یو خستگ حمام رفتم به
 . کندیم یشده بهمن را راض

×××× 
ه . ناخوداگاه بدمیرا از اتاق بهمن شتتن یب یب یستتمت پله ها رفتم که صتتدا به

 شدم.  دهیسمت در کش
 .نجایا انیمعلماش م گهید یاز هفته -
 دم. یاجازه رو نم نیمن ا-
به  یزیا یخوا یواس. خوب گوشتتاتو وا کن، اگه ماز تو اجازه نخ یشتتکیه-

 .یکن یسخت نم دیواسه خورش ویگوش مامان بابات نرسه زندگ
 تو خونه ام باز شه. بهیصدجور غر یپا ادینم منه، خوشم یخونه  نجایا-

سل یب یو فکر کردم ب امدین ییصدا ستها میت شت یجلو میشده. د  دهانم م
 شد.

 دویدارم که طالق خورشتت ییفکرا هیم پستتر جون، واستتته خود ریگوش بگ-
 ی. حاال اگه با خوَنم مشتتکک داردمی. دارم خرج خورد و خوراکشتتم مرمیگینم
 و مامان بابات.  یمون یببرمش، اونوخت تو م تونمیم

ست نی" دهانم از اده؟یمن رو م یخرج غذا یب یشد. "ب سکوت بهمن  یهمه پ
 باز مانده بود. 

  د؟یدمن خواستم خرج دخترتون رو ب-
پا یاز گلو یلقمه ا ذارمیمن نم- که معلوم ن نییبچه ام   ایحالله  ستتتتیبره 

 حروم. 
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 زد  ادیفر یعصب بهمن
 من حرومه؟  یلقمه -
 بودم گفت  دهیمحکم که تاحاال نشن ییبا صدا یب یب

 توئه حرومه.  یاون لقمه -
 .یب یاحترام خودتو نگه دار ب-
 داره نگم؟  یریتوف-
 استغفرلله. -
 درس، تو رو خدا"  یب یمدرسه، ب یب ی"ب

و  ستادیام گذاشتم. با لبخند کنارم ا ینیب یاز پله ها باال آمد، دست را رو شهره
 گوش داد. 

تا  نجا؛یا انیم دیخورشتت یمعلما گهید یبه هر حال جوون، از هفته - اند 
 .رمیو م ذارمیشرط دارم م

 دستات پر از شرط و شروطه.  یایشما که هر بار م-
 . تو سرتو بکن تو آخورت منم شرطامو بردارم.یکن یمجبورم م تشیراست-
  دش؟یببر دیریگ یخب ارا طالقش رو نم-
انگار  شد، رهیخ مینگفت. دست شهره را گرفتم. شهره به اشمها یچیه یب یب

 خواست.  یجواب سوالش را از من م
 یاون هنوز دستتتت جلو گم؛یبذار من واستتتت م ؟یدیتو ارا طالقش نم-

 ذارم،ی. دارم باهات قرار مفالیتو د یریبابات درازه، اون بابات نباشته با ستر م
کهیا مه ا یتیَ به تو مربوط رمیگ ینم دویطالق خورشتت ن  ِی نداره؛ خرج ه

  گمیم یا نیبب ریبا منه. خوب گوش بگ دیخورش
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آمد رد  یباال م وهیآب م یوانیرا که با ل هیاز شهره فاصله گرفتم. شهره سم یقدم
 د. گوشم را به در اسباندم تا بهتر بشنوم. کر
صابشو خورد نم-  چیدرسشو بخونه، دومندش تو ه یذاریم یکن یاولندش اع

سومندش به رفت و  ش،یبر یهستن نم تیزهرمار یکه اون دوستا یا یمهمون
 .یندار یاومدش کار

 تمام شود.  یب ینگذاشت حرف ب بهمن
  گهیلولو سرخرمنم د نجایمن ا دییبفرما-
 بگم؟  شتریب ای یدیفهم ؛ییزایا نیهمچ هی ،یا-
 . دمیخانم، فهم یب یب ستیالزم ن ر،ینخ-
ستتر وخت  رمیراستتت م هیباشتته  دیحال خورشتت نیا امویب گهیبار د هیاگر -

کشتتم  یاز تو اون حلقومت م دویمامانت، بعدم تمام حق و حقوق خورشتت
 . رونیب

 .نهیبله، فکر کنم کاًل قصدتون هم-
 را باال برد. شیصدا یب یب

 ککیلب تر کنه کک ه دیخورشتت ؟یگیبه من متلک م یوجب بچه دار میتو ن-
که بابات  یشتترکت ه؟یا یکه دار ییزایا یفروشتتته. همه  یو م خرهیتو رو م

ون ا ؟یاریم دیستتر خورشتت ییبرات وا کرده و به من َبنده که بهش بگم اه بال
و بعدم  یکن یمردم باز یدگبا زن یتون یکه ملتفتت کنم نم رمیگ یحقو ازت م

 . یبخند ششونیبه ر
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ا به آمد و در ر رونیب یب ی. بدیمرا کنار کش عیدر آمد، شهره سر یباره صدا کی
 . اشمش که به من افتاد سر تکان داد و آهسته گفتدیهم کوب

  ؟یستیمیخجالت بکش، گوش وا-
ت. بم نشسانداختم. انقدر خوشحال بودم که لبخند رو ل نییزده سر پا خجالت

 .دیگونه ام کش یدستش را رو یب یب
شتم که اند ان؛یمعلمات م گهید یبرو که از هفته  ،یوجب میبرو ن- سمتم نو  ا

 کارش.  یامسالتم تموم بشه بره پ یامتحان بد یبر گهیماه د
 نگاهش کردم.  متعجب

  ؟یب یب یا یعنی-
 . میدرا گرفت و وارد اتاق من ش گرمیدستم و شهره دست د کی یب یب
 گفت  یجد یلیخ یب یب

 .نیبش-
ت و نشس شیآرا زیم یصندل ینشست. شهره رو میتخت نشستم، روبرو یرو

 دوختم. یب یلبخند زد. اشم به ب
ست- سمتو میتون یپس بازم م یسالتو تموم کن هی یتو که دو ماهه تون تفرخه . ا

 میَ دشتتُ که فبها اگر ن ی. اگه قبول شتتدیامتحاناتو بد یهمه  یتون ینوشتتتم؛ م
 . یدیسرت، بعدنش دوباره امتحان م یفدا

 . دیبه سمت شهره ارخ یب یب یاز رو نگاهم
ا معلم اند ت یب یامتحانها هم روش. البته ب نینترس، من که گرفتار تو شدم ا-

 برات گرفته.  یآنچنان
 . دیخند یب یب
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 کرده.  دایمعلمارو خودش پ یهمه  گه،یدرور م-
 به شهره کرد.  رو
 کنم. یدعات م ،یندار دمیبا خورش یریتوف چیتو ه-

×××× 
 یسوف یایدن ستادم؛یشهره بود ا ییاهدا یکه پر از کتابها یکتابخانه ا یروبرو

شتم و ورق زدم، ب سته بودم، از انتظار یرا بردا صله بودم. از انتظار خ که  یحو
 . دمیکش دویبا خودم  میدو سال و ن نیتمام ا

. م ک بهمن در را باز کرد، دمیپر میدر از جا یدااز صتتتدر را باز کرد،  شتتهره
 نییآمد. اتاقش را به پا ینمباال هم  یبه طبقه  یهراند بهمن دو ستتال بود حت

 باال یکه پدر و مادرش آمدند پا به طبقه  یمنتقک کرده بود. جز دو ستتته بار
 نگذاشت. 

  ؟یدیروزنامه خر-
 ردم. آمد نگاه ک یبتر به نظر مشادا یلیروزها خ نیزدم و به صورتش که ا لبخند

 ازدواج بهت ساخته شهره. -
 ت. بود نشس دهیخر یب یکه خودش به سفارش ب وتریکامپ زیپشت م شهره

  ؟یدیروزنامه خر د،یخورش-
به نوو  یکه شتتتاخه ا یکبوتر ی. نگاهم روستتتادمیپنجره ا پشتتتت نازو را 

 کواکش گرفته بود نشست. 
 .ومدهین-

 فتاد ا نیالنه به کک به زم یتازه سازش گذاشت ول ینه ال یشاخه را رو کبوتر
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 گفت اومده. دایش شیساعت پ کی-
 بخورد.  نیبا سر به زم دمیکه ترس عیپرواز کرد، انقدر سر نیبه سمت زم کبوتر

 الف اومده. اد،یطبق حروف الفبا م-
شاخه ها را برم ستادیا شهره شمم به کبوتر بود که تک به تک   یو من هنوز ا

 گذاشت.  یشاخه م یرو یقبل یت و درست همانجاداش
 . میلباس بپوش بر-

 سرم محکم کردم.  یرا از کبوتر گرفتم و شالم را رو نگاهم
 . میبر-

 پاتند کرد.  دیبه سمت سر کواه رفتم، شهره که تامک مرا د آهسته
 بخار. یب شهیگرم نم یاز تو آب-
 ش،یبود، خنده ها شی. شتتش ماه بود که صتتداستتتادیبهمن کنارم ا نیماشتت 

صو یول شیهایمهمان ش رشیت سرش را از  شاکر بودم.   ونریب شهینبود و من 
 آورد؛ شهره شتابان به سمتم برگشت. 

کم تو دانشتتگاه  کی دیذوق کن، اگر خدا بخواد شتتا ،یخاله قز یقبول شتتد-
 . فتهیمخت کار ب

 . ستادینفس نفس زنان کنارم ا شهره
 . یخسرو یآقا دهیاز تو بع ؟یروزنامه بخر یانقدر برات مهم بوده که بر-

 به شهره کرد.  رو
 تحفه ست. نیا یقبول لشمی. دلادیزنگ زد و گفت داره م یب یب ر،ینخ-
س چیه شتم، نه ترس، نه دلتنگ یح نگاه  یتفاوت به مرد یمطلق. ب چیه ،یندا

باشتتتد که مرا از کاب*و*س  یمرد دیاند روز حس کردم شتتتا یکردم که برا
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 نیکه تا هم یمرد با قد متوستتط نیا ینبود نجات دهد ول یحام میبرا که یپدر
 اهیکه هر روز س ییبا اشمها د،یرس یبه نظرم بلند قامت م شیپ میدو سال و ن
 یرو ینشتتتد؛ فقا شتتتد بختک چکسیه میکرد برا ینگاهم م شیتر از روز پ

 نم. بز ادیبتوانم فر ییجا ،یروز دیزدم تا شا وندیپ میکه به شبها میروزها
 پوزخند زد.  بهمن

  ؟یخوشحال نشد-
 مدید یاسمم را نم می. تا با اشمهادیدو یروزنامه فروش یبه سمت دکه  شهره

 کردم.  یباور نم
 تاحاال بهت درور نگفتما.-

 .دیدو یبا روزنامه به طرفم م شهره
 دیشهره نشست و به سرفه افتاد؛ بهمن بلند خند ی نهیبهمن گاز داد و دود در س

 گاز داد و رفت.و 
رفتم که  یستتاختمان نوستتاز بانیستتا ریو ز دمیروزنامه را از دستتت شتتهره قاپ 

 ساختمانها متفاوت بود. یظاهرش با همه 
را رد کرد؛ از شتتتدت  یرا باز کردم، شتتهره شتتتابزده تر از من استتتام روزنامه

شمها ضطراب ا ستم. روزنامه رو میا شتها یرا ب  ایدا"خ کردیم ینیسنگ میانگ
 به خاطر بهمن "  ،یب ینکن، به خاطر ب دمیکنم ناام یش مخواه
از ستتالن کنکور خارج شتتدم  نکهیکه بعد از ا یبه ستتمت زن دیپر کشتت ذهنم

که  یسمت مرد دی. پر کشختیلرزانش گرفت و اشک ر یرا با دستها میدستها
 کردم.  یو به او ثابت م خودم را به خودم دیکرد و من با اهیرا س میروزها
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. ذهنم دیگو یاه م دمیفهم ینم یول دیخند یخورد و م یشهره تکان م یلبها
 .دمیرا رسا شن شیرا جمع کردم و صدا

 .یقبول شد د،یخورش یاسمت، قبول شد ن،یبب-
 و خنده اش را پاو کرد.  ستادیرا از دستم گرفت و ا روزنامه

شد گمیم کیبهتون تبر- شته  شما تازه اول رمیخانم مهندس، هم ر  دیها. البته 
 . دیایمن راه ب یکه شونه به شونه  دمیخب، بهتون افتخار م یول

از  زنگ بلند شد. یدادم که صدا هیخانه تک واریانگ زد و به د میبه گلو بغض
 . دیچیپ یدر گوش یزن یکنده شدم که صدا وارید
  ؟یسر آورد ه؟یک-

 رفت.  فونیآ یو جلو دیخند شهره
 .فونیداد به آ هیاز ذوقش تک خواهرم دانشگاه قبول شده د،یببخش-

 زن آمد. یخنده  یصدا
 . یبرنده باش تیتو زندگ شهیهم دوارمیام گم،یم کیتبر-

و من به  زدیبرق م شی. انقدر خوشتتحال بود که اشتتمهادیبلندتر خند شتتهره
 الگو بود.  میموثرش برا ینگاه کردم که حضور آرام ول یخلوص زن

 ممنونم خانم. -
 . دیشهره دستم را گرفت و کشرا گذاشت و  یگوش زن

 . ادیب یب یبذار ب م،یریجشن بگ دیبا-
ود که شتتده ب قیبه قلبم تزر ی. آرامشتتدیپر یم نییخلوت باال و پا یکواه  تو
 ام حسش نکرده بودم. یزندگ میوقت در طول هفده سال و ن چیه
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 یو براق به نظر م بایمرمر ز دیسف یرا درآورد و شماره گرفت. سنگها لشیموبا
  دمیکش وارید ی. دستم را رودندیرس

 " دیبسازم که بهم افتخار کن یی"با شما ساختمانها
  دیگوشش گذاشت و بلند خند یرا رو یگوش شهره

  ؟یکن یبا سنگها درد دل م-
 هیرگ ایاه کار کنم؛ بخندم  دیدانستم با یمسخ شده بودم، نم یشدت شاد از

 کنم. 
 مژده بده شهروز.-

 . دیخند بلند
 ره. آ-

 . دمیکش نهیرا به س وریدار شهر یکرد و گوش داد و من هوا سکوت
 خونه.  امیم یک دونمیدر رفت. در ضمن نم هامیممنون، خستگ-

 اقتیکرد، ل یکه همستترش ن ارش م یعشتتق اقتیرا داشتتت. ل اقتشیل شتتهره
بود. انقدر  یکه داشتتت؛ او م*س*تحق خوشتتبخت یا یآزاد اقتیاعتمادش، ل

سبت به او که ساس د یشگیهمراه هم ن  اطیوارد ح یکردم که وقت نیام بود اح
 محکم ب*ر*لش کردم. میخانه شد

 ممنونم.-
 پشتم را نوازش کرد. 

 نکردم. یمن که کار وونه،ید یا یبرا-
 را گرفتم. شیاو فاصله گرفتم و دستها از
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و  یتا درس بخونم، تنهام نذاشتتت یبهم کمک کرد ،یرو روشتتن کرد امیتو دن-
باور کنم همه  یکرد یاز همه کارمهمتر   ینم ستتتن؛یآدمها م ک هم ن یکه 

که هستتتت من رو  یهر ا یول هیذات یمهربون نیا ایدونم دلت برام ستتوخت 
 کرد. ونتیمد

 مهربانش در نگاهم نشست.  یو اشمها دیگونه ام کش یرا رو دستش
 ،یداد زهیکه بهم انگ یتو بود نیبعد ا یاولش دلم برات ستتوخت ول دیشتتا-

دونستتتم ذاتش پاکه، قدرت بزرگ شتتدن داره  یکه م یرشتتد دادن گل ی زهیانگ
 آورده.  یبدشانس یول
 شد. رهیمن قفس بود خ یاش برا یکه با تمام بزرگ یپشت سرم، به ساختمان به
شناختم، از ا یسال کیتو اون - ست بودم کم کم ذاتش رو   نکهیکه با بهمن دو

ده ناراحت بودم؛ اومدم که فقا بهت بگم افتا یآدم نیان ریبه سن تو گ یدختر
ضع یموندن نداره، ول اقتیکه باهات کرد ل یکه بگم با کار ،یبر  فیتو انقدر 

حرف  یفقا رو دمیخرکه برات  یی. کتابهایفکر رفتن هم نکرد یکه حت یبود
 نداده.  دنیهنوز بهت جرات پر یزدنت اثر گذاشته ول

 به من نگاه کرد.  دوباره
ندت کرده ول یخوامم بپرستتم ا ینم ،یریدونم ارا نم یهنوزم نم-  یپاب

تازه  تیموفق نیو ا یبال باز کن دیتو با ؛یتا بپوستت یدوستتت ندارم انقدر بمون
 اولشه.

 ب*ر*لش کردم و سرم را در گردنش گذاشتم. محکمتر
م که خود یکشم تو آسمون یمنم پر م ییجا هی ،یروز هیکنم شهره،  یپرواز م-

 ساخته باشمش.
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  ؟یخوند میسال و ن کیخدا، سه سال و تو  یوا-
ست. تنها ا ریتحق یبرا یدانم دنبال راه یحس نگاهش کردم، م یب  یزیمن ا

ستم تا حد سرد رمیبگ ادی یکه توان شان ندهم اق نکهیبود و ا یحفظ خون در ن
 شکند.  یقلبم را م شیرهایدهد، اقدر تحق یعذابم م شیحرفها
ست و پارو میروبرو ش سف ین ض یمبک خطها دیپا انداخت. رو ارم   یم یفر

 یاهیس ی. م ک خطهاشدیبودند اه م اهیخطها س نیتصور کردم اگر ا دم،یکش
 انداخت. یروحم م یکه بهمن هر لحظه رو

به، منم بودم و کار- نداشتتتم نفر اول دانشتتگاه  دنیجز خوردن و خواب یخو
 . شدمیم

 من رساند.  خودش را به یاز هر زمان عتریشدم، سر بلند
شد تیشیفکر کردم کنکور آزما- شدن؛  ،یرو قبول  شجو  سمًا دان نگو خانم ر

 .نمیبذار بب
 شده نگاه کرد.  کیبار یرا با اشها میاز من فاصله گرفت و سر تا پا یقدم

 که جذبم کنه.  یندار یچیه یرینچ، دکتراتم که بگ-
 را باال برد.  شیو پله ها را باال رفتم؛ صدا برگشتم

 یمن که نم شتته،یحالم بد م نمتیب یم رون،یب ایخونه ام از قلمروت ن یقتو-
 . شمیتونم هر روز کفاره بدم ورشکست م

کنستتول و  یکه رو یدیمحکم شتتد و به گلدان ستتف ییطال ینرده  یرو دستتتم
 ماندم. رهیپله ها گذاشته شده بود خ یجلو
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وجودم  تو ستتتت،ین یچیتو وجودت ه ه،یظرف خال هیگک فقا  یگلدون ب-
 . ینذاشت یباق یچیه
 زده به سرت؟  ییلب؟ تنها ریواسه خودت ز یگیم یا-

ا پشت ر یب یب دنیدادم لحظات انتظار رس حیاتاق شدم و در را بستم. ترج وارد
 پنجره سر کنم.

 کرد. یآورد و گرمم م یم ییبا آمدنش نور و روشنا یب یب
 تش پرواز کردم.و من به سم دیرس یب یاز پنج گذشته بود که ب ساعت
××××× 
کرد و  یرو م رویکه خاو ها را ز یو مرد زدیدور م یخال یباغچه  یرو نگاهم

 بود.  ستادهیکه کنار باغچه ا یب یب
 ترسم. یحالش م نیندارم فقا از ا یمن به حال اون کار-

 را بلند کرد. شیو پنجره را باز کرد و صدا ستادیا کنارم
  نره. ادتونی میتخم مر ،یب یب-
 کرد.  شیاشمها بانیسرش را بلند کرد و دستش را سا یب یب

شه م م،یکنار باغچه بکار دیو با میمر- شکنه؛ کنار باغچه  یشاخه اش بلند 
 جانداره.

 به من کرد. رو
  ؟یترس یم یم اًل از ا-

تنها  یب یدست دوز ب ینفت یآب یرا بستم و به سمت تخت رفتم. رو تخت پنجره
 داد. هیود. نشستم و شهره به قاب پنجره تکاتاقم ب یرنگ زنده 
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ند- ته  که م دهیتا حاال انقدر گرف ته شتتتده؛ تو هم   یگیبودمش، حتما خستت
کنه من  یکار هیکه  نهیمونه ا یکه براش م یپس تنها ااره ا ره،یگیشرکتش پا نم

 . رمیخودم طالق بگ
 خب؟ -
 خواد مجبورم کنه.  یم یترسم که اجور یم نیاز ا-

 و به طرفم آمد.  دییسا دندان شهره
  ؟یشیارا خودت جدا نم یبه من بگ شهیم-
 "  شمیم یب یب ی"ب
 نیریشتترط شتت نیا یعنیتونه بدون دادن حق و حقوقم طالقم بده،  یاون نم-

ش دیجونه، خودم با شم اونوقته که  سرم اونوقت  نیریجدا  شه رو  جون خراب 
 بهش بگم؟  یا

 نشست.  میپا یجلو
 که سرت آورده بگو.  ییهر بال رو بگو، قتیخب حق-

که  یکه مادر داشتتتت، پدر داشتتتت و همستتر یزن زدیراحت حرف م اقدر
م ک  یکستت ینداشتتت که بداند وقت یب ینداشتتت، ب یب یب یعاشتتقش بود ول

تواند تا کجا تحمک کند، تنها مامنش  یم ردیگ یرا از او م یب یب دیبهمن بگو
ست یب یب ست ب ینبود، تنها د شت د  سوان تا نفت ینبود که بداند م یب یکه دا

 .یب یب شترِ ینفِس ب کی یبرا دیآخر جنگ
 .شهینم-

 تازه رنگ شده اش و سرش را باال گرفت. ییطال یموها یزد البال انگ

http://www.roman4u.ir/


 249 فردا زنده میشوم

 .یدون یبگم، خودت م یدونم ا ینم گهیمن که د-
×××× 

کاب*و*س از خواب پر ها دم،یبا  با درو ا سیخ میتا بن مو کهیعرق بود؛   ن
 یاش رو یاهی. هنوز عمق آن ااه و سدمیکش یام نفس راحت دهی*س دکاب*و

ت که مرا گرفت و نگذاش بهیدست مرد غر ی. هنوز گرماکردیم ینیام سنگ نهیس
بهمن که مرد را هول داد و  یشده  اهیکردم و صورت س یسقوط کنم را حس م

 .میمن و او با هم سقوط کرد
شتم یآب خال پارچ سمت پا شده بود، پارچ را بردا شپز نییو به  خانه رفتم. از آ

خانم در حال جمع و جور کردن بود. با لبخند وارد  نیآمد، حتما مه یصتتدا م
 شدم.

 خانم برو بخواب. نیمه-
 دیشک یم زیم یرا رو وانشیگذاشته بود و ل زیم یبهمن که سرش را رو دنید با

  خورد. یم نیمحکم و متناوب به زم شی. پادیاسب نیبه زم میپاها
خواستتتم  یمشتتخص بود و نم شیعیطب ریعقب رفتم، حال غ یترس قدم از

 حال انداخته. نیشوم که او را به ا ییشدن عقده ها یخال یبهانه 
 عقب رفتم. آرام

 کمکم کن برم تو اتاقم.-
ستها یب شیصدا سرش را از  زیم یرا رو شیحس بود. کف د شت و آرام  گذا

 زیم یدستش رو کینشست و  یدستش به پشت صندل کیبرداشت.  زیم یرو
ه خورد. با قهقه نیسر خورد و  محکم به زم یصندل یبلند شد، ول یو به سخت

 را باز کرد و قهقه اش شدت گرفت.  شیدستها د،یخواب نیزم یرو
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شود، با ترس جلو رفتم و نگاهش کردم. رنگ  داریب یب یب شیاز صدا دمیترس
نگاه  انجیاز ا ریغ یینبود؛ به جا ایدن نیانگار در ا شیو اشتتمها دهیپر شیلبها

 سرش بردم.  ری. کنارش زانو زدم و دستم را زکردیم
 بلند شو. -

 یبردم و دستتتش را رو شیبازو ریکرد و بلند شتتد. دستتتم را ز کیرا حا دستتتش
 شانه ام انداختم.

 بلند شو. -
 ام خورد و حالم را ینیاز تمام بدنش به ب یبد یمن افتاد، بو یوزنش رو تمام

 را برگرداندم. میرو یآشوب کرد. با حس بد
 اانه ام گذاشت و صورتم را برگرداند .  ریز دست

  ؟یشد خوشگله؟ تو که دوستم داشت یا-
م خود یباال آمد، به ستتخت میمعده ام تا گلو اتیبد دهانش تمام محتو یبو از

صبح بود، امکان ا کی. نزداورمیرا کنترل کردم تا باال ن  داریب یب یب نکهیبه اذان 
بار  نیاول یحرکتش دادم و به طرف اتاقش رفتم، برا یبود؛ به ستتخت ادیشتتود ز

در را پشتتت  شتتد،یتر م تنگبدنش هر لحظه نفستتم  یوارد اتاقش شتتدم. از بو
 . دیسرش به هم کوب

 . شنیم دارینکن، ب-
سخت یرو به شاندمش و به  ست یتخت ن را به  شیکتش را درآوردم. پاها ینهایآ

تخت رها کرد و  یتخت گذاشتتتم. خودش را رو یکردم و رو بلند یستتخت
شمها ست و من نگاهش کردم، برا شیا سوخت،  شیلحظه دلم برا کی یرا ب
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ظه  کی ها یلح که زخم تاه  به قلبم زده بود را فراموش کردم. رو  ییکو که 
 شد. دهیکه دستم کش داندمبرگر

 تنهام نذار.-
"، یشتتی" آدم نم زدیم م زنگدر گوشتت شیکردم دستتتم را آزاد کنم، صتتدا یستتع

 دستم را رها نکرد. یول دمیکش شتری"ازاشمات متنفرم" دستم را ب
 کنم، تنهام نذار.  یخواهش م-

 دمیشن یاز او م شهیکه هم یکه با لحن یپر از التماس بود، پر از خواهش لحنش
گونه اش  یرو شیتخت نشتتستتتم و نگاهش کردم. اشتتکها یفرق داشتتت. رو

شکهاناباور . ختیر س شیبه ا سوزد و  شیبرا دلم نکهیاز ا دم،ینگاه کردم. تر ب
 .دمیمحبتم ترس یاز خود تشنه  دم،یفراموش کنم ترس

 برم.  دیبا-
ستها ست و بدون ا یکرد و رو کیرا حا شید ش شمها نکهیتخت ن  را باز شیا

 شانه ام گذاشت. یکند سرش را رو
 تونم.  یتنهام نذار، بدون تو نم-
شدم جیگ سعدمیرا نفهم شیحرفها ی، معنو گنگ  سرش را بلند کنم  ی.  کردم 
 هم دور کمرم نشست، حرارت بدنش به قلبم انگ زد.  شیدستها یول
 کنم، بذار کنارت باشم، بذار حست کنم.  ینه، خواهش م-

کرد  یکه به من القا م ییمتفاوت با حسها یبار اول حس ی. برادیبدنم لرز تمام
ستها دیکوب یکم م. قلبم محرا تجربه کردم ستها میو د شده بود. د را  میسرد 

 گذاشتم. شیبازوها یرو
 بذار برم. -
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 گوشم نشست. یرو شیلبها 
 دوستت داشتم. شهیهم زم،یدوستت دارم عز-
 شیکه تکانها دیانقدر شد د،یلرز یم میمتعجب بودم، پاها یاز هر حس شتریب

و د یکی یدور برا یبود که روز یرا حس کردم. تمام وجودم حس خواستن کس
 روز دوست داشتن را به من آموخت.  

  ؟یکرد تمیپس ارا؟ ارا انقدر اذ-
 توجه تکرار کرد.  یب

 دوستت دارم ... -
شب " م شیصدا شم، نه ا یمرا برد به آن  شقت با ستت  نکهیخوام عا فقا دو

  .یکردم و ناتوان یکردم بلند شوم، احساس کوفتگ یداشته باشم " سع
 عاشقتم. -

 یو فراموش کردم روزها نیریحس شتت نیوجودم تمامًا پر شتتد از ا د،یلرز دلم
پاداش صتتبرم، عشتتق محرمم  دیکرد. شتتا قیرا که به هر لحظه ام تزر یستتخت

 ...دیباشد. شا
 عاشقتم ... عا...-

صدا کم ش فیضع شیکم  ستم را ک  یه پرد انیو کنارش افتادم. از م دیشد، د
 .زدیم که لبخند دمیباز ماه را د مهین

 ×××× 
 شیبود و لبها ختهیصورتش ر یبهمن رو اهیس یساعت هشت صبح بود. موها

 . دیکش ینفس م نیباز مانده بود، سنگ مهین
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وش فرام یکنار زدم. به راست شیاشمها یبردم و از رو شیموها ریام را ز سبابه
هم  ایدر خواب و رو یبه من داد که حت یکردم هر اه ظلم کرد. آنچنان عشتتق

 یم یبهمن قلبم سراسر شور بود. از خوش یاهره  نی. از شناخت ادمید ینم
 خورد، از گره شیابروها دم،یرا ب*و*ستت شیشتتانیبزنم، آرام پ ادیخواستتتم فر

 کنم بلند شدم.  دارشیب میبا تکانها نکهیترس ا
 ا بستم.ر میکاشته شده بود. اشمها بایز یپنجره رفتم، تمام باغچه نهالها کنار

 کرت " ش ای"خدا
 به ینهال نشتتستتت، لحظه ا نیکواکتر یقار قار کالر بلند شتتد و رو یصتتدا

ان باال کن یل یآمدم. پله ها را ل رونی. آرام از اتاق بدیاطرافش نگاه کرد و پر کش
سر  یب یب دنیرفتم و وارد اتاقم شتدم، با د در جا خشتک شتدم و از خجالت 

 .ستادیبلند شد و ا یب یانداختم. ب نییپا
  ؟یبود کجا-

 انداختم.  نییحد ممکن پا نیبدهم، سرم را تا آخر یدانستم اه جواب ینم
 نگاهم کرد. قیو دق ستادیا میروبرو

 ؟یرفته بود رونیاز خونه ب-
سر تکان دادم. لحظه ا یکه از خجالت م یحال در و نگاهم  ستادیا یسوختم 

شتم ول نکهیکرد، جرات ا س ینم ایدن نیدر ا زیا چیه ینگاهش کنم ندا ت توان
 ام را زائک کند.  یخوش

 رفت و من نفسم را آزاد کردم. رونیاتاق ب از
صاف و ب یشاد ادیپر از فر قلبم سمان  ر نگاه اب یبود، پنجره را باز کردم و به آ

 اشمانم را هدف گرفت.  میم*س*تق دیکردم. خورش
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 شبانه ام بمونم" یایبذار تو رو د،ی"نتاب خورش
 . ادستیا یقلبم م یزدم از شاد یزدم که اگر نم ادیربلند ف یباصدا کبارهی

 شکرت.  ایخدا-
به دنبال صدا سرش را باال آورد و نگاهم  شدیاز کواه رد م دیکه با سبد خر یزن

 دست تکان دادم. شیبرا یول دمید ینم قیکرد. صورتش را دق
 . هیروز قشنگ-

 زد  ادیتکان داد و فر سر
 .خدا شفات بده دختر جون-

سرتها دم،یخند بلند شته ام خند یبه ح س یکه حاال م یبه مرد دم،یگذ تم توان
 او را مرد خود بنامم.

 شفا داد خانم. -
روح اتاق  یب کیبه وستتتا یبودم . نگاه جانیرا بستتتم، پر از شتتور و ه پنجره

اتاقم  هگی"من که د ستادمیا کبارهی یکردم ول یرا عوض م لشیوسا دیانداختم با
رنگ زده بود با خجالت  ییبایکه بهمن به ز ییایرو یادآوری" از ستتتین نجایا

 گذاشتم.  میاشمها یدستم را رو
 "دوستت دارم"

×××× 
 یآب که اسمش را م یبخار گرفته اسم بهمن را نوشتم و به شره ها ی نهیآ یرو

 شدم.  رهیشستند خ

http://www.roman4u.ir/


 255 فردا زنده میشوم

سنه شک کردم و پا میتاب. موها یبهمن ب دنید یبودم و برا گر فتم. ر نییرا خ
 .ستادمیآشپزخانه ا یگذشته بود، جلو کیساعت از 

 جان؟  هیسم-
 گذاشت.  زیم یکه در دست داشت را رو یوانیل هیسم

 بله خانم؟ -
 آقا هنوز خوابن؟ -

 . دیاشمانش ارخ ینگاهم کرد، مردمکش در حدقه  مبهوت
 بله خانم.-

 .دمیکش نهیرا به س مهیخوش ق یقابلمه را برداشتم و بو در
 ضره؟ ناهار حا-

 بود.  جیگ شیصدا هنوز
 بله خانم. -
 . میایناهارو بکش االن م-

و  دمیارخ یا شهیش زیدور دوِر م کیزاو رد کردم،  کیها را ز یراحت شادان
 به سمت اتاق بهمن رفتم. 

تاق شتتتدم، دمر خواب نکهیا بدون از تخت  شیپا کیبود و  دهیدر بزنم وارد ا
 و ستتبز بود. قاب دیستتف لشی، تمام وستتامبه اطراف انداخت یبود. نگاه زانیآو

ب نص واریبه د یو کنار عکسش بود همانطور خال واریکه در شمال به د یعکس
 . دیپر کش بودقلبش که هنوز دنبال خواهر گم شده اش  یشده بود. دلم برا

 شدم.  رهیخ شیمژه ها فینشستم و به رد کنارش
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شتم که از کوه یگوله برف حس سمت پا یرا دا شده و هر لحظه  نییبه  پرتاب 
و  دهیرستت یهموار نیبالخره به زم یدر انتظار صتتخره و تکه تکه شتتدن بوده ول

تازه کردم از  تازه کرده؛ نفس  ها یآور ادینفس  مه  نه اش، از  یزمز قا عاشتت
که  شیبا هم بودن خواند؛ از دستتتها ییالال میکه تا طلوع آفتاب برا شیصتتدا

هایرو نا کرد، از گر فیرا لط میا که تن ستتردم را از هجوم  یمامع وجودش 
 زم*س*تان آزاد کرد.

 .دمیاش کش یشانیپ یرا رو دستم
  ؟یشینم داریب ،ییآقا-

 اشم باز نکرد.  یگره خورد ول شیابروها
ستها ستها مید  یآمد ول ادمی شیلحظه تمام حرفها کیکرد.  یرا طلب م شید

د و ، مردم برگشته بوگذشتم یم دی. باختمیرا دور ر زیبا تکان دادن سرم همه ا
 . رفتنشیپذ یمن آ*ر*و*شم باز بود برا

 را با انگشتانم شانه زدم. شیموها
 ظهر شده ها. زم،یعز-
 لبخند زدم. شیکرد. به رورا باز کرد و نگاهم  شیپلکها یال
 . ریظهر بخ-

 و پشت به من کرد.  دیارخ
 . شمیاالن بلند م-
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 ؛ختیر شیبازو یرو می، موهاو سرخم کردم دمیکش شیبازو یرا رو انگشتم
ا از ج کبارهیشتتد. اند لحظه که گذشتتت  رهیخ میستترش را برگرداند و به موها

 تخت نشست. یو رو دیپر
 تو اتاقم؟ یایبهت اجازه داده ب یک ؟یکن یم کاریا نجایتو ا-

س شتش گرفت، معن یانگار ک شتناو تر از آن بود که  یقلبم را در م حرفش وح
 زد  ادیبخواهم باور کنم. فر

  ؟یکن یم یاه غلط نجایبا توام، تو ا-
ض یسع ش میرفت در گلو یکه م یکردم بغ دادم  دیپس بزنم، به خودم ام ندیب

 . میایبه اتاقش ب یب یب یخواهد جلو ینم دیکه شا
 کنم. دارتیاو... اومدم ب-

 شب گذشته در جشمانش نبود.  یادآوریاز  یعالمت چینگاهم کرد، ه مبهوت
  ؟یکن دارمیب یایم ایاشمم ن یجلو گمیم ،یا وونهیتو د-
 نشست. میپاها یمشت شده ام رو یخشم تمام تنم را لرزاند، دستها کبارهی

  اد؟ینم ادتی یچیه یبگ یخوا یم-
 زد  ادیفر بلند

صت نکهیا ؟یا اد؟یب ادمی دیبا یا- ستفاده م یاز هر فر رو  که خودت یکن یا
  ؟یبه من بچسبون

سرم ارخ اتاق  اروید انیم نکهیا یشدند و من برا کیبه من نزد وارهاید ،دیدور 
آوار شتتتدن  یجلو رم؛یآنها را بگ یراباز کردم تا جلو میخورد نشتتوم دستتتها

 را. میاهایرو
 .یگینه، درور م-
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 شد.  دهیسرم به عقب کش د،یو کش میموها یانگ زد البال بهمن
ش نیاز ا گهیبار د هی- سمتم  یباهات م یکار یبکن هاینیریخود   ادتیکنم که ا

 بره.
ستم نگاهش کنم،  ینم شب  یمعنا یول شد؛یمرد نه مرد من بود نه م نیاخوا

 . افتاده یاز شب قبک تا به حال اه اتفاق دمیفهم ینم دم؛یفهم یقبک را نم
 .را پرت کرد و انگشتش را به طرف در گرفت سرم

 .رونیب یهر-
تخت افتاده بود، به طرف تخت  یافتاد که رو گوشتتواره ام یبه لنگه  اشتتمم

 نفس. یکرده، برفتم، بغض
ل گوشواره که پاندو دیخورش زیآو یگوشواره را که برداشتم نگاهش رو ی لنگه

 شمرد، نشست. یاز دست رفته ام را م یخورد و  آرزوها یوار تکان م
شمهاکم  کم شد، ا سرخ  به هم  شیزد، دندانها رونیاز حدقه ب شیصورتش 
 انگ زد و به سقف نگاه کرد و من شکستم.  شیموها انیم ؛شدیم دهییسا

ستم سرخ کرده  یانزجار که حت نهمهیاز ا شک صور با من بودن نگاهش را هم  ت
 بود.

شواره نگاه کرد، بارها ا دوباره شم د نیبه گو شواره را در گو سخ دهیگو ره بود و م
ست دارم که به همه ج چیکه ه یکرده بود که خود ست را انقدر دو  دیا خورشا

 کرده ام. زانیآو
 نگاهم قفک شد. یآمد و نگاهش رو جلو

 ؟یکرد یتو ... تو اه غلط-
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 ادی. فرکشد یام را م یعصب یتمام رگها یگر گرفتم، احساس کردم کس کبارهی
 زدم

 تو؟  ایمن -
حمک را ت ییدستتها یرا گرفت و من نتوانستتم گرما میانتظارم دستتها برخالف

 کرده بود. کنم که به درور لمسم 
 دروغه، مگه نه؟ -
تاد، آن اف یو گنگ به طرف تختش رفت و رو جیاطرافش نگاه کرد و بعد گ به

 افتاده. یافتاد که اه اتفاق ادشیدر اشمش خورد؛ انگار  یجرقه ا
 حالم خوب نبود.  شبیمن ... من د-
 ؟یدید یحالت خوب نبود، من رو که م-

 تکان داد.  سر
 .دمیتو رو ند دم،یند-
 . یدیمن د یرو جا گهید یکیانگار  ؟یدیمن رو ند یگیم ینجوریارا ا -

 انداخت.  نییپا سر
 . دمیتو رو ند-

 تخت فرود آمد یوقفه رو یب شیمشتها
 لعنت به تو، لعنت به من. -

 شد، بالش را برداشت و به طرفم پرت کرد. یهمان بهمن عاص دوباره
به تو که زندگ- به ،یرو گرفت میلعنت  مار رو زندگ لعنت  انبره  میتو که م ک 

 .یزد
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شدم رو هیتک وارید به ستنیزم یدادم و همراه قلب و روحم آوار  روحم را  ی. د
  شد. چیوجودم ه یتوانستم حرف بزنم؛ همه  ینم یو من حت کردیپاره پاره م

 نشست و نگاهم کرد. میشد و به طرفم آمد، روبرو بلند
 نم دوستت داشته باشم.تو ینم ؟یفهم یمن دوستت ندارم م-
شکها از شت ا س ییپ سا رو کیکه  نگاهش کردم. دلم  ختیر یم میگونه ها یآ
ه تکه ک یروح یخورد، برا بیکه باز هم فر یقلب یستتوخت، برا مییتنها یبرا

 شد. دینور شد، ناام یکه ب یدیخورش یتکه شد؛ برا
 یرخواهعذ هی یولازت معذر بخوام  دیبا نه،یکه بگذره همصتتد ستتال هم -

 بزرگتر به خودم بدهکارم. 
 و پرده را عقب زد. ستادیپنجره ا کنار

کهیاز فکر ا- با یجز اون یزن ن با یو م دیکه  نارم بوده   یعذرخواه دیخوام ک
ضو بدنت، از نگاهت، از وجودت ب یی؛ اونم توکنم شم  زارم،یکه از هر ع اند

 . شهیم
 .دمیشن یم یه سختکه ب زدیکرد، انقدر آرام حرف مو نگاهم  برگشت

که  ییتو نیاون ا ستتت؛ینه، برام مهم ن ایعمد بوده  یدونم کارت از رو ینم-
 ...ینه من، ول یباخت

 شد. رهیخ یا شهیآنطرف قاب ش ریگذاشت و به تصو وارید یرا رو سرش
 .رونیبرو ب میبرو، از زندگ-
 نشست، لحنش رنگ التماس داشت.  میبرگشت و روبرو کبارهی

 اشمم برو.  یبرو، از جلو نجایاز ا رم،یخونه بگ برات ایب-
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  خت،یاز وجودم ر یهر کلمه اش تکه ا با
شمم ست. قاب خال یقاب خال یرو ا ش سته، من ین شک شد، من   یاز من پر 

 . دیکه به من خند
  ه؟یقاب ارا خال نیا-
 . دستایانداخت و ا نییتعجب نگاهم کرد. سرش را پا با
س یجا- شه، ول یجا به دیکه با هیعکس ک  شبی. م ک دستین یتو روبروم با

... 
 چینماند؛ ه یباق یچیه گریتکه تکه شتتد و د یکه در قاب خال دمیرا د خودم

با بیدرور بزرگ، خودم را فر کیجز  زیا  نی. ادمیفهم یاز اول م دیدادم، 
شقش بود. د یعکس خواهرش نبود، جا یقاب جا با من نبود،  شبیعکس ع

 با عشقش بود. 
 "عاشقتم ... عاشقتم"  دیچیرم پس در

ستم شها یرا رو د شنوم " میگو شتم تا ن سرم را  گهید یکیگذا ست داره "  رو دو
 شتریب می"عاشقتم"، دستها دمیشن ینم یخورد ول یتکان م شیتکان دادم. لبها

"عاشقتم"  دم،یکوب واریزد. سر به د ام را انگ نهیس یفشرده شد؛ احساس خفگ
 یتو باشتتته ول یجا دیکه با یکی ی"جا دم،یرم"،  کوب"دوستتتت دا  دمی، کوب

 .دمی"، محکمتر کوبستین
ست  ستها ید شها مید خورد و  یم واریسرم محکم به د یجدا کرد ول میرا از گو

 . شدیخورد و قلبم تکه تکه م یم واریسرم به د زد،یدر گوشم زنگ م شیحرفها
سر کوب یدکمه ها  شد و من  سردمیبلوزم باز  ست  شت و . همان د م را نگه دا

  زدم ادیزدم. با تمام وجود فر غینشست، ج میاشمها انیم یب یب ریتصو
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 خدا، بسه، بسه، مرگم رو برسون.-
×××× 

 باز شد. میپلکها یشهره ال یبا صدا
 طالقش بده بره.-
هوا دستتتم را رو  یافتاده بود، رو وارید یستتارا رو یادگاریعروستتک  ی هیستتا 

 . دمیاش کش هیسا
رسون، ب یب یحرفهام رو به ب ؟یکن یتونم، ارا با من توافق نم ینم یدون یم-
 دونم از خداشه که ببرتش. یم

کنار تخت  ش،یآرا زیم یصتتندل یرا دراز کردم و عروستتتک را که رو دستتتم
 . گذاشته شده بود برداشتم

 تکان خورد.  هیهوا تکانش دادم، سا در
 نکاریا یگفتیرو م نیو هم یمدویم یاریبال رو ستترش ب نیا نکهیاگه قبک از ا-

 .یطالقش بد دینه؛ با گهیاالن د یول  کرد،یرو م
باز کردم. ستتتا شیموها به دو طرف  بود که از دو  یاش م ک آدم هیرا گرفتم و 

 . شودیدور گردنش محکم م یطرف طناب
 نشده. ریحاال هم د یول دم،یمن نخواستم، نفهم-
با یفکر م کینشتتتده؟ اوا رید- ندازن م ادتی دیکردم   کم، فقا کی یتون یب
رو  تیانستتان یکیاول  دیاالن مطمئنم با یول ،یداشتتته باشتت تیانستتان کمکی

 .یدون یرو نم شیمعن یکنه؛ اون حت یبرات معن
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 میدار شتتده تاب خورد. اشتتکها یموها یستترش و رو یرا گرفتم باال شیموها
 .ختیگونه ام ر یآرام رو

 کرد.  زیرا ت میگوشها یب یب یصدا
 نیا فیتا من تکل انیخودتو خستتته نکن دخترم، زنگ بزن ننه باباش ب خودیب-

 آقا رو معلوم کنم. 
شته از موها کی سا شیر شته طناب تکان خورد،  کی یرو  هیرا رها کردم و  ر

 .ستادیو نا دیارخ
 یبه بابا و مامانم ا یخوا یم ؟یب یب یکن یارا موضتتوع رو انقدر بزرگ م-

 اتاق صبح کردم؟  هیحاللم تو که شب رو با  نیا ؟یبگ
 باال  یو گاه نییسرپا ی. گاهدیبه دور خور ارخ هیرا ارخاندم و سا عروسک

سپر به من، اگه حق اون کار- ش یاونو ب ستت نذارم ویکرد دیکه با خور ، کف د
ا ارخم ت یم ابونیتو کواه و خ دارمویلچکو از ستترم ورم نیاگه آبروتو نبرم ا

 . ننیبب موییآبرو یب
 شهره انگ زد به قلبم. یاصد

 . یب یب یکن یدور از جون سکته م-
 رو یب یتو ب د؟یخورشتت یکرد کاری. "اشتتتریب میآرام شتتد و اشتتکها هیستتا

 " یاعتبار کرد یخودت رو ب  ،یشکست
 هیخاص و عام ستتکه  ونیم یاگه طالق دخترمو ند ان،یاگه مامان بابات ن-

 بچه؟  یکنم؛ شنفت یپولت م
ستم شتم. "طالق، خداسر  یرا رو د سک گذا سوند ایعرو  ؟یمن رو به کجا ر

 " زنهیکه حرف از طالق م یرو به کجا رسوند یب یب
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 سر عروسک مشت شد و فشردم.  یرو دستم
 فکر کنم.  دیبا-

شار ستم ب ف شد. هق هق  یرگها یطالق رو یشد و کلمه  شترید مغزم حک 
 خفه ام نفسم را تنگ کرد. 

سرتو به طاق م نجایابات افکر نداره، تا فردا ننه ب- شن خودم   دیم و باکوب ینبا
 . یجواب اون مادرت که دختر منو بدبخت کردو خودت بد

شمها سکوت شک بالش را خ میشد، ا شردم و هجوم ا شار  سیرا ف کرد. ف
 . دیعروسک دستم را خراش یکنف یشد و موها شتریدستم ب

 بود. فیضع شیصدا
 .دمیباشه، طالقش م-

 .ختیر نیزم یو خون از دستم اکه اکه روعروسک شکست  سر
 آورده بودند اشم دوختم.  رونیگلها که تازه سر از خاو ب یبه ساقه 

 مدارکت کجاست؟ -
 دم. اشاره کر یپاتخت یلب باز کردن نداشتم، با انگشت به کشو ییتوانا
 اعصاب متشنجم خا انداخت.  یباز شدن کشو رو یصدا

 کنه. یم هیداره گر هیسم-
حال  یم هیخون گر"من  هام در  مام استتتخوان کنم، قلبم درد داره، روحم، ت

 شکستنه " 
 مونه. ینم نجایبعد از تو ا گهیم-
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 ینتونستتت زندگ یکه حت یدیهستتتم؟ خورشتت ی"بعد از من؟  اصتتال من ک
 خودش رو روشن کنه" 

 انداخت. هیگلها سا یابر رو یا تکه
فقا ستتر  گهیم یرده ها هر ام ک م نکهیداغونه، از حرف نزدنت، از ا یب یب-

 . یدیتکون م
سا باد شد. نگاهم رو بانیابر را تکه تکه کرد و  سک یگلها تکه تکه  سر  عرو

 ق نشد. م ک ساب گرید یبا اسب اسبانده بود ول یب یشکسته نشست که ب
 نیا ادگاریشتکستتنمه،  ادگاری ستت،یستارا ن ادگاریعروستک  نیا گهی" حاال د

 " یسم یروزها
ستم ستها نایم د شمها ید ست، ا ش شک بود. ب شیشهره ن  تفاوت یپر از ا

دلش  یارا هر ک م؟یتو زندگ یارا اومد ؟یهست ی" اصال تو ک نگاهش کردم.
 نشست؟"  میو اومد وسا زندگ نییخواست سرش رو انداخت پا

 کنم.  یتو رو خدا حرف بزن، دارم دق م-
شم دستم را گرفته اند یدست نکهیشد. از ا دهیلرزانش کش یدستها یرو نگاهم

 عقب رفت و متعجب نگاهم کرد.  ی. قدمدمیشد؛ دستم را به شدت کش
  ؟یزن یبا منم حرف نم یکه حت هیگ*ن*ا*هم ا کردم؟کاریمن ا د،یخورش-

فه وق یکردم و جلو، عقب، تندتر و ب زانیرا آو میپا کیتخت نشتتستتتم،  یرو
 حرکت کرد.

  نشست. میگذاشت و جلو میپا یرا رو دستش
  ؟یباهام حرف بزن یخوا ینم-
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ها به تداد داشتتتت و ه شیاشتتک تا گردنش ام که  گاه کردم  نا چین  میبرا ییمع
 در را باز کرد و با سر باال وارد شد. شهره بلند شد. شیبا عصا یب ینداشت. ب

 اسبابش جمع شده؟-
 تخت اشاره کرد.  یدو امدان رو به
 . یب یجمع کردم ب دیبه فکرم رس یهر ا-

 بهمن افتاد.  ییاهدا یبه لباسها اشمم
 " ننیبب یدهات ختیر نیخوام مامان بابام تو رو با ا ی"نم

 " یوقت نکرد چیه ،یسارا، دعام نکرد رمیگ ی"دارم طالق م
 بهمن در ذهنم پخش شد.  یتکان خورد و صدا یب یب یلبها

 " رونیبرو ب می"از زندگ
 هنیس یقفسه  یمش رومشت شد و نگاهم به لباسها گره خورد که حج دستم

 کرد.  یم ینیام سنگ
 بابا از دور دست آمد.  یصدا

 من یدونه ول یتونه برگرده، خودش نم یکه بخوادم نم ییفرستتتمش جا ی"م
 دونم"  یم
 لب نجوا کردم.  ریز
 . یدونست یرو م زیبابا، تو همه ا یدونست یم-

 افتاده وارد اتاق شد.  نییبا سر پا بهمن
 . یب یبحاضره  نتونیماش-

 بهمن دوره شد. یگره خورد و صدا یب یب یابروها
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 " شهی"ازت اندشم م
 .دمیکش رونیبه طرف لباسها رفت و بلوز بنفش را ب دستم

 نپوش.  یو گفت دهات دیم ک بلوز خودمه، خر ،یب یب نیبب-
د گفته بو یب یرفت که ب ادمیخودم نبود، قهقه ام دستتت خودم نبود و  دستتت

 دد. خن یدختر بلند نم
 .دیکش رونیکت و دامن را ب 

 مامان و بابام آبروم رو نبر. یم ک کت و دامن خودمه گفت جلو ،یب یب نیبب-
شهانیشدند رو زم پرت ش رونیرا ب ییطال ی. کف سپردم که از دمیک  و به ذهنم 

 بلند بخندند؟  دیبپرسم زنها هم نبا یب یب
 دعوت کرد. که دوستاش رو  یپاهام رو زخم کرد، همون شب نهایا-

 به شهره کردم.  رو
 .یدلقک واقع هیخوشگک شده بودم نه؟ م ک -

شتتد و من بلند شتتدم و امدان پرت شتتد وستتا اتاق.  کینزد یقدم بهمن
 را باز کردم.  میدستها

و خورده ر بیمِن احمِق فر م؟یببر یخوایتموم شتتدم. کجا م ،یب ینگاه کن ب-
  ؟یببر یخوا یکجا م

 .دمیبهمن را د یکدر و ظلمان یشد و من اشمها کمینزد
 اشمم نباش، از رنگ اشمات متنفرم"  ی"جلو

 .میاشمها یشد رو دهیکوب میمشتها
 اون شب ...  یگفت از اشمام متنفره ول ،یبه من گفت اشم رنگ-
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ضع دهیبر میصدا سب واری. بهمن به دفیشد و  س کمیبود و من نزد دهیا ش ح
 کردم.

 فت. ر یاشمام م یاون شب قربون صدقه -
 ینم گریتخت خورد. حاال د یو به لبه  دیامدان و امدان ارخ ریزدم ز لگد
 کرد.  هیگر مینفسها خت،یقلبم اشک ر دم،یخند

 اون من نبودم.   یول-
 "عاشقتم" 

 نشست. میگوشها یرو دستم
 نگو ...-

 بلند تر شد  شیصدا
 "  دمیباشه، طالقش م-
 ردم.لعنت به تو ... لعنت به من که گولت رو خو-

 "عاشقتم"
 . ینگو، نگو لعنت -

 دایکه فر دمیخودم را شن یدر مشتم نشست و صدا میموها میضخ یها رشته
 . زدیم
 تو رو خدا نگو ...  ،ینگو عاشقم-

 گردنم حس کردم، اندشم شد.  یرا رو شیدستها
 به من دست نزن.-

 . واریبه د دمیکمرم نشست و محکم خودم را کوب یرو دستش
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 نزن. به من دست -
 گوشم نشست. ریز شیو نفسشها شیلبها

 " دمی" باشه، طالقش م
 زدم ادیفر
نشتته، تو رو خدا ... بگو بهم  کمیبگو نزد ،یب یبهش بگو بهم دستتت نزنه ب-

 دست نزنه. 
 تخت. یکه به صورتم خورد پرتم کرد رو یا ضربه

شمها یسرم به باال شد. ا صداها قطع   یرو زدیکه دو دو م میتخت خورد و 
هم نگا انیمشت شده بود و گر شیلبها یورت شهره نشست که دستش روص

ند شتتوم، بهمن تک یکرد. ستتع یم به د هیکردم بل به رو  واریزده بود  و رنگ 
 نداشت. 

ر از پ شی. اشتتمهاستتتادمیا یب یب یروبرو د،یرا گرفت و کشتت میبازو یدستتت
 زد  ادیبود. فر یدیخشم و ناام

 یستتره کله  هیکه  یدیمون خورشتته ؟یدیخجالت بکش، تو همون خورشتت-
 عوضت کرده؟  یکرد؟ ا یو سنگ پرت م شستیدرخت م

ها ول ادیاز فر پر ته  ناگف ها یزیا یدرد بودم، پر از  را قفک  میفراتر از بغض لب
 کرده بود.

سمش مرده؟  هی- شه؟  یکیمرد که فقا ا  یکیکه هنوز دهنش به بکن نکن بابا
سه ا سه به اون ذل نکهیکه وا شت رو  یا شده کیبر شو گذا شه، پا که م ک خود

 تو؟ یشونه 
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را  دستم را دراز کردم دستشقلبش گذاشت.  یگرفته بود، دستش را رو نفسش
 عقب رفت.  یکه قدم رمیبگ
که ستتجاَدش  یکیاونم به  ،یظلمه خودتو ارزون بفروشتت د،یظلمه خورشتت-
 شده. فیرد خچالشیکه تو  هییها شهیش

شکها ستش رو یب یراه گرفت، جز قلب ب میا سته بود ه یکه د ش  زیا چیآن ن
 مهم نبود.   میبرا
 . ینیمنبر بش یدادم پا ادتیمن -

 زد  ادیفر بلندتر
که بلده حرف بزنه، بلده از حق  ینیبشتت یمنبر کستت یدادم پا ادتی نمیا یول-

 بگه. 
 بهمن را هدف گرفت. انگشتش

 یباور کردواستتتت رو منبر رفت و تو  رهیوضتتو بگ ستتتتیآدم که بلد ن نیا-
 حرفاشو. 

 فشرده تر شد. به طرفش رفتم. مشتش
 ... قلبت  یب یب-

 گرفت.  میدستش را روبرو کف
 اگه موقع مرگشه یباشه، حت سادهیخوام که دخترم وا یرو م یزندگ یمن وخت-
 . یتوانمو گرفت د،یخورش یکرد دمیناام ره؛یبم سادهیوا

 میبرا یزیاز هر ا یب یاحستتاس ب ،یب ی. قلب بختیوار ر کیستت میاشتتکها
 باالتر بود. در دل به خودم لعنت فرستادم. 
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 من خوبم.  ن،یبب ،یب یغلا کردم ب-
 را تکان داد و پوزخند زد. سرش

 ...یخوبه که ملتفت بش یحالت وخت-
 قلبش مشت زد.  یرو
باشتت مانیا- که حرفاش دل  یخوره، آدم یم یکه زهر مار یمرد ،یداشتتته 
 . نعوذباللهیخورد طونویفروخته؛ تو گول شتت نطویروحشتتو به شتت شتتکونهیم

  ه؟یا گهیحالت د نیبشه، ا دیکه نبا یحاال شده اون یستیمعصوم که ن
ست که به ب یرو نگاهم ش شم  رهیخ یب یبهمن ن  ینگاهش مشده بود و با خ
 کرد. 

م با . بهت گفتریطالقتو بگ ؟یزنش شتتد یناراحت ؟یکه گول خورد یناراحت-
 آدم خود جهنمه. نیا ینکن ول یکنه زندگ یم تیکه جهنم یآدم

  دیشده غر دیکل یشد و با دندانها کیقدم نزد کی بهمن
 احترامت رو ... یب یب-
 زد  ادیبرگشت و رو به بهمن فر یب یب

حرف بزن تا بدمت دستتتت آژان، فکر نکن از کارات خبر ندارم، انقده ازت -
 دارم که حداقک ده سال بندازمت تو زندون.

 زد  ادیفر بهمن
 نکردم. ینکن، من خالف دیمن رو تهد-
 . دیبهمن کوب ی نهیرا به س شیعصا یب یب

دست سوم  یریگ یپول جنس دست اول از مردم م ،یخور یکه م یزهر مار-
 . یدیپز م یساز یکه م ییو با ساختمونا ینداز یبهشون م
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 .دیگردنش کوب یرا رو دست
ونه تا نت یبابات که انقدر موش دووندتو کار  ،یذاریستتر مردم ُکال م نجایتا ا-
 موندگار شد شهرش.  نه،یدسته گک شازده پسرشو بب ادیب

نشست و لبخند  یصندل ی. شهره روشدیگردتر م شیهر لحظه اشمها بهمن
 زد. 

 .یب ینره ب ادتیهمدست شدن با حسابدار و خوردن مال باباش -
 به پشت بهمن زد. شیبا عصا یب یب

 . نمینب ختتوینرفته ر دیخورش یو تا وخت نرویبرو ب نجایاز ا-
 برگشت و نگاهم کرد  یب یتخت افتادم. ب یرو دیکه در را بهم کوب بهمن

 بعد سر ارخاند طرف شهره.  و
  ؟یذاریببخش دخترم، تنهامون م-

 . ستادیا شهره
 . دیافتاد خبرم کن یخونه، اتفاق رمیمن م-
 . میانداخت تیببخش دخترم، تو رو هم از زندگ-

 زد. ینیلبخند غمگ شهره
 راحت.  التونی؛ خنداره، منم ندارم یشهروز مشکل-
 گونه ام ثابت ماند.  یرو شیلبها د،یام را ب*و*س یشانیپ

 خبرم کن. یداشت یکار-
 تکان دادم. سر

 کنارم نشست و دستم را گرفت.  یب یرفت و ب شهره
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 نه؟  ای یریطالق بگ یخوا یم-
اندن م یبرا یلیدل یبودم؛ ول دهیکه از خودم نپرس یسوالش جا خوردم، سوال از

 رفتم. سر تکان دادم  یم دینبود، با
  ه؟یکه خال یخونه دار هی نجایا ادتهیخب،  یلیخ-

 نگاهش کردم.  متعجب
 من؟ من خونه دارم؟ -

 زد . لبخند
از  یول میکه بر یداریحاال امدونتو ورم نیبود، هم تیعروستت یجزو کادو-
 . یایو ب یرو هم بذار کهیمرت نیا دیبا یایم رونیخونه که ب نیا

  شه؟یم-
به خودت کمک نکن یاگه خودت نخوا شتتته،یآره م- تونه  ینم چکسیه یو 

 نیبا ا خوام ینم شه،یدانشگات شروع م گهیهفته د هیکمکت کنه. من پشتتم، 
موم ت یبگو و به خدا توکک کن. زندگ یاعلی هیدانشتتگاه،  یو وضتتع بر ختیر

 امتحان خداست.  نمیترم؛ فکر کن انشده دخ
 اش گذاشتم  نهیس یکرده سر رو بغض

 .سخته یلیخ ،یب یب هیامتحان سخت-
 .دیکش میموها یرا رو دستش

 ه،یقو مانتیاقده ا ،یاقده آدم سیمعلوم ن یامن نشتتستتت یجا هی یتا وخت-
که  یدار مانیا شتتهیمعلوم م یو فقا خدا رو صتتدا کرد یتو ااه افتاد یوخت
 . رهیگ یصداش کن دخترم، دستتو م ره؛یگ یا دستتو مخد

 را رها کردم. بغضم
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پا پا ریگ میلنگه کفش در  را محکم تکان دادم و لنگه کفش  میکرده بود، آخر 

 .پرت شد وسا هال، با شوق وارد هال شدم
 جونم. یب ی... بیب یب-

در حال  شدم، نبود. وارد اتاقش یکس دم،یبه آشپزخانه سرو کش امد،ین ییصدا
 سجاده اش نشستم.  یخواندن نماز بود؛ جلو

 خوبه، محشره.  یلیخ یب یب یوا-
 خواند اشم بلند نکرد. ینشسته بود و تشهد م شیکه جلو یمهر یرو از
که آرزوش رو داشتتتم باهاش  یاز درستتهامون عوض شتتد، همون یکیاستتتاد -

 داد. یها درس م ییفقا به ترم باال یول رمیواحد بگ
 تازه کردم. در حال خواندن سالم بود. نفس

تادامون مرخصتت یکیحاال - فت و ا مانیاز زا شیپ یاز استت تاد  نیگر استت
ر اگ گنیم یول ره،یستتخت گ یلیها ناراحتن اون خ یشتتد. بعضتت نشیگزیجا

حد روو بتون نیا پاس کن یوا هاش  کک نم نیتو ا گهید یبا به مشتت  یدرس  
 . یخور

نباشم نشستم و اادر و  شیکه روبرو یتخت طور یو قامت بست. رو ستادیا
 تخت انداختم. یمقنعه را برداشتم و رو

 سخت داد.  یلیخ قیتحق هیامروز که تازه اومده  نیهم -
 شدم و مانتو را در آوردم. رکعت دوم سالم داد و با تعجب نگاهش کردم.  بلند

 .یشما که نماز صبح خوند ،یب یب-
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 جواب شروع کرد به ذکر گفتن.  بدون
شتم م- سرلک اند تا کتاب معرف یدا ستاد  شونیکرد، اگر بتونم پ یگفتم، ا  دا

 . یب یب شهیم یعال کنم
 سر بلند کرد و نگاهم کرد.  باالخره

 جونم. یب یسالم ب-
ضع جواب ست. دق فشیسالم  ش بود.  هدینگاهش کردم، رنگش پر قیبه دلم نن

 دستش گذاشتم. یدستم را رو
  ؟یضیمر ؟یب یشده ب یزیا-

شتتد و اادرش را جمع کرد و وستتا ستتجاده گذاشتتت و جمعش کرد. به  بلند
حالم  یب یکردن با ب یدنبالش به هال رفتم، نگران شدم. دوماه بود که تنها زندگ

ندگ ،یب یحس کردن ب یرا بهتر کرده بود، فراموش نکردم ول با ا یز و، کردن 
م کم ک انشتتگاهکند و رفتن به د رمیکه دائم نگران باشتتم تحق یعدم وجود کستت

 کرد. ینگرانم م یب یب دهیرنگ پر یاهره  نیا یآرامم کرد؛ ول
قا- ماوات حرف یآ فت ا یستت که گ  ره،یگ یجلستتته طالقم رو م نیزده؟ اون 

 اومده؟  شیپ یمشکل
 یلب ذکر م ریز نطوریمبک نشتتستتتت و نگاهم کرد. هم یبرگرداند و رو یرو

 گفت. 
 حرف بزن، بهمن اومده؟  یب یب-

 مبک گذاشت.  یجلو زیم یرا از اشم برداشت و رو نکشیاد و عتکان د سر
 کردم. یحس م میضربان قلبم را در گلو ینگران از
 جون اومده؟  نیریش-
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 داد، کالفه کنارش نشستم.  سرتکان
  ؟یب یشده ب یا یبگ یدوست دار-
 . دیکش قیرا بست و نفس عم شینگاهم کرد، اشمها قتریدق

شد.  حالم شوب  ست رو باره هر کیآ شتم باال آمد. د دهانم  یاه در معده دا
 .دمیدو ییگذاشتم و به طرف دستشو

نخورده بودم، از شدت ضعف  یزیاه در معده نداشتم باال آمد. از صبح ا هر
ه کرد فیلب بهمن را لعنت کردم که انقدر اعصتتابم را ضتتع ری. زدیلرز میپاها

 .فتمیحال م نیساده به ا ینگران کیبود که با 
مبک نشتتستتته بود. از  یهمانطور رو یب یبه دستتت وارد هال شتتدم، ب حوله

س شش تعجب کردم، ک سه  کیکه با  یآرام حال با  دیجه یمن از جا م یعط
 تکان نخورده بود. شیحالم از جا نیا

 کردم؟  یجونم، من کار یب یب-
ت آن پاک دنیوستتا هال برداشتتت و به طرفم گرفت، د زیم یرا از کشتتو یپاکت

 ا اند برابر کرد؛ حس کردم حکم مرگم داخک آن پاکت است. ر مینگران
 یود. وقتب شیرو یلرزان جلو رفتم و پاکت را گرفتم، مهر پزشک قانون یپاها با

حس  میدستتتها یرا رو میانگشتتتان لرزانم گرفتم وزن تمام زندگ انیکاغذ را م
 کردم.

دور  زیهمه ا سرم آوار شد، یرو ایتمام دن ییخواندن مضمون آن کاغذ کذا با
ستم افتاد رو د؛یسرم ارخ  رهیخ دمشید یکه نم ییفرش و به جا یکاغذ از د
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 یم ریزد، تحق یقهقهه م زد،یم ادیفر د،یبهمن در ذهنم ارخ یماندم. اهره 
 کرد. 

 نه. -
 دستم گذاشت.  یکنارم نشست و دستش را رو یب یب

 . یفکر کن خوب یبعدًا هر وخت آروم شد دیبا یاالن بهش فکر نکن، ول-
 . دمید یو نم دمید یم دم،یشن یو نم دمیشن یم
 .یب ینه، امکان نداره ب-
 .ستادیا میبلند شد و روبرو یب یب

 سهم توئه شاکر باش. نیخواد، ا یَبنَدش م یبچه رو خدا برا-
 بود.  کیثق میبرا شیرا بلند کردم، درو حرفها سرم

 خوام جدا شم. یتونم، من م یمن نم ،یب یب-
 سر تکان داد. یب یب

 . شهینم گهید-
 .ستادمیا شیبلند شدم و روبرو میجا از
 خوامش. یمن ... من نم-

 گره خورد. یب یب یابروها
 . ریبگ میبعدًا بهش فکر کن و تصم-
نشتتستتت، بچه تنها دوشتتم  یباره رو کی میاتاقش رفت. حجم تمام زجرها به
 کردم و نه درو. یبود که نه حسش م یزیا

م و . پنجره را باز کردشدیم دهیساعت م ک پتک بر سرم کوب یه هاعقرب یصدا
 .دمیکش قینفس عم
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سم باال آمد ول یکم تازه  را باز کند. مینفس روزها یب یانقدر نبود که گره  ینف
عقربه ها را لحظه به لحظه  نیهم دیو حاال با به نبود بهمن عادت کرده بودم

 کی یبرا یکه حت یت، خون کستتکه از خون اوستت یکردم تا فرزند یمرور م
ستنش  شت عمر حس خوش خوا ست، که نگذا دوام  روز کیلحظه مرا نخوا

 بود.  یسراسر تلخ میبگذارد که برا ییایپا به دن اوردیب
را آورده بودم، دستتت دراز کردم و کتاب  میفقا کتابها لمیاتاق رفتم، از وستتا به

به  نبود که یکی ینمش ولبار بخوا نیهزارم یرا برداشتتتم تا برا جنگ و صتتلح
 یندارد، مهرش رو یصتتلحش فرق ایزند جنگ  یرقم م ریتقد یوقت دیمن بگو

سف شودیات آنچنان حک م یشانیپ ست بگ دیکه اه پرام  سال یرید ح و اه 
 . یگرم محکوم به شکست

شتتدم، به ستته حباب ر*ق*صتتان  رهیافتادم و به لوستتتر خ دیتخت ستتف یرو
را رنگ نزد و من باور کردم محکوم به بودن  میرنگها روزها یرنگارنگش. شتتاد

 کند. یم یستیمرا محکوم به ن تیهستم که در نها یبا آدم
××××× 

سع یکیتار در شتم، تمام  شپزخانه گذا  یمر بود. بث یب دنیخواب یبرا میپا به آ
 ارخاند. یرا م اهیاهار نفره نشتتستتته بود و کالف ستت زیم یپشتتت صتتندل یب

 یشد، نگاهش انقدر دور بود که حت دهیاشمانش کشکالف به  ینگاهم از رو
 .دیمرا ند

  ؟یب یب یداریارا ب-
 را در کالف فرو برد. کیآنکه نگاهم کند م یب
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 ببافم.  اهیبچه س یدوست ندارم برا-
 نشستم. زیپشت م شینگاهش کردم و روبرو نیغمگ

 . یدینخراون  یکالف رو برا نیشما که ا-
ت قور یو کالف ادامه داد. آب دهانم را به سخت کیم یزد و به باز یتلخ لبخند

 .دادم
 . یب یخوامش ب یمن نم-

 نکرد. نگاهم  یباال آمد ول سرش
  ؟یمطمئن-
 . شدیحک م زیکرد همه ا یموافقت م یب یگرفتم، اگر ب یسوالش جان تازه ا با
 مطمئنم. -

 . گذاشت اهیکنار کالف س ز،یم یدر آورد و رو سهیرا از ک دیسف کالف
 ... یدکتر ول میریفردا م-

 " یب ی"تو رو خدا نگو نه ب ختیفرو ر قلبم
 گ*ن*ا*هه؟  یدون یم-

 دو دو زد. دیو سف اهیکالف س نیشد. اشمم ب نیسنگ قلبم
 . یب یب رمیم یممن با اون -
سه هم یم- شنت م نیدونم، وا دخترم به من  یدون یکنم، خودت م یدارم رو

 نداره. یتیمربوط
 ینگاهش رو .خستتته شتتدم، دستتت دراز کردم و کالفها را برداشتتتم شیباز از

 نشست.  میدستها
 .شمینم مونمیپش ،یب یخوامش ب یمن نم-



wWw.Roman4u.iR  280 

 

×××× 
کنم، بغض خرانگ خواستتت فرار یفقا دلم م میآمد رونیاز مطب دکتر که ب

 . زدیشده تمام تنم را انگ م
 نیستتنگ یب یو بمبک  یاادر را پرت کردم رو م،یدیبه خانه رستت یک دمینفهم

 همان مبک نشست.  یرو
 تو رو خدا.  ،یب یب-

 گره خورد.  شیابروها
 . یشیبچه دار نم گهید شیگفت بنداز ؟یکر بود-

 را گرفتم.  شینشستم و دستها شیروبرو
 نگفت حتمًا. ،یب یب دیگفت شا-

 شد.  بلند
دکتر زد  که ییحرفا نیبا ا ینبود ول یته دلمم راض ،یبکن نکارویا دمیاجازه نم-

 ذارم.  ینم
 دنبالش راه افتادم. به
  ؟یب یب رمیبم یخوایم-

 و غضب آلود نگاهم کرد. برگشت
فت ن- چه ا یستتتیتو ملت ناقص کن یخوا یم ،یاون ب  یطالق م ؟یخودتو 

 بعد طالقتو بستون. منم بچه رو برات ادیب ایطفک معصوم به دن نیبذار ا ؟یخوا
 اته؟  گهید رمش،یگ یم

 . اهشیس یشستم و انگ زدم به مانتو ن شیپا یجلو
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 . رمیم یمن با اون باشم م ،یب یب-
 . دیرا کش شیپا
  ؟یشنفت ،یذارم خودتو ناقص کن ینم-
 . شیدستم حلقه شد دور پاها نباریا

 .دیبه خدا گفت شا د،یگفت شا ،یب یب-
 گذاشت و بلندم کرد.  میدستها یرا رو دستش

 یگیاونوخت م یکن یم دایپ رادیو ا بیع پس فردا هزار تا ،یخام ،یتو جوون-
 کردم.  یاه غلط
 انداختم.  نیی. سرم را پارمیرا بگ میاشکها یجلو نتوانستم

 بهتره؟  نیا ده،یم لتیجنازم رو تحو-
 و سرم را بلند کرد. دیصورتم کش یرا رو دستش

هر  بذار بعدش نیکنه، تو فقا بارتو زم تتیذارم اذ یمونم، نم یم شتیمن پ-
 بکن.  یدوست داشت یکار

گاهش ااره ا ن ند د یکردم،  باره  دنینداشتتتم؛ هر ا ظه اش  یدو او هر لح
 جان دادن. یلحظه  یبود به اندازه  یعذاب

  ؟یدیقول م-
 . دیخند

 .دمیقول م-
سرم در حال انفجار  ونیزیتلو یمبک روبرو یاتاقش رفت و من رو به شستم.  ن

نام بچه که دامنم را انگ زده بود و به  یاز موجود ،یحستت یبود، از فکر، از ب
 کشاندمش.  یبه دنبال خود م دیبا
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 آورد. رونیاز اتاق سر ب یب یب
 اههیگمش کردم، فقا ستت یانگار ؟یدیمنو ند دیتو کالف ستتف دیخورشتت-
 .نجاسیا

××××× 
 زد  ادیو فر که هجوم آورد طرفم دیلرز یم دنشیاز د میهنوز دست و پا

 . یخودت رو وبال کن یخواست یمگه نه؟ م یرو کرد نکاریمخصوصًا ا-
 .دیبلند خند یعقب رفت و با صدا یقدم

 . شیندازیخانم، م یکور خوند یول-
 از کرد.ب دنمینفس کش یبرا یراه یبه سخت میگلو بیو س دمیاسب وارید به
 جلو رفت. یب یب

 .میحرف بزن نیبش ایب-
 صورتم گذاشتم.  یزد که دستم را رو ادیفر آنچنان

بچه رو  نیاگر ا ،یخانم شتتکوه گمیم یا نیندارم، گوش کن بب یحرف من-
نم ک یم یواال کار چ،یکه ه یمستتخره تو گرفت ینوه  نیو طالق ا دیستتقا کرد

 بدم.  لتیکه حداقک جنازه اش رو تحو یهر روز دعا کن
 آرام گفت یبا همان صدا یب یب

 . میحرف بزن نیگفتم بش-
عد آرا رهیخ بهمن گاهش کرد و ب ظه ان فت. هر لح بک ر به طرف م که  یم 
بهمن در لحظه  یصدها صدا را در ذهنم منعکس کرد، صدا دمیرا شن شیصدا

 که نبودم را رقم زد.  یلحظه ا

http://www.roman4u.ir/


 283 فردا زنده میشوم

شاره ا شیروبرو یب یمبک لم داد و ب یرو ست، ا ش ش ین . نمیبه من کرد که ب
 مبک از بهمن نشستم.  نیدورتر یرو
 بچه رو بندازه. دیدختر با نیا ست،ین یحرف چیه یجا ،یب یب نیبب-
 داد. هیمبک تک یآرام به پشت یب یب

 . شهیناقص م نییگفتن اگه بچه رو بکشه پا ب،یبردمش طب-
 بهمن باال رفت. یصدا 

 رو نکنه. نکاریخواست ا یخب به من اه، م-
با  یول کردیشتتدنش را منعکس م یعصتتبان ،یب یب یدر اشتتمها دهیدو خون

 آرامش ادامه داد. 
 .چینخسه بپ دیبعد واسه خورش گمیم یمن ا نیبب ریگوش بگ اول-

آمد.  یرفت و م یم یب یبهمن و ب نیدر ستتکوت نگاهش کرد. نگاهم ب بهمن
 نداشتم.  یو خستگ یزاریجز تنفر، ب یحس چیه
اتو باب یتو که بلد ت،یدنبال زندگ یریمونه، تو هم م یمن م شیپ دیخورشتت-

  ام روش. گهیهفت ماه د یگرفتار کن
 .دیشده اش غر دیکل یدندانها انیاز م بهمن

 بشه؟  یکه ا-
  ؟یندادن وسا حرف بزرگترت نپر ادیساکت جوون، بهت -

 . شیموها یکرد و انگ زد ال یدندون قرواه ا بهمن
 . دیبه خورش شیدیاومد م ایبچه به دن یوقت-
 ؟کنم اهیبچه ستت هیخوام شتتناستتنامم رو با  یبگم نم یآقا جون، به اه زبون-

 اومده تو شناسنامم و بهش گند زده بسه. نیکه اسم ا نیهم
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  دیسر تکان داد و خند یب یب
رو  ارهذیم یتو صدتا بچه هم داشته باش دمیکه من د یاون ؟یناراحت یتو از ا-

 اشمش که م اًل تو رو بقاپه. 
نگفته  یچیشتتناخت و به من ه یبهمن را م یمعشتتوقه  یب یباز ماند، ب دهانم
 بود. 

 دستش را باال گرفت و دانه دانه شمرد.  یب یب
دومندش به بابا و مامانت  ن،یتا بارشو بذاره زم یاینم دیاولندش سرار خورش-

 ایبچه به دن یحامله ستتت، ستتومندش وقت دیخورشتت یگینم یتنابنده ا چیو ه
سنامه  یایاومد م ش یدیبچه رو م یشنا  که یدیاهارمندش برگه م د،یبه خور
شبچه ب ِی همه ا و  یدیم قشپنجمندش طال ،یندار یحق چیو تو ه دهیا خور

 .شهینم داتیپ گهید
 و سرش را تکان داد و بلند شد. دیبلند خند بهمن

 رسه؟  یبه من م یوسا ا نیا یخب خانم شکوه-
 .ستادیبهمن ا یصاف روبرو یبا شانه ها یبلند شد ول یبه سخت یب یب

 ،یآورد شتتونیستتر کاستتب ییهاگم اه بال یاولندش به بابا و مامانت نم-
رو تو آب نمک  گهید یکیستترت  ریو ز یگرفت دویخورشتت گمیدومندش نم
هَمش  . ازیکشیشرکت و به گند م یدار نجایا گمیسومندش نم ،یگذاشته بود

سم گمیمهمترم به بابا و مامانت نم شته، بچه داره، ا شوهر دا  شاون نم َکرَدت 
  شه؟یم یاکه  یدون یبدجور در رفته که اگر بگم م

 اانه اش زد. ریمبک نشست و دستش را ز یرو
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اون ماه  و ینیپشت گوشتو بب دیبا یاه ند یطالق بد دویاگه بگم اه خورش-
 . ینیرو بب یریکبیطلعت ا

ستها بهمن شم و د صورت قرمز از خ شده به ب یبا  شت   یماند. ب رهیخ یب یم
 موز برداشت و گرفت طرفش.  وهیاز ظرف م یب

   ؟یخور یم-
 . دیکوب نیرا به زم شیپا کیمحکم  بهمن

 زن؟  یخوا یاز جونم م یا-
 آرام موز را پوست کند  یب یب

شته باشه، دومندش خورش تیاولندش ترب- و خوام، از ت یبا بچه اش م دمویدا
 . ستین یادیز زیشناسنامه و گم کردن گورت، ا هیهم 

 گرید یواریبه د یگاه و وارید نیبه ا یطول و عرض هال را راه رفت، گاه بهمن
خورد.  یبهمن در ستترم تاب م یاز زندگ یب ی. حجم اطالعات بزدیمشتتت م

 سوخت  یدلم نم گرید یحت یزن فروخته بود ول وهیب کیبهمن مرا به 
  ؟یشد، فکراتو کرد یا-

 .یب یبرگشت رو به ب بهمن
 یسمحق و حقوق واسه بچه بکنه، حق نداره ا یبعدًا حق نداره ادعا یباشه ول-

 از من ببره، اصاًل بهش بگه من ُمردم.
 . دیخند یب یب

بشتته، اه  فیانقده داره که تو رو حر شتته،ینون خور تو نم دیخورشتت یبچه -
 . یراحت باشه تو واسه اون ُمرد التمیبرسه دست دراز کنه جلوت؛ خ

  ؟یخانم ا نیا ی هیمهر-
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 یبرد ول یم را نماستتمم را برد. قباًل استتم یمدت نه نگاهم کرد و نه حت تمام
بود و من با وجود غم کهنه  زاریهم ب دنمیحاال از د یکرد، ول یحداقک نگاهم م

 شود.  یدارد حک م زیشده در دلم خوشحال بودم که با وجود بچه همه ا
 مال خودت. -
 . دایدرست نکن گهیبامبول د هیپس فردا  ؟یب یحله ب-
 دیمامانت بگو برات دعا کنه شا نه من، برو و به ییکه اهک کلکه تو یبرو، اون-

 .یآدم شد
 .دیرفت و در را به هم کوب رونیتوجه ب یب بهمن

××××× 
نه آرزو، هر ا یرو دوا نم ی"درد گاه م نیبه ا یک ها یماه ن که   یکنم جز ل

 " نمیب ینم یچیه یدلتنگ
شد بدون ا یالهه  یصدا ست دراز کردم  نکهیناز که بلند  شم از ماه بردارم د ا

 .را برداشتم یگوش ،یکتاب تفکر منف یو از رو
 بله؟ -
 ها.  شهیم خوابیبچه شبها ب ؟یداریموقع ب نیتا ا یا یبرا-

 .میروزها نیدوست ا یبرداشتم و حواسم رفت پ میاز قرار دوست قد اشم
  حانه؟یر یاند تا بچه دار-

 .دیخند بلند
 نسبتشون خواهر برادره.  یول شنیم ییهفت هشت تا هی یا-

 گشاد شد.  میااشمه
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 ؟یواقعًا هفت تا خواهر و برادر دار-
 .پر سرو صدا هستن یادیفقا ز زم،ینه عز-
 شاگرد اول کالس.  کارت داشتم-

 لقب عادت کرده بودم.  نیروزها به ا نینشست، هر اند ا میلبها یرو لبخند
 جونم؟ -

خواستتت نه گوش ستتپردن.  یدل ستتپردن م شیصتتدا ش،یستتپردم به صتتدا دل
صالبت ول شیصدا شته بود نکهینرم بود و با ا یپر شعر  وانید شهیهم میهم ر

ستش بود. حت یکی شعرا در د سات یاز  ستند در یاز او م ریسخت گ دیا  خوا
شعر بخواند و او آنچنان م ستراحت  س یزمان ا  رویرا ز یخواند که قلب هر ک

 ما شد.  نیب یو دوست ییشعر خواندن باعث آشنا نیکرد؛ هم یم رو
 با او ی، دو صتتندلکردم هیگر اریاخت یخواند و من ب ینیکالس شتتعر غمگ در

 ام بلند نشود.  هیگر یکردم صدا یم یخواند و من سع یفاصله داشتم، او م
شتتعرش را به من داد تا تمام  وانیکه د دمیاز کالس نام شتتاعرش را پرستت بعد

 ما شد.  یکیو نزد ییباب آشنا نیو ا اشعارش را بخوانم
 بهم برسون.  گهید یتا هفته  یول ارمی، جزوه رو برات مهباش -
 حتمًا.-

ش من که بن بستتت یزندگ ی. بن بستتت بود، م ک کواه ستتتادمیپنجره ا یجلو
 بود. یسنگ

  ش؟یخون یبرام م-
 . دیخند

 شعر؟  نیاز ا یخسته نشد-
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سر ،یسنگ واریتلخ بود به د لبخندم سبو ستادهیدرخت ا ریکه ز یبه پ  گارید و 
که تنها  یارار برق ریسر برسد، به ت یو مراقب اطرافش بود مبادا کس دیکش یم

 و کوتاه بود. کیتنگ و تار یکواه  ییروشنا
 . زنهیرقمش م ریتقد یداره وقت یبیحس عج ییتنها-

صدا اند سکوت کرد و با  سنگ ییلحظه  ست  میشانه ها یرو شینیکه  ش ن
 جواب داد. 

 یادد حیترج ،یپدرت نمون یخونه  یددا حیتو ترج ستتتت،ین ریتقد ییتنها-
 کیبه  یداد حیو حاال ترج یازدواجت رو به هم بزن یداد حیترج ،یازدواج کن

 حاتتیترج نیا یجاها یلیدرستتته خ ،ی. درستتته خستتته ایوجود جون بد
که استتمش تو  یتا با کستت یتنها باشتت یدیم حیحاال هم ترج یول یشتتکستتت

 .رتیتقدتوئه نه  حیترج ییپس تنها نامته،شناس
 گرفت.  یعمق قلبم را نشانه م شیحرفها شهیهم

 حانه؟یاند سالته ر-
 . دیخند یمیمال یصدا با
 سال، دو سال ناقابک.  ستیتو هجده سالته من ب ؟یپرس یاند بار سنم رو م-

 کرد گرفتم. یله م شیپا ریرا ز گارشیاز پسر که س اشم
 پس ارا من انقدر از تو عقب ترم؟ -
 یز. مطمئنم رویکن یتجربه م یو دار یو فقا تجربه نکردت ،یستتتیعقب ن-
 . یدیو تو درسم م نمیش یرسه که من جلوت م یم
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نش نشستم و روش وتریپشت کامپ یصندل یفکرش هم خنده دار بود. رو یحت
 .کردم

به  یتو یول فتهیاتفاق تو درستتمون ب نیا دیشتتتا- حرف زدن و اونطور که تو 
 نه. یکن ینگاه م یزندگ
 بعد آرام گفت یلحظه سکوت کرد، کم اند

ش یزندگ-  یزنده نباش، زندگ گه؛یکس د چیبه خاطر خودت نه ه د،یکن خور
 کن. خداحافظ.

 لب زدم  آرام
 خداحافظ.-
 . دیرو تموم کن قیتحق نیزحمت شما ا یب یخانم بهرام-

 که دست استاد بود را گرفتم. یزرد رنگ ی پوشه
 وقت دارم؟ یاشم استاد، تا ک-
 .دیبد کیا اند روز، قبک از امتحانات تحوفق-
 اشم. -

شتم صندل برگ سم را  که دیچیدر کمرم پ یباره درد کیرفتم که  یو به طرف  نف
صندلدیبر شت  شدم؛ درد ب اریاخت یبود انگ زدم و ب میکه جلو ی. به پ ه خم 

 یسع را پاو کردم و میشانیکه آمده بود رفع شد. عرق نشسته بر پ یهمان سرعت
زدم به  انگ اریاخت یب د،یچیدرد در کمر و دلم پ نباریکه ا ستمیصاف باکردم 
 بلند شد.  ادشیفر ی. صداایرو یشانه 

 اته؟ شونه ام شکست. -
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سخت از شد و من به  سرم را بلند کنم. درد قطع  ستم  شرم و درد نتوان  یشدت 
 کرد.  کیسرش را نزد حانهیرساندم. ر یخودم را به صندل

 اته؟ -
 سرم را بلند کرد و یه حمله کرد و من نتوانستم جواب بدهم. به سختدوبار درد
 بلند شد.  شیاز جا عیسر دنمیبا د

 . رونیو ببرم ب دیخورش دیاستاد، من با دیببخش-
 شتری. شرم و خجالتم بدمیچیدر اادرم پ شتریشد و من خودم را ب کینزد استاد
 کرد تا درد. یآبم م

 شده؟  یا-
 . دمیکوب یصندل یرا به جا کتاب میشانیمن از درد پ نگفت و یزیا حانهیر

 جواب دهد استاد شتابزده به طرف در رفت. حانهیر نکهیا بدون
 زنگ بزنم اورژانس؟  یخوا یم رون،یببرش ب ایب-
 کرد جواب داد  یرا جمع م میهمانطور که کتابها حانهیر
 هست.  نینه، ماش-
 واریاز شدت درد به د دهیبه در نرسبلند شدم.  یرا گرفت و به سخت میبازو ریز

 .دمیآرامش را شن یانگ زدم. صدا حانهیو دست ر
 . یعل ای-

 اشاره کردم. فمیکه باال آمد به ک نفسم
 . یب یزنگ ... زنگ بزن ب-
 زنم. یتو راه زنگ م م،یبر ایحاال ب-
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 . افتادنم را گرفت یجلو حانهیو هر بار ر ستمیبارها مجبور شدم با نیماش تا
 شروع شد؟  یدفعه ا کیارا دردت  ؟یشد ینجوریو ارا ات-

ش یصندل یرو سته  دمیعقب دراز ک شت  شهیش یباال یو به د انگ زدم. پ
 . دیچیآف در گوشم پ کیت یفرمان نشست و صدا

 درد. نیا ستین یعیآخه طب-
 بلند کردم تا بشنود. یرا به سخت میصدا

 کنه. یول م رهیگ یم یده روزه ه-
 بوق گذاشت.  یپدال فشرد و دست رو یرو رشتیرا ب شیپا
 .مارستانیب یرفت یم دیبا ،یفکر یواقعًا که ب-

از آنکه از حال  شینگذاشتتت جواب دهم. کم کم همه جا را مه گرفت و پ درد
 کرد. یصحبت م یب یکه با ب دمیرا شن شیبروم صدا

کردم. ا باز ر نمیسنگ یپلکها یال شدیم دهیام کش یشانیکه بر پ یبا حس دست
 گذاشته بود کم کم واضح شد. میشانیپ یمحو شهره که دست رو ریتصو

 مامان کواولو؟  یش داریب یخوا ینم-
صدا ییجا از ست  شن ینوزاد ی هیگر یدر دور د شن دم،یرا  صدا همه  دنیبا 
سر ادمی زیا ستم  شوم که ز عیآمد. خوا شکمم آنچنان درد گرفت که  ریبلند 

 ناله ام بلند شد.
 شانه ام گذاشت. یتش را رودس شهره

 .شهیهات باز م هیآروم، بخ-
  ؟یا یبرا هیبخ ه؟ی"بخ
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پا اشم گرداندم سمت در.  ی. با صدادیرس یهنوز هم به گوش م هیگر یصدا
 شیو از اشتتمها دیخند یم حانهیبه ستتمت تخت آمدند. ر حانهیو ر یب یب

 دیبه ذهنم رسکه  یزیا نی. شهره پشت تخت را باال آورد. اولدیبار یم یشاد
 .دمیپرس یب یاز ب

 سالمه؟  یب یب-
 گذاشت.هم  یرا رو شیو اشمها دیخند

  ه؟یسالم سالم، حاال حدس بزن بچه ا-
مردانه  دیداشتتتم شتتا یکردم اگر برادر یبرادر داشتتتم، حس م یآرزو شتتهیهم

شتم م شمم نم دیشا ستاد،یا یپ  نیآمد. تمام ا یانقدر کمبود محبت پدر به ا
ف بر خال نکهیاز ترس ا دیبچه را بگو تیر بار دکتر خواستتت جنستتاند ماه ه

 دختر باشد مخالفت کردم.  میآرزو
 نخواهد بود.  لمیام طبق م یدانستم م ک تمام اتفاقات زندگ یدلم م ته
 دختره؟ -
 . دیرا در هم کش شیلحنم اخمها ازیب یب

 دختر بده؟ -
 سوالش مطمئن شدم بچه دختر است.  از
 دبخته. ب ست،یبد ن-

 که تا به آن لحظه متوجهش یگره خورد. به طرف تخت کواک شتریب شیابروها
شده بودم رفت. وقت ستها ین شمم به کواکتر شید  یودموج نیکه باال آمد ا
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 دهینکه شتت ییبلند تر از تمام صتتداها ییبودم افتاد، با صتتدا دهیکه تا آن زمان د
 بودم. 
 . دیصورتش کش یرو دست

 قشنگ باشه، دختر و پسرم نداره.  دیبانوشت آدم  یشونیپ-
 بچه برداشت و به من دوخت.  یرا از رو نگاهش

 نوشتش خوب باشه. یشونیدعا کن پ ،یمادر هی گهیحاال د-
 یحستت چیه یکه نه ماه ب یرا در آ*ر*و*شتتم گذاشتتتت و من به بچه ا نوزاد

 ااش ب یپر پشت مشک یو موها یمشک یکردم. ابروهاحملش کرده بودم نگاه
زنده کرد.  میاو را جلو ریبهمن بود که تصتتو هیانقدر شتتب یذغال یآن اشتتمها

ظه او را جلو نیکه از ا یتشتتتابه نیاز ا ختیقلبم فرو ر عد هر لح  یبه ب
 کرد.  یم ریتصو میاشمها

 داشتم، شاد نبودم، م ک پرواز در خلسه بود.  یگنگ حس
ام فرو  نهیدر ستتبود که تا ب*ر*لش کردم آرام گرفت و ستترش را  نیا بیعج 

 کرد. 
 انگشتم را در مشتش فشرد.  عیسر دم،یدست کواکش کش یرا رو انگشتم

 بچه ات پسره. -
 و لبخند به لبم نشست.  ختیبه قلبم ر یشاد یب یحرف ب با
 گرسنشه.-
 نگاه کردم.  یب یبه ب جیگ
 کنم؟  کاریا دیبا-

 شد.  کیبه من نزد حانهی. ردندیصدا خند کی همه
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 بشه.  ریبزنه  س کیتت رو بذار دهنش مانگش یچیه-
سر پا خجالت ش نییزده  صورت   ادمیحرفها را از  نش،یریانداختم که نگاه به 

 ارخاند.  یم ام نهیبرد. هنوز صورتش را در س
 . دیصورتش کش یدست رو شهره

 باباشه.  یاش کپ هیلب و دهنش شکک توئه، بق-
ار پوستم حس کردم. پرست ریرا ز یگره خورد و تلخ میبردن اسم بهمن ابروها با

 وارد اتاق شد. 
 . رونیب دیلطفًا بر-
شروع کرد به آموزش ا با ستار  شدند و پر ش نکهیلبخند خارج   ریاطور بچه را 

 بدهم. 
 گرفته ام از اتاق خارج شد. ادیمطمئن شد که  یوقت

ست ینگاه م شیبه لبها  شده بود و د  صورتش یکه رو یکردم که اطور جمع 
 ه بود. گذاشت

 نیاول یکه از وجود من بود. برا یموجود کواک از بطن من بود، تنها کستت نیا
و به خودم  دمیچیدورش پ شتتتریبار احستتاس کردم دوستتتش دارم. دستتتم را ب

، کواکش یبه وجودم، دستتتها شیوابستتتگ ش،یلبها یکردم؛ گرما کشینزد
 واکانسان ک نیرو کرد و حس کردم هم رویقلبم را ز کبارهیآرامش اهره اش، 

 خواهم.  یم یزیاز هر ا شتریرا ب
 . ختیصورتم ر یرو اریاخت یب اشک

  ؟یتو پسر مامان-
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 یکه حت یآمد خودم جا خوردم. من، من میبه لبها اریاخت یلفظ مامان که ب از
انستتان به من وصتتک  کی یمادر بودم و زندگ کینداشتتتم حاال  دیام میبه فردا

 بود. 
ست، فر ادیفر دلم شاد یدایخوا پر از دعا تا به گوش خدا برسد،  یادیفر ،یاز 

 باشم.  یبماند، تا مادر خوب میتا حفظش کند، تا برا
 من االن مادر توام.  شه؟یمن مادرتم کواولو، باورت م-

 یاه م دیرا باز کرد. انگار واقعًا فهم شیرا برگرداند و اشمها شیرو یا لحظه
باره ستترش را به ستتمیگو در آ*ر*و*ش  یبچه ا یو من به تابلوام برد  نهی. دو

 ماندم. رهیبودند خ ختهیآو وارید یمادر که رو
 . دمیمن مادرم رو ند-

 زد ماند.  یکه به فرزندش لبخند م یمادر یلبها یرو اشمم
 کرد؟  ینگاهم م نطوریاگر مادر منهم زنده بود هم-

ش دستتت یارخاندم و نگاهش کردم، به خواب رفته بود. دستتتم را  رو ستتر
 . دمیکش

 بخواب کواولو، بخواب. -
شد و د یصدا ضرب باز  ش یاهره  دنیدر که با   کیرا زاام  یبهمن، تمام خو
 کرد.

بچه اومده؟  یبرا یعنیکردم"  ینمماندم، حضورش را درو شیبه اشمها رهیخ
که هر لحظه از حسم به او شگفت زده  یاز ترس از دست دادن کس ی" لحظه ا

 ام فشردمش.  نهیبه س شتریشدم ب یم
 به من نگاه کرد.  رهیوارد شد. خ یب یسمت تخت آمد و پشت سرش ب به
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  ؟یدونست یمرده و زنده ات دردسره، م-
ست که خ شیرو نگاهم ش  یشاد یبود و برق روزها شهیسرحالتر از هم یلین

 زد. یکه گذرانده بود در نگاهش جرقه م
 . دیرا فهمنگاهش کردم. سوالم  دهیکردم و ترس یب یبه ب رو
ضا ؛یشد یم نیسزار دیبود، با دهیسر بچه ارخ-  دیشوهرت با تیگفتن ر

 خبرش کنم.  باشه مجبور شدم
سرم خ نییرا پا سرم صورت کواک پ سات  رهیانداختم و به  سا ماندم. تمام اح

 جز احساس تعلق به دستها و وجود کواکش.  دیخوبم پر کش
 دارم. ونگ ونگ بچه ن یحوصله  ،یخوبه که زنده ا-
 شد.  کینزد یعصب یب یب

 . رونیبرو ب ایب-
شها یسع شنوم، نب میکردم گو شم انمیرا ببندم تا ن شده بود و ا شت  ز . قلبم م

 پسر کواکم بر نداشتم. 
 . دیخانوم؟ جونش رو به من بدهکار یب یارا برم ب-
تلخ  رشیش زه؟یسر زائو زهر بر دیآدم نبا یستیملتفت ن گم،یم رونیبرو ب ایب-
 . شهیم

 .دمیپوزخندش را شن یصدا
قدر بن ،یب ینترس ب- چه رو شتت هیان تا ب که ده  قدر بهش داد ریداره   یبده، ان

 خورده که دو برابر شده. 
 . اورمیشهره باعث شد سر باال ب یصدا
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 رفته؟  ادتیهات  دهید ای یدیشما تا حاال زن حامله ند-
 . قلبم را فشرد یب یب یبهمن گره خورد و صدا یابروها

 یکنه بپرس وخت یماهه تو خونت داره تنه گنده م شیکه شتت کهیبرو از اون زن-
 نه، بعدش دهنتو وا کن.  ایحاالشو داشت  ککیبارداشت ه

 رفت. یب یبرافروخته سمت ب یبا اهره ا بهمن
  ؟یکش یسرو م میتو زندگ یبه اه حق-
 ریو به ختو رطالقشو بده  ته،یسرم تو زندگ رمیطالق دخترمو ازت نگ یتا وخت-

 ما رو به سالمت. 
 کرد.  برگشت و غضبناو نگاهم بهمن

 فردا.  نیهم-
 . دیغر یب یب

 . بیداره نانج هیبخ -
 نگاهم کرد.  رهیشد و خ کینزد بهمن

 . یکه نخورد بیغ ریت ،یتون یم یراه بر یبخوا ار،یبهوپانه ن-
 با عصا زد به پشتش.  یب یب

له،یا یتو بخور بویغ ریت- نگ م گم؛یم رونیبرو ب ایب شتتتال  زنیرب زنمیواال ز
 کنن.  رونتیب

 تر شد.  کینزد الیخ یب بهمن
 م ک آدم راه... یهفته تا بتون کیهفته، فقا  کی-

. از نگاهش شدیبازتر م شیصورت بچه ماند، هر لحظه اشمها یرو نگاهش
حرف دستتت دراز کرد.  یام پنهان کردم؛ ب نهیو صتتورت بچه را در ستت دمیترستت
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ستها یولکردم بچه را دور کنم یسع شار د س شیاز  ف س دمیتر سرم به پ یبیآ
شتتک شتتد و بهمن بچه را در آ*ر*و*ش گرفت، با فاصتتله از  میبرستتد. دستتتها

 . شبدن
 شد و من با ترس نگاهش کردم. سر در گوشم آورد.  کینزد یقدم شهره

 نگو، نذار حساس بشه.  یچیه-
 ینگران به حالت صتتورت بهمن نگاه م یب یبود و ب ستتتادهیدر ا یجلو حانهیر

 کرد. 
 یحرف به بچه نگاه کرد. دستتت رو یکامک ب ی قهیده دق قه،یدو دق قه،یدق کی

 . دیدستش کش
نکند بچه را آزار دهد. از  دمیکشتت یآرام نفس م یحت م،یحرف نزد چکدامیه
حمله  یآمد؛ هر لحظه مقاومتم در وستتوستته  یبر نم یزیمرد جز آزار ا نیا

 . شدیگرفتن بچه از او کمتر م کردن و
انداخت و  یب یهوا در آ*ر*و*ش ب یکردم بلند شتتوم که بهمن بچه را ب یستتع

 رفت. رونیحرف و با عجله از اتاق ب یب
از  یول دمیفهم ی. حستتم را نممیهمه در ستتکوت به هم نگاه کرد قهیاند دق

 کرد دلم آشوب شد. یم دادیب یب یکه در صورت و نگاه ب یا ینگران
 یم وارید کیستترام یناخنش را رو حانهیو ر دیجو یرا م نشییلب پا شتتهره

 . دیکش
سه م نیب نگاهم شوبه را از من دور  نیا یکیکه  دیام نیبه ا دیارخ یهر  دل آ

 کند،
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 .اوردمیطاقت ن آخر
 کرد؟  ینجوریارا ا نیبگه، ا یزیا هی تونیکیتو رو خدا -
و دستم را  نشستم یبه سختتخت نشست.  نییحرکت کرد و پا نیسنگ یب یب

شا یرو شتم  سر کرد،یطاقتم م یکه ب یدرد دیشکمم گذا شهره  شود.   عیکم 
 مرا خواباند. 

  ؟یدار هیبخ یفهم یم ؟یشد وونهید-
 دستم را گرفت.  یب یب

 و رفت.  دینباش، فقا بچه رو د یزینگران ا-
 نفس لب زدم.  یب

 کرد؟  ینجوریپس ارا ... ارا ا-
 ه شهره انداخت و سرش را تکان داد.ب ینگاه یب یب

 . ستین یزیا-
 .شد کینزد حانهیر
  ه؟یحرفها رو، اسم دامادم ا نیول کن ا-

 اخم کرد. شهره
 من که دست به نقدترم. ؟یبر یخوا یم ومدهین-
 لبخند زد.  یب یب

  ؟یباردار-
 جون که هنوز عذبه.  حانهیمن حداقک شوهر دارم، ر ینه بابا، ول-
 به کمر زد.  دست حانهیر
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نداره خانوم خانوما، اگر من نبودم ا االتیخ- خانوم خانوما وستتا  نیبرت 
 کردند؛ حق آب و گک دارم. یکالس وضع حمک م

 یرا م گریسال است که همد یکردند که انگار سالها یم یبا هم شوخ یطور
بم ل یشتتده بود لبخند رو جادیا نشتتانیروزه ب کیکه  یتیمیشتتناستتند. از صتتم

 حرف را عوض کرد.  حانهیکه ر دمیفهم ینشست ول
 به من کرد. رو
 اسمش؟  د،یخورش ینگفت م،یکش یحاال بعدًا قرعه م-

ا به استم پستر اصتاًل. ب یفکر کرده بودم ول ادیفکر کردم، به استم دختر ز یکم
 کردم بچه دختر است. یتمام مدت فکر م یپسر داشتم ول یآرزو نکهیا

 رد. ک ید به لب به صورت پسرم نگاه منشست که لبخن یب یب یرو نگاهم
 انتخاب کنه. یب یاسمش رو ب-
 سر بلند کرد.  یب یب

 من انتخاب کنم؟  یدیارا من، تو نه ماه سر دل کش-
 خوام.  یم نطوریمن ا ،یب یکنم ب یخواهش م-

به  ی. کمدمیاشتتمانش د ین یشتتد و عشتتق را در ن قیعم شیلبها یرو لبخند
 کرد.  صورت بچه نگاه

 . عادیم-
 . دیکوب را به هم شیفکر کردم، به دلم نشست. شهره دستها یکم

  ؟یب یب یشد یامروز-
 دست شهره زد.  یآرام رو یب یب
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  ؟یفکر کرد یا دهیورپر یا-
 به من کرد. رو
  ؟یدوستش دار -

  لب تکرار کردم ریلحظه به صورت بچه نگاه کردم و ز اند
 . عادیم-

به او م بیعج عده دیآ یحس کردم  عده  ی. او و  یآرامش من بود، و
 را داشتم.  شیهر آنچه آرزو یشاد، وعده  یروزها یوعده  م،یخوشبخت

 عاشقشم.-
×××× 

 زد. تیاز سر رضا یکردنم لبخند نهیدکتر در حال معا
و تستتت  دهیپستترتون رو هم صتتبح دکتر د ،یروبه راهه خانم بهرام زیهمه ا-

 گوشش خوب بوده. 
 دهیبرق را در اشتتمانش ند نیوقت ا چینگاه کرد. ه عادیبا عشتتق به م یب یب

 بودم. شهره لبخند زد.
 خدا رو شکر. -

 به دکتر کرد.  رو
 دکتر؟  شهیمرخص م یک-

 کرد.  زانیتخت آو نییاارت را به پا دکتر
 فردا. -

بستتته شتتدن در را گرفت. با ورود بهمن  یجلو یرفت و دستتت رونیاز در ب دکتر
نشست. ناخوداگاه دستم به طرفش  عادیم یرو عیهم سرو نگا ختیقلبم فرو ر
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و متوجه نشتتدند که من  کردندیبه بهمن نگاه م حانهیو ر یب یب یدراز شتتد ول
 تابم. یدور نگه داشتن پسرم از بهمن ب یبرا

. ادستیسرش ا یرفت و باال عادیکلمه حرف به طرف تخت م کیبدون  بهمن
اشتتم بر  عادیلحظه هم از م کی یدر ستتکوت گذشتتت و بهمن حت قهیاند دق

 نداشت. 
 . ستادیا عادیتخت م گریو طرف د شیبلند شد و روبرو یب یب

  ؟یخوا یم یا-
 صدا بلند کرد.  یب یپلک نزد. ب ینگفت، حت یزیا بهمن

  ؟یخوا یم یا دمیپرس-
ند کرد از ا یوقت رو شتتتد، اشتتتک در  رویقلبم ز دمیکه د یزیستترش را بل

 نجوا کرد.حلقه زده بود.  شیاشمها
  د؟یاسم انتخاب کرد-
 اهره اش انگار نرم شد. دنیبا د یب یب

 . عادیم-
 بغض داشت.  د،یکش عادیم یگونه  یانگشتش را رو بهمن

 خوامش.  یمن، من م-
 ." نه، بچه امدیچیپ میدور گلو یسرم خراب شد، انگار مار یدفعه اتاق رو کی
 نه"  گهید

 پوزخند زد. شهره
  ؟یبریم ای یخور یم-
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 آشفته به او نگاه کرد  بهمن
 با شما نبودم، دخالت نکن.-
 . ستادیا شیرفت و روبرو یب یطرف ب به
  ست؟یاون پسر منه، مگه ن-
ستم  رو رهیخ یب یب شا میگلو ینگاهش کرد و من د سم ب دیفرود آمد  از راه نف

 شود.
  ؟یخب؟ که ا-

ستم ضربه زد،  نهیس یمحکمتر رو د سم باال نمام  شهره متوجه من  آمد. ینف
 شد و پشتم را ماساژ داد. 

 .یب یخوامش ب یاون پسر منه و م-
ملحفه و ستترم را رو به ستتقف  یو من انگ زدم رو دیخند یعصتتب یب یب

گشتتتم که بهمن را از من، از  یم ییانگار در ستتقف اتاق به دنبال خداگرفتم؛ 
 از پسرم دور کند.  م،یزندگ

  ش؟یخریاند م-
 د ش کمیشهره نزد سر

 آروم نفس بکش.  د،ینکن خورش-
 دنمینگاه بهمن را دنبال کرد و با د یب یو نگاهم کرد. ب دیبه طرفم ارخ بهمن

 .به طرفم آمد و کنارم نشست
 .اریآب ب وانیل هیبدو شهره -

 را گرفت.  میدستها
 ذارم ببرتش، آروم باش دخترم.  یآروم باش، من نم-
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بهمن به سمت تخت رفت و  یز هر کسا شیبلند شد و پ عادیم ی هیگر یصدا
ساس بدبخت شدن به او دمید یکردم وقت یاو را بلند کرد. اقدر اح  اقدر پدر 

 مادر.  ایپدر داشته باشد  ایپسر من بود که  ریتقد یول د؛یآ یم
 وانده. د،یآروم باش خورش-
شمان ب با نگاه کردم که مادر بودن را خوب بلد بود. آرام لب  یب یالتماس به ا

 زدم 
 نذار ببرتش.  ،یب یتو رو خدا ب-
 بلند گفت  یب یب

 مگه شهر هرته؟ تو دفترخونه دست خا داده و امضا کرده.-
 .دیبهمن بلند خند

طالق  یوقت یدون ینم شتتهیشتتما که انقدر ستترت م ،یب یب دهیاز شتتما بع-
 خودم نگهش دارم؟  شیتونم پ یدخترت رو ندادم م

 رفت.  یبه طرف بهمن م یکه عصبنگاه کردم  یب یو گنگ به ب جیگ
 ؟ینگهش دار یخوا یشد حاال م یاخ بود، ا دیکه خورش روزیتا د-

 رهیشده بود، خ دهیچیکه دور انگشت بهمن پ عادیدست کواک م یرو  نگاهم
 ماند. 

 بچه بگذرم.  نیتونم از ا یفکر کردم، نم یلیخ روزیاز د-
 .کرد در اشمانم خیرا بلند کرد و نگاهش را م سرش

 باشه.  دیاگر تاوانش تحمک خورش یحت-
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ران که به با یریرا از دستتت بهمن گرفت و به من داد و من م ک کو عادیم یب یب
س سش کردم، م ک غر دهیر شد لم س یقیبا ساحک ر نفس  دنشییبا بو دهیکه به 

 کردم. تازه 
 .دمشیمن نم-
ستم بگ- سش مادر ایب گمیم رمش؟یمگه خوا با  یرکن، کا یتو همون خونه وا

 رو.  میرو بکن من زندگ تیتو زندگ م،یهم ندار
 شد.  کیمحتاط به بهمن نزد یب یب

  ؟یکن یم کاریرو ا کهیاون زن-
 اشم از من بردارد جواب داد. نکهیبدون ا بهمن

 رفت. شبید-
. دیآ یبدنم کش م یآمد تمام رگ و پ یکنار بهمن م گرید یکیاستتم  یوقت ارا

 شود و نخواهد شد.  یوقت مال من نبوده، نم چیه توانم قبول کنم که یارا نم
 ارخاند.  یام م نهیدوختم که سر در س عادیبه م اشم

که بچه بهت عادت کرد بچه رو ازش  گهیو دو صتتبا د یبرد دویاگر خورشتت-
  ؟یا رونیب شیو  انداخت یگرفت

 جواب داد  عیسر دهیجوانب رو سنج یانگار همه  بهمن
 .دیریبچه رو پس بگ دیتون یم د،یمه رو داراونوقت شما اون تعهد نا-
 نییا پار رهیبه بهمن ماند. بهمن رو به در رفت و دستگ رهیغرق در فکر خ یب یب

 . دیکش
 دنبالت.  امیبا دکتر صحبت کردم، گفت فردا مرخصه، فردا م-
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شکها ایرفتنش دن با سر باز کرد. ا ضم  شد و بغ تم صور یاراده رو یب میآوار 
صور زنختیر ن که هر وقت م شیلبها دنید ش،یرهایبا او، تحمک تحق یدگ. ت

ند م دید یرا م به وجودم تزر یپوزخ عالم را  عذاب دو   ریغ کردیم قیزد و 
 ممکن بود.

×××× 
 . یب یتونم ب یمن نم-

 کرد.  یشهره دستم را نوازش م د،یهق هقم پرستار را به اتاق کش یصدا
 اه خبره؟  نجایا-
 . دمیرا نشن شیرستار صحبت کرد. صداجلو رفت و با پ یب یب

 یم یبهمن؟ تا ک یتو دستتتا یرو بذار میزندگ یخوا یم یتا ک ایخدا ؟ی"تا ک
 باهاش ندارم؟ "  یوصل نیکه کواکتر یوصک کن یمنو به کس یخوا

 نشست.  میبرگشت و دوباره روبرو یب یرفت و ب رونیاز در ب پرستار
 . یب یبدر دست گرم شهره بود و نگاهم به  دستم

باور کن ه یمجبور- به خاطر بچتم  ینداره ول یراه چیدخترم،  باش  مطمئن 
 کنه. ینم تتیکه شده اذ

 یدیدانست با اه ام یکه در قلبم بود، اه م یدانست از سوزش یاه م یب یب
که او هم  یزدم به مرد هیتک المیکه پدر نبود دل کندم و در خ یپدر یاز خانه 

به فاصتتله  یستتتت از حس و حالم زماندان یمرد من نبود، اه م اند  یکه 
 . ریتحق ازپر  یزنانه  یایدخترانه ام پرتاب شدم به دن یایساعت از دن
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شکها پلک شتم جز پذ یااره ا زند،یاجازه دادم فرو بر میبستم و به ا . رفتنیندا
ه را ک یلعنت کردم مرد یبه ذهنم خطور نکرد، ول عادیفکر ترو کردن م یحت

ضورش، بودنم را با خاو  را در عادیم شت و وجودش، ح ستانم گذا سانید  ک
 کرد. یم

×××× 
صدا سر عادیم ی هیگر یبا  شد. اتاق عیبهمن  ه ک یکه از لحظه ا یوارد زندانم 

شتم در و د نیپا به ا سرم خراب م وارشیخانه گذا ا و من تنها ب شدیم ک آوار بر 
 کنم. فشار را تحمک  نیتوانستم ا یم عادمینگاه کردن به م

 تخت نشستم و دست دراز کردم. یرو یسخت به
 گرسنشه. -

 رهگشیکرد به ابروها یو با عشتتق نگاهش م دادیرا تکان م عادیکه م نطوریهم
 انداخت.

 بشه م ک تو. یکیخوام  یانقدر نده بخوره، نم-
 .دیدستانش بلند کرد و خند یرا رو عادیم
  شه. پیو خوش ت ککیم ک باباش خوش ه دیپسرم با-
د نمانده بو یاز قلب و روح و استتتخوانم باق ییتوجه نکردم، جا شیطعنه ها به

 که بتواند بشکند.
 ِبِدش به من.  قه،یدکتر گفت هر دو ساعت ده دق-

دل کند و او را در آ*ر*و*شم گذاشت. به  عادیاز م یبه طرفم آمد، به سخت آرام
شم ن ست در آ*ر*و* سرم لبخند زدم که هنوز در گرفته بودمش و صورت گرد پ

 ام فرو برد.  نهیسرش را در س
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 .رونیلطفًا برو ب-
 تخت نشست. نییپا
 . نمشیخوردن بب ریخوام موقع ش یم-

 کند.  یلج م شتریدانستم اگر مخالفت کنم ب یم یآشوب شد ول حالم
  شانه ام انداختم. یرا برداشتم و رو ملحفه

 .دیکششانه ام  یملحفه را از رو ینگاهم کرد و عصب یکم
  ؟یتحفه ا یکنیفکر م شه؛یبچه خفه م ه؟یا هایمسخره باز نیا-
 یه مک یینگاه کردم، بلوزم را تا جا عادیخوردن م ریتوجه به حرفش به شتت یب

پوزخندش هم باعث نشد از پسرم اشم بردارم  ی. صدادمیکش نییتوانستم پا
 . شدیم نیسنگ شیکه کم کم پلکها

ت؟ تو ارا توهم گرفت اد،ینم ادمیردم که هنوزم ک یغلط هی یخبر یبار تو ب هی-
  ؟یافب یکفاره بدم، اونوقت تو واسه خودت قصه م دیصورتتم با دنید یبرا

 شد و به طرف در رفت.  بلند
 رو خورد صدام کن ببرمش. رشیش-

 . دمیکش فشیصورت لط یانگشت سبابه ام را رو پشت
 . دهیخواب-

شت ش برگ شد، خودم را عقب ک که به خانه  یبار اول از روز یبرا و دمیو خم 
 آمده بودم نگاهش کردم. 

خوام بندازمش  یخوابه که خوابه؛ مگه م ،یکن یم کاریحواستتتت باشتتته ا-
 باشه.  شمیخوام پ یآسمون؟ م
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ه کرد ک یانقدر معذبم م شدیهوا وارد اتاق م یخواست ب یهر بار دلش م نکهیا
 وانستم لباس راحت بپوشم.ت ینم ینشستم. حت یتخت م یهر لحظه آماده رو

 .اتویبه بعد در بزن ب نیلطفًا از ا-
 م ک ناقوس در سرم صدا کرد.  شیکه صدا زیآم ریانقدر تحق د،یخند بلند

سرم را برگرداندم.  حر به شدم، یشگیبغض هم نیا فیطرف در رفت و من   ن
خر را ستتد آ شیرا کنترل کنم. صتتدا میبتوانم اشتتکها دیستترم را باال گرفتم شتتا

 گونه ام راه گرفت.  یرو میشکست و اشکها
 یبچه نم نیا یتار مو هیبه  کلتیواستته من آدم شتتده، کک ه یدهات یدختره -

شم م صاًل اند س شهیارزه؛ ا سه  ،یمنیبگم تو مادر بچه  یبخوام به ک پس وا
ناراحت امیمن قصتتته درستتتت نکن، هر وقت دلم بخواد م تاق؛  فقا  ایب یتو ا

 بده برو. رشیش
مرد  نیتخت گذاشتم. ارا ا یبود رو دهیرا که خواب عادیشدم، م یخفه مداشتم 

تا  چی. ارا هدمیفهم یحد از من متنفر بود را نم نیتا ا وقت دردش را نگفت 
 بار غمم سبک شود.  یبفهمم و کم دیشا
 ارا؟ -
 در سر برگرداند. یجلو از
  ؟یبامن-
 جلو رفتم. یبلند شدم و قدم میاز جا یسخت به
  ؟ینقدر از من متنفرارا ا-

 شد.  کیرا بست و دو قدم نزد در
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قدر مهم گهیم یک ،یریگ یم کیخودت رو تحو یلیخ- که ازت متنفر  یان
 باشم؟ 

تخت انگ زدم و  یاوپ ی. به لبه ندیرا بب میندادم که اشتتکها تیاهم گرید
 دوال ماندم. 

 اته؟ -
 ش،یراآ زیم یصندل یو نشستم رو دمیتکان دادم و خودم را کش سر

را مشخص  و قلبم یزندگ فیتکل کباری یبرا دیدست به تخت اشاره کردم. با با
ر م ک اگ دیکردم؛ خسته تر و شکسته تر از آن بودم که بتواند آزارم دهد. شا یم
 توانستم درو کنم. یزدم م یدوست با او حرف م کی

  ؟ینیبش شهیم-
 نگاهم کرد و من محکم در اشمانش نگاه کردم.  متعجب

 کنم.  یخواهش م-
 . دیدستش کش یتخت نشست و دست رو یرو عادیکنار م 

 حرفت رو بزن.-
 کردم؟  کارتیمگه من ا اد،یبهم بگو ارا؟ ارا از من بدت م-

 انداخت.  نییحرف نگاهم کرد و بعد سرش را پا یلحظه ب اند
 .ادیمن از تو بدم نم-
 .یکن یرفتار م نطوریکه ا ادیبدت م-

 شد. هیزاو شیپاها یرو شی، آرنجهانگاهم کرد دوباره
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 هشتتیو ت یستتاده ستتت دائم اره بد یکن ی؟ فکر مخودم راحتم یکن یفکر م-
  ؟یریبگ
 خب بهم بگو ارا؟ -
 بهت گفتم.  کباری-
 رگید دیگذاشتتتم برود شتتا یاگر م ستتتادمیا یبلند شتتد، به ستتخت شیجا از
 کردم حرف بزنم. یجرات نم چوقتیه
 به من نداره.  یاون قصه ربط یول ،یگفت -
به  تد،فیب یبود صندل کی. نزددمیباره هجوم آورد طرفم، خودم را عقب کش کی

 خودم را نگه داشتم.  یسخت
 تو عسک.  یبا سر افتاد یکه فکر کرد نهیگ*ن*ا*ه تو ا-

 تو عسک؟ "  ندازمشی" بده دارم با سر م دیچیبابا در سرم پ یصدا
 . یشیم متهران و واسه خودت آد یایم یفکر کرد-
ست " وقت ریبابا ز یصدا و ش شم ن ش یگو شت ما  یانآنچن نیرفت تهرون و پ

  "دیکن یداد اونوقت دعام م راژیو ابونایتو خ اینشست و م ک دختر تهرون
را  میبهمن دستها یبابا را نشنوم و دستها یگذاشتم تا صدا گوشم یرا رو دستم

 جدا کرد.  میاز گوشها
س- شق  ؛یگوش کن لعنت یدیگوش کن، حاال که پر  یبودم م گهید کیمن عا

  ته؟فیبعد از عقد مهر به دل آدم م یکن یم ک ننه بزرگت فکر م تو هم ای ؟یفهم
 ادامه دهد بلند شدم.  نکهیرا رها کرد و بلند شد، قبک از ا میدستها

 . شهیم داریب عادیداد نزن، م-
 ماند.  رهینشست و به پنجره خ عادیکنار م دوباره
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 . یآرزو رو با بله گفتنت اال کرد ایند کی-
شد، از اشمها کبارهی یمرد. لب باز کردم ول نیخودخواه بود ا اقدر  شیبلند 
 .دیبار یآتش م

 . یزندگ نهمیا ایب ،یبش یصاحب زندگ یحرف نزن، تو خواست-
 اتاق را نشانم داد.   واریرا باز کرد و در و د شیدستها

 اق سهمته و بس. ات نیخونه ا نیاز تموم ا ن،یبب-
 شد و خم شد.  کمینزد

 اسمم. یمن فقا گاه یاز تموم زندگ-
 شیصتتورتم گذاشتتتم، انقدر اشتتمها یرا رو میشتتد و من دستتتها کترینزد

 زده بود که از ترس نفسم بند آمد.  رونیوحشتناو ب
 . یبگم تو مادرش ادیبچه که اونم عارم م هیاز وجود من فقا -
شت با صدا دمیزد از جا پر ادیو فر دیکوب واریکه به د یم بلند  ادعیم ی هیگر یو 

 شد. 
 ازت متنفرم ... ازت متنفرم ... -
 .دیدر را محکم به هم کوبرفت و  رونیرا که در آ*ر*و*ش گرفتم ب عادیم

×××× 
 بچه خودشو هالو کرد نیا گهید ایب د،یخورش-
انش او را ناتو یهابا دست یب یکه ب*ر*ل اتاقم بود رفتم.  ب عادیطرف اتاق م به

 داد. یتکان م
 بچه هالو شد.  نیتو دختر، ا ییکجا-
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هم شتتتده ب یزینکنه ا گه،یخب واکستتن زده د ،یب یب هیعیطب یمگه نگفت-
  ؟یگینم
 بچه نحس خوابه.  نینه دختر جون، ا-

 را ب*ر*ل کردم.  عادیو م دمیکش یا ازهیخم
 هیو پاشو دیخواب یم تو ب*ر*لم بود یتا صبح تو تب سوخت، تا وقت شبمید-

 . دیبد خواب یلیخ شد؛یم داریب نیذاشتمش زم یکه م نیکردم، همچ یاش م
 یآب واریبه حضور سرزده اش عادت کرده بودم. به د گریوارد اتاق شد، د بهمن
 زد.  هیکرده بود تک نشییتز دیسف یکه ستاره ها یآسمان

 صد دفعه گفتم ِبِدش به من. ،یاز بس لجباز-
خوردن انقدر معصتتوم بود که قلبم  ریرا به اتاقم بردم. موقع شتت عادیتوجه م یب

 .دیکش یپر م شیبرا
 وارد شد و کنارم نشست.  یب یب

 شد؟  یامتحانات ا-
 داده بود افتادم و لبخند به لبم آمد.  حانهیکه ر یخبر ادی

 . ترمم انیپا یرو گذاشتن برا یپروژه و کالس یگفت قبول شدم، نمره ها-
  گه؟یسال دوم د یریرو شکر، م خب خدا-

ستم صورت ظر د ش فشیرا به  شمها دمیک شت قاب ع شیو به ا  نکیکه از پ
 نگاه کردم. دیدرخش یم
 ترم سه. رمیم ،یب یسال دوم نه ب-
 . یپدر صلوات هیخب فرقش ا-

 . دمیاش را محکم ب*و*س گونه
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 قربون شما برم من.-
××××× 

  ؟یفهم یدلم براش تنگ شده، م-
سرم را روز زانو شتم. کاش م میپاها یدم و  شده،  دیفهم یگذا وجودم تکه تکه 

 .دیکش یپر م عادیلحظه نگاه م کی یقلبم برا
 بذار خونه بمونه، تو رو خدا. -
ش ریرا از ز شیپا ستم ک شانه ها رونیب دید سر پا میو   نییرا گرفت و بلند کرد. 

 انداختم.
  .یالتماس کن ینجوریا یزیا یبودم برا دهیند-

 . شیکرده نگاهش کردم، انگ زدم به شانه ها بغض
 . ینامرد، من مادرشم لعنت دمیاشماش جون م دنید یدارم برا-

ستش که رو ریز زد ستم و کف د . تو نیزم یام فرود آمد پرتم کرد رو نهیس ید
 . ستادیسرم ا یگذاشتم. باال میزانوها یخودم مچاله شدم و سر رو

 هیپات دانشتتگاهه  هیتو که  ،یرو بکن تیمادر ینیم ک آدم بشتت یخواستتت یم-
شگاه اطور ست یم یپات پژوه ست یم ،یکن یبراش مادر یخوا بذارم  یخوا

 دست کلفت خونه بزرگ شه؟  ریز
 حنجره ام را خراش داد.  ادیبلند کردم، حجم فر راسرم

صبح پرستار  یبرا شدیمن هر روز ساعت دو خونه بودم، م ،یگیارا درور م-
 گرفت.
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ستتالها در اعماق قلبم  نیکه تمام ا ییفروکش کرد، م ک تمام حستتها میصتتدا
 دفنش کرده بودم.

 رفت.  ادشیشرکت که من رو  شیانقدر برد ش،یبرد-
 . ستادمیشدم و ا بلند

 .  یکنم، بچه ام رو ازم گرفت یبراش مادر یتو نذاشت-
شتها س یب میم شمم فروکش نم یخورد، هر اه م یاش م نهیامان به   یزدم خ

لحظه آ*ر*و*ش پستترم را  کی یکه آرزو ییتمام شتتب و روزها یکرد، عقده 
 . دیدستم را گرفت و کش هی.  سمشدینم یداشتم خال

 .دیتو رو خدا خانوم آروم باش-
 را آزاد کردم و به طرفش رفتم.  میدستها

 زدم؟  یسهم منه، حرف یخونه، اون اتاق لعنت نیاز تموم ا یگفت -
 م. ا نهیس یزدم رو مشت

 کردم؟  یتیاسمت سهم منه، شکا یاز وجودت گاه یگفت-
 پا انداخت.  یمبک و پا رو یرو نشست

 خب؟ -
 من را گرفته بود و خونسرد نگاهم یتوانستم سکوت کنم. تمام هست ینم گرید
کشتتند. اشتتمم به گلدان  یمغزم را م یاحستتتاس کردم تمام رگها کرد. یم

دم برش داشتتتم و پرت کر اریاخت ی؛ ببود افتاد زیوستتا م زیم یکه رو یکواک
 طرفش. 

ش در سرش را ک شد. فر واریخورد به د ستالیو گلدان کر دیجا   ادیو هزار تکه 
 زدم
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 خوام.  یرو م عادمیمن م-
 به طرف آمد. یشد و عصب بلند

  ؟یافسار پاره کرد-
آخر شتتب  دنیتمام ستتهم من از پستترم د یمهم نبود، وقت میبرا زیا چیه گرید

 یلمه اک نیو نه اول دمینه راه افتادنش را د یبسته اش بود، وقت یاشمها آنهم با
 ادم،عیاز دست دادن نداشتم جز خودش، م یبرا یزیا گرید دمیکه گفت را شن

سرم که مرا با زندگ شت یپ  داد تا بهتر درس بخوانم، تا راحتتر نفس رویداد و ن یآ
 را داشتم.  شیآرزوباشم که  یمادر شیباشم که برا دواری، تا امبکشم

 کنم.  یافسار پاره م شم،یهم م یوسا باشه آره، وحش عادیم یپا یوقت-
 انداخت.  انمانیخودش را م هیباال رفت و سم مشتش

 آقا. دیتو رو خدا نکن-
 را کنار زدم و جلو رفتم. هیسم

 . یریرو ازم بگ عادیفکرش رو هم نکن م یبزن، بکش ول ؟یبزن، کم زد-
 نگاهم کرد.  رهیاد و خافت نییپا دستش

 یشتتده، من پستتر خودم رو با خودم بردم محک کارم، م ادیات ز ونجهیکاه و -
 دعوام کنه؟  ادیب یبگ تیب یبه ب یخوا

 دور و برش نگاه کرد و قهقهه زد.  به
رد کجاست؟ اونم م ک بابات تفت ک تیب یمدافعت؟ ب کیکجاست وک یراست-
  رون؟یب
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را  عادیبکوبم، م واریخواست سر به د یاشتم، دلم مرا ند زیا چیه اریاخت گرید
 نحس ی هیبروم و ستتا یبروم ول ادهیپ یتا شتتمال با پا نجایب*ر*ل کنم و از ا

 بهمن را از سرم کم کنم.
 . یکن یسوء استفاده م نیاز ا یتو هم دار ضه،یاون مر-

 . دیاانه اش کش یرو دست
با خودم ترستتم که نت یانقدر ازش م یکن یجون من؟ فکر م- ونم بچه ام رو 
 ببرم؟  رونیب

 زد  ادیشد و فر کمینزد
خونه نگهت داشتتتم؟ گفتم به خاطر پستترم،  نیتو ا یرفته با اه شتترط ادتی-

  نم؟یخودم رو هم نب یبچه  نکهیا ه؟یحاال حرف حسابت ا
 زدم  ادیتر از او فر بلند

اه شتترط- با  خاطر م یمن  به  با عادیموندم؟  ر روز ه نمش؟یبب دیموندم، ن
 . شیو آخر شب آورد شیبرد
 .هیکردم به سم رو
 . ومدیکرد، بگو تو ب*ر*لم ن یبیبهش بگو، بگو باهام غر-

 طرف.  برگشتم
نوزده ستتالمه و حس  ،یرو گرفت میتمام زندگ ،یریرو ازم بگ عادیذارم م ینم-
ساله ام، همه  کنمیم شده ا یزندگ ینود  ساله ام  یم یکن یبچه، فکر م نینود 

   ش؟یریراحت ازم بگ ذارم
شتش شده بود کنار اتاق خود یکه تازگ عادیرا به من کرد و به اتاق م پ ش منتقک 

 رفت.



wWw.Roman4u.iR  318 

 

ماه تو ب*ر*لم بوده  ازدهیکه  یبچه ا یتون یبکن، نم یدوست دار یهر کار-
که حتیریو خودم بزرگش کردم ازم بگ نه تو  لد ن ی. اون حق منه   دو  یستتتیب

 . یبد ادشیکلمه حرف زدن 
 زدم  ادیفر
تا  یخشتتک داد ریبهش شتت ،یدیمن بر ریکه بچه رو از شتت یتو انقدر نامرد-

 ره؟یبگ ادیازم  یزیکه ا دمشید یک رون؛یب شیببر یبتون
 در نشست.  ی رهیدستگ یرو دستش

 . یبد ادشیکه  یندار یزیباشه، ا شتیخوام پ ینم یفهم یخوبه که م-
فرش دوازده  یزده آوار شدم رو خینفس و  ی. بدیداخک و در را به هم کوب رفت

 انگ زدم. شیو به گلها یمتر
 گذاشتم.  نیزم یرا رو سرم

 کن. آزادم ایمن رو بکش  ایبسه،  ا،یخدا-
×××× 

 بهمن دعوتت کنه رستوران. شهینم باورم-
شتم ش اسی فیگلبرگ ظر یرا رو انگ شمم را زد. به طرف  دم،یک نور آفتاب ا

 مان باشم. رفتم تا از نور در ا قیآالا
 شهره. زنهیدلم شور م شه،ینم خودمم باورم-

سکوت کرد و من رو اند ستم و به باغچه ا یسنگ مکتین یلحظه  ش ه ک ین
 را با عشق کاشته بودم نگاه کردم.  شیگلها

  ام؟یباهات ب یخوا یم-
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م کرد یکرد، ستتع ریگ میموها یال چکیپ یدادم و شتتاخه  هیتک رویبه ت ستتر
 نم.را آزاد ک میموها

 یدونم م یخب، نم یول اره،یستترم ب ییتونه بال یکه نم ابونینه، وستتا خ-
 کنه. کاریخواد ا

  ؟یبر یخوا یم یک-
 پا انداختم و اشم بستم. یآزاد شد. پا رو میموها باالخره

 ساعت هفت.-
 باشه، مراقب خودت باش. -
 حتمًا.-

 بیس یخوش شکوفه ها یگذاشتم. بو یسنگ زیم یرا قطع کردم و رو یگوش
زها از رو نی. امیتوافق کن عادیم دنیبودم که ستتر د دواریام دم،یکشتت نهیرا به ستت

شکا سکوت نگاهم م تیبس به اتاقش رفته و  کرد  یکرده بودم تا آخر فقا در 
 .میکن یصحبت م یبه طور جد عادیسر م یگفت به زود شیو شب پ

صور ا از سرم را  در آ*ر*و*ش م یبه زود نکهیت شدم  انقدر رمیگ یپ خوشحال 
 .دمیدور خود ارخ قیبلند شدم و وسا آالا اریاخت یکه ب

 کرد.  یخانم با لبخند نگاهم م نیکه باز کردم مه اشم
 خوشحال باش دخترم. -
 گذاشتم. زیم یگرفتم و رورا از دستش یاا ینیس
 خانم، برام دعا کن.  نیممنون مه-

 اهم کرد. نم زده نگ یرا پاو کرد و با اشمها شیاشمها ی گوشه
 خانم؟  نیمه یکن یم هیارا گر-
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 . دیکش نیزم یرا رو شییانداخت و لنگه دمپا نییرا پا سرش
 خانم که االنه دلم گرفت.  دمیانقده خندتون رو ند-

 را گرفتم. شیدستها
 خندم.  یبرات م شهیرو بهم بده، من هم عادیشما دعا کن بهمن م-

 را رو به آسمان گرفت.  شیدستها
 .یریبه حق پنج تن بچتو تو ب*ر*لت بگ که یاله-

 را انداخت و نگاهم کرد. شیدستها
 برات خونه خانم.  گرمیج-
محکم رها شتتتد.  میبغض امانم نداد و اشتتکها دم،یرا در صتتورتش د یب یب

 ب*ر*لش کردم.
 ممنون، دعام کن. -

 را نوازش کرد.  پشتم
 مادر. ینیبب ریکه از بچه ات خ شاللهیا-

×××× 
شدم. مرد اادرم را ستوران  شت پ یمحکمتر کردم و وارد ر سته بود و انویپ ش  ن

 دهیکه لباس فرم پوش یبه دو رو برم کردم، مرد ینواخت، نگاه یم ییطال زییپا
 شد.  کمیبود نزد

 ؟یخانم بهرام-
 کج شده بود نگاه کردم و سر تکان دادم. یاش که کم یمشک ونیپاپ به

 ت. ّرستوران گرف یرا به طرف انتها دستش
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 طرف لطفًا. نیاز ا-
ن روشتت شتتانیکه آب نما یبلند کیبار یها یدنبالش راه افتادم، از کنار جو به

کرد و مرد خونستترد پا  یم هیدهانش بود و گر یدستتتش رو یبود رد شتتدم. زن
 یم زیم یرا رو سیکه ستترو یبه دختر  یپا انداخته بود و با لبخند زشتتت یرو

، هر دانستم یاحضارم را نم کیفته بود و دلشده بود. سرم درد گر رهیگذاشت خ
 .شدیم شتریام ب یلحظه نگران

 که وسا سالن بود خورد، سرم را یبزرگ یروشن بود و با سرم به گو مهیفضا ن 
 زانیبزرگ از تور آو یگو کیو  زانیاز ستتقف آو یریگ یباال گرفتم، تور ماه

 بود. 
 .ستادیشوم. مرد اآرام  یکم دیتا شا دمیکش ام قهیشق یرا رو دستم

 .دییبفرما-
در  عادینشتتستتته و م یکه پشتتتت مبک ستتتدر دمیکنار رفت بهمن را د یوقت

 برساند.  بیکرد دست به استکان کواک آب س یم یآ*ر*و*شش سع
شها عادیاز مدتها م بعد ش ی. قلبم برادمیباز د یرا با ا  ،دنشیدر آ*ر*و*ش ک

ستها سرش راکرد. پا تند ک یم یتاب یکواکش ب یگرفتن د بلند  ردم که بهمن 
 سر داد عقب.  یزد و مبک کنارش را کم یکرد و اشمش به من افتاد، لبخند

 مبک نشستم.  یرو
 سالم. -

 را ب*ر*ل کنم.  عادمیرا دراز کردم تا م میدستها
 سالم.-
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 و به طرف دیرا کشتت شیدستتت و پا عادیم یرا به طرفم گرفت ول عادیم بهمن
 گردن بهمن گذاشت. بهمن، برگشت و سرش را در 

 نگفتم.  یزیا یول میانگ زد به گلو بغض
  ؟یخور یم یا-
 نداره.  یفرق-

کودو که ب*ر*ل خودش بود  یصتتندل یرا رو عادیستتفارش داد و م بهمن
 نشاند. 

  ؟یراحت اومد-
 خشک شد.  میترساند، لبها یتوجهش مرا م نینگاهش کردم، ا جیگ
 آره. -
 یرا هم م دیزرد و سف ینزد و من فقا برنجها یحرف چیغذا تمام شد ه یوقت تا

توانستتتم باور کنم که بهمن  یکرد، نم یتصتتور خوردن حالم را بد م یزدم. حت
 . دیایبا من و پسرش به رستوران ب یخواسته شب یفقا م

ق آرزو که عاش ادیآرام شدم، به  ینشست کمکه در گوشم  ییطال زییپا یصدا
 که مدتها بود گمش کرده بودم.  یید. آرزوآهنگ بود لبخند به لبم آم نیا

 داد.  هیرا جمع کرد، بهمن به پشت مبک تک زیم گارسن
 ؟میخب، حرف بزن-

ستمیحاال که وقت حرف زدن بود نم  ش،یحرف بزنم؛ از بهمن، از حرفها خوا
بازنده بودم. به دنبال  شتتهیمرد من هم نیدر مقابک ا دم؛یترستت یاش م جهیاز نت

به اط به دخترش غذا م یمرد یرافم نگاه کردم، اشتتمم روراه فرار  داد  یکه 
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را گرفت و دختر  قخورد. مادرش قاش یگرداند و نم یرا برم شیماند. دختر رو
 . دیکواکش را جو یبچه قاشق بزرگ را لب زد و لقمه 

 رو به بهمن کردم. دم؛یجنگ یم شیبرا دیخواستم و با یرا م عادیم من
 . میحرف بزن-

 گذاشت.  زیم یرا رو شیاز پشت مبک برداشت و دستها اش را هیتک
  ؟یخوا یهنوزم م ،یریطالقت رو بگ یباردار ش نکهیقرار بود قبک از ا-

 محکم سر تکان دادم. ن،یرا داشتم جز ا یهر حرف انتظار
 نه. -

 کرد.  اخم
 ارا؟ -
 کرد. یم یباز یصندل یشده رو هیکواک تعب ینگاه کردم که با توپها عادیم به
ز انقدر ا یبد یخواستتت یاگر م ش،یدیتو نم یآره، ول یدیرو بهم م عادیاگر م-

 .یکرد یمن دورش نم
 گذاشت. عادیدست م یزد و دستش را رو لبخند

 نه؟ یدوستش دار-
شار ب هر ساس ف صدا یم یشتریلحظه اح  کم کم محو ییطال زییپا یکردم. 

 . شدیم
 معلومه.-

 محکم در دستش گرفت.را  عادیبه من کرد و دست کواک م رو
 . پس بذار پدر و مادرش رو خودش انتخاب کنه-
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ند شتتتد و رو ی هیگر ی. صتتتدادمیاز منظورش نفهم یچیه چه بل  یدختر ب
 .دمیمبک را جلو کش یتوجه به صدا کم یاعصابم خا انداخت. ب

 پدرو مادرش رو انتخاب کنه؟  هیمنظورت ا-
شد و به جا یاز رو نگاهش سرم خ ییمن رد  شت  ماند. نگاهش را دنبال  رهیپ

 را در یشش ساله ا ایمهسا نشست که دست دختر پنج  یکردم که اشمم رو
 دست داشت. 

 شیباشد .. جلو آمد و لبها یتوانست اتفاق یبرخورد نم نیو رو شد، ا ریز قلبم
 صورتش کش آمد.  یبه پهنا

  ؟یخوب ،یسالم خانوم-
سع هر ستم. یاقدر   که محکم شینگاهم با قدمها کردم جوابش را بدهم نتوان
مبک کنارم نشست، دختر  یشد. رو دهیکش خوردیم یو آب دیسف یسنگها یرو

که  یزیبچه دستتتش را از دستتت مهستتا آزاد کرد و به طرف بهمن رفت و از ا
 گفت حالت تهوع گرفتم.

 جونم، دلم برات تنگ شده بود. ییبابا-
 ییطال یم به موهااشتم یمبک احستاس کردم ول یخوردن مهستا را رو تکان

مانده بود و کنده  رهیکه دور گردن بهمن حلقه شتتده بود خ شیدختر و دستتتها
 اشم به من نگاه کرد.  ریو از ز دیرا ب*و*س شی. بهمن بازوشدینم
 .ییبودم بابا شتیپ روزیمن که د-
 . شهیخب کمه، دلم برات تنگ م-

 . دیو*سرا از دور گردنش باز کرد و کف دستش را ب* شیدستها بهمن

http://www.roman4u.ir/


 325 فردا زنده میشوم

 پرنسس.  نمتیتا خوب بب ییبابا یروبرو نیبش-
 شد. دهیبا دختر تا کنار مهسا کش نگاهم

 بهمن؟  یاطور-
 خوبم. -

ند مهسا بل دم،یشن یناقوس مرگ را م یصدا شد،یم دهیدر سرم کوب شانیصدا
 . دیکش رونیب یرا از صندل عادیشد و  م

 آقا پسر. نمیب*ر*ل مامان بب ایب-
 یمحو شتتد، دستتتها ییطال زییگنگ پا یخورد، صتتدا یم واریدبه در و  ستترم

به دور م . دیخرانگ تنش را در یبود، م ک انگالها دهیچیپ عادیمهستتتا که 
شدم و م یاز هر زمان عتریسر ستها عادیبلند  سا قاپ یرا از د  ادعیم یول دمیمه

 .دیخودش را به طرف مهسا کش
 ماما. -

ساس س اح سته  یکردم ک شد،یته و مرا گرف میموها ید شدن خون درون  ِک رد 
به خود آمدم که  ی. لحظه ادیکشتت ریت میها قهیمغزم را حس کردم، شتتق یرگها

 .دیاادرم را گرفت و کش ینشاند. بهمن گوشه  شیزانو یرا رو عادیمهسا م
 .نیبش ریبگ-

مانده بود.  رهیمهستتا خ یدستتتها یدانم، نگاهم رو یمبک افتادم نم یرو اطور
ها دیکشتت رونیب فشیاز ک یظرف را در دهان کواک  یکباب خانگ یو تکه 

 گذاشت.  عادیم
ساس صدا یانتها به آنها نگاه م یب یتونل یکردم از انتها اح  ریبهمن ز یکنم. 

 گوشم نشست.
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 گفتم که بذار انتخاب کنه. -
ستوران هر لحظه نزد یوارهایرفتم، د یم دیبا که از  ینقره ا یگو شد،یم کتریر

قلبم ضرب  یرو انویپ یها هیو کالو شدیم دهیکوب سرم یروبود  زانیسقف آو
 توانم را برد.  نیدختر بچه آخر ی هیگر ی. صدازدیم

سمت در رفتم. " با یسخت به شدم و نامتعادل به   دیم، باکن دایدر رو پ دیبلند 
 کنم "  دایدر رو پ دیبرم، با

 ب*ر*لم را گرفت.  ریز یکس
 کنم. یخواهش م د،ین خورشرستوران تحمک کن، نشک رونیتا ب-
 نشستم پرگاز حرکت کرد. کهنیماش یصندل یشدم، رو دهیدنبالش کش به
 .عادمیم-
 . مشیریگ یم-
 . عادمیم-
 ازش تعهد گرفته.  یب یب-
 به اون گفت مامان. -
 به تو بگه. رهیگ یم ادی-

شمش را حس کردم. رد یها رگه شتاب از  یدرختها فیبغض و خ پر برگ پر 
 . شدیرد م میهااشم یجلو

 . عادمیم-
 را بست. میاشمها نیاز ب*ر*ل ماش ونیرد شدن کام یرا فشرد و صدا دستم

 . یریگ یرو پس م عادتیتو غصه نخور، م-
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ش نییرا پا شهیش  سرم را رو دیک شمها شهیش یلبه  یو من  شتم و ا را  میگذا
 بستم 

 رو گرفت شهره، تموم شد. عادمیم-
×××× 

 یم هیروشتتن ستتا یآب یوارهاید یستتقف رو ی رهیت یآبآرام وارد اتاق شتتدم، 
 .دمیستاره کش نیاول یروشن شده بودند، دست رو هیانداخت. ستاره ها سا

شب با  یبچه که بودم فکر م- سمون، هر  شده و رفته تو آ ستاره  کردم مامانم 
 زدم.  یروشن بود حرف م یلیکه خ یستاره ا
ستم ست و  نیدوم یرو د ش  یرسه مت ی چهیبافت نرم قال انیم  میپاهاستاره ن

 فرو رفت. دیسف یآب
گمش  ؟یاجور یدون یاون ستتتاره مادرم نبوده، م دمیبزرگتر که شتتدم فهم-

 من نبود. یکدوم ستاره  چیستاره ها م ک هم شده بودند و ه یکرده بودم، همه 
 ستاره خا انداخت. یو ناخنم رو دمیستاره کش نیسوم یرا رو دستم

  دنبالش نگشتم. گهیام گم شد فکر کردم مادرمم گم شده، دستاره  یاز وقت-
از وجودش بود. بالش نرمش را لمس کردم،   یستتمت تختش که خال برگشتتتم

صورتم را جا شم  یبلندش کردم و در آ*ر*و*ش گرفتم،  شتم و ا سرش گذا
 بستم.

 من هستم.  ،یمن مادر نداشتم، تو که دار-
 رم کرد. تنش دلتنگ ت یبو دم،یکش قیمبالش فرو بردم و نفس ع انیرا م صورتم

 پسرم.  رمیَپِست بگ دیبا-
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دادم و به قاب عکستتش نگاه کردم، در عکس هم  هیام را به ستتر بالش تک اانه
در آ*ر*و*ش بهمن به  یخرگوشتت دینداشتتتم. با لباس ستتف عادیکنار م ییجا

 کرد. یکرد و بهمن با عشق نگاهش م یاشاره م نیدورب
شتم و به پنجره نزدتخت گذ یرا رو بالش سا کیا که  یخرس بزرگ ی هیشدم. 

و پرده را کنار  دمیکش هیسا یدستم را رو پرده افتاده بود. یشهره بود رو ی هیهد
 زدم.

 پسرم. یشیم سالهکی زم،یعز کهیتولدت نزد-
 زدم و اتاق را نگاه کردم.  هیقاب تک به
با زندگ عادیتو م دم،یمن تو رو از دستتتت نم- بدون تو مامان  ،یهستتت یمن 
 .رهیمیم

×××× 
 .انیمهمونها م گهیدو سه ساعت د ؟یریکجا م-

 را محکمتر ب*ر*ل کرد. عادیو م دیخند بهمن
 گردم. یساعته برم کیبه سرش بخوره،  ییهوا هی برمیپسر بابا رو م-
 .شد کمینگران نزد یبا اشمها هیماندم. سم رهیخ شدیکه دور م شیقدمها به
 برن. نیذاشتیکاش نم یول هیلخانم، فضو دایببخش-

 برگشتم و نگاهش کردم.  عیسر
 اطور؟ -

اندبار پشتتت ستتر  زد،یپلک م ادیاضتتطراب داشتتت ز یعادت که وقت طبق
 پلک زد.هم
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  ؟دیشناس یآقا رو که م یخوام دلواپستون کنم ول ینم ؟یاگر برنگردن ا-
 یداشد و صبسته  نگیشده بود. در پارک رید یول دم،یبه سمت در دو شتابزده
 .دیچیدر گوشم پ نیماش یارخها

شتم سر برگ ستم و ی. روجوابم را نداد یشماره اش را گرفتم ول عیو  ش  مبک ن
ش شماره گرفتم و هر بار جواب نداد و آخر گو سر هم  شت  اش را خاموش  یپ

 . ستادیسرم ا یباال هیکرد. سم
 .شاللهیا انیم ن،یحاال خودتونو ناراحت نکن-
و اند باره شتتماره را گرفتم و هر بار تماستتم اپراتور اعالم کرد توجه دوباره  یب

 خاموشه. یگوش
شتم و به د زیم یرا رو یگوش صدا رهیخ واریگذا لند آمد، ب یگوش امیپ یشدم. 

 .دمیقاپ زیم یشدم و آن را از رو
 یباشه که براش مادر یتولدش رو با کس دهیم حیترج عادیمسلمًا م م،یایما نم-

 زنگ نزن.  هم گهیکرده، د
 خاموش بود. یشماره اش را گرفتم ول عیسر

×××× 
ساعتم نگاه کردم،  ی قهیرفتم، م ک هر دق یراه م نگیدور ر شته به  ربع  کیگذ

 شب گذشته بود.  مهیاز سه ن
 دورم را گرفته بودند.  اهیس یها هیسا ستادم،یرا به نرده گرفتم و ا دستم

 پسرم؟  ییکجا-
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هال دنبال بهمن  یها یاهیستت انیکرد، م خکوبمیباز شتتدن آرام در م یصتتدا
شتم.  شته بود.  از پله ها پا یشانه  یسرش را رو عادیمگ تم و رف نییبهمن گذا

  را دور کرد. عادیزد و م یارخ میبهمن ن رم،یرا بگ عادیدستم را دراز کردم تا م
 .دهیخواب-
باز کردم و بهمن وارد شتتت به تاق را  به راه افتادم، در ا  یرا رو عادید، مدنبالش 

سر ش شیرفت. پتو را رو رونیاز اتاق ب عیتختش خواباند و  را  شیو موها دمیک
 صورتش کنار زدم.  یاز رو

شکها یام همراه یشگیهمدم هم ه،یگر از  میلبها د،یپتو اک یرو میام کرد. ا
 اندن.بودن و م یدلتنگ پسرم بودم،  دلتنگ تنها بهانه ام برا د؛یلرز یبغض م

 مامان؟  عادیم یپسرم؟ کجا بود یکجا بود-
 یزد و صورتش در بالش فرو رفت. سرش را باالتر آوردم و دستم را رو یارخ
 انداخته بود. هیگونه اش سا یرو اهشیس ی. مژه هادمیسرخش کش یگونه 

 تولدت؟  یمن رو نبرد زم،یدل مامان برات تنگه عز-
 تخت گره شد.  یلبه  یرو دستم

  .ستمیجا باهات ن چیه-
 خم شد.  میکم زانوها کم

 . دمیبزرگ شدنت رو ند-
صورت دلقک نیزم یرو ستم و انگ زدم به  ش  یفرش به من م یکه از رو ین

 . دیخند
 سرت نشستم.  یباال یتب کرد-
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 صورت دلقک. یزدم رو مشت
 جون دادم. یهر بار عطسه کرد-

 صورت دلقک.  یزدم رو انگ
 زنده شدم. هر نفسش مردم و  یبرا ،یبهم نخند لعنت-

 تخت. یدادم به نرده  هیو سرم را تک میحلقه شد دور زانوها میدستها
 . یکن یم یبیرفته پسرم، باهام غر ادتیمن رو -

 .دمیرا آرام به نرده کوب سرم
 رفته. ادتیرفته،  ادتیمن رو -

 را بستم.  میاشمها
 .یاگر نباش رمیم یم رم،یم یمن م-

 دم. محکم تکانم داد، سر بلند کر یدست
 . یکن یم دارشیب ؟یشد وونهید-
له ها . در را آرام بستم و از پدمیکش رونیبلند شدم، دستش را گرفتم و ب میجا از

 باال رفتم.
 اتاقت؟  یکن یباال؟ دعوتم م امیب دیبا-

 ساله ام نگاهش کردم. نیو با تمام خشم اند برگشتم
 کنم. یم رینچ، تو گلوت گ-

 آرام لب زدم یصداآمدم و با  نییپله را پا دو
 .یندار ییباال، تو اتاقم نه، اون تو اون اتاق جا یایم-

 .دمیرا از پشت سرم شن شیپاها یبرگرداندم و باال رفتم، صدا رو
 تو اتاقت. امیندارم ب ازیتو رو خدا؟ من فول فولم، ن-
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ها یاز شتتتب خوشتت فیتعر ندان نده بود د گذرا فک کرد،  یرا رو میکه  هم ق
 بستم تا لب باز نکنم.  را محکم میاشمها

ش یباال  ستم را گرفت، ک سخت دهیپله ها د ور خودم را د یشدم به طرفش؛ به 
 نگه داشتم. رو برگرداندم و نگاهش کردم.

 اته؟ -
 .ادیواسه خودت، من خوابم م یریم یکجا دار-
 شدم. رهیخ شیاشمها تو
 بود؟  یاه کار نیا-

 باز کرد که دستم را گرفتم طرفش.  لب
 باشه؟  شمیروز تولدش پ ستینداره، من مادرشم، حقم  یحد ینصافا یب-

 شد.  کمینزد
 مامان.  گهیبه اون م عادیم-

 باال رفت.  میصدا
 . یرو کرد نکاریتو ا ،یتو کرد-

 شد.  نهیداد و دست به س هیبه نرده تک خونسرد
 . یباش ششیداشت پ ازین یوقت یخواست یم-

 شکست. میکردم بند بند انگشتهانرده فرود آمد، احساس  یرو مشتم
ش از من دور یکن کشینزد کهیبه اون زن یخواستتت یتو م ،یبودم، تو نذاشتتت-

 ارا انقدر نامرد؟ ،یکرد
 را گرفت.  میاش را از نرده برداشت و شانه ها هیافت شد، تک شیدندانها
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ف دهنت کنم، حر یباهات رفتار م کهیزن هیم ک  کهیزن یبهش بگ گهید کباری-
 . یپاپت یفهم دختره رو ب

 زدم. ادیرفت، فر نییرا برگرداند و دو پله پا شیرو
ساس مزخرفت کار-  یخوام، نم یندارم، من بچه ام رو م یمن به تو و اون اح

 .شیریذارم ازم بگ
 و نگاه سردش تا عمق وجودم را لرزاند. برگشت

 . رشیبگ یتون یم-
 نرده مشت شد. یرو دستم

 بچه ام بگو ولش یکه م ک مار انبره زده رو زندگ هکیتو ولش کن، به اون زن-
 .رمیگ یَپّسش م یکنه تا بهت نشون بدم اطور

ستش درد در  میشانه ها میایبه خودم ب نکهیاز ا قبک شار د ستش بود، از ف در د
 . دیچیتمام بدنم پ

 .یوحش یدستم رو شکست-
 .دیغر
 د،یکن یو ولم نمرو سر من  دیکه خراب شد یب یو اون ب ییمارتو ،ییمار تو-

 کهیمن و فکر کرد برده؛ زن یمار اون باباته که دختر انگلش رو انداخت تو زندگ
 . یو خودت رو بند من کرد یکه از حال من سوءاستفاده کرد ییتو

ستها انقدر شد، ارخ میرا تاب دادم تا بازوها مید ستش آزاد   برود که از دیاز د
 .ستادمیا شیو روبرو . رفت عقبدمیرا گرفتم و کش راهنشیپشت پ

بده واال هم طالقم رو م گمیبار آخره بهت م-  رمیگ یآقا، بچه ام رو بهم پس 
 هم بچه ام رو.
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اش را به من دوخت  یعقب رفتم. نگاه سم یو من کم دیچیقهقه اش پ یصدا
 خنده اش قطع شد.  کبارهیو 
 گرمه؟ فکر یدختر خانم، پشتتتت به ا یزن یگنده تر از دهنت م یحرفها-

  ؟یریرو بگ عادیم یخوایم یاجور کا؟یامر ایاروپاست  نجایا یکرد
 .برده بودم ادیحس کردم، از شدت خشم، ترس را از  میقلبم را در گلو ضربان

 یب یکنم، ب یرو رو م هاتیهمه و*ز*ا*ف*ت کار س،یدستتت پل دمتیم-
 دایهم ب یریکبیا ی کهیاون زن ؛یهلفدون یفتیانقدر ازت داره که اند ستتتال ب

 بهتره.  دنتیاونجا د
ام خورد و  نهیبه ستت ینیستتنگ یاه شتتد، فقا احستتاس کردم ضتتربه  دمینفهم

و افتادم،  دمیپله ها شتتن نییرا از پا یزن غیج یتعادلم را از دستتت دادم؛ صتتدا
صو نیآخر شمها یریت ستها میکه در ا سقف بود و د ست   یاکه بر یینقش ب

به سمت  دمپله ها افتادم تمام وجو نییپا یموفق نشد. وقت یگرفتنم جلو آمد ول
 و با تمام قلبم آرزو کردم.  رمیم یحلقم آمد و احساس کردم دارم م

 من رو ببر" ا،ی"خدا
×××× 

گ گن میبرا یول دمیشن یدو نفر را م ینجوا یکرد، صدا یسرم به شدت درد م
 حس کردم. شتریبلندتر شد و من درد را ب هیهق هق گر یو نامفهوم بود. صدا

 ا لعنتش کنه، داغونش کرده.خد-
 خوره. یآرومتر حرف بزن، پلکهاش داره تکون م-
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ست یگرما شار ید ستم حس کردم، از ف سرم بود  یکه رو یرا تو د صورت و 
 را فشردم.  میاشمها

  ؟یشنو یجان، صدام رو م دیخورش د،یخورش-
 تم بود.که در دس ی. انگ زدم به دستدیکش ریام ت ینیب ی غهیسرم تا ت پشت

  ؟یدرد دار-
 خشکم را باز کردم. یلبها یدادم، به سخت صیشهره را تشخ یصدا

 آب.-
ستش ستمال د شد و اند لحظه بعد رطوبت د ستم جدا   میلبها یرا رو یاز د

 حس کردم. 
 . یآب بخور شهیاالن نم-

 . دمیچی. از فشار درد به خود پشدیم دهیسرم کوب یتو هیگر یصدا
 کنه؟  یم هیگر یک-
 ست.  حانهیر-

 را باز میپلکها یدردش کمتر شتتود. آرام ال دیرا به بالش فشتتار دادم شتتا ستترم
 را بستم. میکردم، نور اشمم را زد و دوباره اشمها

 اقدر روشنه.-
 مسکن بهت بزنن؟  هیبگم  یخوا یم-

از را ب میکردم اشمها یام را فشار دادم، باز هم سع قهیرا باال آوردم و شق دستم
قرمز و  یکه با اشتتمها دمینور عادت کردم شتتهره را کنارم د که به یکنم. کم

 زند. یلبخند ممتورم 
 از دستت راحت شدم. یدختر، فکر کردم مرد یتو که ما رو کشت-
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 لبخند زدم. یسخت به
 شانسها... ندارم. نیمن ... من از ا-

 ام گذاشت.  یشانیپ یکرد و دست رو اخم
 . میدار شیدر پ اریجنگ تمام ع هیکه  یبلند ش دیموقوف، با یادیحرف ز-

ست فکر کنم، د یدلم نم یحت م نمانده بود؛ من باخته بود یباق یجنگ گریخوا
 زد.  یهم آمد قهقهه م یکه از درد رو میو بهمِن فاتح پشت پلکها

 . حانیر-
صورت متورمش  دهیسرم کوب یرو شیپاها یصدا شم باز کردم، با  شد. ا

 شد.  کینزد
 . حانیجون ر-

 خودش را به من رساند و دستم را گرفت.  عیرا دراز کردم، سر دستم
 باختم.  یدید-

 افتاد، شهره دستم را فشرد.  نییپا شیاشمها
 که منتظرته.  یپسر دسته گک دار هیحرفها، تو  نیا یزوده برا یلیخ-

 بود.  دنیبود، قلبم مچاله شده در حال ترک اریاخت یب پوزخندم
 خواد .  یمن رو نم-
 . میکن ی استراحت کن، بعدًا صحبت مفعالً -
 سر گرداندم.  شدیم کیکه نزد ییقدمها یصدا با
 نه؟ ایما به هوش اومده  ضیخب، مر-
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ساعتش  هیسا میبلندش رو قامت ست گرفت و به  ستم را در د انداخت، مچ د
 نگاه کرد. 

  ؟یدرد دار-
 . یلیخ-

 سرم را در دست گرفت.  یرا رها کرد و لوله  مچم
 . میبازم بهت مسکن بد میتون ینم ،یمسکن گرفت تازه-
 دکتر شد. کینزد حانهیر
  ش؟ینیدکتر، ب-

ام  ینیب یدستم به طرف صورتم رفت و رو اریاخت یب یول دمیرا نفهم منظورش
ام گذاشتتته بودند که تازه  ینیدو لوله در ب ینشتتستتت، ظاهرًا که ستتالم بود ول

 ام به خاطر آنهاست.  ینفس تنگ دمیفهم
 لبخند زد. تردک
سته ول تینینگران نباش، ب- ساز ن یلیخ یشک شکک  زودتر  دیافقا ب ست،یم

 .یشینفس م ِی اون کم کم داار انحراف و تنگ یعملش کن
 شهره از پشت سر دکتر آمد.  یصدا

 دستش که مشکک نداره؟ -
 رو به شهره کرد. دکتر

 .ادیاز گچ در م ینه، مو برداشته که سه هفته ا-
کرد که  یشتتتدم، انقدر ستترم درد م یکه ستترم آمده بود م ییبالمتوجه  تازه

 گرفته شده.  دست اپم گچ دمینفهم
 رو به من کرد. دکتر
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زنگ  یداشت یاگر کار ؛یمراقب خودت باش شتریب دیبا ،یشانس آورد یلیخ-
 سرته.  یباال

داشتتتم، نه غصتته  هیبه ستتقف ماندم. نه توان گر رهیرفت و من خ رونیدر ب از
 . رمیم یکردم هر لحظه م یبودم و احساس م دهیاز درون از هم پاش خوردن.

 ببر. نجایمن رو از ا-
 دستم گذاشت.  یدستش را رو شهره

 .میکن یم بتیمونم و تا صبح غ یم شتیمن پ ،یبمون دیامشب رو با-
 فرق داشت.  شیبا حرفها ییاینگاه کردم که دن شیاشمها به
 خوام.  یرو م عادیمن م-

 .زد لبخند
 .ینیب یرو هم م عادیشما سرپاشو، م ،یخانم بهرام دنیکه بچه راه نم نجایا-

 یدو قدم از تخت بود کردم، ستتاختمان بلند جلو یبه پنجره که به فاصتتله  رو
ش سمان را گرفته بود؛  سمان را منعکس  یدوجداره  یها شهیآ شفاف عکس آ

 کردند.  یم
 تو برو شهره جون، من هستم. -
 حرفشم نزن.-
 مونم. یس منم مپ-
 . میو بار بذار بتیغ گید ییآره بمون سه تا-
 جیرفت نگاه کردم. ه یبه آستتمان که رو به غروب م شتتانیاعتنا به حرفها یب

 آمد، اشم بستم. یگرفته به نظر م بیعج یول ،یابر جینبود، ه یپرنده ا
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 "؟یی"آرزو، کجا
×××× 

 یدر ستتاختمان تا باال یلوخانم از ج نیبا کمک شتتهره از پله ها باال رفتم. مه
از شدت دود اشمم  خت؛یپله ها اسفند دور سرم گرداند و تو اسفند دود کن ر

 سوخت. شهره با دست دود را عقب زد. 
 .میخانم تو رو خدا، خفه شد نیمه-

 رفت. نییدور اسفند را دور سرم گرداند و پا نیآخر
 له باال. پ کیم و شهره رفت نییپله پا کی. من ستادیا میپله ها بهمن جلو یباال

  ش؟یفرما-
نگاهش  میآمد، م*س*تق نییمانده را پا یباق یشهره را عقب زد و دو پله  بهمن

 انداخت. نییکردم . به دست گچ گرفته ام نگاه کرد و سرش را پا یم
 خواستم، متاسفم.  یمن واقعًا نم-
 بودم.  دهیند یوقت شهره را انقدر عصب چیحاال ه تا
سف یلطف دار- سفم؟ به تو هم م یگفت یفقا م مردمیاگر م ،یکه متا  گنیمتا

 مرد؟ 
 برنگشت شهره را نگاه کند.  یحت
نشتتد، االن  یول رمتیکردم بگ یبشتته، ستتع نطوریخواستتتم ا یباور کن نم-

  ؟یخوب
 ید. ببو بیعج میو اظهار تاستتفش برا یناراحت دنید ینداشتتتم بزنم ول یحرف
 لبخند زدم. اریاخت
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له کرد ریقلبم رو ز یوقت ،یکرد کهیت کهیرو ت روحم یوقت-  یگفتن ،یپات 
سفم؛ ول ستم م یمتا سف یگیبه خاطر د ست  یعنی ن؟یَ نجوری! ارا آدما ایمتا د

 مهمتر از قلب و روح آدمه؟ 
 . دیرا درهم کش شیاخمها

شکنمت، با یخوام و نه م ینه م- ستم که ب  دیاب گمیمهنوزم  ،یرفت یم دیخوا
 . یکن یه سماجت مک ییتو نیا ،یبر
 مانده را باال رفتم. یباق یکنارش رد شدم و دو پله  از
 .رمیبعدش م رمیگ یمن پسرم رو ازت م-

 .دمیشن رونیشهره را از ب ینداد و من وارد اتاق شدم، صدا جواب
بهش بگم؟ خراب  هیفقا کاف یدونیم شه؟یم یبفهمه ا یب یاگر ب یدون یم-
 سرت.  شهیم
 نه بکنه. تو ینم یچکاریه-

سم یرو ستم و  ش سته بود تا ب هیتخت ن ش د مانتو را کرکمک میایکه تو اتاقم ن
 کرد.  زانیاادر و مانتو را در کمد آو اورم،یدرب

 ؟  یکن یرو م سکیر نیا شه؛یم یا نمیبب گمیبهش م-
 جانیاونم م ک اجک معلق االن ا ،یتا حاال گفته بود یبگ یخواستتت یاگر م-
  ؟یخوا یم یگو ابود، پس ب ستادهیا

 . دمیپنجره را باز کردم و نفس کش در
 . شهیبهت ابالر م یبه زود-

 لحظه بعد وارد اتاق شد.  اند
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 مشیکجا بکش م؛یدیکش یقتک بهمن رو م ینقشه  میداشت م؟یخب کجا بود-
 رو بگو.  نیا م،یفتین ریکه گ

 نگاه کردم.  یآسمان ابر به
از امستتتال که دستتتت  نیگرفت، ا نتدییاون از پارستتتال که دم امتحانا زا-

  ؟یکن کاریا یخوا یشکست؛ با امتحاناتت م
 .ابرها جدا شود هیاز بق کردیم یسع یتودر تو نگاه کردم، ابر یابرها به
 . دمیدست اپم شکسته، امتحان م-
  ؟یآماده ا-

 "  عتریفاصله گرفت و من دنبالش کردم " برو ، سر یکم ابر
 آماده ام. -

 زد. لبخند  شهره
 .یهم آماده باش دیبا یمن رو دار یتا وقت-

 هنوز به هم وصک بودند. یشد ول شتریکرد، فاصله اش ب یابر را رها نم اشمم
 . شمیاگر مشکک داشتم مزاحمت م-

 بهتره، برو "  ییشد، نفسم حبس شد "برو، تنها شتریب فاصله
 .ینصف راه رو رفت گهیامسالتم تموم بشه د-
 ابرها کنده شد، نفسم باال آمد.  هیابر کواک از بق 

 د؟یاریرو ب عادیم شهیم-
×××× 

 حانهیرفتم و گچ دستتتم را باز کردم. ر  کینیامتحان به کل نیستترخوش از آخر
 .دیخند
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 دستت اه الغر شده.  نیدستهات تابه تا شده، ا-
 بود. یدست رو ول کن، امتحان عال-

ست و من کنارش، عج دیخند ش شت فرمان ن شگاه خلوت  نابایخ بیو پ دان
 بود.

 .هیشاگرد اول کالس معلومه که امتحان عال یبرا-
 .یتو بچه تنبل ستین-

 را راه انداخت. نیماش
همم ف یتو درسها رو م یبهت؟ از صدقه سر دمیاسب یا یبرا یکن یفکر م-

 واال تو کالس صفر صفرم. 
 آورد.  یافتاد که پشت دانشگاه اادرش را در م یاادر یبه دختر اشمم

 ما.  یخونه  میبر-
 گذاشت.  فشیب*ر*ل به دختر نگاه کردم که اادر را در ک ی نهیآ از
 تنگ شده؟  عادیم یدلت برا-

 دادم. هیتک شهیرا به ش سرم
 دلم تنگه.  شهیهم-

 شدم. ادهیو پ ستادیخانه ا یجلو
 تو؟  یاینم-

 را عوض کرد. دنده
 کار دارم.  یبرو دختر خوب کل-

 دست تکان دادم. شیرا بستم و برا در
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ثابت ماند، شتتتابزده طول و عرض  هیستتم یکه شتتدم اشتتمم رو اطیوارد ح 
 .زدینگران دود و م شیو اشمها زدیرفت. پشت سر هم پلک م یرا راه م اطیح

 .دمیبه طرفش دو
 شده؟  یا-

 را گرفت. میو دستها ستادیا میروبرو
 ن خونه. تب کرده آقا آوردنشو عادیخانم، م نیخدا رو شکر که اومد-
طرف  کیهر کدام  میبه دنبالم. کفشتتها حانهیو ر دمیطرف ستتاختمان دو به

 افتاد.
 خانم. نیمه-

 پله ها آمد. یدر دست باال یخانم با تشت نیو مه دیچیدر سالن پ میصدا
 باال خانم.  دیایب-
 . دمیپله ها باال دو از
 شده؟  یا-

 آمد. رونیاز اتاق من ب بهمن
 تو؟  ییکجا-

شدم. مزد کنارش سا تخت خواب عادیم و وارد اتاق  صورتش قرمز   دهیو بود و 
 گذاشتم، تبش باال بود.  شیشانیپ یبود. کنارش نشستم و دستم را رو

هم بنداز توش، اون  نوفنیقرص استتتام هی اریلگن آب ولرم ب هیخانم  نیمه-
 . اریا*ل*و*لم ب شهیش

 . ستادیکنارم ا بهمن
  ؟یبچه هالو شد، کجا بود نیا-
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 اادر را گرفت.  هیرا را از سرم برداشتم و سم اادرم
 امتحان داشتم. -
 مامان مهربون؟  یامتحانت رو خوب داد-

تر از آن بودم که ستتکوت کنم، خستتته تر از آن بودم که حرف بزنم؛ فقا  دلزده
 نگاهش کردم.

  ش؟یدکتر برد-
 تمام صورتش را گرفته بود.  ینشست، نگران عادیم یرو نگاهش

 دم، گفت سرما خورده.بر-
ستم داد. پاها نیمه ستمال را با  عادیم یخانم لگن را د شتم و د را در لگن گذا

 شکمش گذاشتم. یکردم و رو سیآب و ا*ل*و*ل خ
 گذاشتم.  شیپاها یرا ال یرو شکمش؟ دستمال بعد یذاریارا م-
 شیشونیپ یبچه؟ بذار رو یپا یال ذارهیدستمال رو م یک ؟یشد وونهید-

 بودم و کالفه.  یعصب
 بذار کارم رو بکنم.  رونیمن، برو ب شیپ شیاگر آورد-

آمد و  نییستتاعت بعد تبش پا کیرفت.  رونیو بعد از در ب ستتتادیلحظه ا اند
 کرد بلند شود.  یرا باز کرد. به دور و بر اتاق نگاه کرد و سع شیاشمها

 ماما.-
 دراز کردم. دست

 ب*ر*لم عشق مامان.  ایجون مامان، ب-
 رفت و به اطراف نگاه کرد و به طرف در رفت، به دنبالش رفتم. نییتخت پا از
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 بابا. -
پله ها بهمن را صدا زدم، از  یخواست، ب*ر*لش کردم و از باال یرا م پدرش

شم د عادیم یآمد. وقت رونیاتاقش ب  د؛یصورتش خند یبه پهنا دیرا در آ*ر*و*
 باال آمد.  یکیپله ها را دو تا 

را دراز کرد و  شیبهمن دستتتهاتا خودش را آزاد کند،  زدیو پا م دستتتت عادیم
 . دیبه آ*ر*و*شش پر عادیم
 بابا. -

ستش را رو بهمن سرش را رو عادیسر م ید شت و  شت؛  یگذا شانه اش گذا
 .دیرا ب*و*س شیموها

 جون بابا.-
با دست اشکش  عیسر دم،یاشمش را د یرا بست و اشک گوشه  شیاشمها

سنگ نیرا پاو کرد؛ ا س یمرد  سرش بود. دلم گرفت از ح شق پ ه ک یواقعًا عا
 در آن نداشتم. ینقش چیکه من ه یبود، حس نشانیب
 اخت. شن ینم یعاشق پدرش بود و مرا حت عادی. مدمیکش عادیدستم را پشت م 

 اگر باز تب کرد صدام کن. شت،یببرش پ-
خفه ام  بغض دم،یرا بلند کردم و ب*و*ستت عادینگاهم کرد؛ دستتت م متعجب

 شیرا در اشمها یبار اول دلسوز یبهمن نشست که برا یکرد. نگاهم رو یم
 . دمید
 تو اتاقت.  میایم-

 . دمیشاد شد و خند قلبم
 ممنونم. -
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 دنید یاز من که برا یکردم، وا یتشکر م دیحضور پسرم با یاز من که برا یوا
سرم با  پلک زدن کیاز دل من که به  یماندم، وا یشدنش م ضیمنتظر مر دیپ
 گفت مادر.  یم گرید یبه زن شیساله ام بند بود و او لبها کیپسرو 

بهمن دستتتم را گرفت؛ از حس دستتتانش گر  خت،یگونه ام ر یرو میاشتتکها
 گرفتم.

 ناراحت نباش. -
 دست و پا زد.  عادیو به طرف اتاق رفتم. م دمیدستم را کش آرام

 تاخ. -
 و نگاهش کرد. ستادیا بهمن

 اتاقت؟  یبر یخوا یم-
 تکرار کرد.  عادیم
 تاخ. -

، تاخ، " لعنت به من دیگو یدانستم پسرم به اتاق م یدانستم، مِن مادر نم ینم
 " یلعنت به تو بهمن، لعنت به زندگ

 را برگرداندم. میرو
 کنه.  یخواد باز یببرش، م-

شدم رو سکوتش شت در آوار  ستم و پ  یرا حس کردم. به اتاق رفتم و در را ب
 ن؛یزم
 دستم را گرفت.  هیخوام " سم یمشت زدم. " من پسرم رو  م میپاها یرو
 تو اتاقش. دیبرخب شمام  -

http://www.roman4u.ir/


 347 فردا زنده میشوم

 تکان دادم. سر
 خواد. یاون باباش رو م-
ش د؟یدار یاه انتظار- س هیاون بچه  یول دایببخ شه هر ک  بهش محبت یسال

 .نیدیکنه رو دوست داره، شما خودتونو کنار کش
صداد هیرا به در تک سرم سرم پ عادیم یادم و  ستها دیچیدر  سا ک ی"ماما" د ه مه

ر بهمن " گفتم که بذا ینشست و صدا میکرد پشت پلکها یرا ب*ر*ل م عادیم
 خودش انتخاب کنه "

ر د یخودم را رو یدادم و به ستتخت هیپشتتت ستترم تک واریرا به د میدستتتها کف
 .ستادمیو ا دمیکش

 .یدون ینم یچیتو ه-
××××× 

شته بود. از باال دهازیساعت از  سوپ خوردن م یشب گذ ه نگا عادیپله ها به 
 کنان به طرف اتاقش رفت.  یدو سه قاشق خورد و تات کیم یکردم که ب

تاقم رفتم. رو بهمن به ا بالش رفت و من  ظار خواب یبه دن به انت خت   نشدیت
 ماندم تا به اتاقش بروم. 

 در را باز کرد.  بهمن
 سوزه.  یداره م ا،یب-
کرد  یم یستتع هیو من به دنبالش. وارد اتاقش شتتدم، ستتم دیدو رونیر بد از

 کرد.  یم هیو گر زدیدست و پا م عادیم یآرامش کند ول
 دراز کردم.  رادستم

 ب*ر*ل مامان.  ایب-
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 بهمن ب*ر*لش کرد. و  دیرا به طرف بهمن کش خودش
 بمونه؟  شتیمامان پ ،یپسرم، شما تب دار-

نگ زد،  میگلو بغض مان ولرا ا ما به من گفت  جازه م یبهمن   یاز پستترم ا
و  دادم به کمد هیبودم در جمعشان. تک بیبمانم، اقدر غر ششیخواست که پ

کرد نگاه کردم، با هر قطره اشتتکش که  یکه هق هق م  عادیم*س*تاصتتک به م
ش رفت. به طرف یبه قلبم فرو م یخنجر ختیر یسرخ از تبش م یگونه  یرو

 ردم. و رو به بهمن ک رفتم
 خطرناکه.  ن،ییپا ادیتبش ب دیبذارش رو تخت، تب داره با-

 . زدیهق هق م عادیا*ل*و*ل وارد شد. م ی شهیخانم با ش نیمه
 ماما. -

 شدم. کشینزد
 جون مامان.-

گره خورده اش از دور گردن بهمن باز  یدستها یتخت گذاشتش ول یرو بهمن
 نشد. 

 پسرم. نتتیبابا جون، بذار مامان بب-
 تخت نشستم.  نییکرد دستانش را از دور گردن خودش باز کند. پا یسع

 طور باشه.  نیبذار هم-
 شیگذاشتم، انقدر پاها شیپاها یرا درآوردم و دستمال مرطوب را ال شلوارش

 افتاد.  رونیرا تکان داد تا دستمال ب
 ماما.-
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 . دمیرا گرفتم و کش دستش
 . عادمیپسرم، م-

 فرو رفت.در گردن بهمن  شتریب سرش
 ماما.-

ستمال شتم، در ثان یرا رو د شد؛ نگران بلند  یا هیشکمش گذا ستمال دار  د
 شدم. 

 ذاره.  ینم-
را در آب فرو برد.  شیگذاشتتتت و پاها شیپاها نییخانم لگن آب را پا نیمه

ز را ا شیدستتتها ی. بهمن عصتتبختیتخت ر یانقدر پا زد تا تمام آب لگن رو
 دور گردن خودش باز کرد.

 نکن بابا.  عاد،یم-
 دهیگذاشت، از هق هق نفسش بر شیاشمها یمشت شده اش را رو یدستها

 شده بود.  دهیبر
 ماما. -
 یکه در ذهنم خورد دلم را آشتتوب کرد. بهمن دستتت رو یجرقه ا ستتتادم،یا
 گذاشت. شیشانیپ

 . شهیبکن، بچه داره تلف م یکار هید -
جود حس که نه لمس کردم. کردم و تکه تکه شتتدن روحم را با تمام و نگاهش
 .ختمیر رونیروحم را ب یلب زدم و تکه ها یبه سخت

 .ادیزنگ بزن مامانش ب-
 انداخت.   نییدفعه صورتش سرخ شد و سر پا کیمبهوت نگاهم کرد.  بهمن
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 خواد. یزنگ بزن، مامانش رو م ست،یاالن وقت خجالت ن-
 شانه ام نشست.  یرو هیلرزان سم دست

 خانم. -
سرم که از تب م نییپا راسرم ورد خ یو تاب م چیسوخت و پ یانداختم و به پ

 نگاه کردم. 
 زنگ بزن. -

گذاشتتتم، به دستتتمال  شیشتتانیپ یرفت. دستتتمال را رو رونیاز اتاق ب بهمن
 زد. انگ 

 ماما.-
 را گرفتم. دستش

 پسرم. ادیاالن مامان م-
 . دیاش قلبم را خراش هیگر یشکست و صدا هیسم بغض

 . دیم، شما مادرشخان دینگ-
شم سر تکان دادم. م ا ستم و  فتمش، گر د،یایب نییکرد از تخت پا یسع عادیب

 شد. شتریاش ب هیو گر دیکش غیج
 افتاده وارد اتاق شد.  نییبا سر پا بهمن

  اد؟یم-
 عادینگاهم کند کنار م نکهیستترش را به عالمت م بت تکان داد. بدون ا فقا

 .نشست. دستمال را به طرفش گرفتم
 پاهاش.  یرو بذار ال نیا-
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 نیرا به پشتتت مبک گرفتم تا زمبود. دستتتم دهیآمدم، توانم ته کشتت رونیاتاق ب از
 دستش گذاشتم. یشانه ام را گرفت؛ دستم را رو هینخورم، سم

 . عادیم شیخوبم، برو پ-
شمها یرو ساعت نگاه کردم. ا ستم و به  ش ستم و تمام زندگ میمبک ن از  میرا ب

 رد شد. میاشمها یجلو
شم قاط سا و  یبابا، خنده ها یشد، حرفها یصداها در گو بهمن، پوزخند مه

 ... 
من  را زد و فونیآ هینگاه کردم. سم یتوان به در ورود یزنگ بلند شد، ب یصدا

 ماندم. رهیبه در خ
 زد  ادیبود، فر دهیپر شیدر را باز کرد و مهسا شتابزده وارد شد. رنگ و رو هیسم

 بچه رو؟  دیکرد کارشیا-
 اش گذاشت و آهسته گفت  ینیب یآمد و دست رو رونیب عادیاز اتاق م بهمن

 اومده، تازه خوابش برده، آرومتر. نییکم تبش پا کی-
 را باال داد. شیابروها مهسا

  اره؟یب نییتب و پا هیتونه  ینم کهیزن نیا-
 را گرفت. شیجلو رفت و بازو بهمن

 . گفتم آروم، در ضمن درست حرف بزن-
ت زن عاد نیرا به ا عادیکه خودش م یمرد یبانیدلگرم هم نشتتدم به پشتتت یحت

لند ب یکرد. ناتوان و به سخت غیو پسرم را از من در گذاشتشیداد، نام مادر رو
 شدم، مهسا تازه اشمش به من افتاد.
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شر نجایبه به، خانومم که ا- س یتون یبچه هم نم هیدارن، به  فیت قدر ا ؟یبر
 . یاقتیل یتو ب

ت. خواس یمرا نم عادیبود. م یخال دنیجنگ یبرا مینگاهش کردم، دستها فقا
 پا گذاشتم و جلو رفتم. ریقلب شکسته ام را ز

 . ششیبرو پ ست،یاالن وقت دعوا ن-
 نگاه کرد. میزد و به سرتاپا پوزخند

 واقعًا که.-
مهسا  دنیآمد. با د رونیکنان از در ب یتات عادیو به طرف اتاق رفت که م برگشت

 بال و پر باز کرد. 
 ماما.-

 . دشیب*ر*لش کرد و ب*و*س مهسا
  ؟یمامان یشد ضیجون مامان پسرم، مر-

 یماند. کس رهیکه دور گردن مهسا حلقه شده بود خ عادیم یدستها یرو نگاهم
 کرد.  یکرد، قلبم را تکه تکه م ینفسم را قطعه قطعه م

 را گرفت.  میشد و بازو کینزد بهمن
 راحت باشه. التیو تو اتاقت، ختو بر-

 .دیدستم را گرفت و کش هیسم
 خانم. میبر-

 . دیرا ب*و*س عادیاشم نگاهم کرد و دست م ریز مهسا
 .دیاریلگن آبم برام ب هی د،یرو گرم کن عادیخانم، سوپ م نیمه-
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 اسباند.  عادیم یشانیاش را به پ یشانیپ
 . شهیمزود خوب  عادمیحاال که مامان اومده حال آقا م-

 و به اتاق رفت. دیاش را ب*و*س ینیب سر
شد، بدون ا رهیخ سم لحظه به لحظه تنگتر  س نکهیبه در ماندم، نف تم بخواهم د

 دراز شد. 
 .عادمیم-

 هق هق زد.  هیسم
 .میبر دیایخانم، تو رو خدا ب-

توانستتتم  ینم یانداخت و به طرف پله ها کشتتاند ول میبازو ریدستتت ز بهمن
 رم.اشم از در بردا

 . عادمیم-
 باال دمیاز پله ها کش بهمن

 انقدر خودت رو عذاب نده.-
 خودش پسرم را از من گرفت. یکه با دستها یمرد یکرد دلسوز یم یفرق اه

 که سراسر ترحم بود نگاه کردم.  اهشیس یاشمها به
 . شیتو از من گرفت-

 انداخت.  نییرا پا سرش
 بهتره. نطوریا-
 .شیتو از من گرفت-

 را فشار داد. میبازو
 برو تو اتاقت، انقدر فکر نکن. ایب-
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معده ام باال آمد، ستترم  اتیپله ها برگشتتتم و نگاهش کردم. تمام محتو یباال
 . زدیپشت سر هم در م هی. سمدمیافتاد و دو نییپا
 درو.  نیا دیخانم حالتون خوبه؟ باز کن-
را داشتتتم  شیآرزو یمن هر اه در معده ام نبود باال آوردم، هر اه در زندگ و

 دیستتف یکهایستترام یباال آوردم، هر اه حستترت بود باال آوردم و دو زانو رو
 بود.  دنیافتادم؛ قلبم در حال ترک

 نه. -
 . دیمشت به در کوب بهمن

 شده؟  یا ،یزن یارا داد م-
 نه. -

 . دمیحمام کوب نیو محکمتر سر به زم دیکوب محکمتر
 نه.-
 رو. یلعنت نیاشکنم، باز کن  یدر رو م نیا-

 زدم. ادیو روشد، فر ریز قلبم
  رم؟یبم یترس یم ؟ینگران یا یبرا ؟ینیرو بب یکه ا یشکن یم-

 زدم. ادیروحم را فر یهایو شکستگ ستادمیشدم و رو به در ا بلند
 وقته مردم.  یلینترس، من خ-

 به در زد.  یمحکم لگد
 . گمیباز کن م-
 م و پرت کردم سمت در.را برداشت ییدستشو یعطر کواک رو شهیش
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 . نمتیخوام بب یبرو، برو نم-
صدا نیبا زانو به زم دوباره شده بود و فقا  سکوت  دم خو یضجه ها یافتادم، 

خون مخلوط  یبو دم،یعطر کش یها شهیخورده ش ی. دستم را رودمیشن یرا م
 عطر. یشد با بو

 زدم  ادیبه در زد و من با تمام وجودم فر یکس
 راحتم بذار. -
 .نمیر رو باز کن ببد-

ست رفته ام را نم یجا ایدن نیدر ا زیا چیه یشهره تکانم داد ول یصدا  یاز د
 گرفت. 

  ؟یپسرم رو آورد-
 ها. شهیش یشد رو دهیکرد، مشتم کوب سکوت

 کنم.  یدر روباز م یپسرم رو آورد یوقت-
شتم ستم و به  یمحکمتر خورد و در با لگد محکم م ش صاف ن شد و من  باز 
 ماندم. رهیشهره و پشت سرش بهمن خ یاهره 

  د؟یخوا یاز جونم م یا-
 به طرفم آمد.  شهره

 به من دست نزن. -
 اش.  نهیتخت س دمیهوا کوب یطرف بهمن و ب رفتم

 کشمت. یم-
گاهم م بدون مت ن قاو بلوز  یخون  رو یجا دم،یکرد. محکمتر کوب یم

 ماند. شهره دستم را گرفت.  دشیسف
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  ؟یشد وونهید-
ماند. احساس ضعف کردم. شهره  میرد انگشتها ینگاهم رو دم،یرا کش میبازو

 دوباره دستم را گرفت. 
 . یکرد کاریا نمیبب نیبش ایب ره،یداره ازت خون م-
 . مدیصورتم کش یرا رو میدستها اریاخت ینگاه کردم، ب میکف دستها به

ستم و م ریزد ز شهره سم عادمید شه  هینبود،  ود و ب دهیسبا واریاتاق به د یگو
ها عادمیکرد و م یم هیهق هق گر با ابرو گاهم م ینبود، بهمن   یگره خورده ن

 نبود.  عادمیکرد و م
 را به طرفش دراز کردم  میدستها

 شیراحت برو پ گهیدستتتام اال کردم، حاال د نیآخرمم با هم دیبخند، ام-
 بچه ات. شیخانمت، پ

نظم م یستتره و با ضتترب کی دوخت که شیافتاد و نگاهش را به پا نییپا ستترش
 . دیچیپ یدر فضا م شیخورد و صدا یم نیزم یرو
 . ستمین یچیدنبال ه گهیتموم شد، د-

ستترش را باال آورد؛ ظلمت  ستتتادم،یاش ا نهیبه ستت نهیشتتدم و ستت کشینزد
 نورتر بود، لب زدم. یب شهیاز هم شیاشمها

 .یتو برد-
×××× 

 میهااز درد اشم د،یدستم کش یوو با پنبه ر ختیدستم ر یرا رو نیشهره بتاد
 را بستم. 
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 رو گذروندم.  هیاول یکمکها یشانس آورد-
 تازه مش شده اش نگاه کردم.  یموها به
 کمک آخر رو بهم بکن. -
 حرکت شد.  یسرش را باال آورد و دستش ب یکنجکاو با
 کنم؟  کاریا-
 کف دستم که م ک وجودم تکه تکه ااو خورده بود نگاه کردم.  به
 مک کن برم. ک-

 انداخت و به کارش ادامه داد. نییرا پا سرش
  ؟یا عادیم-
نه  یبودم، وقت دهیبر باعث م یبودنم، تنها عامل یتنها بها  یروزها شتتتدیکه 
 چیه ماند؟ یماندنم م یبرا یلیاه دل گریرا با بودنش رنگ بزنم نبود، د اهمیس

س شتم، فقا  یح ضر ب یآزاد یبودم که برا یزندان کیندا را  جانش یود حتحا
 بدهد. 

 ؟یکن یکمکم م-
 یکه دور دستتتم م یبا باند می. اشتتمهادیچیرا برداشتتت و دور دستتتم پ باند

 . کردیبود که قلب زخم خورده را مرهم م یتاب خورد. کاش مرهم دیچیپ
  ؟یمطمئن-

 را آرام تکان دادم.  سرم
 آره. -

 شد. گرمیدست د یچیباند را زد و مشغول باند پ سنجاق
 کنم.  یوقته منتظرته، کمکت م یلیخ یب یب-
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 نگاهش کردم.  مبهوت
 دونه؟  یم یب یمگه ب-

 لبش نشست.  یرو لبخند
خانم جاسوس ستاد و  نیو مه یجنگ، بنده محافظ شخص یفرمانده  یب یب-

سرباز ذخ حانهیسرباز و ر هیسم  که من شهیندونه؟ م شهیبه نظرت م ره،یهم 
 ه؟ ش دایسر بزنگاه سرو کله ام پ

 کرد.  کینشست و سرش را نزد شیزانوها یرو
که  نیخانم دورب نیکاًل مه م،یفهم یما م یآب بخور- ته ستتتت  مدار بستت

 .شهیم ییرونما یب یب یتو خونه  رشیتصو
ه ک شدیبود؟ مگر م یمگر شدن یول اوردیکرد مرا از آن حال و هوا درب یم یسع
 اموش کنم؟ را فر عادمیاز م یآ*ر*و*ش خال یلحظه ا یبرا یحت
  ؟یکن یکمک م-

 گذاشت و بلند شد.  ینیرا در س لشیوسا
 بهمن نفهمه. یامدونت رو ببند ول-
 را به آن زده بودم نگاه کردم.  عادیکه عکس م وارید ی هیزاو به
 اون از خداشه.-
 گذاشت.  شیآرا زیم یرا رو ینیس
ر ردش فکبا آرامش در مو یبتون دیهستتت، با عادمیبحث م نجایا یدرستتته ول-
و بدون طالق؛ برو خوب فکرهات رو بکن، هر  عادیبدون م یفعال برو ول ؛یکن

 همه پشتتن. یریبگ یمیتصم
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  و به طرف قاب رفتم ستادمیا
 اش؟  هیبندم، بق یم-
شه واال جلوت رو م یبر یشب دیبا- نم با خا نیو مه هیسم ره،یگ یکه بهمن نبا

 ما هستن. 
شتم و به واریرا از د قاب شتش را م یلبها بردا سرم که انگ کردم.  نگاه دیمک یپ

 بود با قلبم.  کیبود با آ*ر*و*شم و اقدر نزد بهیاقدر غر
 نیداره، زنگ زد پررو پررو ما رو هم دعوت کرد؛ بهتر یپس فردا مهسا مهمون-

 زمان همون شبه. 
 فشردم و اشم بستم. نهیرا به س عکس

 ببر.  نجایفقا من رو از ا-
دو  نیمن ا ده،یبهت م هیاطالعات رو  ستتم هیت روببند، بقتو فقا امدون-

 . امینم نجایروزه ا
 تکان دادم.  سر

 باشه. -
 در را گرفت.  ی رهیدستگ

. امدونتم رمیگ یمنتظره، باهات تماس م نیبرم، شتتهروز تو ماشتت دیمن با-
 .نهینب یکس

×××× 
 و شاگرد راننده داد زد. ستادیاتوب*و*س ا

 ته خطه.-
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ش سرم شته، ول هشیاز  شد و افکارم از گذ شت کواک،  کیقلبم در  یجدا   م
 جا ماند.  عادمیمشت کواک م انیم

م، پر رفت و آمد نگاه کردم. به شهرم برگشت نالیرا از راننده گرفتم و به ترم ساکم
 . دیاز ام یکس برگشتم، خال یب د،یکس رفتم، پر از ام یب

 . زدیم ادیفر یننده او کمک را دیکش یدست پسرش را به زور م یمادر
 ماسوله سوار شن.  یمسافرا-

 . دیدو میجلو یپسر
  ؟یریماسوله م-

سنگ سر ش یرا به طرف خروج نمیتکان دادم و تن خسته و قلب  صدمیک  یدا. 
 .دیچیپ یزن
 خراب شده؟  نیتو ا یمنو آورد یواسه ا-

 زد  ادیفر مرد
 .رونیب دمتیخراب شده کش نیاز هم-

مه دادم. مرد دمیشتتک یطاق ریرا ز خودم نه ا یو راهم را ادا نار د یوز  واریک
 . دیجنب یدر دهانش م انشیگذاشته بود و شلنگ قل

 پونصد بده، وزنتو بگم. -
 خاطره؟ "  یب ایغصه؟ با خاطره  یب ای"با غصه 
 . دمیچیدور خودم پ شتریرا جمع کردم و اادرم را ب پوزخندم

 زد  ادیفر گاریخراش خورده از س یبا صدا یمرد
 شن.  ادهیرامسر پ یمسافرا-
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 آقا ساو من گمشده. -
ند به ستتمت راه ب با فلش قرمز  یستتتاکم را محکمتر در دستتتم گرفتم و  که 

 رفتم.  دادیرا نشان م یخروج
 . دیبند ساکم را کش یکیهجوم آوردند،  یتاکس یراننده ها نالیدر ترم یجلو

 دربست؟  یآبج-
 .ستادیکنارم ا دهینخراش یبا قد و قواره  گرید یکی

  ؟یریکجا م-
 .ستادیا میجلو یکیکه  دیدو راننده ارخ نیب نگاهم

  ؟یخانم بهرام-
 کردم. نگاهش

 منتظرتون هستن.  یخانم شکوه د،ییبفرما-
 دنبالش به راه افتادم. به

×××× 
انه بودم. خ دهیشن ادیخانه را ز نیا فی. تعرستادمیا یمیساختمان قد یروبرو

ساز نیتو ا یب یب که یب یب یپدر ی سال باز هلو و  یاش کرده بود. بو یاند 
شامم پ السیگ شد و بدیچیدر م ست یب ی. درب بزرگ عمارت باز  صا به د  ع
 قفک بغض و منرا باز کرد و  شیشتتدم. دستتتها رهیحرف به او خ یآمد، ب رونیب

شک و دلتنگ سم، تنها تک یا ستم. پناه بردم به آ*ر*و*ش تنها ک شک گاهم.  هیرا 
 لرزانش به دلم نشست.  یاصد

 دخترم.  یبه خوَنت خوش اومد-
 به وجودش.  راهنش،یزدم به پ انگ
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 . یب یب-
 .دیسرم کش یرا رو دستش

 . یب یجون ب-
 مشت شد و سرم را در گردنش فرو بردم.  میدستها

 ... یب ی... ب یب یآخ ب-
 . رید یلیدخترم، خ یکرد رید-

 را از گردنش برداشتم.  سرم
 صبور باشم.  یادد ادمی-

  لرزانش پاو کرد یرا با دستها میاشکها
 مردن.  ینه پا ،یصبور باش یزندگ یدادم پا ادتی-
 . دمیکش میرا گرفتم و به اشمها شیروسر پر
 . یب یمن تموم شدم ب-

 نگاه کرد.  میبه اشمها رهیرا قاب گرفت و خ صورتم
 ندادم. ادتی یدیناام-

 زانو افتادم.  یرو
 . یب یکرد ب دمیناام-

 انداخت.  میبازو ریرا ز دستش
 ندادم.  ادتیافتادن -
 .ستادمیناتوانش ا یزور دستها با
 . یب یشکسته ام ب-
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 پ. شانه اش گذاشتم و اشم بستم یرا رو سرم
 . رمیمیدارم م دم،یدارم جون م ،یب یکمکم کن ب-
 . دیمن جدا شد و دستم را گرفت و به طرف خانه کش از
 یتون یه مک ییتو نیا یول تیبه زندگ فتهیب تیکرب دیشا زم،یعز یشیزنده م-

 .یخاموشش کن ای یُگرش بد
 شانه اش گذاشتم.  یپشت ب*ر*لش کردم و اانه ام را رو از
 حرف زدنت تنگ شده بود.  یدلم برا-

  دمیرا نفس کش راهنشیپ یرا محکمتر کردم و بو میدستها
 کنه.  یعطر تنت که آرومم م یبرا-

 صورتم.  یرو دیرا عقب آورد و کش شدست
 .یپس زنده ا-

××××× 
 . یب یب ندارهیبرام فرق-

 برنز نشست و لبخند زد. ی رهیدستگ یرو دستش
 حاال.  نشیداره، تو بب ریاتاقا توف یاتاق با همه  نیا-

ر پ یکک باغچه  دم،ید شتتهیستتراستتر شتت وارید یبه جا میرا باز کرد و روبرو در
 بود.  دایق پاز اتا یب یدرخت ب

 را نگاه کردم. رونیرفتم و ب شهیطرف ش به
 محشره.  یب یب یوا-
 .دیداد و خند هیتک وارید به
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 نیکردم گفتم ا یداشتم خونه رو درست م یوخت ،یدونستم دوستش دار یم-
 بزنن.  شهیو خراب کنن و جاش ش وارید

 زن.  نیفراتر از مادر بود ا یزیو به طرفش رفتم، ا برگشتم
 . یب یونم بممن-

 و به سمت در رفت.  دیخند
 تو اتاقت.  ارنیب لتویوسا گمیم-

شتم ش برگ شمردم.  یکاج و گلها یرج به رج درختها شه،یسمت  رنگارنگ را 
شمم به ن  هیتعب یسنگ ی کهیدرختها و راه بار نیافتاد که ب یدو نفره ا مکتیا

و خود را به درخت، اشتتم بستتتن  یآزاد، بو یهوا یشتتده بود. دلم پر زد برا
 خلسه سپردن. 

از  یاشم که باز کردم حس کردم کس دادم. هیتک شهیبستم و سرم را به ش اشم
 د. محو ش هیسا ینگاه کردم ول قتری. دقدیآ یبه سمت ساختمان م کهیراه بار

شتم ش شهیش یرا رو انگ ض دمیک شتم را رو میو خا فر  یرا خا زدم. پنج انگ
ا ر میبلوز بهمن افتادم؛ اشتتمها ینم روانگشتتتا یجا ادیگذاشتتتم و  شتتهیشتت

 محکم فشار دادم تا از ذهنم دورش کنم. 
 دستم نشسته بود.  یرو شهیاز پشت ش یکه باز کردم دست اشم
شک ر ناباور  رقتیشدم و دق شهیش کیو لبخند زد. نزد ختینگاهش کردم، ا

من  از هشیش کی ینگاهش کردم تا باور کنم، باور کنم که هست، که به فاصله 
 دور است. 

 .مشت شد و لب زدم دستم
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  ؟یباالخره اومد-
. اقدر هر روز و هر شتتب آرزو دیکوب یقلبم محکم م د،یاز بغض لرز میلبها

 شد.  شتریبود؛ بغضم ب شمیکردم که کاش پ
 . ینبود-
 نشست.  میدو زانو افتادم، روبرو یو من ناتوان رو دیاشک خند انیم
 نذاشتن. -

 .دیرا بر میهایو دلبستگ هایکه تمام وابستگ را یکردم مرد لعنت
 . شمیپ ایب-

 . شهیبه ش دمیبستم و مشت کوب اشم
 .شمیپ ایدلم تنگته، ب-

شم ا نبود. ب یکس نبود. دور و اطراف را نگاه کردم ول چیرا باز کردم، ه میها ا
سر یصدا شتم، ب عیدر سرش نگاه  یب یبرگ شت  شد. منتظر به پ خندان وارد 

 نشده باشم؛  یاالتیکردم خ کردم و آرزو
کف  خت،یهق هقش زودتر از خودش آمد. نگاهم کرد و اشتتتک ر یصتتتدا
 کردم.  یگذاشتم؛ هنوز هم باور نم میلبها یهم و رو یرا رو میدستها

 کردم، لبخند زد و هق هق زدم. هیکرد و بغض کردم، هق هق زد و گر هیگر
 را باز کرد.  شیدستها
 میکردم. محکمتر از من ب*ر*لم کرد، صتتداکردم و محکم ب*ر*لش  پرواز

 . دیلرز
  ؟یکجا بود-
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شتم و نفس عم یشانیپ یام را رو یشانیپ ش قیاش گذا سش ب دم،یک  دهیرنف
 شده بود. دهیبر
 باهات بود.  دلم هرجا بودم-

نگاه به هم  رهیو خ مینشتتستتت نیزم یآمد، همانجا رو یباال نم هیگر از نفستتم
 .میکرد هیگر و باز با هم میپاو کردرا  هم ی. اشکهامیکرد

مشخص بود که پا به  شیگذاشت، از صدا مانیشانه ها یدستش را رو یب یب
 کرده. هیما گر یپا
 .نهیشیسرد نم نیدختر رو زم د،یبلند ش-

 خنده. ریز میو زد مینگاه کردو آرزو به هم  من
 را گرفت.  یب یب یبلند شد و لپها

 جونم.  یب یسرخت ب یقربون لپا یا-
 دست آرزو زد.  یو آرام رو دیخند یب یب

 زبون باز.  یپدر صلوات یا-
 املتات. یبه خدا دلم لک زده برا-
 به طرف در رفت.  یب یب

 بعدم به فسنجون رضا بده.  د،ینیبچ دویفعاًل اتاق خورش-
  دیرا به هم کوب شیو دستها دیباال پر آرزو

 جانم فسنجون. -
 به اطراف کرد.  ی. برگشت و نگاهدیخند یتش مکردم، تمام صور نگاهش

  ؟یدیساعت اند رس-
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 صبح. -
تاق ب دستتتم په  ی. رودیکشتت رونیرا گرفت و از ا نا  یقهوه ا یدو نفره  یکا

 دستم را ول نکرد.  م؛ینشست
  ؟یخوب-

 آمد.  ادمیداشتم، انگار با آمدن آرزو خوشحال بودن  یاحساس خوب واقعاً 
  ؟یاومد ی، تو کخوب شدم دمیتو رو که د-

به اطرافش نطوریهم ماند، بلند شتتتد و  رهینقطه خ کی یکرد رو ینگاه م که 
 . ستادیآقاجون ا یمیعکس قد یجلو

 اش خوب بوده ها. قهیسل یب یب-
 آورد نگاه کردم. یم ادمیرا که پدرم  یو به مرد اهارشانه ا ستادمیا کنارش

 عاشق هم بودن. -
 .دیکش یقیس عمنف شانه ام زد یو رو دیخند

 اون موقع. یعشقم عشقها-
مبک برداشتتتم و ستترم  یگفت اادرم را از رو یم االلهیکه  یکارگر یصتتدا با

جا  یمشتتک دیستتف یتخت دو نفره  دنیکردم. آرزو به آشتتپزخانه رفت. با د
که  میرا جابجا کرد کیکردم به اتاق. آرزو آمد و وستتتا شتتتانییخوردم، راهنما

 بلند شد.  یب یب یصدا
 مامان جون. شیپ ادیخواد ب یفسنجون م یهر ک-

 تخت افتاد.  یقهقهه زد و رو آرزو
 به جون تو دلم لک زده بود واسه حرف زدنش. -

 . دمیرا گرفتم و کش دستش
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 بدو. -
 بلند شد.  عیسر

 بدجور مهمونتم. یکه اند روز میبر-
 و نگاهش کردم.  ستادمیهال ا وسا

 اطور؟ -
 خواد.  یدلم م-

 .دمییرا به هم سا میدستها
 آخ جون.-

 .دییرا م ک من به هم سا شیو دستها دیخند بلند
 فسنجون.-

×××× 
 اشم دوختم. یب ینشستم و به بار کواک ب شهیپشت ش

 گفت  یخواب آلود یبا صدا آرزو
  ؟یکش یهنوزم بو م-

 تخت نشستم. یرو کنارش
 ساعت خواب.-

  را با پشت دست ماساژ داد شیاشمها
 . دمینخوابخوب  شبید-
 ارا؟ -

 داد.  هیتک شیآرنجها یرو
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 .نمتیاون ذوق داشتم بب-
 بالش گذاشت. یرا رو سرش

  ؟یگیحاال برام م-
اش  یقلم ینیاش نگاه کردم که دخترانه برداشتتته بود و ب دهیکشتت یابروها به

 آمد. یبه اشم م شتریب
 اول تو بگو.-

 داد. هیو به پشت تخت تک دیرا باال کش خودش
م، کرد طنتیکم شتت کیکم درس خوندم،  کیگفتن ندارم،  یبرا یادیز زیا-

رتبه  نیکردم تو کالج بهتر یستتع ،یزنگ زدم خونتون بابات گفت از اونجا رفت
صه مب یب یبه بابا گفتم دنبال ب ارم،یرو ب بابا  م،یا و من هم خونه نیبگرده، خال

 نیبه زودتر از مبود ک مکرد و من تماس گرفتم، بهروز پستتر عمو دایرو پ یب یب
شر ساختمونه، ب ایتالیبرد ا فیت اد، خونه ات رو د یشماره  یب یاونم تو همون 

فت نم ارویزنگ زدم و اون  هام حرف بزن یخوا یگ باور نکردم.  یبا و منم 
شماره  یبهروز روانکاوه و اونجا کار م کنه تا من درسم رو تموم کنم، زنگ زدم 

با دت که م نیتهرانه، آخه تو ا دمیت و فهمبرنداشتت یب یکه ب رمیرو بگ لتیمو
صه هر بار زنگ زدم  شیمن و بهروز پ نیب ییزایا هی یاونجا بودم  ا اومد. خال

کنه که من  یم کار مارستتانیکنم، بهروز گفته فعاًل تو ب دایرو پ یب ینتونستتم ب
 دایپ رو یب یب شیمطب بزنه، حدود پنج شش ماه پ دمیم حیدوست ندارم  ترج

کردم نتونستم  یرو برام گفت و من هر کار زیشماره خواستم که همه او  کردم
و  یدیکشتت بتیانقدر مصتت نجایکه تو ا دمیاز روت خجالت کشتت رم،یتماس بگ

خواد دکتراش رو  یم یکه درستتش تموم شتتده ول نمیمن اونجا خوش بودم. مب
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و  یب یب راومدم سرا شیبرگشتم و سه روز پ شیهفته پ کیو برگرده،  رهیهم بگ
مشغول  نیکنم. جونم برات بگه مب زتیصبر کردم سورپرا ،یایم یگفت تو دار

 درس و کاره من مشغول درسم و بهروز مشغول کاره. 
قدر ها ان له  جدا کردن جم که مشتتغول  ها شیدر هم حرف زد   یبودم، حرف

سر هم حرف م یپراکنده اش بهت زده نگاهش م شت  و خودش با  زدیکردم. پ
 کیوقفه و  یاو ب یگرفته بود، ول ت. از حالتش خنده امرف یور م شیناخنها

 و بلند شد  دیکش یقینفس گفت و آخر نفس عم
و کم ب کی رونیب میحرف نزده بودم. بزن بر نیتو عمرم خالصتته تر از ا ،یوا-

 .میبکش
 شدم و دنبالش رفتم.  بلند

 .ینداشت یادیخوبه حرف ز-
م غلت کفش ریز زیر یسنگها دم،یسنگفرش شده کش ی کهیراه بار یرا رو میپا
 خوردند. دستم را گرفت.  یم
 نکن. یخودتم باز ینکن، با زندگ یسنگ باز-
 گشت.  یسر شاخه ها م یاشم نگاهش کردم. اشمش رو ریز از
ست که ب زهایا یلیدونم خ یگفته، م یب یدونم که ب یم ییتا اونجا -  یب یه

 . دیخورش یعوض ش دیکه بگم با هیکاف نمیهم یدونه ول ینم
 و بهت زده نگاهش کردم. ستادمیا

 من مقصرم؟  یکنیتو ... تو فکر م-
 از پشت سرم آمد. ییصدا
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 آره.  ییجاها کی-
 ستادهیهم ا یشانه به شانه  حانهیو پشت سرم را نگاه کردم، شهره  و ر برگشتم

 شدند و شهره رو به آرزو کیبودند؛ انقدر بهت زده شدم که دهانم باز ماند. نزد
 .دیخند

 درسته؟  دیآرزو خانم باش دیشما با-
 دستان آرزو گذاشت.  انیدستش را جلو برد و شهره دستش را م آرزو

 که منم بگم خانم؟  یتوقع ندار-
 دست داد. حانهیآرزو با ر د،یبلند خند شهره

 من.  دیجد بیبه به، رق-
 با خنده سر تکان داد و رو به من کرد. حانهیر
 .یکرده بود فیهمونطور که تعر-

 را درشت کرد.  شیاشمها آرزو
  اعتراف کن. ؟یگفت یاز من ا-

 رو به شهره کردم. حرفش بودم و ته دلم دلخور. جیگ هنوز
  د؟یکن یم کاریا نجایشماها ا-

 کنار آرزو پشت سرم راه افتادند.  حانهیو ر ستادیا کنارم
 .میهت بگب میخواست ینم یول میایب میقرار گذاشته بود حانهیبا ر-
  د؟یاومد یبا ک-
 فاصله داره. نجایساعت با ا میدوستشه، ن یالیشهروز و-

 انداختم. نییپا راسرم
 باعث دردسرتون شدم. --
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 را بست.  شینگاه کرد و اشمها دهیدر هم تن یبه شاخه ها شهره
 . دهیبهشت م یبو نجایا-
 . گهیشناس د میشم هی ،یوا یا-
دوستتتانم مرا  نکهیدلخور بودم، ناراحت از ا یول میدیحرف آرزو همه خند از

 .انصافند یواقعًا ب کردمیدانستند و فکر م یمقصر م
ست مکتین یرو ش ست و آرز مکتیکنار ن کیلب جدول بار حانهیر م،ین ش و ن

 . دیشک قی. شهره سرش را باال برد و نفس عممانیروبرو یسنگها یرو الیخیب
 . رمینم نجایاز ا گهیمن د-
 . دیدخن حانهیر
 حاال. دیداشته باش فیتشر ،یدعوت اومد یتو که ب-

 نگاهش کرد.  آرزو
 دختر.  یدار ییاه صدا ییخدا-
 .زمیممنون عز-

 هوا رو به من گفت  یب آرزو
 . یعوض ش دیگفتم، با یداشتم م-

 پشت سرش ادامه داد. شهره
 صد درصد.-

. انداخت نییزد و سر پا یلبخند خجول مینشست که ن حانهیر یرو میاشمها
 . ستادمیشدم، بلند شدم و ا یلحظه عصب کی

 کردم.  کاریشماها اتونه؟ مگه من ا-
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 .ستادیا میرا تکاند، روبرو شیبلند شد و دستها نهیبا طمان آرزو
 . نهیمشکک هم قاً یو دق ینکرد یکار چیه-
 تونستم بکنم؟  یم کاریا-

 بلند شد. شهره
 میخراب کردن اهار ستتال و ن یاخراب کرد، تو بر دیستتاختن با یبرا یگاه-

 ارا؟  ،یصبر کرد
 . دمیفهم ینم شانیاز حرفها یچیه
ستم ا ینم نکهیا یبرا- ستمم ا یرو خراب کنم، م یزیخوا ه نبود ک یزیخوا

 خراب بود.  زیخرابش کنم، همه ا
 دستم را گرفت.  شهره

 باشه؟  م،یبذار بعدًا حرف بزن-
 یم ینیدلم سنگ یرو قیعم یگرفتم، غم انداختم و از آنها فاصله نییرا پا سرم

صور  چیکرد. ه صر بدانند. آرزو همه ا ینموقت ت ستانم من را  مق  زیکردم دو
ست ول یرا نم شم د زیشهره، او که همه ا یدان ضاوت  نطوریبود ا دهیرا به ا ق

خواست  یدرختها و دور شدم، دلم م یال دمیچیکرد. پ یمرا له م نیکرد و ا یم
س چیه نم؛یکس را نب چیه گرید انقدر بروم تا  یسانکردم تنها ک یکه فکر م یک
 مانده اند. یباق میهستند که برا

انقدر دلم گرفته بود که  یول دمیرا پشتتتت ستترم شتتن یتند یقدمها یصتتتدا
 بش.قل یرا رو گرشیشانه ام گذاشت و دست د یبرنگشتم. شهره دستش را رو

 دختر نفسم گرفت. -
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هرس شتتتده به راهم ادامه دادم. از پشتتتت  یها علف انینگفتم و از م یزیا
. میخلوت باز بود، از آنجا وارد خانه شد اطیح یساختمان سر در آوردم، ورود

شان  یو آرزو رو حانهیر شهره کنار صحبت بودند،  سته بودند و گرم  ش مبک ن
 نشست.

 . نیبش ایب-
 نشستم و نگاهشان کردم. شانیروبرو

  د؟یته باشنگفهم هست که بهم  یا گهید زیا-
 . دیرا درهم کش شیابروها شهره

دن اوم شیپ یکه تو تو ستتتین یمعن نیبه ا یخودت مقصتتر میگ یم یوقت-
صر سائک مق صر ،یم صر ،یهوا بهمن رو قبول کرد یاون ب یتو مق  یتو مق

صر ،یتحمک کرد یادیاون ز س یاون بهمن هر ا یتو مق  و یدیگفت تو تر
 .گهید یهازیا یلیو خ دیببخش ای یاشم گفت ای

 دادم. هیمبک تک یزدم و به پشت پوزخند
 ینم ایگفتم  ینم دیاگر ببخشتت شتتد؟یگفتم درستتت م یواقعًا اگر اشتتم نم-

  ومد؟یبالها سرم نم نیا دمیترس
 بلند شد و کنارم نشست و دستم را گرفت. آرزو

 جانیبه ا یشد ول یدرست نم ،یشد یتو انقدر نابود نم یول شدیدرست نم-
ش یهم نم شه که بچه  دیک سور ب  یا گهیتو رو تو ب*ر*ل زن د یکه انقدر ج

 بندازه. 
 بلد بودم.  نقدریمن هم-
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و  تک مبک نشست یگذاشت و رو زیم یرا رو یتابستان یها وهیظرف م یب یب
 داد.  هیتک شیبه عصا

 گذشته. گهیخودتو ناراحت نکن، د-
شا سرم شدم و به طرف اتاقم رفتم،   یحق با آنها بود ول دیرا تکان دادم و بلند 

 توانستم با بهمن بجنگم. یمن نم
 . ستادیپشت سرم ا حانهیر
 تو اتاقت؟  امیب یدیاجازه م-

 نیکردم که آنها ا یفراموش م دیهر اقدر ناراحت بودم نبا دم،یکشتت خجالت
 همه راه را به خاطر من آمدند. لبخند زدم و دستش را گرفتم. 

 . میبر ایب-
ها آرزو بک ررا پشتتتت  شیمو ها ختیم کان داد، مو نگ  یو ستترش را ت ر

 گرفت، با دست آنها را شانه زد.  موجشبقش 
 تازه راحت م؛یشتت یبا هم آشتتنا م شتتتریتو ب نیاون تو، ما هم ا دیریتا شتتما م-

 به امان خدا.  دیبر م؛یکن یم بتیپشت سرتون غ
 سره به طرف پنجره رفت.  کی حانهیوارد اتاق شدم، ر حانهیر با
 منظره محشره.  نیا دیخورش یوا-
 رفت نگاه کردم.  یم یکیکه رو به تار یباغ به
 کنه. یم نترتیغمگ یدل گرفته باش یوقت یآره، ول-

 تخت نشست.  یرو میو روبرو برگشت
 . ریحرفها قرار نگ ریانقدر زود تحت تاث د،یخورش-
 نگاه کردم.  شیاشمها تو
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  ؟یکن یتو هم م ک اونها فکر م-
 نشست. شیدستها یرو ن،ییپا شیاشمها

 . فتهیزودتر اتفاق ب یلیتونست رفتنت خ یکنم م یمن فکر م-
 را باال آورد.  سرش

شت کردن فرق م یصبور- صبور کنه،یکردن با گذ ساز یم یآدما  ن کنن که ب
شت یدیتو ام یول ساختن ندا شت کرد ،یبه  سخت  نیو ا یگذ کارها رو برات 

 تر کرد. 
 خودیمن ب یول کنم،ینداشتتتم که صتتبور یدیام درستتتت بود، واقعا حرفش

 .نبودم مانیماندم و اصاًل پشنماندم، من به خاطر پسرم 
×××× 

 یاادرش را رو حانهیکواکش را برداشت و کنار در گذاشت، رشهره امدان 
 سرش انداخت. 

ودتر ز دیبا یریبگ یانتقال یخوا یماگر یول یکن کاریا یخوا یدونم م ینم-
 .یکن اقدام
 . ستادیکنارم ا شهره

 بهم خبر بده. یریبگ یانتقال یاگر خواست-
 اطور؟ -

 مرتب کرد. شیموها یاش را رو یشمیرا بست و شال  شیمانتو یها دکمه
 یکیبشه جات رو با  دیدو تا آشنا داره شا یکیشهروز  دن،یم یسخت انتقال-

 . یکنعوض
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 شد.  اضافه میهایو نگران هایدلتنگ به یتازه ا ینگران
 باشه. -

 در را باز کرد. آرزو
 اون بنده خدا علف سبز شد.  یپا ریبابا، ز دیبر دیایب-

آماده بود، برداشتتتم و به دنبال  زیم یکنار در رو ینیآب در ستت یو کاستته  قرآن
 آنها به سمت در رفتم.

 که امدان شهره را از دستش یشد. در حال ادهیپ نیما از ماش دنیشهروز با د 
 لبخند زد.  گرفت یم
 .ییزن من شما پس خواهر-
 من رنگ به رنگ شدم. و  دندیو شهره خند حانهیحرفش ر از
 . دمیبه شهره جون زحمت م یلیمن خ د،یببخش-

 را در صندوق عقب جا داد و در را بست و جلو آمد. امدان
 یبابت خدا رو شکر م نیدارم و از ا یتیپرجمع یمن خانواده  ه،یاه حرف نیا-

 . دی،، خوشحالم که شما هستخواهر داره هیشهره فقا  یولکنم، 
 اشم دوختم. شیاسپرت سرمه ا یانداختم و به کفشها نییرا پا سرم

 کم نکنه.  یخدا شما رو از برادر-
 شانه ام سر گذاشتند. شهره گفت  کی یهر کدام رو حانهیو ر شهره

 . دنتید امیزود به زود م-
 قدمت رو اشم. -
 .دیصورتم کش یمن فاصله گرفت و دستش را رو از یکم حانهیر
 غصه نخور، باشه؟ -
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 زدم و دستش را گرفتم. یجان یب لبخند
 سفر سالمت. د،یبر-

×××× 
 آرزو؟  یخون یم یتو ا یراست-

سر ب ییها برگه صلگ یکه من از  صله  زدم یاتود م یحو را جابه جا کرد و با فا
 بود. دهیمن را ا یودهاتخت و دور تا دورش ات یاشمش گرفت. رو یجلو

س یطراح ا،یمنم افتاد ادیخوبه - شما نم یم ونیدکورا  رمیخونم، البته من م ک 
 دوم.  رمیسال سوم، م

انداختم، انقدر در فکر خودم بودم که آرزو را فراموش  نییستتر پا یشتترمندگ با
 کرده بودم. 

 . دیببخش-
 .دیزانو شد و از پشت برگه سرو کش اهار

 . هیکار ک نهایا یبگ نکهیط ابه شر دم،یبخش-
 . گهیوا، مال منه د -

 گشاد شده نگاهم کرد.  یتخت انداخت و با اشمها یرا رو برگه
 جون آرزو کار توئه؟ -

 ام انداختم و سر تکان دادم.  یقیبه طرح تلف یسرسر ینگاه
 کنه. یفکرم مشغوله اتود زدن آرومم م یوقت-

 برداشتم.  یپاتخت یو کتاب غرور و تعصب را از رو دمیخند
 ست.  هگید یایدن هیکرد  یکه شهره بهم معرف ییالبته بعد از کتاب، کتابها-
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 توجه سر تکان داد.  یو رو کرد و ب ریاتودها را ز آرزو
 کنم.  یگرم م نهایباشه، تو برو کتابت رو بخون، منم سرم رو با ا-
 در را باز کرد.  یب یب

 دخترم.  رونیب ایب اومدن، یفراهان یجان، آقا دیخورش-
 بلند شد. شیاز من از جا عتریسر آرزو

 بدو.-
 ستترم یرا رو یستترم انداختم و اادر نماز گک آب یشتتدم و شتتال را رو بلند

 انداختم.
 حاال تو اته؟ -

 را پشتم گذاشت و هولم داد.  دستش
 بدو. ا،یب ریبرو طالقت رو بگ-
 تم.رف رونین ارش کردم و از اتاق ب یا وانهیلب د ریز

×××× 
 داد.  هیتک یکله عقاب یکنارم نشست و سرش را به عصا یب یب

  ؟یخون یم یا-
 گذاشتم. زیم یرا بستم و رو کتاب

 زن.  کی یآرزوها-
 شد. رهیاش جا به جا کرد و به جلد کتاب خ ینیب یرو یرا کم نکشیع
  ؟یجدا ش یخوا یم یمطمئن-
 مبک. یدادم به پشت هیپا انداختم و سرم را تک یرو پا
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ه برگردم ک شهیم ؟یب یکنم ب کاریاگر جدا نشم ا یتنگه، ول عادمیم یدلم برا-
 نم؟یو پسرم رو بب

شک نم شتان ظر یکه رو یا سرانگ سته بود با  ش پاو  شفیو نح فیصورتش ن
 کرد.

ه ک میَ چیو ه یداد شتتتویگفتم همه کارارو تموم کنه، آزما یباشتته، به فراهان -
 .شهیم دادگاه تموم نی. همینخواست

س چیه س چینبود، ه یح سا صک م میکه بتوانم بگو یاح رد و ک یمرا به بهمن و
شدن ا س ،یزیناراحتم. از هر ا مداریطناب ن نیحاال از پاره   یخال یاز هر ح

ست م عادمیم یصدا یبودم. حت  بودم و بهیغر شیبرا دم،یشن یرا هم از دورد
 . شیاز روز پ شتریه بکشت، هر روز و هر لحظ یحس مرا از درون م نیباور ا

 . یب یبرم دادگاه ب یممنونم که نذاشت-
شد و بدون ا شیجا از ستش را رو نکهیبلند  ش میموها ینگاهم کند د با  و دیک

 گفت  شدیکه بغضش کامال حس م یلحن
 آرامشت دعا کن.  یخدا بزرگه دخترم، خدا دوست بنده هاشه، برا-
 نمدارش نگاهم کرد.  یبرگشت و با اشمها دم،یبلند خند اریاخت یب

 . شتریب شهیاز هم ،یب یمن آرومم ب-
شمها رهیخ یب یب ستش را رو میبه ا ش میموها یدوباره د و  و رو برگرداند دیک

 به آشپزخانه رفت. 
شدم که مال  ییایاز دن شیاز روز پ شتریب قهیروزها هر لحظه و هر دق نیا جدا 

 ِن یآستتمان و زم انیم ییجا کیهم وصتتک نشتتدم.  زیا چیبه ه یمن نبود، ول
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ستتاکن به  یو گاه دمیارخ یدور خود م یگاه یکوک یم ک عروستتک یزندگ
نه  و هفتادکردم.  ینگاه م اوردیب میبرا یستتهم مرا از زندگ دیکه شتتا یدوردستتت

 ندهیکه سهم مرا از آ یدست چیه ،یخبر چیه ،یدیام چیروز را گذراندم بدون ه
 دستانم بگذارد. انیم

×××× 
شسه روز ک ستم، ا یا شهینار بار  ش سم اهدا نین  یب یب یآرزو به باغچه  ییا

 محب*و*س شده بود.  یا شهیش واریبود که در د
شاخه ها سه  نیکه به زم یبود و هر برگ دمیهر درخت که تو د یروز تک تک 

 افتاد را شمردم. 
رفت و تماس گ حانهی. رردیام را بگ یتواند انتقال یتماس گرفت و گفت م شهره

 یشتتتانیروز قبک خبر داد که مهر طالق بر پ یب یفت معدلم الف شتتتده و بگ
خبرها مرا  نیکدام از ا چیه یرا به من برگردانده؛ ول یشناسنامه ام خورده و آزاد

 یروز تعداد برگها رکدام باعث نشتتد ه چیجدا نکرد، ه یا شتتهیشتت واریاز د
 نکنم.  ینگنجشک را مع ایهر کالر  یرا نشمارم، صدا نیبر زم ختهیر
 تمام ینبود. با انگشتتت رو عادمیاز جگر گوشتته ام، م یخبر یخبر ول نهمهیا

شتم، رو شهیش یایزوا ستم نو شتم، کف د سمش را نو  یکه رو یهر برگ یا
س یحرف یب ی. نه بامدیاز او ن یخبر یشاخه بود ول شهره و من تر  دمیزد و نه 

 کنار مادرش خوش است.  ندیو بگو اورمیاسمش را ب یحت
 هنکیاز ا شیاسم مرا نفس به نفس آب کرد. هر شب پ نی... مهسا... و ا مادرش
سا انیم یاراغها شود  شن  سرش را در  یاز زن یا هیدرختان رو ساختم که پ
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 هیمن و آن پسر اقدر شب هیزند، آن زن شب یب*ر*لش گرفته و به من لبخند م
 بود.  عادیم
 یبود، م ایاوج رو یکیرمن تا یبرا یترستتناو استتتت ول یکیتار ندیگو یم

ست تا وقت یکیتار ندیگو شن  یاراغ یترسناو ا ش ینکند، ولآن را رو  یینارو
 بود.  ایمن مرگ رو یبرا
سمش را رو شیشب پ هر ست تکان دادم و ا سمت درختان د  یاز خواب به 

 نشد.  یخبر چیقلبم نوشتم و باز هم ه یتک تک سلولها
همه  دمیروز ستتوم فهم انیدر  پا انیپا یب یلحظه  کیلحظه، تنها  کیدر  و

ا مادرش مهس دیگو یکس به او نم چیه یتمام شده. اگر دنبالش نروم، حت زیا
شتتد و با دستتت خودش او را در  وهیب یستتت که در نوزده ستتالگ یزن ستتت،ین

به او نم چیگذاشتتتت. اگر دنبالش نروم ه یگریآ*ر*و*ش زن د  دیگو یکس 
که هر نفستتش حستترت استتت و هر  هستتت یزن یخاک یکره  نیا یرو ییجا

 او. دنید یتپش قلبش آرزو
 نشست.  شهیش یرو میمشتها

  رم؟یپسرم رو پس بگ یکنم، اجور کاریا-
 یپاتخت یرا از رو یحوصتتله گوشتت یاز جا پراندم. ب یزنگ گوشتت یصتتتدا

 برداشتم.
 بله؟ -
  ؟ینکرد رهیمن رو ذخمگه اسم -

 نشستم.  یتک صندل یپنجره برگشتم و رو کنار
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 کردم -
 من پشت خطم.  یدون یپس م-

 یوقت از گرداندن لقمه دور ستترش دستتت برنم چینداشتتتم و آرزو ه حوصتتله
عادتش را هم دوستتتت  نیزد و  ا یحرف نم میوقت م*س*تق چیداشتتتت، ه

 داشتم و هم از آن متنفر بودم. 
  ه؟یمنظورت ا-
  گه؟ید هیبله گفتنت ا زم،یسالم عز یبگ دیمنم با یدون یم یوقت-

صندل سرم شت  صندل میو موها دادم هیتک یرا  به پ شت   یرو ،یرا رها کردم پ
 را بستم. میو اشمها دمیکشدست  میشانیپ

 بگو آرزو.-
 مکث کرد.  یکم

 اته؟ -
شمها یب صله تر ا شار دادم تا فر میحو م "تو رو خدا ول مینزنم، تا نگو ادیرا ف

 کن"
 بگو آرزو. -

صدا ینطوال نباریمکث کرد، ا دوباره سپردم. یتر و من به   نیا سکوتش گوش 
در اشتتم انداز بار و کتاب و ستتکوت و  شتتدیروزها عشتتق و عادتم خالصتته م

 سکوت. 
  شت؟یپ امیب یدیاجازه م-

 بود.  دیطرز صحبت کردن از آرزو بع نیلبم نشست، ا یرو لبخند
  ؟یریگ یتا حاال اجازه م یاز ک-
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 پوزخندش لبخندم را جمع کرد. یصدا
صله ام  یخودم و گفت یخونه  یکرد میراه یکه بدون خداحافظ یاز روز- حو

و شش روز فقا  یس نیگذره و تو ا یو شش روز م یو از اون روز س یرو ندار
 . یتماسم رو جواب داد هیمن باهات تماس گرفتم و تو از هر ده تماس فقا 

 ماندم رهیخ دیرا باز کردم و به سقف سف میاشمها
 ست؟  گله نهایا-
  ام؟یب یدیجواب دادم، حاال اجازه م یسوال کرد ست،یگله ن-
 . ایب-
 ممنون.-

×××× 
 کردم. زد نگاه  یآرزو که برق م یآشپزخانه نشستم و به اشمها زیپشت م

 گذاشت لبخند زد. ینان سنگک م یرا مشت مشت ال هایکه سبز نطوریهم
  ؟یکن ینگاه م ینجوریارا ا-

 دادم. هیتک زیو آرنجم را به ماانه زدم  ریرا ز دستم
  ؟یبخور شهینم دایپ یزیراستش رو بگو، خونتون ا-

. ستترم را تکان دیگذاشتتت و با لپ برآمده نگاهم کرد و خندرا در دهانش لقمه
 گردو در ظرف بود کردم. ختنیکه مشغول ر یب یدادم و رو  به ب

 .نیبش ایب ،یخسته شد یب یب-
 آرزو نشست.  یروبروگذاشت و  زیم یگردو را رو ظرف

  ؟یدخترم با بابا صحبت کرد-
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گذاشتتت ستترش را تکان داد.  یرا در دهان م یگرید یکه لقمه  یدر حال آرزو
 .دیخند یب یب

 .یریگ یتر دختر، حناق م واشی-
 . دیخند در دهانش یبا لقمه  آرزو

 نداره. یهم به پر خور یربط چیها ه هیضیمر هیجون، حناق  یب یب-
شت دید خندبلن یب یب  یرا رو شیاا وانیدادم. آرزو ل هیتک یصندل یو من به پ
 گذاشت و رو به من کرد.  زیم
 بکنه.  تتیزیو هیکه دکتر  میریفردا م ،یوقت عمک دار گهید یهفته -

 یدهد ول حیتوض شتریماندم به دهانش تا ب رهیو خ دیدر حدقه ارخ میاشمها
 صحبت را ادامه داد. یب یب نباریا

سته، بد نفس م دماغت- ش یشک ستم از باباش وقت بگ ؛یک  رهیاز آرزو خوا
 واسه عملت.

شدم ول یا لحظه شرا نکهیا دنیبا د یشوکه  ستند  یطیتحت هر  به فکر من ه
 انداختم.  نییخجالت زده سرم را پا

 راه گرفتند. میاشکها کیدل یب دیو شا اریاخت یب
 خوام.  یمن... من معذرت م-

 به سمتم آورد و دستم را گرفت.  زیم یدستش را از رو آرزو
از  ینک رونمیتو، از پنجره ب امیاز پنجره م یکن رونمیاز در ب ،یتو خپک خودم-

 تو.  امیفاضالب م
شرا اریاخت یب س یطیخنده ام گرفت، او ثابت کرده بود تحت هر  ت. کنار من ا

 دستش گذاشتم.  یرا رو گرمیدست د
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 ممنون. -
 شد. بلند زیو از پشت م دیخند

 نگاه نکن. هامیبه لوده باز-
 . دیقلبش کوب یرا محکم رو دستش

ش یخوا یاگر بهت رو بدم م یدلم برات خونه ول- شب ب ناله  آه و ینیصبح تا 
 . شهیبعد از عملت داده م ی. در ضمن خبر خوش اصلیکن

از در  عینم بغض را حس کردم؛ ستتر شینگاهم کرد و در عمق اشتتمها ثابت
 رفت. رونیب

×××× 
را آرام باز کردم، حس کردم تمام  میتو صتتورتم پلکها یدیبا احستتاس درد شتتد
شده، حت شمها یصورتم له  سخت باز نگه م میا شتم؛ ب یرا  اله ن اریاخت یدا

 کردم. 
 . زمیآروم باش عز-

 را فشردم. میآمده ام. اشمها رونیآورد که تازه از اتاق عمک ب ادمیآرزو  یصدا
 آرزو... درد دارم. -

 دستش گرفت. انیرا م دستم
 .یخوشگک شد یعوضش کل-
 خوشگک؟ -
 زد با خنده گفت  یدر آن موج م یکه ذوق خاص ییصدا با
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صورتت رو ر- شگک؛ بابا کک  ساخته. م ختهیبله، خو ... یدون یبه هم دوباره 
 یفتیکوهم ب یضتتد زلزله ستتاخت که از باال نباریبود، ا فیصتتورتت ضتتع یپ

 نشه. تیچیه
 یاش را پشت لوده باز یحرف اصل شهیم ک هم دم،ینفهم یچیه شیحرفها از

 .پنهان کرد 
را که بستتته بودم باز کردم، پشتتت  میپلکها یدر آمد و به ستتخت یتقه  یصتتدا
شد  کینزد یب یکردم. ب یم یدگیبود، تو صورتم احساس کش نیسنگ میپلکها

 و لبخند زد.
 دخترم؟  یخوب-

 یتمام صتتورتم کش آمد و ب یولرا راحت کنم  الشیخ یبا لبخند خواستتتم
 شد. کینزد یناله کردم. با نگران اریاخت

 کنه؟ یکجات درد م-
ستم سمت ب د شقت ینیب یکه از رو یبا احساس باند یام بردم ول ینیرا به   قهیا 

 در هم رفت. میشده بود ، ابروها دهیکش
 آرزو ...-
 .گمیرو بعدًا بهت م زینگو، همه ا یچیه-
 یریگیکه توان پراحت شتتد. انقدر درد داشتتتم  المیخ یحدو تا  دیخند یب یب

 هم گذاشتم و خواب مرا برد. یرا رو مینداشتم؛ اشمها
××××× 

  ؟یرو کرد نکاریکنه آرزو؟ ارا ا کارتیخدا بگم ا-
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 فقا یمیقد دیبه او نگاه کردم. از خورشتت یو من عصتتب دیبلند خند یب یب
 ام به کک عوض شده بود؛ ینیب فک و گونه و ش،یمانده بود و لبها شیاشمها

 وارینگاهم فرار کند اشمش را به د ریاز ت نکهیا یبه آرزو نگاه کردم. برا یعصب
 شانه ام گذاشت.  یدستش را رو یب یدوخت. ب یا شهیش
. که از صورتت انداخت ملتفت شده بود ییفکت در رفته بود، دکتر تو عکسا-

ش شده با م دماغت ومده،یصدات درن یلو یگفت امکان نداره خودت ملتفتش ن
 استخون دماغت هست ... نیا یبود و مجبور کستهیکه ش

 فکر کرد که آرزو با خنده گفت  یکم
 . یب یب غهیت-
 لبخند زد. یب یب

 دماغتو بتراشن.  ی غهیدونم مادر، همون ت یاه م-
 را قطع کردم. یب یحرف ب یعصب

 شکک بدن. رییتغ نکهینه ا ،یب یب نداختنیفکم در رفته بود جاش م-
و نگاهش کردم.  دمییدندان ستتا د،یکرد خند یکه به بار نگاه م نطوریهم آرزو

 را به من دوخت. شیاشمها
صبه و نم یگفت- صورتت  توننیدندون عقلت رو ع شدن  برش دارن خطر فلج 

  ادته؟یهست، 
  ؟یخب که ا-

 را گرفت.  میشد و شانه ها کینزد یقدم
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فت اگر - با گ کت ر کیبا کارکم ف نت رو  یتون یکنن، م یو دستتتت  ندو د
تونه  یفکت در رفته بابا گفت م میدید ی. وقتیو انقدر درد نکشتت یکن یجراح

 گونه هات ... مونهیگفت، م یب یکه ب تمینیکم تراش بده، ب کیفک رو 
 گذاشت.  شیرا به نما شیصدف یکش آمد و دندانها شیلبها

بده  رییجمع بشتتته و فکت تغ تینیب یوقت- بهت  یتپل یاون گونه هاشتتکک 
 اونم کار کنه.  یرو یبابا گفت بهتره کم ومد،ینم

 عقب رفتم. یرا آزاد کردم و قدم میها شانه
 آخه؟  یک یبا اجازه -
 جلو گذاشت. یقدم یب یب

 من.-
ز ا شتتهیهم مخالف بود، هم ینیبا عمک ب یحت یب یزده نگاهش کردم، ب بهت

گفت دخالت  یخورد و م یحرص م کرد یم یاش را جراح ینیب یدختر نکهیا
 در کار خداست. پوزخند زدم.

  ؟یب یدخالت تو کار خدا نبود ب نیا-
 را گره زد. شیابروها

بود، لپات به صتتورتت  کستتتهیگم فکت از جاش در رفته بود، دماغت شتت یم-
ست کرد و با ا ی. وختومدینم ستو در شونم داد خوف  دمار و فک نیدکتر عک ن

 ار وسا دو تا لپ بود. دم مچهین هیکردم؛ 
صور اهره ا از شر یت سع حیکه ت کردم لبخندم را جمع  یکرد خنده ام گرفت، 

ا م یخنده  یآرزو نتوانستتتم خودم را کنترل کنم و صتتدا یبا قهقهه  یکنم ول
 اتاق را پر کرد. 
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 آرزو آ*ر*و*شش را باز کرد.  
خوام  یکه م ونریب میآماده شتتو بر تو ب*ر*لم؛ بعد هم ایخوش اهره، ب ایب-

 باهات پز بدم. 
 زدم و ب*ر*لش کردم.  شیبه بازو یمشت

  ؟یام که باهام پز بد یمگه من بارب-
 .یخپک خودم یآره، بارب-

×××× 
را  عادیرا شتتمردم و باهر قدم استتم م میستتنگفرش گذاشتتتم و قدمها یقدم رو

 پسرکم تنگ شده بود. یکنده بود؛ دلم برا شیکردم، قلبم از جادوره
از  شیپ یلیآ*ر*و*شش افتادم که مدتها بود حسش نکرده بودم، خ یگرما ادی 
 مادرش را نشانش دهم.  یدیبا انگشت ناام نکهیا

 یراکه مدتها بود ب ییتنش تنگ شتتده بود. بو یگرمش، بو ینفستتها یبرا دلم
 شمردم.  یرا م میکردم و در حسرتش اشکها یم خودم دوره اش

ستها مکتین یرو ستم و د ش شت ن مین  یم دادم، قلبم درد هیتک مکتیرا به پ
نشتتستتت و حنجره ام با هر حرف  میگونه ها یکرد. بغضتتم رو یکرد و درد نم

 وقت نبوده.  چینبود؛ انگار ه یزد، ول ادیاسمش فر
 نایگشتتتم و نبود، م شیستتبز درختان به دنبال رنگ اشتتمها یشتتاخه ها انیم

ش دیسف یابرها شتم و ن یدنبال نق صورتش گ  دمیهملحظه ف کی یبود و برااز 
 . ستمیمنم که نبودم، ن نیا ست؛یکه نبوده، که ن ستیاو ن نیا
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 . خم شدم وختمیکه از دست رفته و فراموش شده بود اشک ر یدیخورش یبرا
شت شد و برا یم شم در ذهنم دوره  سم بهمن با خ شتم. ا بار اول  یسنگ بردا

 . دینفرت در ذهن و قلبم زبانه کش یجرقه 
 یدرخت البال یپرت کردم و جلو ییاول را به ستتمت  درخت روبرو ستتنگ

 امنها افتاد. 
 خدا لعنتت کنه.-

 نشست. نیزم یدورتر از درخت رو ییدوم را محکمتر زدم و جا سنگ
 بخشمت. یوقت نم چیه-

 سوم از ب*ر*ل درخت رد شد. سنگ
 .یگذرم لعنت یازت نم-

 بود.  یاز خستگ شتریب یلیخکه بر قلبم زده بود  یزخم یجا یبودم ول خسته
پسرم، فراموش شدنم، لحظه  یدوباره  دنیشدم، از نفرت، حرص، ترس ند پر

رد شتتد و ضتتربان قلبم به اوج  میاشتتمها یاز جلو عادیبهمن و م یبه لحظه 
 زدم  ادیو فر ستادمیو ا دمییمتفاوت دندان سا ی. از شدت دردهادیرس

 .رمیگ یمن پسرم رو ازت پس م-
 به هدف خورد. نباریرا پرت کردم و ا اهارم سنگ
×××× 
شت د آرزو شت کوب ستادیا یا شهیش واریپ ستم و  د،یو م سان کتاب را ب هرا

 دم.تا بناگوش باز بود سر تکان دا ششیکه ن دنشیبرگشتم سمت پنجره. با د
 . یا وونهیتو د-
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که ببروم رونیکرد بدستتتش اشتتتاره  با مان  رفتم خبردار  رونی. از ستتتاخت
 بود.  ستادهیا میجلو

 آزاد.-
 . ستادیا میرا انداخت و جلو دستش

 خبر بهت بدم و برم.  هیاومدم -
 نگاهش کردم.  نهیدادم و دست به س هیتک وارید به
 خب؟ -

 آمد.کش  شیقدم عقب رفت و باز لبها دو
 دور تند افتاد و پشت سر هم گفت  یرو کبارهی

فرستتتادم  ادته؟یطرح هات  صتتحبت کردم، موافقت کرد. اون یب یمن با ب-
شون اومد. من از ر نیمب یبرا ش شگاه و اونها خو ستم  حانهیاونهم برده دان خوا

از  ا،ی، اونم کرد؛ البته با هزار بدبخترو برام فکس کنه تیلیکک مدارو تحصتت
ها هم و اون گاهدانشتت میکمک گرفته. خالصتته مدارکت رو فرستتتاد یب یب کیوک

 قبولت دنیگفتن افتخار م یکه زده بود ییاستتر معدلت  و مخصتتوصتتًا طرحه
 بپرس.  یب یاش رو از ب هیبرو بق ،یبد کیتحص یکنن که اونجا ادامه 

تنها گذاشتتت و به  واریبه د دهیرا گفت و من را با دهان باز شتتده و استتب نهایا
 یتصتتور هم نم یدر که بلند شتتد به خودم آمدم. حت ی. صتتدادیستتمت در دو

که  یب یتفاوت به خانه برگشتم و نگاه ب یکشور بروم. ببه خارج از یکردم روز
 زوم شد. میشکارم بود رو یدر پ
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 یبا کم نم،یمبک زد و اشتتاره کرد که کنارش بشتت یتشتتک قهوه ا یرو یب یب
 نشستم.  ینگران

 یواریکاغذ د یرو ییطال یشد، رگه ها رهیخ یمس یواریکاغذ د یرو ییجا به
هره که ا یب یب یرو دی. نگاهم ارخدمیون رسرا دنبال کردم تا به عکس آقا ج

سخت تر م ستم وقت یو من م شدیاش هر لحظه   اهره اش نطوریا یب یب یدان
 گرفته است. یمهم میتصم شودیم یسنگ

حرف  یآرزو درستتت باشتتد. ب یحرفها دیشتتا نکهیاز ا دیقلبم لرز یا لحظه
سوال کنم. باالخره نگاه از د دمینگاهش کردم، ترس شبر واریکه  شت و برگ ت دا
 گرفت.  شیدستها انیرو به من. دستم را م

 که برام مونده. یهست یتو تنها کس یدون یم-
 ادامه داد.  یب یسرم را تکان دادم و ب آرام

خوبه و اجازه بدم  یلیخ یدیکه کشتت ییخونه ها یایآرزو گفت نقاشتت یوخت-
ش صالً  یکه اون نقا شگاه، اجازه دادم اون ا سه دان سته وا  فکر نکردم ها رو بفر

 . کننیبراشون قبولت م ینامه برفست هیآرزو گفت اگه تو  یول کنن؛یقبولت م
سب میلبها شتم؛ حت دهیبه هم ا  یب یاز ب یفکر دور یبود، توان حرف زدن ندا

 عذاب آور بود. میبرا دیکش یمدر آن نفس  عادیکه م ییو هوا
 گفت یب یرا باز کردم تا حرف بزنم که ب دهانم

 بگو. یخوا یم یمه حرفامو بزنم بعدنش هر ابذار ه-
 انداختم.  رینگفتم و سر به ز یزیا
 من آفتاب لب بومم.-

 . یب یب هیاه حرف نیا--
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 یخوام واستته خودت کستت ی. مگمیم یا نیبب ریمرگ حقه دخترم، گوش بگ-
 ،یریبگ یونبت یریبچتو پس بگ یکه اگه خواست یبش یزیا هیخوام  یم ،یبش
 . یبشافتخارش  یبتون

 احساس کردم.  میشد و جوشش اشک را پشت پلکها نیسنگ بغضم
 یدرس بخون یتون یهم م نجایدونم ا یم ،یاریتو سرا درب یدوست دارم سر-
برو  یبرگرد خونه، ول یتون ینم ی. هر وخت فکر کردینیرو بب ایدن خوامیم یول

 بهت امیبه صتتالحته، منم م نیا یول یخوام مجبورت کنم بر ینم د،یخورشتت
 زنم دخترم.  یسر م
 نگاهم کند به طرف اتاقش رفت.  نکهیو بدون ا ستادیشد و ا بلند

 بهم خبر بده. یفکراتو کرد-
 شد.  مرخیو ن ستادیدر اتاقش ا یجلو

 یلیخ یروستتتا هی من ارباب یخان بابا یبهت نگفتم، ول نویوخت ا چیه-
شجره نومچه هم صرالد میرس یم بزرگ بود، تو  شتشا نیبه نا  میه، انقده پول دا

شون پول خواب المونیکه همه فک و فام شده  دهیهفت ال َشم که  سه ُپِز بود و وا
شتنیم شون درس بخونن، ول ذا سه  یخان بابا یبچه ها سه کالس  دخترمن وا

 یدونستتت و من دوستتت داشتتتم برم فرنگ و درس بخونم، ول یم ادیدرستتم ز
ه من ک یکار یتو بتون دیم شد. شاتمو یخان بابا منو داد به آقا جونت و همه ا

 .ینتونستمو بکن
ست و حرفها وارد شک شد بهتم   دایرا دوره کردم و دوره، انقدر ز شیاتاقش که 

 شد. نیسنگ میو اشمها دمیرا د یا شهیکه طلوع بار ش
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 شتریساعت ب کیپرشر و شور آرزو خوابم سبک شد، احساس کردم  یبا صدا
 .دزیم ادیآرزو فر یام ول دهینخواب

با انقدر ل یب یکشتتته ب یدختره خجالت نم- با ه ب یل یتا لنگ ظهر خوابه؟ 
 الالش نذار قربونت برم. 

 یتوپ یبه ستتاعت نگاه کردم. واقعا ظهر شتتده بود، با خستتتگ میپلکها انیم از
ست دوخت ب ستم. آرزو از ال یرا کنار زدم و رو یب ید ش سرو  یتخت ن در 

 نشست.  میرووارد اتاق شد و روب دنمی. با ددیکش
 خانم باال؟  دیکجا رسبه  شبانهافکار  ی جهیخب، نت-

 نگاهش کردم خیرا باال دادم و م میابروها
 که؟  یدون یم شهیاز گور تو بلند م شهیآت یهر ا-

 داد. هیآرنجش تک کی یو رو دیخند
ن به گور انداختنه، م شیآت ایتو گور به گور شتتدن منه  شتترفتیپ یاگر الزمه -

 ؟یستیتو ن شمیاون آت عاشق
 را دراز کردم و دستش را گرفتم. دستم

 ترسم.  یم-
 فهمم. یم-
 .عادمیم-
 .شیریگ یو م یگرد یبرم-
 اگر نتونم؟ -

 ارزه. یم سکشیو به ر یتون یم--
 نشست و دستم را فشرد.  میروبرو
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سخته، م یم- شور غر یدونم تو یدونم  س یکه نم یبا زبان بیک  یلیخ یشنا
وقتشه  د،یوقتشه خورش ی، ولپشتت بوده یکی شهیصوصًا تو که همسخته؛ مخ

 . یکه دور از همه خودت رو بساز
 . زدیقلبم را انگ م یو نگران ترس

 به حرف ساده ست آرزو. -
به  ؛یبتون دیبا ،یتون یتو م یستتخته ول گمیستتاده ستتت؟ من که م گهیم یک-

 ر خودت. و مهمتر از همه به خاط عادیبه خاطر م ،یب یخاطر ب
 .دادم و اشم بستم هیرا به پشت تخت تک سرم

  ؟یکن یکمکم م-
 دارم. ییفکرها هی-

 ، لبخند زد. کردمرا باز کردم و نگاهش میاشمها
 شیپ رهیم نیمب م،یهستتت نیکه من و مب هیبهت گفتم بهروز تو همون آپارتمان-

و  زبان و رفتتونم تو  یو م میبا هم هستتت ینطوریمن؛ ا شیپ یایبهروز و تو م
 . یفتیآمد کمکت کنم تا راه ب

 بشم.  نیخوام مزاحم آقا مب یمن نم-
 .ستادیشد و ا بلند

نزن، حرفها زده شده و قرارها گذاشته شده، حاال هم که موافقت  خودیحرف ب-
 . ردمتبیم ینه با تو سر یگفت یواال اگر م یفقا خودت رو سبک نکرد یکرد

 روده بزرگه رو خورد.  کهیاکه روده کو ایبلند شو ب حاال
 رو برگرداند گفت  نکهیسمت در رفت و بدون ا به
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 گهیماه د کیفرم درخواستتتت رو فرستتتادم رفت، احتمااًل تا  شتتبید یراستتت-
 . ادیجوابش م

 را پرت کردم که به پشتش خورد، با خنده برگشت  بالش
 اته؟ -
  ؟یکه فرستاد امیگفتم م شبیمگه من د ا،یخودسر شد یلیتو خ-
 داد.  هیاهار اوب در تک به
شور یب یکنه، من و ب یخانوم کواولو، تو االن مخت خوب کار نم نیبب- ت م
 .میکن یرو ابالر م جهیو نت میریگ یم میتصم میکن یم

هوا  یبرداشتتت و پرت کرد تو صتتورتم که رو نیزم یو بالش را از رو دیخند
 رفتمش. 

دنبال  میبر دیکه با میبخور یزیا هیبه دو نکن، بلند شتتو  کهیهم با من  گهید-
 پاسپورتت؛ زود باش.  یکارها

 دیارخ یدور تند م یکه رو یرفت و من بهت زده به ارخ زندگ رونیدر ب از
 برد. یم ایتالیکه من را تا ا یفکر کردم، ارخ

×××× 
س نیا یپا شهر خاطرات  ست دلم ب اهیکه به  شتم، د  آ*ر*و*ش تابیبروم ندا
 نروم.  کینزد یتا قدم نیکرد به زم یم ریذهنم مرا زنجبود و دست  عادیم
 یدانستتتم هم کمک اندان یاز آن نم زیا چیکه ه یخواندن زبان میماه و ن کی

سته و دلزده از  سم نکرده بود، خ ستن، از ه کیبه پرت کردن حوا ش جا  چیجا ن
 ادیو فرآرز یسپردم و باالخره وقت ریتن به تقد یاز بلند پرواز دن،ینرفتن، از ترس
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را آورد من با جان و دل  النیم کیتکن یزنان خبر قبول شتتدنم در دانشتتگاه پل
 . رفتمیرفتن را پذ

شا یمن نبود و بهتر بود م یجا جا چیه ستها یروز دیرفتم تا   عادمیپر م یبا د
 . رمیرا در آ*ر*و*ش بگ

 میکم کم امدانها یب یشود، ب یگرفته بود تا با من راه یترم مرخص کی آرزو
 کرد. یسفارش م کیبست و با هر تکه لباس  یرا م

 .شتمیمن پ یتو لب تر کن ا،یشیفکر نکن تنها م-
را در امدان گذاشتت و کمر  یکرده ستر تکان دادم، بلوز و شتلوار راحت بغض

 صاف کرد. 
صف اجاره رو بد دیگفتم با ریشاهم یبه آقا-  یلیبنده خدا خ ،یقبول کنه که ن

 یمن قبول نکردم؛ پس اونجا خونه  یهستتتن ول یون خوبنه آورد، واقعًا مردم
 . یتوام هست، فکر نکن مهمون

خت ت یو رو دیچیبلوز و شلوار پ انیعطرم را م یها شهیسر تکان دادم و ش باز
 نشست. 

تو  نداره یریاونجا راحت باش. واستته آرزو توف یمحبتشتتونو فراموش نکن، ول-
 ره. قدرشو بدون.نه، م ک خواهرت پشتتو دا ای یاجاره بد

س یسمت پاتخت به شتم، به لب عادیکه از م یرفتم و تنها عک شتم را بردا ها و دا
خندانش نگاه کردم و قلبم انگ انگ شتتد. اشتتم بستتتم و نفس  یاشتتمها

 .تا بغضم را قورت دهم دمیکش قیعم
 . یب یازش بهم خبر بده ب-
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 یو به امدانهاداد  یدردناکش را ماستتاژ م یو نگاهش کردم که زانو برگشتتتم
 کرد.  یاطرافش نگاه م یبسته نشده 

 .یدار دیهم خر یدست بجنبون بچه کل دم،یخبر م-
 نشستم و دستش را گرفتم. شیپا یجلو

 نره باشه؟  ادتیگردم،  یبمونم برم خبریازش ب ،یب یب-
 برداشت.  شیکرد و دست از ماساژ دادن پا اخم

 دمیخبرت م گمیم یوقت ؟یردا یاه حال ستتتمیملتفت ن من یتو فکر کرد-
 .دمیم یعنی

×××× 
صدا شد. کنجکاو یپچ پچ گنگ یبا  سبک  شت بخوابم، آرام ب یخوابم  ه نگذا
ن مبک نشسته بود و آرام با تلف یرو یب یدر را باز کردم. ب یشدم و ال کیدر نزد

 نه انقدر آرام که نتوانم بشنوم. یکرد ول یصحبت م
ا توو پ هی یخواینم یستترت پدر ریخ ره،یم نجایدختره داره از ا نیا گمتیم-
  ش؟ینیبب یایب

 را به دندان گرفت. نشییگره خورده لب پا یکرد و با ابروها سکوت
گرفتن  گفتم بچشتتو ،یکم مرهم دلش بشتت هی یومدیگفتم طالق گرفته ن یوقت-

 گمیحاالم م ،یدیکشتت یاه درد فهمهیاونم مادرشتتو ازت گرفته حاال م یگفت
 .ستین التمیخ نیع رهیداره م

شت مبک تک سرش س چیداد، ه هیرا به پ شتم، حس دل آزردگ یح ابا از ب یندا
 زیا چیه گریاسمش را. د یفراموشش کرده بودم، حت بایبود که تقر قیانقدر عم

 کرد نه ناراحت.  یماز طرف بابا نه شوکه ام 
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 زنم، برو که خدا کمکت کنه.  ینم فونیلیبهت ت گهید-
ش ستگا یرا رو یگو سرش را م دیه کوبد ستها انیو  فتم و ر رونیگرفت. ب شید

 کنارش نشستم. 
  ؟یب یب یکن یم کیارا به خاطر من خودت رو کوا-

 .دمید شیبغض را در اشمها یرا بلند کرد، رگه ها سرش
 .ستیبشر آدم بشو ن نیا یآدم شد ول نباریا دیکنم شا یدونم، فکر م یم اه-

 د زد. لبخن یو به سخت دیبه من ارخ رو
 خوره. یباالخره سرش به سنگ م ا،ینکن ناراحت تو خودتو-

سخت نبود، من گر لبخند سخت را گذرانده  یسخت و خنده ها یها هیمن 
 اسمش. یو حت هیو سا تیبودم، آنهم بدون بابا و حما

 هم دارم.  ییوقته فراموش کردم بابا یلیمن خ ،یب یناراحت من نباش ب-
 ه زانو بلند شد. و دست ب دیکش یقیعم آه
. کار مونده یو کل پرهیات م ارهیط گهیهفته د هی،  دیخر دیبر ادیاالن آرزو م-
 .یدم رفتن یوقت نچا هیلباس گرم بپوش  شهیداره زم*س*تون م گهید

×××× 
 لبه اش گذاشتم.  یرا رو میو دستها شیآرا زیدادم به م هیتک
لحظه  هیفقا  رونیب شارنیکن از خونه ب یکار هیکنم شتتهره،  یخواهش م-
 .نمشیبب
 و آرزو اشم به دهان شهره دوختند.  حانهیر
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ذاره از پونصد  یزنه، اصاًل نم یم ریمن رو با ت ی هیآخه دختر خوب بهمن سا-
  رون؟یرو بکشمش ب عادیم  یخونه اش رد بشم حاال اجور یمتر

ضع بغض سر تکان دادم. با و دم بو که من از خانه رفته یکرده نگاهش کردم و 
ب من ش مهیدانست فرار ن یرا به سمت شهره پرتاب کرد. م رشیت نیبهمن اول

شهره بوده ول سم یلحظه ا یحت یبه کمک  سم هیبه  شب در هیشک نکرد.   آن 
 . اسمدمهسا خواب بود به کمکم آم یساعت وقت کیخدمت مهسا بود و فقا 

 تم.کنارش نشس انجیمغزم را فعال کرد؛ شتابزده و پره د،یکه به ذهنم رس هیسم
 .رونیب ارتشیتونه ب یم هیسم-

 کرد. کیرا بار شینشست و اشمها صاف
  رون؟یب ارتشیب یبه اه بهانه ا هیپرستار داره، سم عادیم-

بود که  نیکردم. همه مشتتغول فکر کردن بودند، انقدر ستتکوت ستتنگ ستتکوت
 . شدیم دهیشن یبه راحت یواریساعت د یعقربه ها یصدا
 جا به جا شد.تخت  یرو آرزو

  اد؟یم یپرستارش اه ساعت یدون یم-
 شانه باال انداخت.  شهره

 گفت حدود نه. یم هیسم یدونم ول ینم قیدق-
 . دیخند آرزو

  رون؟یب رهیاز خونه م یگوله برف ک کیس یآقا نیا-
 نگاهش کرد.  قیدق شهره

 تو فکرته؟  یهفت صبح، ا باً یتقر-
 کرده بود. تیو هم سرامن به ا جانیانگار ه ستاد،یا آرزو
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  ره؟یدختر مهسا مدرسه م-
 رساند گفت یکه کالفه شدنش را م یبا لحن شهره

 خب؟  ه،یدبستان شیبله، پ-
  ه؟یسیسرو -
 .رسونتشیمهسا م ر،ینخ-
  ؟یاه ساعت-

 را باال برد  شیصدا شهره
 دونم! یمگه من منکراتم دختر خوب، اه م-
شمها کی و رو به من  ستادیا خنده کنار آرزو اهم ب حانهیبرق زد، ر شیدفعه ا

 . دیرا به هم کوب شی. شهره دستهادیخند
 . رمیگ یتماس م هیحله، من با سم-

 کردم. کشی. سرم را نزدستادیکنارم ا حانهیسر داد و ر یبلند یقهقه  آرزو
 شد؟  یا دم،یمن نفهم-
 دستش را دور شانه ام انداخت.  حانهیر
 عادیم یک هیتا شهره خبر بده سم ینیش یجون م یب یب یتو خونه  نجایشما ا-

 . رونیب ارهیرو م
 برداشتم و جلو رفتم. زیام را از م هیتک
 شد؟ یآرزو بگو ا-

 صورتش گرفت.  یرا جلو شیتخت نشست و دستها یرو
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با منه  آخه اگه  یکار فیبدون ظر یستتتاختمون بکش، ول یتو برو نقشتتته -
 خوره؟  یم یه درددکور من نباشه ساختمون تو به ا یطراح

 به آنها نگاه کردم. شهره با خنده به اتاق برگشت. و گنگ  جیگ
ساعت هفت و ن- سا م میصبح  ضا ر ره،یمه ست بر ق صادف  حانهید سا ت با مه
ساعت  هیسم  ابون،یمونه تو خ یبکشه م یو کروک ادیکنه و مهسا تا افسر ب یم
 به نه. هقیدق ستیبه هشت تو پارو سر کواه ست تا ساعت ب قهیدق ستیب

 به من کرد  رو
 . ینیپسرت رو بب یساعت فرصت دار کی-

 نگاهش کردم، کنارم آمد و دستم را گرفت. ناباور
ستتتاعت  کیتو  یشتتتدن به اون خونه برات عذاب آوره ول کیدونم نزد یم-

 رفت.  یا گهید یجا شهینم
 یاباوراز سر ن میسرم را تکان دادم، بهت من، بهت قلبم، لرزش دستها محکم

سرم را م عادمیم دنید یام برا شش ماه پ  یو اگر قرار بود برا دمید یبود، بعد از 
 رفتم.  یبه آن خانه بروم م یحت دنشید

 یو فشتتار دلتنگ جانیدهانم گذاشتتتم و از ه یدستتتم را رو زد،ینامنظم م قلبم
 شهره نگاه کردم  یافتادم. به اشمها نیزم یبغضم سر باز کرد و دوزانو رو

  نمش؟یبیم-
 تکان داد و لبخند زد.  سر
 به آرزو کردم.  رو
 .نمشیب یمآرزو؟ من  شهیباورت م-

 کردم . حانهیو پشت به من کرد. رو به ر دیلرز شیاشمها مردمک
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 کنم. یرو ب*ر*ل م عادمیم حان،یر-
 ب*ر*لم را گرفت و بلندم کرد.  ریز
 . زمیآروم باش عز-

را دوره کردم، با اسمش آرام شدم،  عادمیمشانه اش گذاشتم و اسم  یرا رو سرم
 .ایمادر دن نیآرام تر
 " نمتیب یپسرکم، م نمتیب ی"فردا م
×××× 

دم و خو دمیخنکم دست کش یشانیپ یاز عرق سرد بود، رو سیکف دستم خ
 . دمیپشت درخت کش شتریرا ب
و  گذشته بود قهینگاه کردم، ساعت از هشت و اهک و پنج دق یساعت گوش به

 بود.  امدهین هیسمهنوز 
سنگ هیدرخت تک یتنه  به را  دیدو یکه دور حوض پارو م ینگاه زن ینیدادم و 

 . دمیخر به جان
. دمیکشتت نهیپر از دود را به ستت یو هوا دیارخ یزییپا یشتتاخه ها یرو نگاهم

 یکردم ضتتربان قلبم را کنترل کنم. حت یدادم و ستتع هیستترم را به درخت تک
م، ساعت که از هشت و پنجاه گذشت به خود جرات شدن نداشت دیجرات ناام

 جواب نداد.  یشهره را گرفتم ول یو شماره دادم 
سپرتم را رو کف ش یکفش ا سبز بود ک شده از تن پوش  . دمیخاو که برهوت 

ونه ام گ یتوان رفتن نداشتم، توان ماندن نداشتم.؛ اشم بستم و قطره اشک رو
ستم تم شت و توان ساعت از نه گذ ست.  ش ام توانم را جمع کنم و خودم را به ن
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شهره را د کمتین سانم. از دور  شت یم المو به دنب شدیم کیکه نزد دمیبر . گ
و با  دین رسم یکیانقدر نگاهش کردم تا به نزد ندیتقال کنم تا مرا بب نکهیبدون ا

پا دنمید پا نییستترش را  با  نداخت،  تادن ستترش ام نییا  عادمیم دنمید دیاف
 .ختیفرور
 را مشت شده نگه داشتم و لبخند زدم. کنارم نشست  قلبم

 سالم. -
 نشد نه؟ -

م دان یحفظ کردم. نم یرا بلند کرد و نگاهم کرد، لبخندم را به ستتخت ستترش
 یبرا ایبود  دهیکه بارها شکستنم را د یکس یکردم، برا یکه حفظ غرور م یبرا

 . شدینم شمردم و تمام یرا م میخودم که هر روز زخمها
 خر شب رفتن سفر. آ -

 را تکان دادم.  سرم
 فهمم.  یم-

 شد و دستش را دراز کرد.  بلند
 . میبلند شو بر-

 را در دستش گذاشتم و بلند شدم. دستم
و معلوم بود که  شتتتدیم کیحاال از روبرو نزد دیارخ یکه دور حوض م یزن

غلا بوده من  شده که افکارش در مورد دیکند، انگار ناام یدارد به شهره نگاه م
 رد شد.  ندازدیب یگرینگاه د نکهیانداخت و بدون ا نییسرش را پا
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سر میقدمها ش عتریرا  شهره به دنبالم ک شتم و  رد. اعتراض نک یشد ول دهیبردا
ستم را آزاد کردم و اادرم  شد ستهادمیرا جلوتر ک سرم در  می. د شده بود،  گرم 

 زد.  ینم گریحال انفجار بود و قلبم د
 و لب زدم.  دمیدرخت کش نیآخر یتنه  یرا رو دستم

 خداحافظ.-
شهره  نیبه پشت سرم نگاه کنم سوار ماش نکهیرفتم و بدون ا رونیدر پارو ب از

 شدم.
×××× 

به شتتهره گفتم  .دمیرا باز کرد و انقدر نگاهم کرد تا به او رستت یدر ورود یب یب
وانستم ت یرا نم یب ی... ب یب یب یگذاشت. ول میخواهم تنها باشم و او تنها یم

 خواستم از سر باز کنم.  یو نم
 به آ*ر*و*شش رفتم.  کیم یرا باز کرد و ب شیدستها

 . زمیعز شهیدرست م-
 کردم. خودم زهر لبخندم را تا عمق قلبم حس یاو جدا شدم و حت از
  شستم؛ن واریتخت انداختم. کنار د یرا رو زهییپا یاتاقم رفتم و اادر و باران به

وارد  یاا ینیبا س یب یخواست. ب یگرم م یبسته بودم و دلم اا خیود، ب سرد
 یتخت نشست. استکان اا یپشت سرم گذاشت و رو زیم یرا رو ینیشد، س

 را بسوزاند.  میاستکان انگشتها یرا برداشتم و گذاشتم داغ
 .ستمیآورد که تنها ن ادمی یب یب یصدا
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بعدش  یول ادیستترت م ییبالها هیارا  یدون یوختها هستتت که نم یبعضتت-
ر اون اگ یفهم یم یکرد یکه فکرشم نم یرسیم ییجاها هیبعدتر که به  یلیخ

 . یکه هست یشدینم ینیوقت ا چیه دیشا ومدیبالها سرت نم
 یلیرا خ زانشیرا قاب گرفته بود و برگر دهیبه هم تن یاز پنجره که درختها اشم
فهوم نبود م میبرا شیحرفها که یب یشتروع کرده بود برداشتتم و به ب شیوقت پ

 . زهیانگ یو خسته و ب دیدوختم، ناام
ستتازنده  تونهیبچه ام اونهم روز آخر  کجاش م دنیند ؟یب یب هیمنظورت ا-

 باشه؟ 
تخت دراز کرد و دست  یدردناکش را رو یتخت جا به جا شد و پا یرو یکم
 گذاشت. شیزانو یرو
 . دمشیمن نه ماه ند یول ستیارسالن خاطرش ن-

م ک یلیکه خ یو نم اشک دمید شیرا در اشمها ینگاهش کردم، تلخ متعجب
 کند. گونه اش را تر دادیاجازه م

سال بودم، زمون ما عروس توف یلیخ- سن و  سا ریکم  شت با عرو حاال.  یدا
 یحرف باال شدیگفت خود پسره هم جراتش نم یم یاونوقتا مادر شوهر هر ا

 . ارهیحرف ننه باباش ب
ستم و پا تخت یرو ش صه ا ین ساژ دادم و به ق وقت  چیکه ه یدردمندش را ما

 نگفته بود گوش سپردم. 
 یکرده بودم ول ییشکا هیبود که حامله شدم. خودم  مشیارسالن دو سال و ن-

 مچمو زدمیروز صبح که داشتم کنار حوض عق م هیننه حسن،  مادر آقا جونت 
 گرفت. 
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 ماند.حرکت  یدستم گذاشت و دستم ب یرو دست
ماهم شتتده. بماند که اقدر  هیقابله رو خبر کرد و کاشتتف به عمک اومد که -

 ریپاگ ریکه جاگ ندازمیمتلک انداخت که تندتند تو ب*ر*ل آقاجونت بچه م
ست بچه خواهرشو برا یم امرزیشم، آخه خدا ب سرش بگ یخوا سمت رهیپ  و ق

 نشده بود.
ش نییتخت پا یا از رور شیپا شم دوخت و من به  یا هشیانداخت و به بار  ا
 .شدیم دیسف یاش که موقع ناراحت ینیب ی غهیت

ستراحت کنم ول دیو با نهییقابله گفت جفت پا- َصن نم یا  شدیتو اون خونه ا
مادر  ومدمیراست م داد،یرفتم خواهر شوهره دستور م یاستراحت کرد، اپ م

شد و همه، همه  هیگفتم؛ آخر  ینم یچیشوهر. منم ه سقا  سه روز بچه  کا
 کوزه ها رو سر من شکستن. 

سا  ینینگاهش کردم، لبخند غمگ جیو گ گنگ شت و به نگاهم زد و به گک در
 ماند.  رهیخ یدومتر ی چهیقال
کرده، دو روز بعدش بچه  غهیصتت ویکیبود که آقا جونت  دهیآخه تازه خبر رستت-

ه ک بچه رو انداختم یگوش آقا جونت خوند که از قصد ریافتاد و مادر شوهره ز
 اونو بسوزونم.  گریج

هانم نده بود، تصتتورم از زندگ د ما باز  جب  آرام و  یزندگ کی یب یبیاز تع
ت سرنوش یدر صلح کامک بود. تا ته قلبم سوخت برا یهراند نه عاشقانه، ول

 که م ک هم رقم خورده بود. یب یخودم و ب
 . دیافکارم را بر شیصدا
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لگد تو کمرم زد ارستتالنو از  هی کهنیخستتتت نکنم، آقا جونت اومد و بعد از ا-
 . نمینه ماه نتونستم بچمو ببو منو فرستاد خونه آقامک رونیب دیب*ر*لم کش

اشمش  ریز زیر یگونه اش نشست و دست لرزانش اروکها یرو شیاشکها
 را باز کرد تا رد اشک را پاو کند. 

نظر  هیکه  دادمیم کیشتتیک در خونشتتون رفتمیآقام م ِی واشتتکی ییاه روزا-
 . اوردنینم رونیبچه رو ب نیبودن بخاطر هم دهیاونا که فهم یول نمیارسالنو بب

ستش رو بلند ست. به قام شهیش یشد و آهسته به طرف پنجره رفت و د ش ت ن
 د. اسبان شهیاش را به ش یشانیشکسته اش نگاه کردم که سر خم کرد و پ

نگار، نه طالقم داد، نه و آقا جونت انگار نه ا میپستتغوم فرستتتاد غومینه ماه پ-
 کرد.  ینه آشت نم،یگذاشت بچمو بب

ده صامت مان شهیش یدستش که رو یکرد، کنارش رفتم و دستم را رو سکوت
ش تلخ یزد، انگار روزها ینگاهم کند پوزخند تلخ نکهیبود گذاشتتتم. بدون ا

 یکاش یو رو دندیارخ یزرد و قرمز که ر*ق*ص کنان با باد م یبرگها یرا رو
 .دید یافتادند م یم یها
 تیمنو خواستتت و ازم حالل یبود ول یا دنیکرد که نفهم یتب هیننه حستتن -

 گفت؟ یا یدون یخواست و مرد. م
 .حرف نگاهش کردم، منتظر جوابم نماند یب

که طفلکم دن ختهیر یزیا هیگفت خودش -  ا،یبره اون دن ومدهین ایتو غذام 
 ا جونتو مجبور کنه طالقم بده.و آق رهیخواسته ارسالنو ازم بگ یگفت م

 زدم.  ادیفر اریاخت یب
 آخه ارا؟ -
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ستش را از ز شهیش یاش را از رو یشانیپ شت و د سر داد. کف  ریبردا ستم  د
 نشست و مشت شد.  شهیش یسرد یدستم رو

 یمن بوده و م ریحاال که دختر خواهرش عروستتش نشتتده تقصتت الشیبه خ-
سته دار د شو پس بگبچمو به دلم بذاره  دنیخوا سر سته خو یم دمیشا ره،یو پ ا

 .دونه یبره سرار دختر خواهرش که عروسش بشه، خدا م
 .از او متنفر بودم دهیکه ند یخشم به زن دم،ییرا از خشم سا میدندانها

  ؟یکم داشت یآخه مگه شما ا-
 تخت نشست و به صورتم نگاه کرد. یرو دوباره

  ؟یکم دار یتو ا-
 فکر کردم. میو به نداشته هاانداختم  نییرا پا سرم

خوشتتگک  یلیآقا جونت خ یدختر خاله  یداشتتتم ول ییواستته خودم برو رو-
َشمیگ ده،یکش یاشما ،یطونیق یکمون، لبا یبود، ابروها  نینب م ک شبق. سا

ته، اون موقع ابرو یطونیلب ق گنیحاال م ر د یعنی طونیکمون ولب ق یزشتت
 خونت صف بکشه خواستگار.

م نفوذ تا عمق استخوان شهیش یدادم و گذاشتم سرد شهیبه ش هیتکزدم و  لبخند
 کند. 

که ا- قا جونت  فت، برگرد خونه؛ هم زیا هیفخا  دیرو فهم نایآ  چیه ن،یگ
 وخت نگفت بچمو نه ماه ازم دور کرده. چیوخت معذرت نخواس، ه

 تا گرم شود. چهیقال ریرا سر دادم ز مینشستم و پا کنارش
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سالنمو م برام مهم نبود من-- ستم، اوا یفقا ار ، کرد یم یبیباهام غر کیخوا
 تا دوباره بهم عادت کرد. دیطول کش یلیخ

 را انگ زدم.  میبه درد خودم و گلو ،یب یشد به درد ب ریزنج قلبم
 شد؟  یاون زنه ا-
رو بکنه. بعدشم عمه  نکارایکه ا دمیازش ند گهیوخت د چیولش کرده بود و ه-

 نبود.  ایمرش به دناومد که ع ایات به دن
 و سر ارخاند و نگاهم کرد.   دیکش یقیعم نفس

گوشتتمو ازم  گریج توننیکه م فمیانقده ضتتع دمیو فهم دمینه ماه بچه امو ند -
قا  یکار چیو منم ه رنیبگ به قول حستتن آ نتونم بکنم. کم کم بزرگ شتتتدمو 

س ییجا هیروز  هیکردم،  یبزرگ سن آقا حرف منو ب یکه کارگرا دمیر از  ترشیح
شت من قا خوندن،یحرف اون م سالن پ سن آق شد؛یم میار جرات  اخواهر ح

م و بره. بعدنا ملتفت شتتد ادیآدم ب نیکه ع یکرد پا تو خونم بذاره اال وخت ینم
س انم، خ یب یب شدمیوخت نم چیبودم، ه دهیاگه اون نه ماه نبود، اگه انقده نتر

ترس  یبکن و نکن. ول گفتیموندم و آقا جونت م یهمون ستتروناز خاتون م
 بچم منو بزرگ کرد.  دنیمنو بزرگ کرد، ند

شتتانه ام گذاشتتت و  یبلند شتتد. دستتتش را رو ستتتادیا یبا قامتش که م نگاهم
 محکم نگاهم کرد. 

ش- شو خور شتت قا د،یبزرگ  سرت پ تونه ن کسچیشه و ه میانقده بزرگ که پ
و  رهی بگرت سرشو باالروز پس هیبکشه، انقده بزرگ شو که  رونیاونو از پشتت ب

 مادر منه؛ بزرگ شو دخترم. نیبگه ا
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ش نیزم یرو شیهاییدمپا صدا دهیک شت در  شد، ول ییدمپا یشد و پ  یقطع 
خودم و آن  یروزها نیتاب ا یکه ب دمیشتتن یطپش قلبم را م یمن هنوز صتتدا

 .دیکوب یسرو سامان م یب ،یب یب یروزها
×××× 

بغض کرده  یکیو  دیخند یم یکی. دیارخ یصورت آدمها م یرو میاشمها
 یکیو  دیشک یسرو م شهیبا دسته گک پشت ش یکیداده بود.  هیو به ستون تک

  سرش گذاشته بود ینشسته بود و دست رو مکتین یرو
 یفقا دلتنگ ب زهیانگ یمِن ب یشتتاد بودند ول ایناراحت  یا زهیکدام با انگ هر

 کنم،یاه و اطور زندگ یم براروم، اگر بمان یم یا یدانم برا یبودم. نم یب
 . نیکرده باشم، هم یروم تا حرکت یفقا م
شد و ر یاز مغازه ها یکیداخک  شهره ب*ر*ل  واریزد به د هیتک حانهیفرودگاه 
 مغازه و بغض کرده نگاهم کرد.  یا شهیدر ش

 باهام در تماس باش، باشه؟ -
 . ستادمیا شیجلو رفتم و روبرو یقدم

 کنه.  یشب آرومم م ویصدات م ک راد رم،یگتماس ب دینخوامم با-
 دستش را گرفتم.  د،یبغض خند انیم
 تماسم رو قطع کنم؟  شهیمگه م د،یشما اند تا دوست برام موند ایاز تمام دن-

وسا ما و  دیزده پر جانیشهره ه برداشت و دستم را فشرد واریاش را از د هیتک
 .میکه دستش بود را گرفت جلو یفیک
 .رمیگ یازت م یتو، برگشت نیبذار ا یپول دار یهر ا ا،یب-
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  دمیاش نگاه کردم و خند یو سنت کیرا گرفتم و به طرح کالس فیک
 هستم؟   یرانینره ا ادمی یخوایم-

سع یدختر یو خودش را از جلو دیخند شود کنار  انیکرد از م یم یکه  ما رد 
 .دیکش

  ره؟یم ادتیمگه -
 نیکه در ستتخت تر یبه آ*ر*و*ش کستت را باز کرد و پناه بردم آ*ر*و*شتتش

ساس ب یدانم ول یکنارم ماند. پناه از اه نم ایشرا  یو ناامن یپناه یانقدر اح
 بود.  ایمنبع آرامش دن نیگرمتر میبرا قیکردم که آ*ر*و*ش رف یم

 و کنار گوشم لب زد. دیرا پشتم کش دستش
 . ییسربلند برگرد دختر روشنا-

شکها سر تک میا ستهارا رها کردم و  شت و  یرا رو شیان دادم. د ساعدم گذا
 فاصله گرفت. یکم

 تفیمونه، راه ب یکه هستتت م نطوریهم ایدن یبمون یکه هستتت یینجایاگر هم-
 . شهیمال تو م ایدن د،یخورش

رفتم،. شهره اطراف را نگاه  یب یانداختم و به همراهشان به طرف ب نییسرم پا 
 کرد 

 ارا؟  ومدیآرزو ن-
ده عوض ش شانیدوختم که فقا آدمها یتم و اشم به ازدحامنشس یب یب کنار

 بود.  ستادهیمحکم ا شیسر جا یو خنده و بغض و شاد هیگر یبودند ول
 .ادیم-

 . دیشانه ام نشست، آرزو خم شد و گونه ام را ب*و*س یرو یدست
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 همسفر؟  یاطور-
شاهم دنیزدم، با د لبخند شدم. آرزو به ط میاز جا ریآقا و خانم  شهره بلند  رف 

 رفتم. ریشاهم یرفت و من به طرف آقا
 . ریسالم دکتر، شبتون بخ-

 . دیبود خند شهیکه تمامًا ش ینکیاز پشت ع شیزد، اشمها ینیمت لبخند
 دخترم.  ریشب تو هم بخ-

آرزو به طرفم آمد و آ*ر*و*ش باز  یشتترق یبا همان اشتتمها ریشتتاهم خانم
 م.لب سالم کردم و به آ*ر*و*شش رفت ریکرد، ز

 . یشد باتریز یبود بایز زم،یعز یاقدر عوض شد-
 کرد نگاه کردم.  یکه با لبخند به صورتم نگاه م ریشاهم یآقا یبه اشمها 

شکر کنم، هم برا دیبا-  ونیمن رو مد نکهیا یو هم برا یجراح یاز عموجون ت
  رو به دردسر انداختم و جاشون رو غصب کردم نیآقا مب د،یکردخودتون 

 زد و دستم را فشرد.  ینیلبخند مت شهیجون م ک هم شهرزاد
 تو م ک گم،یگفتم و بازهم م شتتهیهم ،یمن خوشتتحالم که تو کنار آرزو هستتت-

 رو نکن.  زیا چیپس فکر ه یخواهر آرزو هست
 فارر شده بود رو به من کرد  یب یبا ب یکه از احوال پرس ریشاهم یآقا
رزو و دانشگاههاست، آ نیاز بهتر یکی کیتکن یها، دانشگاه پل ینگران نباش-
نگرانت  یزیااگر نحالیکنند، بهروز هم هستتت؛ با ا یهم بهت کمک م نیمب

 . ریکرد هر ساعت از شبانه روز که بود با من تماس بگ
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م و انداخت نییدانستم سرم را پا یکه خود را م*س*تحقش نم یاز محبت خجول
 یه او عمو گفتم معذبم مب یکه از کودک ریشتتاهم یآقا یتشتتکر کردم. محبتها

توجه پدرانه  نیکه پدرم به من نداد و پدر آرزو داد. لذت ا یکرد؛ معذب مهر
 کرد. یو کامم را تلخ م دیکش یپدرم را به رخم م یتوجه یب

 فروکش کرد.  یو زمزمه ها کم دیچیزن عشوه گر در سالن پ یصدا
 جعه کنند. مرا تیهفتصد و دوازده به مقصد روم به گ یپرواز شماره -

ستترش را  حانهیبود. ر دهیرفتن رستت یداده شتتده بود و لحظه  کیتحو امدانها
شهره و م شت  شانه ها انیپ ُسر داد به  شیاادر پنهان کرده بود، لرزش  دلم را 

 فرودگاه، به نرفتن، به ماندن.  رونیب
 دستم را گرفت و به طرف شهره رفت.  آرزو

 . میبر دیات رو هم بکن که باهات رو بکن، ماچ و ب*و*سه  هیبدو گر-
 یشهره از اشک برق م ی. اشمهامیخنده نداشت یبرا یمن و نه شهره حس نه

ستتنگ فرش ها  یامدان رو یکه باربرها با امدان و ب ییزد. ارخش ارخها
نبود،  شیستتر جا زیا چیداد.  انگار ه یخا رفتن را نشتتانم م دندیکشتت یم

ش شمها یدیخور شت ا جا  یب یو آ*ر*و*ش ب حانهیاادر ر ریشهره، ز یپ
 رفتم.  یو من م ودمانده ب

 ییرا باز کرد و من دستتتم را دور کمرش حلقه کردم.  بغضتتم جا آ*ر*و*شتتش
صورت یزینزد، ا ی. حرفشدیم نییقلبم باال و پا انیم صورتم را به  ش نگفتم. 

سباندم و اشمم به ر م نگاه رهیخ یباران یماند که با اشمها رهیخ یا حانهیا
 د.کر یم
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ستم را گرفت و  کی  شهره باز کردم و به طرفش گرفتم، د ستم را از دور کمر  د
سه در آ*ر*و*ش هم بود کینزد سرم را ممیشد. حال هر  شان، رو انی.   یسر

 گذاشتم.  شانیشانه ها
 کشه که برگردم، مگه نه؟  یطول نم ادیز-
داشتم  ازین یدانستم، ول ینم خودم هم یبه آنها حت ایدادم  یم یخودم دلدار به
شد که بگو یکی ستم یکه م ست،ین یشگیرفتنم هم دیبا  شود هر وقت خوا

باشتتم، دلبستتتگ یبرگردم. دل که نگرانش  نداشتتتم  جا  ندازه  میهایآن  یبه ا
 . تر بود اودردن یحاال وقت رفتن، دل کندن از دلزدگ ینبود ول میهایدلزدگ
صتتله گرفتند. شتتهره فا حانهیو شتتهره و ر دیچیدوباره در ستتالن پ جریپ یصتتدا

شتش را رو ش یانگ شکم ک شکها دیا شد. ر شیلبها انیم شیو ا ق ه حانهیگم 
به ب یزد و من ب یهق م با ستتر بلند و ب یب یتاب برگشتتتم رو  به آنک یکه  ه 
 بود.  رهیدهد به من خ هیتک شیعصا
قلبم پرواز  یبود، ول نیسنگ بود، ذهن و روحم نیبود، قلبم سنگ نیسنگ میپاها

نه اش، برا یراکرد ب گره  یکه پشتتتت ابروها شیها ینگران یآ*ر*و*ش مادرا
 یکه با باال نگه داشتن سرش پنهان م شیهایدلتنگ یبرا شد،یخورده اش محو م

 ند. را سست ک نمرفت یکرد مبادا پا یکه گونه اش را تر نم یبغض یکرد، برا
 را گرفت.  میسمتم آمد و بازوها به
خاب برو و خودتو انت ،یو با افتخار برگرد یم بردوست داشت م،یحرفامونو زد-

 .  دیکن خورش
 آ*ر*و*ش و اادرش گم شدم. انیم
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 .یب یسخته ب-
که  ینبود جز زن زیا چیکس نبود، ه چیمحو شد، ه جریفروکش کرد، پ صداها

 زد غیج یزن یمادرانه بودن را بلد بود. صدا
 مراقب خودت باش.-
نزد  غیامش مرا دستتت خدا ستتپرد و جکه با آر یب یب یتوجه به اشتتمها یب

 ماندم.  رهیمراقب خودم باشم خ
 یلدونم و یخدا باهاته. ستتختته، م یوقت ینداره کجا باشتت یریدونم، توف یم-
 کن.  یمهم تر از قدرت آدماست. خودتو قو یلیخ دایوختا با یگاه ،یبتون دیبا
که  یرفتن، دستتت یلحظه  یگردنش، بودنش، عطر وجودش و حت دم،یکشتت بو
 گونه اش نشسته بود را پاو یکه باالخره رو یتکان داد و نامحسوس اشک میبرا

 کرد .
 ردم.گ یبرم عادمیم یاو، برا یبودنش را تا فراموش نکنم برا یهمه  دمیبو کش 

××××× 
بنبات بود را برداشتم. آ میکه جلو یدادم و مجله ا هیتک یصندل یسرم را به پشت 

ورق زدم و لبخند هر پستتر بچه به قلبم انگ زد. را  کودکان یمجله  ،یاوب
 دیخند یم شیاز لبها شتتتریب شیکه اشتتمها یصتتورت پستترک یدستتتم را رو

سم بود به نف فسام، ن نهیتنگاتنگ س عادمیکه م یی. اقدر دور بود روزهادمیکش
 بستم.  یم اشم یتنش وقت یبود بو کیو اه نزد

 رفت. دستم گذاشت و مجله را گ یدستش را رو آرزو
 غصه خوردن موقوف. -
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 یو مشکافت و جل یآنها را م ی نهیس ماینگاه کردم که هواپ ییتوجه به ابرها یب
 رفت.

 . یریرو بگ متیتا تصم یفرصت دار نهیبش مایهواپ نیا یاز االن تا وقت -
نداشتتتم،  یبرا یزیا مه گفتن  ند؛ تغ یم زیا کیه  چیه یکن ول رییگفت

 بدهم.  رییرا تغ زیاه اگفت اطور، اصاًل  ینمکس 
 . یدورش کن ،یحلش کن دهیکه آزارت م یزیهر ا یعنی ر،ییتغ گمیم یوقت-

ستتت توان ینم یلحظه ا یبرا یکه حت یبود به حرف کستت اریاخت یب پوزخندم
 درد تک تک لحظاتم را بفهمد. 

 یزد، ترول ییگذاشت و لبخند دندان نما مانیجلو ریو ش تیسکویب مهماندار
ش یبعد فیاد و به ردرا حرکت د شد، اهره  دهیرفت. ناخوداگاه نگاهم با او ک

س ادیاش مرا  ست م یانداخت که امروز به جا یم یک را گرفته بود.  عادمیمن د
ا آن قد را برگرداندم ت میکرد، تپش قلبم باال رفت؛ رو دنیشروع به لرز میدستها

 ت. مشمئز کننده داش ییبو میاسم مهسا برا یحت نم،یلوند را نب یبلند و اهره 
  ده؟یارا انقدر رنگت پر-

 را بستم. میدادم و اشمها هیتک شهیرا به ش سرم
  ماست؟یبه خاطر هواپ د؟یاته خورش-

 راحت باشد. الشیرا فشردم تا خ دستش
آخر و  ی قهیرد شتتد، از روز اول تا دق میمهستتا از پشتتت پلکها یلحظه  لحظه

تا  اول یرا که از لحظه  یلعنت کردم بهمن پشتتتت  مهستتتا پنهان شتتتده بود 

http://www.roman4u.ir/


 419 فردا زنده میشوم

به نام مهسا. پشت من پنهان شد تا  تشیمال من باشد و سند مالک شیرهایتحق
 را پر کند.  بشیو پدرش ج ستیمادرش فکر کند پسر سر به راه

شت پلکها انقدر سا پ شمها نیسنگ میبهمن و مه ستند تا ا ش سنگ مین  نیهم 
 م.شد داریآرزو ب یشد و اند ساعت بعد با تکانها

 . میدیکمربندت رو ببند خوش خواب، رس-
ستن هواپ میسر جا صاف ش ستم. با اعالم ن ستم و کمربند را ب ش ستور  و ماین د

 را برداشت و دستم را گرفت. یشدن کمربند را باز کردم. آرزو ساو دست ادهیپ
 . یبه روم خوش اومد-
  الن؟یم میریروم؟ مگه نم میما ارا اومد-

 .دیخند بلند
 روم، میپرواز نداشتتت اومد النیبرات؟ خب م رمیدربستتت بگ یخواستتت یم-

  ؟ینیبده روم رو هم بب
 یتالش چیسفر سرنوشت ساز هم ه نیا یبرا یحت دم،یخجالت کش یا لحظه

اده د بیترت یب یرا آرزو و ب زیدانستتتم. همه ا یمقصتتد را نم یکه نکردم، حت
 بودند و من فقا ناظر بودم.

 . دمیرا جو نمییپا لب
 عرضه ام.  یب یلیهستم برات، خ ینیار سنگب-

 گذاشتم.  مایهواپ یپله  یو پا رو دیرا کش دستم
 .یخواهر نهیقلبم سنگ یبار نه، عشقت برا یول یکه هست نیسنگ-
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ناظر پ گاه کردم، مردم پشتتتت نرده  ند.  ادهیبه اطراف ن شتتتدن مستتتافران بود
به ستتمت  گرید ییمایپر از امدان داشتتتند از ستتمت هواپ یباربر ینهایماشتت

 دستپااه به اطراف نگاه کردم.   یرفتند. کم یپشت ساختمان فرودگاه م
 الن؟یم میریم یاصاًل اطور ؟یتو روم و بلد-

 بودم، آرزو برگشت و نگاهم کرد. دهیترس
 دفعه؟  هی یشیم ینطوریکرده، ارا ا خیدستهات -
در  عیستتر گذاشتتتم و اشتتم به خلبانها و مهماندارها دوختم که نیزم یرو پا

 دمیاز زبانش نفهم زیا چیکه ه یشتتخصتت ییحال رفت و آمد بودند. با راهنما
 . میستادیا یورود یبعد جلو قهی. اند دقمیسوار ون شد

  ؟یآرزو تو روم رو بلد-
 را محکمتر فشرد.  دستم

 . شوازمونیو بهروز اومدن روم پ نینترس مب ؟ینیهنوز تو فکر ا-
و راحتتر و بدون استرس به اطرافم نگاه  دمیکش یقیراحت شد، نفس عم المیخ

دادند و به ستتمت  کیرا تحو مانیتا امدانها دیطول کشتت یستتاعت میکردم، ن
 کی یبه اندازه  نیو من که خاطراتم از مب دیکش ی. آرزو سرو ممیرفت یخروج

 کردم. یتوجه به دنبالش حرکت م یهشت ساله بود ب یبچه 
سته گلها و لبخندها  ینگاهم رو  واقعًا  .شدیم شتریب میو دل نگران دیلرز یمد

 توانستم انجام دهم؟ ینم رانیاکار داشتم که در ا بیکشور غر نیمن در ا
 و دست تکان داد.  دیباره آرزو باال پر کی 

 اونجا رو نگاه کن، بهروزه.-
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ست تکان داد. حرکاتش انقدر ب تند سر هم د شت   یتابانه بود که لحظه ا یو پ
 . دمیوقت نداشتم، نچش چیکه ه یتنگ شد؛ عشقعشق  یدلم برا

 هستادیمرد و زن ب*ر*ل هم ا نیاشاره کرد که اند ییرا گرفت و به جا میبازو
 بودند.

  ش؟یدید-
 کدومشون؟ -
 همون پسر قد بلنده که دسته گک دستشه. -

مشتتخصتتات در  نیکرد انداختم، ستته نفر با هم یکه اشتتاره م ییبه جا ینگاه
  دمیخند همان حدود بودند.

 از اون سه تا؟  یکیکدوم  قایدق-
به جا نکهیبدون ا م،یشتتتده بود یدر ورود کینزد همان  انیم یینگاهم کند 

 جمع لبخند زد.
 خاو تو سرت. -
 نیدوستم خوشحال بودم، او استحقاق بزرگتر یخنده ام گرفت. برا اقشیاشت از

ت بلند با اورکقد  یاشتتاره کرد، پستتر یقتریدق یبه جا نباریعشتتق را داشتتت. ا
 هیشب یلیبود و خ نیبود؛ اهره اش دلنش ستادهیا یو دسته گک بزرگ یسورمه ا

 آرزو. 
  نه؟یمب نیا-
 . میدر خارج شد از
 کجاست؟  نیمب یبهروزه، راست گمیم-
 . دمیبلند خند نباریا
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 بره.  یآدم م ادیکه برادر آدم رو هم از  یبسوزه پدر عاشق-
. شتتد کیبه او نزد نیمت ی. بهروز با لبخند،یدونداد و به طرف بهروز  جواب
ستها سته گک م شانید شد و د شانیدر هم قفک  صله  ان صله انداخت. با فا فا

ستون تک ستادمیا ستم مزاحم لحظات اول ینمدادم.  هیو به   شاندارید ی هیخوا
 باشم. 
شدند. دسته  یاز کنار هم رد م رهیروشن و ت یآدمها نشست، موها یرو نگاهم

 شدند. یفشرده م یگریدست د انیم یادیز یو دستها شدیرد و بدل م گلها
ست زن یبه دختر بچه ا سخت به د سب یکه  اه کرد نگ ینم شیبود و رها دهیا

 در گوشم نشست.  ییکردم که صدا یم
 خانم.  دیخورش دیخوش آمد-

ا باال و افتاد ، نگاهم ر یمشک ی ستادهیا قهی یبرگشتم و اشمم به پالتو عیسر
ست روبا شمم در شمها یالتر بردم و ا ست که ته ما یشفاف  یا ش  ی هین

 . شدیم دهیلبخند در آن د
 یستتر خم کرد و با لبخند یبودم. کم جیعقب رفتم و نگاهش کردم، گ یقدم

 گفت دیرس ینم شیکه به لبها
 هستم.  نیخوام که ترسوندمتون، مب یعذر م-

ش یراحت نفس سع دمیک سردرگ یو  کلمه  کیم تنها توانستم کردم لبخند بزنم، 
  میبگو

 سالم.-
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باز شتتتد و  یکم شیلبها نباریا پالتو را کنار زد و ستتر  کیبه خنده  دستتتش 
 اش فرو رفت.  یمشک نیشلوار ج بیانگشتانش داخک ج

 سالم. -
دل به خودم ناستتزا گفتم، او خوش آمد گفت و من ستتالم کردم؛ حتما در  در

 کرد. یمسخره ام م یدلش کل
 متوجه حضورتون نشدم.  من دیببخش-

شانه  کینزد یقدم شانه به  آمد نگاه  یبهروز به طرفمان م یشد و به آرزو که 
 کرد. 

 خوشبختانه من متوجه شدم.  یول-
 . ستادیکرد و کنارم ا یمانده را ط یدو قدم باق آرزو

 خواهرم.  دیبهروز پسر عموم، خورش کنم،یم یمعرف-
 . دیرا ب*و*س ششیشانیبه طرف آرزو رفت و پ نیمب
 دلم برات تنگ شده بود. -

 شد.  کینزد یقدم بهروز
 سفرتون خسته کننده که نبود؟  د،یخوش آمد-

 .ستادیو کنار بهروز ا دیخند آرزو
ساعت و ن- سه ربع اهار  ساعت و  سطا  میخانم از اهار   هیخواب بود، اون و

بار شیپ شیگفتم پ یمنم م م؟یدیگفت رستت یکرد و م یباز م یاشتتم  هدو
 برد. یخوابش م

 کارش باعث شد در دل از او ممنون باشم.  نیبهروز حرف را عوض کرد و ا
 عمو و زن عمو خوب بودن؟ -
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 خوب بودن، سالم رسوندند. -
 یکهایبا آن بوت ینچیاطراف نگاه کردم، ستتتالن بزرگ فرودگاه لئوناردو داو به
 یم استقبالش به یآمد کس یم رونیاز در ب یبود. هر کس یدنیواقعًا د کشیش

از زن نبود و دختر  یکردند. خبر یدستتتت دادن حرکت م کیبا  تاً یرفت و نها
ست مرد نباریبچه ا ست ت یسرش را به د و  داده بود هیککه حدس زدم پدرش ا
 .کرد ینگاه م یبه در خروج نیغمگ

و  دشتتیم یو خنده پر و خال هیاز گر رانیارتباطها متفاوت بود، فرودگاه ا اقدر
 محکم و دوستانه بود.  یلبخند و دست میهر اه بود ن نجایا

 . شدیبه اطراف کرد، کم کم فرودگاه خلوت م ینگاه آرزو
  م؟یبر شهینم-

 نیرا بردارم که مب میآرزو را برداشت ، دست بردم تا امدانها یامدانها بهروز
 کرد.  یدست شیپ

 کمکتون کنم.  دیلطفًا اجازه بد-
 یاش که دور دستتته  دهیکشتت یبه انگشتتتها عقب رفتم و یزده قدم خجالت
 نگاه کردم. دیچیامدان پ

 . ارمیتونم ب یم شه،یباعث زحمتتون م-
 یبرداشت و رو نیام را از زم یارخش نشاند و ساو دست یدوم را رو امدان

 شانه اش انداخت، امدان ها رو حرکت داد. 
 . ارمیساو رو خودم ب دیحداقک اجازه بد-

 نگاهم کند گفت  نکهیرفت تا از او عقب نمانم، بدون ا یه مکه آرام را نطوریهم
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 .نگهیتو پارک نیطرف لطفًا، ماش نیاز ا-
ت نشود. به دنبال آرزو و بهروز حرک تیاذ نیاز ا شتریحرکت کردم تا ب عتریسر
 . میدیبلند رس یشاس ینیتا به ماش میکرد

صتتندوق عقب را زد، امدانها در  موتیگذاشتتت و ر نیامدانها را زم بهروز
ش یجا گرفت. از بزرگ ش یکیو  صش ب نیما صوصًا رنگ خا ه حرکت ب یو مخ

 کرد. کی. آرزو سرش را نزدستادمیتماشا ا
 بهروزه، پسرم خاصه.  نیماش-

 یوزبهر ی. لفظ پسترم آن هم برادمیخند اریاخت یبه بهروز انداختم و ب ینگاه
آرزو واقعًا خنده دار مردانه بود آنهم از دهان  پشیت یکه تک تک حرکات و حت

 بود. 
  ؟یخند یم یبه ا-
 . ادیاصاًل بهش نم یکه گفت یپسرم نیا ییبه حرف تو، خدا-

 .دیرا گرفت و خند دستم
 ونم ...ج زم،یعشقم، عز یعنیپسرم  یگیم یکیبه  یوقت ،یتجربه ا یتو ب-

 ما را از جا پراند. یکه از پشت سرمان آمد هر دو نیبم مب یمردانه  یصدا
خار همراهخ- ها افت نگ لغتتون رو هم خوادیدلتون م ای دنیم یانم جایفره  ن

  د؟یکامک کن
سر پا از ستم  نییخجالت  ست آرزو تو د ست. م خیدفعه  کیانداختم، د  یب

 یه نماست ک نشانیب یاحترام یبا برادرش راحت است ول نکهیدانستم آرزو با ا
رزو آ نکهیحدس ا نیهم یرا بازگو کنند، برا زهایا یراحت بعضتت یلیگذارد خ

 اقدر خجالت زده است سخت نبود. 
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شتها انقدر ستم درد گرفت. ب میانگ شار داد که د ردم و سر بلند ک اریاخت یرا ف
شمم به ابروها  یافتاد که بدون پلک زدن آرزو را نگاه م نیمب یگره خورده  یا

سرش پا سخت نییکرد. آرزو  ستم را به  ستش ب یبود، د  یسآوردم. ک رونیاز د
زد و من  یتک بوق بودنشسته  نیکرد، بهروز که پشت ماش یجو را سبک م دیبا

 آرزو گذاشتم. یشانه  یدستم را رو
  م؟یبر-
رفت، در عقب را باز کرد و  نیو به طرف ماش دیباالخره خا نگاهش را بر نیمب

 .ستادیا
 لطفًا. دییبفرما-

 یرو نیمب ی رهینگاه خ سوار شد. ابهت و  اوردیسرش را باال ب نکهیبدون ا آرزو
پشت سر آرزو سوار  عیکرده سر یکه کار خبط یمن هم اثر گذاشت، م ک کس

 جلو نشست. یصندل یرا بست و خودش رو نیشدم، در ماش
 به آرزو نگاه کرد.  نهیدانست از آ ینم یزیبود، بهروز که ا نیجو سنگ

 دختر عمو؟ یجاگذاشت رانیزبونت رو ا-
ستتر بلند نکرد که جواب نگاه  یرداند و آرزو حتستتربرگ شتتهیبه طرف شتت نیمب

 بهروز را بدهد. 
 به من.  یهم نگاه نهیانداخت و از آ نیبه مب ینگاه مین بهروز

  ن؟یشده مب یزیا-
 شکینگفت. دستتت آرزو را فشتتار دادم و نزد یزیفقا ستتر تکان داد و ا نیمب

 شدم. 
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  د؟ینامزد یکنه؟ مگه نگفت یم ینجوریارا ا-
 لب زد. آرام  یلیخ
 .گمیبعدًا بهت م-

 جا به جا شد و به طرف ما برگشت. یصندل یرو یکم نیمب میکه رفت جلوتر
 . زیون میامشب رو بر دیستیاگر خسته ن-

 هوا سر بلند کرد.  یب آرزو
 نه، من خسته ام.  یوا-
 را باال داد و نگاهش کرد.  شیابرو کی نیمب
 .ستیبد ن یخانم مشورت کن دیبا خورش-

و رو  دیکشتت یقیبه من انداخت و من شتتانه باال انداختم. نفس عم ینگاه آرزو
 کرد. نیبه مب

 ممتنعه، من مخالفم. دیخورش-
 را برگرداند. شیرو نیمب
 گهید ساعت میبا شماست، فقا تا ن یینها میتصم یول م،یمن و بهروز موافق-

 .میبد ریمس رییتغ دیاون با دیریبگ میتصم
به آرزو نگاه کرد، حواستتم رفت  نهیاز آ دیچیپ یم یکه به فرع یدر حال بهروز

 ستش بود. د ریکه نشسته بود و پاکت ش یاز پسر بچه ا یبزرگ لبوردیدنبال ب
ش نگاهم شت، وقت دهیک سرم به عقب برگ صو یشد و  ش عادیم ریبا ت ت ذهنم پ

ه ماند میافتاد که نگاهش رو نیب*ر*ل به مب ی نهیسرم را ارخاندم نگاهم از آ
 انداختم.  نییسرم را پا عیسربود؛ 
 بهروز بلند شد.  یصدا
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 بگه، اه خبر شده؟  یزیا هی یکیبابا -
به  یماش ریز ینگاه نیبرگرداند. مب شهیرا به طرف ش شیرو دهیلب برا آرزو

 جا به جا کرد.  اشمش یاش را رو یزم*س*تان نکیآرزو انداخت و ع
 کنه.  یرو بزرگ م زینشده، آرزو همه ا یچیه-
 که بزرگش کرده؟  یبهش گفت یخب ا-
 . دیکش اهشیس یموها یرا البال شیانگشتها نیمب
 هیاز  دمیکردم که فهم یلغات خواهرم کمک م ی رهیشما فکر کن داشتم به دا-

 ییمابزرگ ن ایکنه  یبزرگش م یعنی نیکنه، ا یبرداشت م یلغت صدجور معن
 اه لغتها رو، اه ارتباطات رو. کنه،یم

 و من معذب تر خودم را جمع کردم. دیا گزلبش ر آرزو
به آرزو که در  نهیگره خورده بود باز هم از آبه شدت در هم  شیکه ابروها بهروز

 کردن بود نگاه کرد. هیشرف گر
 یتون ینم یول یکن یلغات خواهرت کمک م ی رهیبه دا یکن یم یکار خوب -

 و.نه ت رهیگ یرو قلبش م میتصم نیکدوم لغت و کجا بشونه، ا یبهش بگ
 برگشت و نگاهش کرد.  نیمب
لغات خودم با خواهرم حرف بزنم، نه لغات شتتما. البته  ی رهیاجازه بده با دا-

 . یبذار مشیتصم یرو یریتاث یخوا یاگر واقعًا نم
و  نیمب نیآوردم. آرزو نگاهش ب یسر در نم شانیاز حرفها د،یبلند خند بهروز

 بهروز در رفت و آمد بود. 
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فرهنگ لغت  هیو خودم  زمیباش شتتده تمام فرهنگ لغتها رو به هم بر مطمئن-
 کنم.  یرو م نکاریا رهیرو قلبش بگ میتا تصم سمیبنو
 کرد.  شهیتکان داد و رو به ش یسر نیمب
 روز برگشت سر لغات خودش ناراحت نشو. هیاگر -

 .نیمب یشانه  یزد رو بهروز
 ناراحتت کرده نه؟  نیهم زنهیاالن هم داره با لغات خودش حرف م-
ست بهروز که رو نیمب ستش را  یبه د سته بود نگاه کرد، بهروز د ش شانه اش ن

 انداخت. 
 عشق و محبت نده. یروز پسرم براش معن هیترسم  یفقا م ستمیناراحت ن-

 فرمان. یو با کف دست زد رو دیبلندتر خند بهروز
 پسرم؟  یخدا، آرزو تو به من گفت یوا-

بودم نگاهم م ک  اوردهیستتر در ن یحرف چید، من که از هستترخ شتتده بو آرزو
 .دییآمد. آرزو دندان سا یرفت و م یم نشانیب جهایگ
  ن؟یمب یگفتم تو واسه من لغت نامه درست کرد یزیا هیحاال من -
 سرش را برگرداند. یکم نیمب
 نه من.  یلغت نامه درست کرد هیلغت  هیکه از  ییشما نیا-

 .دیدخن یوقفه م یب بهروز
ساله م ستیبه من ب یوا- سرم، اگر  گهیو نه  شنوه لو م ضهامیاز مر یکیپ  رمیب

 روانکاو.  هی شیدر مطب رو تخته کنم خودم برم پ دیآرزو،  با
نده  از مد ول یخ مان آ به لب ند  ند  میاز ن غیدر یبهروز، من و آرزو لبخ  ایلبخ

 .نیاز مب ینگاه یحت
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 ی دهیکشسر به فلک  یگاهم از درختهارو به من کرد و من ن نیجلوتر مب یکم
 کنار جاده کنده شد.

 . دیریبگ میشما تصم-
 به جاده بود؛ دستش را فشردم. شیبه آرزو نگاه کردم،  رو م*س*تاصک

 آرزو بگه.  یهر ا-
 به بهروز نگاه کرد و بهروز نهیرا برگرداند و صاف نشست. آرزو از آ شیرو نیمب

 آرام پلک زد، آرزو لبخند زد. 
 . میبر-
 نیمب یشانه  ینگفت. آرزو که معلوم بود کالفه شده دستش را رو یزیا نیمب

 .گذاشت
 .نیآقا مب مونهیم ادمیمقدمتون  ریخ نیا-
 دست آرزو گذاشت.  یدستش را رو نیمب
 . یخوش اومد دیجد یایبه دن زم،یمقدم عز ریخ-

 . دیکالفه تر دستش را کش آرزو
  ؟میبعدًا صحبت کن یدیاجازه م-
را برداشتتت. نگاه ستتختش را به اشتتمان آرزو  نکشیزد و ع یارخ مین نیمب

 دوخت. 
  م؟یمگه قباًل صحبت نکرد-
رو بهت اطالع بدم، خب تو که فرصتتت  جهیو قرار شتتد نت میصتتحبت کرد-

 . یدینم
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 تکان داد و دوباره برگشت.  یسر نیمب
 باشه. -

ش بهروز صدا نیضبا ما شن کرد و  سسا یتک نواز یرا رو ش فونیک  نیدر ما
ردم ک یاحساس تنش م میبود دهیکه رس یکم کم آرام شدم. از لحظه ا د،یچیپ

 داشتم. ازیآرامش ن نیو به ا
 پر کاج شدم. یدادم و محو جاده  هیتک شهیرا به ش سرم

 کرد. کیشد و سرش را نزد کینزد یآرزو کم
 ایعمومه  راون بهروز پس ستمیگفت مجبور ن نیمب رانیا ومدمیداشتم م یوقت-
 موجهه بهش جواب م بت بدم.  یلیخ
 نه؟  یارا بگ هیپسر خوب یخب وقت-

 شد.  کتریو نزد دیکش یقیعم نفس
تفاوت  یکنه ول یم دشییخودش به شتتدت بهروز رو دوستتت داره و تا نیمب-

ن آدم متوستتا که  کیبه  یمعتقده عشتتق حت نکهیو ا دهیآزارش م یکم مونیستتَ
که  یکن یزندگ یمهمتره تا با کس یلیتموم نباشه خ زیهمه، همه ا دیاز د دیشا

 . یبهش ندار یخاص یعالقه  یتمومه ول زیهمه ا
 یپسر به نظرم یآشنا شده بودم ول نیدو ساعت بود که با مب یکیکردم،  تعجب

کردم  یکم نداشتتت فکر م زیا چیاون خودش ه دیآل گرا آمده بود، شتتا دهیا
عشتتق  شتتدیکند؛ باورم نم یخودش فکر م یهم رده  ایباالتر  یزیقطعًا به ا

شد که آدم شیبرا ود و موجه ب نیمت اً م ک بهروز را که به نظر واقع یانقدر مهم با
 را رد کند. 

  ؟یتو دوستش ندار-
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 زد. یبرق زد، لبخند گرم شیاشمها
 کنه.  ینگرانم م زهایا یواقعًا بعض یدوستش دارم ول-
  ؟یم اًل ا-
 درسم.  نطوریاله و همهشت نه س یتفاوت سن نیهم-
سن- ِست هم نگران ست،ین ادیکه ز تونیتفاوت  تره خودش دک ینداره، وقت یَدر

 . یتو هم درس بخون دهیم حیحتمًا ترج
گاه مین با مب نهیبه آ ین بت  حال صتتح نداختم، بهروز در  مام یبود ول نیا  ت

 حواسش به پشت سرش بود.
کک مب گه،یرو م نیاونم هم- قاط یکه فکر م نهیا نیمشتت نه اگر   نجوریا یک

شم و ا شم ممکنه از درس دور ب سات ب سا ست نداره؛ مب نیاح صال دو  نیو ا
انقدر که درس خوندن و به  ده،یم تیزن اهم یبه درس و خودستتاختگ یلیخ

دونه.  یمرد نم یدونه برا یزن واجب م یو برا دنیرستت ییقول خودش به جا
 یارک ایمح دیزن با یول ارهیلقمه نون درم هی یمرد شده با کارگر گهیم شهیهم

 دور باشه.  یتا از خطرات احتمال یامن داشته باشه و حقوق مکف
 جالب. یبود ول بیعج یکم میبرا نیمب نظرات

  ؟یاه خطر-
فاق گهیم- نه هر ات ته،یب یممک لت ممکن اگر  نیدربهتر ف  زن ازدواج کیحا

شه بهتره برا یموفق شته با شت یاجتماع تیخودش موقع یهم دا شه،دا هم  ه با
به هم بچه اش. اگر هم ازدواجش موفق نبود به خاطر  یبرا لقمه  هیخودش خو

 . دهیادامه نم شینون به زندگ
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  کنه؟یفکر م ینطوریآخه ارا ا-
سالهاست بابا  ن،یمن رو بب یحرفهاش رو قبول دارم؛ مامان و بابا یهمه  من-

 کارهاش یلیخ ده،یادامه ممامان به کارش  یکار رو بذاره کنار ول گهیبه مامان م
ست داره، م نی. مبدهیم رو م*س*تقک از بابا انجام ستقالل رو دو  یزن گهیهم ا

 شکینزد یو هر کستت داره یبزرگتر میداشتتته باشتته حر یاجتماع تیکه موقع
 .شهینم
 جالبه. یلیخ-
 و به ما نگاه کرد. دیارخ یکم نیمب
 . میرس یم گهیساعت د مین-

ند مین آرزو گاه از مب یو من کمزد  یلبخ ناخودا له گرفتم،  فاصتت  نیاز آرزو 
 بردم.  یحساب م

 شد.  کمیبرگشت و آرزو دوباره نزد نیمب
احستتاستتات باشتته نه فقا  ینه فقا از رو دیاگر جواب بله رو دادم با گهیم-

سمش و ببیعقالن شنا شم و هم درست ب شته با ستش دا نم با تو یم نمی. هم دو
 فکر کنم.  دیبا یحساب گهی؛ خالصه منه ایکنم  یاخالق زندگ نیا

 ناراحته؟  یخب حاال از ا-
که من انقدر بهروز رو دوستتتت  کردیکه فکرشتتم نم نهیا یبرا زنمیحدس م-

 ترسه م اًل اشم عقلم کور شده باشه. یداشته باشم، م
 و دستش را گرفتم. دمیخند

 کور شده حاال؟-
 نه به خدا. -
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 یزیا یکه از بهروز گفت ییزهایبا ا ستتت،ین یخب کور هم بشتته مشتتکل-
 . روانکاو که هست، پسر عموت که هست،یبش مونیکه بعدًا بابتش پش ستین

ستت که داره، مودب و مت ضع مال نیدو ست، و . تسیبد ن یکه گفت شمیهم ه
 مونه.  ینم ینگران یبرا ییجا گهید
روز هب ستتت،ین یکن یاونجور هم که فکر م یبگو نه به من ول نیرو به مب نهایا-
 .شهیم*س*تبد م یادیوقتها ز یآل گراست و بعض دهیا یلیخ
 دارند.  یرادیا هیخب همه -

سا نیرو به مب دیارخ سرم شت ع نییرا پا شیجلو بانیکه   نکشیداده بود و دا
اشمش به من افتاد. از ترس بود  نهیزد، از آ یم بانیپشت سا نکیع یرا به جا

باال رفت؛ اشتتم  شیابرو کی لبخند زدم، یدانم ول ینم یدستتتت پااگ ای
سا شت و  را لعنت کردم،  متمام بدنم گر گرفت، در دل خود را باال زد. بانیبردا

 آرزو را فراموش کردم. یحت یاز شدت ناراحت
 یرا تو نی. بهروز ماشتتمیدیرستت یک دمیانقدر فکرم مشتتغول شتتده بود که نفهم

 پارو کرد.  نگیپارک کی
 .یسوار قیرفت، فقا قا نیبا ماش شهینم گهیبه بعد د نجایخب از ا-
بود.  نیدلنشتت یلیخ آهنگش یزنگ خورد، صتتدا نیمب یگوشتت میکه شتتد ادهیپ

 دور شد. یحال کم نیرا جواب داد و در ع یگوش
ردم، جلوتر بود نگاه ک یکه کم یکیبار یو من به تنگه  ستادیکنار آرزو ا بهروز
 ای یریبزرگ حص یبا کالهها قرانهایبودند. قا ستادهیکنار اسکله ا قیقا یتعداد

 .دمیبهروز را شن یبودند. صدا ستادهیا قیداخک قا ایاسکله  یرو
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  م؟یبر-
 .ادیب نیصبر کن مب-

 را به طرف آرزو گرفت.  یگوش نیبعد مب یکم
 مامانه. -

 نیتماس نگرفتم، مب یب یآمد که با ب ادمیرا گرفت و دور شد و من  یگوش آرزو
 شد. کینزد یبود کم هاقیکه نگاهش به قا یدرحال

 . دیریتماس بگ دیآرزو صحبت کرد، شما هم اگر خواست-
 ممنونم. -
قدم  فاصله گرفتم و یکنار بهروز رفت و مشغول صحبت کردن شدند. کم نیمب

 زنان به طرف اسکله رفتم.
 گرفت.  نیرا به سمت مب یآمد و من کنارشان برگشتم، آرزو گوش آرزو

 خبر بدن.  یبخوان به کس دیخانم، شا دیبده به خورش-
  دیخند برگرداندم. بهروز نیرا به مب یصحبت کردم گوش یب یبا ب نکهیاز ا بعد

  م؟یتموم شد؟ بر-
 و با دست اشاره کرد. ستادیکنار ا یکم نیمب
 .دییبفرما-

ا ج ییرا جا یزیکردم ا ی. بدون اادر احساس مدیدستم را گرفت و کش آرزو
و شالم را محکمتر دور صورت و  دمیکش یو دست ممانت یگذاشته ام، دائم رو

 کردم. یم پیگردنم ک
سر ما م نیبهروز هم قدم مب شت  صدا یشد و پ سکوت به   یآمدند. آرزو در 

 و بهروز. نیمب یحرفها یداد و من حواسم رفته بود پ یبلند ملوانان گوش م



wWw.Roman4u.iR  436 

 

 ؟یستیخشن ن یادیز-
 . یتو هم همه جا روانکاو-

 بهروز باعث خنده ام شد. یمردانه  یخنده  یصدا
  ؟یوجودمه، باهاش مشکک دار نفکیجزء ال نیخب ا-
 روانکاو، آره مشکک دارم.  یشیو م یپسر عمو باش ایقراره برادر  یوقت-
 . یریگ یبهش سخت م یادیز-
سازه؛ در ضمن من خواهرم  یسخت م یبه آدمها از اونها آدمها یریسخت گ-

 شما نگران نباش.  شناسم،یرو م
 گوندوال؟ -

 یروبه آرزو کردم که ستتوال کنم. از نگاه گنگش رو دم،یحرفش را نفهم یمعن
 در هم.  شیتمام حواسش به پشت سر است و اخمها دمیفهم قهایقا
  ه؟یحرف بد ؟یا یعنیگوندوال -
 از پشت سر مرا از جا پراند. نیمب یباز صدا و
 ست.  دهیداره و کش بانیکه سا گنیم قهایقا نیگوندوال به هم-

م داد یگوش م شتتانیبه حرفها دیفهم نکهیو از اقلبم گذاشتتتم  یرا رو دستتتم
سر پا س یانداختم. از وقت نییخجالت زده  بودم فقا خودم را خراب کرده  دهیر

 . دادیعذابم م نیبودم و ا
سمت  انیاز م نیمب شد و به  از گوندوالها رفت. بهروز کنار  یکیمن و آرزو رد 

 به من کرد. و رو ستادیآرزو ا
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 خودتون رو ناراحت ه،یعیطب دنتونیبلند حرف زدم که بلند حرف بزنه، شتتن-
 .دینکن

 یلبخند میکردم. ن یم یاحساس راحت نیاز مب شتریب یلیبا بهروز خ اریاخت یب
شال را محکمتر دور گردنم  نهیلبخندم در آ ادیزدم و  شد.  افتادم، لبخندم جمع 

 شال باز کرد. را از دور  . آرزو دستمدمیچیپ
 شال رو.  نیول کن ا-
و من پشت سرشان حرکت کردم.  دیاشاره کرد و بهروز دست آرزو را کش نیمب

گذاشت و دستش را دراز کرد. آرزو دستش را گرفت و سوار  قیبهروز پا درون قا
از استتکله نگاه کردم و داشتتتم  قیقا یرفت. به فاصتتله  قیقا یشتتد و به انتها

صم ستگرفتم که  یم میت شوم که د سوار  ش میجلو یاطور   کی نیمب د،دراز 
 گرفته بود. اسکله بود و دستش را به طرفم یرو شیپا کیو  قیقا یرو شیپا
 کمکتون کنم.  دیاجازه بد-

 گرفتم. دهیرا ند دستش
 ندارم.  یممنون، مشکل-
ا از را برداشتم تعادلم ر گرمید ینشست و تا پا قیقا یاوب لبه  یرو میپا کی

ست  ست فیک نیدادم، مبد ش ید صاف دنیام را گرفت و با ک شد   بندش باعث 
 . ستمیبا
 بدتر از آن در آب افتادن تپش قلب گرفتم.  ایخوردن  نیتصور زم از

سر یصدا م میپا ریاوب که م ک پله بود ز تکه  نییاپله را پ کیهمان  عیکرد، 
 محکم شد. قیکف قا میرفتم و پا

 ممنونم.-
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 عقب رفته بود نگاه کرد.  یشالم که کم و به ستادیا یکنار
 کنم. یخواهش م-
. کنار آرزو نشستم و از دمشیشالم نشست و جلوتر کش یرو دستم اریاخت یب

 انقدر کواک باشد.  قیآمد قا یجا، جاخوردم، به نظر نم یتنگ
ستش را برا یرو یخندان و با کاله بزرگ ملوان داد  ملوانان تکان هیبق یسرش د

شن  قیو موتور قا صدا را رو شهرم  ادیارخش موتور درون آب مرا به  یکرد. 
 .میخزر و عالم نوجوان ی ااهیبا آرزو تو در یسوار قیقا ادیانداخت، 

و پخش شتتدن آب به اطراف دستتت دراز کردم تا قطرات آب را  قیحرکت قا با
ستم را رو گاهیجا یرو مانیجلو نیمب لمس کنم. ست و من د ش سافران ن  یم

شتم، به اندازه گ میپا ست و پاالفت یخودم را م ک بچه ها یکاف یذا شان  ید ن
 داده بودم. 

اعت دو س یسفر کوتاه در بدو ورودتون تلخ نیا دوارمیام ه،یشهر قشنگ زیون-
 رو جبران کنه.  شیپ

ذاشت و گ نیمب یپا ینشست. دستش را رو نیاز کنارم بلند شد و کنار مب آرزو
 کرد. شانه اش محکم  یسرش را رو

 .گهید دیجونم، ببخش یداداش-
 اد کرد جواب د یکرده بود نگاه م جادیا قیکه قا یکه به موج آرام نطوریهم نیمب
 . میکن یآرزو، من و شما با هم صحبت م نیصاف بش-

 اهره اش خنده ام گرفت.  یآرزو جمع شد، از لوس یلبها
 خب بعدًا، االن که نزن. -
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جا  شیبه ستتمت آب گرفت، از ستتر ستتخت شتتتریرا ب شیبدون توجه رو نیمب
آرزو نگاه  یبهروز که با لذت به حرکات بچگانه  یرو دیخوردم.  نگاهم ارخ

  دیچیمبهم آب پ یزمزمه  انیم نیمب یکرد. صدا یم
 ؟ ساله ست کیو  ستیخانم ب هیرفتار در شان  نیآخه ا گه،ید یلوسش کرد-

 . دیخند یبا سرخوش بهروز
سش نم یوقت- سش کنم د دیمن با یکن یتو لو لوس  دیکاًل دختر رو با گه،یلو

 کرد. 
صدا یسر نیمب شد  سف تکان داد و باعث  ما  یهمه  یخنده  یبه عالمت تا

 شیهااشم طنتیبلند کرد و با ش نیمب یشانه  یبلند شود. آرزو سرش را از رو
 کرد. زیرا ر

  نم؟یبرم اون طرف بش یخوا یم-
 یموها یرا برداشتتت و رو یریکاله حصتتنگاهش کرد، از کنار دستتتش  نیمب

 آرزو نشاند. 
 االن برو. نیهم ،یریتو که باالخره م-

 اوردینگاه کرد و باالخره طاقت ن نیمب یبه اشمها قیآرزو جمع شد، دق لبخند
باره و ا باریو دو  یهم ب نیجا کرد. مب نیمحکمتر خودش را در آ*ر*و*ش مب ن

 رد و او را به خودش فشرد. آرزو محکم ک یدستش رو دور شانه  غیدر
  یبود غرق لذت شتتدم. حستترت زده اشتتمم رو انشتتانیکه م یعشتتق دنید از

و دوباره به  شتتدیکه پخش م ینشتتستتت. به قطرات آب یمیقد یستتاختمان ها
 یجمله را به هم م کیتنها  چیکه ستتر پ ییبه ملوان ها خت،یر یرودخانه م

 شدند. یگفتند و رد م
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 ییلدای نجا،یدور از ا ییآن جا یمن در روشتتن یلکه روشتتن بود و یبه آستتمان
 را تجربه کردم. نهایتر
که برا یپدر به به همستتر شیفکر کردم   در یکه فقا استتم یدختر نبودم، 

 یبرادر یبرا یینام مادر نداشتم. جا یحت شیکه برا یشناسنامه ام بود و به پسر
دور شتتانه ام  یکه روز ییدستتتها یدلم برا یکه اصتتاًل نبود وجود نداشتتت؛ ول

 میرتهاحس تمام یکرد. برا یتابیراحت اشم ببندم ب الیمحکم شود و من با خ
قا یکه رو ییموتور و پرنده ها یصتتتدا انیو آهم م دمیآه کشتت  یها قیدکک 

 نشسته بودند، گم شد. ییپارو
شمم رو ستادیا یکنار قیقا  یلیکه مشخص بود خ یساختمان بلند یو من ا

تم را به ستتتون کنار استتکله گرفتم و خودم را باال ستتت ثابت ماند. دستت یمیقد
 .ستادی. آرزو کنارم ادمیکش

 کجاست آرزو، هتک؟  نجایا-
ز ا شیپ شهیکه هم نیمب یمدت اندو به صدا نیکرد نخندد. در هم یسع آرزو

 آمد عادت کرده بودم.  یخودش م
از  یلکرده و یم یزندگ نجایا ییایتالیدوو ا نیبزرگتر یموقع هیکاخ دوو، -

از  یکیبه موزه شده؛ االن  کیرسمًا تبد نجایو پنج ا ستیسال هزار و نهصد و ب
 کنه.  ینظر دولت کار م ریکه ز هیموزه ا ازدهی

 به طرفش ارخاندم. یرا کم سرم
 . حتونیممنون از توض-

 برگشت به طرفش.  آرزو
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 . کیوک یآقا یرو گشت نجاهایخوب ا نکهیم ک ا-
 به جلو هولش داد. ینشست و کمآرزو  یشانه  یرو دستش

رو  زیون یخوا یکنم م یم یزندگ ایتالیدختر خوب، من ده ستتتاله ا فتیراه ب-
 باشم؟  دهیند

رفت برگشتتتت به طرفش، عقب عقب رفت و لبخند  یکه راه م نطوریهم آرزو
 زد. 

  د؟یآورد فیتشر یبا ک-
 بهروز بلند شد.  یگره خورد و صدا نیمب یابروها

 دختر. نیزم یخور یآرزو، م-
 را گرفت و برگرداندش.  شیدو قدم بلند برداشت و شانه ها نیمب
 پسر عمو، همون پسرتون. گمیگم دخترم، م یکه بهش نم یکیبا -
رده گره خو یاز ابروها نکهیحاضر جواب بود، با ا یلیخ یپسر در اوج تلخ نیا

 قدشدستتتت به ن یب یبه قول ب یاز جوابها یول دمیترستت یو نگاه نافذش م
  .دییمن افتاده بود دندان سا یآمد. لبخند زدم و آرزو که نگاهش رو یمخوشم 

 نه؟  ادیخوشت م-
 . ندیتر شده ام را نب قیعم یرا برگرداندم که خنده  میرو
 کنه.  عمیضا یکیدائم  ادیخوشت م گه،یآره د-

 بلند شد.  نیشماتت بار مب یصدا
 آرزو؟  هیاتیاه ادب نیا-

 .ستادیدر موزه ا یوبروو ر دیخند آرزو
 قربونت برم داداش دست از سرم بردار.  اتیادب-
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 .میو با دست اشاره کرد که وارد بش ستادیکنار ا نیمب
 اتینوع ادب نیشتتما ستتواالت پشتتت خا قرمز نکن تا مجبور به استتتفاده از ا-

  .ینش
 به من کرد. رو
 . رمیبگ ایداخک تا من برم بل دییبفرما-

با  نیاه مبنگ رند،یبگ ایت کرد و آرزو به دنبالش رفتند که بلزودتر حرک بهروز
 شد. دهیآنها کش

 جلو رفتم.  یکم د،یبکنم که نبا یدوباره کار نکهیبا تمام ترسم از ا
 . دینگرانش نباش ه،یآرزو دختر عاقل-

 نشست.  میاشمها یشده بود رو کیبار یکه کم شیاشمها
 عجول هم هست. یول دونم،یم-

 . دندیخر یم ایآنها که داشتند بل یرو دیارخ نگاهم
 . شهیبراش محرز م یزیعجوله که ا یوقت-

 کردم. یرا حس م قشیدق نگاه
  د؟یمطمئن-

 خوب و بدم بردارم لب زدم. یروزها یاشم از آرزو نکهیا بدون
 دیو دوستتتانه نگاهش کن دیاز برادرانه بودن دستتت بکشتت یمطمئنم، اگر کم-

 . ادهیز یکم ینگران نزایم نیکه ا دیشیمتوجه م
ستش که م حرکت شان م اهشیس یموها انید شد، ن اقدر نگران  دادیانگ 

 تنها خواهرش است.
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ند کردم، حرکت مب یباق یحرف گرید  قدم ت به طرف آرزو  نده بود،  ما ا ر نین
شتتانه اش  یاز بار آرزو را از رو یکمبودم  دواریپشتتت ستترم حس کردم. ام

 برداشته باشم.
با تمام  یرا در هوا تکان م طهایکه بل یدر حال آرزو به طرفمان آمد و من  داد 

 خوشبخت شدنش دعا کردم. یقشنگ خواهرانه برا یآرزوها
 ×××× 

 داد و نق زد.  هیو رو رفته تکو رنگ  یمیقد یآرزو به خانه 
شتتده، حاال  نیهردوتون از خواب ستتنگ یخونه، اشتتمها میمن که گفتم بر-

  م؟یشب رو کجا بمون
اانه ام زدم و  ریخانه نشتستتم و دستتم را ز یجلو یپله  مین یرو یخستتگ با

نرم.  یخواستتتت و تخت خواب یدوش آب گرم  م کینگاهشتتتان کردم. دلم 
 دادم.  هیتک واریرا بستم و سرم را به د میکه آمد اشمها نیمب یصدا

 هتک . میریم تاً ینها ست،یبد ن یصبور یکم-
شدم،  یکیدر نزد یحرکت متوجه شم باز کردم. بهروز کام   آرزو را گرفت فیا

 و لبخند زد.
 بهتون بد گذشته؟ -

 یبود و نم ستتتادهیضتتد نور ا قایمتوجه صتتورت آرزو نشتتدم. دق یکیآن تار در
 گره خورد.  شیکه ابروها دیاز من به او بود اه د کتریکه نزد نیدانستم مب

 خسته ام.  یلیهم خوب بود، فقا خ یلینه، خ-
 رزو رفت و دستش را گرفت. به سمت آ نیمب
 .میبر ایب-
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 نی. سنگشده بود دهیکش نیبزند دوسه قدم به دنبال مب یآرزو حرف نکهیاز ا شیپ
 باز کرد. میو راه را برا ستادیبلند شدم، بهروز کنار ا میاز جا

 داشت.  یراه افتادم و بهروز هم کنارم قدم برم نیبه دنبال آرزو و مب 
 رسته؟ سفر خستتون کرد، د نیا-
 کند. ن ریترو خورده گ یسنگها یالبال میداشتم که پا یقدم برم اطیاحت با
ستم ول- سته ه شهر د یخ شما و آقا مب یا یدنیواقعًا  ممنونم،  نیبود و من از 

 . امیسمت ب نیکه ا دهیفرصت دست م یک گهید ستیاون معلوم ن
ز کرد، بهرودستتت آرزو را گرفت و ستتوار گوندوال  نیو مب میدیرستت چیستتر پ به

 . ستادیکنارم ا
 میرب دیستتته اهار ستتتاعت تحمک کن دیتون یم ای میبراتون راحتتره که بمون-

 خونه؟ 
ته بودم ول یلیخ نکهیا با بور مج گریکه د ییدادم بروم جا یم حیترج یخستت

ر حال که به ه ییبا آدمها ینیو همنش یراه طوالن نی. امیایب رونینباشم از آنجا ب
 از حد انتظارم خسته ام کرده بود.  شیند ببود بهیغر میبرا
 .دیخوام مزاحمتون باشم، شما هم خسته ا ینم-

 مسلا تر سوار گوندوال شدم.  یلیخ نباریفاصله گرفت و من ا یکم بهروز
 . دمیبلندش را از پشت سرم شن یصدا

  ن؟یمب هیخونه، نظرت ا میبر دنیم حیخانم ترج دیخورش-
 به سمتش برگشتم. عیسر

 . دیگفتم هرطور شما راحت تر م،ینگفتم برمن -
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 . دیبلند خند آرزو
 نکن. یبهروز معن یحرفهات رو برا-
 را به من داد، خودش کنار بهروز نشست. شیاز کنار آرزو بلند شد و جا نیمب
 . یکنم تو خسته ا یم یخونه، من رانندگ میریم-
آن  . ستتکوت و ستتکون شتتب درمیبود حرکت کرد نیکه ماشتت ییستتمت جا به

آرام برخورد پارو با آب و انعکاس نور  یبود. صتتدا نیخلوت دلنشتت یکواه 
را به وجودم  یبیخورد آرامش غر یآب موج م یکنار استتکله که رو یاراغها

 کرد. قیتزر
آب، خلسه تمام وجودم را گرفت.  یرا بستم و گوش سپردم به صدا میاشمها

که  احستتاس کردم یآرامشتتنبود آنچنان  ادمیبارش  نیکه آخر ییبعد از مدتها
 نشست. میناخوداگاه بغض در گلو

شمم شمها یرو ا ش اهیس یا کرد باز  یکه با دقت نگاهم م نیمب ی دهیو ک
 شد.

  د؟یخسته ا-
 یرو یکه از کودک یرا در آب فرو بردم. خستتته بودم، از بار میانگشتتتها نوو

سنگ سته بودم؛ از تنها نیشانه ام بود و هر روز  شد خ ه ک ییدردها و از ییتر 
شان انقدر عم ساس م قیزخم سته  دهمیخون م یکردم بو یشده بود که اح خ

 و زمزمه کردم  بودم. سرم را تکان دادم
 خسته ام.-
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 یخم شتتد. از نفوذ اشتتمها یگذاشتتت و کم شیزانوها یرا رو شیآرنجها
شمها یشباهت چیکه ه اهشیس شت جاخورده کم یبه ظلمات ا  یبهمن ندا

 جا به جا شدم.
از مدت زمان  ستتت،ین میکنیکه حمک م ییبارها ینیها از ستتنگ یستتتگخ-

 راحتتر از االن یلیخ دیمطمئن باشتت ن،یزم دشیحمک کردن باره. بذار یطوالن
فقا  شه؛یراه نفستون باز م عتریسر یلیو خ دیدیبازشدن م یبه بغضتون اجازه 

 . نیزم دیبار رو بذار نیا
ت؛ به دلم نشس شیحرفها بیعج یبود، ول بیغر مینوع صحبت کردنش برا  

ها ند درد ند از نوع  یگذاشتتتن نیمن زم یهرا ند، زخم بود بار نبود ند،  نبود
سنگ سکوت بهروز و آرزو  سور.  سع نینا سمت آرزو  یبود، هراقدر  کردم به 

 برگردم نتوانستم. 
ودتون خ دیبا دش،یبذار نیکه زم ستین یبار گهیوجودتون بشه زخم د یوقت-

 . دیتا زخمهاتون رو فراموش کن دیرو فراموش کن
 نگاهش خودم را جمع کردم.  رینشست و ز صاف

 یاونوقته که حت د،یبریبه درد، کم کم از درد لذت م یعادت کن یعادت، وقت-
ش دیاگر بخوا سا، سخت و طاقت فر اد،یم ک ترو اعت شهیدرد براتون م ِی فرامو

 .دیمعتاد نشده باش دوارمیام
گاهم که  یگریدر ستتکوت و د یکیکه  دیارخ یدو مرد نیب ن نامفهوم  نه 

 دانستند از دردها من؟  ی. اه مزدندیحرف م نیسنگ
 زدم. شخندیناخوداگاه ن 
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 کردند. قیمعتاد شده باشم اون هر روز بهم درد تزر دیشا د،یشا-
ا دستتتم را ب یو تر دمیکشتت رونیشتتد، دستتتم را از آب ب هیرو زانو زاو شیمچ پا 

 م.قسمت کرد گرمیدست د
بد با دوره دیتون یم- جازه  هاتون ا  قیاز راه دور بهتون تزر یحت دیکردن درد

با پله پله باال رفتن، مرحله به مرحله مداوا کردن زخمهاتون  دیتون یبشتتته، م
 شماست. میتصم نیا د؛یرو ترو کن ادتونیاعت

 دمیهماز جا بلند شد و ف نیمبگفت،  یزیا ییایتالیو ملوان به ا ستادیا گوندوال
 .میهمه بلند شد ؛میا دهیرس
 رو به من کرد.  نیمب میستادیاسکله ا یرو یوقت

س یکه نم یکیاگر - ست؛ ول ریتقد نیبهتون زخم زد، ا دشیشنا گر ا یشما
 شماست.  ریتقص نیزخم زدنها رو ادامه بده ا نیا دیاجازه بد

 نییم را پاانقدر خستتته بود که توان ادامه دادن و دوره کردن نداشتتتم؛ ستتر ذهنم
 انداختم. 

 کردم. تیبا حرفهام شما رو هم اذ دیببخش-
 آرزو راه افتاد.  یلبخند زد و شانه به شانه  بهروز

 من و ینشتتستتته جا نیکه مب فیح تها،یاذ نیا یبرا کنهیمن که ستترم درد م-
 نذاشت حرف بزنم.

با نگاهش حرف م یو بهروز طانیشتت یجور بودند آرزو خوب  زد؛یکه فقا 
 ت. کنارم قدم برداش نیمعنا بود. مب یواقعًا ب یآرزو  بابت اختالف سن ینگران

 . هیکاف دیفقا خودتون رو آزار ند د،یکردن ما نباش تینگران اذ-
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تند توجه به من داش یکینزد یکه نسبتها ییاز مردها شتریب یلیخ بهیمرد غر نیا
 میو قدمها دمیخودم را عقب کشت یبودم. کم بهیحس غر نین ارم کرد و من با ا

 را تندتر کردم. 
 ممنونم.-

×××× 
 یقیاسمم را برد؛ آرزو در خواب عم یکیرا  باز کردم، انگار  میپلکها یبه سخت

 بهروز توجهم راجلب کرد.  یکه صدا میبود. خواستم بپرسم کجا هست
سردگ یکم- سن پا یاف شه، به هر حال  شکک عوارض داره،  نهمهیو ا نییحق م

 گنجده هم نداره.جن هیمتاسفانه روح
 داد. هیتک شهیسرش را به به ش نیمب
 یم کاریکرد من ا یکارها رو با آرزو م نیا یکنم اگر کستت یفکر م شتتهیهم-

  کردم
ه باعث شد خود را ب یکنجکاو ینبود ول یکار درست دیرا بستم، شا میاشمها

 خواب بزنم. 
  ؟یکرد یم کاریخب ا-
 زدواجشون هم اشتباه بوده. کنه، هراند ا یذاشتم زندگ یقطعًا نم-
به ظاهر  ومدیم ک بهمن م یکیاگر  ،یگیرو االن م نیا- ستترار خواهرت که 

 . ینداشت مخالفت کن یلیتموم بود دل زیهمه ا
 جرات نداشتم پلک باز کنم.  دم،یشن یرا م شانیصدا فقا

 . ستین یسن مناسب یو با هر کس یهر نوع ازدواج یبرا یپانزده سالگ-
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بهروز آرام  یکه آرامتر شد. صدا نیکردم و حرکت ماش را حس نیشما دنیچیپ
 شد.

 دخترش رو شوهر بده.  یقیخواد به هر طر یکه م یپدر ینه برا-
اومده  که ستترش ییهر بال یکرده تو  گذشتتته و برا ریکه گ یکینگو پدر، بگو -
 . شهیمتاسف م یافراد نیان دنیدونه؛ واقعًا آدم با د یرو مقصر م یکی

 نیدر ا یول شتتدمیم ریاز آرزو دلگ دیبا دیهم آمده بود، شتتا نجایبابا تا ا ی ازهآو
 مهم نبود. بهروز ادامه داد  میلحظه برا

 آرزو به تو گفته؟  دونم،ینم یزیا شیمن از اند و اون زندگ-
باالخره  دمیگمش کرد د یوقت- نه،  به خودش پ هینگرا  یب که دیچیروز انقدر 

 حاال که گمش کرده ده،یشن دمیزده و خورش ییرفهاطاقت شد. گفت باباش ح
 باباش درست باشه. ینگرانه حرفها

  ؟یاه حرف-
تونه  یفرستتش که بخواد برگرده هم نم یم ییجا نکهیهم مفهوم نبود، ا یلیخ-

 . زهایجور ا نیو از ا
 به او نگفته یزیمتعجب بهروز مطمئنم کرد که آرزو ا یصدا

 واقعًا؟ -
که ب- عدش هم  مام گر دایرا پ یب یب نخورد، تو  یچیکرد و ه هیکرد دو روز ت

 .مارستانیرسوندمش ب یبا اه حال یدون ینم نار،یسم یبرا یرفته بود
 یخرابه، برا یلیخ شیوضتتع روح دمیبرگشتتتم از حال و روزش فهم یوقت-

 بهتره. رانیگفتم بره ا نیهم
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عًا براش خوب بود، وقت- بهیانقدر ب دمید یرفتنش واق رف جبورش کردم حم تا
 کرده بود.  فیرو براش تعر زیهمه ا یب یبزنه، ب

شد که آوردش ا یلیخ- شدن از  نکهیا یبرا نجا،یخوب  سازه دور  خودش رو ب
 کنه یکمکش م یلیخ ایاون مح

 . ینیو بدب یافسردگ یجوونه برا یلیبتونه، هنوز خ دوارمیام-
ساختن  یصشخ ی زهیجان، درس خوندن و انگ نینگران نباش مب- شتن به  دا

 شه؛یم یقو ینباشه ول یقو دیشا ه،یکنه؛ دختر خوب یآدمها کمک م تیشخص
 .ادیبه خودش ب دیفقا با

 .دمیآرام آرزو را از کنارم شن یصدا
  د؟یکن یم کاریباشه ا داریمالحظه اند درسته، اگر ب یمردا ب گنیم-

 بهروز شد.  یصدا یااشن خنده
خجالت  یبرا یزیبوده، ا شتتونیا ریذکر خ میگفت یخدا رو شتتکر که هر ا-

 وجود نداره. دنیکش
 اشتباه کردم بهتون گفتم.-
 ده ست.ش هیکه اونم توج یگفت نیبه مب ،یرو به من نگفت زهایا یلیشما خ-

 درهم شد.  دندیچیپ یکه م کهایالست یبا صدا نیمب یصدا
 اشتباِه گفتنت؟ ای دنشیامکان شن ه؟یحاال مشکلت ا -
 . نی، ول کن مبکدوم چیه-
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ه کرده ک هیانقدر گر دمیشتتن یستتوخت، واقعًا ناراحت نبودم. وقت شیبرا دلم
دوستتت  نیماند؟ ا یم یدلخور یهم برا ییجا دهیکشتت مارستتتانیکارش به ب

 معنا کرده بود و من قدردانش بودم. میفراتر از دوستانه ها را برا
نور بود، نور ستتراستتر  ابانیرا باز کردم و نشتتستتتم. خ میبعد اشتتمها یکم

 از شب نبود. یشهر خبر نیانگار در ا زد؛یبزرگ اشم را م یلبوردهایب
 کجاست؟  نجایا-

ه صورتم باعث شد لبخند ب یرو قشیدستم را گرفت و لبخند زد، نگاه دق آرزو
ه راحت شتتد که ب شتتانیحرفها دنیاز بابت نشتتن الشیانگار که خ ند؛یلبم بشتت

 اشاره کرد.  ابانیخ
 دوموئه ست.  دونیپشت م ابونیخ نجایا-
 حالتش خنده ام گرفت. از
 اومدم.  ایدوموئه انگار من اونجا به دن دونیم یگیم نیهمچ-
 جا به جا شد و برگشت سمت ما. یکم نیمب
شهرتش  نیا یدانهایم نیتریمیاز قد یکیدوموئه  دونیم- شوره.  شهر و البته ک

 و میایم دیجا افتاد ی؛ هر وقت کماستتم رو داره نیکه هم هییستتایبه خاطر کل
 . دینیب یرو م نجایا

. ادستتتیا دهیستتر به فلک کشتت یآپاتمان یو جلو دیچیپ یداخک کواه ا بهروز
شم م یزیا نیاول ستون بلند بود که طور یکه به ا شده بود یآمد دو   ساخته 

 داده. هیدو ستون تک نیکه انگار ساختمان به ا
 . میشد ادهیپ یشد و همگ نگیوارد پارک 
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 و ستیب قاً یکرد، دق یآفتاب کم کم طلوع م امدانها را برداشتند. نیو مب وزبهر
د؛ تنگ شده بو یب یب یخارج شده بودم و دلم برا رانیهفت ساعت بود که از ا

 بود، از یب یهم ستتن و ستتال ب بایکه تقر دمیمستتن را د یزن یمخصتتوصتتًا وقت
 یکه برا دادیم نرنگش نشتتا یستترمه ا یآمد و لباس ورزشتت رونیآستتانستتور ب

 گرفت.  یب یفرتوت شدن ب یرود؛ دلم برا یم یورزش صبحگاه
 میدیتا به آسانسور رس دمیکش یکرم قهوه ا یسنگها یرا رو میحوصله پاها یب

 ی شتتتهیطرح شتت واریطبقه و من به د نیآخر قاً یپانزده را زد، دق یطبقه  نیمب
ش دستش را دور گردن را بسته بود و بهروز شیدادم. آرزو اشمها هیآسانسور تک

 بود. دهیچیخودش پ
 نه. م ریدرد گرفته و تقص ادیز یواقعًا شرمنده ام، گردنتون به خاطر رانندگ-

  ستادیزد و صاف ا لبخند
مقدم گفتن  ریخ نکهیبا ا د،یها حذف کرد یخوب آرزو رو از فهرستتت ورود-

 تعارف من به خاطر آرزو اومدم. یب یبهتون واجب بود ول
 اه کرد. به بهروز نگ رهیاتاقک آسانسور گذاشت و خ واریدستش را به دکف  نیمب
 ؟یشما راحت-

ساعت پشت فرمان  نیبود؛ انگار نه انگار که اند یقهقهه زد، پر از انرژ بهروز
 را گشته. از خنده اش خنده ام گرفت.  ابانهایبوده و خ

  ؟یهمه عاشق صداقت منن اونوقت تو باهاش مشکک دار-
 . ادستیرا باز کرد و صاف ا شیلبش بود اشمها یزو که لبخند روآر کبارهی

 عاشقته؟  یک-
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 رو کرد به آرزو.  نیبهروز بلندتر شد. مب یقهقه  یصدا
باهام  یکم دمیترستت یراحت شتتد؛ م المیخ ،یراحت یلیخ گهیشتتما هم که د-

 و حضورم معذبتون کنه   دیتعارف داشته باش
از بهروز فاصله گرفت. آسانسور  یآرزو قدم تکان داد و یلبخند زنان سر بهروز

 ینا یشدن بودم؛ از خستگ ادهیپ یبود و من آماده  دهیدوازدهم رس یبه طبقه 
 نداشتم. ستادنیا

 یتک مبک مشتتک یکه نشتتستتته بودم مانتو را از تنم در آوردم و رو نطوریهم
را  دیسف و شلوارو شرتیلباسها ت یانداختم. آرزو امدانم را باز کرد و از البال

 و به طرف پرت کرد.  دیکش رونیب
 بپوش. -
 که اصاًل متوجهش نشده بودم اشاره کرد.  ییراهرو به
 . هیبرو تو اتاق سمت راست-

 . دمیمانتو انداختم و دراز کش یو شلوار را رو یو روسر دمیرا پوش لباس
  خواد یم ییدلم اا-

 از آشپزخانه صدا بلند کرد  آرزو
 و بخواب. ریدلت رو بگ یخب بخواد، جلو-

سرم به رو یکاناپه انداختم و فکر م یرا رو خودم س یکنم  شک نر بم خوا دهیت
 برد.
شد و من از د کیموز سته باز  شد و در آه سمه ها دنیآرام قطع  برنج و  یمج

در آستتانستتور بود جاخوردم.  یجلو قاً یبرنز کواک و بزرگ که کنار نرده ها، دق
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که آرزو با خنده دستتتش را  دمیودم را عقب کشتتفکر کردم آدمند و خ یلحظه ا
 پشتم گذاشت و هولم داد. 

 به آپارتمان سمت اپ اشاره کرد. نیمب م،یستادیراهرو ا وسا
 مال ماست.  ییآپارتمان شماست و آپارتمان روبرو نیا-

 .ستادیآپارتمان ما را باز کرد و کنار ا در
 .دییبفرما-

کار یرو دستتتم که پ یهایکنده  به هم تنخو چیدر  بود   دهیرده و م ک هزار تو 
 نشست و فشارش دادم و وارد شدم. 

 برق را زد. دیاز پشت سرم کل نیمب دست
رستتاندم و  یارم دیخودم را اطور به مبک ستتف دمیخستتته بودم که نفهم انقدر

سالن گذاشتند. آرزو کنارم نشست و با  واریرها شدم، امدانها را کنار د شیرو
 دانها نگاه کرد.زار به ام یاهره ا

 کنه؟  یرو باز م نهایا یحاال ک-
 و رو به در رفت. دیارخ نیمب
 خوام پونزده ساعت بخوابم.  یبه شخصه م د،یایفردا، لطفًا اون طرف ن دیبذار-

 رفت.  نیبه دنبال مب بهروز
 خوابم. یمن نم ا،یب یآرزو جان هر موقع خواست-
کنارش رد شتتد، دستتتش را پشتتت  و بهروز از ستتتادیبرگردد ا نکهیبدون ا نیمب

 بهروز گذاشت. 
  ؟یهواخور یتا آخر عمرت بر یدوست دار-
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آرزو گم  یخنده ام در قهقهه  یو خوشتتبختانه صتتدا دمیبلند خند اریاخت یب
 یرا کم شیبود رو نیدر دستتتت مب راهنشیپ ی قهیکه  نطوریشتتتد. بهروز هم

 برگرداند. 
 آرزو؟  ادیخوشت م-
 هول داد و خودش هم به دنبالش رفت.  رونیبهروز را به بدر را باز کرد و  نیمب
 اون طرف، روشنه؟  یایوقت نم چیه گهیاون طرف د یایآرزو ب-

 یمبک و در امتداد راهرو به راحت یاز رو ستتتاد،یآپارتمانشتتان ا یروبرو بهروز
 .دیآپارتمانشان را د شدیم
 گفتم دلش یزیا هیخواب، حاال من  یبرا رمیم یجان، دارم م نیمب میبر ایب-

 نشکنه با اون لحن خشن تو.
 خم شد.  یدر را گرفت و کم ی رهیدستگ نیمب
تا اون موقع لطفًا بذار  یول م؛یدر خدمت ،یمشتتکل ایبود  یاگر کار خاصتت-

 . میبخواب
 بلند شدم. میجا از
 .دیراحت بخواب الیحتمًا، با خ-
کر ف شهیم داریدش بخو یدختر خانم عادت داره وقت نیا د،یمنظورم شما نبود-
 شب باشه.  مهیاگر ساعت سه ن یحت دارن،یهمه ب کنهیم

را گرفت و در را بست، از پشت در  رهیبلند شد و به طرف در رفت، دستگ آرزو
 را بلند کرد. شیصدا

 . نیآقا مب مونهیبه دلت م دنمید ی... آرزو یدیمن رو د گهیاگر د-
 . دمیمبهمش را شن یصدا
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 اولو.ناقوس کو ریشب بخ-
ظلمات  دم،یخورد از خواب پر یکه به در م یمحکم یضتتربه ها یبا صتتدا

 زمان و مکان را گم کرده بودم. دم،ید یجا را نم چیشده بود. ه
 یابلند شد. صد ادمیفر یخورد و صدا یزیبه ا میبلند شدم، پا میاز جا عیسر

 آورد کجا هستم.  ادمیآرزو  یشتابزده 
 . امیاه خبره؟ االن م-

و  دمیدر را شن یرا بستم. صدا میروشن شد و نور اشمم را زد، اشمها ارار
 به طرفم.  دیرا باز کردم، آرزو دو میاشمها یال یبهروز. کم ادیفر
  ؟یات شد؟ ارا داد زد-

 گذاشتم و نشستم.  میپا یرا رو دستم
 .زیبود پام خورد به م کینبود، تار یزیا-

 به طرفم آمد. نیمب وارد خانه شدند. نیو پشت سرش مب بهروز
 حالتون خوبه؟ -

و به  دینگاهش را دزد نیرا تکان دادم، از شتتدت دردم کم شتتده بود. مب ستترم
 طرف آشپزخانه رفت و بهروز هم به دنبالش. 

 به آرزو نگاه کردم. متعجب
 گفتم؟  یبد زیا-

 سرم انداخت.  یو رو دیکش رونیشلوارم، شال را ب ریو از ز دیخند آرزو
 رفتن. نیابه خاطر -
 به شلوارکم اشاره کرد. و
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 .نیو ا-
ه و به شلوارکم نگا دمیچیکردم، شال را دور گردنم پ یاحساس داغ میگوشها تا

 و مانتو را تنم کردم.  دمیپوش شلوارکم یبلند شدم و شلوار را رو عیکردم، سر
 در هم گره خورد و نشستم. میاز آشپزخانه آرزو را صدا زد. دستها بهروز
 کنم حاال" کاریم رفت، ا"آبرو
 .دمیشن یرا م شانیصدا

  ؟یدیرو جواب نم تیارا گوش-
 خواب بودم. -
ده بار اومدم دم در خونه، ستته بار زنگ زدم خونه، رفتم  ؟یاقدر خواب بود-

 . دینرفت رونیگفت ب دمیاز نگهبان پرس
 . میخسته بود م،یدیخب نفهم-

 از اضطرابم کم کرد.  یکم نیآرام مب یصدا
 . یفتم که خوابن، شلوغش کردگ-

 که جلو آمد. دمید یرانیفرش دستبافت ا یبلندش را رو ی هیسا
 نگران بود.  یلیبهروز خ م،یکه سر زده اومد دیببخش-

صورتش را  یهنوز رو یانقدر آرام بود که آرام گرفتم، ول شیصدا نگاه کردن به 
 نداشتم.

 . میکه نگرانتون کرد دیشما ببخش-
 شیاز پاها میپا انداخت، اشتتمها ینشتتستتت و پا رو ییروبرو یکاناپه  یرو

 رفت. یباالتر نم
 . دینداره، خسته بود یاشکال-
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سوسو یب یبه پنجره  ینگاه سکوت خ یپرده انداختم،   خبر  ابانیستاره ها و 
ساعتم نگاه کردم که دادیشب بودن م مهیاز ن ساعت من به وقت  ادمی. به  افتاد 

. دیشتتپر ک شیبود، دلم برا داریب یب یبح بود و بهفت صتت رانیاستتت. ا رانیا
 کردم.  میساعتم را تنظ

  د؟یداریصبحه، شما ارا ب میساعت اهار و ن-
آمدند. به بهروز نگاه کردم که  رونیو آرزو شتتانه به شتتانه از آشتتپزخانه ب بهروز

 . دیخند یحاال م ششیپ ی قهیبرعکس مشوش بودن اند دق
 . شام یبرا میبر دیشما بلند ش میظر بودو منت میشد داریما سر شب ب-

 تشانیخصش اینوع برخوردشان  دینبود. شا نیبا مب اسیاز بهروز قابک ق خجالتم
خجالت بکشم تا بهروز. شال را محکمتر  نیاز مب شتریناخوداگاه ب شدیباعث م

 مبک نشست.  یزد و رو ی. بهروز لبخند مرموزکردم
  رون؟یب میبر ایون خانم بهم یدیصبحانه م م،یشام که نخورد-

 کنارش نشست.  آرزو
 . میتو خونه ندار یچیه ارم؟یاالن من صبحانه از کجا ب-
شدم د نیمب سمت در رفت، تازه متوجه  شد و به  شده  واریبلند  سنگ  راهرو 

 زنده بودم یرنگها نیست و من عاشق ا
 آماده شه صبحانه تون آماده ست. تییتا شما اا م،یما دار یول-

 بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت  آرزو
 باشه.  -
 .دینگاهش کرد و آرزو خند نیمب
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 .ینرفته برادر گرام ادمی نو،یشما کاپوا یبرا-
××××× 

 در دانشگاه نگه داشت. یرا روبرو نیماش نیمب
 رو پارو کنم. نیداخک تا من ماش دیشما بر-

  را نشانم داد. یسرسبز و بزرگ ساختمان بزرگ دانیوسا م آرزو
 . یخوش آمد کیتکن یدانشگاهتون بانو، به پل نیا-
به عظمت ستتاختمان و رفت و آمدها نگاه کردم، باورش ستتخت بود که  رانیح

 بود بخوانم.  یکه مهد معمار ییجا ا،یتالیکه عاشقش بودم را در ا یرشته ا
ک تک به تک و سر به فل یدرختها ری. زمیو قدم زنان به سمت دانشگاه رفت آرام
 کردند.  یبودند و صحبت م ستادهیا یاند نفر انیگاهًا دانشجو هدیکش

آمد.  یستتاختمان شتتدم، کاماًل قدمت ستتاختمان به اشتتم م یمعمار مبهوت
 . ستادیکنار آرزو ا نیمب یورود کینزد

عد ب دیبگذرون دیزبان رو با یشتش ماهه  یدوره  کیهمونطور که قباًل گفتم -
وارد  دیدیکه م یبا طرح ایو  دیپاس کرد انریکه تو ا ییطبق واحدها نشیبا گز

 . دیشیم یبخش آموزش
سترس نفوذ کرد و پاها کم صاًل  میکم ا شروع به لرزش کرد" اگر قبولم نکنند، ا
 خودت کمک کن"  ایمونده؟ خدا ادمی یزیا
داشتتت  دیستتبز د یبزرگ به فضتتا یا شتتهیشتت یکه با پنجره ها ییراهروها از

 . میدش هیو وارد بخش بورس میگذشت
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که قباًل ترجمه شتتده بود را  یو آرزو صتتحبت کردند و مدارک نیمدت مب تمام
صحبت و ا کیارائه دادند. بعد از  اتاق و آن اتاق رفتن باالخره آرزو  نیساعت 

 پر از اشک بود. شینگاهم کرد، اشمها یبا خوشحال
 سر کالس زبانت.  یایب دیتموم شد، از دوشنبه با-

سش آنچ زالل سا شکها اریاخت ینان منقلبم کرد که ببودن اح رد، با راه باز ک میا
 دست گرمش گونه ام را پاو کرد. 

  ه؟یآرزوم ا یدونیم-
 نگاهش کردم.  فقا

 یکرستت ران،یدانشتتگاه ا نیرشتتته تو بهتر نیا یاستتمت به عنوان دکترا دنید-
 که اعتبارش اسم تو باشه.  یو شرکت یدانشگاه
 ِی که از ستترناباور یلبخند زدم، لبخند شیبایز یرا گرفتم و به آرزو دستتتش

 قشنگ بود. یآرزو نیبه ا دنیرس
×××× 

 .نجایا دیاریب فیشام تشر-
 زیم یرا رو شی. آرزو پاهادمیآشپزخانه سرو کش یکانتر صفحه نقره ا یرو از

شته بود و هم ش یرا تکان م شیکه پاها نطوریگذا لبش  یرو ینیریداد و لبخند 
 رد.ک یبود با تلفن صحبت م

 ست قربان.  فهیکنم، وظ یخواهش م-
ستکانها س یاا یا شتم و ب ینیرا تو  ستم و نگاهش رونیگذا ش  رفتم، کنارش ن

 کردم. آرام لب زدم
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 . لتیخاو بر سر شوهر ذل-
شال را رو یتقه  یصدا با شدم،   کهیسرم انداختم و در حال یدر از جا بلند 

اول  شتتهیباز کردم؛ م ک همکردم جلو رفتم، در را  یرا لمس م وارید یستتنگها
 اش نشست.  قهی یافتاد. دستش رو شیپالتو ی قهیاشمم به 

 سالم.-
 کنار.  ستادمیدر را باز کردم و ا یکم

 . دیسالم، خوش آمد-
 انداخت. نییبرداشت و سرش را پا واریاش را از د هیتک
  ستم؟یمزاحم ن-
 .دییکنم بفرما یخواهش م-
 یرا درآورد و جفت شتتده کنار جاکفشتت شیستتت شتتده با پالتو یبوتها مین

 .ستادیگذاشت؛ کنار ا
 . دییشما بفرما-
تعارف به سمت هال  یبا اخالقش آشنا شده بودم، ب میماه و ن کی نیدر ا گرید

 یتکه ح دیآنچنان از جا پر نیمب دنیرفتم. آرزو هنوز گرم حرف زدن بود که با د
ه لبخندش را جمع کند. را کرد ک شیزد  تمام ستتع یکه کمتر لبخند م ینیمب

 گذاشت.  زیم یرا رو یکرد و گوش یخداحافظ عیآرزو سر
 سالم.-
 رفت.  ییانداخت و به طرف دستشو نییسرش را پا نیمب
 شما هم لباست رو عوض کن.  شورمیتا من دستهام رو م-
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ند. آرزو اخمها یرو اشتتمم ما در هم رفت و در  شیتاپ و شتتلوارو آرزو 
 لب غر زد.  ریرفت ز یبه طرف اتاقش م کهیحال

 .گهید یمتحجر دگم-
 .ستادیعقب رفت و ا یاش خورد، آرزو قدم نهیبرگشت و آرزو به س نیمب کبارهی

 ؟  یکنیم ینطوریارا ا-
لند بود آرزو قدش ب نکهیزد . با ا واریدستش را به د کیو  ستادیا شیروبرو نیمب
 . آمد  یمو آرزو واقعا به اشم  نیمب یتفاوت قد یول
 ی. رودهیمن هم ترستت نیمب یاهره  دنیبا د یترس آرزو خنده ام گرفت ول از

 مبک نشستم و ناخوداگاه خودم را جمع کردم. 
 متحجر و دگم؟ -

 گذاشت. شیلبها یانگشتش را رو نیخواست لب باز کند که مب آرزو
 یزیم. ابلند بپوش؟ نگفت نیسرت کن؟ گفتم بلوز آست یگفتم روسر س،یه-

  ؟یمنه؛ دار یشما جلو یایمهم ح ست،یمن ن یش شما جلوکه مهمه پوش
 ندارم؟ -
شون م نیا- شت ن ش شتن زبونت موقع ده،یرو پو رت که با برادر بزرگت ینگه دا

 .یدیکنم، تو نشونش م ینم نشییمن تع ،یزنیحرف م
 از لحن قاطعش دم،یترس شیشد، از آرامش صدا ییبرگرداند و وارد دستشو رو

در کمال  یبود؛ ول یداشت قطعًا وصف ناشدن یاه حال آرزو نکهیآب شدم. ا
 کند.  یم با خنده نگاهم دمیتعجب د

 غر بزنه. ومدهیبندها رو تا ن مین نیبرم عوض کنم ا-
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ب آ زدیبا من حرف م نطوریا ینگاهش کردم تا به اتاق رفت، اگر کستت مبهوت
 .شدمیم

شو نیمب ست سر رونیب ییکه از د س عیآمد  شدم و   خیکه حاال  یاا ینیبلند 
 کرده بود را برداشتم.

 .ارمیب ییبراتون اا رمیم-
پا یشتتلوارش مرتب م یرا رو شتترتشیت کهیدر حال آرزو با ستتر   از نییکرد 

 آم. رونیاتاقها ب یراهرو
  نداره یبا اا یا ونهیم نیمب-

 زدم. لبخند
 اونهم عصر.  ،یکیفقا -

را  شیم کرد، اشمهادرشت شده نگاه یباال آمد و با اشمها عیآرزو سر سر
 که از نطوریبه دستتت به طرف آشتتپزخانه رفتم. هم یاا ینیکرد و من ستت زیر

 لب زد  شدیب*ر*لم رد م
  ده؟یورپر یآمار داداش من رو دار-

پزخانه راه تا آش یام را خودم حس کردم. تپش قلبم باال رفت و باق یدگیپر رنگ
 تم. نشس زیشتم و پشت ماهار نفره گذا زیم یرا رو ینیکردم. س یط عیرا سر

 دختر؟ "  یریزبونت رو بگ یجلو یتون یکه آبروم رفت، نم ی" وا
 و سردرگم به کانتر نگاه کردم.  جیشال انگ زدم و گ ریرا از ز میموها

 " رون؟یبرم ب یی"حاال با اه رو
 آرزو بلند شد. یصدا

 . دیخورش دیجوش ییاون اا-
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ستکانها را پر از اا عیسر شدم و ا ش قیکردم، نفس عم یبلند  شال دمیک را  و 
 مرتب کردم.

 طنتیآرزو افتاد که با شت یگذاشتتم اشتمم به اشتمها زیم یرا که رو ینیست
 کهیدر حال نیاو هم معذب بودم. مب یجلو یبار اول حت یبرا کرد، ینگاهم م

 به آرزو نگاه کند گفت  نکهیداشت بدون ا یرا برم یاستکان اا
 آرزو.  هیکاف-

برداشتتت و  ییخرما نیش را جمع کرد و من کنارش نشتتستتتم. مبلبخند آرزو
 کرد. نگاهم

 داشتم. ازیممنون، واقعًا بهش ن-
 زیم یرو کیگلدان سرام یاشمم روتوانستم درست نگاهش کنم،  ینم یحت

 ثابت مانده بود. 
 کنم.  یخواهش م-

 ود. ب و باز کردم، شال کاماًل اروو شده چاندمیشالم را دور انگشتم پ ی گوشه
 . میبا هم صحبت کن دیبا-

مبک  یپا انداخته بود و به گوشتته  یپا رو م،یمن و آرزو ستتر بلند کرد همزمان
 کرد.  یدستش را پشت مبک گذاشته بود و به آرزو نگاه م کیداده بود.  هیتک
 بلند شدم.  میجا از
 زبان بخونم.  دیشما من مرخص شم، با یبا اجازه -

 . ستادیدم که ابرنداشته بو یقدم هنوز
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 ریدرس خوندن رو به تاخ دیتون یاگر م یول شمیمزاحمتون نم دیاگر درس دار-
 .دیداشته باش فیتشر شمیخوشحال م دیبنداز

گاهش ند  ن گاه کردم. لبخ به آرزو ن گاهم کرد، برگشتتتم و  نه ن کردم،  مصتترا
 زد و دستش را به طرف دراز کرد، دستش را گرفتم و کنارش نشستم.  یکمرنگ

 مبک نشست و رو به آرزو کرد. یدوباره رو نیمب
 یکم نکهیمتوجه عمق احستتاستتت به بهروز شتتدم، با ا میماه و ن کی نیتو ا-

حت بودم از ا کهینارا هامون وقت ن هاش در  یرفت یبرخالف صتتحبت با باز هم 
باط بود با  تونمینم یول یارت با مان و  ما هت بگم  مدم ب تت کنم. فقا او ما شتت

ستند، صم منتظر جوابت ه شد بگو ول یبرا متیهر وقت ت سجک   یخودت م
 نکن. لهعج

 یرو نیدر هم قالب شتتد، نگاه مب شیجا به جا شتتد و انگشتتتها یکم آرزو
 آرزو نشست.  یدستها

  ؟یبگ یخوا یم یزیا-
حضور خودم  کیآنها در رفت و آمد بود و دل نیسرش را بلند کرد، نگاهم ب آرزو
 دانستم.  یرا نم

  ؟یتو ارا مخالف-
گذاشتتت،  شیلبها یو رو هم یداد و دو انگشتتت ستتبابه اش را رو هیتک نیمب

تن عکس گرف یژست برا نیفکر کردم ا یلحظه ا یجمع شد. برا شیلبها یکم
 . برود رونیفکر از سرم ب نیسرم را تکان دادم تا ا عی. سرباستیز یلیخ
 به تو گفته من مخالفم؟  یو ک-
 رفتارت. -
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 نگاهش کرد.  قیو دق را انداخت شیدستها نیمب
 کدوم رفتارم؟  قاً یدق-

 را دور زد و کنارش نشست.  زیکالفه بلند شد و م آرزو
کدوم از رفتارهات احستتاستتت رو  چیوقت ه چیکه ه یدون یخودت م ن،یبب-

 یفهمم که اگر مخالف نباش یرو خوب م نیمن خواهرتم و ا یول ده،ینشون نم
 . یستیموافق هم ن

 . دیخودش را جلو کش یا گرفت و کمآرزو ر یدستها نیمب
 میفکر تصتتم یاونچه من باهاش مخالفم عجله ستتتت، ب زم،یخواهرم، عز-

ست ول دییگرفتنه، بارها گفتم که بهروز تا صم فکر یخوام ب ینه م یشده   میت
 الزمه.  یمیهر تصم یتعقک برا یعشق، کم یدل. کم ینه ب ،یریبگ

 داد. هیآرزو را رها کرد و دوباره تک یدستها
نکنم  دییتا یکیاون  یرو برا یمن صد درصد موافقم، اتفاقًا اگر قرار باشه کس-

 .ییاون تو
 درشت شد و من احساس کردم دهانم باز مانده. شیاشمها آرزو

 ،یقرار یب ،یطونیشتت ،یپاراه شتتورو شتتوق هیتعجب نداره خواهر من، تو -
 یکه بخواد پا به پا هدیبهروز آرومه، سن و سالش اجازه نم یول ،یزده ا انیعص

 گهیل داهار سا ایسه  دیگذاشت یاگر م دیشا اد،یتو راه ب یبچگانه  یطنتهایش
ونه تو بچه کنه تا بت ی هخودش رو انداز دیحاال اون با یبگذره مناستتبتر بود؛ ول

 بزرگت کنه.
 گرفت.  شیانگشتها انیبرداشت و م گرید یجا به جا شد و پولک یکم
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 یلیروز خبه یتو برا ،یستتتین یبهروز کاف یبرا ای یستتتیتو خوب ن نکهینه ا-
دونه اطور باهات رفتار  یدونم که م یاون م ستتتمیتو نگران ن یبرا ؛یجوان

 یو بشکنه تا ت یرو ط یطوالن یپروسه  کی دیبهروز نگرانم که با یبرا یکنه ول
 . دیکه با یآدم

 مرا ناراحت کرد.  یبلند شد و پوزخندش حت آرزو
 ساز مخالفت کردنت به خاطر بهروز بود؟  هنهمیپس ا-

را  نیمب یحرفها یموارد نداشتتتم به خوب نیدر ا یتجربه ا چیکه ه یمن یحت
به اشتتم برادرش  نکهیآرزو ناراحت از ا یکردم، ول دییدرو کردم و در دل تا

 .ستادیاو ا یبچه است رودر رو
 . قاب گرفتگذاشت و صورت آرزو را  ینیرا کنار س یو پولک ستادیا نیمب
سر عمومه، برادرمه؛ مطمئن  ،یخواهر من ،یمن زیتو عز- ست منه، پ بهروز دو

نخواه که  یگفتم؛ ول یم دیستتتیهم مناستتتب ن یکردم برا یباش اگر حس م
آرومتر تا بهروز  یکم ،یمعقولتر باشتت ینگران نباشتتم، اومدم ازت بخوام کم

تحقاقش استت دوبستتازه که هررو  یا یرو کنترل کنه، تا بتونه زندگ شیبتونه زندگ
 . دیرو دار

 و نگاهش کرد. دیآرزو را ب*و*س یشانیپ
افتخار همستترت،  یافتخارم بوده، بذار بشتت شتتهیکه هم یخواهر ،ییتو آرزو-

 . نیموقرانه تر رفتار کن هم یافتخار خودت؛ فقا کم
 سر آرزو. یاانه اش را رو نیگذاشت و مب نیمب ی نهیس یسرش را رو آرزو

  ست؟یحقمه، ن یون رو دوست دارم، نگرانهر دوت-
 بغض کرده سر تکان داد و لب زد  آرزو
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 .دمیقول م-
 کنم.  یرو قولت حساب م-

شد و از پ یبازوها ست شیآرزو را گرفت و از خودش دور کرد. خم  کواک  ید
 را برداشت.  یپولک دیسف

 کنم؟  نیریدهنم رو ش-
صف کرد و ن یپولک نیو مب دیخند آرزو شت و  یمیرا ن را در دهان خودش گذا

 را در دهان آرزو. برگشت رو به من. گرید مین
 م؟یدار یاا-
 را برداشتم.  ینیبلند شدم و س میجا از
 .ارمیاالن م-
ش- ستم خواهر و برادر آرزو اول یم یول دیکه گفتم بمون دیببخ  یسانک نیخوا

 تو دیحق دارمن  یشنوند، شما هم به اندازه  یاون رو م یباشند که جواب بله 
 .دیباش کیشر شیشاد

اش نه م ک بهمن  یاهیکه ستت ینگاهش کردم، به اشتتمان قیبار اول دق یبرا
شت و نه ه س یرگه ا چیظلمات دا سخر. به ک  یشناخت ول یکه مرا نم یاز تم

بدون  که یخواهرش اعتبار قائک بود، به کس یخودش در زندگ یبه اندازه  میبرا
 راماحتقابک  تینها یگذاشتتت و ب یترام ماح یفرض و اشتتم داشتتت شیپ چیه

 بود. 
کنده شدم و سرم را  شیاشمها یایشانه ام گذاشت، از دن یدستش را رو آرزو

 انداختم. نییپا
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 ممنونم. دیکرد کیشر تونیمن رو تو شاد نکهیاز ا-
شد، نگاهم رو ینیس ستم گرفته  ستها یاز د س نیمب ید ست ینیکه   میهارا از د

 کرد ماند.  یجدا م
 خانم.  دیما خورش یشاد تون؟یشاد-

. را به آشپزخانه ببرد، آرزو دستم را گرفت و به طرف مبک کشاند ینیکه س رفت
بود  شتتتریآرزو معلق ماندم، کدام ب یبرا یاحستتاس خوش احترام و شتتاد انیم

شاد ینم ساس  ستم فقا پر از اح بودم که تا به حال تجربه اش نکرده  یا یدان
 .اندماسب شیشانیبه پ یشانیرا گرفتم و پآرزو  یبودم. دستها

 .یمبارکت باشه خواهر-
 صورتم نشست.  یرو شیدستها

 .یعاشقته خواهر-
 .دیچیدر خانه پ مانیخنده ها یصدا

×××× 
 . یروز پوا ،یبود، روز دلتنگ یروز بد ستادم،یکنار پنجره ا

ش کیتون شالم را رو دمیبلندم را پو تنها  اول بار یمرتب کردم و برا میموها یو 
 رفتم.  رونیاز خانه ب

ش یرو میپا یوقت ست ترس یکا ش شوم، به اطراف نگ نکهیاز ا دمیکواه ن اه گم 
نم را تمام ک ییروبرو یبود که اگر کواه  نیدانستتتم ا یکه م یزیکردم، تنها ا

 دوئومو.  دانیرسم به م یم
 نیماشتت به راهم ادامه دهم که ایگرفتم که به خانه برگردم  یم میتصتتم داشتتتم

 . دیکش نییرا پا شهیو ش ستادیا نگ،یپارک یرو به ورود دیچیپ نیمب
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 سالم. -
 شدم. کینزد یکم

 سالم.-
 برسونمتون؟  دیبریم فیتشر ییجا-
 کم قدم بزنم.  کیخوام  ینه، ممنون؛ م-

 م؛ینگاه کردحرف به هم  یب یشتتتد، لحظه ا قیدق میاشتتمها یرو نگاهش
 فرمان گذاشت.  یدستش را رو

 . گمیاشه، به آرزو مب-
 ممنون. -
 ستتر به فلک یشتتدم، درختها ییروبرو یافتادم، وارد کواه  یراه م دیبا گرید

ش سا یرو دهیک ساعت دو بعد از ظهر بود ول هیکواه  ر به نظ یانداخته بودند. 
ش یغروب م شدم و  یکواک یرا دانه دانه رد کردم، از کنار کافه  هایآمد. کا رد 

 را آشوب کرد. تند قهوه حالم  یبو
 شدیدو ساله م گریکواکش، دو ماه د یدستها یبرا د،یپر کش عادمیم یبرا دلم

شمها نجایو من ا س میروزها اهشیس یدور از ا  یزدم. جلو م یمرنگ  اهیرا 
 دینه تجد ،یب ینداشتتت، نه حرف زدن با ب یشتتاد میبرا زیا چیه یرفتم ول

 یکرد، ب یآرام نم اکدام قلبم ر چیشتتهره؛ ه یدادنها دیو نه ام حانهیخاطره با ر
 داد. یرا سامان نم میتاب
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 نیتر یو در زم*س*تان زییو دور از پا بیغر یلیکه خ یشتتدم و برگ زرد خم
 میشتهاانگ انیافتاده بود برداشتم، انقدر ترد بود که همان لحظه م نیروزها به زم

 . شیمشتها انیم میبهمن؛ آرزوها یشکست، م ک قلب و روحم در دستها
 یصدا دستمال را رو یگون ام راه گرفت. ب یرو میسر باز کرد و اشکها بغضم

 نشود.  البیس میگذاشتم تا بغضم منفجر نشود، تا عقده ها میلبها
شمم شک یپالتو یرو ا شت و یبچگانه  یبوتها میو ن یم ماند.  هریخ نیتریپ

ست رو شتم، م شهیش ید و  یآب رویآن پل ،یرا در آن لباس زم*س*تان عادیگذا
شک یپالتو صور کردم و د یم شردن لبها گریت ضم، ف ساز ا میخفه کردن بغ اره 

 نشد. 
لباسها رو  نیا که یستی. ندیخر ارمتیو ب رمیکه دستات رو بگ یستین ،یستی" ن

 یهاپلک یکه دستتت رو یستتتیتنت کنم و ستتر تا پات رو بب*و*ستتم پستترم. ن
از  رمیم یدارم م عادم،یم کهتریگرمت بکشم و لطافتت رو حس کنم. قلبم داره م

 پسرم؟ "  ییکجا ؟ییکجا ت؛یدور
 ییروزها یدادم و از اعماق قلبم هق زدم، هق هق زدم برا هیتک شهیرا به ش سرم

 وجودم.  یتکه  یکرد و من ماندم ب چهیمرا باز شیبه دنبال آرزوها یکیکه 
 میروزها ظلمات نکهیپسرم هر روز را شب کردم و شب ها را روز، بدون ا بدون

شود و حت شهاب کی یکم  سد تا آرزو کنم حت یشب  سرم را  یبر در خواب پ
 . میب*ر*ل کنم و ببو

 تونم" یبدون تو نم شه،یبدون تو نم شم،یپ ای"ب
 یتح رمیجان داد. تصو میبودنش به اشکها بیو غر شهیاهره ام در ش انعکاس

ش شهیش یبود، از رو بهیخودم غر یبرا ست ک شکها دمید م زهرخند انیم میو ا
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صورت شد. نگاه کردم به  شد، کاش ت یجراح غیت ریکه ز یگم  بود  یغیعوض 
شکافد و ا شکاف رونیدرد را ب نهمهیکه روحم را ب شد. کاش قلبم  و  شدیم تهبک

در حال له شدن  یمشت کس انیم گذاشتند.  انگار قلبم یرا مرهم م میزخمها
ا خودم ر ییجا نکهیحس ا با من بود، شهیهم یول یو قو فیحس ضع نیبود، ا

شته ام و ا ستیکه ا یمن نیجا گذا صل ی. تکه ستمیمن ن نجا م وجودم، تما یا
 قلب و احساسم کنار پسرم جا مانده بود. 

 " رهیکنم پسرم، بهم بگو مامان تا قلبم آروم بگ ی"بهم بگو مامان، خواهش م 
ست ست، ب یرو ید ش تازه  هبیغر مرد دنیسر بلند کردم و با د الیخ یشانه ام ن

د بلن یقدم عقب رفتم. مرد با صتتدا کیام،  ستتتادهیمتوجه شتتدم وستتا کواه ا
 فقا دم،یفهم یرا نم یمیو ن دمیفهم یرا م شیاز حرفها یمیو من ن زدیحرف م

ش شاره م ی شهیبه  سم.  یکرد و گاه یمغازه ا شالم و لبا  عقب رفتم و یکمبه 
 شالم را مرتبت کردم. 

 کردم و دور شدم. یخواه عذر یسیلب به انگل ریز
به همهمه  یب بانیخ یتوجه  تا عمق قلبم حس م یدر ستتکوت مطلق ا  یکه 

به جلو رفتم. رستت به  هیجان تک یبدوئومو و  دانیبه م دمیکردم  از  یکیزدم 
 ماندم.  یمیقد یسایبه کل رهیو خ دهیسر به فلک کش یدرختها

 میرو به من برگردونه، بر خدا تو میدعا کن میبر ؟یمامان ستتایتو کل میبر یای"م
شم، دارم  نیدوباره زنده ام کنه، فردا نه، هم میازش بخوا امروز با بودنت زنده ب

 " عادمیکنم م یپوسم، دارم دق م یم
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ش کبارهی ساس خفگ دهیسرم ک شال دور گردنم پ یشد و اح شده  دهیچیکردم، 
سخت ست انداختم و به  شتم، دشال را از دور گردنم باز کردم و ب یبود. د و تا رگ

بودند، لبخندشتتان انقدر  ستتتادهیستترخ ا ییو اشتتمها بیعج یپهایپستتر با ت
 اندش آور بود که از ترس عقب رفتم.

خورد و با همان لبخند مشمئز کننده اشاره  یاز آنها تاب م یکیشالم در دست  
 . رمیکرد که شالم را بگ یم

 یکه رو گشتم یزیل ا. دنباستادیا یگذاشتم، قلبم داشت مسرم  یرا رو دستم
ض ییفقا آدمها دم،یند زیا چیسرم بندازم و ه ض دندیخند یم یکه بع  یو بع

به هر حال م  یکمکم کنند. از رو نکهیگذشتتتند بدون ا یاخم کرده بودند و 
 رم. س یرو ختمو اندا دمیرا گرفتم و از پشت باال کش کمیتون ی قهی ینااار
سر ستش بود نزد یپ شالم د شال کیکه  ست دراز  شد و  را به طرفم گرفت، د

 و با دوستش قهقهه زدند.  دیکه دستش را کش رمیکردم شالم را بگ
س یم هیگر اریاخت یب صک به دنبال ک شا یکردم، م*س*تا ند به کمکم ک دیکه 

 دنیاز پستترها نگاهم را ارخاند. با د یکی ادیفر یاطراف نگاه کردم که صتتدا
شده  هدیچیخورد پ یدستش تاب مکه شالم در  یکه دستش دور مچ پسر نیمب

 . دمیکش یقیبود،  نفس عم
شانه  دم،یاهره اش من هم ترس دنید از سر  سر که قدش به   یهم نم نیمب یپ

حرف  یب نی. مبزدیکرد و تند و پشت سر هم حرف م یبا ترس نگاهش م دیرس
 انقدر دستش را به عقب فشار داد تا آخر پسر زانو زد و به عقب خم شد. 

 نهیبه او نگاه کند زد تخت ستت یحت نکهیبدون ا نی، مبه کمکش آمدب دوستتتش
 شد . نیاش و او پخش زم
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سر گرفت و رو  ست پ شد رو یشالم را از د  یشانه اش انداخت. کاماًل خم 
  شده گفت دیکل یگرفت، با دندانها شیانگشتها انیپسر و صورتش را م

اشتتمات رو نباشتته  یمراقب باش کستت ره،یم یزیاشتتمت دنبال ا یوقت-
 سر و کارت با قانونه.  نمتیبب نجاهایا گهیبار د هی. ارهیدرب
شده بود با پاها سر سر که به عقب خم  سر را پرت کرد و پ مانده  رشیکه ز ییپ

 امن افتاد. یبود رو
کردم خودم را ستتر پا نگه  یم یزده بودم و ستتع هی، به درخت تکبه طرفم آمد  

ست انداخت و تون شال را مرتب کرد و  میموها یرورا از  کیدارم. د ُسر داد، 
نداخت. تمام مدت یرو کرد بغض کرده نگاهش  یرا م نکارهایکه ا یستترم ا

ت، هس وهست که حواسش به ت یکس یبدان نکهیکردم. اه قشنگ بود حس ا
 که پشتت باشد.  یکس

 قدم فاصله گرفت.  کیرا دور گردنم انداخت و  شال
  ؟یخوب-

 ود که نتوانستم حرف بزنم. سر تکان دادم.انقدر خشک شده ب زبانم
  ؟یکن یم هیپس ارا گر-
 هق هق و ترس سکسکه ام گرفته بود.  از
 . دمیتر... ترس-

 و دور شدن پسرها نگاه کرد.   دنیبه دو  الیخ یو ب ستادیا کنارم
  ارم؟یرو ب نیبرم ماش یصبر کن یتون یم-
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ر خواستم تنها ماندن د یکه نم یزیلحظه تنها ا نیسر تکان دادم، در ا شتابزده
 آن جا بود. 

 . امیپس اند لحظه صبر کن االن م-
س دور سرها بود.  دهیشد و من تر شت آن پ سم از برگ به اطرافم نگاه کردم، تر

 غلبه کنم.  میکردم به ضعف بدنم و لرز پاها یشالم را محکمتر کردم و سع
 رد. ک یمنتظر نگاهم مگرفته بود و  میرا جلو وهیدراز شد، آب م میجلو یدست

 . دهیپر یلیرو بخور، رنگت خ نیلطفا ا-
 ام را از درخت برداشتم. هیرا گرفتم و تک وهیم آب

  م؟یممنون، بر-
اش با  شتتهیرنگ شتت شتتهیاش  که هم یزم*س*تان نکیزد و ع هیدرخت تک به

ست بود را از رو سش  شمها یرو شیموها یلبا شتش را  شیا سر داد، انگ
 سایلروبه ک نهیاش سر داد عقب. دست به س ینیب یو از روگذاشت  میوسا فر

 . ستادیا
 . میریم  یراه بر یکه تموم شد و تونست وهیآبم-

 قهیآدم پنج دق نیو آرامشتتش نگاه کردم. انگار نه انگار هم یالیخ یبه ب مبهوت
 کرد. یبود و از من دفاع م ستادهیا میترسناو جلو یبا آن اهره  شیپ ی

×××× 
از آورد و در را ب رونیرا ب دیاورکتش کل بیاز ج نی. مبدیلرز یم میهاهنوز دستتت

 . دمید میبودم که آرزو را جلو اوردهیرا درن میکرد. هنوز کفشها
 سکته کردم از ترس.  ،یکه جا گذاشت لتمیموبا ؟ییمعلومه کجا-

 . دیصورتم ارخ یزدم که نگاهش رو یجان یب لبخند
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 ؟ شده یا ده؟یارا رنگت انقدر پر-
 نشست.  نیمب یرو نگاهش

 شده؟  یا-
 یرا رو داخک. خودم میکداممان نگرفت عقب رفت تا برو چیاز ه یجواب یوقت

 دمیرا شن نیمب یدادم. صدا هیمبک تک یمبک انداختم و سرم را به پشت
  م؟یگالب دار-

 متعجب آرزو جواب داد یصدا
 .میدار-
 . دهیآب قند با گالب درست کن، ترس-

 یاه وارهیکه به د یقاشق یو بعد صدا دمیآرزو را شن یشتابزده  یهاقدم یصدا
. را کنارم احستتتاس کردم و احستتتاس آرامش کردم شیخورد. گرما یم وانیل

شمها شد که آرزو را روبرو الشیخ میرا باز کردم تا بگو میا . دمید میراحت با
ا جمع کردم و خودم ر ،با فاصله کنارم نشسته بود نیمب، سرم را ارخاندم عیسر

 را به طرفم گرفت.  وانیصاف نشستم. ل
 و فتادیآرزو بود که هربار از درخت م یمامان برا زیتجو د،یتا آخرش بخور-

 خونه.  ومدیم دهیترس
خنده آه حستترتم را خاموش کردم،  یآرزو افتادم و به جا یخوردنها نیزم ادی

 .دیرس یاقدر آن روزها دور به نظر م
 دو نفره نشست و دستش را دراز کرد و دست آزادم را گرفت. یکاناپه  یرو آرزو

 نه؟  ایشده  یا یبگ یخوا یم-
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 جواب داد  نیاز من مب شیپ
 . نیدو نفر مزاحمشون شده بودند، هم یکی-
 مزاحمش بشن؟  ینذار یتونست ینم یخب تو اونجا بود-

ها کهیاز ا شیخورد، پ گرهنیمب یابرو به آ ن هد رو  مک نشتتتان د رزو عکس الع
 کردم.

 . دیبه موقع رس نیمن تنها بودم، آقا مب-
 نگاه کرد.  میو به سر تا پا دیکش یقینفس عم آرزو

  ؟یدیند بیآس ؟یکه نشده، خوب تیطور-
 لبخند زدم و سر تکان دادم.  شینگران به
 خوبم. -

 دمیدر ذهنم بود را پرس دنشید یکه از لحظه  یکردم و سوال نیبه مب رو
 خونه، بعد ... دیریکه م دمیدر د یمن شما رو جلو-

 کرد.نگاهمداد و محکم  هیکامک نشده بود که به پشت مبک تکحرفم  هنوز
 کردم.  بتونیتعق-
بلند آرزو با  یخنده  یصتتراحت کالمش جاخورده، دهانم باز ماند. صتتدا از

شد. همانطور که م یصدا به طرف در رفت، نگاه من  دیخند یزنگ در ادغام 
 . دا نشد تا آرزو در را باز کرد و بهروز وارد شدج نیو مب

 به خنده خانم.  شهیهم-
 .دیدستش را گرفت و کش آرزو

 رو نگاه کن. دیخورش ی افهیق ایجون من ب-
 مبلند شد میاز جا یو من انداخت و لبخند زد. به سخت نیبه مب ینگاه بهروز
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 سالم. -
 مبک اشاره کرد.  به
  دگیسالم، راحت باش-

 کاناپه نشست. یکنار آرزو رو خودش
 شده؟  یا-

 .دنیدوباره شروع کرد به خند آرزو
 ی افهیق یکردن، نبود یم بیرو تعق دیصتتراحتًا فرمودند خورشتت قتیرف نیا-

 . ینیرو بب دیخورش
 اکتفا کرد. به طرفم برگشت  نیباز هم به همان لبخند مت بهروز

 هست. بیتعق نیا یبرا یموجه کیحتمًا دل-
 جابه جا شد. یکم نیمب
دونستتتم درستتت  یکم ناراحتن، م کیاحستتاس کردم  دمشتتون،یدر د یجلو-

نخواستم  شد؛یم شتریکردن خونه باحتمال گم  نحالیو با ا ستنیاطراف رو بلد ن
 دنبالشون رفتم.  نیهم یخلوتشون رو به هم بزنم برا

 دم. به جمع شدم، از مالحظه اش، از درکش ممنون بو کیاز مفرد تبد دوباره
 بود.  تیبودن اوج آرامش و امن یآدم نیان کنار

 ممنونم. -
 بلند شد و به طرف در رفت. شیجا از
 کنم، من برم که فردا دادگاه دارم.  یخواهش م-

 هم بلند شد.  بهروز
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 منم برم؟ -
 بلند شد.  یبا ناراحت آرزو

  ؟یکجا؟ تو که تازه اومد گهیتو د-
شهادر  یکه جلو نیبه مب ینگاه بهروز ش یرا م شیکف  انداخت و بعد رو دیپو

 به آرزو کرد. 
 دوباره.  امیکار دارم، م-

شپزخانه رفت و من رو یدر رفت و وقت یتا جلو آرزو سک به آ ست ک  یدر را ب
 پوستم حفظ کنم. ریرا ز تیتا حس خوب امن دمیکاناپه دراز کش

×××× 
 بگو. یزیا هیکنم شهره،  یخواهش م-

بود نشتتستتت. آرام  دهیخر میخودش برا ی قهیه به ستتلک یتخت یکنارم رو آرزو
 لب زد

 شده؟  یا-
 تخت و اهارزانو نشستم. یرا جمع کردم رو میسر تکان دادم و پاها جیگ
  ؟یحرف بزن یخوا ینم-
به، هفته ا یا-  یم ارتشیم هیهم شتتده ستتم کباری یبگم خب؟ حالش خو
  نمشیب

 دمیلخش دار نا یداد، با صدا یحنجره ام را باز بغض
 شده؟  یبزرگ شده شهره؟ اه شکل-

 .ستادمیشهره نگرانم کرد، کالفه بلند شدم و ا سکوت
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 یزیستترش اومده؟ ا ییبال کنه،یام م وونهیستتکوتت د نیا یدون یشتتهره م-
 شده؟ بچه ام حالش خوبه؟ 

 آرومتر دختر خوب، االن حالش خوبه. -
  تخت. یندم روو دستم را گرفت و نشا ستادیا میآرزو روبرو خت،یر قلبم

بر خ عادمیشتتمردم تا از م یشتتهره را م ینبودم فقا نفستتها یحرکت چیه متوجه
 بدهد.

 االن حالش خوبه؟ یا یعنی-
انگشتتتم را فرو کردم  .میو من انگ زدم به بافت موها دیدو رونیاز اتاق ب آرزو

 . دمیبافت و کش انیم
 . شدینم کردن تبش قطع یم یتب کرد بچه، هر کار شیدوهفته پ یکی-
 را بستم. میو از درد سرم اشمها دمیرشته از بافت را کش کی

 اش عفونت کرده بود.  هیر-
 یرو را وانیل یو سرد یسیرا بستم، خ میدرد نبودنش، از درد نبودنم اشمها از

 را پس زدم.  وانیحس کردم، ل لبم
 را دستم داد. وانیکنارم نشست و ل آرزو

 ارا؟ -
 زد.  ادیفر آرزو

 یتفیم یشتتیم هوشیاالن ب ستتت،یکم آب قند بخور، رنگ تو روت ن کی آخه-
 رو دستم.

 زدم  ادینکردم و فر شدیم کیکه نزد ییپا یشتابزده  یبه صدا یتوجه
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 شده؟  شیزیحرف بزن، ا-
ش آرزو ستم قاپ یگو ش نطوریبه در خورد و آرزو هم ی. تقه ادیرا از د را  یکه گو

شانه اش تک شال را هیبه  و بهروز وارد اتاق  نیسرم انداخت. مب یرو داده بود  
 به طرفم آمد.  عیسر نیشدند. مب

 شده؟  یا-
مع را ج میمهم نبود، پسرم تب داشته، پسرم ... سرم را تکان دادم و پاها یچیه

س سرم مرام. تمام وجودم آونگ نهیکردم تو   ششی" عقب، "پضهیشد. جلو "پ
شمیو مخودم ر ادیسرش ب یی" جلو ،" اگر بالستمین ه "عقب،" خدا لعنتت کن ُک

 بهمن ". 
 زد  ادیرا دم گوشم گذاشت و فر یگوش آرزو

 کن.  ینطوریبعد باخودت ا گهیم یا نیگوش کن بب-
  زد؟یم ادیآمد، ارا فر یشهره از دور دست م یصدا

ها  گنیکرده بوده، بهش م ریغذا توگلوش گ ستتتت،ین شیطور- تول؛ دکتر
که تول و رد کرد و بچه تبش قطع شتتتده؛  رزنیپ هی شیآخر بردنش پ دنینفهم

  گم؟یم یا یشنویسالمتره، م شهیاالن از هم
 . از حرکت افتادمرا گرفت،  میمحکم شانه ها آرزو
ها را حالج تازه چه ام  عادیکرد، " م یم یذهنم داشتتتت حرف به، ب حالش خو

 حالش خوبه، حالش خوبه..." 
 نشست.  تخت افتادم، آرزو کنارم یحس رو یو ب کرخ

 خوام تنها باشم.  یم-
 .دیآشفته ام کش یموها یرا رو دستش
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 رفتن تو هال، راحت باش. -
 خوام تنها باشم.  یم-
 .را بستم میو نگاهم کرد، اشمها ستادیا

 کن. صدام  یداشت یکار-
 .دمیاز جا پر دمیبسته شدن در را که شن یندادم، صدا جواب

با  .دیرا بگو قتیمان قستتمش دادم تا حقز نیشتتهره را گرفتم و به زم ی شتتماره
دور از  و سالم است حیو بغضش باور کردم که پسرم صح ادهایفر تاً یقسم و نها

 ایتاب من، دور از آ*ر*و*شتتم حالش خوب بود، " خدا یمن، دور از قلب ب
 شکرت ".

××××× 
بودم، امشتتب ستترحالتر از  یب یب یرا پشتتت ستترم بستتتم. فکر حرفها میموها

شحالم کرد.  اقدر دلم برا نیکرد و ا یبت مصح شهیهم شده  شیخو تنگ 
 بود. 

 به در خورد و آرزو داخک شد. شتابزده به طرفم آمد.  یا تقه
 .زنهیدلم شور م رون،یب ایجون من زودتر ب-
را بستم و شالم را مرتب  زمیشوم یاش خنده ام گرفت. دکمه  یدست پااگ از

 دمیجد یهفت ماه تازه داشتتتم به اهره  ماند، بعد از نهیآ یکردم.  نگاهم رو
 آمد.  یم کردم و کم کم از آن خوشم یعادت م

ست ش یگونه ها یرو د سته ام ک سر ب دمیبرج شتم تا  ده ام ش یقلم ینیو انگ
 آمد.  نییپا
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  تکان آرزو احساس کردم زلزله آمده.  با
  ؟یریخودت م یقربون صدقه  یسادیکنم تو وا یدارم سکته م گمیم وونه،ید-

 . ستادمیا شیروبرو
 زنه، برادرت با من کار داره، به تو اه؟  یدلت شور م یا یبرا-

 .دیرا به هم مال شیدستها
 اگر با من کار داشت که مهم نبود.  گه،ید نیدونم، هم ینم-

ستم و  یرا م انیجر  یشدم، ول یآرزو بودم نگران م یاگر من هم جا دیشا دان
 ود. نمانده ب میبرا ینگران یجا
 لباس درست درمون بپوش.  هیتو برو به سرو وضعت برس، اند بار گفتم -

 خودش انداخت. یبه سر تا پا یبلوز و دامنش، نگاه یرو دیرا کش دستش
 مگه امه؟ -
 گفتم ییایتالیا به
 که سالهاست مرده.  ییبایز یول شهیم ک هم ،ییبایز-

 زد تو سرم. محکم
 رفتم آسمون.  یبگو داشتم مخاو بر سر اون احساساتت، من رو -

ته  یریو شتتلوار شتت بلوز  شیبودم جلو دهیخر شیخودم برا شیپ یکه هف
 گذاشتم. 

 حرف گوش کن و بپوش.-
 کت و شلوار ماند.  یمتعجبش رو نگاه

 رو بپوشم؟  نیا-
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شتم سامان دادم. متوجه  نهیرو به آ برگ سر و  شالم که آرزو به هم زده بود  و به 
  شدم. نهینگاهش در آ

  ؟یدیاه خبره، تو هم که به خودت رس-
را در هم  مینگاهش کردم و ابروها نهیکردم، از همان آ یجور م یبهانه ا دیبا

 . دمیکش
 زبان. هیبنده مدرو زبانم رو گرفتم اونم نه -

 را باال آوردم و شمردم دستم
 اه خبره؟ یگیاونم تو شش ماه، اونوقت م ،ییایتالیا ،یسیانگل-

 شت ب*ر*لم کرد. و از پ دیخند
ست- شک شاخ غول رو   ییایتالیا هیکه خوب بود،  تیسیانگل ؛یقربونت برم که 

با که اگر من نبودم  ند یغاز م یرفت یم دیبود  کادو  یخوا یم ؛یارو بهم 
  ؟یبد

 را از دور کمرم باز کردم و برگشتم. شیدستها
 . یرو دار یلیخ-

 تخت پرت کرد.  یزد و خودش را رو قهقهه
 بله. اون که-

 .دمیرا گرفتم و کش دستش
 زود باش. ا،یلباست رو بپوش و ب-

 تخت برداشت.  یرا از رو شلوار
 کنه؟  یم کاریمن تو اتاق تو ا یلباسها-
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 ماند و برگشتم. رهیدستگ یرو دستم
از اتالف  یریجلوگ یغرغر، آوردمش برا یایدونستتتم م یبودمش، م دهیدزد-

 وقت. 
 کرد.  شیدامن پا ریرا از ز شلوار

 .یهم لباسهام رو بدزد دیخوره خپلک، با یهم به هم م زمونیکه سا ستین-
 بستم گفتم یدر را م کهیرفتم، در حال رونیرا باز کردم و ب در
 .یفتیعقب م زهایا یلیآرزو، واال از خ قهیدو دق-

 جداگانه نشسته بودند رفتم.  یمبلها یو بهروز که رو نیبه طرف مب آهسته
شدند، مببلن شانیجا از سف نید  شلوار ج قهی دیبا بلوز   یرو دیسف نیهفت و 

شک سته بود. بهروز با بلوز  یمبک م ش شک قهین شلوار ج یگرد م  یشکم نیو 
شدن  ست نیباشند. از ا دهیانگار هماهنگ با مبلها لباس پوش د،یمبک سف یرو

 خنده ام گرفت. 
 را داد باال، لبخندم را جمع کردم. شیابرو کی نیمب
 کنم. یخواهش م دییابفرم-

 را تا آشپزخانه احساس کردم. نیمب ینگاه موشکافانه  ینیسنگ
ه بود و فرستتتاد میبرا یب یکه ب ییهایاز پولک یو مقدار ختمیپر رنگ ر یاا دو
 دوست داشت را کنارش گذاشتم و به هال برگشتم.  یلیخ نیمب

 نیبهروز و مبوارد هال شتتد.  بایگذاشتتتم آرزو مرتب و ز زیم یرا که رو ینیستت
 آرزو با تعجب آنها را نگاه کرد. ستادند،یا

  د؟یستادیاتونه شماها؟ ارا ا-
 رفت و دستش را گرفت.  کینزد بهروز
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 . دیدو نفره جلوس کن یکاناپه  نیا یرو دییشما بفرما-
به بهروز نگاه کرد، کنار آرزو نشتتستتتم و بهروز کنار  نطورینشتتستتت و هم آرزو

 گرفت.  یجا نیمب
انداخت، بهروز آرنجش را به  گرشید یپا یبلندش را رو یداد و پا هیتک نیمب

رگ دق م یدو مرد برا نیداد و با لبخند به آرزو نگاه کرد. ا هیمبک تک یدستتته 
ورد و خ یم یراحت اا یلیخ نیپر بود. مب شانیدستها ینفر حساب کیکردن 

 کرد. یم یحرف با استکانش باز یبهروز ب
 . دیارخما  نینگاهش ب آرزو

 شماها حالتون خوبه؟ -
 گذاشت.  زیم یاش را رو یاستکان خال نیمب
 .میصحبت کن ریامر خ یتا برا میامشب مزاحمتون شد ،یخانم بهرام-

هان گاهش ب د ند، ن ما باز  ظه  نیمن و مب نیآرزو  مد بود و هر لح در رفت و آ
ه کلبش نشست  یرو ینگاهش کرد و لبخند مرموز نی. مبشدیدهانش بازتر م

هت جمع اوردمیمن هم از آن ستتر درن یحت قه زد و ستتکوت و ب . بهروز قه
 شکست. 

 .یلیخ ن،یمب یجلب یلیخ-
 ادامه داد. یجد یلیخ نیمب
که  نجایا میو من م ک برادر بهروز هستتتم، ما اومد دیشتتما خواهر آرزو هستتت-

 یخواستگار یما برا یبردند خونه  فیکه عمو و زن عمو تشر رانیهمزمان با ا
 . میکن یبهروز خواستگار یآرزو جان، آرزو رو برا
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س یاهره  دنید از  دمینفهم یزیشدم، هر اند از حرف بهروز ا ینم ریآرزو 
 یبود که به کنجکاو  یبامزه ا ریآرزو انقدر تصتتو یدهان باز مانده  دنید یول

 کرد. یام غلبه م
 بهروز لبخند به لب شروع کرد 

 نیهم یبرا ،یدونیهمه رو م یرو بگم ول طمیاول شتترا دیم ک همه با دیشتتا-
 و جواب با تو   گمیاز آرزوهام رو م یکیفقا 
 داد. هی. تکشدیکم کم به خودش مسلا م آرزو

 .دییبفرما-
رو از  ست شیستتاعت پ مین نیلبخندم را جمع کنم، انگار نه انگار هم نتوانستتتم

 بود.  تشیبا شخص ریمغا یلیخ دشییرفت، لفظ بفرما یکول بهروز باال م
 .یادامه بد شهیکه م ییدوست دارم ّدرِست رو تا جا-

 نیریبرداشتتت و به آرزو نگاه کرد، دهان شتت یزیر یپولک نیلبخند زد. مب آرزو
 .یجالب بود، فقا با پولک نیکردن ا

 نیشد که دست مب یسکوت آرزو انقدر طوالن ماند. یپولک یاشمش رو آرزو
 دستش گذاشتم. یرا روافتاد و نگاه بهروز نگران شد. دستم 

  ؟یجواب بد یخوا ینم-
 انداخت. نییسرش را پا ینیبا لبخند مت آرزو

    دیشما بگ یهر ا د،ییاالن بزرگترم شما-
سکوت  قهیاند دق نیا نگاه کردم. طانشیش یو به اشمها دمیکش یراحت نفس

 یب تنطیش نیکردم ا یم یتالف دیرا نگران کرده بود و هم بهروز را، با نیهم مب
 موقع را. 
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 با لبخند رو به بهروز کردم.  تاً یفکر کردم و نها یکم
شا نکهیآقا بهروز، در ا- ست یا ستهیشما جوان  هر خوا یول ستین یشک دیه

با قدر صتتر دیفکر کنه، ببخشتت دیمن  جان  یزنم ول یحرف م حیان  هیآرزو 
 شتتما پستتر عموش نکهیبدون لحاظ کردن ا دیهم داره و با گهیخواستتتگار د

 . رهیبگ میتصم دیهست
را در ظرف گذاشت،  یپولک نیکرد. مب یبا دهان باز و هاج و واج نگاهم م آرزو

سع قیداد و دق هیبهروز تک کنم  بهروز توجه قیکردم نه به نگاه دق ینگاهم کرد. 
 کرد. ینه به آرزو که بدون حرکت فقا نگاهم م

 دستش را با دستمال پاو کرد.  نیمب
  ه؟یبازار گرم ای هیواستگار آرزو کتونم بپرسم خ یم-

  نیمت یرا با لبخند شیحرفها شهیکرد. بهروز م ک هم نیبراق شده رو به مب آرزو
 ادغام کرد 

استتمش  اردر،یلیم یشتتده هستتتند، پستتر مولت فیخواستتتگار آرزو جان تعر-
 یالملک، روزها نیستتاله، کارشتتناس ارشتتد اقتصتتاد ب 2۷بردفورد،  یاستتتفان

 عمومًا تو دانشگاه هستند.  یشنبه کالس دارند، ولدوشنبه و اهار
 حجم اطالعات از نهمهیمانده بودم، ا رهیمنهم با تعجب به بهروز خ یحت نباریا

 بود.  بیبود واقعًا عج امدهیاز او ن یاسم یکه حت یکس
 دست بهروز گذاشت.  یدستش را رو نیمب
 .رتیبه غ نیآفر-

 . دیخند بهروز
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 .تیماذارم ح یمن اسمش رو م-
 انداخت. نییسرش را پا آرزو

 نگفتم؟  یناراحت-
 او نشستم.  یکنار آرزو نشست و من بلند شدم و جا بهروز

شت یناراحت م یوقت- ستش دا  نطوریدونم ا یم یول یگفت یو نم یشدم که دو
 .یستین گهیآدم د هی قیتو ضامن احساس و عال ست،ین

 گره خورده بلند شد. یبا ابروها نیمب
مام- قائلم ول یاحترام با ت ب خو یالیخ یحجم ب نیبگم ا دیبا یکه برات 
 .ستین

 لبخندش را حفظ کرد. بهروز
 .المیخ یقطعًا من ب ه،یالیخیاگر اسم اعتماد و کنترل ب-
 نه؟  ایکرده  جادیکه براش مزاحمت ا یدیپرس یاز آرزو م دیبرادر من، نبا-
 بوده.  یاستگاراون فقا دوبار با آرزو حرف زده هر دوبارش هم خو-
 یشانیپ یدو سه رشته از آنها رو شهیل*خ*تش که هم یانگ زد تو موها نیمب

 بود. ختهیاش ر
سر اروپا- ست نهایو ازدواج؟ ا ییپ سال دو سال همخونه  کنندیم یدو شش  و 
 . کنندی؛ بعد اگر شد ازدواج م شندیم

 .هر دو دستش گرفت انیرو به آرزو کرد و دست او را م بهروز
شده  گهید نیا_خب  شر کیاز متانت خانم منه که باعث  س فیسره ت ر ببرند 

 آخر. یپله 
  مبک نشست و سر تکان داد یرو نیمب
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شون م یمنیا نیا دیبا تیامن یگیکنه، اگر م ینم هیباز هم توج-  یرو به آرزو ن
خودش  یکنه، وقت یمنیاحستتتاس ا یکه کستت دهیمعنا م یوقت تیامن ،یداد
 کنه؟ تیاحساس امن دیاطور با یکن یم تشیماح یکه دار دونهینم
 . دیدیافتاد حتمًا من رو کنارش م یم یاگر اتفاق-
 ؟یهست یتا نشون بد فتهیب یاتفاق یمنتظر بود-

 دهد. یمعمولش را از دست م یشدن بهروز نشان داد کم کم خونسرد بلند
اد وتو دلت بخ دیمن فرق داره، شتتتا فیبا تعر تیو امن تیتو از حما فیتعر-

ه ک ستتنجمیمن م یول ،یرو دور کن یهر خطر احتمال یحرف نیقبک از کواکتر
 یکردم حتما م ینه، اگر احستتاس خطر م ایخطرناو هستتت  یزیواقعًا ا ایآ

ستم و نگاه کردم و فقا نیهم یبرا ست؛یمطمئن بودم که ن یرفتم جلو ول ش  ن
 رفت و آمدش رو کنترل کردم.

 زهیدونم انگ یمن م یبکوب ول واریر و دخواد ستتر به د یتو هراقدر دلت م-
 بوده.  یات از جلو نرفتن ا

 آرزو را گرفت. یبرگشت و دستها بهروز
 مگه بد بوده؟ -
 ). هیانتخابش ک یدیپرس یخب صراحتًا ازش م-

 آرزو بلند شد.  یبزند صدا یبهروز حرف نکهیاز ا قبک
 کنم؟  و انتخاباون ر دیشا یکرد یفکر م نکهیا یبرا ینگفت یچیتو ه یعنی-

 سر تکان داد. بهروز
 ذاشتم. یآزادت م دیبا یول هیدونستم انتخابت ک یم-
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 عقب رفت. یو کم دیکش رونیبهروز ب یرا از دستها شیدستها آرزو
  ؟یکردم ا یاگر اون رو انتخاب م-

 شد  رهیمبک نشستو سرش را باال آورد و به آرزو خ یخونسرد رو بهروز
ستتر جوان بودن و احستتاستتات  نیمب یهایام نگرانتم شتتدیاونوقت معلوم م-

 .دمیکش یخودم رو کنار م یساده ول گمیزودگذرت درسته، نم
 رفت. یلحظه به لحظه باالتر م شیصدا آرزو

  ؟یراحت نیبه هم-
 سرش را تکان داد. بهروز

 .یراحت نیبه هم-
به بهروز خ یرو آرزو تاد و  ده رک ینیب شیآنطور که پ ایماند، شتترا رهیمبک اف

 یبه تب و تاب افتادم، آرزو عاشتتق بهروز بود و نم ینرفت. از نگران شیبودم پ
 خواستم شکست بخورد. 

 احترام به احساس توئه آرزو،  نیا-
 دیبا نشیریآرامش آرزو و برگرداندن احستتاس شتت یدانستتتم برا یهم نم خودم

 .دیبود که به ذهنم رس یتنها جمله ا نیا یاکار کنم ول
 یم یتلخ بود که قلبم به درد آمد، احستتاس بدش را به خوب انقدر پوزخندش

 .دمیفهم
 داشتنت نجنگه؟  یبرا یکی یخوره وقت یاحترام به اه درد م-
 بلند شد و به کنارش رفت. نیمب
رو بخوان، اگر تو اون رو انتخاب  گریبجنگه که دو نفر همد دیبا یکی یوقت-
  ؟دیجنگ یم یا یبرا دیبا قاً یبهروز دق یکرد یم
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 کالفه سر تکان داد.  آرزو
 . ستیبراش مهم ن یعنی یراحت نیبه هم گهیم یوقت یدونم، ول ینم-

 همانطور خونسرد نگاهش کرد. بهروز
 یباشتته، با شتتناخت یروزیپ یبرا یجنگم که احتمال یم یزیا یبرا یمن وقت-

هزار  و شییالیو ینه به خونه  یگفت یدونم نه به پول اون بله م یکه از تو دارم م
عًا ا گهید یزهایجور مم که تو ب یزیاش، قط از من  شتتتریتو وجود اون بود 

با قلبت بجنگم؟ دیدوستتتش داشتتت با عالقه ات بجنگم؟  ب قاً یق.   یا ابگو 
 نه؟  ایکنم  یرو م نکاریبجنگم که بگم ا

 بلند شد.  شیاز جا آرزو
 نیبه هم یدونم، فقا دوست ندارم بهم بگ یرو نم نهایکدوم از ا چیجواب ه-

 . یگذر یازم م یراحت
 . ستادیا شیبلند شد و روبرو بهروز

عاشتتقتم، م- که ا یمن  باشتتته برا ،یدون یرو خوب م نیدونم   یاگر قرار 
بت، برا خا گذرم م یانت بت ازت ب که تو  یگذرم، از خودم هم م یقل گذرم 
  ؟یکن یرو درو م نیا ،یخوشحال باش

 دینگاهم ارخ اریاخت یت. بنشتتستت میبهروز بغض به گلو قیاحستتاس عم از
نگاهش انقدر شتتفاف بود  یبار اول معنا ی. برادمیو از نگاهش لرز نیمب یرو

و  محال بود یحستت نی. اندمیاز قبول کردنش لرز دم،یکه از باور کردنش ترستت
 دادم.  یمن هرگز تن به محال نم

 جدا کرد.  نیستاره باران مب یآرزو فکر و احساسم را از اشمها یصدا
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 ازم نگذر، باشه؟  یکنم ول یو مدر-
جا همان شیو لبها دیرا نرم ب*و*ستت شیشتتانیصتتورتش را قاب گرفت پ بهروز

 توقف کرد.
 من؟  یبانو دید یجواب من رو م-

 .دیبهروز خندصورتش سر تکان داد و  یرو یبا اشکها آرزو
 سر تکون دادنه؟  نیجوابم هم ای یدیجوابم رو م یعنی نیا-

 نداشتم.  ییعالم آشنا نیشده بود و من اصاًل با ا آرزو دلبرانه لحن
 خب شما دوباره بگو .-

ستها یشانیرا از پ شیلبها بهروز ب عق یرا گرفت و قدم شیآرزو جدا کرد و د
 رفت. 

  د؟یکن یبا من ازدواج م ر،یخانم آرزو شاهم-
آرزومند  یمن و برق اشتتمها یهمراه با بغض آرزو با اشتتکها یبله  جواب

 اه شد.همر نیمب
 کرد.  نیرا در دست گرفت و رو به مب فیظر نیتک نگ یبهروز حلقه 

  د؟یدیاجازه م-
ست. مب نیمب ش شت آرزو ن و  شد کینزد نیسرش را تکان داد و حلقه در انگ
 و با بهروز دست داد و دستش را رها نکرد. دیآرزو را ب*و*س یشانیپ

عد از ا دوارمیخوب بود، ام زیهمه ا نجایتا ا- با  نطوریم همه نیب باشتتته و 
 .  دیکن یرو سپر یآرامش و عشق زندگ

 را گرفت. نیمب یبا دست آزادش بازو بهروز
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شرمندگ یقول من به خودمه، اگر روز نیا ق،یممنون رف- شم  سته  شک  شیسر
 خودمه. یاول برا

 شد.  کشینزد نیمب
 . دیباش یزندگ نیا یبرنده  دوارمیدوسر برد؛ ام ایدو سر باخته،  ایازدواج -

 رها شد و بهروز کنار آرزو نشست.  شانیدستها
  ؟یبه ما بد ینیریش هی یخوا ینم-
 . ارمیکجاست تا من برم ب تینیریشما اول بگو گک و ش-
 . یدیفهم یکه م اوردمیاگر م-
 . دیبه خاطر خورش میمن فکر کردم جمع شد-

که  میانداختم. به آرزو گفتم به خاطر من جمع شتتتد نییزده ستتر پا خجالت
سمت د س ینم ینرود ول یگریفکرش  ستم با عنوان کردنش در جمع ک  یخوا

 از آنها دارم.  یفکر کند توقع
 خندان بلند شد.  بهروز

 اون که بله. -
 بلند شد و به سمت در رفت. نیمب
 .ارمیمن م نیشما بش-

 یدر دستتت و دو جعبه  یکیبا ک نیبعد مب یکم م،یو آرزو نگاهشتتان کرد من
 وارد خانه شد.  ییکادو یبایز
 . ستادیگذاشت و جعبه ها را کنارش و ا زیم یرا رو کیک
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ته در مقابک تالش و  تیموفق یمن و بهروز برا ی هیهد نیا- شتتماستتتت الب
 ناقابله. تونیسربلند

ته بود نه جشن گرف میکس برا چیتا حاال ه یب یانتظارش را نداشتم، جز ب واقعاً 
شت مگفته بود. بغض کرده ب یکیو نه تبر شدم و پ ستم، آر زیلند  ش زو کنارم ن

 دو طرف.  یو بهروز رو کاناپه ها نینشست و مب
 را دستم داد.  یخور وهیم یااقو آرزو

 . نیببر مهندس بعد از ا-
. بهروز و آرزو دستتتت زدند و من شتترمنده از دمیرا بر کیلبخند و بغض ک با
 انداختم. نییمحبت سرم را پا نهمهیا

 .اوردمیدوام نم نجایروز هم ا کی یحت دیاگر شتتما نبودبگم،  یدونم ا ینم-
 هم هست با کمک شما بوده.  یتیاگر موفق

 رفت بلند گفت  یبه سمت اتاقش م کهیبلند شد و در حال آرزو
 . یخود استعداد ،یتو استعداد ندار زم،یپاره نکن عز کهیتعارف ت-

  گرفتدر دست برگشت و پاکت را به طرفم  یبعد با پاکت کواک یکم
 بعدًا بازش کن.  یمن، ول ی هیهد نیا-

 . دمشیشدم و ب*و*س بلند
 گهیخواهر خوب بهم داده، د هیزحمت  یبرام، خدا ب یا هیهد نیتو بزرگتر-
 بخوام ازت؟  یا

ست لبخند ش ستم را گرفت و ن شغول برمیزد و د از  یکیشد و من  کیک دنی. م
 . رونیب دمشید و کشکارت خور کیجعبه ها را برداشتم. اول اشمم به 
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 《روح و قلب پرشورت، بهروز  یبرا یسربلند یبا آرزو 》
. بلند مدیکشتت رونیکه داخک جعبه بود ب ییگذاشتتتم و کتابها زیم یرا رو کارت

 خواندم 
  یاگونه بودن ... تفکر منف نییآ-

 ازیکه من واقعًا به آن ن یزیبود، ا یو خودشتتناستت یدو کتاب روانشتتناستت هر
 داشتم. 

 .کنهیممنونم، واقعًا کمکم م ایدن کی-
 سر تکان داد. یشگیبا لبخند آرامش بخش هم بهروز
را  کیبزرگ بود. آرزو بشقاب ک یلیبود خ نیمب ی هیدوم که مسلمًا هد ی جعبه

 گذاشت و نشست.  نیمب یروبرو
دونم دو روز  ینگفت، فقا م یچیه یدیخر یا دمیپرس یبازش کن، هر ا-

 . دشیتا خر دیارخ اابونهیکک عصر رو تو خ
 صدا بلند کرد  نیمب
 آرزو ... -

  دیخند آرزو
 کنجکاوم.  د،یخب ببخش-

 کردم. نیکردم رو به مب یجعبه را باز م کهیحال در
شرمنده کرد- ض د،یمن رو   دیودب ادمیبه  نکهیبه زحمتتون نبودم، هم یواقعًا را

 . هیکاف
 .دیبپسند دوارمیام-

http://www.roman4u.ir/


 497 فردا زنده میشوم

به اشتتمم  یتو جعبه استتت، از باال قالب یزینظر اول متوجه نشتتدم اه ا با
مش آمد گذاشتتت رونیکامک ب یوقت دم،یکشتت رونیخورد، قالب را گرفتم و آرام ب

 اش نگاه کردم.  هیو مبهوت به هد زیم یرو
کار یاوب قفس نده  ها و ظرافتش و ک ها  یرو زیر یهایپرنده بود، اوب اوب

و  ند. در قفس باز بودبه آنها دستتت بزنم و بشتتک دمیبود که ترستت فیانقدر ظر
به  یرو شیپا کی یپرنده ا پا یل ند کرده بود. پرنده انقدر  گرید یدر و  را بل

صنوع نانیاطم یبود که برا یعیطب سش کردم،  یاز م نرم و  شیپرهابودنش لم
 داشت.  ییبایز یزیبود و رنگ آم یعیطب
ده را ارخاند و ستتر پرن یدر قفس برد و مهره ا ریشتتد. دستتت ز کینزد نیمب

سرش گاه سمت داخک قفس م یشروع به حرکت کرد،   یو گاه دیارخ یبه 
ه داخک ب ی. وقترونیب ایکند که به داخک برود  یانگار دارد انتخاب م رونیبه ب

 ونشتتستتت  یلب در قفس م گرشید یآزادش کنار پا یکرد پا یقفس نگاه م
 . شدیز ماب شیبالها یو کم شدیبلند م شیپا کیکرد  ینگاه م رونیبه ب یوقت
شد متوجه کارت کواک شیبار پا نیاندم یبرا یوقت  شیپا شدم که به یبلند 
 نوشته بود )انتخاب کن( شیبود، خم شدم و کارت را بلند کردم رو زانیآو

اش  هیشتتتدم؛ هد یشتتتدم و نم یمبهوت به کارت ماندم، متوجه منظورش م
شد؛ ا دهیخر یاز مغازه ا ینطورینبود که هم یزیا ش هیهد نیبا سفار  یحتمًا 

 ارا؟  یبود، ول
. انگال را رمیجوابم را از خودش بگ دیرا بلند کردم و نگاهش کردم شتتا ستترم

 . دیکش زشیتم یلبها یگذاشت و با دستمال رو کیکنار بشقاب ک
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کنند،  یعادت م دنیها هستند که به درد کش یلیعادته، خ ایتو دن زیا نیبدتر-
 یزندگ یبرا یلیدل گهیاش کنند و دترستتند ره یکنند که م یانقدر عادت م

شن. م ک اون قفس برا شته با صک ارا درد  دیدون یم یاون پرنده، ول یندا در ا
  کنند؟یرو رها نم دنیکش

به حرفها نیو ستتر درگم نگاهش کردم، در ا جیگ معنا دارش عادت  یماهها 
ب وکردن با کلمات را خ یبزند، باز حیرا صر یکه حرف شدیکاًل نمکرده بودم؛ 

اال ح یفکر کنم. ول شینبودم که به عمق حرفها یطیمن در شتترا یبلد بود ول
 و یرتیغ یمرد که گاه نیا دمیفهم یم دیمن بودم و با مشیمخاطب م*س*تق

صب یگاه ال،یخ یب یگاه سرد بود اه ا یو گاه یع ست  یرا م یزیخون خوا
  به من بفهماند

  ؟یا-
ندیاون نم- ند دون عادتشتتون رو ترو کن ند. از ا یاطور زندگ اگر   یم نیکن

 کنند.   کاریترسند که بعد از ترکش ا
  ستادیشد و ا بلند

و اون فردا رو با ذهن باز  دیانتخاب شتتماستتت که عاداتتون رو ترو کن نیو ا-
 انتخاب کن د،یدرد بکشتت شتتتهیبه عاداتتون و تا هم دیانگ بزن ای دیبستتتاز
 انتخاب کن.  د،یخورش

  یمرا به استتم کواک صتتدا زد تعجب کردم. وقت نکهیاز ا یزیاز هر ا شتتتریب
 ییایتازه متوجه شتتدم که رفت و من را با دن دمیبه هم خوردن در را شتتن یصتتدا

 سوال جا گذاشت.
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شپزخانه رفت.  شیبهروز از جا شد و به آ مکث کرد و به دنبال  یآرزو کمبلند 
قفس؟  ایده پرن یپرنده مانده بود، رو یآشتتپزخانه شتتد. نگاهم رو یبهروز راه

نم حس ک ینزده بود که حت یحرف چوقتیهبودم،  نیمب یو گنگ حرفها جیگ
 ام فکر کرده.  ندهیآ اینسبت به گذشته ام، حالم 

ها بیعج هیهد نیا ته بود و ا بیعج شیبود و حرف  بیعج نیتر. دلم گرف
 کردم.  یم یکه هر روز گذشته را زندگ یمن ینبود رو ریتاث یبودنها ب

بار اول بود که از آن  لذت بردم. دلم  یو برا دیچیقهوه در مشتتامم پعطر  یبو 
ها جان ییتن ته کم میمال کیقهوه و موز یخواستتتت و فن فکر کردن. از  یو الب

وجه آمدند، مت رونیبلند شدم که بهروز و آرزو شانه به شانه از آشپزخانه ب میجا
بود و لبخند  آرام و خونستترد شتتتهیبهروز م ک هم ینگاه نگران آرزو شتتتدم ول

 کرد.  یم نیرا تزئ شیلبها
 به مبک اشاره کرد.  بهروز

 .دینیلطفًا بش-
 م. و من فنجان قهوه را برداشت زگذاشتیم یرا رو ینینشستم، آرزو س اریاخت یب

 خوام مزاحمتون باشم. ینم-
 هم فنجانش را برداشت.  بهروز

 . میصحبت کن یکم دیاجازه بد د،یستیمزاحم ن-
 فنجان تاب خورد. یلبه  یرو انگشتم

 در خدمتم.-
ش بخ نانیاطم یداد و آرزو کنارم جابه جا شتتد، انگار نگران بود؛ لبخند هیتک

 اشد. ب نیتر از مب نیتوانست سنگ یبهروز نم یزدم که نگرانم نباشد. حرفها
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 شروع کرد.  کبارهی بهروز
سا حرف نم یمن طبق عادت اول گوش م-  طرف یحرفها یوقت پرم،یکنم، و

شد من حرف م شما که  یمقابک تموم  سا حرفم بپرن.  ست ندارم و زنم و دو
  د؟یندار یمشکل

گرما لذت بخش  نیا بیسوزاند و عج یتکان دادم. فنجان  کف دستم را م سر
 بود. 

  د؟یحرف بزن دیدوست دار-
 لباسش اشم دوختم.  یاهیبلند کردم و به س سر

  ؟یراجع به ا-
 . دیخودش را جلو کش یو کمگذاشت و  زیم یرا رو فنجان

 زنم.  یپس اول من حرف م-
 . دییبفرما-
و هم من متوجه  نیهم مب دیاومد یوقت نجا،یا دیحدود هفت ماهه شتتما اومد-

بود؛  یعیطب دیکه پشت سر گذاشته بود یو با توجه به گذشته ا میسکوتتون شد
و تا د یحتکه  دیهست یشما بعد از هفت ماه هنوز همون دختر ساکت نکهیا یول

 . ستین یعیطب ستیکواه اونطرفتر رو بلد ن
 حرفش افتادم، گفت وسا حرفش نپرم.  ادیجواب دهم که  خواستم

 خوام کمکتون کنم. یم دیاگر اجازه بد-
 بهروز. یرو دیدستم را فشرد و با لبخند نگاهم کرد. نگاهم دوباره ارخ آرزو

  ؟یاه کمک-
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 . دیریچه تون رو پس بگب دیتا شما بتون میکن دایپ یراه هی-
 هم قشنگ بود ..  الشیخ
  د؟یکن یواقعا کمکم م-
 حتمًا. دیاگر خودتون بخواه-
 دست آرزو را فشردم. بهروز ادامه داد  یخوشحال با
ند مشتتتاوره گرفتن  یها فکر م یلیخ- ند پ یضتتعف، فکر م یعنیکن  شیکن

شناس رفتن  شما که ا یوونگیمهر د یعنیروان شون بزنند؛  ستبه خود ه ز اون د
  د؟یستین

 اصاًل -
شحالم و حاال م یلیخ- س یخو که  یزیخوام هر ا یدوم، م یبه مرحله  میر

 . دیبهتون گفتم رو انجام بد
اد ثابت شتتده بود اعتم رشیخ تیکه ن یبه کستت یبودم که حت دهید یبد انقدر

 کردم. فکرم را از نگاهم خواند. فقا نگاهش نیهم یبرانکنم، 
 میکن یدارم، در موردش با هم صحبت م کیکه ازتون بخوام دل یزیهر ا یبرا-

 شد.  دیمجبور نخواه یبه کار دینباش یتا خودتون راض دیو مطمئن باش
 . دمیترس یبگذارم م یرا کف دست کسام  یزندگ نکهیبهتر بود، از ا نطوریا

 آرزوئه.  ی هیقدم هد نیاول-
 ماند.  زیم یپاو کواک رو یرو اشمم

 .دیبرش دار-
ه باشتتگا نیشتتش ماهه در بهتر تیداشتتتم و پاکت را باز کردم پ. عضتتو برش
 که آرزو خودش عضو آن بود.  یهمان باشگاه ،یورزش
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 دیمف یلیخ میدانستم برا یم یرا نداشتم ول یکار چیه یواقعًا حوصله  نکهیا با
 خواهد بود، لبخند زدم.

 قبوله.-
 داد. هیلبخند به مبک تک با
د کردم ستتمت بهبو یکه فکر م یزیاز ا عتریستتر یلیخ دیشتتبا نطوریاگر هم-
 یطالبم ریز د؛یکه بهتون دادم مطالعه کن ییدر کنار اون باشتتگاه کتابها د،یریم

 .میتا با هم در موردشون صحبت کن دیخا بکش دهیبراتون مف دیکن یکه فکر م
ش میبرا مطالعه م که ودشهره ب ونیرا مد نیبود و ا باتریز ینیاز هر خلوت و همن

 مرا به خواندن عادت داد. 
 باشه.-
 یافراد یرو نیرفت. مب کبارهی نکهیا یبرا ن،یبابت رفتار مب یعذرخواه هیو -

سان حما کندیکه بهش نزد سه، ذاتًا ان سا س یو وقت هیتگریح ساس کنه ک  یاح
 . شهیتونه کمک کنه کالفه م یو نم ستیحالش خوب ن

 . خسته شون کردم یادیمن ز دیشا ،ستیاز رفتنشون ن یکنم، گله ا یدرو م-
 سکوتش را شکست.  آرزو

خواست باهات حرف بزنه،  یوقت بود م یلیخ نیمب د،یخورش ستین نطوریا-
 . یخواد ناراحت باش یدلش نم

 لطف دارند.-
 بلند شد شیاز جا بهروز

 اول ما پس فردا تو مطب من ساعت شش.  یجلسه -
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  دین پرسم یآرزو به جا م،یو من بلند شد آرزو
 ارا مطب؟ -

 به طرف در رفت. بهروز
 تره. یرسم-

×××× 
 .ستادمیکالفه ا

 مانتو باشه. هیکه شب ستین یچیه کینداره آرزو، جز تون دهیفا-
 اشاره کرد.  ابانیآن طرف خ یو به مغازه  ستادیکنارم ا آرزو

 .میکن یبه حالش م یفکر هی مینکرد دایاگر پ م،ینیببحاال اونجا رو هم -
 .میرا رد کرد ابانیرا گرفت و خ دستم

 . دینداشت، آرزو دستم را گرفت و به داخک کش یریاشمگ زیا چیه
 . میبپرس ایب-
شد یطبقه بند یدکورها یالبال از سر م،یشده رد  شت م یپ سته ب زیپ ش ود. ن
 کیبه  یکه به ستتخت ییقد بلند با موها یدختر میبرستت زیبه م نکهیاز ا شیپ

 شد.  کینزد دیرسیسانت م
 کرد. کیسرش را نزد آرزو

 . یزبان عادت کن نیبه ا دیخودت بپرس، با یخوا یم یهر ا-
 . ستادیا مانیجلو نیریش یبا لبخند دختر

 تونم کمکتون کنم؟  یم-
 .انداختم و با تاسف سر تکان دادم فیبه طبقات لباس و کفش و ک ینگاه

 کنم.  یفکر نم-
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 مد نظرتونه. یا دییشما بفرما-
 پالتو.  هیلباس بلند، شب اید دست بلوز ان-
 تعجب نگاهم کرد.  با
 . میاریفصک پالتو نم نیپالتو؟ در ا-
 نه جنسش.  شهیپالتو منظورم به بلند هیشب-

 داشت نشانم داد. یباز یکه باال تنه  یلباس شب بلند دختر
 خوبه؟  نیا-

 خنده، کالفه سر تکان دادم. ریزد ز آرزو
 ممنون.-

 کردم. به آرزو رو
 . میبر ایب-

 . ستادینشسته بود کنارمان ا زیکه پشت م یپسر دهیبه در نرس هنوز
 . دیصبر کن-
 گفت  یدست و پا شکسته ا یبا فارس م،یستادیا

 هست؟  یرانیشما ا-
 جواب داد  آرزو

 هست.  یرانیبله ا-
 .دیخند پسر

 . دید یرانیخوشحال شد که ا یلیمن خ-
 . با خنده رو به من کرد آرزو
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 براش جالب شدند؟  هایرانیکنه که ا یفکر م یا نیا-
 بتوانم جواب دهم پسر به سرعت سر تکان داد. نکهیاز ا قبک

 نه، جالب نه، دوست داشت. -
صحبت  نیو مت تیخنده ام را جمع کنم. انقدر با شخص نیاز ا شتریب نتوانستم

 ما را حمک بر تمسخر کند. یکرد که خنده  یم
  دمیرا شن شیصدا

 که خواست نشونتون داد.  یزیتا من ا زیم شیآورد پ فیتشر دیبا-
 . دیدستم را گرفت و کش آرزو

 خواد بهت لباس شب بفروشه.  یکه شانسمون گفته، پسره م ایب-
 قدم جلوتر بود برگشت. کیکه  پسر

 ما فقا شبا لباس نفروخت، از صبح ساعت ده لباس فروخت تا هشت شب.-
شتم  سرش را پ ستم را جلوپآرزو  شتم که خنده ام را  ینهان کرد، د دهانم گذا

 نشست. زشیپشت م. ندینب
 کنم نشست تا من ژورنال نشان داد. یخواهش م-

ستهم یروبرو ییارم آلبالو یها یصندل یرو ش سر ژورنالمین شو  ی. پ از ک
 . دیکش رونیب

 . دیتا من خدمت شما رس دیرا د نهایشما ا-
 را آزاد کرد.رفت آرزو خنده اش  یوقت

خواد بزنه  یم د،یخدمت شتتما رستت گهیبامزه ستتت، م یلیخ دیخورشتت یوا-
 بکشتمون حتمًا. 

 .ندیرا نب خنده ام یصورتم که رو به مغازه بود کردم که کس کیرا حا دستم
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 .میو بر مینیزشته، بذار لباس شبها رو بب-
 کیهر کدام  ،دهیبلند و پوشتت یرا باز کردم و دهانم باز ماند. لباستتها ژورنال

ز آنها ا یبعضبودم.  دهیند ییلباسها نیهم ان رانیدر ا یرنگ؛ حت کیشکک و 
 ژورنال را ورق زدم.  اقیبا اشت شد،یوصک م قهیسر خودش داشت که به  یشال

 . دیمعرکه ست خورش-
 قشنگند. یلیآره، خ-

سر شت م پ ست و دختر موکوتاه  دو فنجان قهوه رو زشیپ ش شت زیم ین و  گذا
  . رفت

 کرد، نوش جان.  کیخواهش کرد م-
 خنده ام نگرفت.  گریمبهوت لباسها بودم که د انقدر

  د؟یلباسها رو دار نیشما ا-
 دوخت براتون.  اطیما سفارش داد، خ-

 خاص بود گذاشت  یلیاش خ یکه رنگ آب یلباس یدستش را رو آرزو
  ؟یدوست دار یکاربن یآب-

 ما گرفت.  یجلوبرداشت و  زیم یاز رو یکاربن پسر
 کاربن خواست؟ -

پنهان کرد ، واقعًا سخت بود کنترل کردن خنده  شیدستها انیصورتش را م آرزو
 ام. 

 زیم یناراحت کاربن را رو یانگار متوجه شتتتد اشتتتباه کرده با اهره ا پستتر
 گذاشت. 
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 من اشتباه کرد؟  د،یببخش-
 توان خنده ام را جمع کردم. سوخت، با تمام  شیبرا دلم

 .میرنگه، ما کاربن نخواست کی یکاربن ینه، آب-
 باز ژورنال بود انداخت. یصفحه  یکه رو یبه رنگ لباس ینگاه پسر

  ؟یکاربن یآب نیا-
 بله. -

 زد.  لبخند
 گرفت. ادیمن از شما -

د که دا ی. قرار شتتد روز بعد به آدرستتمیبا آرزو پنج دستتت لباس انتخاب کرد
انکن م ی هیبه پا میدر پا یدر با ما آمد. جلو ی. پستتر تا جلومیبرو اطیخ شیپ

 رفتم.  شهیگرفت و نتوانستم خودم را کنترل کنم و با سر به طرف ش
شن غیج یصدا ام فرود آمد و باعث  نهیس یرو یزیو حس کردم ا دمیآرزو را 

ش نیشد زم ست به در   د،یشک یم ریت میپا ستادم؛یگرفتم و ا یا شهینخورم. د
 رفت. ادمیو بهروز درد  نیمب دنیدم و با دسر بلند کر یبه سخت

 نییپا فینخورم دستتتش به همراه ک نیکرده بود که زم کیرا حا فشیکه ک نیمب 
 افتاد. 

 حالتون خوبه؟ -
 توانستم سر تکان دهم. بهروز به طرف آرزو رفت.  فقا

 رفت؟  ادتونیقرارمون  م،یساعته منتظر کی-
 .دیلب گز آرزو

 . دیببخش-



wWw.Roman4u.iR  508 

 

 ه. اشکال ندار-
 بود جلو آمد و ستتتادهیپستتر که تا آن لحظه عقب ا م،یبه ستتمت در رفت دوباره

 دستش را به طرفم دراز کرد. 
 .نجایآورد بازم ا فیتشر ،ییمن هوارد هست، خوشحال شد از آشنا-

دست هوارد را  نیمب ی دهیبه دست جلو آمده اش نگاه کردم که دست کش مات
 فشرد. 

 هستم.  نیمب-
با  نیمبهوت هوارد خنده ام گرفت. مب یاهره  دنیبا د ستاد،یا نیبکنار م بهروز
 جلو رفت.  یشده قدم دیکل یگره خورده و دندانها یابروها

اگر بخواد دست بده خودش  یرانیخانم  ا هیداده نگفته  ادتی یکه فارس یاون-
  اره؟یدستش رو جلو م

 خم شد.  یکم شدیکه اهره اش لحظه به لحظه سرختر م هوارد
بود که قامت بلند هوارد را خم کرد. شروع کرد تند  ادیانقدر ز نیدست مب فشار
 صحبت کردن.  ییایتالیبه ا عیو سر

 دستش را رها کرد.  نیمب
 . یگرفت ادیخوبه که -

ند یهنوز هم م آرزو لت  د،یخ جا قدر خ گاهش کرد. ان تت ن ما با شتت بهروز 
 رفتم. رونیاز در ب عیسر یخداحافظ کیکه با  دمیکش

شن یشتابزده  یقدمها یصدا سته ت شیقدمها دیکنارم که رس دم،یآرزو را  ر آه
 شد.
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 ؟یاه خبره؟ عجله دار-
ره کنه؟ پس یم ینطوریداداش شما ارا ا یدرسته اون پسره کارش غلا بود ول-

 مرد از درد.  یداشت م
 .از پشت سر بلند شد نیمب یصدا

برم  دیناراحت یلی؛ اگر خخانم، بار آخر بود دیدخالت کردم خورشتت دیببخشتت-
 کنم.  یازشون عذرخواه

 و روبرگرداندم. ستادمیا
 یلیدل یحواستتتون بهم هستتت ممنونم، ول نکهیممنونم، از ا تتونیمن از حما-

 . دیمن جواب بد یجا ای دیمن حرف بزن ینداره جا
 . شدیهر لحظه کدر تر م شیاشمها

شا- ضا دیدرسته،  شما هم  هیبق یشغلم عادت کردم جا یبه مقت حرف بزنم، 
دفاع  از خودتون دیتون یو م دیاقدر مراقب خودتون هستت دیکه قباًل ثابت کرد

 کنم؟  یبرم عذرخواه گمیبود، بازم م جایپس کار من ب دیکن
 بهمن از یتوانم از خودم دفاع کنم، که نتوانستتتم جلو یکه من نم  زدیم طعنه

شکل نجایخودم مراقبت کنم. واال من ا شتم  یم که مجبور به دفاع از خودم ندا
 باشم، تمام طعنه اش به گذشته ام بود.

کرد و  نگاهمیراه گرفت، بغض کرده نگاهش کردم؛ کم میاشتتکها اریاخت یب 
ستش ال سرش را ارخاند. د شار  شیموها یبعد  سش را با ف شد و نف انگ 

 .دیارخ یکه در رفت و آمد بودند م ییآدمها انیداد. نگاهش سرگردان م رونیب
خوام.؛  یتونم از خودم مراقبت کنم، نتونَمم قطعًا از شتتما کمک نم یمن م-

 تو صورتم، برام ارزش نداره. دیقضاوتتون در مورد من رو نکوب
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درخشتتانش را  یاشتتمها یدور شتتدم، معنا زدیتوجه به نگاهش که برق م یب
 . دمیچیپ دیرسیبه خانه م شیکه انتها یبه کواه ا د،ی. آرزو دنبالم دودمینفهم

 تو برو.  سا؟یکل میمگه قرار نبود بر-
 آمد. یراحت و قدم زنان کنارم م یلیخ
 . دمیمن ده بار اونجا رو د-

ه رو ب دیچیبهروز پ نیکه ماشتت میرفت یو به ستتمت ورود میرا تمام کرد کواه
 .نگیپارک

 شد.  نیماش کیدادم، آرزو نزد هیدر ساختمان تک به
  د؟یشما هم نرفت-
 نداره.  ینباشند لطف شونیا د،یبه خاطر خورش میبر میخواست یما م-

 آمدم و به سمتشان رفتم. نییپله را پا میبود، ن یادب یندادنم ب جواب
 شما رو هم به هم زدم. یبرنامه  دیببخش-
 . ستیبه وقتش، مهم ن یزیهر ا-
به  دمیرا د نیاشتتم مب ریز از به ل داده بود و  هیپنجره تک یکه آرنجش را 

 کرد.  ینگاه م رونیبود و به ب شیلبها یش مشت شده روانگشتان
ناراحت بودم؛ از ناراحت  یکه نه، ول مانیآنطور جوابش را دادم پشتت نکهیا از

 شدنش ناراحت بودم. 
م رو زبون یبغض کردم. "کاش جلو اریاخت یبه قلبم انگ زد و ب یزیا انگار

 گرفتم"  یم
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 به م،یداخک شد نگیاز همان در پارکرا داخک برد.  نیرا زد و ماش موتیر بهروز
 سمت آسانسور رفتم و آرزو دنبالم آمد.

  م؟یکن کاریشام ا-
 گفتم  نیاز مب ییدلجو یبرا یآن میتصم کی در
 کتلت.-

 .ستادیا آرزو
 خودت درست کن.  ستم،یمن ن-

 آسانسور را زدم و منتظر اشم به شماره ها دوختم. ی دکمه
 اون که صد درصد.-

××××× 
 را بلند کردم. میصدا

  ؟یاینم-
 اتاق داد زد. از
 . امیمدارم -

اند لحظه بعد از خانه  ستتتادم،یاپن گذاشتتتم و منتظر ا یبزرگ را رو ینیستت
 . میخارج شد

 ینیستت دنیو با د دیخند دنمانیدر آمد، با د یزنگ در را زد و بهروز جلو آرزو
 .دیصورتش کش یهفت رنگ در دستان من هر دو دستش را رو

 مهندس. حسنت، اه کرده خانما-
 را باال برد. شیدستها آرزو

 . دهیسر خورش ریهست ز یهر ا گ*ن*ا*هم،یمن کاماًل ب-
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وستتا هال  زیم یرا رو ینیستت دم،یرا ند نیمب م،یدعوتش وارد خانه شتتتد با
 گذاشتم. 

بلند  افتاده نیی. با ستتر پاستتتادیا دنمیآمد و با د رونیاتاق ها ب یاز راهرو نیمب
 . شدم

 سالم. -
سالم کرد و جلو آمد، رو ریز س یلب  ست و به  ش نگاه کرد. آرزو از  ینیمبک ن

 آمد. رونیآشپزخانه ب
 ده؟یاقدر زحمت کش دمیخورش یدید-
 داد. هیبه مبک تک نیمب
 لطف کردند. -

 اکار کنم تا از دلش درآورم.  دیدانستم با ینم
شپزخانه رفت، با بهروز صدا زد و آرزو به آ زدم؛ آب دهان  یحرف م دیآرزو را 

 خشک شده ام را فرو دادم.
 . نیآقا مب-

 جواب نگاهم کرد. بدون
 من ...-

 شتتهیهم دم،یکشتت قینبود؟ نفس عم ادیحقم ز یبرا یکردم، عذرخواه مکث
 رفت. یم ادمیکردم و حرف زدن  یرا گم م میمرد دست و پا نیا یجلو

 شما؟ -
 .نمیرا درست کنار هم بچ میکردم جمله ها یبه خودم آمدم. سع شیصدا با

http://www.roman4u.ir/


 513 فردا زنده میشوم

 خوام.  یمن بابت نوع برخوردم عذر م-
 خود برخورد.  اینوع برخورد -

ک بخواهم خودم مشکالتم را ح نکهیگرفتن، حقم بود ا میتصم ییبود تنها حقم
د که ز یاو هم با طعنه ا نکهیزدم. با ا یحرف م یآنطور با تند دینبا یکنم ول

 دلم را شکست. 
 آخرم.  به خاطر حرف-
 . دیاانه اش کش یرا باال داد و شصتش را رو شیابرو کی

خودم نگه دارم اون براتون ارزش  یقضتتاوتم رو برا دیخواستتت نکهیجالبه، ا-
 داره؟  ینداره عذرخواه

 یم ییبود، بحث را به جا نطوریهم شتتهیشتتدم، هم یجستتارتش جستتور م با
 آمد.  یدر م میکم حرف صدا یرساند که مِن ساده 

 غلا بود.  شمیگو یخواد اون نحوه  یم یه، عذرخواهبل-
 نگاهم کرد. قیشد و دق خم

 کالمتون بد نبود؟  یو فحوا-
نکردم و از دو سه گوش  فیرو براش تعر میخودم زندگ یکه حت ینه نبود، آدم-

شن یعقب تر زندگ ضاوتم کنه، اه  نیبه خودش ا دینبا دهیمن رو  حق رو بده ق
 بهم طعنه بزنه. بخواد  نکهیبرسه به ا

 بلند شدم.  میجا از
از  نیو ا دیکن تمیحما دیدونم دوست دار یمن سهم خودم رو به جا آوردم، م-

 . دیقضاوتم کن دمیبهتون اجازه نم یلطف شماست ول
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شدن و دلخور کردنش ا به ه نبود ک یزیسمت در رفتم، بحث کردن و دلخور 
 نکهیشتتد، بدون ا دهیکشتتشتتدم که شتتالم  یخروج یدلم بخواهد. وارد راهرو

 . ستادمیبرگردم ا
 پشتم احساس کردم، کنار گوشم زمزمه کرد. یبدنش را رو یگرما

 قضاوتت نکردم. -
 د. آرامتر ش شیداد. صدا یگوشم قلبم را باز ریتنگ شد، هرم نفسش ز نفسم

 کردم. یبا هر نفست زندگ د،یکردم خورش یتو رو زندگ-
نفس  نژیاکستت یکم یبرا د،یام کوب نهیستت ارویتاب خودش را به درو د یب قلبم

ش قیعم صدادمیک شمها یحت شی. با   چینبود، ه زیا چیهشد،  نیسنگ میا
 ...  شی... صدا شیخودش، فقا صدا یکس نبود، حت

به  یتوجه یآزاد کردم، حت شیصتتدا یخودم را از حصتتار جاذبه  یستتخت به
 آمدم. رونیکه در دستش ماند نکردم و از خانه ب یشال

××××× 
 میکه برا یزیرا نداشتتتم. ا دنشیجرات د یکردم، حت یخودم را تو اتاقم زندان

ت، لذت بخش اس میبود که اقرارش برا نیا رفتنیسخت تر بود پذ یزیاز هر ا
 انگار مدتها منتظر بودم.

بار در ذهنم، قلب و  نیهزارم یبرا شیصتتورتم را در بالش فرو کردم و صتتدا 
 . دیچیروحم پ

شم دیشدت تکان دادم"بارا به  سرم ست با ستش یلی، خبا خودم رورا  وقته دو
 تونم." ینم شه،ینم یدارم ول
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 . قراریبودم، ب تابیشدم، ب بلند
 کیستترام یکردم. پا گذاشتتتم رو یم یرا درآوردم، احستتاس خفگ میهاییدمپا

 زیم ی هشیتخت، به ش یبه لبه  دمیاز تب بدنم کم شود. دست کش یکم دیشا
تاق ارخ ینصتتتب شتتتده رو یهالوژنهابه  ش،یآرا . دمیتاج تخت و   دور ا

س جهیسرگ س یگرفتم از ح شتم، از ح شق یکه دا ه از که ن یکه به من داد، از ع
 جمله اش کیفقا با  تاً یبودم و نها دهیروز اول که حداقک دوماه بود با آن جنگ

 تمام تالشم دود شد و به هوا رفت. 
به من  ی. در باز شتتد و آرزو نگاه کوتاهدمستتتایدر رو به در ا یتقه  یصتتدا با

 انداخت و وارد شد.
  ؟یغذا بخور یارا نموند ؟یکرد یارا خودت رو زندون-

 نکردم. دایساده اش پ یسوالها یبرا یو قلبم انقدر شلور بود که جواب ذهن
 دونم. ینم -

 . نمیتخت نشست و اشاره کرد کنارش بش یرو
 شتتتریرفتار تو ب نیحاال هم ا به،یعج ییجورا هی نیبه نظرم رفتار مب یدون یم-
 کنه. یم جمیگ
 کدوم رفتارم؟ -

 سر داد که نگاهم نکند.  واریدر و د یرا رو نگاهش
 فرار کردنت.  نیهم-

یبه صداقتم داشته باشد. آرزو را خوب م یدوست نداشتم دوستم شک اصالً 
 کرد.  یجوابم نم در لفافه سئوال نطورینکرده بود اشک  یزیاگر به ا شناختم،

 . دمیشن یم شتریموندم و ب یم دیفرار کردم اون نبا-
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 طرفم.  دیارخ کبارهی
 گفت؟ ناراحتت کرده؟  یزیا نیمب-

 تکان دادم.  سر
 نه. -
 میماند. روبرو زانیاز تخت آو گرشید یتخت گذاشت و پا یرا رو شیپا کی

 نشست. 
 شده؟ یا د،یحرف بزن خورش-

ض یارا، اطور، ول دانمینم سر باز  یبغ شب و روز همراهم بود  که دوماه هر 
 که با اشتمان ینیمب یقلبم که ستهمش عشتق نبود، برا یکرد. هق هق زدم برا

شقم بود و برا سته عا شت یب م و تمام حج دمیاز آن نفهم زیا چیکه ه یسرگذ
 ام را پر از درد کرد. نهیس
شق برا  صت نبود،  میانقدر تلخ و زخم خورده بودم که ع شورفر ه شور نبود، دل

 یشکلهنوز م یرا نداشتم وقت گریاضطراب د کی ییبود و من توانا یبود، نگران
 را گرفته بود که دستم به پسرم نرسد. میم ک مهسا جلو یبه اسم بهمن و سد

هر  یمن کالف ستتردرگم نبود، اتفاقًا رج به رج خوب بافته شتتده بود ول یزندگ
ش سرت ها دی. باشدیجفت نمو کنار هم  زدیساز خودش را م ینق  میدنبال ح

سرم م دم،یدو یم میدنبال آرزوها دم،یدو یم  چیه انیم نیو ا دمیدو یدنبال پ
 نبود .  نیم ک مب یمرد کامل یبرا ییجا

 نبود.  یدینبود، ام یرنگ ینامنظم قلبم بود ول یبود، تپشها حسش
 نه؟  ای یحرف بزن یخوا یم-
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 ... نیم... مب-
 و آرام گفت.را گرفت  میدستها

 .دیحرف بزن خورش-
 گفت... -
 رو به آرزو.  دمی، کالفه ارخبلند شدم میجا از
 کنه، دوستم داره.  یگفت بهم فکر م ییجورا هی-

ها قب برد و ستتتون  یرا کم شیدستتت پاع  گرید یپا یرا رو شیبدنش کرد، 
 انداخت. 

 خب؟ -
  جا خوردم. شیخونسرد از
خب؟ مگه برات قصتتته  یگیص داره مبهم احستتتاس خا نیمب گمیخب؟ م-
  گم؟یم
 نیاز ا نجا،یاز ا دیبا م،یموها انیم باال رفته بود،انگ زدم میصتتدا اریاخت یب

 رفتم.  یفاصله داشت م نیکه دو قدم از مب یخانه ا
ته ا یلیخب اون هم من هم بهروز خ گمیم- تازه  م،یدون یرو م نیوق تو 

 . یدیفهم
خواستتت،  یرفتن م . دلمشتتوم یت آب مکردم هر لحظه از خجال احستتاس

 خواست.  یم ییتنها
  ؟ینگفتو بهم  یدونست یم-

 . دادیرا تاب م شیپا کیپشت هم  نطوریهم
 . گهید یدیفهم یگفتم؟ کم کم خودت م یم یا-
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 باالتر رفت. میبکوبم، صدا واریخواست سرش را به د یم دلم
دونستتتم االن انقدر  یماگر بکشتته، نجایذاشتتتم به ا یدونستتتم که نم یم اگر-

 . تو و برادرت نبودم یخجالت زده 
 . ستادیا میبلند شد و روبرو شیدفعه از جا کی

  ؟یگیم یا یفهم یم-
 فهمم.  یآره م-
ست، ا نیمب ،یفهم ینم- شقته در ش یربط اهنیعا ؟ رهتو دا دنیبه خجالت ک

 کاریا دیشاوره داشتبه اصطالح م یجلسه  ماهه که با همدو نیپس بهروز تو ا
 یخودش رو گ*ن*ا*هکار م شتتهیکه هم یدیخورشتت کرده که تو هنوز همون

 دونه؟
 کنم؟  یاحساس گ*ن*ا*ه م شهیگفته من هم یک-

 باال رفت.  شیفاصله گرفت و صدا یقدم
ذره؟ گ یم یفهمم تو سرت ا ینم یکن یکردن خودت، فکر م هیرفتارت، تنب-

از  که یاشتتتباه کرد ،یکه موند یه کرداشتتتبا ،یکه زنش شتتد یاشتتتباه کرد
 ،یو بچه دار شتتد یکه گولش رو خورد یاشتتتباه کرد ،یدیترستت دهاشیتهد

 به عادیم یگذاشتتت که یاشتتتباه کرد ،یکه بچه ات رو ازش نگرفت یاشتتتباه کرد
اه ... اشتب ،یکه بچه رو تو دامن بهمن ول کرد یبشه، اشتباه کرد کیمهسا نزد
 اشتباه... 

 نمیا نبت نم،یدادم تا نش هیبه کمد تک شیو من از شوو حرفها دیکش قیعم نفس
 د. شو یتنها در قلبم خودم مرور م زیکردم همه ا یکه کتاب باز بودم و فکر م
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تت دوستت نیمب یدونستتت یم اًل اگر م ؟یکن هیخودت رو تنب یخوا یم یتا ک-
ش یگفت یم یرفت یم ؟یکرد یم کاریداره ا ش هی دیببخ سدارم د یخواه تم و

 بره؟  یه هیبا  ادیهو ب هیتو انقدر مسخره ست که با  ینداشته باش؟ عشق برا
 ام را از کمد برداشتم. هیتک
 کشه.  یدرد م نیمب ،یفهم یتو ارا نم-
شه، ا- ص نیخب بک شقه؛  تیخا شم،  یدرد م یمن که نامزد بهروزم گاهع ک

 خورم.  یغصه م
 شده ماندمگمشت شد و  خم  میزانوها یرو میدستها کالفه

 خوام ...  ینم ،یفهم ینم-
 را شکست.  میهقم صدا هق

 خوام غصه بخوره. یخوام درد بکشه، نم ینم-
احستتاس کردم.  میموها ینزد. دستتتش را رو یحرف جینبود، ه ییصتتدا چیه

 شیشد و بلندم کرد. از اشمها دهیکش میتا شانه ها میموها یاز رو شیدستها
 ام گذاشت و سرم را بلند کرد. اانه  ریفرار کردم، دستش را ز

 .دیبه من نگاه کن خورش-
 شدم.  رهیروبرو خ یسماجت به پنجره  با
 نگاه کن.  گفتم به من-
 ارخاندم. شینگاهم را هول و حوش اشمها یسخت به
 . یتو دوستش دار-
 باز تکرار کرد.  یشدت سر تکان دادم ول به
 . یتو دوستش دار-
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احساس را دوره کنم که باورش  نیواستم انقدر اخ یخواستم باور کنم، نم ینم
 در آ*ر*و*شش جا گرفتم. ی. به نرمکنمیکنم، که با آن زندگ

  ؟یداره؟ ارا نگفت یخک، مگه اه اشکال یدختره -
 یرا رو میدستتتانش رد کردم و دور شتتانه اش گره کردم. لبها ریرا از ز میدستتتها

 . چدینپ نیااز  شتریهق هقم ب یشانه اش فشار دادم که صدا
که  نیریزخم تازه و شتت نیهمراهم بود، ا شتتهیدرد مزمن که دوماه بود هم نیا

 قابک تحمک نبود. میسوزاند برا یاز قلبم را م ییجا کی شهیهم
 خوام ی... نم ینم-

 . دیکش میموها یرا رو دستش
 ارا؟ -
 . شهی... نمینم-

 عقب رفت.  یگذاشت و کم میشانه ها یرا رو دستش
 فقا بگو ارا؟  یحق انتخاب با توئه ولباشه، -
 خورم. یم نیزم کردم که االن یسمت تخت رفتم، هر لحظه احساس م به
ته  هیمن ... من - به ک هیتلخ دارم، من  یگذشتت که من رو   ی نهیپدر دارم 
ست تحق هیفروخت، من  شیالیخ شتم که تا تون  رهاشیکرد و تحق رمیشوهر دا
شناسه، من رو  یاون من رو نم یکه عاشقشم ول پسر دارم هیکرد، من  ضمیمر
مام ا ینم بدم درده، ا یکه م یزیخواد. ت به برادر تو   تونم یکه م یزیتونم 

 زخمهامه.  ینشونش بدم جا
 شدم. رهیپر از اشکش خ یرا بلند کردم و به اشمها سرم
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که من  ستتتتیرو بفهم، مهم ن نیمن خود زخمم. ا ستتتم،یمن زخم خورده ن-
ست دارم رو د نیمب شم  دهیتونم براش ا یمهمه که م نینه، ا ایو  ینه، م ایآل با

وان ت یخورده ام که حت بیفر ی وهیزن ب هینه؛ من  ایتونم در حد و شانش باشم 
 .  نمیندارم برم پسرم رو از دور بب

 یگفتم و تمامش م یم دیحرف بزند که نگذاشتتتم. حاال که گفتم با خواستتت
 کردم.

دارم که بهش بدم؟  یا ه؟یاش ا دهیبهم بگو فا یارم ولآره، من دوستتتش د-
و از بهمن  عادیم دیبرگردم، با دی. من باستیمعلوم ن میبا زندگ فمیمن هنوز تکل

شا دی. هزار تا بارمیپس بگ َسَرمه و هزار تا   یه من ایشرا نیسر راهم، با ا دیتو 
 اگر عاشقش باشم. یهمراه باشم، حت یخوام با کس یتونم و نه م

 تخت.  یو افتادم رو دیآرزو دستم را گرفت و کش
کهیا ؟یفکر کرد یخودت ا شیتو پ- به ه ن هایکدوم از ا چیبرادر من  فکر  ن

سته خ ینطوریهم نکهینکرده؟ ا سته و افتاده دنبال دلش؟ در شماش رو ب  یلیا
پس  گه؛ید زیشتتدم نه ا تیاز منطقش اذ یشتتدم ول تیجاها از دستتتش اذ
 . یحرفها ازش دور ش نیبا ا یفکرشم نکن که بتون

 را گرفتم. شینشستم و دستها صاف
 قربونت برن آرزو، کمکم کن برم.-
که راه  ینیتوانستتتم بمانم و با دلم بجنگم، با مب یدهان باز نگاهم کرد، نم با

با لد بود بجنگم.  عد کردن را ب قا تا زندگ یم دیمت تا زندگ یرفتم  ند،  را  شیک
 من نکند. لب زد  یفدا

  ؟یکنکاریا-
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 انداختم. نییرا پا سرم
 برم.-
 .ستادیبلند شد و ا شیباره از جا کی

ته فکر یلیخ- ها د،یخورشتت یکو  هیکه از خودت  یهستتت ییتو از اون آدم
 واقعًا متاسفم. ؛یکن یبت رو پرستش م نیو خودتم ا یدرد ساخت یمجسمه 

 یدم و ستتعرا بستتتم. هراقدر فکر کر میکه اشتتمها دیدر را به هم کوب آنچنان
 کواک بدهم نشد.  دیام کیکردم به دلم 

 به خواب رفتم. میاشکها انیم دیطلوع خورش با
×××× 
تم. به عقب برگش ییآشنا یآرزو منتظرش بودم که با صدا یدر دانشکده  یجلو

 یکه به طرفم م دمیدر کمال تعجب هوارد را با کت و شتتلوار و لبخند به لب د
 آمد.

 . یدرود دختر شرق-
 بلد نبود یکه فارستت یصتتحبت کردن از کستت ینحوه  نیباال رفت، ا میروهااب

 بود. دیبع
 سالم.-
 خوب صحبت کرد من؟ -

به در کالس آرزو  یگرفته. نگاه ادیگذار را  ریتاث یجمله  کیهمان  دمیفهم
ظارم خ نداختم. انت که اصتتاًل  یطوالن یلیا با وجود هوارد  حاال  شتتتده بود و 

 آمد.  یکش م شتریزمان ب نیاحوصله اش را نداشتم 
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 بله. -
 لباس؟  یمن خوشحال هست، شما رفت مزون برا-
 بگذارد.  میبفهمد و تنها دیحوصله به اطراف نگاه کردم تا شا یب

 بله.-
 کار رو؟  دیپسند-

 نگاهش کردم.  میبه او کردم و م*س*تق رو
  دانشگاه رو بپرسم؟ نیحضورتون در ا کیتونم دل یم دم،یبله پسند-

 . امدیتصور اصاًل خوشم ن نیاز ا کند،یم بمیفکر کردم نکند تعق یلحظه ا یبرا
 نگاهم کرد. جیجمع شد و گ شیلبها

  د؟یبپرس یا-
  د؟یینجایارا ا-
 درس خواند.  نجایمن ا-
 تعجب نگاهش کردم، ادامه داد  با
 خواند.  یمن فوق معمار-

ستتاده و  پیبا آن ت دمید کیآن پستتر که در بوت شتتد،یم شتتتریلحظه تعجبم ب هر
وق ف یکه دانشجو یکرد اصاًل به کس یحرف زدن م یفارس یکه برا ییذوق ها

 خورد.  یباشد نم سانسیل
 .دمتونیجالبه که تا حاال ند یلیخ-
 یموها یالبال دیارم اصتتلش را دستتت به دستتت کرد و دستتت کشتت فیک

 . شییخرما
 شما اه گفت؟  د،یمن هم شما ند-
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ود ش یفرج دیدوباره به در کالس آرزو نگاه کردم که شا منظورش نشدم، متوجه
 و مرا از دست هوارد نجات بدهد.

 گفت؟  یرو ا یا-
 بعد ناراحت شد.  دیند یکی ،یکی نکهیا-

خنده ام  یبودم صدا یعاد ایاگر در شرا دی. شادیگو یمتوجه شدم اه م تازه
 . دیرس یبه گوش آرزو هم م یحت
 . توننمیسعادت نداشتم بب گنیم-
 اش زد. یشانیکف دست آرام به پ با
 بله، بله ... سعاده نداشت.-

 تر شد. کینزد یکردن حرفش را نداشتم. قدم حیتصح ی حوصله
  ؟یدرس خواند؟ طراح نجایشما ا-
شکده - ستم، دان ساختمانه، منهم معمار ینه اومدم دنبال دو  یمن اون طرف 
 خونم.  یم
 کرد.ذوق نگاهم  با
 شما؟ سال اند هست -
 سال اول. -
 بود راه. یطوالن یلیپس خ-

دادم و  هیتک واریدهانم را گرفتم و به د یتوانستتتم نخندم، جلو ینم گرید واقعا
 .ندیرا برگرداندن تا خنده ام را نب میرو
 من کالس داشت، فردا اگر توانست آمد دانشکده با شما مالقات کرد . -
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 بپرسم دور شد .  مالقات را نیا کیبتوانم دل نکهیاز ا قبک
و کم با آرز یلیبودم و خ دهینخواب یکردم. ستته شتتب متوال یرا از او خالفکرم  

داشت و کاماًل مشخص بود که اقدر  یخودش را از من دور نگه م حرف زدم،
 از دستم ناراحت است.

توانستتتم  یکه نم یکستت اهیدو اشتتم ستت یرا. برا نیو نه مب دمینه بهروز را د 
  شوم دل تنگ بودم.  کیام را با او شر یگزند یها یاهیس

صم امروز ست پاو کنم  نیگرفتم هر اه کدورت ب میت ضمن و آرزو ا  شیو را
 توانستم قهرش را تحمک کنم. یکنم به رفتن؛ نم

حال تاب م فشیک کهیآرزو در  نار د رونیداد از کالس ب یرا  مد و از ک ه ب واریآ
سک بود که دلم ب یسمت خروج ستم را رو شیرارفت. انقدر ک  یسوخت، د

 شانه اش گذاشتم.
 خونه؟  میبر یایم-

 را برنگرداند و به راهش ادامه داد،  کنارش به سمت خانه رفتم. شیرو
 من دوست ندارم ناراحتت کنم. -

 نداد. جواب
م ک من  یآدم یرو پا شیو من دوستتت ندارم زندگ هیپستتر خوب یلیخ نیمب-

 بذاره.
 دهیند یت نگاهم کرد، تا حاال او را انقدر عصتتبو برگشتت ستتتادیا ابانیخ وستتا
 بودم. 

  کرد. داریب شهیکه خودش رو زده به خواب رو نم یآدم-
  ه؟یمنظورت ا-
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 کرد.  شهینم یکار چیه یریحق یخودت باور دار یوقت-
 بودمش. دوباره به راه افتاد و من دنبالش رفتم. دهیانقدر تلخ هم ند تاحاال

 یگفت م یم ومدیدفعه م کی نیو مب یشتتناخت یرو نمتو بگو آرزو، اگر من -
  ؟یکرد یم کاریبچه هم داره ازدواج کنه ا هیزن که  وهیب هیخواد با 

 را باال انداخت. شیها شانه
 . یچیه-
  ؟یچیه یا یعنی-
سم و بهش اعتماد دارم، با یرو م نیاگر من مب نکهیا یعنی- ابش به انتخ دیشنا

  هم اعتماد کنم. 
 بخواد من رو انتخاب کنه؟  نیدارم که مب یاآخه من -
 برو از خودش بپرس. -

 . میبدون حرف به راهمان ادامه داد یا قهیدق اند
 مبک انداخت و نشست. کنارش نشستم. یرا رو فشیک میخانه که شد وارد

شتم و انتخابش زن یآرزو، اگر من برادر- ت بود قطعًا مخالف ایشرا نیبا ا یدا
 کردم. یم
س یول ،یدنبال ظواهر اون تو- ست دارم برادرم با ک شه که حالش  یمن دو با

 اینکرده، بچه داره  ایاون آدم ازدواج کرده  ستتتتیباهاش خوب باشتتته، مهم ن
 نداره.

 صورتم  یبلند شد و خم شد رو شیجا از
 ن؟یباشه که حالش باهاش خوب باشه، هم یکه با کس هیحق هر کس فهم؟یم-
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 را بلند کردم. میطرف اتاقش رفت، صدا به
س یخوب برادرت رو م- شد ،یکن یو ازش دفاع م یشنا بهم  ،یبا من بزرگ 

 . یدون یاز احساسم نم یچیه یخواهر ول یگفت
 و پوزخند زنان جلو آمد. برگشت

س- سا شیدار یمن که قباًل گفتم اه اح شق زجر ک  یکاًل فکر م ،یدنی. تو عا
شحال  یکن  نیمطمئن باش هم ینک یفکر م نطوریو اون ا ستیحقت ن یخو

 خواهد شد. 
 . ستین نطوریا-
 م.گذاشت میگوشها یزد، انقدر بلند که ناخوداگاه دستم را رو ادیفر کبارهی

عاشتتقته، تو دوستتتش  نیمب یفهم یکنم؟ ارا نم تیحال یآخه نفهم، اطور-
 . یکن یهردوتون رو زجرُکش م نکارهایبا ا یو  دار یدار

 . ستادمیرا انداختم و ا میدستها
 . دمیسه شبه نخواب ستم؟یناراحت ن یکن یحالم خوبه؟ فکر م یکن یفکر م-
 قطع نشد.  ادشیفر
 به جهنم، حقته. -

ه شد، انگار ب یخال میپا ریکردم، انقدر دلم گرفت که احساس کردم ز نگاهش
 مبک. یبند نبودم. ُسر خوردم رو یستون چیه
 دنبال حقم. رمیباشه آرزو، م-
 و برگشت.  ستادیاول راهرو ا طرف اتاقش رفت، به
و اونم  نهاستتتتیزنه، اگر حرفت هم یباهات حرف م ادیامشتتتب بهروز م-

 بکن.  یدوست دار یافکار پوچ نجات بده هر کار نینتونست مغزت رو از ا
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کاش شتتهره  بغض گاه کردم. آرزو کردم  به رفتنش ن نهیر ایکرده  نارم  حا ک
 یخواهم و نم یهراه م دیفهم یبود و م یبود، کاش کستت یب یکاش ببودند، 

 است و بس. نیمب یخواهم تنها و تنها برا
 یاطور رو دمی. نفهمدمیخورد از خواب پر یکه به در م ییضربه ها یبا صدا

شالم را از رو کیمبک خوابم برده بود، هوا تار ستم  یشده بود.  مبک ب*ر*ل د
پشتتت در  ستترم انداختم. کورمال به ستتمت در رفتم، بهروز یبرداشتتتم و رو

 بود.  ستادهیا
 ؟یتو هنوز خواب-
 . زدیرا ماساژ دادم، نور المپ راهرو اشمم را م میپشت دست اشمها با
 تو، حتمًا آرزو هم خوابش برده.  ایب-

 تیو پستتوند آقا و خانم را رعا شتتوندیپ گهیقانون ناگفته من و بهروز د کی طبق
سم به او حس میکرد ینم س کیزرگتر، خواهر بود به برادر ب کی. ح  یمعلم، ک

 نشانم دهد. راهیبود تا راه را از ب یکه  فانوس
 گذاشت و ارار راهرو را روشن کرد.  یرا در جاکفش شیشد و کفشها داخک

 من اومدم باهات حرف بزنم. نه،یمب شیآرزو دو ساعته پ-
ها بک پ شیحرف باره  حیبود و من توان توضتت ینیب شیقا خودم را  یدادن دو

شتم. از ا ض گرانید یاند روز فقا خودم را برا نیا نکهیندا ادم د حیو خودم تو
را به  نهایمحض بود اگر ا یادب یب نحالیبا ا کردم خستتته شتتده بودم. حیو تشتتر

 گفتم. یم
 . ارمیب یتا اا نیبش ایب-
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 سالن را روشن کردم و به طرف آشپزخانه رفتم.   ارار
 خوردم و اومدم. یاالن اا نیمن هم ن،یبش ایب-
 نشستم. شیبرگشتم و روبرو یداشتم ول یه*و*س اا نکهیا با
 باشه، آماده ام.-

ست از  یبا تعجب نگاهش کردم. کم د،یرا عقب داد و بلند خند سرش بعد د
 برداشت و خم شد جلو.  دنیخند

 خودت؟  ؟یجنگ یم یبا ک د،یخورش یجبهه گرفت-
 تکان دادم. سر

 گفته.  رو براتون زیاگر آرزو اونجاست پس همه ا-
نه، برا- مه ا نیمن. اگر مب یبراتون  جا یکن یفکر م نطوریبفه حت اون  که را

 .نهیشینم
 اضطراب نشستن سخت بود. نیبلند شدم، با ا

  ش؟یخودم رو از زندگ ایکنه؟ گذشته ام رو پاو کنه  کاریخواد ا یم اًل م -
 . ستادیا میشد و روبرو بلند

 . میتا در آرامش حرف بزن نیبش ایب-
 کردم. یم یپا زدم، احساس خفگ یدور فرش نه متر رگردانس
 . نیبش ایگم ب یبهت م-

 خورد.  یم نیبا ضرب به زم میمبک نشستم، پا یو رو برگشتم
 یمنطق خودش رو داره و هر منطق یهر احستتاستت گم،یم یا نیگوش کن بب-

 کی. ازدواج ستتتین یکاف یاحستتاس خودش رو، دوستتت داشتتتن الزمه ول
 کنند.  رو با هم قسمت شونیدو نفر زندگ نکهیا یمسلم برا قتیحق کی ته،یواقع
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برد، م ک وقار و آرامشتتتت،  یپ تیرفتار اتیقدم به قدم به خصتتوصتت نیمب 
 یشتتد تا بهت عالقمند بشتته ول یاون علت یبرا نهایو اصتتالتت و ا تیمعصتتوم
سفره  یدونه م یهنوز نم سه شیزندگ یتونه  شه  میرو با تو  به  زاین نینه، ا ایب

شقها چیداره؛ ه یقتریشناخت دق عتماد ا انیم دبه وجو کبارهیکه  ییوقت به ع
 به همراه شناخت باشه که اگر نباشه محکوم به شکسته.  دینکن. عشق با

 یاگر نم یخواستتت انتخابش باشتتم حت یآرام گرفتم، هراند که دلم م یکم
 باشم.  شیتوانستم قبول کنم که زن زندگ

 افراط تو احساست بده خانم.  یاحساسات خوبه، ول -
 دیبا هنوز آنچنان که نیانتخاب من رفتن بود و اه بهتر که مب شیتمام حرفها با

 در انتخابش مصر نبود. 
 نه، جواب من نه ست.  اینداره که انتخابم کنه  یفرق-
شتم و باطر یواریساعت د  صدا را بردا سر و   یرا رو یرا درآوردم. باطر یپر 
 مام مدت به حرکاتم نگاه کرد و لبخند زد. گذاشتم. ت زیم
اگر شتتما به هم فرصتتت  م،ینگاهش کن نطوریا ایب یرو آرزو گفته ول لتیدال-

 ییاز هم جاب ایآ یرو انتخاب کن نیتو مب ایانتخابت کنه و  نیو مب دیشناخت بد
 مونه؟  یم لتیدال یبرا

 جواب دهم که دستش را بلند کرد.  خواستم
 بشه. بذار حرفم تموم -

 شدم.  رهیخ میسکوت به ناخنها در
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ضم ،یکم نیمب یبرا یگیتو م- س یکن یم نیخب تو ت  نیمب یدگتو زن ادیب یک
 تو براش موجه باشه؟  یکه به اندازه 

 کردم و نگاهش کردم. سربلند
ه ک هیزیمهم ا ستتت،ین ایکنه. مهم شتترا نیرو تضتتم نیتونه ا یکس نم جیه-

همراه خوب و  کیدوستتت خوب،  کی یونت ی. تو میباشتت یتون یو م یهستتت
  ؟یآل باش دهیزن ا کی

 دونم.  ی... نمینم-
که  ییاگر فاکتورها ،یهستتت یاطور آدم نکهیگرده به ا یتمامًا برم نهایخب ا-
ش یم نیمب شته با شت یخوا یکه تو م ییو اون هم فاکتورها یخواد رو دا ه رو دا

  ؟یبچه دارمهمه که  ؟یازدواج کرد کباریباشه، مهمه که تو 
 انداختم.  نییرا پا سرم

 یواقعًا اقدر مهمه که طرف مقابلش ازدواج نکرده باشه؟ کم ه،یتفکرت سنت-
تو  یتو خالصتته شتتد یعنی شتته؟یم یا یرو باز کن، پس شتتان انستتان دتید

س یصفحه  سنامه ات که  ست یپس تو ا ن؟یشده؟ هم اهیشنا  دیخورش ؟یه
  ه؟یک

 پر از حس تلخ و عقده.  ،یچیه دادم، واقعًا اه بودم؟ سرتکان
 نبودم.  نیاگر ازدواج نکرده بودم هم در حد مب یحت-
  ه؟یک نیخب، مب-
 به نامه.  کیوک هیاون -
  گیشیتو هم مهندس م-
 مقبوله.  یلیاون ظاهرش خ-
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 اره،ذیاون باشتتگاه خوب داره روت اثر م ؟یبه خودت نگاه کرد نهیتو آ یتازگ-
  گه؟ی. دستیهم نم نیا نیمب یهراند که برا

 داره.  کیاص یخانواده  هیاون -
 بزرگت کرده. یب یزن م ک ب ریش هیتو هم -
 . یو دوست داشتن هیاون هدفمنده، منطق-
شتن یآدم منطق نیو تو انتخاب قلب ا- ست دا ست یو دو  ستین یکاف نیا ،یه

  ؟یکه خودت رو باور کن
 اون لطف داره. -
 هگیخودش تعارف نداره، حاال د یزندگ با یلطف کنه، ول بهیبه غر دیشتتتا -

 .یستین نیبهانه رو تموم کن. منم قبول دارم که تو در حد مب
ناام پر ند مت یدیاز خشتتم، پر از حرص و  گاهش کردم. لبخ به  نشین گار  ان

 .شدیمحو نم یطیشرا چیدوخته شده بود که در ه شیلبها
ش یتون یم یول- س یزیا یمهمه. برا نیا ،یبا ش؛ و بعد تال کیشدن اول پتان

 تالش؟  یول یرو دار لشیتو پتانس
 .ستادیا میشد و روبرو بلند

 یم دشییکه من تا هیاون جنگ نیداشتتتنش بجنگ. ا یبرا یاگر دوستتتش دار-
 یابجنگ، بر یکه تو وجودت حبس کرد یدیکنم، با خودت بجنگ، با خورش

 .یتتو هم هس نهاست،یبهتر قیاون ال د،یشدن بجنگ خورش نیهم شان مب
 اه؟  یاکار کنم، اصاًل برا دیبا دمیفهم یو گنگ نگاهش کردم، نم جیگ
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و دورش  یباند بکشتت کیخمود دور گذشتتته ات  نطوریاگر هم ،یاگر نکن-
 تمام ادعاهات دروغه.  ،یرو دوست ندار نیمب یعنی یرکاب بزن

 من دوستش دارم. -
گذر، تالش کن، مب- گذر، از خودت ن کت م نیپس ازش ن نه، یکم من  ک

ست ول ستم، آرزو ه س یه ه ک دهیم زهیبهت انگ نیمب ،یخودت یمهمتر از هر ک
 .یکه خودت رو باور کن ،یسر پا ش

داشتتتم که  یمن گذشتتته ا یول دادیم زهیانگ داد،یم هیروح شیحرفها .ستتتادمیا
 توانستم از آن بگذرم.  ینم
 پسرم؟ -
نه االن،  یول یدرموردش باهاش حرف بزن یتون یم نه،یستتهم مب گهید نیا-

  . دی. پله پله خورشدیرو بشناس گریساده، همد یدوست کیاول 
 شدیماندن. دلم کنده نم یرفتن داشتم نه پا یکرده بودم، نه پا ریبرهوت گ انیم

 َکند.  یو ذهنم از گذشته دل نم اهشیس یاز اشمها
 فکر کنم.  دیبا-
 طرف در رفت. به
 .رونیب میری، شام ماونطرف ایکن و بخوبه، لباس عوض یلیخ-

 بلند کردم.  صدا
 نه، االن نه. -

 در برگشت و نگاهم کرد.  یجلو
سخت تر نیاول شهیهم-  و عتریسر یرو بر یراه یخوا یقدمه، اگر م نیقدم 

 .شهیقدم اول رو بردار؛ اضطرابت کم م دهیالبته سنج
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 یمیگرفتم قدم اول را بردارم. تصتتم میکلنجار رفتن با خودم تصتتم یبعد از کل
شتم ول نیشدن به مب کینزد یبرا ام  یکردم و زندگ یحرکت م یکم دیبا یندا

 اه بدون او.  نیساختم؛ اه با مب یرا م
باز کرد و نگاهم کرد. اند لحظه ب زنگ به هم  یدر را زدم، آرزو در را  حرف 

 گرفت.  جلو آمد و محکم در آ*ر*و*شم کدفعهی م،ینگاه کرد
 . یشده بود، ممنون که اومد برات تنگآخ که اقدر دلم -

 . دمیرا پشتش کش دستم
 ندارم.  زیا چیه یبرا ینقشه ا چیخوام خودم باشم، ه یفقا م-

 از من دور شد و نگاهم کرد. یکم
ست م- صت بد دیبا گه،یبهروز در ستهام ر یشناخت ول یبه هم برا میفر و د

 نگاه کن. 
 .دیصورتم کش یدستش را رو د،یلرز یعرق کرده بود و م میدستها کف

 . نهیهمون مب نیمب شه،یدرست م-
 .دمیحوا کش یمجسمه  ریانداختم و نوو کفشم را ز نییرا پا سرم

 از من دلخوره؟ -
 . دنتیبه خاطر ند یازت دلخوره ول-

 تنگ شده بود. دستم را گرفت.  شیاز عمق احساسم بود، دلم برا لبخندم
 تو. ایب-

که  نیمبک نشسته بود و با مب ی. بهروز رومیراهرو شدم و به سمت هال رفت وارد
 کرد.  ینشسته بود صحبت م شیروبرو
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 ورودم هر دو بلند شدند، بهروز لبخند زد. با
 . یخوش اومد-
 کردم. نیافتاده رو به مب نییلب تشکر کردم. با سر پا ریز
 سالم.-

احستتاستتم را  یتوانستتتم جلو یمحکمش قلبم را لرزاند. من اطور م یصتتدا
 یقلبت جلوتر از هر حس و تعقل یشناخت وقت ندیگو یقدر راحت ما رم،یبگ

 رفت. یم شیپ
 . دیسالم، خوش آمد-

 به سمت اتاقش رفت. بهروز
 .میبر شمیآماده م-

 گفت.  آرزو
 لباس عوض کنم. رمیمنهم م-

 یم به او بیعج شیانداختم. بلوز و شلوار سرمه ا نیبه مب یاشم ریز ینگاه
دانستم و حس خودم را باور کردم  یدر مورد حسش مبود حاال که  بیآمد. عج

ها یهر حرکتش، حت باستت ها ش،یل گاه ها ش،ین لت مو کت  ش،یحا حر
 قشنگ شده بود.  میهن برا شیاشمها

 مبک اشاره کرد.  به
 . دییبفرما-

 شیبود که قلبم فشرده شد. انگشتها نیبهروز نشستم، سکوت انقدر سنگ یجا
. عادات دادیم یهم باز یستتبابه اش را رو در هم  فرو رفته بود و دو انگشتتت

 از عاداتش بود.  یکی نیداشت و ا یبیعج
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شمها کبارهی شکار کرد، ا شمها مینگاهم را  شد از ا را  یکه دلخور شیجدا ن
ندنش. دلم گر دمی. بغض کردم، رنجزدیم ادیفر جا  ادیخواستتتت، فر هیاز رن

سر زندگ ست بر  سر بهمن که توا یخوا سر پدرم، بر  شدن با ام، بر  ن روبرو 
 عشق را هم از من گرفت. 

 را خش انداخت. میحرکت کرد، متوجه نشدم؛ بغض صدا شیلبها
 متوجه نشدم. د،یببخش-

 زمزمه کرد  دم،یرا با قلبم شن شیصدا
 بغض نکن. -

گذاشتتتت  یشتتناخت، کاش م یگفت، کاش مرا انقدر خوب نم ینم کاش
تعارف عشقش را  یب محابا،یخودم بماند. بغضم سر باز کرد، ب یبرا میدردها

 کردم. هیگر
لبم را ق ند،یام را بب یچارگیخواستتم ب یصتورتم گذاشتتم، نم یرا رو میدستتها

 .دمیشن کیرا از نزد شیحرکتش را حس کردم و صدا ند؛یبب
  ؟یکن یم هیبغض نکن گر گمیم-
 تونم.  ی... نمینم-
 لرزه. یدستهات م-
 .شتریقلبم ب-
 .  شتریمن ب یایدن-

هرم قلبش را  ش،یحرفها یبودنش، گرما کی، حس نزدرا برداشتتتم میهادستتت
 حس کردم. 
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شه  نینکردم، هم نگاهش شم م یکه از گو ست، که نگاهم  دمشید یا که ه
 بود، آرامش بود.  تیکند امن یم

 تنگ شده، شیبرااقدر دلم  دمیفهم تازه
ر س یلحظه المس دستانش را خواستم،  اتیکه خارج از تمام شرع ادیز انقدر
 . دنیاش گذاشتن و نفس کش نهیبر س

بندم، فرصت بده بشناسمت و  یباهام بمون، بدون تعهد، دست و پات رو نم-
 تو هم من رو بشناس. 

 یبرعکس لحظات شینگاهش کردم، اشتتمها قیطاقتم طاق شتتد و عم باالخره
ش یم شیپ شکم را پاو کند ول یلحظه ا د،یدرخ ستش را باال آورد که ا  به ید

 متوقف شد.  دهیصورتم نرس
 برداشت و به طرفم گرف.  زیم یرا از رو دستمال

  ؟یکن یم هیارا گر-
 . دمیاشمم کش ریرا گرفتم و ز دستمال

 . دونمیخودمم نم-
 . دیچیام پ ینیب ریاودکلنش ز یخم شد و تلخ یکم

 دونم.  یمن م-
 عقب رفتم.  یکم آورد؛ یدر م ینداشتم، قلبم باز یکینزد تاب

 ارا؟ -
 داد.  هیرفت و تک عقب

مطمئن نبودم بهت اگر  دم،یبود که حرفهات رو شتتن نیا یاگر حرف زدم برا-
 گفتم.  ینم
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 را فراموش. هیرا صاف کردم و گر میدر هم رفت، صدا میاخمها
  ؟یگفت یبهم نم یدیفهم یاگر نم یعنی-

 انقطاع.  یبلند و ب دم،یخنده اش را شن یبار اول صدا یبرا
 . دیاز تو ساده ست خورش دنیر حرف کشاقد-

 بودم؛ م الً  یدهانم نشست، هم خنده ام گرفته بود و هم عصبان یرو میدستها
 مکالمه در لفافه اقرار گرفت. نیدر اول یشوم ول کیخواستم نزد ینم
 . یکرد یکار بد یلیخ-

 جدا کرد.  نیباز هم مرا از زم شیجمع شد و صدا لبخندش
 بانو.  یکار بد رو تو کرد-

 را بست.  شیاش گذاشت و اشمها نهیس یرا رو دستش
 .میشیحساب م یپسش بده ب-

ق . دلم غرشیتک تک نفستتها ش،یرا نوازش کنم، گونه ها شیپلکها خواستتتم
 بودنش.  یوجودش، در گرما تیخواست، در آ*ر*و*شش، در امن یشدن م

و به  بلند شتدمکنم که در شتانم نباشتد  ینکند کار نکهیاز ا دهیتاب و ترست یب
 شد. دهیکش فمیطرف در رفتم ، در را باز کردم که ک

 . یرفت گهید یبر نباریا-
 خواستم.  یشک شد، رفتن نم میپا
باریبرگرد دختر خوب و ا- که من برات  گهید ن نگ، همونطور  نرو، بمون و بج
 رو خواستم که جسارت عاشق شدن رو نداره.  ینذار فکر کنم کسجنگم؛  یم

 . شیجز اشمها دیارخ یزیهر ا یرو میباز هم اشمها و برگشتم
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 که با منه.مهم قلبته  ست،ینگاه کردنت که مهم ن-
 . دیرا نشانه گرفتم و باز هم خند شیاشمها عیسر

 . دیگول زدنت ساده ست خورش-
 واقعًا خنده ام گرفت.  نباریا

  ه؟یا هایباز نیخب بگو نگاهم کن، ا-
عطر تنش شد و نفسم رفت. نفس  یاش و بو قهیشد، صورتم مماس با  کمینزد
 . دیکش قیعم

 که قشنگه.  هاشهیعشق به باز-
اانه ام گذاشتتت، صتتورتم را  ریرا برگرداندم که پر شتتالم را گرفت و ز ستترم

 برگرداند و سرم را باال گرفت. 
 . ارمینذار نگاهت رو کم ب-

ور نکرده بودم. را تصتت نیمب نیهم ا ایدر رو یشتتناختم، حت یمرد را نم نیا من
 حقم نبود؟ یتاب یب یکم ،ینفس تنگ یکم
آ*ر*و*شش. خودم  یلحظه ا یاش، از وسوسه  یکیدل کندم از نزد یسخت به

 .دمیرا کنار کش
  م؟یبر انیارا نم نهایا-

شمها واریداد به د هیتک در خانه  یرو د،یارخ میراهرو و نگاهم کرد. باز هم ا
 بود.  زانیآو یکه به جالباس نیمب کت اسپرت یهال، رو یخودمان، رو ی
 . دیخورش یکن یحرف گوش نم-

شتم سرش را کج کرد برگ و انگار با نگاهش تا عمق  و با تعجب نگاهش کردم، 
 قلبم نفوذ کرد. 
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 حاال شد. -
 داشت بودنش.  یخودش. اه حس خوش یبود برا یا اعجوبه

 اونور؟  نوریا یاشمهام رو بدم با خودت ببر یخوا یم-
نگ " از ردیچیبهمن در سرم پ یرا باز و بسته کرد. صدا شیزد و اشمها ندلبخ

 یرو دست د،یبود پر کش ینفسم رفت، هر اه خوش کبارهیاشمهات متنفرم " 
" از وجودت، از هر نفست  دمیشن یرا م شیباز هم صدا یگذاشتم ول میگوشها

 راحت شم؟ "  یریمیمتنفرم، ارا نم
 را به شدت تکان دادم.  سرم

شمها س یاهیس میا ستها یرفت، ک شها یرا از رو مید شت و کنار  میگو بردا
از قلبم آرام شتتد اما نه  ییجا یول دیگویاه م دمیشتتن یگوشتتم زمزمه کرد، نم

 یدختر دهات هی دمیبچه ام رو م یکنیبهمن قطع شتتود" فکر م یانقدر که صتتدا
دل  نیهم هباعث افتخارت باشتته، ب دیبا یکه از من بچه دار نیبزرگ کنه؟ هم

 خوش کن " 
 یبه شتتدت تکانم داد و من ظلمات اشتتمها یزدم، نفس نفس زدم، کستت هق

 زدم  ادی. فردمیبهمن را د
 ولم کن، ولم کن. -

شد. ه تنم سها دم؛یشن ینم یزیا چیه دم،ید یرا نم زیا چیآزاد   میکاب*و*
شبم با کاب*و*س بهمن و حرفها تیدر واقع نباریا سراغم آمده بود. هر   شیبه 

 بود.  ستادهیا میواقعًا جلو نباریا یول شدیصبح م
 تنم سر خورد و من دستش را پرت کردم.  یبهمن رو یشد، دستها ریتنم اس باز
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 ولم کن، گولم نزن، به من دست نزن.-
دو دست امن قرار  انیاطرافم قطع شد و من م یادهایفر یباز شد، صدا دستها
 گرفتم.

نداشتتت. کم کم آرام شتتدم و زمزمه ها  بهمن را یکه حس دستتتها ییدستتتها
 واضح شد. 

 آروم باش خانومم. -
 یتن صتتدا صیتشتتخ یهنوز هم دور بود ول شیصتتدا دم،یکشتت قیعم نفس

 صورتم را قاب گرفت.  شیگرمش با دلم بود. دستها
 به من نگاه کن. -

 بود.  دهینگران بود، ترس شیاشمها
 . دیب... ببخش-
 لبخند زد. یسخت به
 . یریتا آروم بگ شیببخش دیبخشمت؟ تو باب یا یبرا-
 نیدر ا زیا چیبلند شتتدم. تازه متوجه آرزو و بهروز شتتدم، ه میاز جا کدفعهی

 توانستتت ینم زیا چیبهمن را از دلم پاو کند؛ ه ی نهیتوانستتتت ک ینم ایدن
 باعث شود او را ببخشم. 

  فتم؟یم یا ادی یدونیاشمات م یگیم یببخشمش؟ وقت-
د. ممکن نبو یول چدینپ میدهانم گذاشتم تا صدا یستم را روزدم، پشت د هق

 . میاشمها یرو دمیدو مشتم را کوب
 از رنگ اشمهام متنفره. گفتیم-

 شالم را جلو آوردم.  یها دنباله
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 عقب مونده. گفتیبهم م نیبه خاطر ا-
 . نیزم یدادم و سر خوردم رو هیتک وارید به
 ت متتفره و ازم سوءاستفاده کرد. گف یگفت ازم متنفره و گولم زد؛ م یم-

 زدم.  ادیفر بلندتر
 ارا؟  یدون یخوردنش  شد کاب*و*س من، م یشب زهر مار هی ی جهینت-

 . ستادمیا شیشدم و روبرو بلند
درست شه؛ فکر کردم شده،  زیجا، همه ا هیروز،  هی دیدادن که شا ادمیاون -

شروع کن میتون یفکر کردم م رو از اتاقش انداخت  صبحش من یول میاز اول 
 . رونیآشغال انداختم ب هیم ک  رون؛یب

جلودار حرف زدنم  زیا چیه گریستترباز کرده بود و د میگرفتم، عقده ها نفس
 نبود. 

دنش بزرگ کر اقتیگفت ل یول عادم،یم م،یزندگ یاش شتتد تنها بهانه  جهینت-
 رو ندارم و اون رو از من گرفت.

 ام انگ زدم.  نهی، به سزدم غیدست خودم نبود، ج حرکاتم
  ؟یفهم یم ادهیبودن برام ز اونیگفت مادر بچه -

 را باز کردم.  میدستها
 یغالآدم آش یکه حت یکه سرتا پاش عقده ست، کس یکس نم،ینگاه کن، من ا-

 م ک بهمن قبولش نداره.
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رد، افتاد. نگاهم ک نییپا میرا گرفت، دستتتها میمانتو ینهایشتتد و آستتت کینزد
سگو ن قیعم شمها انیم ر؛یف شتم که م یزیدنبال ا شیا ست با نگ یگ اه خوا

 .یجز عشق و نگران دمیند زیا چیه یمتوجهم کند ول
  ؟ینیب یم یمن ا یتو اشما-

 انداختم.  نییرا پا سرم
 جواب بده. -

 زدم.  لب
 .ینگران-
  گه؟ید-

 نمیتسآ یرو شیباال آمد، دستها میتا دستها دیرا کش مینهاینزدم و او آست حرف
 ماند.

صله  - شه همه  یقدمه. وقت مین نیقلبم تا قلبت هم یفا عقده  یقلبت با من با
 یکه م یتو فقا همون د؛یخورشتت رمیگ یکنم، حقت رو م یهات رو درمان م

 شناسم بمون. 
 و ادامه داد. دیرا د پوزخندم

ها نیتو هم یبگ یخوا یم- قده  ها؟ ول نیهم ؟ییع  یرو نم نیمن ا یزخم
تاب آورد، دختر یمحبت یکه ب نمیب یدختر م هی من نم،یب ه تو ک یپدرش رو 

رو بسازه، شوهرش خواست  شیکرد زندگ یشوهرش دادن و سع یپونزده سالگ
 ور شیزندگ یکه تنها بهانه  یرشتتته قبول شتتد، کستت نیبهتر ینابودش کنه ول

 داد.  هیبهش بورس یمهد معمار ا،یتالیزد که ا ییطرحها یگرفتن ول



wWw.Roman4u.iR  544 

 

ها د،یکشتت قیعم نفس قدر حرف باور  یآرامم م شیا قدر مرا  کرد؛ اطور ان
 داشت و خودم نداشتم. 

 هیکه من دنبالشتتم ذاتته، نه ستترنوشتتتت.  یزیا یدونم، ول یم یزخم خورد-
شکالت رو با هم حک م یهمه  کیروز اه دور اه نزد فقا خودت  م؛یکن یم

به تو نه، به قلبم رو  نیمن ا ام،یرو به من بستتپر، بذار شتتونه به شتتونه ات ب
 . ریرو ازم نگ نیا د،یخوام کنارت باشم خورش یبدهکارم. م

ه رفتم ک یاگر انقدر جلو م گذاشتتت؟یم میکرده نگاهش کردم، اگر تنها بغض
 مردم. یگذاشت م یم میتوانستم و تنها یبدون اون نم

  ؟یا یاگر تنهام گذاشت-
که بشه  یشناخت به عشق نیاگر تو ا م؛یرو بشناس گریبهت گفتم، بذار همد-

 رو بکنم؟ نکاریارا ا میدیرس دیباهاش نفس کش
  ؟یاگر خسته شد-
جا  چیوقت به ه چیه میستیبا نهایاگر بخاطر ا ده،یپر از اما و اگر و شا یزندگ-

 .میرس ینم
 نداشتم. شیبرا یبود و من جواب یمنطق شیحرفها یول نشدمآرام

 به من؟  یسپر یخودت رو م-
 یحت کس چیه یوقت برا چیقلبم که ه یبرا یمیبود، تصم یمیتصم ی لحظه

 یاشمان ب یاهیکردم، اقدر فاصله داشت س خودم ارزش نداشت. نگاهش
س شمها یظلمان یاهیتابش با  شمها یا ستم و برا میبهمن. ا بار  نیاول یرا ب

 که سرنوشتم رقم زد، که به قلبم سپردم.  یرا نه به اجبار میتصم
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 سپرم. یم-
××××× 

 داریگذرانده بودم ب نیکه در رستتتوران و  در کنار مب ییبایستترخوش از شتتب ز
شب قبک انقدر رو صبح خوابم برد. د یپرداز ایشدم.  ده ش رمیکردم تا دم دم 

 بود، به سرعت آماده شدم.
جا  فیر کد یرا به سخت میبه پا کردم و تو آسانسور کتابها نطوریرا هم میکفشها

د هوا بو یرو گرمید یدر کفش و پا میپا کیآمدم،  رونیدادم. از در ساختمان ب
 برخورد کردم.  یکه با سر به کس دمیکش یو داشتم پاشنه ام را باال م

 قشی. هوارد با همان لبخند عمستادمیکفش باالخره باال آمد و صاف ا ی پاشنه
 بود. ستادهیا میجلو

 سالم.-
 و نمشیب یروم م یمهر جا  یارا تازگ دمیفهم یتعجب نگاهش کردم، نم با
 را گره زدم و صاف نگاهش کردم. می. ابروهاکردیام م یعصب نیا

 ست آقا.  هودهیتالشتون ب-
 را بلند کردم.  میصدا ینگاهم کرد، عصب نطوریهم

  ؟یدیشن-
 تکان داد.  سر

 . دینفهم یمن معن-
 یرا ستتر دادم عقب، پوشتته  فیشتتانه ام انداختم و ک یرا رو فمیک ی دستتته

 ب*ر*لم.  ریرا گذاشتم زطرحها 
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اپ شتت یتو کاف یکه م اًل اتفاق شیپ یدفعه  د،یفهم ینم یچیشتتما اصتتواًل ه-
 . دیسر راهم سبز نش گهیگفتم؟ گفتم د یشد بهتون ا داتونیپ

 . دیافتادم و او پشت سرم دو راه
 . ستین اهیمن سبز نشد، من که گ-
ضو میبرا شیکدام از حرفها چیه گرید  ییر دائمش در هر جاخنده دار نبود، ح

 یم رفتن را رونیب دیق یام کرده بود که گاه یگذاشتتتم انقدر عصتتب یکه پا م
 زدم؛

 کنم.  رشیخواستم درگ ینم دم،یترس یم نیاز واکنش مب مخصوصاً 
ش میرو صدا نیمب نیرا برگرداندم تا جوابش را بدهم که ما ش یبا   یگوش خرا

با ترس خودم را عقب مانیپا یجلو ز ا یبا آنچنان ابهت دم،یکشتت ترمز کرد، 
فراموشم شد. تک  زیهمه ا یلحظه ا عقب رفتم و دهیشد که ترس ادهیپ نیماش

 بیبود و عج دهیوشبار پ نیاول یبودم را برا دهیخر شیکه برا یاسپرت دیکت سف
  ستادیا می. روبرودیفرو برد و عقب کش شیموها یبرازنده اش بود، دستش را ال

 یخاموشتته، م تمیگوشتت ،یصتتدات کردم متوجه نشتتد یهر ا زم،یستتالم عز-
 خواستم برسونمت. 

 . شدیم کیراحت به ما نزد یلیبه هوارد کردم که خ ینگاهاشم  ریز از
 . دمینشن د،یببخش-

 نگاه کرد. نیبا لبخند به مب هوارد
 . یسالم مرد قو-
 نگاهش کرد. یسرسر نیمب
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 سالم. -
 به من کرد.  رو
  م؟یبر-

 . میدور شو عتریراه افتادم تا سر عیسر د،یلرز یم میپاها هنوز
 . میبر-

 کرد؟  خکوبمیهوارد م یدو قدم نرفته بودم که صدا هنوز
 . یدختر شرق دیمن باز تو رو د-

 دمیود وار،یبه د دهیو هوارد اسب ستیکنارم ن نیمب دمیاه شد فقا د دمینفهم
ست شده بود و نگاه  نیو آ سرخ  صورتش  مک من دنبال ککتش را گرفتم. هوارد 

 بیآدمها عج یتفاوت یب د،یارخ یشتتدند م یرد م تیاهم یکه ب یمردم نیب
 بود. 

 . دیبا فک قفک شده غر نیمب
 برات گفتن و از پسرش نه؟  یاز دختر شرق ؟یحرف زد یادیبازم که ز-

شا هوارد ست دیسرش را به اطراف تکان داد تا  شود، آ سش باز  را  نیمب نیراه نف
 . دمیکش

 کنم. یخواهش م ن،ین مبولش ک-
 نگاهم کند جوابم را داد  نکهیا بدون

 االن. نیهم ،ینیش یم نیتو ماش یریشما م-
مرا هم خفه  ستتتمیبا یگرید یمحکم حرف زد که حس کردم اگر لحظه  انقدر

 .کندیم
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دل ستتوار شتتدن  یرا باز کردم ول نیرفتم، در ماشتت نیعقب عقب ستتمت ماشتت
 یزند و هوارد دستتتش را رو یدارد حرف م نیکه مب دمینداشتتتم. از دور د

 گذاشته؛ کم مانده بود دست و پا بزند.  نیمب یانگشتها
شود. اگر مب گریبود تا د یکاف شیبرا نیا دیشا  یرش نمس ییبال نیمزاحمم ن

 شدم.  یاتفاق خوشحال م نیآورد قطعًا از ا
 کتش در آورد و به اشتتمش بیرا از ج نکشیکرد و برگشتتت، ع شیرها نیمب

 گفت  شدیسوار م کهیزد. در راننده را باز کرد و در حال
  ؟یدیگفتم سوار شو نشن-

 کمربندش را بست. یشدم. با خونسرد سوار
 کمربندت رو ببند. -

 بستم نگاهش کردم.  یکمربندم را م کهیحال در
  ؟یخوب-

 زد.  لبخند
 ارا بد باشم؟ -

سرد یاز قدرت یگاه شت واقعًا حرص  یکه در حفظ خون خوردم. دندان  یمدا
 . دمییسا
 .یکرد یپسره رو خفه م یاالن داشت نیهم-
 نه بابا حواسم بود.-
  ؟یکن یخودت رو کنترل م یدار ای یخونسرد نقدریواقعًا تو هم-

 ام کرد. یعصب شتریب قشیعم لبخند
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  ؟یکنیفکر م یتو ا-
 را دادم.شده ام جوابش  دیکل یدندانها انیو از م کردم ابانیرا به سمت خ میرو
 . دهیتکونت نم یحس چیکاًل ه کنم یفکر م-

 یروزها آمار خنده اش باالتر رفته بود و من غرق لذت به او نگاه م نیا د،یخند
 .نباریکردم، البته نه ا

 هیکمتر  حس هیحاال  ده،یحستها تکونم م یلیخ ،یکن یخب شتما اشتتباه م-
 .  شتریب ییحسها

 یافضتت یو جلو دیچیدانشتتگاه پ یاصتتل نابایو گنگ نگاهش کردم، به خ جیگ
 . ستادیا شدیکه به دانشگاه ختم م یسبز

 .دمیمن اصاًل منظورت رو نفهم-
 کرد با خنده گفت  یسبز نگاه م یکه به فضا نطوریهم

 . یاز بس ساده ا-
 شد و در را باز کرد.  خم

 نگران نباش.  ستمیحس ن یهم ب یلیشد، به هر حال خ رتیبدو برو د-
 تو؟  یگیم یا-

 ام گذاشت.  یو دستش را پشت صندل دیارخ یکم
  ؟یا زهیتو ارا انقدر پاستور-

 میانقدر صورتم دار شد که دستهااه گفته،  دمیدفعه فهم کیفکر کردم و  یکم
 با لبخند نگاهم کرد  نطوریگذاشتم. هم میگونه ها یرا رو

 .ییپروا یب یلیتو خ-
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سش را رو خم شتم،  نکهی؛ قدرت اصورتم حس کردم یشد، هرم نف بمانم ندا
 بروم را هم نداشتم.  نکهیتوان ا

گونه  یسترخ نیهم ،یخوام تو جستور باشت یخواد، نم یعشتق جستارت م-
از  دمیکنم، قول م یباهات شوخ یبذار گاه یول دهیلذت رو بهم م یایهات دن

 خا قرمز رد نشم. 
 دیماندم شا یم یگرید یباالخره دل کندم، اگر لحظه  شیصدا یخلسه  انیم

 و... شدیتوانم تمام م یهمه 
ستم شدم و از  یشدم، لحظه  ادهیرا عقب بردم و در را باز کردم و پ د آخر خم 

 پنجره نگاهش کردم. 
 خداحافظ.  ،یهم از خا قرمز رد شد ینطوریهم-

 .دمیرا از پشت سر شن شیکه صدا دور نشده بودم یهنوز قدم روبرگرداندم،
 تونم ازت رد شم.  ینم ،ییخا قرمز من تو-

س یباز شتم، با او هر ح ست دا سم را دو سا  یتجربه م قاً یرا عم یکردنش با اح
 برگردم دستم را باال بردم و تکان دادم. نکهیبود. بدون ا یخود زندگ نیکردم و ا

×××× 
 کشه. یبه قربونت، روحم برات پر م یب یب-

 میلباستتها یم، همه نگاه کرد دمیو به لباس جد ستتتادمیا یقد ی نهیآ یروبرو
 روم. ب دیخر یتا برا دیخر میدو دست آرزو برا یکیگشاد شده بودند و  میبرا

 د.برجسته تر شده بو میو لبها دادینشان م شتریخودش را ب برجسته ام یها گونه
 دوستش داشتم. یبودم ول بهیصورتم غر با
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 منم دلم برات تنگ شده. ،یب یب شمیپ یاینم-
 یدوست داشت الغر شوم ول شهیکرد، هم یذوق م یکل دید یمرا م یب یب اگر

به اهار  بستتتیمرا م گرفتم از روز دوم یم میگذاشتتت! هر بار رژ یخودش نم
 "ستیجون تو تنت ن ینخورد یچیه یشد فیگفت" ضع یو م چهیمغز و ماه
 . شدیقطع م میروزه رژ کیو هر بار 

  لبخند به لبم نشست یب یتصور ب از
 جونم؟ یب یب شمیپ یایم-

 در را باز کرد و با سر وارد شد.  آرزو
 . گهیبدو د-
 جواب داد. یب یب

 .میزن یبرو مادر بعدًا حرف م-
 را برداشتم. فمیکنار آمدم و ک نهیآ یجلو از
 . میحتمًا بر دیبا شهیهما هی ،یب یشرمنده ب-
 برو دخترم، خدا پشت و پناهت.-

سال ند کی. نزدرا قطع کردم یگوش بود که  کردهانقدر دلتنگم  یب یب دنیبه دو 
کردم اما عادت به  یعادت م یهر کس دنیکرد. به ند یخوشحالم نم زیا چیه

 را بلند کرد.  شیصدا نیمحال بود. مب یب یب دنیند
  د؟یاینم-

 .دیدستم را گرفت و کش آرزو
 . گهیبدو د ،یدیانقدر کشش م ستین یخوبه عروس-
 س در خانه نبود. ک چیرفتم، ه رونیدنبالش ب به
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 کجا رفتن؟  نهایا-
 انداخت  میپا یرا جلو میکفشها آرزو

 بدو.  ن،ییرفتن پا-
 رفت. یاهیس تیاز جمع میاشمها میدیبه سالن رس یوقت

اد و با د هیستتالن تک یراحت به ستتتون ستتنگ یلیانداختم که خ نیبه مب ینگاه
 رداشت.ارخاند ب یکه خدمتکار م یا ینیشربت را از س وانیلبخند ل

  ؟یخور یم-
زدم به ستتتون و به بهروز که در حال بحث با آرزو بود نگاه کردم.  هیتک کنارش

 مشغول بحث بودند.  یبود که دائمًا و در هر زمان یاند روز
  کنند؟یارا با هم بحث م نهایا یدون یتو م-
 کنار ستون گذاشت و برگشت طرفم.  زیم یخورده اش را رو مین وانیل نیمب
 ونم.د یم-
 خب؟-
 خب؟ یا-
 کنن؟  یارا بحث م ؟یکن یم تیارا اذ-

 . میروبرو ستادیو ا دیکش یقیعم نفس
 خواد زودتر ازدواج کنن آرزو مخالفه.  یبهروز م-
 ارا؟ -
 ارا آرزو مخالفه؟ ایخواد ازدواج کنه  یارا بهروز م-

 در لغات و جمله ها سر تکان دادم.  شیشدنها زیر نیاز ا کالفه
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 . گهیکن دن تمیاذ-
ستش ستون تک د سش رو هیرا به  شد، نف ست. آرز میشانیپ یداد و خم  ش و را ن

سواالتم و همه ا شمها زیفراموش کردم، بهروز و  شد، فقا ا  دمیرا د شیدور 
 زمزمه شد.  شی. صدا

 کنه؟  یم تتیاذ نیا-
شار دادم تا کم سرم ستون ف ستوار از  یعقب بروم ول یرا به  ستون محکم و ا

 آمد. ینفسم بند م شدیم کمیکرد، هر وقت نزد یم یریفتنم جلوگفاصله گر
 االن آره. -

 سرش را باال برد.  یکم
 خدا از ته دلت بشنوه. -

ت دور زدم، دستش را از ستون برداش یرا به ستون گرفتم و ستون را کم میدستها
 و با لبخند نگاهم کرد. 

 کردنتم.  تیعاشق اذ-
 شفافش نگاه کردم.  یاشمها به
 عشق؟  گنیم نمیبه ا-
 من عاشقتم؟  گهیم یک-

حث کردن در ا عاشتتق به  نیب به اقرارم  موارد بود، آخر هم ستتوال من منجر 
 بحث را باز نکنم. نیشدم که سر ا ینم هیو من هر بار تنب شدیعشقش م

 گفتن نداره.  نکهیا ،یستیدونم ن یم-
 دند نگاه کرد. ش یکه کم کم آرام م یزد و به مردم هیبه ستون تک دوباره
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 یاجازه بده عشتتقمم ثابت م اتیهر وقت شتترع شتته،یداره شتتروع م شیهما-
 کنم، نترس. 

 زده نگاهش کردم. حرص
براش مهم  زهایا نیکه ا یطرف بود یاگر با دختر ؟یتو ارا انقدر جستتور-

  ؟یکرد یم کارینبود ا
 . زدیستاره سوسو م ییاینگاهم کرد، در عمق نگاهش دن میو م*س*تق برگشت

 شدم.  یاونوقت عاشقش نم -
 انداختم. نییرا پا سرم

 .یبازم تو برد-
 غالب شد. ییبر هر صدا شیخم شد و صدا یکم

 من تو رو بردم.-
 خیبعد از تمام قضتتتاوتها، تمام توب ییتنها یخوب استتتت، وقت یلیخ ییتنها

که در حق تو کردند کم کم  ییها یبد یکردن برا هیوجدانت و گر یکردنها
شخص سوم  کیبه عنوان  دیشا یو از دور و حت یشو یآرام م ؛یشو یم آرام

 تا آستتمان نی. قضتتاوتت با روز اول زمیکن یکه ستترت آمده نگاه م ییبه بالها
 یتوان یم یفهم یم یول یخودت را گ*ن*ا*هکار بدان نکهیکند، نه ا یفرق م

یخودت زندگ یو فقا و فقا برا یزیکه آزارت داده اند را دور بر ییتمام آدمها
گوش کردن، از  کیموز ییاز تنها ییجا کی رایز ؛یات را بستتاز یزندگ ،یکن

سته م  یم ؛یشو یو بلند م یشو یتنها کتاب خواندن، از تنها غذا خوردن خ
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 یکستتمخصتتوصتتًا اگر  ،یبستتاز یات را آنطور که دوستتت دار یزندگ یخواه
 وصک باشد.  شیباشد که ضربان قلبت به نفسها

صدت را اطور  یلیو آن وقت خ یفت یو راه م یشویم بلند ست که مق مهم ا
 هر دو. دیشا ایو  ندهیرو به گذشته، آ ،یکن نییتع

 هشت سال بعد
ام  یشانیاش پ یدوز راقیشال را مرتب کردم،  ریکاله ز ستادم،یا نهیآ یروبرو

 . میتوانستم به انتخاب آرزو نه بگو ینم یداد ول یرا آزار م
شد و  وارد شق بود، اتاق  شت، وجودش ع شق ندا  یکینگاهم کرد، نگاهش ع

 بود.  یشدن با زندگ
 یفرضتت یفرش خطها هیحاشتت یرو دشیداد و با ستتر کفش جد هیتک وارید به

 . دیکش
 نگاهش کردم. نهیآ از
 جان؟  نیافتاده مب یاتفاق-

 . ندیصورتم را بب نهیجا به جا شد تا بتواند از آ یباال آورد و کم سر
 رو بهت بگم.  نیدونم اطور ا ینم یبرات خوشحالم، ول زم،ینه عز-

 نیام ا ستتتادهیا نجایدانستتتم اگر امروز ا یقلب بود، خوب م میاز صتتم لبخندم
شا یمرد ونیرا مد گاهیجا نیو ا ستادنیا ستم که  صدا برا دیه سر و   مینه پر 

ساخت و نه همه جا با دلم راه آمد، ول یصحنه ها شقانه  شتم  یعا م ک کوه پ
 . ستادیا
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رفم را برداشت و به ط یبادمجان پوریبرگرداندم، به طرف تخت رفت. شال گ رو
به او مانده  رهیکرد و من خ یانداخت، شتتال را  مرتب مستترم  یآمد و آن را رو
 زد. یزینگاهم کند لبخند ر نکهیبودم. بدون ا

  ه؟یمشکلت ا-
 . شدیصورتش هم سخت م یدل کندن از اجزا یتکان دادم؛ گاه سر

 نه؟  یدوستم دار-
س در سالگ یسن  من از  یهنوز همان اخالق قبک را حفظ کرده بود ول یو پنج 

سال که انگار ب ستیسال تا ب کیو  ستیب شت  سال را نه ه ال س ستیو نه 
 کردم. یزندگ

 . ینگ یبگ ،یا-
 یرا به گوشتته  دیدرخشتت یم ییبایبه ز دشیستتف نیکه نگ یروستتر ستتنجاق

 ب رفت.عق یام زد و کم یروسر
 . یمحشر شد ینگ یبگ ،ینگ یخانم بگ-

 شد.  کیرا گرفت و نزد میرا دراز کردم، دستها دستم
 .دمیکنم خورش یبهت افتخار م-
 گونه ام گذاشتم و من با تمام قلبم نگاهش کردم. یدستش را رو 

مام ا یفراموش نم ن،یکنم مب یفراموش نم- که ت به دستتتت  ییزهایکنم  که 
 . یبود که تو به من داد یا زهیآوردم  به خاطر انگ

 میمهابسته شد، اش شیام اسباند، اشمها یشانیبه پ یشانیشد و پ کمینزد
 زمزمه شد. شیبسته شد، صدا
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 که بهت دادم قلبمه.  یزیتمام ا-
 حواسم بهش هست.-

 یقدم نیدر بلند شتتد و مب یتقه  یام مکث کرد. صتتدا یشتتانیپ یرو شیلبها
 عقب رفت. 

 ملت منتظر شما هستند بانو. هی د؟یستیر نخانم دکتر، حاض-
 بود، لبخند زدم. اهویهم پره هنوز

 .امیشلوغش نکن آرزو خانم، دارم م-
که به   ی. آرزو در لباس نباتمیرفت رونیحلقه کردم و ب نیمب یدستتتم را دور بازو

س یرنگ پوست برنزه اش م . میخروج بود یشده بود. همه آماده  بایز اریآمد ب
 باال گرفت و به طرف در رفت. شدیم دهیکش نیزم یبلندش را که رو آرزو دامن

 بشه؟  دهیپشت سرت کش یزیا هی یتحمک کن یتون یواقعًا م-
 را باال انداخت شیکه پشتش به من بود شانه ها نطوریهم

 . یدون ینم یکیاز ش یچیتو ه-
 د.نگاه کر خنده مان فضا را پر کرد. بهروز به صورت غرق در اخمش یصدا 

به خاطر هم نیآخر هم ادتهی- از گرما خفه  یداشتتت یکیشتت نیزم*س*تون 
  ؟یشدیم

  دیلب برا آرزو
 خب اون پالتو رو دوست دارم-
ما م ییتو هوا نیهم یبرا- به گر اون  ،یدیخز پوشتت یپالتو رهیکه داره رو 

ست دار ش ،یدو ست دار کیاون  ش یول یبودن رو دو هم به جاش  یکیاگر 
 .شهینباشه مسخره م
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که ازدواج کرده  یاهارسال نیدر ا یبود ول هویایزبان به دهان گرفت، پر ه آرزو
از  ها یکم نیآرامتر شتتده بود و هم یصتتبورتر و کم یتر، کم نیمت یبود، کم
به او افتخار م یستتتاخته بود، زن شیباوقارتر از پ یآرزو زن رد و ک یکه بهروز 

 .نکرده ادیپ تیواقع شیهایخوشحال بود که دل نگران نیمب
 خودش حلقه کرد  یرا دور بازو دهیلب برا یدست آرزو بهروز

 دامنت رو لگد نکنه. یکس یحواست باشه تو اون شلوغ یول ستینمهم-
ع جام یسایساعت از خانه فاصله داشت. سر راه از کنار  کل مین شیهما سالن

شد النیم ش میسال و ن کیکه   ییسایکل م،یرد  شب  دیک شد و ام تا مرمت 
 مناسبت برپا بود. نیبه هم یشنج

سالن پ یجلو سم را جمع کردم و زنجمیشد ادهیدر   یرا رو فمیک ری. دامن لبا
شانه  شانه به  با  در سالن یبه طرف سالن رفتم. جلو نیمب یشانه ام انداختم، 

 . میهجوم خبرنگارها مواجه شد
 که اسقف براتون جشن گرفته؟  دیدار یاه حس یخانم بهرام -

ستش را ب نیبزند، مب نیبود مرا به زم کیشد که نزد کینقدر نزدا یمرد  نمانید
 کرد و اوررا به عقب هک داد. کیحا
  د؟یدیکه انجام م هیمرمت نیاندم نیا ،یخانم بهرام-
 فشرد. میرا به لبها کروفنشیم یزن
 خبر درسته ؟  نیا ران،یا دیبرگرد دیخوا یم میدیشن ،یخانم بهرام-

ها نور ظار ا نیدورب یفلش   ت،یحجم جمع نیاشتتمم را زد. اصتتاًل انت
 ینم فرصت یمخصوصًا خبرنگارها را نداشتم. با تعجب به آنها نگاه کردم، حت
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شان را بدهم، مب سواالت صدا نیدادند جواب  سر و  ست بلند کرد و کم کم   ید
 . دیآنها خواب

 . دداخک، اسقف منتظرن میبر دیو اجازه بد دیدو تا سوال بپرس یکیلطفًا -
شروع به پرس دوباره ست  یبا ابروها نیکردند، مب دنیهمه  گره خورده دوباره د

 بلند کرد.
 .یکی یکیلطفًا -
ته بود ستتوالش را تکرار کرد، زنج کیرا نزد کروفنشیکه م یزن هانم گرف  رید
 شانه ام انداختم. یآرنجم افتاده بود دوباره رو یرا که رو فمیک
 ردم. گ یبله خانم، من به کشورم برم-

 را جلو گرفت.  کروفنشیشد و م کینزد یجوان پسر
 ه؟که براتون جذاب دیدید یآثار باستان یدر مرمتها یتیاه خاص یخانم بهرام-
ستان- صواًل من به آثار با ساختمانها یا ست ندارم   ینینچنیا یعالقمندم و دو

 برن.  نیاز ب یدر اثر سهک انگار
 سوال کرد.  ینشدم اه کس متوجه

  د؟یدواج کردشما از-
ه کرد. رو ب یشتتده نگاهم م قیدق ینگاه کردم، با اشتتمها نیزدم و به مب لبخند
 کردم. تیجمع

 معذورم.  ییو از پاسخگو هیسوال خصوص نیا-
 انیاز م نیتحمک آنها تمام شتد و دوباره هجوم ستواالت شتروع شتد، مب انگار

در ستتاختمان  یجلو بازوانش گرفت و به جلو رفت. انیآنها راه باز کرد و مرا م
 آورد.  نییرا پا شیحال صدا نیدر را باز کرد و در ع نی. مبدمیکش ینفس راحت
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 بود. یا استمدارانهیجواب س-
 کرد. مانییبود جلو آمد و راهنما دهیپوشتت نگیکه استتموک یمرد میوارد که شتتد

صندل یزیا نیاول شت بلند با مخمک قرمز بود که  یکه توجهم را جلب کرد  پ
 بود. ستادهیکنارش ا نالیآن نشسته بود و کارد یاسقف رو

شد ستادهیبلند که اند نفر دور هر کدام از آنها ا یزهایم یالبال از  میبودند رد 
 . میدیاسقف رس یتا جلو

شد و لبخند زد، اهره اش نوران دنمانید با امام جماعت  ادیبود و مرا به  یبلند 
با ا نداخت.  مان ا  نیبا ا یبودم ول دهیمت او را دمر یبارها در ط نکهیمحله 

 . دیرس یپر ابهت به نظر م اریلباس مخصوص بس
 اش خوش آمد گفت  یشگیآمد و با لبخند آرامش بخش هم جلو

 . دیخوش آمد-
 ممنونم پدر.-
که اند قدم دورتر  یبه مرد ستتتاد،یو بهروز دستتتت داد و کنارمان ا نیمب با
 مرد جلو آمد. بود اشاره کرد،  ستادهیا

 خانم دکتر آماده کنند.  یرو برا بونیتر دییبفرما-
 شد.  کمیتکان داد و دور شد، آرزو نزد یسر مرد

 خانم دکتر؟  یآماده ا یسخنران یرو نکرده بودم، برا نجاشیفکر ا-
 کردم. اضطراب نگاهش  یلبخند و البته کم با
 داشته باشه.  یادیکنم فرق ز یتو کالس درس دادم، فکر نم نهمهیا-
 به اطراف نگاه کرد. ضطربم
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جمع شتتدن،  نجایا یمعمار یشتترکتها نیبهتر یخانم، روستتا یکن یمفکر-
 هم هستند.  هیبدون بق نجاستیاون ا یوقت دم،یرو د لنیگیها چاردیخودم ر

نگ زد. مب اضتتطراب به قلبم ا برگشتتتم و را فشتترد، دستتتم  نیو استتترس 
 آرام باز و بسته شد. شیکردم؛ اشمهانگاهش

جمع شتتدن و تو  نجایا یکه انجام داد ینره به خاطر کار ادتی ،یتون یم تو-
 . یکه دو ساعت براشون حرف بزن یکار وارد هست نیانقدر به ا

شتنش آرامم شهیشدم، م ک هم آرام کرد. نفس  اعتماد به نفس دادنش، باور دا
 . ستادمیو کنارش ا دمیکش یقیعم

 .ستادیکنارم ا بهروز
شن فقا برا یتیجمع نیروز ان هی یکرد یفکر م- وئک سرت د نکهیا یجمع ب

 کنن؟ 
 تعجب نگاهش کردم .  با
 دوئک کنن؟ -

جالب بود که سر ستونها  شیبرا د،یساختمان ارخ یسر ستونها یرو نگاهش
 .دادیم شیمختلف نما یرا به شکک ها کینقش آش

 جمع نجایا یا یبرا یکن یکار بدن، پس فکر م شتتنهادیاومدن که بهت پ-
 شدن؟ 

باال  میرا به عالمت تستتل شینگاهم کرد. دستتتهانگاه کردم، با آرامش  نیمب به
 برد. 

 نگهت دارن نه من. نجایخوان ا یگ*ن*ا*هم، اونها م یمن ب-
 حالتش خنده ام گرفت.  از
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 پسرم.  شیبرگردم پ دیتالش کنن، من با خوانیم یبذار هر ا-
شاره کردم و دورش ا یزیم به س ی. مردمیستادیا د که ش کیشربت نزد ینیبا 

کوت س ی، وقتکم کم فروکش کرد تیجمع یرفت. صدا بونیاسقف پشت تر
 شد اسقف شروع به صحبت کرد. 

قا- ها و آ به هر کس ود انیخانم ند   ی عهیود کیداده و هنر  یا عهیخداو
ستیز س با ستان هر ک سرهیگ یقرار نم یکه در د  یکه هنرمند بزرگ ی. حتمًا ک
بندگان خدا  نیاز ا یکی زبانیان خداوند استتت و ما امشتتب ماز محب شتتهیم

سازه  نیا ودوباره داد  یما جان یمیقد یسایهنرمند به کل یکه با دستها میهست
ستان ی  زبانیما م ان،یما حفظ کرد، خانمها و آقا یشکک برا نیباتریرو به ز یبا

 . میهست یخانم دکتر بهرام
 سالن اکو شد.  دست زدن در یکف زدن آرام او صدا با

با آرامش نگاهم  نیمب کرد. یو نگاهم م زدیو با لبخند دستتت م جانیپر ه آرزو
 کرد. کیکرد و سرش را نزد

 امشب شب توئه.  زم،یبرو عز-
 رفتم. بونیمحکم به سمت تر یقدمها با

××××× 
انداختم، آرزو کنارم نشست و نفس  نیعقب ماش یصندل یخسته خودم را رو

 . دیکش قیعم
 . میشنو یدختر؟ تو خونه به زور صدات رو م یانقدر حرف زد یو اطورت-

 . دیبست بلند خند یکه کمربندش را م بهروز
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 کرد.  یخودش رو خال نجایکنه ا یبهش توجه نم یتو خونه کس-
 نگاهم کرد.  نهیاز آ نیمب
شب عال- شت، به ا یخانمم ام شم ندارن موفق نیگذ  تیحرفها توجه نکن، ا

 . ننیرو بب یکس
 . دیکوب نیمب یشانه  یاز پشت مشتش را رو آرزو

 بدبخت.  کیزن ذل-
 زنم خواهر . یدر جوار بهروز جان رکاب م-

ند بهروز ند خ گاهم کرد. دلم  نیو مب دیبل ند ن  یم میمال کیموز کیبا لبخ
 دیچیپ نیماش یدر فضا انویپ یتکنواز ی. صدانیبا مب ییتنها یخواست و کم

بدون  شتتتهیکرده که هم دایخواندن ذهنم پ یبرا یتمًا راهکردم او ح و من فکر
اشتتم  یدهد.  از گوشتته  یخواهم را به من م یکه م یزیبزنم ا یحرف نکهیا

 بهروز را نگاه کرد. 
 برسونمتون خونه؟ -

 را از پنجره برگرداند. شیرو بهروز
 خونه؟  دیایمگه شما نم-
 . گرمم کرد نشیرینگاهم کرد و لبخند ش نهیاز آ نیمب
 شب ما ادامه داره.  ر،ینخ-
 کرد.  یدست شیاز آنکه بهروز جواب دهد آرزو پ شیپ

 . شمیممنون م یما رو برسون-
 به سمت خانه راند. نیمب



wWw.Roman4u.iR  564 

 

ت جوان دس یموقع شب هم شلور بود. دختر و پسرها نیا یحت ونیپارو سمپ
ست قدم م شتها یدر د شتها میزدند. انگ سرم شیرا در انگ به را  حلقه کردم و 

 دادم.  هیتک شیبازو
حرف، که  یب یکنارم بود، حت نیخورد که مب یم رقم یلحظاتم وقت نیباتریز

کردن  یاو که عاشق یکه عاشق بودم، برا یمن یحرف بود برا نیخودش بزرگتر
 را بلد بود. 

شمها صدا میا صداها گوش به  ستم و دور از   یسپردم. کم مانیقلبها یرا ب
 نیکنار زم یکاره ماند. عده ا مهین میایرداشتتتم و روجلو رفت و من ستترم را ب

 به آن سمت کشاندم. نیمب کردند. یم یبسکتبال نشسته بودند و باز
 . یخانم ایبدو ب-

س یوقت شدند و عقب رفتند و  کبارهی میدیبه آنها ر سمت  شدند، دو ق همه بلند 
 ماند.  رهیاهره ام خ یشده  ینقاش یبه تابلو نیمن درست وسا زم

عده ا پشت تابلو ا یقلبم را حس کردم،  تا دور  تادهیدور  ته  ستت  یبودند. رشتت
ش یشانیپ یرو قیعق ینهایاز نگ یکیبار صک بو دهیام ک د و شده بود که تمامًا ا

 را روشن تر کرده بود. میانگار درخشش آنها رنگ اشمها
 . ستادمیتابلو ا یحرکت کرد و جلو میکه نه، پاها خودم

که باال و کنار صتتورتم گرفته بودم، تازه متوجه  یبود و دستتت تابلو اهره ام تمام
 . دیدرخش یدرشتش م انیدر انگشتم شدم که برل یحلقه ا

شق را در تپش به تپش قلبم حس یگرما   میکردم، بعد از مدتها بغض به گلوع
 د. گرفته بو یبود که در آن جا یکمتر از عشق یلیقلبم خ تیانگ زد. ظرف
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ستش که رو یگرما سخت ید ست را حس کردم، به  ش ستم ن ش ید م از تابلو ا
 بود. ستادهیا میبرداشتم؛ روبرو

 شده بود را به سمتم گرفت.  دهیکه در تابلو کش یانگشتر 
  ؟یکن یبا من ازدواج م یفردا دار یکه برا ییدر نقشه ها یرییتغ چیبدون ه-

 جلو یقدمگونه ام نشست،  یبود. بغضم رو دهیاسب آماس شده به هم میلبها
را با او  میتاب با او بودن که نفستتها یتاب آ*ر*و*شتتش بود، ب یآمد. دلم ب

 شوم.  کیشر
ا گرفت را بستم و نتوانستم باز کنم. دستم ر میلب باز کنم، فقا پلکها نتوانستم

 یکیباز شتتد. در تار میو نفستتم رفت، انگشتتتر که در انگشتتتم نشتتستتت پلکها
 داد و لب زد  هیام تک یشانیبه پ یشانیپ د،یدرخش یم شیاشمها

 با من بمون.-
 باز شد. میلبها قفک

 .استیدن ایتا دن-
مبهوت  . هنوزستادمیو کنارش ا دمیارخ یاش برداشتم، کم یشانیاز پ یشانیپ

 تابلو بودم 
  ؟یرو کرد نکاریارا ا-
 اون دوستت دارم. -

 گذاشتم. شیبازو یرا رو سرم
عال نیهم- انگشتتتت  یاون الماس اگر از رو ق؟یعق نهمهیبود، ارا ا یتابلو 

 کنده بشه؟ 
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ستش ستش رو د شد، کف د شانه ام حلقه  سرم را به  یدور  ست و  ش سرم ن
 اش فشردم.  نهیبه س شتریاش سر داد. سرم را ب نهیسمت س

 . یاستفاده کن یقالب یزهایاز ا ستیدر شان تو ن-
 بشه؟ کار  یتابلو ا یرو کنهیم یاصک دل توئه، احساس منه، اه فرق-

جز  نبود ییبودند کم کم پراکنده شتتدند، صتتدا ستتتادهیکه دور تابلو ا یافراد
 . دمیقلبش. اشم بستم و نفس کش یگرمش، صدا یصدا

شه، موفق- شتم خاص با ست دا  یساده نبود تو طلوع کرد تیموفق هیتو  تیدو
 بگم.  کیخواست طلوعت رو تبر یدلم م ؛دمیخورش

گاهش کردم و یکم له گرفت، ن ندم. آرامشتتش،  فاصتت تا عمق قلبش را خوا
 که دوست داشتم به او بدهم.  یشیآسا

خودت،  یبرا ،یا گهیهر فرد د ایمن  ینه برا د،یخورشتت یخوام بدرخشتت یم-
نا نیپستترت، ا یبرا ته اون توا ی هیهد هیراه اگر  نیتو ا ؛یرو دار شییحق

ام تم، با تمهم الزم باشتته من هستت ایبا تمام دن دنیجنگ ایلبخند،  هی ک،یکوا
 توانم هستم. 

ستم را گرفت و نگاهم کرد، گرم و عم از ست دراز کردم، د صله د . قیهمان فا
 کردم، لمس کردم. حس میعشق را با تک تک سلولها

مه ا- باشتتته ه که  نه جنگ یدارم، من آرامش م زیوجودت  . فقا دنیخوام 
 .دهیرو بهم نم عادیم یسادگ نیبهمن به ا ؟یدونیو که م نیمجبورم ا

 اش پناه بردم.  نهیو من بازهم به س دیرا کش دستم
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 دی. خستتته نشتتو، نااممیجنگ یم یریپستترت رو نگ یکنارتم و تا وقت دونم،یم-
 . نشو من هستم

 ممنونم. -
افکارم رها شتتدم.  یو همه  زیکرد و در آن ستتکون و آرامش از همه ا ستتکوت

س سها یتنها او بود، ک س بند شیکه بند بند وجودم به نف بود که   یبود. او تنها ک
ها مرا برا ها و تن نه ا یزیا یتن عًا بودم،  باق یزیکه واق نده بود  یکه از من  ما

که به  یحستت دیبهروز پرستت هابار .خواستتت و کمکم کرد تا خودم را باور کنم
تعلک جواب دادم  یفکر و ب یعشتتق و من ب ایاستتت  نیدارم احستتاس د نیمب

 "عاشقشم" 
  ؟یو عاشقش نباش یک او را کنارت داشته باشم  یکس شدیم مگر

  م؟یبر-
آمد  یجذاب تر به نظر م یلیخ شیرا بلند کردم و به صتتورتش که با ته ر ستترم

 .دمیدست کش
 تابلو رو نه. یذارم ول یتو رو جا م-
  ام زد ینیب ی. با انگشت سبابه اش آرام رودیته دل خند از
 بانو، نگران نباش. ارنشیگفتم ب-

 کردم.  یخروجبه  رو
 . میپس بر-
 تاصبح، باشه؟  یگرد ابونیخ میریم یول م،یریم-

 را جمع کردم. میلبها
  اد؟یخسته نباشم؟ خوابم ن یعنی-
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 . دیام را ب*و*س یشانیو پ دیکش صورتم یرا رو دستش
  اد؟یخوابت م-
 اوهوم. -
 خونه.  میبر-

 .دمیرا گرفتم و کش دستش
 خونه، باشه؟  میریمبعد  میارخ یم یساعت مین هی-
 .میارخ یم-

×××× 
 تو. یبهروز باشه نه خونه  یالیساختن و رانیکار تو ا نیقرار شد اول-
 را باال داد.  شیابرو یتا کیسرش را کج کرد و  نیمب
  د؟یبندیپا نقدریقولهاتون هم یشما به همه -

 خنده اش را نیکرد تا مب میقهقهه زد و آرزو ستترش را پشتتتت بهروز قا بهروز
 اشاره کردم. شی. به ابروندینب
 . شهیاروو م تیشونیطرف پ هیآخر  ن،ییبنداز پا-

 پا انداخت. یداد و پا رو هیتک
  د؟ینفرمود-

 پا انداختم.  یدادم به مبک و پارو هیخودش تک م ک
 .بندمیکه بدم پا یمن به هر قول ریشاهم یبله آقا-

 . دیکش قیداد و نفس عم هیپشت مبک تک واریرا به د سرش
 باشه.  یانقدرا هم دوست نداشتم دختر خوب ایخدا-
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 زیم یرا از رو یبرداشت و نگاهم کرد . خم شدم و شکالت خور واریاز د سر
 گرفتم. شیبرداشتم و روبرو

 .دیکن نیریدهنتون رو ش دییبفرما-
 لب نشاند. یرا رو شیرا برداشت و از آن نوادر لبخندها ینسکافه ا شکالت

  تونه؟یتادن عروسعقب اف ینیریش-
 گذاشتم و به طرف آشپزخانه رفتم. زیم یرا رو ظرف

 جان. نیمب ندارم یعجله ا-
بابا بهم گفتن بابا بزرگ بردن و آوردنشتتون  یباشتته، فقا اگر بچه هام به جا-
 . رنیگ یم یروح یبهروز با خودته، حتمًا ناراحت شیپ

 م. گذاشت زیم یرا رو ینیپر کردم و برگشتم تو هال و س یها را از اا استکان
 رفته باال، شما نگران نباش.  رانیسن ازدواج تو ا-

 اش گذاشت.  یشانیپ یو دستش را رو دیکش یقیعم نفس
 نه؟  میخودمون رو بساز یاول خونه  یستیحاضر ن یجور چیه-

 نگاه کرد. نیکش آمده به مب یخنده و آرزو با لبها ریدوباره زد ز بهروز
 برادر؟  یفروشه آقا یمن رو به تو م دیخورش یفکر کرد-
 رو به آرزو کردم.  یجد یلیخ
 ینم قولم ریازم قول گرفت، ز شیبهروز دو سال پ ست،یاصاًل بحث فروش ن-

 زنم.
 رو به بهروز کرد. نیمب
ست،یبگو، بگو اون و یزیا هیخب - ساز ال شکال د،یشما خونه تون رو ب  یا

 نداره. 
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 و دست دراز کرد و شکالت برداشت.  دیخودش را تا لب مبک جلو کش بهروز
 تونه هر دو کار رو با هم انجام بده. یم دیدونم خورش یاون م گم،ینم-
 کرد. زیرا ر شیرو به من کرد و اشمها نیمب
 نه؟  دیشما با هم هماهنگ کرد-
 کنند. یمن فکر م یهاییدر مورد توانا قتریعم یکم شونینه آقا، ا-

 دستم گذاشت.  یرا رو گرشیگرفت و دست دآمد و کنارم نشست، دستم را 
دوستتت ندارم ستتاخت خونه رو  نیهم یبرا زم،یدارم عز مانیا هاتییبه توانا-

 مونم. یبسپرم؛ منتظر م یا گهیدست فرد د
 اتاقها رفتم.  یرها کرد. به سمت راهرو یشدم، دستم را به سخت بلند

شما  میریم میا دارخودتون، پس فرد یببر خونه  فیبلند شو آرزو خانم، تشر-
 . ینشست نطوریهم
 بلند شد. شیاز جا نیمب
  گه؟یمنهم برم د یعنی نیا-

 و برگشتم. ستادمیراهرو ا اول
تنها  ،یجمع نکرد یچیتو هم ه دمیرو جمع کنم، قول م لمیخوام وستتتا یم-

 جمعه بهروزه.  لشیکه تمام وسا یکس
 .دیو بهروز هم بلند شدند. آرزو خند آرزو

 دادم و نگاهش کردم.  هیتک واریبه د ،یکرد رونیرو از خونه ات ب رسمًا ما-
مه اش اضتتطراب دارم، بر-  دیکنرو جمع  لتونیوستتتا دیبه جون آرزو ه
 لتایخ نیجمع کنه، تو هم که ع تونهینمرو هم  تییستتو نیکه هم نیمب. گهید
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شتتما رو هم  کیوستتا امیرو جمع کنم بتونم ب لمیمن وستتا دیحداقک بر ستتت،ین
 مع کنم.ج
 حال دستش را بلند کرد.  نیبه طرف در رفت و در ع نیمب
 من رفتم. -

 نه انقدر که نشنوم. یآورد ول نییرا پا شیصدا
 . میقد یزنم زنها-
  ؟یدوست ندار دهاشم،یمن از اون جد-

 به عقب خم شد و نگاهم کرد.  یراهرو شده بود، کم وارد
ست دارم، جد متیقد- ست دا دتیرو دو رم. نگران نباش، طالقت رو هم دو

 . دمینم
حرف حستتاستتم، تا به خودم بجنبم و به او برستتم در را  نیا یدانستتت رو یم

 رفت.  نییبست و از پله ها پا
 در واحدشان را باز کرد و نگاهم کرد.  آرزو

 .نوریا ایب یپس قربون دستت هر وقت تونست-
 نگاهش کردم. میدادم و م*س*تق هیاهار اوب در تک به
 . یرودار یلیخ-

 دست تکان داد.  میاز بهروز وارد خانه شد و با لبخند برا بعد
 .ریشب بخ-
 آرزو.  ینیکاب*و*س بب-
 زد. ادیپشت در فر از
 .ادیگربه کوره بارون نم یبه دعا-
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 لمیساو دینشست. بالبم  یاش لبخند رو یشگیهم یو حاضرجواب طنتیش از
را  یرا بشتتنوم، گوشتت یب یب یصتتدا دادم حیقبلش ترج یکردم ول یرا جمع م

 برداشتم و شماره اش را گرفتم.
×××× 

را  یب یب دمینگاه کردم، هر اه ستترو کشتت شتتهیبه پشتتت شتت یپله برق یاز باال
 بود.  ختهیوزنه آو میبود ستادهیکه منتظر امدانها ا یقیدقا ی. انگار به پادمیند

 یورتهاتم و صگذاش شهیش یرفتم. دستم را رو شهیو به سمت ش اوردمین طاقت
 شاد را نگاه کردم. 

 یدور از فشردگ هانهیوج شهیافتاد که م ک هم حانهیاشمم به ر یلحظه ا یبرا
 کرد. برگشتم و شتابزده به سمت یرا نگاه م یبود و خروج ستادهیجمع عقبتر ا

 رفتم. نیمب
  د؟یاریشما امدونها رو م رون؟یاشکال نداره من برم ب-

 گرشیبرداشتتت و کنار امدان د کیر یرا از رو شیو امدان ستترمه ا دیخند
 گذاشت. 

 راحت باشه. التیخ زم،یشما برو عز-
سرهیرفتم،  رونیکردم و ب پاتند سمت ر ک شتش به من ب حانهیبه  ود و با رفتم، پ

 .زدیشهره حرف م
 بردم.  شانیسرها نیگذاشتم و سرم را ب شانیشانه ها یرا رو دستانم

  د؟یهست یمنتظر کس-
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متر عقب پراندم، هنوز ثابت  کیشتتهره  غیج یشتتتند طرفم، صتتدابرگ هردو
 تو ب*ر*لم.  دیبودم که پر ستادهینا

رم ستت یو باال میکه پا به پا ییروزها یبو داد،یم یدوستتت یبو دم،یکشتت نفس
 ب*ر*ل پر از کتاب کیکه با  ییکرد به دانشتتگاه بروم. روزهاو کمک  ستتتادیا
  آمد سراغم، محکمتر ب*ر*لش کردم. یم
 دلم برات تنگ شده بود.-

 شد. شتریب شیرگیعقب رفت و نگاهم کرد، عقب تر رفت و خ یکم
 اشتباه گرفتم. د،یببخش-

 را فشرد.  میخنده و دستها ریزد ز بعد
  ؟یکرد کاریا ،یدختر محشر شد-

 گفتم حانهیطرف ر دمیارخ یکه م یزدم و در حال لبخند
 تو باشم.  هیکردم شب یم نیتمر-
 دم،یرا نفس کشتت یر*و*شتتش را باز کرد و من طعم خوش ستتادگآ* حانهیر

 بود که داشتم. یدوست نیو مهربان تر نیآرامتر
 . دیبود خورش یجات خال-

 هم اثر گذاشته بود.  شیصدا یرو یحت یشده بود، پختگ باتریز شیصدا
 آخ قربون صدات، از پشت تلفن معلوم نبود انقدر صدات پخته شده. -

 شانه ام گذاشت.  یدستش را رو شهره
 خودش جمع کرده. یبرا فتهیش یصدا کل نیآره، با هم-
رم ش نهمهیو ا یسالگ کیو  یمانند بود. س یب تشیسرخ شد، معصوم حانهیر

 بود.  یواقعًا م ال زدن
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 ...  یب یب یخوشحال  شدم ول دنشانیداشتم و از د دوستشان
 تاب اشم ارخاندم.  یب

 کجاست؟  یب یب-
را گرفته بودند و  دمید یجلو تیاشتتاره کرد، جمع کمتیبه نو  دیخند شتتهره

 . دمشید ینم
 .میبر ایشهروزه، ب شیپ رون،یب یمتوجه نشده اومد-
 یب یب یو من پشت سرشان پنهان شدم، جلو ستادندیو شهره کنار هم ا حانهیر

قرار آ*ر*و*شتتش  یو من ب شتتهیبود، م ک هم ی. نگاهش کردم، نورانمیدیرستت
 ستش را پشت سر آورد و دستم را گرفت. بودم. شهره د

  اد؟یخواد ب یدخترت نم ،یب یب-
 داد و از جا بلند شد. هیتک شیبه عصا یب یب

 دختر جون.  نمیبرو کنار بذار دخترمو بب-
وجودش خودم را به آ*ر*و*شش سپردم.  یرا کنار زدم و تشنه  حانهیو ر شهره

ه بودمش گذشت دهید کهیزمان. اهار سال از دمیسر در گردنش بردم و نفس کش
 نبود. انگار فقا یدل تنگم اصتتاًل کاف یکه برا یدو هفته ا یداریبود، آنهم د

 بسپارد و برود، محرمم کند و خودش برود.  نیآمده بود مرا دست مب
 و پرجان.  قیعم دم،یکش نفس

 . یب یبرم ب تیآخ قربون پر روسر-
 دخترم.  یخوش اومد زم،یخدا نکنه عز-
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ش تر شده بود، قامت میضخ نکشیع ی شهیب رفتم و نگاهش کردم، شعق یکم
 نشست.  میوقت در گلو یبغض ب شتر،یتر و اروکها صورتش ب دهیخم

  ؟یب یدلت برام تنگ نشده بود ب-
 . لبش یخطها راه باز کرد تا گوشه  انیو از م ختیصورتش ر یرو شیاشکها

 ود. تو ب شینبود مادر، همش دلم پ نجایمن که دلم ا-
 قیو عم نیخوش مادر گرمتر یب*ر*لش کردم و اشتتم بستتتم، بو محکمتر

 مادرتر بود. یاز هر مادر یب یو ب استیدن یآرامش دهنده  نیتر
 جدا شدم.  یب یشهروز از ب یباصدا

 بازگشتتون مبارو.-
 را پاو کردم و لبخند زدم.  میاشکها

 . دیآورد فیتشر دیدیممنونم، زحمت کش-
 رگشتم عقب.ب نیمب یصدا با
  اد؟یخواست استقبال زن داداشش ن یم ه؟یاش بوده، زحمت ا فهیوظ-

به مب همه به شتتهروز نگاه م نیمب م،ینگاه کرد نیبا تعجب  رد. ک یبا لبخند 
 . دیشهروز خند

  ؟یکن یم زیپسر، سورپرا یمعرفت یب یلیخ-
 شهروز را گرفت.  یجلو آمد و دست جلو آمده  نیمب
 نداشتم.  خبر ه؟یا زیسورپرا-

را ب*ر*ل  گریکه مردانه همد میکرد یو من هاج و واج نگاهشتتتان م شتتهره
 کردند. 

  شهروز گذاشت یشانه  یجلو آمد و دستش را رو بهروز
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 پسر؟  یاطور-
 بهروز گذاشت.  یشانه  یجدا شد و دستش را رو نیاز مب شهروز

  ؟یخوبم داداش، تو اطور-
 لند اعالم حضور کرد.ب ینتوانست تحمک کند و با صدا شهره

  د؟یشناس یرو از کجا م گریاه خبره؟ شما همد نجایا-
 . دیزد به سمت شهره ارخ یبرق م یاز شاد شیکه اشمها یدر حال شهروز

 محترم هم بهروز پسر عموشون. یآقا نیا نه،یمب نیا-
کرد کنار  یکه امدان جا به جا م یباربر یو خودش را از جلو دیخند بهروز

  دیکش
روز با شتته نیمن توستتا مب یعنی م،یباهم دوستتت بود میبود رانیا یا از وقتم-

 .میو شهروز رو جا گذاشت میآشنا شدم، بعدهم که ما رفت
 شد. کتریو نزد دیرا به هم کوب شیدستها شهره

شون و نم یمن م نیمب یگفت یسال م نهمهیا یعنی- ستم! الب یشناختم ته دون
 . دمیفهم یم واال دمیمن اسم بهروز رو ازت نشن

کرد  یآرزو که به در ستتالن نگاه م یو دستتت دور شتتانه  دیبلند خند بهروز
 انداخت. 

  از بس با معرفته-
 کردم.  نیانداخت.، رو به مب نییسر پا یبا شرمندگ شهروز

  ان؟یخانواده ات قرار نبود ب-
 نگاه کر.  یبه در ورود نیمب
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 باشند.تو راه  دیشا میدیما زودتر رس ان،یقراره ب-
ش همان ست بهروز ک ستش را از د . دیدو یو به طرف در ورود دیوقت آرزو د

و مادرش را  دیآرزو به آنها رس دهیهنوز به وسا سالن نرس ریشاهم یخانم و آقا
 .دیدر آ*ر*و*ش کش

رفتن و ماندن مردد مانده  نیبلند خودش را به پدرش رستتاند، ب یبا قدمها نیمب
با او همراه شتتتدم، بهروز هم  میازوب ریدستتتش را ز یب یبودم. ب نداخت و  ا

 کنارمان آمد. 
کرد و من داشتم داار  یدائم پرواز اعالم م جریشد، پ یهمهمه قطع نم یصدا

 را فشردم تا از فشار سرم کم شود.  میاشمها یشدم. کم یسر درد م
از  نیبهروز جلو رفت و با عموجون که تازه مب یول میستتتادیقدم عقب تر ا دو

 آمده بود دست داد. رونی*و*شش بآ*ر
صتتورتم  یجون به طرفم آمد و من فاصتتله را کم کردم، دستتتش را رو شتتهرزاد

 . دیکش
شت وب کم متوجه انقدر تغ یخوش اومد- شده بودم، اگر  رتییدخترم، از پ ن

 شناختمت.  ینم دیداد شا یآرزو نشونت نم
 اش گرم شدم.  لبخند آ*ر*و*شش را باز کرد و من در آ*ر*و*ش مادرانه با

 بودم.  یناراض زمیاز همه ا یکه روز یمن یدلگرم کننده بود برا شیحرفها
 دیدست دور شانه ام انداخت و به طرف عمو جون ارخ نیمب
 هم عروستون. نیبابا جون، ا ایب-

 ام نشست و دستم را گرفت. یشانیپ یگرم عمو رو ی ب*و*سه
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 یکه هستتت یزیا یبرا ه،دیبه گوشتتم رستت تهاتیموفق فیتعر ،یخوش اومد-
 کنم دخترم.  یبهت افتخار م

 رانگید فیاز تعار یهنوز گاه یروح راتییانداختم، با تمام تغ نییرا پا ستترم
 شدم. یخجالت زده م

 ممنونم عمو جون.-
 بابا. یبهم بگ دیبا گه،ینه د-

که  یاز پدر دم،یکه از پدرم ند یکرد. محبت یقطره قطره در دلم نفوذ م محبتش
 دخترش هستم. دینکرد مبادا مجبور شود بگو یمعرف چکسیبه همرا 

 اشم بابا جون.-
××××× 

س صبح به خانه ر شان رفتند ولمیدیساعت اهار  شهروز به خانه  شهره و   ی. 
نهیر بدتر حا مد.  نه آ به خا ما  بود،  نیاز مب یخداحافظ یلحظه لحظه  نیبا 

وم انقدر حالم بد بخواهم از او جدا شتت یکردم وقت یاصتتاًل فکرش را هم نم
 شود. 

 لبخند زنان نگاهم کرد. نیمب
 . یخانوم گهیخوب باش د شت،یپ امیفردا م-

 دادم.  هیرا باال گرفتم و به اهار اوب در خانه تک سرم
 بدم؟ فقا خواب آلودم. گهیم یک-

 ام زد.  ینیب یسبابه اش را رو انگشت
 بانو؟  یدیم یمرخص یحاال اجازه  ؛یباشه، تو خوب-
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 و نگاهش کردم ام را از در برداشتم هیتک
 نره. ادتی ،یایب یقول داد-

 دستم نشست.  یرو شیرا گرفت و لبها دستم
 هستم.  نجاینشده ا داریاز خواب ب-
 برو به سالمت. -

ستش سر ریرا از ز د ست ا یم خت،یرا به هم ر میام رد کرد و موها یرو  نیدان
 کند.  یم ام یکار عصب

 نکن.  ن،یمب-
 رفت و در را باز کرد. نیسمت ماش به
 . یکنم تا عادت کن یانقدر تکرارش م ،یحساس باش زیا چیه یرو دینبا-

 کردم. میرفتم و رو به آقا سل نیماش کینزد
 . دیمنزل، امروز مرخص دیببر فیتشر دیتون یم دیرو رسوند شونیا-

ش را دست شد و نیسوار ماش نیمبرا روشن کرد،  نیتشکر کرد و ماش میسل آقا
 باال برد. 

 خداحافظ.-
 خدانگهدارت. -
ش یوقت تا سخت بود ند دیچیپ ابانیبه خ نیما که هر  یمرد دنینگاهش کردم، 

 روزم را با او سر کرده بودم. 
به روز ذهنم  عیستتر یلیکه خ یبا لبخند نگاهم کرد، روز یب یکه ب یرفت 

 . ندیرا بب نیاهار سال از آن گذشته بود. آمد که مب
  ؟یستش داردو-
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 انداختم.  نییرا پا سرم
 یتخت جابجا شدم ول یلرزانش اانه ام را گرفت و سرم را بلند کرد، رو دست

 جرات سر باال آوردن نداشتم. 
 منو نگا کن. -

بود، آرامش  یخنده بود، شتتاد شینگاهش کردم، ته اشتتمها یبود ول ستتخت
 بود. 

 جواب سوالمو بده. -
 . دمیرا شن قشینفس عم یسرم را تکان دادم، صدا فقا

 ترسم.  یم یول-
 داد و برگشت طرفم.  هیرا به تاج تخت تک شیگره خورد، عصا شیابروها

 ؟یواسه ا-
 دونم. ینم-

 دهیرساشم من ت یو بهمن ول نیمب نیتفاوت بود ب ایدن کیدانستم،  ینم واقعاً 
 و نه از روحم.  شدیترس نه از قلبم کنده م نیبود و ا

پسر و  نیا نیب رهیتوف ایدن هی ه؟یاه جور پسر یاله ملتفت نشداهار س نیتو ا-
 خبر.  یاون از خدا ب

س سر سها یتکان دادم، ک گفتم و  یم دی. بامیبگو شیبرا میبود که بتوانم از تر
 کند. یمرا آرام م اتشیتجرب یبا جادو یب یدانستم ب یشدم. م یم سبک

 . ستین دست خودم یول ،یب یدونم ب یم-
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روز  هی یفکر کن زایا نیبه ا یادیز یاگر بخوا گم،یم یا نیبب ریبگگوش --
تو وا م نتونه اونو بهت  کس چیکه ه یانقده ازش دور شتتد ینیب یم یکن یِاشتتِ

  برگردونه
 یب یگذاشتتت و با دستتتها میپا یخواستتتم جواب دهم که دستتتش را رو یم

 جانش فشار داد.
اطر خدا مادر و بچه رو به خ یلو یدیملتفتم که ترستت ر،یگفتم فقا گوش بگ-

به هم ندارن؛ تو ارا  یتیکه مربوط ییکنه، اه برسه کسا یهم سوال جواب نم
 اد؟یکه خدا رو خوش ن یکن یکار دیبا
ست اطور از تعال یخوب م یب یب ستفاده کند، برا مشیدان ا قرآن که ب یمن یا

ه در نماز باا یکه از اهار سالگ یبزرگ شدم، من هیسجاد فهیو صح حیو مفات
دا خ امدنیگرفتم خوش ن یم ادیو نماز خواندن  ستتتادمیا یم یب یستتر کنار ب

سم  یبرا یلیدل چیبود، و واقعا هم ه نیسنگ شاتر من به  نیبه قول مب دینبود. 
 کرد.  ی. سرم را بلند کردم، با لبخند نگاهم مترس عادت کرده بودم نیا

روز تو رو  هیکه  ستتتین یاون مو باهاش اختالط کرد دمیکه من د یپستتر نیا-
که  یو دوستش دار یکن یرسه که انقده بهش عادت م یروز م هیکنه،  مونیپش

 .یندار شویروز دور هیطاقت 
  شود یکه اقدر وجودش باعث آرامشم م دمیواقعًا همان شد و من تازه فهم و

بود  دهتاسیدر درگاه ا یب یبرگشتم، ب اطیخاطراتم را جمع کردم و به ح ی سفره
شا صا باال رفتم یورود یکرد. از پله ها یم میو تما شت و  شیع سا گذا را و

 داد.  هیهر دو دستش را به آن تک
 . ادیبرو بخواب دختر، فردا م ایب-
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و در آ*ر*و*شتتش فرو رفتم. دستتتش را  اوردهیبودنش طاقت ن دنش،یذوق د از
 . دیپشتم کش یرو
  ه؟یاته کله صبح-
 ذار بوت کنم. ب ،یب ینکن ب تمیاذ-

 کرد و من با آرامش سر در گردنش فرو بردم.ب*ر*لم  محکم
×××× 

ست با شد ول یرو یحرکت د سبک  انقدر خواب آلود بودم که  یگونه ام خوابم 
شتم به خواب م شدم و دوباره دا  میابا حرکت موه نباریرفتم که ا یفقا جابجا 

ورد، خ یبه دست کس را کنار بزنم که دستم میشدم، دست بردم مو ارتریهوش
 در جا اشم باز کردم و نشستم. 

. هنوز زمان و دمیکشتت ینفس راحت دنشیعقب رفت، با د یجاخورده کم نیمب
 بود.  فتادهیجا ن میمکان برا

  ؟یکن یم کاریا نجایتو ا-
به  نیآرزو با بهروز ازدواج کرد و مب یمن را نداشتتت، از وقت یخانه  دیکل نیمب

 خودش را داشت. یخانه  دیفقا کل یل رفت، هر کساو یدر طبقه  یتییسو
تش تخت نشست و انگش نییپا دیشزلون سف یبا تعجب نگاهم کرد، رو نیمب

 نطوریمخمک بنفش، رد انگشتتتش جا ماند. حرف نزد و من هم یرو دیرا کشتت
 بودم .  یب یب یروشن شد. من در خانه  می، تازه مکان برانگاهش کردم

 اش لبخند زدم.  یو به خوش قولافتادم  شبشیقول د ادی
 نبود.  ادمی دیببخش-
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 نگاهم کند.  نکهیبدون ا دیکش یمخمک خا م یرو نطوریهم
اشم  ریکردم از ز یکه پتو را تا م نطوریکنار زدم و بلند شدم. هم میرا از رو پتو

 نگاهش کردم. 
  ؟یباهام حرف بزن یخوا ینم-

شد و پ سرش شروع به تارا بلند کرد و نگاهم کرد، بلند  ستم گرفت و   تو را از د
 کردنش کرد.

 که؟  یدیبه کار، شن دیکار نکرده را نبر گنیم-
  پا انداختم یتخت نشستم و پا رو یرو دم،یخند بلند

 بود.  یب یب یاز اون ضرب الم لها-
 تخت گذاشت و کنارم نشست.  یرا در کشو پتو

  رم؟یشما پ یبرا یبگ یخوایم-
 که قلبم بهش بله گفت.  یهمون ،ینیمن مب یبرا یریو پ یجوون یتو تو-

 شانه اش گذاشت.  یشد، سرم را رو کتریرا دور شانه ام انداخت و نزد دستش
قلب  برام قوت میآپارتمان بود کیتو  نکهیاقدر دلتنگت بودم، ا یاگر بدون-

 حاال ... یبود ول
 گذاشتم. شیپا یرا رو دستم

 سخت بود. یلیمنم خ یبرا-
صورتم ضربان قلبم را باال  یاجزا یلند کرد و نگاهم کرد، نگاهش رورا ب سرم

ستها شتها یرا رو شیبرد؛ د شت و انگ سر داد ب شیصورتم گذا  م،یموها نیرا 
شتها شمها شینوازش انگ شد، دل به نوازش وجودم  شیآرامم کرد. ا سته  که ب

 دادم.
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×××× 
ستم را ز یب  ی. بدادم هیشپزخانه تکآ زیاانه ام زدم و آرنجم را به م ریحوصله د
ت و رف یسمت و آن سمت م نیبه ا عیکردم که فرتوت تر اما سر یرا نگاه م یب

 کرد.  یغذا آماده م
ش یخوا ینم- شب خونواده  یکمکم کن یبلند   انیشوهرت م یدختر؟ م اًل 
 .نجایا

 شدم و به طرفش رفتم بلند
  کنم؟ارکینکن کار خودمه، ا یگیخوام بکنم م یم یمن که هر کار-

 گذاشت.  میروبرو زیم یرا رو دیسف یبشقابها
 .زیانقده هم زبون نر ز،یرو م نیرو بچ نایبرو ا-

هنوز  دنشیروز و شتتب د میماه و ن کیرا برداشتتتم و نگاهش کردم.  بشتتقابها
 کردم امروز روز آخر است.  یباورم نشده بود؛ هر لحظه حس م

گاهش کانتر گذاشتم و ن یبها را روو برگشتم، بشقا ستادمیدر آشپزخانه ا یجلو
 کردم.

 فقا.  میخوند تیمحرم غهیشوهرت؟ ما ص یگیارا م ،یب یب-
خانه و آن  نیبه ا یب یب یستتال بود همپا یکه ستت یستتماور ریشتت ریرا ز یقور

 خانه رفته بود گرفت. 
 .گهید یداره؟ زنش میَ ریمگه توف-

انم نگر یحس کیشدن،  یراه بود تا رسم یلیهنوز خ یبود ول نیحسم هم تمام
 .ستیدانستم ا یکرد که نم یم
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 لفظ استفاده بشه   نینشده از ا یخوام تا رسم ینم یول ،یب یفرق نداره ب-
 سماور گذاشت و برگشت سمتم.  یپر شده را رو یقور

ه بعد ب نیگفتم از ا د،یکه حالل شتت دیبخون غهیکه گفتم صتت شیاار ستتال پ-
  ؟یکرد دایپ یبه اسم شوهر آلرج یزگتا ،ینگفت یزیشوهرته، اون وخت ا

 خنده ام را کنترل کنم، جلو رفتم و ب*ر*لش کردم.  نتوانستم
 .ینه، آلرژ یقربون طرز حرف زدنت برم من، آلرج-

 کرد لبخندش را کنترل کند.  یاز خودش دور کرد و سع مرا
سه من ادا ینمخبه، خبه؛ - ص یخواد وا ش ،یکرده ها رو درار کیتح  ،یدکتر ب
 دمشیکشتت یکه با اوب از باال درخت م یدیهمون خورشتت یرفستتولم بشتتپ

 . نییپا
 شد، طعم نگاه مهربانش را حس کردم. شتریخنده ام از لفظ پرفسول ب شدت
 گذاشتم.  دشیسف یگونه ها یرا رو میدستها

ا شتتم یپا ریهم من رو بشتتناستته خاو ز ایپرفستتورم بشتتم، دن چ،یدکتر که ه-
 شگلت برم. خو یهستم قربون اون اشما

 .دیکش میموها یمهربانش برق زد، دستش را رو یاشمها
 جون دلم. یدخترم، سالمت باش یزنده باش-

××××× 
 تونه کمکتون کنه.  یم دیشرکت رو راه بنداز دیاگر خواست گهیشهروز م-

و فکر کردم اگر شهروز و شهره  دمیدست کش یب یب یمیقد یصندوقچه  یرو
آنها در  یما بود، تجربه  یبرا یردند شتتتانس خوبک یهم با من و آرزو کار م

 باشد.  یتوانست کمک بزرگ یم رانیبازار ا
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 بودم نشستم. دهیخر شیکه خودم برا یب یب یتگزاس یصندل یرو
ثبت شتترکت رو انجام  یداره کارها نیمب م،یگرد یدنبال جا م میما تازه دار-
و ر سکیر نیتونم ا ینم یول دی. واقعًا دوست دارم که شما هم با ما کارکندهیم

 و شرکت ما هم نتونه جوابگو باشه.  دیایو ب دیکه کارتون رو ول کن رمیبپذ
 .دیو خند دیتازه مش شده اش کش یموها انیم یدست شهره

نداره، من که صتتددرصتتد با توام؛ شتتهروز هم بهمون  یبه تو ربط گهید نیا-
 ما.  شیپ ادی. مطمئن که شد مرهیتا شرکت پا بگ کنهیکمک م

  ؟یمطمئن-
 . دیرا به هم کوب شیشد و طبق عادت دستها بلند

 بابا.  میبگرد میبلند شو بر-
ر تماس گرفتم که اگ حانهیام را برداشتتتم، با ر یاتاق رفتم و مانتو و روستتر به

ست دارد با ما ب شب مهمان دارد و نم دیایدو م آرزو ه د،یایتواند ب یو گفت که 
  .میشد یمن و شهره راه نیبهروز بود. بنابرا یکردن مطب برا دایپ ریدرگ

ش هنوز صدا نیتو ما سته بودم که  ش شناختم، ا نیمب یقدمها ینن و  ادمستیرا 
 برگشتم سمتش

شلوار ج نیکت تک طرح ج با شنش ت نیو  شده بود که پشیرو سپرت   انقدر ا
 آمد. یتر به نظر م نییسنش الاقک پنج سال پا

 گذاشت.  راهنشیپ بیج را در نکشیشد، ع کیلبخند نزد با
 من، کجا ان شالله؟  ینایسالم آو-
 باال رفت.  میابروها 
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  ؟یا-
 شد و خم شد.  کترینزد

 تونم برسونمتون.  یم د؟یبر یم فیسالم شهره خانم، خانمها کجا تشر-
 هست، ممنون.  نیسالم، ماش-
 . ندیما را بب یخم کرد که هر دو یو سرش را کم ستادیا

 . دیکن یدر خدمتتون باشم خوشحالم م دیاگر اجازه بد یلدونم هست، و یم-
گفت،  نیبودم که مب یاستتم جیو من هنوز گ دیمن ارخ ینگاهش رو شتتهره

 بودم. دهیکه تاحاال نشن یاسم
 .نیمب یروبرو ستادمیکمربندش را باز کرد و من ا شهره

  ه؟یک نایآو-
 فشرد.  یگذاشت و کم میدو ابرو انیسبابه اش را م انگشت

 شیهم آهنگ اسم رو دوست دارم هم معن ،یخیاسم تار هیذهنت خرابه بانو، -
 رو.

با  نیمب ،ستادیا نیمب نیفاصله گرفت و کنار ماش نیما از ماش یراحت یبرا شهره
 در را باز کرد و شهره سوار شد. موتیر
 دوستت.  یحاال، زشته جلو میبر ایب-
 او همقدم شدم. با
  ؟یا یعنیخب -

 در را گرفتم. ی رهیده رفت و من دستگدر رانن سمت
 اش عشقه.  گهید یو معنا ییدختر پاو؛ اهورا یعنی-
 دستش را دراز کرد، دستش را گرفتم.  نیسقف ماش یباال از
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  ؟یستیمگه ن-
 عشق؟  ایدختر پاو  ؟یا-
 هر دو. -

ش سر شق را به خوب یمرد ی فتهیکج کردم و لبخند زدم، من   یم یبودم که ع
 رابیکرد و س یم قیبودم که هر لحظه به قلبم تزر یحس یتشنه  شناخت و من

 .شدمیم
 رو برو از همسرم بپرس.  نیا-

هم قرار شتتد به مرکز شتتهر  یو ستتوار شتتد و من به دنبالش. با همفکر دیخند
ساختمانها تاً یو نها میبرو شتن و  ساعتها گ د دو واح دنیمختلف را د یبعد از 

د که بو نیساختمان در ا یکردند؛ خوب یا معرفهم بود را به م یبزرگ که روبرو
 ستیباالتر از دو دشخلوت بود. هر واح یدر کواه ا یدر مرکز شهر ول قاً یدق

شمها شه اش فوق العاده بود. ا شاد یمتر بود و نق و من  زدیبرق م یشهره از 
شحال بودم. با د ستم را  یکه م یزیهمان ا دمیواحدها فهم دنیواقعًا خو خوا

 ام. کرده دایپ
قول هر  تاً یبپرسد با مشاور امالو وارد گفتگو شد و نها یسوال نکهیبدون ا نیمب

 دو واحد را گرفت.
×××× 

 را بلند کردم. میخم شدم و صدا کیکالس ییطال ینرده ها یاز باال
 . نیزم یآقا مراقب باش اون تابلو رو ننداز-
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ستها شهره ستم دور نرده قالب کرد و آو شید شانه  زانیرا کنار د شتابزده  شد، 
 را گرفتم.  شیها
 دختر.  یفتیاالن م-

 و برگشت به طرفم، دستش را به طرف واحد سمت اپ گرفت. دیخند
 ی قهیو ستل یمشتک دیستف ونیپارو و دکوراست یویبا و رهیواحد آفتاب گ نیا-
 .نیمب
 واحد سمت راست اشاره کرد. به
و  دیو ستتف یمان الجوردو مبل یو آب دیستتف یبا نورپرداز ک،یواحد رمانت نیا-

 آرزو جان.  ی قهیسل
  آمد اشاره کردم یآخر را باال م یکه داشت پله ها یزدم و به مرد هینرده تک به
 واحد سمت اپ.  دشونیلطفا ببر-

 و من رو به شهره کردم.  دیچیداخک واحد پ مرد
 خب؟ -

 .دیکش نیزم یزد و کف کفشش را آرام رو هیبه نرده تک کنارم
 خواد، بهم برخورده.  یدلم م یمن ا دیکس از من نپرس چیخب ه-

ا باال که از پله ه نیام را از نرده برداشتم و سرم را به عقب خم کردم و به مب هیتک
خواستتت برود اگر آنجا  یم ییبود که اگر جا بیآمد اشتتم دوختم. عج یم

ستفاده م یطبقه  سور ا سان ز پله ادوم  یکرد، تا طبقه  یسوم به بعد بود را از آ
 آمد.  یباال م

 . نجایا ختیو ر دیرفت و خر نیآرزو خودش با مب دن؟یمگه از من پرس-
 کرد و با لبخند به طرفم آمد.  یآخر را ط یطبقه  مین نیمب
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 . زمیسالم عز-
ده ش یاش که خاک یشرت مشک یاش نگاه کردم و به ت ختهیبه هم ر یموها به

 ت، نداش یاندان تیموفق یکند ول کرده ظاهرش را مرتب یبود. معلوم بود سع
شمم به الله  نگران شش که کم یشدم. ا خون آلود بود افتاد، قلبم فرو  یگو

ض ی. هر فکرختیر سرم هجوم آورد، بهمن، موکک نارا شوه  ،یبه  ستان ر داد
 مجرم خالفکار و ...  ر،یگ

 شدم.  کشینزد
  ن؟یشده مب یا-

 شد و دستم را گرفت. میقفک اشمها نگاهش
 نشده.  یچیه ؟ینترس هشیم-

 از درد در هم رفت.  شیگوشش را گرفتم که ابروها یرا آزاد کردم و الله  دستم
  ؟یچیه یگیم نیبه ا-
 خب حاال نکش. -

 رفت. نییاز پله ها پا شهره
 . ارمیب رمیهست، م هیاول یجعبه کمکها نیتو ماش-

ست ظاهرش را  یبردارم که م نینگاهم را از مب نکهیا بدون  یحفظ کند براخوا
اش به شهره دست برداشت  یاز نگاه ظاهر نیشهره سر تکان دادم، باالخره مب

 و نگاهم کرد. 
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 یعده ازش ناراضتت هیبرد که  هیپرونده بود و  نیاول ستتتت؛ین یچیه زم،یعز-
سرم، منم کم ختنیسه نفر ر رونیبودن؛ از دفتر که اومدم ب م؛ شد یزخم یرو 

 .ستادمیروت ا یکه سالم جلو ینیب یم
اهار گوش وستتا مبلها  زیم یرا رو هیاول یکمکها یشتتهره وارد شتتد و جعبه 

 گذاشت. 
 یالشست و با نیرا با بتاد نیمب یرا گذرانده بود. زخمها هیاول یکمکها ی دوره
 بود پانسمان کرد.  قتریعم یرا که زخمش کم شیابرو

 نشستم و دستش را گرفتم. کنارش
  ؟یدرد دار-

 یستتاعتها عقربه اش از اپ م یاعت بزرگ که برعکس همه داد و به ستت هیتک
 و اعدادش هم برعکس بود نگاه کرد.  دیارخ

  ه؟ینجوریارا ا نیا-
 به ساعت انداختم و دوباره نگاهش کردم.  ینگاه مین

شتم خر- ستش دا شکل دیسف دم،یدو ست به ا یم  بحث رو ومد؛یم نجایهم ه
  ؟یعوض نکن، درد دار

ش مین یدونفره  یشد و کاناپه  بلند  یگاتاق بزر یا شهیست را دور زد و به در 
 که مخصوص طراحان بود نگاه کرد. 

 الزم بود؟  یطراح زیو م یشاس نهمهیا یواقعًا اول کار-
 طرفم. دیو نگاهش کردم، ارخ ستادمیا شیشدم و روبرو بلند

  نا؟یآو ینگران نباش شهیم-
 دوست داشتم.  بردیکار م را که گه گاه و در لحظات حساس به دمیجد اسم
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 . ارمیبرات مسکن ب یدرد دار-
 گرفت، وجودش را به کک فراموش کرده بودم.  نیمب یمسکن را جلو شهره

پرستته که  یانقدر م یرو بخور، اگر درد هم نداشتتته باشتت نیلطف کن ا نیمب-
 رو بخور جونت رو راحت کن.  نیا ،یکن یاحساس درد م

 شد.  نهیداد و دست به س هیتک یا شهیبه اهاراوب در ش نیمب
 من درد ندارم، ممنون.-

 گذاشت. شهره فاصله گرفت.  ینم یگونه اعتراض باق چیه یجا حالتش
  اد؟یکه م حانهیبه شهروز زنگ بزنم، ر رمیم-

 را بلند کردم که به گوشش برسد. میصدا
 .ادیمدارو رو قاب کنه، م یو بره همه  رهیرفته اصک مدرکش رو بگ-

××××× 
شد شه ک ه کردم ک یبهروز را مرور م یالیبودم و طرح و ستادهیا یاخک اتاق نق

شت د شد؛ از پ صدا وارد دفتر  سر و  نگاهش کردم که  یا شهیش واریبهروز با 
به  دیجد یبه منشتت یستتالم مدن بهروز  به طرف دفتر من رفت.  از آ داد و 

آرزو  لاقرار نانوشته واحد سمت راست شد م کیواحدمان تعجب کردم، طبق 
شد و واحد  یاتاق برا کیو  یداخل یو کاًل گروه طراح سابدار در نظر گرفته  ح

 کیکو یو البته اتاق مخصوص برا یو نقشه کش یگروه معمار یسمت اپ برا
 . ریشاهم نیشرکت، مب

شه دور کردم و کم ارار صور و ستادم،یعقب ا یرا از نق د که قرار بو ییالیاز ت
 نشست. ساخته بشه لبخند به لبم 
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شک یمبک ارم یرفتم. بهروز رو رونیاتاق ب از سته بود و  یم ش سالن ن سا  و
 نکهیبدون ا زد،یآورده بودم را ورق م ایتالیکه از ا یمعمار یاز مجله ها  یکی

 سر بلند کند لبخند زد. 
 سالم از ماست خانم دکتر.-

 نشستم  شیرفتم و روبرو کیرا ورق زد و من نزد مجله
 دکتر.  یاسالم از منه آق-

 را برگرداند طرفم. شیرا تا کرد و رو مجله
 خوام.  یرو م نیمن ا-

 دوبلکس انداختم و سر تکان دادم.  یالیبه و ینگاه
 دکتر.  یآقا شهینم-

 داد. هیگذاشت و به مبک تک زیم یرا رو مجله
 که کنجکاوم.  یدون یم یبپرسم ارا، ول دیقاعدتًا برحسب اعتماد نبا-

ستم را ز هیک تکخودش به مب م ک ا که مو ر ی رهیگ یشالم بردم و کم ریدادم، د
شک کردم. هم شده بود  سردردم  سرم را تکان م نطوریباعث  دادم تا اند  یکه 

 نجات دهم جواب دادم. رهیتارمو را از انگ گ
 باشه.  دیتقلکدوم از کارهام  چیکارم و اصواًل ه نیاولاون دوست ندارم -

ثابت ماند.  شیآزار ستترجا یب یمحکم ول رهید شتتد و گمو آزا یتارها باالخره
 و نگاهش کردم دمیجلو کش یشالم را کم

  ؟یواقعًا به من اعتماد دار-
 جا به جا شد و لبخندش گرمتر شد.  یکم
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به  اسیکه مرمت کل یبه کس شهیبه شخص خودت اعتماد دارم م نکهیجدا از ا-
 اشت؟ اعتماد ند سپارنیاون عظمت و قدمت رو بهش م

ر اند نف ادیو داد و فر نیسنگ نیماش یجواب نداده بودم که با سر و صدا هنوز
زرگ را ب ییشتتدم که تابلو ینیپشتتت پنجره رفتم و متوجه ماشتت دم،یپر میاز جا

 ما برساند. یساختمان اهار طبقه  یکرد تا به باال یحمک م
سر تابل ستادهیتک نفره ا یها کیجرثق یدو مرد رو  رض و را که به عبودند و دو 

 ساختمان بود گرفته بودند. 
 ؟  هیاسم شرکتت ا ینیبب یبر یخوایشرکته ، نم یتابلو-
 یکه امضتتا کردم رو یهر برگه ا ریاستتم شتترکت را انتخاب کرده بود و ز نیمب

تابلو آماده نشتتده در مورد استتمش  یاستتمش را پوشتتاند و قول گرفت تا وقت
کاو با شتتتاد یکنج مد.  یجبه طرف خرو ینکنم .  بالم آ رفتم و بهروز دن

که رد  یداخل یواحد طراح ی. از جلو ستتتمیمنتظر آستتانستتور با خواستتتمینم
 بهروز صدا بلند کرد  میشد

 شرکت .  یتابلو ینظاره  یبرا دیاریب فیتشر ونیخانمها و آقا-
سراز از صدا ریپله ها  سرم م یشدم و  شت   نییکه با دو به پا دمیشنیپاها رو پ
 زد  ادیرزو فر. آ ندیآ یم
 .  شینیزودتر از من بب کنمیحاللت نم-

س خنده س نهیکنان طبقه اول را هم رد کردم که  خند شدم . با لب یب یب ی نهیبه 
 نگاهم کرد 

 مبارکت باشه دخترم -
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 .  رفتمیبود . آ*ر*و*شش را با جان و دل پذ یدلگرم ی هیما بودنش
 مال شماست  نجایود . انب یکه شرکت دی، اگر شما نبود یب یممنونم ب-
فت . دستتتت لرزان و اروو خورده اش را   فت و دستتتم را گر له گر فاصتت

  دی. دستش را کش دمیب*و*س
 کردم حقت بوده .  ی. هرکار دمیکارو نکن خورش نیا-

 . تازه متوجه صف پشت میرفت رونیانداختم و با هم از در ب شیبازو ریز دست
شهروز . آرزو و  شهره و  شدم .   یاحقیسپهر  یو آقا حانهیبهروز و رسرمان 

 بودند. ستادهیشهروز بود پشت سرمان ا یحسابدار شرکت که از آشناها
داده  هیآن طرف کواه تک واریکه به د دمیرا د نیآمدم مب رونیاز ستتاختمان که ب

 یبود که حس کردم او حت قیشتتده بود، لبخندش انقدر عم رهیبود و به تابلو خ
عشق کم بود. به طرفش  قش،یتمام احساسات عم یبرااز من هم شادتر است. 

بدون ا کهیرفتم،  ند دستتتش را دراز کرد  و من  ن گاهم ک را گرفتم و  دستتتشن
 زدم.  هیتک واریکنارش به د

  ش؟یدید-
 لبخند زدم.  زدیم یکردم و غرق اشمانش که در نور آفتاب به قهوه ا نگاهش

 اول نصب بشه بعد. -
ستم شرد، به آرزو ک د سا کواه باال و پارا ف سع دیپریم نییه و  یم یو بهروز 

 . یمیدوست قد نیا شدیکرد کنترلش کند نگاه کردم، بزرگ نم
ز خوش ا نهمیدانستم ا یبود نشست، م نیکه کنار مب یا هیاهار پا یرو یب یب

پا نیمب یهایفکر با خودش اهار  ا که ستترپ یب یب یبرا اوردیب هیاستتتت که 
  ستد،ینا



wWw.Roman4u.iR  596 

 

رد ک یکه تابلو را نصب م یدستگاه یش غرق لذت شدم. صداتوجه نهمهیا از
 کر کننده بود. 

به درخت یکم  یتتر مراح نطوریزدم، ا هیبود تک نیمب یکه روبرو یجلو رفتم و 
 بود.  رهیهنوز به تابلو خ دمش؛ید
 ... نیمب-

 از تابلو اشم برداشت و نگاهم کرد.  باالخره
 جانم؟ -
 ممنونم.-

ستش زاو یت بود، زانوغرق لذ شیبایز لبخند شش به د هیرا  واریشد و کف کف
  فرو برد و دوباره به تابلو نگاه کرد شیبهایخورد، هر دو دست را در ج هیتک
 تعارف کنم؟ -
 نه.-
 تشکر نداره.  نیآرزوهام تالش کردم، ا یپس نگو ممنونم، من برا-
 یند روخبود. لب تیسر برگرداند و نگاهش کرد، نگاهش سرشار از رضا یب یب

 . دیکش نیمب یبازو یلبش نشست و دستش را رو
 کنه.  رتیپسرم، خدا عاقبت بخ یش ریپ-
ا ر یب یستتر ب یبود خم شتتد و رو ستتتادهیستتر برگرداند و همانطور که ا نیمب

 .دیب*و*س
 جان.  یب یممنونم ب-
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 یواز ر شینگاهم کرد و پا نیفرو نشست. مب اهویدستگاه قطع شد و ه یصدا
 دستش را باال برد. و نفس تازه کرد،  ستادی. صاف انییرد پاسرخو وارید
 . ینیبب یتون یحاال م-
را به ستتمت ستتاختمان  میو رو ستتتادمیا نیاز درخت فاصتتله گرفتم و کنار مب 

د "شرکت نوشته شده بو شیرو دیبزرگ که با رنگ سف یمشک یبرگرداندم. تابلو
 جان گرفت. میاشمها ی" جلونایگستر آو هیسا

مه کردم، حس خوب ریرا ز نایآو استتم  ،ییجا یدان یم یدارد وقت یلب زمز
دور از  یتوان یهست که م یکس یدان یداند؛ م یتورا محور عشقش م ،یکس

 .یریکنارش آرام بگ تیتمام دغدغه ها
 .دمیزمزمه اش را شن یصدا

  ؟یدوستش دار-
 دادم.  هیپشتم بود تک شهیکه هم ییزدم و به او لبخند

 رم. دوستت دا-
 سرم گذاشت.  یاش را رو یشانیسکوت کرد و بعد پ یکم

 . یگیرو م نیبار اوله ا-
 نایماندم. استتم آو رهیخ دیستتف ی هیبزرگ با حاشتت یمشتتک یو به تابلو دمیخند
 . دیر*ق*ص یم میاشمها یجلو

  ؟یگفت یلیتو خ ستین-
 را حس کردم. لبخندش

 کنه.  یدوستت دارم، ثابتش م گهیمرد که نم-
 .یب یب یگره خورد، همه به داخک ساختمان برگشته بودند، حت میاابروه
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 کنه؟ یثابت م زهایا نیرو ا یمردونگ گهیم یک-
جدول گذاشتتت و  یرا رو شیپا کی. ستتتادیاش را برداشتتت و کنارم ا یشتتانیپ

 نشست.  شیزانو یاش رو دهیطرفم، دست کش دیارخ
صره برابذار اند ت ،یمن رو به هم زد نیقوان یتو که همه - شت یا تب ه خودم دا

 باشم.
  ستادمینفس به نفسش اشدم،  کشینزد

 اگر من دوست نداشته باشم؟ -
شمها رهیخ شمها میبه ا شمها یرو شینگاه کرد، ا . لبخند دیارخ یم میا

 زد.
 رسه نه به ذهنم.  یاعمال قدرت نکن کواولو، زورت نه به دلم م-

 .دمیو خندان به طرف ساختمان دو برگشتم
 کنم.  یدرستت م ر،یشاهم یآقا یر کردفک-

کرد و وارد ساختمان شد، سوار آسانسور شدم  یزنان عرض کواه را ط لبخند
ت زده به در و دس هیتک دمیو او از پله ها باال رفت. در آسانسور را که باز کردم د

 .  ستادهیا نهیبه س
قدرت کن- مال  تت دارم ول یاگر قراره اع فاده کن، دوستت نت استتت از  یاز ذه

 .یبا منطق مجابم کن یبتون دیبا اد،ینمکه بشه ابزار خوشم  یاحساسات
نار کمرش رد کردم و کف دستتتم را رو کشینزد در  یشتتتدم، دستتتم را از ک

شم دوخت، گاه سرد به من ا سر باال کردم و نگاهش کردم. خون شتم.   یگذا

http://www.roman4u.ir/


 599 فردا زنده میشوم

 یکه حس م شتتدیشتتناستتد، انقدر نگاهش دور م یمرا م کردم یشتتک م یحت
 همسرش، محرمش، عشقش، عاشقش.  دم،یمن خورش اورمیب ادشی دیدم باکر
 کنار؟  یبر شهیم-

 اانه ام گذاشت و سرم را بلند کرد.  ریرا ز دستش
 مشکک کجاست؟  ،یرو خانوم، من دوستت دارم، تو دوستم دار نکارینکن ا-

 نگاهش کردم. میرا برداشتم و م*س*تق دستم
 . دمیکه د یهست یآدم نیترنفوذ رقابکیکنم غ یمحس یگاه-
  ؟ینفوذ کن نیاز ا شتریب یخوا یمگه م-

ضعفش در مقابک عشقم؛  نم،ینگاهم را بب یدوست داشتم ضعفش جلو یگاه
ما وقت مد د ینم یبه نظرش منطق یزیا یا  ینم یفرق هیمن و بق نیب گریآ

 گذاشت. 
 بود زد کنار.  ختهیاش ر یشانیپ یرا که رو شیتار مو اند

ش نکهیرابطه بدون ا هی یاگر تو یول ،یگیم یم افهم یم- ش یمجاب ب ت گذ
سته م نیاز ا یروز یکن شت کردن خ  یخودت رو برا دیبا ایاون روز  ،یشیگذ

و مسائک ر یهمه  دمیم حیمن ترج ؛یطرفت رو ترو کن ای یفراموش کن شهیهم
 دفن کنم.  نکهیحک کنم تا ا

. انگار دیرستت یزو به گوش مهمهمه از واحد آر یباال رفت، صتتدا میابرو کی
 اش هنوز ادامه داشت.  یشاد یادهایفر یصدا

ست دادم، ا تمرکزم صدا نیرا از د سم م یشاد یصدا،  شم  عادینبود؛ ا به گو
 شد.  زیت میخورد و گوشها

 اش را از در برداشت و دستم را گرفت. هیتک نیمب
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 .میکن یرو ارضا کن بعد صحبت م تیحاال کنجکاو میبر ایب-
 صداها فروکش کرد. کبارهیزنگ در گذاشتم  یرا رو دستم یوقت

شردم و ا دوباره شن یقدمها یصدا نباریزنگ را ف شد و دم،یشتابزده را   در باز 
 . دیخودش را کنار کش یاحقیسپهر 

 . دییبفرما-
ار کن یب یآمد، اشم ارخاندم. ب یسرم فرود م یکفشم رو یپاشنه ها یصدا

 یعصتتا و اانه اش رو یرو شید و دستتتهانشتتستتته بو یصتتندل یپنجره رو
 دمیفهم یم یرا من نیا یول زدیموج م یبود؛ عمق اشتتمانش نگران شیدستتتها

  که با تار تار وجودش آشنا بودم. 
شده بود و لبخندش انقدر  عیسر سپهر سرخ  صورتش  به اتاقش رفت، آرزو 

 شدم.  یکرد کمتر نگران م یم هیبود که اگر گر یمصنوع
 یزیکه ا یگریم ک هر زمان د حانهیهره را گرفته بود و  ردستتت شتت شتتهروز

گاهش را م ینگرانش م ها فرددیدزد یکرد ن به خودش مستتلا بود  ی. تن که 
 بهروز بود؛ جلو آمد.

 د؟یما رو منور کرد یشیمقدم، اه عجب شرکت درو ریخانم، خ نایبه به، آو-
سرش  نشسته بود و زیکه پشت م حانهیبهروز را کنار زدم و به طرف ر اریاخت یب

 را با مجله گرم گرده بود رفتم.
 شده؟  یا-

باال آورد و کم ستترش حرف نگاهم  یو ب دیچیاادرش را دور خودش پ یرا 
 کرد.
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 گذاشتم و خم شدم. زیم یرا رو میدستها کف
 شده؟  شیطور عادیم-
 خورد. واریعقب رفت و به د یبد یبا صدا یصندلبلند شد،  کبارهی

 نه به خدا. -
 طرف شهره.  برگشتم

  د؟یزن یحرف نم چکدومتونیشده؟ ارا ه یا-
 را بلند کرد  شیصدا نیدر سکوت نگاهم کردند، مب همه

 شده؟  یا شم،یمنم نگران م ینجوریا-
مام زد که با ت یگذاشت و کنار گوشش حرف نیمب یشانه  یدستش را رو بهروز

شد یصتندل یاز رو یب یدقتم متوجه نشتدم، تا خواستتم ستوال کنم ب و  بلند 
 قدم جلو آمد.  کیداد و  هیتک واریرا به د شیعصا

 به دل بچم؟  دینداز یارا هول م-
گاهم میم*س*تق له را ستتر ن فاصتت قدم  ند   شیکردم و روبرو یط عیکرد، ا

 .ستادمیا
  ؟یب یشده ب یزیا-
 اضطراب دهانم خشک شده بود، لبخندش از سر اجبار بود. از
 و سالمته.  حیشده؛ بچت صحن یچیهولت نچره بچه، ه-

 . دیدرور بگو یب یام فروکش کرد، امکان نداشت ب ینگران یکم
 . دمیرو شن عادیشده؟ من اسم م یپس ا-

شد.  شتریانقدر محکم بود که اضطرابم ب شیابروها یگره  ن،یطرف مب برگشتم
 مهم است. یلیرا نگران کند پس حتمًا خ نیکه مب یزیا



wWw.Roman4u.iR  602 

 

 باالخره شهره جلو آمد. د،یبکو یمحکم م میها قهیشق
تو  یعنی ابونه،یخ نیشتترکت ستتر هم هیکه نگران کننده باشتته،  ستتتین یزیا-
امروز شتتهروز  م،یو متوجه نشتتد میاومد نطرفیاز ا شتتهیبهار؛ ما هم ابونیخ

 بود.  دهیشرکت رو د
 یاه ربط عادی. مدمیفهم ینم شیاز حرفها یچیشتتده بودم، ه رهیدهانش خ به

 داشت؟  ابانیبه شرکت سر خ
 من داره آخه؟  یبه بچه  یاه ربط نیحرف بزن شهره، ا-

 بود.  دهیپر شیلبها رنگ
 .زمیبه پسر تو نداره عز یربط عاده،یاسم شرکت م-

سمت پنجره رفتم،  ش نیسنگ میبرا یاز هر نگاه یب ینگاه ببه  انه ام را تر بود. 
 زیتم. واقعًا از اه اکم رفت و آمد اشتتم دوخ یدادم و به کواه  هیتک واریبه د

با  دیدانستتتم با یبرگردم م رانیبه ا نکهیاز ا شیدانستتتم. پ یناراحت بودم نم
حاال او هم و  یب یطرف ب دمی. ارخدبو یکینزد نیبهمن روبرو شتتوم و 

 دوخته بود.  نگاهش کردم که با آرامش به من اشم
 یکم شیکینزد نیفقا ا نمش،یبب دیروز با هیدونستم  یم ،یب ینگران نباش ب-

 به حالم نداره.  یفرق تاً یکه اونم نها دهیآزارم م
شتم. تمام ام یب یب شمش برندا شم از ا  یهایو نگران دیبا دقت نگاهم کرد، ا

ود انقدر که الزم ب ایبود که آ نیا ستتتادیمادر قدرتمند پشتتتم ا کیکه م ک  یزن
با بهمن مقابله کنم  رییتغ ندنه ایکرده ام، بزرگ شتتتده ام که بتوانم  به ا  یازه . 
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 یندگبار ز نیاز ا شتتتریب استتتمخو یکرده بود و نم رشیمن پ یهاینگران یکاف
 کند.  ینیسنگ شیشانه ها یگذشته ام رو

 . دمیاش را ب*و*س یروسر یرفتم رو جلو
 من واقعًا خوبم.  ،یب ینگران نباش ب-

ه بود و زد هیتک واریافتاد، به د نیسرش گذاشتم که اشمم به مب یام را رو اانه
گاهم م ند ن گاه ستتطح کیکرد.  یبا لبخ مه  ین عث شتتتد از  یبه ه با ها  آن

 .ردیخنده ام بگ شانیلبخندها
  د؟یخند یشده؟ ارا م یا-

 جواب داد. قیعم یبا لبخند بهروز
ستتر  هی شتتنیآدمها عوض نم گهیکه م یکردم هر کستت یمن که داشتتتم فکر م-
یاقب یچیه دیاز اون خورش یلو یخودت متوجه نش دیشا ارتت،یز ارمشونیب

 نیشتتتاهد تحوالتت بودم انتظار ا یاز هر کستت شتتتریکه ب یمن یحت نمونده؛
 آرامش رو نداشتم. 

  و لبخند زنان از او فاصله گرفتم.  دمیرا ب*و*س یب یسر ب دوباره
 . نیترسم، هم یبراش آماده ام، فقا نم ایبگم اضطراب ندارم و  نکهینه ا-

 د.سر تکان دا بهروز
صادق نکهیاز ا - صًا با خودت  یبا خودت  صو صداقت مخ شحالم،   یعنیخو

 شجاعت. 
 و دستش را گرفتم. ستادمیا نیمب کنار

به  میو بر میفکرمون رو مشغول نکن ستیبهتر ن ییخب، حاال تا اون روز کذا-
  م؟یکارهامون برس
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ست ستادیصاف ا نیمب عت سا به یآورد، نگاه رونیبود ب بشیکه داخک ج یو د
  بست انداخت یبه دست راستش م شهیاش که بر عکس همه و هم یمچ

 ون. دنبالش رمیکه گفتم م انیخواستن خودشون ب یبرم دنبال عمو، م دیبا-
 لبخند زنان به طرف در رفت.  بهروز

 دنبال بابا.  رمیخودم م ؟یکن ینیریخود ش یخوا یم اًل م-
  زد یزیکرد و اشمک رداد و رو به من  هیتک واریدوباره به د نیمب
  حقه ام گرفت، رفت دنبال عمو-

 نشست. نیمب یشانه  یراهرو رو واریبهروز از پشت د دست
 . یاریب رتیمن رو سر غ یخواست یم دمیو البته فکر نکن نفهم-

 تیاز عصتتبان یخبر شیپ یقیخنده. برعکس دقا ریبلند زدند ز یبا صتتدا همه
 که خوب یدوستانه بود و اضطراب یطید محشهره نبود، هر اه بو جانیآرزو و ه

 پنهانش کردم.
×××× 

ساعت مچ شده بود نگاه  نیکه تمام ا یب یب ییاهدا یبه  ستم جدا ن سالها از د
ساعت از دو ن شته بود. کم کم اطرافم خلوت م مهیکردم،   کاش شد،یشب گذ

شوق قدم زدن در  یول شدم؛ینم ادهیپ نیدادم و از ماش یگوش م نیبه حرف مب
 که پارو مورد عالقه ام بود باعث شد وارد پارو شوم.  هیطریپارو ق

ند پنج مام   .دیکشتت یپر م شیبودمش و عالوه بر قلبم، روحم برا دهیروز ت
بار از و یهراند که روز بهروز که تازه آرزو آن را دکور کرده بود با من  یالیدو

 . شدینم دنشیم ک د زیا چیه یگرفت؛ ول یتماس م
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پارو ز چیه گریگاه کردم، داطرافم ن به پارو نبود و آن  خوف  میبرا بایکس در 
شده گذشتم.  یگک کار یجدولها یسرعت دادم و از البال میآور شد. به قدمها

 میستترجا یانفجار نستتبتًا بلند یشتتتدم که با صتتتدا یم کینزد یبه خروج
 را جلب مشدم، با ترس رو برگرداندم که آسماِن اشمک زنان، توجه خکوبیم

 .دکر
 یسرم در پرواز بودند و گاه یمختلف باال یاغراق پانصد بادکنک با رنگها یب
 کردم که ی. با شتتوق و تعجب به بادکنکها نگاه مشتتتدیاز آنها منفجر م یکی

 . دینگاهم را از بادکنها بر شیقدمها یصدا
ش بچگانه ا زیبزرگ بادکنک پنهان شتتده بود، از ستتورپرا یدستتته  کی پشتتت

 را بلند کردم. میصدا خنده ام گرفت.
 آقا، بادکنکهاتون انده؟ -

طرفم  از آنها را به یکی اوردیب نییبادکنکها را پا نکهیو بدون ا ستتتادیا میروبرو
 ".نینوشته شده بود "مب شیگرفت، رو

به همان رنگ به  یگریدرنگ بادکنک د یستترخ را از او گرفتم و او ب بادکنک
 ". ناینوشته شده بود "آو شیطرفم گرفت. رو

 یبچگانه بود ول یکم یریغافلگ نیهراند ا دم،یبلند و با لذت خند یصتتدا با
 بردم. یواقعًا از آن لذت م

  د؟ینگفت-
 . دمیرا شن شیصدا باالخره

 خانم.  دیپرداخت کن دیتون ینم-
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باال پرواز داد و در حال همزمان به  ها را  بادکن ها را دور  کهیبا جمله اش  نخ آن
 نگاهم کرد. بود  دهیچیدستش پ

 را رو به باال گرفتم، هنوز بادکنکها در حال انفجار بودند.  سرم
سر مب از شت  شمم به وانت نیپ سته بود و با  یخورد که مرد یا ش شت آن ن پ

 گرفت.  یدانه دانه بادکنکها را نشانه م یتفنگ باد
شم سپرت و موها پیارخاندم طرفش، در آن ت ا ا ب ،یشانیپ یرو ختهیر یا

با ا ریغرق محبتش دلم را ز یو اشتتمها بایز آن لبخند  یب نحالیو رو کرد؛ 
 دم.ش شیاشمها خکوبیم شدیم کمانیتوجه به نگهبان پارو که کم کم نزد

 . شهیباشه پرداخت م یهر ا متشیق-
 را از من گرفت.  نایرا دراز کرد و بادکنک آو دستش

 دونه مال من، همه اش مال تو. هی نیا-
 زدیتاب م یقلبم که ب یگنگ صتتدا ش،یاشتتمها جیگ شتتدم ، کیقدم نزد کی

 لب زدم
 ندارم.  ازین یا گهید زیمال من، به ا نیمال تو، مب نایآو-

باز کرد و  میاز لبها نکهیا بدون بادکنکها را از دور دستتتش  اشتتم بردارد نخ 
شتتروع به  راندازیکرد. نگاهمان با بادکنکها به آستتمان رفت و مرد ت شتتانیرها

 رد. ک یرینشانه گ
صدا گرید سمان د یو نه رنگ دمیشن یینه  نگاهش  یهر اه بود معنا دم،یدر آ

 بود و تپش نبضم. 
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ور اون نوریبادکنک با طناف ا میبود دهیند یول میبود دهید یعشتتق و عاشتتق-
 . بکشن

ند هر بان خم میدو رو برگردا ها ی دهیطرف نگه ندان ندش د  یپارو، لبخ
 . گذاشته بود شینامرتبش را به نما

 جوونا.  دیخوش باش -
ها  گاه باره ن فت، دو فت و ر گاه بر مانیگ نه من ن نه او.  دمیگره خورد،  و 

 نشست.  شیدستها انیم میدراز شد، دستها شیدستها
 دلم برات تنگ شده بود. -

 . ختمیر میپنج روزه را در اشمها یدلتنگ تمام
 من.  شیپ ،یینجایحاال ا-
 نجوا شد.  شیو صدا ستادیام ا نهیبه س نهیس
 باش.  مینه گک باش، نه بادکنک، ساز زندگ-

؛ را دار کرده بود شتترتشیقلبش گذاشتتتم، بدن گرمش ت یراستتتم را رو دستتت
 رسوخ کرد، سرم را کج کردم.  میگرما به انگشتها

 مال من؟ -
ستش شتها یرا رو د شت، انگ ستم گذا شتها شید ستم میقالب انگ را  شد و د

  قلبش فشرد یرو
 عنا داره مگه؟ بدون تو م-

ه نفسش و نفس ب نهیبه س نهیس د،یرا گرفت و کش گرمیدراز کرد و دست د دست
 . ستادمیا

  م؟یبر-



wWw.Roman4u.iR  608 

 

  دمیبستم و نفسش را نفس کش اشم
 کجا؟ -
 . یرفع دلتنگ یبرا ییجا-

شم ش ا ستم را ک ست که در هوا م یهر کدام با بادکنک د،یباز کردم، د  یدر د
 نیهترسکوت ب یوقت ستیبه حرف ن یازی. نمیرفت نیبه سمت ماش دیر*ق*ص

 است. ندهیگو
شان ارخ ینگاهم رو صتش را م حانهیر د،یصورت تک تک  نیو ا دیجو یش

 اوج اضطرابش بود؛ رو کردم به شهره.
 . دیکنم، اصک مطلب رو بگ یباور نم-

 حال با دست اشاره کرد.  نیبه طرف مبک رفت و در ع بهروز
 تا برات بگم.  نیبش ایب-
 را بلند کرد. شیصدا زوآر
 ؟یاعصابش رو خورد کن یدوست دار-

آرام  یبرا یحرکت چیسکوت کرده بود و ه نیمب شد،یم شتریلحظه اضطرابم ب هر
 توانستتت ینم یشتتناختم، وقت یرا خوب م نیاخالق مب نیکرد و ا یکردنم نم

 بدهد.  یالک دیام ایآرامم کند  کردینم یرا حک کند سع یمشکل
کردن بهروز  ستتاکت یآرزو برا یتوجه به تقال یو ب نشتتستتتم بهروز یروبرو

 اشم  به دهانش دوختم. 
 بگو بهروز. -

 پا انداخت.  یخونسرد پا رو بهروز
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 .عادهیپسر تو ماون اسم  عادهیشرکت سر کواه اسمش م-
م تازه متوجه شدکردم که به حرفش فکر یمتوجه منظورش نشدم، کم یا لحظه
 بلند شدم. میاز جا اریاخت ی. بدیگو یاه م

  ابونه؟یشرکت بهمن سر خ-
ضور سا یرا کنارم حس کردم ول نیمب ح سش ه ی هیحاال جز بهمن و   چینح

 مهم نبود.  میبرا زیا
 رو به شهروز. برگشتم

 شرکت مال بهمنه؟  یدیاز کجا فهم-
به اسم  اً میفشار پر درد م*س*تق نیشد و حس کردم ا شتریب نیدست مب فشار

 دارد.  بهمن ربا
 تاج مبک نشست.  یرو شهروز

بهمن از اونجا  دمید روزید یاصتتاًل متوجه نشتتدم ول دمیاول که استتمش رو د-
ستته ستتاله شتترکت خودش و باباش  دمیکردم و فهم قیتحق یکم رون،یاومد ب

 شرکت زدند. نجایادغام شده و اومدند ا
صله ا امدهیمبک افتادم، هنوز ن ینفس رو یب ضور بهمن در فا  کیکمتر از  یح

 . ختیآرامشم را به هم ر لومتریک
 نگاهم کرد. رهیکنارم نشست و خ نیمب
 مهمه؟  یلیخ-

 بدهم که نشود جمعش یخواستم جواب یشدم، نم رهیو به اشمانش خ برگشتم
نه  یرا کنارم داشتم و بهمن ذره ا نیکردم، واقعًا مهم بود؟ من مبفکر یکرد، کم
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مانده بود خاطرات تلخش  یاش، هر اه از او باقدر قلبم و نه در فکرم جا ند
 پسرم ... یبود؛ ول

 .نیهم فتم،یاون خاطرات ب ادیو  نمشیخوام بب ینم ست،ینخودش مهم -
 زد.  یآرامش بخش لبخند

ا بمونه اون فق ادتی شیدیاگر بر حستتب اتفاق د یکمه، ول یلیاحتمالش خ-
 .یفکر نکن یشتکه باهاش دا یکن به خاطرات شخص یسع عاده،یپدر م

 خودشان پارو کرد، با تعجب نگاهش کردم.  یخانه  یرا جلو نیماش
  کار؟یا نجایا یاومد-

 را خاموش کرد و برگشت طرفم.  نیماش
پشت  تییداشتم سو یکن یم یدار کاریا یدیپرس یکه م شیپ یکک هفته -

 کردم.  یخونه رو آماده م
 شد. زیر شیزد و اشمها یطانیش لبخند

  ؟یدار یاعتراض-
ستگ دنید با ش رهیلبخندش خنده ام گرفت. د را لب  میاپ کی دم،یرا گرفتم و ک

 گذاشتم. کیبار یجو
  م؟یبر-

 را باز کرد.  در
 . میبر-

سه و ن ادهیپ وارد ساعت  شدم،   یتنه  یکم نور کواه رو یبود و اراغها میرو 
 م،و خلوت انداخت کیبار یبه کواه  یانداخته بود. نگاه هیدرختان سا
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 . ستادیا کنارم
  م؟یبر یاینم-

 .دمیکش قیعم نفس
 شبم. نیعاشق سکوت سنگ-

ستم ش د شتم و روبرو یبه دنبالش از جو د،یرا گرفت و ک  دیسف یدر آهن یگذ
 . ستادمیخانه شان ا

. میکنار بار کواک خانه رفت تییبه در انداخت و به دنبالش به سمت سو دیکل
شها ریها ز زهیسنگر یصدا شن یکف ست، لحظه اپا شک سکوت را   یه بلندم 

 را گرفت.  میبخورم بازو نیبه زم نکهیاز ا شیخورد، پ چیپ میپا
 آروم دختر، عجله نکن.-

شت و هم ی هیته ما شیصدا شد، نگاهش کردم و  نیخنده دا باعث خنده ام 
 یانداخت و بلندم کرد. صدا میزانوها ریدست ز کبارهینگاهم کرد؛  خکوبیم

 نشوند.  داریکردم تا عمو و شهرزاد جون بخنده ام را خفه 
 .نیبذارم  زم ،یکنیم کاریا-
 رفت.  تییمحکم به طرف سو یقدمها با
 . دیجد یخوام به سبک ترکها ببرمت تو خونه  یم-

 شانه اش گذاشتم.  یرا پشت گردنش حلقه کردم و سرم را رو میدستها
 اون مال تازه عروساشونه نه ما. -
ستگ با شر رهیآرنجش د شد، با پا دیا ک س شیو در را باز کرد و وارد  ت.   در را ب

 دیتاب یاطراف که از پنجره به داخک م یتنها با اراغها کیستتالن کواک و تار
 . شدیروشن م
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 خلسه داشت.  شیمبک تخت خواب شو نشست، صدا یرو
 . یبرام تازه ا شهیتو هم-
مرم حلقه کرد و را دور ک شیدستتتها یبلند شتتوم ول شیپا یکردم از رو یستتع 

 سرش در گردنم فرو رفت. 
 . ریآروم بگ-

ه . گونه ام را بدیکوب یستترو ستتامان م یب شتتدیم کمیکه نزد یم ک هر بار قلبم
 و آرام لب زدم.  دمییگونه اش سا

 آرومم کن.-
 بسته شد. میبرق زد و اشمها شیاشمها

هر ستپکه قاب خودرنگ داشتت را به دستت  ییتابلو حانهیوارد دفترم شتدم، ر
سپهر قاب را کم  زمیم یکه رو یبه قاب یجا به جا کرد و نگاه وارید یرو یداد. 

 بود انداخت.
 . رهیگ یقرار م دیهم تو د یکیاو  میبزن نجایکنم ا یفکر م-
ا کرد ستترش ر یانداخته بود و اصتتاًل به قاب نگاه نم نییکه ستترش را پا حانهیر

 تکان داد.
 بله. -
 لبخند جلو رفتم.  با
ها دیخره دارباال- که خوف  واریبه در و د دیزن یرو م یمدارج علم یتابلو

 به دل رقبا؟  دیبنداز
 . دیخند سپهر
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شما رو با ست،یمدرو ما که قابک ن- شا میپخش کن دیمدارو   دیتو دو واحد 
 تموم بشه. 

 دستم گذاشت. نیبه سمتم آمد و من دستم را دراز کردم و دستش را ب حانهیر
 شما کم تجربه ترم.  یتجربه مهمه و من از همه  ،ستیمدرو مهم ن-

 یو صتتدا دیچیپ یدود ینقره ا یواریکاغذ د یرو خیشتتدن م دهیکوب یصتتدا
 سپهر همراهش شد.

 . دیکن یم یشکسته نفس-
مدرو  یمتوجه شدم ترجمه  یول نمیتوانستم مدرکم را بب یپشت دستش نم از

در صتت نایاستتم آو دنی. با دتابلو را صتتاف کرد جلو رفتم یاستتت. وقت میدکترا
 درشت شد.  میاشمها

ست و کم یبعد یتابلو سپهر سمت را نگه  وارید یتابلو رو نیاز ا نترییپا یرا 
سم آو ستش گرفتم و باز هم ا شت، قاب را از د شد.  نایدا سرم دوره  صدر در 

 " ه؟یصدر ک نایآو ؟یا یعنی"
 نیرفتم. دنبال مب رونیام انداختم و شتتتابزده از دفتر ب یمشتتک زیم یرا رو قاب

 . دمشیند یترجمه برده بود ول یگشتم که خودش مدارو را برا
 نیاکش به فکر فرو رفتم. اگر قرار بود مب یصتتدا نیمبک نشتتستتتم و ب یرو

و  یک نمینپرستتم تا بب یگرفتم ستتوال میتصتتم داد،یقباًل م دیبدهد با یحیتوضتت
 کند. هیخبر توج یخواهد عوض کردن اسمم را آنهم ب یاطور م

××××× 
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که سفارش  یطرح خوابگاه ینشست. سرم را از رو یطراح زیپشت م حانهیر
شتم، کم شگاه تهران بود بردا شوش به نظر م یدان س یم  شیرا از لبها نی. ادیر

 متوجه شدم.  زدیبرگه ها دو دو م یو نگاهش که رو دیگز یآنها را م یکه گاه
عقب زدم و از پشت  زیم یا از روبرگه ها گذاشتم و ارار ر یب سه را باال مداد

 بلند شدم.  زیم
  حانه؟یشده ر یزیا-

 نگاهم کرد، لبخندش سرد بود.  جیرا بلند کرد و همانطور گ سرش
 نه ... نه.-
لبخند زدم، از آن دستتته آدمها نبود که بخواهم به اجبار از او حرف  شیرو به

 . کرد یمجبورش نم زیا چیخواست حرف بزند ه ینم یبکشم، وقت
 من هستم.  یحرف بزن یباشه، فقا اگر خواست-

تازه استخدام  یارجمند، منش الیرا تکان داد، از اتاق خارج شدم. خانم ل سرش
 بلند شد.  زیشده  از پشت م

  اوردن؟ین فیتشر ریشاهم یآقا د،ینیلطفا بش-
 . دیرا جلو کش ینشست صندل یم کهیحال در
 . ارندیم فیجلسه تشر یمودند برافقا تماس گرفتند فر اوردند،ین فیتشر-
 باشه. -

استخدام آمده بودند کردم، زن و مرد، پسر و  یکه برا یتیبه سمت جمع ینگاه
سنها صبح آگه یدختر با  ستخدام زده بود یمتفاوت.  شده  میا ساعت ن و دو 
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ض شده بود از متقا ستهایدفتر پر  شتم و کم زیم یرا رو می. د ش یگذا دم، خم 
 ردم. آو نییرا پا میصدا

 داشته باشن؟  یکار یرزومه  دیبا دیخانم ارجمند بهشون گفت-
 آورد. نییرا پا شیجلو آمد و م ک من صدا 

 نه. ایدونم دارند  ینم یگفتم ول-
 یکنار پنجره ها و رو ت،یطرف جمع دیو دوباره نگاهم ارخ ستتتادمیا صتتاف

 دند. بو ستادهیهم ب*ر*ل به ب*ر*ل ا نیدر اتاق مب یجلو یمبلها  و حت
شون رو بگ- س ر،یاول رزومه  شت ردش کن بره؛ ما به  یسابقه  یهر ک کار ندا

 . میندار ازیتازه کار ن نیمهندس
 صاف کرد.  یرا با تک سرفه ا شیصدا

 اشم. -
زنگ در بلند شتتد، خانم ارجمند بلند شتتد در را باز کند که با دستتت  یصتتدا

 .ندیاشاره کردم بش
به صتتتداکه ح نطوریبه طرف در رفتم و هم که  یواستتم  ند بود  خانم ارجم

 در را باز کردم. زدیرزومه به نوبت صدا م افتیدر یرا برا انیمتقاض
حس کردم زمان متوقف  د،یلرز میکه پشتتت در بودند پاها یکستتان دنیاز د 

شمها س اهشیس یشده، ا شک زدیتمام خاطراتم برق م یاهیم ک  . دهانم خ
ستگ ستم را دور د شت کر ی رهیشد و د شادر م سرپا نگه  دیدم  بتوانم خودم را 

 . دیخند یخسرو یآقا یدارم. اشمها
  نم؟یتونم خانم صدر رو بب یسالم، م-
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 را در دستش جا به دهیاخم آلود دسته گک ارک کهیدر حال بیغر یبا نگاه بهمن
سخت یماند. نم رهیکرد به من خ یجا م ستم حرف بزنم، آب دهانم را به   یتوان

 من یعنیبه بهمن "  میشتتده بود و اشتتمها خکوبیم نیه زمب میفرو دادم، پاها
 "  شه؟یرو نشناخت؟ مگه م

 کرده بود دهان باز کرد. اهیکه تمام خاطراتم را س یبا همان لحن گزنده ا بهمن
انه  وقت متاسف یول دیتا شما خوب براندازمون کن میستیبا نطوریهم میتون یم-

  خانوم؟ میایب گهیوقت د هی میرب ایدارند  فیحاال خانم صدر تشر م؛یندار
سرم کوب شیصدا شناخته بود، مگر اقدر تغ دهیم ک پتک بر   رییشد،  او مرا ن

 م ک بهمن مادر بچه اش را نشناسد؟ یقیکرده بودم که آدم دق
 جلو آمد. یقدم یخسرو یآقا
 شما حالتون خوبه؟ -
به من ن زدم، یحرف م دیبا قدرتم را جمع کردم، نفرت  مام    یاد. حتد رویت

اف جدا کردم و ص رهیآورد. دستم را از دستگ یقلبم را به درد م شیصدا دنیشن
 عقب رفتم. یو کم ستادمیا

 .دییبفرما-
و بعد بهمن وارد  یخستترو یکلمه. اول آقا کی نیستتخت بود گفتن هم اقدر

ره بستنش تالش کردم. باالخ یبرا یشده بود انگار، به سخت ادیشدند. وزن در ز
شد  سته  سمت مب ش زیو من خودم را به  ش یمن سرو ی. آقادمیک و بهمن  یخ

 خم شدم.  زیم یبودند، رو ستادهیا فیازدحام بالتکل انیم
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 ونیآقا نیهن ا قهیبعد از پنج دق د،یاریآب ب وانیل هیمن  یخانم ارجمند برا-
 داخک دفترم.  دیرو بفرست

 ارجمند با دقت نگاهم کرد. خانم
 حالتون خوبه؟ -

 شده بود تکان دادم و به طرف دفترم رفتم.  نیه م ک کوه سنگرا ک سرم
 یرها شدم، سرم را رو یصندل یکشاندم و رو زیرا بستم و خودم را پشت م در
 گذاشتم. زیم

 "  ؟یو من رو نشناس ینگاهم کن نطوریا یتون ی" لعنت به تو، اطور م
ستها شتم و پ مید سرم گذا شت  شردم، د زیم یام را رو یشانیرا پ شف د. ر باز 

باال آوردم، خانم ارجمند ل یکم با  زیم یآب را رو وانیستترم را  گذاشتتتت و 
 نگاهم کرد. ینگران

 رو خبر کنم؟  ریخانم شاهم دیخوا یم-
سر م نطوریهم ش یکه آب را   شدم. یبا او روبرو م دیسر تکان دادم، با دمیک

اال ح یول دنیپستترم بروم که او مرا نب دنیکردم اطور به د یمدتها بود فکر م
کار مرا راحتتر  نیکدام مرا نشناختند و ا چیخودش آمده بود به همراه پدرش و ه

 کرد.  یم
 . دمیکش قیعم نفس

 . دیلطفا پنجره رو باز کن-
سمت پنجره رفت، با حس باد زم*س*تان عیسر صاف  یبه  سم باال آمد و  نف

رو  تخود د،یخورشتت یستتتین یاون دختر دستتت و پاالفت گهینشتتستتتم. " تو د
 " یجمع کن، مجبور
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 کرد نگاه کردم. ینگاهم م ینشستم و به خانم ارجمند که هنوز با نگران صاف
 .ارهیشکالت ب و تییسکویبا ب یسه تا اا دیتو، لطًفا به آقا غالم بگ انیب دیبگ-
 حالتون بهتره؟ -
 بله، ممنون. -
همن  ب نفس شتتدنم در حضتتور یرفت و من نفس گرفتم تا بتوانم ب رونیدر ب از
 از آمدنش را جبران کنم.  شیپ

 آروم"  د،یبه در زده شد " آروم خورش یا تقه
 محکمم کرد، حس نفرت محکمم کرد.  عادیبلند شدم، فکر م زیپشت م از

 گفتم بلند
 . دییبفرما-
 یآقا یول دمیبهمن د یدر باز شتتد و وارد شتتدند؛ تعجب را در اشتتمها یال

سرو شاخوب خودش را جمع و جور کرد یخ صدر  دی.  شتند خانم  انتظار ندا
 جلو آمد. یخسرو یمدنظرشون انقدر کم سن و سال باشد. آقا

 مهندس صدر؟ -
 خودم هستم. -
 گره خورد.  میزد و در جوابش ابروها یلبخند مین

  شناسم؟یشما رو م-
 کمک کن من رو نشناسه، کمک کن "  ایخدا ،یتو عروسم بود گهی" االن م

حق داشتند که مرا نشناسند،  دیکرد. شا یشده نگاهم م زیر یبا اشمها بهمن
کردم به  یم ک امروز از آن استتتفاده م یآرزو بود و گاه ی هیکه هد یلنز مشتتک
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شته نگذا یباق میقد دیاز خورش یزیو گونه ا ینیب یو جراح دیجد پیهمراه ت
 بود. 

 گذاشت.  زمیم یسبد گک را از بهمن گرفت و رو یخسرو یآقا
ه ن ای دیدونم م*س*تحضر هست ینم عاد،یشرکت م ریهستم، مد یمن خسرو-
 . میمقدم خدمت برس ریخ یبود برا فهیو وظ میهست هیما همسا یول
شتترکت  نیرا آورد که انگار مشتتهورتر عادیلحنش که آنچنان استتم شتترکت م از
ستیدن شم ن ا سکوت نگاهم م . رو به بهمن کردم که تمامامدیخو  یمدت در 

 کرد.
  شون؟یو ا-

 یداشت که برا یانتظار برخورد بهتر دیدرهم رفت، شا یخسرو یآقا یابروها
 من مقدور نبود. 

 پسرم هستند. ،یبهمن خسرو شونیا-
 اشاره کردم. میروبرو ینشستم و به مبلها یصندل یرو
 لطفًا. دینیبش-

ردم ک یتمام احساساتم را فراموش م دینشستند. با زیهم و دو طرف م یروبرو
 صحبت کنم. ینستم عادتوا یتا م

 گذاشتم.  زیم یرا رو میدر هم فرو رفت و دستها میانگشتها
 .یخسرو یاز حضورتون ممنونم آقا -

سرها یصدا  اش دهیو قد خم دیسف شیآقا غالم با ته ررا برگرداند.  شانیدر 
 وارد شد.

 با اجازتون خانوم دکتر.-
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 دستت درد نکنه بابا جون. -
را کنارشتتان،  تییستتکویان گذاشتتت و شتتکالت و بمهمان یها را روبرو یاا

 گذاشت زیم یرو میماگ من را روبرو
 دخترم؟  ستین یامر-
 کرد.  یمرد که صورتش پر از نور بود  قلبم را آرام م نیا دنید
 نه بابا جون، دستت درد نکنه.-

را کنترل کنم و هر اه توانستتتم خودم  ینم دیکردم شتتا یاگر دوباره نگاهش م
 کردم.  یسرش آوار م یپنهان کرده بودم رو نهیس در ادیفر

 کردم. یخسرو ینگاه کردن به او رو به آقا بدون
به است، ه یکینزد نیهم یکه شرکت میشد ما متوجه شد سیشرکت تاس یوقت-

سفم  یهر حال نم شوقتم؛ ام ایدونم بگم متا ست بیرق یبه جا دوارمیخو  دو
 . میباش
از من خواستتت او را  یکه روز یهمان مردپا انداخت،  یپا رو یخستترو یآقا

 ؛یتدردت اه بود که رف دیبگو امدین کباری یرفتم حت یبابا صتتتدا کنم و وقت
نداشتتتم که لقب پدر  یدر زندگ ینداشتتت من مرد یفرق یاصتتک و قالب یبابا

 برازنده اش باشد.
 دار فرو دادم، انگشتم را یجرعه از اا کیتمام نفرت و بغض و خاطراتم را با  

و متوجه نگاه بهمن شدم که با اشم  دیانگشتم ارخ دم،یکش یدور فنجان اا
 کرد.  یانگشتم را دنبال م
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انقدر استتم در کرده  ومدهیمهندس صتتدر که هنوز ن میکرد یما فکر م قتاً یحق-
 بهتر باشه.  نطوریا دیخب شا یسن و سالدارتر باشه ول یکم
اطور توانستم خودم را  دانم یکرد، نم یمشمئزم م شیصدا یحرفش، حت هر

 کنترل کنم. 
 نظر بهتر باشه؟ از اه-
پا  یداد و پا رو هیتک یصتتندل یاستتتکانش را برداشتتت و به پشتتت نهیطمان با

 انداخت، گستاخانه نگاهم کرد. 
 . دهیرو نم یادیز یتجربه  یبه هر حال سن و سالتون اجازه -

شده به د یبه مدارک رو شده بود کرد واریکه قاب  صب   ین یرا در ن شخندیو ن ن
 .دمیاشمانش د

کادم التیدرستتته تحصتت- - که  دیدون یخب م یدهن پر کنه ول یلیخ کتونیآ
 . زنهیتو کار تجربه حرف اول رو م

سرو یآقا یگره خورده  یابروها متوجه  زدیحرف م شتریشدم. هراقدر ب یخ
سرد سنگ م شد،یم قیبه جانم تزر یشتریب یخون  نیا د؛شیسرد م شد،یقلبم 

خودش  یبرا یگاهیجا گرانیبود که با له کردن د شیپ یمرد همان مرد ستتالها
 و پست.  ریکرد، همانقدر حق یدرست م

 نگاهش کردم. یواقع یکردم و با لبخند یخسرو یبه آقا رو
ستترتون رو پ تونییفرما فیو تشتتر بایستتبد گک ز نیا ی هیاز ته شیبهتر نبود پ-

  ه؟یهم شده دوست که قصدتون به ظاهر دیکرد یم هیتوج
 یجا به جا شتتد تا برا یصتتندل یرو یقرمز شتتد ول یلحظه ا یخستترو یآقا

 زمان بخرد. ییپاسخگو
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 گرفتم.  شیلب که باز کرد با لبخند دستم را جلو
سم اعتماد  دیهست یکه مرد متشخص و محترم ادیبه نظر م نطوریا- و من به ح
 کنم.  یم
 گفت دیکش یرخ مکه کاماًل معذب بودنش را به  یلبخند با
 .دیشما لطف دار-

سکلت که رو ریرا ز ماگ ستم ارخاندم و عکس ا شک یصفحه  ید اش  یم
 اشمم دور کردم.  یرا از جلو زدیلبخند م

از حد جستتور  شیبگم ب دیشتتما با یو اما در مورد آقا زاده  ستتت،ین یلطف-
 دارند. فیتشر
 م،ینگاهش کرد یوخسر یو من و آقا دیچیآرام بهمن در اتاق پ یخنده  یصدا

 .یعصب ییبا اشمها یخسرو یمن با همان لبخند و آقا
 . رهیگ یشما نشات م یتجربگ یخانم صدر، جسارت من از ب دیینفرما-

د که و پستتت بو ریحق میتوانستتتم او را تکه تکه کنم، انقدر برا یآن لحظه م در
س یاز او م یمانده بودم ارا روز ستم را رودمیتر سته  ی. د  یندلص یرو ید

 ارخانم گذاشتم و آرام بلند شدم.
 نیا یشده رو هیتعب یاطالعات شما از من در حد قابها دیشا یخسرو یآقا-
که  هیتجربه ا یاطالعات من از شتتما در حد همون ستتالها یباشتته، ول وارید

داشته تجارب ن نیتمام ا کهیدر صورت د،یکن یبه داشتنش افتخار م دیامروز دار
 . دیون به دست آوردپدرت ی هیسا ریرو ز
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 شیآمدم و روبرو رونیب زیشتتتد، لبخندم را جمع کردم و از پشتتتت م ستترخ
سرو یآقا. ستادمیا شد و ا یخ شد دیشا ستاد،یبلند   یدیمنتظر عکس العمک 

 را له کرد.  یزدن کس ادیبدون فر شودیگرفته بودم م ادیمن  یبود ول
 در اشمش دوختم. اشم

م پدرتون اونه یبرا یو سه سالگ ستیتا ب و اهار ساله، یس ،یبهمن خسرو-
 سیو شتترکت خودتون رو تاستت دیبه تهران اومد د،یدر شتتمال کشتتور کار کرد

 د؛یشد یمجبور به اعالم ورشکستگ یسالگ یدر سن س یلیبه دال یول دیکرد
و  دیکن یاون روز با پدرتون که شتترکتشتتون رو به تهران منتقک کردند کار م از

ست سرو یهندس واقعم ی هیسا ریز دیتون ست شونیاز اعتبار ا یخاندان خ فاده ا
کشتتور عرض  نیا یواقع نیمهندستت یکه جلو دیو به خودتون جرات بد دیکن

 .دیاندام کن
ستها شت م مید شتم گره زدم و آرام به پ ستم، ماگ را م زمیرا پ ش شتم و ن  انیبرگ

 مشتم فشردم. 
عات هتره ازش اطالب دیکن یم یزندگ ای دیکن یکار م یکستت یکیدر نزد یوقت-

 . دیداشته باش
 بازش نگاه کردم. مهیکردم و با لبخند به دهان ن یخسرو یبه آقا رو
کردند که به خودشتتون زحمت دادند بعد از  قیقطعًا پدرتون در مورد من تحق-
 . انیمن تازه کار ب ییرشته به خوش آمد گو نیکردن در اسال کار نهمهیا

 خت. اندا نییسرش را پا یخسرو یآقا
 نجایا دیاریب فیبعد تشر دیریبگ ادیرو از پدرتون  هیاول یزهایا نیبهتره اول ا-

 . دینشون بد یو خود
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 . ستادمیا زیم پشت
 یوجل دیمن رو ببر دمیم حیترج دیخودتون رو نشتتون بد نکهیا یهر اند برا-
 ساختمان که کار خودتون باشه.  کی

ست ش یرو ید شتها دمیصورتم ک سر کج  یرا رو میو انگ شتم ،  گونه ام نگه دا
 کردم و نگاهش کردم.

نقشتته که کار  هی ه،ینقشتته کاف هیاز شتتما، ستتاختمان هم نه،  هیادینه، توقع ز-
شا شه؛ اونوقت  ستونیبهتون حق بدم با ل دیخودتون با ه زور دونم ب یکه م سان

 یبه و از تجر دیستتتیمن با یجلو دیکرد یداریپدر محترمتون خر یباز یپارت
 . دیخودتون صحبت کن یه نداشت

 کردم. یخسرو یبه آقا رو
 ... یرو به شما بازه ول شهیاتاق هم نیشرکت و ا نیدر ا-

  کردم به سمت بهمن و انگشتم را گرفتم طرف در رو
 یمهندستت ینقشتته که بشتته بهش گفت نقشتته  کیحداقک  یتا زمان ارائه -

 .رونیب دیببر فیتشر
 رکتیگذاشتتت و صتتورتش را نزد زیم یا رور شیآمد، دستتتها زمیآرام به طرف م

 آورد. 
 . دیخوشحالم که شروعش کرد یخصومت نبود ول جادیمن قصدم ا-

 و خم شدم.  زگذاشتمیم یدستانش رو یرا روبرو میدستها
درش به پ ی نهیشیو پ یمدرو تقلب هیکه تمام جسارتش رو با  یخصومت کس-

 به من بزنه.  یتونه صدمه ا یدست آورده نم
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 . ستادمیا صاف
رفتم،  یم عیکردند ستتر یم رونیب ییشتتما بودم و من رو از جا یاگر من جا-
 ...  تیهست به اسم عزت نفس، شخص یزیا هیبه هر حال  د،یدون یم

سرو یآقا ستش را ز یخ ش یبازو رید و رو به  دیبهمن انداخت و او را عقب ک
 من کرد. 

 . میش یما مرخص م تون،ییرایممنون از پذ-
 آمدم.  رونیب زیمپشت  از
 کنم.  یم تونیهمراه-

بلند به طرف در رفت.  یرا از انگ پدرش آزاد کرد و با قدمها شیبازو بهمن
به  زده بود هیافتاد که تک نیبه ستتالن رفتم، اشتتمم به مب یخستترو یهمراه آقا

 یستتنگ ها یرو شیعصتتب یقدمها یب*ر*ل در و به بهمن که صتتدا وارید
 کرد.  ینگاه م ،دیرس یبه گوش م یمشک دیسف

وز آرزو و بهر ی نهیبه ستت نهیبهمن در را باز کرد که ستت دم،یبر نیرا از مب نگاهم
 ریمنتظر آسانسور بماند از پله ها سراز نکهیو بدون ا دیشد. خودش را کنار کش

 کردم. یخسرو یدر رو به آقا یپشت سرم آمد، جلو نیشد. مب
 نه،یشیپ یمن برا ،یخسرو یااومد آق شیپ یبرخورد نیمن شرمنده ام که ان-

ارزش و  دیدونم با ستالها زحمت به دستت آورد یکه م یو اعتبار تیشتخصت
 . ادیب شیپ یبرخورد نیاحترام قائلم؛ اصاًل دوست نداشتم ان

 هیدر تک رونیب واریآرزو گشاد شده به ما دوخته شده بود، بهروز به د یاشمها
تمام حواستتم به  یکردم ولرا پشتتت ستترم حس  نیداد و نگاهم کرد. وجود مب

  ودمن ب یبرا یشناخت شانس بزرگ یآخر مرا نم یبود که اگر تا لحظه  یکس
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برخورد کرد  نطوریدونم ارا بهمن ا یکنم خانم صتتتدر، من نم یخواهش م-
 خوام.  یمن از طرف اون عذر م یول
 دیشا دیبذار شونیا اریرو در اخت قاتتونیاز تحق یکنم، بهتره کم یخواهش م-

 شدند. متریبا من مال یکم
 . دیاعتماد به نفس خند با
   دیکم نگذاشت قیاز تحق یزیشما هم ا-

 زدم  هیرفتنش نگاه کردم، به اهار اوب در تک رونیزنان به ب لبخند
 دشمن.  شیدوم ب،یرق شیحواسش به دو قشر باشه، اول دیآدم با-

 شلوارش فرو رفت.  بیبه من کرد و دست راستش در ج رو
 دشمنان؟  ایاز رقباست  عادیشرکت م-

 ام را از در برداشتم.  هیتک
 میدر خدمتتون هستتت یهرگونه همکار یکه قابک احترامند؛ برا ییقطعًا از رقبا-

 . یخسرو یآقا
سور را زد، به بهروز و آرزو نگاه کرد و بعد به مب ی دکمه سان رو  تیو در نها نیآ

 به من کرد. 
 رسم. یفرصت مناسب خدمتتون م کیدر  ست،ین یبد شنهادیپ-

 در آسانسور را باز کرد و من پا به راهرو گذاشتم. بهروز
شتتما آشتتنا  یکار ایبا مح کیاز نزد شتتمینوبت ماستتت، خوشتتحال م نباریا-

 بشم. 
 همکف را زد.  یآسانسور رفت و دکمه  داخک
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 فردا ساعت ده صبح منتظر شما و دوستانتون هستم.  -
 ها کرد. در آسانسور را ر بهروز

 .میرس یخدمت م-
 در گذاشت.  یدر بسته نشده بود که دستش را رو هنوز

 منظور از دوستان به طور اخص-
 رو به بهروز گرفت  دست

 دکوراتور شرکت.  ریهمسر آرزو شاهم ر،یبهروز شاهم یآقا-
 گرفت.  نیرو به مب دست

ه ک یرانخانم و تمام همکا حانهیشتترکت و البته ر کیوک ریشتتاهم نیمب یآقا-
 . دیساله باهاشون دار نیاند یدوست

در آستانستور را  رهیزنان نگاهش کردم، در آستانستور را رها کرد، دستتگ لبخند
 را بلند کردم. میگرفتم و گذاشتم در آرام آرام بسته شود صدا

ش- سر و دختر عمو نیریبه  سون تونیگرام یخانم هم  یوه ن عادیو م دیسالم بر
 . دیرو بب*و*س زتونیعز
 و بهروز به من. نیماندم و آرزو و مب رهیبسته شد و من به در آسانسور خ در

شاد ساس ترس و  شده بود، وجودم م یاح ست  میپاها یول دیلرز یتوام  س را 
مه با کل کی یروز حت کیکه بتوانم  دیگنج یهم نم المیوقت در خ چینکرد، ه

 م را باور کردم. لحظه بعد از سالها خود نیامروز و هم یبهمن حرف بزنم، ول
شهروز که فهم دمیآرزو خند یدهان باز مانده  به شدم.  شرکت  بود  دهیو وارد 

 بود.  انیمهمان دارم هنوز در حال مصاحبه با متقاض
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 سره به طرف کیوارد شدند.  نیاتاقم شدم و پشت سرم آرزو و بهروز و مب وارد
 کرد رفتم.  یم ییخودنما وارید یکه رو یمدارک
 نگاه کردم.  نیآمد، برگشتم و به مب یکس در نم چیاز ه صدا

  ؟یرو عوض کن لمیاسم و فام دیاطور به ذهنت رس-
 ند،یبکه بتواند همه را ب ستدیبا ییاش بود جا یشگیداد، عادت هم هیتک وارید به

 لبخند زد.
ها یوقت- کانش خ دمیفهم دمیرو د تیمیقد یعکستت که بهمن  یلیام مه  ک

ستت، فکر کردم تا ز شنا ضانت م یبرا یکه راه یمانب  میکن دایپ عادیگرفتن ح
 بهتره. یناشناس بمون

 پا انداخت.  یمبک نشست و بهروز کنارش نشست و پا رو یرو آرزو
آدم  هیکه  یرو عوض کن تیلیقبول کرد فام نیا یناگفته نماند ثبت احوال برا-

 . کنهیم یتو کواه تون زندگ کیفام نیبد نام با هم
 .ستادیآهسته حرکت کرد و پشتم ا نیهروز نشستم، مبب یروبرو خندان

  ؟یاسمم ا-
 خم شد.  یمبک گذاشت و کم یپشت یرا رو شیدستها نیمب
ض شهیم یگاه- سمتم  هیداد، عمو  رییرو تغ زهایا یبع شت ا شنا تو ثبت دا آ

 .میعوض کرد
 سرم را برگرداندم و نگاهش کردم.  یکم

 .دمیم حیتوضبعدًا  یفقا گفت ،یبه من نگفت یچیو ه-
 . اوردیطاقت ن گرید آرزو
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 کرد؟  یم کاریا نجایا نیا دیخورش-
 اش لبخند زدم. دهیو رنگ پر یتاب یو به ب برگشتم

دو ستتر  یمنازعه  کیشتتد به  کیتبد یول ییم اًل اومده بودن خوش آمد گو-
 بهمن.  یباخت برا

 مبک را دور زد و کنارم نشست.  نیمب
 ارا باخت؟ -

 ستش گذاشتم. د یرا رو دستم
تونه جواب  ینم ایشتتتد، حاال  ریکنه تحق ریاومد تحق ش،یشتتگیعادت هم-

ست،  رهایتحق شه  هی کنهیم یسع ایرو بده که بازنده  شه که ا ینق ز خوب بک
 توانش خارجه و باز هم بازنده ست. 

گاهم م بهروز نان ن ند ز قدر عم یلبخ ندش ان که توجهم را  قیکرد، لبخ بود 
 جلب کرد.

  ؟یخند یم نطوریا شده یا-
 تر شد . قیو لبخندش عم دیکش یقیعم نفس

به ا یروزها ادی- تادم، ه ایتالیاول اومدنت  اور ب یوقت بهت نگفتم ول چیاف
ک نمیب یحاال م یول یواقعًا از خودت دفاع کن یروز بتون هیکردم  ینم ه دفاع 
 از اند جناح. یکن یحمله هم م چ،یه

. شتتهره دیارخ مانیهارطاق باز شتتد، ستترهادر بزند، در ا یکستت نکهیبدون ا
 آمد. شتابزده به طرفم 

  ؟یخوب-
 بود. جلو رفتم و دستش را گرفتم. دهیبلند شدم، رنگش پر میجا از
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  ؟یدیتو از کجا فهم-
 .دیچیبه هم پ شیدستها

سوار  دمیرو که د یخسرو یباورم نشد، آقا یول دمیرو جلوب در د نشیماش-
 که؟یداشت مرت کاریا نجا،یاومدن ابا هم  دمیشد فهم نیماش

ستش ش د شاندمش. جر دمیرا ک  کردم بهت زده فیرا که تعر انیو کنار خودم ن
 به اهره ام نگاه کرد. 

  ؟یحرفها رو تو زد نیجون من ا-
 بود. دهیکه مرا در اوج ضعف د یحق داشت شهره ا شد،یهم باورم نم خودم

 . دمینترسدونم ارا  ینداشتم، نم یحس چیزدم، انگار ه-
 . دیرا به هم کوب شیو دستها دیبلند خند یصدا با
 آدم شد. نیباالخره ا دمیخداجون قربونت برم من، نمردم و د-
شت و ع زیم یرا رو فشیک نیمب  گره خورده اش یرا کنارش. ابروها نکشیگذا

  دمیمتعجبم کرد. آرام پرس
 ناراحتت کرده؟  یزیا-

 الیخیب نیتوانستم از کنار حال بد مب ینم یبهروز را حس کردم ول نیسنگ نگاه
 رد شوم.

 .میکن یبعدًا صحبت م-
 . دیکش رونیاز آن ب یزرد رنگ یرا باز کرد و پوشه  فشیک در
 بهمنه.  یپرونده  نیا-
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به  یول ش،یاشمها یرو دیپوشه ارخ یمنظورش نشدم، نگاهم از رو متوجه
ب خینگاهش مکرد؛  یمن نگاه نم به هم خنگاه بهروز بود که  شتتتده  رهیا معنا 

 وارد اتاق شدند.  حانهیبودند. شهروز و ر
جه پن یو رو دیسرش کش یرا باال شیتوجه به جو جلو آمد، دستها یب شهروز

 . ستادیا شیها
 .دیکشم خورش یبار آخره که جورت رو م ییخدا-
 را انداخت. شیسرش ماند، آرام دستها یباال شیما دستها دنید با
 شده؟  یزیا-

 کردم. نیتوجه رو به مب یبهمن بودم ب یپرونده  یکلمه  جیکه هنوز گ من
  ؟یا یپرونده -

از کرد پوشه را ب نینشست. مبمن  زیپشت م حانهیو ر ستادیکنار شهره ا شهروز
 . دیآورد. نگاهش را از بهروز بر رونیشده از آن ب پیتا یورقه  یو دسته ا

سا سال بعد از طالقتون کی- سال بعد ازش جدا ازدواج بهمن با مه کرده، دو 
مهستتا بوده و البته  نیستتنگ ی هیبه خاطر پرداخت مهر شیورشتتکستتتگ شتتده.

 از طالقش. شیاز اپاول مهسا پ دمیکه فهم نطوریا
رگه کرد، ببرگه ها بلند کرد و نگاهم   یسرش را از رو نیبودم، مب جیگ هم هنوز

 مجدد بهمنوقت فکر ازدواج  چیرفت. ه یگرفت. دستم جلو نمها را به طرفم 
 یبهمن برا یکرده به خاطر مهستتا بوده ول یدانستتتم هر کار ی، مرا نکرده بودم

 شیبرا یگرید یزندگ چیمانده بود، ه یباق شیمن در همان هشتتتت ستتتال پ
 نکرده بودم.تصور 



wWw.Roman4u.iR  632 

 

صاًل ناراحت نبودم ول  ضح یلیطالقش خ کیدل یبه قلبم که رجوع کردم ا ک م
. بهمن به کندیانقدر داشتتت که مهستتا بدون غارتش راحت زندگبود؛ بهمن 

 دو سال با او ماند. یفقا برا کهیزن مرا خورد کرده بود، زن نیخاطر ا
حال  یکردم ولاحستتاس آرامش بود و من یبهمن کار یانتقام خدا برا دستتت

ستگ نگران بودم. عادیم یبرا یگریاز هر زمان د شیب سا ز شیواب  بود، ادیبه مه
 کرد؟ یاه م یبدون مادر، آنهم در ده سالگ پسرمتک حاال 

و بلند شدم، انگار همه منتظر عکس  یشال سدر ریرا سر دادم ز میکالفه موها
معذبم کرد. رو به شتتهره  نیمب یشتتده  خیو م قیاز من بودند. نگاه دق یالعمل
 کردم.

  نم؟یرو بب عادیتونم م یم یک-
 انداخت و برگشت طرف من.به بهروز  ینگاه کوتاه شهره

 حالش خوبه.  عادیم-
 لمیاز دستم خارج شده بود. اسم و فام زیشدم، کنترل همه ا یدفعه عصب کی

شده بود، حت سم آو یعوض   شناختند، نه یصدر م نایتمام کارکنان من رو به ا
شتم و نه م نیشیپ تیهو سرم را بب یرو دا ستم پ ست نم،یتوان به  انگار همه د

 دور نگه دارند.  زیبودند تا مرا از همه ا دست هم داده
 .ستادمیشهره ا یروبرو

  نمش؟یتونم بب یم یمن گفتم حالش بده؟ گفتم ک-
 شد.  دهیدوباره اشم ارخاند طرف بهروز و من نگاهم با نگاهش کش شهره
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گم ضتتعف  یهمه رد بشتتم؟ نم لتریاز ف دیپستترمم با دنید یشتتده؟ برا یا-
 که.  نمیتونم بچه ام رو بب یم یول امیپس بهمن برب تونم از یگم م یندارم، نم

را برگرداند و  شیرو یبلند شتتد و به ستتمت در رفت. لحظه ا شیاز جا بهروز
 و به طرفم آمد. دینگاهم کرد، ارخ قیدق
 ،یبه خاطرش صبور باش دیو با یخوا یتو پسرت رو م ،یفیضع گهینم یکس-
س یکه ما از اون م یزیا سرت پ یکه نتون نهیا ست،یبهمن نمقابله ات با  میتر

 . یبهمن دور بمون یاز خونه  یکم میکرد یسع نیهم یبرا ،یریرو بگ
 کرد. ینم هیپسرم را توج دنیحرفها ند نیکدام ا چیتند شده بود، ه نفسم

کجاش  نیاز راه دور، ا یناشتتناس، حت یحت نم،یخوام پستترم رو بب یمن م-
 خطرناکه؟ 

 یتوانستتتم جلو یزد نم یحرف م یوقت یزد ول یجلو آمد، کم حرف م نیمب
 یباشتتم، من پستترم را م یخواستتتم منطق ینکنم و حاال نم منطقش ستتر خم

 گرفتم. شیآ*ر*و*شش. دستم را جلو دنش،ییبو دنش،یخواستم، د
 مجابم نکن.  ن،یکنم مب یخواهش م-

 زد و دستم را گرفت.  لبخند
 ترسونتت؟  یمجاب شدن م-

 شد. دستش مشت  انیم دستم
 خواد. یترسم اون دلم پسرم رو م یآره م-

 دستم را نوازش کرد. پشت
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سرو- شب که بهمن برگرده خونه،  خانم خ صبح تا   خودش عاده؛یم شیپ یاز 
 یداشتته باشته با مادر بزرگشته، تو به ما بگو اطور م یهر کار رون،یب برتشیم

 . ارهیب رونیب رو بدون مادر بزرگش از خونه عادیکه م میبخوا هیاز سم میتون
ه ب یفکر یعنیزد  یبرق م شیاشتتمها یدر هم رفت، وقت شیباره ابروها کی

 کرد.  دوارمیام نیو ا دهیذهنش رس
 تو ذهنته؟  یا-

 را جمع کرد. به سمت در رفت.  شیو اشمها دیاانه اش کش یرا رو دستش
 .ایلحظه ب هیسپهر ، -

 در را بست.  نیوارد اتاق شد و مب سپهر
  عاده؟یسهامدار شرکت م یوخانم خسر-

 عیمکث کرد. ستتر یلحظه ا حانهیر یبه جمع نگاه کرد و اشتتمش رو ستتپهر
 سرارخاند.

 .شونهیدرصد سهام به نام ا ستیبله، ب-
 برگشت طرفم.  نیمب
  گه؟ید عادیشرکت م میفردا قراره بر-

صال از حرفها سر صدا کبارهیآوردم.  یسر درنم شیتکان دادم، ا  یبهروز با 
 .دیخند بلند

گاه دیتو با-  .پسر یحروم شد ؛یشد یم یزیا ،ییایماف ،یسیپل ،یکارآ
 با لبخند جلو آمد.  نیمب
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رو آماده کنه، ما خانم  عادیم میبگو فردا ستتاعت هشتتت و ن هیشتتهره به ستتم-
 . رونیب میکش یرو از خونه م یخسرو
 آمد. رونیب زیاز پشت م حانهیلبخند زد. ر شهروز

  ؟یاطور-
 سپهر گذاشت.  یشانه  یرا رو دستش نیمب
 .هیخانم خسرو یسپهر حسابدار خصوص-
 دهان باز به سپهر نگاه کردم. با

 . میکرد ینگاه م نیبه مب یبه سپهر و گاه یو گنگ گاه جیهمه گ
 یاز سهاِم تو شرکت کل ریغ یخانم خسرو م،یشناس یوقته م یلیسپهر رو خ-

س دیامالو و کارگر داره که با شبه اونها هم  شکک کوا هیکنه؛ فردا  یرک  کیم
و  یخستترو یکه آقا ییاز اونجا اد،یم شیپ عادیم یاز ستتاختمانها یکیستتر 

 بره. نیبه سر زم دیبا یاز ما هستند خانم خسرو ییرایبهمن مشغول پذ
 آرزو شوقم را کور کرد؟ یصدا یزده جلو رفتم ول جانیه
 ادیب دیهم با دیرشخو د،یخورش یعنیاز ما، ما  ییرایمشغول پذ یگیخودت م-

 .عادیشرکت م
  و نشست، دست دراز کرد و دست مرا گرفت و کنارش نشاند دیخند نیمب
 ینیمخصوصًا اگر شب سر زم ست،یناراحت کننده ن یلیخ ریساعت تاخ مین-

 . شهیگذاشته م دهیبه مزا یکه به زود یباش
  زد و به طرف در رفت. نیمب یشانه  یکرد، شهروز رو جمیگهم  باز
 . دیرو ابالر کن جهیترسم، فردا نت یمن ازت م-

 رو به سپهر کرد.  نی. مبردیتماس بگ هیرفت و شهره رفت که با سم شهروز
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  ؟یروز کار نکردن کارگرها رو بد مین بیترت یتون یم-
 لبخند زد.  سپهر

 . هخ*ی*ا*ن*ت-
 نگاه کرد. شیصاف در جشمها نیمب
 تونه از خودش دفاع کنه. که ن هیکردن به کس یخ*ی*ا*ن*ت ناحق-

 در را گرفت. ی رهیدستگ سپهر
 .زنهیلطمه نم یزیکردم، نصف روز کار نکردن به ا یشوخ-

صدا  در ست،  سرش در را ب شت  م که کنار حانهیر قینفس عم یرا باز کرد و پ
 . دمینشسته بود را شن

 حک شد بانو؟ -
ستتاخته  یناموزونقلبم آهنگ  تمیاز ر عادیم دارید جانی. هدمیکشتت قیعم نفس

 چیه ،یعکس چیاز او نداشتم، ه یتصور چیکه ه یبود. پسر ده ساله ام، پسر
 . یا یتصور ذهن

سش را برا سالها شهره خواهش کردم عک  یم ییاو گفت هوا یبفرستد ول میاز 
 شود.  یسست م میخورم، پا یشوم، حسرت م

ن من به شتتتد ریزنج یکه تنها حلقه  یپستتر دنیرفتم، د یم دنشیبه د حاال
گونه  یرا رو اریاخت یکه مرا سرپا نگه داشت. اشِک ب یبود، تنها بهانه ا یزندگ

شتان مب یکردم و گرماام حس صدا نیسر انگ شک را پاو کرد.   در یکه رد ا
اهم، گ هیتک ن،یمب تنهارفته بودند و  رونی. همه از اتاق بکندنینگاهم را از زم

 بود.  دهستایا میپناه لحظه به لحظه ام روبرو
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 دستش گذاشتم و گونه ام را کف دستش فشردم. یرا رو دستم
 دلم براش تنگ شده. -

 گونه ام گذاشت. یرا هم رو گرشید دست
باور کن ه یم- خانومم،  ما دلمون نم چیدونم  قت  یکدوم  خواد تو رو از ح

 به نفعت تموم شه.  یکه آخر باز یحرکت کن یطور دیبا یول میدور کن
ن گم تهرا یغبار گرفته  یپرده رفتم، ستاختمانها در هوا یب ی شتهیطرف شت به

 شده بودند. 
و ر تشیعدم صالح میتون یجدا شده، مگه ورشکست نشده؟ نم یگیمگه نم-

  م؟یثابت کن
 شانه ام گذاشت، یگره شد دورم و اانه اش را رو شیدستها ستاد،یسرم ا پشت

 را بستم.  میاشمها
نه، ک ینم تشیصتتالح یب شیورشتتکستتتگ.  هیبهمن پدر خوب م،یتون ینم-

 . نطوریطالقش هم هم
به بهمن فکر کنم، االن فقا مب ینم دم،یکشتت نفس مهم بود و  نیخواستتتم 

ش عادمیم ستها انی. مشدیم دهیکه قلبم به طرفش ک  شیوو روبر دمیارخ شید
سر کج  یحلقه  ستادم،یا ستم را دور گردنش انداختم و  شد. د ستانش تنگتر  د

 کردم.
 همسر؟  یآقا دیندار یامشب برنامه ا یپ، برا هیروز خوشحالفردا -

شد،  رکتیاو نزد یفاصله گرفتم ول ی. کمدمینگاهم کرد، از نگاهش ترس یجد
ساعت د سمت  شش  د؛ینگاهم با نگاهش ارخ ،یواریرو برگرداند  ساعت 

 آرام. شیپشتم انگ شد و صدا شیعصر بود.  دستها
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 همه رفتن؟-
 طلق بود. کردم، سکوت م زیت گوش

 کنم.  یفکر م-
رو رو کرد، سر خم کرد و نفس به نفسم  ریشد، نگاهش قلبم را ز کینزد سرش

 لب زد. 
 . ادهیتا شب راه ز م،یبذار از عصر شروع کن-

 را دور کردم. سرم
  ؟یاگر نرفته باشن ا ؟یشد وونهید-

 نجوا بود. شیصدا شد،یقطع م نفسش
 رفتن، بهروز بردتشون. -

 نشست  گوشم  یرو شیگونه اش گذاشتم، لبها یرا رو میلبها زدم و لبخند
 من.  ینایبهم نفس بده آو-

 را مینفسش اشمها یگرمش نگاه کردم، گرما یرا ارخاندم و به اشمها سرم
 بست و رفتم تا اوج آرامش.

×××× 
گش رن اهیس نیجون با ماش نیریو خودم را جمع کردم. ش ستادمیپشت درخت ا

ام، ستتاعت هشتتت و  یستتاعت مچ یرو دیمد. اشتتمم ارخآ رونیاز خانه ب
بهمن  نکهیبرگشتم، فکر ا دهیشانه ام نشست. ترس یرو یبود، دست قهیدق ستیب

 ترساندم.  یم ندیمرا آن دورو بر بب
 لبخند زد.  میبه رو حانهیر
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 تونستم تنهات بذارم.  ینم-
ستها یاله  در ستان د ستها خی یم ک دو گلوله  میتاب  یلورا ج میشده بود، د

 ریدستش را ز حانهیدهانم گرفتم و ها کردم، دوباره پشت درخت پنهان شدم. ر
 انداخت. میبازو

 انقدر مضطرب نباش. -
 م.لب باز کرد یرا گرفته بود. به سخت میتمام حجم گلو اریاخت یب بغِض 

 . دمشیند مهیهشت سال و ن نمش؟یبار آخر هم نتونستم بب ادتهی-
سرم را از پشت درخت  عیشد و من سر خکوبیانه مدر خ یرو حانهیر اشم

سم سرکم را گرفته بود و با هم ب هیخم کردم،  ست پ  یآمدند. قلبم جور رونید
درخت انگ زدم و  ی. ناخوداگاه به تنه ستدیا یکه فکر کردم هر لحظه م زدیم

 هق هقم بلند نشود.  یتا صدا دمیلبم را گز
 . دیکش رونیدستم را گرفت و از پشت درخت ب حانهیر
 . گهید میبر ایب-

 . دمیرا کش دستم
 بگم؟  ی... ایا-

ستم ش د سخت ییشد و با پاها دهیک ش کرد به دنبال یوزنم را تحمک م یکه به 
 شدم.  دهیکش

سم عادیم ست  ستش را از د صله پشت  مرخشینآزاد کرد. هید رو به من که با فا
 رفتم برگشت.  یسرشان  راه م

 شیموها یدستتت رو هیگفت. ستتم یزیز شتتد و استترخش به لبخند با یلبها
گره خورده اش. دستتتش را  یابروها یاخم کرد، دلم رفت برا عادیو م دیکشتت
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شک یموها انیم ش یم شد تا موها دیاش ک ستم دراز   شیو آنها را مرتب کرد، د
ستم نرس یرا مرتب کنم ول شمها  ش،یبه موها  د،یوقت نرس چیه د،ید  ،شیا

شش. باش،  یجد یبچگانه  صورت و  روایدادم به د هیتک اریاخت یبه آ*ر*و*
 یترو خورده  یکهاییموزا یتا رو دیپشتتتم را خراشتت یآجر واریستتر خوردم، د

ستها ستم، د ش شد جلو میکواه ن شت  صدا یم سرم  یدهانم.  ضجه ام در 
 در روح و قلبم. د،یچیپ
ت برگش هیگذاشت و سم هیسم یشانه  یسمتشان. دستش را رو دیدو حانهیر

 بود، فاصتتله ستتتادهیا میروبرو قاً یدق عادیروع کردند به حرف زدن. حاال مو شتت
ه ک یراه نیپنج قدم و ا م،یاش با من پنج قدم بود، پنج قدم و هشتتت ستتال و ن

ستم تمامش کنم و به او بگو ینم ستم، بگو میتوان وجودم  بند بند میمادرش ه
 تنها اسم اوست، نفسم به نفسش بند است. 

دستش را دراز کرد و مردانه  عادیکرد. م عادیرو به م حانهیو ر گفت یزیا هیسم 
شت کوب حانهیبا ر ست داد. م سرم ... م م،یپاها یرو ن،یزم یرو دمید  معادی"پ

 " زمی... عز
 دمیرا د طرفم، دستش دیسرو کش هیداد، سم هیتک واریبه د نهیدست به س عادیم

را  شیبازو حانهیه رک دیایشتتد. خواستتت به طرفم ب دهیگونه اش کشتت یکه رو
 یشتتاخه  ینشتتستتته رو یگنجشتتکها یستتر بلند کرده بود و باز عادی. مدیکشتت

 کرد.  یدرختان را نگاه م
 لحظه آ*ر*و*شش " هیلحظه، فقا  هی ای"خدا
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با وجود اسپرت بودن او را مردانه کرده بود.  دشیسف شرتیو ت یآب نیج شلوار
لحظه در  کی یبرا یحت پستتر کواکم مرد شتتده بود و من دستتتم کوتاه بود،

گاه کردن. متوجه حرکت ر نهیاشتتمش ن با او دستتتت داد و  حا که  شتتتدم 
 کرد.  یخداحافظ

 "  قهیدق کیفقا  گه،ید ی قهیدق کیتو رو خدا،  حانه،ی"نه ر
ست هیسم سوس د ست م میبرا ینامح از هم ب عادیرا گرفت و م عادیتکان داد و د

تم پشت سرم گرف واریدستم را به د آزاد کرد. هیبا آرامش دستش را از دست سم
ه دور ک یخم شدم، خورد شدم با هر قدم ستم،یو بلند شدم، نتوانستم سر پا با

 . درشبلندم کرد و من انگ زدم به اا یبه سخت حانهیشد. ر
 رفت.  حان،یرفت ر-

صدا محکم ضش  شیب*ر*لم کرد،  شت، بغ شت، وجودم بغض دا بغض دا
ش ست و در آ*ر*و* شک ست، وجودم  شم به راهشک رفت  عادیکه م یش ا

تا د نهی. دستتتم اادر ردمشیند گریدوختم   شیپاها یتا جلو دیرا کشتت حا
 نشستم.

 ... عادمیم حان،یر-
شکها میروبرو صورتم را قاب گرفت، ا ست و  ش سر هم رو شین شت  نه گو یپ
 . ختیر یاش م

 . شیریگ یم-
 مشتم گره خورد. انیاش م مقنعه

 . دمشیند حانهیر-
 اش گذاشت. نهیس یورا ر  سرم
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 . شینیب یم-
 را تکان دادم. سرم

 شناسه.  یمن رو نم-
 .دیسرم کش یشانه ام افتاده بود رو یو شالم را که رو دیسرم را ب*و*س یرو
 . شناسهیباالخره م-

رخ س یشدم که با اشمها نیمرا از جا بلند کرد، اشم در اشم مب یقو یدست
 کرد.  یشده نگاهم م

 شناستت.  یم ش،ینیب یم ش،یریگ یمم، مخانو نیمن رو بب-
 آمد.  ینفسم باال نم شد،ینم یهر دو دستش را گرفتم، بغضم خال مچ

  ؟یدیقول ... قول م-
 را پاو کرد.  میو اشکها دیگونه ام کش یرا رو دستش

 . زمیگردونم عز یرو بهت برم عادتیمن م-
 قلبش گذاشت.  یرا رو دستش

دونم وجودت به وجودش بنده عهد  یکه م ییا تورو با خودم، با قلبم و ب نیا-
  ؟یکن یکردم، قولم رو قبول م

 جلو آمد.  حانهیرا گرفت. ر میبازو نیکرده سر تکان دادم، مب بغض
 یزدم نتون یحدس م اوردم،ین نی. ماشتتارمشیرو بده ب نتیماشتت چییستتو-

 . یکن یرانندگ
دم، ش عادیشرکت م یهرا نیرا دادم و خودم با مب چییکردم و سو بمیتو ج دست

 از آنجا گذشته بود. عادمیبود که م یکه هنوز اشمم به راه یدر حال
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××××× 
د، ش عادیشرکت م یعقب گذاشت و وارد کواه  یصندل یسبد گک را رو نیمب

 اند متر مانده به شرکت پارو کرد. 
 خب، برو. -

 نگاهش کردم. متعجب
  ؟یایمگه تو نم-
 آورد.  نییرا پا بانیسا گذاشت و شیموها یرا رو نکشیع
خوام وجود  ینم میبش عادیوارد بحث م ینشم، وقت دهیدورو برت د ادیبهتره ز-

 باشه.  تیتو زندگ یمن شبهه ا
  ؟یمن یزندگ یتو شبهه -

 دستم گذاشت و دستم را فشرد. یرا رو دستش
سات زم،یعز- سا ض یاح شه تا پدرش ب شیبچه پ دهیم حیحتمًا ترج ینباش. قا ا

با یمادر ثابت کن دیکه ازدواج کرده، اونوقت  هم رابطمون رو و  م،یهم تو رو 
 .شهیکار سختتر م نطوریهم من رو، ا

ساده و منطق به ستش نگاه کردم، اه  کرد  یام حذف م یخودش را از زندگ ید
 تا مرا به پسرم برساند. 

 کرده بود.  یحد او را منطق نیاز محبتش که تا ا دمیکش خجالت
  ؟یشیناراحت نم-

 . دیگونه ام کش یزد و دستش را رو یتلخ لبخند
خوره،  یزنه خون خونم رو م یکه باهات حرف م یتمام مدت شم،یناراحت م-

 مطمئنم.  زیا هیاز  یکشم ول یکنه عذاب م یبه اشمات نگاه م یوقت



wWw.Roman4u.iR  644 

 

 شد. قیعم لبخندش
قلبت مال منه، من بهت قول محافظت دادم، قول  ،یمطمئنم که تو همستتر من-

و پس ر عادیم میتا بتون میروزها رو بگذرون نیا دیمراقبت نه تعصتتتب؛ اگر با
 .میگذرون یپس م  میریبگ

 را فشردم و احساس تعلقم تا عمق قلبم نفوذ کرد.  دستش
 بهت گفتم دوستت دارم؟ -

 بلند گاه گاهش دوست داشتم.  یخنده ها نیرا موقع ا دشیسپ یدندانها
 .رمیگ یجشن م یبگ گهیبار د هیبار دومه، -

 را باز کردم.  نیماش در
 .یبدجنس یلیخ-

سبد را  یصندل یگک را از رو سبد شدم و  سمتم گرفت، خم  شت و  عقب بردا
ا ر شیابرو یتا کیاشتتم گذاشتتت و  یرا رو نکشیگرفتم و نگاهش کردم. ع

 باال داد.
 برو خانم، مزاحم نشو من زن و بچه دارم.-
 بچه؟ -
 ال توئه که. فقا م عادیم یبگ یخوا ینم-

 مرد انقدر مرده و اون م اًل مرد انقدر نامرد؟"  نیارا ا ای"خدا
 من دارم مال تو هم هست. یهر ا-

 و در جا گاز را فشرد.  دیخند
 ز؟یحرفت شبهه داره، همه ا-
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 .دمیو در را کوب ستادمیا صاف
 ادب. یب-

شتم نگ یآورد و به من که از عرض کواه م رونیرا از پنجره ب سرش د، اه کرگذ
 نگاهش قلب ینیو اهار سال با هم بودن هنوز سنگ یکیبعد از هفت سال نزد

 لرزاند.  یو دستم را م
 تک بوق از کنارم گذشت. کیکواه که رد شدم با  از

 طرفم. دیبهمن اشم از شهره گرفت و ارخ
 تعجب کردم.  دنشونیفقا از د د،ییبفرما-
 سمت واحدشان رفتم. به
ما  یباشه و برا ریخ تونییآشنا نیا دوارمیشما متعجبم، ام ییو من هم از آشنا-

 نکنه.  جادیدردسر ا
سرم راه افتاد و در را باز کرد. وقت بهمن شت  شد یپ سرو یآقا میوارد  لو ج یخ
 آمد.

مد-  امیخواستتتم ب یم دیآورد فیتشتتر دمیاز پنجره د د؛یستتالم، خوش آ
 کرد. یدست شیاستقبالتون که بهمن پ

 بود رد شدم و با لبخند سر تکان دادم. یکه زن مسن یمنش زیم یجلو از
سرو یآقا دیشما لطف دار- شرکتتون پذ نکهیهم ،یخ  ی هیما دیرفتیما رو در 

 مباهاته. 
 . ستادیرا باز کرد و کنار ا یدر یخسرو یآقا
 . دییبفرما-
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اتاق مشخص بود که  دمانیپشت سرم داخک شدند. از ا هیاتاق شدم و بق وارد
 . میجلسه شده ا وارد اتاق

 .یهر صندل یکواک جلو یکروفونهایوسا اتاق بود و م یبزرگ زیم
سرو یآقا ستش و بهمن  یصندل نیباالتر یرو یخ سمت را ست و من  ش ن

 نشست.  میروبرو
 دم.کر یدست شیکردم، پ یشهره  حس م یو متفکر بهمن را رو نیسنگ نگاه

  د؟یشناس یکجا مرو از  افریتونم بپرسم شما خانم ک یم یخسرو یآقا-
 شهره ماند، بعد از اند لحظه رو به بهمن کرد. ینگاهش رو یخسرو یآقا
 شهره خانم هستند درسته؟  شونیا-

گنگ سر تکان داد، صورت شهروز سرخ شده بود و من نسبت به عکس  بهمن
 العملش نگران بودم. 

 بنده بودند و... یهم دانشگاه شونیا-
 کرد.  یخسرو یوزخند زد و رو به آقارا ناتمام گذاشت. شهره پ حرفش

ال م عادیکردم شتترکت م یفکر نم یول یخستترو یبودم آقا دارتونیمشتتتاق د-
 شما باشه، مگه اسم شرکتتون تازه سازان نبود؟ 

 تازه سازانه و البته به نام نوه ام.  یمجموعه  ریشرکت ز نیا-
 ن.کردم در اشمان بهم خیباال رفت و نگاهم را م میابرو یتا کی

  ؟یخسرو یپسرتون اند سالشه آقا-
 عادینقش بستتت، انگار  آوردن استتم م شیلبها یرو بایز یبار اول لبخند یبرا

 باعث افتخارش بود. 
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کرد و  یستتت هم خوشتتحالم م یبودم که بهمن پدر خوب دهیو د دهیشتتن نکهیا
 نگران. هم 

 پسرم ده سالشه. -
 زدم و سر تکان دادم.  لبخند

 خداحفظش کنه. -
 ممنونم. -

 رو به شهره کرد.  یخسرو یآقا
سام ونیم- شما برخوردم ول یا سم  صدر به ا به ذهنم  یحت یهمکاران خانم 

 کیبه  یارک یسابقه  نیبپرسم اطور با ا تونمیم د،یکه ممکنه شما باش دینرس
  د؟یشرکت نوپا اومد

با همان  یمن مکث کرد ول یرو یجابجا شتتد، نگاهش لحظه ا یکم شتتهره
 جواب داد.  یشگیهم صالبت

و من  بودند رویدنبال ن شونیشرکت هستند. ا کیشهروز همسرم از دوستان وک-
 میوقت داشته باشم، محک کار قبل مهیکار ن میزندگ ایدادم به خاطر شرا حیترج

 داد.  یوقت کار کردن به من نم مهین یاجازه 
 به من کرد و لبخند زد. رو
 . رفتندیپذ طمیبا شرا خانم صدر لطف کردند و من رو یول-

 به بهمن کرد و پوزخندش پررنگ شد.  رو
 . منیبب نجایزدم بهمن رو ا یجالبه، من هم حدس نم یلیبرخورد امروز برام خ-

 یبهمن مرا م ینگاهش کرد، حالتها قیکرد و دق کیرا بار شیاشتتمها بهمن
 ضترب کفشتم یضترب گرفته بودم، صتدا کیسترام یرو اریاخت یترستاند. ب
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 حرکت یگذاشت و من به سخت میپا یرا شکست. آرزو دستش را رو سکوت
 را کنترل کردم.  میپا
 نیکه در ا ستیخب جاش ن یدونم ارا ول یزد، البته م بتیدفعه غ کیشما -

 .میموارد صحبت کن
 وارد گفتگو شد.  شهروز

احتمااًل همون سال ازدواج ما  یول دیدیرو ند گریهمد یدونم از اه سال ینم-
 کم شد. یلی، اون بعد از اون شهره کاًل رفت و آمدش با دوستانش خبوده

ش را حالت نیرا به دندان گرفت. ا نشییکرد و لب پا زتریرا ر شیاشتتمها بهمن
 و کالفه بود. یعصب شناختم،یم
به ازدواج شتتما  یربط نیو ا دمیرو ند شتتونیا یدونم از ک یم قاً یاتفاقًا من دق-

که گفت ینداره، ول جد یم براهمونطور  مان خوب دیت نه ز کان  هیخاطره  نه م
 .یخوب

 هنیدر آ بهیغر یدختر اشتتم مشتتک یرو رهیدر را پشتتت ستترم بستتتم، نگاهم خ
 یرو رایاخت یآب مشت شد، ب ریو دستم ز دیلحظه تمام نفرتم جوش کیماند. 

ره قط  نهیآ ی. رودمیکوب نهیآب به آ یو همزمان مشتتت دمیمشتتت کوب ییروشتتو
 هیگر دوقت بو یلیماندم، خ یم یقو دیبا و من دیاک میمهااشک از اش یها

 کردن را فراموش کرده بودم.
شا دم،یکش قیعم نفس منفور اودکلنش از ذهن و قلبم  یبو دیپشت سر هم تا 

شتتد. "تو رو به خودت پس  نهیدختر در قاب آ ریشتتود. باز هم نگاهم گ یخال
 "دیخورش دمیقول م دم،یم
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رفتم.  رونیب ییشالم را مرتب کردم و آرام از دستشو آب به صورتم زدم، یمشت
 شد.  کیدو قدم نزد دنمیبود، با د ستادهیبهمن منتظر ا

 حالتون خوبه؟ -
 شیپ یمن بهمن همان بهمن ستتالها یآمد، برا یاظهار لطفها به بهمن نم نیا

ند و را اوب ک یتجربگ یبود، همان که در دفتر کارم تمام تالشتتش را کرد تا ب
 . ستمین یچید و ثابت کند هبکوب

صدا یسخت به شتم  شنه ها یلبخند زدم و گذا شم که م یپا ستم ا یکف ز آن دان
 . چدیمتنفر است بپ

پاشنه ها را در سرش فرو  نیگره خورد و من در دل ا شیتق تق ابروها یصدا از
 کردم. یم
 من خوبم، خب، کدوم اتاق؟ -
آن ستتمت رفت، به دنبالش رفتم.  ستتالن اشتتاره کرد و به یدر انتها یدر اتاق به

سرش  یباال یکه اراغ یبزرگ یسره رفت باال سر شاس کی میوارد اتاق که شد
 . ستادمیقدم فاصله کنارش ا کیروشن بود. با 

 نقشه گذاشت.  یرو دست
شه  نیا- ساژ ت ینق شده ول سفونه،یپا ون انقدر جلو رفته که نظرت یهنوز تموم ن

 رو جلب کنه.
را باال داد و با پوزخند  شیابرو کیعقب رفت،  یو قدم شتتد نهیبه ستت دستتت

 اشاره کرد.
 خانم صدر. دیکن زیآنال دییبفرما-
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ه وجود ب نکهیاز ا شیقرار بود پ نیشتتیستتاختمان شتتدم. طبق توافق پ یوارد الب
شرکت ب یشهره پ شهره با من به  شهروز و ردیایببرند خود  شهره و  و  حانهی. 

 در شرکت بودند.  یآرزو جلو
 جلو آمد و دستم را گرفت. دنمیبا د شهره

 حالت خوبه؟ -
 را آرام تکان دادم.  سرم

 خوبم، نگران نباش.-
 کرد.انداخت و بعد به صورتم نگاه  حانهیبه ر ینگاه مین

 .دهیرنگت پر-
 جلو آمد. آرزو

 تو.  میبر دیایب ه،یعیطب-
ام  یاعت مچبه س یاهار را فشردم. نگاه یو دکمه  میوارد آسانسور شد همه

 انداختم، ساعت از ده گذشته بود. 
عادت  یمشتتک یلنزها نیآستتانستتور خودم را نگاه کردم، هنوز به ا ی نهیآ در

 آسانسور ماندم. ستادنیشال فرو بردم و منتظر ا ریرا ز مینکرده بودم. موها
نسور آسا ییبا باز شدن درب کشو م،یهمه به هم نگاه کرد ستادیآسانسور که ا 

 . دمیکش قیگذاشتم و نفس عم یدر اصل یدست رو
 . میبر-
س با سور  سان شدن در آ س نهیباز  شدم و ناخوداگاه خودم  ی نهیبه  نار را کبهمن 

 . ستادیشهره ا یو رو دیهمراهانم ارخ ی. نگاهش رودمیکش
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  ؟یکنیم کاریا نجایتو ا-
 بود. یخوب ی شهیبا دهان باز مانده نگاهش کرد، الحق که هنرپ شهره

 ؟یکنیم کاریا نجایو ات -
 دوره شد.  میحالم را خراب کرد، اهره اش صدباره برا شخندشین

 شرکت منه، پس حق سوال با منه.  نجایا-
 . ستادیا شیجلو رفت و روبرو شهره

 دعوت دارم.  نجایمن هم ا-
 . ستادمیا نشانیکرم و ب یسنگها یرو دمینگاهش کرد، پا کوب رهیخ بهمن

گر ا میهست نجایان من هستند، امروز به دعوت پدرتون ااز همکار یکی شونیا-
 .میهست رفع زحمت کن یمشکل

شد، آرزو از ز انیمانتو م شتم مچاله  ستش را رو زیم ریم شت.  ید ستم گذا د
 یتا توانم را جمع کنم. لحظه  دمیکشتت قینگاهش کنم نفس عم نکهیبدون ا
 باز کردم.را بستم تا استرس را فراموش کنم، اشم  میاشمها یکوتاه

 شناسه.  یما شما رو م یاز اعضا یکیبه هر حال من خوشحالم که حداقک -
 به بهمن کردم و با لبخند نگاهش کردم. رو
 با سفارش من؟  دیکن یاه م-

 گذاشت.  زیم یرا رو شیبلند شد و کف دستها زیاز پشت م بهمن
از  یکی ندید یشم شما هم برا یخوشحال م شنیاعضا آشنا م گریتا بابا با د-

 . یبه اتاق نقشه کش دیاریب فینقشه ها تشر
 را عقب زدم. یبلند شدم و صندل زیپشت م از
 بهتون احسنت گفت.  دیسرعت؟ با نیبه ا-
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سنگ بهمن سمت در رفت و من  شانه ام حمک کردم تا به  ینگاهها را رو ینیبه 
 .دمیدر رس

 لحظه کی یبراتلخ اودکلنش دلم را آشتتوب کرد،  یکنارش که رد شتتدم بو از
 یکیکه با من  یروز عمرم، روز نیرا بستم و پرت شدم به تک*خ*تر میاشمها

شب اقدر بو یعیطب ریشد و گفت که از حال غ ستفاده کردم. آن  سوءا  یاش 
 شیردابود ف یاقدر کنارش آرام بودم و اه روز دم،یکشتت نهیاودکلنش را به ستت

 که مرا کشت.
ا دانستم کج یآمد و من نم یسرم م اشک در اشمم نشست، پشت اریاخت یب 

بد شتتتد که تحمک جو آنجا و وجود بهمن برا م ک جان  میبروم. انقدر حالم 
 . ستادمیاش ا یمنش یبرگردم روبرو نکهیکندن بود، بدون ا

 کدوم سمته؟  یبهداشت سیسرو د،یببخش-
 داشت نگاهم کرد.  یمهربان یمسن که اشمها زن

 حالتون خوبه؟ -
 . ستادمیشت سرم احساس کردم، صاف ابهمن را پ حرکت

 لطفًا. یبهداشت سیبله، سرو-
کنار در  یکه به در دمیدستتتت بهمن را د دیبگو یزیا یمنشتت نکهیاز ا شیپ

 اشاره کرد.  یورود
 اون سمت. -

سرو نکهیا بدون شت سیبرگردم و نگاهش کنم به طرف   یورفتم، هنوز ب یبهدا
 .دیارخ یاودکلنش در مشامم بود و در ذهنم م
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به نقشتتته ا تادمیرو  لب کرد،  ستت عًا توجهم را ج خا کش را و در نظر اول واق
 کردم. یریبرداشتم و شروع به اندازه گ

  د؟یاریم فیتشر دیببخش-
 جلو آمد، نهیدست به س همانطو
 طرح ستون گذاشتم. یرا رو انگشتم

  گه؟یآهن امتداد داره د ریت نیا-
 تکان داد.  سر

 یکه ستون مغازه  یآهن ریت دیخوایکه اطور م دیرو کرد نیو شما حتمًا فکر ا-
 کاریباهاش ا ارهیوستتا مغازه ستتر درم قاً یدوم دق یاوله و در طبقه  یطبقه 

 . درسته؟ دیکن
کرد. حاال من  یریآمد و نقشه را نگاه کرد، سر خم کرد و شروع به اندازه گ جلو

 کردم. ینگاهش م نهیدست به س
 . دیاش کش و دست به اانه ستادیا صاف

 .میستونش کن میتون یم-
 . ستیکنار هم ن یوسا مغازه؟ حت قایدق-

 طرف در که باز شده بود،  دیارخ نگاهم
همراهان منهم  همراهش بودند، با لبخند  یهمه  نطوریو  هم یخستترو یآقا

 جلو آمد. 
  د؟یدیبه کجا رس-

 زدم.  لبخند
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 نطوریمو ه یبهداشت سیوکه کنار سر یاضطرار یستون و البته پله ها کیبه -
ته شتتتده، در صتتورت یکنتورها ش نقطه مقابل دیبا قاً یدق کهیبرق در نظر گرف
شه؛  شکلبا سوز اداهیب شیپ یاگر م  نیولا گهید یو اه زلزله و هر بال یآتش 

ده خور ختمانستتا یآب یبرق و کنتور و البته راهها یها یکشتت میبه ستت بیآستت
سن ای دیمردم با فتهیب یاگر اتفاق شه،یم شنا کنن تا بر ضالب  به  از تو راه آب فا

گر بگذرن و ا شیبپوشتن و از آت قیلباس ضتد حر دیبا ایو  یاضتطرار یپله ها
 برند.   نییموفق شدن از پله ها پا

شده نگاهم  بهمن سرو یکرد، آقاسرخ  شه آمد. نگاه یخ سر نق  یبا اخم باال 
به بهمن که خون  هنکیکه نشتتتان دادم انداخت و بدون ا ییبه جاها یاجمال

 خورد نگاه کند گفت یخونش را م
  د؟یدار یشنهادیپ-

روع ش عیسه را برداشتم و سر یب*ر*ل برداشتم و مداد ب زیم یاز رو یا برگه
 کردم. دنیبه کش

س نکهیتمام بدون ا ی قهیدق ستیب . تادندسیسرم ا یباال دیایدرب یصدا از ک
 یارداشتم ک یبهمن بودم ول ی و نگاه کالفه یخسرو یآقا نیمتوجه نگاه سنگ

به خودم اطم یا انجام م که در آن  مداد را رو نانیدادم   زیم یکامک داشتتتم؛ 
 گذاشتم.

 .دییبفرما-
 نقشه گذاشت. یدست رو یخسرو یآقا
 لطفًا. دیبد حیتوض-
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 رفتم. جلو
 کی یمتر ستتتیب یمغازه  کی یبه جا شتتهیآهن رد م ریتکه رو که ت نیاگر ا-

 . واریوسا د فتهیم قایستون دق دیبساز یهفت متر کیو  یمتر ۱۳ یمغازه 
سرو نجایا شت سیهم اگر  سور بذار یرو به جا یبهدا سان سور نیب د،یآ سان و  آ

 مین کیبهتره  یاضتتطرار یپله ها ی. برافتهیموتور برق شتتش متر فاصتتله م
ها نگیر غازه  کیاز  د،یهر راهرو بزن یانت ها یپنج متر یم هر راهرو  یانت

 رد اونجااز  یاضتتطرار یو پله ها دیرو بزن نگیر دیتون یم دیظر کنصتترف ن
 بشه. 
سرو یآقا ستادم،یا کنار شه مشغول  یخ سر نق ست باال  و بهمن خا کش به د

بودند. شهره اشمک زد و من لبخندم را جمع کردم. آرزو از پشت  یریاندازه گ
کردم  یستتعاز ازدواجش را داشتتت.  شیپ یطنتهایبهمن ادا در آورد، هنوز شتت

 رو به من کرد.  یخسرو یلبخندم را جمع کنم. آقا
  د؟یدیتو نقشه ند یا گهیبود خانم صدر، مشکک د یعال-

 رفتم  جلو
ش مرور قتریدق دیفرصتتت بد دیخواینگاهش کردم، اگر م یمن به طور اجمال-

 کنم.
 . دیبا صدا خند بهمن

 شرکتتون؟  دیببر دیپروژه رو بردار نیاصاًل ا دیخوایم-
 برق زد.  یخسرو یآقا یاشمها

 به نظرتون ممکنه؟ -
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شت یحرفش م نیکه با ا بهمن سخره کند و با ا ست مرا م و پدرش روبر اقیخوا
 نگاه کرد. یخسرو یشد مبهوت به آقا

  د؟یکن یم کاریا دیدار دیبابا، متوجه هست-
 نگاهش کند جلو آمد و دستش را به طرف در گرفت.  نکهیبدون ا یخسرو یآقا
 دارم. یخوب شنهادیاتاق کنفرانس، براتون پ دیاریب فیفًا تشرلط-

 کنفرانس که نشستم شهروز با لبخند رو به بهمن کرد. زیپشت م
شه  یدونم ول یرو نم تونیریجبهه گ کیمن دل- شما خوب بود جز همون  ینق
بشتته و تو اجرا  یینقشتته ها مشتتکک هستتت تا اجرا یدو مورد، تو همه  یکی

و تا د یکی نیکه متوجه ا دیدار یطعًا شتتما هم انقدر گرفتارق کنند؛یکاملش م
 . دموضوع واقف هستن نی. خانم صدر هم صد درصد به ادینشد ینقص جزئ

 یصندل یدادن به بهمن شدم. کم یدلدار نیشهروز از ا ی زهیمتوجه انگ کامالً 
 پا انداختم.  یرا عقب دادم و پا رو

آخر شما  ینیکردم، حتمًا تو بازب دایو پمن دنبال نقص گشتم  نطوره،یقطعًا هم-
 . دیشد یم کینواقص کوا نیهم متوجه ا

 لبخند زد و سر تکان داد. بهمن
ساختمان نطوره،یحتمًا هم- شده ما  ساز ین س میب ض یکه ک شه اه از  ینارا با

  لحاظ نقشه و اه از لحاظ ساختار
ود و بهمن فاقد هنر ب کی یمن معمار دیخنده ام را کنترل کردم، از د یسخت به
 موفقتر بود.  دادیانجام م ییاگر فقا کار اجرا دیهنر بود. شا نیا

 رو به من کرد. یخسرو یآقا
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  د؟یشما االن مشغول هست-
 .یخسرو یگردان را ارخاندم رو به آقا یصندل

 .میدار ینیسنگ یبله، اتفاقًا پروژه -
 شصت و سبابه اش دو طرف لبش را پاو کرد. با
  د؟یکن یبا ما همکار دیبتون دیکن یفکر م-
  سفونه؟یپاساژ ت یمنظورتون پروژه -
 بله.-
 کرد.  یاشم به بهمن نگاه کردم که با دقت نگاهم م ریز از
ام پروژه رو به اتم نیخوب ا یلیخ توننیپسرتون م ،یخسرو یمن مطمئنم آقا-

 برسونند. 
  د؟یکن یرو رد م شنهادمیپ یعنی-
 م. با آنها هست یدادم که مشتاق همکار ینشان م دیبلند شدم، نبا زیپشت م از
سوسه انگ شنهادیپ- که  میسه تا خوابگاه رو دار یما االن پروژه  یول زهیشما و

 . مینقشه دقت کن یرو یلیخ دیبا نیبه علت نقص زم
 . ستادیا میبلند شد و روبرو زیاز پشت م بهمن

 نداره؟  یبا کارتون آشنا بشم، اشکال کیمن دوست دارم از نزد-
مخالف صتتددرصتتد  شیپ ی قهیکه تا اند دق یزده نگاهش کردم، بهمن بهت

 یورتص چیما بود، ه یشراکت پدرش با ما بود حاال مشتاق شراکت در پروژه 
 اش نداشتم. زهیاز انگ

  ه؟یشما ا ی زهیتونم بپرسم انگ یم ینداره ول یمن اشکال دیاز د-
 .ستادیبرداشت و صاف ا زیم یرا از رو شیدستها
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. اگر کردم یانصتتاف یدر موردتون ب یکنم کم یفکر م گم،یصتتادقانه بهتون م-
همراه هم  یاشتتکال نداره گاه میرقابت ستتتالم دار دیهمونطور که به بابا گفت

ش ساژ که دلم ممیبا شر ی. م ک پا  یلم مد نکهیسر پروژه و ا دیاریب فیخواد ت
 خوابگاهتون ناظر باشم.  یخواد بتونم تو پروژه 

س نگاهش صدا از ک ارا در عرض اند  دمیفهم یم دیآمد. با یدر نم یکردم، 
کهینداشتتتت جز ا یراه چیه نیکرد و ا ریینظرش تغ قهیدق گذارم نزد ن  مکیب

 باشد.
 باشه، موافقم. -

 است. دهیاقدر ترس دمیفهم یکه فقا من م ییآرزو بلند شد، صدا یصدا
  د؟یخانم صدر، مطمئن-

 به او لبخند زدم.  رو
  ریمطمئنم خانم شاهم-

 به بهمن کردم. رو
 شرکت. دیاریب فیتشر دیتون یم شه،یم کیفردا نقشه ها تکم-

 . دمیلبش د یلبخند را گوشه  ی هیسرخم کرد و سا یکم
 رسم. یخدمت م-

××××× 
پا  نی. مبدمیمبلها د یو بهروز را نشسته رو نیمب میوارد شرکت خودمان که شد

س یرو سرش بود. بهروز  ریشده و ز هیتاج مبک زاو یتش روپا انداخته بود و د
 بلند شد. 
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 روباه؟  ای دیریش-
 و جلو رفت پ. دیکش یقیکالفه نفس عم آرزو

 کنم شتر گاو پلنگ. یواال من فکر م-
 و دست آرزو را گرفت.  دیپر صدا خند بهروز

 دلم برات تنگ شده بود کواولو.-
. شتتهره و نمیکه کنارش بشتت دستتتش را انداخت و نامحستتوس اشتتاره کرد نیمب

ص حانهیشهروز و ر ستند. خانم ارجمند مرخ ش سپهر انگار بدجور  ین بود و 
 بود.  امدهیجون شده بود که هنوز به شرکت ن نیریش ریدرگ

  د؟ینگفت-
 به بهروز کردم.  رو
 .میبا هم شراکت داشته باش یفقا کم ،ینشد فقا قرار شد کم یخاص زیا-
ش ریز از شت  شم متوجه م ست مبا شش  یرو نیدن د شدم، نگران واکن مبک 

 بودم.
س تنها شها یک ساتم  نیبودم مب شیکه هنوز نگران واکن سا بود، انگار تمام اح

بک مب یجز خشتتم و نفرت حس نم یزیمرده بود، ا قا و  نیکردم مگر در م
 . عادمیم

ساز روبرو کنار ساختمان نو سر به فلک م میپنجره رفتم و به  ش یکه  نگاه  دیک
باره م دیپر یپشتتتت بام م یهره  یرو یکفتر کردم. نشتتستتتت، انگار  یو دو
 گرفتم.  یم میتصم دیرفتن و ماندن. با یبود برا فیبالتکل

 . نهیخوابگاه رو بب یکه نقشه  نجایا ادیقراره فردا ب-
 کرد آرام باشد قلبم را مشت کرد.  یم یکه سع نیمب یعصب یصدا
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  لش؟یدل-
 باز کردم. یشده ام را به سخت دیلک یرا تر کردم و دندانها لبم

 شرکت باز شه. نیخواد پاش تو ا یم یداره ول یدونم اه نقشه ا ینم-
 . دیخرپشته نشست و سرش را باال کش یکفتر رو امد،یدر ن یاز کس صدا

  لش؟یدل-
 نوو زد، پشت سر هم. مانیهره نشست و به س یو رو دیدوباره پر کفتر

 دونم. یگفتم که نم-
  ؟یرو داد یزیا نیان یارا اجازه  یدون یرو نم یزیا یو وقت-

 کمیخواستتم نزد یم دیدانستتم، شتا یدانستتم و نم یارا اجازه دادم؟ م واقعاً 
شد تا حت شمم را خال یبا شده بکوبمش، بتوانم خ  یدر حد اند کلمه هم  که 

 . ردیاز آتش درونم آرام بگ یکنم تا کم
 کفتر اشم دوختم. ی جهینت یمشت شد و به نوو زدن ب شهیش یرو دستم

سمم رو عوض کرد یکرد یجاها رو نم نیاگر فکر ا- تمام  یارا داد ؟یارا ا
تنها برم و  یارا گفت وار؟یرو د شیقاب کردن و زد دمیمدارو رو با استتم جد

  ؟یومدین
 و نگاهش کردم.  برگشتم

پاش ا یکرد یاگر فکر نم- جایکه  مدیارا همراهم ن شتتتهیباز م ن ارا  ؟یو
 شرکت؟  کینه وک یهمسرم یبگ یمدوین

شم شق ا شده اش و   دم،یاش را د قهیبه دهانم دوخته بود، نبض  فک منقبض 
 . شهیآرام بود، م ک هم شیاشمها یمشت شده اش ول یدستها
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 کرد. هیاز جا بلند شد و رو به بق بهروز
 لطفا.  ییواحد روبرو دیببر فیتشر ه،یموضوع خانوادگ-

ز ا نیاشتتم برداشتتتم و نه مب نیرفتند، نه من از مبحرف به ستتمت در  یب همه
 من، سکوتمان ادامه داشت تا در بسته شد.

 گرداند.  یو سر م دیپر یرو کردم به پنجره، کفتر هنوز م
 شدنش را حس کردم.  کینزد

س یکه اجازه بدم پا شهینم کیدل نیا یرو بهت گفتم ول ومدنمین کیدل- که  یک
 باز بشه.  تیم تو زندگبوده باز ه تیقباًل تو زندگ

درهمش  یابروها یافت شتتتد، برگشتتتم و نگاهش کردم، دلم برا میدندانها
 خواستم خودم را فراموش کنم. ینم گرید یضعف رفت ول

صم نکهیبعد از ا شهیهم ،یرو گفت لشیدل- بهم  یکن یو عمک م یریگ یم میت
 نجایر افک یکه حت ییتو گمیارا، م گمینم ؛یو ارا کرد یکرد کاریا یگیم

سه حتمًا فکر ا یکه بهمن من رو نم یکن یرو م شا یکرد نمیشنا اد بخو دیکه 
 شرکت باشه.  نیا کینزد

 . ستادیا نهیداد و دست به س هیکنار پنجره تک واریاش را به د شانه
 نکهیکنم، فکر ا یخوام برم دادگاه فکر شتتکستتت خوردن رو هم م یم یوقت-

 زدم که یتالش نکنم. حدس م شتتهینم کیلد نیا یپرونده رو ببازم، ول دیشتتا
 موافقت کنم.  شهینم کیدل یبشه ول کیتو نزد پیبه ت یبخواد به کس

 برداشت.  واریاش را از د هیتک
 رو بفهم. نیا ،یتو ناموس من-

 باال رفت. میبار اول صدا یبودم و برا یعصب
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 یشتترکت، برا یاون نقشتته داره، برا گمیم ؟یگیم یا یخودت متوجه هستتت-
 به من.  یکینزد ینه برا نجا،یا

 شد.  کمیقدم نزد کیلبش کش آمد و  ی گوشه
رو  نیتو هم ا یول رمیگ یجلوت رو نم د،یمراقب تن صتتتدات باش خورشتت-

 ممکنه. یزیبدون که هر ا
صدا به سمت پنجره،  شتم  شد و پرنده از  یسمت در رفت و من برگ در بلند 

 .دیبام پر یرو
×××× 

 را بلند کردم. میند کنم صداسرم را بل نکهیبدون ا
 .دییبفرما-

در غرق . انقندازمیرا به نقشه ببردم تا نگاه آخر  کتریباز شد و من ارار را نزد در
شه  شه  قشیو تطب یذهن ینق س یرو یبا نق  بودم که به کک فراموش کردم یشا

 وارد اتاق شده.  یکس
 یکرتا پا مشتتمشتتمئز شتتده ستتر بلند کردم، ستت دیچیام پ ینیتلخ که در ب یبو

ود در نگاهش ب یزیکرد، ا یداده بود و نگاهم م هیبود و به ستتتون تک دهیپوشتت
 کردم.  یکه اصاًل درکش نم

 .یخسرو یآقا دیسالم و خوش آمد-
 سالم. -
 نقشه اشاره کردم.  به
 ارائه ست.  ینقشه کامک شده و امروز آماده  د،یاریب فیتشر دیتون یم-
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 و جلو آمد.  برداشت واریاش را از د هیتک
 ممنون. -

 کرد.  یو شروع به وارس ستادینقشه ا یجلو
سر  کهنینشستم و خا نگاهش را دنبال کردم. بدون ا یگرید یشاس زیم پشت

 لبش نشست.  یبلند کند لبخند رو
صه  دمیشن- سه منظوره و البته در مناق صورت   یهفته  یساخت خوابگاه به 
 روژه مال شماست؟ که پ دیاطور فرمود شه،یارائه م ندهیآ

ست س د ستم و پاها نهیبه  ش شتم و کم یصندل ی هیپا یرا رو مین  یگردان گذا
 .دمیارخ

 اون مطمئنم پروژه مال ماست. -
 گذاشت و ارار یشاس زیم یسر بلند کرد و نگاهم کرد. دستش را رو باالخره

 را دور کرد. 
 . دیبش موفق رمدوایام نه،یقابک تحس نیباالست و ا یلیاعتماد به نفستون خ-
 به من انداخت. ینگاه میخروجش برگشت و ن یسمت در رفت، لحظه  به
 از اعتمادتون ممنونم.-

 بلند شدم و نگاهش کردم.  یصندل یزنان از رو لبخند
 نشم.  مونیپش دوارمیام-

 کرد و در را باز کرد.  یمانده تا در را ط یو تنها قدم باق سربرگرداند
 خداحافظ.-
 رفت. رونیمنتظر جواب بماند از در ب هنکیبدون ا و

 .وارد اتاق شدند حانهینرفته بودم که شهره و ر زیهنوز پشت م



wWw.Roman4u.iR  664 

 

 .ستادیا میروبرو یبه طرفم آمد و آنطرف شاس شهره
ش- سرتون پر نکهیم ک ا یکنم خانم ول یدخالت م دیببخ ودت خ ده،یعقک از 

شه ا یدیفهم صه و فقا به دان دیکه با یاالن نق شون ن یشگاه ارائه بدتو مناق
 بته؟یکه همکار و بدتر از اون رق یداد یکس

نده ام  از گاه کردم و ارخلحنش خ به صتتورت حرص زده اش ن  دمیگرفت، 
 .حانهیطرف ر

  ؟یمیدوست قد نهینظر شما هم هم-
 کرد.  نگاهم قیدق حانهیبود. ر یخم شده بود و مشغول بررس زیم یرو شهره

 یبر م یمیقد دیاز خورش نکاریا یشناسم ول ینم ادیرو ز دیجد دیمن خورش-
 اومد. 

 آرزو ماند.  یبا شدت باز شد و نگاهم رو در
 .شکشیدر زدن پ ؟یدر رو باز کن نیم ک آدم ا کباریشد تو -
  ؟یدیرو ند نیوقت ندارم جوابت رو بدم، مب-
د از د آملحظه. قلبم  به در نیرفتن روز قبلش افتادم و تماس نگرفتنش تا هم ادی

پر  یتا خواستم جواب بدهم صدا کردم. یواقعًا افکارش را درو نم یقهرش ول
 . دیچیصالبتش در اتاق پ

 ؟یباهام دار یکار خاص-
 برگشت طرفش.  آرزو

  ؟ییمعلوم هست کجا چیه-
 نگاهم نکرد.  یلحظه ا یحت نیمب
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 بدم. حیتو هم توض یخودم بله، اگر الزمه برا یبرا-
 رفت.  نیو به طرف مب دیبرا م ک بچه ها لب آرزو

  ؟یزنیحرف م ینجوریارا با من ا-
 یراموش، ف رمیکجا رفتم و کجا مبشم که  میج نیس ادیصدبار گفتم خوشم نم-

  ؟یگرفت
 خونه، مامان نگرانت شد. ینرفت شبمیخب د-
 .دینداره نگران باش یلیدل چیه رم،یگ یبا مامان تماس م-

شمها یرو نگاهم سر کرده  قیخوابش دق یب یا صبح را کجا  شد، مرد من تا 
 بودم؟ ناخوداگاه به طرفش رفتم.  خبریبود و من ب

 حالت خوبه؟ -
ش باالخره ست، لبخند دلن ش امان  یقلبم را از جا کند ول نشینگاهش به جانم ن

 از لحن سختش. 
 خوبم، بهمن اومد؟ -

 جواب دادن نداد.  یبرا ینگاهش کردمک شهره زمان معذب
 کردن.   مشونیتقد یهم نقشه رو دو دست شونیآوردن و ا فیبله تشر-
مچاله شتتد و خودش  شیاشتتمها انیم ییبا دقت نگاهم کرد، قلبم جا نیمب

 . زدیر یبه جانم م ینگاه سخت اه زهر نیخبر نداشت با ا
رو کردنش مبهوت به من نگاه  رویشتتتابزده باال ستتر نقشتته آمد و بعد از ز آرزو

 را بلند کرد. شیصدا یکرد. شهره عصب
ش- صه پ یبرا میخوا یکه م یمتیق یحت د،یتو اه مرگته خور  میبد هادشنیمناق

 .یباال نوشت نیرو ا
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شتم ضور ب ن،یمب ی رهیو نگاهش کردم، نگاه خ برگ  یوقت بهمن در زندگ یح
 اعصابم اثر گذاشته بود.  یشهره رو یادهایام و فر

  ؟مین آدم دست و پاالفتهنوز همو یکن یفکر م ؟یکن یارا بهم اعتماد نم-
 نقشه. یزد رو محکم

ش هیا نیا- صه رو زد نیا دیق د،یخور ا ت میاقدر تالش کرد یدون یم ؟یمناق
 که حاال مشیریبگ میاگر بتون هیکار دولت نیا م؟یتو مناقصتته شتترکت کن میبتون

 . میشبه رفت کیدونم ره صد ساله رو  یم دیبع گهید
 را بست. شیاشت و اشمهاسرش گذ یو دست رو دیکش قیعم نفس

 .دیخورش یخراب کرد-
ستترم  پشتتت نیرفتم، مب رونیرد شتتدم و از اتاق ب نیبلند از کنار مب یبا قدمها

 آمد. وارد اتاقم شدم، وارد شد و در را بست. برگشتم و نگاهش کردم 
  ؟یکن خمیتوب یخوا یتو هم م-

 گذاشت. میرنگ را جلو یآب یآمد و پوشه  جلو
 خوشحالت کنه.  نیا دیفکر کردم شا-

روزها اعصابم متشنج شده بود و  نینشستم. ا زیو پشت م دمیکش قیعم نفس
 یرا بستتتم، گرما میاشتتمها ی. لحظه ادمیفهم یم هیاز بق شتتتریرا خودم ب نیا

 دستم حس کردم یدستش را رو
 شهره حق داره. زم،یآروم باش عز-

 باز کردم.  اشم
 پس حق داره. -
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 باال رفت.  شیزد و ابرو لبخند
 . گهیحق داره د یکرد ای یکن کاریا یخوا یخبر نداره م یوقت-
ست و د ستادمیا شیآمدم. روبرو رونیب زیحالتش خنده ام گرفت، از پشت م از

 دور گردنش انداختم. 
  ؟یبا من قهر-

 میشتتانه ها یستترم ستترخورد تا رو یکرد و شتتال از رو میموها یرا ال دستتتش
 . دیافتاد؛ سرم را عقب کش

 عشق؟  یباهات قهر کنم بانو ادیبه من م-
 .دمیرا کج کردم و نگاهم را دزد سرم

 . ینگرفتتماس هم  هی ،یرفت یخب گذاشت-
 کمرم.  یسر خورد تا رو میموها یدستش از ال کی

 . یگرفت یتماس م ینگران بود-
 آرامتر شد   میشدم و صدا کترینزد

 خب.  یفکر کردم قهر-
 ه ام اسباند و در گوشم زمزمه کرد.اش را به گون گونه

 .اریفکر کن قهرم، از دلم درب-
 قدم عقب رفتم و نگاهش کردم.  کی

  ؟یواقعًا قهر کرد-
 شد. میلبها کینزد شیلبها

 اگر به نفعمه قهرم. -
 تاب عقب تر رفتم. یکرد، ب نینفسم را سنگ نفسش
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 شرکته.  نجایا-
 قلبش. یرا گرفت و گذاشت رو دستم

شق قهر معن یتو، خونه  یخونه  هم نجایا- شقت، تو ع ست اینداره،  یع  ای یه
 نداره. یحد وسط ،یستین
 شدم.  کیدور کمرم حلقه شد، نزد شیدستها 

 نداشته باشه، باشه؟  یحالت دوم چیباش، ه شهیهم-
 مکث کرد. شیو لبها دیام را ب*و*س یشانیپ

 باهات دارم، باشه؟  یوقت فراموش نکن اه نسبت چیه-
 بستم و خود را به آ*ر*و*ش گرمش سپردم. اشم

 باشه.-
×××× 

 زنان وارد اتاق شد. غینشسته بودم که آرزو ج زمیپشت م
 بدو، بدو.-

با  و بهروز دندیخند یبلند م ی. شهره و شهروز با صدادمیبه دنبالش دو عیسر
 به طرفم آمد. حانهیکرد. ر یلبخند نگاهشان م

 . دیصه رو بردخانم مهندس صدر، مناق گمیم کیتبر-
 طرفم دیهمراهش را قطع کرد و ارخ یگوش نیبه لبم نشست، مب لبخند

 . زمیاالن خبر دادن، مبارو باشه عز نیهم-
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تازه استتتخدام شتتده از اتاقها  نیارجمند به آشتتپزخانه رفت. کک مهندستت خانم
ان کارشتتت یگفته و به اتاقها کیهر کدام تبر انیجر دنیآمدند. با فهم رونیب

 د. برگشتن
 پا انداخت.  یتاج ارم مبک نشست و پا رو یمبک و رو یرو دیپر آرزو

 . ستیبهمن متقلب ن میکرد یپس انقدر هم که فکر م-
 کردم. نیلبخند رو به مب با
 مطمئن شم. یزیا هیاز  دیبا ؟یدیشماره رو به من م -

شدم، تمام مدت شماره سئول مناق یرازیش یکه با آقا یرا داد و وارد اتاق  ه صم
آرزو و شهره قطع نشد. تلفن را قطع  یو خنده  یشاد یکردم صدا یصحبت م

 کردم و به سالن برگشتم. 
 وارد شرکت شد. ینیریش یبا جعبه  شهروز

 بارو. م تونیروزیپ نیبخرم، اول ینیریمنهم رفتم ش یمطمئن ش یتا شما بر-
م. شهروز شترا بردا یخامه ا ینیریگرفت. با لبخند ش میرا جلو نیریش ی جعبه

را همراهش  یرا به آقا غالم داد تا به همه تعارف کند و آقا غالم هم اا ینیریش
  کرد

 کن؟  فیخب تعر-
 طرف بهروز. برگشتم

 کنم پ؟  فیرو تعر یا-
 ارا؟  ،یهم خوشحال نشد یلیخ یحت ،یاصاًل تعجب نکرد-

 خنده ها قطع شد، با لبخند به تک تکشان نگاه کردم.  یصدا
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اگر حدسم درست باشه  رسه،یخوام دستم م یکه م یزیا گهیساعت د میتا ن-
 . شمیاونوقت خوشحال م

 کنارم نشست و دستم را گرفت. بهروز بلند شد.  نیمب
 . امیبخرم ب گهید ینیریجعبه ش هیبرسه من برم  تونیشاد کیتا دل-

 ابرو باال انداختگ  شهره
 کمه؟  ینیریش لویاه خبره؟ اهار ک-

 زنان ماگ را در دستش ارخاند. لبخند بهروز
 خوردن نداره؟  شینیریدفتر وکالتش رو زده، ش نیهفته ست مب کی-

ناراحت شدم از  فشرد،یدستش م انیزده نگاهش کردم که هنوز دستم را م بهت
 . یبگیو غر یدور نیا

  ؟یهفته ست و تو نگفت کی-
 گفتم. -
 متعجب شدم تا ناراحت. شتریب

  ؟یگفت یک-
ه هفته زرد ک ی هیبا حاش یآب یرا برداشت، پوشه  فشیک زیم یاز روشد و  بلند

نم دستتتا انیتو دفتر خودم به من داده بود و فراموشتتش کرده بودم را م شیپ ی
 گذاشت.

 رفت. ادتی یخوشحالت کنه، ول نیا دیاون روز بهت گفتم شا-
 انداختم.  نییسر پا شرمنده

 شلور بود. یلیذهنم خ د،یببخش-
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 . کرد کیرا نزد سرش
 من بود نه؟  یرفت تشنگ ادتی نکهیا کیدل دمت،یهمون موقع بخش-

 فاصله گرفتم. یزدم و کم شیبه بازو یآرام مشت
 نه؟  یشینم ریس-

 را باال انداخت.  شیابرو
 از تو نه.-
. به اتاق دیکه خواسته بودم رس یکرد که بسته ا یپروژه صحبت م کیبا وک نیمب

شتتان خنده ام  یو کنجکاو اقیالم آمدند، از اشتتترفتم و همه دنب ینقشتته کشتت
 گرفت. 

 یبازش کردم رو دم،یکشتت رونیکه داخلش بود ب یرا باز کردم و نقشتته ا پاکت
ماندند. حدسم درست  رهیو به نقشه خ ستادندیا ی. همه دور تا دور شاسیشاس

بود  هآنها فرستاد یبود را برا دهیکار من د زیم یکه رو ینقشه ا قاً یبود، بهمن دق
 . نترییپا متیبا  سه درصد ق

 متعجب نگاهم کرد. یبا اشمها شهره
 خودته؟  ینقشه  نکهیا-

 باز کردم. یشاس یب*ر*ل برداشتم و رو زیم یرا از رو نقشه
 مناقصه یکه من دادم برا هینقشه ا نیا-

  بهمن ینقشه  یکردم و زدم رو جمعش
  که به بهمن نشون دادم ینقشه ا هم نیا-

  اش را خاراند قهیشق وآرز
 . ارمیمن سر درنم-
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که نشتتونش دادم ناقص بود،  یهستتت، نقشتته ا یزیا هیدونستتتم دنبال  یم-
شرکت  یخواستم نقشه  رزادیش یکرد؛ از آقا یرو پر نم نیزم یهایقناص یعنی
 برام فرستادش. شناسهیرو م یب یرو برام بفرسته و اون ب عادیم

 به شهره کردم. رو
رو نشتتون اون گرگ بدم؟  یاصتتل ینقشتته  امیانقدر کم عقلم که ب یفکر کرد-

تونم برم  یحاال م ده،یکار رو انجام م نیخواستتتم مطمئن شتتم که هم یفقا م
 نقشه رو بکوبم تو صورتش و بگم متقلبه. نیا

 کار را کرده.  نیا یکردم که بهمن با اه جرات یهنوز درو نم شد، سکوت
 .بردنیناقصه رو مداشت اگر اونها م دنید یوا-

 کردم  زدیبه آرزو که با خنده حرف م رو
 د. مون یتو گک م یافتاد بدجور یهم م یاتفاق نیاگر ان یامکان نداشت ول-

 نقشه گذاشت.  یخوشحال بودم، بهروز دست رو واقعا
 . یاریخودت ن یبهتره به رو-
 ارا؟ -
 جلو آمد. نیمب
فم کردنت مخال یهر اندبا باز ،ینکن یبهتره رو باز یکن یباز یخوا یاگر م-
و  رهیم سوال ریز یرازیش یآقا دهیکه نقشه به دستت رس ادیاگر صدات درب یول

  ستیخوب ن یب یاعتبار ب یبرا نیا
 دیاادرش را جلو کش حانهیر
 سوال هی یبرم، ول دیبا گهیمن د-
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 جانم؟ -
  شناسه؟یرو م رزادیش یاز کجا آقا یب یب-
 رنیکه م ییانقدر به بچه ها یشتتناستته ول یرو م رزادیشتت یآقا یب ینگفتم ب-

 یها تو دانشتتگاه م یلیندارن کمک کرده که خ یدانشتتگاه و بضتتتاعت مال
 کنه. یشناسنش؛ اگر بفهمه از اسمش استفاده کردم پوست از سرم م

×××× 
نگشتانش ا انیشاه مقصود م حیمبک نشستم، طبق معمول تسب یرو یب یکنار ب

 نگاهم کند   گفت  نکهیاش سر داد و بدون ا ینیب یا رور نکشی. عدیارخ یم
  ؟یدار کاریا-

ست کندن. هنوز از ب وهیرا از ظرف م پرتقال شروع کردم به پو شتم و   یب یبردا
م. مانده بود یهنوز در همان پانزده سالگ یب یب یتنها برا دم،یکش یخجالت م

ضعف م ششیپ ساس  شد، ا نکهیکردم، ا یاح شته با  دشیناام نکهیقبولم ندا
 ترساند. یکنم مرا تا سرحد مرگ م

 خواد باهاتون صحبت کنه.  یم نیمب-
 را انداخت.  حیاز تسب یا دانه

  گه؟یقدمش سِر اشم، د-
گذاشتتتم و با دستتتمال  شیتو بشتتقاب و جلو دمیپرتقال را تک تک ا یپرها

 کردم. یدستم را پاو کردم، تمام توانم را سر دستمال خال
 برو دستاتو بشور. ره،ینم نکسیلیبا ک ینواصد بار گفتم -
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طرفدار  یب یدانستم ب یکه م یمن یو از جا بلند شدم، برا دمیکش یراحت نفس
اند لحظه که حرف  نیاست حرف زدن سخت بود و هم نیسفت و سخت مب

 بود.  متیغن میافتاد برا ریزدنم به تاخ
 شستم.آمدم عزمم را جزم کردم و کنارش ن رونیکه ب ییدستشو از
 . یب یب ادیخواد با خانواده اش ب یم-
 قدمشون سِر اشم. -

 زد که نتوانستم ادامه بدم. یحرف م الیخیراحت و ب انقدر
  گه؟ید-

 سر تکان دادم و لب زدم. آرام
 . یچیه-

 یبه نظر م دترینور کم رنگ آباژور اهره اش ستتف ریو نگاهم کرد، ز برگشتتت
 آمد.

 رو بگو. یچیه-
جا شتتروع کنم ولدانستتتم از  ینم ناخنم را رو یم دیبا یک مخمک  یگفتم. 

 را قطع کردند. گریهمد میفرض یو خطها دمیمبک کش یتیکبر
 زوده.-

انداختنش قطع شتتد. اند لحظه مکث کرد و دوباره  حیتستتب ینکرد ول نگاهم
 انداختن.  حیشروع کرد به تسب

  گه؟ید-
 بست.  یراه حرف را م یب یبودم و ب کالفه
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 . یب یب یکن یم تیاذ-
 گه؟ید-

شار هر ساس م یکه رو یلحظه ف صر که  شد،یم شتریکردم ب یسرم اح از ع
 دل تو دلم نبود.  دیایخواهد با خانواده اش ب یگفته بود م نیمب

سرخورده انقدر نگاهش کردم که باالخره  بلند شن کردم،  ستر را رو شدم و لو
 سرش  بلند کرد و نگاهم کرد.

ست اون نامر یبچه - چه تا بتونم ب امیبرم و ب دیاقدر با ستیده، معلوم نمن د
شروع کردم و کل ،یب یب رمیام رو بگ االن  ،ختهیسرم ر یکار رو یتازه کارم رو 
 .یب یب ستیوقتش ن

 یرو و دیرا ب*و*ستت حیتستتب د،یکشتت قیکرد و نفس عم میبه ستتر تا پا ینگاه
 گذاشت.  یعسل

 گه؟ید-
 .میموها انیانگ زدم م کالفه

  ؟یب یب یحرف بزن ینطوریهم یخوا یم-
م که من یزن یحرفا رو م نیا یتو دار ؟یبشتتنف یمخوا میَ ا گهید زیمگه تو ا-

 .یکور خوند یردش کن بره، ول یگیبگم آره دخترم راس م
ستش را رو دهان شد،  شیزانوها یباز کردم تا حرف بزنم که د شت و بلند  گذا

ستتوخت. جلو رفتم و  شیو دردها ییتنها یشتتتده بود؛ دلم برا دهیقدش خم
 دستش را گرفتم.

 . یب یکنم ب تتونیخوام اذ یبه خدا نم-
 .دیرا کش دستش
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ما،  ؛یکنیم تیخودتو اذ ،یکن ینم تیتو منو اذ- باور کرد فک نکن حرفاتو 
 .یشد ییهوا یدیبهمنو د

 .دیکش ریزد، سرم ت رونیاز کاسه ب میاحساس کردم اشمها
بهمن رو دوستتت  دیکن ی! فکر م؟یب یب دیکن یفکر م یشتتما در مورد من ا-

 دارم!؟ 
و مبک بود برداشت و لنگ لنگان به سمت آشپزخانه  یعسل انیرا که م شیعصا

 رفت. 
 .نهیاصک کارت ا ؛یازش متنفر ،یدوسش ندار-

 سرش راه افتادم. پشت
 . دیکن یاشتباه م -

 نگاهم کرد.  رهیو خ برگشت
ص- سال پ س،یخودت ن ریتخ ستگارکه از شیاگر اار  فتم گ یکرد م یت خوا

 برات نهمهیپسره اند سال پات نشسته، ا ؛یاوردیاداها رو درنم نیعقد، االن ا
 زوده. یگیاونوخت م دهیزحمت کش

 نگاهم کرد.  خکوبیشانه ام گذاشت و م یدستش را رو 
چتم و به موَقش ب تیستتر خونه زندگ یریو م انیب یگیم ایکلوم ختم کلوم،  هی-
 ردم. پسر م ستیتو ن یمسخره  ش؛یزندگ یبره پ یکن یش مرد ای ،یریگ یم

 حس مرگ داشت.  نیفکر نبودن مب یو واج نگاهش کردم، حت هاج
 تونم. ینم نیمن بدون مب ،یب یب دیگ یم یا-

 . شانه ام برداشت و دو دستش سر عصا را محکم گرفت یرا از رو دستش
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نشتتنفم، واستته منم  میَ ادیزنگ؛ حرف ز یزنگ ایروم  یروم ایکه گفتم،  نیهم-
که لب  یدیواسه من همون خورش یمهِنس یکه واسه هر ک اریادا باسوادا رو درن

 تو َکَلته.  یفهمم ا یم یبجنبون
 را از من برگرداند و به سمت آشپزخانه رفت.  شیرو
خودش کرده  یپستتره رو مستتخره  ه،یآباد شتتهر یعل یرو بهت دادم فکر کرد-

 دختره.
×××× 

 . نیمب شهینم-
سمت پنجره  شیرو ش یرابرگرداند  ستش را ز ن،یما شت و  رید اانه اش گذا
 .ابانیشد به خ رهیخ
 درو کن.  ن،یکنم مب یخواهش م-

سرباز کرد. رو اریاخت یمرگ بود، ب سکوتش فت و را برگرداندم و به ر میبغضم 
م، شدند نگاه کرد یزدند و عجوالنه رد م یرو به هم تنه م ادهیآمد مردم که در پ

 یدرهم ار جلو یها هیستتا ریحستتشتتان کنم؛ فقا تصتتو نمشتتان،یآنکه بب یب
 .شدیرد م میاشمها

 .یفهم یتو هم من رو نم-
 روشن شد، برگشتم و نگاهش کردم. نیماش

  ؟یحرف بزن یخوا ینم-
 نداشت. یحرکت چینگاهش ه یحرکت کرد ول نیماش

 االن بحث نکن، بذار فکر کنم. -
 ؟ نه ای یفهم یحرفم رو م-
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 لحظات یحت نکهیستتکون و آرامشتتش، به ا نیکرد، به ا یم یآرامش رانندگ با
 کرد  حسادت کردم. یرا کنترل م زیهمه ا یبحران

 تونستم آروم باشم.  یکاش منهم م ک تو م-
 حرف نزد.  یزد و دنده را عوض کرد ول پوزخند
 مشت شد.  شتریرفت، دستم ب یکف دستم فرو م میناخنها

  ؟یکن یفکر م یبهم بگو به ا زم،یباهام عزآخه حرف بزن -
که  بود یو نگه داشتتت، حرکتش انقدر ناگهان دیرا کنار کشتت نیدفعه ماشتت کی

 .دمیاسب نیبه در ماش دهیترس
 طرفم. برگشت

 ت.شناخت یکنم که کاش حدسهام اشتباه بود، کاش بهمن م یفکر م نیبه ا-
 به بهمن نداره.  یربط هیقض نیا-
 به من؟  ای یگیر متو به خودت درو-
شدم که با وجود تو به بهمن  یکن یفکر م ؟یکن یفکر م یتو ا - ست  انقدر پ

 فکر کنم؟ 
 و از من رو گرفت. دیخند بلند

و هم ت هیثان کی یبرا یبه بهمن دار یکردم احستتاستت یلحظه فکر م کیاگر -
 موندم.  ینم تیزندگ

 پس اته؟ -
 نشست. میجابجا شد و روبرو یصندل یرو
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 ،یعذابش بد یجور هی یخوا یم یدیکه بهمن رو د یاز روز ،یپر از نفرتتو -
 یه حتک یشد فیک  یباز هی یتو قاط ؛یخودت رو ثابت کن یبرتر یخوا یم

 یزیکه ا یشیم یروح شیانقدر داار فرسا یبهمن رو بکوب یاگر آخرش بتون
 مونه. ینم یازت باق

 بچه شدم. کردم،لج
 من به بهمن؟  یکیزداز ن ای یناراحت نیتو از ا-

نگاهش عوض شد، سرش  ی هیسا عیسر یرا حس کردم ول رتشیح یا لحظه
ه از ک شیدور فرمان مشت شد. به انگشتها شیفرمان گذاشت و دستها یرا رو

 به هق هق شد. کیتبد میشده بود نگاه کردم، اشکها دیشدت فشار سف
 .دیببخش-

 کیفکه در ترا یینهاید ماشبوق ممت یسرش را بلند نکرد. صدا ینزد، حت حرف
 مانده بودند اعصابم را خراب کرده بود.

 . نیمب دیببخش-
خودش  یبود ول ابانیکرد، نگاهش به خ نگاه شیرا بلند کرد و به روبرو سرش

 نبود، نه حسش نه فکرش. نجایا
  ن؟یمب-

 یانداختم، ب نییو سرم را پا دمیو نگاهم کرد، از نگاهش خجالت کش برگشت
سبابه ام پ اریاخت شت  شالم را دور انگ صدادمیچیپر  مرگ  یسرد بود، بو شی. 

 داد. یم
 شو.  ادهیپ-

 . دمیحرفش را نفهم یلحظه معن کی یباال آمد، برا سرم
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 کنم؟  کاریا-
 تر از قبک نگاهم کرد.  یجد

 شو. ادهیگفتم پ-
  ؟یکن یم ینجوریارا ا-

 ا ترساند. آرامش مر نیآرام بود و ا شیآورد، صدا کیرا نزد سرش
 هیبه  یکیراحت حرف از نزد یلیرفت؛ خ ادتی ینره ول ادتیگفتم نسبتمون -

 شو. ادهیپ د،ینمونده خورش یباق یحرف ،یزن یرو م گهیمرد د
 در باز شد.  د،یرا کش رهیخم شد و دستگ

سوز خورش- ش یهر کار د،یبرو با زخمهات ب سرپا ب ستم کردم تا   دیشا ،یتون
شابلد  نیاز ا شتریمن ب شکک تو دینبودم؛  شته یلیهر دل یول ییهم م شه  دا با

 انتخاب تو انتقام از بهمنه نه من. ه،یکی جهینت
شکها شدم، گر یزدم و خال ادیکرده بود، فر سیشالم را خ یحت میا م و کرد هین

 گذاشتم. رونیرا ب میرا گرفتم و پا رهیآرام نشدم، دستگ
ستتال و دو ستتال خوب  کیستتوختن با  یجا یتا بفهم یم ک من بستتوز دیبا-

 . شهیبا عشق هم خوب نم یحت شه،یبا حرف خوب نم شه،ینم
 قلبم.  یرا گذاشتم رو دستم

 دارمیتعفنش ب یتو خواب هم بو یانقدر ستتوخته که حت ن،یقلبم ستتوخته مب-
 یکنه؛ م یکه گولش رو خوردم رهام نم یشتتب کیکنه، کاب*و*س همون  یم

مدرو  هیکتاب بود و دانشگاه و  دیب خورشنه، انتخا نه؟یانتخابم ا یبگ یخوا
 یحت کهبزرگ بود  چیه هیکه بهم دادن  یا یآروم، زندگ یزندگ هیو  یمهندستت
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من  م؛نیلحظه بب هی یمجبورم کنه استتمم رو عوض کنم که بتونم بچه ام رو برا
 وقت انتخاب نکردم. چیه
 . یکن یانتخاب م یحاال دار-
سرم رو پا- وقت  چیه شم،یوقت درمان نم چیبله بگم ه بندازم و به تو نییاگر 

 تونم. ینم یمن دوستت دارم ول شم؛یآروم نم
 . یتونینم نیهم یبرا شتره،یهات ب نهیعالقه ات به ک-
 یخوا یکه م ییتو نیکرد، ا کیتبد نایبه آو دیها من رو از خورشتت نهیک نیا-

من  یهم استتمم رو عوض کن گهیاگر صتتدبار د یرو فراموش کنم ول دیخورشتت
 بهمن رو تو گذشته ام بکشم.  نکهیمگر ا شمیزنده نم دم؛یهمون خورش

 شدم، خم شدم و نگاهش کردم. ادهیپ نیماش از
 ،ینداشته باش، فکر کردم همراهم یمرده انتظار عاشق هیاز  یمن عاشقتم، ول-

 یبرا ،یاز قلبم رو کشتتت ییجا کیبدون تو هم  یول ینباشتت دمیبهت حق م
 . یکشت شهیهم
صدار در سمت در خانه رفتم،  ستم و به  ش یا ب شن نیدر ما شتم ودمیرا   . برگ

 یکرد، دلم پرواز م یشتتتده بود و نگاهم م ادهیپ نینگاهش کردم که از ماشتت
 گرفتن، رفتن و برنگشتن.  یخواست، در آ*ر*و*شش فرو رفتن، فراموش

 یحت یکه بتون دهیعشتتق جرات م د،یخورشتت ارهیدوستتت داشتتتن قدرت م-
رو  نایآو من یبگذر دیکه از  خورش ستیاگر عشقت انقدر ن ،یو بکنر سفونیت

نده ز یبتون دیکنم شا یحذف م دیخورش یکنم و خودم رو برا یتو دلم حفظ م
 بودنت انقدر مهمه برو دنبالش.  دیاگر خورش ،یاش کن

 را فشردم.  فونیرمق آ یدر گذاشتم و ب یشده ام را رو نیسنگ سر
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 برگشتم.  دیزنده شدم شا روز هیاگر  ن،یبرو مب-
 .دمیرا از پشت سرم شن شیصدا

استم که رو خو یینایبرنگرد، من آو یریرو پس بگ دیخورش یاگر تونست یحت-
مک کنه، و ع رهیبگ میآدم که بتونه امروز تصم هیآدم بسازه،  هی یچیتونست از ه

ازم  یکنم ول یم نتیتحستت نیا یاز عشتتقش بگذره. برا یکه بتونه حت یکستت
 یول شتتمک یکه نفس م یواه ببخشتتمت، منهم دوستتتت دارم، تا لحظه انخ

ضع شتن  ست دا  دونم که یرو م نیبا هم موندنه و من ا یبرا کیدل نیتر فیدو
 موندن دنبال بهانه بگردم.  یبرا دیرفتن هست، نبا یبرا یلیاگر دل

 ینشد، نشد و صدا یاز دردش کم شود ول دیفشار دادم شا یرا به در آهن سرم
 به دردم اضافه کرد. شدیکه دور م نیمحکم مب یدمهاق

×××× 
سنگ  یرو یرا به سخت میرا تو ب*ر*لم گرفتم و اسباندم به خودم. پاها فمیک

بشنوم،  در را ی. رفتنش را باور نداشتم، منتظر بودم صدادمیکش یم اطیفرش ح
شمها ینم میرود، تنها ینم دیبرگردد و بگو د و زدو د میگذارد. مکث کردم، ا

 درختان و استخر و منتظر ماندم.  نیب
 د،چیهق هقم نپ یدهانم گرفتم تا صتتدا یرا جلو فمیدادم به درخت و ک هیتک

 به گوش درختان هم نرسد.  مییتنها یصدا
که  دمیرا از پشتتت پنجره د یب یو هق زدم. ب دیچیام پ ینیدر ب فیارم ک یبو

داد و پرده را انداخت و با کند و هق زدم، ستترش را با تاستتف تکان  ینگاهم م
صدا یصدا س یحت مییتنها یبلند هق هق زدم،  سمان هم ر و  دیکه غر دیتا آ
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اشتتم  گرفتنو و دنیر. شتتال از ستترم افتاد، برگها بادیچیدرختان پ انیباد تند م
د باد و رع انیم میزدم، و صدا ادیافتادم و اسمش را فر نیزم یبستم. دوزانو رو

زدم و  ادیآستتمان فر یو همپا ستترم آوار شتتد یران روو برق گم شتتد. طوفان با
 برنگشت.  امد،یو ن دمیبار

سنگفرش گذاشتم و تن به باران سپردم. بدنم  یرا پرت کردم و سرم را رو فیک
سرما سرما، اه گرما؛ اه فر د؛یهوا که نه، از برودت نبودش لرز یاز   اد،یاه 

 یخفه شده  یزده و صداباران  نیبرگ بود و زم زشیاه سکوت، هر اه بود ر
 که محکم در آ*ر*و*شم گرفت.  نینبود مب

هم پشتتت پنجره منتظرم  یب یب گریو بلند شتتدم. د دمیچیرا دورم پ میدستتتها
 ". ی"خسته نباش دیو بگو ردیرا بگ فمیک امدینبود، ن

رفته و حسرت  یبود و حقارت روزها ییسهم من تنها نا،یاه آو د،یخورش اه
 .شدیسر م نیمب یو ب عادیم یکه ب ندهیآ یروزها

شال را از رو یپله  یرو پا شتم و  شتم. ب یاول گذا از در را ب یب یشانه ام بردا
 .ستادینگاهم کند عقب ا نکهیکرد، بدون ا

 .یچایم ر،یدوش بگ هیبرو  ایب-
 و با کمک نرده ها باال رفتم.  یدوم و سوم را به سخت ی پله

 . دست دراز کرد و شالم را گرفت یب یب
 ؟یآخر کار خودتو کرد-

 گرینزده دارم نداشتتتم، د ادیاقدر فر میبگو نکهیبحث نداشتتتم، توان ا توان
و  دیدادم به مرگ خورش یتن م دیهمه با دینمانده بود. از د همیتوج یبرا ییجا
 زدم.  یلبخند م نایکردم و به آو یهم نم یعزادار شیبرا یحت
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را از من  یکه نه تنها زندگ یستتاه بود حستترت بود و نفرت، نفرت از ک هر
 را هم از من گرفت.  نیگذاشت که مب ادگاریبه  میبرا ییگرفت که  عقده ها

 ینبود، حت دیاتاق مال خورشتت نیا زیا چیاتاقم را باز کردم و نگاه کردم. ه در
 یحت که یو نگاه کردم به زن ستادمیا نهیآ یشناختم. روبرو یخودم را نم گرید

 . بیبود و غر گنگ میبرا رشیتصو
ستم ش د سمت  شنوم یب یب ادیفر نکهیاز ا شیعطر و پ ی شهیرفت   یصدا را ب

 .دیچیدر گوشم پ نهیشکستن آ
×××× 

 شده؟  یدستت ا-
 .دمیکش رونیزدم و دستم را از دست آرزو ب یبند مین لبخند

 . ستین یزیا-
 گرفتم و به دفترم رفتم.  دهیمتعجبش را ناد یاشمها

در آمد و فکر  یتقه  یرا بستتتم. صتتدا میذاشتتتم و اشتتمهاگ زیم یرا رو ستترم
حالم را  یزیآورده، فکر خوردن هر ا یاا میکردم آقا غالم به رسم هر روز برا

 کرد.   یبد م
 خورم آقا غالم.  ینم-

 باز شدن در آمد. یصدا
  ؟یدیاجازه م-

 یم نگاهم یآرام با نگران شهیهم ی حانهیرا باال آوردم و نگاهش کردم، ر سرم
 کرد.
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 خودش رو راحت کنه برو بهش بگو خوبم.  الیاگر آرزو فرستادتت که خ-
 اشاره کرد. یبه طرفم آمد و به صندل آرام

  ؟یدیاجازه م-
ستم شار دادم. دلم م میها قهیشق یرا رو د شتم و ف ست م یگذا  دایپ یخیخوا

 .دزیبر رونیام فرو کنم تا هر اه خون در سرم جمع شده ب یشانیکنم و در پ
 .دمیشده آره اجازه م یدستت ا یبپرس نکهیاز ا ریغ-

 یدلم م ینشتتستتتت، گاه یصتتندل ینگاهم کرد. آرام رو قیزد و عم لبخند
 تواند انقدر صبور باشد؟  یآرام است؟ اطور م شهیخواست بپرسم اطور هم

 . ستیپرسم، اون برام مهم ن ینم-
 ود. منتظر نشد. ب دیبع حانهیصحبت کردن از ر نطوریباز شد، ا میاشمها

جازه ا یکه تا وقت یاومدم بگم انقدر مهم ،یستتتیبهت بگم برام مهم ن ومدمین-
ل د زیکه از همه ا ادیبه نظر م نطوریا یکنارت بمونه باهاتم، ول یکستت یبد
 .یدست خودت رو داغون کن یانقدر که بزن ،یدیبر
 قهیفشتتار شتتقبلند شتتدم و دوباره خوِن هجوم آورده در ستترم را با  زیپشتتت م از
 کنترل کردم. میها
 و شیعادت دارم، بدون ن حانهیبه همون ر یول حانه،یمن برات احترام قائلم ر-

 حرف بزن. هیکنا
 . ستادیا میشد و روبرو بلند

 کاریکه بهت بگم ا ستمین یگاهیدر جا ،یکن یم کاریا یدونم دار یمن نم-
ست به کیتونم به عنوان  یم یول یکن ست بهت بگم حوا  اطرافت یآدمها دو

 باشه. 
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 گردان نشستم.  یصندل یو رو زمیپشت م برگشتم
 حواسم هست. -

ساس کردم ناام نگاهم ست که قلبم دو  یکرده ام. فقا خدا م دشیکرد، اح دان
که پر  یه او تک دیتپ یم عادمیو م نمیکه به عشق دوستانم، مب یتکه شده، تکه ا
 گرفت.  یانه منفرت تنها بهمن را نش نیاز نفرت بود و ا

ودم کرده ب هیرا گر شیو به طرف در رفت. تمام شتتب پ دینگاهش را بر باالخره
 کرده لب زدم.داشتم. بغض رهیاشک ذخ ه،یسالها گر یهنوز به اندازه  یول
 . حانیتنها موندم ر-

 تاسف تکان داد.   یبه نشانه  یو نگاهم کرد، سر برگشت
ساس تنها- ست، اگر اح به خودت و افکارت رجوع کن.  یکن یم ییتنها خدا
ستان نمیب یکه من م یزیا ضرن تا پا هیدو شون برات ما یکه حا ذارن، ب هیجون

رو ن ارت کرد،  شیزندگ یمحافظت از تو همه  یاز خودت برا شیکه پ هیمرد
 ته. رف ادتیتو  د،یتو خورش یول د،یاز مادر بهت رس شتریکه ب هیمادربزرگ

 و یرونیرو م نیمب ،یدیآرزو رو نم یهاینگرانجواب  ،یزنیم ادیشتتهره فر ستتر
و ت یکه دار هیکارنیتو کارهات دخالت نکنم، ا یگیبه من م میم*س*تق ریغ
 . یدیاند روز انجام م نیا

 بغض کردم و بغض شکستم.  ختم،یهر کلمه اش قطره قطره اشک ر با
 .نهیآرزو به خاطر مب یپس نگران-

 مه بدهم.گرفت و نگذاشت ادا میرا روبرو دستش
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از  فهمه یمعلومه که آرزو م ،یشتتد نیبه دوستتتات بدب ،یتلخ شتتد ؟ینیبیم-
سرخ  یو اشمها دهیرنگ پر نیتو رو با ا یوقت هیعیطب یلیو خ یجدا شد نیمب

ست باندپ  یه اپرس یازت م یو وقت شهینگرانت م نهیب یشده م یچیشده و د
 جواب ین تو حتارا؟ او یدون یدست به دامن من شد، م ،یچیه یگیشده م

سخت تر نیتریمیقد ینگران ستت که تو  . یدیمکنارت بود رو ن طتیشرا نیدو
عوض شتتتده که انقدر عوض  یا د،یرو گرفته خورشتت زیهمه ا ینفرت جا

  ؟یشد
 آرامش نیا یو من حسرت زده  زدیشدم و رفتم سمتش، با آرامش حرف م بلند

 .ختید که به جانم ربو یگرفت زهر میکه جلو یا نهیتلخ بود، آ یبودم ول
سته ام ر- سته ام، از نگران حانه،یمن فقا خ سهام خ  نکهیها، از ا یاز کاب*و*

صم ستم نه حت نهینه با دختر تو آ نکهیاز ا رن،یگ یم میبرام ت شنا ه سمم؛  یآ با ا
 احساسات بهمنه.  نیسرمنشاء تمام ا یمتنفر نباشم وقت یگیارا م

 کرد.  میشانه اش تنظ یرا رو فشیجمع کرد و ک یرا کم اادرش
ضاوتت نم ستم،یتو ن یمن جا- ش یکنم ول یق شدم که یدیمن با خور شنا   آ

سجاده اش فر یهمه  سر  ضش رو  ر کم فک کی ،ینه تو گوش زندگ زدیم ادیبغ
 فکر کن. د،یکن خورش

 رفت. رونینداشتم، انگار انتظار جواب نداشت که از در ب یجواب
××××× 

سه  یو بنا و معمار سر ساختمانها مانکاریدت با پسه روز شرکت نرفتم، تمام م
 یآمدم که شب شده بود و من از نگران یبه خودم م یخوابگاه بودم؛ وقت یگانه 

 شدم. یداد نگران م یاش را نشان نم ینگران یروزها حت نیکه ا یب یب
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دادم و در خانه  یاند روز به خودم مرخصتت نیا یاهارم خستتته از تکاپو روز
ش یصدا ماندم.  با سته دمیام از خواب پر یزنگ گو شم ب . خواب آلود و با ا

 یدستتتم م ریز یبردارم. گوشتت یپاتخت یرا از رو یدستتتم را دراز کردم تا گوشتت
 . زدیکه اشمک م دمیاسم شهره را د میپلکها یاز ال د،یلرز

 بله؟ -
 اونطرف خطه مودبانه اش سالم کردنه. یک یدونیم یوقت-

شمم را آزار م یپرده رو یکه از ال یدیشد نور ستم  یتخت افتاده بود ا داد، د
 را صاف کردم. میصدا یکردم و با سرفه ا میاشمها بانیرا  سا

 . ریسالم، صبح بخ-
صتتبح ستتر کارش باشتته ستتاعت نه ظهره، نه  میهفت و ن دیکه با یکستت یبرا-

 صبح.
  ؟ینق بزن یزنگ زد-
پسره  نیت؛ اشرک اریرو ب فتیتماس گرفتم بگم فرار کردن بسه، بلند شو تشر-

 ما رو کالفه کرد.
  تخت نشستم. یو رو دمیاز جا پر کبارهی

  ن؟یمب-
سم را م ک حباب رو یکم را جمع  میآب ترکاند. پاها یمکث کرد، مک ش حد

 گذاشتم.  میزانو یکردم و سرم را رو
  ؟یک-

 آرام بود.  شیصدا
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 بهمن. -
 .یزود نیآمدنش را نداشتم، حداقک نه به ا انتظار

 داره؟  کاریا-
 .گمیشرکت براتون م دیاریب فیشما تشر-
 اونجام.  گهیساعت د کیتا -
 منتظرم. -
 . دمیرفتن د رونیب یدر آماده  یرا جلو یب یآمدم ب رونیاتاق که ب از
  د؟یریم ییجا ،یب یب ریصبح بخ-

 . دیرا پوش شیگرفت و کفشها واریرا به د دستش
 امام زاده دارم.  یهوا-

به نظر م قیجلو رفتم و دق یکم  ینگاهش کردم، صتتورتش پژمرده و خستتته 
 .دیرس

  ؟یب یافتاده ب یاتفاق-
شد؛ تا حاال کبارهیبلند کرد و نگاهم کرد،  یرا با تان سرش  انگار طاقتش تمام 

م ا نهیرا بلند کرد و به ستت شیبودم. عصتتا دهیند شیدر اشتتمها یخشتتم نیان
 یم و متعجب نگاهش کردم، دستتتم را روقدم عقب رفت کینامتعادل   د،یکوب
 . دمیضربه اش کش یجا

 را درآورد و جلو آمد. شیکفشها
 یبود که بگ نیواسه خاطر ا یکه رفت یساریو  منیمیاونهمه  ،یخودسر شد-

  ؟یخوا یپسره رو نم
 . یب یب دیکن یاشتباه م-
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ممکن  یو تا جا دمیام خورد، خودم را عقب کشتت نهیستت یرو شیعصتتا دوباره
 دم،یقعًا ترسبار وا نیاول یسابقه بود و من برا یب یب یخشم ب نیاصله گرفتم. اف

 به من نداده بود.  یزیا یکه جز مهربان یاز کس دم،یترس یب یاز ب
 شده؟  ی... ا یب یب-

با شتتتدت از ستتر کند و رو اادرش نداخت و ک نیزم یرا  آن  یرا رو فشیا
 انداخت و جلو آمد 

شد یلیخ التیبه خ- شه م یآدم  سه خودت نق ش یکه وا سر  یکه اطور یک
  ؟یمنو به طاق بکوب

 میرا جمع کردم و دستتتم را دور پاها می. پاهاشیبه مبک گرفت و افتادم رو میپا
 ام نشست. نهیس یقالب کردم، عصا رو

نبود که  نیواسته ا نیبخون غهیاگه گفتم صت گم،یم یا نیبب ریخوب گوش بگ-
گفتم پستتره آدمه، تو خارجه وستتا  ش؛یاخو ینم یبگ یایاند ستتال بعدش ب

اقده دوست داره، حاال که خرت از پک گذشت،  دمیهواتو داره، خودم د  ایاجنب
ل که د یدانقده آدم ش یفک کرد یحاال که واسه خودت دفتر دستک را انداخت

 . یرو بشکون یپسر به اون دسته گل
 ورد. آ یفشار م میابه دنده ه شیگذاشتم و بلند شدم، عصا نیزم یرا رو میپاها

 من هنوزم دوستش دارم، خودش نخواست بمونه.  ،یب یب یکن یاشتباه م-
سر س یرو شده پرت کرد تو  شت و مچاله  سرش بردا صا نهیرا از  را  شیام. ع

 زد.  نیزم
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صه م یسه روزه خفه خون گرفت- سره رو  ،یکن یخودتو آب م ،یخور یو غ پ
  ؟یبا بابات دار یتو اه فرقدوسش دارم؟  یگیبعدنش م یدست به سر کرد

ساس کردم تمام رگها تمام سرم، اح شده،  میخون بدنم هجوم آورد تو  شک  خ
 زدم. ادیقلبم نزد، تمام بدنم رعشه گرفت. فر

 .ستمیمن م ک اون ن ،یب ینگو ب-
 زد. ادیتر از من فر بلند

از ستتارا تو رو حروم  َنشیواستته من صتتداتو ننداز رو ستترت، اونم به خاطر ک-
 هیصتتتدمن  یکنم حرفا یباور م التیاز بهمن، به خ ُنتید، تو به خاطر ککر

 غازتو؟ 
کرد، تمام وجودم  یدرد م میموها ی شهیر یمشت شد، حت میموها انیم دستم

 هم با من نبود. یب یدرد بود؛ ب
نم؟ به ک یدخترم اعصتتابش خرابه ولت م گمیم یبشتتکن نهییآ یبزن التیبه خ-

شتم، سرم گذ سره و فک  خاطر تو از پ ست پ شتم تو د ستتو گذا اومدم اونجا د
ن از م یدیو د یمشتتت َارتو َپرت گفت هی ینفس بکشتتم؛ اومد تونمیکردم م

 بدبخت؟  یسر اون پسره  یکرد یعقده هاتو خال یرفت شهیگرم نم یآب
صابم خراب م یهر وقت م ک س شدیکه اع شت زدم به  م. ا نهینفس کم آوردم، م

بردم. ستتوز اول زم*س*تان  رونیش کردم، ستترم را بطرف پنجره و باز دمیدو
 .دمیکش قینفسم را باال آورد، نفس عم

 اداهاتو ببر واسه اون بدبخت که اند سال خودشو عالف تو کرد.  نیا-
 اشم در اشمش دوختم. یو عصب برگشتم
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ره، مشکک بگو بره؟ گفتم ب ای تیبرو سر زندگ ایکالم ختم کالم  هی یمگه نگفت-
  ؟یب یب هیا
 نگاهم کرد.  خکوبیشد و م دیمبک رها شد، رنگش سف یرو
ن منتظر رهیخ یدختره  یتو واستته خودت کرد-  یبهمن اه غلط یستتر، اصتتَ

  ؟یکن کاریکه ا یپسره رو رد کرد ؟یبکنه که خودتو عالف کرد
 آمدن بهمن به شرکت نفس حبس شده ام را آزاد کرد. یادآوری

 دم آور نییرا پا میمانده بود. صدا یم باقپا ماند یرو یبرا زهیانگ کیحداقک 
 . یب یخوام همونطور که لهم کرد خوردش کنم ب یخوام لهش کنم، م یم-
 آره؟  یدوست دار نویمب یگیاونوخت م-
 نداره.  یمنافات-
 نداره؟  یا یا-
 به هم نداره.  یربط چیدو تا موضوع ه نیا ،یب ینداره ب یربط چیه-
 . ستادیو ابلند شد  شیاز جا یسخت به
و دلشو صاف گذاش کف دستتو ت نیمب ،ییجون به جونت کنن دختر اون بابا-

 . یرو بچزون گهید یکی یکه بر یپرتش کرد
 را برداشت.  فشیشد و اادر و ک خم

ه ب س،یم ک اون ستتتاال ن گهیول نکردنم د نیا یول کنما،یولت م یفکر نکن-
 نیخوب شد مرد و ا گمیم واسه خاطر ساراس که واسه بار اول س،یخاطر تو ن
 .دیروزا رو ند
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 یمشت شده ام ب یتمام وجودم. دستها یسرم، رو یرو شدیپتک م شیحرفها
 فرود آمد. یزناهارخوریم یرو اریاخت

  ؟یب یبه خاطر سارا ب-
 و به سرعت رفتم طرفش. برگشتم

 هه؟ گ*ن*ا* یگ*ن*ا*ه بودم، بهمن ب یمن ب ،یب یبابامم، نگو ب هینگو شب-
 .رهیگ یتاوان م خدا-
 .یب یخدا قصاص رو هم حالل کرده ب رم،یخودم بگ خوامیم-

 زد. نیرا محکم به زم شیو عصا دیسرش کش یرا رو اادر
 ؟یبهمنو لهش کن، بعدنش ا ،یکن کاریا یخوا یبعدش م نمیبب ریبرو بگ-
  ؟یکن یزندگ ییتنها یتون یم
 رو دارم.  عادیمن م-
و  یکه اومد بهیغر یاستتبه به تو یکنه م یباباشتتو ول م عادیم یکن یفک م-

  ؟یباباشو بدبخت کرد
نخورم، دستتتم  نیتا زم واریدادم به د هیتک ن،یزم یشتتتد رو خکوبیم میپاها

 را انگ زد و سر خم کردم.  یجالباس
 کنه.  یدرکم م-

 نیبست جمله اش آخر یداشت در را م یگذاشت، وقت رونیرا باز کرد و پا ب در
 توانم را برد. 

 م ک بابات. د،یخورش یمون یتنها م-
××××× 
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سور را زدم و تک یدکمه  سان سخت یام د واریدادم به د هیآ سور، به  سان  یاف آ
کردم. در آستانستور که باز شتد به بهروز برخوردم، برعکس  یوزنم را تحمک م

 که انتظار داشتم لبخند زد.  یزیا
  د؟ییدایسالم مهندس بانو، کم پ-
 بودم.  نیسر زم-
 اشه. ب-
 زد.  ینگاهش کردم، لبخند کوتاه دینپرس یسوال چیه نکهیمتعجب از ا 

 . نمتیب یآرزو، بعدًا م شیپ رمیمن م-
 باشه.-

 یمبک و در حال ورق زدن مجله  یشتترکت که شتتدم بهمن را نشتتستتته رو وارد
 بلند شد و لبخند زنان جلو آمد. شیاز جا دنمیبا د دم،ید یمعمار

 نم صدر؟ خا دیشد کیسه یستاره -
 باز کردم.  یشده از خشمم را به سخت دیکل یدندانها

 گرفتار بودم. -
 را طرف دفترم گرفتم. دستم

 . دیاریب فیتشر-
آمد و به دنبالش شتتهروز . از  رونیب نیطرف دفتر رفتم که شتتهره از اتاق مب به
 دم،یکشتت ینشتتستتته بود، نفس راحت زشیکه پشتتت م دمیرا د نیدر اتاق مب یال

 داد. رو به شهره کردم. یخواست هم بودنش به من قدرت م یمرا نم اگر یحت
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ش دیو بگ دیریتماس بگ رزادیش یلطفًا با آقا افریخانم ک- ساعت ه سر فردا  ت 
 نیتام دییکنم، بفرما یکار نم ییبابا یکوهسار باشند، در ضمن من با آقا نیزم

 خودمونه، ممنونم.  یمصالح به عهده 
 حتمًا خانم صدر. -

که هر لحظه  یبودن با دوستتتانت آنهم به خاطر کستت بهیستتخت بود غر راقد
 کرد.  یبودنش دلت را آشوب م

 . یخسرو یآقا دییبفرما-
 دفتر شدم و پشت سرم داخک شد.  وارد

 نشستم و به مبک اشاره کردم. زیم پشت
 درخدمتم.  د،ییبفرما-

ست و پا رو میروبرو ش ستش را از کن ین شپا انداخت. طبق عادتش د ش ار گو
 دیکش شیموها انیتا پشت گردنش م

 به شما بدهکارم.  یعذرخواه هیمن -
سم عذرخواه نیاول  دانستم یم دیبع ینقشه ام بود ول دنیکردنش از دزد یحد

 اعتراف کند. یزیا نیبخواهد به ان
  ؟یبابت ا-
مناقصتته  یکردم و برا یشتتما کپ ینقشتته  یصتتادقانه بگم که من از رو دیبا-

 فرستادم. 
ن بخرم زما نکهیا یقابک باور نبود، برا یبود ول یدنیبهمن د تیوجه شخص نیا

 دم. دا یرا برداشتم و سفارش دو فنجان اا یتا عکس العملم را بسنجم گوش
 را که گذاشتم نگاهش کردم. یگوش
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  ؟یخسرو یآقا دیکن یاعتراف م دیارا دار-
 یرخب دمید ی، وقتو منتظر عکس العملتون بودم دیدیشتتما فهم دمیاون فهم-

رکت با شرکت ما ش یریبا درگ دیکه بخواه دیکاردان تر از اون هست دمینشد فهم
 . دیخودتون رو سر زبون بنداز ینوپا

 نگاهش کردم. میزدم و م*س*تق یکج لبخند
 قلمداد کنم؟  دیرو تهد نیا-

 سر تکان داد.  عیسر
صاًل، هر ا- سته که با دگمیصادقانه م گمیم یا واقعًا جا خوردم و  ندنتوی. در

سب شما هم بدم نم یبرخورد منا شتم، با وجود برخورد  صه رو  ومدیندا اون مناق
 میواکنش نشتتون ندادن و تصتتم یشتتما؛ ول ینقشتته  یبا کپ یحت میبرنده بشتت

 شما باعث شد بفهمم تند رفتم.  یعاقالنه 
شد و اا آقا شت، وقت زیم یها را رو یغالم وارد  ست متو یدر را م یگذا جه ب

ه سرش لحظ کی یحت یبود ول ستادهیا شیروبرو نیآرزو شدم، مب نینگاه سنگ
 بهمن حواسم را به دفتر برگرداند.  یرا برنگرداند. صدا

به هم  یگاه میتون یم یشراکت، ول گمیمن خالصانه ست، نم نباریا شنهادیپ-
ار ککه قطعًا شتتما به خاطر تازه  یانیشتتما با علمتون و ما با آشتتنا م؛یکمک کن

 . دیدار ازیبودنتون بهش ن
سه کننده بود ول شنهادشیپ سو ستم به او اعتماد کنم. ماگ را در  ینم یو توان

 اشم دوختم.  شدیبلند م یکه از اا یدستم ارخاندم و به بخار
 خبر دارند؟  شنهادیپ نیپدرتون از ا-
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 گذاشت.  زیم یشده اش را رو یسر خال فنجان
 م بت شما هستند. هم مشتاق جواب  داً یبله، شد-
تا بتوانم به  یکیباختن نداشتتتم، تمام هدف من نزد یبرا یزیا به بهمن بود 

 .عادمیم دنید یبرا شدیباز م یو البته راهرا با او صاف کنم  میموقعش حسابها
 بلند شدم و لبخند زدم.  زیپشت م از
 کنم. یممنونم و قبول م شنهادتونیاز پ-
 . ستادیاز من بلند شد و ا تیتبع به
و بهتره  میهم هستتت بیرق گهیهمد یاریو ناگفته نماند ما در کمال کمک و -

شد ایو  میرو گرفت یکه اگر ما کار دیبدون  میواخ یکه ما م یکار دیشما موفق 
 قانون کاره.  نیا د،یقلمداد نکن یدشمن یرو به منزله  نیا دیریرو بگ

 تکان دادم.  سر
 ز هم موافقم.و هنو یخسرو یم*س*تحضر هستم آقا-

نگاهش را حس کردم، معذب شتتدم، دستتتم  ینیجان گرفت، ستتنگ لبخندش
 آمدم. رونیب زیناخوداگاه به سمت شالم رفت و مرتبش کردم. از پشت م

 کنم.  یم تونیتا در شرکت همراه-
شت و لبخند فشیک مش شناخت یبودم. اگر نم دهیوقت ند چیزد که ه یرا بردا

 اف و زالل است و لبخندش صادق. مرد ص نیکردم اقدر ا یفکر م
 راه رو بلدم.  د،یزحمت نکش-
 رفت.  رونیدر ب از
 .دارید دیبه ام-
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با تمام  یداد ول یرها شتدم. نگاهش آزارم م یصتندل یبستته شتد و من رو در
 انداختم. رونیتوان فکرش را از ذهنم ب

ا از تدر بلند شتد، انگار همه منتظر بودند  یبودم که صتدا دهیهنوز نفس نکشت
 نشستم. زیآمدن بهمن با خبر شوند. با لبخند با پشت م تین

 . دییبفرما-
شمش به پرونده ا نیمب دنید با شده بود،  یکه ا ستش بود دوخته   کیکه در د

جلو آمد.  زدیپرونده را ورق م یرو یکه برگه ها نطوری. همدمیپر میدفعه از جا
 کردم به خودم مسلا باشم. یسع

 سالم.-
 یشتتدم. من از دلتنگ یبود که خال ی آورد، اهره اش انقدر عادرا باال ستترش

س شده بودم و او انقدر  یخال یاش در حال جان دادن بودم، انقدر که از هر ح
 شناسد. یکه انگار من را اصاًل نم یعاد

 . ریسالم، صبح بخ-
 . ریصبح بخ-

 را برگرداند.  زیم یرو یگذاشت و ساعت شن زمیم یرا رو پرونده
 . فتهیو از کار م کنهیماسه هاش رسوب م یساعت رو برنگردون نیا-

 شد.  دیاش کل دهیکش یبه انگشتها نگاهم
 بله، ممنون.-
 مبک اشاره کرد.  به
  ؟یدیاجازه م-
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 کنم.  یخواهش م-
 ند زد.برگه لبخ یوارس نیدستش را برگرداند و در ح یمبک نشست و برگه  یرو
  د؟ینیبش دیخواینم-

شدم تازه سر متوجه  ستم.  سر پا ه ستها عیهنوز  ستم و د ش ب قال زیم یرو مین
 گذاشت.  زیم یشد. برگه را رو

 شده.  تیازتون شکا-
اه ! برگه را برداشتم و به مهر دادگمیمشکک نداشت یباال رفت، ما با کس میابروها

 نگاه کردم.
 از شرکت.  ایاز من -
 از شرکت.-

شرکت رویرا ز برگه سم  شرک یرو کردم، ا شکاکه از  به  یکرده بود حت تیت ما 
 گوشم هم نخورده بود. پرونده را بستم.

  ه؟یا یبرا تیشکا نیو ا-
صه  تیشکا- سر مناق شما   یواز ر یعنی د،یخوابگاه تخلف کرد یکردند که 

 . دیکرد یاونها کپ ینقشه 
 بود.  نیمنقبض شد، پس آمدن بهمن به خاطر ا فکم

  ؟عادهیشرکت م یمجموعه  ریز یشرکت شاک-
 نگاهم کرد.  قیدق
 شرکت، شرکت شهروزه. نینه، ا-
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را  سرد شده یهوا اا یانگشتانم فشرده شد و ب انیماگ م د،یباال پر میابروها
ًا را بستم، واقع میگذاشتم اشمها زیم یدادم. ماگ را که رو نییجرعه پا کیبا 

 را نداشتم.  یتوان دردسر تازه ا
 . میشناس یشرکت رو نم نیما اصاًل ا-

کرد  لب سالم ریو کالفه بود. ز یباز شد و شهروز وارد شد، عصب یبا تقه ا در
 . ستادیا میو روبرو

 من شرمنده ام. -
 ماندم.  حشیزدم و منتظر توض هیتک یصندل یپشت به

 را تر کرد و دستش را پشت گردنش گذاشت.  شیلبها
ردن و ک شیپک نکهینقشتته رو برده بودم شتترکت، م ک ا یینها دیبازد یمن برا-

رنده ما ب نیهم یباالتر بوده برا متشتتونیمناقصتته، فقا ق یزودتر از ما دادن برا
 . میشد

 سوخت. شیو مضطرب بود که دلم برا دهیچیپ انقدر
 . گهید ی؛کنیما، خودت رو هم جزء ما حساب م یگیم یوقت-

 حرکت ماند.  یب دادیکه گردنش را ماساژ م دستش
 دونم. یم معلومه که خودم رو از شما-

 لبخند زدم شیشدم و به رو بلند
 رزادیش یمن نقشه رو به آقا یینها یاز دادن نقشه  شیپ م،یشیپس ما برنده م-

  . رسهینم ییبه جا تشونیداده بودم، نگران نباش، شکا
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ش یقیعم نفس شم مب یو رو دیک ست، ا ش  یپرونده باز یهنوز رو نیمبک ن
 کرد.  یم
 بودم.  صلهیرو ف هیکنم با مصالحه قض یم ینگران نباش شهروز، سع-
 . امیمن باهات م-
 سرش را بلند کرد و نگاهش کرد.  نیمب
 . یکارت رو بزن دیق دیکه با یدونیم-

 گذاشت.  شیزانو یرا رو شیرا در هم قالب کرد و آرنجها شیدستها شهروز
 هست؟  ییمن جا یتو شرکت شما برا-

 خم شدم. زیم یرو
 یرویو من به ن میدار دیسه تا سفارش جد ،یولت عمک کنوقتشه که به ق گهید-

 دارند.  ریبه مد ازیاعتماد ندارم، ن دیجد
 زد و بلند شد. یگرم لبخند

 .نیمب میبر-
 بلند شد و  به سمت در رفت.  نیمب
 با اجازه. -

از در  نیبه دنبال مب یحرف چیحرکت کرد و بدون ه نیمن و مب نیشهروز ب نگاه
 ام گذاشتم.  یشانیپ ینشستم و دستم را رو زیمرفت. پشت  رونیب

  " ستمیبراش مهم ن گهیداشت، د کاریبهمن ا دینپرس د،ی"حالم رو نپرس
کرده اشتتم به پنجره دوختم، هوا م ک هر روز غبار گرفته بود ستتاختمان  بغض

 دود کم رنگ شده بودند. انیپارو کنارش م یو درختها دهیسر به فلک کش
 عشقش نباشد، نگاهش نباشد.  نکهیز نبودنش، از اا دم،یاز رفتنش ترس
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 . نیمب دیببخش-
 . نییدرست کرد، برو پا یبا عذرخواه شهیرو نم زهایا یبعض-

ش یمغزم را م یرگها تمام سک تد دند،یک ست انداختم و عرو کواک را از  ید
 انگشتانم مشت شد. انیداشبورد برداشتم، عروسک م یجلو

  ؟یدینشن-
شدم، از هر حس و  یش انقدر دور بود که حس کردم خالکردم، نگاه نگاهش
 شدم. لب باز کردم.  یخال یهر فکر

 کجاش بده؟  نیخوام نابودش کنم ا یآره، مشکک بهمنه؛ م-
 باال رفت.  شیصدا

 .دیخورش نییبرو پا-
 اگر قرار به رفتنه بشنو بعد برو.  رم،ینم-

کردند  یحرکت م نیه سنگک یینهایشد به ماش رهیرا برگرداند و دوباره خ سرش
 زدند.  یو هنوز بوق م

 کرد.  رمیکه تا تونست تحق یکیبابام من رو نخواست، من رو داد به -
 یبهمن کرد، کنار یم یکنار قبر سارا شادکه ییبابا شیشدم به آن روزها، پ پرت

 . دیکش رونیکه حلقه اش را از دستم ب
 زدم. ادیفر
صه م شیکه زندگدختر بچه بودم  هی؟ من  یفهم یم- و  تمکین هیتو  شدیخال

که اسمش مادر بود و خودش نبود.  یکس یادگاریتخت که با عروسک  هی یرو
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ز نامرد که از همون رو هی یرفتم خونه  رون،یب دنمیکش مکتیبه زور از پشت ن
 گ*ن*ا*ه بودم.  یسرم آوار کرد، ب یاول حسرت هاش رو رو

 را پاو کردم.  شکست، بغضم شکست؛ محکم رد اشک میصدا
رو ازم گرفت  عادیدستاش شدم، م یگ*ن*ا*ه بودم و آلوده ام کرد، آلوده  یب-

 . گهیزن د هیو گذاشت تو ب*ر*ل 
شک یگرفت و جز موها یهر لحظه اوج م میصدا  یزیاش ا دهیدر هم تن یم
 نبود.  میاشمها یجلو

 من رو نگاه کن. -
 زدم.  ادیفر برنگشت،

 .نیبرگرد من رو بب-
 سرخ سرخ بود.  شیرا سمت من برگرداند، اشمها شیرو مآرا
 یم ؟یا یعنیو بچه ات مادر صتتتدات نکنه  یمادر باشتت یوقت یفهم یم-

که بهانه دستتت طرفت  یبرانداز کن نهیهر روز و هر لحظه خودت رو تو آ یفهم
خورد شدن  یفهم یم ؟یا یعنیامک  ِی عقب مونده  ِی که بهت بگه دهات یند

  ؟یا یعنی
 را محکم بست.  شیااشمه

م مرده بودم، زنده ا ایتالیاومدم ا یبهتره. وقت ینیآره، اشتتمهات رو ببند، نب-
 رهاشیرو با تحق میکه تمام نوجوون یکستت دنیازم نخواه با د یقبول، ول یکرد

 تونم.  یرو با کاب*و*س حرفهاش فراموش کنم، نم میسر کردم و تمام جوون
از نگاهش  لومترهایول احستتاس کردم کبار ا یباز شتتد و من برا شیاشتتمها

 فاصله دارم. 
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شه تمام دن- شه همه  دم،یم رمیرو بگ عادیرو بدم که م ایاگر قرار با  یاگر قرار با
 .دمیم نمیخوردن بهمن رو بب نیرو بدم که زم میزندگ

 جلو کوباندم. ی شهیرا محکم به ش یترم کرد، تد یعصب ظشیغل پوزخند
 باشه، عقده شده برام.  م؟یَ عقده ا یبگ یاخو ینخند؛ م ،ینخند لعنت-
شت کوب   سها نهیس یرو دمیم  یتوانش قرض م نیرا از آخر شیام که انگار نف

 گرفت.
لحظه آ*ر*و*ش  هیبرام عقده شد، محبت پدر، دست مادر،  زیسالها همه ا-

 م. ته گلوم، تو قلب دهیگلوله و اسب هیعقده شد برام؛ شده  نهایا یپسرم،  همه 
 را روشن کرد و راه افتاد.  نیماش

 نرو، گوش کن. -
 .دمیشن یکاف یبه اندازه -

ستتالها تحمک  یدرد گرفته بود ول میخورد، دستتتها یداشتتبور م یرو میمشتتتها
 نفس نگذاشته بود.  میکاب*و*س بهمن برا

 عادت دارم. میزندگ یبرو، تو هم برو؛ من به رفتن آدمها ؟یبر یخوا یم-
 . دمیدر خانه د یرا جلو تو کواه و خودم دیچیپ

 شو. ادهیپ-
  ؟یبگ یندار یچیه-

 و نگاهم کرد. برگشت
صه - شن تیزندگ یق شن یزیا دم،یرو  ست نیبودم ا دهیکه ن  بود که کاب*و*

 شون،یبرب نیتا از ب یکه دار ییزهایتو سر ا یسنگ بزرگ که دائمًا بزن هیشده 
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 یتون یقا بدون نمف ؛یستتوزون یات رو هم م ندهیآ یگذشتتته ات دار یتو پا
 یم ات نهیک یرو فدا زیهمه ا یکه دار ییتو نیا ،یرو مقصر بدون یبعدًا کس

 . یکن
 ینم چوقتیبهت بزنم ه یلیستت هیفقا  ،یلیستت هیاالن  نیاگر هم نه؟یک -

خوردم،  یلیستت میزندگ یآدمها نیکتری. من هر روز، هر لحظه از نزدمیبخشتت
 . ستیروحم سالم باشه؟ ن یخوا یم
 نه به گذشته. یکردم تونستم کمکت کنم که به جلو نگاه کن یمفکر -
 من درمان نشده که بگذره.  ینگذشته، بهمن نگذشته، زخمها عادیم-

آرام بود، نگاهش از من و قلبم جدا شده  شیرا خاموش کرد، هنوز صدا نیماش
 رفته بود. نمیبود؛ مب

م ن روزها، به تمابه او یدیاستتب یبگذره تا بگذره، تو دو دستتت یبذار دیبا-
 ،ینیخوردن بهمن رو بب نیاگر زم یگذره؛ حت یتک*خ*ت، پس نم یحستتها

  رهکه بگذ یخوا یگذره، اون نم یهم نم شیخودت بکش یاگر با دستها یحت
گاه م نهیخودم رو تو آ یوقت ن،یمب یفهم ینم-  یه مک فتمیم نیا ادیکنم  ین

باس م یگفت از رنگ اشتتمهات متنفرم، وقت  یکه م فتمیم نیا ادیخرم  یل
صه که ه کلتیگفت انقدر ه س چیناق وندم خ یدرس م یوقت اد،یبهت نم یلبا

مدیم ادمی تاب بخون یکه بهم م و قدر ک فت هر ا همون  یدرس بخون ،یگ
 گذره. یاگر بخوامم نم یگذره، حت ینه، نم ؛یامل یمونده  عقب
×××× 
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ش یسنگ یصدا ش رونیب عادیم یایخورد مرا از عالم رو شهیکه به  تم رف د،یک
شمها شاره کرد و  طانشیش یکنار پنجره؛ آرزو با خنده و ا نگاهم کرد. به در ا

 من
نان  یرا ال یو ستتبز ریکنار ستتفره نشتتستتته بود و پن یب یرفتم. ب رونیاتاق ب از

 گذاشت. یم سهیو در ک دیچیپ یسنگک م
ستها در سر شیرا باز کردم و آرزو خودش را داخک خانه انداخت. د  یرو عیرا 

 اش سرخ شده بود.  ینیب د،یکش یم شیبازو
 مردم از سرما. یوا-
 کردم. زانیآو یرا گرفتم و به جا لباس فشیک
 تو؟  یاومد یاطور-

 آورد سرش را باال آورد و نگاهم کرد. یرا در م شیکه اکمه ها نطوریهم
 ها در رو بازگذاشتند.  یبعض یحواس یاحتمااًل از ب-
سبز رینان و پن یسفره  دنیدنبالم آمد. با د طرف هال رفتم، به به به  عیرس یو 

 رفت و کنار سفره نشست.  یب یطرف ب
 شما من رو کشته.  یخونه  یها ینوستالژ نیجونم، ا یب یسالم ب-
 از آن نداشتم نگاهش کرد.  یسهم گریمهربانش که د یبا اشمها یب یب

 یبخور یخوا یاگه م یول یگفتیماهت، ملتفت نشتتتدم ا یستتالم به رو-
 بهونه نتراش. 

 بلند شد. شیلقمه اش را بقچه کرد و از جا آرزو
 آوردم. یاز عزا در م یدل هیوقت ندارم واال -
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حوصتتله به  یستتر به اتاقم اشتتاره کرد و خودش قبک از من وارد اتاق شتتد، ب با
 بود. حشینوبت آرزو و نصا نباریدنبالش رفتم، ا

 دادم.  هیا تکاتاق را پشت سرم بستم و همانج در
 شده؟  یا-

ست ش ستها یرو ن ستون بدنش کرد و م*س*تق شیتخت و د رد، نگاهم ک میرا 
 .دیندخ ی. اشم که باز کردم داشت مدمیکش قیکالفه اشم بستم و نفس عم

 حال و روزم؟  ایام خنده داره  افهیق-
 به خودش گرفت.  یمتفکر یاهره  م الً 

رو هم خبر ندارم فقا دلم برات تنگ  اهره که محشره، حال و روزت نیواال ا-
 . نمتیشده بود اومدم بب

ستم. به دانه ها جلو ش رهوا د یکه در آفتاب زم*س*تان یزیر یرفتم و کنارش ن
 ماندم.  رهیرفتند خ یم یمعلق بودند و ر*ق*صان به هر سمت

 حرفت رو بزن آرزو. -
م را اانه ام، ستتر ریرا ز گرشیدستتتم گذاشتتت و دستتت د یدستتتش را رو کی

 برگرداند. 
 دلم برات تنگ شده. د،یخورش نهیحرفم هم-
 ارا بهمن؟  ن؟یارا مب یبپرس یخوا ینم یعنی-

 گرفت.  تازه رنگ شده اش موج یرا به عقب خم کرد، موها سرش
سم، نم ینم- ست یول ستمیدلخور ن گمیخوام بپر سوال یو نم میما دو  یخوام 

 . یدب حیرو برام توض یزیا یبپرسم که مجبور ش
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که بتونم  ،ی"بپرس لعنت قدر از نبودنش داغونم، بپرس  هت بگم ا که ب بپرس 
 " ادیب ادمیکنم، بپرس تا حرف زدن  هیگر
 و دمشیماه گذشتتته که د کیکردم. در  نییبار جمله ام را در ذهنم باال و پا ده

احستتاس  دمید یرا آن هم از دور م عادیکه م یبودم و نبود جز لحظات د،یمرا ند
 بودن نکردم.  زنده

 حا... حالش خوبه؟ -
 اش نشست. یصورت بانمک شرق یرو ینیریش لبخند

  ؟ینگرانش-
  دمگینفس کش کالفه

شت؟ م شهیتو هم آرزو؟ م- ستش ندا شش کرد؟ حت شهیدو  که یروز یفرامو
ه که اون نیا ؛ینه حرف ،یامینگرفت، نه پ یخبر چیمون تموم شد ه غهیموعد ص

 فراموش کرده نه من. 
 ماند. رهیخ یفرش قهوه ا ییطال یخم شد و به گلها یکم

ها هی- به، نم گمینم ،یبهتره بر ییوقت که من حت گمیخو قدر توداره   یبده، ان
رو تو مطب  یادیز یدونم روزها یم یکنم حالش رو بپرستتم ول یجرات نم

 سردرگمه  دهینشون م نیو ا کنهیبهروز سر م
خدادنشیبودنش، د یغنج زد برا دلم ارا  ره،یگ یبغض آروم نم نیارا ا ای. "

 "  شم؟یتموم نم
 را حک کرده بود.  نیمب قیعم یکه از نوادر لبخندها یعکس یرفت رو نگاهم

 دلم براش تنگ شده. -
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 بلند شد.  شیجا از
گم تونم ب یکه م یزیتنها ا یول یبزنم که آروم شتت یتونستتتم حرف یکاش م-
 ،یحرف بزن ی. هر وقت خواستتتمیکه خارج از تمام نستتبتهامون ما دوستتت نهیا

 مقصر ندون. یچیمن رو سر ه یمن هستم، ول یبزن ادیفر
 .ستادمیا شیروبرو

 شده که بخوام تو رو مقصر بدونم؟  یا-
 و سر تکان داد. دیرا دزد نگاهش

 . یچیه-
به خودم  نکهیرفت و قبک از ا رونیبپرستتم از اتاق ب یگریستتوال د نکهیاز ا شیپ
 شد.از خانه خارج  میایب

×××× 
شتم و رو کردم به پ یرا رو یمنیکاله ا شبا گ الیخ یکه ب مانکاریسرم گذا  یو

 همراهش مشغول بود. 
 روشنه؟  د،یرو بکش غهیاون ت-

م. نگاهش کرد یبردارد سرش را تکان داد، عصب یسرش را از گوش نکهیا بدون
 بشیجو را ت یبودنم شد که سر بلند کرد و گوش یانگار از سکوتم متوجه عصب

 گذاشت. 
 بله خانم صدر. -
استتکلت رو  ادیب یبازرس شتتهردار نکهیقبک از ا د،یدار یاهک ستتانت خالف-

 . دیدرست کن
 شد. دهیرا خاراند و به ساختمان نگاه کرد، نگاهش تا باال کش سرش
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  م؟یزیکک نقشه رو به هم بر دیبا میاسکلتو تکونش بد میبخوا نیدونیم چیه-
 به شما نقشه دادم؟  یالفمگه من با اهک سانت خ-
کف دست بازرس تا صداش در  میبذار یزیا هی میتون یاومده، م شیخب پ-
 . ادین

 نگاهش کردم. و واج  هاج
  د؟یاریاسکلت رو درست درب هی دیتون یرشوه بدم؟ رشوه بدم اون شما نم-
 را پرت کرد و سر تکان داد.  یا زهیسنگر شیپا با
 . ادیم شیپ زایا نیخانم، از ا دیتازه کار-
 آمده بود؟  نجایاز قبک متعجب شدم، اطور ا شتریبهمن ب یصدا دنیشن از
 .ستادیا مانکاریپ یرد شد و روبرو زیخاکر یرو از
 . یواال از کار معلق یگوش بده مصطفو گنیم یهر ا-
 . دیبه من انداخت و لبش را جو ینگاه خشن مانکاریپ

 .یخسرو یاشم آقا-
 کارت.  یبرو پ-

 زد. ادیزد و دور شد و از همانجا فر دور
 اسکلتو درستش کنن.  نیا انیزنگ بزن شرکت ب ن،ییپا نیایب-

 .ستادمیبه بهمن ا رو
 من از شما کمک خواستم؟ -
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 نییپا زیو از خاکر دمیکه آخر من نگاهم را بر قینگاهم کرد، انقدر عم فقا
ردم. به بود پرت ک رنیکانت یکه جلو یزیم یرا برداشتتتم و رو یمنیرفتم. کاله ا

 . ستادیا میرفتم که روبرو نمیطرف ماش
 دیشتتناستتم، با یرو م یمن مصتتطفو یول دیبه کمک ندار یازیدونم ن یم-

 . ارهیو برهان ب کیخواد براتون دل یباهاش حرف زد واال تا صبح م یدستور
گاهم عار یکه رو ن خت  ته از برف بود را قطع کردم و  یدر باشتت از برگ و ان

 ردم.نگاهش ک
هم  میماه و ن کی نیتو ا م،یدرستتته که قراره به هم کمک کن یخستترو یآقا-

شما هم هم نطوریهم کارتون دخالته  نیا یول نطور،یبوده، من کمکتون کردم و 
 کمک.  نه

 انداخت.  نییرا پا سرش
 خوام.  یعذر م-

 یتیاه ن یکینزد نیبودم از ا دهیکردنش قابک باور نبود، هنوز نفهم یعذرخواه
 ُبرد.  یفرو م یمرا در الو دفاع شتریب نیدارد و هم

 د؟یدیبه ما م یافتخار همراه رون،یب میناهار بر یامروز با پسرم قرار دارم برا-
انم از آن نبود که بتو یزیا عادیم دنید یول رفتمیپذ یوقت نم چیتنها بود ه اگر

 . کیبگذرم، آنهم از نزد
 زیشک برانگ یدعوت کم نیا عیردن سرنگاهم کرد، قبول ک رهیجواب خ منتظر

 بود.
 برنامه ام رو اک کنم.  دیاجازه بد-
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ش رونیب فمیکارم را از ک دفتر ساعت د یو به برنامه ام نگاه انداختم. برا دمیک و 
حتمًا  یشتتتدم، ول یآپارتمان همراه م کیدکور  دیخر یبا آرزو برا دیبا گرید

 کرد.  یدرکم م
 باشم.  یقرار هیسر  دیبا گهیمتاسفانه دو ساعت د-
 شدم که شما یو من داشتم رد م نهیتو ماش عادیم م،یش یمزاحمتون نم ادیما ز-

ساختمان د سر  شما رو به موقع م یکینزد نیهم میبر میتونیم دم،یرو   یو من 
 رسونم سر قرارتون. 

ه خواستم پرواز کنم، ب یم دم،یاند متر از من بود و من نفهم یبه فاصله  پسرم
 خودم را کنترل کردم. یسخت

 باشه. -
 .دیرفتیممنونم که پذ-

 ش،یبود همراه زی. نفرت انگشتتتدیحال من بدتر م شتتتدیمودب تر م هراقدر
 . دنشیکنارم راه رفتن و نفس کش  یبودنش، حت

 جلو را باز کرد.  در
 . دییبفرما-

صندل عادیم یرفت رو نگاهم سا  سته بود و با آ یکه و ش شت ن ه در ک یپد یپ
خشک شده بود و  میکرد. خم شدم و نگاهش کردم، لبها یم یود بازدستش ب

 . نینفسم سنگ
 سالم.-
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شمها سرش شا ییرا باال آورد و نگاهم کرد، با ا از پدرش به ارز برده  دیکه 
 اش انداخت. یکودک ادیانقدر زالل و معصوم بود که مرا به  یبود ول

 سالم خانم صدر.-
سخت  ستم دمینگاهم را بر یبه  ش شتم و با لذت و و ن ست و برگ . بهمن در را ب

 شدم رهیخ شیبایز یبه اشمها دیکوب یرا ده بار م کباریکه  یقلب
  عاد؟یآقا م یشناس یمن رو از کجا م-

 پدش فرو برد. یرا در آ سرش
 بابا گفت.-
وقت  چیماندم که بهمن ستتوار شتتد. کاش ه رهیخ اهشیبلند و ستت یمژه ها به
سا شدیآمد، کاش م ینم  یرا نگاه م عادیآمد و من انقدر م یعتها و روزها نمتا 

که رفت و نداشتمش در آ*ر*و*شم  ییتمام روزها یشوم، تا به جا ریکردم تا س
 کنم.  هیو گر رمشیبگ

 گرفتم و صاف نشستم و کمربند عادیاشم از م یرا بست. به سخت کمربندش
 .دیلرز یم میرا بستم. دستها

  م؟یکجا بر-
 رو بردارم. نمیماش امیباشه تا بتونم ب کیکه نزد ییجا-

 را روشن کرد و دنده را که عوض کرد، رو به من لبخند زد. نیماش
 .دییشما بفرما یهر ا-

 نییرا پا بانیبود، به هر حرکت اشمش، سا عادمیدر تمام طول راه حواسم به م
لحظه آ*ر*و*شش بغض  کی یکردم، دلم برا یرا نگاه م عادیم نهیو از آ دمیکش

 کرده بود. 
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 را خاموش کرد. نیو بهمن لبخند زنان ماش ستادیا نیماش
 .میدیرس د،ییبفرما-

زدم، جان از بدنم رفت. تمام  خیبرگرداندم، اشتتمم که به رستتتوران افتاد  رو
جان گرفت و آوار شتتدنم را با تمام  میاشتتمها یجلو ییحس تلخ آن روز کذا

 وجود حس کردم. 
 حالتون خوبه؟ -

عکس العمک نشتتان دهم، هر لحظه ممکن بود مرا بشتتناستتد. به  توانستتتم ینم
 آب دهانم را فرو دادم و لب زدم یسخت

 خوبم. -
سمت م ادهیبپرسد در را باز کردم و پ یگریسوال د نکهیاز ا شیپ  عادیشدم. در 

 شدم. یگرفت محکم م یاگر دستم را م دیرا باز کردم و دست دراز کردم، شا
داشتتت. فقا نگاهش  دیترد م،یبعد به اشتتمها به دستتتم انداخت و ینگاه

 یماند. بعد از اند لحظه که م ک قرن عادیکردم، بهمن منتظر عکس العمک م
شت و پ ستم گذا ستش را در د شت باالخره د شد، جان گرفتم از لمس  ادهیگذ

 .شیانگشتها
. منیجا را نب چینگاه نکنم، ه یزیم چیکردم به ه یستتع م،یرستتتوران شتتد وارد

 یپستترم برا دمیکه فهم ییرفت، همان جا زیبه طرف همان م میس*تقبهمن م*
ستم رفته، همان جا شهیهم سرم به زن د ییاز د لقب مادر داد و من  یگریکه پ

 . ُمردم
 .ستادمینشست، کنارش ا عادیم
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  نم؟یکنارت بش یدیاجازه م-
 ادمعیم ،یبا زندگ عادمینگاهم کرد و من نشستم کنار پسرم، م ینیریلبخند ش با

 کشم.  یکه م یبا هر نفس
سته بود عادیکه من و م یکاناپه ا یو روبرو یصندل یرو بهمن ش س مین ش ت. ن

 ا،یمح یرستوران کال عوض شده بود ول ونیسر باال آوردم، دکوراس یبه سخت
 بود.  رینفس گ یهمان فضا

 گرفتم.  عادیم یگذاشت، بازش کردم و روبرو میرا جلو منو
  م؟یاب کنبا هم انتخ یخوا یم-
شغول بررس کی شد یطرف منو را گرفت و با هم م سر  م،یغذاها   کیباالخره 

 . میغذا توافق کرد
اهم نگ اهشیو ستت رهینگاه خ دنیکه با د میرا بلند کردم که به بهمن بگو ستترم

 شد.  دهیکش
 یام، انقدر داغون شتتتده بود که برا یکیتار یزن روزها دنیاز د دیبر نفستتم
ود مانده ب یباق میقد یکه از مهسا یزیم شک کردم، تنها ادر شناخت یلحظه ا

 د.کر یم شیبود که همراه یمرد یو حرکات عشوه گرانه اش برا یآنچنان پیت
ماندم، تمام صتتورتش نفرتش را  رهیبهمن خ ی نهیبرگرداندم و به نگاه پر ک رو
 .زدیم ادیفر

 ا گم کردمر میبدنش دست و پا دنیلرز دنیکه با د عادیرو به م برگشتم
  زم؟یشده عز یجان ا عادیم عاد،یم-

 آمد. عادیکنار م عیلرزانش را در دست گرفتم، بهمن سر یدستها
 شده بابا جون؟  یا-
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 لرزانش گرفت. یدستها انیصورتش را م عادیم
 .میبر نجایاز ا م،یبر-

شانه ام انداختم و به دنبالشان  یرا رو فمیک عیرا ب*ر*ل کرد، سر عادیم بهمن
 کرد.  یتم، متوجه نگاه مهسا شدم که بهمن را دنبال مرف

سر م ییزن اه بال نیا همن حال افتاد؟ ب نیبه ا دنشیآورده بود که با د عادمیبه 
 پشت نشاند.  یصندل یرا رو عادیرفت و م رونیشتابزده از رستوران ب

ا نشستم، دستش را گرفتم و سرش ر عادیرفتم و کنار م نیماش گریطرف در د به
 ام گذاشتم. نهیس یور
 من هستم.  زم،یعز ستین یزیا-

ستم گر یکرد و نم یرا تکه تکه م میگلو بغض  ی رهیکنم، متوجه نگاه خ هیتوان
 مسلا باشم.  کردم به خودم یرا جمع کردم و سع میبهمن شدم. دست و پا

 . ستین یچیبابا هست، من هستم، ه-
. ماوردیخودم ن یو شتدم، به رورا بلند کردم و با نگاه متعجب بهمن روبر سترم

 ب زدم.ام فشردم. ل نهیبه س شتریگذاشتم و سرش را ب عادیگوش م یدستم را رو
  ضه؟یشده؟ مر یا-

من و  انیم عادینشتتستتت، م عادیتکان داد و نگاهش آرام گرفت، کنار م یستتر
 . دیرا گرفت و ب*و*س عادیبهمن! دست م

 کن.  بهم اعتماد فته،ینم یاتفاق چیبابا جون، ه-
س شتریب عادیم صله گرفت. ا نهیسرش را در  واکنش  نیام فرو برد و از پدرش فا

 ادهیپ نیاز ماش یبه بهمن نگاه کردم. بهمن عصب جیبود، گ بیمن هم عج یبرا
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شد و پشت فرمان نشست و راه افتاد. پسرم کم کم در آ*ر*و*شم آرام گرفت. 
دور  میشمهاا یا از جلومهس ی. اهره و نوازش کردم دمیرا ب*و*س شیموها

 . شدینم
 "یپسرم زانو بزن یکنم که جلو یخورم کار یخورم مهسا، قسم م ی"قسم م
××××× 

از پشت رحک بلند شد و قرآن را برداشت، آن  یب یبا هق هق وارد خانه شدم، ب
س شت رو دیب*و* سر یو گذا ه بعد از روزها ب یب یبه اتاقم رفتم و ب عیرحک. 

 اتاقم آمد. 
 ه؟ شد یا-

سا اه بال نکهیا فکر سرم آورده که با د ییمه سر پ  یم یلحا نیبه ان دنشیبه 
 م ک تجربه کردن مرگ بود.  میافتد برا

 زانو زدم. شیپا یجلو اریاخت یمادرانه اش، ب یکردم به اشمها نگاه
 نایا یدستتت و پا ریرفتم که بچه ام ز یم دینبا ،یب یبرم ب یذاشتتت یم دینبا-
 شه.  کهیت کهیت
 شانه اش گذاشتم.  یب*ر*لم را گرفت، بلند شدم و سرم را رو ریز
 یم یداشتتتت، اطور یاه حال یدون ینم ،یب یکرده ب ضیبچه ام رو مر-

 . دیلرز
 حرف بزن منم ملتفت شم دختر.  یجور هید آخه -

اول با  یمانتو و دکمه  ی قهیانگ زدم به  دم،یکشتت میموها یرا از رو شتتتال
 ، صدا بلند کردم.سر بلند کردم دهیضرب کنده شد. نفس بر

 خدا، کمکم کن. -
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 یدر هم قالب شتتد و رو میتخت نشتتاند. انگشتتتها یرا گرفت و رو میدستتتها
 خوردم.  یم ک آونگ تکان م اریاخت یسرم گذاشتم، ب

 کشمت بهمن.  یم-
زنگ  یآرام به صتتورتم زد. به حال خودم نبودم، صتتدا یاند ضتتر به  یب یب

ش شد  یگو شمم را با کوبکه بلند  شتم و تمام خ  یالخ واریبه د دنشیبرش دا
 کردم. 

و  یاستتی ینشتتستتتم، انگ زدم به رو تخت نیزم یرو یب یب یو جلو برگشتتتم
 .دمیمشت کوب

 رزه. ل یم دیم ک ب نتشیب یم یعذابش داده که وقت کهیعذابش داده، اون زن-
 صورتم. یرو دیرا کش دستش

 آروم باش.-
 زدم.  ادیفر
دم بچه ام رو دستتون سپر یوقت رمیآروم بگ یاطور ،یب یم باشم باطور آرو-

  د؟یدیم لمیروحش رو تحو یشده  کهیت کهیو رفتم و حاال ت
 بلند شد.  شیصدا

 اه مرگته. نمیِد آخه لب بتکون بب-
 بتوانم حرف بزنم.  دیپشت سر هم که شا ق،یعم دم،یکش نفس

 بود.  عادیبهمن اومد دنبالم، با م-
ها ر پ عادمیم یکس مهم نبود وقت چیمهم نبود، ه میبرا یگره خورد ول شیابرو

 پر شده بود. 
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 . دیو لرز دیمهسا رو د عادیم-
 .شیشدم به اشمها رهیرا گرفتم و خ شیدستها

 بود.  دهیازش ترس د،یلرز یم دیم ک ب ،یب یب دیلرز یم-
داخت اشم برداشت و ان یمطالعه اش را از رو نکیع د،یاز اهره اش پر رنگ

 را فشردگ  شیاشمها شیتخت، انگشتها یرو
 ارا؟ -
رو و که گفتند ب یهست، از من عادیکه نبودم و گفتند م یاز من د،یپرس یمن م از

پستترم را  یبدون لقب مادر زخمها دیمادر بودن برگرد و امروز با ی ستتتهیشتتا
 .دیایدر ن میبشمرم و صدا

 نطوریستتت؟ ارا بچه ام ابرو حواستتم ه دیارا؟ مگه نگفت دیپرستت یاز من م-
  د؟یتو اون خونه سرش اومده که خبر ندار ییاه بال ؟یب یب دهیترس
صله  بلند شو عکس  یتخت تا دراور را با دو قدم ط یشدم و فا  کیکردم. از ک

 گذاشتم.  شیدستها انیرا درآوردم و برگشتم، عکس را م عادیم یسالگ
مامان در  هگیاگر بهت نم دیبود که گفت یپستتر نیا ،یب یب نیخنده اش رو بب-

 یوقت دیپدر خوب داره، تو برو خودت رو بستتاز من هستتتم؛ کجا بود هیعوض 
 بچه ام رو شکنجه کرده؟ 

 یصدا .دیپر یم شتریاش به عکس بود و هر لحظه رنگش ب رهینگاه خ یب یب
 . ختیزنگ در اعصابم را به هم ر یوقفه  یب

 زدم. ادیو فر فونیبردم طرف آ هجوم
 برو.  یهست یکهر -

 کرد. شتریشهره خشمم را ب یصدا
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  د؟یشده خورش یا-
 تو.  ایلعنت بهت، ب-

خشمم  قلبش بود. تمام یرو یب یبرگشتم به اتاقم، دست ب عیرا زدم و سر دکمه
 یر بس ییرا در دلم دفن کردم که بال میدردها یگره زدم و بقچه  میرا پشت لبها

 . برگشتم به هال.  دیاین یب
شها حانهیآرزو و ر و شهره شدند. آرزو کف صدا وارد  سر و  را پرت کرد و  شیبا 

 طرفم.  دیدو
  د؟یات شده خورش-

ش آخر پسرم را دست یکه لحظه  یو به شهره نگاه کردم، به کس دمیرا کش دستم
 گوشه ام نبودم. سزاوار درور آنهم در مورد جگر ،یخبر یسپردم. حقم نبود ب

نار زدم و جلو ر آرزو ته  نمیفتم، آستتترا ک بک گ یبه دستت کرد، محکم  ریم
 پاره شد تا آرنج.  نییاز پا یب یدست بافت ب وریپل نی. آستدمشیکش
 . ستادمیا شیندادم و جلو رفتم و روبرو تیاهم

 حواست بهش هست. یگفت-
 . دمیبار اول ترس را در اشمانش د یبود و برا دهیلبش پر رنگ

  یکن یخبرم م فتهیب یهراتفاق یگفت-
شها شتم بروم طرفش که ر شیکف شد. برگ  نیستآ حانهیرا در آورد و از کنارم رد 

 .ستادمیپاره ام را گرفت، ا
 به طرف مبک رفت. یب یب

 حرمت مهمونو نگه دار.-

http://www.roman4u.ir/


 721 فردا زنده میشوم

 پرسم.  یحرمت دوستم رو دارم که دارم ازش م-
 کرد.  یمبک نشسته بود و نگاهم م یرو به شهره که کنار آرزو رو برگشتم

 حواسم هست؟  یپرسم شهره، مگه نگفت یازت م دارم-
 . یکن یصحبت م یفهمم راجع به ا ینم-

 انگ شد. میموها یال میو سرم را باال گرفتم، دستها دمیکش قیعم نفس
 فهمم.  یفهمم، نم ینم-

 را انداختم و نگاهش کردم.  میدستها
 شکنجه شده درسته؟  عادیم-

 نیم بتاب تر نگاه یره خورد و من بو شتتهره گ یب ینگاه ب د،یپر شتتتریب رنگش
 . دادیدو جوالن م نیا

 سر بچه ام آورده. ییشده، اه بال یبگه ا تونیکیآخه -
سب یب یانداخت و ب نییسرش را پا شهره سل یرا از رو حشیت شت یع و  بردا

 دانه انداخت. 
 ...  حانهیر یخواندم ول یرا م یخبر ینگاه آرزو ب از
 به او کردم  رو
 شده.  یتو بگو ا حان،یتو بگو ر-

 را گرفت و به طرف مبک کشاند، خودم را کشاندم. دستم
 کرد. یب ینشست و دستم را گرفت و رو به ب میروبرو

  د؟یدیجان اجازه م یب یب -
انداخته  نییسربلند، سر پا شهیهم ِی ب یسر بلند نکرد، اه شده بود که ب یب یب

 بود؟ آرام سرش را تکان داد. 
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 آشپزخانه رفت و نگاهم را با خود برد. به طرف  شهره
سا ازدواج کرد، تا  کی-  زیسال اول همه ا کیسال بعد از رفتنت بهمن با مه

دن ش کیبهمن با شر نکهیکرد تا ا یم یمادر عادیم یخوب بود، مهسا واقعًا برا
پر رنگ نبود و مهستتا  یلیدعواشتتون خ کیمهستتا تو شتترکت مخالفت کرد. اوا

با زبون خوش راضتتکرد بهمن ر یم یستتع نه ول یو   یم ماگر بهمن ه یک
ست نم صل یخوا سهامدار ا سهامدار کنه اون  سا رو  ست مه شرکت  یتون
 پدرش بود. 

 . دمیحرفش پر وسا
 ارا؟ بهمن که خودش شرکت زده بود؟-

 جمع شده بود.  میفشرد، تمام حواسم در گوشها شتریرا ب دستم
 ورشکست شد.  یآقا خسرو-

 بخورد. نی، قابک باور نبود شرکت به آن شهرت زمنگاهش کردم مبهوت
ت که تو شتترک یبهمن با دوستتتان دیشتتیتهران م یو راه دیکن یازدواج م یوقت-

 کنه.  یمعامله م هیداشته 
 سر تکان دادم. جیگ
 معامله؟ -

 زد.  یتلخ لبخند
ستان یآره، معامله م- شکن یکنه که دو شرکت داره انقدر کار ن که بکن یکه تو 

 . ادیمدت نتونه به تهران ب هیتا  یسروخ یآقا
 . نگاهش کردم نطوریام گذاشتم و هم یشانیپ یدستم را رو د،یکش ریت سرم
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خواد ستترت  یم ییراحت بتونه هر بال نکهیآره، حدستتت درستتته؛ به خاطر ا-
 .ارهیب

 سر دردم را کنترل کنم.  یرا به کف دستم فشار دادم تا کم سرم
ستان نهیخالصه اش ا- شون خوش اومده  یباز نیبهمن هم که ا که دو به مذاق

هاشتتون  یو اختالس و اپاول رو به کارشتتکن شتتنیبوده واقعًا دستتت به کار م
ضافه م سرو یو تا آقا کننیا ضا نیبخواد بفهمه تمام ا یخ  یاز کجا آب م ایق

ساختمان ن هیو  مونهیخوره خودش م سنک و اند تا   مه کاره ویشرکت بدون پر
 ر. عالمه طلبکا کی

 را از دست شهره گرفت.  یاز تعجب باز مانده بود. آرزو اا دهانم
 خب، خب؟ -
 را برداشت. شیاا یب یب

 . گهید یفهم یم ریدختر، گوش بگ گهیمگه داره قصه م-
 شهره را پس زدم. دست

 خب؟ -
کنترل اوضاع از دستش خارج شد.  یبکشه ول نجایخواست کار به ا ینم بهمن

شمال، دو تا از اون آدمها رو هم  شیزندگکار و  میدو ماه و ن رو ول کرد و رفت 
ست آقا زینکردن و همه ا یاونها هم نامرد یکرد ول دایپ شتن کف د  یرو گذا

 . یخسرو
 یقاآ یبرا یتو شتتمال اعتبار یاز پولها رو برگردونه ول یتونستتت مقدار بهمن

 نمونده بود.  یخسرو
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ن را خراب م یزندگ نکهیا یوبد، براراحتتر من را بک نکهیا یقصتته بود، برا م ک
 پدر و مادرش را خراب کرده بود. یکند، زندگ

بهمن تونستتت  نکهینداشتتت تا ا یتا شتتش ماه با بهمن کار یخستترو یآقا-
 یخسرو یجبران خسارتش اون رو ببخشه، آقا یکنه که در ازا یپدرش رو راض
 هم قبول کرد. 

بک اادستتتم رفت طرف استت اریاخت یباور نبود. ب قا کان   زیم یو از رو یت
 برداشتمش.

  ؟یراحت نیبه هم-
 را برداشت. شیرا از سرش انداخت و اا اادرش

 ما فکر یاومدن تهران، البته همه  یشش ماه بعد از رفتنت آقا و خانم خسرو-
بگم  نمیبه خاطر کنترل بهمن بود تا جبران خسارت. ا شتریکوچ ب نیا میکن یم

 . مدرو نداشت یکرده ول کاریهمن با باباش اخبر داشت که ب یب یاز اول ب
ش یرو شیلبها ستکان مکث کرد و من نگاهم ک شهره که  دهیلب ا شد طرف 

 کرد.  یم یمعذب لب مبک نشسته بود و با استکانش باز
سرو یآقا- سا  یجلو نکهیبراومد جز ا زیاز پس همه ا یخ ازدواج بهمن و مه

خواد آقا و خانم  یرکت ستتهم ممهستتا ستتر بلند کرد که از شتت یوقت ره،یرو بگ
 پر رنگ یلیدعواهاشتتون خ کیبا تمام قوا مخالفت کردند. گفتم اوا یخستترو

 کم کم دعواشون شد هر روز و هر شب. ینبود ول
شمها شته نم شیاز لبها یلحظه ا میا نگاه  یب یسکوت کرد و به ب شد،یبردا

 سرش را بلند کرد و پلک زد.  یب یکرد. ب
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 .دیشک یقینفس عم حانهیر
 تو خونه؟ دیم*س*تخدم داشت هی -

 گفتم. شتابزده
  ه؟یسم-
 خانم.  نینه، مه-
 خب؟ -
مه  ،یمامور مخف میگفت یما بهش م- نه رو، حت یه قات خو فا تو  یوقت یات

 رسوند.  یم یب یاون به گوش ب یبود
سمت ب نگاهم شت   ییجا .زدیانداخت و لب م یم حیحرف تسب یب ،یب یبرگ

 م؟ داشت شیدعاها انیم
رو داشتتت،  عادیم یهوا رونیاون هم ستتکوت کرده، شتتهره از ب میدیکم کم د-
 یجلو ،ینه تو خونه، تو پارک یول دنشیرفت د یم کباری یحداقک هفته ا یعنی

البته خودش رو نشتتون  اوردش،یم هیکه ستتم ییهر جا ،یا یفروشتت یبستتتن
 . دادینم
 یلانداختم و نییپا زود قضاوت کرده باشم شرمنده سر دیشا نکهیخجالت ا از

سرم را م ستانم حس م انیهنوز بدن لرزان پ شمم کم  زیا چیکردم، ه ید از خ
 نشده بود. 

اب جو هیسم شه،ینم یو ازش خبر نهیرو بب عادیکه م رهیشهره طبق معمول م-
 یونه بره در خ رهیگ یم میتصتتم یب یب گهیستتوم که د یداد تا هفته  یتلفن نم

 بهمن که... 
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شمها سرشان را پارا ف شیا سر برگرداند، همه   یانداخته بودند، حت نییشرد و 
 آرزو. 

 .حانهیحرف بزن ر-
را دور  مانده بود زانیآو نمی. نخ کاموا که از آستشینفس نشد برا قش،یعم نفس

 خفه بود.  شی. صدادمیچیانگشتم پ
جنوب بشن  یپروژه مجبور شده بودند راه هیبه خاطر  یخسرو یبهمن و آقا-

 خواهرش رفته بوده خارج از کشور.  دنید یهم برا یتانه خانم خسروو بدبخ
شدم، م میمک ش کالفه ام کرده بود، از جا نیکرد و ا یم مکث س یبلند  تم دان

 افتاده در آن سه هفته افتاده.  یهر اتفاق
ستم بدانم و هم نم یم هم سرم را رو یخوا ستم.  سوال  وارید یخوا شتم،  گذا

 . دمیو کش دمینخ را کش نکردم، حرف نزدم، فقا
 آرزو گرفته بود.  یپشتم نشست، صدا یرو یدست

  ؟یبشنو یخوا یم یمطمئن-
رفتن گ یمن به شعله ور تر شدن خشمم برا دم،یشن یم دیبا یخواستم ول ینم

ست ازین عادیانتقام خودم و م شتم. آ شد و نخ رو نیدا  یوافتاده ر نیزم یکوتاه 
مام وجودم،  یهم دور م ند قلبم فرخورد. ت ند ب تا  ادیب بود و ستتکوت کردم 

 بشنوم.
روحم را تک تکه  میدژخ یم ک صدا حانهیر نیدلنش یسرم را تکان دادم، صدا

 کرد. 
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و هم ر عادیگرفته م میبهمن صبح زود تصم گهیخانم م نیو مه هیمهسا به سم-
سوم  یرو گفتن تا هفته  نیهم هم یب یو به شهره و ب کننیببره، اونها هم باور م

 خونه. نیاومد در ا نیپاره و صورت خون یخانم با لباسها نیکه مه
 قدرت بده بشنوم"  ایدر هم قالب شد. "خدا میطرفش و انگشتها برگشتم

 یخونه  یخواستتته راه یم یاجبار یمرخصتت کیخانم با  نیشتتب قبلش مه-
 و رستتهیعقلش م شتته،یم نیزم ریاز ز یفیضتتع یبرادرش بشتته که متوجه صتتدا

سم یم میقا خودش رو ص هیکنه تا  ؛ بره رفتهیم یاجبار یهم که به همون مرخ
 .رهیخانم دنبالش م نیو مه نیزم ریز رهیمهسا م رهیم هیسم یوقت

 " حانهیکار رو با من نکن، نگو ر نیا ای"نه، نگو، خدا
صدا هر ست و پا یم شیلحظه   تک تک دنیشن یآمد و من برا یم نترییشک

 . شدمیم کشیم نزدخواستم بشنو یکه نم یکلمات
مه عال کیوستتا  ،یکیستته هفته، تو تار ن،یزم ریبچه رو انداخته بوده تو ز-

م خان نیمه یحالش انقدر بد بوده که حت مهیسوسک و موش. بچه سه سال و ن
الدار، ب یدستش بوده پر از سوسکها شهیش هی. مهسا عادهیم شهیاول متوجه نم
سکها پرواز م کنهیدرش رو باز م سو سر و تن بچه.  کننیو   انقدر جون بچهرو 

دش خانم تازه به خو نیکه مه زدهیبزنه فقا آروم دست و پا م ادیفر ینداشته حت
و*ز*ا*ف*ت همه جا رو برداشتتته  یگفت بو ی. منیزم ریتو ز رهیو م ادیم

رده ک یخودش رو خراب م یو وقت ییبره دستشو دادهیبهش اجازه نم یبود، حت
ه کرده بوده ک دشیاد، تهدیبستتته که صتتداش در ن یمالبته دهنش رو  زدتش،یم

صداش درب شهیبهمن رو م ادیاگر  سال و ن یهر اند بچه  ک از  یزیا مهیسه 
شدت ترس د میکن یفکر م یفهمه ول ینم دیتهد نیا سته ح ینم گهیاز   یتتون
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خواسته بچه رو از دستش نجات بده  یخانم اول با التماس م نیحرف بزنه. مه
کنه. زد و خورد  یو بهش حمله م رفتهخانم ن نیکه مه شتتهیم یکه اون عصتتبان

و بچه ر شهیم هوشیتو سر مهسا، مهسا که ب زنهیخانم با اوب م نیو مه شهیم
 .مارستانیب برتشیداره و م یبرم

. حس کردم میدستتتها انیام را م یزخم یبه مبک گرفتم، تن و بدن بچه  دستتت
دورم بدنم  میکردم، دستتتها انگ زدم به بدنش، به بدنم. محکم ب*ر*لش

 . دیچیپ
 ،یب یب یدر خونه  رسونهیو تا بهمن برسه خودش رو م کنهیبهمن رو خبر م-
 . مارستانیب رهیهم م یب یب

 و در سکوت نگاهش کرد.  یب یطرف ب برگشتم
 سکته کرد.  یب یهمون شب ب-
ها وا بدنم م زد،یدو دو م میدادم، اشتتم مام  ، . آرزو ب*ر*لم کرددیلرز یت

شک م ؛یب یطرف ب دمیپرتش کردم و دو . هق هقش انقدر آرام بود ختیر یا
قت و چیخودم که نبودم، ه یبرا ،یب یب یبرا عادم،یم یکه جگرم ستتوخت، برا

 نبودم.
 ...یب یب -

 تکان داد و دانه انداخت.  سر
 شرمندتم. -
 پسرم... یب یب-
 . دیمشت شده در دستش کوب حیتسب یاش را رو یشانیپ
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 ش. ببخ-
 . دیکوب یآونگ شده بود و م سرم

 بچه ام... یب یب-
 .دیهق زد و اشم دزد هق

 خدا منو بکشه که ملتفت نشدم.-
 سرم گذاشت. ریدستش را ز دم،یکوب یصندل یرا به دسته  سرم

گه دارم، ن تویبزن که نتونستم امانت اهوینکن با خودت، منو بزن مادر، من روس-
 منو بزن. 

 و من فقا نگاهش کردم. شیپاها ی، روسرش یرو دیکوب مشت
 . دمیبچمو تو اون حال د یشدم وخت ریس یمنو بزن که از زندگ-

ستها سته ب کیتار نیزم ریز کی انیرا گرفتم و نگاهش کردم. م شید ش ودم و ن
 را محکمتر گرفتم. شیرفت. دستها یاز بدنم سوسک باال م

 . یب یکمکم کن ب-
 شد.  کتریتار نیزم ریزکردند.  یدر گوشم پچ پچ م موشها

 کمکم...-
. موشها سرسام آور بود غیج یحشرات به خارش افتاد، صدا یبا لمس پا بدنم

عفن ت یرا انقدر محکم تکان دادم که افتاد. بو میباال رفت و پا میاز پا یموشتت
سرگ شوبم کرد، حالت تهوع به  ست م یام انداخت. محکم رو جهیآ  یبدنم د

 بدنم دور کنم.تا سوسکها را از  دمیکش
با خود برد، صتتتدا کیتار نیزم ریز  دم،یآرزو را از دور شتتن یادهایفر یمرا 

 . حانهیشهره، هق هق ر یضجه ها یصدا



wWw.Roman4u.iR  730 

 

را کم کم روشتتن کرد،  نیزم ریز کیتار یفضتتا یب یگفتن ب یمهد ای یصتتدا
نم به ت یخانه بودم و لباس انیسوسکها دانه دانه دور شدند و اشم باز کردم، م

 نبود.
اعصابم  یاش رو هیگر یشهره ب*ر*لم کرده بود و صدا زد،یم ادیهنوز فر آرزو

 انداخت، توان نداشتم.  یخا م
 بچه ام رو کشت. -

 د.سردم بو م،یبه بازو دمیاش بلند کرد. دست کش نهیس یسرم را از رو شهره
 سردمه. -
 .مشت زد واریشانه ام انداخت و شهره هق زد، آرزو به د یرو یزیا حانهیر
 و*ز*ا*ف*ت.-

را بردارم، شتتهره  ورمیرا جمع کردم. دستتتم را جلو بردم تا پل میبود، پاها ستترد
 کرد.  یدست شیپ

 پاره شده.  نیا ارم،یاالن برات لباس م-
 .نشهیآس... آست-

 شتابزده به طرف اتاقم رفت. آرزو
 . یپاره اش کرد-

از شتتهره گرفتم و را  وریپل یایجمع کردم و مچاله شتتدم. بقا شتتتریرا ب میپاها
 مهیاز تنم، ن یمیو من ن دیبه حلقه رس نینخش را تاب دادم و تاب خوردم. آست

 . قیوجودم زخم خورده بود، عم ی
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 یب یمبک، بلوزم را تنم کرد. ب یرا از دستتتم گرفت و پرتش کرد رو وریپل آرزو
جان و اهار  یمانده بود. ب رهیخ یمبک نشتتستتته بود و به گوشتته ا یحال رو یب

 نشستم. شیو جلو دمیدست و پا خودم را به طرفش کش
 .یب یب-

 از عکس آقا جون کنده نشد.  نگاهش
  شه؟یخوب م عادمیم یب یب-

 .صورتش راه گرفت یاروکها انیبست و دو قطره اشک م اشم
 .شهیخوبه، خوب م-
 . شهیخوب نم ست،یخوب ن-

 شیپا یکدر شتتده بود، ستترم را رو شیاشتتمها د،یستترم کشتت یرا رو دستتتش
 را ب*ر*ل کردم. شیگذاشت و من پاها

 . شهیخوب نم-
 . شهی...م یخو... خوب ... م-

 ترساندم، سرم را بلند کردم. لکنتش
 ... یب یب-

 . دیام را آرام ب*و*س یشانیرا خم کرد و پ سرش
 ب... ببخش.-
 . دمیپر میجا از
 .یب یب-

و ممتدم مح غیج انیم حانهیابالفضک ر ای یکج شد و اشم بست. صدا سرش
 شد.
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×××× 
 شستم. کنارش ن یصندل یرا تر کردم، دستش را گرفتم و رو شیبا دستمال لبها

 . دمیبخش یوقت خودم رو نم چیه ومدیسرش م ییاگر بال-
 .ندیبرا ب یب یب قتریخم شد تا دق یتخت گذاشت و کم یآرزو دستش را لبه  

 خدا رحم کرد. -
ندم، رهیاش خ دهیصتتورت رنگ پر به تار و پود وجودش برا نیا ما که   میزن 

 یو لوله ها میس ریتخت و ز یرنگ و رو و اشم بسته رو یکرده بود، ب یمادر
 دستش گذاشتم.  یبود. سرم را رو دهیترسناو خواب

 . نمیبذار اشمات رو بب ،یخواب یاقدر م ،یب یب گهیاشمات رو باز کن د-
ستش ستم تکان خف ریز د سرم یفید ستش  خورد، ذو ق زده  را باال آوردم و به د

 نگاه کردم. 
 خا نگاهم را به هم زد. نیمب یصدا

 آوردنشون تو بخش؟  یزود نبود برا-
جواب  یب یبه دست ب رهیوارد اتاق شده بود، بلند شدم و خ یک دمینفهم اصالً 
 دادم.

 دکتر گفت حالش خوبه. -
سر ب زیم یرا رو ینیریش ی جعبه شت و باال  ن به نگاه کرد آمد. توان یب یگذا

گذاشت و شکستنم را  میروزها تنها نیکه در سخت تر یَمردم را نداشتم، مرد
 . دیند
 بهتر شده.  یلیبودند خ یبستر وی یس یتو س یرنگ و روشون از وقت-
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 .ستادیکنارم ا آرزو
 .هیزن قدرتمند یب یب-

 شانه ام گذاشت.  یرا رو دستش
 . ازش به ارز برده دیکه خورش یهمون توان-

 یکه هر لحظه وجودم م یبودم؟ من ینشتتستتتت، من قو میلبها یرو پوزخند
 مارستانیاتاق ب وارید دیسف یکهایتوان نگاه کردن تو سرام یکه حت یمن د،یلرز

  نم؟یصورتم را بب ی هیرا نداشتم مبادا سا
 خوبه.  عادیخوبه، م یب یب د،یخورش ایبه خودت ب-
نگاه  م،ستتادیا شیطرفش و روبرو مدیارخ یرا گرفت، به ستخت نمیآستت نیمب

 تفاوت م ک جان کندن بود. یب یکردن به آن اشمها
 . گهیرو م تیآرزو واقع-

بود با قلبم، فاصتتله گرفتم و اخم کرد،  نیمحرمم نبود محرمتر گریکه د یمرد
 نگاهش نکردم. 

 .میستیمحرم ن-
شکها گره  دیاک یسرم که آرام م یو نگاهم با قطره ها ختیگونه ام ر یرو میا

 عقب رفت. یخورد، کم
 .یرو دار عادیتو م ره،یم یو ک مونهیم یک ستیمهم ن-
 ندارم.-
 . شیریگ یم-

م و از باشتت کشیتوانستتتم نزد ینم اورم،یاش را تاب ب یکیتوانستتتم نزد ینم
 آ*ر*و*شش دور باشم. 
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شود، هرم بدنش ه*و*س  یعقب رفتم که بو گریقدم د کی سش دور  اودکلن گ
 .ندازدیتابم ن یا به دل بآ*ر*و*شش ر

 بهمن رو ثابت تیتونم عدم صتتالح یاتفاقات م نیکنم، با ا تیشتتکا دیبا-
 کنم.

 .یتون ینم-
 کردم.  ینگاهش م میکه آمده بود، بار اول بود که م*س*تق یزمان از
 ارا؟ -

ستش را م کالفه ش شیموها انید شت گردنش و ثابت  دیک ُسرخوردپ ستش  و د
 ماند.

 اون طالقش داده ،ستیاون مهسا ن-
 تخت فرود آمد. یرو یب یو مشتم کنار ب دیسنگ سف یرو دمیکوب پا
 نکرده، ارا ننداخَتِتش زندان؟  تیارا ازش شکا-

  دیآ یوجودم باال م یزد، انقدر تلخ که احساس کردم تمام تلخ پوزخند
رو پرت  شیاگر باعث و بان یلکه دار شتته، حت دینبا یاستتم خاندان خستترو-

که فکر م رون،یکردن ب ند  نه ول یرو نم انیکنم بهمن جر یهرا قا یدو  یآ
 دونند. یو همسرشون م یخسرو

 مبک نشست  یتخت فاصله گرفت و رو از
 باز دستشون درد نکنه که طالقش دادن.-
 تخت سر دادم. ریرا ز یآهن یو پله  دیسنگ سف یرو دمیرا آرام کش میپا
 شه؟یدونه؟ مگه م ینم یا یعنی-
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 ضرب گرفت. یتک مبک ارم زرشک یرو شیانگشتها
 .ارهیسرش م ییبال هینذاشتن بفهمه، احتمااًل فکر کردن -

 تخت نشستم لب
   ؟یاطور ده،یرو باال کش زیمهسا همه ا یگفت-
با زد و بند محضتتر  رهیگ یاز بهمن م یوکالت کار هیدعواشتتون  کیاوا- که 

 نیهم یابر ارهیو دربخواسته صداش ر ینم یکنه به وکالت تام، ول یم لشیتبد
رستته تو  یزورش که نم ره،یکرده که ستتهام رو از خود بهمن بگ یم یپافشتتار

 نیاشخونه و م یفروشه حت یم متیرو به نصف ق زیهمون فرصت کم همه ا
 رو.

 بوده؟  یعکس العمک بهمن ا-
 . دیصورتش کش یرو دست

 یزو روالبته با توافق مهستتا، د دهیطالق م یفهمه صتتبحش تقاضتتا یم یوقت-
ساب بانک یفکر م رهیسر کار نم ش یخال شیکرده ح از  رو نیشده و خونه و ما

ست داده و آقا سرو ید ست رفته، بعد از دو  زیذاره بفهمه همه ا ینم یخ از د
 . ستیصاحب شرکت هم ن گهید فهمهیشرکت م رهیم ینیروز عزلت گز

 .دمیکش یب یب یدست خسته  یرا رو دستم
سرو یآقا- شد یخ ست  شک بهمن، از اونطرف بهمن هم همه  شیپ ادیه مور
 از کجا سر درآورد؟  عادیوسا شرکت م نیپس ا بازه،یرو م زشیا
و دو تا  شیک یالیفروخته شتتد، و یشتتمال و تهران خانم خستترو یخونه -

 یبود، نه بهمن و آقا یکه مربوط به خانم خسرو گهید یزهایا یلیو خ نیماش
 .یخسرو
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بم هم که بود آتش قل یتفاوت، هر حس یب ایاشم خوشحال ب دیدانستم با ینم
  را خاموش نکرد

آرام تکان خورد و من جان گرفتم از جان  شیرا باز کرد، لبها شیاشمها یب یب
 گرفتنش.

×××× 
 ریز گرشیبا دستتت د نیگذاشتتت و مب نیدستتتش را کف دستتت مب یب یب

 . دیایخانه باال ب یرا گرفت و کمکش کرد تا از پله ها یب یب*ر*ل ب
م خان نیدلم را آشتتوب کرد. مه یب یشتتده پشتتت ستتر ب یگوستتفند قربان خون

سر ب سفند را دور  سفند یب یا  متوجهش یب یکه ب ختیر یگرداند و در جا ا
 اش لبخند زد.  دهیرنگ پر یشد، با لبها

 خانم؟  نیمه یاومد یک-
شم نگاهم کرد و جواب لبخند ب ریخانم ز نیمه شاده  یب یا  یارا با لبخند گ

 داد. 
ش روزید- شالله خور شده، نم دیخانوم جان، م سه خودش کلمفو   یخانوم وا

 .میَ اومد پِ  روزیُجستم و د یدونم اجور
 خانم را در آ*ر*و*ش گرفت. نیاز پشت سر مه آرزو

 خانم، کلمبو. نیکلمفو نه مه-
 خانم با خنده سر تکان داد. نیمه
استتماشتتون  دم،ینه کدخدا داون موِقها خو المیریستت نیمادر، هم دونمیاه م-

 که. مونهیخاطرم نم
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 پا به هال گذاشت و ما به دنبالش، یب یب
 گرداند. یم یب یخواند و اسفند دور سر ب یخانم پشت هم قک هوالله م نیمه

 خانم گرفت. نیرا از مه یجا اسفند آرزو
 رو. یب یب یخانم، خفه کرد نیقربون شکلت برم مه-
 نیحاج خانم اش خورده، واال با ا دونمیمن ممادر،  کنهیاشتتم نظرو دور م-

 دفعه کله پا بشه. هی دیقدو باال ارا با
 دی*و*سرا ب حشینشاند و تسب یکنار عسل یشگیمبک هم یرا رو یب یب نیمب

ه خاطر ب نباریمختص من بود ا شهیکه هم یب یو به دستش داد. لبخند خاص ب
 ست داشت.را دو نیواقعًا مب یب ینشست. ب شیلبها یرو نیمب
 پسرم. یزنده باش-
 .ستادیو ا دیرا ب*و*س یب یب یروسر یرو نیمب
سا یب یممنون ب- سر خانواده اش کم نکنه،  یبزرگ چیه ی هیجان، خدا  رو از 

 .یخوددار یشما که جا
ف به طر نیکردم. مب زانیآو یرو از دورش باز کردم و به جا لباستت یب یب اادر

آرام  اریاخت یداد. ب یبودنش هم آزارم مخواستتتم و  یدر رفت، رفتنش را نم
 گفتم

  ؟یریم-
 انیرو برنگرداند، دستتتش که م یکند شتتد ول شیمکث کرد و قدمها یا لحظه
 رفت و قامت قلبم شکست.  شیموها

 گردم. یبرم-
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به د رونیدر ب از  کاش ن،یمب یوقت نر چیدادم. "کاش ه هیتک واریرفت و من 
 " یتنهام نذار

طاقت به  یرا. ب یب یب ی رهیانه ام حس کردم و نگاه خشتت یآرزو را رو دستتت
 رفتنم را گرفت. یبهروز جلو یطرف اتاق پاتند کردم که صدا

 االلهی-
اادر نمازش را که تاشده کنارش گذاشته  یعسل یاز رو یب یو ب ستادیدر ا دم

 سرش انداخت. یبودم رو
 . دییقدم سر اشم، بفرما-

 پشت سرش، نفسم باال آمد. نید و مبوارد ش یبا دسته گک بزرگ بهروز
 را بلند کرد. شیاز آشپزخانه صدا شهره

 ؟یب یبه داد من برسه من برم خدمت ب ادینم یکی-
شپزخانه رفت و من رو آرزو ستم. ب نیمبک کنار مب یبه آ ش مدتها  بعد از یب ین

 با لبخند نگاهم کرد. 
 ؟یکرد دایخانومو از کجا پ نیمه-

 نداد.مهلت جواب دادن  آرزو
هم  دیخانوم رو داد، خورش نیتماس گرفت و اون هم آدرس مه هیشهره با سم-

 رفت دنبالشون.
 اخم آلود نگاهم کرد. یب یب

  ؟یرفت یبا ک-
 . میبا آقا سل-
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 ابرو باال انداخت.  آرزو
ص یبله، وقت- شخ شون زحمت بدن رانندگ یراننده  ست ارا خانم به خود  یه

 کنند؟ 
  متعجب نگاهم کرد نیمب
  ؟یریهنوز تو جاده نم-
بار با شتتهره برم تو جاده ترستتم  هیوقت بذارم  دیبا ستتتم،یهنوز براش آماده ن-
 وقت ندارم. یول زهیبر

 گرفته بود برداشت.  شیخانم جلو نیرا که مه یاا استکان
 سازه. یآدم وقت رو م-

 داد. ینبود و فقا آدم را عذاب م یچیزد که تهش ه یهم حرف باز
×××× 
ضور در را باز کرد و م آرزو سپهر که آن  انیطبق معمول بدون اعالم ح حرفم با 

 دیطرف خا بود دو
 بهمن پشت خطه.-

 کردم و خا را وصک کردم. یاز سپهر خداحافظ عیسر
  یخسرو یآقا ریصبح بخ-
  د؟یخوب ر،یصبح شما هم بخ-
 ممنونم. -

 هر روزه وارد شد.  یغالم در را باز کرد و با اا آقا
 رض از مزاحمت رفع مافات مالقات قبله.غ-

 برداشتم و لبخند به لبم نشست. ینیرا از س ماگ
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جان تماس  عادیاز م یاحوال پرستت یخواستتتم برا یاتفاقًا م کنم،یخواهش م-
 نباشه.  یکار درست دیفکر کردم شا یول رمیبگ

شد و  آرزو سر زونکن پرونده ا کیوارد اتاق   به او یربط چیکه ه یسره رفت 
 نداشت. 

اصرار داره شما  عادیرسونه، اتفاقًا م یمحبت شما رو م نیکنم، ا یخواهش م-
 .نهیرو بب

شدم و ا جانیشد، از ه یکوبیقلبم پا در م را کردم لحن یسع یول ستادمیبلند 
 کنترل کنم

 . شمیمن هم خوشحال م-
شت و ورق زد، آنچنان اهره ا آرزو سبز رنگ را بردا  هبه خودش گرفت یزونکن 

 .ستیگرفت، م اًل حواسش به من نبود که خنده ام
 ناهار. یالبته برا د؟یامروز فرصت دار-

 یرد ولک یمعذبم م نیمب یدر شتترکت بود و رفتنم جلو نیفکر کردم، مب یکم
اال دادم را ب میابرو کیو با لبخند  ستادمیآرزو ا یقرارم کرده بود. جلو یب عادیم

 انداختم. زیم یو روو زونکن را از دست آرزو گرفتم 
 ساعت دوازده. -
 دنبالتون.  امیم-

عد حافظ ب خدا گذاشتتتم و م*س*تق یگوشتت یاز  گاه کردم،  میرا  به آرزو ن
 کرد.  یشدستیپ

  ؟یکن یم ینطوریارا ا-
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 لبش نشست.  ینگاهش کردم، کم کم خنده رو نطوریهم
 که من فضولم. اریخودت ن یکن و به رو یکم فداکار کیخب -

 و محکم ب*ر*لش کردم.رفتم  جلو
 .نمیرو بب عادیم رمیدارم م-

منقبض شتتد، فاصتتله گرفتم.  یشتتده بود لحظه ا دهیچیکه دورم پ شیدستتتها
نداشتتتم، من  یواقعًا ااره ا یکردم ول ینگاهش نگران بود، حالش را درو م

گذرگاه داشتتتت و آنهم  کیتنها  عادیم دنیرفتم و انگار د یم عادیم دنید یبرا
  بهمن بود.

 تو هم من رو درو کن. یکنم ول یرو درو م تینگران-
برداشتتت و به طرف در  زیم یستترد را از رو یتکان داد و ماگ پر از اا یستتر

 رفت.
 نمیبچه ام رو بب دیبا یناراحتش کنم ول خوام یآرزو، نم-

 گرفتگ  میو ماگ را بلند کرد و روبرو برگشت
 عوضش کنم.  رمیسرد شده، م تییاا-
ساخت ستادمیپنجره ا ی. روبرودمیچیرفت و من به خود پ رونیدر ب از مان و به 

ساز نگاه کردم، دختر ش ی هیاهار پا یدر بالکن جلو ینو ود و ب ستادهیا ینقا
 بود.  شیروبرو یبوم بزرگ

 کیراست به طرف پنجره آمد، نزد کیوارد اتاق شد.  نیبه در خورد و مب یا تقه
 . ستادیام ا یدوقدم یفاصله  کوتاهتر شد و به شیکه شد قدمها

 تو حالت خوبه؟  رون،یآرزو خوب بود تا از اتاق تو اومد ب-
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 یمرد یهایدل نگران میبود برا ادیز یشد ول دلم گرم تشیاش، از حما ینگران از
سمش را به ندرت م یروزها حت نیکه ا ه بود ک نیام ا یتنها دلخوش دم؛یشن یا

 شغول کار است. در دفتر کنار اتاقم م ییروزها کی
 . میپس بهتر بود خودم بگو دیفهم یهر حال م به
 . عادیم دنید یبا بهمن قرار گذاشتم برا-

 انیاش را م یدختر بود که کالفه دستتت رنگ یکش آمد، نگاهم رو ستتکوتش
 رفت.  یبوم جلو و عقب م یو جلو دیکش یم شیموها

 به آرزو داره؟ یاه ربط نیخب؟ ا-
سر کفشم  .نیجز ارا داشتم  ید، انتظار هر جمله انبو شیدر صدا یحس چیه

 یز زندگمرا ا یانقدر منطق نکهیا رفتنیسخت بود پذ دم،یکوب واریرا محکم به د
 کرده باشد.  رونیاش ب

 نگران ناراحت شدن تو بود.-
م وقفه و نامنظ یو ب عیکه سر دمیکش آمد، حرکت دست دخترو را د سکوتش

ش یرو صو انگار شد،یم دهیبوم ک شت آن را  رشیت شده بود که دا انقدر خراب 
 . زدیخا م

 پسرت.  دنید یریم یدار ؟یا یناراحت برا-
 یرو دستش کیشلوارش بود و  بیدستش در ج کیو نگاهش کردم،  برگشتم

ردم بغض ک اریاخت یکه ب دیرستت یخورده بود. انقدر راحت به نظر م هیتک زیم
قدر بغض کردم و او ب یکاف یول گاهم  الیخ یبود، هرا کافن ب یکرد  ه بود. 

 . دمیبغضم را بلع یسخت
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 .یروشنش کن دیبرات مهمه، با ییزهایا هیتوهمه که  نیهنوز داار ا دیشا-
 طرفش. دمینشستم و ارخ زیم پشت

شه که ب دیبا- سراوم خیکه بوده تار یزیمن و تو هر ا نیمتوجه ب ضاش  ده، انق
 و وجود تو دنبال احساسدل من دنبال محبت بگرده نه ت ینه تو گهید

ند باشیز لبخند به دفتر برنامه  دهیرا  نه ام گرم کرد یگرفتم و ستترم را  م. روزا
نگاه نکردنش  ستتتاد،یقلبم فرود آمد. کنارم ا یستتبکش رو یقدمها یصتتدا

 نیطرفش، آرام خم شتتد و من مستتخ شتتدم. نگاهش ب دمیممکن نبود. ارخ
 بود. ییالال شیکرد، صدا یحرکت م میاشمها و لبها

 و بکنم.تالشم ر یهمه  هیاثباتش به بق یتا برا یبار بهم بگو دوستم ندار هی-
را  شیکه فکر کردم صدا دیکوب یمانده بود، قلبم آنچنان م شیلبها یرو نگاهم

 . آرام تر لب زد دیلرز یم یصندل ی هیپا یرو میشنود. پاها یم
  .یتو اشمهام نگاه کن و بگو دوستم ندار د،یبگو خورش-

ه تمام ک یدادم و اشتم بستتم، ممکن نبود گفتن حرف هیتک یرا به صتندل سترم
 زد.  یم ادیوجودم خالف آن را فر

شنه  کیبدنش را حس کردم، انقدر نزد یگرما  یشده بود که بند بند وجودم ت
 ماندم. رهیخ شیآ*ر*و*شش شد؛ اشم باز کردم و به اشمها

 یدور گردنش ب دنیچیپ یبرا مینکرد، حرف نزدم، لبخند زد، دستتتها حرکت
اق را که با خود به ات یقدم عقب رفت. پرونده ا کیو  ستتادیا کبارهیتاب شتد. 

برداشت و به سمت در رفت. من همچنان مسخ وجودش  زیم یآورده بود از رو
 دور شدنش را حس نکردم. 
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تونم به درور  یشتترمنده، نم یخودم رو ثابت کنم ول یاحستتاستت یتونم ب یم-
نداربگم دوستت نداز، اهک درور گفتن  ،یتم  به گ*ن*ا*ه ن لطف کن و من رو 

 کار توئه. نیا ستم،ین
قابک تحمک بود، احستتاس حقارت  ریکه در ستترم احستتاس کردم غ یفشتتار

به او رستتتاندم و  نکهیوجودم را خشتتتک کرد. قبک از ا به در برستتتد خودم را 
 .ستادمیا شیروبرو

 خانم صدر؟  دیدار یامر-
 را نداشتم.  نیشدن از سمت مب ریتوان تحمک تحق دم،یجوزده لبم را  حرص

 . ریشاهم یبمونه آقا ادتیرو  نیا-
 زد و آرام نگاهم کرد.  واریرا به د دستش

  د؟یساده رو بگ یجمله  هی دینتونست نکهیرو؟ ا یا-
 اش فرود آمد. نهیس یرو میمشتها اریاخت یب

ندارم مب گهیم یقبولت کنم؛ ک شتتتهینم کیدل نیا یول گم،ینم-  نیدوستتتت 
ه؛ پس انتخاب یبرا کیدل نیفتریبه قول خودت دوست داشتن ضع یول ر؟یشاهم

 تونم.  یتو مغزم که بدون تو نم یرو بکن نینکن ا یسع
 کمیپنجه اش گرفت و نزد انیرا م میمبک انداخت و مچها یاش را رو پرونده

 شد. 
  ؟یتون یم-

 تکان نخورد. شیدادم، از جا هولش
 شک نکن.  شم،یپام و از روش رد م ریذارم ز یم باشه قلبم رو ماگر الز-
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 کرد، خونسرد بودنش خونم را به جوش آورد. یآرام نگاهم م همانطور
  ؟یکن ینگاه م یبه ا-
سمت رو ک نیا نکهیبه ا- شا یم یبار ا شت  سم دیذاره، از من که گذ  یبهمن ا

 . تیمالک میم روت بمونه، البته با شهیهم یبرات انتخاب کنه که برا
 .دمیشن یرا م میشدن دندانها دهییسا یمنقبض شد، صدا فکم

 . یل*ج*نم و تا حاال باهام موند هی یکرد یبرات متاسفم که فکر م-
 ،یکش یخودت رو به ل*ج*ن م یدار ،یستیو ن یاشتباه نکن، ل*ج*ن نبود-

 .نیهم
 و از کنارش رد شدم. دمیکش رونیرا از دستش ب میمشتها

 . یزهرمارم کرد نمیرو بب عادیخواستم م هر وقت-
 . یفتگ عادیاز م یکن دایاشتباهت پ یکارها یسرپوش برا هی یهر وقت خواست-

 لحظه واقعًا احساس نفرت کردم. کی یطرفش، برا برگشتم
 . یفهم یکردم م یخودم متاسفم که فکر م یبرا-

 تکان داد.  سر
 ... یفهمم ول یکردم م یم متاسفم که فکر نطور،یمنم هم یراستش رو بخوا-

پا ینگاه ند وجودم ستتوخت، انقدر  میبه ستترتا ندب نداخت و از نگاهش ب ا
 یخواستتت واقعًا بستتوزم ول یاحستتاس حقارت کردم که در آن لحظه دلم م

 رفت. رونیبردارد. اشم که باز کردم آرام از در ب مینگاهش را از رو
×××× 

ود و دستش گذاشته ب کیرا کف  ینیوارد اتاقم شد. س نیریو ش یبا اا یب یب
 را گرفتم. ینیطرفش و س دمیدو د؟یلرز یم گرشیعصا در دست د



wWw.Roman4u.iR  746 

 

 .امیجان صدام کن خودم م یب یب-
ستش را رو هنوز سخت یجان نگرفته بود، د شت و به  ست و یتخت گذا ش  ن
 داد. هیتک واریرا به د شیعصا

 خوش گذشت؟ -
 بود. ینشستم، تمام وجودم شاد کنارش

از کنار من تکون نخورد،  ه،یاه پستتر مودب و خوب یاگر بدون ،یب یب یلیخ-
 آخر هم بهمن به زور بردش. 

 کشه مادر.  یخون م-
 نگاهش کردم.  غمزده

 نکنه قبولم نکنه؟ ؟یب یکنه ب یم کاریاگر من رو بشناسه ا یعنی-
 . دیدستم کش یرا رو دستش

مادرشتت یدلش قبولت م- به یفهمه دوستتش دار یو اون م یکنه، تو  . بچه 
 کنه مادر دلواپس نباش. یقبولت م یجابخوره ول دیشا یکم هیمحبت بنده 

. دمیکه شب قبک به در خانه مان ارسال شده بود کش یپالتو و شال یرا رو دستم
 یعادات نداشتتت ول نیو خوشتتحال شتتدم. هراند از ا نهیکار مب فکر کردم

  کردنش قشنگ بود ییدلجو
 شال همرنگ را سرم کردم.  و دمیرا پوش یخاک یپالتو

  برم گهیمن د-
  ؟یکرد کاریا نیبا مب-

 شد.   ریتصو شیو در ذهنم اشمها دمیپالتو کش یرا نرم رو دستم
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 .یب یدونم ب یاالن نم ،یچیه-
 را برداشتم. فمیک عیام انداختم و سر یبه ساعت مچ ینگاه

 . میزن یگردم حرف م یبرم ،یب یشده ب رمید-
 .دمیاش را ب*و*س یشانیمن پتکان داد و  سر

 هست من خوشحالم.  عادیتا م دیخواد بدون یدلم م فتهیهم که ب یهر اتفاق-
  شد و به طرف در رفت بلند

 .ستیتو مهم ن یفقا خوشحال-
صاف ا دمیرا پوش میدر اکمه ها یجلو ش ستادمیو  سرو ک  مش،نیکه بب دمیو 

فت به عکس آقا جون گ یکه ذکر نم یمبلش نشتتستتته بود و م ک هر وقت یرو
 مانده بود.  رهیخ
 قربونت برم. میکن یگردم صحبت م یبرم ،یب یدونم ب یم-

 تم.شهره را گرف یکه راه افتاد شماره  میشدم، آقا سل نیرا بستم و سوار ماش در
شته بود را فهم عادیکه به م ییکذا یروزها یوقت از شمها دمیگذ گاه ن مینه در ا
در نه انق یناراحت بودم ول شد،یبود با من هم کالم م الزم یکرد و نه تا وقت یم

 که او را مقصر بدانم. 
 نرم بود. شیرا برداشت. صدا یزنگ که خورد گوش نیاهارم

 جان. دیسالم خورش-
  ؟یسالم، وقت دار-
 وقت دارم.  شهیتو هم یبرا-
 گذاشت.  یکند، فقا عذاب وجدان راحتش نم ینم یدانستم ااپلوس یم
 . نیسر زم میدنبالت برشرکت  امیم-
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 کم تردد اشم دوختم، صبح ابانیقطع کردم و به خ دمیآرامش را که شن ی باشه
 داشت. یبود و هوا سوز استخوان سوز یزم*س*تان

بود فرو بردم و گرم شدم از خاطره  نیمب ی هیکه هد ییرا در دستکشها میدستها
 اش.
ش کت شر یرا جلو نشیشکه ما دمیبهمن را د ستاد،یشرکت ا یکه روبرو نیما

 را برداشتم و با شرکت تماس گرفتم.  یگوش عیپارو کرد. سر
 خانم ارجمند سالم.-
 . ریسالم خانم صدر، صبحتون بخ-
امروز  دییاومد و من رو خواستتت بفرما یکنم هر کستت یم دیتاک ،یهر کستت-

 . امیشرکت نم
  رم؟یداشت باهاتون تماس بگ یکار واجب یکساگر یاشم ول-
 بود، ممنونم.  یکه کار الزم یدر صورتفقا -
 حتماً -

 شهره را گرفتم. یکردم و شماره  یخداحافظ
 درم.  یجلو-

 را آهسته کرد.  شیصدا
 بهمن اومده. -
 رونیب ادیب نکهیقبک از ا نمش،یخوام بب ینم یول دمشیدر د یدونم، جلو یم-
 . میبر ایب

 .میردشد و حرکت ک نیشهره سوار ماش دهینرس قهیدو دق به
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 نیخواستتتم با ا یکرده بود که نم یکرد، انقدر در حقم خوب یهنوز نگاهم نم
ستم را رو زهایا شمش رو یخودش را عذاب دهد. د شتم، ا ستش گذا  ید

 را برگرداند.  شی. رودیلرز یاز بغض م شی، لبهادستم ماند
 شهره. -
 باهام حرف نزن.-
  ؟یقهر-
 . یقهر باش دیتو با-

 ستم گرفتم.دو د انیرا م دستش
شم وقت دیارا با- ستت ناراحت با ستت براومده  یدونم هر کار یم یاز د از د

  ؟یکرد
شدت تکان داد ول سرش ستم را ز رونیبه ب شیهنوز رو یرا به  انه ا ریبود، د

 اش گذاشتم و صورتش را برگرداندم. 
 کنارم گذاشته بودم دوخت.  فمیرا به ک شیاشمها

 دمیفهم یم دینکردم، با-
  ؟یدیفهم یم دیبا یخه اطورآ-

 . ختیر یم شیگونه ها یپشت سر هم رو شیاشکها
 .ستمیشهره، ن ستمیبه خدا از دستت ناراحت ن-
 .دمیفهم یم دیبا-
 آخه؟  یگیرو م نیارا ا-
 زد. ادیو فر دیکش رونیمنفجر شد، دستش را از دستم ب کبارهی
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بود و  دهیاحمق نفهم بهمن یاز اول بوده ول یعنیبودم معتاده،  دهیاون فهم-
س دمیفهم یم دیبودمش و با دهید یکیدو بار با  نکهیا یبرا ش یک وهرش که به 

 خواد بچه اش رو دوست داشته باشه. یاطور م ستیوفادار ن
ست ک ایاز تعجب باز ماند. "خدا دهانم سپردم؟" دلم خوش  یمن بچه ام رو د

 . خوب است عادیبود رفتار مهسا با م
ازه ت زیا کیدادم. هر روز  هیتک یردم و سرم را به پشت صندلرا فش میاشمها

 .کرد یم شتریو سرنوشتم ب یکه نفرتم را از زندگ دمیفهم یم
  ستم؟یمقصر ن یگیباز هم م-

را   یاه کستت دیدانستتتم با یو گنگ بودم که واقعًا نم جیدانستتتم، انقدر گ ینم
 مقصر بدانم.

 دونست؟  یم یب یب-
 .دیکش یکس نم چیه یدونست، جلو ینم-
  ؟یدیتو از کجا فهم-

ش حرکت صندل نیما شت  ستم را پ شد. د سته  سخت یآه شتم و به   یجلو گذا
 .صاف نشستم

 . دیکم دور بزن کیلطفًا  میآقا سل-
 . میرا عوض کرد و از کنار ساختمان خوابگاه رد شد ریحرف مس بدون

تاب، تو مهمون قیاز طر-  ظه  ش،یدید یمه فت یهمون لح . شتتوهر اول ر
دانشتگاه دورهم  یروز با بچه ها هیمهتاب دوستت شتوهر ستابق مهستا بوده. 
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شد سا و زندگ م،یجمع  سا معتاده و  شیاونجا حرف مه شد و مهتاب گفت مه
 .زهیریخودش رو به هم م یبهمن به خاطر اون داره زندگ

 کرد.  یم ینیسرم سنگ یهمه اطالعات رو نیحجم ا اد،یسابق، اعت شوهر
 من رو برسون خونه و بعد شهره خانم رو برسون.  ،میآقا سل-

صدا شهره شتم بزنم.  یحرف نباری. ادیچیهق هق آرامش پ یرو برگرداند و  ندا
 دم؟یبخش یم دیبا

ست بدهم، ول یکه افتاده بود نم یاتفاقهر شهره را از د ستم  ض یبرا یخوا م ه
 به زمان داشتم. ازین دمیکه شن ییزهایا
 . میزن یبعدًا حرف م-

 دفعه دستم را انگ زد. کیرا باز کردم،  نیماش در
  د؟یخورش یتون یم ؟یمن رو ببخش یتون یم-

 .دمیکش رونیرا آرام از دستش ب دستم
 .  امیکم به خودم ب کیشهره، بذار  میزن یحرف م-

که  دمیکشتت رونیب فمیرا از ک دیشتتدم. کل ادهیرا از دستتتش آزاد کردم و پ دستتتم
 حرکت کرد.  یببهمن دستم را  یصدا

 سالم خانم صدر.-
ه ب دهیترستت د،یبودم از ذهنم پر دهیتعجب کردم که هر اه شتتن دنشیاز د انقدر

سم بهرام یب یاطراف نگاه کردم. همه ب ود ب یشناختند و کاف یم یو من را به ا
 را بپرسد.  یب یها رد شود و حال ب هیاز همسا یکی

 جان بود که اخم کرد. یانقدر ب لبخندم
 سوندمتون ؟ تر-
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  ستادمیا شیآب را رد کردم و روبرو یجو
 . نجایترس نه، تعجب کردم از حضورتون، اونهم ا-
شرکت بب- ش رونیاومدم ب د،یستیگفتند ن نمتونیاومدم  که راه  دمیو در نتونیما

تون دنبال نجایستتر ستتاختمان و من تا ا دیریافتاد، دنبالتون اومدم فکر کردم م
 اومدم.

 جمع کردم.  شتریکردم و از سرما خودم را بنگاهش  متعجب
  د؟یکرد بمیکه تعق دیکنیاعتراف م دیدار-

 را باز کرد. شیپالتو یو دکمه  دیخند
 .باً یتقر-
 ارا؟ -

 را از تنش در آورد و نگاهم کرد.  پالتو
 د؟ید یاجازه م-

 دهد. حیکردنم توض بیخواهد در مورد تعق یکردم م فکر
 .دییبفرما-

شتتتانه ام انداخت و من نگاهم به  یرا رو شیش کردم که پالتوزده نگاه بهت
 ماند.  رهیشدند خ یم ادهیپ نیمب نیآرزو و بهروز که از ماش

 ی. آرزو با اشتتمهادینگاهم را گرفت و به آرزو و بهروز رستت ریبهمن مستت نگاه
شمم رفت دنبال راننده  کیزده و بهروز لبخند زنان نزد رونیب  یشدند و من ا

 دهم به سرعت از کنارم رد شد.  صیرا تشخ نیاز آنکه بتوانم مب شیپ  ن،یماش
 جلو رفت و دستش را سمت بهروز دراز کرد. بهمن

http://www.roman4u.ir/


 753 فردا زنده میشوم

 .ریشاهم یسالم آقا-
  د؟یخوب ،یخسرو یسالم از منه آقا-
 ممنون.-
ست یب ش کیحواس به رد ال برف پا نخورده به جا مانده بود  یکه رو نیمب نیما

 ماندم. رهیخ
سمت بهمن سع به  ستها یآرزو آمد و من  سم را جمع کنم. د  خی میکردم حوا

 . دمیچیپدورم  شتریبهمن را ب یپالتو اریاخت یبسته بود، ب
 جلو آمد. بهروز

 . میاومد ادتیع یبرا دیکسالت دار میدیشن ،میش یما مزاحمتون نم-
 یمن با مادربزرگم زندگ دیفهم یم دیکردم، بهمن نبا یدروغش را درو م علت

 آمده اند.  یب یب دنید یکنم و آنها برا یم
گاه کردن در  آرزو گاهم کرده بود و من توان ن بدون حرف ن ظه  تا آن لح

 آرزو انداخت.  یبازو ریرا نداشتم، بهروز دستش را ز شیاشمها
 شما خانم صدر.  یبا اجازه -
 لب باز کردم. یسخت به
 داخک؟  دیارینم فیتشر-

شتتناختم که تمام روحم را  یخوب م یلیکه خ یبا همان لبخند و نگاه بهروز
 . دیکند دست آرزو را کش یکندوکاو م

 شما بود که حاصک شد.  ارتیقصد ز-
آ*ر*و*شش از خجالت آب شدم،  انیآخر ب*ر*لم کرد و م یدر لحظه  آرزو

 کنار گوشم زمزمه کرد



wWw.Roman4u.iR  754 

 

 .یکن یم کاریا یدار یبدون دوارمیام-
س گونه ص دیام را ب*و*  یت نداد جواب بدهم، هراند جوابو عقب رفت، فر

 بود. نیهم نداشتم، هنوز فکرم دنبال مب
 درآوردم و گرفتم سمت بهروز. فمیرا از ک نمیماش چییسو

 .رمیگ یازتون م امیبعدًا م دیمن بر نیپس با ماش-
سو یب بهروز ش چییتعارف  سمت ما ش نیرا گرفت و به  سوار ما که  نیرفت، 

 شانه ام برداشتم و طرف بهمن گرفتم یو را از روشدند تازه به خودم آمدم. پالت
 ممنون.-
 دستش انداخت. یمکث پالتو را از دستم گرفت و رو با
 د؟یکرد یم بمیتعق یا یبرا د،یفرمود یم-
 انداخت. نییداد و سرش را پا هیتک نشیماش به
 . رمیوقتتون رو بگ یا قهیاگر اشکال نداره اند دق-

 نگاهش کردم. کنجکاو
 افتاده؟  یاتفاق-

 برداشت. نیاش را از ماش هیتک
 کنم. یعرض م نیداخک ماش دییبفرما-
  میرفتم و سوار شد نیاطراف نگاه کردم و به طرف ماش به
 . رونیب دیکواه بر نیپس لطفًا از ا-

 دلم را به هم زد، روبرگرداندم. دشیسف یزد و دندانها لبخند
 رفم.پارو کرد و برگشت ط ییباال ابانیرا خ نیماش
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نهاست و ت عادیشاپ اون م یکنم به کاف یاگر دعوتتون نم دیببخش نکهیاول ا-
 نگرانم.

آدم معتاد  هیدستتت  ریحرص نگاهش کردم. "کاش اون موقع که بچه ام رو ز با
 "یشدینگران م یکم یول کرده بود یو روان

 درخواست نامتعارف دارم. کی نکهیو دوم ا-
 زدم. تمام توان حرص و نفرتم را پس با
ضمن خ هیخودخور یلیخ یبچه  عادیم- سرار  یتوداره، وقت یلیدر   کیدوبار 

 فهمم دوستش داره. یم رهینفر رو بگ
 میگفت خوشتتحال بودم، آرزو یم اتشیو خصتتوصتت عادیراجع به م نکهیا از

که نتوانستم کنارش باشم آنچنان قلبم  ییحسرت روزها یشناخت پسرم بود ول
صورتم  اریاخت یرا مچاله کرد که ب شبختانه به  ست. خو ش شمم ن شک به ا ا

 را پاو کردم.  میاشکها عیسر کرد،ینگاه نم
  اد؟یاز دست من برم یخب، اه کمک-

 شیرا برا ایخواست شرا ینممن من کرد و من نگاهش کردم، اصال دلم  یکم
پا لحظه تمام  نیوستتا نبود هم عادیم یستتتاده کنم، انقدر تلخ بودم که اگر 

 کردم.  یام را بر سرش آوار م یدگزن یها یاهیس
انقدر بهتون  دنیبار د کیارا با  نکهیدو ستتته بار ستترار شتتما رو گرفت، ا-

شده رو نم شرا یدونم ول یعالقمند  که از گفتنش معذورم  عادیم ایبا توجه به 
 د؟یایب دنشید یبرا دیتونم خواهش کنم هر وقت زمان داشت یم

را  می. دستتتهادیگنج یبروم در ذهنم نم عادیم دنیبه د یراحت نیبه ا نکهیا باور
 . ندینب میرا در دستها جانیب*ر*ل زدم تا لرزش ه ریز
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 را حمک بر مخالفتم کرد. سکوتم
  خواستم. یازتون نم یزیا نیخاص نبود ان عادیم ایاگر شرا دیباور کن-

س ریز یعنیافتادن،  یآدم روان کی ریگ یعنی عادیبد م ایشرا ست ک بزرگ  ید
صدا کیه شدن ک سش  نیرزمیروز در ز کیکند و  شیروز اجازه داد مادر  حب

 از خاص گذشته بود. عادیم ایکرد. شرا
 برم. دنشیبه د دیبا یکنم که با اه ِسمت یدارم فکر م-

 و لبخند زد.  دیکش یراحت نفس
 . دیدونه شما همکار من هست یاون م-
 برم؟  دیخوبه، کجا با-
 دیایب ستین یاگر براتون زحمت ای رونیب ارمشیب تونم یم د،یهر جا که راحتتر-

 خونه. 
 نداشت.  یبه خانه اش صورت خوش رفتن

  د؟یخوایم یاز من ا قاً یشما دق-
 انداخت و دستش دور فرمان گره خورد.  نییرا پا سرش

ذاره  یذاره لمسش کنن، نم یمادر من، نم یاعتماد نداره، حت یزن چیاون به ه-
اقدر راحت به آ*ر*و*ش شتتما پناه  دیدیروز که د اون یشتتن ول کیبهش نزد

 آورد. 
مرد با تمام  نیشتتوکه شتتدم، ا شینم اشتتمها دنیرا که باال آورد از د ستترش

 پسرش مرد بود.  یبرا شیهاینامرد
 . رونیببرمش ب دیفقا اگر اجازه بد دنش،ید رمیم یول ستمیمن روانشناس ن-
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 . دیاشمش کش ریا زرا به سمت پنجره کرد و نامحسوس دستش ر شیرو
 ممنونم.-

×××× 
وز را بهر یحرفها د،یکوب یبهمن پارو کردم، قلبم م ک پتک م یخانه  یجلو

و  یکیزیشدم مخصوصًا از لحاظ ف یم کینزد عادیبه م یلیخ دیدوره کردم. نبا
 کردم.  یم یدور دیآ*ر*و*شش بودم و با یسخت بود، من تشنه  نیا

سب ی هیساعت دنبال هد دو سباب بازت یمنا ش یمام ا شته بودم و هایفرو  را گ
 نشدم.  یو باز هم راض دمیکه مناسب سنش بود خر یفکر یباز کیآخر 
شتم و پ ی جعبه شدت ه نکهیاز ا شیشدم. پ ادهیکادو را بردا ش جانیاز   مانیپ

 را فشردم . فونیآ یشوم دکمه 
کتر کوا یلیدر باز شد و پا به خانه اش گذاشتم. خانه اش خ یسوال چیه بدون

نه ا که روزها یاز خا ندم. ح کمیتار یبود  گذرا مام  اطیرا در آن  کواک را ت
شد و رودررو ستادمیدر ا یکردم و جلو شدم. لبخند زد و  هیسم یکه در باز 

 آرام گفت
 . نیسالم خانوم، خوش اومد-

 را گرفتم.  دستش
  ؟یممنونم، خوب-
  خوبم خانوم.-

 . دیرا عقب کش خودش
  ن؟یسادیو خانوم، ارا جلو دروات دییبفرما-
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 عادیاشم هال خانه را نگاه کردم، م ریرا درآوردم، از ز میشدم و اکمه ها وارد
 نبود. 

 را گرفت. فمیک هیسم
 . ادیم عادیتو االن م دیایب-

 آوردم.  نییرا پا میصدا
 نباش.  یجلوش باهام خودمون-
 اشم، حواسم هست-

 . عوض شده بود کیرفتم، تمام وسا جلو
ستم و به راه پله  یرو ش اال و ب یکه حدس زدم به طبقه  کیبار یمبک دو نفره ن

 راه داشت اشم دوختم.   عادیاتاق م
همن که ب ییزهایدر مقابک ا تیوضتتع نینبود، ا نییپا یدر طبقه  یاتاق چیه

 در مقابک کوه بود.  یداشت م ک کاه
 گرفت.  میرا جلو یاا ینیس هیسم

 .دییبفرما-
رو س هیاز پشت سم دم،یرا از  پله ها شن شیقدمها یه برداشتم صدارا ک یاا

خشتتک  دمیجون را همراهش د نیریشتت یوقت یول نمشیکه زودتر بب دمیکشتت
با بهمن تماس گرفتم و  یزند. وقت یاحستتاس کردم قلبم نم یشتتدم، لحظه ا

 جون نزد.  نیریاز حضور ش یحرف عادیم دنید یاجازه خواستم برا
ه ب زیشناختم همه ا ینکنم، دهانم خشک شده بود، اگر م کردم نگاهش یسع

 رفت. یباد م
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 آمدند و من به اجبار سرم را باال آوردم. نییآخر را که پا ی پله
 سالم خانم.-

ش کنار عادیجون جلو آمد و م نیریدو کلمه م ک جان کندن بود. ش نیهم گفتن
 قدم برداشت. 

 .دیخوش آمد یلیسالم خانم صدر، خ-
 دوختم و جوابش را دادم. عادیا به مر نگاهم

 ممنونم.-
در  یحستت چیه ینگاهم کرد ول ستتتادم،یا عادیم یرفتم و روبرو کترینزد یقدم

نگاه  دنیبا د یبهمن شتتک کردم ول یبه گفته ها ی. لحظه ادمیصتتورتش ند
 .ندیب یکه مرا م ستیداد بار اول ن یکه نشان م یزیآرام گرفتم. تنها ا شیآشنا

 .دیصدر، خوش اومد سالم خانم-
 جان، ممنونم. عادیسالم م-

سته بود. به یبود که رو یجون اند لحظه ا نیریش ستادم،یا کنارش ش  مبک ن
 تک مبک نشست. یرو یکنارم ول عادیقبلم برگشتم و نشستم، م یجا

شاد عادیم دنید شوق شدنم انقدر متناقض بود که نه  شناخته  ضطراب  را  یو ا
 . کردم و نه ترس را یحس م
 سردم را گرم کرد. یدستها شیرا برداشتم، گرما یاا استکان

 . کردند فیازتون تعر یلیخانم صدر، کوروش و بهمن خ داریمشتاق د-
 ممنونم، من رو نشناخت"  ای"خدا

 بلند کردم. سر
 مزاحمتون شدم. دیلطف دارند، ببخش-



wWw.Roman4u.iR  760 

 

ش هنوز شت، ا نشیریهم لبخند   یرو سال ستیب یسالها به اندازه  نیرا دا
ه دلم بود ک یقیعم یاروکها شیصورتش اثر گذاشته بود. کنار اشمها و لبها

 با طراوت گذشته ام سوزاند.   یاضیر ریدب یرا برا
 کردم. عادیبه م رو
  ؟یخوب-
 تفاوت نگاهم کرد.  یب

 خوبم.-
، نکردم. دلم سوخت دایادامه دادن پ یبرا یحرف چیرفتارش سرد بود که ه انقدر

توانستتتم دستتتم را دراز کنم و  یخودم که نم یدور بودنش، برا ،شییتنها یبرا
 .رمیدستش را بگ

ستم سته  یرو د ست د یقهوه ا ید شد و د شت  ستکان  گرمیمبک م انقدر به ا
 احساس درد کردم. میفشار آورد که در انگشتها

  د؟یشما خوب-
ش رونیجون مرا از افکارم ب نیریش یصدا ست می. لبخند ندیک  لصایبندم از ا
 بود. 

 خوبم.-
 گذاشت.  زیم یرا رو وهیظرف م هیسم

 لطفًا.  دیزحمت نکش-
 یشتروع م ییاز جا دیو به ستمت آشتپزخانه رفت. با دیجواب خند یب هیستم

 کردم. عادیبه اطراف انداختم و بعد رو به م یکردم، نگاه
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 جان. عادیم دیدار یقشنگ یخونه -
 ممنون.-
  نم؟یتونم اتاق تو رو هم بب یم-

ش شیکرد و بعد از جالحظه نگاهم دان شدنش  شد. با بلند  ن و جو نیریبلند 
 .میمن هم بلند شد

 . یممنون که اجازه داد-
 جون کردم. نیریبه پله ها رفت، رو به ش رو
 .دیشما زحمت نکش-
 اشمش جا به جا کرد.  یرو یرا کم نکشینگاهم کرد، ع قیدق
 .ستین یزحمت-
از  یول دمیبود را نفهم عادیبه خاطر م یهمراه نیا ایمن اعتماد نداشتتتند  به

شد. موقع نهمهیا صابم خورد  ند کرد یمحافظت م عادیاز م دیکه با یکنترل اع
 رد.ک یسخت به آدمها نگاه م یکه حت یبودند به پسر دهینکردند و حاال اسب

و در را باز کرد و کنار  ستتتادیراهرو ا یاتاق انتها یاز پله ها باال رفتم، روبرو
 . ستادیا

 .دییبفرما-
ش یبود ول سرد شدم و  سر نیریمودب بود، با لبخند وارد اتاقش  شت  م جون پ

مد. نگاه که رو یاجمال یآ به ستتمت تختش رفتم  نداختم و   شیبه اطراف ا
 شده بود. دهیکش دیسف یآب یروتخت

بود که صورت بهمن را قاب  یکواک کنار تخت قاب عکس زیم ینشستم، رو 
 گرفته بود.
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از  یخال اتاق واریشتتده بود. د نییتز یبزرگ دیستتف یکواکش با گو ریتحر زیم
 کیاتاق  هیاتاق اصتتاًل شتتب نیبود. کتابخانه پر از کتاب. ا ییهر عکس و تابلو

 پسر ده ساله نبود. 
 عادیاه منگ ینیکردم. متوجه سنگ یاخم کرده بودم و به اطراف نگاه م اریاخت یب

 . شدیممتوجه آزرده شدنم  دیشدم، نبا
 شدم و به طرف کتابخانه رفتم. بلند

  عاد؟یم یرو خوند کتابهانیتمام ا-
 . دمید شیبار اول شوق را در اشمها یو برا ستادیا کنارم

 ها رو اند بار خوندم.  یبعض یبله، حت-
 ...یزیا هیمنم عاشق مطالعه کردنم، فقا  ه،یعال یلیخ نیا-

 آوردم. نییپارا  میخم شدم و صدا یکرد و من کم نگاهم
 بزرگ داشتم. یتد هی یمن از بچگ-

 آوردم. نترییرا پا میصدا
 نگو. یهنوزم دارمش فقا تو به کس-

 خودم را گرفتم که ب*ر*لش نکنم.  یجلو یاش دلم را آب کرد، به سخت خنده
 آورد.  نییرا پا شیتکان داد و م ک من صدا یسر

 .گمینم-
 ت بخرم؟ برا یدیکم داره، اجازه م یتد هیاتاقت -
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. دمیصتتورتش کشتت ینتوانستتتم مقاومت کنم، دستتتم را رو گریزد و من د پلک
اف . صاوردمیخودم ن یو به رو دمیدستم را کش عیفکش منقبض شد و من سر

 .ستادمیا
کرد. تمام  یحرف نگاهمان م یداده بود و ب هیجون به اهاراوب در تک نیریش

گاهش کردم. نگاهش ن اریاخت یکردم، ب ینگاهش را حس م ینیمدت ستتنگ
شتتد و من رو  قتریدق شیشتتد در نگاهم، ترس به قلبم انگ زد، اشتتمها خیم

 برگرداندم.
 ممنونم.  امیبه اتاقت ب یاجازه داد نکهیو از ا کهیش یلیاتاقت خ-
 .دیخوشحالم که اومد-
شدم که ترس  المیخ شحال  ساندمش، از حرفش انقدر خو شد که نتر راحت 

 فراموشم شد.
  رون؟یب میبر یخوا یم-
جون دوخت، جرات نداشتم برگردم و نگاهش کنم.  نیرینگاهش را به ش عادیم
 اشم دوختم. عادیحرف به م یب

  ؟یمامان دیدیاجازه م-
 شد. کیجون نزد نیریش یصدا

 اجازه داد برو.  ریبرو با بابات تماس بگ-
شتم. نزد رونیاز در ب عادیم سمت کتابخانه برگ ش کیرفت و من به   نیریشدن 

 ممکن نبود.  گرید یتوجه یب ستادیجون را حس کردم، کنارم که ا
شتتده اش محو  زیر یاشتتمها دنیو لبخند زدم، لبخندم با د ستتتادمیبه او ا رو

 شد.
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 ؟یارا برگشت-
ستم را به کتابخانه گرفتم که ن ستاد،یحس کردم قلبم ا یلحظه ا نگاهم  فتم،ید

 وردم. که جاخ دمینشست انقدر نفرت د شیکه در اشمها
که بهمن اطور تو رو  ؟یگولم بزن یتون یلنز م هیبا  یفکر کرد- در عجبم 

 . یش کینزد عادینشناخته که اجازه داده به م
شد و تمام  یرو نیسنگ یم ک وزنه ا شیحرفها شت  ست، قلبم م ش شانه ام ن

 بود. اریاخت یکرد. پوزخندم ب انینفرتم طغ
 پسر شماست.  ستم،یبشه من ن دور عادیاز م دیکه با یاون ،یخانم خسرو-
 نگاه کرد. میقدم عقب رفت و به سرتا پا کی

 بچه اش موند؟  شیکرد و پ تیارا؟ اون احساس مسئول-
شمم شد، نبا عادیبه م ا سرشدیشن یحرفها را م نیا دیافتاد که از در وارد   . 

 بود و ناراحت. نییپا
 .میبا هم بر ادیخونه، ب ادیگفت داره م-

 ر طور بود خودم را کنترل کردم.شدم، ه کشینزد
 گذره. یخوش م شتریب ینطوریاشکال نداره، ا-
 آمد.  عادیجون به سمت م نیریش
رو کنم، ب یکم با خانم صدر صحبت م کیمنم  یتا تو عصرونه ات رو بخور-

 پسرم. 
 رفت. برگشت طرفم و پوزخند زد. رونیانداخت و از در ب نییسرش را پا عادیم
 مبارو باشه. دیجد کیو فامخانم صدر، اسم -
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 نه از ترس که از نفرت.  د،یلرز یم میبه طرف تخت رفتم و نشستم. پاها آرام
 پسرتونه. ی هیهد ک،یارا تبر-

  اتاق نشست یتک صندل یآمد و رو جلو
 تو خونه اش؟  یو م ک مار بخز یرو عوض کن لتیپسرم گفت اسم و فام-
کنم  شیگفت مادر صدا یم یکه روز یبود زن دهیشن یبلند شدم، ا اریاخت یب

 کرد؟ یاش با من رفتار م یکه حاال م ک دشمن خون
آلت دست پسرتون بس نبود که  دیمن رو کرد یخانم؟ زندگ نیریشده ش یا-

  د؟یکن یم نیحاال توه
 شد.  رهیبا نفرت به من خ نطوریزد و هم هیتک یصندل به
 نیز اا شتتتریاون نتونستتتم ب ارا؟ د؟یداره؟ از من متنفر یینگاهتون اه معنا-

 پسرتون بشم؟  ی چهیباز
 کنار تخت گذاشت. زیم یرا برداشت و رو نکشیع
 یکنه برا یفرار م یکیکنه و با  یکه شتتوهر و بچه اش رو ول م ینه، موندم زن-
 .ستیپول ن لتیبرگرده، تو که مادر بزرگت پولداره، پس دل دیبا یا

 زد.  پوزخند
 بود؟  پسرت تنگ شده یدلت برا-

معده ام تا  اتیانگ شتتد. احستتاس کردم تمام محتو میموها انیم میدستتتها
 باال آمد، هضم تهمتش ساده نبود. میگلو

 فرار کردم؟ من؟  یکیمن با -
 . ستادیا میشد و روبرو بلند
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 شیدر پتو که انق ،یکه بچه ات تو تب سوخت و باال سرش نبود ییبله تو، تو-
 ان مادر بشناستت.به عنو یکه حت یبچه ات نبود

 زدم یدست و پا م شیافتراها انیرا برگرداند و فاصله گرفت، بهت زده م شیرو
 . یشد ییدانشگاه هوا یرفت ،یاشتباه کردم گذاشتم درس بخون-

 و نگاهم کرد.  برگشت
ارزشش رو داشت؟ ارزش داشت که  ؟یاومد که رفت رتیبهتر از بهمن گ یک-

 ؟یبر یبچه ات رو به امان خدا ول کن
در  از هیستتم یخانم گفتنها انیاطور شتتال و پالتو را به تن کردم و م دمینفهم

ستم بهمن را د رونیب ش دمیرفتم. در را که ب عًا توان واق یشد ول ادهیپ نیکه از ما
 روبرو شدن با او را نداشتم. 

ش به ش دمیدو نیسمت ما شدم. بهمن به طرف ما سوار  و من زدم  دیدو نیو 
 .یپشت صندل

 برو.  م،یو آقا سلبر-
. از ادستیو بعد ا دیدو نیکه بهمن دو سه قدم دنبال ماش دمیپشت د ی شهیش از

 قامتش، از حالتش، از تمام وجودش متنفر بودم.
 گرفتم و زار زدم. میلبها یرا جلو شالم

 باال رفت. میصدا دم،یکوب نیپا به زم
 .هیتهمت زدن کاف د،یبس کن-
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بزرگتر از خودم  یستتابقه بود که رو یردم. ببلندم جاخو یهم از صتتدا خودم
ش را پسر یزن بزرگ نبود، انقدر کواک بود که دروغها نیا یصدا بلند کنم ول

 از هم باز کردم. یشده ام را به سخت دیکل یباور کرده بود. دندانها
ضاوت کن یک- وال س نکهیبهتون مجوز داده قبک از ا یک د؟یبهتون اجازه داده ق
  د؟یتهمت بزن دیکن

 نشست. شیگلو یآمده بود، دستش رو نییپا شیصدا
 قضاوتت کنم؟  دیبا یاطور ؟یتهمت؟ مگه تو فرار نکرد-
 . گهید یکیاز دست پسر شما، نه با  یآره فرار کردم، ول-

کرد تهمت  یزده نگاهم کرد، انگار زبانش بند آمده بود. اطور جرات م بهت
س یبزند وقت سته من را به  سرش انداخته بود. ب یزندگ اهچالیخودش دان ه با پ

 لب زد یسخت
 از دست بهمن؟ اون که دوستت داشت.-
 یابر ییاون جا دمیخند یکنم ول هیخواستتتم گر یم دم،یبلند خند یصتتدا با

 نمانده بود. هیگر
شت - ستم دا شت که داغونم کرد؟ دو ستم دا شت؟ دو ست دا بهمن من رو دو

، شب هیکرد؟ دوستم داشت که امصد یکه راه رفت و امک و عقب افتاده و دهات
سر زهرمار هیفقا  سر کرد و نت یشب از  شب رو باهام  شد  جهیخوردن  اش 

 و انداختش تو ب*ر*ل مهسا؟  دید ادیاون رو هم بهم ز عاد،یم
م ک زد. رنگش  هیتک واریبه د رد،ینوبت او بود که دستش را به کتابخانه بگ نباریا

 نیا یابر ییدلم انقدر سوخته بود که جادلم نسوخت،  یشده بود ول دیگچ سف
 نمانده بود.  یزن باق
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ست یشما م- ست یم د،یدون ست داره و من رو کرد دیدون سا رو دو وجه  دیمه
 .دیبرن یول دیُبر یصداش رو م هیبا مهر دیو فکر کرد دیدونست یالمصالحه، م

 بود. اریاخت یب میتلخ سوخت، اشکها یاز مزه  میگلو
 کرده؟  کاریباهام ا دیدون یم د،یصداش نبر-

صت یول شدیسر تکان داد، باورش نم آرام سر  نکهیا یکردم برا دایپ یمن فر بر 
 بکشم.  ادیفر میهایبدبخت یاز باعث و بان یکی

سم دیبر د؟یدون ینم- س هیاز  س د،یبپر ران که آوردم ته یاطور روز دوم دیبپر
 یکرد و آوردم جلو دست مهسا و اونم م ک دلقکها درستم ریمن رو انداخت ز

پولم کرد و حلقه اش رو از  هی یهمه ستتکه  یاطور جلو دیدوستتتاش،  بپرستت
 .دیکش رونیدستم ب

. به ستتمت در رفتم و بازش مینه حرکاتم دستتت خودم بود و نه تن صتتدا گرید
 کردم 

 یدختر پونزده ساله که جلو هیاطور اند روز از  دیو ازش بپرس دیصداش کن-
 ت کرد تا تبش قطع بشه. شد مراقب ریهمه تحق

شمها فقا صدا یبا من حرکت م شیا سش.  یباال م شیکرد، نه  آمد و نه نف
 نشست.  نیزم یحس رو یتا شد و ب شیزانوها

 د،ینزد ستتر بهم هی یحت یول دیکن یم یبرام مادر دیکرد، گفت میتو اتاق زندان-
 کنم  یم یاطور زندگ دیدیوقت نپرس چیه

 یبود که به ستتخت فیانقدر ضتتع شیفتم. صتتتداتکان خورد، جلو ر شیلبها
 .دمیشن
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  ؟یارا نگفت-
 شدم. رهیخ شینشستم و به اشمها شیجلو

و ر یب یکرد اگر حرف بزنم ب دمیاون تهد دم،یاون بچه بودم، اون ترستت-
 بودم که باور کردم. دهیکشه و من انقدر ترس یم

ستها دتریسف رنگش سکاگ یحت یول دیلرز یبا هم م شیشد، لبها و د  یته مر 
 مشتتتت نیزم یبودم، رو ادیمهم نبود. پر از فر میهم برا مردیاگر م یکرد، حت

 زدم.
 ارا؟ یدون یکک صورتم عوض شد مشم؟ من  یلنز عوض نم هیبا  یگیم-

 را بست.  شیامشها
 باز کن و نگاه کن. ،یاشمهات رو باز کن خانم خسرو-
شت، ه  شت، انگا یچینگاهم کرد، نگاهش نفرت ندا ساتش ندا سا ر تمام اح

 مرده بود.
 . نییاون از پله ها پرتم کرد پا-
 زدم. ادیرا پاو کردم و فر میبه اشم بستنش اعتراض نکردم. اشکها نباریا

 نگفتم. یچیعادتش داد و من باز ه کهیپسرم رو گرفت، به اون زن-
شم زد،  عادیمامان گفتن م ادی  ستادم،یشدم و ا بلند سا آت  نایم نکهیا ادیبه مه

بار  نیرمهزا یشکست، بغضم شکست، قلبم برا میتبش هم قبولم نکرد. صدا
 شکست. 

ت گف یکردم تو ب*ر*لم آروم نشد و فقا م یتب کرد، هر کار عادیشب م هی-
گفت مامان، خودم به بهمن گفتم مهسا رو خبر کنه، اون  یمامان،  به مهسا م

 رفت. یبچه ام داشت از دست م
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 رفتم. گ میدستها انیرا م سرم
 پسرم رو هم گرفت رفتم.   دمید یوقت-
 .زدیمن زار م ینگاهش کردم که حاال همپا میاشکها انیم از
که  یمادر یدستتت پستترت خورد شتتد، برا ریکه ز یدختر یکن، برا هیگر-

سرت  سرش به دلش مونده، برا هیح سالها  یمن یلحظه ب*ر*ل کردن پ که از 
 بح شده.تا االن هر شبم با کاب*و*س بهمن ص شیپ

 مشت شد.  یفرش عروسک یها شهیر انیم میزدم، دستها زانو
ث و که تو، تو باع یمن یبرا د،یکس ند چیکه سوختم و ه یمن یکن، برا هیگر-

 .یهست شیبدبخت یبان
 .دیچیهق هقش در اتاق پ یگذاشت و صدا شیاشمها یرا رو شیمشتها

شا یکن برا هیگر- ساب کارها نجایبهمن ا دیخودت، اون  ش رو پس بده، ح
 ن.ک هیگر ،یمن رو سوزوند یکه تمام زندگ یتو قعر جهنم بسوز دیتو با یول
سع گرید شنا بودم،  سش آ صل یم یبا هر نف ضوع ا دور کند .  یکرد مرا از مو

 جواب لبخندش را با لبخند دادم
ست دار یا یشما اه جور باز نکهیا- شه برا یدو رو گم  خیبعد، ارا تار یبا

 !یاگر واقعًا گم کرده باشالبته  ؟یکرد
 نگاهم کرد.  یشد و جد زیر شیاشمها

 منتظر جوابم. -
 . ینه، بزرگ شد-
 توانستم نخندم. یانقدر حرص داشتم که نم دم،یبلند خند نباریا
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  ؟یرو گم کرد خیبعد، ارا تار یهم بمونه برا نیا-
عت ابه س یافتاد ول ادمیدوست، صبح روز آخر  هیراستش رفتم شمال کمک -

 .دمینرس یادار
ر بود؟ اه خب نجایرفته بود شمال و من خبر نداشتم، ا نینگاهش کردم، مب جیگ
 خبر نداشتم؟  زیا چیاز دوستانم دور شدم که از ه نهمهیا یک
  ن؟یهم-

 هر دو دستش را باال گرفت.  کف
 .نیهم-
ر ستت یزیا کیکردم  یبود و حس م عادیباختم در مقابک شتترکت م نیاول نیا

 بهمن بود. ینقشه  نیا دیشا ست،ین شیجا
 برود سوال کردم. رونیب نکهیاز ا قبک

 دونست؟  یبهمن م-
 برگرداند.  رو
 رو؟  یا-
 شمال. یرفت نکهیپرونده دست توئه، ا نکهیا-
تو شتترکتت دنبال  دیباشتته با دهینه، اگر هم فهم ایدونستتت  یدونم م یمن نم-

 . یجاسوس بگرد
 بار در سرم دوره شد"جاسوس"رفت و حرفش ده  رونیدر ب از

×××× 
 سپهر را گرفتم. ینشستم و شماره داخل زیپشت م

 اتاقم. دیاریب فیسالم، لطفًا تشر-
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 اشاره کردم. یبعد وارد اتاق شد، به صندل ی قهیدق اند
 . یاحقی یآقا دینیبش-

 انداخت.  نییو سرش را پا نشست
 .دیاحضارم کرد یا یدونم برا یم-
 و نگاهش کردم. زدم هیتک یصندل به
 خب؟-
 از دست من خارج بوده.   هیقض نیخدمت شما عارضم که ا-

 لحظه فقا نگاهش کردم،  اند
سکوت را به هم  کیسرام یارخ رو یو صدا دمیجلو کش یرا با صندل خودم

 گاه سرم شد.  هیتک میگذاشتم و انگشتها زیم یرا رو میزد. آرنجها
قشته ن م،یبرآورد کرد متیق م،یدیرو د نیزم میما رفت ؟یاحقی یآقا یا یعنی-

 دست شما.  میرو سپرد زیو همه ا میدیرو کش
ص ضیرفته مادرم مر ادتونی یول نیشما مت شیفرما- تم، گرف یشد و من مرخ

 . نیرو سپردم دست مب زیخدمتتون عرض کردم که همه ا
 نیاش را امضتتا کردم. باختن در ا یمرخصتت یآوردم که خودم برگه  ادیبه  تازه

 بودم.  یمناقصه واقعًا ما را عقب انداخته بود و من به شدت عصب
  د؟یگفته بود شونیمناقصه رو به ا خیتار-
ضه بفرما- ده ش دیق زیهمه ا دییبله، پرونده رو دادم خدمتتون، خودتون مالح

 ساعت مناقصه.  یحت
 از شدت فشار درد گرفته بود.  میپرونده مشت شد، لبها یرو دستم
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 .دیببر فیتشر دیتون یممنون، م-
س زدم، پنج روز نح شیسمت در رفت، نتوانستم خودم را کنترل کنم و صدا به

 ندازد،یو قال راه ب دیایرا گذرانده بودم، هر لحظه منتظر بودم بهمن به شتترکت ب
مان ساخت یقابک هضم نبود. منتظر جواب مناقصه  میجون برا نیریسکوت ش

 ینهادشیپ متیو ق هنقش دمیو امروز فهم بودم یپزشک یدانشکده  شگاهیو آزما
س ریروز  تاخ کیما با  شگاه ر ست دان شرکت  یو برنده  دهیبه د شد  صه  مناق

 .میواقعًا ما اشتباه کرد ایسر بهمن است  ریز یباز نیدانستم ا ی. نمعادیم
 تو شرکته؟  نیمب-
 بله.-
 اتاقم. ادیب دیلطفًا بگ-

شت پنجره ا بلند َست  یرو. دخترو ستادمیشدم و پ سته بود و َهد ش بالکن ن
 به گوش داشت.  یبزرگ

روز  هیروز بهمن،  هیمنم  ک؛یروز موز هی ،یروز نقاشتت هی"خوش به حالت، 
 و حسرت داشتنش"  عادیو تمام روزها م نیمب
 در رو برگرداندم. یصدا با
 .دییبفرما-
در حالت  یکه حت یغرور ،یشتتگیوارد شتتد، با همان ستترباال گرفتن هم نیمب

 دهیخانه د یکه من و بهمن را جلو ی. از روززدیم ادیو راه رفتنش فر ستتتادنیا
 . میکه هر دو از هم فرار کرد یگذشت، دو هفته ا یبود دو هفته م

 .نیبش-
 راحتم.-
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 نشستم. زیم پشت
 !ه؟یباختمون ا انیبهتره بپرسم جر ه؟یمناقصه ا نیا انیجر ،یهرجور راحت-

فرو برد. تمام  شیبهایر دو دستتتت را در جاش را عقب زد و ه یمشتتک یباران
اش  یشتتانیطرف پ کیل*خ*تش که  یتالشتتم را کردم تا حواستتم را از موها

 بود پرت کنم.  ختهیر
  ست؟یممکنه ببازه، ممکن ن ینداره، به هر حال هر کس یانیجر-

 اشم.نداشته ب یو فلسفه باف یا هیحاش یبودم که توان بح ها یعصب انقدر
 دست دانشگاه؟  دهیرس رید شنهادمونین، ارا پنک یبا من باز-
 اش. یشانیپ یرو دیدرآورد و کش بشیدستش را از ج کی

 کردم.  رو گم خیتار خوام،یواقعًا عذر م-
گاهش کردم، ا مبهوت که نم یزین هک ب نی. مبدمیفهم یبود   یتیمستتئول یا

 نبود.
 نکن.  یگفتم با من باز-

 قدم جلو آمد.  کیزد و  لبخند
 .یستیتو ن میکنم مطمئن باش طرف باز یباز بخوام-

×××× 
سکوت غر س دهیچیتو خانه پ یبیدر را باز کردم،  شال را به جالبا  زانیآو یبود. 

ش نیرا درآوردم و در ع میکردم و اکمه ها سرو ک کس  چیه دم،یحال به هال 
 را بلند کردم.  می. صدایب یرفتن ب رونیخبر ب یبود ب بینبود. عج

  ؟یستین ،یب یب-
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ش یرا درآوردم و رو پالتو سرو ک ستم انداختم. جلو آمدم و  سالن، با  دمید تو 
ه به ک یهر کستت دنید دم،یچیجون بهتم زد. پالتو را دور دستتتم پ نیریشتت دنید

شه  یبهمن مربوط بود قلبم را پر از نفرت م شم ب یکرد. از گو  دمید را یب یا
 کرد. یکه نگاهم م

 سالم. -
 جون جواب داد. نیریش یلبود و یب یبه ب میرو
 سالم. -

کردم  زانی. پالتو را آودمیفهم یحضورش را نم کیبودم، دل جیاتاقم شدم، گ وارد
 و لباس عوض کردم. 

 صدا باز شد، برگشتم. یب در
  ؟یدیاجازه م-

و سر تکان دادم، وارد شد و در را آهسته بست. به شزلون  دمیکش یقیعم نفس
 تخت اشاره کردم. نییپا
 .دییمابفر-

ست ش ستش را رو ن ستش م مین یو د شت. د  دلم ی. لحظه ادیلرز یتاج گذا
شت م یبرا ییجا یسوخت ول شیبرا شتم. پ شش ندا ستم و زیبخ ش  کارم ن

 نگاهش کردم.
 .دییبفرما-

ش متوجه کنترل کردن بغض د،یلبش کش یانگشت سبابه اش را محکم رو کنار
 مهم نبود.  میبرا یشدم ول

 . یخانم خسرو دییدر خدمتم،  بفرما-
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 .دیخورش یشد بیغر-
 حوصله پوزخند زدن هم نداشتم. یکج شد، حت لبم

  ؟یآشنا بودم خانم خسرو یک ب؟یغر-
  جون.  نیریش یگفت یبهم م-

 پسرش بود. یکردنش تنها برا یکه مادرانگ یمادر ینداشتم برا یجواب
 .دیحرفتون رو بزن-

صدا بغض ست ول یگلو مرگ گرفته بود و در  شیکرده بود،  کرد  یسع یشک
 کردم. نشیتحس نیا یمحکم حرف بزند و من برا

ممکن  که یاز شهره، از هر کس دم،یپرس هیاز سم یرفت یمن خبر نداشتم، وقت-
از مهتاب که گفت انقدر بهش فشتتار اومده که  یباشتته، حت یبود تو اون مهمون

 رو ترو کرده. یمهمون عیسر
ستها ینگاهش م میم*س*تق ش شیکردم، د شتها دیرا به هم ک هم  در شیو انگ

 قالب شد.
 آدم رذله. هیهمه متفق القول شهادت دادند پسر من -

 . دیباال پر میابرو
س دیخوا یم یبه ا- سرو دیبر سرتون مرده  نکهیا ؟یخانم خ نامرد رو من  ایپ

 د،یدیرو فهم نهایستتتالها تازه ا نیبعد از ا دیبگ دیدونم. اومد یبهتر از همه م
 خب؟ 
 نتوانست بغضش را کنترل کند.  گریرا تکان داد و د سرش

 بهمن بشناستت من همراهتم.  یکه نذاشت یلیاومدم بهت بگم به هر دل-
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شتتزلون بلند  ینگاهش کردم. از رو رهیخ نطوریاز تعجب باز ماند، هم دهانم
 نشست.  میروبرو قاً یتخت و دق یشد و رو

آدمش  یخوا یم یه ات باشه ولکه به ضرر پدر بچ یکن ینم یدونم کار یم-
 من باهاتم. ،یریانتقامت رو بگ یخوا یم ،یکن
 راه گرفت.  میکه اشکها دمیانقدر خند دم،یبلند خند یصدا با

 . یحرف نیکواکتر یحت ایلبخند  اینگاهم کرد، بدون اخم  صامت
ته کشتت یوقت به او اعتماد م دیخنده ام   ینگاهش کردم. اطور فکر کرده بود 

 کنم؟
طمئن م یکنم ول کاریخوام ا یم دیبفهم دیخواینه؟ م دیکنترلم کن دیخوایم-

ش سه ول یفکرش رو هم نم یندارم، حت یمن برنامه ا دیبا شنا  یکردم من رو ن
 کنه.  یکارم رو راحت م نیخوشبختانه نشناخت و ا

 دیپرس عیسر
  ؟یاه کار-

 . شیشدم به اشمها رهیزدم، خم شدم و خ لبخند
 . دیکنترلم کن دیخوا یم دیدید-
 . یکن یاشتباه م-

به  توانستم ینم یول شدیدرست م زهایا یلیجون طرف من بود خ نیریش اگر
 فروشد.  یبه حق هم فرزندش را نم یاعتماد کنم که مادر بود و مادر حت یزن
ستتتم، ه یمن ک دیکه به بهمن نگ نهیا دیبه من بکن دیتون یکه م یتنها لطف-

ش نگران عاد،یزنم اونهم فقا به خاطر م ینم بیش آسبه دی. مطمئن باشنیهم
 . دینباش
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 بلند شد و به طرف در رفت. شیجا از
ش- ست یدختر یمطمئنم، هراقدر زخم خورده با گ بزر یب یکه تو دامن ب یه

اگر  یحت دم،یازش ند ایجز حجب و ح یچیکه ستتر کالس ه یشتتده، دختر
 . یبد بش یلیخ یتون ینمهم  یکن یسع

 و نگاهم کرد.   رخ شد مین
 برات انجام بدم بگو.  یگم؛ اگر تونستم کار یبه بهمن نم یزیمن ا-

 بغض آلود و آرامش به دلم نشست . یرا باز کرد و صدا در
ست شتریآخرتم رو ب یول دم،ینفهم- ست دارم، تون سرم دو  ایب یناعتماد ک یاز پ
سهم من رو ببخش هراند گفتن من رو ببخش ستا یاگر تونستت دنم،ید ت ده 

 سپرم. یتو رو به دست دلت م یول
ش در شد گو سته  ش رونیب فمیرا از ک یکه ب صفحه  دمیک ش یو به  نگاه  یگو

 . دیخند یآرامشم م زد،یلبخند م عادمیکردم. م
 . دمیعکسش کش یرا رو دستم

 . رمیازش دلگ یمنم دوستش دارم ول ،یدونم مامان بزرگت رو دوست دار یم-
خنده اش افتادم و دلم پر  ادیو به  اهشیستت یموها یالبال دمیرا کشتت ناخنم

از خانه  دعایم دنیبرنامه بلند شتتدم و به قصتتد د یو ب اریاخت ی. بشیبرا دیکشتت
 رفتم. رونیب

××××× 
ودش خ اریبار به اخت نیاول یبرا عادیآمدم. م رونیبهمن ب یشاد از خانه  یبا دل

ک ت. بندبندم به تک تنگف یزیرا لمس کردم و ا شیبا من دست داد. انگشتها
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ند بود. هر انگشتتتش را که لمس کردم انگار جان گرفتم، نفس  شینفستتها ب
 . دمیکش

ش به شدم نیسمت ما سوار  ش ابانیسر خ رفتم و  شمم به  دیچیپ نیکه ما ا
 یکه کنارش نشتتستتته بود و با هم م یکستت یبهمن افتاد، اشتتمم رو نیماشتت
با انگار ن یلحظه ا یماند، برا خکوبیم دندیخند فستتم قطع شتتتد. نگاهم 
 نشد تا وارد کواه شان شدند، انقدر توان نمانده بود که دنبالشا دهیکش نیماش

را کنار بهمن،  نیباور کنم مب دیشا نمی. ده بار، صدبار ببنمشانیبروم تا دوباره بب
 .یمیآنهم انقدر صم

سر کواه خ مبهوت شاخه ها رهیبه تک درخت  از برگش با باد  یعار یماندم، 
با  بود حاال زاریکه از استتم بهمن هم ب ینیکنار بهمن، مب نیخورد. مب یکان مت

ستم  یبرگ رو کی. دیخند یگفت و م یاو م شد و د شاخه مانده بود، باد تند 
دور فرمان گره خورد و تپش قلبم باال رفت. برگ که درخت جدا شد شاخه تنها 

 دیندش بزنم شتتاکردم ب یستتع یادیز یکه روزها یماند و حس کردم اعتماد
 .ختیبتوانم به قلب و عشقم اعتماد کنم فرو ر

صر نبودم" . پس م ی"اگر اتفاقدیچیآرزو در ذهنم پ یصدا  یافتاد بدون من مق
 . دانست و انتخابش برادرش بود یدانست، دوست و خواهرم م

ش حرکت سپردم به تراف نیکردم و ما سمت روزها کیرا   یو ذهنم پرواز کرد به 
 .لرزاند یجان کندنم، خشم تمام وجودم را م و نیمب یب

 رونیرا وستتا کواه رها کردم و خودم را ب نیماشتت دمیبه خانه اش رستت یوقت
 زنگ گذاشتم و برنداشتم. یدستم را رو دم،یفهم یم دیانداختم. با

 .دیچیآرزو در کواه پ یصدا
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 باال. ایب-
و باال رفتم. آرز یکی ستتوم پله ها را دو تا یآستتانستتور نماندم و تا طبقه  منتظر

شدم. گبود،  ستادهیدر ا یجلو  یبه حرکاتم نگاه م جیهولش دادم و وارد خانه 
 کرد، در را محکم بستم و رفتم جلو.

 نه؟  یدونست یم-
 زد. رونیکه غبغبش ب یجور د،یرا عقب کش سرش

 رو؟  یا-
 اش. نهیس یجلوتر و انگشتم را زدم رو رفتم

ست یم- ست یم ،یدون شده، اگر اتفاق یگفت یاومدکه  یدون  یدلم برات تنگ 
 و ... شهیعوض نم یزیما ا نیافتاد ب
 زدم ادیتازه کردم و فر نفس

 . یکه اون خزعبالت رو خوردم داد یدونست یم ،یلعنت یدونست یم-
اشتم که باور ند یگفتم ول یافتاد. نفسم گرفت، م نییهمراه با سرش پا نگاهش

. احستتاس کردم دینگو یزیاخبر باشتتد و اب نیآرزو هم از خ*ی*ا*ن*ت مب
 یا رونخورم، ت نیگرفتم تا دوباره زم واریباال آمد، دستتتم را به د میخون تا گلو

 نجوا کردم اورم،یفرش کرم اعتماد و خون باال ن نیا
 ؟یدونست یواقعًا م-
سرم ایدن  دنی. خ*ی*ا*ن*ت دشدیتر م کیسقف هر لحظه نزد د،یارخ دور 

سها یحت نیبآنهم از آرزو و م شت. گلو میدر کاب*و* شد،  میهم نقش ندا پر 
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که باعث  ینه از بغض از خجالت. خجالت از وجودم، از بودنم، از هر کستت
 کردم باور کنم. یشود و سع یمعن میاعتماد برا یشد واژه 

 افتاد.  نیاز دستم به زم فمیانگ شد، ک وارید یرو دستم
 آرزو. شهیباورم نم شه،یباورم نم-

زد. حرف ن یداد و سرش را باال گرفت و نگاهم کرد ول هیتک واریاش را به د شانه
 .زد یبرق م شهیبود که پوستش م ک ش دهیرنگش انقدر پر

  ؟یتو اشمام نگاه کن یکن ینگاهم نکن آرزو، اطور جرات م-
سرم آمده بود تحمک کرده  ییروزها هر بال نیآتش درونم فوران کرد، ا کبارهی به 

 از توانم خارج بود.  نیا یبودم ول
س یفکر م نیبگو ارا؟ مب- سا ِس  یدارم، فکر م یکنه من به بهمن اح ش کنه َپ

و ت یول ره،یگ یرو که برام گذاشتتته م یخودش داره انتقام زمان الیزدم، به خ
 . یجونم بود ،یارا؟ تو که دوستم بود

 را بست و عقب رفت. شیاشمها
 . دیبس کن خورش-
 زدم  ادیفر
 امروز مرد آرزو،   دیمرد، خورش دیخورش-
 . نشیو داداشت کشت تو
 .دیخورد، دستم را گرفت و کش یبه هم م میفشار اعصاب لرز کردم، دندانها از
 .میتو تا با هم حرف بزن ایب-

ستتوخت، وجودم  میها دستتتها دهیو عقب رفتم. م ک مار گز دمیدستتتم را کشتت
 سوخت از خ*ی*ا*ن*ت دوستم.
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 کلمه بگو ارا؟  کیجمله،  هیبهم دست نزن، فقا -
را  دیلکه ک یبرگشتم. بهروز در حال دم،یباز شدن در را از پشت سرم شن یصدا

 نگاهم کرد. دیکش یم رونیاز قفک ب
 آروم باش. ده،یچیصدات تو راهرو پ-
صدا هیتک وارید به سخت بود،   از دور در نیمب یدادم و نگاهش کردم. باورش 

 ایجاستتوس بگرد" کدامشتتان؟ بهروز، آرزو، " تو شتترکتت دنبال دیچیگوشتتم پ
 خودش؟ 

  ؟یدونست یتو هم م-
 شتتهیم ک همکنستتول کنار در گذاشتتت و پالتو را ازتنش درآورد،  یرا رو فشیک

 راحت و خونسرد. 
 دونستم.  یم-

شم  ریکردند، اقدر حق یدادم. اقدر راحت اعتراف م هیتک واریبستم و به د ا
 ایخودشان دفاع کنند، احساس کردم تمام دن کردند از ینم یسع یبودم که حت

 سرم آوار شده. سرم در حال انفجار بود.  یرو
 گرفتم و فشار دادم. بهروز از کنارم رد شد.  میدستها انیرا م سرم

 تو. ایارا ب یبدون یخوا یاگر م-
ستم نگاهش کنم، طاقت د ینگاهم کرد، نم آرزو شتم. اکمه  دنشیتوان را ندا

پرت کردم. به ستترعت به ستتمت  یدرآوردم و گوشتته ا میپاهارا به کمک  میها
 نشستم.  شیمبک نشست رفتم و روبرو یبهروز که رو

 ارا؟ -
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 به آرزو کرد. رو
  ؟یخانوم یکش یرو م ییاا هیزحمت -

ک مب یمخمک آب یرو میداد. ناخنها یفشردم. حالت تهوع آزارم م شتریرا ب سرم
 رد انداخت. 

 ارا؟  یخب، اول بگو ا-
  د؟یکن یم یروزها همتون باهام باز نیارا ا-

 . دمیرا د شیبار گره خوردن ابروها نیاول یبرا
 .یزن یحرف م یبا ک ینره دار ادتی د،یدرست صحبت کن خورش-

ترو  یصتتدا دم،یکشتت نیمب یکه از دور ییعذابها یبلند شتتد، صتتدا میصتتدا
 مدیشکستنش را شن یخوردن اعتمادم آنچنان بلند شد که خودم صدا

  ؟یبا ک-
 دمیوارد هال شد خند یاا ینیتوجه به آرزو که با س یب

 نیمب یبگ یخوا یم ن،یمب یبا پستتر عمو ن،یحواستتم هستتت، با خواهر مب-
 کامک بود؟  یمعرف دمش،یبهمن د نیکه امروز تو ماش یاون ه؟یک

 گذاشت. شیزانوها یرا رو شیشد و دستها خم
  ؟یشناس یودتم مخ ؟یخودت رو ا ،یشناس یخوب همه رو م-

 مبک و رنگ دیاوب سف یرو دمیام زدم، مشت کوب یشانیبه پ یمحکم مشت
 . دیهم پر میدستها

باز یباز- خدا  بد نینکن. ا ینکن بهروز، تو رو  عادت  ندان  هیاه  خا که 
  ؟یکن یداره؟ ارا سفسطه م ریشاهم

 پا انداخت. یرا برداشت و عقب نشست و پا رو یاا استکان



wWw.Roman4u.iR  784 

 

  د؟یخ*ی*ا*ن*ت خورش یگ یم یبه ا-
ا بهمن ب نیآرزو بدونه مب نکهیبه ا نم،یرو کنار اون آشتتغال بب نیمب نکهیبه ا-

 قاً یو دق یکمکم کنستتختم  یتمام روزها یتو تو نکهیدوستتت شتتده و نگه، به ا
 خواهرو برادر. نیهمدست ا یسر بزنگاه بش

 تاسف بود؟ م میزد و سر تکان داد، رنگ نگاهش کدر بود. واقعًا برا لبخند
 . یکه تو هم خائن نطورهیخب اگر ا-

 .اوردمینگاهش کردم، اصاًل سر درن مبهوت
 خ*ی*ا*ن*ت کردم؟  یمن خائنم؟ به ک-
انگ خ*ی*ا*ن*ت  یبه کستت یخوا یم کیدال نیاگر با ا یول گمیرو نم یکبه-

 کنه.  یکارها در مورد خودت هم صدق م نیا گمیبهت م یکار بچسبون
ستکان ستکان  زیم یکه به آن لب نزده بود رو را شیاا ا شمم با ا شت. ا گذا

پا تا رو نییطرح برگش  مد  بال رد  زیم یالبال دی. شتتتازیم یآ که دن هار ت ا
 گشتم.  یخ*ی*ا*ن*ت تکه تکه شده ام م

به خاطر  یستتتاز یباهاش م ،یریاونور م نوریباهاش ا یول یاز بهمن متنفر-
شه باهاش ر یلیبه هر دل یبچه ات ول سال تو نی. مبیفت و آمد دارکه با  اند 

 یزهاانتقام رو یخوا یم یو گفت یسر بزنگاه ولش کرد یول دیرو به دندون کش
 .یریرو بگ اهتیس

با پوزخند گفت و من بهروز جد بزنگاه تارش د یدیرا م ک خودم   دم،یدر رف
 کرد یم یکه خاو بردار یلیجرثق یشتتناختمش. صتتدا یکه اصتتال نم یکستت

 بود.  ختهیر اعصابم را به هم
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با  ای ادیم عادیشتترکت م یاز ستتر ستتاختمانها ایهر روز خبر رفت و آمدت -
شتتنوه؛ و اما من،  یاز خودت نم یچیخواهرته ه یگیکه م ییآرزو یبهمن، ول

سهات بودم بهت اخطار دادم، گفتم  یکه به قول خودت تو همه  یمن کاب*و*
باش ب قب  بذار عادیبهمن و م نیمرا  تو مرد یبهروز برا ،ینذاشتتت یول یمرز 

 بهمن دنیتو اون ستتالها کمکت کردم با د یهر ا ،یبا بهمن روبرو شتتد یوقت
خب اگر ا دیپر کشتت فت.  هایو ر ت کیدل ن کار تو هم  هخ*ی*ا*ن* پس 

ت به مبهخ*ی*ا*ن* ها  نه تن به خورشتت نی.  به خودت،  که   دیو آرزو و من 
 .یخ*ی*ا*ن*ت کرد

به حرفها  نیو ا زدیکردم، داشتتتت من را دور مفکر  شیبه دهانش نگاه کردم؛ 
 قابک قبول نبود.  میاصاًل برا
 ییروبرو نیزم دیبا دهان باز شتتده به ستتمت پنجره آمد، با کیجرثق انگک

سمت ا کیو جرثق شدیم یخاکبردار شا یساختمان م نیبرعکس به   دیآمد، 
 زدن نیخراب کردن و زم ینقشه ها برا نیتمام ا دیبرعکس است، شا زیهمه ا

 بود. من
 نگاهش کردم.  دیشک و ترد با
 نیمب ایبه آرزو  یضتترر چیه نیو ا عادهیرفت و آمد من با بهمن به خاطر م-

 ینم
 .زنه

 اش خونم را به جوش آورد. یخونسرد
 زنه؟  یبه تو ضرر م نیبهمن و مب یمگه دوست-
 زدم.  ادیفر اریاخت یب
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  ؟یدوست-
قه  نطوریهم به ا یرا در انگشتتتش م دشیستتف یکه حل گاهش را  ند ن رخا

 دوخت.  میاشمها
 .یدوست-

 یاداد و رگه یرا تکان م شیکه کنار بهروز نشسته بود پشت سر هم  پاها آرزو
شتها ستش را م یانگ صدا ید ست، از  ضروفها یشک ستن غ ستش  یشک د

صدا شد، از  صابم خراب   دیکل میدندانها دمشید ینم گریکه د کیجرثق یاع
 شد.

 نکن. -
 داد. یرا تکان م شیهمچنان پاها یز شد ولاز هم با شیدستها

صله ا نیمبارِو آقا مب- شه، خوب و  من احمق یکرده ول دایخودش پ یبرا یبا
 . شهیبه من مربوط م شییجا کی یدوست نیا ستم،ین

 گذاشت.  ینیدست نخورده را در س یهایاا یبلند شد و استکانها بهروز
 . دیشا-
 د؟یشا-
 .دمید. از جا پردر ذهنم خور یدفعه جرقه ا کی

 درسته؟  دیبه مناقصه رس ریمخصوصًا د نیمب-
شمها آرزو شرد و بهروز لحظه ا شیا ستش ب یرا ف  ی، قلبم بحرکت ماند ید

 حرکت ماند، خودش را کنترل کرد.
 دونم. یمناقصه رو نم انیمن جر-
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 .ستادیرا در دست گرفت و ا ینیس
 شونیکیتصادف باعث نزد نیکنن و ا یو بهمن تصادف م نیدونم مب یفقا م-
که با  ادیم شیشرکت پ یبرا یگرفتار هیسفر بوده و  عادیشرکت م کیوک شه،یم

ست نمیکنه، ا یهم حلش م نیو مب رهیگ یتماس م نیمب  شه،یم شونیباعث دو
 . نیهم

 نه"  نیشد عقب " مب دهی" کششهیشد جلو "باورم نم دهیکش بدنم
بزرگ وسا سقف خاموش  یم. ستاره ماند رهیباال بردم و به کناف سقف خ سر

اطرافش هم خاموش بود و  زیر یآمد. ستتتاره ها یم کیجرثق یبود و صتتتدا
سقف  کیجرثق یصدا شدند و ماند  ستاره ها هم محو  کر کننده بود. کم کم 

 خانه. یکننده  رانیو نیگوش خراش ماش یو صدا اهیس
 با بهمن دوست شده"  نی"مب
 سقف دنبال نور گشتم، نبود. رو

 عذاب بکشم؟ "  شتریکنه هر روز ب یم یکنه؟ ارا کار یکار رو م نی"ارا ا
س واریماندم، د رهیخ واریآوردم و به د نییرا پا سرم س اهیهم  ص اهیبود،  اًل نبود، ا

 بود. کیجرثق یصدا ینبود ول
 کنه؟ آخه ارا؟"  یم یارزشم که با دشمنم دوست ی"انقدر براش ب

ود، نب میجا جا چیرفتم، من ه یم دیکنم، با دایپرا  فمیرا ارخاندم تا ک ستترم
 ودنب یچینبود، ه زینبود، فرش نبود، م فمیهمه مرده بود. ک یبرا دیخورش

 و اون فکر انتقام گرفتن از منه"  دنشیاز نبودنش، ند دمی"دارم جون م
هم  ییصتتدا گرید یبود، حت اهیشتتدم و به اطراف نگاه کردم، همه جا ستت بلند

 نبود.
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 رو روشن کن. ارار -
 با دلم لج کنه؟"  ادیآمد. "اطور دلش م ییروشن شد و نه صدا نه

 باال رفت.  میصدا
 ارار رو روشن کن آرزو.-

 یول دیدستم نرم ر*ق*ص ریمبک، مخملش ز یرو دمیرا بلند کردم و کش دستم
 مبک هم نبود. دمش،یند
 اراغها رو روشن کن. -
 دوستم نداره، نداره"  گهی"د

 .دمیاز دور شنرا  شیصدا
 . دیاراغها روشنه خورش-

 زدم. ادیو فر میاشمها یرو دمیرا محکم کش دستم
 نکن، اراغها رو روشن کن.  یشوخ-

 .دیلرز یم شیرا گرفت، صدا دستم
 اراغها روشنه، اته تو؟ دیخورش-
 دوستم نداره. گهید-
   ؟یگیم ی... ادیخورش-

 . میاشمها یو مشت زدم رو دمیرا کش دستم
 روشن کن. نم،یخوام بب یکن، م روشن-

 زد.  ادیرا گرفت و فر میدستها
 . دیخورش-
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 دوستم نداره آرزو، دوستم نداره. -
 . دمید ینم یچیخورد، ه یم میاشمها یمحکمتر رو میمشتها

 روشن کن ،یروشن کن لعنت-
 . دیچیبهروز و آرزو در گوش و ذهنم در هم پ یصدا

 برو کنار آرزو.-
 . دیخورش-

 م نداره""دوست
 .هیعصب ینگران نشو، کور-
 . دیخورش-

 "دوستم نداره"
 زدم.  ادیزدم، از عمق وجودم خواستمش و اسمش را فر ادیفر
 .نیمب-

اسمش  یحس شدم ول یبرد، ب ادمیبودم را از  دهیهر اه شن میدر بازو سوزش
 . فتادیاز لبم ن

 .نیم... ب-
××××× 

ها ِی نیبا حس ستتنگ باز میقلبم آرام اشتتم کردم. نور ارار خواب کم کم  را 
خودم را از تخت کندم و  یو به سخت دمیرا مال میاطراف را روشن کرد. اشمها

 یبه اطراف نگاه کردم، رو قتریو دق دمیکشتت یقینفس عم دم،ید ینشتتستتتم. م
خت آرزو خواب ها دهیت پا خت آو میبودم.  به  یکردم و ستتع زانیرا از ت کردم 
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ام نگاه کردم، کم کم اعداد واضح شدند،  یچام غلبه کنم. به ساعت م جهیسرگ
 شب گذشته بود.  مهیساعت از دو ن

شن بلند ستم رو یب یب یصدا دنیشدم و به طرف در رفتم که با  س ید  رهیتگد
 خشک شد .

 دلم واسه بچم کبابه. -
 بهروز همان صالبت را داشت.  یصدا

 مراقبش باشه.  دیبا یکی ،یب یب دیشما نگران نباش-
  گهیو خالص د رهیگنده گنده، بره بچشو بگ یکارا نیاه به ا دویشآخه خور-

 آرزو گرفته بود.  یصدا
ش یکس م ک من نم چیه- ش یا دیدونه خور ا کاره نیا یکیبه خدا اگر  د،یک

صبوره درست  یلیخ دیکشتمش؛ خورش یکرد من همون موقع م یرو با من م
 بگذر. میبگ میتون یشده که نم قیکه خورده انقدر عم ییزخمها یول
 اهک تکه. م ک ی ختهیبه هم ر یو اشتتم دوختم به روتخت واریزدم به د هیتک

که اش گوشتتته ا یزندگ که هر ت با یمن  تاده بود و   یکردم و م یجمع م دیاف
 . ستمیپا با یام را تا بتوانم رو یدوختم سر و ته زندگ

 کنه؟  یبا بَچم م نکارویارا ا نیمب-
 بور شدم گوشم را به در بچسبانم تا بشنوم.بهروز آرام بود و مج یصدا

 دیاشتت ستتت،یهم بد ن یلیو بهمن خ نیمب یدوستتت یول هیگم کار قشتتنگ ینم-
 رو کنه.رو د دیراحتتر خورش شیشدن به زندگ کیبا شناختن بهمن و نزد نیمب
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صن درکش کنه، بچم داره آب م ینم-  داریکه از خواب ب یاگه االن شه،یخوام ا
  رم؟یبگ ویک ی خهیآخه؟  زمیبه سرم بر یه باشه اه خاکاشاش کور شد شهیم

م که تمامش به من خت شیهایتمام نگران یگرفت، برا شیبغض صتتدا یبرا دلم
 . شدیم

 .ختیآرزو اعصابم را به هم ر یصدا
 ینم یشتما شترمنده ام ول ینگران نباش؛ به خدا از رو ،یب یب فتهینم یاتفاق-

فاق تاده.  یتونستتتم  بگم اه ات که ا دیخورشتت یبرااف  ینم یزیهم بهتر بود 
 بگم؟  دیداشتم که به خورش یا رمیرو بگ نیمب ینتونستم جلو ی. وقتدیفهم

 دخترم.  ستمیاز دست تو ناراحت ن-
ناراحت بودم، انقدر آرزو را نزد یول  چیکردم که ه یبه خودم حس م کیمن 

 دهد.  حیرا به من ترج نیمب یکردم روز یوقت تصور نم
 قدم عقب رفتم. کیشد و من  کینزد شیصدا

 سر بهش بزنم. هیبرم -
وارد  دنمیبه طرف تخت برگشتم و نشستم، در آهسته باز شد و آرزو با د عیسر

 شد.
 اشمات؟  ؟یبهتر-

شتم س کیو نگاهش کردم، هنوز هم انگار از  برگ  ینگاه م زیبه همه ا اهیتونک 
 کردم. بلند شدم و به طرف در رفتم.

 خوبم.-
 از پشتتت ب*ر*لش خت،یقلبم ر یب یب یاشتتکها دنیرفتم و با د رونیب در از

 کردم.
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 .دمیببخش که انقدر آزارت م ،یب یببخش ب-
 دستم و گذاشت و سر تکان داد.  یرا رو دستش

 تو کجاو آزار رسوندن کجا. -
 شانه اش برداشتم یو به اجبار سر از رو برگشت

 اشات اطوره مادر؟ -
 بود یلحظه ا ،یب یخوبم ب-
 . ستادیشده ام رفتم، آرزو کنارم ا زانیآو یسمت پالتو به
 بمون صبح برو. -

 . دمینکردم، جواب ندادم و فقا پالتو را پوش نگاهش
 کنم. یتونم رانندگ یآژانس، نم دیزنگ بزن هیاگر ممکنه -

×××× 
به استتر خودم  که  ها یزیرا شتتلور کردم  مام طرح  انیکه م ییفکر نکنم، ت

پخش کرده بودم تا نقشتته اش را بکشتتند خودم تقبک کردم و  شتترکت یاعضتتا
 مشغول شدم. 

ساعت نخواب ی جهینت  شت  شه  دنیاهک و ه ش یو نق سه طبقه ک ساژ   ندیپا
 به شدت گرفت.  گرنمیشد که م نیا

وارد شد، هنوز در کاماًل بسته نشده بود که شهره م ک باد  یاا ینیغالم با س آقا
 یبه دستتت آقا غالم خورد ماگ و ظرف خرما را رووارد اتاق شتتد، تنه اش که 

ما نیزم به خر قا غالم مبهوت  ند. آ ماگ  نیزم یپخش شتتتده رو یبرگردا و 
 کرد و من به شهره.  یشکسته نگاه م
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  ؟یدیشن-
ش بود که بعد از اعترافات نیاز ا شتتتریتوانستتتم ستتر تکان دهم، تعجبم ب فقا

شتم ول یا نهیزند. ک یکند و حرف م ینگاهم م حیصر نطوریا ور د یبه دل ندا
شهره و آرزو و حت یحس م یشده بودم، انقدر دور که گاه  یا حانهیر یکردم 

 اند.  بهیغر میمنبع آرامش بود برا شهیکه هم
 بهمن رو گرفتن.-
 باال رفت.  میصدا اریاخت یب

  ؟یا-
ش دستش به کمر کهیشده در حال دیکل یسمت آقا غالم که با دندانها برگشت

 کرد. یخرماها را جمع مبود 
 کنم، شما برو. یآقا غالم جمع م-

 غالم با همان کمر خم شده اش سرش را باال آورد.  آقا
 . رمیاند تا دونه مونده، االنه م-

 کردم. یم نییزدند فقا در ذهنم حرفش را باال و پا یحرف م یوقت
 سمت من. برگشت

 گرفتنش. دمیفقا شن-
  رفت ادمیرا دور زدم، سر درد  زیم
  ؟یدیاز کجا شن-

 نشد.  یمکث کرد که طوالن یا لحظه
ر خونه د ختنیر ینصتتف شتتب شتتبیگفت د هیستتم نم،یرو بب عادیرفته بودم م-

 گرفتنش. 
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ضطراب م شیکه کودک عادمیشدم، نگران م نگران شت.  یدر َتِنش و ا  کیگذ
د خور میپا ریاز ماگ و ز یبزرگ یتکه  یرفت رو میبرداشتتتم که پا گریقدم د
 شد. 

 جلو آمد. عیغالم سر آقا
 دختر جون. یکن یم کاریا-
 قدم عقب رفتم. کیرا برداشتم و  میپا
  عاد؟یم-
 جون بوده، خبر نداره. نیریش یخونه  شبید-

 کردم.  یفکرم را جمع م دیبا دم،یکش یراحت نفس
 . یممنون که خبر داد-

 نگاهم کرد. نطوریبرگشتم، هم زمیم پشت
 ست؟ هم ه یا گهید زیا-
 با صورت برافروخته وارد شد.  حانهی. ردینگاهم کرد و لبش را جو رهیخ
  گه؟یسپهر راست م-
متعجبم  حانهیبود سپهر گفتن ر دهیچیخبر پ قهیدر عرض اند دق نکهیاز ا شتریب

هر ستتپ یاحقیبه ستتپهر  ریشتتاهم یگفت آقا یم نیکه هنوز به مب یکرد. کستت
 بود.  بیگفتنش عج

 شهره گره خورد و لبخند نامحسوس شهره را حس کردم.  نگاه من و یا لحظه
 بهمن رو گرفتن؟  نکهیا-
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ماگ و خرما را از دستتتش  یپر از شتتکستتته ها ینیطرف آقا غالم رفت و ستت به
 گرفت.

 آره.-
 تکان دادم. سر

 .دمیمنهم االن از شهره شن-
 .دیرا از دستش کش ینیغالم س آقا
 جان.بابا  ستیکار تو ن نیبده من دخترم، ا-
 .صورتش را جذابتر کرده بود یزد، برافروختگ یلبخند مهربان حانهیر

کرد و  یم یرا صتتورت شیگونه ها یجانیبود که هر ه دیانقدر ستتف صتتورتش
قاب  انیگک انداخته اش م یوگونه ها یمشتتک یاشتتم و ابرو شتتدیم ریدلپذ

 اادر.
 را برگرداند.  ینیس
 دستتون درد نکنه. -

 رفت و شهره برگشت سمت من. رونیغالم از در ب آقا
  ؟یبکن یکار یخوا ینم-

 نگاهش کردم.  متعجب
 تونم بکنم؟  یم کاریا-

 که وارد شد واقعًا خنده ام گرفت، خبر م ک بمب سر و صدا کرده بود. آرزو
 اقدر بهمن محبوب بود و خبر نداشتم. -

 م. گش بودبودمش و واقعًا دل تن دهیانداخت، دو روز بود ند نییسرش را پا آرزو
 افتاده جلو آمد. یو انگار نه انگار که اتفاق یشگیهم یبا همان شوخ طبع 
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 که بهمن رو توش حبس کردن محبوبه نه خودش.  یواریاهار د نیا-
 کرد.  کیرا بار شیبه نگاهش گره خورد، اشمها نگاهم

  گه؟ید یدیبخش-
 یودم ولب بی، غرباشم، دور شده بودم ریتوانستم دلگ یتکان دادم. واقعًا نم سر
 نه. ریدلگ

روز حوصتتله داشتتته باشتتم  هیتا  میقهر ندار یبخشتتم ول یو نم دمینبخشتت-
 حسابت رو برسم.

 کواولو جمع کرد.  یرا م ک بچه ها شیلبها
غدار دا شیکشتتت یم یرفت یگفتم م یتونستتتم بگم، م یجون آرزو، خب نم-
 شدم. یم

 همن. و ب نیمب یشد دوست یبود، هنوز باورم نم نیام سنگ نهیس یقفسه  هنوز
 .دیارخ یمن و آرزو م نیمتعجب نگاهش ب شهره

 .میبفهم دیبه ما هم بگ-
 نگاهش کند جواب داد.  نکهیبدون ا آرزو

 از فهم شما خارجه. -
شمها شهره سر آرزو. از ا صله اش را تمام کرد و محکم زد تو   یبا دو قدم فا

 . میدیآرزو همه بلند خند یدرشت شده 
 داد برگشت سمت من . یسرش را ماساژ م کهیحال در
 . گهید یتقاصش رو پس دادم، آشت نیبرطرف شد، بب یدلخور-

 .ستادیا شیجلو شهره
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عادت  از ه،یاالن فرصت خوب رمیسالها منتظر بودم جات رو بگ م،یندار یآشت-
 کنم. یخودت استفاده م

ستش سر آرزو که  د داد.  یآرزو جا خالرا تاب داد و دوباره بلند کرد که بزند تو 
 ردیگ یانگار گرد و خاکش را م د،یرا به هم کوب شیشهره دستها

 بعد. یخب باشه برا-
 سمت من  برگشت

خودشتتته. من رو  شیکه دوم هیرکاهیو آب ز یآدم موذ کی نینبخشتتش، ا-
 ساله عاشقانه پات نشستم. یکه سالها ابیدر
 را بلند کردم. میخنده صدا با
 درست حرف بزن. ،یحالم رو به هم زد-

 دوستانم دنید یبود، ول نیمب شیو دلم پ دیارخ یذهنم حول و حوش بهمن م
 دور هم دلم را آرام کرد. 

 راجع به من درست حرف بزن. -
ستش را رو نباریا شد جلو و د شت. آرزو نگاه یشهره پرت  به  یسرش گذا

 دست خودش انداخت و لبخند زد.
 دارم. ینازشصتم، عجب ضرب دست-

 . دیخند شهره
 ندازمت.  یفرصت مناسب از اشمش م هیتو  ینشد، ول-

 نگاهش را به نگاهم گره زد. آرزو
ه، بخشتت یاگر اشتتتباه کنم م یخونه حت یقلب من رو م دیخورشتت ،یتون ینم-

 دونه آرزو داره که اونم جاش محکمه.  هیتو قلبش  یبشه ول ریدلگ دیشا
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 جلو آمد. حانهیر
  م؟یکن کاریرو، بهمن رو ا هایلوس باز نیا دیحاال ول کن-

 را بستم. میسرم گذاشتم و اشمها ینشستم و دستم را رو یصندل یرو
 را باز کرد. میاشمها حانهیخوش ر یصدا

 دکتر؟  یبر یخوا ینم شه،یم شتریسر دردهات داره ب-
 .را ستون بدنش کرد شیو دستها زیم یلبخند زد، خم شد رو شهره

 منه. شیداروش پ-
 نشست و به مبلها اشاره کرد.  م،یهش کردسه نگا هر
 .دینیبش-

گذرد، فقا حواستتم به  یدانستتتم اه در ذهنش م ینگاهش کردم، نم کنجکاو
شت گ یآزاد کردنش م یبرا یبود که حتمًا االن کنار بهمن بود و دنبال راه نیمب
  آورد یخونم را به جوش م نیو ا
  ؟یمگه دنبال فرصت نبود-
 نگاهش کردم. جیگ
  ؟یبش کیبهش نزد یخواست یگه نمم-
 بلند شد.  شیصدا حانهیر
 ادامه نده شهره. -

سع ینگاهم کرد. کم خکوبیتوجه به او م یب شهره شدم به جلو و من   یخم 
 حرفش را بفهمم. یکردم معنا

  ه؟یمنظورت ا-
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 داد به پشت مبک و لبخند زد.  هیتک
  کمک بده. هادشنیبرو سراغش پ ،ینشون بد یفرصته خود نیاالن بهتر-
 کرد.  ینم میرها نیفکر مب یبودم و بدتر شدم، لحظه ا جیگ
 کنه. یکمکش م ششه،یپ نیمب-
بت شتتهره بود که متعجب نگاهم  نباریا  یرو دیکند، نگاهش از من ارخنو

 آرزو.
  ؟یا یعنی-

 انیانداخت و شتتهره به فکر فرو رفت. اند لحظه بعد م نییستترش را پا آرزو
ق یاا ند کیا غالم فقا پخش کردن آ با لبخ مه گفت، آنهم  که درکش  یکل
 کردم. ینم
 عجب.-

 ماگ را برداشتم.  یعصب
 کجاش خنده داره؟ -
شت، بدون ا به شهره برندا شم  شم از ا نگاهش  نکهیآرزو نگاه گرد و آرزو ا

 قطع شود لب زد.
 و بهمن کنار هم.  نیکه خنده هم داره، مب بهیانقدر عج-
 .را رد کرد یاا حانهیر
 بد بود شهره. یلیتو هم خ شنهادیپ ست،یمهم ن -

 بلند شد.  شهره
ستم، بهش فکر کن، راه خوب شنهادمیپ یمن هنوز رو- دن ش کینزد یبرا هیه

 بهش.
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 مکث کرد و فکر کرد، برگشت.  یبه سمت در رفت، لحظه ا
 .رهیبگ میتصم دیبذار دیمخش رو نخور رون،یب میبر دیبلندش-
 بلند شد.  حانهیر
 تو ااه.  شیندازیم یردا-

بهروز قلبم را محکم کرد، انقدر به او  ینگاهش کرد. صتتدا میم*س*تق شتتهره
ودم بود که حاضر ب یتنها کس  شیهایکار یاعتماد داشتم که با وجود تمام مخف

 اون و ارا حرفش را گوش کنم. یب
 .یریتا آروم بگ یبر هیتا ته قض دیوقتها با یبعض-

لب ستتالم کردند. جواب داد و  ریو شتتهره ز نهحایستتمتش، ر میبرگشتتت همه
 نشست. شهره برگشت تو اتاق. 

 ارا گرفتنش؟  دیدون یشما م-
 . پا انداخت یداد. پا رو هیآرزو را برداشت و تک یاستکان اا زیم یاز رو بهروز

آورده شبونه رفته در خونه  عادیسر م ییمهسا اه بال دهیاز قرار معلوم تازه فهم-
 مهسا. ی
 .دمیپر یصندل یرو از
 کرده؟ کاریا-

 نشست. آرزو ظرف شیلبها یرو یکرد، بخار اا کینزد شیرا به لبها استکان
 گرفت.  شیخرما را جلو

 گرفتنش؟  ختنیر یکرده که نصف شب کاریرفته ا-
 را برداشت. خرما
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 خانم. یکام باش نیریش-
 سمت من. برگشت

 و اومده خونه. ابونیخورده مهسا رو زده بعد هم ولش کرده تو خ یتا م-
کتک خوردن مهسا خوشحالم  یبه اندازه  زیا چیه ینبودم ول یالقلب یقس آدم

لبم از ق یفقا کم ،یکم یشتتود ول یتالف نطورینکرد. بچگانه بود که کارش ا
 سوزش افتاد.

 با اخم نگاهم کرد. حانهیناخوداگاه بود، ر لبخندم
  ؟یخوشحال-

 تر شد. قیعم لبخندم
  ناراحت باشم؟-
س نیاول یدون یم- ضربه م یک م ه یاگر ازش متنفر یحت عاده؟یخوره م یکه 

 داره. عادیکه م هیبره اون تنها کس ادتی دینبا
 را پرت کردم عقب. یضرب صندل با
 من رو داره. عادیم-
 . یستین ؟یهست عادیم شیپ ؟ییاتفاق افتاده تو کجا نیاالن که ا-

نار م ینمکه  تیواقع نیخواستتتت بشتتنوم،  ا ینم دلم باشتتم  عادیتوانم ک
بهمن بود. قلبم آتش گرفت،  ریتقصتت نیام بود و ا یزندگ تیواقع نیتک*خ*تر

 دوباره و اند باره سوخت و آوار شد رو سرم. 
 سمت شهره.  برگشتم

 .نمشیذارن بب ینم-
 از شهره بهروز جواب داد.  شیپ
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 مالقاتتون رو بده. بیتونه ترت یم لشه،یوک نیمب-
 زد. دایفر آرزو

 بهروز.-
کردم، با تمام اعتمادم، تمام  ینگاهم کرد. درو نم رهیپلک نزد، خ یحت بهروز

سخت ساعتها و ساعتها کنارم نشست تا خودم را  یکه روزها یشناختم از مرد
سازم را درو نم ست  کیگذارد به بهمن نزد یکردم که ارا م یب شوم. "مگه دو

 " ست؟ین نیمب
 نگاهش کردم. و گنگ و آرام نشستم و جیگ
 کنه. یکار رو م نیا نیمب-

 گذاشت و بلند شد. زیم یرا رو شیاز اا یخال استکان
 .میهماهنگ شده، بر-

×××× 
 . دیرو بد تونیخانم گوش-

ش ش یگو سمت زن گرفتم. اادرش را جلو ک شالم که کم دیرا به  ب عق یو به 
 رفته بود نگاه کرد.

سر دادم ز میموها  س یرمشال و زن لبخند گ ریرا  شروع به بازر  یبدن یزد و 
ستش رو شک یپالتو یکرد. حرکات د  د،یسر میام را دنبال کردم تا به پاها یم

 . دیدستش را کش
 رو باز کن. فتیک-
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 یبه قصتتد بد ی. واقعًا اگر کستتختیرا به هم ر لشیرا باز کردم و وستتا فمیک
شود انقدر ب سگاه  ست که بمب را در ک یبخواهد وارد پا به  ای اردبگذ فیفکر ا

 خودش نارنجک ببندد؟ 
  تو.  یبر یتون یم-

شتتدم. بهروز  اطیرا کنار زدم و وارد ح یآب یکیتکان دادم و اادر پالستتت یستتر
شد. میبود، قدمها ستادهیا نیکنار مب ض نیمب کند  دادن به بهروز  حیدر حال تو

 شدم. کیبود. نزد
 سالم. -

 باال آورد. یرا با تان سرش
 . یبکن دیبا کاریبگم ابهت  ایسالم، ب-

نه انگار که مب یعاد انقدر  نیبرخورد کرد که تنها حستتم تعجب بود، انگار 
 مدافع بهمن بود . کیاو فقا وک ستاده،یا میرو یجلو

 .دمیدندان قرواه ام را شن یصدا 
 باز شده را که فقا دو برگه داخلش بود را باز کرد ینکرد و پرونده  نگاهم

 .نجایا ایبعد، ب یبرا حرص خوردن رو بذار-
 بود نگاه کردم .  شیرو یکه مهر کالنتر یرفتم و به برگه ا جلو

 . یو خوانده بهمن خسرو قیمهسا شا خواهان
 را بخوانم هیبق نگذاشت

سر  روزیبهت بگم، از قرار معلوم د ینطوریشده بذار هم رید- بهمن با مادرش 
سا مادرش بهش جر نیبعد، ا یحاال ارا بمونه برا شه،یدعواش م عادیم  انیو
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 رهیکنه؛ نصتتف شتتب م یم یو بهمن قاط گهیرو م نیزم ریشتتدن تو ز یزندان
 .رد یکشونتش جلو یحرف زدن باهاش م یمهسا و به بهانه  یدرخونه 

نفر دو یکی رنیخواستتتن جلوش رو بگ یم یوقت یکه حت نجاستتتتیا شیبد 
 رو هم زده.  گهید

 .دیکش رونیرا بدوم  ی برگه
وزو از دنده هاش و ق یکیسه تا دندونش شکسته،  ه،یپزشک قانون یرگه ب نیا-

 پاش رسمًا خورد شده.
از کنارم رد شتتد، برگشتتتم تا  یمحکم یبا تنه  یدهان باز نگاهش کردم، زن با

 ه بود. را گرفت شیبازو ریز یاش متوقفم کرد، مرد هیگر یاعتراض کنم که صدا
 بس کن خانم. -
 . تیرضا گهیتازه باباش م ؟یدیده، صورتش رو دزده بچه رو داغون کر-

 نگاهش قفک زن و مرد است.  دمیتا ادامه دهد که د نیارخاندم طرف مب اشم
 آورد. نییرا پا شیخم کرد و صدا یرا کم سرش

 دارن.  فیپدرو مادر مهسا تشر-
 دوباره برگه را جابجا کرد نیمکث کرد و بعد به طرف آنها رفت. مب یکم بهروز
صورتش و من  شده بودم؛  سا که اول متوجهش ن شد به عکس مه شمم قفک  ا

 نبود.  ییواقعًا قابک شناسا
 مهساست؟  نیا-

 ُسر داد.  یپزشک قانون یبرگه  ریتکان داد و عکس را ز یسر
 دادگاه. رهیکنند، بعد هم م یم ییدارن ازش بازجو-
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ز ار بهروکه کن یمادر یبرا یمهستتا نستتوخت ول یدلم برا یا هیثان یبرا یحت
 .دمیبلند پدرش را شن یسوخت، صدا یلیخ زدیبود و هق هق م ستادهیا

 کرده دخترت؟ کاریسه اهار ساله ا یبا بچه  یدیحقشه خانم، حقشه، نشن-
 رهیکه دختر خودشتتو ول کنه به امون خدا و ستتال به ستتال ستتراغشتتو نگ یکستت

 .گهیکنه د یم کاریمردم ا یمعلومه با بچه 
 را گرفت. میجلو نیه مبشوم ک کینزد خواستم

 . ینش دهیبرات بهتره د-
 کیزدکه ن دمیکش یبه حرفش گوش دادم. خود را پشت ستون یارا ول دمینفهم

 آنها بود.
شو م- ست شکا یتازه م گن،یاز کجا معلومه را ست بره  ه رو کنه زده دختر تیتون

 کرده. ریخورد و خاکش
 .دیکشاش را در هم  یجوگندم یابروها مرد

نداختر ادتی- ته آقش کردم؟ خودت از خونه ن  یاون موقع نگفت رون؟یب شیف
 حقش.  نمیا ایحقشه؟ خب ب ادیسرش ب ییهر بال

 مرد را گرفت. یو کهنه  یکت توس نییهق هق زد و پا زن
 مرد؟  یانصاف یارا انقدر ب-

 .دیکتش را از دست زن کش مرد
وقته  یلیدختر خ نیا واال ام،یبود که گفتن ب نیفقا واستتته ا نجایاگه اومدم ا-

 یم شتتهیواستته هم ای یایباهام م ایخوام برم خونه،  یواستته من مرده، حاالم م
 . تیتنگ دل دختر روان یمون
 .دیشوهرش را اسب ی قهی زن
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ست گفته بودن منم  یبهش، بذار اونم بگه ا زننیُبهتون م دیشا- شده اگه را
 .امیباهات م

 زانیزن کنارش آو یکرد. دستتتهازن را در مشتتتش گرفت و پرت  یدستتتها مرد
 ماند. 

 نه؟  ای یایهست؟ م کمشیراست تو ش یروده  هیآخه دخترت -
 که تعلک کرد مرد به سمت در رفت. بهروز رو به زن کرد. زن

 راحت باشه، من حواسم به مهسا خانم هست. التیشما برو خ-
شت سوخت برا برگ صورتش را پاو کرد، دلم  ر د که یرنج یو با پر اادرش 
شمها سف کی یموها یمرد بود، برا یا ست  ستش که گاه دشید  یرو یو د
فت، ر یراه م یکه کمرش خم شده بود و به سخت یزن ینشست. برا یقلبش م

 . شدینم یاز اشک خال یکه لحظه ا شیاشمها یبرا
 جون تو و جون مهسام.  یول یهست یدونم ک ینم-

 سر خم کرد. بهروز
 اشم. -

 رفت. رونیو به همراه شوهرش از در ب دیکش نیزم یرا رو شیکفشها زن
رد، از ک ی. به اطراف نگاه مرونیشده بود آمد ب یکه وارد ساختمان کالنتر نیمب

 نیاز من بهروز کنار مب شیجلو آمد. پ دنمیآمدم و او  با د رونیپشتتت ستتتون ب
 گفت  شدیزد و از او جا شد. از کنارم که رد م یو حرف دیرس

 خداحافظ. مارستان،یب رمیم-
 . دمیرا کنارم د نیرفت، برگشتم و مب رونیجواب نگاهش کردم تا از در ب یب
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 تو.  میبر میتون یم-
  دن؟یمن رو راه م-

 بستم گفت  خیاش  یکه از خونسرد یب*ر*لش زد و با لحن ریرا ز پرونده
 .میبر فتینبوده؛ راه ب ریتاث یهم ب یخسرو ینفوذ آقا ،یگفتم نامزدش-

شده بود نیزمبه  میپاها ستش کت الجوردافت  شت و نگاهم کرد. د  ی، برگ
  فرو رفت.  بشیاش را کنار زد و در ج

  ؟یاینم-
ستم ول یم ستم، باور ا ینم یخوا  نیسخت بود، مب دهیواقعًا از من بر نکهیتوان

شده بود که به راحت سم یانقدر دور  صدا یمن م یبهمن را رو ا شت.   شیگذا
 . دیچیدر سرم پ

 "  میبا هم دار ینره اه نسبت تادی"
شت گرید سبت م،یندا ضم را فرو دادم و به  یو نه علقه ا ینه ن شت. بغ با من ندا

شم یسمتش رفتم. آفتاب زم*س*تان ش شیزد، ابروها یرا م ا و  دیرا در هم ک
 کرد. شیاشمها بانیدستش را سا

 .ارهیحلقه اش رو از دستت درنم نبارینترس، ا-
 اشمش نباشد.  یدادم جلو یم حیبود بشکنم ترج شدم، اگر قرار سنگ

 کنارش رد شدم و لبخند زدم. از
  ؟یحاال تو ارا انقدر خوشحال-

 پله ها را باال آمد. دنبالم
 که آدم دو نفر رو به هم برسونه.  ستیبد ن-
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قدمها منتظر با  ند و ستتتالن را  تاق یکرد و روبرو یبلند ط یجوابم نما  که یا
 . ستادینصب بود ا شیور یکالنتر سیپالو رئ

 را گرفت.  شیجلو یسرباز
 امرتون؟ -
 قرار دارم.  یخیهستم، با سرهنگ مشا ریشاهم-

ش سرباز شت و نگاهم کرد. برا ستادمیکنارش که ا د،یخودش را کنار ک  یبرگ
شته، همان مب یلحظه ا شتن نیحس کردم برگ ست دا من، همان که  یگرم و دو

 آورد. نییرا پا شی. صدابه هر نفسم دادینگاهش جون م یحت
 . شهیباشه، خ*ی*ا*ن*ت با عشق شروع م ادتی-

پشتتت  دمیرا نفهم شیکه معنا یاز حرف جیرا باز کرد و رفت داخک و من گ در
 سرش وارد شدم. 

شت جوگندم یسال با موها انیم مرد  فرو رفته بود. یسرش در پرونده ا یپرپ
 . ستادیا نیمب دنیسرش بلند کرد و با د

 جان. نیمبسالم -
آمده بود و ستترهنگ  رانیجاخوردم، پنج ماه بود که به ا تیمیصتتم نهمهیا از

 کرد.  یم شیبا اسم کواک صدا یکالنتر
 .دیسالم سرهنگ، خسته نباش-
 گذاشت. نیمب یشانه  یآمد و دستش زا رو رونیب زیپشت م از
 .نمیبیتو نم یبچه هام رو به اندازه  یمن حت ،یتو خسته نباش-
 زد و سر خم کرد. یلبخند موقر نیمب
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نده ا نیا- که هر پرو نه  عادت م هده م یستت به ع که  حت نظر  رمیگ یرو  ت
 شماست.

شت شت م برگ شت ر زیپ سب شیو لبخندش پ صورتش را دل کیو  شمرتبش   نین
 تر کرد.

  ت؟یشکا ایکنم  فیحمک بر تعر-
 گذاشت. زیم ینازو در دستش را رو یلبخند زد و پرونده  نیمب
 دم که سعادت منه.عرض کر-

 شالم را مرتب کردم. اریاخت یمن، ب یرو دینگاه سرهنگ ارخ
 .نیراحت باش دخترم، بش-

 کرد و به مبک اشاره کرد نیبه مب رو
  ؟یرو گرفت یک ی قهی گهید نباریا ه؟یا انیجر-
 پرونده گذاشت. ینشست و دستش را رو نیمب
 یبهمن خستترو کیگرفتم، وک کیتحو رهیدا نیکه امروز از هم هیپرونده ا نیا-

 هستم. 
 اسم بهمن به شدت اخم کرد.  دنیبا شن سرهنگ

  ؟یریبودم طرف ناحق بگ دهیند-
 به من انداخت و برگشت طرف سرهنگ.  ینگاه مین نیمب
قطعًا  دیاگر بشتتنو یثابتش کرد ول شتتهیپرونده هستتت که نم نیتو ا یاناتیجر-

رو  نکاریا دیو نبا نهیستتنگ به بهمن، درستتته که بهمن جرمش دیدیحق م یکم
طرف بهمن  دمیم حیکنم و با توجه به طرف دعوا ترج یمن درو م یکرد ول یم

 . رمیرو بگ



wWw.Roman4u.iR  810 

 

اش داد و به من نگاه کرد، انگار اشمش به من بود  یبه صندل یارخ سرهنگ
 .گرید یو حواسش جا

 دیکشتت رونیستتکوت پرونده را باز کرد و عکس مهستتتا را که ب یبعد از کم 
 گره خورد. شتریب شیاابروه

سالم یشناختم، اگر نم یاگر بابات رو نم- ستم آدم  ست یدون ت به حرفها یه
  ه؟یا انیکردم؛ جر یشک م

 خی میدستتتها دم،یستترهنگ گفت و من هر لحظه لرز یرا برا انیتمام جر نیمب
که  نیمب یداشتتت. حرفها یاز من بر نم ینگاهش را رو کرده بود و ستترهنگ

 بلند شد. زیز پشت متمام شد سرهنگ ا
 مادر بچه کجا بوده؟ -

  ست،یکردم خون تو صورتم ن احساس
 نکرد نگاهم  یلحظه ا یبرا یحت نیمب
 اتفاق افتاده.  نیا یمادرش خارج از کشور بوده وقت-

 تکان داد. یسر سرهنگ
 خانم؟  نیو ا-
 اوج اضطرابش بود.  نیرا تر کرد و ا شیلبها نیمب
ستم اگر ممکنه اند دق یصدر. م نایهستند، آوخانم نامزد بهمن  نیا-  هقیخوا
 . دیمالقات بد یاجازه  یا

 را پشت کمرش قالب کرد.  شیو دستها ستادیپشت پنجره ا سرهنگ
 البته با حضور خودت. ست،ین یمشکل یبرخالف مقرراته ول-
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ا راه پله ب ی. راهرومیرفت نییپا یبه طبقه  یدنبال سرباز میآمد رونیاز اتاق که ب
ش یوارهایآن د سا ییسبز بدرنگ و تک المپها یشده  یکا ر ها را بزرگت هیکه 

شان م گاهش شدم. ن کینزد نیبه مب اریاخت یدادند انقدر ترسناو بود که ب ین
 رفتم.  یم نییاپله ها را پ شیمن که بازو به بازو یرو دیارخ

شروع م حرفش شق  سرم دور زد" خ*ی*ا*ن*ت با ع  ه؟یمنظورش ا شه،یدر 
 که بهم خ*ی*ا*ن*ت کنه؟"  دهیرس ییاون عاشقم بوده به جا یعنی

شد و پله  یادیفر یصدا سرباز پا یبلند   یبا قدمها .میرفت نییآخر را به دنبال 
 رفت و مشت زد. یبلند به سمت سلول در آب

 .ریخفه خون بگ-
 زن ناله زد.  یصدا

 .رمیمیم ببرون، دارم امیسرکار جون ننت بذا ب-
زن که  یو صتتدا میاشتتاره کرد. به آن ستتمت رفت یب نداد و به اتاقجوا ستترباز

  کرد بلند شد یم هیگر نباریا
 . رونیب امیالمروت، بذا ب رمیمیدارم م-

صدا یدر را باز کرد، لوال سرباز شده بود و  ییباال یداد، لوال یبد یدر  کنده 
آنچنان  شد و دهیکش نیزم یدر رو نییبود. پا ستادهیا نییپا یلوال یدر فقا رو

 تاً یاو نه هایزندان یتعفن و صتتدا یرا گرفتم. بو میکه گوشتتها دیچیپ ییصتتدا
 کردم. یخال نیمب سر یکرد که تمام خشمم را رو میدر انقدر عصب یصدا

  د؟یفرمود یخب م-
اشم در اشمم دوخت و به عالمت استفهام  نیدر را بست و رفت، مب سرباز

 را باال داد. شیابرو
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  شه؟یبا عشق شروع مخ*ی*ا*ن*ت -
 رونیرا ب یبود رفت و صتتندل دهیاش پر یکه تکه تکه رنگ آب یزیستتمت م به

 و نشست، منتظر نماندم. دیکش
ص- شق خ*ی*ا*ن*ت تیخا شق فقا از  نیهم یبرا ه،ع  یابله هیباور کردن ع

 .ادیم ک من بر م
اانه زد و نگاهم کرد. "کاش اشمات  ریگذاشت و دست ز زیم یرا رو فشیک
 احساس زن بودن کنم، کاش شتیکه انقدر پ ینبود، کاش انقدر مرد نبود رایگ
 تونستم رفتنت رو باور کنم"  یم

 زد و نگهاهم کرد.  یمضحک لبخند
  د؟یفرمود یخب م-

شمها انقدر سم پرت ا سر تکان داد و  ادمیشده بود که حرفم  شیحوا رفت. 
 . دیبلند خند

  ؟یخند یم یبه ا-
شتتد که خودم را  یلحظه اهره اش انقدر جد کیو در اش را جمع کرد  خنده

 جمع کردم. 
 خود داره. یباور کردن آدمها از بالهته، عشق که جا-

  عاشقش بودم کالفه ام کرد شهیبا کلماتش که هم یبودم که باز یعصب انقدر
که  یاصاًل فرصت داد ؟یمن رو باور داشت یتو ک ،یبه لفاظ یباز شروع کرد-
 کنم؟  یم کاریوضوع ام نیبا ا ینیبب

  اانه اش خورده بود نگاه کردم ریشدم و به دستش که دوباره ز کشینزد
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 کیدل هیروشنفکرانه گرفتن و تمسخر کردنم، فقا  یکارت شده فقا ژست ها-
 رفتنت یبرا یکه بشه بهانه ا اریبرام ب
شمها یصدا ست، بهمن با پل میدر دوباره ا شک وریرا ب شک یم شلوار م و  یو 

صندل نیآمد. مب یبه نظر م شهیالغرتر از هم شیر ته شت  شد و یاز پ در  بلند 
 لب زد شدیاز کنارم رد م کهیحال

 و حاضر.  یح کیدل کیهم  نیا -
زن حاال واضتتحتر  یناله ها یرا دراز کرد و با بهمن دستتت داد. صتتدا دستتتش

 بود.
 .نیکه، قاتل نیستیهمتونو ببرن، آدم ن ختیمردشور ر-

 بست گفت  یدر را م کهیلدر حا سرباز
 ربع. کیفقا -
 سر تکان داد و بهمن برگشت طرف من.  نیمب
 نجا؟یشما... ا-
سخت شیپاها به ش یبدنش را جلو م ینگاه کردم که به  که  یآب یهاییدمپا د،یک
 به راه رفتنش داده بود.  یکواک بود شکک مضحک شیپاها یبرا
 . نمتونیاومدم بب-

 انداخت.  نیینشست و سر پا زیم پشت
 .دیومدیکاش نم-

از فرصتتت استتتفاده  دیبا یستتخت بود ول نیمب یزدن با بهمن آنهم جلو حرف
 کردم. یم
 کنم.  یمن درکتون م-
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ش یقینگاهم کرد، نفس عم نیرا باال آورد و غمگ سرش سرش را تکان  دیک و 
 داد.

 .دیدون ینم یچیشما ه-
 ب شد. در هم قال میگذاشتم و انگشتها زیم یرا رو میآرنجها

مه ا- ته، برا زیمادرتون ه مد نیهم یرو برام گف که او نه من  دیاون روز  خو
 نتونستم صبر کنم تا باهاتون حرف بزنم. 

 گرد شده نگاهم کرد. یاشمها با
 مادرم؟ -

 تکان دادم. سر
 دادن.  حیبود و مادرتون برام توض بیعج یکم عادیم یرفتارها-

 یرو برگرداند به سمت تک پنجره ا دم،ید شیاشمها یاشک را در حدقه  برق
سقف تعب میکه با ن صله از  شت.  یشده بود و حت هیمتر فا همان هم حفاظ دا

 سلول بود، نه اتاق مالقات. کی نجایا
 کردم.  یکوتاه-
 درسته. -

 . دیبست و لب گز اشم
 . دیکن یشما هم شماتتم م-
اون هم  دیکه کرد ینکاریا یستتهوًا نه عمدًا، ول یول دیکرد یکوتاه گمینه، م-

 زنه. یم عادیضربه رو به م نیاز سر خشم بدتر
 انداخت.  نییرا پا سرش
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 نتونستم تحمک کنم، به قصد کشتنش رفتم. -
 . وردآ نییرا پا شیستون شد، صدا زیم یرو شیجلو آمد و دست ها عیسر نیمب
 رو تکرار نکن بهمن، کار رو سخت نکن. نیوقت ا چیه-

ون واقعًا داغ دم،ید یشکستنش را م د،یچیپش در هم ا یشانیپ یرو شیدستها
 بود. 

 کنه.  ینم یبرام فرق-
 کردم. یآرامش م دیسوخت و با یجواب دهد. قلبم م نیمب نگذاشتم

شما م دیبا- شه،  شته با شیپدرو مادرتون که تنها ام د،یرو دار عادیفرق دا  وند
 و ... دیهست

 رهیانداخت و هر دو به من خ نییستترش را پا نیستترش را  باال آورد و مب بهمن
 بلند شدم. زیشدند. از پشت م

 ه و ...دار ازیبهتون ن عادیم رون،یب دیایب نجایکنم تا از ا یبتونم م یهر کار-
 نگاهشان را حس کردم. ینیمکث کردم، سنگ یکم

 .هیخال یلیجاتون تو شرکت خ-
شمها یعنینفس تندش  یصدا ستم، تا حاال ا میزدم به هدف. ا ز وجودم را ب

 بهمن مجبورم کرد.  ینگذاشته بودم، درور نگفته بودم ول هیما
 . رهیتا کار و دل همه سرو سامون بگ دیبرگرد دیبا-
 سمت در رفتم به
 .ذارم یتنهاتون م لتونیبا وک رون،یب دیایزود م یلیخ-
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اطور  دمیکه با همان صتدا باز شتد انقدر در سترم سترو صتدا بود که نشتن در
 شیخورد؛ صتتدا واریخا انداخت و به د نیزم یبار هزارم رو یرارا ب یکاشتت

 بود.  فیضع
 .رونیب امیم-

 را بستم و از پله ها باال رفتم. در
××××× 

ستانیب وارد شماره  یلیشدم، فام مار سا را فراموش کرده بودم.   بهروز را یمه
 گرفتم.

  ام؟یدرم، کجا ب یمن جلو-
 سکوت کرد.  یا لحظه

  نجا؟یا یاومد یا یبرا-
 زده بود، م ک قلبم. خیهم  مارستانیب اطیح یفضا یبستم، حت اشم

 .نمشیبب دیبا-
 سوم.  یطبقه  ایب-
 بود. ستادهیا میآمدم بهروز جلو رونیآسانسور که ب از
  ؟یکه ا شینیبب یتو؟ اومد یارا انقدر اموش-
 کنارش رد شدم.  از
 آروم شم.کم  کی دیشا نمشیبب دیبا-

ر زده بود و به د هیتک واریبه د دم،یجون را د نیرینداده بود که شتت جوابم را هنوز
 .ستادمیا شی. جلو رفتم و روبرومانده بود رهیخ ژهیو یمراقبتها

http://www.roman4u.ir/


 817 فردا زنده میشوم

 کجاست؟ -
 کنار یمصتتنوع یدرختچه  ینبود، نگاهش رو نجاینگاهم نکرد، انگار ا یحت

 . ستادی. بهروز کنارم اگرید ییسالن مانده بود و خودش جا
 ست. شوکه-

 یفکر کردم مهستتا مرده "وا ختیلحظه قلبم فرو ر کینگاهش کردم،  مبهوت
 بدون بهمن ...". عادیبهمن، م

 لب باز کردم. یسخت به
 مرده؟ -

  کرد. یم دییحرفم را تا نشینگاه غمگ یسرش را تکان داد ول عیسر بهروز
 شده؟  یحرف بزن، ا-

 اهم کرد. برداشت و نگ واریجون سرش را از د نیریش باالخره
 منه؟  ریتقص یعنی-

 محکم گفت. بهروز
 نه.-

 را باال بردم. میصدا کالفه
  ه؟یاه حال نیاه خبره؟ ا گمیم-
 گذاشت. میشانه ها یجون دستش را رو نیریش
 بهمن رو دوست داشت، من نذاشتم. دادنش به پسر عموش، اونم معتاد بود. -
هایا جد کیدل یدانستتتم ول یرا م ن ها م دم،یفهم ینمخاطراتش را  دیت  یتن

 داشته باشد، مرگ مهسا. کیدل کیتوانست 
 بهروز، مرده؟ -
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 مشت شد.  دستش
 نه. گمیم-
 شده؟  یپس ا-

 افتاد. میشانه ها یجون از رو نیریش یدستها
و طالقش رو گرفته هم دلم نرم  دهیکشتت یازدواج کرده و بدبخت دمیفهم یوقت-

 کم کیاگر  دیشتتا ومد،یبدم م با هم ازدواج کردن هم ازش یوقت ینشتتد، حت
شت  یباهاش مهربونتر بودم جرات م ستش دا کرد بگه معتاده، بهمن انقدر دو

 که پاش بمونه تا ترو کنه. 
 یکه حس کردم االن م دیکوب یم یداد. قلبم جور یکس جوابم را نم چیه
 . ستدیا

 جون؟  نیریش-
 بلند شد. مارستانیب جریپ یصدا

 . ژهیو یادکتر سماوات به مراقبته-
شت ستار از مراقبتها پ شد و دو پر هروز . بدندیدو رونیب ژهیو یسر هم تکرار 

 جلو رفت . عیسر
 حالشون خوبه؟  قیخانم شا-
 دور شد.  یگریمکث کرد و د یاز پرستارها لحظه ا یکی

 خانم با شما هستم.-
 .میشد کیجون نزد نیریبرگشت طرف بهروز، من و ش پرستار

  د؟یش دارباها یشما اه نسبت-
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 پزشک روانکاوش.-
 سر تکان داد. پرستار

 ...یبگم ول یزیتونم ا یکامک پزشک نم ی نهیتا معا-
سن مرد ستار یم ستار  یبا همان پر شدند و پر سرعت وارد اتاق  که رفته بود به 

 .میماند رهیهم دنبالشون، همه به در خ
 . ستادیکنارم ا یزد، لحظه ا یبهروز طول و عرض سالن کواک را قدم م 

  شه؟یم یا ادیسرش ب ییکه اگر بال یدون یم-
مهستتا دعا کردم، دعا کردم که  یبرا یستترم را تکان دادم و در کمال ناباور آرام

د، که پدر نکن یرا ب عادمیکه م د،یایب رونیاتاق ب نیزنده بماند، که ستتالمت از ا
 کشت. یرا م عادیبهمن اعدام نشود که اعدامش م

تاب م نیریشتت  گاه یجون  به د یخورد،  گاه یم واریستترش  تا  یخورد و 
 . دستش را گرفتم.شدیخم م شیزانوها

 .دیآروم باش-
 .رهیاگر بم-
 .رهیمینم-

 هم باور نداشتم، از ترس حالت تهوع گرفته بودم. خودم
 را برداشتت و نکشیآمدند، پزشتتک ع رونیاز پرستتتارها از در ب یکیو  پزشتتک

جرات ستتوال کردن نداشتتتم.  یش ولطرف دمیرا ماستتاژ داد. دو شیاشتتمها
 .دیباالخره بهروز پرس

 حالشون اطوره؟ -
 به عالمت تاسف تکان داد. یسر پزشک
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 متاسفانه رفتن تو کما. -
شه ا عادیبود، م ستادهیدار ا یاوبه  یپا بهمن شده بود و آرام گر یگو  هیجمع 

ش یم صدا م یم غیجون ج نیریکرد،  را که  ییزهایا عادیم زد،یزد و بهمن را 
ه بود و بلند قهقه ستادهیا یکرد، مهسا گوشه ا یتنش پرت م یاز رو دمید ینم
 زد.  یم
سها عادیو مدار بود  یاوبه  یخورد بهمن باال نیکه به زم میزانوها  ش تن یلبا

 را پاره کرده بود.
×××× 
 بود.  اهیاول س کیسرام

 .شهیقتک عمد محسوب م ره،یاگر مهسا بم کی -
 بود. دیفدوم س کیسرام

 .رهیخوب براش بگ کیوک هیبگم  نیبه مب دیبا-
 .دیسف یرو یپا گذاشتم، همگ انیدر م یکیرا  کهایسرام
 بودم که شهره دستم را گرفت. یقدم بعد ی آماده

 رفت.  جیسرم گ نیبش-
را  یاز من شهره گوش شیفرود آمد که تلفن زنگ زد. پ اهیس کیسرام یرو میپا

 . دیقاپ زیم یاز رو
 .نهیمب-

 نداشتم.  نیحرف زدن با مب یبرا یجان
 بردار.-
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 بله؟ -
 فشار دادم. میپا ریز اهیس کیسرام  یرا رو میشدم و پا رهیسکوتش خ به

شت طرفم. لبخند رو یگوش الم را ح یفقا کم ،یلبش کم یرا قطع کرد و برگ
 بهتر کرد.

 مهسا اومده. یشهایجواب آزما-
 .دمیترس یم دمیشن یم دیکه نبا یزیتوانستم حرف بزنم، از هر ا یم کاش

 خب؟ -
 به بهمن نداره. یتو کما رفتنش ربط-

 یورا از ر میپا ستادند،یدر بودند با حرف شهره ا یکه در آستانه   حانهیو ر آرزو
 . به طرفش رفتم.دمیبرداشتم و نفس کش کیسرام

 حرف بزن.-
 خودش را جمع کرد. عیسر یکدر شد ول شیاشمها یا لحظه

شته، به خاطر اعتد دزیا- دکتر  کرده رفته تو کما. شرفتیپ یلیکه خ دزیو ا ادیا
ستانیخودش امروز رفته ب سمًا جوابش  دنشید مار و پرونده اش رو هم برده، ر

 کرده بودند. 
 پاتند کرد.  آرزو

 شه؟یبهمن آزاد م یعنی-
 . هیبه قوت خودش باق تیسرعت، هنوز شکا نینه به ا-

 را برداشت.  یرا ساکت کرد، شهره گوش هر اهارنفرمان یگوش زنگ
 بهروزه .-

 را از دستش گرفت. یلبخند زد و گوش آرزو
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 بله؟ -
 شهره نگاه کردم.  به
 مونه؟  یکه تو کماست بهمن هم تو زندان م یتا موقع یعنی-
 . یبپرس نیاز مب دیرو با نیواال ا-

 .دیخند حانهیهمراهم بلند شد، ر یگوش یصدا
 اه خبره امروز؟ -

 نفس تازه کردم. زد،یاشمک م یگوش یرو نیمب اسم
 سالم.-
 سالم.-

تاده بود؟ اف یاه اتفاق قهیدو دق نیگرفتم، در هم یگرفته بود، حس بد شیصدا
او هم سکوت کرده بود. جرات سوال نداشتم،  یسکوت کردم تا حرف بزند ول

از اون هم جرات حرف زدن نداشتتت. تماس گرفتنش با من بعد از آن ابر دیشتتا
 یطوالن ربود. ستتکوتش انقد بیعج یلیمن به بهمن خ یدر لفافه  یعالقه 

خودش را به من  حانهیرا در دستتتم حس کردم. ر یشتتد که کم کم وزن گوشتت
 رساند.

  ه؟یشده؟ ک یا-
 گوش کردم. حانهیر یشد. به صدا یخال یبستم و دستم از حجم گوش اشم

 بله؟-
شمها هیتک زیم به ش حرف یلب زد ول د،یم. رنگش پرشد رهیخ شیدادم و به ا

 مفهوم نبود. 
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 باشه.-
 گرفت و قطع کرد شیرا جلو یگوش

خاب توانستم انت یبود، کاش م اهیس یرو یکیو  دیسف کیسرام یرو میپا کی
 کنم. 
شتتانه اش و از آنطرف آرزو که با  یکردم، شتتهره زد رورا حس نشیستتنگ نگاه

 ره گذاشت.شه یشانه  یکرد دستش را رو یبهروز صحبت م
 ادیبرافروخته در نوسان بود، شهره فر یرنگ و آرزو دهیپر ی حانهیر نیب نگاهم

 زد
 شده؟  یا-

 کیستترام یرو میکرد و پا خکوبمیآرزو م یصتتدا یباز شتتد ول حانهیر یلبها
 جفت شد. دیسف

 فوت کرد.-
به آدرس انداختم و  ینشتستتم و راه افتادم. نگاه یب یب ییاهدا نیپشتت ماشت

 یترو خورده اش ستترعتم را کند م یبا آستتفالتها ابانی. آن خابانیتو خ دمیچیپ
 کرد. 

ها کواه گاه کردم، انت ها ن به پالو استتم جا نیتر ییبه کواه   که ییکواه، 
 نمانده بود پارو کردم.  یاز آن باق یزیآسفالت انقدر ترو خورده بود که ا

اهم شتتدم و نگ ادهیبروم، پ نیتوانستتتم با ماشتت یبود که نم کیانقدر بار کواه
 یکه آخر زم*س*تان را با درست کردن گلوله ها ییسمت پسر بچه ها دیارخ

 بود، جشن گرفته بودند.  شیدو روز پ دنیبار یایکه از بقا یبرف
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. دیاش به ستتمتم دو یکیپالستتت یاز بچه ها اشتتاره کردم. با اکمه ها یکی به
 و نگاهم کرد. دیاش کش ینیب ریدستش را ز

 وب. سالم پسر خ-
 برق زد. شینگاه کرد و اشمها نیماش به
 شوماست؟  نیماش-

 .دمیکش فشیو ک  دهیژول یموها یو دستم را رو دمیخند
 بله.-

 . دیکش نیدر ماش یرا رو دستش
 .هیمامان یلیخ-
 لحنش خنده ام گرفت.  از
 تا برگردم؟  یمامان باش نیمراقب ا یساعت مین هی یتون یخب، م-

سر سر بچه ا کینزدکه کم کم  گرید یپ زده حدودا دوا ستاد،یشده بود کنار پ
 .دیرس یساله به نظر م

  ُسلفه؟یبهش م یا-
گذاشتم کف دستش، تراول را تا کرد  یتراول پنجاه کیکردم و  فمیدر ک دست

 اش زد.  یشانیو به پ دیو ب*و*س
 تخت.  التیبرو خ ،یخدا بده برکت آبج-

ود که ب یاشمش دنبال تراول فیک  یمعصوم و گونه ها یبچه با اشمها پسر
 جا گرفته بود.  گریپسر د بیدر ج

 شدم و نگاهش کردم. خم
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 .نیالبته به شرط سالمت ماش شه،یتو م بیهم نص یکیبرگردم  یوقت-
صورتش را ب انشیدر م یکی یزد و دندانها یپهن لبخند  یستکرد. د شترینمک 

 تکان دادم و وارد کواه شدم.
که از  یاز خانه ا یم ک قرق یو پستتر بچه ا دیچیدر کواه پ یغیج یصتتتدا

 دیکه اادر ستتف یآمد و پا به فرار گذاشتتتت. زن رونیگذشتتتم ب یم شیجلو
ست یگلدار شت گردن گره زده بود با جارو د سته بود و پ ز خانه ا یدور کمرش ب

 .دیآمد و تا وسا کواه دو رونیب
 کنه نسناس.  تیاکبر سالخ دمیم یاگه برگرد-

 زد. ادیتند تکان داد و فر را تند جارو
 اصغر.  اههیروزگارت س یفتیاگه به انگم ب-

ش خودم صله نگرفته  دمیرا کنار ک شد که هنوز فا و جلو رفتم. انگار متوجه من 
 .ستادیا میبودم جلو

  نجا؟یا یخوا یم یا-
ش یرا کنکاش کرد. لبخند کج میسرتاپا نگاهش سر کواه و ما نگاه  نیزد و به 

 کرد.
  ؟یکار دار یمحک، با ک نیتو ا میهترون نداراز ما ب-
سرم راپا یلحنش انقدر بدم آمد که ب از شت  نییجواب  انداختم و جلو رفتم، پ

 زد. غینازکش ج یسرم با صدا
ته ب ریو ما ز دهییپولدار جماعت، نفله فک کرده اونو ننه زا نیاز ا ادیبدم م یآ-

 م.خانو نهیجواب بده بوز ادیزورش م م،یعمک اومد
 . دیچیکه به هم زد در کواه پ یدر آهن یصدا 
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که بهمن  ییمحک بود؟ مهسا نیخنده ام گرفت، واقعًا مهسا از ا یلحظه ا یبرا
از  یدنبال دختر یو پشتتت کوه یگفت دهات یکه به من م یدنبالش بود، بهمن

 طبقه بود؟ نیا
ساختمان با آن آجرهاستادمیا دیسف یدر رنگ و رو رفته  یجلو ه ک یمیقد ی. 
خانه  نیزد. ا یکه پر از نوشته بود تو ذوق م یواریاز آنها شکسته بود و د یبعض

 . کواه بود نیا یخانه  نیمسلمًا بدتر
و اهار ستتاعت  ستتتیو دلم ضتتعف رفت، ب دیچیام پ ینیدار در ب ازیپ یبو
که تب کرده بود نشتتستتته بودم، پستترم  عادینخورده بودم و باال ستتر م یزیا

گذاشت و من بغض کردم از مظلوم  میپا یوختم. سرش را روسوخت و من س
 . تشیبودن و معصوم

سافرت و م یکی ست نه م سه گفته بود پدرش زندان ا ستانش در مدر  عادیاز دو
تب کرد و وقت ته بود، روز ستتوم  مدرستتته نرف که بب یدو روز   یم نمشیرفتم 

 . سوخت
 . دنیب یپدرش را م یودخواست و من به او قول دادم که به ز یپدرش را م پسرم

در  رونیزنگ گوشخراش تا ب یگذاشتم و صدا دیزنگ سف یدکمه  یرو دست
 . دیهم رس

شن ییپاها یصدا شت در  شد و دختر  دمیرا از پ شتم، در باز  ستم را بردا و د
 میهازننده اش اشم شیآرا ستاد،یا میبود جلو دهیپوش یکه لباس گلدار یجوان

 ره؟ م اًل عزادارند؟"اه خب نجایرا گشاد کرد. "ا
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ست بود ول نر نه از ب یشک کردم، دوباره به کاغذ و پالو نگاه کردم. پالو در
 .یاز عزادار یبود و نه نشانه ا یخبر تیتسل

  ق؟یشا یمنزل آقا-
شمها دختر سرتا پا یبا آن ا شت  سر تک یرا نگاه م میقلنبه اش که دا ان کرد 
 داد. 

  نمشون؟یتونم بب یم-
زبانش قک داد و  یرا رو یباز کرد حالم بهم خورد. آدامس صتتورترا که  دهانش

 زد  ادیموکت شده فر یپله ها نییاز پا
 زن عمو... زن عمو.-

 بودم از باال آمد. دهیشن یکه در کالنتر یزن یصدا
  ؟یکش یسودابه، ارا هوار م هیا-

 به من نگاه کرد. یگشاد یآدامسش را قک داد و با خنده  دوباره
 راش بدم؟  نتتون،یده بباوم یکی-

 باال خم شد.  یاز پله ها یسر
  ه؟یک-

 را باال انداخت. شیکرد، شانه ها ینگاهم م هنوز
 شما؟  -

 کردم به صورتش نگاه نکنم. یسع
 صدر هستم. -

 زد. ادیفر دوباره
 صدره.  گهیم-
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  ه؟یک-
 اسمش صدره. گهیدونم بابا، م یاه م-
صبح با یم شیپ نطوریا اال رفتم و پله را ب می. نستادمیا یخانه م جلو دیرفت تا 

 دستم را به اهاراوب در گرفتم.
  د؟ید یحاج خانم اجازه م-

 یکند و با مکث. باالخره ستتر پله ها  دم،یرا از پله ها شتتن شیقدمها یصتتدا
 خودش بود، مادر مهسا.  ستاد،یا یورود

  ن؟یهست یشما ک-
 یترکالن اطیکه در ح ییرفهاکرد، با توجه به ح ینگاهم م یبا کنجکاو دختر
ز ا یدادم حرف حیصتتورت دختر ترج شیگلدار و آرا یو لباس صتتورت دمیشتتن

 مهسا نزنم. 
 باهاتون صحبت کنم.  یخصوص دیاگر اجازه بد-

شد، انقدر ناگهان یمرد یصدا سرم بلند  شت   یرو از میپا دنمیکه با پر یاز پ
 افتادم. نییخورد و پا چیپله پ مین

. از مشتتت دیکک در را پر کرده بود خودش را داخک خانه کشتت کلشیمرد که ه
 . دمید یرا م دیرس یپهنش فقا سر دخترو که تا شانه اش م یبازوها

ص- صو ص یخ صو سوالس، هرا نیا ،یآبج میندر یم سو  یحرفا مال بچه 
 هس بگو و برو رد کارت.

 رنطویصحبت پدر و مادر مهسا هم ا ینحوه  یحت شد،یم شتریلحظه بهتم ب هر
 نبود.
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کرد و دستش را  نازو میبرا یشده اش پشت اشم اهیس یدختر با آن اشمها 
 پسر انداخت. یبازو ریز
 شما خودتو ناراحت نکن. -

 .دیکش رونیرا از دست دختر ب شیبازو پسر
  ؟یبکن یاه غلط یبرو تو خونه، دم در واستاد-

 زد.  یدپسر لبخند گشا یبه رو دهیشن نیانگار نه انگار که توه دختر
 اشم آقا مقداد. -

بود که من حس  بیبه من انداخت، انقدر رفتارشتتتان عج ینفرت آلود نگاه
 .دمیخند اریاخت یهستم. ب یلیتخ لمیف کی دنیکردم در حال د

 . میهس بگو مام بخند یخنده دار زیا ؟یها، اته آبج-
 کردند.  یم یرو ادهیرا جمع کردم، واقعًا داشتند ز لبخندم

 کار دارم. قینم شامن با خا-
 پهنش داد.  ینیبه ب ینیرا به اهار اوب در زد و ا دستش

بابا  هیننه ستتت و  هی نجا،یا میمانوم ندر لفظ قلم بلغور نکن واس من، خانوم-
 . یکن زیو زیواس من و دیبا یداشته باش میَ که هر حرف

بازش  قهی یمشتتک راهنیمبهوت طرز حرف زدنش بودم که حواستتم به پ انقدر
شک پله  یاالبود و از ب دهیکه لباس گلدار پوش یکنار دختر دنشیپوش ینبود. م
 نامانوس بود. دیکش یها سرو م

 با شما حرف بزنم؟ دیپس با-
 بزن و برو. -
 بگم.  تیباشه، اومدم به مادر پدرتون تسل-
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 داشت نگاهم کرد. یکم یدیکه سف زشیر یبا اشمها یا لحظه
  ؟یاز دوستاش-

  تکان دادم. سر
 نه.-
  ؟یا یپس ک-

به خودم مسلا شوم. کاش به حرف شهره گوش کرده بودم  یبستم تا کم اشم
 آمدم.  یو با او م

پدرو مادرتون رو  دید یاجازه م ت،یعرض تستتل یآقا، من اومدم برا دینیبب-
 نه؟  ای نمیبب

د. کن یرفت انگار دارد بدنم را وجب م نییبدنم باال و پا یآنچنان رو نگاهش
 .دیرا جابه جا کردم. م اًل خودش را کنار کش فمیدر خودم جمع شدم و ک رشتیب

 تو خودتو.  زیبر-
نمانده بود که من بدون برخورد با او به داخک  ییکنار رفته بود جا نکهیوجود ا با

 بروم. خودش متوجه شد و از پله باال رفت.
 باال. ایب-

را  اهشیمربند ستتپهن و ک یجز شتتانه ها زیا چیه کهیستترش و درحال پشتتت
سه پله  دمید ینم ، ردک یکیدوم را با هم  فیرد یباال رفتم. پله ها را دور زد و 

شمم به مادر و پدرش افتاد که ا س یبودند. خبر ستادهیکنار که رفت ا ودابه از 
 نبود. 
 رفتم. جلو
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 سالم. -
جلو آمد و  قینگاهم کرد، اما خانم شتتا ینیستتر تکان داد و با بدب قیشتتا یآقا

 را گرفت. میدستها
  ؟یدوستش-
شک از شمها یا سته اش بود قلبم ت یکه در ا ش ریخ  یاو مادر بود و برا د،یک

ه نه، قلبش ب ایبد، صتتالح باشتتد  ایندارد که فرزندش خوب باشتتد  یمادر فرق
 فرزندش بند است.  ینفسها

 را فشردم.  دستش
 . یهم دانشگاه-
سته کبارهی  دیعب فشیجان و بدن نح یب یاب*ر*لم کرد، انقدر محکم که از د

 بود. 
ستم ش د شتش ک شکهادیچیهق هقش پ یصدا دم،یرا پ ستم و ا شم ب را  می. ا

 کنترل کردم.
 پسر بلند شد.  یصدا 

 .نجایاومده ا یواس ا شیتیت نیا نمیبسه ننه، بکش کنار ب بمیننه من غر-
 عقب رفت.  یکم قیشا خانم

 بگه خب.  تیاومده تسل-
 زند. یپسر قلدر م نیخانه را هم نیحرف اول و آخر الحنش حس کردم  از
 که. ینگفت تویخب تسل-

 م.باش کتریجلو رفتم تا به پدر مهسا نزد یکم قیدر دست خانم شا دست



wWw.Roman4u.iR  832 

 

 یکنه ول یرو دوا نم یدرد چیگفتن ه تیدونم تستتل یمن واقعًا متاستتفم، م-
ر مورد د تستتین یمشتتکلخوام اگر یخدمتتون و البته م امیام دونستتتم ب فهیوظ
 .میهم صحبت کن یخسرو یآقا

 دفعه پسر داد زد.  کی
نکن، حاال باز بگو  نونیجماعت اطم نیبه ا گمیمن که م ؟یدیننه، د یدید-

 بگه.  تیاومده تسل
 به طرفم آمد. عیسر

منت  مکش مرگ ختیر نیو ا یخارجک نیبا ماش فه،یضع نمیب رونیبرو ب ایب-
رت نیهمبه  یفک کرد م؟یرضتتا بد یبگ یاومد  رونیبرو ب ایب ر،ینخ اس؟یضتتِ

 . نمیب
که  مینگو یزیکه ا رم،یتوانم را جمع کردم تا آرام باشتتم، که ستتر درد نگ تمام

 کند. وضع را خراب تر
 .قیشا یآقا-

 حرف بزنم، انگشتش را گرفت طرفم. نگذاشت
خوش ندارمم  ،یا کهیمرت نیکاره حستِن ا یدونم تو ا یمن اصتن نم ن،یبیب-

 . نرویبکشمش ب یکه از هلفدون اریپنبه رو از گوشت درب نیا یلبدونم و
 هیکرد و مادرش که تک یبود و نگاهم م ستادهیا نطوریبه پدرش کردم که هم رو

صتتورتش گرفته بود، از  یقرمز طرح ترمه و اادرش را جلو یداده بود به پشتتت
 خودش و دخترش است.  یمشخص بود در حال و هوا شیلرزش شانه ها
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ود آشپزخانه ب دیکه شا ییشود، سودابه هنوز از جا یاز آنها گرم نم یآب دمیفهم
 . شدیم بیو دوباره غ دیکش یسرو م

  ؟یکن یم گایبه بابا ننم ن یگفتم با من حرف بزن، واس ا ن،یبیب-
 " رمیبگ تیرضا دیقول دادم، با عادی"من به م

 . ستادمیا شیرفتم و روبرو جلو
ض- شده ر شرطتون برا رم،یبگ تیامن اومدم هر طور  شما به من بگو   یحاال 

  ه؟یدادن ا تیرضا
شتتد از حالت نگاهش. اندشتتم  د،یصتتورتم ارخ یزد و نگاهش رو پوزخند

 سودابه خودش را تو اتاق انداخت. 
 .گهید رونیبرو ب ایب دن،ینم تیمگه نگفتن رضا-

 از اشم مقداد برنداشتم اشم
سرو یبه آقا یربط چیهرتون هکه مرگ خوا دیدون یخودتون هم خوب م-  یخ

 کنه.  یآزادش م لشیزود وک ای رینداره، د
ستش ش شیر یرا رو د شتش ک  میهار ی. نگاه پدرش لحظه ادینامرتب و کم پ

 کرد.   ینم
  نجا؟یا یاومد یتو واس ا اسینطوریاگه ا-
 . یخسرو یپسر آقا عاد،یبه خاطر م-
 اوهوم.-

تاق دوازده متر زیتم ی لهیکه تنها وستت دیستتف یملحفه  یو رو رفت  بود یا
 لحن نرمش حالم را بدتر کرد.  ،یداد به پشت هینشست و تک

  ؟یآبج ینیش یارا نم-
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 تینتوانستتتم رعا یبرادر و آن پدر به هم خورد، حت نیاز آن خانه، از ا حالم
 نشدم. مانیکنم؛ از لحن تندم پش

 راحتم، خب؟  ینطوریهم-
 یول مشیما نذاشتتتت، ما که رونده بود ع*و*ض*ی آبرو واس یاون دختره -
 آخرش بود. گهید نیا

  د؟ید ینم تیارا رضا د،یخب، شما که به قول خودتون طردش کرده بود-
جان نطوریهم ا،یخوب زرنگ- فت و م فدون یاون پستتره  یم  یفوفولو از هل

  ؟یکه ا رونیب میبکش
 دهیند آدم نیتر از ا فیاحستتاس کردم. ک  میدر تخم اشتتمها یرا حت حرارت
بدتر کرد. ستتر یزیپدر و مادرش هم ا یحت نکهیبودم، ا  عینگفتند حالم را 

 فیکواک ک پیرا از ز سیو خودنو دمیکشتت رونیب فمیدستتته اکم را از ک
 درآوردم.

   سم؟یاقدر بنو-
 . ستادیبرق زد، بلند شد و ا شیاشمها

 کرمته. یهر ا-
 بد بدنش بدتر شد.  یتر شد و حالم از بو کینزد

بعد من اک رو  یدیم تیرضا یایاالن م نیشما هم سم،ینو یرقم رو ممن -
 .دمیبهت م

 یبست و تو فلنگو میداد تیاگه رضا ه؟یبه گمونت ما گوشامون مخمل ،یتیتیر-
  ؟یا
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ضا اگر من اک رو دادم- شما ر من  ،یاعتماد کن یمجبور ؟یا ینداد تیو 
 م. کن یراحت باشه فرار نم التیتا خ امیهمه جا باهات م

 کند.  یدانستم قبول م یفکر کرد و من منتظر ماندم، م یکم
 .سیبنو-
 اقدر؟-
 .ینیبیب رشویخ ونیلیدو م سیبنو-

. آماده کرده بودم نیاز ا شتتتریب یلیخ یرقم ینگاهش کردم، خودم را برا ناباور
 .دمیبا تعجب پرس

  ون؟یلیدو م-
 اونه نزن ،یآبج سین ادیز-

  نوشتم و اک را برگرداندم طرفش ونیلینج مرا برداشتم و پ سیخودنو در
 .میبر فتیراه ب ون،یلیم پنج نیا-
  س؟یکه تو کارت ن یکلک ملک نم،یارا پنج تا، ب-

 تنها فرد عزادار خانواده. یرو دیارخ نگاهم
و اون  یریکم آروم بگ کی دیشتتا یکنه ول یبه خاطر مادرت، پول آرومش نم-
 نه. ک یبتونه راحتتر عزادار چارهیب

 رو برگرداندم. اریاخت یبود که ب فیاش انقدر ک  خنده
 رفت. نییپله ها پا از
 .میبر فتیرا ب-
 .ادیپدرتون ب دیبا-

 به پدرش کرد.  رو



wWw.Roman4u.iR  836 

 

 بابا. فتیرا ب-
×××× 

 کتریزدبود به من ن دهیبهمن را ند ینشستم و دستش را گرفتم. از وقت عادیکنار م
شنه  س انقدر  یمحبت بود ول یشده بود، ت ستن تر ا و بود که روزه دهیاز دل ب

 .رمیرا با او گذراندم تا اجازه بدهد فقا دستش را بگ یادیز یساعتها
شتتد که در  کیآمد و انقدر به او نزد دنشیبهروز به خواهش من اند بار به د 

را کنار زده و  دهیکه به دو خودش کشتت یا لهیپ یمدت کم حس کردم کم نیهم
 هروز شدم. ب ونیبار دوم مد یمن برا
 نشست.  عادیم گریطرف د بهروز

  ؟یدار یبابا برسه، اه حس دیکم کم با گهید-
 نگاهش کرد، هنوز هم نگاهش سرد بود.  عادیم
 دونم.  ینم-

سر حداقک  د،شیهم کالم م هیداد، با بق یجواب م عیانقدر حالش بهتر بود که 
ساعتها ینم رهیخ ییبه جا یبه مدت طوالن گرید  را در اتاقش یترکم یماند و 

 کرد.  یسر م
ست ول یم یکرد و گوشه ا ینم یخانه بود، هر اند باز اطیدر ح شتریب ش  ین

 کردن خودش در اتاق بهتر بود.  یاز زندان
 لبخند زد.  بهروز

 . یدون ینم یدون یخوبه که م-
 نگاهش کرد.  گنگ
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  ؟یا یعنی-
 من نشست.  یرو داد و مهربان نگاهش کرد. نگاهش باال آمد و هیتک بهروز

که ا یها نم یلیخ- مه ا یدونن، فکر م یرو نم یزیدونن   یرو م زیکنن ه
 .ستیاصاًل به نفعشون ن نیدونن و ا
 نشست.  عادیم یدوباره رو نگاهش

بابات اومد خودت متوجه  یوقت ،یکه از حستتت خبر ندار یدون یتو م یول-
 .یشیاحساست م

ست نه م یکردم رو حس ست برا یم عاد،یصحبتش با من ا سر ده کی یدان  پ
 . ستیطرز حرف زدن اصاًل قابک درو ن نیساله ا

 .دمیشن اطیرا از ح هیسم یحال مرور جمله اش بودم که صدا در
 . دیخدا رو شکر که آزاد شد د؛ییآقا، بفرما دییبفرما-
از شد و . در بستادمیشد، دستش را گرفتم و کنارش ا رهیو به در خ ستادیا عادیم

سم ست م هیاول  شد د شد. بهمن که وارد  سفند دود کن وارد خانه  در  عادیبا ا
 عادیم یتاب پستترم. نگاه بهمن رو یقلب ب یبرا دیدلم پر کشتت د،یدستتتم لرز

سر یکم عادیماند و م شها عیعقب آمد. بهمن  شده بود  آورد،را در شیکف الغر 
 . دیرس یصورت الغرش درشت تر به نظر م انیم شیو اشمها

 .تادسیپشت سر من ا عادیم ستاد،یا شیجلو یبود ول عادیتاب م یآمد، ب جلو
 گفتم عادیبهمن سوخت، خم شدم و آرام در گوش م یبرا دلم

 بابات دلتنگته.-
 عادیقدم جلو آمد. بهمن دستتتش را دراز کرد و م کیمکث کرد و بعد  یکم

 دست کواکش را در دست بهمن گذاشت. 



wWw.Roman4u.iR  838 

 

 مقاومت نکرد و جلو رفت.  عادی. مدیرا جلو کش عادیم یزانو زد و کم بهمن
 تنگ شده بود پسرم.  یلیدلم برات خ-
که در قلبم حس کردم تمام احساسش را درو  یاز بغض یجواب نداد ول عادیم

 کردم. 
ست، فقا تو م ؟یبابا رو ب*ر*ل کن یخوا ینم- سته   یتون یبابا دلتنگته، خ

 . یآرومش کن
به خوب گریقدم د کی عادیم قدر تالش م یجلو رفت،   یحس کردم بهمن ا

 کند که ب*ر*لش نکند. قلبم به درد آمد. 
صله اش را از ب عادیم ستها نیفا ست.  عادیم یپهلوها یبهمن رو یبرد، د ش ن

شتتدن بهمن ممنون  یتوانستتتم از زندان یشتتکستتت م یم عادیاگر مقاومت م
 باشم. 

سوز که جگرم آ د،یچیاش پ هیگر یصدا کبارهی فت. تش گرانقدر دردناو و پر 
دور گردن بهمن حلقه شتتد و انقدر  شیقلبم گذاشتتتم، دستتتها یدستتتم را رو

 ترسد.  یمحکم ب*ر*لش کرد که انگار از رفتن دوباره اش م
 بابا-

 .دیگردنش را ب*و*س د،یچیپ عادیبهمن دور بدن م یدستها
 جون بابا، عمر بابا.-

لو قدم ج کی د،یاینفستتش بند ب دمیهق هقش انقدر بلند بود که ترستت یصتتدا
 . دیرا گرفت و کش نمیرفتم تا از بهمن دورش کنم که بهروز آست

 کنه، براش خوبه. هیبذار گر-
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 کردند.  یزدم، انگار داشتند قلبم را تکه تکه م هق
 .رهیگ ینفسش م-
 .رهیگ ینم-
 عادیو م ختیر یم عادیگردن م یبهمن رو یو نگاهشان کردم، اشکها ستادمیا

شتتود.  یوقت از او جدا نم چیبود که فکر کردم ه دهیآنچنان به بهمن استتب
 اش.  یوابستگ نهمهیاز عالقه اش به بهمن، از ا دمیترس دم،یترس
ستم م یاطور م من شت،  یرا از بهمن جدا کنم وقت عادیتوان ستش دا انقدر دو
  د؟یترس یاز دست دادنش م یانقدر برا یوقت
 نیریشتت یرو دی. نگاهم ارخبند آمد میماندم، اشتتکها رهیمبک افتادم و خ یرو

رد، ک یم هیپستتر و نوه اش گر یداده بود و پا به پا هیتک یجون که به در ورود
سرو یآقا یرو شق یخ شار م قهیکه   ق،یکه دق نیمب یرو تاً یداد و نها یاش را ف

 کرد.  یخواند نگاهم م یکه انگار فکرم را م یطور
ک بست. ارا حس انگ شد و پل شیموها انینگاهش کردم، دستش م عاجز

 است؟ دهیکردم او هم م ک من ترس یم
××××× 

 جون. نایکنم آو یخواهش م-
 . اکار کنم، قبول کردن درخواستش ممکن نبود دیدانستم با ینم
 که اقدر کار دارم. انهیبابات تو جر ام؛یتونم ب یپسر خوبم، من واقعًا نم-
 .گهید دیایروزه، بتونم ازتون خواهش کنم، فقا دو سه  یبابا خودش گفت م-

 شده بود نگاه کردم.  رهیکه به من خ یب یتخت نشستم و به ب یرو کالفه
 جان بذار تا فردا فکر کنم، باشه؟  عادیم-
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 بود، دلم گرفت.  دیناام شیصدا
 نه.  ایتونم کارهام رو سر و سامان بدم  یم نمیبذار بب-
 باشه.-

 ماندم.  رهیخ واریرا که قطع کردم به د یگوش
 بچم؟  گهیم یا-
 باهاشون برم. گهیخوان برن شمال، م یم-

 که کرد نگاهش کردم. سکوت
نجام تونم ا یکه از من خواستتته و نم هیزیا نیاول ،یب یبچه بغض کرده بود ب-

 بدم.
  ؟یخواد بر یخودت دلت م-

از  ردیرا بپذ یزیا نیان یب یممکن استتت ب نکهینگاهش کردم، فکر ا مبهوت
 محاالت بود. 

 با وجود بهمن امکان نداره.  یخواد باهاش برم ول یومه که دلم ممعل-
 گذاشتم. میزانوها یتخت جمع کردم و سرم را رو یرا رو میپاها

تا یدلم م- ند ،یب یب میبر ییخواستتتت دو ب*ر*لش  دمش،یمن درستتتت 
 نکردم، بوش نکردم.

 .دیکش میموها یرا رو دستش
 رم.کنه دخت یم گایکه خدا به دلت ن یبه حق عل-

 رهیخ ستمیکوب یدستتش گذاشتتم و به تابلو یرا گرفتم و گونه ام را رو دستتش
 ماندم. 
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 دوست داره.  یلیبهمن رو خ ،یب یدونم ب ینم-
  ؟یبر یخوا یم-

 دستش گذاشتم و نگاهش کردم. یام را رو اانه
 . یب یامکان نداره ب-

را رها  تشداده بود برداشت. دس هیرا که به تخت تک شینگاهم کرد، عصا یکم
 کردم.

 .یبه نظرم بهتره بر-
 ...یب یب-
 . دیکش شیموها یو دستش را رو ستادیا نهیآ یروبرو 

 دل اون بچه رو نشکن. ،ییجا یمسافرخونه ا یبرو هتل-
صالً  س ا شاد دهیبه فکرم نر  نییرا با تمام وجودم حس کردم. از تخت پا یبود، 

 و از پشت سر ب*ر*لش کردم.  دمیپر
 ت برم من. آخ قربون-
 زنه. یحرفا نم نیخدا نکنه دختر، بچه که به مادرش از ا-

 چیکه ه یآرزو بود، حسرت میبودن برا عادیفشارش دادم. سه روز کنار م محکم
 نکرد. میوقت رها

 بچه. یکستیاستوخونامو ش-
 را کمتر کردم. میدستها فشار

 ذوق زده ام خب.-
 . دیگونه ام کش یرا رو دستش

 ر،یخوب گوش بگ گمیم یزیا هیفقا -
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 .دیبودنش نشدم. دستم را کش یبود که متوجه جد عادیحواسم به دنبال م انقدر
 باتوام-
 ؟یب یجانم... جانم ب-
 داد. هیتک شیروبرگرداند و به عصا نهیآ از
 .یزندش کن دیبهمن مرده، نبا د،یانگ ننداز تو قبر خورش-

 نگاهش کردم.  رهیکم رنگ شد، خ یشاد
تاوانش رو  دیاون من رو کشتتتت و با ،یب یمن نمرد ب یوقت برا چیبهمن ه-

 پس بده. 
 تخت.  ینشست رو دوباره

  ه؟یتاوونش ا-
ساده بود ول یزیکردم، به ا فکر سرم بود فکر کردم.   ی، برامن ینه برا یکه در 

 هم سخت بود. قهیاند دق یبه اندازه  یکه تحمک کردن بهمن حت یمن
 راحت باشه. لتونایخ ست،یمتوجه من ن یضرر-

ه به ک نطوریبلند شد و هم شیانداختم. از جا نیینگاهم کرد که سرم را پا انقدر
 رفت گفت یطرف در م

شده  یول یریگ یروزتو م ،یخون ینماز م س،ین ایدن نیا یهمه ا- فراموشت 
 باش. اتینگران اون دن نه؛یب یخدا م نهینب یشکیه

×××× 
 نییرا در آوردم و پا میت کنم، کفشتتهانتوانستتتم در مقابک وستتوستته ام مقاوم

 شلوارم را تا زدم.
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شتها  س میانگ سه فرو رفت ح شم  زیرخوت انگ یکه در ما وجودم را پر کرد. ا
 بامداد سپردم.  میرا باز کردم و آ*ر*و*شم را به نس میبستم و دستها

 یها باز ماسه انیرا م میپا یانگشتها دم،یکش نهیرا به س ایدر یتمام وجود بو با
 یو هوا دیچیدورم پ می. دستتتهادمیدادم. اشتتم باز کردم و دوباره نفس کشتت

 گرفتم. در آ*ر*و*ش دادیام را م یکودک یکه بو یمرطوب
از ساحک قرار داشت و حداقک دو  یسه متر یکه به فاصله  یسمت صخره ا به

 از آب بود رفتم. رونیمتر ب
ه دور یبایصتتبحگاه حس زبودم، تن دادن به آب ستترد  ایمن دختر جنگک و در 

 فرو ایآب در انیم میتا بن موها یب یکردن خاطراتم را داشتت، در آ*ر*و*ش ب
 خواباند.  یم اینرم بر بستر در یمرا م ک بالش یب یرفت و ب یم

بدنم از حس  یرا در دستتت گرفتم و پا در آب گذاشتتتم، لحظه ا میکفشتتها
ر آب بودم، موجها آرام به رفتم. حاال تا زانو د شیپ عتریستتر د؛یلرز شیستترما

 گشتند.  یخوردند و برم یم میپاها
 آب موج زد.  ریز میانعکاس انگشتها دم،یآب کش یرا رو دستم

 گرید پرش کیو با  دمیصخره گذاشتم و خودم را باال کش یرفتم و پا رو جلوتر
 یکرده بودم و تمام بدنم کوفته بود ول ینشتتستتتم. تمام شتتتب رانندگ شیرو

 بگذرم.  مشیو نس ایدر یبا بو یل از هم آ*ر*و*شنتوانستم د
 چیه شتتدیم دهید یکه از دور به ستتخت یقیقا ی هیاطراف نگاه کردم جز ستتا به

رم س یکرد، کم یباز میبا موها میشانه ام انداختم و نس یکس نبود. شال را رو
 داشت.  ییآشنا یبو میموها انیرا عقب بردم و آرام تکان دادم. رطوبِت م

 حس کردم.  میتم و هجوم اشک را پشت پلکهابس اشم
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 آب نیزم نیجا تعلق نداشتتتم، نه به ا جیبودم و به ه ایدختر جنگک و در من
 نایوبه آ دیکه در آن از خورش یتهران و نه به کشور یگرفته، نه به شهر دود زده 

 شدم.  کیتبد
ا و ج چیداشتتت که مال من بود و من مال ه یخاطرات میشتتهر، هر خاو برا هر

 کس نبودم. چیه
ناام یبهمن یعنیکس  چیه به شتتهر د نجایرا از ا دیکه مِن  ند و  برد و  یگریَک

مالم کرد. ه گد کاب*و*س  انیکه م ینیمب یعنیکس  چیل غوطه خوردنم در 
را  نایکه آو یعادیم یعنیکس  چینخوردنم. ه سیخ یشتتد برا یبانیبهمن ستتا

 دانست.  ینم زیا چیه دیدوست داشت و از خورش
که بتوانم دوره اش کنم و  یو نه استتم نینه ستترزم یعنیجا  چیکس و ه چیه

 . من است یایشخص مال من، دن نیا نجا،یا میو بگو ندیلبخند به لبم بنش
کرد.  یم یبیکه دو استتم داشتتت و با هر دو غر دیخود خورشتت یعنیکس  چیه
 یتاب مآرزو که در دلم  کیاستتم پر رنگ بود،  کیکس تنها  چیه نهمهیا انیم

 وزریکه د ینیکنارم نباشتتد، همراهم نباشتتد، مب یکه روز شتتدیخورد و باورم نم
 بود. میناله ها کیگاهم و امروز دل هیتک

شتم، المپها میزانوها یرا رو سرم ساختمان بزرگ هتک کم کم خاموش  یگذا
ش شد و من هنوز م دیشد. خور بودم که  ینیآ*ر*و*ش مب انیطلوع کرد و روز 

 .دمیجنگ یم میکسها چینبود و با ه
آب آرام به سمت ساحک رفتم.  انیصخره سر دادم و از م یتن خسته ام را از رو

 . دمیپر ماسه ام را در کفش فرو بردم و خودم را به سمت هتک کش یپاها
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و در حال ارت زدن  ستتتادهیستترپا ا یمشتتک ی لهیهتک با بلوز قرمز و ژ دربان
 بود. 

 ...دیببخش-
ر د ییطال ی رهیدستتتگ ید، به طور خودکار دستتتش روارتش پاره شتت عیستتر

ارتش را هم پاره  میکند که همان نخواستتت بازش  ینشتتستتت، م یا شتتهیشتت
 کردم.

 تونم پاهام رو بشورم؟  یکجا م-
 که کنار استخر بود اشاره کرد.  یکواک قیقدم جلو آمد و به سمت آالا کی

 .قهیآب پشت اون آالا ریش-
ستن پاها بعد ش یشلوارم اکه م نییسمت هتک رفتم، هنوز آب از پابه  میاز 
 نگاهم کرد و در را باز کرد. اریدربان هوش نباری. اکرد

 .دیخوش اومد-
 ممنون.-

سال هتک خلوت بود ول نیشدم، در ا وارد سه روز  یم یموقع از  ستم فقا  دان
 . دیآ ینم رمیاتاق گ گریکه بگذرد د

ود. امدان کواکم را کنار کمد راحت ب بیعج ایرو به در یتخته  کی اتاق
 رفتم.  ایرو به در یدر گذاشتم و به سمت پنجره  کی

ش ییدر تنها یکم شییجمع هم تنها انیم یوقت ستیبد ن دنینفس ک دت . به 
 کیرا گذاشتتتم بعد از  عادیکردن م ریخواب آلود بودم، تماس با بهمن و غافلگ

 خواب دو ساعته. 
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م خواست ینم زیا چیاز خواب ه شیبرداشتم، پ را باز کردم و حوله ام را امدان
 . یشرج یجز شستن بدنم از رطوبت هوا

و  دمیپتو خز ریز ،یب یبه ب دنمیو خبر دادن رستت یا قهیدوش ده دق کیاز  بعد
 را خاموش کردم. یگوش

بود، فکر کردم خواب  بیعج میبرا ایدر یصتتدا دنیشتتن یداریخواب و ب انیم
 نیآمد که به رامستتر آمده ام و ا ادمیشتتم باز کنم ا نکهیاز ا شیپ یول نمیب یم

 . استیدر یواقع یصدا،  صدا
شم باز کردم و در اول با سمت گوش نیشوق ا ستم به  ا ام رفت. هو یحرکت د

 یگوش یساعت رو دنیانقدر گرفته بود که حدس زدن ساعت ممکن نبود. با د
دو بعد از ظهر بودم و االن ستتاعت  دهی. ستتاعت هفت خوابدیباال پر میابروها

 بود. 
 عادیبودن با م یرا برا یا قهیدق یخواستتتم حت یآمدم، نم نییاز تخت پا عیستتر

 بودم.  دهیاز دست بدهم و حاال هفت ساعت خواب
 یاز ستترم بپرد. به شتتدت گرستتنه ام بود ول یجیرا ماستتاژ دادم تا گ میاشتتمها

 داد بوق بهمن جواب نیصحبت کنم. با دوم عادیدوست داشتم اول با م
 سالم.-
 سالم.-

 کرد و مکث کردم. مکث
 افتاده؟  یاتفاق-
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 یهمراه شتتتدن با آنها آمدنم به رامستتر به ذهنش هم نم یاز مخالفتم برا بعد
 . دیرس

 . نمیرو بب عادیخوام اگر ممکنه م ینه، من اومدم رامسر و م-
 انقدر خوشحال بود که تعجب کردم. شیصدا شیپ یا قهیدق برعکس

  د؟ییواقعا؟ کجا-
 هتک ... -
 .دی... صبر کندیصبر کن-

 و دست پااه شدنش یام گرفت از شتابزدگ خنده
 افتاده؟    یاتفاق د،یحاال شما بگ-
 خوشتر از حضور شما؟  یاه اتفاق-

 را بستم.  میخورد، با حرص اشمها چیپ دلم
  د؟یناهار خورد-
 نه. -
 یبرا دید یاجازه م م،یدو ناهار نخور میاومد ایاالن از کنار در نیما هم هم-

 هتک؟  میایناهار  ب
 آورد.  نییرا پا شیسمت کمد رفتم تا لباس عوض کنم، صدا به
 . گمینم عادیبه م یچیه-

 لبخند به لبم آورد.  عادیم یبهت زده  یاهره  دنید تصور
 منتظرم.-
 .میدیما هم رس دیتا شما ناهار رو سفارش بد-

 کرد. یدست شیدارد که پ دوست ییاه غذا عادیبپرسم م خواستم
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 جوجه کباب، من...  عادیم-
 شدم به شب رستوران منحوس، آرام لب زدم. پرت

 انجه. -
 حرف را عوض کردم. عیکرد و من سر سکوت

 منتظرم.-
 .گهیساعت د مین-

 کرده بود.  رییتغ یلیاند ساعت خ نیهتک شدم، در هم یوارد الب
 یوشتتده بود ب دهیا یرگ در الببز یا روزهیف یکه با ظرفها یبزرگ نیستت هفت

به اول فرورد نده بود  ما با خودش آورده بود. پنج روز   یو من کارها نیبهار را 
 گذاشته و به سفر آمده بودم.  حانهیشهره و شهروز و ر یشانه  یشرکت را رو

س کنار ش ستادمیا نیهفت  ست ک سنجدها،  دمیو د س نیاول ادیبه  در  نیهفت 
 یمغازه  کیو آخر در  میگشت نیهفت س کیوز دنبال وساافتادم که سه ر ایتالیا

 .میکرد دایشهر پ نییپا
 یب عادیم یشد، دلم برا دهیاز مرور خاطرات لبخند به لب آوردم که دستم کش 

 رفت.  میسر و صدا
  د؟یاومد یجون، ک نایآو-

 .دمیرا ب*و*س شیشدم و موها خم
 .زمیصبح عز-

 ردم.ک کشیبه خودم نزد یرکم بود، کمپس یاوج شاد نیبرق زد و ا شیاشمها
 .عادیم دنیا یقشنگ نیاه هفت س نیبب ایب-
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 که در اشمم افتاد رو برگرداندم. یفیبا نور ضع ستاد،یا کنارم
 آورد و به طرفمان آمد. نییرا پا یبا لبخند گوش بهمن

 ثبت بشن. دیبا بایلحظات ز-
کاش مجبور نبودم  کاش ها بودم،  با پستترم تن کاش  با م یبرانبود،   عادیبودن 

 حضورش را تحمک کنم. 
 سخت بود.  میمرد برا نیا یبرا یلبخند زدم، ظاهر ساز یسخت به
 سالم.-
 زد. یجنتلمن مآبانه اش دلم را به هم م یَسرخم کرد، ژستها 

 بانو دیسالم، خوش اومد-
 . روبرگرداندم

 ممنون.-
 من زوم شد.  یبه اطرافش انداخت و دوباره رو ینگاه

 رستوران؟  دیرفتن-
 ناهار رو سفارش دادم.  یول نییتازه اومدم پا-
 . دیشک رونیرا ب یسدر دیمخمک سف یصندل م،یهم به سمت رستوران رفت با
 . دییبفرما-

 جابه جا کردم. یکنارم را کم یو صندل نشستم
 جان.  عادیم نیبش-

صرف غذا من به م میروبرو بهمن ست، تمام مدت  ش س عادین به  و بهمن دمیر
 من نگاه کرد. 
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 نهمهیحواستتش به من بود اعصتتتابم متشتتنج بود. ا نکهیحالت نگاهش، ا از
 را عقب زدم.  یآخر را که خوردم صندل یقاشق  اوردم،یاش را تاب ن یکینزد

 گردم. یبرم-
سرو به شت سیسمت  شدم در را به هم کوب یبهدا ستهدمیرفتم، وارد که   میا. د

نگاه کردم. انعکاس نگاهش را در  نهیستتتون بدنم شتتتد و در آ ییلب روشتتو
 .دمیرا شن میدندانها یصدا دم،ید یم میاشمها

 یلینبود خ عادیانقدر متنفر که اگر به خاطر م ،یازت متنفرم بهمن خستترو-
 ...شیوقت پ

 "  ش؟یکشت یم ؟یا شیوقت پ یلی"خ
آب فرود آمد. از درد و  ریشت یانقدر عاجزم دستت مشتت شتده ام رو نکهیا از

 .دمیکش قیاشم بستم و نفس عم یتلخ
 هم هست" عادیجز بهمن م رونی"اون ب

 یآب از رو یآب را باز کردم، اند مشت آب سرد به صورتم زدم. اکه ها ریش
 . ختیشالم ر یصورتم رو

شمها یکم صنوع اهیس یعقب رفتم و به ا  یشمی یام نگاه کردم، دلم برا یم
 نگاهم تنگ شده بود.

 "شه؟یخودش تنگ م یدلش برا ی"مسخره ست، ک
 آب را بستم.  ریو ش دمیکش قینفس عم اند
غذاخور وارد به  یجلو عادیکه شتتتدم بهمن و م یستتتالن  ند،  در منتظر بود

شان رفتم. م ستها عادیسمت ستم را گرفت و بهمن به د فکر  ماند. در رهیخ مانید
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شتم. خاطراتم م نیبود و ا ست ندا گفت هر وقت بهمن به فکر  یحالتش را دو
ضرر  بهنقشه ها  نیهم ا شهیاست و هم ینقشه ا دنیرود مشغول کش یمفرو 

 .شدیمن تمام م
 به سمت سالن رفتم.  عادیدست در دست م

  م؟یکجا بر یدوست دار-
 دستم را فشرد، محکمتر دستش را گرفتم. یکردم کم احساس

 دونم.  ینم-
 فکر کردم و تمام مدت بهمن در سکوت به ما نگاه کرد. یکم

 بازار؟  میرب یایم-
بدش  دیدر هم رفت، مرد کواک من م ک اک ر مردها از بازار و خر شیابروها

 آمد. یم
 دیکم خر کیخوام  یبرگردم، م دیبا گهیمن دو روز د یرو بخوا قتشیحق-

  ؟یو نظر بد یایب یبخرم، دوست دار یکنم و اند تا سوغات
 کنترل کنم. باز نشده بود، نتوانستم لبخندم را شیابروها یگره  هنوز

ات حرف نداره،  قهیسل یعنی نیمن از اتاقت خوشم اومد، ا یدوست کواولو-
  ؟یایخواهش کنم باهام ب شهیم

 نگاهم کرد.  قیسمت رفت و دق کیبه  شیپسرم را گول زد، لبها شدینم
 . ستیمن ن ی قهیاتاقم سل یول امیم-

ستم را  ال اریاخت یضعف رفت، ب شیبرا دلم  و آنها را به همبردم  شیموها ید
 ختمیر

 هم گذاشتم. یرا رو میو با تعجب نگاهم کرد، کف دستها برگشت
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 ببخش باشه؟ دلم ضعف رفت خب. -
 کیکرد  یرا مرتب م شیموها کهیلبش نشتتستتت و در حال یکم لبخند رو کم

 . دمیدستش را جلو آورد، دستش را گرفتم و ب*و*س
 .میبزن بر-

 .دمیرا شن شیصدا میم که دور شدحواسم به بهمن نبود، دو قد اصالً 
  گه؟ید دید یبه منم م یهمراه یاجازه -

 برگردم سرم را تکان دادم.  نکهیبودم، بدون ا نااار
 بگه. عادیم یهر ا-
 شد. کیبرگشت و به بهمن نگاه کرد و بهمن لبخند زنان نزد عادیم
 آقا؟  دید یاجازه م-
 را در دست بهمن گذاشت.  گرشیدست د عادیم
 .ستین یا گهید یقول خودت ااره به -

×××× 
خواب آلود را ب*ر*ل گرفته  عادیم کهیرا آرام باز کردم، بهمن در حال الیدر و

 . بود وارد شد و با سر تشکر کرد
 به طرف باال گرفتم. راانگشتم

 اتاقش باالست؟ -
سر تکان داد، از م باز شک یمبلها انیهم  شدم و پله ها یارم م را  یاوب یرد 

 اوبها سکوت را شکست، آرامتر باال رفتم. ی رفتم، صداباال

http://www.roman4u.ir/


 853 فردا زنده میشوم

. مستتتادیدر را باز کردم و ا ستتتاد،یا شیبهمن به طرف اتاق دوم رفت و روبرو 
 را باز کرد و زمزمه کرد  شیاشمها عادیتخت گذاشت و م یرا رو عادیم
 جون. نایآو-

 . دیدست کش شیو به موها دیخند بهمن
 پسر.  ریکمر درد گرفتم ش یشد نیسنگهستن، شما بخواب که انقدر -
در  و از دیرا کشتت شیبود، رو دهیخواب عادیجمله اش تمام شتتود م نکهیاز ا شیپ
 آمد و آهسته در را بست. رونیب

 خسته شد.  یلیخ-
 زود خوابش برد.  یلیخ-

 جواب داد.  میآمد یم نییاز پله ها پا کهیحال در
ک ساعت قب میکرد تا ن یباز از هشت تو ساحک داره،یاز ساعت هفت صبح ب-

 از تماس شما، بعد هم بازار و پارو و دوباره ساحک خسته اش کرد.
 مبک گذاشته بودم برداشتم.  یرا که موقع ورود رو فمیطرف مبک رفتم و ک به
 بود. یشما من رفع زحمت کنم، شب خوب یبا اجازه -

 آمد.  جلو
و اگر به  دیمن و پسرم رقم زد یرو برا ییبایازتون تشکر کنم که روز ز دیمن با-

 .دیرو کامک کرد یشاد نیا دیخواهشم جواب رد ند نیآخر
 نگاهش کردم.  کنجکاو

 .دییبفرما-
 یاز شتتما نم یادیز زیفنجون قهوه مهمونتون کنم؛ در واقع من ا هیخوام  یم-

 . میبا هم آشنا بش شتریخوام ب یدونم و م
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 واب دهم.که نگذاشت ج دیمخالفت را در نگاهم د رنگ
 . عادیبه خاطر م-

سرش هم برا یحت ستفاده م یاز پ سوءا صدش  ساعت  یکرد، نگاه یمقا به 
 گذشته بود. ازدهیانداختم، از 

 خواستم؟" یرو نم نیکنم، مگه من هم یباال آوردم " ارا مخالفت م سر
 لبخند جلو رفتم.  با
 حتمًا.-

 اپن و کواک کنار سالن رفت.  یبه سمت آشپزخانه  عیسر
صو یرو شستم و به ت سرو ریمبک ن نگاه کردم که در قاب اوب  یآقا و خانم خ

 زدند.  یگردو به هم لبخند م
که از  یخستترو یآقا یدور تا دور هال، با وجود ورشتتکستتتگ دینگاهم ارخ 

 یالیو نیرا از دستتت داد، باز هم داشتتتن ا زشیستتر بهمن همه ا یصتتدقه 
 کواک از معجزات بود. 

س و ینقره ا ینیس با شد و  سالن  شت زیم یرا رو ینیدو فنجان قهوه وارد  . گذا
 را کنارش.  ریش وانیگذاشت و ل میجلو یفنجان

 نه.  ای دیکن یم کیم ریدونستم قهوه رو با ش ینم-
ته هف ایتالیکه در ا یبودم و اه زمان رانیا یعمرم قهوه نخورده بودم، اه وقت تو

شتتوند که  مفینتوانستتتند حر میرفت یم ایبه تر نیبا آرزو و بهروز و مب کباری یا
 به آن لب بزنم. یحت

http://www.roman4u.ir/


 855 فردا زنده میشوم

قهوه لذت  یها از بو یلیبود که خ بیعج میآمد و برا یقهوه هم بدم م یبو از
 لبخند زدم.  یبردند. به سخت یم
 ممنون.-

 پا انداخت.  یمبک نشست و پا رو یرا برداشت و رو فنجانش
 خب؟ -

شتم و به  یفنجانم را برم کهیحال در  یمقاومت م دنشییشدت در مقابک بودا
 کردم نگاهش کردم.

  ؟یخب ا-
 من اصاًل. یول دیدون یاز من م زهایا یلیشما خ د،یاز خودتون برام بگ-

سع کینزد میرا به لبها فنجان شم به ا یکردم و   دیام نیکردم از دهانم نفس بک
 تندش نباشد.  یکه مزه اش م ک بو

 شهره.  نیک تولدم همو هشت ساله، مح ستیصدر، ب نایآو-
 شد. قتریباال رفت و دق شیابروها

 و با مدرو دکترا برگشتم.  ایتالیرفتم ا کیتحص یادامه  یبرا یمدت-
 یلب فنجان نشست و برا یگذاشت. لبم رو زیم یخورده اش را رو مین فنجان

  در هم رفت. می. تلخ بود، انقدر تلخ که ابروهادمیبار طعم قهوه را اش نیاول
 .ختمیمن طبق عادت شکر نر د،یزیبر شکر-

 گذاشتم.  ینیرا در س فنجان
 خب؟ -

 در دستم بود که جوابش را دادم. شکرپاش
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تا وقت- مادرم فوت کردن و من  پدرو  ندم،  به ا یتک فرز ب ایتالیکه  ا رفتم 
 کردم. یم یمادربزرگم زندگ

 و با قاشق کواک هم زدم.  ختمیشکر در فنجان ر یکم
 و حاال؟ -

شق که گاه یصدا شته ام  یخورد رو یفنجان م ی وارهیبه د یقا صاب ندا اع
 انداخت. یخا م

 . نجاستیکنم، مادربزرگم هم یم یدر حال حاضر تنها زندگ-
 .از دهانم دنیقهوه و نفس کش یباز بو و

 داد. هیفنجانش را برداشت و دوباره تک
 .دیهست یدختر موفق-
 بخورم.  یاگرفتم قهوه را با هر مزه  میتصم نباریا

که فقا زخم زده بود به  یبود نگاه مرد ایو گو قیو نگاهش کردم، عم دادم هیتک
 قلبم.

 .دیشا-
 گذاشت.  زیم یاش را رو یخال فنجان

باورم نشتتد شتتما همون خانم  دمتونیبار د نیاول یبرا ینه، حتمًا. وقت دیشتتا-
 ش داره.رو در کارنامه ا یو کار یلیتحص یتهایکه اون موفق دیباش یصدر

 لبخند نگاهش کرد.  با
  ؟یخسرو یبوده آقا بیارا انقدر به نظرتون عج-

 خم شد. یکم
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 بهمن. -
 شیحالم خراب رنگ نگاه و تن صتتدا اقمیرفت، با تمام اشتتت یم شیپ داشتتت

 شد. 
 " یبهمن خسرو ادیبهت م شتریکردن ب ری"تحق

 باشه، بهمن. -
 تر شد. قیو عم قتریداد و دق هیلبخند تک با
 . دیکن شیبرام معن دمیم حیکه ترج دیگفت یزیمالقاتم ا دیاومد یوقت-
 من بود که در لفافه عنوان کردم. یدانستم اشاره اش به اشم انتظار یم قاً یدق

صم نییرا پا سرم صدا میانداختم؛ وقت ت سرم پ نیمب یبود.  نتقام رو "ادیچیدر 
 نیالن بهترا ،یشتتهره "مگه دنبال فرصتتت نبود ی" صتتدایدوستتت دار شتتتریب

 زمانه" 
صدا اتی"به فکر اون دن یب یب یصدا ض یباش"   هیتا ته  دیوقتها با یبهروز"بع

 " یریتا آروم بگ یبر هیقض
 و سر بلند کردم.  دمیکش قیعم نفس

 همه اشم انتظارتون بودن. -
 وقاحت و صراحتش جا خوردم.  از
 نه؟  ای دیشما جزء اون دسته بود-

 خم شدم.  یگرفتم، کم میت دادم و تصمقور یدهانم را به سخت آب
 تو. -
 . دیبلند خند یصدا با
 باشه، تو.-
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خال یرو پا نداختم و ذهنم را از نفرت  گاهش گره کردم،  یپا ا به ن گاهم را  ن
 زدم.

 منتظر بودم.-
فهیمرد خوش قباال رفت،  یکم شیابرو نه، ا پیبود، خوش ت یا ا  نیو مردا

صو ش یهر دختر یبرا ریت اگر  بر آن دختر یوا یآمد ول یبه نظر م بایزو  نیدلن
 .شدیاش م یوارد زندگ

 برخالف تصورتون...-
 را قطع کرد.  حرفم

 تصورم... -
شدم از ا طنتیش لبخندم شمئز  شت و خودم م  میها یمجبورم از زنانگ نکهیدا

 استفاده کنم.
ا- هم  من  م یادیز زیبرخالف تصتتتورت  ن نم،  یازت  نیدو مون  یع ه

 . ستین ادیز نهایهمسرت، ا انید هم جرو بع یورشکستگ
 مشت شد و نبض شیهمسرت دستها یکلمه  دنیمبک بلند شد، با شن یرو از

 . دمیاش را د قهیشق
 طرف در رفت.  به
 .مینیبش اطیتو ح میبر ستیاگر سردتون ن-

 شدم.  بلند
 .میبر-

 شده بود نشستم.  دهیمشبک که با تشک زرد پوش یآهن یصندل یرو
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شتتستتت و تشتتک پشتتتش را مرتب کرد. به هالل ماه که پشتتت ابرها ن میرویرو
ب*ر*ل  ریرا ز میلرز کردم. دستها یلحظه ا یماندم، برا رهیزد خ یاشمک م

 زدم و جمع شدم. 
ابر و ماه بود که متوجه نشتتدم بهمن از خانه پتو آورده،  یحواستتم به باز انقدر

ستش حتشد، تما شتریشانه ام انداخت لرزم ب یآن را رو یوقت  یاز رو یس د
 پتو مشمئز کننده بود. 

 ست.اش نش یصندل یو رو دیدستش را کش عینزنم. سر ادیبستم تا فر اشم
شک یموها یماه رو نور سا یم شن باز هیاش  شم از موها یم یرو  شیکرد. ا

 که آرامم کند.  ایدر یگرفتم و دل دادم به صدا
 کنم؟  یمعرف-

 " شناستت یکس م ک من نم چی"ه نزنم ادیلبم نشست تا فر یرو انگشتم
 دستم را انداختم.  عیانگشتم بود، سر یرا از ماه گرفتم، نگاهش رو نگاهم

 انداخت.  نییرا پا نگاهش
 و پنج ساله.  یس یبهمن خسرو-

 شیکرد و نگاهش کردم، نگاهش رفت، انقدر دور شد که دستم را جلو سکوت
 تکان دادم.

  ؟یخوب-
 کرد.اش کنجکاوم  یمصنوع لبخند

 که الزمه ییزهایبذار اون ا ،یدون یرو م نهایدونم ا یم یکنم وقت یارا معرف-
 بگم.  یدون یو نم یبدون
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ا فرار ت یکرد ریدختر پونزده ستتاله رو انقدر تحق هی نکهیا ؟یبگ یخوا یم ی"ا
 کرد؟ "

بودم، عموهام دختر داشتن  یخاندان خسرو یدردونه  زیعز ادیم ادمی یاز وقت-
 مشرق. یکیمغرب،  یکی ش،یبود رفته بود دنبال زندگ یپسر و اگر هم

شدم و گوش دادم به حرفها شتریب د،یاش بگو یبود تا از کودک رفته  ش،یجمع 
 . دمیشن یم یدر پانزده سالگ دیکه با ییحرفها

شتن ول- ستم دا شمم دنبال خواهر یهمه دو وقت  چیبود که ه یمن ... من ا
 . ومدین ایبه دن
 یرو به پژمردگ شیکه گلها دیکشتت یگلدان یو دستتت رو دیکشتت یقیعم نفس
 بود.

س شهیبعد از اون هم- س دم،یتر ست بدم  یزیا دمیتر ست دارم از د رو که دو
که دوست داشتم، از هر فرد  یو کسان زهایبه ا دمیاسب یدو دست نیهم یبرا

 کردم.  یم یدور یتازه وارد
چه بودم و نم اون ها ب لت دور دمیفهم یموقع ها  یول هیکردنم ا یکه ع عد ب
شتن غر دمیفهم ست دا س یها م بهیکه از دو س یم دم،یتر ها که برن و تن دمیتر

 بمونم. 
و ستترش را به اپ و راستتت حرکت داد، انگار دنبال  دیبلوزش را کشتت ی قهی

  ادمیگشت. انقدر کنجکاو شدم که  ینفس م
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مان قهوه که تلخ، م ک ه یروزها یبهمن نشسته، مرد رقم زننده  میروبرو رفت
ش یحت شکر هم  ضر نبودم حت نیریبا  شد و حا تحانش ام گرید کباری یبرا ین

 کنم.
شدن، خودم رو  یوقت- شدم همه عزادار  شگاه قبول ن شدم و تو دان ساله  هجده 

 یم رییتغ ایکم شرا کی یرفتم سرباز یاگر م دیآماده کردم، شا یسرباز یبرا
 نذاشتن.  یکرد ول

 اانه ام گذاشتم .  ریکردم و ز هیزاو زیم یشدم و دستم را رو خم
 .یقانون نذاشت، گفتن کف پات صافه و معاف یعنی-

 .دمشید یم یماه را پوشاند، به سخت یرو یاهیتکه ابر س
 تحمک نداشتن. د،یبابا دانشگاه رو خر-

 زد و ادامه داد یصدادار پوزخند
م رفت یالگوارد دانشتتگاه بشتتم، نوزده ستت یصتتبر نداشتتتن که قانون دیشتتا ای-

شگاه، همون رشته ا شت، نه رشته ا یدان ست دا ست  یکه بابا دو که خودم دو
 داشتم.
 کردم. یندادم، انگار تازه داشتم کشفش م مجال

  ؟یرو دوست داشت یاه رشته ا-
 را با تاسف تکان داد.  سرش

 .یعکاس-
 .شیسال پ ازدهیخورد و رفتم تا  جیگ سرم

  ؟یکن یم یاه غلط یدار-
 وم را بستم و از جا بلند شدم.آلب عیسر
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 آلبوم... داشتم... نیداشتم... ا-
 برداشت.  زیم یآمد و آلبوم را از رو جلو

از  یاخو یم یستیم اًل جمله ست؟ تو که حرف زدن بلد ن نیداشتم، آلبوم، ا-
  ؟یاریسردرب یهنر یعکسها
 انداختم. نییو خجک سر پا شرمنده

 قشنگن.-
 قهقه زد. بلند

 رسه که قشنگن. یم نجاین، عقلت تا همآره، قشنگ-
 ب*ر*لش زد و به طرف راه پله ها رفت. ریرا ز آلبوم

ضش برو  یزیهر ا- سرو نکش توش، عو شتن  کم ورزش  کیرو هر جا گذا
 آخه.  یکن. تو رو اه به عکاس

 .دیآلبوم کش یپله ها باال رفت و دستش را محکم رو از
 شستش، نجس شد. شهیکه نم فیح-

تا پله ها را تمام کرد. و اکرده  بغض بار اول بود که خورد  نینگاهش کردم  نه 
 شدم و نه بار آخر.

 بود.  ادیفر هیشب شیصدا
 .نایآو-

 جدا شدم. اهمیتر از س رهیت یدادم و از گذشته  سرتکان
 لحظه حواسم پرت شد. هی د،یببخش-
 کنم ادامه ندم. یخسته ات م ای یاشکال نداره، اگر خسته ا-
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 .دیچیپ یدر قلبم م شیم خودم را از خاطراتم جدا کنم. هنوز تلخکرد یستتع
 لحظه.  نیتا کاماًل برگردم به ا دمیکش قینفس عم

 نه اتفاقًا، کنجکاوم. -
 تکان داد و ادامه داد.  سر

تا  با من یدوست شدم نه کس یوارد دانشگاه که شدم تا ترم دوم نه من با کس-
 . دمیمهسا رو د نکهیا

آوردم همان دختر  یم ادیکه از مهسا به  یسکوت کردم، اهره اکرد و  سکوت
را در  عادمیکه م یکرد؛ همان کستت ییصتتورتم هنرنما یبود که رو یالغر اندام

من نمرده بود، او  یمن شد، مهسا برا بیآ*ر*و*ش گرفت و لبخند کجش نص
 سختم بود. یهمان دختر منفور روزها

باهاش آشنا شدم، هجده سالش بود  ساکت بود، آروم بود م ک خودم، کم کم-
 و معصوم.

 ..."یدون یعصمت رو نم یبزنم " تو معن ادیخواستم فر یم
 . دیاش افکارم را بر جمله

صم کیو  ستیب- شتم که ت ستش دا شدم انقدر دو هاش گرفتم با میساله که 
 ازدواج کنم، به بابا گفتم گفت نه، دست به دامن مادرم شدم، گفت نه. 

 گذاشتم. میپاها یمشت شده ام را رو یدستهادادم و  هیتک
 ارا؟ -

 .دیکرد و تلخ خند نگاهم
 خانواده.-

 نزنم. ینتوانستم مقاومت کنم و حرف
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شتن، خانواده ا یببخش ول- صًا برادرش نم دمیکه من د یحق دا صو  شدیمخ
 اصاًل اسمشون رو خانواده گذاشت.

 نگاهم کرد. خکوبیباره م کیرا تکان داد،  سرش
  ؟یدیده اش رو دخانوا-
جاخوردم، قرار نبود االن ا کی ظه خودم هم  پا نیلح مد، ستترم را   نییرا بفه

 خم شد. زیم یتوانست رو ینشست و تا م یصندل یانداختم. رو لبه 
 ؟یا یاصاًل برا شون؟یدیکجا د گمیم-
 شد.  اهینگاهش تلخ شد، س کبارهی

 جواب بده.-
 . زمان بود نیحاال بهتر دیتم، شاگف یهمه اش را م دیکه گفته بودم با حاال

 .فروختن ونیلیدخترشون رو به پنج م رم،یبگ تیرفتم که برات رضا-
 شدم. نهیزدم و دست به س پوزخند

 یایب دادم تا تو زودتر ونیلیمن پنج م یبود ول ونیلیدو م شتتنهادشتتونیالبته پ-
 .رونیب

 از قبک شد.  اهتریتک*خ*تر و س نگاهش
سر راه  نیجقدر به ا یدون یم ،یکرد یرو م نکاریا دینبا- خانواده پول دادم که 

 رو بسازه؟  شیکه ولش کنن تا زندگ ان؟یمهسا ن
 ساخت؟ -
ست بکوبمش، م یدلم م اریاخت یب ستم االن با یخوا شم و دیدان  یلشنونده با

 کرد. یزبانم جلوتر از فکر و دلم حرکت م
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 نساخت اون نابودش کرده بودن.-
  ه؟یمنظورت ا-
کنم شوهرش دادن، اون برادر کالشش  یبتونم خانواده ام رو راض نکهیاز ا قبک-

 فروختش.
شت شک برگ ست حرفش  ینگاهش نگاهم را قاب گرفت، انگار م یو با م خوا

 را در ذهنم حک کند. 
 هزار تومن. ستیدو ستیفروخت و خودش رو ب ونیلیجونش رو دو م-

شا سکوت س دیکردم،  اگر  دیشا دمش،ید یحتتر مرفت را یکنار م اهیاگر ابر 
 نداشت االن زنده بود. یمهسا برادر

شقش بود و خر- سر عموش، عا سراغش، گفت برم و  دش،یدادنش به پ رفتم 
 فراموشش کنم، منم رفتم. 

 شود یمهسا عوض م ریارا دارد تصو دم،یفهم یشدن ذهنم را نم نییو پا باال
 .دمیرا نفهم

ختر د هیاش شد  جهینت یکنه ول یم رو شیکه تمام سع دمیشن یکرد، م یسع-
 یرگه تا ب ستیاز ب شتریشوهرش بوده و ب ی هیهد دمیکه بعدها فهم یادیو اعت

شک قانون ضعش انقدر  یبرا یپز شوهرش و طول درمانش؛ آخر هم طالقش. 
شه به ا یداغون بوده که م سته دخترش رو بفرو  اهارسر  یها یمتکد نیخوا

 راه. 
سوخت که شاهد فروخته شدن  یزن یمهسا که برا یرفت، دلم نه برا جیگ سرم

سرم گ شد.  سا  جیدخترش با شت تلخ مه سرنو سرم را ارخاندم تا کنار  رفت، 
 بهمن انقدر آزارم ندهد.  یاشمها یاهیس
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 کیاکو یخونه  هیجدا شده رفتم سراغش، براش خونه گرفتم،  دمیفهم یوقت-
 دم،یکنم، به سر و وضعش رس یتا مامان و بابا رو راضاش کردم  غهیص ،یو نقل

 پا داشت. هیمرر مامان  یبه دخترش، ول
 جون، به مهسا و به بهمن.  نیریدادم به ش حق
 شد که نتوانستم تحمک کنم.  ادیانقدر ز یکیتار
 .کهیتار یلیخ نجایا-
ک شده بود. ت دهیبار خاطرات عشقش خم ریبلند شد، انگار کمرش ز یکند به

مرد  نیاز ا زیا چی. واقعًا من هنمشیدرستتت ببالمپ روشتتن شتتد و توانستتتم 
 دانستم. ینم

 فت. و سر باال گر اطینگاهم کند برگشت سمت ح نکهینشست و بدون ا دوباره
 نگذروندم. یخوش یروزها یکه بدون گمیم یبگم ول دینبا دیشا-
 کنم. یگوش م-

را حس کردم که  یا هیلحظه ستتاکت شتتد و من پشتتت ستترش وجود ستتا اند
 شد. محو  عیسر

خودم باشم  یخواستم روپا یخواست م*س*تقک بشم، م یاون روزها دلم م-
  مامان نه نگفتم. شنهادیبه پ نیهم یبرا رم،یبگ میخودم تصم یو خودم برا

س ش ییعطف ماجرا، به جا یبه نقطه  دیر بهمن را  یآمد و روزها یدیکه خور
 کرد. فکم منقبض شد.  اهیس
  ؟یشنهادیاه پ-
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واج با من ازد یبود که وقت نیدانستتتم ا یکه نم یزیدانستتتم، ا یاش را م هیبق
 کرد مهسا زنش بوده، محرمش بوده.

 م*س*تقک شم.  دهیگفت اگر ازدواج کنم اجازه م-
  ؟یارا قبول کرد-

 یبه جان بخرد و برود جا یسخت یتوانست کم یتنها راهش بود؟ نم نیا واقعاً 
با عشتتقش  ینقل ین خانه از شتترکت پدرش کار کند و در هما ریغ یگرید

 کند؟ یزندگ
خودم رو  یمهستتا بستتازم، در ضتتمن از وقت یبرا یخوب یخواستتتم زندگ یم-

کار  یدست کس ریخودم بود و ز سیینبودم، خودم ر یدست کس ریشناختم ز
دختر پونزده ستتاله  هیکردم  یفکرش رو هم نم یکردن برام ستتخت بود. از طرف

 تهرانش کنن. یبدنش به من و راه دهینم صیکه هنوز الف ب رو از هم تشخ
با، لعنتت نم یرا محکم بستتتم " لعنتت نم میاشتتمها با که م یکنم   یکنم 

ست ش میو انداخت یدون ست یم یدونم از کجا ول ینم ر،یتو دهن  ت . لعنتیدون
 " یکنم تا با عذابت بسوز ینم
 ی هیمامان مهر یول دمیدادنش، فکر کردم بعد از اند وقت طالقش م یول-

 براش گذاشت، نصف اموالم. ینیسنگ
ستانه  یصدا دارش جور پوزخند زدن بودم.  ادیفر یمغزم را خراش داد که در آ

 .دیاینفسم درن یدهانم تا حت یدستم را مشت کردم جلو
 نداره.  یگفتن ادیز میقسمت زندگ نیا-

ستترم  که یینبود؟ بالها یکه با من کرد گفتن یینگاهش کردم، کارها متعجب
 . شیاز کارها دیکش یخجالت م دینبود؟ شا یگفتن آورد
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بوده  میکه تو زندگ یکه بخوام به عنوان کس ستیاون دختر انقدر مهم نبود و ن-
 کنم.  فیازش تعر

 می. انقدر ناخنهادمیشن شدیفشرده م میپا یانگشتم که رو یغضروفها یصدا
 کردم.  یکف دستم فرو رفته بود که احساس سوزش م

 . هیخبریشب ب هی یثمره  عادیم-
سرم  یدو طرف شال را گرفتم و محکم رو اریاخت یتوانستم نفس بکشم، ب ینم

ش شار رو دم،یک ست، دلم م یشد، دلم درد م شتریسرم ب یف ست  یخوا خوا
کم شتتود، تا بدنم انقدر درد بکشتتد که  شینفر انقدر مرا بزند تا درد حرفها کی

 را فراموش کنم. شیحرفها
 دختر پونزده ساله اصال...  دمیب نحس فهماون ش یصبح فردا-

 کنم، نگو"  تتی یح یب دمیرو نگو بهمن که قول م نی" نگو، ا
 و نگاهم کرد  برگشت

 راحت دادنش یلیخ نیهم یگند باال آورده بود، برا ییجا هی یبگم ول دینبا-
 به راه دور.

 میهاکف دست گرفتم و فشار دادم، فشار دادم و فشار دادم. میدستها انیرا م سرم
 .دمیشن یگذاشتم تا نشنوم ول میگوشها یرا رو

وند، م یباق یهمون دختر دهات یگذاشتم بره دانشگاه واسه خودش آدم بشه ول-
و فرار کرد؛ مادر بزرگش هم  ختیرو هم ر یکیآخر هم تو همون دانشتتگاه با 

 طالقش رو گرفت.  یابیغ
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آهن مشبک فشردم و  یرا رو. سرم زدمینفس نفس مگذاشتم،  زیم یرا رو سرم
شت لبها ادیفر س میدردم را پ شم ب دواریتر از آن بود که ام اهیخفه کردم. بهمن  ا

به م نیهم یآدم شتتود، اگر روز یروز ها را در موردم  گفت من  یم عادیحرف
 . مردمیم

 کردم.  یم یاحساس داغ میدر تخم اشمها یباال آوردم، حت سر
کرده  را شروع یبد یباز شهیو هم روزینامرد د ،ندینکردم که نفرتم را نب نگاهش

 را به خودم و او قول دادم. نیشدم، ا یاش م یهم باز دیبود و من با
×××× 

س صبح ر سته بودم  دمیساعت پنج  شت بود نتوان ساعت ه هتک و تا االن که 
 یترفتم. ح نییاتاق را باال و پا یستته متر ی چهیبخوابم. ستته ستتاعت تمام قال

 دست خودم نبود.  میکنترل صدا
 " ؟یبودم لعنت بی"من نانج

 میپاها یرو دمیکوب مشت
 فرار کردم؟" یکی" من با 

 زدم ادیهوا فر یرا نشانه گرفت و ب میبار بازوها نیا میمشتها
لت م به د هت م ی" دار  قدر ل که نتون یذارم بهمن، ان  ،ینفس بکشتت یکنم 

 " رمیرو ازت نگ ستتیاگر هست و ن ستمین دیخورش
فرش فرو رفت و هق   یدر پرزها میافتادم. ناخنها نیزم یشدم و کم کم رو خم

 هقم اتاق را پر کرد. 
 سوزه"  ی" تنم پر از درده نامرد، قلبم داره م
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ه بود شد شیر شیتا از سوزش پوست دستم که ر دمیبه فرش ناخن کش انقدر
 به خودم آمدم. 

 و خودم را ب*ر*ل کردم دمیخواب نیزم یرو
حاال تا لهت  یکم ادبت کنم ول کیخواستتتم  یم ،یزد یبهم تهمت م دی" نبا

 کنم"  ینکنم ولت نم
 را ب*ر*ل گرفتم و مچاله شدم.  میزانوها

 را در فرش فرو بردم و زار زدم  صورتم
 ،ادیم ک تو بار ب یدستتتت نامرد ریذارم بچه ام ز ینم ،یو*ز*ا*ف*ت هی"تو 

 ذارم" ینم
م خواست یکرد، نم یرار. تمام وجودم درد متکرار شد و تک یزنگ گوش یصدا

س یجواب بدهم ول ست و پا  الیکه بود خ یهر ک شت. اهار د کوتاه آمدن ندا
را درآوردم، استتم  یافتاده بود رستتاندم و گوشتت نیزم یکه رو فمیخودم را به ک

قطع شتتد و  یگوشتت یزد، دوباره از نفرت پر شتتدم. صتتدا یبهمن اشتتمک م
 اسمش پاو

گذاشتم. دوباره صدا بلند  میزانوها یانداختم و سرم را رو نیزم یرا رو یگوش
 اسمش دستم باال رفت.  دنیشد و با د

 . یگوش یشد رو دهیکوب مشتم
 یقطع کن لعنت-

 دوم و مشت دوم زنگ
 ازت متنفرمگ-
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  سوم و مشت سوم زنگ
 کنم. یم اهیرو س تیزندگ-

ش زنگ شدنش روو به پ دمیکوب واریرا به د یاهارم که خورد گو  نیزم یخش 
صدا و ند شدن  سم کم دنینگاه کردم. با قطع  سمش نف ستها یا  یباال آمد. د

 هقهقم لب زدم  انیسرم گذاشتم و م یلرزانم را رو
 دست از سرم بردار، بردار.-

 گفت طوفان در راه است. یم ایدر یصدا
شته بود که با دوش آب گرم کم ادهیساعت از  ش یگذ شد. گو را  یحالم بهتر 

 صفحه اش شکسته بود.  یکرد ول یصک کردم، کار مو
به  عادیم یدلم برا کبارهیاز بهمن داشته ام،  گریو دو تماس د ستیآمد که ب امیپ

 ت.را برداش یزنگ گوش نیبهمن را گرفتم و با اول یشماره  عیشور افتاد، سر
 افتاده؟  یاتفاق-
 من تو راه تهرانم. ،یرو جواب نداد یگوش-
 خوبه؟ ادعیشده؟ م یا-

  کالفه بود دم،یرا شن قشینفس عم یصدا
 برم، تماس دیبا عیاومده که ستتر شیپ یمشتتکل هیحالش خوبه، تو شتترکت -

 نتیرو بفرستتتم ماشتت یکیو بعدًا  یایبا ما ب یخوا یگرفتم که بهت بگم اگر م
 ارهیرو ب

 و نشستم. دمیکش یقیراحت شد. نفس عم المیخ
 خدا رو شکر.-

 تونم تحملت کنم"  یاب ندادم، االن نم"همون بهتر که جو
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 سرم انداختم و به طرف در رفتم.  یدر بلند شد، شالم را رو یصدا
  اد؟یاز من برم یشده تو شرکت؟ کمک یا-
 شده. یا نمیبرم بب دیبا-

 دمیشن یالو گفتن بهمن را م یرا که باز کردم دهانم از تعجب باز ماند، صدا در
 توانستم حرف بزنم. یو نم

  دنبالت؟ امیفردا ب یخوا یتو برگشت؟ م یراحت یجان، مطمئن نایلو، آوا-
وارد اتاق شتتتد  یبرزخ یگره خورده و اهره  یکه با ابروها نیمب یرو نگاهم

 مانده بود. فقا توانستم لب بزنم
 نه.-
 حالت خوبه؟ -
م فکرم را کرد یآرام در را بستم و سع ستاد،یسره رفت و پشت پنجره ا کی نیمب

 کنم.جمع 
 من خوبم، من...-

 تا بتوانم فکرم را جمع کنم. نمشیرا بستم که نب میاشمها
 .امیزنم و فردا م یسر به مادر بزرگم م هیمن، من -
 خبر نذار. یباشه، من رو ب-
 باشه.-

 شینشست، موها نیپهن مب یشانه ها یرو میرا که قطع کردم اشمها یگوش
را  نیاش اروو بود، تا حاال مب دهیاتو کشتت شتتهیبود، شتتلوار هم ختهیبه هم ر

 بودم. دهیند نطوریا
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 نیا یرود برا یدادم. ارا نفستتم م هیو نگاهم کرد، همانجا به در تک برگشتتت
 توانم فراموشش کنم؟  یمرد؟ ارا نم

 دو قدم بلند خودش را به وسا اتاق رساند. با
 .دیخورش ایب م،یرو مشخص کن فمونیتکل دیبا نجا،یا ایب-
 دنینزده بود، پس سر جنگ داشت، سِر بر میصدا دیکه خورش وقت بود یلیخ

 . نایآو دنیاز من، سِر کوب
بد جلو که توان بحث  یرفتم و نگاهش کردم، انقدر شتتتب  نده بودم  گذرا را 

شش را م یگرید شتم، فقا آ*ر*و* ستم، م یرا ندا ستم پناهم دهد،  یخوا خوا
همه درور استتت،  اش با بهمن یدوستتت دیکه هنوز دوستتتم دارد، بگو دیبگو
 .رمیبگذارد با بودنش آرام بگ یکه هنوز با من است ول دیدرور بگو یحت

 میاشتتمها یرو تاً یو نها دیصتتورتم ارخ ینگاهش رو ستتتادم،یا شیروبرو
 . ندیرو برگرداندم تا نب رم،یام را بگ هیبغض و گر ینشست. نتوانستم جلو

 آرامش کنار گوشم نشست.  یصدا
 یگینم خونم و تو نه یمن م-

عقد موقت کرد قلبم  یشتتروع به خواندن خطبه  یمنظورش نشتتدم، وقت متوجه
ش شد. مهر زیهمه ا د،یپر ک شم  ست  ی هیفرامو ش شاخه گک رز به دلم ن صد 

 کی یروز، تو هتک، برا کی یرو شتتد. برا رویروز قلبم ز کیگفت  یوقت یول
سع شم بستم و  ساس حقارتم را پس بزنم،  یشب، تنها. ا ش خواندنکردم اح

 لحظه لمس دستانش فکر کردم و بله گفتم.  کیتمام شد فقا به  که
 ام را به طرفم انداخت.  یرفت و باران یطرف جالباس به
 .میبپوش بر-
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 هوا گرفتم. یرا رو یباران
 کجا؟ -

 .ستادیشد و اشم در اشمم ا کینزد
 هرجا من بگم، مفهومه؟ -

شم، از ا یحت س یم نیمب نیجرات نکردم نفس بک کردم و را تنم  ی. باراندمیتر
 میرفت رونیاز در ب

 یابودم و کنار هتک با برگه دهیرا که تا حاال ند یکیبه طرف ساحک رفت، راه بار
 حرف به دنبالش رفتم.  یشده بود جلو رفت و من ب دهیدرختان پوش

صبر م یها را که کنار م شاخه شوم، ا ریکرد تا از ز یزد  مراقبت  نیشاخه رد 
و  میرفت ادهیربع پ کیرا دور زد،  کهیمن بود. راه بار نیمب یاش معنا یگشتتیهم
که ترجمیرو یجرات نکردم ستتوال کنم کجا م یحت  دادم حی. انقدر تلخ بود 

 سکوت کنم و فقا از بودنش لذت ببرم. 
 . دمیخلوت د یساحل یدرختها تمام شد و خودم را جلو کبارهی

ص ی. کمزدینگاه کردم، پرنده پر نماطرافم  به هن بود پ نیزم یرو یریجلوتر ح
 داشت، یادگاریکه از پدرش  نیمب یمیو کنارش ضبا صوت کواک و قد

 در ماسه فرو رفته بود.  مهیتا ن نشیماش کیالست
ص به ست رو ریطرف ح ش سته به دنبالش رفتم. ن ص یرفت و آه  یاهاو پ ریح

 قالب کرد. شیرا دور پاها شیبلندش را جمع کرد و دستها
 .یداد بزن یخوا یتا م یتون یحاال م-

 . دمیفهم یحرفش را نم ینگاهش کردم، معنا مبهوت
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 را جمع شیصتتورتش افتاده بود، اشتتمها یو نگاهم کرد، آفتاب رو برگشتتت
 کرد. ینگاهم م اهشیبلند و س یمژه ها یکرده بود و از البال

 بهتره. نجایا ،یتا صبح تو اتاقت داد زد-
بهمن  یالیافتادم که در و یا هیسا ادی کبارهیبود؟  ستادهیاتاقم ا یصبح جلو تا
 نشستم. ریحص ی. دو زانو رودمید
 ... یالیتو و شبیتو... تو د-

 . اورمینتوانستم اسمش را ب یحت
 یو تا به تار رو دیچیپ یم شیموها انیزد و ستتر تکان داد، باد م یکج لبخند

 . کرد یم یاش باز یشانیپ
تمام مدت ناهار خوردن و بازار رفتن و ساحک رفتنت و تمام  نجا،یاز تهران تا ا-

 شب کنار بهمن بودنت. 
ب به عق ادشیشتتدم تا بشتتنوم، با فر کینزد یانقدر آرام بود که کم شیصتتدا

 .دمیپر
 دنبالت بودم. یاونور رفت نوریکه با اون کالش ا یتمام مدت-

 تم که توگذاشتت نیرا زم گرمی. کف دستتت ددیدستتتم را گرفت و جلو کشتت مچ
 .فتمیب*ر*لش ن

شه،  یپالتو م یمن که محرمتم؟ وقت ه؟یا- سردت ب شونه هات مبادا  ندازه رو 
 شتتونه به شتتونه ات یلحظه لرز کرده، وقت هیدور خانم اون  چهیپ یپتو م یوقت

شکل یزل م یوقت ره،یراه م شمات م ست با من که  یول ست،ین یزنه تو ا تما
 محرمتم مشکله، نه؟
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م توانست ینم یکردم ول یرا قبول داشتم، احساسش را درو م شیحرفها ی همه
 از بهمن بگذرم.

کهیا یبرا م؟یمحرم شتتتد نیهم یبرا- جازه  هیبه  یبگ ن  یکینزد ینامحرم ا
  ست؟یمحرم نامحرم برام مهم ن نکهیا دم؟یم یشتریب

 نگاه کرد. میبه لبها خکوبیکش آمد و م شیلبها
 بگو؟ یداشت یا گهیدن انتظار داز محرم ش یدونم مهمه برات ول یم-
 وانهیکرد د یراحت خودش را کنترل م یلیخ نکهیکرد، از ا یم نیتوه نکهیا از

 .ستادمیشدم، ا
شت یتو رفت ،یتو ولم کرد- نداره  یطرب چیمن به تو ه یپس زندگ یو تنهام گذا
 رو بفهم. نینداره، ا یربط چیه ر،یشاهم نیمب

و  دیچیام پ هیگر یدست خودم نبود، صدا داشتم که کنترلم یفشار عصب انقدر
 در اشمش. دیتو ماسه ها که ماسه پر دمیآنچنان پا کوب

ه دفع کینگاهم کرد.  گرشیاشمش گذاشت و با اشم د کی یدستش را رو 
ش ستم را گرفت و ک ستش رادراز کرد د ستش  د،ید شدم تو ب*ر*لش. د پرت 

 اش گذاشت.  شانه یسرم را رو گرشیو دست د دیچیمحکم دور بدنم پ
 ؟یختیارا انقدر به هم ر زم؟یشده عز یا-

شانه اش گذاشتم.  یرا دور گردنش انداختم و سرم را رو میهق زدم. دستها هق
 کشم. زمزمه کرد یقلبم آرام شد، بعد از مدتها احساس کردم نفس م

 . یخانوم یسر خودت آورد یینبود، اه بال یمن انقدر عصب ینایآو-
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ش را به گردنش صورتم شار دادم و عطر تنش را بوک شمها دم،یف س میا تم و را ب
 لب زدم.

 حاال خوبم.-
 سرم را بلند کرد و صورتم را قاب گرفت.

تونم  ینم یام ول یدونه اقدر از دستتت ناراحتم، اقدر عصتب یفقا خدا م-
 . نمتیبب ینطوریا

 نگاهش کردم. میاشکها انیکردم، از م بغض
 . یتنهام گذاشت-
 . ریحص یو زد رو دیب*و*س ام را یشانیپ

 .میرو معلوم کن فمونیکنارم تا تکل نیبش-
شانه اش گذاشتم، دستش دور شانه ام حلقه شد.  یکنارش و سرم را رو نشستم

بودم که با تمام وجود  یخورد و کنار کستت یبه صتتورتم م ایخنک در مینستت
 دوستش داشتم. 

کنم تمام لحظات را  یمرا سر  یروز نیان اهیدانستم بعد از آن شب س یم اگر
 یوقت دیدارد بهمن راجع به من اه بگو یتیگذراندم. اه اهم یم یبا خوشتت

 را کنارم دارم.  نیمب
 بگو.-

 سرم گذاشت.  یبه خودش فشرد و سرش را رو مرا
تونم  ینم گهید دمید یوقت ،یراحت استتم بهمن رو جلوم آورد یلیخ یوقت-

 میبهمن بود تصتتم شیکرت پتمام ف یوقت نم،یخودت رو بب یرنگ اشتتمها
 گرفتم برم. 



wWw.Roman4u.iR  878 

 

 شانه اش گذاشت. یرابلند کردم و نگاهش کردم، دوباره سرم را رو سرم
 جات خوبه.-

 اش فرو بردم.  نهیدر س شتریزدم و سرم را ب لبخند
 رفتم تا کنارت نباشتتم که معذبت یم دیتنهات بذارم، با نکهیا یرفتم نه برا-

 کنم. 
 .ردیبلند شدنم را بگ ینتوانست جلو گرید نباریا

 کنم؟  کاریخواستم ا یکه معذب نباشم، مگه م یتو من رو ول کرد-
 . نمتیخوام بب یرو پام؟ م یسرت رو بذار شهیم-

شها دمیارخ سرم را رو میو کف سرم را بلند  شیپاها یرا درآوردم و   شتم،  گذا
سرم را سرم و دوبا یباال ختیرا ر میرا باز کرد، موها میموها ی رهیکرد و گ ره 

 و لبخند زد.  میموها یرو دیگذاشت. دست کش شیپاها یرو
من  یجلو دمیفهم یم ،یشتتد دیستترخ و ستتف دمیهر بار استتم بهمن اومد د-

 . یکرد یتو صورتم نگاه نم یهر وقت خودش اومد حت ،یمعذب
شانه  را میانگار با دستش موها د،یکش میموها یرا البال شیانگشتها نطوریهم

شمم را مزند. آفت یم سخت یاب ا ستش را باالتر  کی. دمشید یم یزد و به  د
 . نمشینگه داشت و توانستم بب میاز اشمها

 دمید یم یکنه، وقت ینگاهت م یاطور دمیشتتتدم، هر وقت د تیاذ یلیخ-
 ...یکنه، ول یو اون استقبال م یش کیبهش نزد یخوا یم

لبم را  ید و گوشتته را تا کرد و ستترم باال آمد، خم شتت شیکردم، زانوها نگاهش
 . دیب*و*س
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 نگاه نکن، بذار حرف بزنم خانم.  ینطوریا-
 .دمیخند

 نخند. -
 .دمیصورتش کش یرا رو دستم

 کنم؟  کاریخب نگاهت که نکنم، نخندم، پس ا-
 یرا کنار لبم گذاشتتت و برنداشتتت. دلم رفت برا شینگاهم کرد و لبها قیعم

 بودنش، آ*ر*و*شش. 
 بذار حرف بزنم. -

 را بستم. مینفسم را برد. اشمها میکنار لبها شیلبها حرکت
 بهتره. ینطوریا-

 . بانمیصاف شد و دستش سا شیزانوها
دوم  ومد،یولت کنم که از من برنم یبه طور کل نکهیا یکیستته تا راه داشتتتم، -
کار تیهمراه نکهیا تا  که م یکنم  نداشتتتم تو رو  یبکن یخوا یرو  تاب  که 

 کمکت کنم.  ینباشم ول نکهیسوم ا نم،یاون بب کینزد
 باز شد. میاشمها

ساختگ- صادف  ستادن وک یتعجب نکن، ت شونیو فر س یپ ل  یکار اهینخود 
شت ول ص نیهم یکرد، برا یکامک بهم اعتماد م دینبود، با یکاف یندا ه رو مناق

 . یبردم و تو باخت شیبه نفعشون پ
 کردم. اخم

 اون طرح اقدر برام مهم بود؟  یدونیم-
 . دیام کش یشانیپ یرو را دستش
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 مهمتر از انتقامت از بهمن؟ -
 شدم. ساکت

 بهم اعتماد کرد، انقدر اعتماد کرد که گفت جذبت شده. -
 افتاد. شیپا یو دوباره سرم رو دیرا گرفت و کش میبازو دم،یپر میجا از
 بذار بلند شم.-
 کنم.  یبذار زندگ-

که رفت و تمام  شتتدید. باور نمدا رییمرد تصتتورم از تمام مردها را تغ نیکه ا آخ
 من کرده.  یرا برا نکارهایا

خواد اون بال رو ستترش  یدونستتتم م ینم یکردم ول دایمهستتا رو من براش پ-
 .ارهیب

 متوقف شد. میموها یرو گرشیو دست د دیاانه اش کش یدستش را رو
 بکنم؟  یاعتراف هی-

 زدم. پلک
 خواستم برم سرار مهسا. یم یناراحت نشو ول-

 باز ماند.  انمده
  ؟یکن کاریکه ا یبر-
ش قهینگاهم کرد،  طنتیش با ش ن،ییپا دمشیاش را گرفتم و ک شم در ا مم ا

 شد. 
ندگ ادیب یاز من زن ریگم، اگر غ یم یا نیخوب گوش کن بب-  تیتو ز

 باشه. یپادشاه ششیسازم که روزگار بهمن پ یبراش م یروزگار
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 . دیزد و محکم گونه ام را ب*و*س قهقهه
 من.  یحسود کواولو-
 پشتم به او بود.  دم،یشانه خواب کیاش را ول کردم و به  قهی

  ؟یم اًل قهر کرد-
خواست، دلم  یرا م دنشیخواست، ناز کش یرا تکان دادم، دلم نازکردن م سرم

 خواست.  یرا م نیمب
ها انیرا م صتتورتش نازکشتت دیفرو برد، نفس کشتت میمو  یم دنیو من هنوز 
 خواستم. 

  ؟یفقا تو دلتنگ گهیم یک گه،ید هیکاف-
 . ستین یکاف-
رداشته شد. قلبم ب یاز رو ینیلبخند گفتم و اشم بستم و فکر کردم بار سنگ با

کرده به خاطر من  یهر کار دمیفهم یخ*ی*ا*ن*ت نکرده، وقت دمیفهم یوقت
 بوده 

 برگشتم و نگاهش کردم. کبارهی
  ؟یآشت یپس حاال ارا اومد-

 . مشتش را باال آورد و انگشت کواکش را باز کرد. دیندتکان داد و خ سر
 رو ندارم. تیطاقت دور گهید کی-

شت شتش د یحلقه اش را باز کرد و حلقه  انگ شمها دم،یخودم را در انگ  میا
 . دی. خندیبرق زد از خوش

تونم ازت دور  یشتده و نم کیبهت نزد یادیز نکهیانحصتار طلب، دوم ا یا-
 ارم.بمونم، بهش اعتماد ند
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 وسا را باز کرد.  انگشت
 گذره. یداره بدون من بهت خوش م یادیز نکهیسوم ا-

 سبابه اش را باز کرد.  انگشت
 . یشروع کن یخواست یرو که م یوقتشه کار نکهیاهارم ا-

 یزیا نکهیصتتورتم بود و قبک از ا یکه باز شتتد کف دستتتش روبرو شتتصتتتش
ش دیبگو ستش را جلو ک س دمید ستش را ب*و* ش دم،یو کف د ستش را ک  دید
 صورتم.  یرو
 .یریو قلوه بگ یتا صبح دل بد ینیبش یکن یهم خوشگک نم گهید-

ر د میام گذاشتتتم. انگشتتتها نهیستت ریصتتورتم برداشتتتم و ز یرا از رو دستتتش
 قالب شد شیانگشتها

 به حرفتون گوش بدم؟  دیکه من با یهست یشما ک-
 لندم کرد.بدنم ُسر داد و رفت پشت کمرم، ب یرا رو دستش

 و هستم همسرت. یکه هست یتا لحظه ا-
 گردنم نشست، دار شدم. یرو شیبه عقب رفت و لبها قیعم یبا خنده  سرم

 را برداشت و نگاهم کرد. سرش
 یکه در ستتاحک آرام م ییموجها یخوردم به نگاهش، به وجودش، صتتدا گره

س فرا بستتت و ن شی. اشتتمهادیرستت یبود که به گوش م ییگرفتند تنها صتتدا
 کرد.  شتری. حس دار دستانش خواهشم را بدیکش قیعم

شد ستم را رها نکرد، ا بلند ست دستادمید ص گری.  با د  ریرا جمع کرد و ز ریح
 دیب*ر*لش زد و دستم را کش
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 .میبر -
 شدم. دهیراه افتاد و من پابرهنه دنبالش کش عیسر

 کفشهام... ؟یریکجا م-
 پشت اون درختها. ه،یخصوص یالیو نجایا-

ش نطوریهم شانه ا یم دهیکه دنبالش ک شتم، ه الیاز و یشدم دنبال ن  زیا چیگ
 نبود.

 .ستین الیکه و نجایا-
 را نشان داد.  ریو حص دیخند

 درخت.  یخانوم خودم سقفش هم شاخه ها یدربست برا یالیو هی-
 .دمیگز لب

 وقت. هی ادیم یکی ؟یشد وونهید-
 دل بده به کار است،یتالیاو صاحبش دوستمه که  هیخصوص نیزم نجایا-

 .دمیقهقهه زد و سرم*س*ت دنبالش دو بلند
×××× 

 دیکمر خواب یمرطوب. رو یعلفها یالبال دمیو دست کش دمیشکم خواب یرو
 سرش گذاشت.  ریرا ز شیو دستها

  ؟یارا بهم نگفت-
 . و نگاهم کرد سرارخاند

 رو؟  یا-
  ؟یکنیواقعا ولم نم نکهیا-

 سرش گذاشت. ریدستش را ز کی، طرفم دیو ارخ دیخند
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 .هیبخواد بره اعالم کنه رفتنش مصلحت یدیرو د یک یآخه خانوم-
 صورتش. یرو دمیاز علفها را کندم و آرام کش یکی

 .یدلم رو بدجور شکست-
 و اخم آلود نگاهم کرد. دیرا از دستم کش علف

 شما شش دانگ حواست به دل من بود.  ستین-
 دور کمرم انداخت.  و دستش را دیمن خواب م ک
 کنم.با تو ب یکار نیبا دلم، فقا تصور کن من ان یکرد کارینذار بگم ا--
 زد که دلش پاو نشده. یم ادیفر شیبود، اشمها ریدلگ

 . هیشدنم ا کینزد کیدل یدونست یتو م-
 یمهستتا، م نیشتتدم، اصتتاًل هم یم کینزد کیدل نیباشتته، فرض کن به هم-

  ؟یریبپذ یتونستیندازمش به جون بهمن، مخواستم برم سراغش که بعد ب
ستها یرا رو سرم شتم و حس تلخ مید صور مب یگذا کنار  نیقلبم را گرفت. ت

 قلبم را انگ زد. یمصلحت یکمک به من، حت یبرا یحت یکس
 .دیببخش-

شانه  کی ی. رودیچیدورم پ شیبرگشت و دستها د،یکش میموها یرا رو دستش
 .دمیاش بود و پشت به او خواب دهیچیپ یبازو یسرم رو کهیو در حال

 . گهیهستم د نجایکه ا دمتیبخش-
 باال انداختم. شانه

 ازم. یکن یعذرخواه دیبا یول-
 صورتم گذاشت و زمزمه کرد.  یرا رو صورتش
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خوام  یببخش که دوستتتت دارم، ببخش. نتونستتتم ولت کنم، ببخش که م-
سمت ب سنامه ام، ببخش که م ادیا شنا سرم،ببخش ک دعایخوام م یتو  شه پ ه ب

 عاشقتم، عاشقت.
شتها سرش ستم را عقب بردم و انگ رو ف شیموها انیم میدر گردنم فرو رفت، د
 رفت.

 .دمیبخش-
 گرفت. شیدندانها نیرا ب گوشمی الله

 کردم. تتیاذ دیبگو ببخش-
 گوشم گذاشتم و خنده نگذاشت حرف بزنم. یرا رو دستم

 بگو. گمیم-
 گفتم. دهیبر دهیخنده و بر انیم
 گم. ینم-

تنها مرد  یآشتتنا یرا ول کرد و فشتتارم داد به خودش، حک شتتدم در بو گوشتتم
 .ایتنها آ*ر*و*ش امن دن انیام، م یزندگ

 منه، مغرورو کله شق. ینایآو نیا-
 قلبم گذاشت.  یرا رو دستش

 حرف نزن بذار قلبت رو قهیدق کی-
 کنم. حس

نشست را شمردم.  یم مکه کنارم گوش قشیعم ینفسها یبستم و صدا اشم
 آرام شد. شینفسها

 تموم نشد؟ -
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 نه.-
 کنم؟  یقبولت م یارا فکر کرد-

 را برنداشت. دستش
 فکر نکردم، مطمئن بودم.-
 .یخب اشتباه کرد-
 . یرو خوندم بله نگفت غهیتا ص ستین-

 دستش.  یزدم رو محکم
 .یبد یلیخ-
 قلبم با قلبت آشناست. ستمیبد ن زم،ینه عز-
 بهمن افتادم.  ادیدفعه  کی

 ارا رفت تهران؟  یدون یتو م یراست-
ستش را رو دیخند شت. وقت یو د ستش رو یسرم گذا ساس  ید سرم بود اح

 کردم.  یم تیامن
 اون دانشگاه پروژه رو ازشون پس گرفته. -
 ارا؟ -
 به خاطر بازداشت بهمن-

 باره بلند شدم و نشستم، با تعجب نگاهم کرد. کیفکر کردم و  یکم
  مش؟یریبگ میتون یم-

 .دیفکر کرد و بعد خند یکم
 .شهیم-
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××××× 
را باز کردم. گردنم درد گرفته بود، دستتتم را پشتتت  میاشتتمها نیمب یباصتتدا

خودم را هم به  شیشتتکستتتن رگها یگردنم گذاشتتتم و ارخاندمش، صتتدا
 وحشت انداخت.

  ؟یخودت رو ناقص کن یخوا یخانم، م یکن یم کاریا-
 .میخانه بود یافتاد، جلو ابانمانینگاهم به خ تازه

  م؟یدیرس-
 .یهست یبد یلیهمسفر خ-

 را جمع کردم. میلبها
 بودم.  دهیشب قبلش هم نخواب ومد،یخب خوابم م-

 زد. بانیرا پشت سا نکشیداد و ع نییرا پا بانیسا
 بود. دهیچیبله م*س*تحضر هستم، صداتون تو راهرو پ-

 آمد.  یطرف خانه م آرام آرام به دیخانم با ارخ خر نیمه
  ن؟یمب-
 . یعالمه سوال دار کی یعنی یزن یصدام م ینجوریا یوقت-
 ارا... ،یکه غرورت رو بشکن یستین یتو آدم-

 دستم گذاشت. یزد و دستش را رو لبخند
نه،  دیکردم، شا یکمکت م دیشا ومدم،ینم یاگر مطمئن نبودم که دوستم دار-

 .ومدمیسراغت نم یحتمًا، ول
 نگاه کردم.  شدیم کیخانم که نزد نید به مهلبخن با
 آمد.  یساده به نظر م زیهمه ا یهست یوقت-
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 شوم که دستم را گرفت.  ادهیپ خواستم
  م؟یبا هم حرف بزن یک-
  ؟یا یبرا-
 .میرفتن نقشه هات داشته باش شیپ عتریسر یبرا یبرنامه ا هی دیبا-
  ؟یاه برنامه ا-

  آمد یبه نظر م دهیپررنگ  یجمع شد، صورتش کم شیلبها
 .میکن یصحبت م-

 تکان دادم. سر
 تو حالت خوبه؟ -

 اش گذاشت و فشار داد. یشانیپ یرا رو دستش
 کم سردرگمم.  کیخوبم، فقا خسته ام و -

 انداخت. یبه در م دیبود و داشت کل دهیخانه رس یخانم جلو نیمه
 .میکن یصحبت م-

 شدم ادهیتکان داد و پ سر
 پر گاز از کنارم رد شد.  نیخانم رفتم و مب نیسمت مه به

 .دیقلب خند میاز صم دنمیخانم با د نیمه
 سالم خانوم جان-
 خوبه؟  یب یب د؟یخانوم، خوب نیسالم مه-

 .ستادیرا باز کرد و کنار ا در
 .دینیخودتون بب دییبفرما-
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ا از وس و اوردمیدلشوره گرفتم، به سمت ساختمان پاتند کردم. طاقت ن کبارهی
 زدم. شیصدا اطیح
 .یب یب-

باال رفتم و وارد خانه شتتدم. ستتکوت  یکینبود، اهار پله را دو پله  ییصتتدا
 محض بود. 

 .یب یب-
 دمیکس نبود، ارخ چیدر آوردم و به ستتمت هال رفتم ه عیرا ستتر میکفشتتها

 و هورا بلند شد. غیج یسمت سالن که صدا
س  ستانم   دنیبا د یقدم عقب رفتم ول کی دهیتر را  یب یلبخند به لبم آمد. بدو

 از کنارم آمد. نیمب یصدا دم،یکنار پنجره د ستادهیدرخشان ا یبا نگاه
 .زیسورپرا-

شمم ضا نیب ا  ریشاهم یشهرزاد جون و آقا دنیو با د دیشرکت ارخ یاع
 واقعًا خوشحال شدم، به سمتشان رفتم.

 سالم. -
 جون محکم ب*ر*لم کرد. شهرزاد

  معرفت؟ یدختر انقدر ب-
 جلو آمد. اهویپره شهیم ک هم آرزو

 ولش کن مامان، االن حالش خوبه -
 کرد. کمیزد و سرش را نزد یاشمک

 نه؟  فهیح یرو گذروند یروز و شب عال هی-
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صدا  شخص بود  شهرزاد جون که م صورتم را حس کردم،  آرزو را  یحرارت 
 لبش را جمع کرد که خنده اش مشخص نشود. دهیشن
 آبروئه.  یون، آرزو بببخش شما شهرزاد ج-

 سرم گذاشتم و نگاهش کردم یپرت شد، دست رو سرم
  ؟یعادت زشتت رو ترو نکرد نیتو هنوز ا-
 . یتو سر یبرا دهینچ، سرتو جون م-
  ستادیوسا ما ا نیمب
 تو پر شدن. هیبرعل یبرا دهیبهروزم جون م یگوشها-

 . ستادیکنار آرزو ا بهروز
 راجع به زن من حرف زد؟  یک-

 بهروز گذاشت. یشانه  یدستش را رو ریشاهم یآقا
 گوش بده.  یچونیگوش آرزو رو بپ دیبا گهیم نیمب یوقت-

 قدم عقب رفت کی آرزو
به  رو میزندگ دیستتفر رفتن حرف زدم دار یکلمه راجع به صتتفا کیبابا،  یا-

 .دیزن یهم م
دم، بو دهیبلندش را درجمع ند یتا حاال خنده  د،یخند یبا ستترخوشتت نیمب
 بود.  یشگیهم نیمردم بودم و ا ی فتهیش
 آورد. نییرا پا شیو صدا دیام را ب*و*س یشانیجلو آمد و پ ریشاهم یآقا
 کنه  یبشه و آرزو راحت زندگ دهیچیپ نیگوش مب فهیح-
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انداختم که شتتهرزاد جون دستتتم را گرفت و به ستتمت  نییزده ستتر پا خجالت
 .دیخودش کش

کنه، حق عمو بودن  ین آقا، م اًل عمو صتتدات منک تیانقدر دختر من رو اذ-
 رو ادا کن. 

 زد.  غیج آرزو
 ریز نیو اهار ستتاعته مب ستتتیخواد حق ادا کنه ب یمامان، بابا نم الیخ یب-

 هم ادا شه.  یصالبه ست، اه برسه بخواد حق
 .دندیبلند خند یبا صدا همه

 زد. یبرق م شیبه سمتم آمد و آ*ر*و*شش را باز کرد، اشمها شهره
 .زمیمبارکت باشه عز-
 آ*ر*و*شش رفتم. به
  ؟یا-
 ...  نطوریکردنت و هم یآشت-
 .دیوسا حرفش پر نیمب
 تونه راز نگه داره. یزن نم گنیبابا... م یا-
 در دست وارد سالن شد. یبزرگ کیبا ک حانهیتعجب نگاهشان کردم که ر با
 آورد. گوشم کیسرش را نزد نیمب
 .من ینایتولدت مبارو آو-

 و نگاهش کردم، عشقم بود، تمام وجودم.  برگشتم
 .یبدجنس یلیخ-

 . دیخند
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 بگم. یپنجم که نذاشت کیهم دل نیا-
 گذاشت. به ساعت نگاه کردم.  زیم یرا رو کیک حانهیر
 .زیسورپرا یعنی نیساعت نه صبح و تولد، ا-

 را بلند کرد.  شیصدا شهره
صبر نیمب نکهیا یعنی نیا- شب  شت تا  رد و ک خوابیکنه، همه رو ب طاقت ندا

 خدمت خانم.  میکرد تا برس کیشرکت رو هم تعط
 . دیرا در هم کش شیسمت شهروز و اخمها برگشت

 عشق. گنیم نیبه ا ن،یبب-
 .دیبه اانه اش کش ینگاهش کرد و دست شهروز

ند وقت یخوا یم-  ینطوریبرگشتتتتم هم یوقت دمیبذارم برم؟ قول م یا
 کنم. زتیسورپرا

 را با آن ببرم بلند کرد.  کیخواستم ک یکه م ییااقوبا  نیمب
 نکن پسر جان، واال سر و کارت با دشنه ست.  یدو به هم زن-

 . ستادیپشت شهره ا شهروز
م کمک گفتم بذار بر گه،ید یبه کشتنمون بد نجایا مونیآورد یاول صبح ا،یب-

 .یبهمن نذاشت
 گرفت و به دستم داد. نیااقو را از مب بهروز

 خاره شهروز.  یوز تنت مامر-
 به من کرد. رو
 .یرو به کشتن نداد یکیرو ببر تا  نیا-
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که  یه ااز لحظبود. ستتتادهیگشتتتم، هنوز کنار پنجره ا یب یو دنبال ب برگشتتتم
 . میبودم با هم صحبت نکرده بود دهیرس

شتم و به طرفش رفتم، با لبخند گرم زیم یرا رو ااقو س یگذا تم نگاهم کرد؛ د
 گردنش حلقه شد. را دور 

 ممنونم. ،یب یقربونت برم ب-
 . دیپشتم کش یرا رو دستش

 خونه.  ارتتیزنگ زد گفت داره م نینکردم، مب یمن که کار-
 را قاب گرفتم. دشیرفتم و صورت سف عقب

 . یب یخنده ب یاشمات م-
 پر از اشک شد.  شیاشمها

 خنده مادر. یتو م یکه اشما نهیواسه خاطر ا-
 کردم. ب*ر*لش محکم

جا- فاق ایدن نیا یهر  باشتتم، هر ات تهیکه ب یکه  به  ف  نانینفر اطم کیفقا 
 . یب یب دییصددرصد دارم، اونم شما

 .دیام را ب*و*س یشانیپ
 .یکرد یخوشحالم که آشت یلیدخترم، خ یش ریپ-
 دوستش دارم.-
 دونم، اونم دوست داره. یم-
 رد. نگاه ک یب یبه ب قیعم یشانه ام گذاشت و با لبخند یدستش را رو نیمب
الت ح ی... کیکن یم کاریا یتو دار دمیفهم ینبود من از کجا م یب یاگر ب-

 ؟یبد یخوبه، ک
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 نگاه کردم. یب یبا دهان بازشده از تعجب به ب د،یارخ نشانیب نگاهم
  ؟یب یب-

 را در دستش جابه جا کرد.  شیو عصا دیخند
گفتم  یبهش م دیبا یکن یم نیمب نیو مب یکن یم هیتو اتاقت گر یخب وخت-
 .گهید

 زد. نیمب یشانه  یرا آرام رو شیجواب بدهم، برگشت و عصا نگذاشت
 دیبا خورشتت یریبهت گفتم حالشتتو اون حال توام توف دما،یفک نکن نفهم-

 نداشت. 
ست ب نیمب شد و د س یب یخم  شاددیرا ب*و* ساس   ی. تا به آن روز انقدر اح

 بود. یخال عادمیم ینکرده بودم فقا جا
 را دستم داد. کیدستش را دور شانه ام حلقه کرد و آرزو بشقاب ک نیمب
  ه؟یا نیا-
 .کهیک-
 .دمشیمن که نبر-

 داد. نیرا به دست مب گرید بشقاب
 یدیدل م یتو دار میکدوم صتتبحانه هم نخورد چیه ،یاز گرستتنگ میبابا مرد-

 . یریگ یقلوه م
 شده نشست.  میتقس یشکالت کیک یرو نگاهم

 خواستم آرزو کنم. یشمعم کجاست؟ م-
 به دست آرزو داد و آرزو به طرف پدرو مادرش رفت.  گریدو بشقاب د حانهیر
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 ؟یخوا یم یا گهیآرزوت کنارته د-
 گرفت؟ یشده در قلبم آرام م نیغم ته نش نیا یگرفت، ک دلم

 رو" عادمی"م
 حانهیر رزدم و رفتم که کنا یجان یرا حس کردم، لبخند ب نیمب نیستتنگ نگاه

 باشم.
 نگاهم کرد و بعد به سمتم آمد.  یکم نیمب
  رون؟یبرم ب یساعت مین هینداره  یاشکال-
 کیک یعقب رفت و خودش را با جمع کردن بشتتقابها یبا لبخند کم حانهیر

 سرگرم کرد.
  ؟یریکجا م-
 زود برگردم. دمیقول م-
 باشه، منتظرتم.-
 یمرد م نیتر پیهمن را خوش تب یرفت محوش شدم. روز یم رونیدر که ب از
 به نظرت او ینفر را دوستتت داشتتته باشتت کی یوقت دمیفهم یحاال م یول دمید

 . دیآ یم ایمرد دن نیتر پیو خوش ت نیو جذابتر نیبهتر
به تنش کرد دلم برا یپالتو  پهنش یقامت بلند و شتتتانه ها یبهاره اش را که 

 ضعف رفت. 
 در رفتم. یجلو

 . ایزود ب-
 . زد و رفت یزیکرد اشمک ر یپالتو را درست م ی قهی کهیر حالو د برگشت

 تو فکر بود. یلیرا صدا زدم، به نظرم خ حانهیر
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 .نمتیبب نیبش ایب-
 ردم.کنگاهش  قیبشقاب محکم شد. دق یلبه  یرو شینشست و دستها کنارم

 .یاند وقته تو فکر حانه؟یشده ر یزیا-
سرش را برگرداند. ک یکم شقاب مین کینگاهم کرد و  ود که ب یخورده هنوز تو ب

 داد.  یم یدر دستش باز
 گذاشتم. زیم یرا از دستش گرفتم و رو بشقاب

 شده. یبگو ا-
 تو ... یخواستم باهات حرف بزنم ول یوقته م یلیخ-

 انداختم.  نییکرد و من شرمنده سرم را پا سکوت
 .ستمین یدونم، دوست خوب یم-

 دستم گذاشت.  یرا رو دستش
 نبود.  نیدا منظورم ابه خ-

 دستش گذاشتم. یرا رو گرمید دست
 دونم اقدر ازت دور شدم. یمن خودم خوب م یول زم،یدونم عز یم-
 فهممت. یمن م-

 .دمیصورتش کش یسرش مرتب کردم و دستم را رو یرا رو دشیاادرسف
 شده. یحاال بگو ا-

 و فقا گفت  دیکش قیمن من کرد و آخر نفس عم یکم
  .یاحقیسپهر -
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د از ح شیاز فاصتتله گرفتن ب شتتان،یدانستتتم، از نگاهها یوقت بود م یلیخ
سپهر، از ا حانهیر سمش م ای دشید یهر وقت م نکهیاز  آمد رنگش عوض  یا
 . شدیم
 کرده؟  یشده؟ خواستگار یا-

 بلند شد. نشیخوش طن یصدا
 ...دیخورش-

 یخترهاد نیهنوز ان شتتدینم و به صتتورت قرمزش نگاه کردم، باورم دمیخند
نگ ر یمیدوست صم یاسم آنهم جلو کی دنیبا شن یباشند که حت یمحجوب

 به رنگ شوند. 
 ما آورد. انیشده بود، سرش را م کیبه ما نزد یک دمیکه نفهم آرزو

  حانه؟یر یاریاداش رو درم ای یکش یتو خجالت م ییخدا-
 بلندتر بود. شیصدا نباریا

 آرزو.-
 . ستادیفکر کنار آرزو امت یشد و با اهره ا کینزد شهره

 ؟یریگ یآمار دوستات رو م یدار حانهیر-
 .دیبلند خند آرزو

 کنه. یم ابینه بابا، داره حضور غ-
 نتوانست لبخندش را جمع کند.  حانهیر
 آرزو.  یبدجنس یلیخ-

 کرد. زیرا ر شیاشمها شهره
 پس موضوع سپهره. -
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 .رمیخنده ام را بگ یکه بلند شد نتوانستم جلو شیصدا 
 شهره.-

 . دیباال پر آرزو
 .گهیکنه د یم ابیداره حضور غ ؟یدید-

 حلقه کردم حانهیر یرا دور شانه  دستم
 . ستین ایح یاون که م ک شماها ب د،ینکن تیانقدر دوستم رو اذ دیبر-

 لبش نشاند.  یرو یلبخند مرموز آرزو
 . یایدارم و شما کله سحر با برادر من از شمال م فیتشر ایح یآره من ب-

 . اورمیکم ب شیخواستم جلو ینم یدار شد ول صورتم
 سفر بود. هی-
 . شهیمعلوم م گهینه ماه د-

 .میسه نفرمان داد زد هر
 آرزو ...-

 شد. کیبا خنده نزد بهروز
 .ّکنهیبه جون خودم داره پوستتون رو م-

 را بلند کرد. شیاز آن طرف سالن صدا عمو
 .چونیبهروز، بپ چونیبپ-

ستش شد آرزو هر دو  کیگوش ارخاند. بهروز که نزد چاندنیحالت پ را به د
 .و پشت سر هم گفت عیگذاشت و سر شیگوشها یدستش را رو
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ته رف نیبا مب دیکرده، خورشت یخواستتگار حانهینکردم، ستپهر از ر یمن کار-
 . گ*ن*ا*همیمن ب ره،یگ یمسافرت، شهره هم داره آمارشون رو م

 .تادسیانداخت. شهروز کنار شهره ا نییش را پابا صورت سرخ شده سر حانهیر
 .ستیحرفها ن نیزن من اهک ا ره؟یگ یشهره آمار م-

 گوشش انداخت. یرا از رو شیدستها آرزو
نه االن ازش  یگیرو داره، م حانهیر یآره جون خودش، تا آمار جنس اادرها-

 بپرس.
 کردم. کشیبود سرم را نزد نییهنوز سرش پا حانهیر
هستتت که دو دلت کرده با بهروز حرف بزن.  یاگر موضتتوع ،یاگر شتتک دار-
 ناسه. ش یتونه کمکت کنه به خصوص که سپهر رو م یکس م ک بهروز نم چیه

 آورد. نییرا پا شیسرش را خم کرد و صدا آرزو
 به منهم بگو.  دیخورش یگیم یا-

 .دیبلند خند شهروز
 زن من فضوله.  گهیاونوقت م ا،یب-
خودمه  ی هستیصفت قشنگ فقا شا نیگفتم آمار داره، اگفتم فضوله  یمن ک-

 و بس.
شمم به ب شهرزاد جون یب یا صحبت م افتاد که کنار  سته بود و  ش  یو عمو ن

 کردند.؛ خوشحال بود، هر سه خوشحال بودند. 
  آورد نییرا پا شیصدا مانیاهار نفر روبرو یها یشوخ انیم حانهیر
 کشم. یازش خجالت م-
 روانکاوه. هیبهروز  زم؟یخجالت ارا عز-
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با وجود بهروز  یکم ند زد. مطمئن بودم  گاهم کرد و لبخ عد ن فکر کرد و ب
 را خواهد گرفت. میتصم نیو آرام بهتر یمنطق ی حانهیر
ستتپهر  یاشتتم ریز یبودم جوابش م بت باشتتد، از نگاهها دواریهراند ام 

سخت نبود و خوب حانهیاقدر ر نکهیحدس زدن ا ست دارد   نیاجرا ام یرا دو
 آمدند. یبه هم م یلیبود که خ

 خانم وارد سالن شد و به طرفم آمد نیمه
  ارم؟یناهار حاضره، ب خانوم جون-

 یم نیاز رفتن مب یساعت کیبه ساعتم انداختم، از دوازده گذشته بود و  ینگاه
 گذشت. 

 .ادیهم ب نیمب میکن ینه، صبر م-
 ت. ام انداخ یکنار یصندل یخودش را رو آرزو

 .میبه درو که گرسنه اما هم  گه،یآره د-
  یُکشیخودت رو م یخوبه برادرته و دار-
 و قابلمه بودم. گینبود که االن سر د اگر برادرم-

رفتم.  نیخانم در را باز کرد و من به استقبال مب نیزنگ در بلند شد، مه یصدا
به  نیکنار مب ونیپاپ و یکه با لباس رستتم عادیم دنیرا باز کردم و با د یدر ورود

زدم و پابرهنه به طرفش  ادیآمد انقدر خوشتتحال شتتتدم که فر یطرف خانه م
 . دمیدو
ند کرد، وقت عادیم پات محکم ب*ر*لش کردم.  اریاخت یب دیبه من رستت یهم 

 را دور گردنم حلقه کرد.  شینه تنها اعتراض نکرد که او هم دستها نکهیا بیعج
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  .جون نایتولدتون مبارو آو-
 .دمیخود جرات دادم و گونه اش را ب*و*س به
 ممنون.  زکم،یممنون عز-

شمها ستم و بو میا س یرا ب ش نهیگردنش را به  سرش را رودمیک  شانه ام ی. 
 دادم.  یگذاشت. تو ب*ر*لم بود و م ک بچه تکانش م

 .یخوش اومد یلیدلم، خ زیعز-
  ستادیرا برداشت و صاف ا سرش

 لدتونه و اومد دنبالم. گفت تو نیممنون، عمو مب-
 ونشیستتتاخت و من مد میروز را برا نیباتریگره خورد، ز نیبه نگاه مب نگاهم
 بودم. 

 . ستادمیو ا دمیرا ب*و*س عادیم یشانیپ
 بدو برو تو.-
شتتانه به شتتانه ام از پله ها  نیمکث کردم، مب یطرف خانه راه افتاد و من کم به

 باال آمد.
 کنم. یکارت رو فراموش نم نیوقت ا چیه ن،یممنونم مب-

س لبخند ستم را ب*و* شت د سر عادی. مدیزد و پ شت و من  ستم را عیبرگ از  د
 جدا کردم. نیدست مب

ام  ی. مرد زندگمیرفتم و دستش را گرفتم و با هم وارد سالن شد عادیطرف م به
 من، تمام یآرزو ریتصتتو نیبودند؛ ا ستتتادهیا گرمیطرف و پستترم طرف د کی

 بود. من یخواسته 
×××× 
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 بلند شدم. زیکه وارد دفتر شدند از پشت م یخسرو یبهمن و آقا
  دیسالم، خوش آمد-

 جلو آمد. یشگیهم نیبا همان لبخند مت یخسرو آقا
  د؟یسالم خانم صدر، خوب-
 ممنونم-

 یگره خورده اش رو یتعارف و با ابروها یو به بهمن نگاه کردم که ب برگشتتتم
ست. دق ش ستم از اه ادا یم قاً یمبک ن ست و خودم را آماده کرده  زین ناراحت ا

  بودم
 دینیبش دییبفرما-

 مبک نشست. رو به بهمن کردم. یبهمن رو کنار
  ؟یخسرو یآقا دیخوب-

به بهمن انداخت و برگشتتت طرف من. بهمن با آن  ینگاه مین یخستترو یآقا
خود  یوبه ر نکهیاش زل زده بود به من. بدون ا رهیو نگاه ت اهیستت یاشتتمها

  یخسرو یبرگشتم سمت آقا اورمیب
 دیآورد فیتشر دیلطف کرد-
ا کنترل ر تشیکه مشخص بود اقدر عصبان یقفک سکوت را شکست و با لحن 
 را باال برد. شیصدا یکند کم یم
با - له ستتحر دو هیمن  مدم تهران، طرح رو از دستتتت داد دمیتلفن ک و  میاو

 یلیخ دیطرح و اجرا رو گرفت شتتما دمیشتتن یوقت یول ختیاعصتتابم به هم ر
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 از دست من یدونست یکه م یزیرو ا یذاریناراحت شدم، ارا دست م شتریب
 . میدراومده، فکر کردم دوست

 الیخ شیپ یبرخالف دفعه  نباریپا انداخت. ا یداد و پا رو هیتک یخسرو یآقا
 پسرش را نداشت. یمخالفت با حرفها

 زدم و فقا نگاهش کردم. لبخند
جا م نا،یبگو آو- کارت  نیا نم؟یب یخودم م یارخم تو رو جلو یارا هر 

 نه؟  هیتعمد
ه آقا را رو ب یجوابش را بدهم صتتندل نکهیدادم و بدون ا هیتک یپشتتت صتتندل به

  سر دادم زیبود را به آن طرف م میکه جلو یاهیس یارخاندم. پرونده  یخسرو
، طرح از من، اجرا شرکت من و شماست نیقرار داده ب هی نیا ،یخسرو یآقا-

 از شما. 
 باال رفت.  یخسرو یآقا یابروها

 .شمیمتوجه نم-
 رو به بهمن.  برگشتم

 یتونم کار ینم نیمن گرفتمش بابت ا یول دیشتتما طرح رو از دستتتت داد-
 کیپاستاژ تحو هی گهیتا دوماه د دیشتلوغه و با یلیما سترمون خ یانجام بدم ول

 .دیباش کیلبته اگر ماا د،یکمکمون کن دیتون یشما م م،یبد
 یدستتت دراز کرد تا پرونده را بردارد که بهمن دستتتش را رو یخستترو یآقا

 افتاد.  یخسرو یپرونده گذاشت و دست آقا
 ارا؟ -
 ارا؟  یا-
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  د؟یرو به ما بسپار یزیا نیان دیارا با د،یدار یخوب یروهایشما که ن-
 نگاهش کردم. رهیو خ دمیجلو کش یرا کم یصندل

من کاماًل  نیاز شرکت ما باشه، بنابرا دیبا یینها کیبه شما اون تحو سپرمینم-
 .دیرو ذکر کرد لشیارا شما خودتون دل نکهیناظر اجرا خواهم بود، اما ا

 اانه اش را خاراند. ریرا باال داد و با شصتش ز شیابروها
 .ادینم ادمی یزیا-
ون قت مقابلتو چیمن ه دیکن یکه فکر م یزیو برخالف ا میدوستتت دیفرمود-

شا شرکت م یبه طور اتفاق کیاون اوا دینبودم.  صات  شترکًا تو مناق  میکرد یم
صه ا شیاالن پ یول شرکت تو هر مناق شرکت  یدقت م یاز  شما  کنم که اگر 

 من شرکت نکنم، هراقدر اون کار مهم باشه. دیکرد
 .ستادمیا شانیرا دور زدم و روبرو زیبلند شدم و م یصندل یرو از
ستتبز پارو  یفضتتا یتو مشتتهد، م ک مناقصتته  سیهتک پارم یناقصتته م ک م-

 شهباز 
کرد. انقدر به اشتتمانش نگاه کردم تا آخر  یبا دقت نگاهم م یخستترو یآقا
 را به سمت بهمن برگرداند   شیرو
  ؟یمناقصه ها شرکت کرد نیا یتو تو-

 سر تکان داد.  بهمن
 ارا من خبر ندارم؟ -
 نبود  یاون حتم-
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ست  بهمن شت م ریزد شتم و پ شت، برگ ست زیپرونده برد و آن را بردا ش م. ده ن
 امیرا در دستتت گرفتم و پ یدر حال خواندن بودند. من خونستترد گوشتت قهیدق

 دادم.
 " نجاستی"بهمن ا

 آمد  امیبعد پ هیثان اند
 دونم"  ی"م

 " ؟یی"تو کجا
 "دست بذار رو قلبت" 

 به لبم آمد و نوشتم  لبخند
 " ید"خودخواه و خودپسن

 " شنینم دایپ گهیکه د ییاز اونها ار،یمرد تمام ع هی"و 
سنگ کم سع نیمانده بود قهقهه بزنم، متوجه نگاه  شدم،  دم کردم لبخن یبهمن 

 را دادم. امیپ نیرا جمع کنم. آخر
 خندم؛ فعال"  ی"کنجکاو شده ارا م

 "در رو باز کن" 
 وارد شد. نیو مببه در خورد  ی" که تقه ا یا یعنی"  سمیخواستم بنو یم

 بلند شدند، بهمن با لبخند جلو رفت.  نیمب دنیبا د یخسرو یبهمن و آقا
  ؟ییدایسالم داداش، کم پ-
 بهمن. یبازو یآرام زد رو نیمب
 من که هستم.  د،یشیم بیشما غ-
 دو روز رفتم سفر که زهرمارم شد. یکی-
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 یداد؛ نممن ستتر تکان  یدستتت داد و برا یخستترو یجلو آمد و با آقا نیمب
 ند. ک یدوستانه رفتار م چ،یکند، تحمک که ه یاطور بهمن را تحمک م دمیفهم

 مبک کنار بهمن نشست.  یرو نیمب
 بهتون سپردند. یکه کار بزرگتر بهم، خانم صدر هم دیخبرها رس-

 با لبخند نگاهم کرد. بهمن
 بله.-
شد، ب از شم  ش اریاخت ینگاهش اند  یم. آقابود ارخاند زیم یرا که رو یگو

 کرد. نیگذاشت و رو به مب زیم یقرارداد را رو یخسرو
 بهمن؟  ای دیخانم صدر کیشما االن وک-
 .دیخند نیمب
 و صدر هستم.  عادیشرکت م کیمن وک-

 با خنده سر تکان داد.  یخسرو یآقا
 خورن.  یحرف نم لهایوک گنیم-

 . نیمب یشانه  یزد رو بهمن
 ه.من قیو رف عادیشرکت م کیوک نیمب-

شدن نگاه مب کیمن متوجه  فقا شا نیلحظه کدر که  یبود تئاتر ییشدم، تما
 بود.  انیدر جر نشانیب

 کردم یخسرو یبه آقا رو
 یساالر یکردند و با آقا هستند، لطف نجایمن ا کیبه عنوان وک ریشاهم یآقا-

 .ارنیب فیقرارداد تشر یقرار گذاشتند که برا
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 نگاه کرد. نیبه مب بهمن
 شرکت صدر؟  کیارا وک-

 و نگاهم کرد.  دیخند
 ارا؟ -

 نگاهش کردم.  یجد
 د،ییشتتما نهیکه بدب یاون ستتت،یتو قرار داد ن یدونم که مشتتکل یاون من م-

با شرکت ما  ینسبت چیکنه و ه یکه سالهاست براتون کار م یبهتره کس نیبنابرا
 نداره قراردادتون رو مرور کنه. 

 هریستترخم کرد و خ یتکان داد. بهمن کم دییبه عنوان تا یستتر یخستترو یآقا
 نگاهم کرد

 اعتماد دارم هم به تو  نیمن هم به مب-
 زدم و بلند شدم  پوزخند

 ،ینیبیمن رو روبروت م یریهر جا م یگفتیم یداشتتت شیپ قهیاند دق نیهم-
 اعتماد؟ یعنیکجاش  نیا

 زد  یمحو لبخند
ز روم لذت ببرم، تو او دلچستتب روب نیریاز مناظر شتت دیبا فهممینم یعنی نیا-

 کور بودن من ناراحت نشو
از وقاحتش به هم خورد. فکم منقبض شتتد. رو برگرداندم که اهره ام را  حالم

 دمیرا شن نیمب ی. صداندینب
 کرده  رید رم،یتماس بگ یبا ساالر رمیمن م-
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صدا یا یسرد از شدم. دلم م شیکه در  ست  یبود متوجه حال خرابش  خوا
 دمینرا نش کردیکه پچ پچ م یخسرو یآقا یبکوبم. حرفها ارویسر بهمن را به د

به اتاق  یآمدم و تا آمدن ستتاالر رونیاز دفتر ب یستتفارش دادن اا یبهانه  به
 برنگشتم.

×××× 
 گذاشت. شانیقرارداد دوم را جلو نیقراردادها امضا شد و مب

  گذاشت. یخسرو یآقا یقرارداد را خواند و جلو یبا کنجکاو یساالر یآقا
مغازه ها رو به شتترکت  هیماه کل کی یکنه ط یقرارداد شتتما رو ملزم م نیا-

 . دیبد کیتحو
 پوشه برداشت.  یدو برگ قرار داد را از ال یخسرو یآقا
 ست.  گهیقرار داد شرکت صدر دوماه د یول-

کرد با  یم یسع نیکرد. مب یتر م نینگاه بهمن هر لحظه نفسم را سنگ ینیسنگ
که هر لحظه  شیاز اشتتمها یانش مقاومتم را باال ببرد ولج مهین یلبخندها
 بهمن است. ینگاهها ریخودش اقدر درگ دمیفهم یم شدیسردتر م

 دکور. یبرا میخوا یماه فرصت م کیما -
 پاساژ؟  یدکور برا-
با  مغازه ها هیکل ونیکه دکوراستت دینیب یم دیاگر قرار داد رو خوب خونده باشتت-

 شرکت صدره. 
 به قرارداد اول انداخت و سر تکان داد.  ینگاه یخسرو یآقا
 درسته. -

http://www.roman4u.ir/


 909 فردا زنده میشوم

 بلند شد. شیاز جا یساالر یآقا
اردادتون قر یبرا یمشکل چیاز نظر من ه یبه دادگاه برسم ول دیمن با دیببخش-
 .دیامضا کن دیتون یم ست،ین

 کتش برداشت و امضا کرد. بیرا از ج سشیدوباره خودنو یخسرو یآقا
 شد. زیم کیو بهمن بلند شدند، بهمن نزد یخسرو یبعد آقا قهیدق پنج

 . میکن یما از فردا شروع م-
 . بود یینمایس یصورتکها یخنده  هیشب شتریکنم لبخندم ب یم فکر

 .نمتونیب یفردا م د،یموفق باش-
××××× 

×××× 
رفت.  یم شیو به جنبش کارگرها نگاه کردم، کار خوب پ ستادمیپاساژ ا یجلو

 نگاهم کرد.  زدیبرق م تیکه از رضا ییبهمن با اشمها
 کار تموم شده. باً یتقر یخوشت اومد؟ ده روز مونده به موعد ول-

. دنده عقب آمد و گرد و خاو به پا کرد عاتیحمک ضا کیتکان دادم. جرثق سر
ستم را جلو شمها ید شم  میا شمم نرود که کنار گو شتم که خاو در ا گذا

 نجوا کرد.
 . نایآو کننده ست وونهیاشمهات د-
 اشتتم ریگرفته بودم مشتتت شتتد. از ز میاشتتمها یکه جلو یدستتت اریاخت یب

مشتتمئز کننده اش  یحرفها نیخواستتتم زودتر از شتتر ا ینگاهش کردم، اگر م
 رفتم. یم یتا ته باز دیراحت شوم با

 کنم. ینگاهت نم گهیپس د-
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صدا  خنده اش گم  یصدا انیمن م یدندان قرواه  یصدا د،یبلند خند یبا 
 شد.

 .یکه هست طونمیش-
 .پاساژ باال رفتم دیمرمر سف یبرگرداندنم و از پله ها رو
 باال بهمن. ایب-

 . ستادیباال آمد و کنارم ا یکیها را دو تا  پله
 .امیم یشما امر کن، هر جا اراده کن-

 .ستادمیگردان گذاشته شود ا یا شهیکه قرار بود در ش ییجا یجلو
 ؟یمطمئن-

شاخه گک رز قرمز که ساقه اش کوتاه شده بود درآورد  بشیاز جتر آمد،  کینزد
 گرفت. میو جلو

 مطمئنم.-
ادکلن  ید بورز بده یبو نکهیاز ا شتریکردم، ب کشینزدام  ینیرا گرفتم، به ب گک

 .زدیمدلم را به هم  نیداد و ا یبهمن را م
 .امیب دیکجا با ینگفت-

نگاهم کرد، نگاهش  رهی. خمانیصتتورتها نیگرفتم، درستتتت ب میرا جلو گک
 . دادینشان م یآشوب درونش را به خوب

شقش با من آن کارها را کرده بود ول نکهیا با شدن بهمن را  یبه خاطر ع شق  عا
 ودن" داره با عاشق ب ریکردن توف یافتادم "عاشق یب یحرف ب ادیباور نداشتم. 
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م منزجر. حس هم خوشحالم کرد و ه نیزد و ا یم ادیاحساسش را فر نگاهش
 را پس زدم.  میتمام حسها

 تا تهش. -
ستش شاخه  د ش کیکوتاه گک نزد یبه  ستم را عقب ک ست دم،یشد که د ش را د

 انداخت و پلک زد. 
 .امیم-

 یاند وقت نیکردم؛ ا یتمامش م نجایهم دیوارد پاساژ شدم و به دنبالم آمد. با
با هم ستتر کرده بود  کیپله پله نزد او یمن عذاب و برا یبرا میکه هر روز را 

 بود.  نایشدن به آو
کرد که کنارم  یاستتتفاده م یاز هر فرصتتت کردم،یم را کاماًل حس احستتاستتش
 بهمن نمانده.  یقصه  انیبه پا یزیدانستم ا یباشد و من م

  ؟یایاگر ن-
اژ پاس یخال یدر فضا کیدر یکارگر مشغول نصب آسانسور بودند و صدا دو

 . شدیاکو م
 .امیم-

رداشتم قدم ب اطیدوم را باال رفتم، هنوز سنگ نشده بود، با احت یطبقه  یاه پله
 لق نشود. شیکه آجرها

 باور کنم؟  یاطور-
  ؟یدیاز من د یبدقول-

 یبا سرعت یکار داشت ول یلیطبقه هنوز خ نیدوم شدم، ا یطبقه  یراهرو وارد
 بود. طبقه هم تمام نیکار ا گریرفت تا پانزده روز د یم شیکه بهمن پ
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 . تادسیا میروبرو عیو نگاهش کردم، انگار منتظر نگاهم بود که سر برگشتم
 تونم. ینم گهید-

 به خودم گرفتم. یمتعجب یکنترل کردم، اهره  یرا به سخت لبخندم
  ؟یتون یرو نم یا-

ستش را رو هر شت و نفس بلند یدو د ش یگردنش گذا  نیکس در ا چی. هدیک
 .دمیشن یا منفسش ر یصدا یطبقه نبود و حت

 . یدادم به ستون سنگ هیتک
  ؟یگینم-
 حرف زد و نه دل از نگاه کردنم کند، نه
 بود. یلبخندم واقع نباریا

 حالت خوبه؟ -
اه به ستون. ناخوداگ دمیرا انداخت و دو قدم فاصله را تمام کرد، اسب شیدستها

 نفر گشتم که اگر الزم شد کمک بخواهم.  کیو دنبال  دینگاهم ارخ
حالم خوب ن یلیخ نا،یآو ستتتتیالم خوب نح-  ته  که  یاز روز .ستتتتیوق
 .ستیحالم خوب ن میکه تو شمال باهم گذروند یمخصوصًا از شب دمت،ید

ند یکالفگ نه د نیبودم، ا دهیبهمن را  باور  دهیحجم احستتتاس را  نه  بودم و 
 داشتم. 
ستها ستون را گرفتم، ا مید آدم و  نیا یجلو ستادنیاز دوطرفم به عقب رفت و 

ا تو ت ردیکه دستتتم را بگ یخواستتت، صتتبر یم یادیصتتبر ز شیحرفها دنیشتتن
 گوشش نزنم
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 تمام بدنم مورمور شد. فشیضع یشد و از صدا دهیسنگ کش یرو میناخنها
 نشد. یخواستم خوب بشم ول نا،یکمکم کن آو-
 نهیس واری. قلبم به در و ددمیراحت تر نفس کش یقدم عقب رفت و من کم کی

را خواستتت،  نیتناستتب دلم مب یکاماًل ب یلحظه  کیو در  شتتدیم دهیام کوب
 شک نداشتم. شیکه به معنا ییآرامشش، اشمها

 .یدرمانم کن یتون یخوب نشدم، بدتر شدم، فقا تو م -
نخورم. به  نیبودم به آن که زم دهیرا از ستتتون جدا کردم، انگار استتب خودم

تم خواستت یرا نم نیا بهمن و من اب ییتنها یعنیستتمت پله ها رفتم، باال رفتن 
 هنوز تو گوشم بود.  نیمب یصدا

ندار یطیشتترا چیتحت ه یبکن ول یخوا یم ی"هرکار باهاش تنها  یاجازه 
 " یباش

 "میبودم " خب اگر تنها بودن با نامحرم غلطه من و تو هم نامحرم دهیمن خند و
حرف من اعتماد  " ارا به میکرده بود و زل زده بود تو اشمها زیرا ر شیاشمها

 یشتتد شتتش ماهه، البته م شیروزه و عرب کیگفتم  یتو شتتمال فارستت ؟یکنیم
 درسته" غهیص نیهم یدونستم از خداته برا

واکس خورده اش پشت سرم  شهیهم یکفشها یشدم و صدا ریپله ها سراز از
 همراه شد. 

 .یکار رو کرد نیدوماهه فقا هم یکی نیتو ا نا،یازم فرار نکن آو-
 تا مامور مخابرات رد شود.  ستادمیآخر ا یله پ یرو
 ترسم.  یم-

 .ستادیا میآمد و روبرو نییپا عیمانده را سر یباق یسه پله  دو
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 برم، بذار ثابت کنم که هستم، که ... یم نیتمام ترست رو از ب-
 قلبش گذاشت.  یرا رو دستش

 یحس م باره نیاول یاوبش رو خوردم، برا یدنبال دلم رفتم ول شتتهیمن هم-
 نکن. دمیکنم ناام یکنم انتخابم درسته، خواهش م

 ای ناینداشتتت آو یکرد، فرق یاز من خواهش م یاوج بودم، بهمن خستترو تو
بود  یکرد ردش نکنم. لبخندم واقع یبودن، بهمن از من خواهش م دیخورشتت

 نگاهم را به نگاهش گرده زدم. یوقت
 .بذار فکر کنم-

 .دیرا درهم کش شیوهاابر عیسر یبرق زد ول شیاشمها
 .یکن ینگو به نه گفتن فکر م-
 فکر کنم. زیبه همه ا دیبا-
 . دستایپاساژ ا یکه جلو دمیرفتم و وانت حمک سنگ را د رونیدر پاساژ ب از
  داره یتو بستگ یکلمه  کیمن به  یفقا بدون زندگ-
 تو. یمن به زندگ یو زندگ-

 شیحرکت کردم. صدا منیبه طرف ماش دیچیسرخوشش که پ یخنده  یصدا
 را بلند کرد.

 .نایمنتظرتم آو-
 لب زمزمه کردم ریز
 .دمیکه برات د یخواب ریمنم منتظرم بهمن؛ منتظر تعب-

 ×××× 
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 د. پخش ش نیدر ماش شیرا گرفتم، صدا نیمب یکواه را که تمام کردم شماره 
 .زمیسالم عز-
 شد؟  یسالم از منه حضرت آقا، از صبح تا حاال منتظر خبرتم، ا-
 راحت. التیخ فه،یرد زیهمه ا-

ش یسگ جلو کی کدفعهیکه  دمیچیراه را پ اهار و  ترمز یزدم رو  د،یپر نیما
ش یصدا شد.  گربه ا نیترمز ما سرم بلند  شت   ابانیفرز و اابک عرض خ یپ
 کرد و از درخت باال رفت. یرا ط

 دیسگ خودش را عقب کش دم،یکش یقلبم گذاشتم و نفس راحت یرا رو دستم
 . ستادیو ا
م به داد هیو پارو کردم. ستترم را تک دمیکشتت ابانیرا کنار خ نیماشتت یستتخت به

 گوش کردم.  نیگفتن مب نایآو یو به صدا یصندل
 . نیماش یجلو دیسگ پر هی ست،ین یزیا-

 لحظه سکوت کرد. اند
 بهش؟  یزد-
 نزدم.-

 . دمیرا شن قشینفس عم یصدا
 .ینینب بیکه خودت آس یزنب یجور هیکه  نهیمهم ا اده،یسگ ز-

ش کامالً  د با بوق ممت ینیمنظورش را درو کردم، او نگران واکنش بهمن بود. ما
ا ر یافستتر نهیممنوع افتاد. از آ ستتتیا یاز کنارم رد شتتد و من اشتتمم به تابلو

 داد که حرکت کنم.  یو با اخم دست تکان م شدیم کینزد نیکه به ماش دمید
 افتادم.  راه
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 شده و شهروز باال سر کاره، نگران نباش.  فیکارها رد-
 جا از دستت در بره کار تمومه. کیکه اگر فقا  یدون یم-
 دونم.  یم-

 یم یبودم ول دهیند یادیز یام مردها یکرد و ستتکوت کردم. در زندگ مکث
سم بخورم که مب ستم ق سرش راه نیبود که تا ا یمرد گانهی نیتوان  یم حد با هم

 دانستم.  یرا م هاشیرآمد و من ارزش فداکا
آشتتوبها هر اه  نیلحظه به خودم قول دادم که بعد از تمام شتتدن تمام ا همان

 . رمیگفت بپذ
 .نیمب-
 جانم. -
 و حتمًا الماس باشه؟  نیتک نگ دیبهت گفتم حلقه ام با-

 دفتر وکالتش. یتو کواه  دمیچیو من پ دیخند بلند
 در ضمن. -
  گه؟ید-

 را پارو کردم. نیماش
  ؟یخوا یمون نممه-
 ... یارا نخوام ول-

 شدم.  ادهیرا باز کردم و پ نیماش در
  ؟یا یول-
 خواست مهمونم حسم کنه. یدلم م یول-
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 را زدم. موتیرا بستم و ر در
 کنم؟  ینم-

س ابانیخ وارد س نهیشدم که  س ی نهیبه  ستم را  یک سرم که باال آمد د خوردم، 
 قلبم گذاشت.  یمحکم گرفت و رو

 گذاشت. بشیرا قطع کرد و در ج یافتاد، گوش نییپا یگوش با دستم
حضورم رو حس  دیبا یکه هست ییکه هستم، هر جا ییهر جا نجا،ینه فقا ا-
 .یکن
 که جنونه.  ستیعشق ن گهید نیا-

 گرفت. یشد و قلبم باز کمینزد
 باش، مجنون شدنش با من.  یلیتو ل-

×××× 
 . دیدر هم کشکم رنگش را  یکنارم نشست و ابروها یب یب

سه خودت کرد- ستگار انیکه م یا ینیدختر،  یتو وا شوهر  ،یخوا مگه تو 
  ؟یندار

 نگاهش کرد. ضیو پر غ نیکرد به مب رو
 ؟یاقده لوسش کرد یخودت ملتفت-
 نشست  یب یب یپا یجلو آمد و جلو نیمب
  گ*ن*ا*ه داره بنده خدا ،یب یخب پسر مردم عاشقش شده ب-
 کی نی. من و مبنیمب یجد یماند به اهره  رهیو خ دی پرباال شیابروها یب یب

ش ینفس راحت یب یکه ب میدیصدا خند ضع دیک شت   یرو دیرا کوب فشیو م
 .نیمب یشانه 
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 نکنه بچه.  کارتیخدا بگم ا-
 گرفت.  شیدستها انیرا م یب یدست ب نیمب
که تموم بشتتته قول  یباز نیدوستتتت داره، ا یبچه، بچه، باز دیگیخودتون م-
  د؟ید یکنه، اجازه م طنتینذارم ش گهید دمیم
 سر تکان داد.  یب یب

 . ارمیکه من درب ارهیسر از کار شما جوونا درم یموندم، ک گهیواال من که د-
 به هم. دیرا کوب شیدستها شهره

 .دیخام شد خورش نیهم م ک مب یب یب یوا-
 د.همزمان برگشتند طرف شهره که سرم به جلو پرت ش یب یو ب نیمب
 ینیبرادرم اقدر دوستتتت داره، کم مونده خودش ستت نیخاو بر ستترت، بب-

 خواستگارها. یجلو ارهیرو ب ییاا
 اخم آلود به آرزو نگاه کرد.  نیمب
شتته ثبت ب نسیتو گ دیزنت، با یخواستتتگار انیدارن م گه،ید گمیراستتت م-

  اصالً 
 پر به پر آرزو داد. شهره

واستگار عروسشون خ یپنجشنبه که برا یبرا نیبب نهایزنگ بزن به مامانت ا هی-
 وقت دارن؟ ادیم

را در  نیتمام زهر وجود مب دم،یچیپ یبه خود م یگفتند و من عصتتب یم آنها
 نگاهش کنم. دستم را گرفت.  دمیکش یخجالت م یکردم، حت یقلبم حس م

 من رو نگاه کن. -
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 دیه عک راهنشیپ ی قهیسرم آمده بود، سرم را بلند کردم و به  یباال یک دمینفهم
 داده بودم نگاه کردم.  هیبه او هد

دونم حالت خوبه  یکه م نهیمن مهم ا ینگاه کن برا یهر جا رو دوستتت دار-
 انجام بدم. یهر کار یبهتر هم بش نیاز ا نکهیا یو حاضرم برا

و آرزو و شهره لوده  امدین شیانداختم. اند لحظه صدا نییتر سرم را پا شرمنده
 بلند شد.  شیصدا کدفعهیادامه داشت.  شانیها یباز
  تتون؟یو احساس و هو یشما انبره زدن رو زندگ یبه من اه شوهرها-

 طرف آرزو.  رفت
  ؟یرینم یریدکترات رو بگ یم اًل اگر بهروز دل به دلت بده که بر-

 طرف شهره.  برگشت
ها استتتتیاگر شتتهروز ر- حت م یقبول م یقبل یتو رو تو پروژه  نارا  یکرد 

  ؟یشد
 با لبخند نگاهش کرد.  یب یب

 داره.  ریبا هم توف نایا-
شم مب و شم هم نیخ شت و من خوب م یشگیهم با خ  دمیفهم یاش فرق دا

پا له کرده تا عشقش آرام  ریمرد است که تمام تعصبش را ز کیخشمش خشم 
 .ردیبگ
م ال بگحا نیاگر هم دیشما به من بگ یول شم،یفرق داره، منکر نم ،یب یبله ب-

قدام کن حال  عادیحضتتتانت م ینه، اگر بگم دور بهمن رو خا بکش و برا ا
 شه؟یخوب م دیخورش
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شت گلو ضم را پ سکوت نگاهش کردند و من بغ  نیپنهان کردم، مب میهمه در 
 من بود. ریتمامًا تقص نیشکست و ا یداشت م

ستم برا یهر کار شه،یکه نم دیدون یخودتون هم م- تا  یحالش کردم ول یتون
 ی. مشهیخوب نم دیکه زده هست خورش ییزخمها یبهمن هست، تا وقت یوقت

ش یکه برا هیمرد نیکنم؟ زور بگم؟ مجبورش کنم؟ ا کاریا دیخوا  یم دیخور
  ؟یب یب دیپسند

 شد.  رهیخ نیشده به مب کیبار یبا اشمها یب یب
 باشه.  ینطوریا دینبا دمیخورش ،یکن یخودتو داغون م یدار-
 .شیموها انیانگ زد م نیمب
ش یب یندارم ب یکار دهایمن به با-  نفس دیبه ممکن ها کار دارم. ممکنه خور

قدر ا دیدون یکه م یممکنه زن ش؟یبهمن خار شده تو زندگ یراحت بکشه وقت
 یمجبورش کنم تا آخر  عمرش کاب*و*س کس یمن رو ببخشه وقت زهیبرام عز

 یم م،دونم داغون یمن م ،یب یبخشه ب یکه خوردش کرده همراهش باشه؟ نم
که م ینایدارم، من آو دیمن ام یول رمیم کیدونم دارم تحل  یخودم رو دارم 

ه دغدغ یب یزندگ نیا یبها یکنم ول یم یدغدغه باهاش زندگ یروز ب هیدونم 
 کهنیا یحال بمونه برا نیتو ا دیبده، من نمردم که خورش دیذارم خورش یرو نم

 گذاشتن.   رتیو غ القهرو ع تیمالکبه غلا اسم  دیخورش یهم جنسها یحت
بود  زیم یکه رو یآب وانیپشت سر هم حرف زد که نفسش گرفت. آرزو ل انقدر

 به دستش داد.
 .یکن یباشه، االن سکته م-
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که کم کم جذب تارو  ی. به آبنیزم یپرت شتتد رو وانیدستتت آرزو و ل ریز زد
 ماندم. رهیخ شدیپود فرش م

دارم،  مانیکنم ا یکه م یمن به کار یرفت ولکه صتتدام باال  یب یب دیببخشتت-
 یالزمه که من داغون بشتتم با تمام وجودم م دیخوب شتتدن خورشتت یاگر برا

 نیا یول رمیپذ یباشه، اون رو هم م هیرتیغ یاحساس من ب نیاگر اسم ا رم،یپذ
 . هستیبا دیرشخو یجلو یذارم کس یکه زنده ام نم یتا روز د،یرو خوب بدون

 تادهستتیهال ا ینقطه  نیتر ییو که رفته بود کنار شتتهره و در انتهاکرد به آرز رو
که  ینباشتتتد. ترستتش را حس کردم، ترس رنجاندن برادر نیمب کیبود تا نزد

 بلند نشده بود. شیوقت صدا چیکرده بود و ه تشیحما شهیهم
ن اون روزها م شد،یساده مضطرب م دیخر هی یبرا ایتالیاومد ا دیخورش یوقت-

 و ستمیا یمن عقب م میریعقب، حاال هرجا که م دیو خورش ستادمیا یجلو م
افتخار منه که همستترم قدرت مقابله با ترستتهاش رو داره،  نیجلو، ا دیخورشتت
س یرو داره که تو رو نیقدرت ا ت*ج*ا*و*ز کرده.  مشیکه به حر ستهیبا یک

مم رو استت گهید شتتمیخوشتتحال م یرتیغ یب یعنیافتخار  نیا یکن یاگر فکر م
 .یارین

به  رهیخ رم،یرفتنش را بگ یرفت که نتوانستتتم جلو رونیاز در ب عیستتر آنچنان
 بلند شد. یب یب یکه رفته بود ماندم. صدا یراه

 پسر. نیمث ا یکیمث بهمن،  یکیقربون خدا برم، -
×××× 
سرمه ا ستادم،یا نهیآ یجلو شلوار  همان طرح، همان که در روز  قاً یدق یکت و 

 .یمرا برد به روز خواستگار دمیشبهمن پو یخواستگار
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 و با لبخند نگاهم کرد.  نهیو از آ ستادیآرزو کنارم ا 
س- سه فکر م یک شنا ستت؟یبا لباس م یکن یکه خودت رو ن ن اون باور ک شنا

 که سرت بوده. یمخصوصًا با اادر ،یدیپوش یا دهینفهم یروز حت
 مرتب کردم. میموها یرا رو شال

 .هیوختم، به خاطر خانم خسرورو ند نیبه خاطر بهمن ا-
 تخت بلند شد. یاز رو شهره

  ره؟یعذاب وجدان بگ یخوا یم-
 کرده. کاریباهام ا ادیب ادشیخوام  یم-

 . ستادیدر ا کنار
سرو- شتباه کرده واال خ دهیمطمئن باش فهم ست،ین یزن بد یخانم خ  یلیا

 رو به بهمن گفته بود. زیهمه ا شیوقت پ
 به سمتش و دستش را گرفتم. دمی، ارخپشت شالم را مرتب کرد 

  گه؟ید ادیم نیمب-
 بست.  پلک

 نگران نباش. ادیم-
 ، شهره در را باز کرد.تخت نشستم و آرزو هم کنارم یرو
 .انیم نایا گهیساعت د میبرم، ن گهیمن د-

 رفت رو به آرزو کردم. رونیاز در ب یوقت
 کرده.  ریبهروزم د-
 .نهیبا مب-
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 ختم.اندا نییرا پا سرم
 بده؟  یلیحالش خ-

 گذاشت. شانه ام  یرا رو دستش
صاًل نم کیاون اوا نه،یحق با مب- ست با وجود بهمن کنار ب یا ش اد،یتون ب هر 

 بهتره. یلیاالن خ یتا صبح تو اتاق بهروز بود، ول
 کنم. یم تشیاذ یلیمن خ-

 شد و به سمت در رفت. بلند
 . نمیها رو بچ وهیکنه، برم م یاون درکت م-
 باشه.-

رفتم. آرزو که در راه  رونیو از اتاق ب دمیزنگ در بلند شد و من از جا پر یصدا
شت و در را باز کرد. از پنجره به مب شپزخانه بود برگ  اطیو بهروز که وارد ح نیآ

با او صتتحبت  یجد یاخم کرده بود و بهروز با اهره ا نیشتتدند نگاه کردم. مب
 باز شد شیهاابرو نیبرا باز کردم و م یکرد. در ورود یم
 خودم.  یبه بانوسالم -
و را بلند آرز یجوابش را دادم، بهروز وارد خانه شد و با صدا یبند میلبخند ن با

 را دستش داد. ینیریش یصدا زد. جعبه 
 . میکه امشب تئاتر دار نیرو بچ نهایبرو ا ایب-
 وارد شد.  نیمب
 شهیحالم از هنرپ یدارم ول دوست یلیزنش رو خ شهیهنرپ ،یاونهم اه تئاتر-
 خوره. یمردش به هم م ی

 رفتم و کت بهاره اش را گرفتم و زمزمه کردم. جلو
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 من عاشقشم. یول-
 کنم را گرفت. زانیآو یکه دراز شده بود تا کت را به جالباس دستم

 . فهیجا دو شقه ات نکردم ضع نیبگو منظورت منم تا هم-
 نبود و نطوریا شیها ینبود، شتتوخ نیمب نیکرد، ا یرا م شیتمام ستتع داشتتت

 .ختیگونه ام ر یرو میاشکها یک دمیکرد مرا بخنداند. نفهم یم یداشت سع
  ؟یستیاز من متنفر ن-

 یرا گرفت و ارخاندم طرف خودش. متوجه حرکت آهستتته  گرمید دستتتت
 بهروز و آرزو به سمت آشپزخانه شدم.

  ؟یانقدر خودت رو عذاب ند شهیدلم، من خوبم، م زیعز-
 را بلند کرد. شیدفعه صدا کی

نور  اشتتمهات دیکم بخند، م اًل االن با کیاه طرز انتقام گرفتنه بابا،  نیا-
 بارون باشه. 

 کرد. کیرا نزد سرش
که  رمیگ یحالت رو م یجور هی یریحالش رو نگ یجور دل خنک کن هیاگر -

 . یریبگ ادیحال گرفتن رو خوب 
 شیحال کردن و کش دار کردن صتتدا یرو دشیواقعًا خنده ام گرفت، تاک نبایا

 واقعًا بامزه بود. میبرا دیجد نیمب نینبود و ا نیمب یواقعًا شوخ
 . یکن یحال، حال م یلیخ-

 اش را خاراند.  قهیشق
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و ت یزنم ول یندارم برفرض حرفش رو م یتو خجالت بکش، من که مشتتکل-
 که همسرت به لفظ اومدن افتاده.  یاحساس کمبود کن دیبا
 . ادیحرف زدن بهت نم نطوریاه طرز حرف زدنه؟ ا نیا-
  مبک نشست یطرف سالن رفت و رو به
 کنم. یم نیامشب تمر یدارم برا-

شدم وارد شو اتاق  شک شلوارش را که تازه از خ  یگرفته بودم از رو ییو کت و 
 رفتم. رونیتخت برداشتم و ب

 ه. داشته حرف زدن رو خوب بلد یرادیاتفاقًا بهمن هر ا-
 را از دستم گرفت.  کاور

 نکن. فیتعر زشیا چیمن از ه یجلو نیبب-
 برو تو اتاق لباست رو عوض کن. -
 طرف اتاق رفت.  به
 . دمیپوش یم نجایهم یگفت ینم-
 دفعه برگشت. کی

 بپوشم؟  نجایهم یخوا یم-
 همزمان شد. فونیزنگ آ یگفتن بلندم با صدا نیمب

×××× 
ستم نلرز نباریا خانه نبود،  یب یب نکهیا ینزدم، نه برا یب یه دامن بانگ ب د،ید

 نبود.  از دست دادن یبرا زیا چینبود، ه یینبود، حسرت بابا یکه دلشوره ا
 یاا ینیام آمدند و دست و دلم با س یپدر یخانواده به خانه  نیکه هم یروز

 یلیلحظه به صتتورت بهمن نگاه کنم خ کی یو جرات نداشتتتم حت دیلرز یم
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شتم، خ یبرا زهایا ست دادن دا شتم  یزندگ یآرزوها برا یلیاز د شترکم دا م
که مال  ودب عادیدهم، تنها م یاز دستتتت م مینبود که بگو زیا چیحاال ه یول

با نارم نبود و  آوردم. بهمن مرهم زخمم بود،  یبه دستتتش م دیمن نبود، ک
 کرد. یبود که قلبم را آرام م یزیشکستن بهمن ا

ان هم ،ینیوارد شدم، همان طرح س کیکمر بار یاستکانها و ینقره ا ینیس با
 و قندان نقره.  یشاه عباس کیکمر بار یاستکانها

 ریز یدر حال صتتحبت بودند و من نگاهها ونیکردنم آقا ییرایمدت پذ تمام
 ی. از گفتگوستتتادمیجون ا نیریشتت یکردم، جلو یبهمن را تحمک م یاشتتم

 یسلطت چیداشت و ه هیآوردم، لحنم کنا نییرا پا میاستفاده کردم و صدا انیآقا
 به زبانم نداشتم. 

ستگار یاا- سرو یخوا سرتون خوردن داره خانم خ صًا که ا ،یپ صو  نباریمخ
 . دیکن یآرزوهاتون نم یرو فدا یوجدانتون راحته که کس

شت و نگاهش تا  اورد،یسرش را باال ن یحت ستکان را بردا سم ب ی قهیا اال لبا
 آمد.

 .یم ک همون روز معصوم ،یک همون روز قشنگامروز هم م -
 گذاشتم. زیم یرا کنارش رو قندان

ش- صوم خور صوم؟ مع شت دیمع سرتون ک شما و پ  از یشما ا دش،یبود که 
  د؟یپر از گ*ن*ا*ه یوقت دیدون یم تیمعصوم

 گذاشت.  ینیاز قندان برداشت و قندان را در س یکواک قند
 نبودم.  نجایالن اکردم ا کاریباهات ا دمیفهم یاگر نم-
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سئله کرد یبهمن که کم کم نگاه کنجکاوش را حس م یبرا شتریب یگفتگو م م
ستم جون د نیریزدم و خواستم کمر راست کنم که ش یساز بود. لبخند تصنع

 را گرفت. 
  ؟یدار یالیاه خ-

 جون مانده بود.  نیریدست ش یبهمن رو نگاه
 گفتم میدندانها نیخم شدم و از ب یکم

 .دیبهمن شک کرده دستم رو ول کن د،یمفه یم-
 افتاد.  شیپا یاز دور مچم باز شد و رو دستش

نشتتستتتم. بهمن به من نگاه کرد و من به  نیمب یروبرو م،یو ستتر جا دمیارخ
 بهروز. 

شوم ول بهروز ست تا آرام  صحنه ها یآرام نم یپلک ب ه ک ییشدم، حس تکرار 
 د قلبم را مشت کرده بود. ام ش یزندگ یاهیو س یگذار بدبخت هیپا یروز

 بلند شد. یخسرو یآقا یصدا
 نکهیا م ک یول مینیشتتما رو بب یمادر بزرگ گرام میخب، ما که افتخار نداشتتت-
 کردن.جان با خانم صدر هماهنگ  نیریش

 گذاشت. یمبک سلطنت یدسته  یرا رو شیدستها بهروز
 یبتهاشد ما صحسخته، قرار  یکم شونیسن و سال ا یبله، متاسفانه سفر برا-

 و اگر توافق حاصک شد... میرو انجام بد هیاول
 . دیحرفش را بر یخسرو یآقا
 شمال خدمتشون.  میریما م-

 با لبخند سر تکان داد.  بهروز
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 زیم یجون استتتکانش را رو نیریاستتتکانش را برداشتتت و شتت یخستترو یآقا
 گذاشت. 

 یخواستگار یاز ک جان رو نایآو دیمن با به،یمن غر یکم برا کی ایخب شرا-
 کنم؟ 
 یو تاب م چیبهمن پ ینگاه ها ریدستتتش را به ستتمت من گرفت که ز بهروز

مبک انقدر فشرده شده  یبود که دور دسته  نیخوردم و کک حواسم به دست مب
 شده بود.  دیسف شیبود که سرانگشتها

 بالغ و عاقلند و هم ما و هم مادربزرگشتتون کامالً  شتتونیجان، ا نایاز خود آو-
 .میفقا ناظر نجایما ا قتیدر حق م،یبهشون اعتماد دار

 زیم یرا رو شیاز اا یبا لبخند ستتر تکان داد و استتتکان خال یخستترو یآقا
 گذاشت.

سلوو آو یدر وجاهت اخالق- سن   هنکیم ک ا ست،ین یبح  چیجان ه نایو ح
شون رو کردند بنابرا صحبتها اعث تونم بگم ب یمن فقا م نیخود بچه ها قباًل 

 . رندیجان بهمن رو بپذ نایسعادت من و همسرمه که آو
شتتد نگاهش را از بهمن کند و اشتتم در اشتتم  یطوالن یکه کم یاز مک  بعد

 من دوخت.
 یبد یدوره  عادیکه م نهیا یبدون دیو با تهیکه حائز اهم یدخترم تنها نکته ا-

 ،یدوم مر ثمر ب یلیدونم تو در بهتر شدن حالش خ یرو پشت سر گذاشته و م
شرا س بزنه پ یصدمه ا عادیخوام ازدواجتون به م یآمده نم شیپ ایبا توجه به 

 . دیبهتره آماده اش کن

http://www.roman4u.ir/


 929 فردا زنده میشوم

 یریبتد یپسرم که از ب یپرت کرد، دلم برا نیحواسم را از دست مب عادیم اسم
هسا م ی"وقت میخورده بود سوخت. بارها تا لبم آمد که بگو یقیپدرش زخم عم

 گفت گهید یکیپستترم به  یوقت د؟یکجا بود کردیشتتما رو شتتکنجه م ینوه 
 ی" ولد؟یبود اکرد شتتما کج زاریمامان و اون زن پستترم رو از هر استتم مادره ب

 حرفم را همراه با بغضم قورت دادم. 
 زد. یمصنوع یکردند. بهروز لبخند ینگاهم م همه

به فکر کردن  ازین ای یرو بد یاالن جواب خواستتتگار یخوا یجان م نایآو-
  ؟یارد

شتتدم، حس کردم نگران استتت، واقعًا نگران جواب  نیمب ی رهینگاه خ متوجه
 م بت دادن من بود؟ مگر ممکن بود؟ 

شمم گره خورد به نگاه  یباال آوردم و خودم را برا سر ضربه آماده کردم. ا زدن 
بابت جواب  یادیز الشیکرد و انگار خ ینگاهم م فتهیمشتتتاق بهمن که شتت

س م بت من راحت بود. شم از نگاه  ش اهشیا جون نگاه کردم  نیریکندم و به 
 کرد.  ینگاهم م رهیکه کنجکاو و خ

صحبتهامون رو کرد- سته، من و بهمن  من جواب بدم  نکهیاز ا شیپ یول میدر
 .حمک بر جسارت نشه دوارمیدارم که ام یکیدرخواست کوا

شت مب نیریش یابرو شد، ابروها یکم نیجون باال رفت و م ره من گبه یباز 
 . ندیخورد و بهروز خودش را جا به جا کرد تا راحتتر بهمن را بب

 با لبخند نگاهم کرد. یخسرو یآقا
 . دهیبگو دخترم، قطعًا اگر در مقدورات بهمن باشه انجام م-
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 یقیجان بدهد. نفس عم شتتتریشتتود، تا ب شتتتریمکث کردم تا انتظارش ب یکم
 به خود گرفتم. یشرمنده ا یو اهره  دمیکش

که همسر دومش  نهیمهم ا ست،یبرام مهم ن نیا یبهمن دو تا ازدواج داشته ول-
 فوت کرد.  یماریدر اثر ب

ردم زد و احستتاس ک هیمبک تک یبود، به پشتتت یاالنتقال عیجون زن ستتر نیریشتت
 . دمیلبش د یلبخند را رو هیسا

 .دیخودش را جلوتر کش یخسرو یاخم کرد و آقا شتریب بهمن
 بله، درسته. -
 بده.  دزیا شیبهمن آزما یاز هر جواب شیخوام پ یم ستین یاگر مشکل-
د که شتت زیخ مین نیمبک بلند شتتد، با بلند شتتدن بهمن مب یبهمن از رو کبارهی

ز من ج دیکس ند چیصحنه را ه نیو ا ندیبهروز محکم دستش را گرفت تا بنش
 جون.  نیریو ش

 م جزمرد نداشت نیبه ا یحس چیکرد، ه شیتر از پ یبلندش قلبم را خال یصدا
 نفرت.

  ه؟یمنظورت ا-
 مبک اشاره کردم. به
 لطفًا. نیبش-

جون  نیری. شتتشتتدیم شتتتریهر لحظه ب یخستترو یآقا یاخمها د،یرا جو لبش
 دست بهمن گذاشت.  یدستش را رو

 . نیبش-
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 مبک نشست. یدستش را آزاد کرد و با ضرب رو بهمن
  ؟یتو به من شک دار نا؟یآو هیمنظورت ا-

 یم هیستتا میکه در اشتتمها یفکر کنم تا رنگ احستتاستت نیکردم به مب یستتع
 کرده ام. یدرخواست نیو باور کند در اوج عالقه ان ندیانداخت را بب

 زنت یوقت یمطمئن باش یتون یبهم حق بده، مهسا همسرت بوده، خودت م-
 رو نداشته؟  یماریب نیبوده ا

 شدیشک را م هیبود و سا دهیرپ یکه حاال رنگش کم یخسرو یکردم به آقا رو
 .دید شیدر اشمها

اول ردش  یبهمن انقدر موجه هستتت که من همون لحظه  یخستترو یآقا-
بهم  یشتتتد ول جادیا نمونیهم ب یعالقه ا هینکردم، به هر حال در اثر ارتباط 

 موضوع رو بدونم.  نیکه بخوام ا دیحق بد
بود قالب شتتد و  انداخته گرشید یپا یکه رو ییپا یراحت رو نیمب دستتت

 . شدیمبک فشرده م یدست بهمن دور دسته ها
 کنم. یرو نم نکاریمن ا-

کردم جوابم نه باشتتتد، گنگ  یفکر نم یکردم واکنش نشتتتان دهد ول یم فکر
 . دیجون نگاهم را به سمتش کش نیریش ینگاهش کردم. صدا

  ؟یمگه به خودت شک دار ؟یکن یارا قبول نم-
 به مادرش نگاه کرد.  ضیسرخ شده بود، پرغ بهمن

  نه؟یجور توه هی نیا ه؟یمنظورت ا-
 جون سر تکان داد.  نیریش
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 داشتتتند و ما یجان ازدواج قبل نایاگر آو ستتت،ین نطوریبه نظر من که اصتتاًل ا-
شون در اثر ا میشد یخبردار م سر صد ما  یماریب نیکه هم صددر فوت کردن 

 . میکرد یدرخواست رو م نیهم ا
  .شدیم نییاش باال و پا نهیکه س دیکش ینفس م نیانقدر سنگ بهمن

 کنم.  یفعاًل که حق انتخاب با منه، قبول نم-
 .ستادمیبلند شدم و ا میجا از
کنم، نه به خاطر َشَکم، به خاطر  یازدواجت رو رد م شنهادیدر کمال احترام پ-
 منطق بودنت.  یب

 بلند شد. شیطرف آشپزخانه رفتم که صدا به
پولم  هیستتکه  یخواستتت یفقا م م؟یایب ینه ارا گفت یبگ یخواستتت یاگر م-
  ؟یکن

 ر کن" صب ،یرو بفهم شیمونده تا معن یلیپول شدن؟ خ یسکه  یگیم نی"به ا
 دنیرا کردم تا اشتک به اشتم آورم که موفق شتدم، با د میو تمام ستع برگشتتم

 شدم. کینزد یاشکم آرامتر شد. قدم یحلقه 
نه بگم، من یمن نم-  یکردم، اگر تو رو کیدرخواستتتت کوا هی خواستتتم 
که حاضتتر  یتو انقدر خودخواه یول یکرد یقبول م یمصتتر بود شتتنهادتیپ
 . یساده بد شیآزما هی یعاشقش یگیکه م یکس یبرا یستین

 و به آشپزخانه رفتم. دمیارخ
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دهانش گذاشت  یوارد آشپزخانه که شدم، پشت سرم آرزو آمد. دستش را رو
. دننیکه مرا نب دمیکشتت خچالینرود، خودم را کنار  رونیخنده اش ب یکه صتتدا

 . دمیبهروز را شن یصدا
 یبه هر حال مستتئله ستتاده ا د،یحق بد نایبه آو یبگم ول یدونم ا یمن نم-
   ستین
 که پشت سر بهروز گفت  نیآرام مب یصدا و
خب  یدوستش دار یگیاگر اونطور که م ،یدونم ارا انقدر ناراحت شد ینم-

  ؟یارا معطل
 کهیرا برداشتتتت و در حال وهیو من منتظر ماندم، آرزو ظرف م امدین ییصتتتدا

 رفت لب زد  یم رونیب
 .کهیکنه مرت یداره استخاره م-

 زدم و منتظر ماندم. لبخند
معلم حرف  کیکالس درس  انداخ،. م ک  ادیجون مرا  نیریشتت یجد یصتتدا

 زد.
ش ،یندار ای یرو دار یماریب نیتو ا ایاهارتا،  شهیدو دو تا م- شته با  یاگر ندا

و ازدواج ر نیا دیق دیبا یو اگر خدا نکرده داشتتته باشتت یدیکه به عشتتقت رستت
 .یبزن
را  یماریب نیواقعًا ا دیاش جا خوردم، واقعًا شتتک نکرد که شتتا یخونستترد از

 یداشته باشد؟ انقدر راحت برخورد کرد که من به آرامشش غبطه خوردم. صدا
 .دیلرز یم یخسرو یآقا
 . میبر دیفعاًل بلند ش-
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شپزخانه ب از سرو یرفتم، خانواده  رونیآ سرخ  ستادهیا یخ بودند. بهمن هنوز 
 جون به طرفم آمد. نیریبه شدت در فکر. ش یخسرو یبود و آقا

حترام ما از ا یذره ا یحت فتهیکه ب یممنونم خانم صدر، هر اتفاق تونییرایاز پذ-
 . شهیکم نم
 انیمو بهروز به دنبالشتتان.  نیت در رفتند و مببه ستتم یخستترو یو آقا بهمن

 شد.  کمیجون نزد نیریآنها ش یخداحافظ
 شیآزما نیا ییجدا یگرفتن، برا شیازش آزما شدیمهسا داشت جدا م یوقت-

 . ستیالزمه، اون موقع مبتال نبود پس بهمن هم مبتال ن
 ارا انقدر خونسرد است، آرام پلک بستم. دمیفهم تازه

 دونم.  یم-
 .دیرا پشت دستم کش دستش

 تونم انجام بدم؟  یم یکار-
گاهش کردم، گر قیدق امروزش درور نبود. در  یآن روز و همراه یها هین

که  کردیبود و فکر نم ریستتخت گ یمادر ستتنت کیجون فقا  نیریشتت قتیحق
 باشد.  یمرد نیپسرش ان

 .نیبده، هم شیآزما دیکن شیراض-
 در رفت، پشت سرش تا کنار در رفتم.  سرش را تکان داد و به سمت آرام

 انداختم.  نییسرم را پا ینگاهم کرد و من م اًل  با دلخور رهیخ بهمن
 با بهروز دست داد. یخسرو یآقا
 فعاًل خداحافظتون.-
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ه ضرب نیبدتر یخسرو یافتاده اش سوخت. بعد از من آقا یشانه ها یبرا دلم
 یرو شیپستترش پاها یماریبه ببا شتتک  نحالیها را از بهمن خورده بود، با ا

 دارد.  یبد یزد که دلهره  یم ادیکوتاهش فر یو قدمها شدیم دهیکش نیزم
انداخت. بهمن  شیبازو ریجون دستتتت ز نیریرفت و شتت رونیاز در ب بهمن
نگاهش کرد. بهمن  رهیجون پلک زد و خ نیریو مادرش را نگاه کرد، ش دیارخ

 هیرا گرفته بودم و سرم را به آن تکو برگشت سمت من که در  دیکش یقینفس عم
 کردم. یداده بودم و رفتنش را نگاه م

 باز شد رو به بهروز کرد.  شیاشمها یاشم بست و وقت یا لحظه
 رو آوردم... یجواب منف یوقت یول دمیم شیآزما-

 به من کرد. رو
 مونم. یم یمنتظر عذرخواه-
ته دکتر آورد ادتی" تا یرف تا  یباال ستترم  نانج دی نه  عذرخواه بیک  ینبودم؟ 

رم که س ییو من تا دونه دونه بالها یبهمن خسرو یپست یلی. خینکرد ؟یکرد
 کنم"  ینکنم ولت نم یرو تالف یآورد

 در برداشتم. یزدم و سرم را از لبه  لبخند
 . یکن یدونستم قبول م یم-

 رفت. نییجون از پله ها پا نیریرا برگرداند و به همراه شتت شیحرف رو بدون
 در همراهشان رفتند.  یتا جلو نیوز و مببهر

 از پشت سر بلند شد. یب یب یصدا
  ؟یکن کاریا یخوا یبعدنش م-

 سمتش. برگشتم
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 که الزمه تا غرور بهمن خاو بشه. یهر کار-
 نیماش کیالست ینبود. صدا سر ساختمان یکارگر چیه ستادم،یپاساژ ا یجلو

 لب کرد.رفت توجهم را ج یم نگیپارک یکه رو به ورود
ش ش زهیسنگر یبهمن رو نیما و  یآفتاب نکی. بهمن با عستادیشد و ا دهیها ک

را برداشتتتت و به  نکشیشتتتد. ع ادهیپ آمدیبه او م شتتتهیکه هم یمشتتک پیت
 ساختمان نگاه کرد.  

 به من انداخت و دوباره به یبه سمتش رفتم که تازه متوجه من شد، نگاه عیسر
 کرد. یط عیرا سرمانده  یساختمان، اند قدم باق

 اه خبره؟  نجایا-
 را باال انداختم. میها شانه

پروژه  هیسر  یرو بپرسم، فکر کردم تو کارگرها رو برد نیخواستم هم یمنم م-
 . گهید ی

 عیکه ستتر نطوریو هم دیکشتت رونیاش را ب یکرد و گوشتت بشیرا در ج دستتتش
 . دیشده اش غر دیکل یدندانها نیکرد از ب یرا اک م یگوش

پارک کیرو تحو نجایا دیبا گهیهفته د هین غلا بکنم، م-  نگشیبدم هنوز راه 
 مونده. کهاشیاز سرام یسنگ نشده، کل

 دونم. یم-
 برق و تلفنش مونده. یکش میس-
 دونم.  یم-
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 یپاساژ و بهمن را م یخاک یپله ها یرا گرفت و منتظر شد، فاصله  یا شماره
 .کردمیآمدم و منتظر نگاهش م یرفتم و م

 اضطرابم آرام لب زد. دنید با
 .کنم یآروم باش، درستش م-
 .قدم عقب رفتم کی ادشیفر یکه با صدا ستادمیا شیجلو نهیدست به س 

  ست؟یکس سر ساختمون ن چیارا ه د؟یهست یمعلومه کدوم گور-
در  شتتتریب شینگاهش کردم، هر لحظه ابروها رهیلحظه گوش داد و من خ اند

 رفت.  یهم م
و ر نجایا گهیهفته د هی دیمن با ینمونده؟ مرد حستتتاب یادیکار ز یا یعنی-

 سر کارت.  ایب اللهی ؟یباف یواسه من قصه م یبدم دار کیتحو
ستتاکت شتتد و من به ستتمت ستتاختمان رفتم و پشتتت به بهمن و رو به  دوباره

 را بست. میاشمها ادشیفر ی. صداستادمیساختمان ا
 گهیکارگره، د ادهیکه ز یزیا ارم،یدرم من پدر تو رو ؟یکارگر ندار یا یعنی-

 .نجایا یایخواد ب ینم
 .گرفتیم یگرید یسمتش، داشت شماره  برگشتم

 شد؟  یا-
  دیاش بلند کند غر یگوش یسرش را از رو نکهیا بدون

 گه،یکار د هیکار نداره، کارگرهاش رو برده ستتر  شتتتریدو روز ب گهیم کهیمرت-
 ستتر ادیده روز رو گرفته و نم نیکنه؛ حقوق ا یانگار با دستتته کورها معامله م

 کار
 .ستادمیرا گرفت و من باز هم منتظر ا شماره
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 م.فرست یکه برات م یبه آدرس اریده تا کارگر بردار ب عیسر ،یالو، جمال-
 نشد. یطوالن سکوتش

 .ایب فتیکه باش، راه ب یهست ؟یکه مسافرت یا یعنی-
 یدر ورود کیبه هوا بلند شتتد. نزد و خاو دمیها کشتت زهیستتنگر یرا رو میپا

 رفتم. 
 کارگرهات رو بفرست.  ا،ین یاینم-
 پله ها باال رفتم که عربده زد.  از
هم بهتون کارندادن  یا یزباله دون چیسر ه ی. وقتارمیمن پدر همتون رو درم-
 من ماست اقدر کره داره. هی یفهم یم

م به رفت و سه قد یاست مپله برگشتم و نگاهش کردم که سه قدم به ر یباال از
 .گرفتیو شماره ماپ 

مرتب بود و واقعًا  زیرو اک کردم، همه ا هایستتتاختمان شتتتدم و ورود وارد
م دانستتت یم دیاوضتتاع بع نیبا ا یهفته کار داشتتت؛ ول کیستتاختمان کمتر از 

شود. قطعًا نم ضر  سر موقع حا ساژ را به موقع تحو یساختمان  ست پا  کیتوان
 دهد.

لگد  نیآمدم و به سمتش رفتم. انقدر به زم نییپاساژ پا یاز پله ها ربع بعد کی
ن داد تلف یاطرافش خاو بلند شده بود، داشت پا یزده بود که تا شعاع دو متر

 .دیکش یم
تکه تکه  یو گوشتت دیکوب نیزم یرا محکم رو یاش بودم که گوشتت یدو قدم 

 به سمتش رفتم. عیشد. سر
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  ؟یکن دایپکارگر  یشده بهمن؟ نتونست یا-
 مشت شد. شیو دستها شیموها یزد ال انگ

 .ارنیم یبهانه ا هیهر کدوم -
 درآوردم، نگاهم کرد  فمیرا از ک یانداخت و من گوش نییرا پا سرش

 سالم. -
 به من بود. دوارشیرفت و نگاه ام یم به راست و دوقدم به اپ دوقدم

تا ستتنگ کار، اهار تا  و ستته یبرق یکارها یخوام، ستته تا برا یده تا کارگر م-
 . یلوله کش یبرا

 و اشم به دهانم دوخت.  ستادیا میروبرو
 تونم منتظر بمونم.  یشادان من نم یآقا-

 و خم شد.  شیپاها یرو دیکوب مشت
 ه،یمعن یپس با هم کار کردنمون ب میمواقع به داد هم نرستت نجوریاگر قراره ا-

 خداحافظ.
 خم شدم. یرا قطع کردم و کم یگوش

ست مب- ساختمون رو د م؛یکن یم دایفردا کارگر پ شه،یهمن، در اگر  م،دیرفتم 
 بکوب کار کنن ساختمون اهار روز کار داره، انقدر نگران نباش. 

 .دیکش قیو نفس عم ستادیا سرپا
 .ستیکس ن چیدونم اه مرگشون شده امروز، ه ینم-
 . شهینگران نباش درست م-

 دنش را حس کردم.کرد و لحظه به لحظه آرامتر ش نگاهم
 کنم. یمن درستش م-
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 را به شدت تکان داد. سرش
 خودم حلش کنم. دیبه کار نداره، با یربط چیمن و توئه ه نیکه ب یرابطه ا-
 کمکت کنم. کیخوام به عنوان شر یندارم، فقا م یمنهم به رابطمون کار-

 رفتم. نمیبه سمت ماش یهم سر تکان داد، عصب باز
 رو بفهم. نیبدم، ا کیساختمون رو تحو نیا دیبا گهید یمن پنج هفته -
 ستتتادم،یکرد، با ستترفه ا یخورد، خاو هوا م یها م زهیستتنگر یکه رو شیپا 

 .ستادیا میروبرو
 کنم. یخودم حلش م-

 نفس نگاهش کردم. یام کمتر شد، ب سرفه
 . یواقعًا که کله شق-
 رفتم و سوار شدم، در را گرفت و خم شد.  نیسمت ماش به
 فردا حاضره. شیاب آزماجو-

 در را گرفتم. ی رهیرا روشن کردم. دستگ نیتکان دادم و ماش سر
 ول کن. -
 کنم. یحلش م گمیم نا؟یآو یکن یم ینجوریارا ا-

 خورد.  یهم نگاهش نکردم، خون خونم را م باز
 گفتم باشه. -

 را رها کرد و من محکم در را بستم. رهیدستگ
 .دیکش میموها یو او نرم دستش را روگذاشتم  نیمب یپا یسرم را رو

 سر کار. میبر ریدوش بگ هیبلند شو -
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 بستم. اشم
 شهرزاد جون و عمو تنگ شده. یخسته ام، تازه دلمم برا-

 .دیو خند ختیصورتم ر یرا رو میموها
 کنه.  ینم ینیریعروس انقدر خود ش-

دستتتش روشتتن اتاق دنبال  کیتار انیصتتورتم عقب زدم و م یرا از رو میموها
 گشتم.

 دستات کجاست؟-
 را بلند کرد.  شیدستها

  از شما قلم شد تیدر حما-
 سرم گذاشتم. یرا گرفتم و رو دستش

 کنه همه گوش به فرمانشن. یانقدر خودخواهه که فکر م-
 را فشار داد.  دستم

 . یدیم کینگران نباش، ساختمون رو به موقع تحو-
 .ختمیسرم ر یرا باال میجا به جا کردم و موها شیپا یرا رو سرم

 .بهیبرام عج نیرفتار ا یاون که آره، ول-
 را جمع کرد.  شیپاها

 برم دادگاه. دیسر ببرمت خونه مون، با هیبلند شو -
ساعت رو یکیدل کندم از نزد یسخت به شدم.  هفت مانده بود،  یاش و بلند 

 داد. از یرا نشتتان م میام نگاهش کردم که ستتاعت هشتتت و ن یبه ستتاعت مچ
 .دمیپر میجا
 . مهیخواب مونده؛ ساعت هشت و ن تیواریساعت د ن،یمب یوا-
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 آمد و به سمت کمدش رفت. نییتخت پا یرو از
 گم برات؟  یم یکرد شبستر نیحس یساعته دارم قصه  کیپس -

س یرا از رو مانتو سر یجالبا شتم و  ش عیبردا شتهادمیپو را  میموها می. با انگ
 شانه زدم.

 شده.  رمیزنم، االن د یسر م نهایه مامان اشب موقع برگشت ب-
 به طرفم. دیبست ارخ یرا م راهنشیپ یدکمه ها کهیحال در
  ؟یبر یخوا یمگه کجا م-
ساژ، برم بب- سته کارگر جور کنه  نمیسر پا سه روزه داره د ایتون نبال نه، فعاًل که 

 رکمکش کنم. بهش گفتم اگر امروز هم کارگ شتتهیگرده و حاضتتر نم یکارگر م
 کنم. یبه حرفش گوش نم گهینکنه د دایپ

 . ستادیرا باز کرد و منتظر من ا در
 دختر بدبخت. هی یمهر طالق بزنم تو شناسنامه  دیبرو، منم برم که با-
ش از سمت ما سرم کردم، در را قفک کرد و به  شالم را  شدم و   نشیکنارش رد 

 دست تکان دادم. شیرفت. برا
 .رمیخودم م نیمن با ماش-
  ؟یمئنمط-

باره کان دادم و از در ب دو عد جلو ی قهیدق ستتتتیرفتم. ب رونیدستتتت ت  یب
 ساختمان بودم. 

ستش رو یخاک یپله ها یرو بهمن سته بود و د ش سرش  شیزانوها ین بود و 
 . شیدستها انیم
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 پارو کردم و جلو رفتم. نشیرا پشت سر ماش نیماش
 امروزم نشد؟ -

 ود.سرخ شده ب شیرا باال آورد، اشمها سرش
 دونم ارا کارها گره خورده.  ینم-

 .ستادمیا شیجلو
  ؟یکن یم یارا لجباز-
و  دیکشتت رونیرا ب شتتگاهیآزما یشتتلوارش برگه  بیبلند شتتد و از ج شیجا از

 گرفت طرفم.
 رو بهت بدم. نیرفت ا ادمیخورد بود که به کک  نجایا یانقدر اعصابم برا-
ند شیآزما یبرگه  اقیاشتتت با و  میم. نگاهش کردم، م*س*تقرا گرفتم و خوا

 .نگاهم کردطلب کار
 . دیخب ببخش-

 . دیرا جو لبش
 .یکرد نیتو به من توه م،یندار دیخب ببخش-

 را خم کردم. سرم
  ؟یدیبهم حق نم-
 دم،ید یبهمن را نم گریروزها د نینگاهش کردم. ا رهیحرص نگاهم کرد، خ با

 مانده بود فاتحه اش را بخوانم.  مرده بود و فقا میاش برا یاز نابود شیانگار پ
 ... یدادم ول شیکه آزما دمیحق م-
 . دیمن که گفتم ببخش-

 و به ساختمان نگاه کرد.  دیکش یقیعم نفس
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 اهار روز مونده. م؟یکن کاریحاال ا-
 را دنبال کردم. نگاهش

 نه؟  ایکمک کنم  یدیاجازه م-
شد، با ا فکش ست نهمهیمنقبض  ست که در کارنامه اش دا یشک شک شت از 

 بود.  زاریخوردن ب
 ندارم.  یااره ا-
 . ستمین بهیغر گهیمن که د-

 طرفم. دیسرش ارخ عیسر
  ؟یا یعنی-
 درآوردم. فمیرا از ک یلبخند گوش با
س یآخر هفته که مهمون یعنی- شگاه یکر  یونت یو م دیبا خانواده دعوت مهیدان
 .یکن زمیساده سورپرا یحلقه  هیبا 

×××× 
 شده اش حلقه زد. ریپ یو اشک در اشمها میموها یرو دیشدست ک یب یب

 دلم برات تنگ شده. -
 ب*ر*لش کردم. محکم

 . یب یب شتمیپ شهیمن که هم-
 میمبک برداشتتت و جلو یبود از رو زانیرا که از آنها نخ کاموا آو یبافتن یلهایم

 دهیرا در حال بافتن د یب یکه خودم را شتتناختم تابستتتانها ب یگرفت. از روز
 بودم و زم*س*تانها در حال دوختن. 
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 گرفت، بغض کرده بود.  میرا جلو میهمرنگ اشمها وریپل
 اشمات تنگ شده. یدلم برا-

اه ر میبهمن که راه و ن یزهایروزها از ترس سورپرا نیدلم تنگ شده بود، ا منهم
 آوردم تا موقع خواب.  یرا در نم میلنزها گرید شدیما سبز م یدر خانه  یجلو

خم شتتدم و ستترش را  یگرفت، کم یرا اندازه م وریشتتده بود و داشتتت پل مخ
 .دمیب*و*س

 آخراشه.  گهید ،یب یگذره ب یروزها هم م نیا-
 .تادسیا میپا ریخورد و ز یمبک پرت کرد، کاموا ارخ یرا رو وریشد و پل بلند

  ؟یکن یتمومش م یتو ک-
 نگاهش کردم. متعجب

 کنم؟  یرو تموم م یمن ا-
 مبک و سرش را باال آورد.  یور نشست

ست از ا یک- ض ؟یداریورم ایجنگولک باز نید  کنم کاش یوختا فک م یبع
 . نییپا دمشیکش یدرخت م یکه با اوب از باال یبود ییهمون بچه کواولو

 خت.من گذاشته بود سو یکه به پا یتک تک لحظات ینشستم، دلم برا کنارش
بهیدلم ب- خدا خنک یستتع یکن یفکر م ،یب یب تا به  ردم ک یستتع یلیردم؟ 

رگشتتتم که ب یو اه وقت ایتالیبودم، اه رفتم ا نجایکه ا یفراموش کنم؛ اه وقت
 به خدا نشد. ؛یب ینشد ب یول
 ناتوانش دستم را فشرد.  یدستها با
سکته  یدیکه واسش د یخواب نیبا ا اره،یسرت ب ییبال هیواست نگرانم، نکنه -

 نکنه خوبه. 
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ساخت که حسرت آرامش را به  گریآدم د کیتنها از من شدم، بهمن نه  سخت
 دلم گذاشته بود.

سع- ست دارم  ونه ت ینم یکار چیاونهم ه ،یب یب رمیکنم آروم بگ یم یسالها
 نهایا یبکنه. بهمن به زور پول و شتترکت پدرش و غرور مزخرفش بهمنه؛ وقت

 .ارهیسرم ب ییمونه که بتونه بال ینم یباق یزینباشه از بهمن ا
 گذاشت. زیم یرا رو یاا ینیخانم س نیمه
 خانوم جان من برم؟ -
 آهسته جواب داد. یب یب

 خانوم، التماس دعا. نیبرو مه-
 .را از کنار در برداشت یبزرگ ی سهیخانم نگاه کردم، ک نیاادر سرکردن مه به
 با اجازتون.-

 شدم. بلند
 برسونمتون.  دیریم ییجا-
 .رمیم شمیم یآر ب یسر سوار ت نینه مادر هم-

 .دمیکردن.، بلند خند یدو زن زندگ نیداشت کنار ا یلذت
 . یآر ت یخانم، ب نیمه-

 کرد. شیرا پا شیکفشها
 . گهیکنه هر دوتاش اتوفوسه د یم یبابا مادر اه فرخ یا-
 . یب یب شیرفت و من برگشتم پ رونیدر ب از
 اون هم با اتوفوس؟  نیسنگ ی سهیک نیکجا رفت با ا-
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 لبخند زد. یب یاتوب*و*س خودم هم خنده ام گرفت و بتلفظ  از
 رفت امامزاده صالح نذر منو بده. -
 دادم. یمن م یگفت یم ینذر داشت-

 جمع کرد و کنارش گذاشت و جواب نداد.  نیزم یرا از رو شیکاموا
 کنارش نشستم. دوباره

 شده؟  یزیا ،یب یب ستیروزها حالت خوب ن نیا-
 م.. دستش را گرفتختیر یبافتن یرجها یاشکش رو تکان داد و دو قطره یسر

 .رمیخواد بم یدلم م یکنیکه م هیگر ،یکن یبغض که م ،یب یب-
ستها  یکه بچه بودم و توانش را پا یعذابش داده بودم، اه وقت د،یلرز یم شید

از  یوقت یشده بود. حت میزن بهمن بودم و او سپر بال کهیمن گذاشت، اه زمان
 .که نگرانم بود گریروزها بدتر از هر روز د نیگذاشتم و ا شیهااو دور شدم و تن

 حاللم کن. ،یب یکردم ب تتیاذ یلیخ-
 دستم زد یآزاد شده اش را رو کیآلود نگاهم کرد و م اخم

 دلم گرفته فقا. ه،یحرفا ا نیا-
 .دیبه ذهنم رس یدفعه فکر کی

 انم برو مشهد. خ نیو مه میسفر؟ با آقا سل یاند روز بر یخوا یم یب یب-
  را تکان داد سرش

 .رمیتو تموم بشه من م یمهمون نیدارم، ا الشویخ -
ت، خودش رف یبه خانه  یب یمن ب یروز عروستت یبابا افتادم، فردا ادی کبارهی

 و تاب داد.  چیترس قلبم را پ
  ؟یذار یتنهام که نم یب یب-
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  را تمام کرده بود و کاموا در حال تمام شدن بود یبعد رج
 گره بزنم.  نیبخرم و به ا گهید یکاموا هی دیبا-

 دنبال نگاهش گشت.  نگاهم
 .یب یب-

 را شروع کرد. یبعد رج
 . رهیدلم آروم بگ دیبرم پاب*و*س امام شا دیارا تنهات بذارم دخترم؟ فخا با-

 .دمیبود ب*و*س دهیچیکه کاموا را دورش پ یانگشت
 عاشقتم.-
 .زیبرو زبون نر-
 شدم. بلند میجا از
 مرده بودم. شیوقت پ یلیخ یاگر نبود ،یب یب گمیم یجد-

  بعد هم تمام شد و کاموا هم تمام شد رج
 . تمومش کنم بعدنش برم دیبخر، با گهید یکاموا هیبرام  د،یتموم شد خورش-

 .دمیرا ب*و*س شیخم شدم و محکم موها یکم
 .رمیاالن م نیاشم، هم-

اشتن متنفر شده بودم، به خودم قول دادم بعد نگاه کردم، از لنز گذ میبه اشمها
در  یستترش را از ال نیوقت از لنز استتتفاده نکنم. مب جیاتفاقات ه نیاز تمام ا
 آورد تو. 

  ؟یحاضر-
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سرتا پا دنمید با ست، به  شد و در را ب وتاه ک ینگاه کرد و با قدمها میوارد اتاق 
 شد.  کینزد

  ه؟یلیاه شکک و شما نیا-
 نشیتام که بلند بود و آس یارغوان راهنینگرفته بود. به پ رادیشم احاال از پوش تا

 نگاه کردم. دیرس یم میانگشتها نییتا پا
 مگه اشه؟ -
 صبر کنم. مونیتونم تا عروس یکه نم ینطوریخب ا-

 نهیو برگشتم سمت آ دمیخند
 تا حاال.  یاقدر هم که تو صبر کرد-

 نگاهم کرد.  نهیاش را خاراند و از آ اانه
 . ینداده خانم بهرام ادمی یمامانم صبور-

قدر که حت بیعج میبرا یلیفام نیا ا قدر از آن دور شتتتده بودم   یبود، ان
 گرفت. یتوانم را م دنشیشن
 مهمونها اومدن؟-

 فرو رفت.  بشیاش را کنار زد و دستش در ج یمشک کت
 هاشون.  یبعض ،یا-
ش رونیب یزیا بشیج از ستم برگ دیک ستش  کیردم که با و من کنجکاو خوا د

 مانعم شد. 
 صبر کن، برنگرد. -

ستها نهیاز آ نطوریهم  یرا جلو یفیظر ریرا باال آورد و زنج شینگاهش کردم. د
 رابست.  ریرا باال گرفتم قفک زنج میگردنم گرفت، موها
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 یشدم، کم قیبال پروانه حک شده بود دق یکه رو یتعجب به حروف در هم با
دقت کردم کمتر متوجه شتتتدم،  شتتتریخوانمش. هر اه بب نهیجلو رفتم تا از آ

 دستش را جلو آورد و به حروف درهم اشاره کرد. 
 تا ابد با تو.-
حلقه  را دور گردنش میدقت کردم تا توانستتم بخوانم. برگشتتم و دستتها یلیخ

 کردم.
 .نیکنم مب یجبران م-
 عیرباز شد. سام بود که در  یشانیپ یرو شیهنوز لبها د،یام را ب*و*س یشانیپ

 قدم عقب رفت. کی دنمانیشهره با د م،یجدا شد
 . دیببخش-

 کردم. شیدر را ببندد که صدا خواست
 تو شهره. ایب-

 بسته را باز کرد. مهیدر ن آرام
  ؟یمطمئن-
 تو.  ایب گمیم-
 با لبخند از کنارش رد شد.  نیمب
 . نییپا ایب گهید قهیده دق-

شرفت  رونیتکان دادم و از در ب سر ستش را ک شد، د  دیو همزمان آرزو وارد 
 اش. یشانیپ یرو
 اقدر خسته ام. ،یوا-
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  ؟یهنوز شروع نشده تو خسته شد یمهمون-
صندل یصندل یرو ست،  ش شت و مو یتاج بلند ین  ریبرش تاج گ یال شیدا

 . میرا آزاد کرد شیکرد. با کمک شهره مو
 . ادیبالها سرت م نیا یزن یاز بس نق م-
  ؟یبود تو گرفت هم سالن نیا-
 خنده نگاهش کردم.  با
 . گهید دیرس یبهمن م یخونه  یبه پا دیبا-

 کردم به شهره.  رو
 همه اومدن؟ -
 که دستش بود نگاه کرد. یکاغذ به
 کردم. دایسخت پ یلیهاشون رو خ یهمه دعوت شدن، بعض -
 ه؟یبه مناسبت ا یگفت-
 یبلند یازهیود نگاه کردم. مپر شتتده ب باً یستتمت پنجره رفتم و به بار که تقر به

در جشتتن ازدواج من و بهمن  یبودند که روز ستتتادهیا ییکه دورتادورش آدمها
 شرکت کرده بودند. 

شون به خاطر د- شهروزه، همه  سالگرد ازدواج من و  ستان قد داریگفتم   میدو
 . دنیرو ند گهیهست همد یاومدن، اند سال

شتم شتم و کال نهیرو به آ برگ شال را بردا شتم، ب یرا رو یه ارغوانو  ه سرم گذا
 فروبردم. آرزو به کمکم آمد.  رشیرا ز میموها یسخت

 گه؟ید دهیو سف یها همون آب یزیروم-
  ؟یرو بساز ریهمون تصو یخوا یبود که م یروز خوب یلیخ-
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 افتاد. نییو نگاهش کردم، سرش پا برگشتم
 م ک همون روزه.  زیهمه ا-
رل قلبم را کنت تمیتوانستتتم ر یداشتتتم که نم جانیهآماده بود، انقدر  زیهمه ا 

 کنم. 
  م؟یبر-

 مبک بلندشد. یاز رو آرزو
 . میبر-

و خواستم در را  دمیکش یقیدر نفس عم ی. جلوستادندیو آرزو دو طرفم ا شهره
 در را باز کرد.  حانهیباز کنم که ر

 اومدن.-
 ثابت ماند. میرو نگاهش

 . دیخورش یشد رینظ یب-
 مضطرب بودم. یکرد، خوب بودم ول یحرفها حالم را خوب نم نیا کدام چیه
 .میزودتر بر-
 ام بود را صاف کرد. یشانیپ یکه رو یدست دراز کرد و تور حانهیر
 . یسیانگل یم ک پرنسسها یشد-

 و آرزو همزمان خم شدند. شهره
 . احضرتیاعل دییبفرما-

داشتم  ینداشت وقت یا هدیفا یکم کردن اضطرابم بود ول یبرا شانیکارها تمام
 رفتم که با گذشته ام روبرو شوم. یم
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ودند. ب ستتتادهیپله ها ا نییکنار هم و پا نیرفتم، بهمن و مب نییآرام پله ها را پا
داشتتت را از نظر گذراندم.  یبزرگ ی نهیکنستتول و آ کیکه تنها  یهال کواک

 آمد. یم رونیب ایرفت  یبه رختکن م یکس یگاه
 . دیهمزمان به طرفم ارخ نیرفتم که سر بهمن و مب نییپا گرید یدو پله  

اال آمد. ب یکیمانده را دوتا  یباق ی. پله هادیلبخند زد و نگاه بهمن درخش نیمب
 و از در هال به سمت بار رفت.  دیارخ نیمب

 ینفت یبا آن کت و شلوار آب نگاهم کرد، رهیو خ ستادیا ینییپا یپله  یرو بهمن
 شده بود.  پیواقعًا خوش ت

 رو باور کنم؟  یخوشبخت نهمهیتونم ا یاطور م-
د که از کنارمان ر نطوریرفتند. شهره هم نییاز کنارم رد شدند و پا حانهیو ر آرزو

 پوزخند زد  شدیم
 بهمن.  یشانس آورد-

 نگاهش کند لبخند زد  نکهیبدون ا بهمن
 دونم. یم-
 راهم کنار رفت یجلو از
  د؟ید یم یافتخار همراه-

 را گره زدم به نگاهش.  نگاهم
 حلقه ام؟ -

 کتش فرو برد. بیاش و بعد دستش را در ج یشانیپ یزد رو محکم
 رفت. ادمیانقدر محوت شدم که -

 گرفت و بازش کرد.  میحلقه را جلو یا شهیش ی جعبه
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 تا همسرت باشم؟  یدیشانس رو به من م نیا-
 درآوردم. شیلبخند حلقه را از جا با
 بله.-

 حلقه اش را از دستم یرا گرفت و در انگشتم فرو برد. نگاهش کردم، روز حلقه
ش رونیب ستم م دیک شتم  یو امروز حلقه اش را به د ست دا کرد. آن بهمن را دو

 خواست همسرم باشد. یبودم و م زاریبهمن ب نیکه نابودم کرد، از ا
ن زمان االن وقت نفرت نبود، اال یشتتد ول دهییبه هم ستتا میاز نفرت دندانها 

 معنا کرد. میبرا نیداد و مب ادمیبود که بهروز خا به خا  یا یخونسرد
 بله. -

 . دیبرد و بلند خند شیموها انیرا م شیدستها
 شکرت.  ایخدا-
 شدم.  ریپله ها سراز از
 .میبر ایب-

 .میآمد و با هم وارد بار شد کنارم
 و فرهاد که دستنگاه کردم. شناختن مهتاب  تیو به جمع ستادمیپله ها ا یرو

 را در دست داشتند حالم را بهتر کرد.  یپسر هفت ساله ا
کرد. ناخوداگاه به  یحواستتش به مهمانها نبود، تمام مدت به من نگاه م بهمن

 ستتتادمیآنها ا یروبرو یستتمت مهتاب و فرهاد رفتم و بهمن همراهم آمد. وقت
 تازه بهمن متوجه شان شد. 

   ؟یکن یم کاریا نجایپسر تو ا یه-
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 . ستادیزد و معذب ا یلبخند فرهاد
  ؟یکن یم کاریا نجایشهره دعوتمون کرد، تو ا-

 که به غبغب انداخت نگاهم کرد  یرو کرد به من و با لبخند و باد بهمن
  یمهمون نیا زبانیمن رو هم خانم صدر دعوت کردن، م-

 بزند که مانع شدم. یدرشت شد و خواست حرف شیاشمها مهتاب
 .نمتونیب یبعدا م د؛یآورد فیشحالم که تشرخو یلیخ-

که مهتاب و فرهاد مشتتغول  دمیاشتتم د ریافتادم و بهمن کنارم آمد. از ز راه
شدند. آنها فکر م شهروز که  زبانیکردند م یصحبت  سمت  ست. به  شهره ا

شد  ستادهیا نیکنار مب بود رفتم و بهمن که انگار نذر کرده بود همه جا با من با
 دنبالم آمد.

 شهروز. -
 سرخم کرد.  یو نگاهم کرد و بعد کم برگشت

 درود بر شما.-
صحبت کردن بهمن و مب کشینزد یزدم و کم لبخند ستفاده نیرفتم، از  کردم  ا

 و آرام گفتم
 مهتاب و فرهاد شیبرو پ-

  ستادینامحسوس  سر تکان داد و رفت. بهمن کنارم ا شهروز
 رو داشتم شد که آرزوش یباالخره همون ن،یمب یدید-
  با لبخند نگاهم کرد نیمب
 .دیبه تمام آرزوهاتون برس دوارمیخوشحالم خانم صدر، ام-
 ممنونم.-
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 سمت بهمن.  برگشتم
  گه؟ید یخانواده ات رو دعوت کرد-
 .دیخاله اش خند دنیاطرافش نگاه کرد و با د به
 ما هم هست. ینامزد ییجورا هی یمهمون نیهمشون رو، ا-

شتکان دادم  سر سمت   شیکرد. پ یجون رفتم که با آرامش نگاهم م نیریو به 
 .ستادیا میروبرو یخسرو یبه او برسم آقا نکهیاز ا

 سالم.-
 .دیخوش آمد یلیسالم، خ-
 ممنونم دخترم.-

 حلقه ام لبخند زد. دنیانگشتم و با د یرو دیلغز نگاهش
 جان. نایآو یخوشحالم که قبول کرد-
سرش اه م نینگاه کردم ، ا شیاشمها به ست؟ خوشحال بود؟  یمرد از پ دان

 داشت همسر بهمن شدن؟  یخوشحال یواقعًا جا
 .دیرفتیمنم خوشحالم که من رو پذ-

ا ما پ یدر بار خانه  یبهمن که روز یو دختر خاله  ستادیجون کنارم ا نیریش
و با  ستتتادیجون ا نیریکنار شتت شتتدیآ*ر*و*ش بهمن رها م انیو م دیکوب یم

شه ا یرد. دلم محرص نگاهم ک ست باو را به گو شم و بگو یخوا ه "دل ب میِبِک
 دونه"  یعشق رو نم یکه معن یبست یکس

 . یخانم خسرو دیخوش اومد-
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 گریجون ب*ر*لم کرد و من ناخوداگاه دستتتم به دورش حلقه شتتد. د نیریشتت
که هم  یبهمن یاز او در دلم نبود، او هم زخم خورده  یکدورت چیه بود 

 شان را. یبه باد داده بود و هم زندگرا  شیآرزوها
صله  شب با فا شانه  نیاند قدم از مب یتا آخر  شانه به  کنار همه رفتم و بهمن 

به هر کستت کرد و تنها  یبا افتخار مرا نامزدش معرف دیهم که رستت یام آمد، 
ها به پچ پچ ند زدن بود و گوش دادن  که  یواکنش من لبخ تان بهمن  دوستت

 یروز که ییفتند بهمن شتتانس آورده، همان آدمهاگ یکردند و م یم نمیتحستت
سع سخره کردند  شم بهمن کم یم یمرا م با من حرف بزنند  یکردند دور از ا

 بروند.  شیپ شتریو اگر اجازه دادم ب
 .آن جمع، از دوستانش که واقعًا گرگ بودند، از جو آنجا حالم به هم خورد از

 د.را از سر گرفتن یکوبیبودند پاگرفته  یاز شام همه انگار جان دوباره ا بعد
له  دختر قاضتتتا یخا به خودش  یر*ق*ص کرد و بهمن حت یبهمن از او ت

شد. دلم برا سوخت  شیزحمت رد کردن نداد، از او رو گرفت و اند قدم دور 
 بهمن شده.  یهایباز یکه او هم ملعبه 

ستم تحمک کنم. به بهروز نگاه کردم و ا ینم گریشب د ازدهیساعت   گار نتوان
نگاهم را حس کرد که برگشتتت و نگاهم کرد، به ستتمتم آمد و کنارم  ینیستتنگ

 . ستادیا
  م؟یشروع کن-

 میآمد. روبرو یم رونیام ب نهیقلبم داشتتت از ستت ده،یکردم رنگم پر احستتاس
 . ستادیا

 به من نگاه کن. ،یه-
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 نگاهش کردم. نامطمئن
  ؟یمطمئن-
زار سپاسگ نیهم یمانده بود و برا هیکنار سم عادینمانده بود، م یشک یجا چیه

 بود.  امدهیبود که ن عادیهم بود به خاطر حضور م یدیبودم. اگر ترد
 مطمئنم. -
به خودت و مب نیا ،یرو اومد یادیپس محکم باش، راه ز-  یبدهکار نیرو 
قول  دیحلقه پس دادن، فقا با هیمونه  یفقا م یعقب بکشتت نجایاگر هم یول
 شه. کاب*و*س بهمن تموم یبد

 سر تکان دادم.  عیو سر محکم
 امکان نداره. -
 نیا به نیعشتتق، تو با عشتتق مب یزاده  گهیبهش م نیباش که مب یپس همون-

س ستش و کار ،یدیقدرت ر ستت رو بذار تو د رو انجام بده،  یخوا یکه م ید
 .دیبذار تموم شه خورش

 نگاه کردم.  شدیم کیکه نزد نیو به مب دمیکش قیعم نفس
 برم؟ -

 کیخواهر برادرش را و م ک  کیبچه مادرش را، م ک  کیداشتم، م ک  دوستش
به عشتتق مب تهی نیزن عشتتقش را؛  تهی اخ ظه ادیتپ یقلبم م ی اخ  ی. لح

 . دیدستم کش ینامحسوس دست رو
 برم خانمم؟-
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. کنار شهره، شهروز و کنار آرزو، ستادندیدادم، شهره و آرزو دو طرفم ا سرتکان
 بود و نگاهش به من. یخسرو یصحبت کردن با آقا بهروز. بهمن مشغول

ستتن را باال رفت و دستتت بلند کرد و ارکستتتر کم کم دستتت از  یدوپله  نیمب
 نواختن برداشت. 

سان شت م نیآمدند، مب نییسن بودند کم کم از پله ها پا یکه رو یک  روفنکیپ
 رفت.

 گذره؟  یخوش م-
ند کرد تا کم کم دست زدنها دستش را بل نی. مبدندیدست زدند و هورا کش همه

 قطع شد. 
ض د،یشد جیگ یدونم کم یم- شهروز  یها فکر م یبع سالگرد ازدواج  کنند 

 هستن.  کیجان و شهره ست و منتظر ک
 . دیخند نیو مب دندیهورا کش همه

شتباهه، ا یول- سبت گرفتن کرس نیا سم به منا شگاه یمرا ص یدان در و خانم 
 . صدره نایو خانم آو یمن خسروبه یاعالم نامزد یالبته به نوع

 شتتانیبار برا یدستتت زدنها نامطمئن بود، من و بهمن از دو ستتو یصتتدا نباریا
 بهمن نور باران بود و قلب من پر از ظلمت.  یاشمها .میسرتکان داد

 . ارنیب فیسن تشر یکنم رو یاز خانم صدر خواهش م-
 یآمد، صدا ید مسرم فرو یداشتم رو یکه برم یسمت سن رفتم، هر قدم به
 " نی. "دستت رو بده به مبدیچیدر ذهنم پ شیرهایبهمن، تحق یادهایفر

ام شتتد که از ستتن  یمتوجه ستتستتت رم،یرا به نگاهش گره زدم تا جان بگ نگاهم
 و طرفم آمد. دیپر نییپا
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 من پشتتم.  ؛نایمحکم باش آو-
 یصدا باز هم ستادمیکه ا کروفنیتکان دادم و پله ها را باال رفتم. پشت م یسر

شد. نفس عم سرم اکو  ست زدنها در  ش قید شت گلو یتا گره ا دمیک  میکه پ
 خانه کرده بود باز شود.

ش سرخو شمئزم کرد دیخند یم یبه بهمن نگاه کردم که با  . خنده اش انقدر م
 .دیچیپ میرا تا گلو باال آوردم و صدا میکه تمام عقده ها

 ا شما بگذرونم. شب شاد رو ب نیتا ا دیبه من افتخار داد-
سه ا یصدا شد، بهمن ب*و* شروع  ست زدنها که  ستاد و من با  میبرا ید فر

 آروم"  د،یحرص اشم بستم. "آروم باش خورش
 را باز کردم میاشمها

 شبه و موقع قصه. مهین کیبه  کیساعت نزد-
 گنگ شدم.  ینگاهها متوجه

 د،ینیطفًا بشل یواقع یقصه  هیمخصوصًا  د،یدار دنیقصه شن یاگر حوصله -
 .هیمن طوالن یاون قصه 

 باال رفته بود.  شیسن آمده بود شدم، ابرو کیبهمن که نزد متوجه
در  یمخالفت چیه یبود ول دهیجون، رنگش پر نیریارخاندم ستتمت شتت ستتر

 .دمینگاهش ند
 لطفاً  دینیبش-

و دورتا دور بار در ستته  زهایکه دور از م ییها یکم کم به ستتمت صتتندل همه
 شده بود رفتند.  دهیا فیرد
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ون ج نیریو شتت یخستترو یآقا نیهمه نشتتستتتند به بهمن نگاه کردم که ب یوقت
 نشسته بود. 

 آمدم. نییسن پا یاش برداشتم و از رو هیپا یرا از رو کروفنیم
مه  ینبود، دختر یکیبود  یکی- ها، وقت یبود م ک ه مد ایبه دن یدختر  او

درش، پدرش که عاشق مادرش بود مادرش رو از دست داد، با از دست دادن ما
 شد.  زاریعشق که باعث مرگ همسرش شده بود ب نیا یاز ثمره 
 زود است.   یلیتعجب آنها خ یو فکر کردم برا دمیمتعجب را د ینگاهها

 ای تو بار باباش ستتر کرد ایرو  شیمادر بزرگ اون دختر بزرگش کرد، کک زندگ-
 درخت، فقا دو تا آرزو داشت.  یباال
 نگاه کردم. نیو به مب دمیپاشنه ارخ کی یرو
 چیهم شده اون رو دخترم صدا بزنه که ه کباری یپدرش برا یروز نکهیا ک،ی-

 بشه که خوشبختانه شد.  یمهندس معمار نکهیوقت محقق نشد و دوم ا
 شیانداخته بود و با انگشتها نییکرد، آرزو سرش را پا یبا لبخند نگاهم م نیمب

 کرد.  یم یباز
شت،  ایدن نیمام اتو ت- ست به ا هی یکیمادربزرگش و  یکیدو نفر رو دا سم دو

 آرزو.
 را به طرف آرزو گرفتم و او با لبخند نگاهم کرد. دستم

و ر التشیتا تحصتت ایتالیآرزو رفت ا یروز بهار کیروز آرزو هم رفت،  هیاما -
 موند.  شییتموم کنه و اون دختر تو تنها

 ی. طوردمیرفتند با آنها ارخ یکه راه م نطوریمبلند شتتدند و ه  نیو مب بهروز
 نفهمد رفتند پشت سر بهمن  نشستند.  یکه کس
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اون دختر رفت و پدر  یپستترش به خواستتتگار یروز معلم اون دختر برا هی-
خالص شدن از دست قاتک همسرش، قاتک  یبرا هیدختر فکر کرد فرصت خوب

 یاون رو ستتر ستتفره  مادر بزرگ اون دختر یعشتتقش، پس با وجود مخالفتها
 عقد نشوند. 

ض شد،یکم نگاهها کنجکاو م کم شده بودند و با دقت نگاهم م یبع  یها خم 
 کردند. یهمه در سکوت گوش م یداده بودند، ول هیها تک یکردند و بعض

ساده بود که به نجواها کیاز  یشناخت چیاون دختر ه- شت، انقدر   یمرد ندا
ست ریز شقانه  یپو  هیهمون مرد زندگ نیخوش کرد، فکر کرد ااون مرد دل  یعا

شبختش م یکه جا شته ها رو براش پر کنه، همون که خو  یکنه و نم یتمام ندا
 به دلش بمونه.  یزیا یذاره عقده 

شدم، انگار کالفه بود که دائم رو متوجه شدن بهمن  اش  یصندل یجا به جا 
 نگاهش نکردم. می؛ م*س*تقخورد یتکان م

د خوب برخور یلینگاه پدرو مادرش بود با اون دختر خ ریز یاون مرد تا وقت--
 . یدنیبه پا کرد د یبه تهران اومدن جشن نکهیهم یکرد ول
 دندیرا گرفتند و کش شیو بهروز از پشت بازوها نیبلند شد، مب شیاز جا بهمن

 افتاد. یصندل یو بهمن رو
رد و م ک لباس هفت رنگ تنش ک هیما و  یدختر اومد ستترار دختر قصتته  هی-

 دلقکها درستش کرد و بردش تو جشن. 
وقت  " االن دیایتا نفستتم باال ب مینفستتم را تنگ کرد، انگ زدم به گلو بغض

 زودباش تمومش کن"  د،یخورش ستین دنیبر
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 یا یصتتندل چیکه اطرافش ه یا یصتتندل یمجلس رفتم و رو یستتمت باال به
 . دینبود نشستم. سر همه با من ارخ

 داد زد.بلند شد و  بهمن
  ه؟یحرفها ا نیتمومش کن، منظورت از ا-

 یرو دشیدستتتت بهمن را گرفت و کوب نیپچ پچ ها اوج گرفت، مب یصتتتدا
 . یصندل

 بتمرگ.-
 خونسرد برگشت و نگاهم کرد. نینگاه کرد، مب نیمبهوت به مب بهمن

 خانم صدر. دیادامه بد-
 یوحشتت یو اشتتمها یخستترو ینگاه آقا نیذره ب ریو ز دمیکشتت یقیعم نفس

 بهمن ادامه دادم.
گفت  ،یمهمانهاش اون دختر رو له کرد، گفت دهات یهمه  یاون مرد جلو-

حلقه اش رو از دستتتش در  ستتت،یاون ن یعقب مونده، گفت تو حد و اندازه 
 بود.  نیسنگ یلیخ ریحجم تحق نیدختر پونزده ساله ا کی یآورد. برا

 شدم و دو قدم جلو آمدم. بلند
 ن تحمک کنن و همون اول جشن رفتن.ها نتونست یبعض-

 را گرفتم طرف مهتاب و فرهاد.  دستم
ختر ستتر اون د ییاون م اًل مرد اه بال ننیم ک فرهاد و مهتاب که نتونستتتن بب-
 . ارهیم

  از دوستان بهمن یو دستم را گرفتم طرف عده ا دمیارخ



wWw.Roman4u.iR  964 

 

 ریقر رو تحو پر دادن به پر اون مرد و تا تونستتتن اون دخت ستتتادنیها ا یبعضتت-
 کردن.

ز نشسته و بهرو نیمب نینشستم، متوجه بهمن شدم که ب یصندل یبرگشتم و رو
شاندند و جا نیاطور مب دمیبود، نفهم شان را کنار او ک ا با ر شانیو بهروز خود

سرو یجون و آقا نیریش بهمن را گرفته بودند  یعوض کردند. هر دو بازو یخ
 شیو ابروها اشتتمها نیب یکه فاصتتله ا بهمن انقدر گره خورده بود یو ابروها

 نمانده بود. یباق
ست به اون دختر  کیتو اون جمع، تو اون روزها فقا - ست  یارید سوند، د ر

 جمعتون کرد.  نجایکرد و ا دایشما رو پ یشهره که همه 
شنه شم را به زم ی پا شار دادم، دلم م دمیکوب نیکف ست م یو ف س یخوا تم توان

 رو کنم. پاشنه را در سر بهمن ف
سال تحق- سن ک نکهیبود، به خاطر ا یشهرستان نکهیشد، به خاطر ا ریاند  م 

شت ول نکهیبود، به خاطر ا سب اندام ندا صک تمام ا یتنا قا ف رهایتحق نیدر ا
 بود. کیدل کیبه 

 و بهروز آزاد کرد و جلو آمد. نیخودش را از دست مب بهمن
ئاتر ا نیمنظورت از ا-  ارکیا یبا اون دختر دهات یبگ یخوا یم نا؟یآو هیت

 فیقصتتته ها رو برات رد نیو ا یکرد داشیپ یدونم از کدوم گور یکردم؟ نم
به کارش نداشتتتم؟ بهت گفته که گذاشتتتم درس  یبهت گفته که کار یکرده ول

  ذرونم؟رو بگ یزهرمار یبخونه؟ گفته که وجودش باعث شد اه شب و روزها
 کردند.  یاهش منگ رهیکه خ تیرا ارخاند سمت جمع سرش
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 که سرش اومد حقش بود.  ییبه من؟ حقش بود، هر بال دیارا زل زد-
سمت خودم، باز هم  یرا رو کروفنیم سرش را برگرداندم  شتم و  اانه اش گذا

 کرد.  یغوغا م یشگیهمان ظلمات هم
تا خودش رو بکشتته کنار؟ تو  یرو دوستتت دار یکی یحقش بود؟ بهش گفت-
به هم کمک کنک یبرداشتتت کیقدم کوا کی تا دوستتتت  و اون  دیه م ک دو 

 . یخسرو یآقا یدون یاز حق نم یچیتو ه د؟یاش رو نبخش هیخودش مهر
شمها شده بود که ت یم ک دو گو شیا شک یها لهیقرمز  سا برق  یم اش آن و

 زد. یم
 خودش کجاست؟ -

 دفعه بلند زد زبر خنده.  کی دیکه ارخ یکم
قام  ینطوریخواد ا یم الشیبه خ- با گرفتن تو از من  ره؟یاون روزها رو بگانت
 سرم آورد. ییکنه؟ بس نبود هر بال یخواد عقده هاش رو خال یم
 زدم.  ادیفر اریاخت یب

بچه  که یاون زن ایمعصوم و ساده بال بود  دیمهسا؟ خورش ایبال بود  دیخورش-
شت یکرد و هر ا یزندان نیزم ریات رو تو ز ش یدا ش د؟یباال ک  ودبال ب دیخور

ستش رو بگ یکه حت شت د سا ای یریشرم دا که هر روز رو تو ب*ر*ل  ییمه
 بال بود؟  یکرد تا آخر هم از اون مرض مرد؟ ک یسر م یکی

 اش.  نهیس یرو دمیمحکم کوب کروفنیم با
 یبود نه اون زن که دستتتش از همه جا کوتاهه، بال تو بود دیبال نه خورشتت-

 بهمن، تو. 
 . میو اشمهاقدم عقب رفت و زل زد ت کیب
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 که سر کردم؟  ییاز روزها یدون یم یا ؟یدون یم یتو ا-
 دی. مرا کشتتدیدو قدم جلو آمد،بهروز دستتتش را کشتت نیرا گرفت که مب نمیآستتت
 مهتاب و فرهاد. یجلو

ا سالها از کنار من به همه ج نیشما که تو تمام ا د؟یاریطاقت ب دیشما نتونست-
  د؟یدیرس

شده نگ فرهاد ستش را در جبا فک منقبض  سو بشیاهش کرد. د  چییفروبرد و 
 بهمن انداخت.  یرا درآورد و جلو نشیماش

به من رستت یزیبرش دار، از تو تنها ا- تا پرونده ا نهیهم دهیکه  که  یو هزار 
 اعتبار کرده.  یاسمم رو ب

 یو جلو دیرا کشتت نمیو مهتاب که به ستتمت در رفتند بهمن باز هم آستتت فرهاد
 . ستادیش اپسر فاق کوتاه پو

 زنمه. نیو بگم ا رمیداشت که بتونم سرم رو باال بگ یتو بگو، اون ا-
 ینگاهش م رهیبود و خ ستادهیانداخت، همسرش کنارش ا نییسرش را پا پسر

 کرد. آرام لب زد 
 . ایحرف بزن س-
 . به بهمن نگاه کرد رهیسرش را باال آورد و خ ایس
 احمق بودم، خوشگک بود، معصوم بود.-
 دستش را گرفت.  ایبهمن بلند شد که س شتم
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به صتتورتش زده بود یشتتتد، اون همه رنگ میبهت حستتود- از  یچیه یکه 
 یشتتد که اونهمه و*ز*ا*ف*ت کار میکم نکرد، بهت حستتود تشیمعصتتوم

 اومد.  رتیگ یا دهیدختر آفتاب مهتاب ند نیو آخر هم ان یکرد
همن را ب یگریپستتر دکرد،  شتتتریقدم جلو رفت و فشتتار دستتتش را ب کی بهمن

 دست بهمن را رها کرد و ایو س دیعقب کش
 رو به من. برگشت

کنم از  یخواهش م یول دیشتتناستت یدونم شتتما اون دختر رو از کجا م ینم-
 .دیبخوا تیطرف من ازش حالل

را با خشتتم از دستتت بهمن جدا کردم. خشتتم بهمن خونستترد به جانم  نمیآستتت
 کرده بود.  فیتزر

 داشت.  کیدل کیکردنها  ریتحق نیتمام اگفتم،  یداشتم م-
 یرو شیبود و اشکها ستادهیا یخسرو یجون نگاه کردم که کنار آقا نیریش به

 . ختیر یگونه اش م
بود و مادرش موافق ازدواجشتتون نبود،  گهیدختر د هیاون مرد عاشتتق  نکهیا-

وسا  نیشرکت زدن اون مرد ازدواجش بود و ا یو کمک برا یشرط تمکن مال
 نکرد.  دایبهتر از شاگرد معصوم و کم سنش پ یا یدر اون پسر قربانما

شت رو نیریش ست گذا شانه ها یجون د نگاه بهمن . دیلرز شیصورتش و 
 نیریبه شتت یبه من و گاه یگاه یخستترو یمادرش ثابت مانده بود، آقا یرو

 کرد.  یجون نگاه م
شت برا- شت، ازش گذ شت  دیشا نکهیا یاون دختر از اون مادر گذ مادر ندا
 . دیمادره و رسم مادر بودن فدا کردنه؛ اون دختر بخش هیدونست اون  یم  یول
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ضرب باال آمد و خ نیریش سر سا رهیجون با   یلبخند را رو ی هینگاهم کرد، 
 .دمیلبش د

ودنش ب بیبود، تهمت نانج ریو تحق نیکه نتونستتت ببخشتته توه یزیا یول-
شت و اون  یسشدنهاش بود. اون دختر ک دیبود، تهد رو جز مادر بزرگش ندا
شه یمادر بزرگش رو م رهیکرد که اگر بره، اگر طالقش رو بگ دیمرد تهد ، آخه ُک

با یاگر م خت م ینیستتنگ ی هیمهر دیرفت  که عماًل او یپردا مرد رو  نکرد 
 کرد.  یورشکست م

 .دمیشن ینفسها را م یصدا یرا باال گرفتم، حت نمیسنگ سر
شد  مشیحرشب  کیشب، فقا  کی- صلش  شد و حا سته  سر،  کیشک پ

 هم رحم نکرد. نیاون مرد به ا یشد ول دشیکه جونش شد، تنها ام یپسر
ستها عاد،یم فکر ست بگ یکواک ید ستم در د ستم که ن یبدن رم،یکه نتوان توان

 بغضم را قورت دادم. ینشاند؛ به سخت میبغض به گلو رمیدر آ*ر*و*ش بگ
عادت داد، انقدر از مادرش دورش کرد که  اون مرد بچه رو به معشتتوقه اش-

چه وقت مادر، وقت یاون ب فت  قه گ به اون معشتتو باز کرد  تب کرد  یزبون 
 یخواستتت و اون دختر دق کرد، جون داد وقت یآ*ر*و*ش اون معشتتوقه رو م

 آ*ر*و*شش رو قبول نکرد.  یپسرش حت
 . دیبلند شدم و به سمت ساختمان حرکت کردم، نگاهها با من ارخ دوباره

مادربزرگش طالقش رو  دیفرار کرد، بر نیهم یبرا- مک  با ک و فرار کرد و 
شت اون فکر م سرش رو جا گذا  یکرد اگر اون مرد مرد او نبوده ول یگرفت. پ
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 یدب یپدر بال نیهم یهایکه زمان ثابت کرد به خاطر ستتهک انگار هیپدر خوب
 سر اون پسر اومده.

که  یگس یصدا دند،یپرکش کبارهیت درخ یرو یزد که کبوترها یادیفر بهمن
 ته بار بسته شده بود بلند شد. 

 خفه شو، خفه شو. -
س نیمب نکهیاز ا قبک سد بهمن ر ستم را آنچنان پ دیبه من بر که  تا  دچانیو مچ د

 .دیکش ریمغز استخوانم ت
تو از همشتتون  یاحمق بود، ول هی دیو*ز*ا*ف*ت بود، خورشتت هیمهستتا -

 دینبا ،یذار یرو پستترم و م یدستتت بذار دینبا یدون یکه م یع*و*ض*ی تر
 وسا. یدیکش یرو م عادیم یپا

 تا دردش کم شود که دستم رها شد. دمیارخ چاند،یپ شتریرا ب دستم
ده ز مهیخ نیمب دمیکه اشتتک به اشتتمم آورده بود برگشتتتم که د یتمام درد با

دستتت و بهروز  کی یخستترو یآقا ده،یبهمن و مشتتت به صتتورتش کشتت یرو
 را گرفته بودند. گرشیت ددس

  وون؟یح یکن یبلند م نایذارم، دست رو آو یزنده ات نم-
 یتهادس یوزنش را رو نیرا گرفت که مب نیمب یدستش را دراز کرد و گلو بهمن

 . دیانداخت بلند شد و با گلد تو صورتش کوب یخسرو یبهروز و آقا
 یخستترو ی. آقاامنها افتاده بود ینفس و با صتتورت خون آلود رو یب بهمن

 سر بهمن نشست.  یباال
 نگاه کرد. نینشست و با نفرت به مب نیزم یرو یسخت به
 کفتار.  یا-
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 زد.  ادیآمد برگشت و فر یکه به سمت من م نیمب
تار تو-  یاون دلت پ یکرد کهیت کهیرو ت دیم ک خورشتت یکه دختر ییکف

 ه*و*س بود.
 زد  ادیفر بهمن

 عاشقش بودم. -
 . ستادیا نیمب د،یکش یم ریت که دستش را گرفتم، مچم تبه طرفش رف نیمب
اشق ع سته؟یمخالفت مادرت با یکه نتونست پا یعاشق زن ؟یعاشقش بود-
خاص و عام کرد تا دل  یگ*ن*ا*ه رو مضحکه  یدختر معصوم و ب هیکه  یزن

 . دیومدیخوب به هم م ره؟یتو آروم بگ یپر عقده 
همن ب یانگشتها یبه مچم انداخت، جا یو دستم را گرفت، نگاه ستادیا کنارم

 کبود شده بود. 
 یزد، بهمن به کمک آقا رونیاز خشتتم ب شیمنقبض شتتتد و اشتتمها فکش

 .ستادیا یخسرو
صدا از صدا در  تیبا آن جمع د،یلب خون آلودش کش یرا رو نشیپشت آست

 آمد.  ینم
سا به مراتب مادر بهتر- ش یمه شت به م یا دیبود، خور  اقکبده؟ حد عادیدا

 . یچینبود، ه یچیه دیمهسا حرف زدن بلد بود. خورش
 شهره با خنده جلو آمد.  نیو همصدا با مب دیبلند خند نیمب
 بهمن. یپرت ایدن نیاز ا یلیتو خ-

 هجوم برد طرفش.  کبارهیبرگشت و نگاهش کرد،  بهمن
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ش ریهمه اش ز- واال اون از  نا،یتو ب*ر*ل آو یرو انداخت دیسر توئه، تو خور
 کرده؟  دایرو پ دیجا خورشک
 . ستادیا شیقدم مانده بود به شهره برسد که شهروز جلو کی

 . یمرگ کن یصدبار آرزو یکه روز ارمیسرت م ییبال یدست به زن من بزن-
قدم عقب رفت. ستته دوستتت  کیبود که بهمن  یشتتهروز انقدر جد ی اهره

 . دندستایدستشان شده بودم کنار شهروز ا یمضحکه  یبهمن که روز
 حرفش رو بزنه.  نایبهمن، بذار آو گهیبسه د-

ودند ب ستادهیمخالفش ا ینفس نفس زنان به دوستانش که حاال در جبهه  بهمن
 نگاه کرد. 

شتتما انقدر از ب*ر*لم  یرستتم، دونه دونه  یشتتما رو م یحستتاب همه -
 شده. ادیتون ز ونجهیکاه و  د،یکه هار شد دیخورد

 از دوستانش جلو آمد. یکی
بود  نیا یبرا یگذاشت بمیپول تو ج یخفه شو ، حد خودت رو بدون، اگر گاه-

 . یکرد یکه با اسم شرکت من هزار تا و*ز*ا*ف*ت کار
 از دوستانش جلو آمد. گرید یکی

به اون دختر بدبخت  ستتتم،یبهت بدهکار ن یچیخدا رو شتتکر که ه- فقا 
کارم، نم و ر یکی یتوق یهنوز نفس بکشتت یتون یم یدونم تو اطور یبده

 . یکشت
 زد  ادیفر بهمن

 من کشتمش؟ -
 شانه اش، برگشت سمتم. یزدم رو محکم
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 .شیبا گرفتن بچه اش کشت ش،یکشت نیو توه ریبا تحق ش،یکشت-
 تمام حجم معده ام را باال آورد. پوزخندش

ستفاده نکنه خودش رو بندازه تو ب*ر*لم، م یم- سوءا ست از فرصت   یخوا
جونش بوده  یب یب ماتیهم از تعل نیکنه، ا پاش رو محکم یخواستتتت جا

 حتمًا. 
شتتانه اش گذاشتتت، برگشتتت و  یو دستتتش را رو دیچیآخ گفتنش پ یصتتدا

 مبهوت ماند. 
  زد ادیلرزانش فر یصدا دویسف یرا بلند کرد و با لبها شیعصا یب یب

صدتا- شت به  شرف دا ام خ االتیتو، اون موقع بهت گفتم اگه خ یسگ َنَوم 
 َکنمیم پوستتو یکن

تا دستتتت مب دهیبا رنگ پر بهمن جلو رفت و  نیعقب آمد، انقدر عقب آمد 
 .ستادیخودش را کنترل کرد و ا یخورد، به سخت یهولش داد جلو؛ سکندر

 اه خبره؟  نجایا-
 گشت.  یم دیهم به اطراف نگاه کرد، دنبال خورش باز
 خودش کجاست؟ -

 . یب یکرد به ب رو
 کجاست؟ -
 بهمن انداخت.  یبه سر تا پا یزیآم رینگاه تحق یب یب

 . یخاو بر سرت که انقده خنگ-
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 یب یب یجون حلقه شد دور شانه ها نیریش ینگاهش کرد. دستها جیگ بهمن
 . دیجون را ب*و*س نیریش یشانیپ یب یو ب

 و سرش را به شدت تکان داد، انگار نفسش بند دیکش نترییکراواتش را پا بهمن
 جون نگاه کرد.  نیریآمده بود، ناباور به ش

 مامان.-
 دم. بو دهیکه در نگاهش بود را هرگز ند یجون برگشت سمتش، خشم نیریش
 یخدا ازت نگذره که من رو شتترمنده  ،یکشتتم بگم پستترم یخجالت م-

 .یکرد دیخورش
 . دیجون دستش را کش نیریجلو رفت و دست دراز کرد که ش بهمن

 یر کنم بهمن، تو جهنم رو براصتتدبار استتتغفا یروز دیبه من دستتت نزن، با-
 .یدیمن خر

 داد زد. یخسرو یآقا
 بهمن هم حرف بزنه. دیبذار-
 . دیچیدر بار پ شیجون برگشت و صدا نیریش
ه ک هیپستتر نیحق داشتتته، ا گهیمگه حاشتتا کرد؟ مگه گفت نکرده؟ کرده و م -

 کوروش. رونیب اریبرف ب ریسرت رو از ز م،یبزرگ کرد
 بلند هق زد. یشکست و با صدا بغضش

 خدا من رو ببخشه، اطور تو صورتت نگاه کنم؟ -
 رفت. کینزد بهمن

 کجاست؟  دیخورش ؟یتو صورت ک-
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ش نیریش سر بلند کرد و به بهمن که هنوز با نگاه دنبال خور شتیم دیجون   گ
 جون نشست سر تکان داد. نیرینگاه ش ینگاهش رو ینگاه کرد. وقت

 نکردم مامان. یمن کار-
ستم رو د،یچیدر بار پ یلیس یصدا شد. بهمن ناباور دست  میلبها ید شت  م

 زد.  ادیجون فر نیریماند. ش رهیجون خ نیریصورتش گذاشت و به ش یرو
  ؟یدیفهم نمت،یخوام بب یتا عمر دارم نم-

ستش شهره و خاله  یرو د شد،  ب*ر*لش را گرفتند  ریبهمن ز یقلبش انگ 
 شین به سمتش آمد که خاله صدابهم یبردند. دختر خاله  یو به سمت صندل

 را بلند کرد.
 .یکن یگورت رو گم م شهیهم یسمت بهمن برا یقدم بر هی-

ست رو جیبه خاله اش نگاه کرد، نگاهش گنگ و گ بهمن اش  یشانیپ یبود. د
 گذاشت. 

 ُکنه؟  یبه دختر تو نگاه م یک-
 جون را نشاند و قد راست کرد.  نیریش خاله

ستم  یاز اول هم م- پاراه خانم بود،  هی دمیاون دختر که من د ،یستیآدم ندون
همون  یدون یبه خاطر مهستتا؟ م ؟یبالها رو ستترش آورد نیا یبه خاطر ا

سان؟ م سا سا رفت تو جلد  سان  یدون یمه سا همون موقع هم که زنت بود با 
 رابطه داشت؟

صتتورتش ستترخ شتتده بود،  رون،یزند ب یم شیاالن اشتتمها نیکردم هم حس
 شت شد. م شیدستها
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 درور نگو.-
 جلو آمد.  خاله

ش یم نکهیا یبهت نگفتم برا یچیه- ستم وح ست یدون ستم ا یم ،یه  نیدون
 یکه نفهم یکردم انقدر کور باشتت یفکر نم یول شتتهیم ختهیر یخون هیوستتا 

 . دیبود و مالت رو باال کش دهیمهسا با ساسان برنامه ا
ستها انیرا م سرش شمها شید شار داد، ا ست و هر لحظه  شیگرفت و ف را ب

 . رونیاش زده بود ب یشانیپ یسرختر شد، رگها
 دروغه.-

 افتاد.  شیدستش، دستها یخاله محکم زد رو
قدر کور بود یکردم ول رونیمن پستترم رو ب- تا هم یتو ان حاال هم  نیکه 

 شدن. بیدو تا با هم غ نیا یدینفهم
شکستنش را د بهمن شد،  شود، زم ی. نمدمیخم  ستم بلند   خوردنش را نیخوا

 گرفتم. نیخواستم؛ دستم را دراز کردم و برگه را از مب یم
 سمتش رفتم و خم شدم.  به
 هنوز مونده آقا بهمن، تازه اولشه.-

 خورد. یصورتش بود و خم شده تاب م یسر تکان داد، دستش رو آرام
 بلند شو م اًل مرد، بلند شو بهت بگم کار شرکتت تمومه.-
 شد.  کینزد یخسرو یرد، آقاجون سر باال آو نیریش
گاه کرد و کم کم ا- غذ ن کا به  باز کردم و بهمن خم شتتتده  تاد،یبرگه را   ستت

 . ستادمیا شیروبرو
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 کیکنه تا فردا اون پاستتتاژ رو تحو یمتعهدت م یقرارداد که امضتتتا کرد نیا-
مجموعه هاش  ریکک قرار دادهات با شتترکت صتتدر و ز یند کیاگر تحو ،یبد

 . شهیفسخ م
قرارداد را از دستتتم  یخستترو ینشتتان دهد آقا یبهمن واکنشتت نکهیا از شیپ

 گرفت.
 سر کار. یمگه کارگرها سر ساختمان نبودند؟ بهمن گفت کارگر گذاشت-

 طرفش و با لبخند شانه باال انداختم. دمیارخ
 .یخسرو یآقا ومدین ریکارگر گ-

 به من نگاه کرد، برگشتم سمت بهمن.  مات
 .شهیشما باطک م یقراردادها پاساژ تموم نشده و کک-

 یخسرو یزدن نداشت. آقا یبرا یکرد، انگار حرف ینگاهم م رهیفقا خ بهمن
 و با اخم نگاهم کرد.  ستادیکنارش ا

 میبا شرکت صدر ندار یا گهیما قرارداد د یول-
سمت آقا عادیشرکت م یقراردادها یجلو آمد و پرونده  نیمب سرو یرا به   یخ

 گرفت. 
صدره، قرارداد  یمجموعه  ریز یاز شرکتها یکیآبنوس مشهد با  قرارداد هتک-

 سبز خامنه و... یفضا
 حوصله دست تکان داد.  یب
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ت به شرک یاونها به نوع یکه همه  دیشما پنج تا قرارداد دار د،یخودتون بخون-
 دیو با شتتهیهم فستتخ م گهید یقرارداد قراردادها نیصتتدر مربوطه، با فستتخ ا

 .دیخسارت پرداخت کن
 شدم به نگاه گنگش.  رهیقدم به سمت بهمن رفتم و خ کی

 یلیخ یکه دار یقراردادها از پول کک شتترکت و خونه و هر ا نیخستتارت ا-
 .یخسرو یکارت تمومه آقا شتره،یب

صدا نطوریهم سرو یآقا یادهایفر ینگاهم کرد،   نیکه با مب دمیشن یرا م یخ
 از نگاهش،  دمیشده بود. اشم نبر ریدرگ

 اشمش برگشت سمت پدرش و دوباره به من نگاه کرد. یا لحظه
 نیب شتتد، از شتتتریرا گرفت. فشتتار دستتتانش ب میستتمتم و گلو دیپر کدفعهی

  دیشده اش غر دیکل یدندانها
 .یدرافتاد یکشمت، با بد کس یم-
ستها نیمب و  نیشده بود که مب ادیقدرت بهمن انقدر ز یبهمن را گرفت، ول ید

 .دیکوب نیمب ی نهیبا آرنجش به سنشدند.  فشیبهروز حر
شمها  صداها کم م یم یاهیس میا شمها شدیرفت، کم کم  سته که  میو ا ب

 احساس کردم راه نفسم باز شد. 
 آمد. یشد، از سرفه نفسم باال نم دهیپشتم کوب یمحکم یمشتها

 . دمیبود که شن یواضح یصدا نیاول یب یب یادهایفر یصدا
 ... دیخورش ؟یشنفیصدامو م د،یخورش-

شمها دیچیهق هقش پ یصدا شد، اول میکه ا شن  صو نیکم کم رو اهره  ریت
 کرد.  یباز نگاهم م یبهمن بود که با دهان یبهت زده  ی
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م. داد هیدو قدم عقب رفتم و به درخت تک یکم نفستتم باال آمد. به ستتخت کم
 کم کم واضح شد. ریتصاو دم،یکش قیعم ینفسها

از  یواکنشتت چیبهمن بدون ه یزد ولبه صتتورت بهمن  یمشتتت محکم نیمب 
انگار  و بهمن چاندیدستش را پ نیبلند شد و فقا من را نگاه کرد. مب نیزم یرو
 کند نگاهش را از نگاهم برنداشت. یحس نم یدرد چیه

 کم کم اوج گرفت. شیرا نگاه کردم، صدا شیلبها حرکت
 د؟یخورش-

پا ا بدنم تادمیرا از درخت جدا کردم و ستتر که بهروز . محکم، همستت انطور 
 بود.  دیخواست و همانطور که در شان خورش نیساخت، همانطور که مب

پرت کردم. ستترم را بلند کردم و  نیزم یرا درآوردم و رو میبردم و لنزها دستتت
 قدم جلو رفتم.  کی

 .یبهرام دیخورش د،یآره، خورش-
 قدم جلو رفتم. کیقدم عقب رفت،  کی

 . یو االش کرد شیهمون که کشت ،یهمون دختر دهات-
 کرد. یتکرار م شیعقب رفت و دو قدم جلو رفتم. هنوز لبها گریقدم د کی

 . دیخورش-
ش- سم خورد برگرده و حقش رو ازت  د،یخور ستت فرار کرد و ق همون که از د

  رهیبگ
 کترینزد ستاد،یگذاشت و ا زیم یدستش را رو یلحظه تا شد ول کی شیزانوها
 رفتم.
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 . رهیرو بگ ستتیمده تا هست و نهمون که او د،یخورش-
 .ستادمیا شیدوقدم بلند فاصله را تمام کردم و جلو با
ستات انقدر قو- ش ینبود تا دختر یمن نمردم بهمن، د ش دیم ک خور ه، رو بک

و من زنده  دیفردا رستت د،یفردا رستت یدونستتتم ول یرفتم خودم رو مرده م یوقت
 شدم. 

ستش را رو دو صدا زیم ید شت و  سرش را محکم تکان باال شیگذا تر رفت و 
 داد.

 .دیخورش-
تا همه -  رم،یرو پس بگ یکه ازم گرفت ییزهایا یبرگشتتتم بهمن؛ برگشتتتم 

 .میخواب یب یشبها م،یزندگ تم،یشخص
شد و رو شیزانوها شتها انیم یزیافتاد، روم نیزم یتا  ش شیم  شد و در دهیک

 آرام. د،یماند. خند یمشتش باق
 . دیخورش-

نگاهش کردم و با لبخند ستترم را تکان  رهینشتتستتتم و خ نیزم یرو شیروبرو
 دادم.

 .دیآره، خورش-
 را ستون بدنش کرد و عقب رفت. شیو دستها دیتر خند بلند

  د؟یخورش-
 نگاهم کرد.  دوباره

  نا؟یآو د،یخورش-
 سر تکان دادم. دوباره
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 .دهیهمون خورش نایآره، آو-
و  زد یافتاده بود و قهقهه م نیزم یرو میپاها ریبهمن ز ستتتادم،یشتتدم و ا بلند

 افتاد. یاز زبانش نم دیاسم خورش
 شدم و درگوشش گفتم. خم

 . رمیگ یرو گرفتم، مونده پسرم که اون رو هم م زتیهمه ا-
 خنده اش قطع شد. یدفعه صدا کی

 و حلقه را دستم در آوردم و پرت کردم تو صورتش.  ستادمیا دوباره
 .یاشتبزرگتر از دهنت برد یلقمه -
 رفتم و بلند گفتم نیطرف مب به
 انیاطراف ی رهیخ ینگاهها انی.  میاومدم کاب*و*ستت بشتم بهمن خسترو-

 گذاشتم. نیدست در دست مب
مانده  خکوبیم یزیروم یکه رو شیسترم را برگرداندم و به اشتمها یا لحظه

 بود نگاه کردم. برگشتم سمت جمع. 
 شماست.  همسرم به یحسن ختام برنامه معرف ،یراست-

 جان نگاهم کرد. یباال آمد و ب سرش
 .ریشاهم نیمب یآقا-

ه که ب یکه به او اعتماد کرده بود، کستت یبه عنوان همستترم، کستت نیمب یمعرف
 .دیخواب نیزم یشرکتش نفوذ کرده بود، توان آخرش را گرفت و رو

بم خوا نیمب یرا گذرانده بودم، ستحر بود که باالخره با نوازشتها یشتب ستخت
 د. بر
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ساعت ب یساعت م نکهیهنوز خواب بودم، با ا   دهینخواب شتریگفت که اهار 
م*س*تانه که تا به حال تجربه  یحس ستترخوشتت کیحالم خوب بود،  یام ول

 نکرده بودم. 
شدم و از اتاق ب یآرام از رو  ش یرو یب یرفتم. ب رونیتخت بلند  سته کاناپه ن

 لبخند زد  دنمیبود. با د
 . یخوشگک شد-

 یورم کرده از ب یو اشمها ختهیبه هم ر یرساندم، موها یرا به جالباس مخود
 کرده بود.  یدنیاهره ام را د یخواب

  ه؟یبودن کم الک دیخانم؛ مگه خورش یب یمعلومه که خوشگلم ب-
 .دیخند یشگیهمان متانت هم با
 خونه، اه خبره؟  یکبکت خروس م-

 نگاه کردم. شدیبافته م عیکه سر وریآخر پل ینشستم و به رجها کنارش
 .یب یب شبیبود د یحالم خوبه اون حال بهمن بده، عجب شب-

ت از بود دس ی. هر کسدیچیزنگ در پ ینگفته بود که صدا یزیا یب یب هنوز
سمت آ یزنگ بر نم یرو شت، به  د و به آم رونیاز اتاق ب نیرفتم که مب فونیدا

 رفت.  فونیسمت آ
 .دمیخودم جواب م-

 انداخت و برگشت سمت اتاق.  فنیآ ید یابه ال  ینگاه
 فکر کردم بهمنه، شهره ست. -

 را برداشتم.  یگوش شد،یزنگ زده م هنوز
  ؟یسرآورد-
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 شد. رهیخ نیدورب به
 دررو. نیسرگاو برات آوردم، باز کن ا-

 وارد هال شد شتابزده جلو آمد. یوقت
سر ایبدو ب- ست اول، در حد   چیکه ه نهایاز ا یترک یالهایکه خبر دارم برات د

 . یُکن یباورش نم یجور
خواستتت تا قله  یخواستتت، دلم کوه م یدلم خنده م دم،یبلند خند یصتتدا با

 یبهمن از جلو یزده  رونیاز حدقه ب یبزنم. اشتتمها ادیام را فر یبروم و آزاد
 رفت.  ینگاهم کنار نم

 شده؟  یا-
 از در وارد شد و به سمت شهره رفت.  آرزو

 تو صورتم. یدیدر رو کوب ،یدار یروان یکک روحبه خدا تو مش-
 رفت.  ادمی ؟یِا تو پشت سرم بود-
س حانهیتازه متوجه ر  گاه دو را ن نیا یاهویزده بود و ه هیتک یشدم که به جالبا
 کرد. به سمتش رفتم. یم
 . زمیعز یخوش اومد-

 کرد و ب*ر*لم کرد.  زانیرا آو اادرش
 حالت خوبه؟ -

 .دمشی*ستکان دادم و ب*و سر
 .نجاستیا نیخوّب خوب، در ضمن مب-
 اادر بهم بده. هیپس لطفًا -
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 کردند سرسام شدم.  یآرزو و شهره که هنوز با هم کک کک م یسرو صدا از
 اه خبرتونه؟ -

 . ستادیا میروبرو شهره
 کنه.  فیاش رو تعر هیخواد بق یم نیهمه کارها رو من کردم ا ن،یبب-

 نشست.  یب یکنار ب آرزو
 کنه؟  فیرو تعر شبید ی هیبق دیبا یشما بگو ک یب یب-
سر تکان داد. رو به ر دیخند یب یب  یب یرا که از کنار ب یکردم و اادر حانهیو 

 برداشته بودم دستش دادم.
 کن قربونت برم. فیتو تعر-

 . دیبلند خند شهره
 .رونیخانم بعد از رفتن تو با آقا سپهر زد ب شبید-

 ممکن باز شد. حد  نیتا آخر میاشمها
 با سپهر؟ -

 گذاشت.  حانهیر یدستش را رو شانه  شهره
 بله، بله رو گفتن باالخره.-

 بود، محکم ب*ر*لش کردم. دهیرس تیبه نها گریام د یشاد
 خبر؟  یاطور انقدر ب زم،یعز گمیم کیتبر-
 زد.  ینیصورت گلگونش لبخند شرمگ با
 م. رسونت یهم خودش گفت م شبیبهش گفتم، د شبیپر-

 .دمشیمحکم ب*و*س دوباره
 رو داره. اقتتیواقعًا خوشحال شدم، سپهر ل-
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 آرزو بلند داد زد 
هستتتت که انقدر  ینه؟ حاال شتتوهر کردن اه تحفه ا ایبگم  یذار یبابا م-

  د؟یخوشحال
 . دیچیدر هال پ نیمب یصدا

 . یتا بهش برس یکه تو خودت رو کشت یهمون تحفه ا-
 ند شد.مبک بل یدرجا از رو آرزو

  ؟یینجایتو ا-
 اخم آلود نگاهش کرد.  نیمب
 شما البته. یبله، با اجازه -

 نشست. یب یدوباره کنار ب آرزو
 . یب یدامادتون اقدر بداخالقه ب نیا-
 را باال گرفت.  وریکه رج آخر را کور کرده بود پل یب یب

 پاراه آقاست.  هیدومادم -
 گذاشته بود برداشت.  زیم یخانم رو نیآرزو را که مه یاا وانیل نیمب
 تا مرز سکته رفته،  یخسرو یآقا شبید-

ستانش هم دور  ستیراه افتاده و االن معلوم ن ادهیپ یهم پا بهمن ست، دو کجا
 رو به سمع شما برسونند. شونیشهره رو گرفتن که مراتب عذرخواه

 کرد به آرزو. رو
 رو جا ننداختم؟ یزیا-

 باال انداخت. کرد و شانه زیرا ر شیاشمها آرزو
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 نداشت.  جانیه یبود ول نهایهم -
اا نیمب حال خوردن  ند. ل رهیبه آرزو خ یدر   زیم یخورده را رو مین وانیما

 گذاشت.
 خالصه اش همونه که گفتم. د،یشما زنها عادت به آب و تاب دار-

بخند ل اریاخت یافتادم ب یبهمن که م یو تابها چیپ ادیحالم خوب بود،  واقعاً 
 گفتم نیرا گرفتم و رو به مب حانهی. دست رزدم یم
  ؟یدون یرو از کجا م نهایحاال تو ا-

 بلند شد و به طرف آشپزخانه رفت. شیاز جا آرزو
 دارن. فیتشر یس یب یخانمها ب گنیاونوقت م-
 دیکش یکه داشت پشت کفشش را باال م نطوریو هم دیرا پوش شیکفشها نیمب

 به آرزو نگاه کرد.
نگ بزنه ز هیشوهرت بگو انقدر تنه به تنه ات نزنه که اول صبحپس برو سرار -

 کنه. یبه من خبررسان
 برگشت و دست به کمرش زد. آرزو

 شوهر من خاله زنکه؟  یبگ یخوا یم-
 .ستادیدر را باز کرد و تو اهاراوب در ا نیمب
 با تو حشر و نشر داشته خراب شده.  یادیز گمیم-

سن رو به اطراف نگاه یزیدنبال ا آرزو شت و پرت  یکرد، آخر کو مبک را بردا
 زد.  ادیو در را بست و فر دیپر رونیب نیکه مب نیکرد سمت مب

 خداحافظ.  یب یب-
 لبخندزنان به در بسته شده نگاه کرد.  یب یب
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کدوم ستتالمم  جیداره با شتتماها که ه ریکه بچم مودب و آقاس، توف گمیم-
 .نینکرد
 سمتش نشستند. شهره دست کید و هر کدام رفتن یب یو آرزو به سمت ب شهره

 را گرفت.  یب یب
 جون. یب یقربونت برم من ب-

 را گرفت. گرشیدست د آرزو
 . شبهیهمه اش به خاطر ذوق د-
 داد زد. حانهی. شهره رو به ردیخند یکرد و م ینگاهشان م یب یب

  م؟یبکش دیهمه زحمتها رو ما با گه،یغلا کردم بگو د هی ایتو هم ب-
 شانه باال انداخت. انهحیر
 من سالم کردم.-

 سرش را تاب داد و پشت اشم نازو کرد.  آرزو
 .نیریخود ش-
 پا انداخت.  یاش پا رو یشگیو هم نیبا لبخند مت حانهیر
 خانمگ  ریبگ ادی-
که آرزو و شتهره به ستمتش پرت  ییکوستنها ریز دیایبه خودش ب نکهیاز ا شیپ
 کردند، مدفون شد. یم

×××× 
 گذاشت. میوارد اتاق شد و سه تا زونکن جلوسپهر 

 شد.  فیرد زیهمه ا-
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 لبخند زونکن اول را برداشتم.  با
 .گمیم کیبله، در ضمن بهتون تبر-

 .دیخودش کش یاز زونکنها را جلو یکیزد و  یخجول لبخند
 ممنونم.-
  شه؟یپاساژ تموم م یحساب تمام کارهامونه، تا ک نیخب ا-

 را ورق زد.  زونکن
 دنش.دکور کر یبرا دیدو هفته فرصت دار شه،یتموم م گهید یساژ تا هفته پا-

 را باز کردم. یمشک زونکن
شکل- شه دو  دهاشیآرزو خر ست،ین یاون م ساختمان تموم  رو انجام داده، 

 . شهیروزه پاساژ پر م
 تکان داد.  سر

 . هیعال-
 . زونکن از دستم افتاد. سپهر با تعجب نگاهم کرد یادیفر یصدا با
 اه خبره؟ -
 .ستادیا میسمت در رفتم که جلو به
 .دیاین رونیب-

س خودم صدا دهیهم تر صدا ادیفر یبودم،  ستن ا یدوباره با   همراه یزیشک
 بهمن را شناختم. یشد و من صدا

لب تاب و  یشتتد رو خکوبیرفتم. نگاهم م رونیستتر ستتپهر از اتاق ب پشتتت
حاال کف زیم یکه رو یتلفن ند بود و  با  نیزم خانم ارجم تاده بود. بهمن  اف
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رفت، هنوز متوجه من نشتتده بود،  یم یمحکم به ستتمت اتاق معمار یقدمها
 بلند داد زدم.

 . دیریخانم ارجمند با صد و ده تماس بگ-
 . رونیزده بود ب شیکبود بود، اشمها شیلبها برگشت،

 ریزکرد که بهمن محکم زد  یهاج و واج به بهمن نگاه م یاا ینیغالم با س آقا
ستکانها ،ینیس شده رو یاا یا شت و خورد  شد. لگد نیزم یبرگ  یپخش 

 ثابت ماند. میپا یو جلو دیارخ یبد یزد که با صدا ینیس ریز
ست دیبا تیکه به خاطر جعک هو میرو دار یکی نجایآره زنگ بزن، بگو ا-  ریگد

 بشه.
 که آمد قلبم آرام گرفت.  نیمب یصدا

 خانم ارجمند. ریتماس بگ-
 نیشد، شهروز و سپهر پشت مب کشیو دو قدم نزد نیبرگشت سمت مب بهمن

 . دیبهمن بلند خند ستادند،یا
  ؟یترس یانقدر از من م ن؟یمب یاستخدام کرد گاردیخودت باد یبرا-
 نیجلو آمد و خونسرد نگاهش کرد. سپهر به سمت لب تاب رفت تا از زم نیمب

 دستش را گرفت. نیبلندش کند که مب
 ت نزن.دس یچیبه ه-

بهمن  یو پاشتتها ختیبه ر ینفس زنان وارد شتترکت شتتد، نگاه یخستترو آقا
سع ش یرو شیکرد پا یانداخت،  سمت بهمن رفت و  شهیخورده  ها نرود، به 

 را گرفت. شیبازو
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 . میبر ایب-
گاهش م خانم نده ن با خ ند در حال آدرس دادن بود و بهمن   یکرد، ب یارجم

 داد زد یخسرو یتوجه به آقا
 یاند ستتال زندان تیجعک هو یدون یم د،یخورشتت یودت رو کندگور خ-

 داره؟ 
 داد و همانطو خونسرد نگاهش کرد.  هیتک زیدستش را به م کی نیمب
 بهمن.  یکار بردار نیبه نفع خودته دست از ا-

صدا بهمن سمت مبلها رفت،  ش یبه  اندش  یصدا شیپا ریها ز شهیخورده 
 داشت. یآور

 مبک نشست. یرو محکم
 . انیفاقا نشستم تا بات-

 باز به سمتش رفت.  یخسرو یآقا
 که هست خرابتر نکن. ینیکار رو از ا م،یبلند شو بر-

 را باز کرد و پشت مبک گذاشت و به اطراف نگاه کرد. شیدستها
 کنم بابا، شما نگران نباش. یدر شرکت رو تخته م یبه زود-

 زد  ادیفر یخسرو یآقا
 .میبلند شو بر گمیبس کن، م-

نگاه کردم، پلک زد و من آرام گرفتم. مرد قانون من  نینگران شتتدم، به مب یکم
 را کرده بود. زیحتمًا فکر همه ا
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 سرباز و کیبهمن انداخت که در باز شد و  یبازو ریدستش را ز یخسرو یآقا
؛ ها نگاه کردند شهیو به خورده ش ستادندیدر ا یوارد شدند، جلو گروهبانکی

 .گروهبان جلو آمد
 اه خبره؟  نجایا-
 به سمتش رفت.  نیمب
 .دیخسته نباش-
ا به خودش ر عیمبک بلند شد و سر یحرف بزند بهمن از رو نیمب نکهیاز ا شیپ

 گروهبان رساند. دستش را سمت من گرفت. 
من  با یشرکت قالب هیو  تیبا جعک هو شونیهستم، ا یخانم شاک نیمن از ا-

 قرارداد بستن. 
 توجهش را جلب کرد. نینگاهم کرد، مببا اخم  گروهبان

د و دارن فیتشر نجایهست ا یساعت مین شونیشرکت مال خانم صدره، ا نیا-
  کردند. کاریکه ا دییفرما یمالحظه م

د و که برگشتتته بود را بلند کر یا یدوباره به اطرافش نگاه کرد، صتتندل گروهبان
 خودش گذاشت.  یدر جا

شاک- ش یشما  ر تونن به خاط یخانم م نیا ،یکالنتر یمدویم دیبا یهم که با
 کنند.  تیشرکتشون ازتون شکا ختنیبه هم ر

 گروهبان انداخت. یخودش را جلو بهمن
 شرکت زد؟  شهیهم م یاسم قالب هیمگه با  ؟یاه شرکت-

 سمت من. دیبرگشت و نگاهش کرد، ارخ گروهبان
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  د؟یکن یم قیشما تصد-
 جلو رفت.  نیمب
ستم شونیا کیمن وک- سرو ی، آقاه شکل چیدارند و ما ه تیشکا یخ با  یم

ابت ادعاشون رو ث دیو اونجا با یکالنتر میبر میتون یم م،یندار شونیا تیشکا
 کنند. 

 تکان داد و برگشت سمت در و به سرباز همراهش اشاره کرد. یسر گروهبان
 ی مهیقبلش تمام خسارات رو ضم یکن ول یهمراه نیخانم صدر رو تا ماش-

 کن. پرونده
 یبه کالنتر یو نه متشتتتاک ینه به عنوان شتتتاک میتا حاال پا د،یلرز یم میپاها
 به سمتم آمد و دستم را گرفت.  نیبود. مب دهینرس

  ؟یترس یم یانجام شده از ا یدرست و قانون زیآروم باش، همه ا-
به شتتدت در  یخستترو یبود، آقا ستتتادهیدر ا یفاتحانه جلو یبا لبخند بهمن

 پشت سرم آمد.  نیسمت در رفتم و مب فکر بود. به
 . ستادیکنارم ا شهروز

 هست که بتونم انجام بدم؟  یکار-
 شانه اش زد و سر تکان داد.  یرو نیمب
ست به پروژه - شه، امروز موعد تحو ینه، حوا سان با اگر تماس گرفتن  لهیلوا

 . انیم کیتحو یبگو خانم صدر گرفتارند و فردا برا
 .دیر خندبلند و اندش آو بهمن

 البته اگر تا اون موقع تو زندان نباشن.-
 و آرام گفت  دیدستم را کش نیبدهم که مب یجواب خواستم
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 به نفعته. تشیصبور باش، شکا-
×××× 
ستها یب یب یجلو شستم و خندان به د ش را در دست یسرمه ا یکه کاموا شین

 کرد نگاه کردم. یرو م رویگرفته بود و ز
  ؟یب یب یبباف یخوایم یباز ا-
 را برداشت و نخ را اندازه زد. کیم یب یب

 .نیشال گردن واسه مب هی-
 یمانده بودم و صدا رهیخ یب یگذاشت. به دستان ب میرا جلو یخانم اا نیمه
 . دیچیبهمن در ذهنم پ ی" همه اش دروغه"  یادهایفر

شده فقا  ینبوده و به طور قانون یتیجعک هو دیفهم نکهیاز ا بعد سمم عوض  ا
 او را به بازداشتگاه فرستاد.  کیزده بود؛ انقدر که افسر کش ادیرف

 تیهتک حرمت و تهمت و خدشه دار کردن اسم شرکت از او شکا یبرا نیمب
بهمن  یعدم مزاحمت دوباره  یو قولش برا یخسترو یآقا یانیکرد. اگر پادرم

 انیم دادم. تعهدنامه را که امضتتا کرد از کنارم رد شتتد و از ینم تینبود رضتتا
  دیافت شده اش غر یدندانها

 رسم. یحسابت رو م-
 کرده.  رید نیمب-افکارم را پاره کرد.  یرشته  یب یب یصدا
صدا آرام سکوت مطلق بود و جز  شاندم کنار پنجره.  شدم و خودم را ک  یبلند 

 . دیرس یبه گوش نم ییصدا چیه هیگهگاه سگ همسا
 هم خاموشه. شیدونم، گوش یم-
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 ه باباش. زنگ بزن ب هی-
شتم شال گردن از  برگ جب و کیو نگاهش کردم، اقدر در فکر بودم که بافت 

 رد شده بود؟ 
 . رمیگ یتماس م ادین گهیساعت د میتا ن-
 باشه.-
ش یاوب یواریستاعت د به  ینگاه کردم، از ده گذشتته بود و خاموش بودن گو

 اش واقعًا نگران کننده بود. 
سفنگرفتن بو ایفکر تماس گرفتن  تو  اطیح دیدم با عمو بودم که حس کردم در 

 دادم.  صیرا تشخ نیباز شد و از پشت پنجره قامت مب
. ستیمتعادل ن ستادنشیدر مانده بود، احساس کردم ا ی رهیدستگ یرو دستش

س یکم  یب یقدم جلو آمد که به پاها کی نیرا گرفت و مب شیبازو ریز یبعد ک
 داد زد  یب ی. بدمیجانم حرکت دادم و به سمت در دو

 شده؟  یا-
ش هاییدمپا عیسر سر دمیرا پو سرم کردم. در حال یو رو  یم رونیاز در ب کهیرا 

 رفتم داد زدم
 ... نیمب ،یب یب-

 .دیچیپ اطیبهروز در ح ی. صدادمیدو نییها را پا پله
 نگران نشو، حالش خوبه.-

 که تا آن لحظه متوجهش نشده بودم به سمتم آمد.  آرزو
  .ستین یزیا-
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 نیبه زم میدو قدم مانده بود که پاها دم،یدو شتتتانیدادنها یتوجه به دلدار یب
انده بودند، اسب یلبش باند بزرگ یشده بود و گوشه  یچی. سرش باندپدیاسب

شم ا کیبا همان  شد؛یباز م یاشمش به سخت کیاش ورم کرده بود و  ینیب
 خش دار شده بود.  شیسالم نگاهم کرد. صدا

 خوبم. -
ست ستمنتوان ستم راه بروم؛ د ستم حرف بزنم، نتوان  نیسنگ یحرکت کنم، نتوان
رفت تا اشمش و بعد  یاز باند دور سرش م میداد. اشمها یرا فشار م میگلو

 . کردمیکنار لبش و دوباره صورتش را دوره م
 را گرفت.  میبودم. آرزو شانه ها دهیاسب نیکنارم و من هنوز به زم دندیرس

به، به ستتر و صتتورتش نگاه نکن، تا اخ نیمب د،یخورشتت- مغزمون رو  نجایو
 خورد.

 را حرکت دهد.  شیتوانست لبها ینم یفلجم کرد، حت نیلبخند کج مب
 باال آمد. میو تا گلو دیخشمم جوش تمام

 کار بهمنه؟-
 و  یب یعصا زدن ب انیانداخت، آرزو رو برگرداند و م نییسرش را پا نیمب

 .  دمیرا شن نیمب فیضع یصدا شیخاو بر سرم " گفتنها ی"وا
 نه.-

سر پا مرد شت،   یافتاده اش، روبرگرداندن آرزو، حت نییمن عادت به درور ندا
 ادیخواستتت استتتقامتم را محک بزند فر یمحکم نگاه کردن بهروز که انگار م

 زد که کار بهمن بوده. یم
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 ود کهکرده ب خیانقدر  میدستتتها د،یلرز یم میخشتتمم را قورت دادم، پاها تمام
 .ستیحس کردم خون در بدنم ن

 انداختم.  شیبازو ریرا ز دستم
 تو. میبر-
 را بلند کرد.  شیصدا دهیرنگ پر یبا لبها یب یب

 .خبر یاز خدا ب کردهکاریبا جوون مردم ا نیگرمت بزنه، بب نیخدا به زم-
 . دیکش یب یصورت ب یدستش را رو نیمب
 ود. ب یتصادف جزئ هیجان،  یب یب ستین یزیا-
 اخم آلود سرش را برگرداند.  یب یب

 سرو صورتت له شده. ؟یتصادف جزو یگیم نیبه ا-
که خودش را جمع کرده بود و م اًل  یب یبه ب نیمب یاشم ریز ینگاهها متوجه

 شده مغزم جوش آورد. یزخم نیشده و مب یبود که تصادف رفتهیپذ
 همن است و بس. کار ب نمیدانستم زخم خوردن مب یدانستم، م یمن که م 

دستتتش را به نرده ها گرفت و دستتت  کیکرده بود.  ریگ میپشتتت گلو نفستتم
 .ستادیدر ا یدست من بود که پله ها را باال رفت و جلو انیم گرشید
  ؟یدیزنه، ارا انقدر ترس یم خیدستات داره -

هم  هیثان کی یآمد برا یسرش م یینگاهش کردم، ترس نداشت؟ اگر بال فقا
 دانست؟  یرا نم نیمشتش بود، ا انیخواستم، قلبم م یمرا ن یزندگ

را در آورد و داخک هالش  شیکرده همراهش وارد هالش شتتدم. کفشتتها بغض
 پشت سرش وارد خانه شدند. یب یشد، آرزو و ب
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س نکهیبدون ا  سو یتوجهش را جلب کنم مانتو را از جالبا شتم و  را از  چییبردا
 . یدیجاکل یرو
شها سمت در عقب رفتم به ش میو کف ش دم،یرا پو شت تا ب مبک که  یرو ندیبرگ

 نگاهش به من افتاد. 
 کجا؟ -
ت خواس یاگر م یحت رد،یرا بگ میخواستم جلو ینم دم،یزدم و دو رونیدر ب از

 از پشت سرم بلند شد.  شیتوانست. صدا یهم نم
 نرو. دیخورش-
ا تکرار ب شدیرا نم نیبود و ا رید زهایا یلیبهمن خ یمن، برا یبود، برا رید یول

 نیمب یبود، حاال که دستش رو اریجنگ تمام ع کی نیصحنه ها جبران کرد. ا
 داد.  یتاوانش را پس م دیبلند شده بود با

بال که به دن دمیبهروز را د نهینشتتستتتم و پرگاز حرکت کردم، از آ نیماشتت پشتتت
 .دیدو نیماش

کردم، بارها با  زیخانه اش نفستتم بارها قطع شتتتد، بارها بهمن را حلق آو تا
 خودم خفه اش کردم و زنده شد.  یدستها

ش یجلو ستم را رو ادهیپ نیخانه اش از ما سمت در رفتم. د زنگ  یشدم و به 
 جواب نداد.  یکس یدر گذاشتم و برنداشتم ول

دوم خانه اش  یطبقه  یو م*س*تاصتتک اند قدم عقب آمدم و به پنجره  کالفه
 نگاه کردم، خاموش بود.
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نشتتستتتم و حرکت کردم، حتمًا خدا نگهدارم بود که تصتتادف  نیماشتت پشتتت
صدا شها یصدا شد،یممتد از کنارم قطع نم یبوقها ینکردم،  ه ک کیرک یفح

 چیمادرش ه یرفتم. جز خانه  یجلو م تیاهم یو من ب دیچیپ یم ابانیدر خ
 توانست باشد.  یجا نم
ه دو ک یبا دو اراغآن کواه  یشدم.  تنها خانه  ادهیپ نیاز ماش نشیماش پشت

 طرف در کارگذاشته بودند روشن شده بود. 
شمها دیکل میدندانها شت ا شمم تا پ شدم. در  میشد، خ باال آمد، انگار کور 

 را باز کردم و قفک فرمان را برداشتم.  نیماش
ش یجلو شده  یاهره  ستادم،یا نشیما شمم آمد  یکه جلو نیمب یخورد  ا

 زدم  ادیجلو خورد فر ی شهیش یقفک فرمان که رو دم،ینفهم گرید
 . رونیب ایبهمن، ب-

 در راننده خورد. یقفک فرمان رو نباریدوباره باال رفت و ا دستم
 .زیهمه ا یب رونیب ایب-

 ستتاکت نه، مرگ ممتد نیمب یام ب یستتاکت بود، زندگ ایکواه ستتاکت بود، دن
 بود. 

 زدم ادیرو ف نیبه در، سقف، کاپوت ماش دم،یرفتم و کوب نیماش گریطرف د به
 بزدل.  یترسو رونیب ایب-

س د،یچیپ یدر کواه م میصدا شکها نهیدرد در  شم بند نم میام. ا سر خ  یاز 
 آمد.

شد و آقا به سرو یسمت در رفتم که در باز  ش یخ  دهیرنگ پر نیریو بهمن و 
 آمدند.  رونیب
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دقه از ح شینگاه کرد. اشمها نشیدستم نشست و بعد به ماش یبهمن رو نگاه
 به درخت و جلو رفتم. دمیزد. قفک فرمان را کوب رونیب

  رون؟یب یباالخره از لونه موش اومد-
مهم نبود، اگر بهمن را  میکه شماره گرفت، برا دمیعقب رفت و د یخسرو یآقا
 آمد مهم نبود.  یسرم م ییکشتم بعدش هر بال یم

 زد  قهقهه
  ؟یپاپت یکن یجلز ولز م یشده دار نیمال نیعشقت خون-

شتتهروز  نیخشتتمگ یهوا ماند، صتتدا یفرمان را باال بردم که دستتتم رو قفک
ده را شتت شیدایاو از کجا پ نکهیدار فرصتتت فکر کردن به ا روی. در آن گدیچیپ

 نداشتم.
مطمئن  یشد یسرش و خودت باهاش طرف م نیختیر ینم یاگر شش نفر-

 .یباش االن تو سردخونه بود
هروز قفک فرمان را از دستتتم گرفت، به آن " شتتوون؟یح ایآدمه  نی"شتتش نفر؟ ا

سمتش  خفه اش کنم، به فمیضع یدستها نیتوانستم با هم یم ینبود وقت یازین
 رفتم.

هر  یتون یم ،یریشتترکت رو ازم بگ یتون یم ،یبهرام دیجوش نزن خورشتت-
 .یبکن یدوست دار یکار

 نگاهم کرد.  رهیخ
 ذارم. یرو به دلت م نیمطمئن باش دار مب یول-
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 ریآژ یصدا انیآمد م رونیجون ب نیریش یکه از گلو ی"بهمن" دردناک یداص
 گم شد.  سیپل نیماش
 آمد.  یو جلو م دیر*ق*ص یم وارید یرو کیتار یقرمز در کواه  نور

  دیبلند خند بهمن
ش ینم- ش یذارم نفس بک  یاخو یم یگفت یو م یومدیاگر م ک آدم م د،یخور
حاال که به  یدادم، ول یستتوخت و اجازه م یدلم برات م دیشتتا ینیرو بب عادیم

 منتظر عواقبش هم باش. یرو گرفت زمیخودت م اًل همه ا الیخ
 دادم زخمم را بزنم.  یم حیاگر قرار به بازداشتم بود ترج 

 دراز شد. سیپل نیرو به ماش دستش
 . یتا آدم ش یندازمت تو هلفدون یم کش،یکوا یاشمه  هی نیا-

دند را ش ادهیکه پ یدرشان افتاد برگشتم و دو سرباز یروارار قرمز که  ی هیسا
 شده بود.  رینگاه کردم، د

تش دست راس یدردناو بهمن برگشتم سمتش، دست اپش رو ادیفر یصدا با
تاب م چیبود و پ بازها جلو دو یکیخورد.  یو  مان را از  دیاز ستتر فک فر و ق

 شهروز گرفت.
 مردو؟  یشد وونهید-

 متش. خونسرد برگشت س شهروز
شهروز رامت ستم،یمن مردو ن- سال  نیمهندس   شهیم وونهید کباریکه هر پنج 

 و امشب موقعش بود. 
 کردند.  یمبهوت به شهروز نگاه م سربازها
 بهمن گرفت. نیرا رو به ماش دستش
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 رو هم داغون کردم.  نشیماش ست،یفقا دستش ن-
 را کنار هم گذاشت و جلو برد. شیدستها

 . دیبزن دستبند دیتون یم-
 زد  ادیفر یخسرو یآقا
 . مارستانیبرسونمش ب دیدستش شکسته، با-

 استفاده کرد و کنار گوشم زمزمه کرد  یخسرو یآقا ادیاز فر شهروز
پا- حه  ادیتو ب یاگر  فات مد عادیگرفتن م یوستتا  که  یرو بخون، تو فقا او

 .یکه نتونست یریمن رو بگ یجلو
شخو یو تاب م چیبه بهمن که پ مبهوت سمت ما سرو یآقا نیرد و به   یم یخ

 نگاه کردم.  شدیم سیپل نیرفت، به شهروز که با دستبند سوار ماش
 بلند شده بود"  نمیمب یکه رو ی"دست بهمن شکست، همون دست

کرد اشتتم دوختم. لب  ینگاهم م نیماشتت یلبخند به شتتهروز که از پنجره  با
 زدم

 ممنون.-
×××× 

بودم وارد شتترکت شتتد، احستتاس کردم  دهیکه تا به حال ند یبا خشتتم نیمب
 نهیش ستند ی. نفسهادیایاشاره کردم که به اتاقم ب عیاست، سر یطوفان شیهوا

 برد. یم نییاش را باال و پا
حرف بزند دستتتم را باال بردم تا  نکهیاز ا شیاتاق که شتتد در را بستتتم و پ وارد

 سکوت کند. 
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 دونم اشتباه کردم.  یدونم، م یم-
 کم نشد. آرام به سمتش رفتم. یزیاز خشم نگاهش ا یکرد ول نگاهم رهیخ
 رد.ک یبا من م یکار نیلحظه تصور کن بهمن ان هی یبهم حق بده ول گمینم-

 را تنگ کرد.  شیاشمها
 .یبود که االن تو زندان بود دهیکنه، اگر شهروز نرس ینم هیتوج-
 اش نبضم را تند کرد. یشهروز و فداکار ادی

 کرد؟ یم کاریشهروز اونجا ا-
ش ا نهیو به ستمت مبک رفت و نشتستت، از درد ست دیکشت یقینفس عم کالفه

و دستتتش را گرفتم و کمک  دمیماند، دو زیخ مین ینفستتش گره خورد. لحظه ا
 .ندیکردم بش

 سرت آورده آخه. ییاه بال نیبب-
 خودش را جا به جا کرد.  یداد و به سخت هیتک
 . یکارها بکن نیاز ا دینبا ارهیسرم ب ییهر بال-

 مبک نشستم و دستش را گرفتم. یدسته  یرو
ه ک یدوم اون من از زن فته،یحضانت به خطر م یپرونده  نکهیاول به خاطر ا-

 . ادیکنه بدم م یعربده کش ابونیوسا خ
 نگاهش کردم. رهیو خ برگشتم

 مگه بار دهمم بوده؟ -
 کرد.  اخم

 . یبهانه ا چیبه ه ه،شیتکرار نم گهید د،یبار اول و آخرت بود خورش-
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 ینهاناخ  یگرفتم و دستتتم را رو  میانگشتتتها انیم یکی یکیرا  شیانگشتتتها
 لحنش عادت نداشتم. نیبغضم ناخوداگاه بود، به ا دم؛یاش کش دهیکش

 یرده درکه پ یاز زن یدرسته پا به پات اومدم، ول ر،یدرسته گفتم حقت رو بگ-
 .دهایمرد و زن فرق ز نیب اد،ینمکنه خوشم 

 و خبر نداشتم؟ یمرد ساالر بود ؟یم اًل اه فرق-
 کلمه بگو اشم و تمومش کن. کینکشون،  هیبحث رو به حاش-

 را ول کردم و بلند شدم. دستش
قبول ندارم که زن و مرد  یقانع شتتم، درستتته که اشتتتباه کردم ول دیخب من با-

 داغونش یدز یم یرفت یانقدر با هم فرق داشتتته باشتتن. اگر تو به خاطر من م
 ردم. ک یعربده کش یگیتو به م یگفتن ول یم نیاالن همه بهت آفر یکرد یم

 . دیکش قیرا عقب برد و نفس عم سرش
  ؟یرو به االش بکش زیهمه ا یخدا، دوست دار یوا-
 خب جوابم رو بده.-
 پا انداخت.  یرو پا
 تا بگم. نیبرو بش-

 نشستم. شیروبرو
تاق و ا یگوشه  نهیکه بش نهینه و زن سهمش ااز ناموسش دفاع ک دیاگر مرد با-

 کهیدو جنستته؛ در صتتورت نیقائک شتتدن ب ضیتبع ستتت،یتفاوت ن نیکنه ا هیگر
شه حت یکه زن م یدرد دیشا سنگ یک سخت تر و  شه ول نیاز مرد هم   یتر با

 حق واکنش نشون دادن نداره، ارا؟  دیگیشما مردها م
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 هحانیم باز شد و آرزو و شهره و رجواب بده نکهیدر بلند شد و قبک از ا یصدا
 هر سه باهم آمدند جاخوردم.  نکهیوارد شدند. از ا

 اه خبر شده؟ -
 خندان جلو آمد. آرزو

 ایکنه  جمعت ادیب یپزشتک قانون میبدنت سترد شتده زنگ بزن مینیبب میاومد-
 نه. 
 کردم. نیکردم لبخندم را جمع کنم، رو به مب یسع

کار من که باب طبعت نبوده من  کیبه خاطر  یتو حق دار یعنی د،ییبفرما-
 . یرو بکش

 اخم آلود نگاهم کرد. شهره جلو آمد. نیمب
 حالت خوبه؟ -

 انداختم. نییسرم را پا شرمنده
 من خوبم. -

 نشست و دستم را گرفت. کنارم
 یشتتد یم یاگر تو قاط یول رونیب ادیتعهد م هیخودت رو ستترزنش نکن، با -
 . شدیبد م یلیخ
 کرد.  حانهیتحانه ابرو باال انداخت، رو به رفا نیمب
  ست؟یزن و مرد فرق ن نیخانم، ب حانهیر دیشما بگ-
 محکم جواب داد.  حانهیر
 صددرصد. -
 دوباره رو کرد به من.  نیمب
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 که دوست و هم جنس خودتونن.  شونیا د،ییبفرما-
 نشست. زیپشت م آرزو

 . شهیم نیمعلومه جواب هم یبپرس یاز دختر سنت-
شود ول ینم حانه،یسمت ر دیارخ نگاهم ستم ناراحت  حرف آرزو را  یخوا

 دور از انتظارم بود. نیقبول داشتم. جواب مب
 یلیکه خ ییدخترها ای یکمتر در معرض خطره؟ دختر سنت یزمونه ک نیو تو ا-

 تجدده. ست،یذارن تمدن که تمدن ن یو اسمش رو م ایبه در زننیراحت دل م
 م.نتوانستم جواب نده

کنن بدون  یم دیتقل یغرب یندارن، از کشتتورها شتتهیکه ر هیتجدد مال افراد-
 تمدن ما ... خیست؛ تار گهید زیخوب و بدش رو درو کنن، تمدن ا نکهیا

 را قطع کرد.  حرفم
کوروش  یبگ یخوا یباش، م بندیپا یکن یکه بهش افتخار م یپس به تمدن-
  رفت؟یذپ یزن رو تو سپاه م ریهمون کوروش کب ر؟یکب

 تکان دادم. سر
 یستتوال ستتاده ازت م هی. گهید زیا یستتاختن زن رو برا زیا هی یمرد رو برا-

 پرسم. 
شرکت را پشت در جمع کرده بود؛ سپهر وارد  یباز بود و بحث دار ما اعضا در

 شد
 . دیببخش-
 نگاهش کرد. نیمب
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 تونم یبحث رو بشتتنون، م نیتمام بچه ها دوستتت دارن که ا یجستتارته ول-
  رون؟یب دیایخواهش کنم ب

 و آرام بلند شد. دیخند نیمب
 .امیم روزمیدونم پ یاون م-

انمها خ م،یناخوداگاه دو دسته شد مینشست یمبک م یرو یوقت م،یبلند شد همه
 .گهیطرف د ونیطرف و آقا کی

 آرام گفت  آرزو
شد بهروز ا-  یطرف مخالفه االن م شهیکه هم ییاز اونجا ست،ین نجایخوب 

 .نهیدختر بش نهمهیا ونیست مخوا
 که ینشتتستتته به افراد یتخت ستتلطنت یانگار رو نیمب ام را فرو دادم. خنده

 بودند اشاره کرد. ستادهیا
 .دینیبش-

 اشم نگاهم کرد.  ریاز ز نیو مب دندیخند خانمها
 پرسم.  یسوال ساده م هیخب، -
 .دییبفرما-
سرار  هیروز  هیاگر - شم بره  سر خ  دید، اگر اون مرد انقدر که بامر هیدختر از 

اون  ییستترش آورد، حاال هر بال ییبال هیاون دختر رو نگه نداشتتت و  میحر
 کنه؟  کاریا دیدختر با

 بود صدا بلند کرد. ایاز دختر ها که اسمش لع یکی
 .تیشکا-
 جواب داد.  عیاز پسرها سر یکی
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 . تیشکا یاه ب تیشکسته شده اه با شکا مشیاش؟ حر دهیفا-
 لبخند زد. شیبه رو نیمب
 صدرا.  نیآفر-

 .ایکرد به لع رو
اتهام قرار  ایخودتون رو در شتترا نه،یا گهیکه قانون و استتالم م یزیا نیاول-

از دستتت  یبرا زهایا یلیدختر خ هی یول شتتهی. اون مرد حتما مجازات مدیند
 ...نیهم یدادن داره برا

 کرد به من و ادامه داد. رو
سند کی یبترسه، ترس برا دیبا- صفت پ محفوظ  شهیاون باعث م هیا دهیزن 

 ... یبمونه ول
 جواب داد. عیسر آرزو

 از دست دادن ندارن؟  یبرا یزیمردها ا یعنی-
 سمتشگ  دیارخ نیمب
جامعه با انگشتتت نشتتونش  نیرو از دستتت بدن ا یزیاگر ا یحت یدارن، ول-

 طورنیتر ادخ کی یبرا یول ه،یدلستتوز تشیخودش خواستتته، نها گهینم ده،ینم
 .ستین

 سرش را جلو آورد. شهره
 . دمیلوت م یکالنتر رمیاالن م نیهم یاگر بباز-

 . شده بود کیتبد اریبحث تمام ع کیخواست قهقهه بزنم، بحث به  یم دلم
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زن وجب  کیرو احستتتاس  یکرده؟ ک نییتع یاز دستتتت دادنها رو ک نیو ا-
 ه؟ ُگنجون یرو تو قانون م واکنشهاش یکنه؟ ک یم نییو اندازه اش رو تع ذارهیم
 جامعه.-

 زدم. لبخند
 تو.  یعنیمن،  یعنیجامعه  نیا-
 اشاره کردم. انمیاطراف به
شا یعنی- شه که م نطوریاالن ا دیما،  زن هم  که رهیمرد بپذ کیاگر  یول یگیبا
 شهیمن یکه زن فقا با اشکهاش معن رهیخشمش رو نشون بده، اگر بپذ تونهیم
 واهد کرد.خ رییجامعه تغ نیا

شد و در گوشش ا یکیگره خورد.  شتریب شیابروها سرها خم  فت. گ یزیاز پ
 شهره با لبخند نگاهم کرد. 

 در جواب پسر گفت و دوباره نگاهم کرد.  یزیا نیمب
با  یهنجارها رو بشتتکنه تا نستتک بعد دینستتک با نیکه ا یکن یتو فکر م یعنی-
 کنه؟  یزندگ گهید نیقوان یسر کی

 و آسوده تر جواب دادم.دادم  هیتک
 ماتشیبه تصتتم ره،یبگ میتونه تصتتم یمرد قبول کنه که زن م هیاگر  گمیمن م-

سم غ یاحترام بذاره، م سادت که تو مردها ا شم، اه ح گرفته و  رتیتونه اه خ
 .شهیحک م زهایا یلیست رو نشون بده خ دهیهم براشون پسند یلیاتفاقًا خ

 نگاهم کرد. قیخم شد و دق یکم
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نشتتون بده، اگر حستتادتش رو کنترل  یگیزن خشتتمش رو اونطور که م هی اگر-
 نیتعصتتبش رو کنترل کنه مطمئن باش اه تو ا دیمرد با کینکنه همونطور که 

 محکوم به شکسته. یا گهید یجامعه اه هر جامعه 
ستها یکم شدم و د شتم. بحث با مب میپاها یرا رو میجا به جا   هشیهم نیگذا

 است.  کیکردم شکستم نزد یکه احساس م یوقت لذت بخش بود اما نه
عه ا یفرق- جام اه  به  دیبا یتیخارج از هر نوع جنستت م،یباشتت ینداره تو 

که  یاز صفات یکی گمیتو بگو حسادت، من م م،یارزش بد یاحساسات انسان
صفت بد به انسان نم شته و خدا  سان گذا شرط کنتر دهیخدا در قلب ان ل اما به 

شن، حت دیصفات با یه همه کردنش. قبول دارم ک  یلصفات م بت و یکنترل 
 کنه. ینم جادیزن و مرد ا نیب یفرق نیا

 . دیخند نیمب
 .اندازه باشه کیبه  دیصفات تو هر دو جنس با یحد و اندازه  یگیپس تو م-

 را به هم زدم. میدستها
 . قاً یدق ن،یآفر-
 بلند شد. شیجا از
ظت از ا ی فهیوظ فه،یزن لط- حاف ها م نیمرد م خانم ما  ته، اگر شتت طاف  یل

فت رو از خودتون بگ نیا دیخواه طا ما دیریل ظار ح از مرد  تیپس فردا انت
 نی. اگر ادیبر یم نیرو از ب یتیعامک حما دیاون خودتون دار دینداشتتته باشتت

نبود  نزروبروش  گمیمن م یطرف مرد نبود، ول دیگ یصددرصد م فتهیاتفاق ب
 که مرد نشد. 
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 . ستادمیا شیروبرو
ساتش ن یخواد ول یم تیزن حما- سا شدن اح مرد  هیاگر  ست،یبهاش خفه 

تمام  و نهیخونه اش بشتت یزن تو پستتتو نکهینکنه به شتترط ا غیرو در تشیحما
رو از ستتر زن  تشیاحستتاستتاتش رو خفه کنه همون بهتر که مرد دستتت حما

 برداره.
 نگاهم کرد. رهیخ نیمب
ش ا جهیکنه که اگر نکنه نت یمزنه که احستتاستتاتش رو کنترل  کیذات  نیا-

شد و نه مادر سفباره، نه زن خواهد  س یکه بتونه به دخترش زنانگ یا رش و به پ
نس ج کیخدا  دیارخ یم یگیکه تو م نطوریا عتیبده، اگر طب ادی یمردانگ

 نه دو جنس.  دیآفر یم
 باال انداختم.  شانه

 نسک.  یبقا-
زن حامک اون نستتله اون  که نشتتد، شتتدیم میتقستت دینستتک هم با یبقا یحت-

زن  مرد و اسمش نه شهیاز مرده و اگر نباشه م تریصبورتر و در کنترل خودش قو
 نه مادر.  شهیم
 برداشتم و به سمتش گرفتم. زیم یآب را از رو وانیل

اه تو بخور نیا- به  دهیطعم رو م کیاه من  یآب،   یتشتتنگ زانیم کیو 
 نیا یتون یخودت م یول شیو آخنگ یگیمرد به من م یتو یول کنه،یبرطرف م

 . ستیمنصفانه ن نیا ،یحس رو نشون بد
 را از دستم گرفت.  وانیل
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ذاره زن، اه اون زن دخترش باشه اه  یمرد اگر مرد باشه نم ،یکن یاشتباه م-
 فهیظو ش؛یدختر انقدر تشنه بشه که بعد از خوردن آب بگه آخ ایزنش اه مادر 

 . نترهیسنگ یلیمرد خ ی
 ماندم. رهیخ دیکه سرکش یآب نوایل به
شون در نم یلیخ یول- صدا س یاه وقت اد،یزنها تشنه اند و  ند، هست یدختر ک

 . شهیبه نسبتش شناخته م یهر مرد یزن برا کیاه مادر، اه همسر؛ اون 
 باال رفت و من ادامه دادم. شیابرو

شه،  ایزن  هیمرد  هی یبرا- سر و  ایدخترش،  ایمادر سبت د ایهم  . زنهگیهر ن
سته ها شه،یبودنش فراموش م س نیا شه،یزنانه اش فراموش م یخوا سبتها ت ن

ساتش رو وجب کنه. ول یمرد رو شهیکه باعث م سا  یاون زن قانون بذاره، اح
 اه پسرش.  ومرده، اه پدرش باشه اه همسرش  هی شهیمرد هم هیزن  هی یبرا

 گذاشت.  زیم یرا رو وانیل
از اون  شهیکنن باعث م یمردها فراموشش م یگیزنانه که م کیو همون خصا-

 بخواد، قدرت بخواد، پناه بخواد.  تیحما یمرد با هرنسبت
 گرفتم. شیبرداشتم و جلو زیم یرا از رو وانیل

ش وانیل نیاگر ا- سرنک  خودش توش آب یتونه به اندازه  یزن هم م دیرو تا ته 
 ینداشته باشن برا یمآب سه وانیل نیزنها عادت کردند از ا یهمه  یول زه،یبر

سمش رو م وانیل هیمرد  هی یوقت نیهم شون بده ا ست  ای ت،یذارن حما یآب د
شق و ا ذارنیم نیباالتر از ا یحت شما مردها م یع شت یکاش   زن یما کم دیذا
 . دینیتا قدرتمون رو بب میباش

http://www.roman4u.ir/


 1011 فردا زنده میشوم

  م؟یذار ینم-
 را به دستش دادم. وانیل

همون سهم رو  دیو انتظار دار دیخور یکه سهم ما رو، حق ما رو م ینه تا وقت-
 خودمون دیدستتتمون. اگر بذار دیدیکه م میو ممنون هم باشتت میازتون طلب کن

شکالتمون رو حک کن شت که امروز  میمرد نخواه تیبه حما یادیز ازین میم دا
هاش زن بودن و مرد بودنش رو معن حدودمون  ایو  دیکن یبا بدتر از اون، م

 .دیکن
سقف خ سرش را باال گرفت ستم را  رهیو به  شهره د سکوت مطلق بود،  شد. 

 فشرد.
 آمد  نییپا سرش

 به مرد؟  ازین یب ،یکن تیاز خودت حما یتون یپس م-
 که پشتم بوده، از نبودن وجودش. ینه از قطع شدن دست دم،یلحظه ترس کی

ست یعنی قاً یاز من دق تیحما- شه نه د شقت ن ارم ب شتم م یع تو  ،یذار یکه پ
 کنم. یم تیاز تمام متعلقاتم حما چیعاشق باش، من از خودم که ه درو کن،

 زن فقا عشقه؟  کی ازیپس ن-
 زن عشق و باوره. کی ازین-

 نگاهم را باز نکردم. یاش ثابت ماند و من گره  رهیخ نگاه
  دیخور یدر احساساتتون ضربه م یرو ادهیکه با ز دییشما نینه ا ای میباور کن-

 تکان دادم. سر
 اول بحث. میر باطک، دوباره برگشتدو-

 مبک انداخت.  یرا رو خودش
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 .ریبپذ د،یریضربه پذ-
 . ریبپذ م،یایزودتر از مردها با ضربه ها کنار م یلیخ-
 شما خطرناکتره. یجامعه برا-
 .دمیمن بلند شدم و بلند خند و
 و باز هم همون قصه.-
 سمت در اتاقم رفتم. به
 ما. یعنی تو، یعنیمن،  یعنیجامعه  نیا-

شدم نفس عم یوقت ش قیوارد اتاق  ستم من برده ام  ی. نمدمیک  یول نیمب ایدان
 شیبه خودم ثابت کرد که حرفها دمیاز نبودش ترستت یلحظه ا یکه برا نیهم

 .ستین راهیب
××××× 

سردرد ساختمان قوه  دهیکه امانم را بر یبا  ضائ یبود از  س رونیب هیق وار آمدم. 
ش سرم را به نیما صندل شدن و  شت  شمها هیتک یپ ستم. آرزو  میدادم و ا را ب

همن که ب یتوانستتتم به بار یبود که نم عادیحرکت کرد، انقدر حواستتم دنبال م
 گذاشت فکر کنم.  میشانه ها یرو یدر اتاق قاض رونیب

مه ا یکن ی"تو فکر م  یمن عشتتق ب یریرو بگ یزیهر ا ،یرو ازم گرفت زیه
 " یبکن یکار یتون ینم نیشرط پسرم رو دارم و با ا

شرط پذ یحت د،یگویرا م قتیدانستم حق یم شاگر رفتنیاگر  د در مور یمن اف
 پدرش یواقع یاهره  دنیو د قیحقا دنیبا شتتن عادیخواستتتم م یبهمن بود نم
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 نهیکه در ستت یآن عشتتق یول رمیبم شیدادم از دور یم حیضتتربه بخورد، ترج
 داشت را حفظ کند.

 بغض داشت. آرزو
همه عالقه  نیا.دیخورشتت یحداقک بذار بدونه مادرشتت ،یکن یتباه ماشتت یدار-
 به مادر داره. ازیداره، اون بچه ن بهیغر هیبهت داره به  عادیکه م یا

 جمجمه ام خورد. یها وارهیرا آرام تکان دادم و مغزم به د سرم
 یکه تقاضتتا شیکار رو بکنم همون نه ماه پ نیخواستتتم ا یتونم، اگر م ینم-

 دادم.  یم کردم، انجامحضانت 
 آخه ارا؟ -

 و اشم باز کردم.   دیچیپ نیماش
 یبود و موقع مدارس. دستم را به داشبورد گرفتم و به سخت نیدوم فرورد ی مهین

 صاف نشستم. 
 دلم براش تنگ شده. عاد؟یم یمدرسه  یبر شهیم-

ستم م کردم،یکرد، اگر نگاهش م یم هیگر ضم م یاگر دل به دل دو  یدادم بغ
 دیتا شا کردم یم هیتا صبح گر دیشکست و انقدر بغض خفه شده داشتم  که با

 شدم.  یآرام م یکم فقا ،یکم
  ؟ینکن هیگر شهیم-
 .ستادیا نیشد و ماش دهیکش نیسقف ماش یبلند درخت رو یشاخه ها 

د. دا هیرفت و به در تک نییپا نیمدرستته دوختم. آرزو از ماشتت یاشتتم به در آب
و هر  زیهرا یبار بابا، بو السیگ یدرختها یبودن، بو یآمد، بو یبهار م یبو

 پناهم نداد که من امروز انقدر احساس شکستن نکنم. یکه روز یکس
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شلوار اهارخانه  یبابا سه با آن  سرمه ا دیسف یمدر  چیبه ه یآب راهنیو پ یو 
شت جز بابا شباهت ندا خندانش مرا  یمهربان و لبها یمدرسه، اهره  یکس 

 خودم انداخت.  یمدرسه  یاباب ادی
شته م یبو زیهمه ا امروز شا یگذ  جلو زیا چیماهها بود ه نکهیا یبرا دیداد، 

جلو  یقدم یبودم و حت دنیمشتتغول دو یا رهیارخ دا کیرفت و من در  ینم
 رفتم.  ینم

د مانن غیج ینگذشتتته بود که صتتدا یزیدر را گرفت و باز کرد و ا ی دولنگه
سرمه  ینگذشته بود که پسر بچه ها با فورم ها یا قهیدق زنگ مدرسه بلند شد.

کوله اش را دور ستترش ارخاند و  ی. پستتردندیدو رونیب دیستتف یها قهیبا  یا
  کشاند. ور ادهیمدرسه دستش را گرفت و به پ یکه بابا دیوسا کواه پر

نده ها ی همهمه با ران پدرها سیستترو یآن همه بچه  که منتظر  ییو مادر و 
 بودند نفسم را تنگ کرد.  شانیپسرها

 ی. دستم رودمیارا مدرسه رفتنش را ند امدم؟ین عادیبه دنبال م یروز چیه ارا
 داشبورد مشت شد. 

 الیخ یزد و ب یبه شتتاگرد یتنه ا ی. پستتردمیرا ند عادیم دمیستترو کشتت هراه
را از  شفیبه ضتتاربش نگاه کند ک نکهیبلند شتتد و بدون ا شی. پستتر از جادیدو
 بود.  عادمیبرداشت، م نیزم یرو

 . نمشینشده بب سیشدم که تا سوار سرو ادهیپ نیاز ماش عیسر
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ستش ستگ یرو د شمش به من افتاد، لحظه  ینوو مداد دیپرا ی رهید بود که ا
شده آو یا ست  یینایمکث کرد. لبخند زدم و او انگار تازه باورش  سه ماه ا که 

 طرف من آمد.  کواکش به یآمده، با قدمها دنشیبه د دهیاو را ند
ست جلو سیسرو ی راننده شدم و او که بارها  کیکه من نزد ردیرا بگ شیخوا

سه د یمرا جلو ستش را از رو دهیمدر شناخت. د سر  یمردانه  ی نهیس یبود  پ
به ستترعت عرض کواه را ط عادیکواکم برداشتتتت و م کردم،  یجلو آمد، 

به  اوردیتاب ن گرید میبه او زانوها دهینرستت ق نیزمو دو زانو   شیدمهاافتادم، 
 . ستادیا میتندتر شد و جلو

 سالم.-
 .یهست لشیکه عاشق دل یسخت بود فرودادن بغض اقدر

 .زمیسالم عز عادم،یسالم م-
 یه ماز او فاصل دیدانستم نبا یاست، م ریدانستم دلگ یباز نشد، م شیابروها

 دیام یاذره  یحت یکه قاضتت یمن یبرا عادیبه م یکینزد یگرفتم و گرفتم؛ ول
 گرفتن حضانتش به من نداده بود سخت بود. یبرا

شمها ست دراز کردم، ا ستم ثابت ماند ول یرو شید ا نکرد ت یحرکت چیه ید
 لب زدم اریاخت یدست منتظرم را آرام کند؛ دستم را انداختم. ب

 من دوستت دارم. -
 عیپستترکم انقدر مغرور بود که ستتر یول دمید شیاشتتتک را در اشتتمها نم

 داند.سربرگر
 برو خانم صدر. نجایاز ا-
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ستم ستم از جلو نتوان ش یحرف بزنم، نتوان ست از کواه ر یکه م ینیما د خوا
ستش را رو ستم از رو یشود و د ستم، نخوا شته بود کنار بروم، نتوان  یبوق گذا

 بلند شوم.  نیزم
ه او را ب یبه خانم صدر شدم، قاض کیجون تبد نایمرا نخواست، من از آو عادیم

و  نیبوق ماشتت انیم شتتدیتکرار م میلبها یداد. استتمش که در قلبم، رومن ن
 انیکه م میگفت و لرزش شتانه ها یاه م دمیفهم یمرد راننده که نم یادهایفر

 شده بود قطع نشد.  ریآرزو اس یدستها
 نمش،یب ینم گریحرکت کرد و قلبم را برد، حس کردم رفت، د سیسرو نیماش

 مغلوب بهمن شدم.  گرید کباریواست و من او مرا نخ ست،ین یدیام گرید
سالن خانه  شیپ سالها سا  ستم رو یوقت یآن مهمان انیبهمن، م یو  زیم ید

نکرده بودم، اما امروز که  یانقدر احساس درماندگ فتمین نیزم ینشست تا رو
 زد یم ادیداد هم فر یرا خراش م میکه زانوها یافتاده بودم آستتفالت نیزم یرو

که نامش بهمن  یپدررا به استتم پدر باختم،  عادمیباختم، من مهم  نباریکه ا
 یام را ستتوزاند که جانم را گرفت و رو یو جوان یکه نه تنها نوجوان یبود، بهمن

 . ستیوجودم گر یها اختهیو من تمام  دیآخر دادگاه فاتحانه خند یپله 
ست و ا عادیم سمان آب یباز یهم برنده  نباریمرا نخوا رها نبود، اب یبهمن بود. آ

 .زد یم میآرزو که با هق هق صدا ینبود جز صدا ییصدا چینبودند، ه دیسف
که  مرد راننده یو برا دمیکش نیزم یرا رو میبلند شدم و پاها میاز جا یسخت به
 کرد سر تکان دادم.  ینگاهم م یسکوت کرده بود و با دلسوز گرید
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ساس کردم د یصندل یرو ستم اح ش شدم، ق گریکه ن ش یصه تمام   د،یخور
 نه، من امروز ُمردم. شیتمام شد؛ من سالها پ عادیبا رفتن م نایداستان آو

×××× 
ست یرو شهره آ ش نیتخت افتادم.  سخت د،یمانتو را ک ست بلند کر یبه  دم تا د

ستم را آزاد کنم. وقت  تخت یرا رو میجلو آمد و پاها حانهیمانتو را در آورد ر ید
سه تا شت. به  شمهانگاه کر شانیگذا شهره که ا  سرخ بود، به آرزو شیدم، به 

ت گف یدائم ذکر م هک حانهیجا خوش کرده بود، به ر شیلبها یکه بغضتتش رو
 . رمیآرام بگ یتا لحظه ا

 .دیولم کن-
 رونیاز اتاق ب یانداخت و عقب رفت. شتتهره عصتتب میبهاره را رو یپتو حانهیر

 بلند شد.  شیرفت و صدا
مرر و  یبند هیشتتب؟ مگه ستتهم هیدو روز و  یته اهف نه؟یمادر ا هیحق  یعنی-

 گوشته؟ 
 . اوردیب نییرا پا شیداد صدا یکه به او هشدار م دمیرا شن یب یب ینجوا یصدا

شنوم حق من یکردند، اه فرق یم هیگر میکرد اگر برا یم یفرق اه شت که ب  دا
، دو روز استتت یشتتناستتد هفته ا یمرا به عنوان مادرش نم یکه حت یاز بچه ا

ند نیمهم ا که بهمن خ مان دو روز را برا دیبود  فت ه  یکاب*و*س م میو گ
لحظه  هربود که دستتتم را نگرفت. مهم ... مهم من بودم که  عادیکند، مهم م

 یعرفو م یمهمان کی یبرا دم؟یاه جنگ یسال برا نهمهیشکستم، ا یم شتریب
به بهمن؟ برا ندارش؟ من جنگ یخودم   یب دم،عایم یبرا دمیگرفتن دارو 

بد به  تیمهر عدم صتتالح یرا گرفتم که قاضتت زیاعتبارش کردم، همه ا بکو



wWw.Roman4u.iR  1018 

 

بهمن. باورم  از یبهمن... وا یرا در دستم بگذارد ول عادیپرونده اش و دست م
شتن م یبهمن برا شدینم  کی دشیکرد، باورم نم یپول نزول کند ول عادینگه دا

صور سه قرارداد  ست، باورم  یروزه  سه روزه خانه بگ شدینمببندد و ب و  ردیکه 
 شد در گوشم.  ادیفر یقاض یگرفت و صدا

بهمن  تیعدم صتتالح یبرا یلیدل چیکه ه ییاز اونجا شتته،یحکم صتتادر م-
برخور دارند  یاز تمکن مال یکاف یبه اندازه  شتتونیوجود نداره و ا یخستترو

ضانت م سرو عادیح سرو یهمچنان با آقا یخ خواهد ماند و خانم  یبهمن خ
رو  نوتوافق بشه پسرش نیطرف نیب دیتونن دو روز در هفته که با یصدر م نایآو
  ننیبب

 .دیقلبم کوب م،یاهایرو م،ینه، رو سر آرزوها زشیم یاکشش را رو محکم
 ختم جلسه.-
بالشم فرو بردم  نیلحظه که سرم را ب نیمن ختم شدم در همان لحظه، در هم و

توانم. من  یکنم و نم هیخواهم گر یتوانم، م یبزنم و نم ادیخواهم فر یو م
 خواهم.  یرا م عادمیفقا م

شتم با پتو رو نیب پتو شد، م شتم مچاله  شد و ا یم شته  رکات ح نیدهانم گذا
 من نبود که حرکت کند.  گریمن نبود، من د

 کی. نزدنمشیخواستتتم بب یبار نم نیاول یآرام وارد اتاق شتتتد و من برا نیمب
 گرید دینگو نیو مب ردیخواستم که جانم را بگ از خدا یشدنش را حس کردم ول

 ندارد. دهیفا یفرجام خواه
 مشت شد. شتریب میفرو رفت و دستها تخت
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 و من متاسفم.  ینیمن رو بب یخوا یدونم نم یم ،یداریدونم ب یم-
 یمنطق چیلحظه ه نیرا فشتتردم، مهم بود که متاستتف استتت؟ در ا میاشتتمها

جابم نم  یرا م عادمیزد. من فقا م یقلبم مهر نم یرو یقانون چیکرد، ه یم
 خواستم.

  کردم، با بهمن حرف زد. فیتعر یقاض یداستانت رو برا-
شمها شد، ام میا شمها یدیباز  شدا بود م رهیت شهیکه از هم  شیبود؟ ا  یتر 
 نشده.  جادیا یقاض میدر تصم یرییتغ چیگفت ه

 یباهاش برخورد جد کنه یبخواد کارشکن عادیم دنیدو روز د یگفت اگر برا-
صالح یقلبًا م یکنه، گفت فقا طبق قانون عمک کرده ول یم مادر  تیدونه که 
 دست از پا خطا نکنه. نیاز پدرش بوده، بنابرا شتریب

فر متن دادیقانون م یبهمن و از هر اه بو کیاز وک ،یرا بستم، از قاض میاشمها
 بودم.

  ؟یکن یم تیارا انقدر خودت رو اذ- 
شم ت؟یاذ شدم  خکوبینگاهش کردم، م رهیباز کردم و خ ا نگاهم کرد. بلند 

 شیدنهایگره خورده اش، نگاه دزد یافت شده اش، ابروها یو نشستم. دستها
 کردن خودم بود.  تیحس من فقا اذ نیاه بود اگر ا

 بود.  اریاخت یب پوزخندم
ندادن؟ م عادیاگر م ستتتتیمهم ن یبگ یخوا یم- مهم  یبگ یخوا یرو بهم 
شور غر ستین سالها تو اون ک س یروز هیکردم که  یزندگ بیکه  شم یک که  ب

و من ر یکه پستترم حت ستتتیمهم ن یبگ یخوا یپستترش بهش افتخار کنه؟ م
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 یاگر بشتتناستته هم تمام ستتهم من از بودنش دوروزه؟ م یشتتناستته که حت ینم
  ؟ینها رو بگیا یخوا

 گرفت.  یاوج م میحواس هر لحظه صدا یب
صالحبه یبگ یخوا یم- س شتریب تشیمن  ست  یاز منه؟ ک  هیکه بچه ام رو د

رو هم از صتتتدقه ستتر  شییدارا مچهین نیکه هم یستتپرد؟ کستت وونهیزن د
  ده؟ینون حروم به بچه ام م ستیداره؟ مهم ن شینزولخور

 تنگ تر و فکش منقبض تر شد. شیگره خورد، ابروها شتریب شیدستها
شهره ک نییتخت پا یرو از ست   شده بود انگ زدم و آمدم و به د ه وارد اتاق 

 جلو.  دمشیکش
ش یدونه من ا یم نیا- سرم رو  یوقت یکجا بود دم،یک شب آرزو کردم پ هر 

م فرار کرد یاطور دید نیلحظه و بعد بخوابم. ا کی یبرا یب*ر*ل کنم، حت
 . رمیرو پس بگ عادمیتا بتونم برگردم و م

د، به در نگاهم کر هیتک حانهیرآب وارد اتاق شد و  وانیپشت سر شهره با ل آرزو
 آمد.  یمن و صلوات شمار آونگ شده بود و ذکرش بند نم نینگاهش ب

 از دستتتش وانیشتتهره را پرت کردم و دستتت آرزو را گرفتم، ل یبازو اریاخت یب
شکست و احساس کردم تا  وانیپا گذاشتم، ل شیهوا رو یافتاد و ب نیزم یرو

اش  نهیستت یدستتتم را رو یول دیرفم دوبه ط نی. مبدیکشتت ریمغز استتتخوانم ت
 گذاشتم و هولش دادم عقب.
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سم هیدونه من دختر  یخواهرت خوب م- صه  یبودم که همه  یپدر ا غم و غ
 ایتالیاومدم ا یوقت اد،یبهارنارج نم یبو گهید نکهیزم*س*تون بود و ا دنیام رس

 مونده بود؟  یباق یمونده بود؟ بگو آرزو ا یازم باق یا
باره نزد نیرا رها کردم. مب شیانداخت و من بازو نییا پاستترش ر آرزو  کمیدو

 ماند یباق چهیقال یسرخم رو یقدم عقب رفتم و رد پا کیشد و من 
 جلو. این-

 زدم. ادیفر نیگرفتم و رو به مب حانهیرا سمت ر دستم
نهیاز ر- اه روزها حا با افستتردگ ییبپرس، بپرس  و ترس ستتر کالس  یرو 

طنم تو ب یرفتم دانشگاه اون کس یعصب یبا سر درد ها یینشستم، اه روزها
 برام با ارزشتر بود. یزیبود که از هر ا

 خا سرخ انداختم. چهیقال یدور خودم و رو دم،یرا باز کردم و ارخ میدستها
که من  یدانشتتگاه یکرستت هیمدرو و  هیاز من مونده؟  یحاال نگاه کن، ا-
 . ستمین نهایمن ا ستم،ین

 ام. نهیس یرو دمیکوب
سالها به جا یبهرام دیمن خورش- ستم، همون که  خوندن تو گوش  ییالال یه

 بچه اش بود. یشونه زدن موها کباریپسرش تو بالشش ضجه زد، حسرتش 
نگ مداد طراح ریتحر زیم یزدم رو ا  یرا برداشتتتم و پرت کردم جلو یو 

 . شیپا
سته مداد رنگ- سته ب سرت نخر دیخر یب شو تا ح شت تو ک  یبرا نشدیو گذا

که تونستتتم بکنم دعا کردن بود،  یموند؛ تنها کار یبچه اش به دلش نمونه ول
شه، که نبود. حاال تو ا مهم  یگیبهم م یستادیا نجایفقا دعا کردم که خوب با
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 یو دم از مستتاو یکن یخودت قانون حفظ م یوقت یفهم یم یتو ا ستتت؟ین
  ؟یزن ینبودن زن و مرد م

 یم حیتسب یب ید خودم را به هال انداختم، بهم افت ش یکه رو شیاشمها
 خورده بود. هیانداخت و سرش به دستش تک

 شده بود، سرش را بلند کرد.  شتریب میذوق کردن پا ذوق
 .یرو نجس کرد یبرو پاتو بشور، زندگ-

ا ت دیارخ نیزم یخورد و رو واریرا برداشتتتم و پرت کردم. به د یبرنج قندان
 کنار فرش.

 من نجسه. یولم کن، بذار نجس شه، زندگ ،یب یول کن ب-
 نگاهم کرد. خکوبیشد و آرام به طرفم آمد، م بلند

 .عادمیم یب یب-
ستش شد و برا د س یبلند  ش یلیبار اول طعم  . ناباور نگاهش کردم، دمیرا ا

 را فراموش کردم.  ایرا فراموش کردم، درد قلبم را فراموش کردم، دن میدرد پا
 نجایا یایب یتونیم یاونور واستته خودت آدم شتتد یرفت یزدم که فک نکن نویا-
ه آدمه که واس یزیگرفتن؟ مگه ا یپسرتو گرفتن؟ اجور ،یهوار بکش یسیوا
 گرفت؟  شهیم

شک ا یبغضم شکست و شور یول یک دمیصورتم بود، نفهم یدستم رو هنوز
 بغضم سر باز کرده بود.   یب یب یلی. باالخره با سدمیاش میلبها یرا رو

ندادن بهت؟ برو بگ یطلب دار ایهمه دن از- قده بهش  رش،یکه بچتو  برو ان
 .بچسبه تنگ دلت شویَ باباش و بق شیدو روز بره پ یمحبت کن که هفته ا
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 سوزن سوزن شد. میتکان دادم و عقب رفتم و پا سر
نده  اینداره بچه  ریتوف یعنیبچه، -  محبته، انقده بهش محبت کن، یبزرگ ب

شتته  یخودت خال یبخون که هم عقده  ییدر گوشتتش الالبخر و  یمداد رنگ
صدات کنه. اگه ا شد یبگ یتون یم یکرد کارارونیهم اون مامان  مادر  ،یآدم 

 . شهیمادر نم یشکیاارو دعا ه هیبا اهار تا دونه اشک و  ؛یشد
تم ام گذاش یشانیپ یرفت. دستم را رو یم یاهیس میمبک افتادم، اشمها یرو

 خش شد. در سرم پ شیو صدا
 یعوض شتتد یکرد فک ا،یغصتته دار گمیرو دستتتم م یفتیب نجایا یفک نکن-

ش ستادمش ا نجایکه از ا یفیضع دیواال تو همون خور سه خود ایتالیفر ش تا وا
هار تا و ا یشرکت بزن ی. فک کردیاون بزرگ نشد ینشد یچیبشه، ه یکس

  ؟یخوب یلیخ گنیم فالیبه د یتابلو از مدرکات بزن
سخت میدور مچ پا یردم، حس کردم پنجه اخو یم جیگ شد. به  شم یحلقه   ا

 زخمم بود. ینشسته و مشغول بررس میپا یکه جلو دمیرا د نیباز کردم و مب
 به سمت مبلش رفت. یب یب

ه کنه، تو اگ یکنه داد بزنه بزرگ شتتده، واستته من قندون پرت م یدختره فک م-
 .رهیمو ن چسبهیم نتیگ ستن یکن تا بهت بگم بچت اطور یبرو مادر یمادر

××××× 
 بود. نیدر خواب هم بغضم سنگ یبود، حت نیبود، سرم سنگ نیسنگ میپلکها

ساس تنگ  سرم را از رو یبا گلو درد و اح شتم و به اطراف  ینفس  سن بردا کو
شت یب یمتعجبم کرد. ب دیتاب یکه از پنجره م ینور دنینگاه کردم، د حرف  دا

 پس ارا صبح شده بود؟  زدیم
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ردن ک یستتاعت را بدون باز یتا توانستتتم عقربه ها دیطول کشتت قهیدو دق یکی
. ساعت نه صبح بود و  خانه در سکوت مطلق فرو رفته بود. نمیصفحه بب یرو

چ افتاد که تا م میمبک گرفتم و نشتتستتتم. اشتتمم به پا یدستتتم را به دستتته 
 نبود. یشده بود. سر درد وحشتناکم قطع شدن یچیباندپ

به اه درد مرف عادیم  آورد؟  ینم یفراموشتت یخورد وقت یته بود، پس خواب 
 شدن همانقدر احساس درد کردم؟ داریبعد از ب یوقت

صدا یقک قک کتر یصدا سجاده  یزنده  یتنها   یجلو یب یب یآن خانه بود. 
اده کنار ستتجاده افت حشیبودم پهن بود و اادر و تستتب دهیخواب شیکه رو یمبل

 بود.
. از آشپزخانه معلوم نبود یمیاز ن شیب یشپزخانه ارخاندم ولرا به سمت آ سرم

 خش دارم را صاف کردم. یصدا یبه سخت
 خانم؟  نیمه-

ش یصدا ش یم نیزم یرا رو ییدمپا شهیکه هم نیزم یرو شیپا دنیک و  دیک
 کرد بلند شد.  یلخ لخ م

 . ستادیاپن ا یجلو
روتونم بهتره، االن  خانوم جان؟ خدا رو شتتکر که رنگو نیشتتد داریِا، شتتما ب-

 . ارمیم ییواستون ناشتا
 را بلندتر کردم. میبه آشپزخانه برگشت، صدا دوباره

 کجاست؟  یب یب-
 خفه بود. شیکرده بود که صدا ریگ ییسرش جا انگار
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 صب رفتن امامزاده. شیساعت ش شه،یم داشونیپ گهیاالنا د-
 به سجاده اش انداختم. ینگاه

 نکرده؟ پس ارا سجاده اش رو جمع -
 آزاد شد، انگار سرش را درآورده بود. شیصدا

 دونم ارا. یبهشون گفتم جمع کنم گفتن نه، نم-
 ح،ینبود، آن تستتب یب یاادر اادر ب نینگاه کردم. ا حیبه اادر و تستتب دوباره

 را برداشتم.  حیتربت داخک سجاده اش نبود. خم شدم و تسب حیتسب
ه ک یمال من بود، اادر حیمن بود، تسب اادر مال نیذهنم روشن شد، ا کبارهی

که از  یحیکه سالها دست نگرفته بودم. با تسب یحیبودم، تسب دهیسالها بود ند
 یتربت نم حیتستتب یکه بو یا قهیعت حیگفتم، تستتب یبودم ذکر م دهیخر ایتالیا

ضش م ینماز م یداد. با اادر سال عو  یاادر بو نیکردم و ایخواندم که هر 
 بستم.  یانداختم و قامت م یکه در بار بابا سرم م یاادر داد، یم یکهنگ
سب کیدر  اادر ستم و ت ست د حید  یکردم که ب یمانده بود و فکر م گرمیدر د

ست لرزان ب یکار اه منظور نیاز ا یب شد و اول د  مدیرا د یب یدارد که در باز 
 خورد.  هیکه به اهاراوب در تک

ند شتتوم بروم کمکش ول خواستتتم مان جلو یاری میپا یبل در  ینکرد. از ه
 را بلند کرد.  شیصدا

 نه؟  اینجاستا رو ببره  نیا ادیب ییشویقال یخانوم زنگ زد نیمه-
 بود که هر ییشده، صدا همان صدا ریپ شیبودم صدا دهیسال نفهم نهمهیا ارا

 انقدر دور شده بودم؟  یعنیشدنش به اشمم آمد،  ریاالن پ یول دمیشن یروز م
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صا شها هیتک واریبه د را شیع شت  یداد و کف سر بردا را درآورد و اادرش را از 
 که اشمش به من افتاد. 

 .ریصبح بخ ،یب یسالم ب-
 کرد.  زانینگاهم کرد و بعد اادرش را تا زد و آو قیدق
 سالم.-
 را برداشت و به سمت مبلش رفت.  شیعصا 

  ؟یشد داریب یک-
 . ستیوقت ن یلیخ-

صا ستش  یشگید، عادت همدا هیتک زیرا به م ع صا در د سالها بود که ع اش، 
ن حاال راه رفت یندارد، ول ازیکردم به عصتتا ن یکه فکر م ییآن ستتالها یبود حت

 سخت بود. شیبدون عصا برا
 نه؟  کردم رتیمن پ ،یب یب یشد ریپ-

 دیدست سف کی شیاش را باز کرد. موها یروسر یو گره  دیکش یقیعم نفس
 داشتم کجا رفته بود؟  یب یکه من از ب یریشده بود، پس تصو

 یواکه بخ یخور یبچتو م یانقده غصه  یمادر، مادر که باش یشیم ریتوام پ-
 . یشیم ریپ ینخوا

 مبک گذاشت.  یدسته  یرا تا زد و رو یروسر
  ؟یخورد ییناشتا-

س نیمه سل زیم یصبحانه را رو ینیخانم  شت، ع شت و  میرا جلو یگذا گذا
 . شیرا رو ینیس
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 . یریبخور مادر جون بگ توییناشتا-
 تلخ لبخند زد. یب یب

 .یجون داشته باش دیواسه غصه خوردن با ،یکن هیگر یبتون ریآره جون بگ-
س ستم به نان نر صدا دهیهموز د شد. مه فونیزنگ آ یبود که  ه خانم ب نیبلند 

 سمت در رفت.
ب هفت صآرزو خانوم که  یکیدلواپست بودن، اون  یلیدوستاتن، خ یحتمن-

 پرسه.  یزنگ زده حالتو م
دمش و که رنجان ینیمب ن،یکس نباشد جز مب چیدوستانم نباشند، کاش ه کاش

 شده بود پس ذهنم.  خکوبینگران و ناراحتش م یاشمها
 گوشش برداشت و با لبخند نگاهم کرد. یرا از رو فونیآ یخانم گوش نیمه
 مشتلوق بده، پسرته.-

 خانم داد زد. نیبا هم برگشت، مه ینیو س زیاطور بلند شدم که م دمینفهم
 .یکن یاون پاتم آش و الش م یزن یرو استکان، م یبپا پا نذار-
ش میدرد پا الیخ یب  نیبه طرف در رفتم، زودتر از من مه شدیم دهیکه تا رانم ک

 اطیو ناباور به ح ستتتادمیخانم ا نیو بازش کرد. کنار مه دیخانم به در رستت
 کردم.نگاه

بود و انگار  نییستترش پا آمد. یجون جلو م نیریدستتت در دستتت شتتپستترم  
 . دیشمرد که مرا ند یرا م شیقدمها

 عادیگفت که م عادیبه م یزیزد ا یلبخند م میبه رو کهیجون در حال نیریشتت
 سرش را بلند کرد. 
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ستم. بودنش را باور  دنش،یکردم از د تازه نفس ش ست و همانجا ن شک ضم  بغ
جازه داده بود بکردم، اطور به ینم فت از آن دو روز برا یوقت دیایمن ا  میگ

 میاشتتکها یآمد لبخندم ااشتتن ادمیکه  نیمب یستتازد. حرفها یکاب*و*س م
 شد. "مجبورشده"

به  عیستتر یافتاد، مکث کردنش را حس کردم ول میرفتم و اشتتمش به پا جلو
گاهش خودش آمد و پاتند کرد. ستته پله را باال آمد و من فقا نگاهش کردم. ن

ست. تمام توانم را جمع کردم تا  یم میپا یرو یصورتم و گاه یرو یگاه ش ن
 آمده بود.  عادمینکنم، تا بغض نکنم، م هیگر
 خم شدم. یکم

 نگران نباش. زم،یعز ستین یزیا-
 .بلند شدم ستاد،یجون کنارش ا نیریش
 سالم. -

شمها دهیزد و جواب داد. رنگش پر لبخند شت. ن شیبود و ا ه ب یگاهنور ندا
 انداخت و دستش را پشتش گذاشت. عادیم
 برو جلو. -
برداشتتت و دستتتش را دراز کرد.  دیمانده را با ترد یقدم از دوقدم باق کی عادیم

نگاهش که برق اشتتک داشتت،  ش،یاشتتمها یدستتتش ماند، رو ینگاهم رو
ستم را دراز کردم و آن را گرفت، حس کردم ذره ذره زندگ ه شود ب یم قیتزر ید

 م. جان
 گفت و به سمت خانه رفت. یزیا عادیجون خم شد و در گوش م نیریش
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 خانم؟  نیمه دید یبه من م ییاا هی-
که هر نفستتم به هر پلک  اهشیستت یمن ماندم و اشتتمها عاد،یماندم و م من

 نشستم، شیجلو یزدنش بند بود. به سخت
 بود. نییپا سرش

  ؟یبهم نگاه کن یخوا ینم-
 ی. دستم را روعادیم یاشکها دنیاورش سخت بود دکم سرش باال آمد، ب کم

 ختیر ینگفت، عقب نرفت، پلک زد و قطرات بعد یزیو ا دمیگونه اش کش
 . ختیو قلبم فرو ر

  زم؟یشده عز یا-
سع نشییپا لب شکها یرا جمع کرد و  را کنترل کند. گونه اش را پاو  شیکرد ا

 نداشت.  دهیفا یکرد ول
ها گاهش کردم و را دراز کردم " َپستتَ  میدستتت لت کنم"  ن بذار ب*ر* م نزن، 

 رفت انگار جانم را گرفت.  یکه با هر اشکش به قلبم فرو م یخنجر
 .دیو نگاهم ارخ میدستها یرو نگاهش

تا به  رمیخودم را بگ یجلو کردم یستتع یلیمنتظر بمونم؟" خ دیبا یتا ک ای"خدا
ننشتتستتت،  میدستتتها انیم شینکنم. دستتتها شیزور ب*ر*لش نکنم، تا بو

صتتورتم را با دقت نگاه  یجلو آمد و تمام اعضتتا گریقدم د میافتاد. ن میدستتتها
 ماندم.  رهیکرد. دستش باال آمد و من به دستش خ

شتانش ش یشانیپ یرو انگ ست و ک ش شمم، گو م،یابرو یشد، رو دهیام ن نه ا
 یعواق آدم کیمن  ندیخواست بب یام. نفسم به شماره افتاده بود و او انگار که م

 نه لمسم کرد. ایهستم 
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را گرفتم، اعتراض نکرد.  گرشیستتر خورد دستتت د میموها یدستتتش که رو 
 آمد. ی. جانم داشت باال مدیلرز یاز بغض م شیلبها

 دق کنم؟  یخوا یم ؟یکن یم هیشده؟ ارا گر یآخه بگو ا-
ر سرم تا س یرا نوازش کرد، اند بار دستش از رو میکواکش موها یدستها با

جان دهم لب  شیحس کردم االن است که از اشکها یشد. وقت دهیکش میموها
 زد 

 ؟یتو مامان من-
نا مبهوت گاهش کردم، مع  دم،یفهم یو هم نم دمیفهم یحرفش را هم م ین
 . دمیرا شن شی" دوباره صداهیشوخ هی نیدونه، ا ی"نه، نم

  ؟یواقعًا تو مامان من-
شد، م  شن  صدا ستادهیا میروبرو عادیذهنم آرام آرام رو زد.  یم میبود و مادر 

ضربه م میگلو یرفت رو یکه به قلبم م یکارد سر هم  شت  سته بود و پ ش  ین
ود، ب ستتتادهیا میتوان نداشتتتم، توان من روبرو یکنم ول هیخواستتت گر یزد، م

 بسته شده بود.  عادیم یتمام قدرتم به لبها
شده بو آرام  هیقا بار، ف هید" اگر سرم را به عالمت م بت تکان دادم، زبانم قفک 

 خوام"  ینم یچیازت ه گهیبار مامان صدام کنه د
شمها شده بود که ب شیلبها یرو میا صدا یقفک  شکها میسوال   شیبزند. ا

مهم نبود  می. براکردمیو من فقا به لبهاش نگاه م ختیگونه اش ر یدوباره رو
شومتوان یمردم، مهم نبود اگر نم یلحظه از تپش قلب م نیاگر هم ، ستم بلند 

 . دیبگو عادیکه م یکلمه ا نیمهم بود، اول زیا کیفقا 
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 شیرا اند بار باز و بسته کرد تا اشکها شی"صدام کن پسرم، صدام کن" پلکها
طع شد ق کبارهینشست نفسم  شیلبها یتمام شود و شد. لبخند کمرنگ که رو

  دمیو انگار با قلبم شن
 مامان.-

ستها آمد و زنده  دیآ ینم کردمیکه فکر م ییشد فرداکه دور گردنم حلقه  شید
 شدم.

 یمن، در اتاق من، رو یسقف خانه  ریز عادیساعت از دوازده گذشته بود که م
اه گر خت من و در آ*ر*و*ش من خوابش برد. هر  کردم کم بود،  یم هیت

را از  حمیخواندم کم بود. سجاده و اادر نماز و تسب یهراقدر نماز شکرانه م
ستم. ق دهیخواب عادمیکه م یتخت نییرفتم و پاگ یب یب ستم که  متابود قامت ب ب

ش نکنم. تربتم را فرامو حیتسب گریبماند، که د میبرا عادمیقامتم خم نشود، که م
شکرانه ام را نه دو رکعت که ده بار دورکعت سبک  ینماز  خواندم و زار زدم. قلبم 

 .دمیرا ب*و*س حیشد، نفسم باال آمد و تسب
 دوباره نفس گرفتم. یمیقد حیاادر و تسب نیسجاده و با هم نیهم سر من

 شیاهابودم و حاال پ دهیخر شیبرا شیرا که سالها پ یآب یبا لبخند و اشک پتو 
رفته را نگ عادیم یوقت بو چیکه ه یی. پتودمیکشتت شیزد را رو یم رونیاز آن ب
شق او آن را بو م یبود ول ش یمن به ع شدمیک را  یتمرد عنکبو ی. بالش با رو بال

ا و آرام گونه اش ر دمیصورتش کش یسرش گذاشتم و غلت زد. دستم را رو ریز
 . دمیب*و*س
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 یم شیاشتتمها یب یجون با لبخند نگاهم کرد. ب نیریرفتم، شتت رونیدر ب از
تم نشستم، دستش را گرف شیپا یجون رفتم و جلو نیری. به سمت شدیدرخش

 .دیدستش را کش ندیش بشپشت دست یرو میلبها نکهیاز ا شیو پ
 را باال گرفت.  سرم

که حت نیا- کارم  بده هت  قدر ب تو  یرو دودستتت عادیاگر م یکار رو نکن، ان
 .شهیکه به گردنمه کم نم ینیاز بار د یچیب*ر*لت بذارم هم ه

 .ختیر میگونه ها یپشت سر هم رو میاشکها
 ه. بش نطوریا دیخواست یدونم شما نم یم دم،یوقته بخش یلیمن خ-

 تکان داد و محکم ادامه داد. سر
لش با د یوقت دیشتتناختم، نبا یپستترم رو م اهیستت یاون رو دیاشتتتباه کردم، با-
 .نداختمیبود تو رو تو دامنش م گهید یکی

 دستش را نوازش کردم. پشت
 یفقا دلم م ستتت،ین یچیه دیکه امشتتب کرد یدر مقابک کار نهایا یهمه -

 بود؟  یکس العملش اع د؟یخواد بدونم اطور بهش گفت
 کرد.  لبخند نگاهم با
 کرده بهش گفتم. کاریبهمن باهات ا دمیفهم یاز وقت-

 .دیزد، دهانم باز ماند. خند رونیاز حدقه ب میاشمها
که  یبهش گفتم مادرش ارا رفت، البته نه جور یول ینه، نگفتم تو مادرشتت-
*ن*ا*ه گ یبدونستتت که تو  یم دیبا یبشتته ول نینستتبت به پدرش بدب یلیخ

  .یرفت یم دیو با یبود
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 هول به دلم انداخت. یب یب یصدا
شو پ یلیخ دیشا- شه بابا ست با سه، حوا سوال بپر  ،ینخراب نک ششیازت 

 فخا از خودت بگو واسش.
 بلند شدم. نمشیکه سرم را ارخانده بودم تا بب نطوریهم

 بگم؟  یا دیبا کنم؟کاریخب ا-
 نیخواب آلود مه یبرداشتتت و به اشتتمها زیم یرا از رو شیجون اا نیریشتت

 خانم نگاه کرد. 
 .میبهتون زحمت داد یلیامشب خ دیببخش-
 . جواب دادمختیرا ببرد قلبم ر عادیخواهد م یم نکهیا از
 .هیاه حرف نیا-

 خانم کردم. نیرو به مه عیسر
 شما برو بخواب. -

 نگاهم کرد. یقیعم ی ازهیخانم با خم نیمه
 .شتونیپنه، هستم -
 .دمیالزمه خودم انجام م یکارخانم، هر نیبرو مه-
 پاتون... نیآخه با ا-

 حرفش را قطع کرد. دیرا که د میاخمها
 .ریاشم خانوم جون، پس با اجازتون، شب بخ-
 جون نشستم. نیریش یسمت اتاقش رفت و من روبرو به
 د؟یبهش گفت یا-

 نگاهم کرد. رهیرا ارخاند و خ شیاا استکان
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 یم براگفت اد،یکه از باباش بدش ب ظینه اونقدر غل یول یگفت که بهم یهرا-
  باباش سخت بوده درو کردن تفاوتهاتون

 از من ناراحته که رفتم؟ -
 داد. سرتکان

شتتته، پررنگ با یلیخ یناراحت نیکنم االن ا یانقدر منتظرت بوده که فکر نم-
سه، فقا خواهش م دیشا یول اب نکن، کنم بهمن رو خر یبعدًا از خودت بپر

 نه بهمن. گمیرو به خاطر خودش م نیبچه عاشق پدرشه، ا نیاون ا
دادم، هر اقدر  یبود جواب م یتکان دادم. هر ستتوال دییبه عالمت تا یستتر

به دستتتانش که دور  دیارز یم نهایآوردم و تمام ا یناراحت بود از دلش در م
 زد و خوابش برد. میکه مامان صدا ییگردنم حلقه شد و لبها

×××× 
صدا سر و  صبح  دم،یآمد از خواب پر یکه از هال م یبیغر یاز  شش  ساعت 

و  دمیخوابم برده بود و تمام شب به صورت معصوم پسرم نگاه کردم و ب*و*س
 کم نداشتم.  زیا چی. انگار هدمشییبو

شن فکر سته نجایو به ا دهیفهم عادیاند که م دهیکردم حتما بچه ها   آمده اند، آه
عت سا نیشدم و به ساعت نگاه کردم، ساعت هشت صبح بود و ابلند  میاز جا

 بود.  دیآمدن آنها آن هم در روز جمعه بع یبرا
 نی. از حضتتور مبدمیدر هال د یرا جلو یب یو ب نیرفتم که مب رونیب آهستتته

دت بود. رنگش به ش یب یکه در دست ب یساک دنیانقدر تعجب نکردم که با د
 رو سرش کرده بود. بود و اادرش را پشت و دهیپر
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به مب جلو ند ز نیرفتم و رو  با لبخ ندم را  ند زدم، لبخ اد و جواب د شیبایلبخ
ت . دسستیکردم از دستم ناراحت ن یآن طور که فکر م نکهیقلبم آرام شد از ا

 را گرفتم. یب یب
  ؟یریکجا م ،یب یب-

 نگاهم کرد.  یبا خونسرد نینشست، مب نیصورت مب ینگاهش رو یا لحظه
 یمه آب راه افتاده و ه یب یتو بار ب شبید نکهیز شمال تماس گرفتن، م ک اا-

 محصوالت رو برده و درختها رو از جا کنده.
 تعجب نگاهش کردم. با
 اومده که درخت از جا بکنه؟  کیمگه س-
 مکث کرد و بعد لبخند زد.  یلحظه ا نیمب
ا دو ت مینیب یم اونجا میریکنن، حاال م یشتتلور م یکه کارگرها کم یدون یم-

نره آروم  یسرکش یتا برا یب یب یدرخت شکسته، تو نگران نباش. ول یشاخه 
  شهینم
ست  یرا از رو یب یخانم اادر ب نیمه شت و رو کرد و در شت و پ سرش بردا
 زد. یجان یلبخند ب یب یانداخت. ب یب یسر ب یرو
، اه شده یا نمیمادر، مش باقرم اونجاس، برم بب زنهیدلم واسه کارگرا شور م-

 به سرم شده. یخاک
 . ستین یچیان شاءالله که ه ه،یاه حرف نیا ،یب یِا ب-
ست لرزانش را رو یب یب ش ید شک را  یو لحظه ا دیصورتم ک حس کردم نم ا

 . دمیدر اشمش د
 مواظب خودت باش.-
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 .یب یاشم ب-
 یهاتوانستم حرف ینم ینگران نبودم ول ست،ین شیسرجا یزیکردم ا احساس

و  شتدیمجبور م نکهیاهک درور گفتن نبود مگر ا نیرا باور کنم، هراند مب نیمب
 یبود را پنهان م یگریکه مربوط به شتتخص د یزیا اینداشتتت و  یگریراه د
 کرد.

اونجا  یادلش بر دیمبک نشستم و به احتماالت فکر کردم " شا یرفتند رو یوقت
 تنگ شده" 

 .دمینرس یا جهیکر کردم به نتنبود. هر اه ف یپنهان کار یبرا یلیدل یول
شب برگردد ول نیقرار بود مب شت. روز اهارم  یهمان  شت و برنگ سه روز گذ

صم سر بروم که مب میت ستگ نیگرفتم به رام شمانش یمفرط یبا خ را کم  که ا
 نور کرده بود برگشت.

دستتتش را باال  یبند میبه او نگاه کردم. با لبخند ن رهیدر وارد شتتد و من خ از
 آورد.

 بعد.  ادیبذار نفسم باال ب یکردم ول ریدونم د یم-
بده  ییاا هیدر بره،  شیافتادم " اگه خستتته بود بذار خستتتگ یب یحرف ب ادی

 دستش بعد" 
داده بود و  هیگذاشتتتم. ستترش را به پشتتت مبک تک زیم یرو شیرا جلو یاا

پشتتت ستترش گره خورده بود و ستترش رو به  شیدر هم بود. دستتتها شیاخمها
باز شتتد و  شیود. کنارش نشتتستتتم، حضتتورم را حس کرد که ابروهاستتقف ب

 بسته لبخند زد. یباهمان اشمها
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 عطرت مسحور کننده ست. یبو-
 خسته اش بود. یصدا یبرا یاز سر نگران لبخندم

  ؟یدیاند شبه نخواب-
 را با سبابه و شستش ماساژ داد و صاف نشست. شیاشمها

 .ادینم ادمی-
مدیبرنگشتتتت؟ تو ارا ن یب یارا بشتتتده؟  یا یبگ یخوا ینم- ارا  ؟یو

 ؟یدینخواب
 . دیکش یقیرا برداشت و نفس عم شیاا استکان

 بذارم پک سواالتت کامک شه بعد؟  ایدونه دونه جواب بدم  یدوست دار-
م که اند بش یسواالت الیخ یب شدیمگر م یدل آشوبه گرفته بودم ول ینگران از

 روز در ذهنم دور زده بود.
 نگرانم.  یلیخ یلو دیببخش-

 .بودم دهیوقت ند چیکه ه یزیا د،ینفس سر کش کیداغش را  یاا
 ات شده؟  نیمب-

ستکان سمت من. مه زیم یرا رو ا شت  شت و برگ ا ر یزیخانم انگار ا نیگذا
 شتریخورد اعصابم را ب یم وانیل ی وارهیقاشق که به د یصدا زد،یهم م وانیدر ل

 خا انداخت. 
 ...نیمب-

 دستم را گرفت. یقینگاهم کرد و بعد از نفس عم یا لحظه یبرا
 .یبدون دیمن معتقدم با یگفت نگم ول یب یب-
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س دلم سرکه م ریم ک  ش یو  آورد. فقا  یو طعم بدمزه را تا دهانم باال م دیجو
 .نگاهش کردم

  ؟یآروم-
 تکان دادم و اشم از اشمش برنداشتم. سر

 موضوع در مورد باباته.-
دور  یاستتم آشتتنا بود، زمان نیزد؟ اقدر ا یحرف م یاه کستت"بابام" در مورد 

کردم بتوانم  یخورد و آرزو م یارخ م میاهایاستتم در ذهن و قلب و رو نیا
 .اورمیکلمه را به زبان ب نیا گرید کباری
 انیم ییحواستتم جا ینگاهم کرد و نگاهش کردم، نگاهش کردم ول خکوبیم

 . کرده بود ریبابا گ یاذان و حرفها یحلوا و قبر سارا و صدا یو بو درخت کاج
 ...دیخورش-

بود  انجینبودم، ذهنم ا نجایجواب بدهم، من که ا ستمین نجایا یبود وقت سخت
ر ستتارا و کنار قب شیپا ریز شیکه مال بابا بود ستتالها پ یقلبم... ستتهم قلب یول

 دفن شده بود.
  ه؟یا-
  ؟یخوب-

 نگاهم کرد. قیدادم. دق سرتکان
 .یستیخوب ن-
شدم و دو قدم جلو رفتم ول میجا از ستم کجا م ینم یبلند  خواهم بروم،  یدان
 نشستم. میو گنگ برگشتم و سر جا جیگ
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 خوبه؟   یب یب-
 راحت باشه.  التیخوبه، خ-

 . دمینفس کم آورده بودم نفهم ایبود  یاز سرآسودگ قمیعم نفس
 بوده.  مارستانیبابات اند ماه تو ب دیخورش-

 خبر ندادن؟"  یب ی؟ ارا به ب"اند ماه؟ ارا
 ؟مهم بود میواقعًا برا ؛یحس نیبدون کواکتر دمیسواالتم را پرس کسرهی

که  یخبر ندن و تنها کستت یب یاگر مرد هم به ب یاون بابات ستتپرده بوده حت-
بعد از دوماه بابات از کما  نکهیرو داشتتته مش باقر بوده، تا ا یب یب یشتتماره 

 و ... ادیم رونیب
را فراموش کرده بودم انگار. "کما  شیمعنا د،یا اند بار در فکرم ارخکم لغت

 . "بوده حتما هوشیب یعنی
 اش؟  هیبق-

 گرفت و دستش را عقب زدم.  میآب قند را جلو وانیخانم ل نیمه
ار رو دستتتمه نذ یب یب یامانت ا،یفتیپس م ستتت،یبخور مادر، رنگ به روت ن-
 شم.  ایس
و هم نشنوم. قاشق را در دستم گرفتم  یینزند، که صدارا گرفتم که حرف  وانیل

 زدم. 
  ن؟یاش مب هیبق-
 ماند.  رهیخ دیارخ یم عیکه سر یقاشق به
 فلج شده. -
 گشتم. یاش م یدر ذهنم دنبال معن دیبا
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ینم ه،نیبچ وهیتونه از درخت بره باال م یتونه راه بره، نم ینم یعنی"فلج شتتده 
 کاریا هگیتونه ... د یدرختها لبخند بزنه، نم دنیبا دتو باغش قدم بزنه و  تونه

 تونه بکنه؟" ینم
شق در ل نیمب ستم را محکم گرفت و قا صدا وانید ش شیآرام گرفت.  د، قطع 

 بود. ختهیر میو پاها نیزم ینصف آب قند رو
 . امینوچ شدم، برم پاهام رو بشورم ب یوا-
 نکردم." گفتنش توجه دیرفتم و به "خورش ییطرف دستشو به

شو ییدمپا بدون ست شلنگ آب را باز کردم رو ییوارد د صدمیپا یشدم و   میا. 
 .دیچیپ ییدر دستشو

 شستم. یشلوارم رو هم م دیاه خوب که دامن پامه واال با-
 در زد  نیو شلنگ را باال تر گرفتم. مب دمیهم کش یرا رو میپاها

 . امیاالن م-
  ؟یکن یم کاریا-

باره در  میها را پا ییرا ندادم و دمپا جوابش کردم و شتتلنگ را باالتر گرفتم. دو
 زد. 

 تونه راه بره"  یفقا نم ست،ین یزی"خب فلج که ا
 .دیخورش-

 " ششیبرم پ دیکنه، با یحتمًا سکته م یب یب ی"وا
 در رو باز کن.  نیا دیخورش-

 " انهیحرف بزنه  تونهیم دمیدرخت افتاده که فلج شده، نپرس ی"حتما از رو
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 باز مانده بود.  ییدستشو یخنک شد، حتمًا پنجره  تمصور
 . شکنمایدر رو م دیخورش-

 " هیا یمن مطمئنم، اون مرد قو شهینم شیچی"ه
 .دیاک یآب م میبود و از موها دهیبه تنم اسب بلوزم

 که بود"  یب یخواست، ب یحاال من رو نم ذاشت،یتنهاش م یب یب دی"نبا
 برو کنار. دیخورش-

 رو ندارم برم، تو کما بوده و خبر نداشتم"  یین که جا"کجا برم؟ م
 خورد بلند شد.  یکه به در م ییضربه ها یصدا

 خبر ندادن؟ فلج شده؟ ارا من خبر نداشتم"  یب ی"ارا به ب
شد و به مب در ضرب باز  ستش را جلو نیبا   رهیآب گرفت و جلو آمد خ یکه د

 . دیماندم. شلنگ را از دستم کش
  ؟یکرد کاریبا خودت ا نیبب ؟هیاه کار نیا-

 دفعه ب*ر*لم کرد. کینگاهش کردم،  فقا
 تو؟  یکن یم ینطوریارا ا زم،یعز-

ما  ما بوده، ک ماه تو ک مده د هوشیب یعنی"دو  به هوش او عد  فلج  دنیبوده و ب
 تونه راه بره"  ینم یعنیشده، فلج 

 دز ادیرنگاهش کردم. ف جیخورد، گ یتکان م نیمب یدستها انیم میها شانه
 .اریخانم حوله ب نیمه-
 .نیمب-
 نگاهم کرد و دوباره ب*ر*لم کرد . 

 .زمیجانم عز دم؟یجانم خورش-
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سرم م یول دمیلرز یم د،یلرز یتنم م تمام ستم  یدار بودم، تا مغز  سوخت. د
 .دمیکش سمیخ یموها یرا رو

 زد ادیفر دنمیکه با د ستادیا ییدستشو یخانم با حوله جلو نیمه
 گم بده. خدا مر-
خانم رفت و  نیخانم نگاه کرد. مه نیحوله را از دستتتش گرفت و به مه نیمب
 بلوزم را درآورد. نیمب
 .نیمب-
 جانم؟-

انداخت و محکم  میشتتانه ها یرا با حوله خشتتک کرد و حوله را رو میموها
 تکانم داد.

  گم؟یم یا یفهم یبابات خوبه، م د،یخورش-
 د ز میو به سمت در رفتم. صدا دمیچیدم پدور خو شتری" بابام؟" حوله را ب

 .دیخورش-
 "ن؟یا گهیم یو نگاهش کردم. "ا برگشتم

 من که بابا ندارم. -
 آمدم. رونیب ییاش از دستشو دهیشده و ترس خکوبینگاه م ریز

×××× 
 شتم. ام گذا یشانیپ یبود که دستم را رو نیشدن ا داریحرکتم بعد از ب نیاول

 با من بود.  یعصب یتو هر لحظه  رز برده بودمکه از سارا به ا یگرنیم
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 کهیتخت نشتتستتته بود و درحال نییرا کنارم حس کردم. آرزو پا یکستت حضتتور
بود. در آهسته باز شد و شهره وارد شد. با  دهیتخت بود خواب یلبه  یسرش رو

 بازم با لبخند جلو آمد. یاشمها دنید
  ؟یتو دار هیاه اخالق مزخرف نیا-

 به ذهنم فشار آوردم.  یآمد. کم ینم ادمیزد؟  یرف مبه اه ح راجع
 .دمیپر میذهنم جرقه زد، از جا کبارهیاومد خونه، بعدش ..."  نی"مب
 ... یب یشهره، ب-

 داریشتتوم. اگر آرزو ب ینگاهش خفه م رینگاهم کرد که احستتاس کردم ز انقدر
 آوردم. ینفس کم م شدینم
  ؟یخوب ؟یشد داریتو ب-
 . دمیکمرش را به وضوح شن یشکستن رگها یند شد و صداتخت بل نییپا از
 .یکه فقا دردسر دیخورش یریخدا، بم یوا-
ود صتتبح آمده ب نیظهر استتت. مب کیگفت نزد یپنجره نگاه کردم، آفتاب م به

 بودم. دهینخواب ادیپس ز
 کجاست؟  نیمب-

 . دیکش میپاها یپتو را از رو شهره
شر- شما که ت شرکت،  شت فیرفت  رفت طرح مکمک آبنوس رو  یم دیاب دیندا

 داد.  یم کیتحو
 تکان دادم و بلند شدم و به طرف در رفتم.  سر

 . رمیبگ یب یتماس با ب هی دیبا-
 .دیدستم را کش آرزو



wWw.Roman4u.iR  1044 

 

 تا صبح صد بار زنگ زد، تازه خوابش برده، بذار بخوابه. یب یب-
 نگاهش کردم. متعجب

 تا صبح؟ -
شهره به هم گره خورد  نگاه صدا نیو نگاه من بآرزو و   یآنها در حرکت بود که 

 را برداشت و به دستم داد. یروسر یصندل ی. شهره از رودمیبهروز را شن
 بهتره.  یچیاز ه یول ادینم تیبه لباس خرس-

 دفعهکیکرد و  میبه سرتاپا یرا سرم کردم که بهروز وارد اتاق شد. نگاه یروسر
  خنده دار شده بودم نگاه کردم، واقعاً  نهیخنده.  به آ ریزد ز

  ؟یمهمون دیریم د،یکرد پیخوش ت یحساب یبه به خانم بهرام-
 داشتم و نه توانش را.  یشوخ یحوصله  نه
 روز کامک خواب بودم؟  کیمن  گن؟یم یا نایبهروز ا-

 انداخت.  شیپا یکار نشست و پا رو زیم یصندل یرو
 .  یدین اقدر خوابحاال حساب ک ،یدیخواب دمیظهر رس روزیواال من که د-
 انقدر حالم بد بود؟ -

 تخت را پرت کرد تو صورتم. یبالشتک کواک رو آرزو
 حالت بد نبود.-

 آخر انگشت سبابه اش را نشان داد. بند
 هی شهیهم چارهیب د،یکه بهروز آمپول به دست رس یانقدر مونده بود سکته کن-

 . بشهیآمپول حاضر آماده تو ج
 بود. " فلج شده"  گرید یبه بهروز حواسم جا رهیو من خ دیبلند خند شهره
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 ادیربا  یب یلیکردم. خ ینگاه بهروز را حس م ینیتخت افتادم. ستتنگ یرو
 شهروز افتادم. 

 شهره...-
 کرد و ابرو باال انداخت. نگاهم

 بهمن؟  یاومد در خونه  یاون شب شهروز اطور-
 اش. قهیشق ینگاهم کرد و بعد با انگشتش زد رو جیگ یکم

  ؟یکردیقاط-
 نگاهش کردم.  فقا

ر اون نحسه فک یخونه  کیما نزد یخونه  نکهیتماس گرفت، به خاطر ا نیمب-
 . امیشهروز نذاشت من ب م؛یرس یکرد زودتر از خودش م

 براش سوءسابقه شد؟ -
  ه؟یسوالها ا نیا ست،یمهم ن-

 آمدبلند شد و به طرفم  شیاز جا بهروز
 کم با خانم دکتر صحبت کنم. کین تا م دیباش رونیخانمها ب-

لند ب یرا کم شینگاهم کرد، بهروز صدا یبه طرف در رفت. آرزو با نگران شهره
 کرد.

 .رونیآرزو جان، برو ب-
به ستتخت باره رو رونینگاهش را از من جدا کرد و ب یآرزو   یرفت. بهروز دو

 نشست. یصندل
  ؟یحرف بزن یدوست دار-
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بار در ذهنم تکرار م دیبا را یبودم که هر حرف جیگ انقدر  شیکردم تا معنا یدو
 را بفهمم. 

 اصاًل تمرکز ندارم. ؟یکرد قیبه من تزر یتو ا-
 را ارخاند.  یصندل یو کم دیاانه اش کش یرا رو دستش

 به خاطر شوکه. ست،یبه خاطر دارو ن-
 نگاهش کردم.  متعجب

 شوو؟ -
ش یصندل سالها د،یرا جلوتر ک رف نگاهش ح ریتاث دور تحت یانقدر که م ک 

 . میبزنم، نگاهم را دزد
 .دیخورش-
 بود.  یدر راه خانه م دیبا نیساعت نگاه کردم، مب به
 . دیخورش-

 را بلند کردم و نگاهش کردم. سرم
 . یتو پدرت رو دوست دار یانکار کن، ول یخوا یهراقدر م-

 هم نکردم، باور کردم.  قینشدم، انکار نکردم، تصد یعصبان
 بخشمش. ینم یدوست داشتن و قبول کردن. دوستش دارم ول نیفرقه ب-
 عقب رفت.  یکم یداد و جک پشت صندل هیتک 

 . یاز بخشش نزدم، گفتم دوستش دار یمن حرف-
 من ندارد. یرو یریدوست داشتن تاث نیکردم ا فکر

 کنه.  ینم یبرام فرق-
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  ؟یمطمئن-
 شیذاشت، انگشتهاگ شیزانوها یرا رو شیدفعه به جلو خم شد و آرنجها کی

 در هم قالب شد. 
  ست؟ینبرات مهم  ینیب یبابات رو نم گهیاگر بهت بگن د یعنی-
 برق وصک کرد به بدنم.  یعقب، انگار کس دمیدفعه پر کی

 ؟یا یعنی...عی-
 دستش را باال گرفت.  کی

 . یسوال کردم که دوست دارم جواب بد هینترس، بابات خوبه؛ فقا -
 را آزاد کردم نفسم

دونم اگر  یوقت حاشتتا نکردم، االن نم چیبهروز، من بابا رو دوستتت دارم ه-
ا رو رو مطمئنم، من باب زیا هی یکنم، ول یم کاریا شینیب ینم گهیبهم بگن د

 اگر قرار باشه نفس آخر رو بکشم.  یبخشم؛ حت ینم
 باال آمد. صاف نشست.  ستادمیبا من که ا سرش

 . یکن خوام فکر یم یکنم، ول یدرکت م-
 .شیآرا زیزدم به م هیبرگشتم و تک نهیآ یجلو از
  ؟یبه ا-
نه ا یآدم م هیکه  یکار نیبدتر- خودش  یکه برا نهیتونه در حق خودش بک

 حسرت بخره. 
داد ماند. با  یخون آلودم را نشتتان م یکه رد پا یقرمز یهاله  یرو اشتتمم

 .دمشید یم م،کردیمن آن خا قرمز را خوب حس م یپاو شده بود ول نکهیا
 ندارم. یحسرت-
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سرت رو نگاه کن یبرگرد ینکن که روز یکار یول ،یاالن ندار- شت   و یو پ
شها م شهیاگر م نیاگر... ا یبگ ست، کا  چیزبونت و ه یلق لقه  شهیکاب*و*

 . یکن ینم یوقت احساس شاد
 قرمز برداشتم. یرا از هاله  اشمم

 .ستمیبهش بدهکار ن یزیمن ا-
  ؟یبه خودت ا-
 یخا قرمز من بود. رو نیقرمز را نگاه کردم، ا ینگفتم و باز هم هاله  یزیا

قال چه،یقال نیهم پدر یا چهیم ک  بار  تاقم تو  دور زدم و دور زدم و  یکه در ا
 حسرت خوردم. 

 بشه.  ریخودت حسرت نخر، نذار د یبرا گمیباز هم م-
 کنم؟  کاریا یگیم-

 بلند شده.  شیاز جا مدیخا قرمز گذاشت فهم یرا رو شیپا یوقت
 حرف یخوا ی. میرو درو کن تیحس واقع یتون یاون موقع م نش،یبرو بب-

 نجایو ا نطوریا یبرو بگو ول ش؟یبخشتت ینم یبگ یخوا یم ؟یداد بزن ،یبزن
سرتها یخودت رو با دور شته و ک یکردن ازش و دوره کردن ح هات دار  نهیگذ

 . یدیرو از دست نم یزینزن، باهاش روبرو شو؛ ا
 یهاله  گریانگار خواب فرش را به هم زد که د د،یکشتت چهیقال یرا رو شیپا

 شکسته بود، خا قرمزم شکسته بود.  یول دمید دم،یقرمز را ند
 باشه.-
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شد ابانیوارد خ سم گرفت، بو میکه  ه به ک ییآمد، همان بو یبهارنارنج م ینف
 و رفتم.  دمیکش نهیس

 چیسر ارخاندم سمت کواه. ه یسختکه سر کواه پارو شد به  نیمب نیماش
کهنه تر، ترو خورده تر، آبراه  یول یکاهگلواریعوض نشتتتده بود، همان د زیا

 بود.  دهیوسا کواه خشک
و آرزو دستتت در دستتت هم به  دیکه خورشتت ییکواه نگاه کردم، جا یانتها به

سرو دندیترس یشده بود؛ م رشانیآمدند، د یسمت ما م شت در  یخانم خ پ
ش یشان دارد. با همه کالس نگه ستها ستادیا دیترس خور و  را باز کرد شیو د

 آرزو محکم زد تو سرش. د،یکش قینفس عم
 دستم را گرفت.  نی. مبدمیخند بلند

ش شد، آرزو به ا دیخور ش ستادهیدر ا یرفت، بابا جلو ایتالیمحو  اخه بود و به 
ت، داد و باال رف هیتک واریکرد. نردبان را به د ینگاه م واریشده از د ختهیآو یها

. اقدر جوان بود، فلج نبود، دیستتبدش را باال گرفت و دانه دانه خرمالوها را ا
 رفت. یراه م

 ...دیخورش-
 بابا کندم و نگاهش کردم.  ریاز تصو دل

 . دنیغم م یدرختها، تک تک شکوفه ها بو نیکواه، ا نیا-
 یه نظر مب کتریدر باررا فشرد، بغض کرده دوباره به کواه نگاه کردم، اق دستم

 شده بود. ریکواه پ د،یرس
ندگ نیا- مام ز اه ت اه م نیبار آخر از ا یبرا یوقت یمن بود ول یکو  یکو

 برنگردم. گهیگذشتم به خودم قول دادم که د
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 خفه اش کنم گفتم میکردم پشت گلو یکه سع یو با بغض برگشتم
 کنم؟  یم کاریا نجایمن ا-

 را محکمتر فشار داد.  دستم
به  نهیکنه که ممکنه ازش ک یم یزندگ یکواه کستت نیاون تو هم یینجایتو ا-

آدم فراموش  دیاون خورشتت یینجای. تو ایدوستتتش دار یول یدل داشتتته باشتت
سرش داره و نبا ینگاه هی شهیهم دیخورش ست،یکردن ن شت   نیه ابذار دیبه پ

 گذشته بد رقم بخوره. 
ان نرب یرو ابانیکه در همان خ یمردام را آزرد. به  ینیب بیس یشکوفه ها یبو

شاخه ها کرد نگاه کردم. اقدر  یرا هرس م واریشده به د چکیپ یرفته بود و 
 بابا بود.  هیشب
س- ستیکه ا یاون ک سمت یجزئ نجا شته  یاز تو، ق  ش،ینیبب دیتوئه. با یاز گذ
 . تا قلبت سبک شه یحرف بزن دیبا ،یحرف بزن دیبا

 یدار زدنش بودم حت الیرا به خ ایتالیا یو شتتبها بهمن که تمام روزها برعکس
با بود نبودم؛ انگار جا یفکر مرد یلحظه ا یبرا با ه از قلبم ک ییکه استتمش 

 متعلق به او بود مرده بود. 
 ندارم، باور کن.  یحرف چیندارم، ه یحس چیمن ه-

 را دوست داشتم.  لبخندش
 . یزدن دار یاقدر حرف برا یفهم یم ش،ینیبذار بب-
شا یبه او اعتماد م شهیم ک هم دیبا ام  یاتفاق زندگ نیبهتر دارید نیا دیکردم. 

که  یشتتانه ام بود را بردارم، بار یکه رو یبار نیآخر توانستتتمیم دیبود، شتتا
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 یحستتش نم گریبود و انقدر با خودم حملش کرده بودم که د نیانقدر ستتنگ
 کردم.

شتتد،  یدلم خال در نشتتستتت احستتاس کردم ته ی رهیدستتتگ یکه رو دستتتم
 شدم. ادهیدر را باز کردم و پ کبارهی فتد،یبه جانم ب دینگذاشتم ترد

 آمد. یبهارنارنج م یبود، بو دنیکشتت قیحرکت ناخوداگاهم نفس عم نیاول 
 بود. ستادهیکه کنارم ا نیلبخند زدم و برگشتم سمت مب

 .ادیبهارنارنج م یبو-
 نگاه کرد.حسرت به کواه  با
 خاطرات منم هست، بهت گفته بودم؟  یکواه کواه  نیا-

 نگاهش کردم.  متعجب
 نه، اطور؟ -

شانه  یرا رو گرشیرا گرفت و دست د دستم دستم گذاشت و راه افتاد، کنار و 
 به شانه اش داخک کواه شدم.

شبش رو ا یوقت- ساله بودم خواهرم روزو  سر م هی شیو پ نجایپونزده   یدختر 
وقتها از پشت در بار صداشون رو گوش  یلیکرد، خب حساس شده بودم و خ

 کردن. یم یو باز رونیب ومدنیم یکردم، گاه یم
 کواه را نشان داد.  یرا بلند کرد و درخت انتها دستش

 کردم.  یمنم از اونجا نگاهشون م-
 یلو میرفت یطرف آبراه خشک شده راه م کیفاصله گرفت، هر کداممان  یکم

  جدا نشد. خنده ام گرفت. مانیدستها
 . یهست یک گهیتو د ؟یداشت رتیرو دختر پنج ساله غ-
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ها خودش کان داد و مو نده اش گرفت. ستتر ت اش  یشتتتانیپ یرو شیهم خ
 . ختیر
 بچه بودم.-
 . میودب دهیدر بار رس یمتوجه شوم جلو نکهیبدون ا ستادم،یو کنارش ا ستادیا

 ، اند سال بود رنگ نخورده بود؟ زنگ زده نشست یدر آب یرو نگاهم
. گذاشتتت رونیشتتده و فرتوت پا ب ریباز شتتد و مش باقر پ یبد یبا صتتدا در

ه از تنش فاصله گرفت شینخ نما یمردانه  راهنیکمرش انقدر خم شده بود که پ
آمد، دست لرزانش  رونیو از در ب دیکش نیزم یرا رو شیقهوه ا یهاییبود. دمپا

 افتاد.  نیبستن در بلند شد اشمش به مب یکه برا
 پسرم.  یمهنس، خوش اومد یآقا به به-
 با لبخند جلو رفت و دستش را که از شدت کار ترو خورده بود گرفت نیمب
 باباجان؟  یخوب-
 خوبم، به مرحمت شما. -

شمها دیارخ نگاهش شناخت.  یشده نگاهم کرد ول زیر یسمت من و با ا ن
 ستادیکنارم ا   نیمب
 مش باقر؟  ینشناخت-

  ر تکان دادس یشد ول زتریر شیاشمها
 شناسم. ینه، نم یول ندازهیم کیخانوم کوا ادیاشاشون منو -

صله ا یبلند قدم شتم و با فا شده بتواند ستادمیکم ا یبردا مرا  تا با آن کمر خم 
 .ندیبب
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 مش باقر.-
 برق زد و هاج و واج نگاهم کرد.  شیدفعه اشمها کی

 صداتون اقده به اون بنده خدا برده خانوم.-
سرش، تک و توو موها یاسهیلک و پ ست  شمم  دشیسف یپو شک به ا ا

 .دمیرا شن شیآورد. نگاهش کردم، صدا
 یونطیتا انقده شدن، ارا انقده ش کستینرو رو گال، کمرم ش کی" خانوم کوا

 تو آخه؟"
 گرفتم.  میاشک را از اشمها نم
  ؟یهنوزم گلهات رو همونقدر دوست دار-

بعد ستترش به اپ و راستتت حرکت  تر نگاهم کرد، قیجمع شتتد و دق شیلبها
 کرد.

 ...کیخانوم کوا-
 بود.  ادیکند؛ مش باقر مرد فر هیبودم گر دهیپلک زدم، ند آرام

  ریخانوم جون؟ ارا انقده د نیکجا بود-
   ن؟یاومد

 قدم عقب رفت. کی دوباره
 خانوم. نیاه با کماالت شد ن،یاقده عوض شد-

صا شکش که م شیع شار یااروکه انیرا گرفتم و به ا ه صورتش راه گرفته بود ا
 کردم.

ن به ک دیتو با عصتتات دنبالم کن و تهد دوئمیگلها م یمن رو ایب اد،یبهت نم-
... 
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ش ا هیکرد، اقدر گر هیو مش باقر گر دینچرخ د،یبابا در دهانم نچرخ ی کلمه
 سوز داشت.

 نبود یب یاگه دستتتور ب ک،یصتتفا نداره خانوم کوا نجایا گهید یرفت یاز وخت-
 خودم.  اریهمون وختا رفته بودم د

 .دمیباز سرو کش مهیدر ن یرا فرو دادم و از ال میمشت شده در گلو بغض
  نجاست؟یا یب یب-

 را به عالمت م بت تکان داد.  سرش
 آقاس. شیهس، پ-

 من نگه داشته بود که فغانش باال رفت.  یدل زخم یرا برا شیها هیمو انگار
سه ماه تو مرخانوم؟ آقا ار نیومدیاران- خونه بود، دوماه تو کما بود  ضیسالن 

 و حاالم که...
شانه ها انیم حرفش ست رو نیناتمام ماند. مب فشینح یلرزش  شانه اش  ید

 گذاشت
 برسونمتون بابا؟  دیریم ییجا-

داشت، شکوفه داشت، درخت و گک  وهیبود که صفا نداشت، م یتو باغ نگاهم
 خودش حک کند. انیه مرا مانقدر بزرگ نبود ک گرید یداشت ول

 . رمیآقا رو بگ یدواخونه آمپورا رمیم-
 پشت قوز کرده اش گذاشت. یدستش را رو نیمب
 ببرمتون.  دیایب-

 مش باقر را حس کردم. نیسنگ نگاه
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 که خانوم؟  یرینم گهید-
 ب*ر*لش انداخت. ریدست ز نیمب
 . میبر ایب-

سته و لخ لخ کنان دور نییرا پا سرش ستم لرز انداخت و آه  یب یول دیشد. د
ا که ر میدر گذاشتتتم و آرام باز کردم، پا یبودم. دستتتم را رو یب یب دنیتاب د

 .دمیبابا را شن ادیفر یها گذاشتم صدا زهیسنگر یرو
 بره" نجایاز ا دیدختر با نیکالم ختم کالم، ا کی"

 رفت.  میرفت، جان از پاها جیعقب رفت، سرم گ میپا
بود و  میهایتمام بدبخت یروبرو شوم که بان یستم با کسخوا یتوانستم، نم ینم

 سوزاند.  یرودرروشدن با او آخرتم را م
. دستتتش را آمد یآمد، اقدر خستتته به نظر م رونیعصتتا زنان از خانه ب یب یب

آمد. ستترش را که باال آورد مرا  نییدو پله پا ینرده ها گذاشتتت و به ستتخت یرو
رفتن داشتتتم نه توان وارد شتتدن.  یرد، نه پااند لحظه فقا نگاهم ک ی. برادید

 دو قدم جلو آمد. یب یدر افتاد و در کم کم جلو آمد. ب یآرام دستم از رو
 . دینرو خورش-

شکها سوزش را حس کردم،  یبود، نه عقده ا اریاخت یب میا از دلم باز کرد و نه 
 شیقدم جلو رفتم که صتتدا کیکرد. پشتتت به در کردم و  سیفقا گونه ام را خ

 . دیچیپ
 گردنت دارم نرو.  یاگه حق-
م در قلب یزد برو و کستت یم ادیدر ذهنم فر یشتتد، کستت خکوبیم نیبه زم میپا
 گفت نرو.  یم
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و در را باز کردم و  دمیرا بندآورد. ارخ میاش اشتتکها هیدردناو گر یصتتتدا
 نگاهش کردم.

 .یب یتونم ب ینم-
 نیخورد با آخر یم چیها پ زهیستتنگر یرو شیزد و پا یکه عصتتا م نطوریهم

 توانست جلو آمد. یکه م یسرعت
 به خاطر من، اون اشم به راهته.  ،یتون یم-
 کردم.  هیو گر دمیخند دم،یخند اریاخت یب

 کرد. رونیاون من رو ب-
 . ضهیمر-

که  یا یاز سرنوشتم، از بهمن، از قاض ،یسنگ شد، تمام خشمم از زندگ قلبم
 زدم  ادیال آمد. فربا کبارهیرا به من نداد  عادمیم
 رو سوزوند.  میزندگ ،یب یحقشه، حقشه ب-
س ریدر گ یکه به لبه  لچریو یارخها دنید با  یهولش م یکرده بود و انگار ک

 زبانم بند آمد. دیایب رونیداد تا از خانه ب
 لچریو دنیانگار رد نگاهم را گرفت که ستتر ارخاند ستتمت خانه. با د یب یب

سمت من شت  ستم خ ینم یعقب رفته بودم ول گریقدم د کیه ک یدوباره برگ وا
 و بروم.  نمشیخواستم بب یدر بسته شود، م

 تو. ایب ده،یصداتو شن د،یخورش-
 میبفهمم پا به بار گذاشتتتم. جلو که آمد پاها نکهیارخ که آزاد شتتتد بدون ا

 یم دیبخواهم جلو رفتم. با نکهیمن بدون ا ستادیا لچریشد. و نیزم خکوبیم
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ت گف یکردم و به من م ینگاه م شیتو اشتتمها کیاز نزد کباری دیاب دمش،ید
 بهمن کرد؟ یارا؟ ارا مرا طعمه 

ها  ها یمحکمتر رو میپا نه اشتتک ها خورد،  نه  شیستتنگ در قلبم نفوذ کرد و 
 افتاده بود.  لچریو یدسته  یجان رو یکه ب ییدستها

 شدم زمزمه کرد.  یکه رد م یب یکنار ب از
 .باشه ایآدم دن نیاگه بدتر یحت راس،یآق پدر گ دیخورش-

 .ستادمیرا بستم و ا میاشمها یا لحظه
شم یسع شت یکردم خ هم  قیباال آمده بود آرام کنم. نفس عم میلبها که تا پ

 کردند. یشکوفه ها خاطراتم را زنده م یبو ینداشت وقت یریتاث
اش  یسرد دم،یاروو خورده اش را د یلرزش دستها دمیپله ها که رس یجلو

غم داشت،  شیباال آمد، اشمها میفاصله هم حس کردم. اشمها نیرا از هم
 حسرت داشت. قلبم غم داشت، حسرت داشت. 

ه ک یدپوشتتی. زن ستتپدمیرا از پله باال کشتتدور نرده گره خورد و خودم  دستتتم
 بود عقب رفت، جلو رفتم.  ستادهیپشتش ا

شتتده بود و همان هم کم  شیو نگاهش کردم، موها ستتتادمیپله ا نیآخر یرو
 بود. دیسف اه،یاز س شتریب

 دیکشتت یم راههیخودش به ب انیدور اشتتمش که قطرات اشتتک را م یاروکها
 نیترسم را از ب دنشی. ددمشید یدلم را نلرزاند. قلبم هر لحظه قرصتر شد وقت

با فر نیبرد، ا که بترستتم  ناتوان تر از آن بود  تک. ق دیبه من بگو ادشیمرد  ا
 از سر فلج بودن که از سر کواک بودنش بود.  نه شیناتوان
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نبود که از ترستتش  ییمرد بابا نیکردم. ا صتتورتش را با دقت نگاه یایزوا تمام
من بزرگ  ایاو کواک شده بود  ای شد،یماند و قلبم مچاله م یحرف در دهانم م

 آمد.  یکه انقدر به نظرم ناتوان م
 درآورد. که مرا به زانو یمرد یزانو زدم، جلو شیجلو

 سالم.-
اشک از اشمش راه گرفت. قطره اشک را دنبال کردم  یپلک زد و قطره ا آهسته

 تا در خم اانه اش گم شد.
 مسن جلو آمد. پرستار

 بمونن.  رونیهوا ب نیتو ا ستیداخک، براشون خوب ن دیاریب فیتشر-
 نیکه مربوط به او بود خشمگ یبودم، از هر کس یو همه کس عصب زیهمه ا از

 بودم. 
 ون. روش دیپتو بنداز هی دیتون یم دیمونم، اگر نگرانشون هست ینم ادیمن ز-

 وارد خانه شد.  عیپرخاشگرانه بود که دو قدم عقب رفت و سر لحنم
صندل یدو نفره  زیسمت م به شک یبالکن رفتم و  ست یم شتم و را ب یکیپال ردا

 گذاشتم و نشستم.  شیدرست روبرو
نگاهش را  کیبرداشتتته نشتتد، اقدر حستترت  میاز رو یلحظه ا شیاشتتمها

 نشد.  بمیو نص دمیکش
 در اشمش دوختم.  اشم

 . ینگاهم کن یتون یبهتر م نطوریا یبهرام یخب، آقا-
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باز هم نگاهش را قطع نکرد. بغض خفه کننده  یول دیاشتتمش لرز مردمک
از حرفم. پر از  زیرا خش انداخته بود و من احستتاس کردم تا گلو لبر میصتتدا

بود، بهمن گ*ن*ا*هکار  نیکه ستتتالها خفه اش کرده بودم. حق با مب یادیفر
 یستفره  دینشتستته بود و من با اشتمم یجلو میهایتمام بدبخت کیدل یبود ول

 بفهمد با من اکار کرده.  دیکردم شا یباز م گرید کباریرا  خاطراتم
 آمد.  یکه پله باال م دمیرا شن یب یسست ب یقدمها یصدا

  د؟یتونم خواهش کنم ما رو تنها بذار یم یب یب-
 نشست.  یصندل یدو نفره رفت و رو زیبه سمت م یب یب

 وخت حالش بد نشه. هی نمیشیندارم. م یمن که باهاتون کار-
باره رو به او کردم. ارا نگاهش را قطع نم الیخ یب  نفس یکرد تا لحظه ا یدو

 بکشم؟ 
 بابا ندارم؟  دمیفهم یاز ک یدون یم-

را نشتتانش دادم،  ریشتتد، برگشتتتم ستتمت بار و درخت پ میجفت لبها شنگاه
 بزرگ شدم.  شیشاخه ها یکه رو یدرخت

م و دست و پا نییاون درخت افتادم پا یشاخه  یشش سالم بود و از رو یوقت-
 شکست.
درخت ترو خورده از  یرو شیستتمتش و نگاهش کردم. اشتتمها برگشتتتم

 یرو دیسمتش که نگاهش ارخ خم شدم یعمر افت شده بود. کم یسالها
 .میاشمها
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شت هی ادته؟ی- صدات زدم، دا شاخه بود و  ستم به   ،یشدیاز همونجا رد م ید
 کردم و هیگر ،یومدیجلو ن یول یستتتادیو همونجا ا یو نگاهم کرد یبرگشتتت

 . نیو آخر افتادم زم یومدیالتماست کردم و جلو ن ،یومدیجلو ن
 به نگاهش دوختم. قیرا دق میاشمها

و جلو  یدیمظلومم رو د ی هیخوردن و گر نیدستتت و پام شتتکستتت و تو زم-
 .یومدین

 انداخت و به خانه برگشت.  شیشانه ها یبا پتو وارد شد و آن را رو پرستار
  ؟یگفت یا ادتهی-

 بست و از من رو گرفت.  اشم
 نه، من رو نگاه کن، نگاهت رو ندزد.-
ست یکنجکاو نگاهم کرد، او هم نم یب یب ستگ کی یارا برا دان ه س یشک

به  نگفتم جزکس  چیوقت نگفتم، به ه چیروز تب کردم و بابا را صتتدا زدم. ه
 .ریهمان درخت پ

باه یوقت یصتتتدات نزنم، گفت گهید یحقته، گفت یگفت- کنم  یم یکار اشتتت
  ادته؟یتاوانش رو پس بدم، 

 با منتا امروز  یهفت سالگ انیهذ ینکرد، هجوم اشکش مهم نبود وقت نگاهم
 مانده بود.

 کنم، ارا؟  یسوال ساده شروع م هیبا  ،یبهرام یحاال وقت تاوانه آقا
 خورد و عقب رفت.  میبه پشت پا یو صندل ستادمیا

 منم.  یبرات بهتر باشه، برا ینطوریا دیشا ،یحرف بزن یتون ینبود نم ادمی-
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 ... یخواست حرف بزند، جواب بدهد ول یخواست، دلم م یسکوت نم دلم
 .یسارا مرد و تو من رو مسئولش دونست-

 درختان نگاه کردم. یطرف بار و به رجها دمیارخ
 بود؟  یوسا ا نیگ*ن*ا*ه من ا یدیوقت از خودت نپرس چیه-

د بو ریبلند بار جمع شتتده بود. شتتب بار م ک روزش دلگ هیپا یاراغها تمام
 حتمًا.

تا پونزده ستتتال یاز من ،یانتقامت رو از من گرفت- که کنار قبر ستتتارا  یگکه 
 . شدهیبچه دار م دیبوده و نبا ضیدونستم سارا مر ینم یحت دمیحرفهات رو شن

 هیکبود ت دهینقطه به نقطه پر دشیزنگ زده که رنگ ستتف یو به نرده  دمیارخ
شتم، انقدر ز شتم فقا حرف دا سرت ندا شتم، ح ا که اگر ت ادیزدم. بغض ندا

 . شدیگفتم تمام نم یصبح م
شمها شده بود و  شیا شمش م کیسرخ  شدم و زل زدم  ی. کمدیپر یا خم 

 .شیبه اشمها
 یضیکه مر یکرد ی. اگر باور میدیوقت خودت نفهم چیه ،یبود ضیتو مر-

 شدم.  یمن انقدر با عقده بزرگ نم دیمشاور شا هی شیپ یرفت یو م
 .دیرا گز لبش

 یده دارزن مر هیاز  یکه فکر کرد یبود ؟ینبود ضینه؟ مر یبگ یخوا یم-
بچه دار شتتتدنش  یاصتتل ی زهیکه مطمئنم انگ ییاز ستتتارا ؛یریگ یانتقام م

 عشقش به تو بوده.
 بود.  اریاخت یدرشت شد، خنده ام ب شیاشمها
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شق رو نم یوقت معن چیتو ه- ز ا یگفت ،یفهم یو نه م یدینه فهم ،یفهم یع
 یهمف یوقت نم چیبچه دار شدن؛ ه یهمون سال اول شروع کرد به تالش برا

 کرده رو فقا به یباهاشون زندگ یرو که روز یکه پدر و مادر و تمام کسان یزن
 تونه فداکار باشه.  یذاره اقدر م ینفر کنار م کیعشق 

 بار یخواندند تنها صدا یم یکه هر ازگاه ییگنجشکها یشدم، صدا ساکت
 بود. 

 یمخانواده  کیبا تو رو خواستتت، اون  شیزندگ یستتارا به عشتتق تو ثمره -
خانواده اش  یکه جا یکه مال خودش باشتته، خانواده ا یخواستتت، خانواده ا

 رو پر کنه. 
 کرد.  یزده بود نگاهم م رونیکه انگار از حدقه ب ییهمان اشمها با
که امروز  دیبه ذهنت هم نرستت یارا درکش انقدر برات ستتخت بود؟ ارا حت-
  ؟یبا تعجب نگاهم نکن نطوریا

 تکان خورد. یبه سخت شیدقه نشست و لبهادر ح شیآرام اشمها آرام
 س... سا...-

 و نشستم.  دمینرده کش یرا جلو یصندل
شقت بود، به خاطر تو از همه  ؟یسارا ا- ستگ یسارا عا شت و  هاشیواب گذ

 اگر بهاش جونش باشه.  یخانواده حت هیخواست،  زیا کیفقا 
 شدم. رهیکه نور نداشت خ شیاشمها به
با خودش د - بت  نیبا از ب ،یراستتتت گفت ،یفن کردآرزوش رو  ثا بردن من 

 نداشته.  ییتو معنا یسارا برا یآرزو یکرد
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 یم میآوردم، ارا صتتدا یارا نفس کم م ستتتین یاگر حستت ستتت،یمهم ن اگر
 شکست؟

 تونم مامان صداش کنم.  ینم یحت ؟یدقت کرد-
 میرو شتتتد. از جا رویاستتم مامان به قلبم انگ زد، وجودم ز یعقده  کبارهی

  دمیپر
 ارا؟  یدون یوقت نتونستم به سارا بگم مامان م چیگوش کن، من ه-

 سرش را برگردانم و اانه اش را رها نکردم. نباریاز من رو گرفت و ا دوباره
ندارم.  داشته باشم و یتونستم مادر یبفهمم م ینتونستم بگم اون تو نذاشت-

ته باشم، غم نداشتن حسرت داشتن اون رو داش نکهیا یهر شب، هر روز به جا
  ؟یفهم یرو م نیپدر داغونم کرد، ا

 . دیرس یباال ناتوان به نظر م نی. اقدر از استادمیاش را رها کردم و ا اانه
 دونم.  یم ستیبرات مهم ن-
 .دمیکرد. بلند خند یسر بلند کرد، انگار التماسم م کبارهی

 ؟که نتونم برگردم ییجا میحاال مهم شدم؟ حاال که فرستاد-
 .ستادمیا شیو جلو دمیخودم ارخ دور

ن مرده، م هیم ک  یخواستتت ینه اونطور که تو م یخوب نگاه کن، برگشتتتم ول-
 سرپا موندم. 

 شدم و تو گوشش زمزمه کردم. خم
ست- ش یتو نتون ست یمن رو بک ست؛ نتون ن رو کنار م یهمونطور که بهمن نتون

 . ینتونست ،یبهرام یآقا یسارا اال کن
 آمدم.  نییپله پا کی شدم و بلند
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 یکه اونطور که خواستتت ییرو گذروندم، روزها ییدونه اه روزها یم یب یب-
 ...یمرگ کردم، ول یآرزو

 ام. نهیس یزدم رو مشت
 من زنده شدم.  شه،یاگر مرده باشه هم زنده م یزن بخواد، حت هیقلب  یوقت-
 جمع شد. دنمید یبرا شیآمدم و اشمها نییپا گرید یپله  کی

 یاز ستتر ب یب یب ،یبودند، واال االن تنها نبود فیضتتع شتتهیشتتمهات هما-
 . ومدمیحرف زدن نم یموند، من برا ینم شتیپ تیکس

 حسش نکردم.  یکرد، حت سیخش برداشت و اشک گونه ام را خ بغضم
رو  میتو زندگ ،یبه من نگاه کن، تو نه تنها پدرم بلکه مادرم رو هم از من گرفت-

 . یخراب کرد
 آمدم و نفس نفس زدنش را تماشا کردم. نییرا هم پا سوم ی پله

 به اسم محبت، عاطفه. ییزهایا هیکمه،  ییزهایا هیتو وجودت -
کردم که امروز پر از  یزدم انقدر ستتکوت نم یحرف م دیکاش اون روز که با 

 و حسرت باشم.  هیبغض و گر
 افتادم نیزم یها سرخوردم و دو زانو رو زهیسنگر یرو
کرد، کاش تو  یمامان رفته بودم، کاش من رو انتخاب نم یمن به جا کاش-

 .یکردیانتخابم م
 زدم ادیها خورد و فر زهیسنگ ر یرو میمشتها .ختمیهق زدم، شکستم و فرو ر
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بود اندبار صدات زدم؟ من...  اهیتو اون روزها که برام م ک شب س یدون یم-
 یستتتت رود کباری یکه حت یمنقاتک زنتم،  یکه گفت یبرو، من یکه گفت یمن

 بارها و بارها صدات زدم.  یاسمم رو صدا نزد یحت کباری ،یدیسرم نکش
تنه اش، درد تا  یرو دمیطرف درخت و محکم با مشت کوب دمیشدم و دو بلند

 شد.  دهیشانه ام کش
زدم و  ادیزدم، انقدر استتمت رو فر یصتتدات نزنم ول یدرخت گفت نیهم ریز-

 ت کردم. که دفن یجواب نداد
داشتتت که شتتانه  یتی. اه اهمستتتادمیپله ها ا یو جلو دمیرا جلو کشتت میپاها

 عیرس یاش از نفس تنگ نهیداشت که س یتیاه اهم د؟یلرز یم هیاز گر شیها
 شد؟یم نییباال و پا

ساله حت یدون یم- سمت رو ن یاند  سمت رو  یدون یم اوردم؟یا داِر بردن ا
 تونم بابا صدات کنم. ینم گهید یحت ؟یهم به دلم گذاشت

 زدم به نرده و خم شدم. انگ
 نه اسمت.  اد،یب ادتینه  گهیقلبم رو مهر زدم، لبهام رو به هم دوختم که د-
ساژ م شیشانه ها یب یب شکها یرا ما سر یرو شیداد، ا  ختیر یاش م یرو

 ینتواند جلو یدانست انقدر سکوت کرده ام که حاال کس یزد، م یدم نم یول
 .ردیبگرا  ادمیفر

 و کبارهیآنچنان  اهیستت یابرها د،یدفعه آستتمان غر کیقدم عقب رفتم و  کی
رعد و برق  یدر خودم جمع شتتدم. صتتدا دهیهجوم آوردند که ترستت یناگهان

آق  " دیچیرعد در گوشم پ یصدا انیم یب یب یدوخت. صدا نیرا به زم میپاها
 نگاهش کردم. دهی. ترسدی" دلم لرزراستیپدر گ
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  .شمیدونستم آق م یم نکهیا یبرا نمت،یوقت بب چیاست هخو یدلم نم-
 سر تکان داد، پرستار به بالکن آمد. عیسر

 ببرمتون تو خونه. دیبا-
 را بلند کردم. میهم سر تکان داد، صدا باز
قول  ،ینیب یمن رو نم گهید یببخش که برخالف خواستتته ات برگشتتتم ول -
 . دمیم

 یاکه برگه یباد یصدا انیرا از م فشیضع یحرکت نکرده بودم که صدا هنوز
 .دمیر*ق*صاند شن یرا در هوا م

 ...ی... میم-
 شدم، تکرار کرد. کیو نزد برگشتم

 ...ی... میم-
 سر تکان دادم. کالفه

   ؟یا یم-
 عا...عا...-
 یدانست سرنوشت یدانست، خوب م یپس م اورد،یرا ب عادیخواست اسم م یم

 از من گرفت. فکم منقبض شد.را  ییزهایرقم زد اه ا میکه برا
  ؟یا عادیم-
 لب زد  ینگاه کردم، به سخت شیکش آمدن لبها به
 ...ی... گیم-

 و کالفه نگاهش کردم. میموها یالبالزدم  انگ
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 .شیر-
 دهد؟  یکرد به من دلدار یکردم. سعنگاهش مبهوت

  رم؟یگ یرو م عادیم-
سع یکم شیزد و لبها پلک شت  سر یم یکش آمد. دا سفره کرد ح  یتم را از 

 وقت بابا نشد چیکه ه یکرد مرد یم یخاطرات جدا کند، داشت پدر
 را باال گرفتم. سرم

 دونم.  یم-
 انیاز قلبم که جا ماند م یقلبم... وا یمحکم دور شدم ول یو با قدمها برگشتم

 خفه شده بود. روزشیپرتوان د یکه در دستها یخاطرات یسفره 
 را بستم؛ زمزمه کردم اهمیدر، دفتر خاطرات س یصداآمدم با  رونیدر که ب از
سرگذشتت رو خاو کن و دوباره سرنوشتت رو  یبقچه  د،یکن خورش یزندگ-

 . سیبنو
 نهیزده بود و دستتت به ستت هیتک نیکه ستتر کواه به ماشتت نیبه مب قینفس عم با

 خودم نجوا کردم. یکرد رفتم و تا برسم برا ینگاهم م
 نیبلند شتتتدن زنده شتتتدنه. اگر امروز زم یول ستتتت،یخوردن مرگ ن نیزم-

 .دیفردا رو خودت بساز خورش ،یشیفردا زنده م یخورد
×××× 

 نیب عادی. ممیآمد نییتاالر پا یگذاشتتتم و از پله ها نیدستتتم را در دستتت مب
شاخه  یبلند یزهایم سف دهیارک یکه با دو  یود مشده ب نییبلند تز دیو گلدان 

رد و با ک ینگاه م دشیسف راهنیپ ینهایبه ا یگاه کهیدر حال انیو پرن دیارخ
 . دیدو یم عادیکرد دنبال م یکواکش آنها را مرتب م یدستها
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 ی. موهادیدرخشتت یم یدر کت و ستترمه ا عادی. ممیستتتادیآخر ا یپله  یرو
.  طبق دیدرخش یم یاز شاد اهشیس یرا رو به باال داده بود و اشمها اهشیس

 یتوجهش را جلب م یزیشده بود هر ا بشینص نیکه از معاشرت با مب یعادت
 رفت.   یباال م شیابرو کیکرد 
 را گرفتم. نیمب یبازو

 پسر منه؟  نیا-
 گره خورده بود نوازش کرد.  شیرا که دور بازو دستم

 پسر ماست.-
 .دیدو یشش ساله م انیبا پرن شیکردم، اشمها نگاهش

 شد.  میحسود ا،یعاشق دخترت-
 دستم فشرد.  یرا روو دستش  دیخند بلند

 کنم. یحاشا نم-
ستم را از ز قهرگونه ش رید ستش ک سها میو رو دمید را  شیرا برگرداندم. هرم نف

 گردنم حس کردم. یرو
ازم  یزیا ی. اگر نباشتتیوجودم یتو معنا یافتخارمه ول عادیاون عشتتقمه، م-

 افتخار کنه.  یبه کس ایباشه  یمونه که بخواد عاشق کس ینم
 یا منجو یوقت شد،یم کمینزد یگرفت وقت یدور نفسم م یسالها هم م ک هنوز

 داد.  یزن بودن م یدور از لقب دکتر و خانم مهندس به من معنا یکرد، وقت
 شده نگاهش کردم. زیر یو با اشمها برگشتم

 باور کنم؟ -
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نشتتستتت. واقعًا غرور را در  عادیم یرو نباریو نگاهش ا دیکشتت یقیعم نفس
 .دمیاشمانش را د

شجو- سرم دان سته  هیشده،  یپزشک یپ سر ک هیگک دارم و  یدختر م ک د ه هم
  ؟یباور کن یخوا یو قلبم رنگ داده، نم یبه زندگ

 دیدرخشتت یم شینگاه کردم. اشتتمها عادیدادم و به م هیتک شیرا به بازو ستترم
 .دمید یم یرا به خوب شیمِن مادر غم اشمها یول
تنها پستترشتته و اون از الو  یقبولامروز جشتتن  ومد،یبد کرد ن یلیبهمن خ-

 . ادینم رونیخودش ب
 تکان خورد و سرم را برداشتم. شیبازو قشینفس عم با
 از الو یبهمن موقع ومد،یم عادیستتر م ییمعلوم نبود اه بال یاگر تو نبود-

 یاون وقت جون م دن،یاز قاتک پدرش بهش م یستتر نخ هیکه  ادیخودش در م
 کنه. یو حرکت م رهیگ

ش عادیکت م نییپا انیپرن سمتش و جلو عادیو م دیرا ک شت  ست. ن شیبرگ ش
ا ر یستتخت یلیخ یپر کرد، هراند پستترم روزها یلبخندشتتان قلبم را از شتتاد

 تلخ را پشت سر گذاشته. یخوشحال بودم که امروز آن روزها یگذرانده بود ول
 تونستتت یاگر م ره،یرو بگ عادیکرد که حضتتانت م یاگر بهمن پول نزول نم-
ه، شتت یقربان یخستترو یکه وستتطش آقا فتادیلها رو پس بده اون دعوا راه نمپو

 هم ظلم کرد.  عادیخوره و ناخواسته به م یخودش رو م یبهمن اوب کارها
رو از بهمن  عادیم یکه تو هر فرصتتت یممنون باشتت یاز خانم خستترو دیباز با-

صب هیبا  عادیتو. واال م شیدور کرد و آوردش پ سرده و ع جا کارش به ک یپدر اف
 خدا عالمه.  دیکش یم
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سرم پدر یمن برا مرد سارا دفنش یکرد، آنچنان که نه تنها در پدر یپ  که کنار 
 کردنش گوش فلک را کر کرده بود.  یپدر یو نه در بهمن که ادعا دمیکردم د

 یکنباور ن دیبزرگ شد، شا یکه تو مردش بود یسقف ریز عادیخوشحالم که م-
 توئه.  هیبهمن باشه شب هیشب نکهیز اا شتریب عادیم یول

 انیم شیرفته بود باال و انگشتتتها شیابرو کیکه  عادیستتمت م دیارخ ستترم
صتتبور بودن را خوب  یکالفه اش کرده بود ول انیگره خورده بود،  پرن شیموها

 بلد بود. 
  گرفته. ادیابرو باال دادن رو از تو  هیموها و  نیانگ زدن ب نینگاهش کن، ا-

 ی. دستتتم را رودمیبلند خند یرا باال داد  با صتتدا شیابرو کیناخوداگاه  یوقت
 گذاشتم. شیابرو

 عالمت استفهام رو.  نیا نییبده پا-
 زدم ادیجمله ام کامک نشده بود که سرم پرت شد، در جا فر هنوز

 آرزو؟ یشیتو آدم نم-
حد ممکن جلو آمده  نیاز خودش اشمم به شکمش که تا آخر شیو پ برگشتم

 بود افتاد. 
 ؟یقورت داد کیف ای یتو حامله ا-

 .دیشکمش کش یو با ناز دستش را رو دیخند
 . یدوقلو داشته باش یدونم آرزو داشت یم اد،یاشمات درب-

 به بهروز کردم. رو
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 دنیدوقلو داشتن و حامله شدن و خند یزنت متوهمه، بعد از دو تا بچه آرزو-
 . ادیآدم متوهم برم هیفقا از 

 دستش را پشت پسر و دخترش گذاشت و خم شد. بهروز
 . دیکن یباز انیبا پرن دیبر دییبدو-

 بهروز رو به من کرد.  دند،یدو نییها از پله ها پا بچه
 د،یشتتیده بار فارر م یبچه روز هیکه با  یامروز یتوانش رو داره، شتتما زنها-

 دونه ست.  هیآرزو 
 را گرفت و در دست هم گذاشت. شانیدستها نیمب
بزنه تو ستتر زنم هربار بچه  گهیبار د هیاگر زنت  یخدا به هم ببخشتتتتون ول-

 .ینگفت یخورن، گفتم که نگ یم یتو سر هی یکی نمیهات رو بب
 گرفت و به آرزو نگاه کرد.  یمتفکر یاهره  بهروز

عادتت  نیشتتوهرت قاتک نشتتن بهتره دستتتت از ا ایبرادرت  یخوا یاگر م-
 . یبردار
 .دیباد کرده بود خند یه در اثر باردارک ییبا لبها آرزو

 لذت بخشه به خدا. یلیخ-
 یشتتکم آرزو ول ینگاهش ستتر خورد رو ی. لحظه استتتادیا مانیشتتهره روبرو

 خودش را جمع کرد عیسر
 جمعتون جمعه. -

 رفتم و ب*ر*لش کردم. نییآخر را پا ی پله
 قربونت برم. یخوش اومد-
 . زمیممنون عز-
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 ه کردم.بسته نگا نیبار آذ به
 کجاست؟  حانهیپس ر-

 . دیکش یقیعم نفس
خواست مزاحمت بشه با من تماس  یموند، نم ششیحال سپهر خوب نبود پ-

 کنم. یگرفت و خواست ازت عذرخواه
 صبور انقدر دردناو نبود. یرا با افسوس تکان دادم، کاش قسمت آدمها سرم

 کمرشه؟ -
 نگاهم کرد و دستم را گرفت.  نیغمگ

 کنم حاال حاالها سرپا بشه.  یکه اون کرده فکر نم یبا تصادف همه جاشه،-
را  گریو همد دندیدو یم زهایم ریبچه ها که ز یرا فشتتار دادم و به باز دستتتش

 ترساندند نگاه کردم. یم
 .شهیدونم سپهر هم خوب م یصبوره، م حانهیر-
سپهر تا  دهیعمک آخر حتمًا جواب م نیدکتر گفته ا- ونه ت یم گهیسال د کیو 

 خودش راه بره.  یرو پا
 سمتش.  دمیارخ یخوشحال با
 واقعًا؟ -

 نگاه کرد.  شدیم کیرا تکان داد و به شهروز که نزد سرش
 رفته بودن دکتر.  شبیآره، د-

 بود. یاز سر آسودگ قمیعم نفس
 خدا رو شکر. -
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د، را گرفته بو شیشده بود و انگار توان پاها خکوبیبچه ها م یشهروز رو نگاه
 . آهسته گفتمدیگز یکرد و لب م یهره نگاهش مش
  ؟یکن کاریا یخوا یخودت م-

 باال انداخت.  شانه
کس رو نداشتتته باشتته و نوزاد  چیکه ه یکردن بچه ا دایپ م،یهنوز که تو نوبت-

 هم باشه سخته. 
شهره نبا بغض سهم  سرت دینبا شد،یم نیا دیکرده نگاهش کردم. واقعًا   در ح

 آرام بود. شیداماند. ص یبچه م کی
ست  یگرفتم و م یاز من بود طالقم رو م رادیاگر ا- شق بچه  شهروز عا رفتم، 
. میشتتیفقا با هم بچه دار نم م،یکدوم مشتتکک ندار چیکه ه نهیمشتتکک ا یول

بار پ یکی یرو بخوا قتشیحق دادم که حرفم تموم نشتتتده  ییجدا شتتنهادیدو
 خونه رو تو سرم خورد کنه.  کیبود کک وسا کینزد

 اخم نگاهش کردم. با
 شهروز عاشقته. ؟یا وونهید-

 قلبم را به درد آورد.  شیحلقه زده در اشمها اشک
 نطوریدونم، منهم هم یم-

 شانه اش گذاشتم. یرا رو دستم
 .دمیرو بهت قول م نیا شه،یدرست م زیهمه ا یبه زود-

د. نرا بلند کرد تا توجهم را جلب ک شیکه عصتتتا دمیرا د یب یاز آنطرف بار ب
 .دیکه شدم خند کشیپاتند کردم. نزد یب یگفتم و به سمت ب یدیببخش

  ؟یب یجونم ب-
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 .نمشیبب ادیتنگ شده، بگو ب دهیدلم واسه اون ورپر-
شتم شهره و بهروز ا نیسمت آرزو که کنار مب برگ ش ستادهیو  سرخو  یبود و با 

 . دیخند یم
 . گمیبهش م-
 گذاشت.  شیپا یاش را رو یبزرگ مشک فیک
 به آوردم، ه*و*س کرده بود بچه. یبراش مربا-

 .دمیخند بلند
 انقدر خودت رو به زحمت ننداز. ،یب یکنه ب یخودش رو لوس م-
اروو نازو به نظر  انیکه حاال م ییگذاشتتت و با لبها یصتتندل یرا رو فشیک
 لب زد دیرس یم
 . ادیاز دستم برم نیندارم مادر، هم یمن که کار-

 .ختیبه قلبم ر یادپسرم ش یمردانه  یصدا
شب برا نیا دیشما تنها کارت با- شه که روز و  ون، ج یب یب یمن دعا کن یبا

 . رمیمادرم باال بگ یتونم سرم رو جلو یشماست که من م یبا دعا
ستش س د شد و گونه ام را ب*و* شانه ام حلقه کرد و خم  . به قامت دیرا دور 

 بلندش نگاه کردم و لذت بردم. 
 کرد زمزمه

 . شما جداست یدعاها و محبتهاسهم -
 .دمیاش را ب*و*س یشانیرا پشت سرش گذاشتم، خم شد و پ دستم

 کنم.  یبهت افتخار م-
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 بلند شد.  نیمب یصدا
  ؟یارائه بد یاز خودت ندار یچیه ؟یکرد دیباز تو از من تقل-
قت و چیجوان بود که ه نیمب یاز آن عادتها نهمیبا لبخند نگاهش کرد، ا عادیم

 . دیخند ید نمبلن
 آزار مادر من ممنوع.-
 . عادیم یشانه  یزد رو نیمب
 به گوش سرباز.-
 .ستادیپا جفت کرد و خبردار ا عادیم
 بله قربان. -

ه خان یکواک و باصتتفا اطیح انیم ،یدر همان ده ستتالگ عاد،یبا م نیمب یباز
روز ام کرد و تا نیمب یرا دلبستتته  عادیشتتروع کرد و م نیکه مب یمان، همان باز

 ادامه داشت.
 شدند.  کیبود نزد دهیکه تا آن لحظه رس یشهره و آرزو و بهروز و هر کس 

شروع به راه  نیمب شت کمرش قالب کرد و  ستانش را پ م ک فرماندهان جنگ د
 د. بو ستادهیخبردار ا عادیو م شدیم دهیکوب نیزم یرو شیرفتن کرد. پاها

 که دمیستترش کشتت یت. دستتتم را رورا گرف راهنمیکنارم آمد و دامن پ انیپرن
 .دیسرش را عقب کش

 . یمامان شهیموهام خراب  م-
 در گوشم گفت  شهره

 .نیحاال بب شه،یاز اون وروجکها م نیا-
 را تکان دادم. سرم
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 . کنهیدرستش م نیمب یدونم، ول یم-
 . دیچیدر بار پ نیمب یصدا

 ممنوع. یدیناام-
 اطاعت قربان.-
 دوباره بلند شد. نیمب یدالذت نگاهشان کردم، ص با
 عدم تالش ممنوع.-
 اطاعت قربان. -

 دمینشست. دست آرزو گونه ام را پاو کرد و تازه فهم یبه قلبم م عادمیم یصدا
اشتتکم از ستتِر لذِت داشتتتن دو مرد  نباریا یول زم،یر یبعد از ستتالها اشتتک م

 ام بود.  یزندگ
 ازدواج بدون عشق و شناخت ممنوع. -
 اطاعت قربان.-

 را بلند کردم. میرفتم و صدا نیبه سمت مب آرام
 ممنوع.  یخستگ-
 محکم به هم خورد.  شیو پاها دیبا لبخند به سمتم ارخ عادیم
 اطاعت فرمانده. -

 را باال داد. شیابرو کی نیمب د،یچیخنده در بار پ یصدا
 من قربانم مادرتون فرمانده؟ -
 . دیدوباره پاکوب عادیم
 روح و قلب منه. ی، مادرم فرمانده با اجازه بله قربان-
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 یرفتم و دستم را رو عادیآزاد شد. به سمت م نیمب یاشکم سر خورد، شانه ها
ش ش هایسخت یب*ر*لم کرد حس کردم همه  ی. وقتدمیگونه اش ک  ند،دیپر ک

 شان. هیسا یخاطراتشان، حت یحت
 گوشم زمزمه کرد  کنار

 ... یر شما نبودمامان. اگ یوقت ازم آزرده نش چیه دمیقول م-
 گذاشتم. شیلبها یفاصله گرفتم و دستم را رو عیسر

 نگو.-
س لبخند شتانم را ب*و* سر انگ شد و لبهادیزد و  ام  یشانیپ یکه رو شی. خم 

 را بستم و آرزو کردم خوشبخت شود.  مینشست اشمها
 بلند بود که زمزمه کرد  میصدا انگار

 کنم. یم یسع-
 .ختمیرا به هم ر شیو موها دمیخند

 بگو اطاعت. -
 عادینگاه کردم که با لبخند حرکت م نیرفت و من به مب شیموها یالبال دستش

 کرد.  یرا نگاه م
 . دیچیپ عادیمحکم م یصدا

 .یو شاد یتا ابد خوشبخت-
 ما را شگفت زده کرد. یکواک همه  انیپرن یصدا نباریا و
 اطاعت قربان.-

 که از فردا طلوع کرد. یمنم، زن نیو ا
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خاو کرده بود، فردا ییدافر لب امروزش را  مام ام ییکه ق  انیرا م دشیکه ت
سرخورده آرزوها سته و  ستان امروز به هق هق انداختند و خ تاولزده اش را  ید

 . وقت سپرد چیبه دست ه
پا یکه در شتتتب طلوع کرد. شتتب یمنم، زن نیا و آخر تمام  ینقطه  انشیکه 

 شد.  میدردها
 دیاگر قرار به خورشتت دمیا به من آموخت و من فهمر ییروشتتنا یکه معنا یشتتب

 ییروشتتنا دیخورشتت تیرا رنگ نور بزنم که خاصتت میشتتبها دیبودن استتت با
 .ستیکیبه قلب تار دنیبخش

 که فردا و در شب طلوع کرد.  یمنم، زن نیا و
نا یمن نا یُمردن را خوب م یکه مع  گریکنم و د یفردا را لمس م یدانم، مع
 بافته ام.  یروشن عادیام م یندگز یتمام شبها یبرا
دانم اگر امروز غروب کردم، فردا دگر بار خواهد آمد و من با قدرت  یکه م یمن
 طلوع خواهم کرد.  یکیدر تار دیخورش کی
 .شومیاگر امروز روز مرگ است، فردا زنده م دانمیم 
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