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 نیدوپام"
 خالصه:

 یاز زندگ ییآبرو یهمسرش با ب یمیداشتن دوست صم یبهشت برا

 ....شهیطرد م

 
 م یت  ی که برا  یخوب  ی ها  ی ممنونم بابت تمام انرژو در آخر   -

  .د یفرستاد

تکان داد و دسته ساک   ی اش که تهش نقطه رفت، سر  جمله

  کن یباز  کیکه    ییفشرد و از خبرنگار ها  شیپنجه ها   نیرا ب

  را دوره کرده  گرید

و    یبلند بود. تمام تنش از خستگ  شی دور شد. گام ها  بودند

حس برد و صدر جدول   ی. ولدکر یدرد م  دنیدو  قهیآن نود دق

   ...شی و درد عضله ها  یبه خستگ  دیچرب یرا تصاحب کردند م
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با خنده   رقصدندی و م  زدندیکه وسط اتوبوس م  ییبچه ها  نیب  از

چسباند    ی فرود آمد و سرش را  به پشت  یصندل  ی گذشت و رو

   .پلک خواباند یو با خستگ

  ی لبخند کوچک.  گرفتندیم  لمیو ف   خوانند یم  مشانی ت  ی ها  بچه

  .آمد  شیاز آن همه شور گوشه لبها

 ی با آن صدا  خوانندیکه م   ی شاد  ی ها و آهنگ ها  اد یفر  ی صدا

بود. همان لبخند کوچکم رنگ   ختهیزنانه پر از ناز در هم آم 

آن صدا... کاش بچه ها بلندتر آهنگ   شدیباخت... کاش خفه م

آمدند و تا    یها نم  کنیباز  گری ... کاش دخوانندیرا م  یقهرمان

بلندتر   خوانند،یم   لندترماندند.... کاش ب  یاتوبوس م  نیابد در ا

  ی که با صدا  ی عذاب آور   ی تا ان صدا و جمله ها  زند یم   ادیفر

  ..شدیداشت خفه م  یب یخوش آهنگش پارادوکس عج

شانه اش نشست از جا پراندش. چشم   ی که محکم رو  یدست

  .د یباز شدند و سرش چرخ ی فور شیها
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  .ی شناسیمارو نم  گهی و د ی که گل زد منیبیم -

  :زد ییخنده ا تک

  ؟یمیت نیشما مگه عضو ا -

داد و کنارش نشست. چشم   لشیتحو  ی بلندتر  ی خنده    دیام

لبش  آمد و نفسش   ی رو  یرا با لذت بست، لبخند بزرگ  شیها

  :را ها کرد

  .دیآخ که چقد چسب -

  د یو نگاهش چسب  دیپر شد از حرکات پر از لذت ام   حواسش

 ی ول   دیبه وصال نرس   ش یارزو  نی به در اتوبوس که بسته شد! ا

  ...بچه ها بلندتر شد و ان صدا کمرنگ تر  ادیفر ی صدا

  .بدون شک میفصل نیقهرمان ا -

و    دیدستش را کش   جانی سمتشان امد و با خنده و ه  نیحس

  :زد  ادیاز جا بلندش کرد و فر
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بزم و صدالبته نگاه   نیا  یکه باعث بان  نیکن  یوسط و خال -

  ...ها  یبعض یبرزخ

ابروها  یمکث با  و  به سمت چپ گرفت  را   ش،ی کرد و سرش 

  :زد و ادامه داد ییاشاره ا ی باز  نیبه زم یالیخ

  .کنه هممونو ضیکه مستف ادیداره م -

و او خودش    دی برخاست و خودش را کنار کش  شیاز جا  دیام

آن    هیچند ثان  ی رساند و فقط برا  شیها  ی را به جمع هم باز

  !تر بود یها. حاال راض  ادیو داد و فر ی شاد نی صدا گم شد ب

حرکت    یب  گرشیدستش را به فرمان گرفته بود و دست د  کی

پا  ی رو دق  ش یران  نود  آن  تمام  پا  قهیبود.  به  خشمش    ی را 

به دروازه پرتاب نکرده بود، به آن   ضیبود. توپ را با غ  دهیدو

خودش پرتاب کرده بود تا همان دو آجر مانده را هم    یزندگ

  !. لج کرده بودزدیفرو بر
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  دی نگاهش چرخ  اریاخت  یرا داخل برد و ب  نیرا زد. ماش  موتیر

  !خودش نی به سمت راستش. کنار ماش

که او در    ییا  هی ثان  کی بود؟ قبال    ده یرا د  ی . امشب بود. بازبود

هرازگاه  ی باز  نیزم و  م  شیرو  نیدورب  یبود  از    شدیزوم  را 

نم را  دادیدست  توپش  تنها  فوتبال  از  او  خودش  قول  به   .

   ...کردیعشقش بود که نگاه م لشیو تنها دل  شناختیم

محکم   ش یگام ها  نباریشد. ا  ادهی پ  ن یزد و از ماش  ی پوزخند

را در قفل در چرخاند و در خانه   دینبود. آرام بود و کوتاه... کل

اش  ینیاود بود که در ب یشگیهم ی بو ز،یچ نی را باز کرد. اول

  ی ... بو لی وان ی . بودیچ یپ

  ...شدی آغشته م  ش یکه بعد از حمام به موها  ییکرم مو  همان

ش را دراورد و در را پشت سر   شیها  یواقعا خانه بود. کتون  پس

   .بست
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.. الک قرمز رنگ، ییرایوسط پذ  زیبه سمت م  د یچرخ   نگاهش

  ..."غی لبه ت "فنجان قهوه اش و کتاب 

او خانه است    کردیبود و باز ثابت م  زی م  ی که رو  ییزهای چ  تنها

  .او از صبح به خانه امده گفتیخانه در گوشش م  ی زی و تم

  .سالم -

او به سمت چپش   ی به جستجو  هیزد و نگاهش با طمان  یپلک

. در درگاه آشپزخانه بود و با نگاه خمار  و خواب آلودش  دیچرخ

که با   ی و ربدوشامبر  ی ری. آن لباس خواب شکردینگاهش م

   .بدنش را باال برد ی رها شده بود دما شی رو ی دیق یب

  ؟ی خور یم ی زیچ -

  شش یبدون آرا  ی او به سمت چشم ها  فیاز بدن ظر  نگاهش

   .شد  دهیکش

  .ینه... مرس -
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جلو آمد. لبخند   یاش را از درگاه آشپزخانه گرفت و قدم  هیتک

ا  رهی بود و خ  شیلبها   ی رو  یآرام او لب    ییبه چشمان قهوه 

  :زد

 .گمی م کیتبر -

تا رو  ی بود! لبخند  دهید  پس   ی زد و نگاهش را کنترل کرد 

نشد   ینکند.  ول  یزن مقابلش نچرخد و سرکش  ی ها  یبرجستگ

که دستش باال آمد و طره   ردیاش را بگ  یاغیآن دل  ی تا جلو

صورت او را کنار زد و با همان لحن آرام و    ی افتاده تو  ی مو

  :خسته زمزمه کرد

  ؟ی دی شن ای ی دید -

بودند. گوشه    ش ی. چشم هادیرا عقب نکش  سرش بازتر شده 

پا ب  ییهمان مو  ن ییلبش کج شد و  انگشتان مرد   نی که در 

  :گرفت ی را به باز شدیمقابلش لمس م 

  .بود یمهم ی . بازدمید -
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. چرا دوست داشت  ستادیاز لمس کردن آن موها ا  انگشتانش 

  ی ز ی چ  گر یکه د  دانستی را بشنود؟ مگر نم  یشگیآن جمله هم

  !ست؟ی مثل سابقش ن

   .زد  ی گریو لبخند کوچک د  د یعقب کش  یرا به آرام  دستش

  .دارمیبخوابم. از صبح زود ب رمی من م –

الک خورده و بدون پوشش به   ی نگاه دنبالش کرد. آن پاها  با

  !رفت یسمت اتاق خوابشان م

*** 

   .از خواب پراندش شیزنگ گوش ی صدا

ناز ب  یگرفت  میکه بالخره تصم  نم یبیبه به م -   دار ی از خواب 

   .یش

نگاهش جا  ی رو و  ر  یخال  ی تخت نشست  بهم  را   ختهیو  او 

  !هنوز در اتاق بود. نرفته بود  فشیجست و جو کرد. ک

 ؟ یزنیزنگ م  ی خوابم مرض دار یدونیم ی زهر مار. وقت -
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  .قهقه اش که آمد، صورت او جمع شد  ی صدا

باشه منم که   یشاک  دیبا  کهی. اونی اریدرم  ی باز  ی دار  نیبب -

  .مهمونم کرد هیام اون مرتک ییال  هی. تازه میباخت شبید

گرفته  ی و با همان صدا دیآشفته اش کش ی موها ی رو یدست

  :لب زد

  !ی مثل سگ بود شبی بود که د ییپس به خاطر ال -

خوردن منو و   ییجداس. ال  شیباخت قض  که؟ی مرت  یپس چ -

  جدا. آدم از گل زدن ز یچ کیسوژه شدن من 

  .شه ینم ری عموش که دلگ پسر

  .دی را گفت و باز خودش خند نیا

  !یخبرا تو باش  تریت  ادیخوشت م نکهیمثل ا -

  .شرتش گشت یتخت بلند شد و دنبال ت  ی رو از
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تا   انفری. فرهام کادیبدم نم  نیهمچ  ی ا - از قصد دفاع نکرد 

 ی کم   زننینم  نوی... هرچند که ایگلش بشه سوگول   ی پسر عمو

در عرض نود   . بعدشمکننیترش م  یتر و درست و حساب  یادب

در   شیکه صدتاش فحشه و بق  رمیگ یکامنت م  یونیلیم  قهیدق

  .جلو چشمم کشنیلفافه جد و آبادمو م

  :کالمش رفت و گفت انیاو م یاز پرچانگ  خسته

 ی حساب  یگوش مال  هی  ادیمنم بدم نم  ویبی رق  میبه هرحال تو ت  -

   .به تو بدم

  :ان ور خط رنگ خنده به خودش گرفت ی صدا

  ؟یمثال چه گوش مال -

ضبط شدتو به عنوان ناشناس پخش کنم و واسه    ی مثال صدا -

  .نمی بین ی باز نیتو زم ختتوی ر  یچند وقت هی

که داد باعث شد تک    یکیمردانه اش و بعد ان فحش رک  قهقه

  .بزند  ییخنده ا
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   .پرسمیحال تو خرو م یمنو باش دارم اول صبح -

 یآورد و در گوش  ن ییرا پا  شی صدا  یباال برد و با بدجنس  ابرو

  :گفت

  انفر؟ی ک ی آقا یگیخوردن برامون م  ییاز حس ال -

توجه تماس   یگفت و او ب  یدر گوش  ی به مراتب بدتر  یفحش

ثابت ماند به   شی رفت.  چشم ها  رونیرا قطع کرد و از اتاق ب

رنگ    ی آن لباس ها  صحنه مقابلش. به او که در آشپزخانه با

  .دیخرام ی روشنش م

  .سالم -

  .کرد ی برگشت و مکث کوتاه سرش

  ؟ی ندار نیسالم. امروز تمر -

  .نه -

  ش ی خش گرفته اش گفت و به سمت سرو  ی را با صدا   نیهم

  ز ی را با حوله خشک کرد و پشت م  شیرفت. دست ها  یبهداشت
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زل زد و   کردیرا پر م  ی چا  ی که فنجان ها  یینشست و به او

  :دیشن

  !ی زنگ زد. خواب بود یسیع -

  داشت؟  کاریچ -

گذاشت و مقابلش    ش یزد و فنجان او را جلو  یکوچک  لبخند

  :باال انداخت یینشست و شانه ا 

  .خوندن زنگ زده ی کر ی برا گفتیلحنش م یول دونمینم -

به چشمان کش  دی نوش  ییا  جرعه زن    یو مشک  ده یو زل زد 

  :او قاطع گفت دیبگو  ی زیمقابلش و بدون انکه چ

 .نگفتم. طبق قرارمون ی ز یچ یبه کس -

 ی از آن جمله آخر. قرارشان؟ مگر دونفر  دییهم سا  ی رو  دندان 

  گرفته بودند؟ میتصم
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ها   فشار ب  شیدندان  سر   شتریرا  وتنها  و   ی کرد  داد  تکان 

م پشت  از  با صدا  ز یمطابقش  که  پاها  ی بلند شد   یب  ش یاو 

  .ستادیا اریاخت

  ح؟یمس -

 ی بدجور به مزاجش خوش م  کردیم  "ی "  ی که رو  یمکث  آن

  .امد

  :سمتش و او نفسش را ها کرد و گفت برگشت

  .ناهار دعوتمون کرده ی برا نیبرف -

کالمش باز باعث شد دو مرتبه دندان   ی در نگاهش و آرام  عجز 

  ش؟ی بود براهم بکشد. عذاب  ی رو

  خب؟ -

  :بود دایدر لحنش هو دیترد

 کنسل کنم؟  -
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 :تفاوت لب زد یرا برگرداند و ب  شیرو

 .میرینه م -

  ش یاز فشار دندان ها  یو کم  د یکه او کش  یقی نفس عم   دیشن

 !کاست

*** 

 نه ی زد و از آ  شیرا به گردن و مچش دست ها  سش یتیآم   عطر

به او که با کرواتش مشغول بود زل زد. او عادت نداشت خودش 

رو کرد  مکث  نگاهش  ببندد.  را  انگار    مین  ی کرواتش  رخش. 

 دیسف  ی مو  چوقتیه   حیبود. مس  دهیوقت بود او را ند  یلیخ

اوا او  ب  ش یزندگ  یدهه س  لی نداشت.   ی مشک  نیبود و حالل 

  .خوردیبه چشم م ی دیسف شی ها هیشق ی ها

  .بابا ی ا -

. دلش  دیو با خنده لبش را گز  دی او را شن  یرلبی و ز  ریز  ی صدا

   !شدیقطعا که م  شد؟ی او تنگ م ی برا
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 .بده من ببندم  -

شب  ش یاخمو  نگاه آمد.  ها  هیباال  بچه  که    ییپسر  بود  شده 

. دست شودینم  ری جوره تعم  چی خراب شده و ه  شانیباز  نیماش

اورد و او دو طرف کراوات را گرفت    ن ییرا از کرواتش پا  ش یها

. کردیخودش حس م  ی نگاه او را رو  ی نیو مشغول شد. سنگ

 دیاش مهم نبودند. با  یو جسم  ی روح  ی واکنش ها  گرید  یول

  .گرفتی اشان م دهیناد

  :و گفت دیکش حی مس ی سرشانه ها ی رو دست

  .نیاز ا نمیا -

پ  آمد دور کمرش  او  رو  دیچی بچرخد که ساعد    ی و دستش 

اورا   شتریب  حیسمت چپش. با بهت نگاهش کرد و مس  ی لوپه

نداشتند؟ چند   رابطه  بود که  به خودش چسباند. چند وقت 

 ی نشده بود؟ چند وقت بود که نوازش ها  دهیوقت بود که بوس

  مرد را از خودش دور کرده بود؟ نیا
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هم   شی اش. صدا  شه یمرد مقابلش نرمش داشت. مثل هم   نگاه

ا بود.  ها  نینرم  وقت  تمام  مثل  کالم    ییهم  هم  باهم،  که 

  .شدندیم

  ؟“بهشت” یکن یم تیچرا اذ-

خورد و نگاهش باال امد و دست و پا زد در آن   یفیخف  تکان

  .رنگ ها ییقهوه ا

  کنم؟یم تیمن اذ -

  ؟یکنینم -

 ویافتر ش  ی . ابوشدیم   داریخفته زنانه اش داشت ب  ی ها  حس

  !سخت ترش کند   خواستی. نمدادی داشت کار دستش م  حیمس

  .میما حرف زد -

جمع شد و دلش رفت تا بوسه   حیمس  ی که گوشه چشم ها  دید

  .زی ر ی بزند به همان چروک ها

  .هووم -
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  “بهشت” هوم هوم کردنش نشان از کالفه بودنش بود و    چندبار 

حلقه دستانش را محکم تر کرد   ح یبه خودش داد و مس   یتکان

  :لب زد “بهشت” دهیرنگ پر یو کم  دیبه صورت سف رهیخو 

   .ی خوشگل شد -

  .دیاو اسمش را نال و

 :پچ زد  رگوششی خم کرد و ز یرا به آرام  سرش

  ؟ی دوست ندار جانیه یقبل مهمون -

تکان  سرش و مس  ی را  غ  حیداد  بوس  رگوششیز  ظیبا  و   دیرا 

داد    ی فرار  شیلبها   انیهمان لذت را از م  ار یاخت  یب  “بهشت”

  .و چشم بست

 نینکرد. ا  یلباسش نشست مقاومت  پیز  ی که رو  حیمس  دست

   .را دوست داشت ی ها خاطره ساز  نیآخر
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 ره یافتاد و سر باال گرفت و خ   شیحلقه وار دور مچ پاها  لباسش

گرم شد    شیکه لبها  شیخمار و سرخ روبرو  ییماند به قهوه ا

  .چشم بست ی شتریبا لذت ب  نباریو ا

 ا ی   شدیم  مانی. مهم نبود بعدش پششدینبود سخت تر م  مهم

   .نوازش هارا دوست داشت  نیلحظه و ا نینه... ا

 یاگر ب  شدیرا دوست داشت. چه م  حیمس  یو نرم  متیمال  نیا

دغدغه و بدون انکه به فرداها فکر کند خودش را مثل چند  

پ مس  شی ماه  مس   حیبه  محرم  او  مس  حیبسپارد.  و    ح ی بود 

دقا حق  جفتشان  داشتند...   یقیشوهرش!  را  آرامش  و  لذت 

  .حتما که داشتند

 ””بهشت““

ماش  مانیهردو امیشد   ادهیپ  نیاز  در    نباری.  هم در سکوت... 

   .میسکوت کرده بود مانیتمام طول راه هردو
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بود؟ نگاهش کردم! نگاهش    مانیبودم؟ ابدا... او پش  مانیپش

محکم بود. او   شهی را داشت. فکش هم مثل هم  شهینرمش هم 

  .دادینشان م نطورینبود! حداقل ا مانیهم پش

رنگ خانه    دیسف  ی فشرد و نگاه من به نما  یدر را به آرام  زنگ

اهل تجمالت بود،    شهی. او همدیچسب  نیو بزرگ برف  ییالیو

خوشگذران  با  ی افراط  ی ها  یاهل  در  من!  برعکس  درست   ...

تا من وارد شوم. درست    ستادیا   ی کنار  حیباز شد و مس  "یکیت"

ا  شهیمثل هم  نکرده   یفرق  شیمدت رفتارها  ن یاش! چرا در 

 نگرفته بود من را؟  ی را؟ جد  مانیبود؟ بارو نداشت صحبت ها

و دو پله   میرد کردسنگ فرش شده را    اط یهم ح  دوشادوش 

و نگاهم نشست    میرا باال رفت  شدیم  یکه به خانه منحن  ییا

  .دو جفت چشم خندان ی رو

  .جان حیمس ی ... خوش اومددیسالم. خوش اومد -
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 ز یعز  میاحترام برا  نیجدا بود و ا  حیتعارفاتش با مس  شهیهم

  .بود

و لبخند صورتم    جانیو او با همان ه  دمیرا در آغوش کش  نیبرف

را   ح یکه دست مس دم ی. پشت سرش پاشا را دد یرا محکم بوس

... نگاهش از گفتیبا خنده م  رلبیرا ز  ی زیو چ  فشردیمحکم م

  :شد و به سمتم آمد  دهیبه من کش  حیچشمان مس

   .زمی عز ی به به. خوش اومد -

بعض  دوستش  با  که  هرچند  نم   اتشی اخالق  یداشتم.    ی کنار 

 شانیکه در مورد زندگ  یمیتقد بودم تصمآمدم. هرچند که مع

برف و  بودند  مهم  نیگرفته  نقش  خودش  داشت  در    یادعا 

ز تمامش  داشته،  ول  ری گرفتنش  است.  پاشا  باهم   یسر  آنها 

ارزش داشت؟    میبرا  ی گرید  ی ز یخوب بودن و خوشبخت. چ

  !هقطعا که ن

  .جفتتون تنگ شده بود ی دلم برا -
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و پاشا رد و بدل شد که بند    ن یبرف  نیب  یحرفم نگاه  نیا  با

که استخوان   دی هم ظاهرا حالم را فهم حیدلم را پاره کرد. مس

  .ستادیکرد و آمد و کنارم ا ییفکش خودنما

 یذوق زدم که رسم مهمون دار  نقدریداخل سالن. ا  دییبفرما -

   .رفت  ادمی

  ...کتش را حی دادم و مس نی ام را به دست برف زهییپا مانتو

شانس    ی باز  نی تو زم  ندفعهیکه ا   نمیبیان مج   حیخب مس -

  .بود اریباهات 

  :نگاهشان کرد یحرص نیبرف

م  - قسم  بزن   یحرف  ن یاول   دونستم یبخدا  به    د،یکه  ربطش 

  .فوتباله

  :داد نیپا انداخت و نگاهش را به برف ی پا رو ال یخ یب پاشا

محبوب    م یام ت  ی. از قضا با خوش شانسستهیدامادتون فوتبال -

  م؟یحرف بزن یدرمورد چ ی منو برده. االن توقع دار
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نازک  نیبرف و د  یپشت چشم  ا  ی برا  دمیکرد  پاشا    ییلحظه 

  :رنگ نگاهش عوض شد

  ...یفوتبال کوفت نیاز ا  ری غ ی زی هرچ -

 :گفت ضی با غ حیرا در هوا تکان داد و رو به مس  دستش

 !ادیب اد،یبدت ب خوادیتوام م -

برف  ی صدا خانه  بزرگ  سالن  در  هممان  . دیچ یپ   نیخنده 

  "یبدرک"آمده تا آخر جمله اش    نینوک زبان برف  دانستمیم

  .و مراعات کرده بود دیبگو

جا  پاشا برا  شیاز  تا  شد  برف  اوردیب  ی چا  مانی بلند  به    نیو 

بودم خواهرم    دواری داد. ام  حیداد و نگاهش را به مس  هیتک  یپشت

قول داده بودم. لعنت   حی. من به مسدینگو  ی زیرازدار باشد و چ 

  ی گفتم و او رو  ن یکه از دهانم در رفت و به برف  ی به آن شب

  !هوا قاپش زد

  .سمت ما گهید ی ایجان نم نیبرف -
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کوتاه و روشنش را پشت گوش داد و    ی و موها  دیخند  ینمک

انداخت و    ید نگاهام  یم  رونیب  ی چا  ینیکه با س  ییبه پاشا

  :لب زد

  .میبود ر یدرگ -

در قلبم صدا داد و بند دلم از هم گستت. اخم    ی زی من چ  و

م به    گفتیم  ح،یابروان مس  انیکوتاه  فکر    زیچ  کیجفتمان 

گرفت و در آخر    مانیرا جلو  ی چا   ینی . پاشا با لبخند سمیکنیم

  :تکان داد ی نشست و سر حیکنار مس 

خوشحالم که بالخره فرصت شد   یول  میبود  ری درگ  کمیآره.   -

  .رم ی رو بگ یمهمون نیتا ا

  :زدم ی جا به جا شدم و لبخند میسرجا

گذشته از    یلیدلمون براتون تنگ شده بود. خ  یلیماهم خ -

   .می دید گرویکه همد ی بار نیآخر

  .میکنار تا از روزمون لذت ببر دیتعارفارو بزار نیحاال ا -
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رساند.    نمیقیو غم مانده بود به    ی شاد  نیکه ب  نیبرف  ی صدا

سال   ی و دوست پسرش که سالها  نی! برفرفتندی آنها داشتند م

اعتقاد  کردندیم  یزندگ   گریباهمد نداشتند،   ی و  ازدواج  به 

   !چارهیب “بهشت”... آخ... رفتند یداشتند م 

را دراز کرده   شی پاها  میکه در گلو  یکردم و آن بغض  نگاهش

  :آرام لب زدم  ی بود را عقب زدم و با لبخند

روزا داشته    نیاز ا   گهید  سیاستفاده؟ مگه قرار ن  تیچرا نها -

  م؟یباش

آرام   ینگاهش کم نیکه برف  دمیداد و د رونینفسش را ب  پاشا

  !آسان کرده بودم  ش یگرفت. صحبت کردن را برا

 .کنمیفعال که فکر نم -

 ی به سمت پاشا رفت او بدون مالحظه حرف  نیبرف   ن یغمگ  نگاه

حال، بدجور در  حال خوشم   نی و با ا  دانستمش یرا زد که م

  :زد
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  .میبر رانیکه از ا  میکنیکارامونو م میدار -

جرات آنکه   یجا به جا شد ول   شی را که سرجا  یحی مس  دمید

   !عنوان  چیبه صورتش نگاه کنم را نداشتم! به ه

  د؟ی کرد ا ی دیکنیکاراتونو م دیدار -

  ...شرمنده شد  شی گرفت و چشمها یحالت شی ابروها نیبرف

 ت یاذ  میجان. زودتر نگفت   “بهشت”نمونده تموم بشه    ی زیچ -

  .ینش

   .پاشا بود که حرف زده بود بازهم

  ؟“بهشت”و   نیخانواده برف شی پ دیریم -

بود؟ چرا صدا  حیمس زده  که حرف  بود؟    شی بود  آرام  آنقدر 

سرم باال آمد... بله، خودش بود که حرف زده بود.  پاشا حاال  

  :زد و رو به او گفت  ی تر بود که لبخند یانگار راض
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خانوادشه و ما تو   شی پ  نیبرف  نکه یبهتره. هم ا  ی نجوریآره. ا -

د  کی ن  گهیکشور  ا  م،یستیتنها    ی جا  گهید  نجایا  نکهیهم 

  .ستین یزندگ

  ی جا  نجایا  گری د  دادند،یم  ریو او گ  نیچون به روابط برف  البد

 !منطق شده بودم ینبود! ب یزندگ

زد که معذب   ین ی برف  ی به رو  ی تکان داد و لبخند   ی سر  حیمس 

  :مبل مچاله شده بود ی رو

  .یو خوش یبهتره، بسالمت یلیآره خ -

دندان نما    ی گرفت و لبخند  یی از آن حالتش فاصله ا  نیبرف

  :زد

  .جان حیمس یمرس -

عشق خارج رفتن   یعشق خارج داشت. منم هم! ما خانوادگ  او

  .میرا داشت 

  ؟“بهشت” -
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 کرد ینگاهم م   یبه سمت خواهرم که داشت با ناراحت   برگشتم

  داشت. نفس گره خورده  دیرنگ ترد ش یو صدا

  :گرفتم یم و نفسرا آزاد کرد میگلو در

 .شوکه شدم -

بابت    خواستمیچون نم  مینشه. نگفت  میدی ترسیچون م   مینگفت -

  .م یکن تتیکه هنوز صد در صد نشده اذ ی زیچ

  .کش امد یکم سکوتم

  .دونمی، م ن یبرف دونمیم -

گذاشتم و    نیبرف  ی زانو  ی که رو  ی دست  ا یلبخندم بود    دانمینم

   .لحن آرامم که آرامَش کرد ای

در سکوت گذشت و اخر زنگ تلفن پاشا بود که درامد و    یکم

دورتر مشغول حرف زدن شد و من    یکرد و کم  یاو عذرخواه

 نی زل زدم که حاال همکالم با برف  یحیبه مس  ی شتر یبا جرات ب

خ بود.  آرام  بود.  بود!   یلیخ  یلیشده  آمده  کنار  پس  آرام... 
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 ی آن ته ها  ی زی ... چیول  دیای. که او کنار بخواستمیرا م   نیهم

  تمیدلم اذ

باعث آن بغض شده بود، نه   قتیآرام بودن در حق  نی. اکردیم

  ...رفتن  ی و قصدشان برا نی برف ی حرف ها

  :دیاز جا پر نیتماسش را قطع کرد و برف  پاشا

  .کنم من برم کم کم ناهارو اماده  -

  .بلند شدم و پشت سرش راه افتادم می از جا مطابقش

  ؟یزودتر بگ  ی ردیمیم -

  :دیدسته پارچ دوغ ماند و سرش به سمتم چرخ   ی رو  دستش

  .پاشا خواست صبر کنم  -

داده به کانتر دست    هیکردم و همانطور تک   زیرا ر   م یها  چشم

  نیی را پا میجمع کردم و صدا نهی س ی را رو میها

  :آوردم
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  ؟ی بر ی خودت که دوست دار -

  :را گرد کرد شی را بست و چشم ها خچالی در

تا    دادمیمن داشتم جون م  یدونیمعلومه که آره. خودت نم -

  مامان و بابا؟ شی برم پ

  ...یدونستی! توکه من؟یبرف ی چرا صبر نکرد  -

  ی شاک   نیو برف  دمیرا نصفه گذاشتم و لپم را از داخل گز  حرفم

و   یو عصب داد  تکان  را در هوا  داد و دستش  نگاهم  به  نگاه 

 :کرد فی کلمات را پشت هم رد

خودتو   دونستم؟یم  ویچ کن  جمع  پرت؟  و  چرت  چارتا 

و اگرم منظورت از دونستن، به    دونمینم   یچی! من ه “بهشت”

حرفا با   ی اون  که  شبته  سوزن  دینصفه  سر  مهم    یبگم  برام 

 ی کامله! چون دار  یفهمتمامه! چون ن  هیعقل  یچون ب  ستین

 !ی ری گیم  میو عجوالنه تصم یزنی گند م
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بود و گونه ها  ش یها  چشم  رنگ خورده اش،   ی گشاد شده 

ناراحت    حیمس  یمن؟ نه! او برا  ی سرخ تر! او ناراحت بود. برا

  !بود

  !ن یسال شد برف ک یعجوالنه؟  -

تاث  ی صدا کم  ریآرامم،  و  عصبان  یگذاشت  کرد.    تشیاز  کم 

گاز رفت و در   ر ی ز  ی آورد و به سمت کشو  نیی دستش را پا

  :همان حال گفت

  ل یمسا  ی. فقط چون تو بعضیتونی عجوالنس خواهر من. تو م -

  !یفهمینم زارو ی چ یلی. خنهییهوشت پا

ولدمیفهمیم برف  ی.  نداشتم  د  نیتوقع  و    دیاز  خانه  به  من 

بود و نه زن    حیمن نگاه کند. او نه در رابطه من و مس  یزندگ

  !بود و نه افکار من را داشت حیمس

به سل   سفره از گذاشتن آخر  دمیچ  نیبرف  قهی را  بعد  او    ن ی و 

  :داد زد وان،یل
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  .. شام حاظرهدییبفرما -

 ز یبه سمت م  دی خندی و م  گفتندیهمانطور که م  حیو مس  پاشا

بودم   ستادهیها ا یاز صندل  یکی حرکت پشت    یآمدند و من ب

ها رفت   یاز صندل  یکی. پاشا به سمت  کردمیم   شانیو تماشا

  ی من، دست ها  ی . قبل از دست هامیبا دست اشاره زد تا بنش

د  ی عقب کش  می را برا  ی نشست و صندل  یدو طرف صندل  حیمس

  ...را بدرک فرستادم نیو من نشستم و نگاه معنادار برف 

 ””بهشت““

دادم. خوابم   می رخش گرفتم و به جاده جلورو  میرا از ن   نگاهم

   .رفته بود لیام بدجور تحل ی گرفته بود. انرژ 

 یدر مهمان  ادیشده بود. ز  کیشد. تار  دهیبه آسمان کش  نگاهم

از    د یبا  نی خواسته بودم. به قول برف  نجوری. من امیمانده بود

  .کردمی تمام استفاده را م  یدورهم نیا

  !شدند  یو پاشاهم رفتن نیبرف -
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جمله اش   نیکه در پس ا   یحرف  یرا چرا! ول  ن یا  دانستم؟ینم

  !دانستمیرا بود را، نه.. نم

 .آره -

ن   میصدا او  و  بود  ادامه    ینگاه  میگرفته  و  انداخت  به سمتم 

  :دادم

  .به من نگفته بود-

  .دونمیم -

  !شناخت ی. او من را بهتر از خودم مدانستیبود که م معلوم

  :کردم و گفتم نگاهش

  !بهم نگفتن ی زی مامان و باباهم چ یحت -

  ی که چه شده.از صدا  دمیفهمی . تازه داشتم مدیلرزیم  میصدا

  :آورد و آرام نگاهم کرد نییلرزانم بود که سرعت را پا

  !به پدر و مادرت   ی ، حت“بهشت”نگفتند    یپاشا گفت به کس -
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  :درهم رفت و فورا گفتم نیها اخم

  به مامان و بابا نگه؟ نیبرف  شهیمگه م -

  :او خونسرد سر تکان داد و گفت و

  .شه یآره م -

سمت مخالف. خونسرد    دیکورتر شد و نگاهم چرخ  میابرو  گره

  !کرد یبودنش حالم را بد م

ماش  سرعتش و  جا  نیکمتر شد  به  کنار    یپارک   ی را  در  که 

چانه ام    ر یم را برنگرداندم که دستش زاتوبان بود کشاند. نگاه

  .دوخت مینشست و چشم به چشم ها

  !“بهشت” ی نبود نی تو وابسته برف -

ام گذاشت   یشانی و او دستش را سوک پ   دم یرا عقب کش سرم

  :کرد یرا نوازش کوتاه و محسوس میو مو

  .... تنها شدمیول ستمینبودم و ن -
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 قت یدهانم در رفت و او.. نگفت که من هستم. در واقع حق  از

  :دیصورتم کوب ی را تو

  !یمونی ام تنها نم یلیو خ  ی دیترس ینم ییتو از تنها -

  د یخوردم. لحنش قاطع بود و آرام. دستش را عقب کش   یتکان

  :اورد و ادامه داد رونیپارک ب ی را از جا نیو ماش

 .ی ببرکن از بودن خواهرت لذت  یفعال سع -

دادم و مشغول    میرخش به انگشت ها  میاز ن  یرا به آرام   نگاهم

  ...ازدواجم شدم  ینیبا حلقه تک نگ ی باز

را زد و من دست    موتیو او ر  م یشد  ادهیپ  نیاز ماش   جفتمان

   .ام کشاندم  یکوچک مشک   فی کردم و نگاه او را به ک  فمیدر ک

  :گفتم

  .رم یامشب م -

  :کتش سراند و باز گفتم  بیرا در ج  چییتکان داد و سو  ی سر
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  !بهم خبر بده -

  :خواباند و گفت یچقدر آرام بود. پلک امشب

  !مواظب خودت باش -

  !دم یو رفت به سمت آسانسور و من... در خودم باز نال  گفت

*** 

پوش  حوله مشغول  و  انداخت  گردنش  دور  را   دنینمناک 

  رونی را در مشت گرفت و از رختکن ب راهنشی شلوارش شد. پ

  .دیرا د دی آمد که ام

  چطوره؟  نیحال حس -

 د یگردنش کش  ی رو  یو دست  دی کش  رونیرا از سر ب  راهنشیپ

  :و قلنج شکاند و همانطور با چشمان بسته گفت 

  !ی به باز رسهی . مسین ی جد  تشیمصدوم -

   .تکان داد و کنار دستش نشست  ی سر حیمس
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  .ییا ختهیبهم ر -

  :نگاهش کرد یرچشم یز حیمس

  .خستم. کارام بدجور بهم گره خورده -

 :تعارف رو به او گفت یبلند شد و ب شی از جا دیام

  ی نفر  نیو اول   ی زنیگند م   نیکن. وگرنه تو زم   یفکرتو خال -

  .بدون شک خودمم ره ی گیم قتویکه 

به سمت رخت کن رفت و او بعد از   دیو ام  دیواضح خند  نباریا

 راهن یپ  دنیبلند شد و مشغول پوش  شی از جا  یمکث کوتاه

  :را باال برد  شیاش شد و صدا رهیت

  .من رفتم -

  .ی خوش اومد -

  ...زد ییتک خنده ا  دوباره

  زد رونی و از باشگاه ب  دی را پوش  کتش
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نگاه   شی شد... دوست نداشت به صفحه گوش نشیسوار ماش و

  بشیچندم در ج ی برا یخودش را داشت. گوش لیکند... دال

ا  دی لرز گوش  میتسل  نباریو  و  کرد  فوت  را  نفسش  را   یشد.. 

  .را روشن کرد نیو قبل از جواب دادن، ماش دی کش رونیب

  ح؟یمس ی مرد-

  !بعد از مدت ها  زشیاز جمله محبت آم نهمیا

  .یسیسالم ع -

 ؟ی دیسالم و... ال اال ال... چرا جواب نم -

  .امد  رونی پارک ب ی را بدست گرفت و از جا  فرمان

  .بودم نیتمر -

  تو؟ ی ر ی م نیتمام ساعت روزو تمر -

  !کردیم شی داشت عصب یس یهم فشرد. عرا ب شی ها چشم

  .امیم -
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غر   نیآخر تمام و ا  دانستیم  حیطرف خط سکوت شد. مس  آن

  .و لند ها چه خواهد شد که آنطور جواب داد 

  !. حاج خانوم منتظره ا ی االن ب نیهم -

ز  دنده را  سرعتش  و  کرد  عوض  مادیرا  که    رفت؟ی...  حتما 

  !در خانه منتظرش نبود ی! کسرفتیم

  .امیم -

حرف    چیه  یکرد که تماس را ب  یرا عصب  یس یاوهم ع  انگار

. کالفه دیچی بوق ممتد در گوشش پ  ی قطع کرد و صدا  ی گرید

را باال    نش یضبط ماش  ی نمناکش را به عقب راند و صدا  ی موها

  !گشتندیبرد... صداها داشتند برم 

*** 

 یاش کشاند و ب  ی بزرگ خانه پدر  اطیرا به داخل ح  نیماش

  پارک کرد.. فرهامم بود. محال بود یسیع نی دقت کنار ماش
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 ک ی... از  دیباشند و حاج خانوم فرهام را نگو  ح یو مس  یسیع

  ی بود ول  اوردهین  ا یدن نیشکم نبودند، حاج خانوم فرهام را به ا

  !خانواده بودند! بدون شک کی

  .حیمس ی معرفت شد  یقربون قد و باالت برم. ب  یاله -

به پشتش   یزد و دست  یمادرش را بوسه کوتاه  ی موها  ی رو

 ...دیکش

  ش ی به سر تا پا  ینگاه  دیخودش را عقب کش  ی با دلخور  بایز

  :کرد و گفت

  .ی . رنگ و رو دار رسهیخوب بهت م “بهشت” -

! مادر  دیخند  حی نازک کرد و مس  یپشت بندش پشت چشم  و

  !طفلکش

خودش را    حیتندش به آشپزخانه رفت و مس   ی با قدم ها  بایز

باال انداخت    ییابرو  دنشیو فرهام رساند. فرهام با د  یسیبه ع

برد آن شب و گل   لشیداد که تنها دل  لشیتحو  ی شخندیو ن
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  گفت ی م  شیاما... اخم ها  یسیآنشبش بود. خنده اش گرفت... ع

 .ناز بکشد دیامروز با

  .سالم خان داداش -

  .تکان داد ی سر ردیبگ ونیزیآنکه نگاه از تلو یب یسیع

نازکش   قتایحق  حیمس نداشت!  حوصله  را  برا  یامروز   ی بماند 

  !بعد

  ؟یگیبه حاج خانوم نم -

.. فرهام سرش را خم کرده بود و پج پچک  دشیی پا  یچشم  ریز

  .کردیم

  !کس چیفعال به ه -

  !د یدر تن شی که نگاه فرهام عوض شد و اخم ها دید

  ؟یعدش که چب -

  !خانه گرفته بود ی را باز کرد. هوا  راهنشی پ  ییباال دکمه
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  ه یفکرم آزاد باشه. حوصله حاش  دیبا  که،یفعال مسابقات نزد -

  .ندارم

  "یهوم"زد و    ی برداشت و گاز بزرگ  زیاز ظرف وسط م  یبیس

  .کرد

 ؟ی اوردیو با خودت ن“بهشت”چرا  -

داد و    هیمبل تک  یامده بود؟ به پشت  یمادرش بود. ک  ی صدا

  :گفت بایبه ز رهیخ

  .رهی م رانیداره از ا نیبود. برف نیبرف  شیپ -

  .تکان داد  ی سر  حیو فرهام هردو نگاهش کردند و مس   یسیع

  :رفت   لیتحل شیدستش زد و صدا ی رو  بایز

  .شه یتنها م یل یخ “بهشت” -

   .دیرا به جان خر  شیو درد آروار ها دییهم سا ی رو دندان

  !تنها بشه دیهست. چرا با حیمس -
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با غ  نیا  فرهام  او   د یبه سمتش چرخ  ضیرا گفت؟ سرش  و 

  :که فقط خودشان بشنوند لب زد  ی زد و آهسته جور  شخند ین

گفت - حاش  یخودت  کمکت ی ندار  هیحوصله  دارم  منم   .

  .کنمیم

 بش یبه س  ی گری و او گاز د  دیخط و نشان کش  شیچشم ها  با

  :به حرف آمد یسیزد و ع

 .مثل آدم بخور  -

زد. اگر به   ی گریدر هوا تکان داد و گاز د  یدست  الیخی ب  فرهام

وسط   نیو جنازه اش هم  شدیقطعا خفه م   دادی ادامه م  ی لجباز

  .افتاد یم

تو؟ پاشو به جا غرولند    ی و اون دار  ن یخوردن ا  ب یس  کار یچ -

  .کجاست تا غذارو بکشم نیگ به بابات بب زن

سمت   الشیخ  یسیع  یرلب یز  "چشم" به  که  کرد  راحت  را 

  بلند شد تا تلفنش را شیآشپزخانه اش رفت و فرهام از جا
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  .دهد  جواب

  گه؟یم یچ  کهیمرت نیا -

   .خطر را در گوشش به صدا دراورد ی زنگ ها  یسیع ی صدا

  :زد یکرد و لبخند کوچک و گنگ نگاهش

  که؟یکدوم مرت  -

شد و    حیبه مس  رهی خ  نباریو ا  د یبه صورتش کش   یدست  کالفه

 ی صالبت کالمش به قوت خود باق   یآورد ول  نیی را پا  شیصدا

  !بود

 ...دهیفراز و د -

  ی را افراط   شیتا مشتش را کنترل کند. چشم ها   دیخند  حیمس

  یی که خدا  وفتدین  زیم  ی رو  اتیجمع کرد تا نگاهش به محتو

بود    ینکرده به سرش نزند و خوردشان کند! عجب روز نحس

  !امروز 
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 ه،یک  دونمیکه نم  ییا  کهیزن من دخلش به اون مرت  ییپسردا -

  ه؟یچ

  :کرد یمکث کوتاه یسیع

  ؟ییپسر دا -

کم رنگ در پس کالم برادرش بود. بزرگتر بود که   ی تمسخر

بود!   انیدر م  “بهشت”ودش و  خ  رت ی غ  ی بحث پا  نیبود! در ا

  امد

  :مهلتش نداد و گفت  یسیکه ع دیبگو ی زی چ تا

  ...فراز و  گفتیم -

  :حرفش زد و چشم گشاد کرد انی م یعصب

  .یسیمواظب باش ع -

ا  یب  حیجا خورد و مس   یسیع انگشت اشاره  باال    ییمالحظه 

 :برد و گفت
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   !اتیزن منه. مواظب باش... هم تو، هم دور و بر “بهشت” -

هم از جا بلند شد و آرام در    یس ی و ع  دیپر  شی از جا  حیمس

  :چشمان سرخ برادرش لب زد

. اون آدم مشکل داره! خواستم بگم اگه حیمس  ی دیبد فهم -

  کمک من ی تو فکرشه، رو  ایدرست کرده   ی برات دردسر

   !کن حساب

در سکوت نگاهش کرد. واقعا منظور برادرش و ان نگاه    حیمس

را    هیبود تند رفته و داشت قض  ده یبود؟! فهم  نی و آن لحن هم

  داد؟ی م  حیبه خورد مس ی گریجور د

  :دیدستانش خفه نال   ریو از ز د یبه صورتش کش یدست کالفه

ن  ی. کالفم. ولیسی ام ع  یعصب - به فراز  و واسه   سی ربطش 

  !راحت التیده. خمنم مشکل درست نکر
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ع  گرید ت  ی سیبه  نگاه   رهیو چشمان  از    داختین  ینافذش  و 

  رون یو هوا را ب   دیزد و تنفس کرد. هوا داخل کش  رونیخانه ب

   !داد

. به  زدیقهقه م  یکه در گوش  یبرگشت به سمت فرهام   نگاهش

  ی بود و از و از چندماه بودنش،  عضو   شیکه پسر عمو  یفرهام

و حاج    بای ازخانواده اشان شده بود! برادرشان شده بود. پسر ز

   !فتاح شده بود

 ی. بدادیداشت؟! داشت! نشان نم  ی کمبود  شی در زندگ   فرهام

  داشتند و ییخانه عقده ها نی ا ی شک که داشت! تمام اعضا

   ...کردندیم پنهان

  زش یچ  کیخانه    نیانداخت! ا  یخانه نگاه  ی ! به نمابرگشت

   !آجرش کج بود! شک نداشت کیمشکل داشت! 

*** 
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را در قفل در چرخاند و داخل شد و در را محکم بهم    دیکل

  شد یم  نهمی! ادی ایامد؟ در ب  یها در م   هیهمسا  ی . صدادیکوب

  .آمد یروزها بدش نم  نیدعوا که ا ی برا ییبهانه ا

مبل انداخت و به سمت آشپزخانه    ی را دراورد و رو  راهنشیپ

  !. مهم نبودخوردیداشت! تلفن خانه زنگ م  ازی رفت، به قهوه ن

از    شی . چشم هادینوش  ییقهوه اش را پر کرد و جرعه ا  وانیل

   ..ی رفت ول  ریغامگ یپ  ی جمع شد... تلفن رو  یقهوه کم  یتلخ

باال    ییه انگذاشت و دوباره تلفن زنگ خورد! چان  یغامیپ  یکس

  نک یرا در س  وانی ! ل دیقهوه اش را نوش  ه یداد و در آرامش بق

آشپزخانه اش گذاشت و دست به کمربندش برد و قدم   زیتم

  !داشت   ازیرا به سمت حمام کشاند. حاال به حمام هم ن  ش یها

و به سمت هال خانه اش رفت. آب   دی چی را دور کمرش پ  حوله

اگر    ختیری م  کیسرام  ی رو  شیموها ا  “بهشت”و  و   نیبود 

 ی . صداگذاشتیسرش نم  ی مو رو  کیقطعا    دی دیرا م  طیشرا
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هم فشرد. به سمت   ی پلک رو  یعصب  نباریتلفن بازدرامد و ا

  !را برداشت، شماره ناشناس بود یتلفن خانه رفت و گوش

  الو؟ -

سکوت آنطرف خط وادارش کرد تا دوباره   آرام بود و  "شیالو"

 ...دیایاز پشت خط ب ییصدا نباریتکرار کند و ا

باعث شد پوزخند   ییصدا را م  یعصب  ی که  تلفن   انی بزند و 

  انگشتانش مشت

  .کند

  .حیسالم مس -

اگر    ی سرخوش بود! وا  شیسکوت کرد. او چقدر صدا  حیمس

باشند که آن موقع   قتیامده به سرش حق   ی ها  دهیا داشته 

ظهر هشدارش را    ،یسیکه ع   ی مرد   نی. قاتل اشدیقاتل هم م

  !داده بود

  خونه نبود؟ یزنگ زدم. کس یلیخ -



Page 49 of 1307 

 

ها و فکرها کم کم داشتند رنگ   ده یحاال بهتر شد. ان ا  خب

  .باختندیم

 .می نه خونه نبود -

  ی موقع باز کرد و حرف  یشد و فراز دهانش را ب  یکوتاه  سکوت

  :را مختل کرد حیمس یبدن ستمیرا زد که تمام س

  بهتشم نبود؟ -

  :گفت یدر گوش یعصب  یرا فوت کرد و کم نفسش

  .میگفتم که نبود -

لم داده و جامش در   یمبل  ی فراز را تصور کند. رو  توانستیم

به تصوراتش ادامه    حینگذاشت تا مس  شیدست است و ... صدا

  :دهد

اونجا پس! فعال    رمیخونه! م  رهینبود گفتش که م   ادمیآره.   -

  .جان حیمس
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ت  نه یآتش گرفت و س  ح یرا قطع کرد و مس  یگوش  و   ر ی اش 

  !زی همه چ یآن فراز ب  کردی... شرم نم دیکش

وسط سالنش که حاال   زیشد به م  رهیآورد و خ   نییرا پا  یگوش

   !زنش بود  لیاز وسا یخال

  !شده بود؟ رتیغ یآنقدر ب یک از

 ””بهشت““

 ی را همانجا جلو  دمی خر  ی ها  سه یرا با آرنجم هل دادم و ک  در

  .در گذاشتم و با پا در را بستم

  م ی صاف کردم و اخم ها  ی رد انداخته بود.. کمر  میدست ها  کف

  ...دی در هم تن

شامه ام را نوازش کرد و بعدش حالم را بهم زد...    گاریس  ی بو

طمان با  او  و  کردم  نگاه  دود  منشا  چرخ  هی به  سمتم  ... دیبه 

دو انگشتانش بود   نیکه ب  ی گاری و س  شیلبخند کج گوشه لبها

  !تاب شده بودم؟ ابدا یرا زنده کرد! ب  یخاطرات میبرا
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  ؟یکنیم  کاریچ نجایا -

  .آرام بود  لحنم

   .سالم -

  !د یرسی کتش م قهیرا از پشت بسته بود. نسبتا به   شیاموه

 داده؟  نجارو یا دیبهت کل یسالم. ک -

را   گارشیرا درهم کرد و س  شیکالفه ام بود که اخم ها  لحن

بود و متعلق به بابا بود، از وسط   زیم  ی که رو  ی گار ییس  ریدر ز

  !نصف کرد

  !ی رفته؟ خودت داد ادتی -

  !شد و در ذهنم و خاطراتم کنکاش کردم   زی ر میها چشم

  .نبودم  نجایبه تو دادم که خودم ا یموقع دویمن کل -

  !ی نبود نجایاومدم تو ا یاالنم وقت -

  !مالحظه  یزبانش دراز بود و ب او
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 ی کردم و قدم به داخل خانه پدر  شانیهارا همانجا رها  سهیک

  !. با فاصلهستادمیا شیام گذاشتم. روبرو

  ؟یکنیم  یزندگ نجایا -

از رو  شالم او خ  دمی سرم کش  ی را    ی ماند به موها  رهیو نگاه 

با همان مانتو    ش یشدم! به جا  مان یام! پش  یرنگ نشده و مشک

  .مبل نشستم و نگاهش کردم ی رو نیو شلوار ج زه ییپا

  ؟یکنیم یزندگ  نجایا ینگفت -

 !دادم یم حی سوالش سکوت را ترج نیا به

 ی ادیژست ز  نی پا انداخت. بنظرم ا  ی نشست و پا رو  میروبرو

  !زنانه بود

داشت که جفتتون خونه   دی. تاکحیزنگ زدم خونه مس  روزید -

  !نیستین

او به خانه من و مس  مات با مس  حیماندم!    ح ی زنگ زده بود؟ 

   .کار را کرده نیا گفتیحرف زده بود؟ لبخند فاتحش م 
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   !را خورد کند؟ آن هم به واسطه من؟  حیغرور مس  خواستیم

  ح یضربه زدن به مس  ی مالحظه اس و برا  یمرد ب  نیا  دانستمیم

   !کندینم غیدر ی زی از چ

ها  میجا  در دست  و  شدم  جا  به  رو  میجا  جمع   نهیس  ی را 

  :به چشمانش گفتم رهیکردم... خ

  .گهید میخب خونه نبود -

  !"یخودت"دیبگو  خواستیم  ییداد! خنده ا  لمیتحو  ییا  خنده

  :کرد زیشانه کج کرد و چشم ر  ی را رو سرش

. مطمعنم خبر نداشته که کجا  یدروغ بگ  سی الزم ن   زم یعز -

 !ی کردیشبتو و روز م  یداشت

از جا  ی سر  کالفه و  دادم  ترج  میتکان  و  دادم    حیبلند شدم 

  :ترم کند  یامدنش را بفهمم تا آنکه عصب لیزودتر دل 

  فراز؟ ی چرا اومد -
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  .امدم حرف بزنم باهات -

  :در آشپزخانه گذاشتم و گفتم  پا

  ؟ی درباره  -

  :دمیشن

  .ندهیآ -

. دوباره خچالی  گره یدست  ی و دستم ثابت ماند به رو  ستادمیا

  :تر ک ینزد نبار ی آمد، ا  شیصدا

  ؟یشیجدا م حی از مس  ی دار -

ام را از دست    ص ی قدرت تشخ  ؟ی خبر  ایبود سوالش    یپرسش

  ...داده بودم انگار 

  !نه -

 !بخورد. خودم هم ماندم یقاطع ام باعث شد تکان نه

  ؟ی کنیم یزندگ نجا یپس چرا ا -
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  :دراوردم و کنارش زدم خچالی را از  ریش

  کنم؟ی م یزندگ  نجایگفته من ا یک -

  :دیرس  میبه گوش ها ی عصب  شیزد و صدا  ی شخندین

  گه؟یم ی دم در چ ی دای پس اون خر -

  :زدم ی باال انداختم و لبخند ییا شانه

  !نه یمال برف -

  !بردم یاز حرص دادنش لذت م شهیهم

موافقه   حینگو که مس  ه؟یچ  تی مثل آدم بگو تصم  “بهشت” -

   !چهی وسط شدم باز نیو منم ا تی سر زندگ  یو توام برگشت

  .کردم ادیو شعله را ز ختم یکن ر رداغ یرا در ش ریش

  ی خصوص   یاز زندگ  نم یبی ام نم  یلیفراز. دل   ممی من سر زندگ -

  .بدم ح یتو توض ی خودم و شوهرم برا
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  تش ی داشتم اذ  ی ادیشدم. ز  مانیپش  یی. لحظه ادیخند  یعصب

که راه    ی گفتم و به باز  یبعد... به جهنم  ییو لحظه ا  کردم یم

   .بود تیواقع  میانداخته بودم ادامه دادم... در واقع حرف ها

نم  یواقع  شانیدگیچ یپ هم  خودم  من  چه   دانستمیبود! 

  !ام هستم   یزندگ ی و االن کجا  خواهمیم

  پس؟  گهیم یاون سرمست چ -

  !هم چفت کردم.آن مردک فضول ی رو دندان

  دم یکش  رونیو جعبه نسکافه را ب  ختمیر  وانیداغ را در ل   ریش

  :و خونسرد لب زدم

  گه؟یم یچ -

خ  سکوتش کنم.  نگاهش  و  برگردم  شد  نگاهم    رهیباعث 

   .کردیم

آنکه به    دنیدور بود! فهم  شیچشمها   یبه من بود ول  نگاهش

  !سخت نبود کندیفکر م ی زیچه چ
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هم    ی را رو شی کرد و در آخر لبها  یصورتم مکث  ی رو  نگاهش

  :فشرد و آزادشان کرد

 !“بهشت”امروز حرف زد  شهیبا تو نم -

  ی کردم و از باال  کی نزد  میرا به لبها  وانیتکان دادم و ل  ی سر

 رفت ی که داشت به سمت در خانه م  ییو به او  دمشییفنجان پا

  :گفتم

  .بزار  دارمیکل -

شد... دست   انی... استخوان فکش نما دییکرد... دندان سا  مکث

پرت کرد و... در آخر در را    زیم  ی را رو  دیکرد و کل  بیدر ج

  !دمی.. با لذت نسکافه ام را نوشو من. دیبهم کوب

 ””بهشت““

  ،ی خانه بود. به جا  شهیساعت هم  نیآمده بود حتما! ا  نیتمر  از

فکر کردم. نه!    یو کم   ستادمی. نبود! ادمیخانه سرک کش  ی جا

  !نداشت ی امروز باز
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زل    میجلو رو  زیمبل نشستم و به م  ی دراوردم و رو  میها  لباس

  !قهوه دست نخوردام وانیزدم... به ل

 !گفته بود حیبه مس یچ داندینفهم! خدا م فراز

بود من به قهوه زل زده بودم و هنوز در خانه زده    یساعت  مین

آورد که   یداشت به مغزم هجوم م  یمنف  ی نشده بود. فکرها

بسته شد و من    یبعدش به آرام  هیدر خانه باز شد و چند ثان

رو  حیقامت مس م.  دمید  م یرا جلو  نگاهم  توقع کردیمبهوت   .

  !من را در خانه خودمان نداشت دید

  .سالم -

  ش ی جوابم را داد و نگاه من به سر تا پا  رلب ی تکان داد و ز  ی سر

ا  پینشست. خوشت  گفت یم  لشیو شما  پیت  نیکرده بود! و 

آن نت چوب سوخته   ی عطرش... بو  ی باشگاه نبوده است. بو

  !ه ام را قلقلک دادزنان ی ، حس ها دیچ یام پ ینی ربیکه  ز

  ؟ی باشگاه بود -
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بود که لبخند   دمیباال آمد و نگاهم کرد. لحن پر از ترد  سرش

را باال برد! خوشش آمده     شیابرو  ی تا  کی لبش نشاند و    ی رو

  ...بود انگار

  .نه -

و به سمت اتاق رفت و من پشت سرش راه افتادم و با   گفت

 :سماجت گفتم

  .منتظرت بودم یلیخ -

تکان داد و وارد اتاق شد و دست به دکمه    ی پشت، انگار سر  از

  ی بازشان کرد. رو یکی یکیاش گرفت و  رهی ت راهن ی پ ی ها

اش را    یکه معن  ی نشستم و به حرکات آرام و آن لبخند  تخت

  !ه تماشا نشستمرا ب  کردمیدرک نم

  ن؟یتمر ی بر دیمگه نبا س؟ی دو شنبه ن ی مگه باز -

  .تخت پرتابش کرد  ی را دراورد و رو  راهنشیپ

  :آهسته و خونسرد بلند شد  شیصدا
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ا -   ن یکه من ا  ی مشترک متوجه شد   ی سه سال زندگ  نیتو 

  ندارم. مگه نه؟ نیوقت عصر تمر

 دنی به خودش رس نهمهیا گفتی درهم رفت. چرا نم  میها اخم

  !کجا بوده است ی برا

ب  کمربندش شلوار  از  لباس    دیکش  رونیرا  کشو  به سمت  و 

  رفت و شلوارش را عوض کرد و من همانطور ساکت  شیها

  :گفتم عیمن آمد سر ی . تا نگاهش به سوکردم یم نگاهش

 !ی ساعت نه شبه من از هشته تو خونم، فکر کردم هست -

صورتم   ی م کرد و جز به جز اجزاامد و تنه اش را خ  میرو  جلو

ام زد و   قهیرا تگاه کرد و در آخر با انگشت اشاره اش به شق

  :گفت

  گذره؟یداره م یچ کتیتو اون مغر کوچ -

نم   یناراحت  ش ی چشمها  در ادمیدیرا  نشانه  عصبان  یی.   ت ی از 

   ...هم
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  !هم کالم شده حیکه گفته بود با مس فراز

  :لب زدم اریاخت یب

  .بودم نیخونه برف شبیمن د -

  !از لبخند نبود ینشان ی باال رفت ول یکم  شیها گونه

روبرو  انگار که  حالت  آن  از  شد  زانوانش    ی رو  می خسته 

   !نشست

  :تکان دادم ی و من گنگ سر میشد به چشمها رهیخ

  .فراز گفت باهات حرف زده  -

   .زدمی حرف را م  نیا دی نبا انگار

  !خونت ادیگفت که م شبید -

 !یگشاد شد! فراز لعنت  میها چشم

کل- نبودم.  . من خونه  بود  اومده  و   دارویامروز ظهر  گذاشت 

  .رفت
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انگار    ی. ولدمیفهم یسر و تهم را نم  ی ب  ی هم حرف ها  خودم

تفاوت   یب  حیداشتم وگرنه مس  حیآن من بودم که قصد توج

   .بود

  .عنوان دوست نداشتم چیحالت را به ه نیا

بود    یقیاز خودش نشان داد و ان هم نفس عم  ی واکنش  بالخره

  !داد رونیکه از دهان ب

ا - من هنوز زن   یول   ستمیروز ن  ک یو    نجامیدرسته دو روز 

  .حیدستمه مس ی توام.  هنوز حلقه تو تو

گرفت و   ی بافته شده ام را به باز  ی مو  نییباال امد و پا  دستش

  :شده بود گفت یچه حالت دانمیکه نم ییبه چشم ها رهیخ

  !“بهشت” دونمیم -

  ده ی از حالت خم  میجمله کوتاهش معجزه کرد. شانه ها  نیهم

  .را پوشاند  میلبها یدرامد و لبخند کوتاه

 .صبر کن گهید کمینمونده.  ی زیچ -
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ها  لبخند چشم  و  خوب    ی حالت  نباریا  میرفت  که  گرفت  را 

  زدم و  یلبخند کج! آب دهانم را قورت دادم و  دانمستمشیم

  ی با لجباز  ،ییبکشم با پرو   شیانکه دست از نگاه به چشم ها  یب

  :لب زدم  ی گر ید  زیهرچ  ای

  !طالق برسه به دستم  ی منتظرم که زودتر برگه ها -

*** 

 ز ی م  ی رو  فیکردم و به سمت ک  یخال  نکیام را در س  قهوه

مبل    ی و رو  دمیکش   رونی را ب  غ یآشپزخانه رفتم و کتاب لبه ت

   .نشستم  ییرایپذ

اول نگاه به صفحه اولش کردم و بعد به صفحه   شهیهم  مثل

بار چندم    ی و شروع به خواندن کردم. برا دمیرس  د،یکه با  ییا

   !دانمیکتاب را، نم نیا خواندمیبود که م

  ؟ی دی ساعت چهارصبحه چرا نخواب -
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و چشم   دهیژول  ی . موهادیو سرم به پشت چرخ  دمیجا پر  از

  یخوردن ی باز و باال تنه برهنه اش او را حساب مهین ی ها

  !بود کرده

   .بردیخوابم نم -

کش   یدست چشمانش  کرد...   دیبه  ولو  کنارم  را  خودش  و 

  :دمی را شن  شیصدا

 !ی خواب منم پروند -

  :براق شدم  شی باز شد و به رو میها چشم

  من خوابتو پروندم؟ -

  ی کم  ی وهاان م  ی نگاهم کرد و من دلم ضعف رفت برا  یشاک

  ...اش یشانیپ ی رو   ختهی مجعد ر

  آدم بخوابه؟  شهیمگه م یکه راه انداخت یتق و توق نیبا ا -

  :اش شدم رهیرا بستم و کنارم گذاشتم و خ  کتاب
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ن   یالک - ماریبهونه  بمبم  قبال  ب  دی ترکی.  خواب  از    دار یتو 

  .ی شدینم

را جمع کرد و من خنده ام فرو خوردم و او با    شیها  چشم

  :گفت ی لجباز

  !کال ادهیز یلیسر و صدات خ -

سر   میام گرفت. ساعت چهار صبح مثل بچه ها داشت   خنده

  .میکردینه او، بحث م ستی چ  دانستمیکه نه من م ی زیچ

  !بخواب ایپاشو ب -

و او در همان حال    دمی شد برود که مچش را چسب  ز یخ  مین

 :نگاهم کرد

  ؟یبخواب ی ریم -

  :بود ی جد کالمش

  ؟ی اینه. االن کنسرت شهرام شب پره دعوت دارم. توام م -
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کم  دمیخند  آرام او  شاک  یو  نگاه  و    یاز  گرفت  فاصله  اش 

ب  ش یسرجا از دستم  را  دو   دیکش  رونینشست. مچش  و هر 

  .و عقب راندشان  دیکش  شیموها  ی دستش را رو

  حاال بگو؟خب  -

  و؟یچ -

 ان،یدر م  یکیرا    میکرد و من باز خنده گرفت و ابروها  عنگاهم

ابرو   شیبرا اول  انداختم!  ابرو   ی باال  بندش  پشت  و   ی چپ 

برا او  نگاه  و  ش  ییا  ه یثان  ی راست!  خودش   یفتگ یرنگ  به 

  !گرفت

  ؟“بهشت”گرفته   تیباز -

  !زدی که برق م ییفاصله داشت با آن چشمها کالمش

  :دادم و گفتم  رونیرا ب نفسم

 ؟ یگیم ی و حاج مهراب ک باجونیبه ز -

  :باال داد و سرش را تکان تکان داد چانه
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 یی نایبدم ا  صیتشخ   تونمینم  یوقت شب حت   ن یا  تش ی راست -

  هستن؟ یک یکه گفت

نرود. به   خواستمیبه کتابم افتاد و سکوت کردم. فقط م  نگاهم

ا  نیهم بهانه  به  ه  نیخاطر  جوابش  که   یکمک   چیسواالت 

   .دم یپرس یرا م کردیبهمان نم

  :از سمت من، گفت یبلند شد و قبل از هر واکنش شی جا از

  ؟ی خوریقهوه م -

ماگ    اتیو قبل از تو محتو  کشدیبه قهوه نم  لم یکه م  نگفتم

  کالم کی شی کرده ام. به جا ی خال نکیم را در سا یعروسک

  :گفتم

  .آره -

  ...را آماده کند مانیاو رفت تا قهوه شبانه  و

خنک    یگذاشتم تا کم  زیم  ی را از دستش گرفتم و رو   وانیل

  .دیشود و او طبق عادتش همانطور داغ و تلخ نوش 
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 ره؟ ی م یک نیبرف -

  .نمانده بود ی زی... چدمیکش یاه

  .. تمام کاراشو کردهگهیماه د کیحدود  -

و از خوردن او بود که    دینوش  ی گریتکان داد و قلپ د  ی سر

 نش یریش  می. برادمینوش  ییو جرعه ا  دیبه قهوه کش  لمیم   نباریا

  !کرده

  ؟ییبه خون پاشا تشنه ا -

  .بوده نیبا برف  میتصم نی بخش اعظم ا -

آرام بود    شیصدا  یول  دیکوب  زی م  ی محکم رو  یرا کم  وانشیل

  :گفت یوقت

  بود؟ یتو ک میبخش اعظم تصم -

 ی سرخ بود و چشم ها  ش یکردم. نگاهم کرد. چشم ها  نگاهش

  ...من مبهوت
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  !فراز؟ -

ا  تک ل  یعصب  ییخنده  و  را کنار    مهین  وانیکردم  ام  خورده 

  :و گفتم  دمیکوب وانشیل

 ه؟یمنظورت چ  -

  ی پشت  ی وار رو  بیاش را به مبل داد و دستانش را صل  هیتک

  :تفاوت و خونسرد لب زد یمبل گذاشت و کامال ب

  .دمیسوال پرس  کیتنها  -

توجه   یبلند شدم و ب  میکه از جا  ی ام کرده بود. آنقدر  یعصب

  :را باال بردم میصدا زی به همه چ

  ی فراز زنگ زده چ   دونمی. نمحی مواظب حرف زدنت باش مس -

  ...ی دیشن  یته و تو چگف

چشمها  ییا  لحظه به  اشاره  انگشت  و  کردم   یب  ی سکوت 

  :حسش گرفتم و گفتم
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  ی لیخ  یلیاز قبل بوده. خ  میتصم  نیا  یدونیخودت خوب م -

  میتصم نیو ا میتو زندگ ی تو اومد  ی! ولیقبل تر از تو حت 

از    کمرنگ بعد  دوباره  و  جا   کیشد  سر  برگشت   ی مدت 

 !تو بود فهیکه وظ  کنهیم ویخودش!  فراز داره کار

  

و    دمی اش ترس  ی وحش  ی بلند شد. از حالت چشمها  شی جا  از

شده    مانیپش  م یازحرف ها  هیاز ثان   ی که در کسر  یاو رو به من

 :بودم گفت

 یسه سال  نیا  ی چجور   یحجم از عشق و عاشق  نیا  دونمینم -

  دووم اورد؟ ی که با من بود

  !معرفت یب حی شده نگاهش کردم. مس رانیو

که    کنارم خواب  اتاق  سمت  به  برداشت  گام  خونسرد  و  زد 

  داشت  ز یم  ی رو  یلی. موباستادیو اوهم ا  دم یرا شن  ی زنگ  ی صدا
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به   یرا آورده بود؟ کدام آدم  ش یگوش  ی. ککردیم  یخودکش

ا زنگ     حیمس  یوقت شب به گوش  نیخودش اجازه داده بود 

  ...بزند. نکند

  و؟ال -

توجه به من به سمت اتاق رفت که    یبه او بود و او ب  نگاهم

  :شد دهیپر از بهتش شن  ی و صدا ستاد یراه ا انیم

  شده؟ یچ -

زل زده بود   شی رفتم. مبهوت به مقابل پا  کشیو نزد  دمیترس

مدت از  بعد  گوش  ی و  باشه  "آرام    یدر  پشت   ییا  "باشه..  را 

و گوش گفت  پا  یسرهم  به صفحه    ن ییرا  نگاهم  من  و  آورد 

  نیاسکر

 !اش ماند. آخ یگوش

 ””بهشت““
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بلندش   ی سرش دوان دوان راه افتادم و از پشت شانه ها  پشت

د  را  شوهرم  خانواده  عدمیبالخره،  موها  یسی.  در   ش یکه 

ها نشسته   یاز صندل یکی ی که رو یخانوم بای چنگش بود و ز

  .زد یفاصله در ذوق م  نیروانش هم از ا ی بود و اشکش ها 

  شده؟ یچ -

افتاد. مبهوت    ی سیع  سر تازه نگاهم به فرهام  باال آمد و من 

   !ماندم

اش تا زانو   یرا از نظر گذراندم. شلوار کتان مشک  شیتا پا  سر

اش... چشم   دهیژول   ی و موها  راهنشیباز پ   قهیشده بود و    یخاک

  !و خراب بود؟ رانیبود! چرا آنقدر و ی اما اشک  شیها

 ش یپسر عمو  یحالش خراب تر از آن بود که حواسش پ   حیمس

  !برود

  !شد؟ بابا که خوب بود یچ یسیع -

  :بلند شد ش یو از جا دی به صورتش کش یدست یسیع
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 .حال بابا بد شد یمن خونه خودم بودم وقت -

صدا  حیمس  ی ها  دست و  افتاد  بدنش  چاه   شی کنار  از  انگار 

  یم رونیب

  .آمد

  شد قلبش گرفت مامان؟ یچ -

تکان داد و فرهام دورشان زد و از من گذشت    ی خانوم سر  با یز

  و به

  ...را کشاند شی پاها مارستانیب  یخروج سمت

  !حالش بد بود ی ادیبه دنبالش راه افتادم! او ز اریاخت یب

باد سرد به صورتم باعث شد در خودم جمع شوم و به   هجوم

  ره ی به کجا خ  دانمیداده بود و نم  ش ن یبه ماش  هی سمت او که تک

  !شده بود، بروم

  فرهام؟ یخوب -
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به   هیشب  ی ادیحالتش که ز   یو با همان نگاه ب  دی چرخ  سرش

  :ام شد و گفت ره یبود خ حیمس

  !... نه“بهشت”نه  -

کنارش نبودم    ش،ینگاهش کردم. اگر من، زن پسر عمو  محزون

اش محسوس   ی . خود دارشدی روان م  شیبدون شک اشکها

  :دمیپرس  اطی گذاشتم و با احت ش یبازو ی بود. دست رو

  بد شد؟ یشد که حال حاج یچ -

 :خورد یتکان شیگلو بیس

  ...من بود  ریتقص -

شلوارش برد و خش    ب یداد و دست داخل ج  رون ی را ب  نفسش

  :دار لب زد

  .بحثمون شد -

  ک ی و تکان تکان داد تا باالخره    د یکش   رونیرا ب  گاریس   پاکت

  .و او قاپش زد  دیپر رونیاز پاکت ب گارینخ س
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  ؟یسر چ -

شن  ی صدا را  ترج  دیآرامم  س   حی و  اول  روشن   گارش ی داد  را 

 .کند

  نگاهم 

 گار یاش رفت... مگر ورزشکارهاهم س  یفندک ساده مشک  به

بودم؟   دهیدست فرهام د  گاری! چندبار تا به حال سدند؟یکشیم

  ...بار  چیه

  !داره  از یبهت ن حیبرو تو سرده! مس -

فشار   دیبگو  خواستینم تخت  نداشتم  قصد  هم  من  و 

 !بگذارمش

  !بود ر یبا خودش درگ یاو اندازه کاف 

  شه؟یخوب م یحال حاج -

  ...دیگونه اش چک ی رو یتکان داد و قطره اشک ی سر
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س  یقیعم  پک ا   گاریبه  نقطه  آن  به  باز  و  که    ییزد  زد  زل 

 !کجاست دانستمینم

بدبختر و تنها تر از    یلی! خ“بهشت”  مرمیمیاگه خوب نشه م -

  .... منشمیم نیا

برا  شی برا  دلم  ی برا   دانستم یآن سکوتش که م  ی کباب شد. 

  م یبرا  شهی که هم  یفرهام  دنیبود! د  ینشکستن آن بغض لعنت

  .کردیقلبم را مچاله م طیشرا نی بود، در ا زیعز

بگذارم که زمزمه اش   شیانداختم و خواستم تنها  ریرا ز  سرم

  :و مبهوت نگاهش کنم دی ایباعث شد سرم با شتاب باال ب

  ...کردم داشی من امشب پ -

  دهی! او فهمی. نه از سرما! از ترس و بدبخت دی لرز  م یها  دست

 .بد شده بود نی هم  ی بود! حال حاج مهراب برا

نگاهش مثل پسر بچه ها   میساله روبرو  یمرد س  نیهم  ی برا 

  ...شکسته تر مارستانیداخل ب باخانومِیشده بود و ز
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  ؟ی دونستیتو م -

ا  حالتم که  بود  پرس  نیچه  را  نبودم    د؟ یسوال  مبهوت  مگر 

  !من؟

وحش   لحن و  سرخ  نگاه  تعجبش،  از  نگاهم    ش یپر  قاب  در 

   .نشست

. من چشم بستم و  دی بود و لحنش پر از ترد  ک ی نزد  صورتش 

بار دوم در    ی و برا  ختیگونه ام ر  ی پشت سرهم رو  میاشک ها

 ...! از ته دل دمیشب نحس نال نیا

 ””بهشت““

را گرفتم و از حضورم بود که سرش    شیرا جلو  ی کاغذ  وانیل

حرف گرفت. کنارش نشستم و دستم را   یرا ب  وان یباال آمد و ل

ل بخار  وانیدور  ان  به  در سکوت  کردم.  ما  ی حلقه  از   عی که 

  ...آمد زل زده بود و من به او یباال م وانیداخل ل ظیغل

  گفت؟ یدکتر چ -
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  :را مزه مزه کرد   مارستانیو قهوه ب دیکش  یآه

  !خطر و رد کرده  یئه! ول وی یس یفعال تو س -

حرف بزند! بفهمم    خواستمیم  ی ! ولدانستمیمتکان دادم.    ی سر

چقدر   شیصدا است؟  بد  حالش  چقدر  است؟  گرفته  چقدر 

  !شکسته است

  م ی فرهام پشت پلک ها  ریهم گذاشتم و تصو  ی را رو   میها  چشم

   ...آمد

  .دمیخودم د ی را رو حی چشم گشودم و نگاه مس عیسر

 .ییبرو خونه، خسته ا -

  :باال انداختم  سر

  !شتیپ مونمینه. م -

داد و    ه یتک  دیمنفور و سف  ی حرف سرش را به ان سنگ ها  یب

  .پلک بست



Page 79 of 1307 

 

در ان حالت نگاهش کردم و بالخره زبان داخل دهان    یکم

  :چرخاندم 

  ح؟یمس -

  :تکان داد و من آرام لب زدم ی چشم بسته سر  همانطور

  .خوامی معذرت م -

جدا کند و چشم باز کند    واریتا سرش را از د  دی طول کش  یکم

  :و در آخر نگاه به نگاهم بدوزد

  .زدمی اون حرفارو م دینبا -

راستم را باال بردم و   ی نشسته بود که ابرو  میبه تماشا   ساکت

  :گفتم

  .ی کرد میتو عصب -

و جرعه    یکج  لبخند آمد  لبش  قهوه   ی گر ید  ی کنج  آن  از 

  :و در کمال آرامش لب زد دینوش
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 .کنمیل مقبو تویعذرخواه  -

  :لحنم آرام بود یباز شد ول میها چشم

  ؟ی کن یعذرخواه ی خوایتو نم -

  :به تاسف تکان داد و گفت ی سر

  .“بهشت”درازه  یلیزبونت خ -

 ی دوباره به حالت قبلش برگشت و من هم در همان سکوت  و

  .دمیداشت، قهوه ام را نوش  اجیبهش احت شتریب حیکه مس

  فرهام کجا رفت؟ ی دیجان ند “بهشت” -

  میبگو  ی زی آمد. آمدم چ  یرا نگاه کردم! به نظر خواب م  حیمس

نگو ممکن   ی زیچ   "یعنیباال انداخت که    ییخانوم ابرو  بایکه ز

  ی سیباشد و اوهم بفهمد و پشت بندش ع   داریب  حیاست مس

  "..بفهمد و بعدش عالم و آدم و

  !بود ی قو یلیکاسه چشمانش پر شد! او خ ناگهان
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  :تکان دادم ی دادم و سر  رونیرا ب نفسم

  !حالش خوب نبود رفت خونه -

را با همان چشمان   حیمس ی تکان داد و صدا ی خانوم سر   بایز

  :دمیبسته شن

 !برو خونه مامان. من هستم -

بلند شد و دست من را    شیکرد وبعد... از جا  ی مکث  باخانومیز

 یباز شده  به چشمان    رهیبلند کرد و حاال خ  میگرفت، از جا

  :گفت حیمس

  .دیموند  ی ادیخونه! تا االنم ز دیپاشو، پاشو با زنت بر -

بلند   شی کنارش گذاشت و از جا  یصندل  ی را رو  ی کاغذ  وانیل

  :شد

  !. من هستم ماماندیبر “بهشت”شما و  -

  :حوصله بود یب ی ادیز  باخانومیز  لحن
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ا -   ش ی به دو نکن! من امشب پ  یک یبا من    نقدمیبرو خونه، 

  .وسط ما  ی تو خودتو بنداز سی و الزمم ن  مونمیشوهرم م

زد و گونه ام   یپسرش. چرخ  ی توجه به اعتراض چشم ها   یب

  :دیرا بوس

  .ی شد  تیتوام اذ زم،یعز یمرس -

رو  ی لبخند مس  شیبه  قهوه  و  رو  حیزد  از    ی صندل  ی را 

  :برداشتم

  !م یمنتظر خبرتون هست -

کتش را به تن کرد و هر دو از    حیو مس   دیهم کوب  ی رو  پلک

  .میآمد رونی خفه و منحوس ب ی آن فضا

*** 

رو   خودش رو  ی را  را  ساعدش  و  انداخت  چشم   ی تخت 

  ...ش یها

  .پاشو لباس عوض کن بعد بخواب -
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را    شی که لباس ها  د یرا از هم فاصله داد و او را د  ش یها  پلک

بلند شد و لباس    شیحرکت از جا  کیگرفته بود. با    شیجلو

دست   از  سر  “بهشت”هارا  و  دوباره    عیگرفت  و  کرد  تن  به 

  تخت  ی خودش را رو

ا  انداخت اتاق    نباریو  سقف  به  داد  نگاه  و  نبست  چشم 

  !خوابشان

ها   ی صدا صدا  “بهشت”  ی قدم  آن  که   فی ضغ  ی و  پابندش 

  .دیشن یرا م  خورد یبهم م ش یزهایآو

چقدر    دیو نفهم  ندینش  گر یدور دور شد و در آخر د  شیصدا

  .خورد یتر شد و تخت تکان کیگذشت که صدا نزد

  !ارش یدرب -

  :در همان حال ادامه داد حیسر چرخاند و مس گنگ

  .شکنه یپابندتو! تو خواب م -
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 ی شد به پابندش! قفلش را باز کرد و رو  دهیکش  “بهشت”  نگاه

   .دیپتو خز  ریگذاشتش و ز یپاتخت

و خحیبخواب مس - فکر  م  ینکن. حاج  الی.  ! من شهیخوب 

  !مطمعنم

س  حیمس از  نفس  ب  نهی تنها  که   رون یاش  نبود  پدرش  داد. 

حاال   یذهنش را مشغول کرده بود! نه که مهم نباشد... بود! ول

فهم جد  دهیکه  خطر  ب  نیا  ست،ی ن  ی بود  در    گر ید  نیدرد 

  !کوچک بود ی اد یمشکالتش ز

مچاله شده بود    رپتویکه ز  دیرا د  ی “بهشت”و    دیپهلو چرخ   به

  یمیو تنها ن

  !صورتش مشخص بود از

  ؟یکنینگاه م  ی نجوریچرا ا -

  :و پچ زد یزد و پشت بندش لبخند آرام یپلک

  کنم؟ینگاه م ی چجور -
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  :دیخند زیشد و ر  کشینزد یکم ”بهشت“

  .ی جور ی  -

انداخت.   یآرام  ِیرا به خنده    حیبود که مس  طنتشیپرش  لحن

   ...را کنار زد  ح یمس  یشانیافتاده در پ  ی دستش باال آمد و مو

  ن؟یتمر ی ریامروز م -

صورت خودش برداشت و پشتش را نوازش   ی را از رو   دستش

   ...کرد

  !کف دستش را بوسه نزد شهی هم مثل

  .هینرم. پس فردا باز شهینم -

 .کهیمسابقاتم نزد -

ا   دستش ا  ییلحظه  نوازش  تصم  ستادی از  بعدش  گرفت    میو 

  !را رها کند  “بهشت”کوچک  ی دست ها

  .آره -
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  .تیو باز  نیتمر ی تمرکزتو بزار رو-

  .مشکالتو حل کنم ی سر کی تمرکز کنم که  تونمیم یوقت -

  !شد. دلخور شد؟ نه زیر  شیچشم ها ”بهشت“

  من مشکلم؟ -

را    حیمس  ی شده بود، چشم ها  ی عمد  نباریکه ا  شیصدا  ناز

  د یفهمی! کاش میمشک  ی شد به ان دو گو  رهی بازتر کرد و خ

  !گذرد یم “بهشت”چه در سر 

تن و صورت   ی تخت گذاشت و خم شد رو  ی را رو   ساعدش

  :تکان داد ی و سر  “بهشت”

  !ی تو خودِ خودِ دردسر -

را    حیو نگاه مس  د یلحن او بود که خنده اش گرفت و خند  از

بکش   نییپا باال  را  او    اوردی اند. خواست دستش  گردن  دور  و 

  :و لب زد دیبا آرامش کنار کش  حیحلقه کند که مس

 !ییبخواب.. خسته ا -
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اش گذاشت... و   یشانیپ  ی را بست و ساعد رو  شی چشم ها  و

 .ح یبزرگ و مردانه مس  ی ماند به دست ها  رهیخ   “بهشت”نگاه  

*** 

 ””بهشت““

نزد  یمانتو مشک  ی ها  لبه بهم  را  تند   کیرنگم  کردم و قدم 

شده بودم    داری. از خواب که ب مارستانیب  ی کردم به سمت ورود

  م یکارها  هیداده بودم من هم به سراغ بق  حینبود و ترج  حیمس

! نه خانه نیبرف  ی پا نگذارم... نه خانه    ییخانه ا  چیبروم و در ه

  ...زندکه قرار بود زنگ درش را فراز ب  ییا

ب  از از همه چشم ها  رونی آسانسور  و قبل  دنبال    میآمدم  به 

  سر خودش آورده بود؟ ییفرهام گشت، نبود! نکند بال

 ش یاز جا  دنمیخانوم با د  بایفکر تندتر شد و ز  ن یبا ا  میها  قدم

  :برخاست

 .زمیسالم عز -
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  :زدم شی به رو ی لبخند

  د؟یهتره؟ شما خودتون خوبب یسالم. حاج -

که پشت مادرش بود و در تلفن    حیمس   ی گشت به رو  نگاهم

که   ی و زمان  دمی چه شن   دمی. نفهمگفتیرا آرام آرام م   ی زیچ

  :دمیآرام پرس  دمیخانوم را ساکت د بایز

  د؟یدیفرهامو د -

را   شیبایکه چشمان ز ینگاهش نشست و اشک ی که رو یغم

درد فرهام   ست،یپوشاند، به من فهماند درد او دردِ شوهرش ن

  !اوردشیاست که داشت از پا در م 

  ...تا نیی آره... رفته پا -

  .سالم حاج خانوم -

ابرو  ی آن صدا  از پا   ی باال رفت و رو  میمردانه و آشنا  پاشنه 

   .دمیچرخ
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 ر ی وقت بود که غ  یلینگاهش کردم. خ  یبود! با شگفت  خودش

همباز  ونیزیتلواز   مس  ی و  مقابل  و  فرهام  با    ی باز   حیبودن 

  !بودمش دهیند ی گری د ی کردن، جا

  .دیکه تمام شد من را هم د  ش یپرس احوال

 !انیسالم خانوم صراف -

گرفته   شیباز  طیشرا  نیچرا در ا  نکهیزدم. ا  شی به رو  ی لبخند

 خواست ی م  دی! شادمی فهمیرا نم  زد ی صدا م  نطوریبود و من را ا

رف کند. حال  را عوض  انگار داشت جان    قشیشف  ق یجو  که 

  !دیرا... شا  دادیم

  !جان. حالت چطوره  اسیسالم ال -

  .یبه لطف شوهر تو عال -

 ی آمد. هنوز آن باز  حیمس  ی لبها  ی هرچند کوتاه رو  ی لبخند

هم بار    کهیبود تا دو تا ت یخال  نیبرف ی را ول نکرده بودند! جا

  !کند شیو مزه پران  اسیال
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راحت شد    الشیانگار خ  د،ید  مان یلبها  ی لبخند را رو  اسیال

  :شد ی که لحنش جد 

  .شده یچ دمیشن  یناراحت شدم وقت یلیخ -

اش   یو خستگ  ح یساده مس  ی داشت؟! لباس ها   نیتمر  اوهم

  !آمده بود ی آمده و او انگار از مهمان نیاز تمر دادینشان م

خاموش    نشیکه صفحه اسکر   یتکان داد و تلفن  ی سر  حیمس

  :شلوارش سراند و گفت بیرا در ج  شدیو روشن م 

تو   ادی. دکتر گفته تا فردا مسین  ی زی. چاسیال   ی لطف کرد -

  !بخش

 ..خداروشکر  -

ز  رلبیز و  فرهام   باخانومیگفت  سمت  به  من  و  کرد  تشکر 

  .ساکت و صامت رفتم

  فرهام؟ یخوب -
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بودم و او... نگاهم نکرد! قطعا    ختهیدر لحنم ر  ام را  ینگران  تمام

  !خورد یدلخور بود! قطعا حالش از من هم، بهم م

  .آره -

  !ام  یرانیرو به و یعنینه!  ی عنی "آره" نیا

را مشغول حرف    اسیو ال  حیدادم و مس  هیتک  وار یبه د  کنارش

 .دم یزدن د

زم  در  دن   بیرق  ی باز  ن یآنها  در  وگرنه   یخصوص  ی ایبودن، 

 !خودشان دوست بودند... تنها دوست

جداگانه بودند! هرچند    میت  کی   ایدن  نیو فرهام در هم  اسیال  

حضورش    یچون من شده بود و کم  یمشکالت  ر ی درگ  حیکه مس

  !کمرنگ تر یدوست میت  نیدر ا

 ””بهشت““

گذاشتم.   میها  کفش خانه  داخل  به  پا  آرام  و  دراوردم  را 

مرخص شده است.   ینگفته بود که حاج  یبه کس  باخانوم یز
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  ی به استراحت دارد و وقت برا  از ین   یهمشان متعقد بودند حاج

ا  ادیمالقات کردن ز  اما  همشان   زدیچهره ها داد م  نیاست. 

برگش   از ین  یاز حاج   شتر یب به عقب  دارند.  استراحت  و   تمبه 

را تماشا کردم که مشغول حرف زدن بودند...   یاسی ام و الفره

  !در واقع فرهام تنها شنونده بود 

  ؟ی ستاد یداخل. چرا دم در وا ایب -

  ی سی چشمان سرخ و صورت خسته ع  ی و رو  دیچرخ   نگاهم

  .نشست

و مرا به داخل    کردند یم  ینافرمان  میقدم جلو رفتم. چرا پاها  دو

  بردند؟یخانه نم نیا

  نداره؟ ی مگه پس فردا باز حیمس -

مخاطبش پچ پچ    ی برا  یرا نگاه کردم. بازهم در گوش  حیمس

 !کردیم

  !چرا داره -
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به    یهمان مبل تک نفره خودش را رها کرد و کالفه دست  رو

 دش یصورت سف  یِحرکت، سرخ  نیا  جهیو نت  دیصورتش کش 

  !شد

  !دهیگوش نم گمیم  یببرش خونه. هرچ -

قرار    نکهیا  ای!  کند؟یبه حرف من گوش م  حیمس  کرد یفکر م   او

بگذارد و من عاشقانه در گوشش    میپا  ی است در خانه سر رو

  !شود؟یدرست م   زیپچ بزنم که همه چ

 ...تکان دادم ی و سر  دمیکش  یآه

  نیو فعال ا  دانستندی نم ی زیانها چ 

  !بود تا به وقتش  یکاف شان یغم برا کی

  ح؟یمس -

را که تازه قطعش کرده بود را در دست فشرد و منتظر    یتلفن

  :نگاهم کرد
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خودتو   دینبا  ی نجوری! ای دار  ی خونه! پس فردا باز   میبر  ایب -

  .و فکرتو مشغول  یخسته کن

حوصله بود... در واقع   ینگاهم کرد.. نگاهش ب  ره ی خ  هیثان  چند

  من از

  !...بدتر بودم او

 ؟یبگ ناروی گفت ا یسیع -

ول   فمانیتکل  ما نبود!  امروز   حیمس  یبا خودمان هم مشخص 

شد به تلفنش که   دهی را از رو بسته بود... نگاهم کش  رشیشمش

چون تماسش را قطع    دیحصار انگشتان مردانه اش بود! شا  نیب

  کرده بودم

 !شده بود  نجوریا

  :حرفش سر تکان دادم  دیآمد و در تائ  میلبها  ی رو   ی شخندین 

  .ی ننداز نی داداشتو زم ی و. بهتره ر قایدق -
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... هیثان  ک یرا به سقف گرفت و چشم بست... شمردم!    سرش

 !دو...سه.... چهار

  !داد به سقف نگاه کند تا نگاه منتظر من حیترج  هی چهار ثان 

را خراب کنم. ما زوج   یسیع  ییاینداشتم تصورات رو  دوست

و    زدیهوا م  ی رو  حیمس  گفتمیکه هر چه من م   میبود  یعاشق

  !گفتیم "چَشم"پشت سرش 

  .میبر -

برسد    ی به آن مخاطب  خواستیم   ا یفکر غرور من را کرد    ای   اوهم

  که

به آن   دنیقبل از رس  یاو آرام بود وقت  ی تلفن بود! صدا  پشت

 ی بود ول  ری ز  شیگفت! صدا  "میآ  یم  "که پشت خط بود  یکس

  !بود زیت ی اد یمن هم ز ی خب، گوش ها 

 !فرق داشت ش یرفتن ها گریبا د "میآ  یم"لحن  نیا

  :خانوم در اتاق را آرام بست و نگاه به نگاهمان داد بایز
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 !االن دیخواب د،ی حاج مهرابو ببن  دیخوایاگه م -

 ی شد. چشم ها  زی من ر  ی و چشم ها  د ینفسش را آه کش  حیمس

 !یسرخ بود و اشک باخانومیز

  نیخانواده ا نیا ی تمام اعضا دیاز د 

درد   دانستم یحاج مهراب بود و من م  یضیمر  ی ها برا  چشم

  !چشم هارا نیا

  ....زنگ بزن اگ میری م میما دار -

  .هم گذاشت ی در هوا تکان داد و پلک رو  یدست یباخانومیز

تا  یسی داشته باشم، هم فرهام هست هم ع  ی کار - برو!  تو   .

  .ی موند ی ادیز نجاهمیا

 یمن آمد و صورتم را بوسه آرام   ی و سو  حینداد به مس  مهلت

  .زد

  .دی. مواظب خودتونم باشدیبر-
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  :زدم و من هم تکرار کردم شی به رو ی لبخند

  .دی من حساب کن ی رو دیداشت  ی هر کار -

داد و دست پشت من و مس  لبخندم و   حیرا جواب  گذاشت 

  ...کرد مانیراه 

  

آن قصه    اسیبود که ال  شیرا زد و از صدا  نیماش  موتیر  حیمس

قطع کرد و همراه فرهام به سمتمان   کردیم  فیرا که تعر   ییا

با د دلم سرار  دنیامد.  به  عالم  بغض   زیفرهام غم  و آن  شد 

  .را قورت دادم  میدست و پا دراز کرده، در گلو

  ؟ی ریم -

  :داد ی انگشتانش باز  ن یرا ب چیتکان داد و سوئ ی سر

  .شد بهم خبر بده ی ز ی آره. اگر چ -

من بود! نه    ی تکان داد. تنها نگاهش به مرد کنار  ی سر  فرهام 

  !ندازد یب میکه به سو ینگاه مین یمن! نه حت
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  .فرهام رمیم گهیمنم د -

  :نگاهش کرد و لب زد حی بود. مس اسیال

  ؟ی آورد نیماش -

به    دنیرس  ی رساند او برا  نمیقیکه از سر تعارف بود به    لحنش

  !تاب است یب ی قرار

  .آره آوردم -

  .داد یدستش را باال برد و تکان  حیمس

  .خدافظ-

 .تا سر کوچه دوام آورد نمانیو سکوت ب میشد نیماش سوار

  ؟ی ریکجا م -

   .گوشه چشم نگاهش کردم از

  .هامو جمع کنم  لهیبرم وس دیبرسون منو شرکت لطفا. با -

   .و به سمتم برگشت   ستادیا ی چراغ قرمز پشت
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  ؟یجمع کن التویوسا -

  :درهم رفت  شیتکان دادم و او اخم ها سر

  ؟ی استعفا داد -

  !آره -

  !کج شد  شیلبها تیام شد و در نها  ره ی خ ه یثان چند

د  نگاه گرفتم.  او  ب  دنیاز  که  کج  لبخند  به    هیشب  شتری ان 

   !نمیبب خواستمی را نم  کردیم  تمیاذ نشیدیپوزخند بود و د 

رگ    ی حرکت کرد و نگاه من ماند رو نیسبز شد و ماش چراغ 

 !گردنش 

 ی ندارد، ول  یتیاهم   ش یبرا  ی زینشان دهد که چ   خواستی او م 

زد والبته،    رونی رگ ب  نیداشت و هم   تیام اهم   یلیداشت! خ

  !دور فرمان دلم را آرام کرد ِیدست مشت شده 

*** 
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  یی عجله ا  چیه  . اونهیامد. با طمان  نییمجتمع را پا  ی ها  پله

  ییبه خانه نداشت! در واقع دوست داشت هرجا  دنیرس  ی برا

   !باشد اِال خانه 

را داخل داشبورد پرتاب کرد و گازش را    یطوس  پوشه رنگ 

   !کجاست دانستیکه نم  ییگرفت به جا

جواب داد. دوست داشت   یمعطل  یاش زنگ خورد و ب  یگوش

   .داخل سرش خفه شوند  ی حرف بزند تا صداها یبا کس

  .سالم -

  :را عوض کرد و گفت دنده

  شده؟ ی زیچ -

  :د یچیپ یدر گوش اسینرم ال  ِی خنده  ی صدا

  .امن و امان ی. همچیدستت درد نکنه! نه مرد حساب -

   .د یچی را فوت کرد و به سمت چپ پ نفسش
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  .میباهم حرف بزن کمی ای. بی بود ختهی امروز بهم ر -

  .چند وقته نیبخاطر مشکالت ا -

 ی کالفگ  ی هم داره! ول  یسیع  یگ ی م  ی که دار  یمشکالت  نیا -

را فوت میاختالت کن  کم ی  ای... بحیتو فرق داره مس . نفسش 

  !حتما  کرد؟یکرد! قبول م

  کجا؟ -

  !کنم یباز م ریکافه، د ایب -

  ی کیرو به تاردر کافه پارک کرد... هوا داشت  ی را جلو نیماش

  !رفتیم

بوق قطع شد،   ی را دراورد و تماس گرفت و تا صدا  شیگوش

  :لب زد

  .پشت درم -

باز   مهیکه ن ی در  دید نیماش شه یتماس را قطع کرد و از ش و

 دانست یبه داخل کافه رفت. م  عی شد و سر  ادهیپ   نیشد! از ماش 



Page 102 of 1307 

 

کافه   کیمحله و نزد  نیبدون شک در ا  کردیتعلل م  یاگر کم

که    ی زی! چدیها طرفدار خواهد د  ستیاز فوتبال  گرید  یکی  ِی

  !حوصله اش را نداشت

  ؟ی بود رونیب -

را قالب    شی بزرگ نشست و دست ها یچوب ی زها ی آن م  پشت

  :کرد

  .ها بودم یکینزد نیآره. هم  -

  ؟ی خوریم یچ -

  :دی پشت گردنش کش یدست

 .قهوه تلخ -

  ره یسفارش را به تنها گارسون حاظر در کافه داد و خ  اسیال

  .بود  دای از تمام وجناتش پ  یکه کالفگ  ی حیشد به صورت مس

  ه؟یحاج ی همش برا یکالفگ نینگو که ا -
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  :زد  شخندیباال امد و ن سرش

  شه؟ینم گه،ی د شهیم  دایآدما مشکلم پ یشخص یتو زندگ -

  .دیعقب برد و آرام خند یسرش را کم اسیال

 ؟ی پول  یباشه؟ ب  تونهیم  یتو چه مشکل  یشخص  یتو زندگ -

  پول عقب

  ؟ی ندار یاجاره خونه؟ زن زندگ افتاده

  :کرد و دست در هوا تکان داد و ادامه داد یمکث

  !تو ی دیمشکل ند -

را    ی زیاو چ  ی هم قصد نداشت برا   حیو مس  دی فهمینم  اسیال

ب به کنج  یشرح دهد!  تمام    ی کاوتوجه  در پس  او که  کالم 

  :کلماتش بود، گفت

  ؟ی دیتو د -

  :باال داد ابرو
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  ؟یچ -

کرد و لب    کینزد   شیرا به لبها  شیگذاشته شده جلو  فنجان

 :زد

 !؟ی دی... خودت تا حاال دویگیکه م یمشکالت -

  :کج شد و دست به دسته فنجان قهوه اش گرفت شیلبها

ول - نه...  خ   یاالن  مردمو  د  یلی مال  بچگدم یخوب  تو  ام    ی! 

  !ق یعم یل یحس کردم. خ

ها  رهیخ  حیمس حرف  شد...  ول  ش یاش  بود  حالت   یدرد 

هم به قوت خود    ش یلبها  ی لبخند رو  یصورتش آرام بود و حت

   !مانده بود یباق

خارج از    یبود و در زندگ  بیرق   ی باز  نیدر زم  شی برا  اسیال

مس  ن،یزم دوست...  تنها  برا  حیدوست!  هم  ی هم  بود!   ن یاو 

از    ی گریبود... د  ی ام همان مکالمه عاد  ی هم صحبت  نیا  لیدل

  !ی از سرِ کنجکاو ز،ی سر فرار از مشکالت و آدم آن طرف م
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در سکوت   اسیو به نگاهش ادامه داد... ال  دینوش  ی گرید  جرعه

   .کردیا مزه مزه مقهوه اش ر

ا  نیسمت آخر  فکرش ال  ییجمله  و   اسیکه  بود رفت  گفته 

   !ی... از کودکیهمه عقده دارند... از زندگ د،یفهم

چه کند؟! جواب    ش یکودک  ی عقده ها   ی حاظر بود برا  اس یال

  واضح

او برابود بود!   ده یرس  گاهی جا  نیبه ا  شی کودک  ی عقده ها  ی ! 

!  داستینه را نم  ایبود    دهی او با عدالت جنگ  نکهیبود! ا  دهی جنگ

  کس یف  شهیکه هم  یکنیبود و آخرش شده بود باز  دهی جنگ  یول

  ی ! بعض ردیگیم  گر ید  ی است که از باشگاه ها  ی شنهاد یاست و پ

  !از عقده ها خوب بودند

چه کند؟   شیزندگ  ِیحاال    ی عقده ها  ی حاظر بود برا  خودش

را    ی بود قطعا کس  ش ی پ  ی هم واضح بود! اگر سالها  نیجواب ا
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 کرد یم  هیتخل  ی اش را جور   ی و انرژ  بردیو به خانه م  داشتیبر م

  و فکرش را

  ش ی زندگ  گرید  ی تا جاها  کردی تختش م  ی متمرکز رو  ی جور

قبل   ی را نشمارد! اما اگر سالها  شی زندگ  گرید  ی را، سوراخ ها

  !بود

  !نشده بود دا یجواب هنوز پ نیا کرد؟یچه م االن

  ؟ی خوریم گهیقهوه د کی -

  :جلوتر و سر تکان داد یرا سراند کم فنجان

  .خوب بود نینه، هم -

  :دستش انداخت و گفت یبه ساعت مچ ینگاه

  ؟ی کنیباز م یک -

  !. هنوز وقت هستکنمی باز م  رتریساعت د کی امروز  -

  .فرار کند  نجاهمیاز ا خواستی باال داد! م چانه
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  .وقت نشد ازت تشکر کنم  -

 .زد و سر باال گرفت  یکوتاه لبخند

  !. حاج مهراب برام محترمه دمیرس  رمیمن د  ؟یتشکر بابت چ-

  ی سی که فرهام داغون شد، من و ع  ی اونقدر  کنمیاحساس م -

  !مینشد

  !...اش رهیخ خیکش آمد و نگاه مس اسیال سکوت

   !فرهام بد شد ی حال حاج مهراب جلو -

سخن،    اسی کرد و ال  دی ! سکوت کرد وبا سر تائگفتیم   راست

  :گرفت طنتیش

  ه ی   دیو بالخره با  کهیفکر نکن. مسابقات نزد  زایچ  نیتو به ا -

  ی فکر

  !یبکن متیحال ت به

  :سمت چپش را باال داد ی ابرو
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  م؟یقهرمان نکهیفکر به ا -

  :خنده گفت انیو م  دیچی در کافه پ اسیال قهقهه

  !انفریک ی آقا  یگیجک م -

الدیخند  حیمس  نبار یا با  از کل کل کردن، به خصوص   اس ی . 

 ی بود ول  یشوخ  شانیظاهر حرف ها  دی! شابردی لذت م  شهیهم

  کن یبود! برعکس فرهام که بُعد باز تیجد یشوخ ن یدر پس ا

تعصب    اسیبودن، ال  شی بود تا عضو خانوادهِ تم  شتریبودنش ب

 !فرزندش ی ر به روداشت، مثل پد 

  :کرد زیرا ر شی باال داد و چشم ها چانه

  !گردن ماس یآماده کن که مدال قهرمان کتویتبر -

قهوه   وانیبه ل  ی نگاه  حی. بلند و کوتاه! مسدیبازهم خند  اسیال

  :همان بود که گفت ی اش کرد... بازهم دلش هوس کرد، برا

  وقت هست؟ گهیقهوه د کی ی برا -
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 ا ی  ی خوای م  پرسمیمثل آدم ازت م   ی تا وقت  دمیبهت قهوه نم -

  !ینه، خودتو لوس نکن

  !خواست گریدو قهوه د اسی... و الدیخند

  .ی داری شب تا صبح ب  نیحجم از کافئ نیبا ا یول -

  :زد  لبخند

برا  داریب  دیبا - بکشم  نقشه  تا  دردسرا  یقهرمان  ی باشم    ی و 

  !بعدش

  :چپ چپ نگاهش کرد اسیال

  .وقتشه کافه رو باز کنم گهی بنظرم د-

  ...اش بلند شد بعد از مدت ها قهقه

  ؟یمونیخودتم کافه م -

 :و سر باال انداخت  دیصورتش کش ی رو یدست
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از در پشت  - با   گهید  شی. بقرونیب  رمیم  ینه حوصلع ندارم. 

  !رِیام

  ؟یزنیبار سر م  هیچند وقت  -

  ؟یکافه بزن ی خوایم ه؟یچ -

  :را پوشاند  شیلبها یتکان داد و لبخند کوتاه  ی سر

  .مدت زده بود به سرم باشگاه بزنم هی -

  ؟ی چرا نزد -

  :جا به جا شد  شی و در جا دی گارسون را شن  ی قدم ها ی صدا

  ...که تیو بعدش مسئول خوادیکار وقت م نیا -

  :دیدر هوا کش  یباال داد و با کف دستش خط ابرو

  !فعال اصال -

چد  اسیال تا  کرد  باز  دوباره    دیبگو  ی ز ی هان  ها  قهوه  که 

  شانیجلورو
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  .شدند گذاشته

که    یکیدست    ی سپریم  وفته،ی اولش سخته. بعدش که جا ب -

  !ازش یمطمعن

فنجان قهوه اش را دست   اسیتکان داد و ال  ی جواب سر  در

 ...گرفت

... دینوش  ییقهوه اش و جرعه ا  ی شد به کف رو  رهیخ  حیمس  و

و لبخند    دیبود! باز نوش  نیهم  قایتلخ... مزه زهرمار دقداغ و  

   !طعم به دهانش خوش آمده بود نیزد... ا

 ””بهشت““

برا  زمیم  کشو نگاه  نیاخر  ی را  را  داخلش  و  کردم  باز   ی بار 

   .انداختم

  .را جمع کرده بودم  زینمانده بود. همه چ  ی زیچ  گرید

  ؟ی ریم ی دار ی جد ی جد -
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 افه ی به سمتش. به آن ق  دمیو چرخ  شیصاف کردم از صدا  کمر

  .دم یخند  زانشیپکر و او

  .رم ی که بم رمی . نمرمی شرکت م نیدارم از ا -

م  دیآ  یم  جلو بغلم  اکندی و محکم  او در   ن ی. دوستش دارم. 

  شرکت

  !همکار و دوست بود نیبهتر میبرا

 باز؟  مین ی بیهمو که م -

  :خندمیو م زنمی کتفش م به

  !وونهیآره د -

  :به دو کارتن جمع شده کرد و گفت یگرفت و نگاه فاصله

  .نی تو ماش ی ببر کنمیکمکت م -

هم  قلنج گرفتم.  کتم  به  دست  و  شکاندم  را   ک ی  نیگردنم 

 ه یبودنِ سرم باعث شده بود از کتف درد به گر  نییساعت پا
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تا    رفتمیدوش آب گرم م  ریو ز  رفتمیبه خانه م  دی! باوفتمیب

   !ردید آرام بگدر یکم

  .ببرم تونمیخودمم م -

  :کرد ینچ

  .زم یپشت سرت آب بر خوامیم -

از چارجوب ا  یو سع   دمیخند  رونیاتاق ب  نیکردم خنده ام 

  نرود که

  .نشود  دایطرف ها پ نیا یو کله فروغ  سر

از کارتن هارا برداشتم و    یکیدوشم انداختم و    ی را رو  فمیک

سپردم. نگاه اخر را حواله اتاقم    قیکارتن سبک تر را به شقا

   .رفتم رونیکردم و ب

خدافظ - صراف  یبدون  من    میستادیا  مانیان؟هردوی خانوم  و 

  !روزها قهر کرده و رفته بود  نی که ا  یلعنت فرستادم به شانس

  .دیست یفکر کردم شرکت ن خوام،ی معذرت م -
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  ن یا  گری زوم شد و لبخند زد و خداراشکر کردم د  میرو  نگاهش

  نگاه را

 نی نگاه بود و نه ا  نیرفتن من نه ا  لیکه هرچند دل  نمیبینم

  ....شغل نیمرد و شرکتش و نه ا

شرکتمو بدرقه نکنم که از    ی مهندسا  ن یاز بهتر  یکیمن تا   -

   .رم ینم رونی در ب نیا

  :کردم فیا ردزدم و قاطع کلمات ر ییحوصله ا یب لبخند

ول - تا استین  ی ازین  یممنونم  از کار  دیلطف کرد  نجاهمی.   .

روز به روز موفق تر    دوارمیخوشحالم! ام  یلیکردن باهاتون خ

  .دیباش

تکان داد و دست در    ی کار خودش را کرد که سر  تیقاطع  آن

  :شلوارش برد بیج

  ی ازی ن  دیباهاتون خوشحال شدم... مطمعن  ی من هم از همکار -

  کنم؟ تونی نست همراه
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ا  یقیشقا  دمید پا کرد. خسته شده بود... من   نیکه  پا و ان 

 !هم

  ی من مجبور شدم خانوم قاسم   خوامی نه ممنونم. معذرت م -

  .رمی قرض بگ قهیرو دو دق

  :زد ی لبخند

  .د یراحت باش -

  :تکان دادم ودر آخر گفتم ی سر

  .خدانگهدار  -

  !او هم کوتاه جوابم را داد خداراشکر و

راندم... بالخره وقت    نیو به سمت خانه برف  دمیرا بوس  قیشقا

  کرده

  ...به رفتنش نمانده بود  ی زیبزنم که چ  ی به خواهر  ی سر  بودم

***  
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  ...قربون... دل من و باباتون.... تن -

  .شد و بعدش تماس قطع شد دی ناپد ریتصو

  :غر زد یعصب نیبرف

 یگفت، فقط الک   یمامان چ  دمینت! اصال نفهم  نیتف تو ا -

  .دادمیسر تکون م

 :بلند شدم میو از جا   دمیخند

  !گهید ره یگیتالش نکن. نم یالک -

  .را فوت کرد و از جا برخاست نفسش

  ارم؟یبرات ب ی خور یم ی زیچ -

  ی را ضربدر  میو پاها   دمیخانه اش دراز کش  یمبل راحت   ی رو

  :روهم گذاشتم و لب زدم

  .ینه. مرس -

  .میدورهم باش نجای ا ادیهم ب حیشب بگو مس -
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  ی ام گذاشتم و به لوستر خانه اش که فرق  یشانیپ   ی رو  دست

  با قد و

  :من نداشت زل زدم و زمزمه کردم قواره

  .خونه رم یخودمم نم -

االن دارد چشم غره    نکهی. تصور ادیام به گوشش رس  زمزمه

خاندان من را که خاندان خودش بود را   رلبیو ز   رودیم  میبرا

  !اصال سخت نبود رد،ی گیبه فحش م 

  ؟یکنیم کاریچ لویوسا هیبق -

  !کشاندم رونی و خودم ب حی سوال، او را از فکر مس نیهم با

چارتا   نی! خدا کنه زودتر اننیبب  انیب  ی فردا قراره چند نفر -

 .ام بخرن و تموم شه لهیوس

  :بلند شدم و به ساعت نگاه انداختم میجا از

  اد؟یم یپاشا ک -
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گوش  دی بگو  ی زی چ  امد رو  ش یکه  لبخند  خورد.  لب    ی زنگ 

  گفت یشد م  قی تزر  شی به صدا  کدفعهیکه    ی و آن ناز   ش یها

  !خودش است

امد    رونی که از اتاق خوابش ب  د یام طول نکش  ی لیخ  صحبتش

  :و شرمنده نگاهم کرد

برم    دیبرسونه دست پاشا. با  وی زیدوست پاشا، قراره چ  نیا -

  !تا نبسته  رمیمغازش ازش بگ 

  :بلند شوم که نگذاشت می از جا خواستم

  .امی نه، نرو! زود م -

  ن یوقت در خانه برف  یروزها وقت و ب  نینداشتم. من ا  یمشکل

   !بودم

ان   ردی را بگ  ی زی بخواهد به مغازه دوستِ پاشا برود و چ   نکهیا

بود که من   ی ز یچ  نیکه من خانه اش هستم، آخر یهم موقع

  !کردیرا ناراحت م
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شلوارم   بیام را از ج  یو گوش  دم یمبل دراز کش   ی رو  دوباره

دهن    میبرا  نمیصفحه اسکر   ی رو   "فراز  ". اسم  دمیکش   رونیب

  ...کردیم یکج

  !بار زنگ زده بود سه

 میگوش  ی فراز رو  ی شمارها  فی.. باز رد دیدر دستم لرز  یگوش

   ...بود

گذاشتم و    زیم  ی را رو  یتوجه به لرزش و اسم فراز گوش  یب

  !شد یم یخال ی شدم به سقف خانه خواهرم که به زود رهیخ

رو  میها  پلک فشردم...    ی را  برف  کیهم  رفتن  از    ن یساعت 

   !گذشته بود

  ر ی بلند شدم و به سمت آشپزخانه خانه اش رفتم... ش  میجا  از

 ی را باز کردم که صدا  نتشیودر کاب  دمیکش  رونیداغ کن را ب

   ...در خانه آمد
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ب  بالخره را  نسکافه  بسته  بود!  جا  دمیکش   رونی آمده  به   ی و 

  :پاشا بود که در گوشم نشست ی صدا  ن،یبرف ی صدا

  !“بهشت”سالم  -

  :د زدتعجب برگشتم و او لبخن با

نم - نم   کردم یفکر  وگرنه  برسونم،  بره   ن یبرف  گفتمیخودمو 

برف که  ا  نی.هرچند  تو  بود  اجازه    یینجاینگفته  اصال  وگرنه 

  !بره و تو رو تنها بزاره دادمینم

  :لبخند زدم شیآمدم و به رو رونی آشپزخانه ب از

از    ی ماه عضو  کیمن تا مدت    یعادت کن  دیبا   گهیسالم. د -

  .امیو م  رمی . از بس که مشمیخونه حساب م نیا

  :به شانه ام زد یو دست دیخند مردانه

  !ی خوش اومد -

  پ ی. بالخره موفق شده بود تا زدمیمن بالخره خواهرم را د  و

   .را باز کند  شیبوت ها مین
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  ...“بهشت” -

  میرا برا  ش یتکان داد و لب به دندان گرفت و چشم ها  ی سر

   !کرد زیر

  !ی دارم، آن هم چه خبر  ی خبر ت یبرا یعنی نیا

سرا  جانشیه هم  پاشا  و  من  ها  تیبه  حالت  پاشا    ی کرد! 

ندارد که کنجکاو به دهان   یخبر، اطالع  نیاوهم از ا  گفتیم

   !چشم دوخته بود نیبرف

  دم؟ید ویبگو ک -

  :را پشت گوشم زدم میمو

  ؟ی دید ویک -

 د یرا بگو  ی خبر  خواستیکه م  ی بر خالف دفعات قبل  ندفعهیا

  چشم

  !برق نداشت شیها
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  !ترساندی من را م نیهم

  !دمشید ابونی پاشا برسه تو خ  نکهیقبل از ا -

بازهم  دیکوبیدر دهانم م  قلبم   ی معن  کی. لحن آرام خواهرم 

  ! اگردادیم

خبر را از   نیا  دادیاجازه نم  جانشیه  یول  گفتیبود نم   شیجا

 !کند  یمن مخف

  ن؟یبرف ی دید ویک -

  :را گفت که من را مات کرد یرا به عقب راند و اسم شیمو

  !نیناژ-

  !و ... آخ زدیم  میدر گلو قلبم

  ه؟یک نیناژ -

جلو   یجانی ه  خواهرِ چرا  ا  ی من  پسرش  را    نیدوست  حرف 

   !زد؟یم
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دادم خودم اسرار   حیدهان باز کند، ترج  نیبرف  نکهیاز ا  قبل

بگو  میزندگ برامیرا  مانده    ی !  ته  با  بود که  و   ِیهمان  توانم 

که ان اسم را گفته بود، همانطور مبهوت   نیبرف  ی به لبها  رهیخ

  :لب زدم

 .حی زن سابقِ مس -

  ””بهشت““

...  دمیبار سوپ را چش  نیآخر  ی گاز را خاموش کردم و برا   ریز

نمک بود و    یب   ی ادینبود.. جز نمکش! ز  ادیکم و ز  شی زیچ

  .حاج مهراب خوب بود  ی برا نیا

  .ی تو زحمت افتاد ی. حسابزمیعز یمرس -

  .حرفارو نداره  نیسوپ درست کردن که ا -

 ی که صدا  دیبگو  ی زیزد و دهان باز کرد تا چ   می به رو  ی لبخند

  .زنگ خانه مانع شد

  حه؟یمس -
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را رو  دستمال به   زیم  ی در درستش  گذاشت و همانطور که 

  :لب زد رفت،یم  ییرایسمت  پذ

  !نه! غنچه اس -

ام نگاه کردم!   یدادم و به ساعت مچ  رونیب  نهیرا از س  نفسم

و چهارساعت تمام    ستیب  نیآمد. در ا  یشام که حتما م  ی برا

بود و آمدنش!    ن یو آن هم... ناژ  دی چرخیحول م  کیذهنم در  

ناژ  دهیبودتش؟  قطعا د   دهید  حیمس پا در خانه من    نیبود! 

  گذاشته بود؟ دستم را لبه

به خانه من باز    شی پا  نیفشردم و فکر کردم اگر ناژ  نتیکاب

را اشغال کرده بود،    حیتخت من را، کنار مس  ی شده باشد، رو

  !انداختم ینم حیمس ی آن وقت بود که تف هم به رو

  .سالم خانوم -

نگاه کردم... چندسال   سرم  باخانوم ی از ز  یباال آمد و غنچه را 

  کوچکتر
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از وقت  بود ! در شناختمشیخانه شده بودم م  نیعروس ا  یو 

  خانه نیا

   ...قابل احترام میبود و برا یی ا هیحاش یو زن ب کردیم کار

  :خوش حالتش دادم ی به چشمها  نگاه

  .سالم غنچه خانوم -

  د؟یغذا پخت -

  :گاز برگشت  ی سمت تک قابلمه رو نگاهم

  !یحاج ی سوپه برا -

  :را شل کرد ش ی تکان داد و گره روسر ی سر

  !خدا بد نده -

را برداشت و آرام آرام مشغول   ینی کنارش زد و س  باخانومیز

! رو به یدنیو نوش یشد... ظرف خورشت، برنج، ترش  دنشیچ

  :لب زد  ینیبه س ره یرا  گرفت و خ   ینیغنچه س 
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 !فرهام. ظهر ناهار نخورده ی لطفا ببرش برا  -

بار هزارم    ی مظلوم شده بود و... برا  ی ادی! فرهام زگفتی م  راست

  .کباب شد شی بود  که دلم برا

 باخانوم یرا از دست ز  ی نیگفت و از غنچه س  ظی غل  "یچشم"

 !خارج شد دمانید دان ی گرفت و  م

  به افکار شدی م  شتریسکوت ب نیحاال در ا 

 یام بپردازم! همان افکار و تصورات بود که باعث شد ب  یسم

! نمی بنش  شیو در انتظار صدا  رم یرا بگ  حیشماره مس  یمعطل

  !که اگر افکارم درست بود ی وا

  الو؟ -

  .شد  زی ت میها گوش

 .سالم -

آمد؟   یم  یزن  ی شود! صدا  زیر  میباعث شد چشمها  سکوتش

   !ریخ
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  شده؟ ی زیچ -

  ؟ی ا یشام م ی برا -

ان صدا، صدا  ییصدا و  ام  دیام  ی آمد  م  دیبود!  . شناختمیرا 

   !بود حیمس یِجان جان  قیرف

  ؟یخونه مامان -

 !م یآره منتظرت -

ثان  بازهم سه  شد...  شن  هیسکوت  ها   ی صدا  دنیبه   ی نفس 

  :آرامش نشستم و او تنها لب زد 

  ...باشه -

  .تکان دادم ی من سر و

  ن؟یالزم ندار ی زیچ -

  :مادر شوهرم گشت زیتم  شه یدور آشپزخانه هم نگاهم

  !نه... خدافظ -



Page 128 of 1307 

 

شدم به   رهیانداختم و خ  ریتماس را قطع کردم و سر به ز  و

  !داده بود نتشانیکه الک سرخ ز می پا  ی انگشت ها

  .کنمیکارارو م  هیمن بق  رون،یب دیخانوم شما بر -

  نیدر ا  کردم ینم  ی زدم... من هم کار  ی باال امد و لبخند  سرم

سر و کله اش    کدفعه یکه    ینی آشپزخانه، جز پرداختن به ناژ

و باهم    بندیاو را م  کردمیکه فکر م  یحیشده بود و مس  دایپ

  !ارتباط دارند

نشسته بود و    ی تک مبل  ی امدم. فرهام رو  رونی آشپزخانه ب  از

 !شده بود ونیزیبه صفحه تلو رهیخ

 گرفتم یرا م  شیبخورم که اگر االن چشم هاا بودم قسم    حاظر

 !جواب دهد   توانستینم ؟ین یبی را م ییو بپرسم چه برنامه ا

  فرهام؟ یخوب -

  !تکان تکان داد ی نگاهم نکرد. تنها سر بازهم

  ؟یباهام حرف بزن ی خواینم -
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چرخ  نبار یا ب  د یسرش  چشمان  من  د  یو  را  ! دمیحسش 

ها  وارید  کردیم  یهرچقدر سع باز هم    ش،یبکشد دور چشم 

  ی آن درد خانه خراب کن را بپوشاند! حداقل نه برا  توانستینم

  !من

  ؟“بهشت”بگم  یچ -

  !و من چانه ام جمع شد شیبود در صدا  گِلِه

. من عروس یدون ینبودم فرهام. خودت بهتر م  ییمن کاره ا -

  .کنم و نداشتم ی بگم و کار  ی زی چ نکهیخانوادم، حق ا نیا

  حاج خانوم قسمت داده بود؟ ای  یحق نداشت -

نگاهش کردم و آب دهان قورت دادم... پشت سرهم...   دردمند

  .زدی بر نییدوست نداشتم اشک از چشمانم پا

  ی... بونیزیشد به صفحه تلو  رهیرا ها کرد و دوباره خ  نفسش

تصم بالخره  او  و  کردم  نگاهش  کم  م یحرف  ب  یگرفت   ی از 

تنها با جمله اولش    یکم کند  گمن را آرام کند، ول  شی رحم
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به دل من رحم   دیکه نبا  دیرس  ییا  جهیو بعدش انگار به نت

 :کند

 ی ناراحت  ی ندارم برا  ی . در واقع وقتستمیمن از تو ناراحت ن -

  !از تو

افتاد و از گوشه چشم   ری من بغضم با صدا آب شد و سرم ز  و

  یفرهام دمید

با شتاب سرش برگشت و مبهوت نگاهم کرد... تمام فشار    که

  نیا ی ها

خودشان را نشان دادند و چقدر    ییجا  کیروز بالخره    چند

  بغض و نیا

  !اشک ها وقت نشناس بودند نیا

  ؟“بهشت” -

ها  ی صدا اشک  فرهام،  زده  ب  میبهت  آدم    شتر یرا  من  کرد! 

  نبودم؟ من
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  ی آوردم ول  یم کم مکنم؟ چرا من ه  هیآوردم تا گر  ینم  کم

آرام کردن خودم انتخاب کرده بودم!    ی را برا  یاشتباه  ی جا

در هم مچاله ام نشست، سرم باال    ی دست ها  ی که رو  یدست

... ممنونش  اطیبلندم کرد و من را کشاند به ح  م یآمد و او از جا

  بودم.. دوست نداشتم غنچه

  !نند یحال بب نیمن را در ا باخانومیز ای

  ه؟یچ ی و اشکها برا هیگر نیا -

کش  ینیب ن  دمی باال  باال  سر  بب  اوردمیو  شرمنده نمشی تا   !

   ...بودم

 ی ایجو  دیبودند که حاال با  امدهیاو ن  یها کم به زندگ  یبدبخت

  !شدیجانسوز من م هیگر

  هست؟ ست،یمن که ن ی برا -

 .زد  ییباال آمد و با اخم نگاهش کردم و او لبخند خسته ا  سرم
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 ی نجوریکه باعث شد ا  کنهیم  تتیاذ  ی؟ چبهشت”“شده    یچ-

  ه؟یگر ریز یمن بزن ی جلو

رو  کف را  دو دستم  باغچه    رهیو خ  دمیصورتم کش  ی هر  به 

  :کوچک  خانه زمزمه کردم

  !یهمچ -

  هستم؟  یهمچ  نیمن جزو ا -

ام را در    یگرفت و نگاهش کردم. تمام نگران  ی حالت  میابروها

  :دمو با مهر نگاهش کر ختمیر میصدا

هست - که  ول  یمعلومه  نگرانتم.  من  ا  یفرهام.  جواب    ن یتو 

  !ی د یبا نگاهتم نم یو حت ینگران

 ی کوچکتر! نگاهم به موها  یبود! دو سال  حیسن و سال مس  هم

سف  یمشک تار  چند  رفت...  بود    انشان یم  دیاش  زود  بود. 

  !شیبرا
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نگاهم کرد و قطره اشک افتاده از چشمم را دنبال کرد   رهیخ

رس ت   دی تا  ناپد  غهیبه  قطره  آن  او سمت   دیفکم!  نگاه  و  شد 

  !شد دهی کش میچشمها

  ؟ی دوسش دار -

خم   یحرف نگاهش کردم و باز چشمانم پر شد! سرش کم  یب

و خ  ها  ره یشد  در چشم  داد!    ی سر  م،ی شد  تکان  آرامش  به 

او... در واقع برا  بیرمن غ   ی که هم برا  یآرامش  ی بود و هم 

  !هممان

  هوم؟ -

 ای بلبشو! دوست داشتن من    نیفرهام در ا  گشتی چه م  دنبال

  .مگر کردی هم م ینه؟ فرق

شده    اه یس  ی چشمها  ری دادم و دوباره دست ز  رون یرا ب   نفسم

  :دمیام کش

  .می نمونده از هم جدا ش ی زیچ -
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  !دونمیم -

  .دانست ی خانواده تنها او م نیا از

  ز ی ر  یکم  نبار یا  شی به صورتم. چشم ها  ره یخم بود و خ  هنوز 

  :رحمانه لب زد یشد و رد اشک را دنبال کرد و ب 

  که، نه؟ ستی ن نیاومدن ناژ ی اشکا برا نیا -

خوردم و مات نگاهش کردم و حس کردم غرور زنانه ام    یتکان

   .له شد

پس زدم. بس بود، هرچقدر    نباری زدم و اشک را ا  ییخنده ا  تک

 بس بود گریکرده بودند، د یسرکش

که انگار   کردینگاهم م  ی حواس به نگاهش دادم. جور  دوباره

 ...گذردی چه در سرم م داندیم

پر از    ی ت با چشمهافرق داش  شی لبها  ی جا مانده رو  شخند ین

  دانست یکه اگر او م  دمیرس  نیقیرا به    زیچ  کی مهرش... و من  

  !...دانستی م حمیپس قطعا که مس
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*** 

کش  ی روسر سر  به  را  ها  دیاش  دکمه  آرام    شیمانتو  ی و  را 

   .برود  خواستی بست. انگار نم

  .بمون غذا بخور، بعدبرو -

  :گفت شی به دکمه ها رهی باال انداخت و خ ی سر

  .شه یم رید گه ینه خانوم د -

  .دیکش  رونیرا ب  یتکان داد و قابلمه کوچک ی سر باخانومیز

  !تو خونه  دهی چی غذا پ ی که بو شهینم -

غنچه   ی قابلمه را برا  یکیگاز را برداشت و آن    ی قابلمه رو  در

  ی نتیو به سمت کاب  دمیکش  رونی کرد... پارچ دوغ را ب  زشی لبر

  ...شده بود دهیها با نظم داخلشان چ وانیرفتم که ل 

 .دیدیزحمت کش یلیخانوم خ یمرس -

شانه غنچه   ی زد و دست رو  ی لبخند  باخانوم یز  دم یو د  برگشتم

  :گذاشت
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  برسونتت؟ یسیبگم ع -

  .ادیم گه یربع د هینه خانوم اتوبوس  -

کرد و از خانه    ی آرام  یو غنچه خدافظ  دمیرا نشن  ی اصرار  گرید

  رونیب

 باخانوم یستم به سمت ظرف ها رفت تا بردارمشان که ز. درفت

  دستم

  :باال داد ییگرفت و ابرو را

  ی با پسرا. من و تو به اندازه کاف   مونهیکارا م  هی بسه! بق  گهید -

  .میکار کرد

  ی را رو  یزدم که حاج  رونیو همراهش از آشپزخانه ب  دم یخند

ا  با    یحال ندار بود! وگرنه فرق  ی . کمدمید  ییمبل تک نفره 

زد و به    میبه رو  ی اش نداشت! لبخند  ی ماریقبل از ب  ی روزها

  :سمتش رفتم

  .خداروشکر حالتون بهتره -
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  :دور چشمش در هم فشرده شد قیعم  ی ها  چروک

  !عروس ی خوشگل شد -

که   "عروس"که کرد! از لحن    یف ی. نه از تعردمی خند  یخوش  با

زبانش    یلیخ از  بود  را به سمتش    دهی نشنوقت  بودم! دستم 

بلند شد... لبخند از    شیگرفتم و او آرام دستم را فشرد و از جا

رخ دردمندش شدم! از او بدم   م ین  رهی و  خ  دی پر کش  میلبها

خانواده شده   نیاز ا  ی امد. از او تا به حاال که من عضو  ینم

ب آس  دهیند  یاحترام   یبودم  من  به  االن  به  تا  او    ی ب یبودم. 

  !مینرسانده بود، حداقلش نه مستق 

و    د یرا بهم مال  شی و دست ها  دی را عقب کش  یصندل  یسیع

  :باال انداخت ییابرو

  .دمیکه چ  ییسفره ا  نیماشاال به ا -

به    ی خانوم سر  با یخودش نبود! ز  ی سرجا  زیچ   چیواقع ه  در

  :شد زی م نشیتاسف تکان داد و خود مشغول چ
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  .پسر بزرگ کردنم نیواقعا هزار الل... اکبر به ا -

 ی دست  ی سیچهره درهم فرهام نشست و ع  ی رو  یکوتاه  لبخند

  :در هوا تکان داد 

قسمتا - م  ییاو  تقص   دهیافتضاح چ  ینیبیکه   ر یشده همش 

  !حه یمس

  :زد یکرد و چشمک نگاهم

   نه؟ کنهینم ی کار چیتو خونه ه -

  "ییخفه شو"کرد و    ییدر گلو خنده ا  حیو مس  دمیصدا خند  با

 :اخم کرد  باخانومینثار برادرش کرد که ز

  !سر سفره زشته -

از    شانیساکتان جمع فرهام بودند و حاج مهراب! هردو  تنها

  هم رو

  !و سکوت کرده بودند  گرفتندیم
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قاشق و    ی صدا  شکستیکه سکوت سفره را م  ی زی تنها چ  حاال

  چنگال

  !بود مانیها

  پدر و مادرت؟ ش ی پ  رهیداره م  ن ی برف دمیشن -

.  دم ییرا پا  حیمس  یچشم  ری... زباخانوم یبه سمت ز  دیچرخ  سرم

درهم بود   شی زده بود، نه اخم ها  رونینه رگ گردنش ب  نباریا

   !و نه استخوان فکش برجسته

  !نمونده به رفتنش  ی زی آره. چ -

  !سخته یلی... حتما برات خزمیعز -

نوش  یکم لبخند  دمی دوغ  مس  میلبها  ی رو  ی و  و    ح ی نشاندم 

  .گرفتم د یخونسرد را ند

  .مهم تره  نیبرف ندهیآ یآره خب... ول  -

اشتها نداشتم.   گری شد و من د  شیتکان داد و مشغول غذا  ی سر

 !خوردیم ی دادی م  ارای امشب اگر دن حیمس یول
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 یی زهایکردم فکر نکنم به چ  یچفت هم شد و سع  میها  دندان

 !زدیدم را اتش م که ذره ذره وجو

برا  نیا تالشم  تنها  نبود.  عشق  باق  ی از  ها   یحفظ    ی مانده 

  !خودم بود ش یغرورم پ 

کرد   ش یها  بیو بزرگ خانه را بست و دست در ج  یرا آهن  در

 ن ی که ماش  یی. جامیو دوشادوش هم به سمت اخر کوچه رفت 

ه  مانیهردو ح  نیماش  چکداممانیبود.  داخل  خانه   اطیرا 

  .میبود اوردهین

  از شرکت؟ ی جمع کرد لتویوسا -

  :را درهم قالب کردم   میها دست

 آره  -

  ...خوبه -

 رون یرا ب  چیکردم و سوئ  فمیاش آرام بود. دست در ک  زمزمه

را باز کردم. از حرصم بود که از برنامه    نیو در ماش  دم یکش
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حرص دادن من بود   ی نگفتم و اوهم احتماال برا  ی زی امشبم چ

 یوها یتصورات خودم بود و سنار  نها ی! البته ادینپرس   ی زی که چ

  شیساخته در ذهنم... او برا

  !زهایچ نینبود ا مهم

  !بود ستادهی از سوارشدنم به سمتش برگشتم. منتظر ا قبل

  .خدافظ -

 :را باز کرد نشیتکان داد و در ماش  ی سر

  !مواظب باش. خدافظ -

نم  داندیم  یعنی  نیا خانه  به  بروم،   رومیکه  است  قرار  اگر  و 

   !نروم

کوچه    یکیتار  ن یدر ا  دانمیم  دی دادم که بع  لشی تحو  ی شخندین

  ی را رو  میو پا  دم یرا کوب  نیبه چشمش امده باشد... در ماش

 !پدال گاز فشردم

*** 
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 ””بهشت““

داخلش    میلباس ها  دنیو مشغول چ  دمیکش  رونی را ب  چمدانم

   ...شدم

داشت!    ی بعد از ظهر باز  حیبه ساعت اتاق برگشت. مس  نگاهم

مامان جا داده بودم    یمیام را که در کمد قد  یراحت   ی لباس ها

بس بود تا    گری چمدان پرتابشان کردم. د  ی و رو  دمی کش  رونیب

  !گریچند ساعت د

زنگ    ی صاف کردم و به سمت آشپزخانه ام رفتم که صدا  کمر

   !در امد 

  .نگاه کردم. فراز بود یچشم از

  .از اوهم محال بود باشد  ریغ یکس

  :حرف نگاهش کردم یرا باز کردم و ب در

  .یسالم... به به چه استقبال گرم -

 .دیآ  یتعارف داخل م یو او ب  رمیگ ی در فاصله م از
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  ؟ی دادیجواب نم  تویچرا گوش -

  .قطعا حوصله نداشتم که جواب ندادم -

مبل نشست و من منصرف شدم از درست کردن قهوه   ی رو

که   یشدم به چشمان  رهی نشستم و خ  شی خودم. روبه رو  ی برا

و من    دیکش  رونی را ب  گاریداشت. پاکت س  یب یامروز برق عج 

  :گفتم

  !ندارم ی گاریرسینکش، ز -

ز  ییابرو زد.  لبخند  و  داد  ک  ی ادی باال  جواب   فیسر  که  بود 

  ام یبدخلق

  !با لبخند داد را

حوصله نگاهش    یام شد. ب  رهیداد و خ   هیتک  یرا به پشت   سرش

  :کردم

  ه؟یچ -

  ؟ی دیخوب نخواب شبید -
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  ؟یبپرس نویکه ا ی اومد -

  !آرام و مردانه خندد،یم

  .نه اومدم که حالتو بپرسم -

  ...و بعد آزاد  کنمیهم چفت م  ی را رو میلبها

 .خوبم -

  :زدیلب م  تیدر نها شود یام م رهیخ

  ؟ی دیقهوه به من نم کی -

خودم که بدجور هوس   ی او، برا  ی . نه براشومی بلند م  میجا  از

  قهوه به

   !زده است  سرم

م  قهوه ها  فنجان  در  در س  زمیری را  . رومیم  شیبه سو  ینی و 

ا من  به  ب  ستادهی پست  پنجره  از  م  رونی و  تماشا  از کندیرا   .
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 ی قهوه اش را از رو  وانیو ل  گرددی است که برم  میپاها  ی صدا

  .دارد یبرم ینیس

  .یمرس -

  :تکان داد ی اش را مزه مزه کرد و سر  قهوه

  .رفتن  ی شوق و ذوق داره برا  ی لیبودم. خ  نیبرف  شی امروز پ -

دا  پس بار  زم،یعز  ییپسر  ده  م  ی از  به من سر    ک ی  زد،یکه 

  !رفتیم  نیبرف شی بارش را هم پ 

  ...آره -

گذاشت    زیم  ی را رو   وانیآمد. ل  میبلند شد و به سو  شیجا  از

موها سمت  به  را  دستش  ب  می و  من  و  به   یاورد  حرکت 

کرد که طره    شترینشسته بودم. سکوتم جراتش را ب  شیتماشا

  را لمس کرد و لب میمو

 :زد

  زم؟ یعز یخوب -
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  بودم؟ دهینشن حیرا از مس "زم یعز"وقت بود که کلمه  چند

نبود!   انتیبگذارد خ  ممیپا به حر  دادمیاگر به فراز اجازه م  من

  !کرد؟یکارا نم نیا حیاگر بود، دو طرفه بود! مگر مس ای

ب   نگاه را  باز جرات فراز  باعث    شتریسرگردانم بود که  کردکه 

!  دمیرا د  حی، مساو  ی و من به جا  دی ایتر ب  کی شد سرش نزد

  !بود؟ دهیرا بوس  دهیتازه از راه رس نیناژ حیمس

*** 

  ره یبود و خ  گریکدی  ی شانه ها  ی رو  بیبه ترت  شانیها  دست

مرب دهان  چ  شانی به  باز  ی ز یبودند.  ا  ی به  و  بود    ن ینمانده 

   !آخر بود  ی ها هیتوص

گفتند   "یاعلی"تکان دادند و در آخر    ی ها تمامشان سر  بچه

  از یامت  دیبروند، نبا  ی باز  نیبرگشتند و آماده شدند تا به زمو  

  !کردنیصدر جول بودن را حفظ م  دی! بادادندی م  فیحر  میبه ت
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شروع   ی سوت داور که امد باز  ی و صدا   ستادندیا   نیطرف زم   دو

تماشاگران بود    ادیفر  ی آرام شروع شد و حاال صدا  ی شد... باز

  .شدیم  دهیبود که کوب ی تبل ی اش صدا نهی که پس زم

باز  دیام  ی اول خطا   قیدقا دوباره  و    ان یدر جر  ی گرفته شد 

 !افتاد

دادند و    حیرفته بود را به دست مس  نیاز زم   رون ی که ب  یتوپ 

  او پرتابش کرد

   !حمله آغاز شد   نیو اول  شیمی سمت هم ت به

  ...افتاد و  دانی م ی ها انیتوپ زد و توپ در م ری بان ز دروازه

  !ی اول تمام شد! بدون گل! تساو مهین

از سر گرفته شد!    ی ربع استراحت تمام شد و دوباره باز  کی

کارت    کنیدوم، تنش بود! دو باز  مهیاولِ ن  قیاز همان دقا  نباریا

   !اخطار گرفت حیزرد گرفتند و مس
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و طبل    پوریش  ی خورد و دوباره صدا  حیمس  ی به کفش ها  توپ

چپش توپ را گل   ی با پاو او    دیچ یمحوطه پ  ی زدن در فضا

  !....کرد

که درهوا پرت کرد جواب   یرا، با مشت  ی شاد  ی ها   ادیفر  ی صدا

 ...آوردند  ورشیبه سمتش  شیها  یمیداد و هم ت

آوردند تا برسند به رختکن    یرا هم دوام م   قهی ده دق  نیا  دیبا 

   !را آپلود کنند  کشانیتبر ی و پست ها

اش پاس    یمیبه هم ت  حیبود که توپ را مس  نی زم  ی ها کناره

بود   ادشیفر  ی افتاد و بعدش صدا   زریل  شیرو  کدفعهیداد و  

را متوقف کند! و همان   ی که باعث شد داور سوت بزند و باز

  لحظه گمان کرد که

  صورتش وجود  ی در اعضا یچشم چپ ی گرید

  !ندارد

 ””بهشت““
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امروز    حیرا برداشتم و شبکه سه را اوردم. مس  ون یزیتلو  کنترل

  !داشت ی باز

شدم به قهوه نصفه خورده فراز و   رهیپا انداختم و خ  ی رو  پا

آمد.   میلبها  ی رو   ی شخندی! ندم ینمناکم کش   ی دست به موها

   !خارج کردم  دمی د دانیخم شدم و فنجان قهوه اش را از م

صفحه   ی صدا به  شد  جمع  من  حواس  و  امد  گزارشگر 

روبرو  یلیمستط دمیشکل  دوربدمشی !  ا  ی برا  ن ی!   ییلحظه 

اش    افه یزوم شد و گزارشگر اسمش را به زبان آورد. ق  ش یرو

 !اش شهینه کالفه بود و نه خسته! مثل هم

نشستم که تنها   ی باز  ی را به دست گرفتم و به تماشا  فنجانم

  م یبرد ت  میرا! و تنها برا  میو اسم دو ت  شناختمیرا  م   حیمس

کرده   یزندگ  ستی الیفوت  کیمهم بود! من سه سال با    حیمس

و توپ را    ی! جز پنالتداستمیدرباره فوتبال نم  زی چ  چیبودم و ه

  !به دروازه شوت کردند
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هم   حیمس من  کرد  شوت  دروازه  چارچوب  در  که  را  توپ 

زدم. او دستش را مشت کرد و درهوا پرتاب کرد و   ی لبخند

برا دلم  مثل هم  شیبازوها  ی من  و  نرفت  در دل    شهیضعف 

 قربان صدقه اش نرفتم 

 ی گم شد و هرکدام به نوع  شیها  ی آغوش هم باز  انیم  حیمس

  دم یشک!  د  یب   شدیگل م  ی آقا  ح یفصل مس  نی کردند! ا  ی شاد

مقابل   میکه طرفداران ت  یافتاد و چند سنگ  شی که رو  ی زریل

  .از سنگها در چشمش نشست یکیپرتاب کردند و  

از    "یییه"با شتاب برخاستم و چشمانم گشاد شد و     میجا  از

  ..دهانم خارج شد 

مصدوم بود و    ح یشدم که داخلش مس  یونیزیصفحه تلو  رهیخ

 ی که سع  دمیرا هم د  دی! امدی دویبه سمتش م  یکادر پزشک

مس دست  رو   حیداشت  از  شماره   ی را  و  بزند.  پس  صورش 

  .دیغلتیم  نیزم  ی من از درد رو "شش"
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بودند و من   دهی کش  ی از باز  رونی را ب  حیتمام شد! مس  ی باز 

 سرش آمد   ییچه باال  دمینفهم گرید

دستم تا لمس شماره   ی خانه را متر زدم و انگشت ها  مضطرب

م کش  رفتندیاش  عقب  صورتم   ی رو  ی دست  !شدندیم  دهیو 

  دادم! اگر سنگ رونی و نفسم را ب  دمیکش

  !در چشمش رفته باشد چه؟ درست

کردم   پیرا تا  حیمس  میرا باز کردم و اسم ت  نستاگراممیا  صفحه

  !شدم مشانیت ی و وارد صفحه هوادار

در    نیو ادم  دادیو صفر را نشان م  کی  ی آخر عدد ها  پست

شاک ها  یکپشن  هوادار  از  ت  یب  ی بود  و    میفرهنگ  مقابل 

   !محبوبش میت کنیمصدوم شدن باز

که نثار    راه یرا باز کردم. تنها فحش بود و بد ب  شیها  کامنت

  !کردندیکرده بودند و م گریکدی
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رو  یگوش و    ی را  رفتم  اتاق خواب  به سمت  و  انداختم  مبل 

  رون ی بودمش، ب  ده یکه صبح نصفه چ   یرا از چمدان   م یلباس ها

  !کشاندم و به تن کردم 

کت اسپورت فراز!  کتش    ی امدم و نگاهم ماند رو  رونی اتاق ب  از

  را چطور فراموش کرده بود؟

 ی دوباره آمدن به خانه پدر  ی بود برا  ییهم بهانه ا  نیا  قطعا

 ی چنگ زدم و به سمت در ورود  زیم  ی را از رو  میها  دیام! کل

دلم سرکشم،   ی نجور ی! ادمشی دیم  دیخانه ام پاتند کردم! با

 !گرفت یآرام م یکم دیشا

*** 

  

در قفل در چرخاندم و وارد خانه ام شدم!   اطیرا با احت  دیکل

  نم یرا بب   ی گریزن د   دمی ترسیمضحک بود! که در خانه خودم م

  !مزاحم اوقاتش شوم ای



Page 153 of 1307 

 

م  شواهد با  امدهین  حیمس  دادینشان  و  م  دیبود    ی منتظرش 

ام را از   ی است! روسر  ی جد  تشیوضع  یعنی  ری تاخ  نیماندم! ا

و نگاهم را دور تا دور خانه چرخاندم. همه جارا با   دمیسر کش

   .نگاهم وجب زدم

   !خودش بود ی سر جا زی چ همه

  یاتاق خواب! نه بو  ی جا  ی شد به جا  زیاتاق رفتم و نگاهم ت   به

ا از لباس خواب و   ی ام زد و نه خبر  ینیب   ریز  ییعطر زنانه 

خودش    ی سر جا  ز یظاهرا همه چ  نجاهمیزنانه بود! ا  ریلباس ز

  !قرار داشت

  !دمیکش  رونی در آمد و من خودم را از اتاق ب ی صدا

در خانه    یاز زن  یینگاهم دنبال نشانه ا  نباریخورد و من ا  کهی

او نشست! سرم را بارا    ی سر تا پا  ی رو  شیام نگشت و به جا

کبود بود    یچشمش کم  ی و صورتش را وجب زدم! باال  دم یکش
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  نجا یسوال بود که چطور تا ا  می و چشم چپش ورم داشت! برا

  !کرده بود یرا رانندگ

  ؟ی تازه اومد -

  .هنوز تنم بود مانتوام

   ...آره -

از جا  ی سر در    رهیتکان نخورد. من هم... خ  شیتکان داد و 

  .زبان باز کردم اریاخت یکه ب  میودنگاه هم ب

  !ی . فکر کردم کور شدحیمس  دمیترس  یلی. خدمیرو د  ی باز -

دست  دیخند  کوتاه خواست  پا  یو  که   ی به  بکشد  چشمش 

  .مچش را گرفتم 

  !! نکنفهیدستت کث -

ام شد؟ خب    رهی بود که آنطور خ  ب یآنقدر عج  ش یام برا  ینگران

چه برسد   شدم،ی ام نگران م  هیپسر همسا  ی چه بود مگر! من برا
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سقف با   کی  ریکه با عشق به او بله دادم و سه سال ز   یبه کس

  !او بودم

کردم. به   شیمبل رها  ی و رو  دمی کش  رونیرا از تنم ب  مانتوام

بود   ی زیچ  نیپر از ظرف اول  نکی سمت آشپزخانه ام رفتم و س

 .که به چشمم آمد

  تا خونه؟ ی اومد  ی چجور -

  !چشممو باز کنم کمی تونم یرسوندم. االن تازه م دیام -

  ؟ین یب یتار که نم -

  !االن نه -

ظرف ها جستجو کردم و دو دوتا، چهارتا کردم. ظرف   انیم

خودش بود! خودم از   ییوعده غذا ی ظرف ها نک،یدر س ی ها

  !در عجب ماندم میان همه کارگاه باز

  !را باال زدم و مشغول شستنشان شدم میها  نیآست

   !ظرف نشورد   یحاظر بود سرش از تنه قطع شود ول حیمس
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  چه خبر؟ نیاز برف -

  خچال یاش به    ه یعقب برگشتم. چهره اش خسته بود و تک  به

  !بود

  !هفروشیخونشو م لیفعال داره وسا  -

  فروشه؟یخونرم م -

  :باال انداختم ی آب را باز کردم و سر ریش

  !نه -

تازه    ریآمد و ساعد دستم را گرفت و در آرامش ش  جلو آبِ 

 .ام را شست یکف ی بسته شده را باز کرد و دست ها 

  !ی منو بشور  ی ظرفا ستیالزم ن -

  دَکَم کند؟ خواستیم

  بمونن؟ نجا ی اگه االن نشورمشون قراره تا چند وقت ا -
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 یی رایو دست پشت کمرم گذاشت و به سمت پذ  د یخند  کوتاه

  :کشاندم

  .حاال حاالها هستن -

مبل نشست و سرش   ی و او کنارم رو  دمیلحنش بود که خند  به

  :داد هی تک یرا به پشت

  .حرف زدم  ی ریبا قد -

فراز    یبال در م  یاز خوش  د یبا  االن با  آوردم و پشت بندش 

اما   "فراز خودت را آماده کن  یه "  گفتمیو م  گرفتم یتماس م

  !در من رخ داد  ی گری د زیچ

تازه درامده   شیرخ مردانه و ته ر   مین  رهیتکان دادم و خ  ی سر

  :اش شدم

  گفت؟ یخب چ -

 !کنهیداره کارارو مرتب م -
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همان   ی او! برا  ی کردن برا  ی دلبر ی نه برا  نبار ی باال دادم! ا  ابرو

سمت   ی ابرو باال دادن، تنها ابرو  انیدرم  یکی  یبود که به جا

  :جمع کردم  میها نهیس ی راست را باال دادم و دست به رو 

  !طول بکشه کمی یخواستیتو که م -

  !بره  نیاون موقع قرار نبود برف -

  !بود نطور ی مرا بچه فرض کرده بود؟! قطعا که هم او

  :باال رفت و احساساتم را کنترل کردم میابرو هردو

  !من ی عجله نکن برا ادیز -

م  ی رو  لب و  فشرد   ی اد یز  یعنیحرکتش    نیا  دانستمی هم 

  !ی عصب ایکالفه است! کالفه 

  چرا؟ -

را با   میبودم که با آن طوفان درونم شانه ها  یخوب   گریباز  من

  :باال دادم و لب زدم یالیخیب
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  !نده من مو ی از کارا یهنوز کل -

 ...ی فراز برا یعنی ؟ی جد -

راخورد و من منتظر نگاهش    شی کرد و ادامه حرف ها  سکوت

   .کردم 

ا  انگار سر  بحثمان  داشت  م  نیدوباره  باال  . گرفت یموضوع 

  .حاالتش خونسرد بود

  ح؟ی مس یچ ی برا -

بازش   مهیداد و با چشمان ن  رونیب  نه یاز س  قی را عم  نفسش

  :نگاهم کرد

  شته؟یپ قهی دم به دق یچ ی براپس فراز  -

  :ناباور کردم  ییباز شد و تک خنده ا میها چشم

  ؟یبرام به پا گذاشت -

  :تاسف داشت ی ادی. خنده اش زدیخند
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  !شتهیپ قهیپس دم به دق  -

  !کارها بود نیحرف نگاهش کردم. او استاد ا یب

نداره! کارا کند  ی . چون لزومستین شم یپ قهیدم به دق   ر،یخ -

  !خودشو داره  یچون اونم زندگ ره یم  شیپ

 زدی اش در ذوق م  ی به سمت چشم چپش رفت که کبود  نگاهم

  !و نگرانترم کرد 

 دکتر؟  میبر ستین ی ازین -

  .نگاهم کرد  جیگ

  گم؟یچشمت م ی برا -

   .از محبت گرفت یرنگ شیچشم ها یول دینخند  شی ها لب

  !س ین ی ازینه ن -

شدم به برنامه   رهی نگفتم و رو ازش گرفتم و خ  ی زی چ  گرید

  !ماندم  یم  نجای ! امشب را اکردی که ماهواره داشت پخش م  ییا
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  بهتره؟  یحاج -

. بدون بحث! بدون فکر کردن  میداشتم باهم حرف بزن  دوست

... حرف دیچرخ  یکه اسمش در دهانم نم  یبه فراز و آن زن 

ناد  میبزن من  ز  رم ی بگ  دهیتا  داخلش    ی گاری رسیآن    ک یکه 

  مچاله شده بود و گاریس

  رم یبگ  دیو من بازهم ند  کشدینم   گاریس  حیکنم که مس  فراموش

  !کشدیم گار یس نی ام را که ناژ یاتفاق ی ها  دهیشن

  !آره خداروشکر، سر پا شده -

  :کردم و گفتم نگاهش

  بهتره؟ یفرهام چ -

  :اش گرفت. برگشت به سمتم خنده

نگران  گهید - فرهامم  و    یدونیم   ؟خودتمیکنیم   یچرا  حال 

  !سی روزش خوب ن
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  ی حاج  لش یبد است! دل یحاج  ی حالِ فرهام برا کردیفکر م او

  !نبود یحاج ی ماریب یبود ول

  !باهاش حرف زدم، پشت تلفن صداش بد نبود یتلفن -

 ی سی! اگر عیسی هم فرهام را دوست داشت. درست مثل ع  او

  حیو مس

 !شدندیم ر ی و خورد و خم  شکستندیهردو م دند،یفهمیم

  ی در زندگ  گریو آن وقت قطعا من د   دندیفهمیآنها بالخره م 

  نبودم تا حیمس

  !مرهم باشم شیبرا  یکم حداقل

  :دمی بلند شد و من پرس شی جا از

  ؟یبخواب ی ریم -

  :را به من کرد و گفت پشتش

  .حموم رمینه م -
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  :به سمتش دمیچرخ

  که؟ سین یچشمت مشکل ی برا -

! امشب  خنددیم   دمی خورد که فهم  یفیتکان خف  شی ها  شانه

  ی ادیز

برده بود و   مشی موجه بود! گل زده بود. ت   لشیبود و دل  شاد

خودشان را در صدر جدول حفظ کرده بودند و تنها نکته    ی جا

 ده یند  ی جد  بی ماجرا، چشمش بود که آن هم آس  نیا  یمنف

  حمام آمد ر یش ی بود! صدا

  !که روشن شد جیپک ی بعدش صدا و

را بردارم    ی گاری رسیبلند شدم و دستم را دراز کردم تا ز  میجا  از

  د یخواهم د  ی رد رژ  نم یکنکاش کنم تا بب  گار ی س   لتریف  ی و رو

شد تا بروم    نی بر ا  حمی راه ماند و ترج  انهینه، که دستم م  ای

  !میادامه ظرف هارا بشو
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کش  نیآخر آب  را  ب  دم یظرف  با    رونیو  شد  همزمان  آمدنم 

و باال تنه    دیچکی آب م  شیاز حمام. از موها  حیآمدن مس   رونیب

 دم یرا نگاه کردم و تازه فهم   کی بود. سرام  سی اش برهنه و خ

 !را  شیشکل رو ییا ره یدا ی رد ها

قدم به سمت اتاق خواب برداشت و نگاه من به عضله    الیخیب

تخت نشستم. حوله    ی تنش افتاد و پشتش راه افتادم و رو  ی ها

...   دیکش  شیموها  ی برداشت و رو  شیکشو  ی را از تو   یکوچک

من امروز نگذاشته بودم فراز دستش را به من بزند. نگذاشته 

اندازه مس   میبودم لبم ها او لمس کند! من  بیرا  جدان و  یح 

  !نبودم

م   یول مس  شدیاالن  نزد  ح،یبه  همسرم  اجازه   کی به  شوم! 

  دادم یبه تنم دست بزند، در واقع داشتم جان م  حیمس  دادمیم

 ...تا آن دست ها، لمسم کند 

  نه یبه سمتش رفتم و او از آ  ار یاخت  یبلند شدم و ب  میجا  از

برخورد کرد و او آرام    شی به پاشنه ها  مینگاهم کرد. پنجه ها
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چرخ با    دی سمتم  و  ارام  کرد،  حلقه  کمرم  دور  را  دستش  و 

  !آرامش

رو  سرم ها  ی را  دست  و  کردم  خم  گردنش    م یشانه  دور  را 

  :انداختم و اسمش را پچ زدم

  ح؟یمس -

به   ره یگوشم برد و همانجا را بوسه زد و من خ   ری را ز  سرش

  :لب زدم نه یدر آ  رمیتصو

  ؟ی تخت، زنم آورد  نیا ی تو رو -

که از سوالم جا خورده! سرش را فاصله    دمیکرد و فهم  یمکث

چهره اش    ی . اخم کمرنگ رومیشد در چشم ها  رهی داد و خ

  .کرده ام ریکه ذهنش را درگ  گفتیم

  !جز تو، نه یتخت، زن نیا ی رو -
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داشت و لعنت فرستادم به خودم که   هامیا  ی اد یاش ز  جمله

پرس  نیا را  درگدمیسوال  ذهنم  و حس   رتر ی ! حاال  بود  شده 

  !شده بود ری در دلم سراز یمزخرف

نگذاشت و خواست رها  یمحل کند که حس    میبه حال بدم 

با همان    ی ها را محکمتر دور گردنش فشرد.  ام دستم  زنانه 

   .نگاهم کرد ینرم

 :تکان داد و خفه لب زذ ی سر

  ؟“بهشت” ی خوایم یچ -

او سرش را خم کرد رو  دم یرا پشت گردنش کش  دستم   ی و 

  ..گفت "یهوم "صورتم و 

  

بلند شدم و غرورم را بدرک فرستادم! او مرا    می پنجه پاها  ی رو

   !زد ی پس نم

  .او دلم را گرم کرد یو همراه دمشیبوس
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تنه اش شد...   ن ییرا چنگ زد و دست من بند حوله پا  کمرم

اش را بوسه   دهی د  بی چشم اس  ی و من رو  دیسرش را عقب کش

  :زدم و گفتم  یآرام

  .میفراموش کن ویامشب همچ  هی ایب -

 م ی ران پاها  ر یام شد و من تمام تنم نبض گرفت. دست ز  ره یخ

م  تن   ی کرد و رو  میتخت رها  ی و رو   د یانداخت و به آغوشم کش

ب  مهیخ تنم  از  را  لباسم  و  ما  دی کش  رونیزد  و  از    یکی... 

  !میرا تجربه کرد مانیشب ها نیپرشورتر

** 

گذاشتم. او    شیبازو  ی اش برداشتم و رو  نهیس  ی را از رو  سرم

  !رخ آرامَش میبه ن رهی به سقف بود و من خ رهیخ

  م ی شب بود.صدا زنگ گوش  ازدهی به دنبال ساعت گشت...    نگاهم

  یشب چه کس ازدهی. ساعت  دیآمد و سر اوهم چرخ

  با من کار داشته باشد؟ توانستیم
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  ن ییرا برداشتم. فراز بود و من دلم پا  م یدراز کردم و گوش  دست

 !دمی د  نمیاسکر رهی . برگشتم و نگاه او را خختیر

  !یاش کرد! فرازِ لعنت یمخف شدینم گرید 

ام   یو من گوش  دی سرم کش  ریرا از ز   شیزوتکان داد و با  ی سر

  :را خاموش کردم و آرام گفتم

  ...وقت شب بهم زنگ   نیا  چوقتیچرا زنگ زده. ه   دونمینم -

  :گفت ییدورگه ا ی با صدا یرا قطع کرد، وقت کالمم

  ؟یکن یکه دعوتم م ت یعروس ی برا -

ام، تمام شورم   ی جمله اش تمام شبم، تمام خوش  نیبا هم   و

  !دیرا خراب کرد و من را از هم پاش 

   !کشتمش یشک م یب دمیدیمن اگر فراز را م و

  ””بهشت““
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ها  به لباس  داشت  که  م  شی او  دوختم!   دی پوشیرا  چشم 

 ی حرف  ی گری... با آن جمله آخرش و خرد شدن من، دشبید

 م یبود  رهی رد و بدل نشد  و هردو در سکوت به سقف خ  نمانیب

  !تا خوابمان برد

  ؟ییامروز خونه ا -

  :اراده زدم یب ی شخندی و ن  دمیپشت گردنم کش یدست

  ؟یکنیم رونیمنو از خونه خودم ب -

  ی از حس  ی نگاهم کرد. چشمانش عار  نهیرا برداشت از آ  عطرش

  :تفاوت ی بود و لحنش ب

  ؟ی دونیخونه خودتم م نجارویا -

  :تکان دادم ی سر

  ست؟ین -
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که به اندازه    یدادم، اول صبح   حیکرد و من هم ترج   سکوت

همان بود که بدون  ی خودش خراب بود را خراب تر نکنم، برا

  :در کالمم، گفتم ی گارد چیه

  .امشبم باشم دیشا -

به سمتم و    دیگذاشت و چرخ   ش ی عطرها  گریرا کنار د  عطرش 

 شبیکه از د  یاش شدم. حرف   ره ی بلند شدم و خ  میمن از جا

  :نوک زبانم بود  را بالخره گفتم

من   ن ی! بیهرچ ا یچرا فراز اون موقع شب زنگ زد  دونمینم -

  !ستین ی ز ی و فراز فعال چ

او د  ی بدجنس  یکم نبود؟ مگر  بد  ا  شب یکه  پر    ی هامیجمله 

  کردم یم  تشیاذ  یاگر من هم کم  شدینداده بود؟ چه م  لمیتحو

  !بردم ی م شی که خودش شروع کرده بود را پ ی و باز

  .که عوض شد یرنگ نگاه  دمید
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توض  ی برا  دینبا - ن“بهشت”  ی بد  یحیمن  واقع  در    ی ازی. 

  ...ستین

دادم. بالبخند    ی را قطع کردم. دستم را باال بردم و تکان  کالمش

  :سمت راستم را باال دادم ی نگاهش کردم و ابرو یکج

شناسنامه    ازین  حیتوض - تو  طالق  مهر  هنوز  چون  هست! 

  .نخورده  چکدوممونیه

و   یاگر دست از پا خطا کن  حیبه حالت مس   ی وا   یعنی  ن یا  و

در حق را  من  کن  قتیتصورات  وقت   ،یاجرا  زنت   یتا  من  که 

  !ی هستم حق ندار 

 :ام زد و گفت ینیرا نوک ب  دستش

  !باشه عروسک  -

بگذرام.   یچ  ی اش را پا   ییهویموضع    ر ییتغ  نیا   دمیمن نفهم  و

  کرد؟یمسخره ام م

  بود؟ یچ نیا -
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 یی ام شد. با خنده ا  رهیبرداشت و خ  یصندل  ی را از رو  کتش

  :کنترل شده گفت

قربون صدقش    کمی  دیبا زنم، صبح نبا  ییایشب رو  کیبعد از   -

  راجبم نکنه؟  ی بد  ی برم تا فکرا

  :کرد و گفت کیلبه کتش را بهم نزد دو

دوست دختر، دوست    ی سو تفاهما برا  نیا  د،ی آها نه ببخش -

  !وفتهیپسرا معموال اتفاق م

 !گرفته بود؟ شی باز یباز ماند! اول صبح دهانم

کفش   ش یها  کفش جا  از  مشغول    دی کش  رون یب  یرا  و 

  :شد که گفتم دنشانیپوش

   !تو چشمت نخوره  ،ی زیچ ،یمواظب باش توپ -

 .ستادیچرمش که ست کت چرمش بود را بست و ا  یکتون  بند

چشم چپمو سالم نگه دارم تا   کنمیم  ینه نگران نباش، سع -

   .طالقو امضا بزنم ی درستِ برگه ها ِیجا
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ب   نیا در  از  مبهوتم  نگاه  مقابل  و  گفت  نکند    رونیرا  رفت! 

  کرد؟ی مصرف م ی زینکرده چ  ییخدا

 .ماند ی گار یرسی ز ی درو خانه گشت و رودور تا  نگاهم

  .عقب نکشم  نباریگرفتم ا میشد وتصم  ز یر  میچشم ها 

ف   گار یس و  برداشتم  خ  لتریرا  گذراندم!  نظر  از  دقت  با  !   ری را 

که باعث    کردیم  تمیاذ  ی زیبازهم چ  یاز رنگ نبود! ول  ی خبر

توجه باشم به   یپرتاب کنم و ب   ز یم   ی را رو  ی گار یشد جا س 

  !فرش خانه ام ی شده رو  ختهی خاکستر ر

 !افتاد  شی امد و اسم فراز رو میزنگ گوش ی صدا

ام است! اگر قرار بود  ی در خانه پدر ی شک نداشتم االن جلو 

ب و  داد  ب  دادی سرش  تلفن   دمش،یدیم  دیبا  ندازم،ی راه  پشت 

  !کردیآرامم نم  د،یآنقدر که با

لب   یگوش سراغ  و  کردم  خاموش  هارا  سوئ  م یاس    چ یرفتم! 

   .دوشم انداختم ی را رو فمیرا چنگ زدم و ک  نمیماش
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*** 

  ی . صداستادمیخانه را باز کردم و وارد شدم و منتظرش ا  در

. با  شدیم  کیاو که داشت نزد  ی در خانه امد و بعدش قدم ها

  :داد و گفت یرا تکان شیام دست ها  یحالت شاک دنید

ا - چ“بهشت”  ی نجور یچرا  حت   ی؟  سالمم   یشده  جواب 

  ؟ی نداد

  ؟ ی چرا به من زنگ زد شبید -

 .دی خند یبود که عصب یاوهم از من شاک انگار

  :پشت سرم را نشانه گرفت  شیبا ابروها 

  !لیبه اون دل -

  :گشاد شد میو چشم ها  دمیو کتش را د برگشتم

رفت - من  خونه  از  ظهر  تازه    ازدهیساعت    ،یتو    ادتت یشب 

  س؟ی افتاده کتت ن

  !زندی. در واقع چنگشان مکشدیم شیموها ی رو دست
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ب  خواستمینم - ماش  نجا،ی ا  امی دوباره  بود.    نی مدارک  کتم  تو 

  .راه گرفتتم و مجبور شدم بهت زنگ بزنم  سیپل

  :شومیم  کشینزد یقدم

نره که   ادتی  ،یبه من زنگ بزن   دیوقت نبا  یوقت و ب   گهید -

 !هیرابطه من و تو چ

  !خندد ی م کدفعهیو  کندینگاهم م ناباور

 ح یمس  شی درست کرده، پ  ی تماس من برات چه دردسر  ه،یچ -

  ؟ی بود

م  از باال  ابرو  که  است  کج  دهمیحرصش  لبخند   ل یتحو  یو 

  :دهمیم انشی عص ی چشم ها

  !شوهرم بودم فراز  شیآره پ  -

  ی مردها  ی. من قد کوتاه نبودم ولشودیصورتم خم م  ی رو  یکم

  .قدشان بلند بود ی ادیز  میزندگ
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و رگش زد    دید  تیگوش  ی اسم من و رو  رتیاون خوش غ -

  رون؟یب

مس  نیا  از غ"را    حی که  واقع    "رتیخوش   "رتیغ  یب  "در 

اجازه   نیخطاب کرد، حالم را بد کرد! من باعث شده بودم او ا

  !را به خودش بدهد

و    ی به من زنگ بزن  ی حق ندار  گهیدرست حرف بزن فراز! د -

  .ی موقع اعالم کن یحضورتو ب

را از چنگش   می بازو  خواهمیو م  ردی گیم  میرا به بازو  دستش

ب را  زورش  که  کنم  م   شتریخالص  رخ  همان   کشدیبه  با  و 

  :دیگویمالحظه اش م  یو لحن ب یچشمان عصبان 

 عاشق؟  یِلیبهت برخورد ل رتیغ یبهش گفتم ب نکهیاز ا -

  :رودیباال م میو صدا شودی م  شتریب میتقال

  .ولم کن -



Page 177 of 1307 

 

اعتنا  او ا  کندینم  ییهم  از  ! بردیلذت م  طی شرا  نیانگار دارد 

رو   ش یجلو  حیو دشمنش، مس  ستمین  ش یانگار که من جلو 

  !ستاده یا

  !جوابمو بده -

  !یمنم گفتم ول کن. دستمو شکست -

 شودیصورتم خم م  ی رو  شتریب  یو کم  کندینم  یی توجه ا  بازهم

  :زندی م شخندیو ن

منم    رت ی هندوستان کرد، به غ  ادی   لتیو ف  شیدیکه د  یموقع -

  فکر

  ؟ی کرد

و   شودی م  زی ر  شی قطعا عقلش را از دست داده بود. چشم ها  او

و   د یآ  ی من به رقص در م  ی در چشم ها  شیمردمک چشم ها

  :غرد یم
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بگم   دیبا خوره،ی بهت برم رتیغ یب گمیم حیکه به مس ییتو -

غ اگر  اون  خودش   رتی که  زن  منو  مونده  پس  که  داشت 

  !کردینم

  دهم یو کنترلم را از دست م  شنومی شکستن غرورم را م  ی صدا

  یوقت

 :کشمیم ادیفر

  !یخفه شو عوض -

م  و خودش  به  تازه  عقب   دیآ  یاو  شتاب  با  را  خودم  من  و 

   .کشمیم

رو   کتش از  م  یصندل  ی را  پرتاب   زنمیچنگ  سمتش  به  و 

  .زنمی م ادیو دوباره فر کنمیم

  !. گمـشورونیگمشو از خونه من ب -
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قدم    ی خش برداشت. صدا  میبه درد آمد و گلو  میصوت  ی تارها

تظاهر   گریبه من اجازه داد تا د دیکه کوب  ی بلندش و در  ی ها

   .مبل خودم را رها کنم ی نکنم و رو

 !دادند یخودشان پاس م نیداشتند من را ب آنها

من  صراف  یداشتند  خاندان  از  ز  انیکه  را   ی ها  رقدمیبودم 

از کجا شروع شد و    دانمیبچگانه که نم  ی غرورشان و ان لجباز

 !کردندیسر چه، له م

 ””بهشت““

  ن؟یا ا ی نیبنظرت ا -

  :دهمیرا درهوا تکان م دستم

  .جفتش زشته -

  :دیگو یم رلب یو ز کندیم  یکج دهان

 !ذوق یب -
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د  خندمیم سمت  به  ها  گریو  م  ی رگال  برا  رومیلباس   ی تا 

  !و پاشا دعوت شده اند لباس انتخاب کنم نی که برف یمهمان

  ؟ی خوایحتما رنگ روشن م -

  .خوامی م زهیی رنگ پا -

   .کشمیم رونیرا ب  یراهنی. پزنمیهارا کنار م  لباس

  چطوره؟ نیا -

  :دیآ یو جلو م  کندیلباس در دستم نگاه م به

با اخاک عا - نه کلوپ    هیرسم  یمهمون  گمی م  قت،یسل  نیلم 

  !شبانه

 !کوتاه و باز است ی ادی ز یلباس انتخاب  دیگویم راست

  !میکاش زودتر  انتخاب کند و برو  

  چطوره؟ نیا -

  !شندیلباس به دلم نم یطراح  یقشنگ است ول رنگش
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  !خوبه، پرووش کن  یلیخ -

حوصله نداشتم، پس چرا   ! اگر  رم یگ یعذاب وجدان م  ییا  لحظه 

  !را قبول کردم   نیبرف شنهادیپ

  و لباس را از دستش کنمیم یپوف

  .گذارمی لباس ها م گرید  نی و ب رمی گیم

 !اصال قشنگ نبود -

شده   وانهیکه د  کندی! احتماال فکر مشودیگرد م  شیها  چشم

  !ام

  ؟“بهشت” ی شد یخل -

  !شیبرا کنمیو جستجو م  زنمیم ی لبخند

  !خوبه نیا -

طرف و آنطرفش    نیاوهم خوشش آمد. لباس را گرفت و ا  انگار

  !کرد
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  !بپوشم رمیم -

  :را به دستم داد  فشیک

  !دی خر میاگه پاشا زنگ زد جواب بده، بگو اومد -

و   د یتکان دادم و دنبالش تا اتاق پرو رفتم. لباس را پوش ی سر

  :زد یامد و چرخ  رونیب

  خوبه. مگه نه؟ -

شده   بای. زردیگیشکل م  میلبها  ی رو  یواقع  ی لبخند   باالخره

   !بود

  !قشنگه  یلیخ -

  م ی کنیلباس را حساب م  متی. قدهدیتکان م  ی و سر  خنددیم

و من قهوه    خواهدی م  کی ک  زی. او چمیرویشب پاساژ م  یبه  کاف

 !رد یسردردم آرام بگ  یتا کم

  ن؟یبرف -
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  جانم؟ -

  .زنمیم ی و گردش لبخند د یصورت سف به

  ره؟ی م شی کارا چطور پ -

موجود در   ی زهای داد و نگاهش را دور م یاش را به صندل تکه

  :کافه چرخاند

ت - تا  سه  دو  بل  لی وسا  که یفقط  بره،  فروش  تا   ط یمونده 

  .شهی م یرفتنمونم امروز و فردا اوک

  :گذارندیم مانیرا جلو سفارشاتمان

  .یبسالمت -

چ   ییا  هیتک خ   کشیک  زیاز  من  و  و    رهیخورد  شدم  اش 

  :دمیپرس

  خوشگله؟ نیناژ -
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 ی . بهت جاکندیو مبهوت نگاهم م  د یآ  یبا شتاب باال م  سرش

  :دهدیخودش را به تمسخر م 

  !ی زدی پر م یشما که داشت  -

 .ردیگی خنده ام م  ،یناراحت  ی جا به

  ؟ی باهاش حرف زد -

  !دیاون منو ند -

  :کنمیم  تکرار

  خوشگله؟ -

اندازه    یاندازه ول  گذاردیدر دهان م  کیاز ک  ی گریکوچک د  تکه

م  کیک  کی بازجودیکامل  قصد  امروز  اوهم  خب  کردن   ی ! 

  !داشت

  ن؟یبرف -

  .کند یم  میقا  شی و خنده اش را پشت لبها  دهدیتکان م  ی سر
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  ی زی چ  چوقتیه   ی. ولشناسمیساله م   یلیخ  نوی من ناژ  ه؟یچ -

 یخوشگل  ،یشی جدا م   حیاز مس  ی دار! حاال که  ی دیازش نپرس 

  مهم  شده؟ نیناژ

  :کنمیو دوباره تکرار م  کنمینگاهش م  رهیخ

  از من خوشگل تره؟ نیناژ -

  :دیگویو صادقانه م  دهدیو ظرفش را هل م  کندیم یپوف

 .خوشگله -

زهرمار و سرد شده    ِیاز قهوه    ییو جرعه ا  بلعمی دهان م  آب

و من هم قدرت تکلمم را    دیگو  ینم  چیه   نی! برف نوشمی ام  م

  !باشد  ی ! کاش فردا روز بهتردهمیاز دست  م 

!  دهد یو او به پاشا گزارش م  دیآ  یم  نیبرف  یزنگ گوش  ی صدا

است    ن یو او برف  پرسدینم  ی زی پاشا چ   دانستمی و درشت، م  زیر

  ی کردن روزش برا  فیتعر  ایدادن و    حیاز توض  بردیکه لذت  م

  !پاشا
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  کم کم؟ میبر -

  :دهمیم ی دست نخورده ام را کنار قهوه

  .میبر -

  گه؟یخونه خودت د ی ریم -

به   دایشد  "بگو نه  ی جرات دار"  گفتیکه م  یلحن و نگاه   از

 .خنده افتادم 

  .آره -

  :بلند شد و گفت شی جا از

  ؟ی جذبه رو حال کرد -

و بعد از    زنمیم  رونی و همراهش از کافه ب  خندمی ته دل م  از

 !روم ی به خانه اش به سمت خانه خودم م نیبرف رساندن

*** 
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آب از داخل حمام    ی را عوض کردم و مطابقش صدا  م یها  لباس 

  ...قطع شد

  .سالم -

تکان داد. به سمت   ی را باال گرفت و نگاهم کرد. تنها سر  سرش

و سع رفتم  در    یآشپزخانه  و    ی برا  یساعت  کیکردم  خودم 

   !درست کنم  ی زیچ حیمس

  .ارنیب رونیاز ب زنمیزنگ م -

  :دمیکش  رونی را ب قابلمه

  ؟ی خور ی م یپلو با تن ماه ی سبز -

  ی نداد که برگشتم و منتظر نگاهش کردم. لبخند کوتاه  جواب

  :زدم و با خنده گفتم

  ؟یکنینم یچرا مثل صبح بلبل زبون ه؟یچ -

  .از فرط خنده تکان تکان خورد  شیها شانه
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  !بهت خوش گذشته یلیصبح خ نکهیمثل ا -

و    ختمیو برنج شسته شده را در قابلمه ر  دمی من خند  نبار یا

  :گفتم

 !یکشیم گار یس  دونستمینم -

شده است! برنگشتم تا مبادا از چشم   جیکه گ  گفتیم  سکوتش

  .بخواند ی زی چ میها

  .کشمیچون نم -

  :گاز را روشن کردم و گفتم ریز

  ؟یعنی تو هال مال منه  ی گاریرسیز -

  .گفت "یآهان" رلبیز

  .اومده بود یسیع -

  .دادم و مسلط به سمتش برگشتم رونیرا نامحسوس ب نفسم

  نگفت من کجام؟ -
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رفت و در همان   ییرایرا از من گرفت و به سمت پذ  ش یرو

  :آمد  شی حال صدا

  !ینیگفتم خونه برف -

  !زدم ی شخندی! نمیشده بود ی قهار ی و او دروغگو ها من

. شودیبلند م  می زنگ گوش  ی مبل نشستم و صدا  ی رو  کنارش

کرده    دای پ  ی آلرژ  یهر زنگ  ی . به صدا دمیهم کوب  ی پلک رو

رفتم و    شیآمد. به سو  یاز داخل آشپزخانه م  ش یبودم. صدا

 !خانوم بود  بایجواب دادم، ز

  الو؟ -

  !به شور افتاد دلم

  !دلم ز یسالم عز -

   !آرامم کرد یآرامَش، کم  لحن

  سالم. حالتون خوبه؟ -
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  !ی زنگ زدم جواب نداد ی . عصر چند بارزمیعز یمرس -

. او درک  مینداشتم که بگو  ی زیو چ   دمیصورتم کش  ی رو  یدست

  .نشد چیکرد که پاپ

  .فرداشب خواستم دعوتتون کنم ی برا -

فهم  میها  اخم درهم!  ن  دیرفت  توض  ی ازیکه    شتر یب  یحیبه 

  .است که گفت

  !بد شده، برگشته تهران یحاله حاج دهیملکه فهم -

  !شستند ی دلم رخت م  در

  امده تهران و حیو مس یس یعمه ع ملکه،

معده    اتیتا عروس و پسرش باشند و محتو  خواهدی م  باخانومیز

  .ام از استرس به حلقه ام آمد 

  گه؟ید دیایم -

 .میبگو "نه"لحن  نیبه ا شدینم
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  :گفتم یته چاه آمد وقت از میصدا

  .میایم -

  !و قطع کردم   دمیو تکه تکه اش را شن  قینفس عم  ی صدا

  .را دسدم حیرفتم و نگاه اخمو مس رونی آشپزخانه ب از

  !می شام خونه مامانت دعوت ی برا -

  :باال داد و گفت ابرو

  !که می تازه اونجا بود -

  .نشستم ش یانداختم و روبرو یمبل م ی را رو یگوش

  !انیم یحاج  ادتیع ی برا -

  مگه؟ اد یقراره ب یک -

 "عمه ات،ملکه "میتا بگو چرخدیدر دهانم نم چرا
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 امدهیخب به من ن  یکنم! ول  یفردا را بهتر زندگ   خواستمیم  من

 ی اش گرفتم و آن جمله را با صدا دهیند یبود! استرس را کم

  :بلند گفتم، نه در دل آشوبم

  !عمه ملکه اومده تهران -

  .نشست و اخم درهم کرد  صاف

 ملکه؟  -

و من   ییا  کدفعهیحضور    نیشکه شده! او شکه شده از ا  اوهم

  !ترسمی.... من مکندیموضع ام فرق م 

  :دادم رونیتکان دادم و صدا از حنجره ب ی سر

  !آره... عمه ملکه -

 

  ””بهشت““
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امشب   ی ادیکه ز  ییآورم و به او  یم  نییرا پا  کیموز  ی صدا

که    دهدیدلشوره اجازه نم  ی. ولزنمیشده است زل م  پیخوشت

  .نم یبنش  شیدغدغه به تماشا یب

  ح؟یمس -

  :میگو یم دهد،یتکان م ی سر

  بنظرت عمه ملکه چرا اومده؟  -

 ...رودیدرهم م  یکم  شی ها اخم

  :رودیو باال م شودیباز م انشانیگره م 

 یحال بابا بد شده، اومده آشت   ده ی چون فهم  دیشا  دونم،ینم -

  !کنه

  !کردن یآشت  ی هم بوده برا ی شتریب یلیخ ی تایموقع -

  :کندیخرجم م ینگاه  میو ن چرخاندی را م فرمان

   !باهم مشکل داشتن ادمهیکه  ی آره... از زمان -
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گمیگو  ینم  ی زی چ  گرید آفتاب  پا  نیرماش ی ...    ن ییرا 

   ....دهمیم

  یاندازم!  مشکل  یم  یو خودم را نگاه  دارمیرا برم   درپوشش

  !ندارم 

به داخل باغ،   نی و قبل از ورود ماش   شودی خانه باز م  یآهن  در

م را  ماش  نمیب یغنچه  از  شود.  خارج  دارد  قصد   اده ی پ  نیکه 

 ...زنمی م شیو صدا شومیم

  .سالم خانوم -

  د؟یریم  دیسالم، دار -

صورتش و   یحال  یو سرخ است... ب  ض یمر  یکم  ش ی ها  چشم

  !ندارد یکه حال خوش دیگویاش م  دهیرنگ و پر

  !بودم، خانومم زود مرخصم کرد ضیمر کمیامروز  -

  :دیگو یم حیمس

  !رسونمتونیم دیسوار ش -
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  ی هم اصرار  بخیو م  "نه  "دیغنچه بگو  کنمیو من خدا خدا م 

 !نکند

که    یشب  ن یهم در ا! آن  گذاشتمی خانه نم  نی او پا در ا  بدون

  !رسد ینم انیبه پا یبه خوش گفتیم میحس ها

  .رسه یممنونم. اتوبوس االن م -

  :را درآورد ش یگوش حیمس

  .براتون رمی بگ نیماش دی. اجازه بد ستیحالتون خوب ن -

ها  حیمس   ی ها  اصرار تعارف  چرب   ی به  منتظر   دیغنچه  او  و 

  ...میرا داخل کشاند  نیماند و ماهم ماش نیماش

  !و او رفت دیغنچه رس نیماش

  روشن خانه  ی به تمام چراغ ها نگاهم

 ! عمه آمده بود؟رفت
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  با ی آرام ز  ِیچهره    ی و اول از همه نگاهم رو  میشو یخانه م  وارد

  :بوسد یو صورتم را م دیآ ی! جلو مندی نشیخانوم م

  !ی اومد ی. مرسزمیسالم عز -

  :سردم نشاندم ی لبها ی رو ی را فشار دادم و لبخند  دستش

  حالتون خوبه؟ -

   !رفت حیخواباند و به سمت مس یپلک

ع  جمع مهراب،  حاج  نفره  م  یسیسه  را  فرهام  و    نمیب یو 

آن   یول  کندیراحت تر نگاهم م  گر ی... فرهام ددهمیسالمشان م

عذابم   ده یخودمان هم کش  نیکه عالوه بر چشمانش، ب  ی وارید

  !هد دیم

  ؟ییتوام شکه ا -

نگاهم    رهیدر دهان گذاشت و خ  بیس  یی... تکه اکنمیم  نگاهش

  :کرد

  !کردم یآره... فکرشو نم -
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  !دیخند

خانواده   نی! سه ساله عروس ااد یبرم  یخانواده همچ  نیاز ا -

  !موضوع رو نیا یبدون گهید دیبا ییا

 چطوره؟  یرابطتت با حاج -

م  فرهام من  از  کوتاه  را  چپ   ردیگینگاهش  سمت  به  و 

و مشغول    ردیگ ی رو م  یاز حاج  هیاز ثان  ی ... در  کسرچرخاندیم

  .شودیاش م بیس

  !... نه حاال حاالهاشه یدرست نم -

و تا    گذارمی م  شی پا  ی دست رو  زند،یآتشم م   ش ی در صدا  غم

و   دیآ  یزنگ م  ی دهم. صدا  نی روحش را تسک  یکم  میآ  یم

در را   یخانوم به آرام  بای! زخوردی مطابقش تلفن خانه زنگ م

  م یمانی... منتظر ممیشویبلند م  مانی... تمامان از جاکندیباز م

  !پا به داخل خانه بگذارد دهیتا تازه از راه رس 
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از سرما، عمه ملکه هم داخل    یو همراه موج  شودیباز م  در

   ....شودیم

 ...تسی ما سرپا ن  یمراسم عروس مانند

پا نگه داشته است و   ی شده رو  ی کنده کار  ی اعصا   ک یاو را   

  !چشمان پراز غرور و تکبرش 

  !یسالم به همگ  -

  ...است یاز حس ی عار لحنش

  !ی سالم ملکه جان، خوش اومد -

داد و به داخل خانه کشاندش و    ی دستش را فشار  باخانوم یز

 ...شروع شد یاحوال پرس ب یترت نیبه ا

  .چهره من نشست  ی گشت تا رونگاهش گشت و  

 !سالم عروس  -

  .زنمیم  یآرام ی لبخند
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  !د یخوش اومد -

  :تاب داد یباال داد و پشت بندش گردن ابرو

  .سین ی صاب خونه بگه که خبر دیخوش اومد و با -

را د  ی رچشمیز پوزخند  دمیحاج مهراب    ش ی لبها  ی رو  ی که 

   ...امد

 مچه ین  نیاز ا  ییمبل فشرد و من ذره ا  ی را به دسته ها  دستش

  !شناختمشینشدم! م ریدلگ  یاحتترام یب

  .شهی خاندان، روز به روز داره خوشگلتر م نی تک عروس ا -

ب  تشکر را  م  یکوتاهم  دنبال مسگذاردیپاسخ  به  نگاهم    ح ی... 

کنج لبانش شکل   یو لبخند کوچک  کند ینگاهم م  گردد،یبرم

  !گرفته

 که یکنارش ت  یعسل   زیرا به م   ش ی انشست و عص  یحاج  کنار

  .داد

  !یرو وداع گفت  یفکر کردم دارفان -
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  !شروع شد یلفظ ی ریدرگ نی... اولخب

  ا؟یدن نیکنم باا یخدافظ ی دوست داشت -

 ی سیع   ی ... نگاهش رودهدیتکان م  ی و سر  خنددی ملکه م  عمه

 یصورت فرهام مکث  ی و در آخر رو دیایو فرهام به رقص در م

 :کندیم

 ی بعد مختار  ن،ی و فرهام و بب  یس یع  یفعال زوده برات، عروس -

  !ی بد ل یجون به ازرائ

نگاه عمه    رهیاما فرهام همچنان خ  کند یم  ییتک سرفه ا  یسیع

  !ملکه است

   !ی شد امرزمیبرادر خدا ب ه یفرهام! شب  ی خوشگل شد -

... زندیم  یلبخند کوتاه.. فرهام  شومیم  حیبه مس  کینزد  یکم

نم  کی نگاه  زدیکالم حرف  همان  به  نم  ی و  درش    دانمیکه 

  !به او زل زده بود ستیچ
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است، کوتاه آمدن عمه ملکه است... عاقبت   بی که عج   ی زیچ

  !ردی گیاو است که نگاه م

  ؟یسی هنوز فکر عروس آوردن به سرت نزده ع -

  :دهدیابرو باال م یسیع

  !دم عمه جاننکر  دایپ  یهنوز آمادگ -

  :کشدی و اخم به رخش م کندیبدخلق نگاهش م  عمه

کرد.   دایپ  شویآمادگ  شی و سه سال پ  کترهیاز تو کوچ  حیمس -

  ؟ی ندار یحاال تو هنوز امادگ

 :دهدیو عمه ادامه م  فشاردیلب م ی لب رو یسیع

  .روابط مسخره و آزاد عادت کردم نیو بگو به ا اریبهونه ن -

 ش ی در جا  یسی... عکشدیبه صورتش م  یبا خنده دست  فرهام 

  جا به جا

  :شودیم
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  ...استغفرالل -

اندازد و من   یم  ریکه سرش را ز  ردیگیهم خنده اش م  حیمس

  !از خنده در خودم سراغ ندارم  ینشان

  ملکه جان؟ دیخوریشامو االن م -

پا  ی سر  عمه و  ز  کندیم  نییباال  جا  باخانوم یو  بلند   شیاز 

   !وفتمیمن هم دنبالش راه م شود،یم

  :میگو یو م  گذارمیظرف را هم م نیآخر

  !سفره آمادس  د،ییبفرما -

عقب    ش یرا برا  ی... صندلچدیپ یعمه در خانه م  ی عصا  ی صدا

 یخودش ب  ی و برا  ند ینش یم  زی سر م   نهیو او با طمان  کشمیم

  !کشدیتعارف غذا م

   .میسکوت مشغول خوردن بود در

خ  ی برا  کمی  حیمس - بکش،  غذا  ر  یلیزنت   ی برا  ختهیکم 

 !خودش
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م  یکس  اگر تماشا  مارا  دور  ها  کرد یاز  نسبت  را    مانیو 

  !که عمه ملکه صاحب خانه است  گفتیشک م  یب  دانست،ینم

و آرام پچ    ختی ر  میبرا  یبرنج را برداشت و کم  س ید  حیمس

  :زد

  زم؟یبازم بر -

  :دیگو یم  ی گرید ی را جوابش را بدهم، صدا میایب تا

  !زی بر شتریب -

خنده    کند یم  یسع  دهد،ی هم فشار م  ی را رو  ش یلبها  حیمس

  :میگو یگوشش م ری اش را بروز ندهد و من ز

  !ی خوریهمه بخورم، بعدش خودت م  نیا تونمیمن نم -

لبخند کوتاهکندیم   نگاهم لبها  ی...  و من    کند یم  ش ی مهمان 

  ...دهم یم مینگاه به ظرف غذا

  امروز چندم بود؟ -
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  :دهدی جواب م  یسیع

  !پونزده آبان -

دارمش... لقمه در دهانش را    رنظری... زدهدیتکان م  ی سر  عمه

دوغ   شی و به جا  کندیقاشقش را پر نم  گرید  دهد،یکه قورت م

 :پرسدی و م چرخدی م زی نوشد... نگاهش دور م یم

 پونزده آبان؟  -

 ...منظور دارد  کالمش

  ...کندیقاشق را ول م دستم

  :زدیتعجب لب م  یبا کم یسیع

  .آره -

  :به چهره فرهام شودی م رهیو خ  کندیم زیدهانش را تم دور

  !ردادِیفردا سالگرد ت  -

  !رود ی نم نیی جوره پا چیماند و ه  یم میدر گلو غذا
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  :دیگو  یو م  کشدیرا عقب م... خودش  کندیم  زی چشم ر  یسیع

  سالگرد عمو و زن عمو؟ -

تا سکته دوم    ی ز یچ   کنمی! حس م وفتدیبه حاج مهراب م   نگاهم

  !نمانده است

  !ترساندمی! خنده اش م خنددیملکه م عمه

  زن عمو؟ -

کفر گفت و عمه    یسی! انگار ع کندیعمه همه را مات م  لحن

  !خواست درجا خفه اش کند

  !گفته اون زنِ عموتون بوده؟ یک -

 !داد و فرهام اخم کرد رونیب نهینفس از س باخانوم،یز

  !شه یغذاتو بخور ملکه، سرد م -

نفس    ک یبزند... آب را    ی حاج مهراب باعث شد پوزخند  لحن

  !باز شود میتا راه تنفس دمیسر کش
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  عمه؟ یچ یعنیحرفتون  نیا -

  ...گرد ی فرهام است که عمه ملکه سرباال م ی صدا

 یموقع ها روابطو قاط   یسن و سال گذشته، آدم بعض  گهید -

  !ری پسرم! به دل نگ کنهیم

بلند شوم   میاز جا  خواهم ی و م  فشارمیهم م  ی را رو  میها  چشم

  :دهدی عمه اجازه نم ی که صدا

  بود فرهام؟ ادتیسالگرد پدرت که  -

کاش بس کند، به خاطر فرهام بس    رود،یم  یاهیس  میها  چشم

  !کند

  !بره؟ ادمی شهیبله عمه جان، مگه م -

  .شوم یبلند م میاز جا یمعطل ی... بدهمیم  رونیرا ب نفسم

  جان؟ “بهشت”شد  یچ -

  !ی... کوتاه و مصنوع زنمیم ی لبخند
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 ی لحظه احساس کردم صدا  هیخوش مزه بود!    یلی. خیمرس -

 !گردمی برم. االن دمیشن مویزنگ گوش

م  دندیفهم  نیحاضر  تمام از  را...  ام  و    زیبهانه  گرفتم  فاصله 

دادم...   کهیت  یاتاق انداختم... سرم را به پشت  نی خودم را در اول

کش نفس  بستم...  کاردم یچشم  سرم   ی !  که  کردم   ز یرا 

نفس کش بودم...  کرده  نگه دمیفراموشش  دادم...  داخل  هوا   !

  !دادم رونشی داشتم و ب

  .ه در خورد و از جا پراندمب ییا تقه

  ؟یخوب -

   !دیایداخل ب دهمیاست. اجازه م حیمس

  .خوبم -

  ده؟ی چرا رنگت پر -

  :ملتمس شد میها چشم

  م؟یزودتر بر شهیم -
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  :د یگو یو م کشدیپشت گردنش م یکالفه است... دست اوهم

  ! هوم؟میریبعدش م م،یبمون کمی -

  !مییآ یم رونیاز اتاق ب... هر دو دهمیتند سر تکان م تند

را جمع کردم و مشغول پاک کردنش شدم... تا زدمش    سفره

  ....ثابت ماند میو خواستم وارد آشپزخانه شوم که قدم ها

 گفت؟ یم یمامان عمه چ  -

  !بعد ی بزار برا  یسیع -

لحظات شودیم  ز یت  میها  گوش م  ی!  بعدش   شودیسکوت  که 

  :شنومیرا م  یسیپر از استفهام ع ی صدا

  فرهام نامشروعه؟ -

  نم یرا مب   یبرگردم، قامت  خواهمی و تا م  شودیگشاد م  میها  چشم

! فرهام است که خونسرد به رودیاش فرو م  نهیو سرم در س

به تاسف تکان    ی ... سردهدیمکالمه داخل آشپزخانه گوش م

   ...دهد یم
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ها  زندیم  ی پوزخند قدم  ح  شی و  به سمت  !  داردی برم  اطیرا 

  !وفتمیپست سرش راه م کنم،یم شی سفره را همانجا رها

ع   گردم یبرم م  یسی و  در   نم یب یرا  حاظر  جمع  سمت  به  که 

  !رود ی م ییرایپذ

  فرهام؟ -

  !یپشت  اطیبه سمت ح داردی و قدم برم  ندازدیگوش م پشت

  بهتر شد با بدتر؟ -

  ستاده یا  شرت یت   ک ی. در آن سرما، چه راحت با  کنمیم  نگاهش

   !است

   !گرددیو اوهم دنبال جواب نم  فهممی را نم  منظورش

 !متاسفم -

  :کندیو لب لوله م  گرددیبه سمتم برم سرش

  تو چرا؟ -
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  !دانمینم زی چ چیه  گری... ددانمینم

  :ردیگ یو سر به سمت آسمان م کندی را ها م نفسش

  !بنظرم بهتر شد -

تکان    ی سر  شود،ی م  میدر چشمها  رهی . خکنمینگاهش م  مبهوت

  :دهدیم

تا بگن حروم زاده    ادینوک زبونشون ب  یسیو ع  حیمس  نکهیا -

  !بهتره یل یبه جاش بگن نامشروع خ یول

  !! مات مانده امدیگو یچه م فهممینم

ا - ن  نکه یبنظرت  بهتر  نامشروعم  من  کنن  خودِ   سیفکر  تا 

  !بفهمن؟ قتویحق

! بهتر است؟ معلوم است که بهتر  دهمی دهانم را قورت م  آب

  !است

  !بهتره -
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  !م یاوریبه لب م  یچارگی از سر ب ی لبخند مانیهردو و

 ””بهشت““

قول    حیاندازم که مس  یم  یو نگاه، به جمع  نمینش یم  ییا  گوشه

  رتر ید  میو من خودم خواسته بود  میکن یداده بود زود ترکش م

  ...! نگران بودممیبرو

  اتاق من آمادس؟ باجانیز -

م  ی سر  باخانومیز زانوها  دهدیتکان  به    رد،ی گیم  شیو دست 

  !جوان است ی ادیحرکت هنوز ز  نیانجام ا ی برا

  .بله ملکه جان -

  :دیگو یم دهد،یو تکان تکان م رد یگ یملکه دست باال م عمه

  !فعال نیبش -

 ...میدوزیبه دهانش م چشم

  :دیگو یو م  دهدی نگاه به نگاه فرهام م 
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  ه؟یفردا چ  ی برنامتون برا -

 ی که صدا  دیبگو  ی زی چ  خواهدی... مدهدیو باال ممهراب ابر  حاج

  :دیآ یفرهام م

 رات ی سر خاک... همونجاهم خ  میریم  یما هرسال خانوادگ -

 !میکنیم

  :فشاردیرا م شی و عصا دهدیتکان م ی سر

  !خوبه -

 گفت یرا سکوت کرد... حالتش م  ییرا ها کرد و لحظه ا  نفسش

 کردم یو من دعا م  کندیدارد کلمات را در ذهنش جفت و جور م

نزند و بگذارد با آرامش امشب را صبح    ی گریحرف نامربوط د

  !میکن

  ...که سر سفره زدم یحرف -

  ...خوردی م یفرهام تکان ی گلو بیس
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خانواده ما نبود!   لیباب م  چوقتی رو گرفت که ه  یزن  ردادیت -

  !در واقع سرخود هم اون زن و به عقد خودش دراورد

  :لبخند زد یتکان داد و تصنع ی سر باخانومیز

  !بهتره م،یپشت سر مرده حرف نزن  -

ابرو   عمه م  ی ملکه  باال  را  نگاهش   یرچشمیز  دهد،یچپش 

  :کندیم

  و یتو ذهن خودشون سنار  هیزد تا بق  د یحرفارو با  یبعض  یول -

 !با یز نسازن

روبرو  اگر آنجا،  نبودن   ی خودم  حاضر  از  و  نبودم  آشپزخانه 

عمه ملکه    گفتمیم  دی جز فرهام اطالع نداشتم. بدون ترد  ،یکس

  !ده یرا به گوش شن  یسیآنجا بوده و قضاوتِ ع

دلم نه با برادر مُردم صاف شد و    ی! ولزدمیاون حرفو م  دینبا -

نه باز زنش! اونا عاشق شدن و حاصلش شد فرهام... عمرشونم  

  .نبود تا حاصل اون عشقشونو خودشون بزرگ کنن  ایبه دن
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 ...افتد  یم ری سرش ز فرهام 

  !می برو دیبا گرید 

از جا  ردیگ یم  شی به عصا  دست تنها سه   شود،یبلند م   شیو 

  رود یم  ی به سمت اتاق  ی گرید  حرف   چیه یو ب د یگو  یکلمه م

  .که فعال اقامتگاهش است 

  !یهمگ  ریشب بخ -

ع  فرهام  و  کرد  فوت  را  جا  یسینفسش  شد...   شی از  بلند 

  ...داد باخانومینگاه به ز  یشرمنده بود وقت شیچشمها

را از پسر ارشدش    شیبا اخم رو  باخانومیکه ز  دمید  یرچشمیز

  !گرفت

  :دیپشت گردنش کش یکالفه دست یسیع

 !ی ادتی عجب ع -

  !به خنده افتاد حیمس
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  ح؟یمس میبر -

  :بلند شد شیساعتش نگاه کرد و از جا به

  .میکم کم بر گهیما د -

  !زهرا  “بهشت”  میبر نجایفرداهم از ا  نجا،یا دیشب بمون -

بر زبان آورد نگاه کرد و کتش را    یپدرش که بالخره کالم  به

  :به تن کرد

  !بهتره میبر ،ینه مرس -

انداختم و ب  ی را رو  فمیک تا زودتر از    ستادمیتاب وا  یدوشم 

  !م یفرار کن  دهیخانه و آن آدمِ تازه از راه رس نیا

بود   عیهم سر  مانیبه خانه    دنیبود... رس  عیسر  مانی  یخدافظ

  !د یمقصد من را نپرس حی مس نباریآن بود که ا بیو عج 

  !بهتره یباش نجایامشب ا -
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که پرواز    ییدر دلم به آن پروانه ها  فشارمیآسانسور را م  دکمه

 !زنمینکرده نشسته بودند، پوزخند م 

*** 

ازنم ی دور خودم م  یچرخ  کالفه از من    ی زیخانه چ  نی... در 

  !که مناسب عزا باشد ینمانده، حداقل نه پوشش مشک 

  شده؟ یچ -

  !لباس ندارم نجایا -

دور    یمشک  کراوت  م  قه یاش  و  است  غرورش   دانمی اش  که 

ببندم! خودم   شیتا از من درخواست کند، برا  دهدیاجازه نم

م م  رومیجلو  به دو طرف کراوات  برمیگ ی و دست  حرکت   ی. 

  و از باال   ستادهیا

  .کند یم میتماشا

  ه؟یپس اون کمد و لباساش چ -

  :موقف شدند و سرم باال رفت میها دست
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  !مناسب ندارم  یلباس مشک -

م  یب نگاهم  پاکندیحرف  را   رمی گیم  نیی. سر  کراوات  گره  و 

  .کنم یم زانیم

 !ی خونت تا لباس بردار میری. ممیهنوز وقت دار  -

  ...میگو ینم ی زیچ

  هوم؟ -

   !گذردی در سرش چه م  دانمیو نم   دانمیجواب است، م  منتظر

  :و عقلم لب زدم لیف کردم و برخالف ماش را صا قهی

  !میبر -

  :چانه ام گذاشت و نگاهش را به چشمانم دوخت  ریز دست

دق - ده  فقط  دار  قهیپس  بش  ی فرصت  وگرنه یآماده   !

  !میرسینم

  :د یدور اتاق چرخ نگاهم
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   .ندارم  ی کار -

رو  کنارم از  را  کتش  و  و    یصندل  ی زد  برداشت  اتاق  کنار 

  ...زنگ خورد  شیکه گوش دیرا بگو  ی زیخواست چ

و   د یکنار کش   دگانمیرا از د  نشیاسکر  ی شد ول  زی ر  میها  چشم

  :تماس را قطع کرد

 !منتظرم  نییپا -

درِ   ی صدا  یو تا وقت  دوزمیبلندش چشم م  ی او و قدم ها   به

  !رمی گیاز راهرو خانه ام چشم نم چدیخانه در گوشم نپ

* ****** 

ام   ی پدر  ِیرا متوقف کرد و چشم به ساختمانِ خانه    نیماش

  .دوخت

 باال؟ ی ایم -

د  به کم   ینگاه  نیماش  تالی جیساعت  و  کرد...   یکرد  مکث 

  :شانس همراهم بود که گفت نبار یا



Page 219 of 1307 

 

  !اینه، زود ب -

  ...شدم  ادهیپ  نیدوشم انداختم و از ماش ی را رو فمیک

رفتم که هنوز تمام شدنش به    ی را بستم و به سمت چمدان  در

  ی بود... لباس هارا کنار زدم و مانتو ساده مشک  ده ی سرانجام نرس

   .دمی کش  رونیام را ب 

 !گندت بزنن -

ززدمی م  شیاوتو  دیبا برا  ی ادی.  وقت  بود!  کار   نیا  ی چروک 

  ی ... قدش کوتاه بود ول دمیکش  رونیب  ی گرینداشتم...  مانتو د

  ...مناسب بود

   ...زدم  ش یو عطر را به رو  دمشیپوش

رفتم و خواستم از در ساختمان خارج   نییپا  یک یهارا دوتا    پله

  :دمیرا شن  "ام یلیفام"شوم که 

  ان؟یخانوم صراف -

  :امد میبه سو ییو الب من ساختمان، با پوشه ا برگشتم
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  !گفتن، برسونم به دستتون بیاد ی آقا -

  :و پوشه را به سمتش هل دادم دمی صورتم کش ی رو یدست

  !اومدم خونه یوقت دی لطفا بزار -

  :گفت تیکرد و در نها یمکث

  !چشم -

  :دمیکش نییدر ساختمان را پا رهی تکان دادم و دستگ ی سر

  !ممنون، خدافظ -

 :دمی را بستم و به سمتش چرخ  نیماش در

  شد؟ رید -

به سوبرگشت ع  می...  داشبورد  از  و  ب  کنشی خم شد   رون یرا 

  !دیکش

  ...نه -

  :را راه انداخت و گفت نیماش
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  !معرفت نشده ی سابقم ب قِیرف  کردمیاونقدرهاهم که فکر م -

 !به سمتش  گردمیبرم

! او  نمی چی... در ذهنم منمیبیجمله اش را به ان پوشه م  ربط

  و ندیبی را م حیمن بدهد که مس   ییامده تا آن پوشه را به ال

  !...ذارد یم شیها  تیحساس ی دست رو احتماال 

  ؟یگیم ویک -

  ن ی او را تا ا  نکهی... از اشکمیکه خجالت م  کندی نگاهم م  ی جور

   !حد ساده فرض کرده ام

  :دی گو یو م کندیرا عوض م  دنده

  !فراز -

  !کنمی و خوف م  دهمی به روبرو م نگاه

 !زندی م شهیاز ترس، بابت فراز در دلم ر ییکم حس ها  کم

*** 
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 ””بهشت““

را از جلو درهم   می گذارم و دست ها  یسنگ قبر م  ی را رو  گل

م ع کنمیقفل  فرهام  ا  نکی!  گوشه  ساکت  دارد،   یی به چشم 

 ...داده است ردادی و نگاه به سنگ قبر ت  ستادهیا

  از حلوا مونده؟ ی زیفرهام چ  -

  :دی ا یباال م سرش

  .هست  نیفکر کنم تو ماش گهید ینیس کی-

 ی را از فرهام گرفت... آه  چیتکان داد و سوئ  ی خانوم سر   بایز

نگاه من را به سمتش    دهد،یم  رون ی اش ب  نهیکه عمه ملکه از س

   !کشاندیم

  ...و غم چرا  یناراحت   یول  ستی از اشک در چشمانش ن  ینشان

است و نگاهش ثابت مانده به    ستاده یا  ی مهراب هم کنار  حاج

  !سنگ قبر  ی رو

  !تو زودتر برو  ،ی دار  نیاگه تمر -
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 ی افتاب  نکیع  ی ابر   ی در آن هوا  شانیرا گفت! هردو  نیا  فرهام 

و بشناسد    ندیان هارا بب   ی طرفدار  دندیترسیبه چهره داشتند! م

  !و آن وقت مراسم عزا به مراسم جشن امضا مبدل شود

  ؟ی ندار نیمگه خودت تمر -

  :باال انداخت ی سر

 !امروز نه  -

مس  شانیصدا است.  چرمش   ینگاه  حیآرام  بند  ساعت  به 

  :انداخت و گفت

  !هنوز وقت هست -

  ...دیگو ینم ی زی چ فرهام 

  تا حاال؟ یسر خاک مادرتم رفت -

عمه   یآفتاب  نکیو از پشت همان ع   گرددی به سمتش برم  فرهام

  :ردی گیملکه را نشانه م 
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  !فرصت نشد شتر یبار ب هی -

  ..تکان مدهد ی و در آخر سر شودیم یطوالن سکوت

  !دوره   یلیآره خب، راهش خ -

   .گرداندیم حیو تسب  دهدیم رونیمهراب نفس ب حاج

  ک ی   ،ی باشه بهت حلوا بدم ببر  ادتی، موقع رفتن  “بهشت” -

  !ره یجدا گففتم فرهام برات بگ ینیس

برگشته    باخانومیز  ی صدا و  کرده  پخش  را  حلوا  که  است 

   ...است

ش  دانستیم لبخند  ینیریعاشق  محبتش    ی ام..  همه  ان  به 

از کنارم    حیداد و مس  یزدم!جواب تشکرم را با لبخند کوتاه

  :گفت

  !برم دیکم کم با گهیمن د -

  :ملکه سر بلند کرد عمه
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  دنبال توپ؟ ییبدو ی که بر -

  .کنمیاندازم و خنده ام را در دم کنترلش م  یم ری را ز سرم

  :دیگو یم حیمس  ی به جا یسیع

  ...تو کننیبرسه همون توپو م رید کممیآره عمه،  -

  :کند یاخم م عمه

  !حرمت داره نجایخبه خبه، ا -

 !واال عمه منظورتو متوجه نشدم -

  !خندمی و م کنمیپنهان م حیمس ی را پشت بازو سرم

  :از خنده دارد  ییکالمش رگه ها حیمس

  !نرم تا دنبال توپ بدوئم شه یو نم هیباز گه ی چند روز د -

 ...کندینازک م یپشت چشم عمه

  !شهیم رتی. درسونمیو من م“بهشت” -

  !رمی آره تو برو، من با فرهام م -



Page 226 of 1307 

 

   !کندیم یو با جمع خدافظ دهدیتکان م ی سر

  :ستمیا  یو من کنار فرهام م رودیم او

  ؟یخوب -

  :کندینگاهم م نک یع  ی باال از

 ی ام هست که نقش مادر و برا  گهینفر د  هی  باخانوم،یبعد ز -

  !ییمن داره، که اون قطعا تو

  :نگاهش کردم دلخور 

  حالتو بپرسم؟ دینبا -

  :نگاه کرد و گفت شی به سنگ قبر جلو رو الیخیب

  !قهینه دم به دق -

  :باال انداختم ییهم شانه ا من

 !خب لهیخ -

  :اش گرفت و دوباره نگاهم کرد خنده
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  االن بهت بر خورد؟ -

  :دادم و چپ چپ نگاهش کردم  رونیرا ب نفسم

  !مگه بچم؟ -

به جلورو  دی گو  ینم  ی زیچ نگاه  به دهدیم   شیو  به گمانم   ..

  یخال ی جا

  !حیمس نیماش

  د؟ی ریگی طالق م دیدار ی جد -

اول  ی آگاه  کالمش رو  ن یدارد...  باران  ام    ی قطره  شانه 

   ...ندینشیم

 "باران است م،یبرو "دیگو یکه م  دیآ یعمه ملکه م ی صدا

 ی نیقطره هم، نوک ب  نی... دومشودیم  دهیبه آسمان کش  نگاهم

است تا لرزشش به چشم فرهام    ن ییپا  می... صداندینش  یام م

  !دیاین
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  !...منو پاس داد حیمس -

*** 

 ش ی و دست به سمت کفش ها  بندد ی را م  راهنشی پ  ی ها  دکمه

  :بردیم

  شاال؟ی که ا ی اینره، م ادتیقرار شام امشب  حیمس -

  نبار ی ا  رفت؟یبود چشم دوخت... م  دهیرا پرس   نی که ا  نیحس  به

نبود   و  برا  “بهشت”بود  خانه  حتما   یت یاهم   شیدر  نداشت. 

  !رفتیم

  .امیآره م -

ازبچه    یکی  یخصوص  ی قرارها در رستوران ها  نجوریا  دانستیم

  !دیرا نپرس یهمان بود که اسم  ی ها است و برا

  خونه؟ ی ریم -

   ...ندفعهیبود ا دیام

  !آره -
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  !ی ایبوق سگ ب ی ها، نزار  ی ایزود ب -

  ...دیچ ی خنده اش در فضا پ ی صدا

 !امیزود م -

ماش  کندیم  یخدافظ سمت  به  باران  رود یم   نشیو  دوباره ... 

تا قرارش با بچه    یشروع شد بود... برف پاکن را زد! چهارساعت

بود که دوست نداشت پا در خانه   ییها مانده بود! از آن روزها

با   پ  یآن  میتصم   ک ی بگذراد!  را  را   چاندی فرمان  تلفنش  و 

  :برداشت

  .سالم -

  ؟ی سالم، چطور  -

او هم  اس یال  ی صدا البته  بود!  ا  شهیشاد  و  بود   بار ن یسرحال 

  !شتر یب یکم

  ؟ییکافه ا -
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  ی ... سرعتش را کم کرد، صدادیطول کش  یکم   اسیال  مکث

  :د یچی پ یبالخره در گوش اسیال

  !کافه ام فعال بستس ا،یآره ب-

  !گفت یدر گوش ییا "باشه"

  ن یرا پشت سر ماش   ن یشد و ماش  ز یر  اری اخت  ی ب  شی ها  چشم

تماس  یپارک کرد. شماره او را گرفت و بعد از تک بوق  اسیال

  اده یپ   نشیباز شد ازماش  مهیرا قطع کرد! منتظر ماند، در کافه ن

که به صورتش خورد    ییشد و پا در داخل کافه گذاشت. گرما

  .حالش را جا آورد

  ؟یگل احتمال ی آقا ی به به، چطور -

طعنه   را در دست فشرد، خواست جواب  اسیو دست ال  دیخند

  .کرد خکوبشیم ییاش را بدهد که صدا

  !سالم -
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... مات ماند...  د یزد و او را د  ی چرخ  د،یدرهم تن  شی ها  اخم

دهد    صی را تشخ  تی... تا موقعدیایتا به خودش ب  دیطول کش

   !و در آخر به خودش مسلط شود

  !نکرده بود! همان بود یفرق

  .داشتم  یامروز مهمون اختصاص -

ال  دستش از دستن  نگاهش    جی... گدیکش  رونیب  اس یرا  بود! 

  ش ی ها  یباران  گریقرمز کوتاهش! سبک د  یشد به باران  ده یکش

  !بود

 .سالم -

لبخند   شیصدا او  و  بود  آرا  ی گنگ  همان  را    شیزد!  چشم 

   ..داشت

  !و سبز  دهیتر! همان چشمان کش ظیغل یکم

  !او کشاندش ی نشاند و به سو حیدست پشت مس اسیال

   !لطفا دینیبش -
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  :آن دو چرخاند  نینگاهش را ب اسینشست و ال حیمس

  !رفت پشت تلفن بهت بگم ادمی -

  ...نگفت چیه حیمس

  جان؟ نیناژ  ی خوریم یچ -

دور   تی الیها  ی موها شالش  و  زد  گوش  پشت  را  اش  شده 

  .گردنش حلقه شد

  !قهوه تلخ -

  ح؟یمس یتو چ -

  :داد یاش را به صندل هیو تک د یخند نیناژ

 !خوردیهم قهوه تلخ م حیمس ادمهیکه  ییتا جا -

  :با لبخند سر تکان داد رد،ی گینگاه از او م حیمس

  !آره، تلخ -
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کوتاه   ی برق  نش،ی شیدندان پ  نِی و تک نگ  خندد ی بازهم م   نیناژ

  !زندیم

  !سفارش هارا به همان تنها گارسون حاظر در کافه، داد   اسیال

  !برات خوشحالم ح،ی مس ی کرد شرفتیپ یلیخ -

  :خوردیتکان م ش یگلو بیو س  دهدیباال م  ابرو

  ؟یبرگشت یممنونم... ک -

  :زد یجمع کرد و لبخند کج ش یها نهی س ی رو دست

  ...سی وقت ن یلیخ -

  :دیخند اسیال

  ومده ینکنم ازش، که چرا زود تر ن  هیکه گال  گهی م  ی نجوریا -

  !دنمید

  :قهوه اش را برداشت و با خنده گفت  نیهارا آوردند... ناژ  قهوه

 !بدجنس نشو -
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چرا   د،یبگو  خواستی... مدیاز قهوه اش را نوش  ییجرعه ا  حیمس

شده    ی آمدنش شاک  ر یکه تو حاال از د  دی ایتو ب  دن ید  د یبا  نیناژ

  !گر؟یمانده د ی مگر رابط ؟ییا

  :بود دی کشاندش! ام رونی... بدیلرز بشیدر ج یگوش

  !ساعت زودتر خودتو برسون، همه گشنن کی حیمس -

ام  ی ها  یموجیا رو   دی خنده  لبخند  که  نشاند،   ی بود  لبش 

  !مکث کرد  نیناژ ی و به رو دینگاهش را باال کش

مشتاق بود را به   شی که برا  ش،یها  یمیکه با هم ت  یشام  نیا

  !داد؟یاز دست م نیبا ناژ ینی خاطر همم نش

  :کرد پی اش نشست و تا یگوش بوردیک  ی رو انگشتش 

  !امیب تونمیامشب نم -

*** 

  .من زنگ بزن آژانس ی لطفا برا -

  :دیکش رونیب بشیرا از ج یکرد و گوش یمکث اسیال
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  ؟ی اورد ین نیماش -

  :را پشت گوش داد شی از مو ییا تکه

  !نه -

  :گفت حیبدهد، مس نیدرخواست ماش اسیاز آنکه ال قبل

  !برسونمت تونمیمن م -

دستش را درهوا تکان داد که ناخن    نیمنتظر ماند و ناژ  اس یال

  ه ی که ثان  یآمد... همان رنگ الک  حیقرمزش به چشم مس   ی ها

  !کرد یرا ترک نم  “بهشت”پا  ی انگشت ها  ییا

  !شه ی زحمتت م -

  :دیجرعه را نوش  نیآخر حیمس

 !رسونمتیم -

  :لب زد  اسیال ی و به رو  دیخند

  !یمرس -
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بلند   شیاز جا  حیسراند و مس   بشیرا دومرتبه داخل ج  یگوش

   !شد

  !گهید ی کافه رو باز کن  دیفک کنم با -

  :به ساعتش انداخت ینگاه

  ...کم کم -

ب  ش ی از جا  نیناژ را  و شالش    ش یموها  ی رو  د یق   یبلند شد 

  ...زد  حیمس ی گرم به رو ی و لبخند  دیکش

  :دیباران پرس ی به قطره ها رهی را زد و خ  نیماش ی بخار

  کجا برم؟ -

  !باشه ادتیالبته اگه  م،یخونه پدر -

ثان  نگاهش کرد...   شیرا در سکوت تماشا  ییا  هیکرد و چند 

  !بود ادشیرا؟ بله، خوب هم   نیناژ ی بود خانه پدر ادشی
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ش  دوباره  به  ها   شی جلورو  شهینگاه  قطره  و   ی و  داد  رقصان 

 :گفت

  !آدرس بده لطفا   س،ین ادمینه  -

  ...را روشن کرد و راه افتاد  نیماش

  !ی ازدواج کرد “بهشت”گفت با  اسیال -

برا  ادش ی  نی ناژ  دانست؟ینم خودش  که  بود   ح ی مس  ی رفته 

  فرستاده بود؟ کیتبر

ن  ی زیچ زبان  سراوردیبه  کوتاه  ی .  لبخند  و  داد   ،یتکان 

  :را پوشاند  شیلبها

  .آره -

  :باال انداخت ییو ابرو دیجلو کش یگردن نیناژ

  !نم یبیدستت نم ییحلقه ا -
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خند  نبار یا ناژ  دیواضحا  براق  چشمان  به  کوتاه   ینگاه  نی و 

  :حواله کرد

  !بودم نیچون تمر ینیبینم ییحلقه ا -

  ...مانده بود یبه قوت خود باق نیچشمان ناژ حالت

 ؟ی ازدواج نکرد ؟یتو چ -

  :را لوله کرد  شیلبها

  !نکردم دایپ  اهامویاومممم، فعال مرد رو -

ب  طعنه مس  شتریکالمش  چشم  ابرو  حیبه  که  باال    ییامد 

  :انداخت

  بوده؟ یچهار سال فرصت کم -

گز  گوشه را  ا  دیلبش  مس  نیو  چشمان  از  دور    حیحرکتش 

  !نماند



Page 239 of 1307 

 

به    یمرد فرنگ  دم یخب فهم  یجان... ول   حیآدمش نبوده مس -

  !رانهیمن ا مهی ن خوره،ی درد نم

  :به سمتش انداخت ینگاه میو ن جاند یرا پ فرمان

  ران؟یتا ا ی همه راه اومد  نی پارتنر ا ی برا -

  !... پر از ناز دهدیتاب م یو در آخر گردن  خنددیم بلند

  !مگه؟ سیتو فرنگ ن یرانیپارتنر ا -

   ...دیگو ینم ی زی چ گری و د زندیم ی شخند ین حیمس

 گه؟ی د نجاسیهم -

اش  رهی ت شی خواباند... آرا یو پلک  دیسرش کش ی را رو  شالش

  جذابش

  ...بود کرده

  م؟یبخور ی باال باهم چا ی ایآره... م -

  !برم دینه، با -
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  :کندیم یمحسوس ی باز شیلبها با

  !می بالخره دوست ؟ یکنیمنو که خونت دعوت م -

  :دیگو یو عاقبت م کندینگاهش م  رهیخ حیمس

باهات هماهنگ    گم یم  “بهشت”... به  میش یحتما، خوشحال م -

  !کنه

 یکند! ول  یم  ر ییتغ  ی تنها کم  ،یکم  نیناژ  ی چشم ها   موضع

رو لبها  ی لبخند  پا    ییهمان  کرده،  رنگشان  سخاوت  با  که 

  !برجاست

سالم    م“بهشت”جان، به    حیخدافظ مس  شم،یمنم خوشحال م -

  !برسون

که در ساختمان   یماند... زمان  یمنتظر م  حیو مس  بنددی را م  در

راند به سمت   یاندازد و م   یرا راه م  نیماش  شود،ی م  دهیهم کوب

داده است، ان    نیشب قولش را به ناژ  کی  ی که برا   ییخانه ا

 !“بهشت”هم با حضور 
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 ”بهشت“

ب  از رو  میآ  یم  رونیاتاق  نشسته  م  ی که  بنمشیبیمبل   ی ! 

چ  که  هستم  آن  از  تر  ب  ی زیحوصله  زبان  به  ول  یرا    ی آورم 

ها  ی برا  یتالش ها  ی پوشاندنِ  حس  نم  می چشم  ... کنمیهم 

  آنها کار خودشان را  گزارمیم

  !بکنند

  ..خوامی معذرت م -

  ..اش آرام است زمزمه

 !فراز ی بد حرف زد یلیخ -

  ش ی در چشم ها  یاز شرمندگ  ی اثر  چی. هدیآ  یباال م  سرش

  !نم یبینم

  .آره تند رفتم -

... سرم در  رومی و به سمت آشپزخانه ام م  شومی بلند م  میجا  از

   !دردش، قهوه است ی حال  انفجار است و دوا
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  ؟ی بود؟ قهر کرد یاون مدارک چ  -

شد... نگاهش باعث شد من هم   رهی و در نگاهم خ  ستادیا  کنارم

  :ستمیاز حرکت با

  ...کنمیم ی قهر کنم؟ من دارم لحظه شمار -

  !بشنوم، حداقل نه امشب خواهمینم

  بود؟  یپس چ -

  بش ی... همان دست را داخل جکشدیم  ششیته ر   ی رو  دست

 زند ی م  گارش یبه س  ی... پککشدی م  رون یرا ب  گارشیو س   برد یم

  :جواب سوالم را بدهد ردی گیم می و بالخره تصم

  !ستیبهشون ن ی ازیفعال ن -

 :رودی باال م میابرو

  چرا؟ -

  :شودیام م رهی خ قی و عم زندی م ی گرید پک
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  !نمونده ی ادی! وقت زشهیچون کارا داره تموم م -

تا کف آشپزخانه ام   چسبدیظرف قهوه را سفت م  میها  پنجه 

  !واژگون نشود

  واقعا؟ -

  :کندیپدرم رها م ی گاریرسی نصفه اش را داخل ز گاریس

  .آره -

را درهم قالب   میو دست ها  نمی نشی م  شیروبرو  ،یصندل  ی رو

   .کنمیم

  ؟یعنی گهیچند وقت د -

  :دهدیرا فشار م  شی چشم ها گوشه

  !صبر کن کمینمونده،  ی زیگفتن چ -

  ن یزره ب  ریو او تمام حرکاتم را ز  دهمیم  رونی ب  نه یاز س  نفس

 :رد یگ ینگاهش م
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  !رانیبرگشته ا نیناژ -

  ش؟یدید -

  :خنددیم

  !دمیشن ینه، ول -

  :پرسمیم  یوقت سی خودم ن دست

  ؟ی دی شن یچ گهید-

  :دیرا جلو کش سرش

  نه؟ ایبوده  حیبا مس یبدون ی خوایم -

  :دهدیتا جوابش را بدهم که ادامه م  چرخدیدر دهانم نم  زبان

   !رفته حی مس دنید ن،یجواب مثبته، چون مطمعناا ناژ -

  !میگو ینم چیه

  برات مهمه؟ -
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. قهوه شومیبلند م  م یو از جا  رم یگ ی م  دی شده اش را ند  زی ر  نگاه

 !بجوشد دیام نبا

ناژ  یب  ت یناراحت - عاشق مس  نیمورده،  نباشه، حتما   حی اگه 

  !“بهشت”که نشد  یبود نشونیدوسش  داره! تو ب

تزر  تی عصبان وجودم  تمام  گلو  شودیم  قیبه  به  بغض   م یو 

  ... مرا  هرزه خطاب کرد؟ دودیم

  فراز؟ ه یمنظورت چ  -

  :... نگاهش خونسرد استزدیخ ی برم شی جا از

   !ی بود نشونیتو ب -

تق تق    ی ... صداگردیم  د یو غرور خرد شده من را ند  دیگو  یم

  :میگو یو م  رومی م رونی! از آشپزخانه بدی آ  یفندکش م

  ن یبهم توه  میمستق   ی باره که دار  نیدوم  نیحواست هس ا -

  ؟یکنیم
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. از آنکه از کجا آتش گرفته... از انکه من پسش زدم..  دانمیم

   !شدم ر یبا او درگ حیمن بابت مس

 !کردم ی اداورینکردم. گذشته رو بهت  نیتوه -

گرفتار پنجه    می دور خودم زدم که بازو  یو چرخ  دمییسا  دندان

از   ینوازش  یدر کار نبود! حت   یخشونت  نباریشد... ا  شیها را 

  .کردمی لباسم هم حس م  نیآست  ی رو

  !نمونده ی ادیطالقتو زودتر انجام بده، وقت ز ی کارا -

رو  میلبها م  ی را  سر  فشارمیهم  نشان    ی و  تکان    "دیتائ"به 

   ...دهمیم

م  نگاهش ولردی گینرمش  نگاه مس  ی...  نرمش  االن  را    حیمن 

هم شده است   نیروزها خرج ناژ  نیدر ا  دانمیکه نم  خواهمیم

  !نه ای

... شودیم  رهیآورد و به انگشت حلقه ام خ  یچپم را باال م  دست

  :دیگو یو م  کشدیم رونیحلقه ازدواجم را ب
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  ح یبه مس  کنهیکه تو رو وصل م   ی زی از هرچ  دیکم کم با   گهید -

  !زم یعز یدل بکن

رو  و را  م  زیم  ی انگشتر  پرتاب  سرم  نگاهم کندیپشت   ...

نم  چرخدیم ز   دانمی و  ام  رفته    کی کدام    ریحلقه  ها  مبل  از 

  !است

*** 

حرف    ری ... خواب ندارم! تمام ذهنم درگزندیبه سرم م  یخواب  یب

  ی ها

که حلقه ام را دراورد و پشت بندش خانه    ی است... فراز   فراز

  ...را ترک کرد

  !و ترکم کرد  ختی را بهم ر من

چراغ    روم،یخانه ام م  ییرایو به سمت پذ  شومی بلند م  میجا  از

م روشن  جو  مکنی هارا  و  جست  به  چشم  با  ام   ی و  حلقه 

   ...روم یم
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مبل ها... حلقه    ری فرش و ز  ی رو  کشمیو دست م  شومیزانو م  دو

به ا تا  انگشت ها  نیام  از    ی جدا نشده بود و االن جا  می روز 

دادم و انگشتر را    یرا تکان  می. انگشت هاکردیم   تمیاذ  شی خال

  ش ی ها  نیکشاندمش! خوب نگاهش کردم. نگ  رونیمبل ب  ریاز ز

   !بود و سالم بود وفتادهین

  ...اش برگرداندمش یشگ یهم  ی سرجا

شب گذشته   مهینشستم و ساعت را نگاه کردم... از ن  همانجا

دل کردم    کیبود و من کلنجار رفتن را کنار گذاشتم و دلم را  

  ...بلند شدم میو از جا

*** 

خانه ام    ییرایگوشه پذ  ی نها آباژور.. تندمیبیم  یرا به آرام  در

که طاق   ییاو  ی و رو   چرخدیرا روشن کرده... نگاهم دور خانه م

رو  ، م  ی باز  مکث  برده  خوابش  برهنه،  کنمیکاناپه  باالتنه   ...

  ی و یکنترل ت
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انگشتان دست چپش در حال افتادن است، باعث   نیدر ب  که

  ...دیایب میگوشه لبها  یلبخند آرام شودیم

  !کرد؟یعنوان م یرحم یچطور آن خواسته هارا با ب  فراز

و    کشمیم  رونی را از دستش ب  ی و  ی ت  موتیو ر  رومیم   کینزد

م مکنمیخاموشش  برا  خواهمی.  و  بروم  خوابمان  اتاق    ش ی به 

 .ردی گیکه مچ دستم را م اورمیب ییپتو

  .شودیو نگاهم گشاد م شود یاز دهانم خارج م "یییه"

  ؟ی شد داریب -

فشار   شی ها  چشم را  دستم  مچ  است.  از   دهد یم  ی خمار  و 

  !شودی بلند م  شیجا

  ؟ی اومد یک -

ب  خواهمی... نمنمینشیم  کنارش   رون ی مچ دستم را از دستش 

   .بکشد

 ...ند یدستش به جانم بنش ی گرما  خواهمیم
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  ؟ی دیخواب نجایاالن! چرا ا -

  :پرسدی م شیبه جا دهد،یرا نم جوابم

  !ساعت چنده؟  -

  ...کنمیم  یکوتاه یمکث

  !دو -

  :کند  یصورتم اخم م  ی و رو  چرخدیبه سمتم م  یضربت  سرش

  نجا؟یا  ی ساعت دو شب تنها اومد -

شد و کالمش   زی . نگاهش ربرمی م  نییحرف سرم را باال و پا  یب

  رنگ

  :به خودش گرفت  یو نگران دیترد

  شده؟ ی زیچ -
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فعال    خواهمی. نممیبگو  شیبرا  م یاز احساسات درون  خواهمینم

کنم. فعال   شانی که فراز زد و خواست عمل  ییاز حرف ها  میبگو

   !نه

  !بمونم دمیدزد اومده بود تو ساختمون، ترس -

. ظاهرا خواب را کامل از سرش پراندم... شودیباز م  شیها  چشم

  لش یکه تحو  ی از دروغ شاخدار   شوم،یم  ج یخودم هم مانند او گ

 !داده ام 

  دزد اومده؟ -

  !برداره ناروی از ماش یک ی خواستهیم -

اونا - امن  ییپس  مسئول  ساختمون  تو  غلط   تنی که    ی چه 

  کنن؟یم

  !ام  ییاز دروغ لحظه ا شدمیم  مانی پش داشتم

ا  ح،ی مس  دونمینم - اومدم  زود  بب  گه ید  نجا،یمن    نم ینموندم 

  !شهیم  یچ
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اندازد و   یم  ینگاه  میبه سرتا پا  کشد،یصورتش م  ی رو  یدست

  :دیگو یم

  !پاشو لباساتو عوض کن، بعدش بخواب -

  ...کندینگاهم م  رهیو اوهم همچنان خ   خورمیتکان نم   میجا  از

  چقد تا مسابقات مونده؟ -

  ی سرم را رو  خواهدی و من دلم م فشاردیهم م  ی را رو  ش یلبها

  ...شکمش بگذرام  ی عضله ها

  !طالقو بکنن ی زودتر کارا گمیم -

 :میگو یو م دهمیم  هیکت یپشت به

  ؟یکنیازدواج م میریطالق بگ یوقت -

  .داد  هیمبل تک یبااال رفت، اوهم به پشت شیابرو

  !جوون و جذابم یلیمن خ -

  :اندازد  یباال م ییو شانه ا خنددیماند. م یباز م دهانم
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  و؟ییبای همه ز  نیا ی نکنه قبول ندار ه؟یچ -

  .دهمیتکان تکان م ی و سر خندمی با صدا م  نبار یا

  !انفریک ی آقا ی نبود  فتهیخودش  نقدرایقبال ا -

 کردم ینم  فیاز خودم تعر  ادیز  یمنته  ان،یچرا خانوم صراف -

  !ادین  نییکه اعتماد به نفس شما پا

و...   کنمیرا کنترل م  میصدا  خندم،ی و م  رمی گیکالمش را م  طنز

 ی خنده ها  نیاخر ا  دانستمی... مزندیم   رونیاشک از چشمانم ب

بلند    میو از جا  رم ی گی! رو ازش م شودیختم م  هیام به گر   یافراط

  !دوباره از دستانم خارج شده  ی اشک لعنت  نیا  اری... اختشومیم

 یی روشو  نکیاندازم و دست به س  یرا درون آشپزخانه م  خودم

 .زدی ریصورتم م  ی رو  میاست و اشک ها نیی.. سرم پا رمی گیم

  ؟“بهشت” -

د ...  دیفهم  او ها  دیاو  زندگ  یمن  ی اشک  مشترکمان   یرا در 

از    ی گریسر سفره عقدمان و د  یکیتنها دو بار شاهدش بود!  
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شد... اما    میگر  بانیکه بعد از رفتن مامان و بابا گر  ی فشار روح

  !چه بود؟ ی بار برا نیحاال شد سه بار! ا

  :دمیصورتم پاش ی آب به رو  یآب را باز کردم و مشت ریش

  ؟ی خوریقهوه م -

نم   جوابم هادهدیرا  شانه  م  می.  به سمت خودش    رد یگ یرا  و 

  :چرخاندیم

  ؟یکنیم  هیچرا گر -

م  چشم دستش  خوش  گردن  ش  دوزمیبه  افکار  به   یطانیو 

  .آورد یسمتم هجوم م 

  ...“بهشت”به من نگاه کن  -

  کنمیم  ینافرمان  گذازد،یچانه ام م  ری. دست زکنم ینم  نگاهش

.  زنمیو فعال... گردنش را بوسه نم  گذارم یشانه اش م   ی و سر رو

تاخ با  است!  خورده  م  ر یجا  حلقه  دورم  ز  شودیدستش    ر ی و 

 :دیگو یگوشم خفه م
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  ؟“بهشت” یخوب -

  .زندی م رونیب میاز چشم ها اشک

  .دم یترس یلیخ -

  ش ی بودم ، من از فراز و حرف ها  دهینترس  یالیاز آن دزد خ   من

  !خوف کرده بودم

   .زمینشده که عز ی زیچ -

  ...حس است یب ی ادیز دیگو یکه م "یزمیعز "

م   دستم باال  رو  یرا  و  لمسش    گذارم یم  ش یپهلو  ی آورم  و 

   .کنمیم

حک    شی مورد عالقه من رو  یسمت چپش که خالکوب  ی پهلو

   ...شده است

  ؟ی خوایقهوه نم گهید -

  .کنمی م میشانه اش تنظ  ی را رو سرم
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  !نه -

  :است ش یاز خنده در صدا  ییها رگه

 .خوامیمن م یول -

  :باال دادم شانه

  !خودت درست کن  ی خب، برا -

خ  سرم و  داد  فاصله  به چشمان  رهیرا  اشک  یشد  هنوز   ی که 

  :بودند

  ؟ی نکرد هیبهت گفتم زشت، گر نکهیا ی برا یمطمعن -

  :دهمیم ی را فشار  شیو پهلو خندمی واقعا م نبار یا

 تا حاال؟  ی دیتو خوشگل تر از من د -

ابروها  پشت حرفم،  م  یکیرا    میبند  م  انیدر  اندازم...   یباال 

  !شودی نگاهش گرم م

  ..هوووم -
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  ش ی پهلو  ی نامفهموم بود... دستم را از رو  ی ادیاصواتش ز  نیا

  :و لب زد  دییام سا  ینی اش را به ب ی نی برداشت و ب

  .برو لباساتو عوض کن -

. خودم را  دیکش  رونیاز من فاصله گرفت و ظرف قهوه را ب  و

ها لباس  و مشغول عوض کردن  رساندم  اتاق خوابمان   م یبه 

رفت و به سمت   یام زد، دلم مالش  ینیب  ریقهوه ز  ی شدم.بو

  :آشپزخانه پاتند کردم

  آماده شد؟ -

م  اهیس  ماگ پر  را  خونسر   کندیرنگ  صندلو  پشت   ی د 

  .ندینشیم

  .آره آماده شد  -

  مال من کو؟ -

  :بردیو با لذت لبانش را داخل دهانش م نوشدی م ییا جرعه

  ؟یخواستی مگه توام م -
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 ی از قهوه، آن هم برا  ی . خبرزنمی. به قهوه ساز سر م رومیم  وا

  !ستیمن ن

  :نشستم و گفتم شی روبرو

  !یبدجنس  یلیخ -

   !کندیم  مینوشد و تماشا  ی... مدهدیم  یبه صندل  هیتک  الیخیب

 ؟ی دیقلپ به من نم هی -

رو  ی ز یر  ی ها  نیچ را  ماگ  و  افتاد  به   ز یم  ی دور چشمش 

مانده قهوه اش را    یو باق  دارمی سمتم هل داد. با خنده برش م

  ...نوشم یم

  ی زی ! چخورمیم   یخواب جفتمان را پرانده. در تخت تکان  قهوه

به    یزندگ  نی! اشوم یو نشنوم آرام نم  میکه تا نگو  کندیم  تمیاذ

  مو بند بود و

نگران بعدش   دی ! پس نباشدیآجرش هم کج م  نیآخر  داشت

  !باشم
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  .رانیبرگشته ا نیناژ -

  :ردیگ یم  دیو کم کم نگاهش رنگ ترد  کندیتعجب نگاهم م  با

  ؟ی د یاز کجا فهم  -

  !... او خبر داشت پس زنمیم  ی شخندین

  !دش ید نیبرف -

  :نگاهم کرد  یچشم   ر یسرش قالب کرد و ز  ر یرا ز  ش یها  دست

  ...دمش ید  اسیتو کافه ال روزید -

  :پرسمیو آرام م گزمیرا م  لبم

 ازدواج کرده؟  -

  ی سرم م  ر یو دستش را ز  گردد ی... به سمتم برم کندیم  یمکث

  :زندی تفاوت لب م  یو ب  کندینگاهم م رهیاندازد...  خ

  !نه -

  اومده؟ یچ ی برا -
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   ..خندد یکه کوتاه و آرام م گذردی در سرم چه م داندی م انگار

  !فرصت نشد بپرسم -

سراز  ی ها  حس دلم  در  ولشودیم  ر ی بد  حق  ی!   ی برا  یمن 

   !بازخواست از او ندارم 

  .باهات آشنا بشه خوادیم -

  کند؟یم یماندم. شوخ یاش آرام است. مات م زمزمه

  با من آشنا بشه، چرا؟ -

ب  نفسش ک دهدیم  رونی را  از  عقا  ی.  آنقدر  حاال  روشن    د یتا 

  !مردم جا افتاده است؟ نیب ی فکر

 .با تو هماهنگ کنم  دیگفتم با -

. شودیم   رمی دستگ  ییها  زی اش چ  مهینصفه و ن   ی حرف ها  از

ب زنانه ام هم خوب کار    ی نبودم! حس ها  یحواس  یمن زن 

  !کردیم
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نگاه قهوه   رهی لب نشاندم و خ  ی رو   ی همان بود که لبخند  ی برا

  :گفتم شییا

  !ی دعوتش کن یتونیم -

  ر ی که تا مغز استخوانم ت  کندینگاهم م  ی و جور  دهدیباال م   ابرو

   ...کشدیم

نگاه   لیتحو  یدستش جا به جا کردم... خنده آرام   ی را رو  سرم

  :نافذش دادم

 ی شمارشو بد   یتون یماصال    نه؟یمنو بب   خواد یمگه نم   ه؟یچ -

  .به من تا خودم بهش زنگ بزنم

روشن فکر را داشتم که قرار بود    ار ی زن بس  کی االن نقش    من

معشوقه سابق همسرم را به داخل خانه ام دعوت کنم و اوقات 

  !بسازم شی را  برا یخوش

 .شمارشو ندارم  -

  .کنمی. لبخندم را کنترل مزندیم یبرق  میها چشم
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 ،یخوبه که دعوتش کن گهیدو روز د ی حتما داره، برا اسیال -

  !اخر هفته ام هست

و بفهمم   نمیرا بب  نی... دوست داشتم ناژکندیحرف نگاهم م  یب

آن سرش چ اگذردیم  یداخل  تمام   ییا  کدفعهیحضور    نی! 

  !من را خراب کرده بود ی برنامه ها

*** 

  ...د یچی پیگزارشگر در هال خانه م  ی صدا

  شروع شد؟ -

  ون یزیکه در تلو  یاز گزارش  “بهشت”و خود    شنود ینم  حیمس

  رگاز یکه داور سوت را زده است. ز  فهمدیم  شود،یدارد پخش م

برود که نگاهش    رونی از آشپزخانه ب  خواهدیو م  کندیرا کم م

فراز را جواب نداده    ی . تماس هاشودی م  دهیاش کش  یبه گوش

  .داشت  دراس خو  ری بود که اسم فراز را ت  امشیو حاال باکس پ 
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فرازکندی در دلش سقوط م  ی زی فراز چ  امیپ  دنید  با که   ی . 

  !نشده ری مطلع شود تا د حیتر مس عیخواسته بود هرچه سر

سو   نفسش به  و  کرد  فوت  مس  ییرایپذ  ی را  دست   حیرفت. 

   .کرد یرا نگاه م   فش یحر  میت  ی دهانش گرفته بود و باز  ی جلو

  به؟یفرهامم تو ترک  -

  ...آره -

کنده شده و به سمت  حیاز چهره جمع شده مس شی ها چشم

  .رفت ونیزیتلو

  هم هست؟ اسیال -

  .دهد یسر تکان م بازهم

  شه؟یم یببرن چ ویاگه باز -

تلو  رهیخ  حیمس ز   ون،یزیبه  ها  ریاز  جواب   شیدست  خفه، 

 :دهدیرا م  “بهشت”
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  .رن ی گیم  ازیامت -

  ست؟ین یاز جام و قهرمان ی خبر -

  :دیگو یو م  خنددی. در گلو مکشدیصورتش م ی رو یدست

  !نداره  یام که جام و قهرمان ی فعال نه، هر برد -

  :دیگو یو حق به جانب م دهدی را باال م شیدو ابرو  ”بهشت“

  !دونمیخودمم م نویا -

 مه ی... نشودیم  ی باز  رهیو دوباره خ   ردی گی چشم از از او م  حیمس

اول فرهام   مهین  ی انیپا  ق یو درست دقا  ستیاز گل ن  ی اول خبر

  :رودیدرهم م  ح یمس ی . اخم هاشودیم ری درگ

  !ده یاحمق؟ االن بهت کارت م  ی کنیم کاریچ -

 ون یزیو از صحنه تلو  گذارد یدهانش م  ی دست جلو  ”بهشت“

 کن یباز  نهیبه تخت س  تیکه با عصبان  کندینگاه م  یبه فرهام

نشان   کنیدو کارت زرد به دو باز  ت یکوبد و در نها  یمقابلش م
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م مسشودیداده  ر  حی!  م  دهدیم  ی زی فحش  من  که   فهممیو 

  یعال یکه همچ دهدی فرهام نشان م

   .خراب است  ی ادی وگرنه او اعصبابش ز است

  ست؟ین گهید ی بعد ی باز -

  :دیبه پشت سرش کش یدست حیمس

هم  - باز  نقدر یاگه  نکنه،   ی مزخرف  کنترل  اعصابشو  و  کنه 

  !ستین

داور    بیکارت قرمز از ج  نباری و ا  شودیم  ریدوباره درگ  فرهام

دنبال فرهام   نی... دوربندینشیو در چشممان م  دیآ  یم   رونیب

  و من  رودیم

! دم کریم   ی کار  دی بلندش را! با  ی افتاده و قدم ها   ریسر ز  نم یبیم

... من شدیاگر جنگ م  ی... حتباخانومیز  شد یاگر دلخور م  یحت

 !کردمیم ی کار د یفرهام با ی برا

*** 
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 ”بهشت“

که   یمحصول  ییباال  فی و در آخر، در رد  گردمیقفسه ها م  نیب

  :کنمیم دا یرا پ   خواهمیم

  !ی کرد یغلط  نیهمچ  شهیاصال باورم نم “بهشت” ی وا -

جمله را از   نیبود که ا  ی بار  نی صدم  نیخانه تا فروشگاه، ا  از

  نیدهان برف

  ...کردیو کم کم داشت کالفه ام م شنومیم

  !قبول کرده باشه حمی مس شه یو صدالبته باورم نم -

و سبدم را    زنمیم  ی شخندیبود... ن  دیجمله اش جد  نیا  خب

  .کنمیپر م

  حواست هست؟ -

  ...کنمیو مارکش را چک م  کشمیم رونیب  یخالل پسیچ

  ؟یبه چ -
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استفاده   مهیق  نی تزئ  ی است که قبل ترها برا  یهمان مارک   نیا

  !کردم؟یاش م

  ؟یکنیباز م ن یناژ ی راهو برا  ی کارت، دار نیبا ا نکهیبه ا -

دوباره سرخ   شی. لپها کنمینگاهش م  میو مستق  برمی باال م  ابرو

  ..شده اند

  ؟یراه چ -

 :گفت  یرا در کاسه چرخاند و شاک شی ها چشم

دار - مس  ی تو  خودتم “بهشت”  یکنیم  کشینزد  حیبه   ،

  ...یدونیم

ادامه جمله اش را نتوانستم حدس    نبار یا  قتایکرد و حق  سکوت

  .بزنم

  .کشمیسرک م گرید  نیو به ال دهمی را هل م سبد

  ؟یدرست کن  یچ ی خوای حاال م -
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برا  ن یبرف  خندم،یم ها  ن یهم  ی را  دوست    ی ادیز  شی اخالق 

  :داشتم

  !فسنجون و مرغ  -

  :دیگو یزده م جان ی و ه کندیرا لوله م  شیلبها

  !دسر با من -

  کشت یداشت مرا م  شی پ  قهیچند دق  نی... تا همخندمی م  دوباره

  بابت دعوت

  !نیناژ

  ..باشه -

تا بساط دسر درست    رودیم  ی گر یو به سمت د  گذاردیم  میتنها

  از یرن یو غ ازیو ن گردمیها م نیال انیکند ... م ا یکردنش را مح

  ! منچپانمی را در سبدم م

راه را نشانش دهم!    خواستمیم  کردم،یباز نم  نیناژ   ی هارا برا  راه

م  ش یها  له یوس  نیبرف سبد  در  صندوق    زد یری را  سمت  به 
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چمیرویم مشغول  گوش  دنشانی .  که  ج  یهستم  در   بم یام 

 یمعطل  ی... بدهدینشان م  ی خود  شیرو  حیمس  امیو پ  لرزدیم

   !نم یبی را م نی و شماره ناژ کنمیرا باز م  امیپ

م   ی بد  حس غل  وجودم  پزندیدر  هم  خوب   ش یدای ... حس 

  حی که مس شود،یم

  ...زنگ نزده و من را مسئول دانسته خودش

  حیکه مس ی حس بد یول

  .حس خوب  مچهیبه همان ن دی ندارد، زورش چرب یمخالفت

* ************* 

 خونه؟ ی ریم -

کرد...    پیرا تا  ی ز یپاشا چ  ی برا  شی و به جا  دی را نشن  میصدا

  با شوق ی جور

رابطشان است! همانقدر    لیکه فکر کردم اوا  نوشت یم  شیبرا

   !پرشور و تازه
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وست شد؟ با کمال تاسف به خواهرم و رابطه اش با د  میحسود

  !خوردمیحسرت م   دایپسرش شد

  ؟ یگفت ی زیچ -

  :گرفتم دیدادم و حس عذاب وجدان را ند   رونیرا ب نفسم

  ؟ی کار ندار ییا گهید ی جا -

 :و پاشا را رها کرد و گفت یگوش بالخره

  فرستم،یو فردا برات م   کنمینه، برو خونه. دسراتم درست م -

  خودم دمیشا ای

  .امیب

  :دیگو یآرام م ،یو او بعد از سکوت زنمی م شی به رو ی لبخند

  !دنمیفراز اومده بود د -

  ...گفته بود میرا فراز برا نیا

  خب؟ -
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  :خوردی به هم گره م شی ابروها

  ؟ی داد یتو بهش قول -

  .کنمیم  شی رها  کبارهیو   برم ی را به دهان م نمی ریز لب

  !نه -

  ...اون یول -

  :برمیکالمش را م رشته

  !نیبرف شی شناسیم -

ا  کندیم  یپوف نم  نبار یو  عوض  را  هم    کندیبحث  فراموش  و 

  نی... و اکندینم

با  یعنی کنم  انتخاب  را  فراز  من  را    دیق  دیاگر  خواهرم  تنها 

  !بزنم

 !“بهشت” شناسمی تورم م   یول شناسمشیآره م -
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و نگاهم کنترلش را از دست    شود یبه دور فرمان شل م  دستم

  ی ... به خودم مگذردی بوق زنان از کنارم م  ینی که ماش  دهد یم

  !کشم یم ی را کنار  نیو ماش میآ

  .دیآ  یو اوهم کوتاه نم میشویهم م ره ی سکوت خ در

دار“بهشت”آره   - ا  گهی! دیکنیاشتباه م  ی ،   ن یتمومش کن 

  !مسخررو  ِیباز

  ی فراز و برگه ها   ی از گفته ها  داندی او چه م  فهمد؟ یچه م  او

  !دیرسی که داشت به دستم م یطالق

راه م  نی... ماشم یگو  ینم  چیه برف  یرا  و    ز ی هم چ  نیاندازم 

م  ی گرید م  ی نه  نه  و  هم  دیگو  ی پرسد  من  است!  دلخور   ...

  یحیدلخورم... از خودم، از مس 

  !کرد هیهد  ی گریخودش من را به د که

************* 
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... گذرانمیو شماره اش را از نظر م   رمیگ یمرا به دست    یگوش

  !کردمیزن روشن فکر را قبول نم  نیکاش نقش ا

و تماس   کشمیاعداد م  ی و انگشتم به رو  کنمیرا صاف م  میصدا

!  شودیو قطع م  دهدی... جواب نمخوردی... بوق مکنمیرا برقرار م 

س  ینفس در  م  نهیکه  را  بود  که    رونی ب  خواهمیمانده  بدهم 

... همان شماره  د یآ  یانگشتان سردم به لرزش در م  انیم  یگوش

 !است

م  کونیآ را  هافشارمیسبز  آنقدر دست  با  خی   م ی...  که    د یزده 

  .ام ضربه بزنم یگوش ی دوبار به رو

  الو؟ -

  ش ی ... صدارودیاست که به سمتم نشانه م   ی ریت   نی اول  شیصدا

  پراز ناز است

  !خوش آهنگ  و

  .هستم  “بهشت”سالم...  -
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جان    میلبها  ی رو  ی جا خورده است. لبخند  فهممیکرد. م  یمکث

  :ردی گیم

  ...سالم -

  :میگو یهمان است م ی . براستین مطمعن

  !هستم حیهمسر مس  -

  جانش یپر از ه   ی . بعدش صداشنومیرا م   قشینفس عم   ی صدا

  :ندینش یدر گوشم م

  !شوکه شدم کمی  خوام،ی . معذرت مزمیسالم عز -

ا  یکس با همسر سابق همسرش  مشتاق حرف    نجور یبود که 

  بزند؟

 !نمت یگفته بودم مشتاقم که بب حیبه مس -

 زنم،یم  ی چه با او تماس گرفته ام! لبخند  ی که برا  داندیم  حتما

خط و   شیبه چشم ها  رهیو من خ  ستادهیا  می انگار او جلورو

  .کشمینشان م
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  !گرفتم دعوتتون کنم  میتصم  نیهم  ی بهم گفت، برا  حیمس -

  ش ی! انگار براکندیتعارف قبول م   ی... بشودینم  یطوالن  مکث،

  !ستیفرصت خوب

   .شمیخوشحال م -

ام    ی برا - براتون اس  آدرس هم  منتظرتون هستم.  فرداشب 

  .کنمیاس م

تا - ا  یلی... خهیخال  ممیاتفاقا فرداشبم  از    ن یخوشحال شدم 

  !دعوت

  ..."دانمیم" میتا نگو رمی گیبه دهان م  زبان

ام وا م   یصندل  ی و رو  کنمیرا قطع م  تماس . رومیآشپرخانه 

  سهینگاه به ک

فردا شب    ی که برا  یمانیپر و پ  دی... به خرکنمی م  دمی خر  ی ها

که در کمال    ین یناژ  ی ! برادهیتازه از راه رس   نیناژ  ی است... برا

  نی! تمام ادهیرا، همسر من را د  حیوقاحت به من رساند مس
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  ن ی ناژ  ی در خانه اش داشت برا  نیاو بود... برف  ی تدارکات برا

  ن ی ناژ  ی برا  دی... فردا باکردیم  ق یژله تزر  کرد،ی دسر درست م

زوتر خودش    دی با  حی... مسدمیرس یو به خودم م   کردم یحمام م

را باهم ست   مانیلباس ها  میخانه، تا فرصت کن   رساند یرا م 

مهمان   ی .. براکردمیکارهارا م  نی فردا تمام ا  دی... من با  میکن

  که یمهمان ی ناخوانده ام... برا

   !را کج بگذارد شیبودم تا پا منتظر

شده    دهی.... به اعداد کنارهم چرودیم  میبه سمت گوش  نگاهم

و   کنمینگاه م  مانیبه مدت زمانِ کوتاهِ مکالمه    دوزم،یچشم م

  !کنم؟یم چه منالم...  من دار یدر دل م

** 

 

 ”بهشت“
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تخت    ی اماده کردم و به انتظارش رو  شیرا برا  شی ها  لباس

   ...نشستم

و برهنه   سیخ  یی دوش آب قطع شد و او با باالتنه ا  ی صدا

نم  میجلورو شد...  م  دانستمیظاهر  چه  سرش  ! گذردیدر 

ب است؟  ناراحت  است؟  ه  یخوشحال  است؟    چکدام یحس 

  !بود جی... او گدانستم یرا خوب م ز یچ کی یمشخص نبود ول 

  .بپوش نارویا -

م  نگاهش ها   لباس  سمت  آرام  رودیبه  لبخند  گوشه   یو 

  .شودیظاهر م  شیلبها

ز  کشدیم  ییبو لباس  که  همانطور  ب  ی ریو  کشو  از    رون یرا 

  :دیگو یم کشد،یم

  ؟ی درست کرد یچ -

تک  م یها  دست م  هیرا  بدنم  برق   کنمیگاه  به  را  سشوار  او  و 

  :زندیم
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 !مرغ و فسنجون -

م   ابرو م  دهد یباال  روشن  را  سشوار  بعدش...  رو  کندیو   ی و 

  :رومیم شیو به سو شومیبلند م می... از جاکشدیم شیموها

  ...بده من -

م  یب دستم  به  را  سشوار  خشک    دهدیحرف  مشغول  من  و 

  .شومیاش م یمشک ی کردن موها

  ؟ی کرد نکارویچرا ا -

! او کم طاقت  دی پرسیم  دی... بالخره که بازنمیم  شخند یدل ن  در

   ...بود

  !دانستمی واقعا نم کردم؟ی من چه م یول

  کدوم کار؟ -

برق کش  سشوار از  به سمتم   دیرا  ماند.  هوا  در  و دست من 

  :نگاهم کرد ی و جد د یچرخ
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  !ی دعوت کرد نویناژ -

  :خندمیم

 نه؟ی منو بب خوادی م یمگه نگفت -

رو  شیها  چشم کالفه  م  ی را  فشار  م  دهد یهم  که   دانمیو 

  "ستمیمن احمق ن "بکشد  ادیصورتم فر ی تو خواهدیم

ا  خواهدیم م  ی که صدا  دیبگو  ییجمله  ام  خانه  . دیا  یزنگ 

  ن ی برف  ی که دسر ها  فهممیو بعد م  ستدیا  یقللبم م  ییلحظه ا

   .ده یبه دستم رس

  .ومدهیمهمون هنوز ن -

بود و   امدهیخودش ن  نیرا گفتم و به سمت در رفتم. برف  نیا

  !فرستاده بود میبا آژانس دسر هارا برا

  ه؟یچ نایا -

به دور   ییبه تن ندارد، جز حوله ا  ی زی . هنوز چکنمیم  نگاهش

  .تنه اش نییپا
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  .درست کرده نیکه برف ییدسرا -

شده را باز    ی بسته بند  ی و من ظرف ها  کندیم  م یاخم تماشا  با

برفکنمیم لبخند  نی...  است...  گذاشته  تمام   ی رو  ی سنگ 

   .دیآ یم تیاز سر رضا میلبها

 :کردم یساعت نگاه  به

  .میحاضر ش دیکم کم با گهید -

  ی بدخلق را کنار زدم و به سمت اتاق پا تند کردم... لباس  ی او

اش کردم.   یکشاندم و خوب وارس  رونیرا که آماده کرده بودم ب

   .نشستینداشت و حتما که در تنم خوب م ینقص

  :کندیو حوله را از دورش باز م  دیآ یم داخل

  ؟یبپوش ی خوایم نویا -

  :گشتم و گفتم میگوشواره ها دنبال

  ست؟یخوب ن -
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سر  نهیآ  از کردم.  ب  ی نگاهش  و  داد  مشغول   ی تکان  حرف 

رفت... حاال   رونیشد و بعدش از اتاق ب  شیلباس ها  دنیپوش

... من کردمیام آماده م  یمهمان و مهمان  ی خودم را برا  دیمن با

بودمش! همان    یمهمان  نیبودم که قبل از ا  یامشب هم، همان 

  ... با حوصلهیفقط کم  شی آرا

... در  زنمیلباسم م  ی به رو  ادتریز  ی... همان عطر، فقط کمتر

لبخند همان  هم  تقد  ی آخر  ترها  قبل  مهمانم    میکه  هر 

ولکردمیم نبود... من   ی ز ی چ  ک ی  نبار یا  ی!  از من مثل سابق 

  ییو اگر بو کشدمیبو م نبار یا

 !شدمیم ی گری د “بهشت”آن وقت بود که  زدی شامه ام م ریز

. کنارش  دمیکاناپه د  ی رفتم و او را نشسته به رو  رونیاتاق ب  از

ام کرد    ی. خوب وارسصورتم نشست..  ی نشستم و نگاه او به رو

و لب    د یکش  یق یداد... نفس عم  میو در اخر نگاه به لباس ها

  :زد
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  !ی خوشگل شد -

شانه   ی زدم و سر رو  ی ها در دلم پرواز کردند... لبخند  پروانه

  ی صورتم را بوسه باران نکرد و صدا  شهیام خم کردم.. مثل هم

بودم... بعد از آن   یهم راض  نیمن به هم   یول  اورد،یمن را درن

  !هم خوب بود یلیخوب بود... خ نی ه ا یحرمت یب

و من    خوردینم  یتکان  حیکه او امده... مس  گفتیم  فونیآ  ی صدا

طمان جا  نهیبا  م  میاز  آ  شومیبلند  سمت  به  .. رومیم  فونیو 

دارم   ی انگار در خانه چند صد هزار متر  دارم،یقدم بر م   ی جور

  تا از مبل زنمیقدم م

دکمه   ی انگشت به رو  ی خانه برسم... جور  فونیخانه به آ  ی ها

  م یستیشود و فکر کند ما در منزل ن  مانیپش  نی که ناژ  گذارمیم

 ور یاو همچنان با لبخند در مانت  یو راهش را بکشد و برود... ول

  رهیخ

  ...بود ی... چهره اش برفکبود
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 انفر؟ یسالم، منزل ک  -

  :کنمیگلو صاف م و من ندی نشی در خانه ام م نیناژ ی صدا

  !. طبقه دهمدیسالم. خوش اومد -

. شودیو صدا قطع م  دهمیفشار م  عیسر  ی ادیز  نباریرا ا  دکمه

اش را در تنش    رهی ساده ت  راهنی بلند شد و پ  ش یاز جا  حیمس

   ...مرتب کرد

به    مانیاش ناخوانا شده بود. در را باز گذاشتم و هردو  چهره

به  یزمان ریت نی . در آسانسور باز شد و دوممیستاد یانتظارش ا

کش  میسو سبز  چشمان  که  شد  نظرم   ده یپرتاب  در  اش 

   .نشست

  .سالم -

آمد   لبخندش و خوش  فشردم  را  دستش  پهن...  و  بود  شاد 

  :گفتم

  .دیخوش اومد یلیسالم. خ -
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  !جان “بهشت”ون ممن -

  بش ی هم دست از ج  حیجلو نبرد و مس   حیمس  ی را برا  دستش 

ن لبخنداوردیدر   هی و هد  ینیریآمد. جعبه ش  می لبها  ی رو  ی . 

 :بود را به دستانم داد و گفت شی که رو یکوچک

  .ادیخوشتون ب دوارمیناقابله، اوم -

رنگش و شال کرم رنگش را    یبادمجان  ی کردم و پالتو  تشکر

  ..کردم  زان یاتاق آو یکی آن  ی واریگرفتم و به کمد د

مس  تمام کنار  بود...  گفته  گر  ها  حیتنم  ظرف  و   ی نشستم 

  را  ییرایپذ

  :او گذاشتم ی رو جلو

  .زمیعز یمرس -

صدا  لحنش در  چرا  من  بود...  عشوه  از  ناز  می پر   ی آنچنان 

  !چوقت؟ی نداشتم ه
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  ح یچهره مس  ی و در آخر رو   دیدور تا دور خانه ام چرخ   نگاهش

  :مکث کرد

  .دیدار یخونه قشنگ -

شده بود، آن    دهیمن چ  قهیزن خانه بودم و خانه به سل  من

  !کرد؟یم فیاز خانه تعر حینگاه مس رهیوقت خ

  کار شماست نه؟ دمانشیچ -

 :دارمیپا بر م ی از رو پا

  .دی کن  ییرایپذ لطفا، از خودتون د ییآره... بفرما -

  :دیگو یو م گذاردیدر ظرفش م  یکوچک  ینیریش

  ..شکه شدم یل یخ شی راست -

  :دهدی همچنان در سکوت است و او ادامه م حیمس

  !دعوت بشم  کردمیفکر نم -

  :میگو یو م دهم یرا از هم فاصله م  میها لب
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  د؟یکردیچرا فکر نم -

را از   نیرا فراموش کردم! جا خورده است، ا  ی مهماندار   رسم

  .فهمم یم شودیجمع م یکه کم  ی همان لبخند

  !کمی... دیدونیخب م -

و بعدش شانه باال   دهد یرا جلو م  نشیی.. لب پاکندیم  یمکث

ا  یم م  نطوریاندازد.  م  "کنمیبرداشت   کمی...  دیدونیخب 

  "دعوت  نیا رمعقولهیغ

  :خندمیم کوتاه

 ...بزرگ نشدم نجا یا دیعقامن تماما با  -

  :دیگو  یو م  بردیراستش را باال م ابرو

  .مشخصه -

  :د یگو یبا خنده م ن یو ناژ شودی جا به جا م شی در جا حیمس

  .یستی دعوت خوشحال ن  نیتو از ا نکهیمثل ا یول -
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  .بردیرا باال م   میبودنش است که ابروها رک

و االنم   زارمیاحترام م  “بهشت”  ی ها  م ینه اتفاقا، من به تصم -

  ...ی ام خوش اومد یلیخوشحالم... خ

ناخواسته به تنم فرو برده بود   نیکه ناژ  ییرهای از ت  یکی  دردِ

   ...زنمیم  حیمس  ی به رو  یضیو لبخند عر  رودیم   نیناگهان از ب

  !خوبه ی نجوریخب ا -

  ...سکوت برقرار شد یلحظات

  د؟ی بزرگ شد رانیشما خارج از ا  -

سخت کنمیم   حیمس   ی حواله    ی نگاه  مین صورتش  حالت   .

  .شودیم

 !بزرگ شدم رانینه، من ا -

که به   یکرد و در آخر با آن چشمان  کهیاش را سه ت  ینیریش

  :شده بود نگاهم کرد شی شکل آرا نیباتریز
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  .دیبا دو فرهنگ بزرگ شد دیآخه گفت -

مشتاقم    دهمی. نشان مشومیم  ل یرو به جلو ما  یو کم  خندمیم

  .با او همکالم شوم نکهیاز ا

 با یماهم پدرم تقر  تیداشت و تو ترب   ادیز  یغرب  دیپدرم عقا -

  .زدیحرف اولو م

   .درخشدیدندانش م ی رو نیو نگ  خنددی م آرام

  ستن؟ین رانیپدر و مادر ا -

  :کنمیو لبخندم را همچنان حفظ م دهمیتکان م ی سر

  ک یاالن نزد  یدر رفت و آمد بودند ول   ی لیپدرم و مادرم خ -

  یدوسال

  .خارج شدن رانیکه از ا هست

  :خنددیم  یو با سرخوش  دهدیباال م  ابرو

 !کارو کردن ن یبنظرم بهتر -
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انگار    ی. ولدهمیحرفش سر تکان م  دیو در تائ  خندم یهم م  من

  .او جالب است ی خارج برا ی ماجرا

با توجه به   د یریاقامت بگ   دیتونی راحت م   یلیشما دوتاهم خ -

  نکهیا

  .و مادرتون اونجان  پدر

م   دارم ی برم  یبیس پوست  اکنمیو  جا  حیمس  ندفعهی...    م یبه 

  جواب

  :دهدیم

  ...ندهیدر آ د یراحته، حاال شا  یلیآره خ -

که انگار ما االن   کندیصحبت م  ی ... جورکنمیرا نگاه م   حیمس

اول انتظار  هست  نی در  ها   م،ینوزادمان  ورقه  انتظار  در   ی نه 

  !طالق

  ...می پا  یرا م نیناژ

  !من هیهمسا  دیش یآره م -
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م   حیمس ما  هردونفر  همراه  هاخنددیهم  لباس  به  نگاهم    ی . 

... دیآ  یبه صورت برنزه اش م  دشیسف  زیافتد... شوم  یم  نیناژ

ام جلو است    نهی ما من همچنان سدر واقع جذابش کرده است. ا

  !صاف میو شانه ها

 هنوز داماد نشده؟  یسیع -

  :دهدیکوتاه جواب م حیمس

  .چکدوم ی از من، ه ریغ -

  م یو من از جا  خورد یرا م  ینیر ی و تکه آخر ش  زندیم  ی لبخند

  :شومیبلند م

  .به غذا سر بزنم رمیم -

و نگاه   گردمیبرم... آرام  ستدیا  یم   میو پاها  شومی قدم دور م  سه

  رهیخ

  ...کنمی شکار م حیمس ی را به رو نیناژ
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  ز ی همه چ  "  کنمیرا باز م  نیبرف  امیو پ  کنمیگاز را کم م  ریز

  "امن و امانه؟

را   ییقدم ها  ی ... صدادهمیو جوابش را م  خندمیم   امشیپ  به

  :شنومیم

  ؟ینیشامو بچ  زیم ی خوایم -

  .نمیچ یآره. تو برو، خودم م -

به قابلمه   یو سرک  دیآ  یو جلو م  کندیبه گفته ام نم  ییا  توجه

  !کشد یها م

 .دهی چیخونه نپ نیتو ا ییبوها نیوقته که همچ  یلیخ -

  :کشمیم رونی ب نتی و ظرف هارا از کاب گردانمیرا برم میرو

  !دهی چیخب االن به لطف مهمونمون بوش پ -

  :گذاشتشان و گفت زیم ی هارا از دستم گرفت و رو  ظرف

  ؟یبار به لطف خودم درست کن  هی شهینم یعنی -
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و پچ   کنمیم  ی خود دار  یصورتش را لمس کنم، ول  خواهمیم

  :زنمیم

  !شه؟یچرا نم -

  نشاند،یام م  قهی به سوک شق  عی سر  ییو بوسه ا  دهدیباال م  ابرو

 ی بود که خبر  یسال   کی  کینزد  یاحساس  ی ها  زیسوپرا  نیاز ا

م فاصله  آرام  چردی گینبود!  هارا    دیگو  ینم  ی زی ...  ظرف  و 

ب  داردیبرم م   رودیم  رونیو  بچ   زیتا  مندیرا  فکر   دانمی...  که 

م  کندیم و  هستم  فشار  در  ک  خواهدیمن  فشار  ندآرامم  در   .

   ...هم در فشار بودم  ی ادیبودم؟ ز

مس  بخصوص ناژ  حیکه  م  شانیهردو  ن یو  را    زی داشتند 

  ...دندی چیم

بردم... غذا را اول به مهمانم تعارف   ز یرا برداشتم و سرم  سید

دستش را به   حی .. مس دمیکش حی خودم و مس ی کردم و بعد برا 
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غذا در دهانم    ن یطرف ظرف فسنجان جلو برد و با حرف ناژ

 :سنگ شد

  ؟ی تو مگه فسنجون دوست دار  -

ا  شد یفسنجان دوست نداشت؟ مگر م  حیمس   ن یمن در عمر 

نگاه کردم،   حیرا ندانم؟! به مس  نی ا  ییآشنا  سال  کیسه سال و  

  :دست بر نداشت نیکه آرام بود و ناژ دمیدی رخش را م  مین

  !ی خوردی نم کرد،یمامان درست م -

ترب  نیا درست  را  آب    تیدختر  زور  به  را  غذا  بودند؟  نکرده 

و من با لبخند    زندی م  ش ی... اشک در چشمانم ندهمی قورت م

   ..زنمیپسش م 

  !چرا سکوت کرده؟  حیمس

  .و دوست دارم  “بهشت”  ی من فقط فسنجونا -

لبها  یوانیل به سمت  گلو  رفتیم  م یکه  راه  کند،    میتا  باز  را 

و او در نگاه   رودیم  حی... نگاهم به سمت مسزیم  ی رو  گرددیبرم
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ب  زندی م  یچشمک  می برا  ن یناژ  ره یخ من  به    یو  لبخند  اراده 

   !زنمیم  شیرو

م   نیناژ  به از خوردن کشکنمینگاه  نگاهِ   دهی ... دست  و  است 

  ...است حی گنگش به مس

و من زن   خوردی و م زدیری برنجش م  ی تنها خورشت رو  حیمس

کنم    یحال  نیبه ناژ   میبا چشم ها  خواستمیبودم که م  یاحمق

 "من برترم"

را    نیناژ  زبانیو احساساتم را کنترل کردم و به عنوان م   خودم

  ...را خورد  شیسکوت ادامه غذاتعارف زدم و او در 

  ؟ی خوریچرا نم -

ناژ  زندیگوشم پچ م  ریبود که ز  حیمس  ی گریدر عالم د  نیو 

  .کردیم ریس

  .ندارم  لیم -
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و من رو از چشمان پر    دیگو  ینم  ی زی و چ  کندی نگاهم م  رهیخ

  .رمی گی از حرفش م

  .ی د یزحمت کش  ی لیجان، خ “بهشت” یمرس -

  ...را کامل خورده، ظاهرا که غذارا دوست داشته  شیغذا

 ...نوش جونت -

 ...ته جمله ام بچسبانم "یزم یعز "تا  چرخدیدهانم نم در

آورده را در    مانیکه برا  ییها  ی نیری و ش  کنمی را جمع م  زیم

  ییرایپذ  ی و به سو  کنمیساز را روشن م  ی و چا  نمی چی ظرف م

 ...روم یم

  :زدم ی لبخند نیناژ ی نشستم و به رو میسرجا

   .بود ییبایز یلیخ ی ممنونم. کادو -
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تر بازکنم و تشکرم را    عیبود که کادو را سر  نی هم بر ا حیترج

بگ  عیسر تماس  او  با  دوباره  آنکه  تا  کنم...  ابراز  و    رمیتر 

  ..همکالمش شوم 

  .شد  یهول هولک یل ی. شرمنده خکنمیخواهش م -

و نگاه   دیکوتاه گز  هیچند ثان  ی را برا  نشییرا گفت و لب پا  نیا

 ی ام برگشت که در کمال آرامش برا ی من به سمت مرد کنار

  !کندیپوست م بیخودش س

  .تشکر کند دی آمد اوهم با ادشیکوتاه باال آمد. انگار  سرش

  .ینبود، مرس هی به هد ی ازین -

مارا    ی هردو  یدستش را درهوا تکان داد و لبخند بزرگ   نیناژ

  :مهمان کرد

خونه گذاشتم    ن یبار پا به ا  نیاول   ی که بود. برا  ه یبه هد  ازین -

 !جانم “بهشت”بارهم هست مهمون  ن یو اول
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ا  چقدر غر  "یجان"  نیحاال  اسمم چسباند  به  او  بود.   بیکه 

  چه اش بود مگر؟  یخال “بهشت”

م  ی سر ظرف  و  دادم  صدا  وهی تکان  کردم...  تعارفش   ی را 

  :بلند شوم میساز وادارم کرد به آنکه از جا ی چا "کیت"

شما همش تو    ی . ولنمیجان من اومدم خودتو بب  “بهشت” -

  .ییآشپزخونه ا

  :دهمیلحنم را نرمش م  ی... ولدیآ  ینم لبخندم

  !نخورد؟  ی بعد از غذا، چا شهیمگه م -

***  

همراهش...   حی و نگاه مس  رودی به سمت آشپزخانه م   ”بهشت“

  :دیگو یو م  کندیم س یرا خ شی لبها نیناژ

  ...ی دار یزنِ خوشگل -

م  نیناژ  لحن پا  شودیباعث   ن ییتوجهش جلب شود... سرش 

   ...است
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را نگاه    ینیو ناژ  دهی چشمش به کاسه چشمانش چسب  مردمک

  کندیم

 .در نگاهش افتاده  یبرق که

  !هیدوست داشتن یلیخ  “بهشت”اره،  -

  :افتد   یاز تک و تا م یکم برق،

  .هارو کنار گذاشت ی لیبه خاطرش خ  شهیم یحت -

م  نبار یا بلند  صدا کندیسر  م  ی ...  هارا  سرشنودیاستکان   ی . 

  :دهدیتکان م

  ه؟یمنظورت چ  -

رنگ شده   ی و با خنده هردو ابرو  کندیدو دستش را باز م  هر 

  :دهدیاش را باال م

   !جون  حیمس  یچیه -
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  گزد یگوشه لبش را م   نیو ناژ  کند یهمچنان نگاهش م  حیمس

  :دیگو یو م

بود که از بس خاطرش    نیمنظورمو بد رسوندم... منظورم ا -

  ...کنار گذاشت زارویچ  یلیبه خاطرش خ  شهیم زه یعز

  :دیدر هوا تکان داد و چهره درهم کش یدست کالفه

 ...نه! اصال ولش کن ای ی منظورمو متوجه شد  دونمینم -

  ی اش پرِ نارنگ  ره یخ  نیبازهم سکوت را برقرار کرده و ناژ  حیمس

  را در

برود کمک    دی... بادیا  یم  خچال یدر    ی ... صداگذاردی م  دهان

   !اورد یتواند باهم ب یرا نم ینی... او دو س“بهشت”

 رلب یو ز  کندیرا تعارف م  ی و چا  دیآ  یم  ییرایبه پذ  ”بهشت“

  :دیگو یم

  .مونده ینی ری... فقط ظرف شنیبش -
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که حاال    شودیم   ینیناژ  رهیو خ  ندی نشی م  شی سرجا  حیمس  و

ا خ  ییلحظه  برنم  رهینگاه  او  از  را  چرا هداردیاش   چوقت ی ... 

به مراسم عروس   دینفهم مانده  همه    نیناژ  ،یکه چرا دو روز 

 !خواهد؟ ی را خراب کرد و گفت نم   زیچ

 ”بهشت“

و او در کمال آرامش به   دهمی و شالش را به دستش م  پالتو

  ...کندیتنش م 

  .دیدیزحمت کش یلیخوب بود، ممنونم! خ یلیشب خ -

و جمله آخرش را    کند یمن زوم م  ی نگاهش را به رو  بالخره

دوشش    ی را رو  فشیو او ک  زنمی م  ی لبخند  شی . به رودیگو  یم

  ...اندازد و شال را دور گردنش یم

قصد بدرقه کردنش    حی... نه من و نه مسکنمیباز م  شی را برا  در

  !میندار نشیرا تا ماش 

  .خوشحال شدم یلیباهاتون خ ییخدافظ... از آشنا -
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  .نکند و باال نرود  یادب یتا ب   کنمیرا کنترلش م میابرو

  ...نطور یمنم هم -

تا خرجش کنم.    چرخدیدر دهانم نم  ی زیکلمه محبت آم  بازهم

است و به سمت  مانه یصم ی ادیکه ز زند یم حی به مس ی لبخند

و در    دهد یتکان م  مانیدست را برا  نیو آخر  رود ی آسانسور م

  نگ یکه او دارد به پارک  دهد یشمارشگر آسانسور نشان م  تینها

  ...رسدیم

س  در و  بستم  س  نهیرا  مو  حیمس  نه ی به  در    ی شدم...  افتاده 

  :صورتم را پشت گوشم داد و زمزمه کرد

  .ی امشب خسته شد یلیخ -

م  تنها بترکد... جلد کنمی نگاهش  بغض  دارد  امکان  آن  ... هر 

  ...خوردیکه پوشانده بود مرا حاال داشت ترک ترک م یسخت

  .دم یکارارو من انجام م  هیبق -
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خوشگل و لوند    ی ادیز  نیحرف.... ناژ  ی.. بکنمینگاهش م   بازهم

  !بود

... بغضم شودیو نگاهش نگران م  رودی درهم م  یکم   ش ی ها  اخم

  :کنمیو دهان باز م دهم یرا قورت م 

  ؟ی جدا شد  نیچرا از ناژ -

... کندیو مبهوت نگاهم م  رودیعقب م  ی... قدمکندیم  رتیح

  ی را در م   می... لباس هازنمیو کنارش م  مانمیمنتظر جواب نم 

که همانطور    نمشی بیآورم و قبل از آنکه داخل حمام بروم م 

  !دهدی از خودش بروز نم یاتیعالئم ح  چیو ه  ستادهیا

با حوله کوچکم خشک م  میموها اتاق    کنم یرا  و پا به داخل 

... تنها چراغ خواب روشن است... او، طاق باز  گذارمیخواب م

را   میچشمانش است... لباس ها  ی و ساعدش رو  دهیدراز کش

م در  کشو  پوش  ی از  مشغول  آرام  و  ... شومیم  دنشانیآورم 
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ام    رهنه... داشته بدن بنمیبیاش را م  رهی که نگاه خ  گردم یبرم

  !زدهیم دید

  :دمیپتو خز ری ردم و زرا فوت ک  نفسم

  .یمرس -

  :کندیم نگاهم

  .ی و آشپزخونه رو جمع کرد ییرایپذ -

اطراف لبانم    ی ها   چهی و من انگار ماه  زند یم  ییخسته ا  لبخند

  .لبخندش را پاسخ دهم توانمیفلج شده که نم

و دستش را   چرخدی پهلو م  ی و در آخر رو  کندی نگاهم م  ره یخ

  .گذاردی سرم م ریز

  ؟ی موهات کامل خشک نکرد چرا  -

  :کنمیدستش جا به جا م   ی را رو سرم

  .خوبه ی منجوریه -
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  :زندیو پچ م  کشدیمرطوبم م ی موها ری دستش را ز یکی آن

  ؟“بهشت” یخوب -

  :پرسمیم  شی و به جا دهمیبودم؟ نه! جوابش را نم  خوب

  ؟ی فسنجون دوست ندار یچرا تا حاال نگفت -

  ...دهندیو به نوازش ادامه م  کندیتوقف نم شی ها دست

  تورو نخورم؟ ی چون دوست دارم! تا حاال شده فسنجونا -

است که تنها نگاهش    نیبر ا  حمی ... امشب ترجمیگوینم  ی زیچ

 ییا  ندهیآ  ی روز ها  ی اش را در ذهنم بسپارم برا  افهیکنم و ق

  .ندارمش گریکه د

 :دیرا جلو کش سرش

  .مشغول نکن یالک فکرتو

  :میگو یاندازم و م  یاعت اتاق مبه س ینگاه

  .ی دار  نی. فرداهم تمرمیبهتره بخواب-
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  ر یکه تصو  بندم ی را م  م یو من چشم ها  کندیاو سکوت م  حاال

  ...کشدیقد م  میپشت پلک ها نیناژ

***  

  :دیگو یو م کشدیظرف هارا دستمال م نیبرف

  دسرا خوشمزه بود؟ -

اجازه نداد تا    نیامد. ناژ  ینم  ادمی  شانیاصال مزه    ش؟ی دسرها

  .خواهرم لذت ببرم  ی من از دسرها

  .ی بود دهیزحمت کش یخوب شده بود! حساب یلیآره. خ -

  :ردی گیبه دست م یوانیو ل خندد ی م الیخیب

ا - بابا   ییموقعه  و  مامان  ا  ی که  از    نارو ی پاشارو دعوت کردم 

   ییو موادغذا ویدیگرفتم. از بس و ادی وبیوتی ی تو

  .شدمیبودم داشتم کور م دهید

  :کندیو چپ چپ نگاهم م کندیم یمکث
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بابا - نم  ی آخرشم  دارم  قند  من  گفت  بخورم.   تونمیپاشا 

  .بود میمامانشم رژ

ناسزا    رلبیرا ز  ی ز ی اش را جمع کرد و چ  چهره که احتماال 

  .بود

  پس؟ ی کرد کارشونیچ -

را    شی ابروها. به سمتم برگشت و  ندیچ یم  نتی را در کاب   وانیل

  :دومرتبه باال انداخت

  !خوردیپاشا تا سه روز داشت ناهار و شام دسر م  -

را فتح    ییکه قله ا  یو او مانند کسان  لرزد یاز خنده م  میها  شانه

  :چرخاندیم یاندازد و نگاه یکردند شانه باال م

چ - کش  ؟یپس  زحمت  نمدمیاونهمه  اگه    چارش ی ب  خوردی . 

   .کردم یم

م   میگو  ینم  ی زیچ را  در  سابمیو ظرف  آنکه هر آن  امکان   .

   .است ادیدستم خرد شود، ز



Page 307 of 1307 

 

  ؟“بهشت” -

م  ی سر برف  دهمی تکان  من    فهمدیم  نیو  ام   یمرگ  کیکه 

 !است

  ؟یخوب -

را   ی بعد  وانیو در آب چکان گذاشتم و ل  دمیرا اب کش   ظرف

  :در دست گرفتم 

  چرا بد باشم؟ -

  .ی کردیدعوتش م دینبا -

  :را جلو دادم  میها لب

  !بود ینه اتفاقا، شب خوب -

ب  ظرف آبچکان  از  و   کشدیم  رونیرا  درو  به  را  دستمال  و 

  نک یکه خودم را از س  دیبگو  ی ز ی چ  خواهدی. مکشد یاطرافش م 

م هم  کشمیکنار  با  منحرف   نیو  کل  به  را  او  ذهن  حرکتم 

  :کنمیم
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  .نم یظرفارو بشور بب  هیکجا؟ بق -

  .کمرم شکست  -

  :کرد و گفت نکیمانده در س  ی به ظرف ها ینگاه

  همه ظرف؟ نیچه خبره ا ؟ی ابوالفضلو شام داد ئتیه -

  :رومی م سهیاز خنده ر بالخره

   .خواستی م زی بخوره ظرف تم خواستیابم م نیناژ -

  !درست کنن خب  توییظرفشو نی ماش نیبده ا -

  .نمی نشیم یصندل ی و رو دهمیتکان م ی سر

  شده؟  یاوک تتیبل -

  :ردیگ یم ی و دستمال را در دستانش به باز ندی نشیم  میروبرو

  !گه ی دو هفته د -

  !گری... دو هفته درفتیخواهرکم داشت م خب

  شه؟یبنظرت دلت تنگ م -
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م  دستم اشک   فشاردیرا  قطره  ز  یو  ها  ریاز  سقوط    شیپلک 

  :کندیم

 .شه یتو تنگ م ی فقط برا -

  :کشدیاش را بااگال م ینیب

  .داماد گلمون ی و البته برا -

د  خندم،یم  تلخ نداشتم.    نیبرف  ی ها  هیگر  دنیمن طاقت  را 

  :کلمات را در سرم جفت و جور کردم و او گفت

  .رانیا ارتمی پاشا قول داده، زود به زود ب -

  نداره؟ یمشکل ؟یپاشا چ -

  :دیگو یم  نی تا وقت بخرم و برف پرسمیسوال هارا م  نیا

  !گهیمامانش چرا، بالخره تک پسره د یپاشا نه، ول -
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ا  بعدش م  ییشانه  اشپزخانه   ی باال  دور  را  نگاهش  و  اندازد 

متوقف    نیناژ  یئن یتز  ِیبایظرف کوچک ز  ی که رو   گرداندیم

  :شودیم

  .چه خوشگله -

م  شیجا  از وارس   شودیبلند  را  ظرف  خوب   یم  کند،یم  یو 

  :میگو

  .آورد نیناژ -

م   شیابرو باال  تعجب  با  رو  دهدیرا  را  ظرف  بر   ی و  کانتر 

چگرداندیم روبرو  دیگو  ینم  ی ز ی .  دوباره  .  ندینش یم   می و 

کند تا مبادا    فی تعر  نیناژ  قهیکه از ظرف و سل  ترسد یاحتماال م

  !بارش کنم ی زی دار شود و چ  حهیمن احساساتم جر

را در دست م  میبگو  ی ز ی چ  خواهم یم  یو م   رد یگ یکه دستم 

  :دیگو
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نباش   - دارم م“بهشت”ناراحت  بابا،   شی پ   رمی ، من  و  مامان 

  !رانیا  امی . زود زود مرم یکه بم  رمینم

  :دیگو یو باز م دهدی م ی سردم را فشار ی ها دست

  .سخته ی لیمنم خ ی ... براشهی دلم تنگ م یلیمنم خ -

م  دوباره ها  ی رو  چکدیاشکش  قفلشان   ییدست  هم  در  که 

 ی خواهرم را ندارم. برا  هیگر  دنی. من گفته بودم طاقت دمیکرد

  :کنمیم ی همان است که کلمات را در ذهنم جمله بند

  !بگو ی ز یچ هی. “بهشت”حرف بزن  -

  :میگو یو م کنمیرا با نوک زبان تر م میلبها

از تو، من و فراز  شهیمن و فراز داره درست م  ی کارا - . بعد 

 !شتونیپ میایم

را فراموش کرده احتماال... خشک شده نگاهم    دنیکش  نفس

تعرف    شی کابوس را برا  کیمن    ایاست و    ای. انگار در روکندیم

کاش به اذن خدا   میگو  یاست که م  ی کرده ام ... حالتش جور
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... و او  دادمینم  لیجمله را به  خواهرم تحو  نی و ا  شدم ی الل م

خواهر    یاالن است که ب  میگو یکه باز م  کندی نگاهم م   ی جور

  !شوم

* 

م  نگاه ام  خانه  سقف  ترکدهم یبه  از  کنمیم  دایپ  شی رو  ی.   .

 ی عیترک طب  نیسال گذشته است و ا  ی برج سالها  نیساخت ا

... چند  کنمینم  ی و من توجه  لرزدیم   زیم   ی ام رو  یاست... گوش

   ست؟یاز فراز ن ی وقت که خبر

چون بعدش طوفان را همراه   ستیها خوب ن  بت یغ  نیا  خب

  ...آورد یخود م

فکرم    رم ی گیم  م یو تصم  ردی گیهم قرار م   ی رو  ی ضربدر  میپاها

خانه من را ترک    یبا چه وضع  نی را منحرف کنم از آنکه برف

  ...خواباندیهم در گوشم م یل یس کیبود  شی کرد که اگر جا
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م  نستاگراممیا  صفحه باز  اول  کنمیرا  . نمیبیکه م  یپست  نیو 

... کاله دودیامروز است! ظاهرا دارد م  نیدر تمر  حیعکس مس 

را هم آنفالو    جیپ  نیا  دیبه سر دارد و نگاهش به روبرو است... با

  !کنم

  ”بهشت“

  !یشیمن راحت م ی از شر غرغرا گهید -

  .دهی خونه جال بخش نیعمه، اتفاقا حضورتون به ا دیینفرما -

را   ین داد که انگار داشت مگستکا  ی را جور  شی دست ها  عمه

  :دادیم ی از اطرافش فرار 

   .ز یزبون نر نقدریبسه بسه، ا -

 د،ی چ یو خانه پ  اطیکه در ح   نی ماش  ی و صدا  دیخند  یسیع

کش سمت  آن  به  نگاهم  شد  از   دهیباعث  بود...  فرهام  شود. 

 ن یتنه اش را از ماش  اسیشد و پشت بندش ال  ادهیپ  نیماش

   .دی کش رونیب
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  .سالم -

تکان    اسیال  ی برا   ی انداخت و سر  اطیبه ح  یخانوم نگاه   بایز

  :داد

  کنه؟یم کاریچ  نجایا اسیال -

  :و گفت دیپشت گردنش کش یدست فرهام 

  ...یماش دادم،یم ویزی بهش چ دیبا -

  :و گفت د ی صورتش کوب ی خانوم رو بایز

  !ستاده یداخل، زشته دم در ا ادیبگو ب -

را به داخل    اسیو ال  دیکش  رونیتفاوت سرش را ب  یب  فرهام 

  ...خانه دعوت کرد 

  :دیدر اتاق پشت سرشان بسته شد، عمه ابرو درهم کش  تا

  نجاست؟یا  لشیخودش خونه نداره که وسا  ی فرهام مگه برا  -
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را گرداند و نفس    شی کرد و چشم ها  میتماشا  یرک ی رزی ز  یسیع

معن  رونیب که  م  یداد  تا  "شدیاش  را  عمه  تمامان  اخر،  روز 

  "شودینم یخودش راه  ارینکند به د وانهید

  :تکان داد ی آمد و سر رونی از آشپزخانه ب باخانومیز

  !س یسرما  کی اون خونه فقط    نجاست،یوقتها ا  یلیفرهام خ -

باشد... در را    حی مس  دیحتما با  نبار ی و ا  دیآ  یزنگ در م  ی صدا

   .نمی بیغنچه را م ح،یمس ی و به جا زنمیم

  جان؟  “بهشت” هیک -

  ...غنچ -

و به سمت   شودی که بلند م   دیآ  ینم  رونیکامل از دهانم ب  حرف

 د،یگو  ی را به  غنچه م  ی زی.. چکنمی... نگاهشان مرودیم   اطیح

و   کندیم یو در آخر خدافظ دهدیغنچه تند و تند سر تکان م

  .گردد ی راه آمده را برم

  چرا رفت؟ -
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  :آورد یم نیی را پا  شیو صدا دهدیتکان م ی سر باخانومیز

ز - که    ستی ن  ی ادیکار  من  بعدشم،  کنه،  کمک  بخواد  که 

  ؟ی عمه رو ندارم،تو دار ی حوصله غرغرا

ز  خندمیم برا  ی سر  باخانومیو  م  میبا خنده  به    دهدیتکان  و 

  ...که امروز اجازه ورود من را نداد  رود یسمت قلمرواش م

  اد؟یچرا شوهرت نم -

  :میگو یو م کشمیم رونیب بی را از ج  یگوش

  .زنمیاالن بهش زنگ م -

  ...ترساند یمن را م شی... اخم هاگذاردیدستم م ی رو دست

  .زنه ی زنگ م یسی . عسی الزم ن -

  رون ی را ب  شی... گوششودیرد و بدل م  یسیمن و ع  نیب  ینگاه

  :دیگو یکه عمه ملکه باز م کشدیم

  !اطیبرو تو ح گره،ی حرف نزن، سرم درد م نجایا -
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 کند یچپ چپ من را نگاه م  رسد،یکه زورش به عمه نم  یسیع

   ...کنمیپنهان م میو من خنده ام را پشت لبها

م   رودیم   یسیع خانه  دور  عمه  نگاه  تنها  پرخدیو  او  و  من   ...

  !ترسمیاز نگاهش هم م  کند،ی... نگاهم ممیهست

  عروس؟ یدونیم ی زیتو چ -

  :زندیم خی کباره یبه  میو دست ها دیآ یدر دهانم م قلبم

  عمه جون؟ یچ -

... او عمه ملکه ستی او بچه ن  یکامل دارد ول   ی خونسرد   لحنم 

 !است

  !که ممنوعس  زای چ  یلیعروس! خ  زایچ یلیخ -

که اوهم   نستمدای راز را م  کی!  دانستمی نم  ییممنوعه ا  زی چ  من

  .ستیآن ن ی که حرف عمه به رو  دانستمیممنوعه نبود و م

  !شمیمتوجه نم -
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  ؟یبا شوهرت دوست -

... کندینگاهم م  رهیاست و خ  ش ی عصا  ی دو دستش به رو  هر

دورش را احاطه    ی ادیو چروک ز  نیاست و چ  ز یر  شیچشم ها

  .قشنگ است ی ادیاش ز یرنگ مشک  یکرده، ول

  ؟یبهش گفت -

  .نم یبینم  زیجواب گذاشتم. انکار را جا یسوال را ب دو

  !عمه جون ستمین  ییمن کاره ا -

   !ی حیهمدم مس   ،یحیعروس، زنِ مس یهست -

 ی و او دست رو  دهمی... آب دهان قورت مدانمی را م  منظورش

جا  فشاردیم  شی عصا از  م  شی و  نگاهم شودیبلند  باال  از   .

و بعدش   دیآ  یدر خانه م  ی دارد... صدا  ی... قد متوسطکندیم

  ی بهمان برسد، م  یسیو قبل از آنکه ع   ی سیع  ی قدم ها  ی صدا

  :دیگو
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نه   ییآدم بده داستان، تو  ،یکه اگه تو نکن  ،یکن   ی کار  دیبا -

نه دختر و   ییخانواده ا  نی! چون تو فقط، عروسِ اگهید  یکی

  !خانواده نیپسر ا

سرد و درهم   ی پارادوکس دارد... نگاه به دست ها   شی ها  حرف

  :دیگو یم یس یو رو به ع کندیام م دهیچ یپ

  .رهیتنها حوصلم سر م اط،ی منو ببر تو ح -

  !چشم عمه جان، رو جفت چشمام -

م  یسیع   لحن و  دارد  فرار  دانمی غضب  راه  عمه   ی دنبال  از 

  :شومیبلند م میاست... از جا

  ؟یبزن ی و صدافرهام ی ریجان، م “بهشت” -

به اتاق    یکه منته  رومیم  ییو به سمت پله ها  دهمیتکان م  سر

باز اتاقش را باز     مهیو در ن  رسمی... به اتاق فرهام مشودیها م

  ی حی مس  نیماش  ره ی و نگاهم خ  شنومیرا م  یینکرده، گفت و گو

  !که بالخره آمده بود شودیم
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*** 

و    گذارمیم  شی لباس ها  گرید  ی را هم رو  دیکوچک سف  حوله

  ...کشمی ساک را م پیز

  .کردمیخودم جمع م یذاشتیم -

  :باال انداختم ییا شانه

  .نداشتم ی کار -

  ی از برهنه بودنش داشتند دلبر  شتریب  راهنشیباز پ   ی ها  دکمه

   !ی باز ی شهرستان،  برا رفتی م  دیدو روز با ی ... براکردندیم

که    یخانه بروم، او که نبود... وقت  نیهم قصد نداشتم از ا  من

تا درست    دادی اجازه را به من م  نی... اشدیحضورش حس نم

 ن یبفهمم چه شد که به ا  ست؟ی تر فکر کنم و بفهمم اهدافم چ

راه دادم؟ چه شد که    مم یچه شد فراز را به حر  دم،ی نقطه رس

  پر کرد؟ میرا برا حی مس ی فراز جا

  گه؟ید دهینشون مشبکه سه  -
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  :نمیبیکجش را م لبخند

  ؟ین یبب ی خوایم -

پوزخند  ابرو و  دادم  باال  را  رو  ی راستم  چهره خندانش    ی به 

  :زدم

  .ام  شهیدو آت  یفوتبال  کیمن  -

   ...به لرزه افتاد شیانداخت و از خنده، شانه ها  ریرا ز سرش

  کمیسراند و کتش را به تن کرد... نزد  بشیرا در ج  شیگوش

  :گفت میدر چشم ها رهی شد و خ

  .بمون نجایا ای نی برو خونه برف ا یدو شبو  نیا -

بود، نه به فراز.... رابطه من    یال ی منظورش به آن دزد خ  خب،

برا فراز  نم  یتیاهم  شیو  گمان  حال  کنمیداشت؟  به  تا  او   .

واکنش ا  ی واضحا  بود!  نداده  رو   نینشان  از  تنها   ی حرفش 

   را از چشمانش نیبود، ا تی احساس مسئول 

  .خواندمیم



Page 322 of 1307 

 

او انگار خ  دهمی تکان م  ی سر راحت شد... ساکش را   الشیو 

 .برداشت و به سمت در خانه رفت

  ؟ی خوریصبحونه نم گهید -

  :ساعتش نگاه کرد و گفت به

  .نه، وقتم ندارم  -

جمع کردم...   نه یس  ی را رو  میدادم و دست ها  هیتک  وارید  به

اش را بست و کمر  صاف کرد...   یچرمِ مشک  ی ها  یبند کتون

خارج از    ی باز  ی بود که او را برا  ی بار  نیسال اول  کیبعد از  

آمدم   یخانه نم  نیبه ا  ادی... در واقع من زکردمی تهران بدرقه م

  ...بود هشد ادیز  میو حاال بود که رفت و آمدها

  ی که برا  یهول هولک  ی بود و نه بوسه ها  ی خبر  یاز نوازش  نه

  ...کردم یبدرقه کردن خرجش م

بود....   واریام به د  کهیدر هم قفل شده بود و ت  می دست ها  نباریا

  :و او تنها دست آزادش را باال آورد و گفت
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  !خدافظ -

  :سابق “بهشت”کردم به  دای هت پشبا  یمن کم و

  .مواظب خودت باش -

در چشمانم نگاه    رهیخ   رهیکه خ  یسمتم برگشت، لحظات  به

   دیبگو ی زی... دهان باز کرد تا چدینکش  یکرد طول

م  که شد،  ا  دانستمیمنصرف  چه   ییناگفته  داد،  قورتش  که 

  !طرف نبودم یبود... من با مرد ناآگاه

خودم   ی آشپزخانه برا  ز ی را پشت سرش بست و من پشت م  در

آمد...   یامیخورد و پشت بندش پ  یام تکان  یلقمه گرفتم! گوش

اسکر به صفحه  پ  نینگاهم  بود... دوست   یغات یتبل  امیرفت... 

به "دهد و بپرسدب  ام یداشتم فراز باشد. من منتظر بودم فراز پ

دهد و من    ارو من را در عمل انجام شده قر  "؟ینگفت  حیمس

   هم
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ام را   یاز فراز نبود... گوش  ی خب خبر   ی! ولمیبگو  حیمس  به

شد    دیکه  ناپد  ی بار  نیبرداشتم و شماره اش را گرفتم. از آخر

نداشتم، االن   یو بعدش ان افتضاح را به بار آورد، خاطره خوب 

  .خودم تکرارش کنم ی هم دوست نداشتم گذشته را برا

  الو؟ -

 ی زی رفته بود او مرد سحر خ  ادمیخواب آلود بود...    شیصدا

  !نبود

  سالمـ  -

  ؟“بهشت” -

در واقع اصال تماس    گرفتم،یبا او تماس نم  ادیروزها ز   نیا  من

  .گرفتم ینم

 .خودمم -

  :دیچ یپ یدر گوش قشینفس عم  ی صدا

  ؟یخوب -
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  !ستی ازت ن ی خبر -

  .دیبه گوشم رس  فی تختش ضع  ی . صدادیبه درازا کش  مکثش

  .دمیدارم بهت زمان م -

  :را پشت گوش دادم میمو

  رفته باال؟  نقدریتاحاال درکت ا یاز ک -

  :دیخند نرم

  نقدریا  دونستمی نم  ،یبدخلق  نقدریا  دم،یاحوالتو نپرس  نکهیاز ا -

  .زم یعز ی بهم عادت کرد 

 مه ین  ی را بستم و بازشان کردم و نگاهم ماند به چا  میها  چشم

  .ح یخورده مس

  ؟یبگ زتی به اون... همسر عز یشد؟ تونست یحاال چ -

 خواست یکه او م  رساندیبه من م  وفتدیکالمش م  نیکه ب  یمکث

 ی به جا
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  ...دیرا بگو "ناموس دزد "صفت    "زت ی همسر عز "

م  زنمیم  ی شخندین دراز  دست  چا   کنمیو  خورده   مهین  ی و 

شده در    ختهیتازه ر   ی به چا  یی . و توجه ادارمیرا برم  حیمس

  .کنمی خودم نم وانیل

  !نه نگفتم -

ل  کندیم  یپوف لبه  در  بب   گردمیم  وانیو من  از کجا    نمیتا  او 

  !دهیاش را نوش  ی چا

نم - د“بهشت”  کنمیدرکت  تا  زار  ه یگر  ی داشت  روزی،   ی و 

  ...که ی کردیم

  :رومی حرفش م انیم

  ...تو راه ننداختم ی برا  ی و زار هیگر  چوقتیمن ه -

.  ند ینشیدر گوشم م  یزن  فیظر  ی ادامه بدهم که صدا  خواهمیم

   ...شده است داریظاهرا تازه از خواب ب
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  رلب یبه اسمش ز  رهی زدم و تماس را قطع کردم... خ  ی پوزخند

  :میگو یم

 .آشغال -

 ییرایو به سمت پذ  زمی ریم  نکی خورده او را در س  مهین  ی چا

پا تند م ام  و    کردیم  ی. تلفن خانه داشت خودکشکنمیخانه 

  ی پشت خط است. هرک  ینداشت که چه کس  یت یمن اهم  ی برا

  !د، نه منکار دار  حیبا  مس زندیخانه زنگ م نیبه ا

رفت و بعدش    ری گ  غامیپ  ی را دراوردم که تلفن رو  روبدوشامبرم

  !د یچی در خانه پ نیگرفته برف ی صدا

***  

  :دادم رونینوک دماغ سرخ شده اش نگاه کردم و نفس ب به

  .حالش که خوب بود -

  :را درشت کرد  شیو چشم ها برگشت

  ...خوب و سرحال -
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  .کندیرا در قابلمه رها م  یافتد و قاشق چوب  یم هیگر به

  .شهیقلبش گرفته و تموم کرده. باورم نم شبید -

و سراغ   شودیبلند م  شی... ننشسته، از جاردی گیپاشا م  ی برا  دلم

م قابلمه  داخل  مرودیآرد  نگاهش  دور    کنمی.  سرگردان  که 

  ...کند یرا باز م  نتیو آن کاب   نتیکاب   نیو درِ ا  چرخدیخودش م

  ؟یحاال واجب بود امروز حلوا درست کن -

کس   نگاهم مثل  درست  نم  یکرد...  زمان   ی کجا  فهمدیکه 

  .است  ستادهیا

  واجب نبود؟ -

رفتم    ی بلند شدم و سراغ آرد  میدادم و از جا  رونی را ب  نفس

  :که قرار بود حلوا شود

  .ی کرد یچرا... کار خوب -

   .نشست  یصندل  ی را به دستم داد و رو  یتعارف قاشق چوب  یب



Page 329 of 1307 

 

  ؟“بهشت” -

گاز را خاموش   ری ... زکردی. مثل خطاکار ها نگاهم مبرگشتم

  ...نشستم شی کردم و روبرو

  ...ی ول ستمین  ی من آدم بد -

  :زدیری از چشمانش م یو قطره اشک  دهدیرا جلو م  شیلبها

... تمام برنامه هام بهم یپاشا رو دوست داشتم ول  ی من بابا -

 .ختیر

  ...دوم جمله اش زمزمه است مهین

  ...فقط چهل روز -

 ی که نه برا  یی... اشک هاکندینگاهم م  انیو گر  دهدی باال م  ابرو

اشک    نیا  ش،ی خراب شدن برنامه ها  ی پاشا است و نه برا  ی بابا

  .عذاب وجدانش است ی ها تنها تنها برا 

کرد  نهمهیا  من - فکر  کردم،  صبر  روز   ی برا  ی سال  چهل 

  موندم؟
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  :... گنگ سر تکان دادممدمیرا نفه  حرفش

که مامانشو به    ست ین  ی مامان پاشا هم تنها شد، پاشا پسر -

  میوفت یچند سالم ب  دیامون خدا ول کنه... حاال با

  ...ی کارا دنبال

ب  کند یم  سکوت نفس  تنها  بفرستدیم  رون یو  حرف   ی... 

احظار نظر  نداشت، او   ی برا  ی اد ی. او حق زکنمیم  ش یتماشا

خانواده نبود و پاشاهمسرش نبود! آن ها سال ها    نیعروس ا

و خانواده    کردندیم   یسقف بودند و عاشقانه زندگ  کی  ر یبود ز

  ن یاجازه ا  نیکه برف  دمیفهمیاالن م   ینداشتند ول  یها مشکل

  ی من و همسرم برا"که    دیو بگو  ردی را ندارد تا دست پاشا زا بگ

و به مادر پاشا بفهماند    "میختی مشترکمان برنامه ها ر  یزندگ

   که

زندگ  پاشا مسئول  پسر    یحاال  تنها  نه  است،  شان  دونفره 

   ...مادرش
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و    بایز  یی جاها  ک یتا    دیعقا  نی بود و ا  رانیاروپا نبود و ا  نجا یا

  !روشنفکرانه بود 

  .“بهشت”  یکنیفکر م یبه چ دونمیم -

تکان تکان   ی و سرش را چند بار  فشاردیهم م  ی را رو  شیلبها

 ...دهد یم

   است! ناگهان یعصب  شیها حالت

 ی را فدا  شیو زندگ  ردیبگ  ادیهم از من    نیکه برف  کنمیم  خوف

ا  ش یهدف ها  ی برا  یخودم خواستم ول  ی را برا  نیکند! من 

  !نه نیبرف

هرچ - االن  اگه  نه   یمن  پاشام  دختر  دوست  بازم  بگم، 

باشه، باز   ی ام مامانش زن روشنفکر  یهرچ  “بهشت”همسرش!  

  !بزرگ شده شی پنجاه سال پ دیبا عقا

  .دارد  یتنها درماندگ شیصدا

  !هیمادرشم زن مستقل ه،یپاشا پسر عاقل  -
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. پاشا که در قاب  دیآ  یدر م  ی . صدا ردیگ یآرام م  یکم  نگاهش

مرتب    شهی مثل  هم  ش ی... موهاردی گی دلم م  ند،ی نشینگاهم م 

در    ی... اشکستی آرام ن  شهیشانه نشده و نگاهش هم مثل هم

. دادیدر چشمانش جوالن م   ی اد یغم ز  یول  ستی چشمانش ن

  .روم ی م شیو به سو شومی بلند م  میاز جا

 ...پاشا جان گمیم  تیناراحت شدم، تسل یلیخ -

 ی او دست رو و    کشمش یو آرام در آغوش م  میگو  یرا م  نیا

   که از چاه به گوش ییو با صدا گذاردیشانه ام م

  .کندیم  ی تشکر رسدیم

  مامان کجاست؟ -

  :و گفت دیصورتش کش  ی دست رو  کالفه

  .نکردم یبره خونه، منم مخالفت خوادیگفت م -
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 مانیباعث شد تنها  شیگوش  ی تکان داد و صدا   ی سر  نیبرف

پاشا    ی اش کردم و صدا  مهینصفه و ن  ی بگذارد... نگاه به حلوا

  :آمد

  .کنم یدرکش م  -

  ن ی حالش به فکرِ پکر بودن برف  نیاست که با ا  بیعج   میبرا

  ...است

ت  به کانتر  به  برگشتم.  ب  کهیسمتش  و  بود  نگاهم   چارهی داده 

  .کردیم

  .شوق و ذوق داشت یلیخ -

  .دادم هیتک نکیبه لبه س شی هم روبرو من

  ...“بهشت” یدون یخودت م -

افتد   یم  ادمی. و من  رودیو چهره اش درهم م  کندیم  سکوت

  !مادر پاشا عالوه بر مستقل بودن، بُعد مستبد هم دارد
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م   شودیم  یطوالن   سکوتش م   دانمی و  ها  خواهدیکه    ی حرف 

  :دهد  لمیتحو  ی گر یرا در قالب د  نیبرف  ی ذهن من و گفته ها

  ...دونمیم -

  :شلوارش برد و من گفتم بی داخل ج  دست

  د؟یکنیچرا ازدواج نم  -

  !است یخصوص ی ادیز سوال

  .کندیتعجب نگاهم م با

خواستگار  - ازش  بارها  ازدواج   ی من  خواستم  بارها  کردم، 

  !میکن

 !نگفته بود میبرا نیباز شد... برف میها چشم

ول  دونمینم - نم  یچرا،  اکنهیقبول  تو  باها   نی...  م  مورد اصال 

نم  هزنهیحرف  به  شک    چی...  داشتنش   دوست  به  عنوان 

   ...ندارم
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ها  یب  آنقدر ام که چشم  مانده  زدن  م  میپلک   یبه سوزش 

  .افتد

هم    نیهم   ی دوسش دارم، برا  ادم یز  ی لیمن دوسش دارم، خ -

  ...احترام گذاشتم مشیبه تصم

روز که    نیدر ا  نکهیا  ی . به جارم ی گیاز نگاه درمانده اش م  نگاه

به  سوگ بنش  دیبا  شی پدرش را فردا  ،  ندیبه خاک بسپارد 

  کند یم  لیتحل   ه یرا تجز  ن یدارد رابطه اش با برف  ش یبه جا  یول

 یی لحظه ا  شودی باعث م  خورد،ی را  م  نیپکر برف  افهیو غصه ق

  .شوم یعصبان   نیاز برف

  .به من نگفته بود  ی زیچ نیبرف -

  ی ادی را کنار زد. چهره اش ز  ش ی نشست و موها  یصندل  ی رو

  !بود نی خسته و غمگ

  .خواستم رویزندگ  نیا نیمن از برف ی توام حتما فکر کرد -
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خنده کم جان و    ی . صدادزدمی و نگاهم را م  کشم یم  خجالت 

  .آرامش آمد

سرخ به آشپزخانه آمد    ییبه دست و با چشمها  یگوش  نیبرف

  :را به دست پاشا داد  یو گوش

  !مامان و بابان -

صورتش گرفت و   ی را جلو  نیبرف  یبلند شد و گوش  شیجا  از

  ...رفت

  نه؟ ست،یتهران ن حیمس -

  :را گاز گرفتم لبم

  .رفت بهش خبر بدم ادمی ی وا -

شده بود که انگار   ی را در هوا تکان داد. حالتش جور  دستش

  !او پدرش را از دست داده

  ...فهمهینکن، هروقت اومد تهران، م  ر یفکرشو درگ -
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  .فرستادم امکیپ حیمس ی حرفش توجه نکردم و برا به

  .ی کرد ی رفته چه غلط ادم یفک نکن  -

م  یب نگاهش  مناسبکنمیحرف  فرصت  االن  تا   ستین  ی... 

  .ه است به پاشا داد  یبپرسم چرا بارها جواب منف

ب  ای  ؟یگفت  حیبه مس - فعال  و  قلنبه شده    ال یخیاحساساتت 

 ؟ی شد

در خودم سراغ ندارم تا مراعات   یتوان  گریو من د  گزدیم  لب

  :میگو یم یرا بکنم وقت نیخانه و برف نیحال ا

دارم.   ی و به دور از تعهد  یبه شدت مزخرف  یبله، من زندگ -

نخواب فراز  با  نکن، من  اشتباه  که فقط   انتیخ  یول  دمیالبته 

  ش ی دلم پ  کیدارم که    ییمسخره ا  ی... زندگستین  یهمخواب

طالق به دستم   ی طرف منتظرم تا برگه ها  کی شوهرمه و از  

 کشهیچقدر طول م  یبرسه... مگه حاضر شدن برگه طالق کوفت
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 فهممیم  فهمم،ی م  نارویمن ا  ده؟یطول کش  نهمهیکه مال ما ا

   گهیکه ما د دونمیروهم م نی ا یول  خوادیهم نم حیکه مس

بد  میتونینم ب  م،یادامه  مسستین  نمونیاعتماد  به  من   ح ی! 

من   کنه،یاون فراموش نم  ؟یفهمیم  نویا  ن،یکردم برف  انتیخ

نم دکنمیفراموش  ما  حرمت  گهی..  نه   نمونیب  ینه  مونده، 

  !نیرابطه آجرِ اصل کیکه تو   ییزایچ قاای... دقیاحترام

. با غرور اشک کندینگاهم م  یصندل  ی خشک شده بر رو  نیبرف

هم بشکنم   نیبرف   ی جلو  دهمی و اجازه نم  زنمی را پس م  میها

  !مثل تو بدبخت باشم خواهمیکه نم دیبگو گریتا دو روز د

  د؟ یو شما دوتا دار  حیمن و مس   طیحاال به من بگو، کدوم شرا -

 ی نمانده... اشک ها  میبرا  یدر واقع نفس  ...دهمی ادامه نم  گرید

   .. دستم راکنندیم دای او باز راه خودشان را پ

  :کندیم ف یو تند تند کلمات را پشت سرهم رد ردی گیم

  .خوام ی معذرت م د،ی ، ببخش“بهشت” دیببخش -
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ب  نفسم م  فرستمیم  رونیرا  فکر  غ  کنمیو  پاشا   بتی چقدر 

برف  یطوالن مثل  اوهم  نکند  است...  ا  ن یشده   ستاده یگوش 

   است؟

  .ماند یام م نهیدر س یچارگینفسم از ب  نبار یا

  ...... من“بهشت” ی دیتو منظور منو بد فهم -

حضور    ندفعهی... و من ا کندیو درمانده نگاهم م  کندیم  سکوت

   .کاش مادرم بود   میگو یو م خواهمیپدرم را نم 

اوهم    تشیریمد  او بود...  برف  کیخوب  بود  اگر  بود!    ن یزن 

م او  به  را  ا  زدیحرفش  من  بود  اگر  من!  به  و   یاغی  نقدرینه 

  !شدمیسرخود نم

  ؟“بهشت” -

آرام  میکردم و دست ها  نگاهش   ش یدست ها  ر یاز ز  یرا به 

ام    ی دادم و با ته مانده انرژ  یبه صندل   ه یو تک  دم یکش   رونیب

  :گفتم شیبرا
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تا آسمون فرق داره،   ن یزم  ح،یشما، با رابطه من و مس رابطه   -

که    میخراب بود... خودمونو درست نشناخته بود  ه یمال ما از پا

 !میرو بشناس گروید یکیتا  میاجازه رو به خودمون داد نیا

  ”بهشت“

که دو روز    ییخانه ا  د یگشتم و کل  فمیدرهمِ ک  لیوسا نیب  در

. داخل شدم و در را دمیکش  رونی بودم را ب  امدهی به سراغش ن

حرف کنار رفتم و اوهم در    یدر نشست... ب  ی رو   ینبسته دست

  ن یاول  ی سکوت پا در خانه گذاشت و خودش را به نشستن، رو

   .نشستم  شیو روبرو   دمیمبل دعوت کرد. شالم را از سرم کش

  ؟ی بود نیبرف  شیپ -

  ...کردم  زیرا ر میجلو دادم و چشم ها  یرا کم میلبها

  .ینش یآفتاب ن یدور و بر برف تم،یتسل ی برا  یبهتره حت -

خنده    رود،یخنده اش به هوا م  ک یدفعه شل   کیو    کند یم  یمکث

  !سرخوش ییا
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  به خونم تشنس؟ -

  :زدم  یکوچک لبخند

  .داره که بکشتت   نویا لیپتانس -

زد و   میبه رو  ی و لبخند معنادار   دیجه  شیدر چشم ها  یبرق

  :گفت

  !یگفت ن یپس به برف -

  :محو شد و سر تکان دادم لبخندم

  .آره -

اندازد.. نگاهم   یم   حیمس  اد یکردنش مرا    "هوم هوم"بار    چند

   ساعت مانده بود به میسمت ساعت رفت، تنها ن

  !ی باز

  ؟یبگ ی به اصل کار ی هنوز جرات نکرد -
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آرام   زبانم به  کش  یب  ی لبها  ی رو  یرا  داشت دمیرنگم  او   .

  “بهشت” من    کردیو فراز، احمق بود که فکر م   کردیم   کمیتحر

ها  شی پ  ی سالها حرف  با  که  ها  ش،یهستم  طعنه    ی حرف 

   !دارش، من را گول بزند

را برداشتم و روشنش کردم. به نوار قرمز رنگ   ونیزیتلو  موتیر

او خ  نییپا و  کردم  نگاه  ت  رهیصفحه  نامِ    حیکه مس  یمیبه 

  :داخلش بود گفت

  !ستش یپس تهران ن -

ناپد  یآگه هم  نوار  آن  و  رو  دیآمد  به  نگاهم  فراز    ی شد. 

  :برگشت

  !نبود نیا لشیدل -

م  در چش  رهیو خ  دیاش کردم که تنه اش را جلو کش  یعصب

  :دی غر میها
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  ت ی بار خر  هی.  “بهشت”  رونیفکر دور زدن منو از سرت بنداز ب -

  !محاله گهیبار د  نیکردم، ا

   .کردیبزرگ م  شهی مسائل را هم  او

  .دادم شنهادینره که من اول پ ادتیفراز؟   یچه دور زدن -

  :دیکرد و تنه اش را عقب کش زیر چشم

  !ومدهی ن شی نگفتم، چون فرصتش پ -

   !مونده طای چون فقط بل ،ی بهتره زودتر فرصتو جور کن -

دردناکم    ی ها  قهیو شق  رمیدستانم بگ  ن یسرم را ب  خواهد ی م  دلم

را ماساژ دهم... من هنوز به مامان و باباهم نگفته بودم... از ته  

  !نالمیدل م

  شه؟یم  یچ  می مملکت بر  نیبعدش که از ا  یدونیم  “بهشت” -

  ش ی سال پ  کی   ی اورد و حرف ها  یهجوم م  میبه گلو  بغض

! زندیزنگ م   می که باعث جنون من شد، در گوش ها  حیمس

  .بلعم یآب دهانم را همراه آن بغض مزاحم م
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  .نم یفوتبال بب خوامیم ؟ی بر ی خواینم -

  !زم یعز ی نبود یفوتبال ی که با من بود یموقع -

  :اش شدم رهیخ

 !نبودم حیاون موقع زن مس -

ها  فک دندان  رو  ییسختش،  سا  ی که  باعث   رودیم   شی هم 

هم من اعصابش را خراب   یحالم خوب شود، کم  یکم  شودیم

  .کنم

کرد  هردونفرمان تلو  میسکوت  به  نگاه  من  زم  ونیزیو   نی و 

   .دادم کنشیاز باز یخال

  ؟“بهشت” ی بدخلق شد  نقدریا یچ ی برا -

رخاست ب  ش یرا فوت کردم و به سمتش برگشتم... از جا  نفسم

   از یکیبود!  ی و کنارم نشست... او مرد جذاب
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بچگ  یلیدال از  د  یکه  در معرض  داشتم  باشم،   دشیدوست 

بود! تا او را دوست پسر خودم کنم و پزش را    تشیجذاب  نیهم

  !بدهم... من واقعا مغزم گرد بود انمیبه اطراف

  .ستم یبدخلق ن -

  .را لمس کرد   میمو نییجلو امد و پا دستش

صدا - چون  گوش  ی نکنه  پشت  از   ی نجوریا  ی دیشن  یزن 

  ؟ی شد

  :دهدیو او ادامه م کنمیحس نگاهش م   یحرف و ب یب

  شد؟ تیحسود -

را در   ی حسِ بد  یشده بود؟ نه! ول  می. حسودزنمی م  ی شخندین

نگاهش کردم    رهیهمان بود که  خ  ی من به وجود آورده بود. برا

  :نشاندم و گفتم میلبها ی رو  یو لبخند کج

  م یحسود  نیبه ناژ  ینشد، ول  می به اون زن همخوابت حسود -

  !شد
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گردنم را بشکند! چشم    خواهدی خواندم که م  ش ی چشم ها  از

   !بلند شد شیرا بست و از جا  شیها

  !خوبه -

از قامتش گرفتم و به تلو  دمیاش را شن  زمزمه   ون یزیو نگاه 

شروع شد.  اسمش را که    ی م دوختم. داور سوت زد و بازچش

تنگ شده،    شی که دلم برا  مدمیفه  دم،یاز زبان گزارشگر شن

امشب    نیهم   د ی. بادادیداشت کار دستم م  میرفت و آمدها  نیا

  !گفتمیم حیرا به مس زی همه چ شی فردا تاینها ای

که هنوز در حال آماده شدن بود    یطالق  ی و برگه ها  گفتمیم

  .زدم ی بود را بالخره امضا م ی منطق ریغ ی ادیز  ری تاخ نیو ا

... بابا کردیفراموش م  یول  شدیناراحت م   شد؟یناراحت م   نیبرف

خب بدرک!  خواباند؟یمامان تو گوشم  م کرد؟ی نگاهم نم گرید

م عطر شدیفراموش  هم،  برج  داخل  دهم  طبقه  خانه  آن   ...
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... تخت خواب شدیهم فراموش م "ENCER NOIR " مردانه

 ...شدیهم فراموش م  ریحر ی رنگ و پرده ها دیسف

  !رفت؟یچهره اش افتاد... فراز چرا نم  ی به رو نیدورب

م  نگاهش گزارش  گزارشگر،  کرد...  نگاهم  اسم   کردیکردم.  و 

بود؟   ی باز  نیدر زم  کنیباز  کی... مگر فقط  گفتی را م  حیمس

  آورد؟ یچرا اسم آن هارا نم

... دست میهم بود  رهیحرف خ  ی... بدیبه درازا کش  سکوتمان

 ی کوتاه کرده بود. ول  یرا کم  شی برد... موها  شی ها  ب یداخل ج

  .شدندیبازهم به گمانم بسته م

  !“بهشت”تمومش کن  -

   .صالبت داشت، تحکم داشت لحنش

انگشتان عرق کرده ام    نیپا برداشتم و کنترل را از ب  ی از رو  پا

  .گذاشتم زی م ی کشاندم و رو رونیب
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که    ی. نگاهردینگاهم کرد، قصد نداشت نگاه از من بگ  رهیخ

  .کردیام م وانهید ی روز

  :کندیم  تکرار

  .تمومش کن -

خانه برداشت.    ی وجرا به سمت در خر  شی رو گرفت و قدم ها  و

دادم...    ونیزیگرفتم و به تلو  شی خال  ی نگاه از جا  نهیبا طمان

  ر یخانه نسبت به خانه خودم کوچک تر بود، تصو  نیا  ونیزیتلو

  !دمیدیرا بزرگ نم حیمس

روزها است   نیشدن در آمد و من فکر کردم هم  دهیکوب  ی صدا

  ...ندیایها به سراغم ب دنیدر کوب نیا ی که برا

زوم شد که سرش را    د یام  ی رو  نیاول را خوردند و دروب  گل

ام سر  پشت  کرد.  فوت  را  نفسش  و  گرفت  آسمان  به    د ی رو 

  .دمیرا د راهنشیپ  "شیش"حرکت... شماره  ی بود، ب ستادهیا
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بودم... حالم    ختهی را بهم ر  زشی همه چ   ش،یتمرکز، زندگ  من

  !از خودم و وجودم بهم خورد 

براکردمیم  تمامش د  ی .  هم  ریفردا  تمامش    نیبود،  امشب 

  !کردم یم

*** 

 ی ادیز  ی انرژ  ی باز   نی... افشردی گاز م  ی رو  یرا با خستگ  پاش

  ی زیختم  نشد.. چ  مشانیازش گرفت و آخرش هم به برد ت

ه نباشد! خان  “بهشت”  دادینمانده بود به خانه برسد و احتمال م

تنها   م  نهی گز  کیو  جوالن  سرش  خانه   “بهشت”...  دادیدر 

  !خانه فکر کند  یکیبود، دوست نداشت به آن  نیبرف

ثابت ماند،    یکه نگاهش همان حوال  چدی به سمت چپ بپ  آمد

   .د ی کش ی را کنار  نیشد و ماش  زی ر شی چشم ها

تکان   یشد و دست  اده ی نشان دهد، او پ  یاز آنکه واکنش  قبل

  .شد ادهیرا باز کرد و پ  ن یداد... در ماش
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  .سالم -

  ...تکان داد و جوابش را آرام زمزمه کرد ی سر حیمس

  شده؟ ی زیچ -

با   رونیب  ی مو  نیناژ و  انداخت  پشت  به  را  از کالهش  آمده 

  :را نشان داد  نشیدستش ماش 

  !خراب شده  -

  :دیو ابرو درهم کش دیرا بهم مال شی ها دست

  !شه یروشن نم  یکه رفتم خونه ژاله سالم بود، االن ول  یموقع -

نم  و را نشان داد...  آپارتمان  تفاهم  خواستیبا دستش   ی سو 

  .باشد

  :ابرو باال داد و ادامه داد نیناژ

  !ته یهمسا  دونستمینم ادته؟یژاله رو که  -

  !تکان داد، ژاله که بود؟ ی سر حیمس
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  شده؟ ی نجور یتا حاال ا -

به   ییتوجه ا  حی آورد، مس  یخودش ب  ی آنکه به رو  یب  نیناژ

  :باال داد یینکرده، ابرو شی صحبت ها

  ...نه -

ماش  نیا زد...  استارت  و  نشست  فرمان  پشت  و  گفت   ن یرا 

   !روشن نشد

  نیببرن، فعال منتظرم تا ماش  نوی ماش  انیوقت شب که نم  نیا -

  !ادیب

م  ی زی چ  حیمس اگر  به    یسرک  توانستیم  خواست،ینگفت، 

  ی خستگ  یول  ست،یبکشد و بفهمد مشکلش چ  نیناژ  نیماش

  ش ی گوش  نیتکان داد و ناژ  ی اجازه را از او گرفته بود. سر  نیا

بود که   نیناژ  ی کرد، از صحبت ها   یزنگ خورد و عذرخواه

باز  دیفهم دارد  م  ی راننده  ناژ  یدر  از   یگوش  نی آورد...  را 

  :فاصله داد تماس را قطع کرد ششگو
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  !م سالم برسون“بهشت”جان، به  حی... تو برو مسدیببخش -

  :برد بشی تکان داد و دست داخل ج ی سر حیمس

  ؟ی برسونمت، اگر عجله دار تونمیم -

  :آورد رونیب  شیسرش را از گوش نیناژ

  .شهی م دایپ نیماش گهینه، االن د -

  :تعارف آخر را زد حیمس

  برسونمت؟ ستین ی از ین یمطمعن -

را    حیکرد و در آخر تعارف مس  یباال آمد... مکث  سرش  نیناژ

   .هوا زد ی رو

  .ستین یاگر برات زحمت -

به ماش  یب  حیمس ناژ   نش یحرف  و   ی کنارش رو   نیاشاره زد 

  :رخ او داد  مینشست و نگاه به ن یصندل

  خوبه؟ “بهشت” -
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  :زد یرا روشن کرد و لبخند کوتاه نیماش

  ...خوبه -

  .بود دهی زحمت کش  یلیاون شب خ -

  نیبه سمتش انداخت. ناژ  ینگاه  میثابت ماند و ن  حیمس  لبخند

رو  او  قهوه  باگ  به  ماش   ی نگاهش  آمد   نیکنسول  و  افتاد 

کنسول بگذارد که مچ دستش به باگ خورد   ی را رو   شیگوش

 ...ختی ر حیشلوار مس ی و قهوه رو

  !ی وا -

نبود، د  ی رو  حیمس داغ  آنقدرهاهم  قهوه  زد...  سرد    گریترمز 

  !شده بود

  !شد  یچ دمیاصال نفهم خوام،یمعذرت م  ی وا -

  :داد رونینگاهش کرد و نفسش را ب حیمس

  !ستشین ی زیچ -
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  !شهیلکه م شه،ینم ی نجور ینه ا ی وا -

  :زد ینگاهش کرد و لبخند کوچک حیمس

  وسط بشورمش؟ نیکنم؟ ا کاریچ ی خوایم -

بود که با    شیشده رو  خته یر  عی نگاهش به شلوار او و ما  نیناژ

  :اضطراب گفت

اونوقت    شهیلکه م  نیبرگرد خونه عوض کن، ا  کنمیخواهش م -

  .رمیگیمن عذاب وجدان م

  :امانش نداد نیکه ناژ  دیبگو ی ز یآمد چ  حیمس

  !کوچه فاصلس کی -

مس  حیمس و  کرد  ماش  ر یسکوت  برگشت...  داخل    نیرا  را 

  :برد و گفت نگی پارک

  !مهم نبود گمیبازم م -

  :زد شی به رو ی لبخند نیناژ
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  .منتظرم  نیتو ماش -

تکان داد و به سمت آسانسور رفت... در خانه را   ی سر  حیمس

که درست    گفتیخانه م  ی باز کرد و داخل شد... سوت و کور

خبر است،  زده  شلوار  “بهشت”از    ی حدس  کشو   ی نبود.  از 

را در    نیآمد که ناژ  رونیو تنش کرد... از اتاق ب  دیکش  رونیب

اخم هادیچارچوب خانه د نگاهش رنگ    شی..  و  درهم رفت 

  :رفتگ  دیردت

  شده؟ ی زیچ -

   ...در را نبست و جلو امد نیناژ

که کار واجب    یکی  دیدوبار زنگ خورد، گفتم شا  تیگوش -

  !داره 

 :اش بلند شد یکه دوباره زنگ گوش دیبگو ی ز یآمد چ  حیمس

  !که اونطرف خطه، کار واجب داره  یجواب بده، فک کنم کس -

  :کرد  نییسرش را باال و پا حیمس
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  !ام یزود م  خوام،ی معذرت م -

مس   ی لبخند  نیناژ و  سرش   حیزد  پشت  را  خواب  اتاق  در 

   ...نگاهش را دور تا دور خانه چرخاند نیبست... ناژ

   ...ستین  “بهشت”از  ی که خبر  دیفهم

اش برد    یچرم  فی سمت مبل دونفره رفت و دست داخل ک  به

ب را لمس کرد...  براندزش    رونیو آن شئ  کشاندش و خوب 

آمد... لبخندش کش   یم  حیصحبت کردن مس  ی کرد... صدا

دسته مبل و تشک مبل انداخت!    انیم  ییآمد و آن شئ را جا

رفت و    ی صدا دار بود... به سمت در ورود  نباری ا  شخندشین

  !بماند  حیمنتظر مس  ن یحاال در ماش ادد  حیترج

  :آمد حیکه مس دینکش یطول

  .خوامی معذرت م -

  :را باال داد شی به سمتش برگشت و تک ابرو نیناژ

  !کرد من بودم تتیاذ نقدریکه امشب ا کهیاون -
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  :گفت نی داد و ناژ ییجوابش را با لبخند خسته ا حیمس

  ؟ی کرد کاریشلوارتو چ -

  !تخت گذاشته بود ی رو  همانجا

  !ی ریعذاب وجدان بگ ستی الزم ن ،ییانداختم تو لباسشو -

  :دیچی پ نیخنده بلندش در اتاقک ماش ی صدا

  .گرفتمیم دیشلوار جد کیاون موقع برات  -

 ...بازهم واکنشش لبخند بود حیمس

   ...زده بود  نیکه به ناژ یفرستاد به آن تعارف لعنت

  ؟ی بود ییجا -

به ساک   نینگاهش را سمتش کشاند... نگاه ناژ  نیآرام ناژ  لحن

  !بود نیعقب ماش

  !بود ی باز -

 :رژ خورده اش نگه داشت و گفت   ی را با فاصله از لبها  دستش
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  .امشب شرمنده شدم یحساب ،ی وا -

  ؟یکنیم کار یچ نویماش -

  :صاف نشست ش یجا سر

  !شده ی چ نمی تا بب ارم،یم ویکیفردا  -

کرده باشد...   ی د یدر جواب حرفش سر تکان داد تا تائ  حیمس

  !برده  بودتش  اهیتازگ نیرا بلد بود، هم نی ناژ ی خانه پدر

   سمت راست؟ چمیبپ دیبا -

 ...نکرد رهی به آن نگاه خ ییتوجه ا و

*** 

 ””بهشت““

  نیتا ا  دیرا دراوردم... نبا  میبه ساعت افتاد و لباس ها  نگاهم

  !کردیم  ریساعت د
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اتاق را روشن کردم و نگاهم به تخت و شلوار کرم رنگ   چراغ 

   !افتاد... من خانه را جمع کرده بودم   شیرو

دستم   ری ز  یسیاش کردم... خ  یرا برداشتم و خوب وارس   شلوار

   ی شده است، بو فیشلوار تازه کث  نیا گفتیم

اتاق را   عیبه خانه آمده بود و رفته بود! سر  حی! مس دادیم  قهوه

  !از ساکش نبود ی نگاه کردم، خبر 

انگشتان دستم فشردم و    نیرا فوت کردم و شلوار را ب  نفسم

   لک شتمشیانداختمش، نم ییداخل لباسشو

  !شدیم

  ی گشتم... دستم رو  نمی مخاطب  نیام را روشن کردم و ب  یگوش

   د؟یآ یم یرسم که ک تا زنگ بزنم و بپ رفتیشماره اش نم 

هست بماند و کاش من امشب    ییکاش هرجا  د،یایاصال ن  کاش

  !زبانم الل شود 
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اگر    دهمیو به خودم قول م  دهمی م  هیمبل تک  یرا به پشت   سرم

   .رم ینشد تماس بگ  شی دایپ  گری ساعت د کیتا 

بلند   می... از جازم ینرم کننده بر  دیبا  د،یآ  یم  ییلباسشو  ی صدا

و خم    رومیجلو م   ی... قدمندینش یدر نگاهم م  یکه برق  شومیم

روشومیم فندک  ی ...  ام،  خانه  نفره  دو  م  یمبل  ... نمیب یزنانه 

آن  یدر چشم است ول ادی ز  شی رو ی کار نی.. نگدارمیبرش م

قرمز رنگ هک    کآن فند  ی را رو" N" که حرف  ییها  نینگ

   ی کرده است، جور

 ...رود یدر چشمم م ی گرید

 کنم یآمد؟ فندک را خوب نگاه م  یتن زنانه هم در خانه م  ی بو

  "ن"بود! اوهم  اول اسمش    ی گار ی که اوهم س  د یآ  ی م  ادمیو  

چرا    حیداشت! او در نبود من پا در خانه ام گذاشته بود؟ مس

   شده بود؟  فی شلوارش کث

  مشترک باهم دود کرده بودند؟ گاریس
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 آمد؟  ی نم حیمس چرا

 ””بهشت“‘

رفته بود    ادمیپا انداختم و قهوه ام را مزه مزه کردم...  ی رو پا 

بلند شدم و به سمت  آشپزخانه رفتم    میکنم... از جا  نشیریش

  !کردم ریو شکر را در فنجانم سراز

که به   یساعت  کیبالخره آمده است...    گفتیدر خانه م  ی صدا

  !خودم قول داده بودم، حاال شده بود دو ساعت 

  !سالم -

دادم...    هیسمتم امد و من به چارچوب آشپزخانه تک  به  نگاهش

  !خسته بود ی ادیز

  ...سالم -

را گفت و خودش را رو مبل انداخت... نگاه به ساک کنار    نیا

...  دمینوش  یینشستم و از قهوه ام جرعه   ا  شیدر کردم و روبرو 

  !شده بود نیر یش ی ادیحاال ز
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  تهران؟ ی دیرس یک -

چپ را    ی به مبل دادم و دوباره پا  هیباال آمد و من تک  سرش

  :راست انداختم ی رو

شستم،   - با  دهی رس  رتر ید  کمیشلوارتم  شلورو  اون   د ی بودم 

  !سر کوچه یذاشتیم

  ر یو همانطور خفه از ز  دیصورتش کش  ی را کالفه رو  دستش

  :گفت شی دست ها

  .روش ختیقهوه ر -

  !اش زد ینیریرا ش می... گلودمینوش ی گری د جرعه

اتفاق  ن یناژ  نیماش - بود،  شده  تا    گه ید  دمش،ید  یخراب 

  !شد  ری رسوندمش د

  .دمیکش  میدندان ها  نیشد و لپم را از داخل ب  زی ر  میها  چشم

  نبود؟ ییا گهیاز تو راننده د ریغ -
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  !من تعارف زدم، اونم قبول کرد -

  ...تفاوت بود و خسته  یب لحنش

شلوارم، مجبور    ی رو  ختیدستش خورد و قهوه ر  نمیتو ماش -

  ...باال عوض کنم امیشدم ب

که او   نیبد؟ ا  ای خوب بود    دادی م  ح یتوض  میکه داشت برا  نیا

فکر    ایشده درست   بود؟    ختهی ر  ش یقهوه چطور رو  گفتیم

است؟   ختهیر  حی مس   ی در معاشقه شان قهوه رو  گفتی من که م

   را جلو دادم... من زن نمیی لب پا

  !نبودم ین یو بدب شکاک

  ؟ی خوریقهوه م -

جا  سرش از  و  ندادم  مهلتش  کرد...  نگاهم  و  کرد  بلند   م یرا 

  :برخاستم

  .شهیآماده م ،یتا لباساتو عوض کن -
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س  قهوه در  را  برا  ختمیر  نکیام  را  ساز  قهوه  روشن    ی و  او 

  ...کردم 

را ر  یماگ ساده مشک  در قدم   ی و صدا  ختم یاش قهوه اش 

 ....دمیرا شن   شیها

را ر  یماگ ساده مشک  در قدم   ی و صدا  ختم یاش قهوه اش 

  .دمی او را شن ی ها

  پاشا حالش بهتره؟ -

  ی چشم گرداندم به رو  اریاخت  یرا به دستش دادم و ب  ماگ

کم کم      میبرهنه اش! حالم از خودم و زندگ  نهیگردن و س 

  !خوردیداشت بهم م

  !ه ینیآدم واقع ب  یناراحته ول یلیخوبه، خ -

  سفرشون کنسل شده؟  هیقض -

  .فرصت است نیاالن بهتر 

  :دادم  نکیبه س هیتک
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  .فعال که آره  -

  .نشست و قلنج گردنش را شکاند زی م پشت

 ؟ ی دار یباخت چه حس  مت ی ت نکهیاز ا -

را در  " n" با حرف  ییبودم... فندک زنانه ا  بی من عج  قطعا

  !کنمیم    یآنوقت دارم با شوهرم شوخ افتم،یخانه ام 

  :زد  میبه رو ییباال آمد و لبخند آهسته ا سرش

  رو؟یباز ی دید -

 دن ی که شن  دمی فهمیم  د،یپرسی سوال را م  نیهردفعه ا  نکهی ا  از

لذت بخش است.  کنارش نشستم و ماگ    شیجواب مثبت برا 

  :قهوه اش را برداشتم

  .دمیآره د -

را جمع   افهیاش ق  یتلخ  دم،یاز قهوه اش نوش  ییا  جرعه ام 

   ...دیکرد و او در گلو خند
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  ؟ی خوریم نویا ی اه چطور -

ام چسباند و چشم    ی شانیبه پ  یشانیو پ  دیرا جلو کش  سرش

  .را بست   شیها

  ؟ی خوریکر مقهوه با ش ی تو چجور -

  ...خفه و آهسته اش دلم را مالش داد ی صدا

  !خوشمزس  نشیریقهوه ش -

  .ی نیریامشب ش یجور خاص ه یبنظرم توام  -

  ...شودی بسته ام باز م مه ین ی ها چشم

داشت    حی. مسنیری ش  ی حرف ها  نیاز ا  گذشتیم  یسال  کی

  کرد؟یچه م

ب  من ناژ  ی عار  یقطعا زن  در    شانیهردو  ن یبودم... فندک و 

 ی لبها  ی پسشان زدم و لب   رو  ینظرم نشستند و به بدبخت

او پرشور شروع   ی حرکت... و لبها  یگذاشتم... ب  حیرنگ مس  یب

  .به حرکت کردند
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پرت کنم، نه آنکه   ش یحواسم را از دو ساعت پ   خواستم یم  من

کنم!  نفس کم اوردم    ییایشبمان را رو  نیخودم و او اخر  ی برا

کم را  خودم  کش   یکه  تماشا  دمی عقب  خمار  او  کرد...   میو 

   .میزدینفس نفس م مانیهردو

داد    ی را از دورگردنش رها نکردم و او هم کمرم را فشار  دستم

  :گفت رلبیو ز

  .ین یریش ی ادیز -

   ...کرد یو صورتم را خوب وارس دیرا جلو کش  سرم

 دلتو زدم؟  -

را داخل    شی... لبهامیچشمها  ی نگاهش ثابت ماند به رو  تاینها

  ش یگوشه لبها    ی کرد... لبخند محو  شانیو رها  دی دهان کش

جواب چشمها  یبود...  جلو  از  فندک  ان  کاش  کنار    مینداد! 

   ی تا بتوانم خوب در چشم ها رفتیم
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چرا   حیمس است!  داخلشان  چه  بفهمم  و  کنم  جو  و  جست 

چرا دوباره دارد   قربان صدقه    دم؟ یامشب انقدر پر محبت بوس

  !آخرش است؟ گریبود که د دهینکند اوهم فهم رود؟یام م

رو  میجا  از و  شدم  شدن   شی پا  ی بلند  منقبض  از  نشستم.. 

فهم ا  دمی عضالتش  است...  خورده  جا  کاراهم      کی  نیکه 

وقت بود که از سرم    یلیحاال خ   دادمیها انجام م  میهرچقدر قد

  !افتاده بود

با مکث دور کمرم حلقه   ش یدادم و او دست ها  یرا تکان  خودم

   را کنار میدستش را باال اورد و مو کیشد... 

  :زد

  ؟ی کجا موند شبید -

  :شانه ام خم کردم ی را رو سرم

  .نیخونه برف -
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نفسش را ها کرد و من    میو داخل موها  دیرا جلو کش  سرش

  :زمزمه کردم

  ...کرده عت یوص  ی نجوریپاشا ا ی بابا رن،ی گیمراسم نم-

 یلعنت   ر ی! ان تصوسوختیم  میحرف بزنم... چشم ها  خواستمیم

  !کردینم می رها ییلحظه ا

  ...هوووم -

فراز انداخت... همشان   ی حرف ها  ادیتکه کالمش مرا    نیا  حاال

 ن یبودم؟ بله بودم و... ا  ی عار  یتادم! من زن ب را به درک فرس 

 !هم بدرک 

دور گردنش انداختم و خودم را در آغوش بزرگش پنهان   دست

  :کردم

  ح؟یمس -

کرد،    میبازش تماشا  مهین  ی را فاصله داد و با چشم ها  سرش

  :پچ زد  شیلبها نیصبر کردم و او از ب
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  جانم؟ -

  :دستانم تنگ تر شد حلقه

  ؟ییخسته ا -

بوس  میرگلویز هادیرا  چشم  ما   می .  ظاهرا  بستم...  لذت  با  را 

مردانه اش    ازین  نیابدا با خودمان روشن نبود!  من ا  فمانیتکل

   !گرفتم یم  کی را به فال ن

  م؟یبخواب میبر -

ز   جوابش دست  او  و  ندادم  با    میزانوها  ریرا  و    ک یانداخت 

صدا    ی...   بدیحرکت هم خودش بلند شد و هم من را باال کش 

... چقدر دلم  دیام را بوس  قهیگوشه شق  ندفعهی و او ا  دم یخند

  !تنگ  شده بود شی ها ی جور عشق باز نیا ی برا

  :زد مهیخ  میکرد و رو می تخت رها ی رو

  ؟یهنوز که زنم  -
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 من هم   کرد،یماند... ظاهرا او فراموش نم  شیسر جا  لبخندم 

جا نم  شی اگر  فراموش  اکردمی بودم  که    برسد    نطوری... چه 

  ...صورت زن مقابلم را بوسه باران کنم ی جا ی جا

  م؟یامشبم فراموش کن کی ی خوایم -

و آرام در آغوش گرفتم... من  د یو کنارم دراز کش دیخند خفه

لباسم برود نه     ی به سمت دکمه ها  شیمنتظر بودم دست ها

  !ردی من را در آغوش بگ تشیانکه خودش را کنار بکشد و نها 

  ...شهینم -

  !زد یم  یبار است از نشدن حرف نیاول

م  یتکان آغوشش  دورم    خورمی در  را  تر دستانش  او سخت  و 

  !چدی پیم

چشم   دنیند  ی برا   یگفتن... ول  ی دارم برا  ی اد یز  ی ها  حرف

مجبورم سکوت   کنم و در    می لرزش صدا  دنِیو نفهم  میها

  !...آغوشش نفس بکشم



Page 372 of 1307 

 

که هزاران نفر قلبم را   ی خسته و شکسته است، جور  شیصدا

  :کنندیو مچاله اش م رندی گیدر مشت م 

  !نقطه ضعف من ی رو یتو دست گذاشت -

 زها ی چ  یلیخ  ی نقطه ضعفت چه بود؟ من دست رو   میگو  ینم

  !گذاشتم

که ان فندک در خانه من   پرسمیو نم  بندمیرا م   م یها  چشم

  !کرد؟ یچه م

*** 

ب  حیمس ها  رودیم  رونیکه  لباس  کمد  سراغ  هم  من   م یو 

برومیم را  پالتو  به تن م  کشم یم   رونی...   ی ... بوت  هاکنمیو 

  یم میموها ی رو  دیق یو شال را ب کنمیپاشنه بلندم را به پا م

 زنم ی م  میسرد است... عطر را به مچ دست ها  ی اد یاندازم... هوا ز

ام را برداشتم و    یگوش!   زنمیپالتو و بافتم م ی و بعدش به رو

  گریساعت د  میفراز آدرس را اس ام اس کردم و گفتم تا ن   ی برا



Page 373 of 1307 

 

بود و مطمعن بودم حاالهم   یمیمنتظرش هستم. آدم  آن تا

نم ک  یمنتظرم  ب  فمیگذارد...  خانه  در  از  و  برداشتم    رون ی را 

   .زدم

ا  ی ادیز  فاصله کافه  آن  تع  ییتا  نبود...   نییکه  بودم،  کرده 

   ..دمشیرا پارک کردم و داخل رفتم.. د نیماش

کافه را انتخاب کرده بود و در انتظارم نشسته   ی جا   نیتر  گوشه

   سرش را میکفش ها ی پاشنه  ی بود. با صدا

نکردم    دا یپ  ی را برانداز کرد... احساس بد   میآورد و سر تا پا  باال

  !جز حس غرور 

  .سالم -

  :زدم  لبخند

  .ریسالم صبح بخ  -

  :گرفتم و منو را باز کردم  دی را ند نگاهش

  .خورمیم یشکالت کیمن ک -
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تکان داد... سفارش هارا    ی کرد و در آخر سر  یمکث  نگاهش

   سفارشش اسپرسو است و همان  دانستمیداد... م

  د ی عوض نشده بود. او صبح ها با  شی ارش داد... عادت هاسف  را

  .خوردیدار م  نی کافئ یدنینوش

  خب؟ -

  :زدم  شیبرا یو چشمک  دمیخند

 !هول نباش، بزار سفارشا برسه، بعد -

  !ی شاد ی ادیز -

  :ابرو باال دادم  ی تا کی و  دمیرا جلو کش  سرم

  خوبه؟ ایاونوقت بده  -

  :کرد و در آخر گفت یصورتم را بررس خوب

  !ترسناکه کمی -

  :را درهم قالب کردم  میها دست
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  !اصال نترس س،یدر انتظارت ن یترسناک  ی زیچ -

رنگ    ش ی. نگاهش آرام نشد و به جاخندمیو بعدش م  میگو  یم

گرفت. البد فکر کرد عقلم را از دست داده ام! سفارش    دیترد

  :را برش زدم  کمیرا اوردند و من ک مانیها

  ؟یگفت حیبه مس -

  :باال رفت میابرو

  !ستشین یمشکل -

  .مفهمدین ی زیچ میاش کرده ام و از حرف ها کالفه

  مالقاتو؟ نیا  لیدل یبعد بگ ی کامل بخور کمیقراره اون ک  -

  :خنده گفتم با

  !یاول صبح چقدر بد اخالق -

  :را درهم قفل کرد شی را کنار زد و دست ها  فنجاش

  ؟“بهشت” -
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جلو    از را  ام  تنه  هم  من  و  کردم  جمع  را  لبخندم  لحنش، 

  :شدم و گفتم رهیخ ش ی . خوب در چشم هادمیکش

  .میبر میتونیم -

  :از هم باز شد که امان ندادم چهره

 !ی بر یتونیالبته اشتباه گفتم، م -

  :درهم رفت  شیشد... اخم ها جیگ

  ؟یچ یعنی -

کج   ی ابرو لبخند  و  رفت  باال  راستم  لبها  یسمت   م یکنج 

  :نشست

  !ی ری تنها م ام،یمن نم یعنی -

  :تکان خورد و من بازهم فرصتش ندادم شیگلو بیس

  !فراز  شمیجدا نم  حیمن از مس -
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تا به خودش   دیمطمعنم بود که مبهوتش کرد... طول کش  لحن

  :مسلط شد

  ...حیباز مس ه؟یچرت و پرتا چ  نیا -

  :تکان دادم و گفتم نی را به طرف سرم

  !عوض شد ممینگفتم، خودم تصم  حیمن اصال به مس -

  :دیغر ش ی دندان ها نی کرد و از ب ییتک خنده ا ناباور

  .ستیکردن ناالن وقت ناز   -

  .کنمیناز م شیدارم برا کردیبود که فکر م احمق

  .ی ریبگ ی من حرفامو زدم فراز، بهتره جد -

  تش ی را بست و بازشان کرد... سرخ بودند و عصبان  شی ها  چشم

   نگاهم ی . جورکردیم ییخودنما ی بدجور

 فمی... دست داخل ک رمشیحرف را پس بگ  دیکه انگار با  کردیم

   بودم دهیکه سر راه خر ی گاری بردم و بسته س
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   !بود نستونی. ودمیکش رونیب را

دو انگشتم   نیکشاندم و ب  رونی را ب  یرا باز کردم و نخ جلدش

  !گرفتمش ی به باز

  .جدا بشم  خوامیشدم، نم مونیمن پش -

 زند ی م  زیم  ریاالن ز  کنمیکه گمان م  کندیترش م  یعصب  تکرارم

  !کند یم یمن خال ی ورا ر اتشیو تمام محتو

 ی دید  ی و صبح پاشد  ی دی، شب خواب“بهشت”  فهمتتینم -

  آره؟ ؟ی بد انی آلت پا دهیا یبه زندگ دیکه نبا

ن  یعصب  شی ها  چشم لحن  ی شخندی است...  که    زنمیم  یبه 

 .ام است یبه زندگ هیتمامش کنا

از فندک    رانشیگذاشتم... نگاه مات و ح   میلبها  نیرا ب  گار یس

دادم!    ی فرار  می لبها  ن یشد و من دود را از ب  دهی به چشمانم کش 

 ...گمانم فندک بود که رنگش را پراند

  ””بهشت““
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   خانوم؟  زمیبراتون بر -

گفتن را از زبان غنچه   "خانوم"عادت    نیوقت نتوانستم ا  چیه

و سر   یب نگاهش کردم  نف   ی اندازم.  نشانه  تکان   شیبرا  یبه 

  :دادم

  .یمرس نه... -

  .صبح شد ،ییمالحضه ا یاه اه عجب شوهر ب -

دلم را اشوب کرده    حیآمدن مس  رید  نینگاه کردم... ا  یسیع  به

   !بود

  .یاز گشنگ میکجا مونده، مرد نیزنگ بزن، بب هی -

... دمید  میانگشتانم گرفتم و نگاه فرهام را رو  نی ام را ب  یگوش

  !بودم زار ینگاه ب نیاز ا

  !ندادجواب  -

درگاه   ال یخی ب  یسیع سمت  به  و  شکاند  را  گردنش  قلنج 

  :آشپزخانه رفت
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  !هاس یکینزد نیپس هم  -

کنارم    ی هم فشردم و بازشان کردم... صندل  ی را رو  میها  چشم

  مینشست... برنگشتم... نگاه او رو  ش یشد و فرهام رو  دهیکش

  !بود

  ؟“بهشت” -

  ش ی و دست ها  د یبه سمتش برگشتم و سر تکان دادم! خند  یآن

  :وار باال برد  میرا تسل

  ؟ی ری گ یچرا گارد م -

  :را فوت کردم نفسم

  رم؟یگارد بگ دیگارد نگرفتم، چرا با -

هادیپر  لبخندش چشم  در  موشکافانه  نگاهش  گشت...   می... 

برا سرم   ی خب  در  که  آنچه  زدن  حدس  نبود،  سخت  او 

   .گذشتیم

  .ستیاعصابت سر جاش ن ادیز نکهیمثل ا -
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   ...خنده داشت لحنش

  .ندارم فرهام  ی اصال حوصله لوده باز -

اش   نهی را به سمت س  شی اش شدت گرفت، دست ها  خنده

  :را باال داد شیگرفت و ابروها

  !من لودم؟ ال... اکبر  اخدا،ی -

 ح ی... مسگرفتی نگفتم و تنها نگاهش کردم. دلم آرام نم  ی زیچ

  !کرده بود ریهم د ی ادیکرده بود، ز  رید

 !و بن غلطه خیکه تو فکرته از ب  ی زیچ -

به اسکر  ی را رو  میها  دندان نگاه   یگوش  ن یهم فشردم و  ام 

  !شیکردم و اعداد رو 

  .کنمیفکر نم  ی زیمن به چ -

  :تر گفت ی نگاهم کرد و جد ی جد

  ...باهم حیو مس  نیناژ یکنیفکر م ی چرا، االن دار  -
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تکان تکان   ی مکث کرد و او سکوت کرد و سر  شیرو  نگاهم

  !داد

هم    گه یهم د  هیکه به سا  دیکرد  ی هم جور  ی رو برا   یزندگ -

  !د یشک دار

  "است؟ یسگ  یچه زندگ  نیا " گفتیواقع داشت م در

بغل   هست اال تو  ییشده، االنم هرجا  تی درست ترب  حیمس -

  !نیناژ

 م یو فشار دندان ها  میآ  یو به خودم م  دیکشیم   ری ت  میآروارها

  !! چقدر خار شده بودمکنمیرا کمتر م

  :داخل آمد و نگاهم کرد  باخانومیز

  زم؟یکجاست عز حیمس -

  :بلند شد و گفت ش یکه فرهام از جا میبگو آمدم

 !زنگ زدم، گفت تو راهه -
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جواب تلفن   حیآرام شود.. وگرنه مس  باخانومیرا گفت تا ز  نیا

  !دادینم

  !کم کم نی پس غنچه سفره رو بچ -

  .چشم -

همان   ی ... براختیریقاشق و چنگال ها اعصابم را بهم م  ی صدا

  ن یماش  دیرفتم و نگاه به در خانه دوختم، تا شا  اط یبود که به ح

سرد بود و من از درون داشتم    ی ادی... هوا زدیا یداخل ب حیمس

  !گرفتمیآتش م 

حال االن من   کردیمن را نداشت و درک نم  طی شرا  چکسیه

و فکر و تصوراتم    خواندی که ذهنم را م  ی همان فرهام  ی را! حت

   !دیفهمیمن را نم زد،یصورتم هم م ی را تو

  !، سرده“بهشت”تو  ایب -

   ...بود باخانومیز

  !داخل دی شما بر ام،یم -



Page 384 of 1307 

 

را روشن    اطیح  ی تکان داد و در را بست! چرا چراغ ها  ی سر

   کردند؟ینم

داخل شد... خودم   حیمس  نیآمد و بعدش ماش  ی در فلز  ی صدا

کردم.. خوب   یرا وارس  نیو خوب داخل ماش  دمیرا کنار کش

  !دمش یدینم

 .سالم -

  !دشیرا بست، در واقع کوب در

  ..سالم -

 !نامرتب بود شیخش داشت و لباس ها  شیصدا

گرفتم و نگران   ش ی خواست از کنارم بگذرد که دست به بازو 

  :گفتم

  ؟یخوب ؟ی کجا بود -

تار  در ها  ،یکیآن  ول  شیچشم  نبود  چشمانِ   یمعلوم  برق 

   شد و ضربان قلبم یاش چرا! سکوتش طوالن  یمشک
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  ...رفت باال

  !تو، سرده میخوبم. بر -

گرفته تر از اول بود... دستش را رها کرد و داخل رفت،    شیصدا

 !من هم به دنبالش

کور شده بود! به   می.. اشتهامیشد و هرکدام نشست  دهیچ  سفره

موها  مین و  بود  گرفته  کردم،  نگاه  برخالف    ش یرخش  هم 

  !شده است ی ز ی بود! مطمعن بودم که چ ختهی بهم ر شهیهم

  مادر؟ ییخسته ا -

  :د و گفتسرش باال ام یحاج

  زاره؟یآدم جونم م ی کار برا نیمگه ا -

را در دست   وانشیقاشق و چنگال را کنار گذاشت و ل  حیمس

  :گرفت

  !خسته شدم  د،ی طول کش نیتمر ی ادیز کمی -
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   ...گذاشت  زیم  ی را رو  وانیو ل  دی! دوغ را سرکشگفتیم  دروغ 

  ؟“بهشت” ی خورینم ی زی چرا چ -

  :دهانم را با دستمال پاک کردم و لبخند زدم دور

  !شده بود یعال ،یشدم، مرس ریس -

نگفت، نگاهم به بشقاب   ی گرید  زی زد و چ  ی لبخند  باخانوم یز

  !نخورده بود ی زی برگشت، اوهم چ حیمس

داخلش    حیرفتم که مس  یرا جمع کردم و به سمت اتاق  سفره

رو بستم..  سرم  پشت  را  در  بود.  نشس  ی رفته  بود... تخت  ته 

گرفته بود... با    نیی رو زانوانش بود و سرش را پا  شی ساعد ها

  .در سرش را باال گرفت  ی صدا

  شده؟ یچ -

  ؟ینگران ایاز ترس بود  ییلحنم رگه ها  در

جلوپا  ی زیچ به  نگاه  دوباره  کنارش   شینگفت...  من  و  داد 

  :نشستم... با سماجت اسمش را گفتم
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  ح؟یمس-

  :بلند شد ش یرا فوت کرد و از جا نفسش

  !خستم کمی. امشب میجمع کن بر -

  ...بلند شدم  میرا برداشت و من هم از جا  کتش

مانده به پشت   ره ی دراورد و نگاه من خ بشیخانه را از ج دیکل

 ...دستش

رو  در را  کتش  و  بست  را  کرد.    ی خانه  پرتاب  کاناپه  دسته 

 :دستش را گرفتم و مبهوت لب زدم

  ؟ی دعوا کرد -

  :میشد در چشم ها   رهیو خ دیرا عقب کش  دستش

  که مشتمو هرجا پرت کنم؟ میمن آدم -

  .وسط درست نبود نیا ی زی چ یخونسرد بود ول لحنش

  نه؟ ایشده  یچ یگیم -
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نداشتند که رو  شی زانوها  انگار مبل فرود    ی تحمل وزنش را 

 .آمد

نداشتند که رو  شی زانوها  انگار مبل فرود    ی تحمل وزنش را 

  :زانو زدم  شی و جلورو ختی آمد. قلبم ر

  ؟ی کجا بود  ؟ی اومد ری چرا د ؟یزنی چرا حرف نم -

  :میشد در چشم ها ره ی باال آمد و کم جان خ سرش

  ؟“بهشت”کنم   کاریچ -

صدا  اشک از  لحنش...  از  اورد...  هجوم  چشمانم  از  شیبه   ...

  !اش  یدرماندگ

ز  سرش سرش  دوباره  و  داد  تکان  رو  ر یرا  دست    ی افتاد.. 

  ...شد  ری گذاشتم و اشک از چشمانم سراز ش یزانوها

  ؟یکنیم  هیچرا گر -

  :زانوانم جلو رفتم و تمام فاصله را پر کردم رو
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  ؟یکن  کاریچ ویچ -

  ب یکرد... س  میبا چشمان خون بارش تماشا   باال آمد و  سرش

  :به تاسف تکان داد ی خورد و سر یتکان شیگلو

نگفت - نبود    گهید  ،یچرا خودت    گهی ؟ چقدر د“بهشت”بس 

  ؟یمنو خورد کن ی خوایم

خطر    ی تر کرد... زنگ ها  دیرا شد  میمردانه اش، اشک ها  بغض

ه آمدند...  در  صدا  به  گوشم  ب  چیدر  اوهم  و  حرف    ینگفتم 

کردم و    دای چقدر گذشت که جراتش را پ  دانمی نگاهم کرد... نم

  :لرزان گفتم

  ...بگو -

برق   ش یرا پاک کرد، چشم ها  م یجلو آمد و اشک ها  دستش

آب افتاده بود... دوست    شی... احتماال از سرما چشم هازدیم

  .نمفکر ک نطوریداشتم ا

  !ی ریبا فراز م  ی که دار ی نگفته بود -
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  م ی... زانوهاگرددی و برم  دیآ  یمعده ام تا حلقم باال م  اتیمحتو

نشستم ... دستش از صورتم جدا شد و    نیزم  ی شل شد و رو

 :ادامه داد

   !که کاراتون درست شده ی نگفته بود -

  :رود یو چهره اش درهم م دهدی دهانش را سخت قورت م  آب

دمِ باشگاه    دی؟ فراز با“بهشت”از زبون فراز بشنوم    دیمن با -

  حرفارو بزنه؟ نیبه من ا

هم   شیها  یمی! هم ت وفتمیو به هق هق م  سوزدیم  میها  چشم

   بودند؟ دهیو شن  دهید

  !ی وا

رفت و شال را از دروش رها کردم. نفس    میبه سمت گلو  دستم

  ن ی... اکردیشده نگاهم م  رانیسخت شده بود! و  میبرا  دنیکش

ا را،  کش  نیحس  لجن  به  نم  دهیغرور  را  در    خواستمیشده 

  ...نم ینگاهش بب
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  ...دونمینم -

است! سرش را مثل    نیزمزمه کنم، ا  توانمیکه م  ی زیچ   تنها

و من  نگاهم به  انداخت    نییکه پس سرش زده اند پا  یکس

شده بود! او به خاطر   ریگردنش و زخمش افتاد... او درگ  یسرخ

  ن یشده بود، از فردا نقل دهان خبرنگارها و منتقد  ریمن درگ

  !حتما خواستشیم ی انظباط تهی... از فردا کمشدیم

بس    گر ی! دزیهمه چ  ی... فرازِ بستمیانداختم و گر  ر یرا ز  سرم

  ...بود مراعات 

ها - خ  ی برگه  آمادس،  تو   یلیطالق  آمادس...  که  وقته 

  ...ارم ی... منهیماش

... چشم رودینفسم م  شیو از حرف ها  زندیحرف م  ده یبر  دهیبر

  ن ی زم  ی بلند شد... رو  شیاز جا  یگرد شد و او به سخت  میها

برداشتم تا دستم بند شلوارش شود که نشد و او به سمت   ریخ

   ...اتاق رفت
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  !رمش؟ ی مرد بگ ن یاز امانده بود تا  ی زیچ  گرید

 ””بهشت““

مالحظه باز کردم...   یاش را محل ندادم و در اتاقش را ب  یمنش

  ش یسرش باال آمد و پر اخم نگاهم کرد... جا خورد، حاال ابروها

برود! داخل رفتم و در را   یباال رفت و با دست اشاره زد منش

  !دمیکوب

  .دی خند آرام

  .و لذت ی روزیپر از پ ییا خنده

 زم؟ ی شده عز یچ -

پا انداخت    ی اش داد و پا رو  یبه صندل   هیزدم و او تک  ی پوزخند

باز به  را  خودکارش  نداشتم.   ی و  دوست  را  نگاهش  گرفت... 

 .زم یمن هم بلدم اعصابت را بهم بر ی دید گفت،ی که م ینگاه

  چته فراز؟ -

  :را از هم گشود شی و دست ها  دیخند  دوباره
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  .من چمه؟ من که خوبم -

  زش ی هم فشردم و بازشان کردم. سمت م  ی را رو  م یها  چشم

  :قرار داد و سرم را خم کردم  شی را رو  میرفتم و کف دست ها

  ح؟یمس شی پ  یچرا رفت -

  :شد ی صورتش جد حالت

 زدم؟ ی سر م میمیقد ق یبه رف دینبا -

بکشم، خودم را کنترل کردم   اد ی داشتم در صورتش فر دوست

  :کردم زیرا ر  میو چشم ها

  کارامون درست شده؟ یچرا بهش گفت  -

  دونست؟یم دینبا -

را دوست داشت، چ  ی باز  فراز  که من االن، اصال   ی زیکردن 

دادم    رونیحوصله اش را نداشتم. نفسم را پرحرص از دهانم ب

  :دمیو غر
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درست شده    زیکه همه چ   یو بهش گفت  نیسر تمر  یچرا رفت -

 ه؟ی فراز؟ هدفت چ 

 د ی پرتاب کرد و اوهم سرش را جلو کش  زیم  ی را رو   خودکارش

خ چشمان  رهیو  در  م  یشد    ن ی خشمگ  ی بدجور  دانستمیکه 

 :است

  ...یتعجب کردم که چرا بهش نگفت -

  :کرد  زی ر میرا برا شی چشم ها یشیکرد و نما  یمکث

م- ول  حیمس  کردمیفکر  باشه،  کرده  اون   دم ید  ی منصرفت 

  .خبر نداره ی ز یبدبخت از چ

ا  شیجا  از صاف  هم  من  و  شد  نستادمیبلند  و    شخندی.  زد 

  :گفت

  .“بهشت”باش  ی که کرد یغلط نیمنتظر عواقب ا -

تر بود    نیبودم، او از من خشمگ  دهیند  نطوریرا تا به حال ا   او

  !تر یو عاص
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  فراز؟؟ یگیم یچ -

کرد  تشیاذ ی احتماال بدجور زی و آن لحن تمسخر آم  پوزخند

  :و زمزمه کرد  دیصورتم کش ی که صورتش را تو

 .ی کردیم ی با من باز  دینبا -

  .گرفتم فاصله

  :تر شد ق یعم  پوزخندم

. مگه کارت درست  دمیکه د  یهست   یآدم  نیمنطق تر  یتو ب -

 !منصرف شدم ؟یفهمینشده؟ خب برو! من منصرف شدم، م

ا  چند ها  یی لحظه  کرد... دست  در ج  ش یرا سکوت    بش ی را 

و خ بود  عصبانکردیم نگاهم    رهی کرده  تنها  نگاهش    تی ...  در 

تشخ م  ص یقابل  را  فراز  هم  شناختمیبود،  را   نیو  من 

 ...ترساند یم

 رمتعارفم ی غ  ی دست به کارا  یمنطق گاه  یب  ی آدما   یدونیم -

  زنن؟یم
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 :باال رفت ابرو

  ؟یکنیم  دمیتهد ی دار -

  :دیدر چشمانش جه یبرق

  !ی کافه با من کرد ی که تو، تو ی کار -

زدم، او منظور من   شخندی! نریکردم؟ خ   دیاو را تهد  یکالم  من

را با فندک روشن کردم وکام گرفتم   گارمیرا در کافه گرفت... س

 و او منظور را 

  !! حاال راحت تر بودم. حاال آرام تر شده بودمگرفت

 ...نطوریکه ا -

  ره ی پا انداختم و خ  ی مبل نشستم و پا رو  ی را گفتم و رو  نیا

 ی بود... به مراتب جذاب تر از آن زمان  یاش شدم... او مرد جذاب

 !شده بود میکه باهم بود

  فراز؟ یکن  کاریچ ی خوای خب حاال م -
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  :زد  شخندیآرام بود و او ن  لحنم

  !ی زدی منو دور م دینبا زم،ی کارت اصال قشنگ نبود عز -

دادم،    حی. سکوت را ترجدمیرسی نم  ییمورد با او به جا  نیا  در

  .نشست میو هم روبروا

  ؟ی خوای و م  حیهنوز مثل سگ مس -

  :رفت م یاز لبها لبخند

  .یچاک و دهن یتو واقعا ب -

 ی بلند شدم و کالمم را جد  می... از جادیچی اش در اتاق پ  قهقه

  :کردم

  !فراز  نمتی دور و برم نب -

  :کوچک امد ی لبش لبخند گوشه

م  ...“بهشت”  ی الیخوش خ  ی ادیز - ازت خوشم   ی ول  ادیمن 

 !ستم یاحمق ن
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ها   یکه تازگ  یدادم و از آن اتاق و آن شخص   رونی را ب  نفسم

تحمل شده بود دور شدم... دوست نداشتم به خانه    رقابلیغ

  ی کم  خواستی باشم، دلم م  ییجا  چیبروم ... دوست نداشتم ه

را    حیچه کنم؟ مس  دیفکر کنم، که چه کار کرده ام و حاال با

  ؟و غرور درهم شکسته اش را چه کنم رت ی چه کنم؟ غ

فرمان گذاشتم...    ی ام را رو  یشانی و پ  دمیکش  ی را کنار   نیماش

 !دادمی فشارها جان م  نیبار ا ریمن ز

  پاشا بهتره؟ -

   :کرد دایپ  یتینگاهش نارضا نیبرف

  !ستیبد ن -

  :چانه ام زدم و ابرو باال دادم ریرا ز دستم

  قا؟ی دق یچ ی برا -

  !ره یگیبهونه م ی ادیداغ باباش که هست، مامانشم ز -

  :گفت رلب یدادم و او ز  رونیرا ب نفسم
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! حرفش را  شهی آدم مثل بچه ها م  به،ی عج  زیچ   ی ریواقعا پ -

  ...قبول داشتم

به هم که خارج رفتن و نرفتن    دهیچی پ  یاونقدر همچ  گهید -

  ...دغدغه ام   نیو عقب افتادنش شده اخر

  ..هم فشردم ی را رو میها چشم

  گه؟ یتو چته د -

را باز کردم. اخم داشت و نگاهش نگران بود.... من   میها  چشم

  چه ام بود؟

مس  یکم  من آمدن  ساعت  به  هرچه  داشتم...    ح یاسترس 

 ...شد یمن حالم بد تر م شدیتر م کینزد

نخواب  شبید - م   دم،یخوب  درد  درست    کنه،یسرم  قهوه 

 ؟یکنیم

غلت زدم و چشم   میراهم راست گفته بودم... تا صبح در جا  نیا

ب  ی رو اوهم  نگذاشتم،  ها   دار یهم  نفس  عضالت    شیبود...  و 
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 امده،ی که اوهم تا صبح خواب به چشمانش ن  گفتی منقبضش م

 ی با کس  دیدادم... با  هیمبل تک  یو سرم را به پشت   دمی کش  یآه

که    یرپوستیز  د یاز تهد  گفتم،ی م   شیو از فراز برا  زدمیحرف م

  !ستیاشاره اش به چ دانستمیکرد و نم 

 ...زدمی حرف م دیبا

  ن؟یبرف -

 رونی و دوبار اسمش را گفتم، از آشپزخانه ب  دی را نشن  میصدا

  :آمد

 جانم؟ -

را گرفت که اخم    یمن منتظر نگاهش کردم... معن  و نگاهم 

کرد و خودش را به من رساند... اوهم نگران من بود، نگران من 

 !م یو زندگ

*** 
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  چ یکاش ه  گفتمیم  ییساعت برگشت، لحظه ا  ی به رو  نگاهم

ن ا  دیایوقت  ب  گفتمیبعد م  ییو لحظه  با  دیا یزودتر   دیبفهمم 

 !چه کنم

خسته و    ی ادی... زدمشیزد... د  زانی در که آمد قلبم نام  ی صدا

شد! پوشه   دهیبود... نگاهم به سمت دستانش کش  ختهیبهم ر

 .کرد یم یدهان کج میرنگ در دستش بود که برا یطوس ییا

  .سالم -

کانتر    ی کرد... جوابم را با تکان سرش داد، پوشه را رو  نگاهم

  :گفت رلبی رها کرد و ز

  .رم یدوش بگ  رمیم -

  :آمد  ش یدادم که صدا  رونیام را ب  نه یحبس شده در س  نفس

  !قبلش، به پوشه نگاه بنداز -
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داشت    نباریرا بستم. ا  م یچشم ها  ی چارگی افتاد و با ب  ر یز  سرم

... حاال ابدا خواستمیرا نم  نیو من ا  شدیتمام م  ی جد  ی جد

 !خواستمینم

بلند شدم و به سمت اشپزخانه    میآب آمد و من از جا  ی صدا

ا پوشه  آن  به  دست  من  م  ییرفتم...  داخلش    دانستمیکه 

آشپزخانه    یصندل  ی ... قهوه ساز را زدم و روزدمینم  ستیچ

نم که صدا  دانمی ولو شدم...  از    شیچقدر گذشت  بلند شد... 

 .قدم برداشتم ییرای بلند شدم و به سمت پذ میجا

 ؟ ی خوند -

  .کردینشستم. نگاهم نم شی روبرو

  !نه -

را   ی بلند شد و پوشه را برداشت. کاغذ  شینکرد و از جا  نگاهم

  .گذاشت میجلورو

  !بخونش -



Page 403 of 1307 

 

حرکت   ینگاهش به انگشتان ب  ح یکاغذ نگاه هم نکردم، مس  به

 ...من بود و من نگاهم به او

تا احتماال    دیداد و تنه اش را جلو کش  رونیب  یرا عصب   نفسش

  :که مانع شدم  ردیبرگه را جلو چشمانم بگ

  ه؟یچ نایا -

  :داشت یحالت درماندگ شتریب پوزخندش

  ...براشون! دلم شکست ی زدیله له م  یکه داشت ییهمونا -

باز - محضر   و یمسخره  وقت  فرداهم  امضابزن،  و  کن  تموم 

  !گرفتم

  .مات شد ش یبه رو نگاهم

  ؟ی مسخره باز ح؟یمس  ی مسخره باز -

ا  ظاهرا ب  ییمن هم وجهه  را در خودم داشتم.   اوردیکه کم 

  .کردیبازهم نگاهم نم 
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 !منو نگاه کن -

 ینشست. نگاهش سرد و ب  میرو  ری مکث کرد و با تاخ  نگاهش

  !هستم نه زنش  هیتفاوت بود! انگار که من دختر همسا

کرد - فکر  باز   ی تو  توپ  باز  ی من  توام  و  مکنیام   ی فهم ی... 

  !ی تو منو به فراز پاس داد   نارو؟یا

چشمانم شد...    ره ی و خ  دیبلند شدم و نگاه اوهم قد کش  میجا  از

  :دمیدیرا در نگاه سردش م  یحاال درماندگ

گفت - زندگ   یتو  و  فراز  با  تو    موییایرو  یبرم  بسازم،  باهاش 

 ی من باش  یتو زندگ  ی خواینم  گه ید  ی... تو گفتی خوردم کرد

  !تو بغل فراز  ی و منو شوت کرد

 میبلند شد، نفس ها  شی... از جاکردیم  تمیاذ  م یدر گلو  ی زیچ

 .بود یعصب

ا - بچه  دادم؟  پاست  م“بهشت”  ییمن  قفس؟   کردمتی؟  تو 

و هفت سالته. آدم عاقل و   ستی ب  زدم؟ ی م  ر یدست و پاتو زنج
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  ی ها؟ وقت   کردم؟یم  کاریچ  ،ی ری بگ  میتصم  یتونیم  ،ی شد  یبالغ

 کردم؟ ی م  کاریمن چ یخواست یخودت م

  :زدم غیج

 .با فراز و نخواستم ینخواستم. من زندگ ی زیمن چ -

زده گردنش در نگاهم   رونیقرمزِ قرمز بود، رگ ب  شی ها  چشم

بودم،    دهیبود که تا به حال ند  ی نشست... حالت صورتش جور

 .بودم دهیسال ند کیحداقل 

شو   - تصم“بهشت”ساکت  راه   ،یگرفت  می ،  دعوا  و  جنگ 

 ...رو  کهیتو اون مرت ،یخواستی ! میانداخت

! میبود  یاز هم عاص  مانیرا باال برده بود. هردو  شی صدا  اوهم

ب و دست  نداد  را    دینمناکش کش  ی موها   نیادامه  نفسش  و 

به خودش مسلط شود. پشتش را به من   خواستیفوت کرد. م

 ...کرد و چندم قدم رفت و آمد

 .امضا کن تموم شه بره ناروینداره... ا دهیفا گهیحرفا د نیا -
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م   چرا حس  چرا  داشت؟  اصرار  برا  کردمیآنقدر  زن    ی دارم 

 ی با هرکس  توانستیم  حی! مسشنومیاصرارها را م  نیا  ی گرید

ابدا! اجازه اش را    ن،یناژ  یازدواج کند بعد از من، ول  خواستیم

! او حق نداشت به زن سابقش برگردد که آن وقت باور  دادمینم

... کردندیام م  چارهی بو افکار،    شدیغرور زنانه ام خرد تر م   م،یاه

 !منطق بود؟ خب باشد، جهنم یب

 .کنمیامضا نم -

را از دست داده و    ی زیکه عز  یمثل کس  کرد،ی نگاهم م  ی جور

  .شده است رانیهمانقدر بدبخت و و

 چرا؟ -

  :یبود و چشمانش وحش یلحنش عصب 

  .خوامینم -

مبل خودش را    ی و رو   د یصورتش کش   ی را محکم رو  دستش 

دستانش گرفت و من حالم از خودم بهم    نیانداخت. سرش را ب
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بم تر و خفه تر از    شی حالش بودم. صدا  نیخورد! من باعث ا

  :شده بود  ی گریهروقت د

  !؟ی باز نیخوشت اومده از ا  ؟یکه باز منو با فراز روبرو کن -

 .جلو رفتم یش زدم. قدمپس عیو سر دیاز چشمانم چک اشک

 .امضا کنم خوامینم -

است   ی صدا شده  خسته  دستم  از  بود!  بلند  زدنش  پوزخند 

برخاست،    شیاز جا  کدفعهیجلو رفتم و او    ی گری احتماال. قدم د

را در دستش   می عقب رفتم... بازو  یکه ناخواسته قدم  ی جور

آن عصبان برخالف  نبود،  در   یتی گرفت... حرکتش خشن  که 

 .بود  میصورتش بود ، حرکتش مال

  ر یدوتا مرد سر تو درگ  نکهیاز ا  ؟یکنیکارا رو م   نیا  ی چرا دار -

؟ من واقعا خستم، “بهشت”  نهیا  ت یفانتز  اد؟ی بشن خوشت م

 .کشمیواقعا نم
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تماشا   یب غم  شیحرف  تمام  با  در خو  یکردم.  دم سراغ  که 

پا را  سرش  کردم.  نگاهش  را   نییداشتم  نفسش  و  انداخت 

 ن ی چن  نیاو را مقابل خودم، ا  چوقتیفوت کرد... من ه  کبارهی

 ...بودم ده یند یعصب

  ح؟یمس -

سرش باال امد و   د،ینفهمد که فهم  خواستمیرا م  میصدا  لرزش

  .ام شد رهیخ

 .ست ین  گهیو م دهیکه فراز نشون م ی زیاون چ -

بود! هنوز   دهیام شد... او واقعا بر  رهیشد و خ  یطوالن   سکوتش

رگ گردنش متورم بود، هنوز چشمانش کاسه خون بود و هنوز 

  :کردم شی صدا یچارگیعضالتش منقبض بود. با ب

  ح؟یمس -
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به    تنها و  بازو  کباره ینگاهم کرد  از دور  را  و    میدستش  کند 

موها باز  ش یداخل  دارم  بود  کرده  فکر  احتماال  برد!   ش ی فرو 

  هدف من بدبخت کردنش است؟ کردیچرا فکر م دهم،یم

باش   - محضر  صبح  ده  ساعت  ن“بهشت”فردا  زور    ،ی ای،  به 

 !برمت یم

به    ی کامال جد  لحنش نگاهم  کردم!  نگاهش  بود... جاخورده 

برگه ها  ی رو تار  ی آن  دنبال  گشتم...   خیمنحوس برگشت و 

 ها آماده شده بودند؟ نیا یک

را    پشتش در  بعدش  و  رفت  اتاق  به سمت  و  کرد  به من  را 

گرفتم و    شدیم   یکه به اتاق ها منته  یی... نگاه از راهرودیکوب

نبود که    یخیثبتش همان تار  خ یکاغذ را در دستم گرفتم. تار

 ود؟شده ب دای تازه سر و کله اش پ نیناژ

  ش ی و مبل رها  ز یم   انیم  ییرا فوت کردم و کاغذ را جا  نفسم

 !زدم ی فرصت آتشش م نیدر اول دیکردم.. با
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دستانش    نیسمت اتاق خواب رفتم و در را باز کردم. سرش ب  به

بود... به چارچوب    ن یزم  ی رو  ش،ی پاها  نیبود و نگاهش به ب

نقطه   نیدادم و خوب نگاهش کردم. چه شد که به ا  هیدر تک 

  !م؟یدیرس

کدام چشم  ی چشم  کدام واقع  در  زد!  را    یچشمان  عقلمان 

آمد و او سرش را باال    میلبها  ی رو   یچشم زد... پوزخند تلخ

که آنطور    میدار  شی در پ  ی گریگرفت! احتماال فکر کرد مارتن د 

 !د یتخت دراز کش ی خسته نگاهش را از من گرفت و رو

و   دمی... لحنم را صالبت بخشستادمیسرش ا  ی رفتم و باال   جلو

  :هستم  ی نشانش دادم من کامال جد

اون برگه   ی عنوان نه پا  چیبه ه  ح،یمس  خوامی من طالق نم -

م  امضا  م  زنم،یهارو  باهات  نگاهش   امی نه  محضر! جا خورد... 

با   بلند کرد و صاف جلورو  کیناباور بود.  را   می حرکت تنش 

  :ستادیا
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  ؟یچ یعنی -

باز  کردیم  فکر م  د یجد  ی دارم  را کنم یرا شروع  ... آب دهانم 

  :چشمانش لب زدم  رهیو خ  عدمیبل

نم - ها   خوام،ی طالق  پ   کی  ی خواسته  د  شیساله    گه ی و 

 !خوامینم

جا  زودتر از  او  م  میاز  و  شدم  چ   زیبلند  را  ... دمیصبحانه 

 !نه ای دی از طالق خواهم شن یاالن هم حرف دانستمینم

م  دانمینم بود  حرف   ایکنم    تشیاذ  خواهمیبازهم فکر کرده 

  نیا  دانستم،یرا که خوب م  ی ز یگرفته بود. چ  ی را جد  میها

را    شی به من اعتماد نداشت... من تمام باورها  گریبود که او د

ن  او را جذب م   ی که روز  ییزهایدرهم شکسته بودم! تمام چ

 ...کرده بود، حاال در نظرش کمرنگ شده بود

  ...و به انتظارش نشستم  ختمیرا ر ییچا

 ...ر یسالم، صبح بخ -
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رو  میصدا نگاهش  بود...  روبرو  دیچرخ  زی م  ی محتاط   م یو 

د احتماال  کردم...  نگاهش  خوب  خوب    شبینشست...  هم 

 !بود دهینخواب

باال  ی چا از  برداشت  را  کرد...   ی اش  شکار  را  نگاهم  فنجان 

  ...نگاهم را بر نداشتم

 .پاشو کم کم حاضر شو -

  ...ماندم مات

 ؟یچ -

م  میصدا انگار  بود،  مطمعن  کالمش  او  و  بود    خواست یخفه 

 .بردیکند که اگر نروم مرا به زور م یرا عمل  شبشیحرف د

  ره ی . شمرده شمرده، خمیگفتم حاضر شو... ساعت ده قرار دار -

 ...کردیم  فی مانم، کلمات را رددر چش

  :زدم  شخندیرفت و ن بهت

 .حرفامو زدم شبیمن د -
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رو   فنجانش حالتش جور   زیم  ی را  انگار   ی گذاشت...  که  بود 

بحث   نیا  ی اش را برا  ی دارد انرژ  ی ادیخسته است... ز  ی ادیز

 .گذاردیم

  د یکه ازت دارم، االن با  یصبح شده، طبق شناخت  گهیاالن د -

 !نظرت برگشته باشه

که باعث شد دهان باز نکنم    ی ز ی در درونم آزارم داد! چ  ی زیچ

 ...را نشنود فمیلرزان و ضع ی تا او صدا

 !هیکاف گهید ،ی شو اجرا کرد شبید ی به اندازه کاف -

سرد شده    ی از چا  ییام دادم و جرعه ا  یبه صندل  ه یهم تک  من

 ...دمیام نوش

 ...حیمس فهممیاصرارتو نم  نهمهیا لیدل -

 :کالمم آمد  انیم

 !ی موضع داد رییباز تغ زم؟ یعز ی دید -
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 ی بود که عار  ییگفتنش حالم را بهم زد... از همان ها   "زمیعز"

هر حس ها   یاز  همان  از  تحو  ییبود...  فراز  از  دادیم  لمیکه   !

 !تا محسور  کردیمسخره ات م شتریکه ب ییهمان ها

 .فهممتینم -

و خوب در چشمانم    دی. تنه اش را جلو کشدی را فهم  خشمم

  .گشت

  ...که دونمیم  خوام،ی بودم، طالق نم ی من کامال جد حیمس -

 .کالمم را قطع کرد بازهم

خ - عروسک  باز  مهیمن  خواست  ی شب  هروقت   ی توام؟ 

از    دونم یکه م  میی! البته تا جای بر   یهروقت خواست  ،ی برگرد

 !؟ی شد ،ی طرف فراز ترد نشد

را    میچشم ها  ت ینهفته در کالمش مشهود بود! با عصبان  خشم

بزنم و تمام    زیم   ریآن را داشتم تا ز  تیهم فشردم! قابل  ی رو

 ...را درهم بشکنم اتشیمحتو
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 !حیمس ی شعوریتو واقعا ب -

 ی برا  نیبلند شدم... ا  ز ینگاهم کرد و من از پشت م  جاخورده 

ها تازگ  می زندگ  ی مرد  بودند الزم    یها تک سلول  یکه  شده 

 .بود

 ش یاتاق شدم و در را قبل از انکه ببندم او دستش را رو  وارد 

تقال داد...  و هلش  امد... جلورو  ییگذاشت  داخل   می نکردم... 

  ن یبا ا  دمیفهمی و باز به کنکاش در نگاهم پرداخت! نم   ستاد یا

 !ستی نگاه در چشمان من، دنبال چ 

 :اش گفتم ی از نظر باز تهخس

 ؟ی گردیم  یدنبال چ  ح؟یمس هیچ -

 گذره؟ یم یتو اون سرت چ  نکهیدنبال ا -

از افکارم؟ محال ممکن بود! از    گفتمیم  ش یزدم. برا  شخند ین

 !چطور؟ آن هم امکان نداشت میبرنامه ها
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  ،ی بهم اعتماد ندار  گهید  دونمیم   ح،یمس  ستیتو سرم ن  ی زیچ -

 ...خوامی م روی زندگ نی من واقعا ا یول

 نی را، هم ا حی. هم مسخواستمی بود، من م قتی آخرم حق کالم

 !را  یزندگ

 ؟ی دیرس  جهینت نیبه ا هوی -

لبها  شی ابروها  گره بود...  شده  رو  میکور  و    ی را  فشردم  هم 

ب  ی زیچ را  نفسش  ت  رونینگفتم...  و  تنش    شرتشیداد  از  را 

 .را تنش کرد  راهنشیو پ دی کش رونیب

 :گفت  بستیرا م راهنشی پ ی که دکمه ها همانطور

سال    کیسال قبل؟ آن    کیبه قبل از    ی برگرد  ی خوایکه م -

  :نگفتم و او سراغ شلوارش رفت ی زی ! بازهم چیقبل کوفت

 ؟ ی پراز تعهد بعد از اون همه گندکار یزندگ کی یعنی -
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م  رقابلیغ   دایوقت ها شد  یبعض  او امروزهمشدیتحمل  از    ... 

روزها همان  از  بود!  ها  روز  م  ییهمان  را   خواستی که  من 

 !ادب کند کدفعهی

  :را در شلوارش کرد و کمربندش را بست  راهنشیپ

  آره؟ -

زبانم مانند چوب شده بود... روبرو  ی زیچ   م ینگفتم، در واقع 

  :و خوب نگاهم کرد ستادیا

  .“بهشت”عواقب داره  یزندگ  نیبرگشتن به ا یدونیم -

  ی در چشمانم بود، خم شد و کتش را از رو  رهی که خ  همانطور 

 :و ادامه داد ستادی تخت برداشت و دوباره صاف ا

 دی نبا تیتو زندگ ی فراز چیه گهی که، د نیاز عواقبشم ا یکی -

  د ینبا  شتیسال پ   ک ی  ی از اون حرف ها  ی حرف  چ یه  گهیباشه، د

 !زده بشه 

  :را تر کردم  میبود! لب ها ی کامال جد او
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  ره ی. در سکوت خدونمیکامال واضحم م  ح،یمس  دونمیهمرو م -

تکان داد... در مقابلم   ی ام شد و فکش سفت و سخت شد... سر

 !پدر مقابل بچه زبان نفهمش است کیبود که  ی جور

م  همانطور تکان  را  ب  دادیکه سرش  اتاق  در  و    رونیاز  رفت 

رو  ی بعدش صدا را  آمد... خودم  و  ت  ی در خانه  انداختم  خت 

 !تازه اولش بود نی ام گرفتم! ا یشانیدستم را به پ

چا  سفره و  کردم  جمع  س  ییرا  در  کردم...   یخال  نک ی هارا 

نم  یچرخ ا  شد یدور خودم زدم،  تنها    نیدر  بمانم. من  خانه 

خانه؛ آن هم تنها   نیها تحمل ا  ی. تازگشدمی م  وانهید  نجایا

 !سخت شده بود میبرا

 ...زنگ زدم  نیرا برداشتم و به برف یگوش

  !شهینم ی ز یچ  نیهمچ -

  !لحن قاطعش پوزخند زدم به

  :باال انداختم ییا شانه
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  ...دیشا -

 :دیکش شی را پ کشی چپ نگاهم کرد و ظرف ک  چپ

 !ناجوره یلیدر مورد فراز، اون جنسش خ یول -

که انگار فراز کنار دستش است    ی ... جوردیرا جلو کش  سرش

 .را بشنود  نیبرف ی ها ییو ممکن است هر لحظه بدگو

مامان هم  ادتیاگه   - فراز کپ  شهیباشه  رام  یمگفت    نه،یئه 

  ...همونقدر پدرسوخته و

 یی چرخاند... احتماال از انکه پشت سر دا  یکرد و چشم  مکث

  !حرف زد، دچار عذاب وجدان شد مانی

  :دادم  رونیرا ب نفسم

باشگاه   یعنیدرست نشده،    هیحاش  حیمس  ی برا  نکهیا - جلو 

  !دعواشون نشده

  :باال انداخت  دیق  یاش را ب شانه
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 !؟یخب بهتر، ناراحت -

را    گریهم د  حیمس   نیمحل تمر  ی نبودم، اگر آنها جلو  نارحت

اتفاق افتاده   نینشده بودند، پس کجا ا   ری بودند و درگ  دهیند

از کجا آمده بود؟   حیگردن مس  ی و زخم رو  یبود؟ آن کالفگ 

بروند تا  ییبا فراز همقدم شود و باهم جا حیمحال بود که مس

 !در خلوت حرف بزنند

  !در کار نبود  ی و فراز رفتمی داشتم راه را اشتباه م نکند

  !رانیا انی سر ب کیکه دوست دارن  گنی مامان و بابا م -

  :در دلم سقوط کرد  ی زی گشاد شد و چ میها چشم

  گفته؟ ی زی فراز چ -

چ  نیا برف  ی زیآن  که  عاد  نیبود  که  بود  کرده  را    ی فکرش 

  :نگاهم کرد

 !اونقدرا کله خر باشه کنمیفکر نم -

  ان؟یب خوانی پس چرا م -
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در دهانش گذاشت و چانه اش را باال داد و    ی گر ید  ک یک  تکه

  :گفت

  !ی دلتنگ -

  رون یب  فشیرا از ک  شیگوش  نی دادم. برف  رونیب   قیرا عم  نفسم

  :و گفت دیکش

  .خونمون  ادیمامان پاشا از امشب م -

 :را باال دادم میابرو

 امشب؟ ایاز امشب  -

 !سخت بود شی گرفت... حتما که برا یحالت شی ها چشم

 !امشباز  -

 :گفت  رلبیبستم و او ز پلک

 ...دهی چیپ ی بدجور  یهمچ -

 :گوشش گذاشت و گفت  ی را رو یگوش
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 ..زنگ به پاشا بزنم  کیبزار  -

را باز کردم و قبل از آنکه    نستاگراممینزدم و من هم ا  یحرف

زنگ خورد! فرهام   میرا لمس کنم. گوش "new post" ی رو

 !بود

  :را فشردم   سبزرنگ کونیباال رفت و آ میابروها

 الو؟ -

  ؟”بهشت”- 

 شب ید  ی خفه بود! همان مدل صدا  شیشد... صدا  یدلم خال  ته

 ی . همان بدبختحیمس

  !که بود سکوت بود یی! جایو درماندگ 

  شده؟ شی زیچ یشده؟ کس یچ -

  .دیچ یپ یدر گوش  نفسش

  کجاست؟ حیمس -
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  :زدیم مینگران نگاهم کرد... قلبم در گلو نیبرف

  شده؟یچ  ن،یسر تمر -

  :گفت یآمد و او در گوش ییصدا

 !ی خبر ی تایبرو سا -

امده بود؟!  حیسر مس ییرا قطع کرد! بال یرا گفت و گوش نیا

ا از  آنکه  از  خ  نستاگرامیقبل  نگاهم  شوم،  به   رهیخارج  ماند 

 !زده بود  حیمس مِیت جیکه فن پ  ی تریت

نگاهم کردم!    تری و مبهوت ماندم... پلک زدم و دوباره به ت  مات

  ده یو فرهام که پوش  حیجدا از مس  یی! عکس هاکردمیاشتباه نم

باورش   خواستمی که نم  ی تریبودند و ت  مشانیت   ی در لباس ها

 !کنم

  ؟ی؟ خوب“بهشت”شده  یچ -

منحوس که نوشته بود    تریدادم و دوباره به آن ت  ن یبه برف  نگاه

 ..را نگاه کردم  "انفر؟یک کی ا ی انفریدو ک "
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*** 

ماش   دمیرا کش  یدست  ترمز از  آنکه  از  قبل  شوم،    ادهیپ  نی و 

پارک کرد.   ییرا گوشه ا  نیکه با سرعت ماش  دمیرا د  حیمس

  :زدم  شیآمدم و صدا رونیب ن یاز ماش عیسر

 ح؟یمس -

. خودم را بهش  دم یبود که در صورتش د  ی زیچ  نیاول   یکالفگ

... در را باز کرد  میشد  حیمس  ی رساندم و هردو وارد خانه پدر

 ...قدم داخل خانه گذاشت یو عصب

هنوز در امان است    گفتیخانوم م  بایدر ظاهر آرام ز  ی   چهره

  !خانواده نیا

 شده فرهام؟ یچ -

مس  فرهام بعدش  و  کرد  نگاه  را  من  سکوتش    حیاول  را... 

 :دیکش  یکه با خواهش نگاهش کردم و او پوف  ی ترساندم، جور

 !!هیحاش -



Page 425 of 1307 

 

  ؟ی حرف زد یبا فروغ -

  !از چه؟  زد؟یحرف م لش یوک با

ها   فرهام  ز  شیچشم  و  بست    باخانوم یز  دمید  یرچشمیرا 

  !اشکش را پس زد

 !نه -

 نه؟ یچ یعنی -

  ش یباعث شد فرهام چشم ها  ح،یمس  یباالرفته و عصب  ی صدا

 ...را باز کند

  :گرفت حیمس ی جلو رفت و دست به بازو باخانومیز

  ...آروم باشه بچه -

  !که شک کردم به انچه خوانده بودم ی آرام بود، جور  لحنش

  از کجا درومد؟ نیاخه ا -
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  ی تحت فشار بود، آنقدر  ی ادی. او زدی تنه اش را جلو کش  فرهام 

  :کندیو دهن باز م اوردیکه گفتم بالخره کم م

 زاهم ی چ  نیو اون، ا  نیمحبوب دل ا  یو بش  ی دوتا گل بزن -

  !ادیخود به خود درم

  :سرخ بود شی باال امد. چشم ها سرش

  ! ارنیحال در ب نیتا امثال من و تو رو به ا -

  !بلند شد و به سمت پنجره رفت شی جا از

  کجاست؟ یحاج -

را    شیزد و رو  شخندی و فرهام نگاهم کردند... فرهام ن  حیمس

بودم که هر آن امکان    دهیبودم، آنقدر ترس  دهی گرفت. من ترس

  !وفتمی ب  هیداشت از شدت فشار به گر

  :بلند شد شی از جا حیآقا... مس میرح   شِی رفته پ -

  !یزنگ بزن فروغ -
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ت  کم چرت و پر  -حرف نگاهش کرد و او ادامه داد:    یب  فرهام

  ...نگفتن

  :لب زد ییشکسته ا ی فرهام کش آمد و در آخر با صدا نگاه

 !شهیتموم م -

آمد که   یسیع  ی قدم ها   ی زد و صدا  رونیاز چشمانم ب  اشک

م   یداخل خانه شد... لحن عصب   دهیشن  گفتیو گنگش اش 

 :است مکالمه آخر را

  !من  زیفرهام، بسه عز ی بسه آبرو دار  -

 !ی وا

ا   باخانوم یز گوشه  ساکت  دلواپس  ستاده یا  ییاما  در   ی بود! 

جلو او  بود!  داشت   ش،یپسرها  ی نگاهش  عروسش  جلو 

 !بود  ستادهیآرام ا یول   شد،یشکسته م تشی شخص

... از اشک زدیبرق م  یسیداد... چشمان ع  حینگاه به مس  یسیع

  بود؟



Page 428 of 1307 

 

برادرمن؟    لوچندیک  هیدرسته... حاش  ی... همچحیدرسته مس -

 !تو گذشته گل کاشته یحاج

از    ی برا  ی زیکه چ  یرا نگاه کرد. مثل کس  یسی ع  یخنث  فرهام 

گمان کردنم االن است که سکته   ح،یدست دادن ندارد و مس

 !کند

تکان   ی خورد و سر  یدر نظرم تکان سخت  یسیع  ی گلو  بیس

  :داد

 !هی درسته... فرهام نطفه حاج -

انداخت...   ر یسرش را ز  نومباخای... زدمیدهانم کوب  ی رو  دست

  ی ز یچرا انطور بود؟ نکند داشت چ  حیاو چرا شرمنده بود؟ مس

 !داد؟ی در بدنش رخ م

رو  یسیع تکه شد!   باخانومیز  ی نگاهش  تکه  دلم  و من  آمد 

اشک صدا  ینگاهش  و  رس  شیبود  گوش  به    ی وقت  د،یسخت 

 :گفت
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  مامان؟ ی چطور تحمل کرد -

 ...و به دل گرفت؟ خدا نکند  دیشن فرهام 

*** 

ز  گرید شدن  خرد  تا  نچرخاندم  دور  را  را   باخانومینگاهم 

تحقنمیبیب ع  ر ی...  تا   ... را  بب   یسیشدنش  نگاه  نمییرا  تا   ...

آن   دنیطاقت د  ینماندم... حت  گر ی... دنمی شکسته فرهام را بب

روز مس  و  نداشتم... هردو  حیحال  ب  مان یرا هم   رون ی از خانه 

  ینشستم... ب  رمانرا از دستش گرفتم و پشت ف  چی... سوئمیزد

 ی در شوک بود، آنقدر  ی ادینشست... او ز  یصندل  ی حرف رو

ام کرد و   ی انداختم، همراه  شی بازو  ری که در خانه تا دست ز

 ....منتظر نماند ،یتشنه به خون حاج ِی یسیمثل ع

باز کردم...   شی کشاندم و در را برا  نگی را داخل پارک  نیماش

بود و انگار در   دهی خم  شی شد... شانه ها  اده یحرف پ  یبازهم ب

 ...حال و هوا نبود نیا
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  ...مبل انداخت ی خانه را بستم و او خودش را رو در

 ...نگاهش کردم... نگرانش بودم  واریبه د هیتک

 !حیحرف بزن مس  -

گرفته بود و او سرش را باال گرفت و نگاه به نگاه نگرانم    میصدا

... صورتش اما داندیرا نشان نم ی زیچ چیه  شیداد.... چشم ها

 ...منگ بود

  راست بود؟ -

 !قتیحق کیکابوس است تا    کی نیفکر کند ا خواستیم او

  ...آره -

قال  رهیدستانش گرفت و خ  نیرا ب  سرش کجِ کف   یماند به 

  !خانه

  ...یچ یعنی -

  !نبود یزمزمه بود... سوال  شیصدا
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شانه اش گذاشتم...   ی جلو رفتم و دست رو  ی قدم  ح؟یمس -

انگار تازه به حال برگشت که آنطور شانه اش را باال انداخت و  

گ  اوهم  نگاه  کردم،  نگاهش  مبهوت  زد...  را پس  و    جیدستم 

 !منگ بود

 ...دست خودش نبود حرکاتش

 ؟ی چرا تو شوکه نشد -

حرف نگاهش کردم... چشمان او هم حاال حالت چشمان   یب

 .کرده بود دای را پ یسیع

 آره؟  ؟یدونستیم -

 .افتاده بود  ریام گ  نهیس انیم ییجا نفس

 :دمیرا گرفتم و نال راهنشیرا به پ دستم

 ...دمیفهم یاتفاق -

ام مچک  ی رو  میپلک ها  ریاز ز  اشک با نگاهش   د یگونه  او  و 

که    ینداشت تا مثل تمام دفعات  یدنبال کرد... انگار اوهم جان
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صورتم را   یسیو خ   اوردیدستش را باال ب   ختم،ی ریمن اشک م 

 ...خشک کند

  ؟“بهشت” یچرا نگفت -

 ش یآن غده داخل گلو  ی جلو  ی خفه و بم بود، بدجور  شیصدا

  .را گرفته است

  ...شدینم -

و من از ترس آنکه   دیبود و او از آن فاصله کم شن  ریز  میصدا

  .دمی را چسب راهنشی برود سفت پ

  ...حینداشتم بگم مس یمن حق -

بگو  ی زیکردم... چ  سکوت تا  نبود...   شی... االن جامینداشتم 

  م یزدی م  ریهم را با ت  هیآن زمان ما سا  مینبود تا بگو  شیاالن جا

 !میبگو  میها  دهی درد و دل کنم و از شن   تیچه برسد به آنکه برا

[25.05.21 21:50] 
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را   راهنشی دستم هم پ  یکیعقب برود که آن    یقدم  خواست

 :چنگ زد

  ؟ی ریکجا م -

  :هم فشرد و خفه لب زد ی را رو شی ها چشم

  .“بهشت”تنها باشم  دیبا -

باال رفتم و خ  کتر ینزد را  ب  رهی رفتم و سرم  رمقش    ی به نگاه 

  :گفتم

  ...یش یداغون م ی نجوریا ح،یبا من حرف بزن مس -

  :دردناک بود پوزخندش

  کف دست فراز؟ ی که بزار -

  :باز ماند دهانم

  ؟یگیم یچ -
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تر... و   یطوالن  نباریهم فشرد... ا  ی را دوباره رو  شیها  چشم

از آن عصبان   یوقت باز کرد، وحشت کردم  را  و    تیچشمانش 

  :زدی که در چشمانش حرف اول را م یسرخ

 ،یبود بهم نگفت  میکه مربوط به من و خانواده کوفت  ی زیچ -

  ...چرا کهی به اون مرت  یول

 ی زی بخدا چ  -حرفش رفتم:    انیمحکتر شد و هراسان م  مشتم

  ...نگفتم

از گنگ  حالت ان روز فراز در    ی در آمد و حرف ها  یصورتم 

ت باال آورد و در  دیکش   ریگوشم زنگ زد... سرم  را  ... دستش 

  :صورتم تکان داد

 یشرف  یخبر، اون ب  نیمنبع ا  فهمنیزود م  ای  ر ید  “بهشت” -

اگر اون آدم فراز    ی بوده، وا  یخبر رو پخش کرده ک   نیکه ا

  .“بهشت”باشه 

  :لحنش وحشت کردم... دوباره قسم خوردم و تکرار کردم از
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 دونم ی... نمحینگفتم مس  چکس ی نگفتم، به ه  ی ز ی بخدا من چ -

  ...از کجا

او   دیاش عقب کش  تنه و  ماند  و دستانم در هوا مشت شده 

 گفت؛

 ...به حالِ ی وا -

 ...دینداد و رفت به سمت در خانه و بعدش را در را کوب ادامه

 ...جدا شده باشد شی در از لوال دمیکه ترس ی آنقدر

  ر ی ماند و سرم ز  زانیکنار بدنم آو  م یو دست ها  دیترک   بغضم

 ..د یچی پیو م   دیچی پیفراز در گوشم م ی افتاد... حرف ها 

که نگاهم    دینکش  هیبه ترک سقف خانه دوختم و به ثان  نگاه

  ی شب و هنوز خبر   مهیندِ ساعت خانه شد... ساعت دوازده نب

...دوباره شماره اش را گرفتم و باز  زدیاز او نبود... دلم شور م

آسانسور باعث شد تا به سمت   ی خاموش بود خطش.... صدا
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پا سرش  کنم...  باز  را  در  و  کنم  پرواز  و   نیی در  بود  افتاده 

 ..اش را پوشانده بود یشان یپ  شیموها

 :شد ییرایجلو رفتم و او کنارم زد و وارد پذ ینگران با

 :را ناتوان به زبان آوردم اسمش

 ح؟یمس -

جلو رفتم و   یداد... قدم  "یهوم"تصورم جوابم را با    برخالف

را از هم فاصله داد و سرش را    شیمبل نشست و پاها  ی او رو

 ...سقف ی ها  از ترک یکیماند به   رهیبه سقف گرفت و خ

  ؟یخوب -

  ...زد و کنارش نشستم یپلک

  .باور کنم تونمینم -

که داشت   ییآن همه بال  ی شرحه شرحه شد. برا  شیبرا  دلم

  !آمد  یسرش م
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از بچگ - اومد... گفتن   م،یبا فرهام بود  یما  دو سالم بود که 

و   یکیعموم مرده و اون حاال پسرِ همون عموئه! فرق داره که  

واقعا برادرته... درد داره    یو بعدش بفهم  ینی ب مثل برادرت ب

  !“بهشت”

  .دییدندان سا ی اش شدم و او دندان رو ره ی سکوت خ در

با مامان من، با بچه هاش   دینبا  کرد،یکارو م  نیا  دینبا  یحاج -

  !کردیکارو م  نیبا فرهام ا دی... نباکردیکارو م  نیا

سوخته   یفرهام هم به نوع  دانستیدادم... او م رونیرا ب  نفسم

  !است... او بدتر از همشان بود

 ...“بهشت”وقت  چ یکم نذاشت ه  ی زیمامانم چ -

 ...ی د یرو نشن  یحاج ی تو حرفا -

کش  نگاهم خجالت  نگاهش  از  و  ز  دمیکرد  را  سرم    ر ی و 

  ...انداختم
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  ی تو روش نگاه کنم! دستش را رو   تونمینم  گهید   کنمیحس م  -

و به صفحه س  شی ران ها از سقف گرفت  نگاه  و    اه یگذاشت 

 ...شد  رهیخ ونیزیتلو

  :نه من زدیخودش حرف م ی داشت برا  انگار

ع - اندازه  منم  وگرنه  نشکنه...  حرمتا  که  نموندم   یس یمن 

  ...داد و هوار راه بندازم تونستمیبودم... منم م یشیآت

 ی ... درمانده دست رو دیکش یکرد و آه سکوت

  :دیکش صورتش

باور کنم که بابام    خوام ینموندم چون توان نداشتم... چون نم -

ساله است   یبچه س  کی کرده و حاصلش شده    انت یبه مامانم خ

  ...ورد خوندن که پسرعمومهگوشمون  که تو

  ف ی کلمات را رد  یاش درهم رفت، نگاهم کرد و به سخت  چهره

  :هم کرد
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افتاده   ی بوده؟ دستم را جلو بردم و مو  یاون زن ک  یدونیم -

  :زدم و گفتم  ی اش را کنار یشانیپ ی رو

... اسم مادر و انگار دمیتولدشو د  ی گواه  دم،یفهم  یمن اتفاق -

  !کنده بودن

وازش کردم .. کرد و من پشت گردنش را ن  میحرف تماشا   یب

 ...د یایعضالتش از آن انقباض در ب خواستمیم

 .آرام شود یکم

گوش  ی صدا حرکت  شیزنگ  خودش  و  دوباره    ی آمد  نکرد... 

ا  ی صدا و  شد  بلند  ج  نبار یزنگ  داخل  و   بشیدست  بردم 

 ...دم یکش رون یرا ب یگوش

  .مامانته -

دورتر از    یبلند شدم و کم  مینشان نداد و من از جا   یواکنش

  :او جواب تلفن را دادم

  !جان حیمس -
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  ...را درهم کرد می اخم ها باخانومی نگران ز ی صدا

  ...سالم -

 :گفت یدر گوش ی فور

  ...زمیسالم عز -

بازشان کردم... برگشتم و مس  دمیهم کوب  ی رو  پلک را    حیو 

  ...حرکت و منگ  یزدم... همانطور ب دید

 ش ی محتاط بود و من چقدر دلم برا  ش یخوبه؟ صدا  حیمس -

  .سوخت

  .تو شوکه کمی -

تو دلم نبود تا از حال فرهام بپرسم... تا بفهمم بعد از رفتن    دل

 ...نبود تا سوال را بپرسم شیجا یما چه شده است... ول

[28.05.21 21:49] 
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 ...براش  رمیبم -

  ح یرا لب زد و بعدش سکوت کرد... دوباره برگشتم و مس  نیا

 ی بود و من آرام در گوش  ونیزیبه تلو  رهی. همانطور خمیدیرا د

 :گفتم

 اوضاع اونجا چطوره؟  -

صدا  دیترد  میصدا و  عم  ی داشت  کش  یقینفس  در    د،یکه 

 ...دی چیپ یگوش

 .ستیخوب ن -

 !هم ممکن بود؟ نی از ا ریغ  ی زیچ

 خوبه؟ یحاج -

باشد... من حال   دهیکش  مارستانیدوباره کارش به ب  دمی ترسیم

م را  م  توانستمی همه  اگر  را...  فرهام  حال  اال    گفتند یبپرسم 

.. کردمیدو غم را تحمل م  دیکه نبود، من با  ستی حالش خوب ن

 !حی غم او و غم مس
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  ...خوبه -

هم نبود!    ینبود، بغض  شی در صدا  ی اش دور بود... دلخور  زمزمه

رفتم    حیبود... تماس را قطع کردم و سمت مس  ی قو  یلیاو خ

  .و کنارش نشستم

  ؟ی ری وانو آماده کنم دوش بگ ی خوا یم ح؟یمس -

برگشت و نگاهم کرد. ظاهرا به خودش برگشته بود...    سرش

  ...درامده بود  یاز آن منگ  یکم

 .نه -

تخت    ی را گفت و برخاست... پشت سرش راه افتادم و رو  نیا

از تنش در م   شی نشستم و او را که لباس ها با آرامش   یرا 

آورد، تماشا کردم... دوباره در آن جلد سختش فرو رفته بود ... 

 .دمیدی را دَرَش نم ی ریپذ بیآس  گرید

... تمام چراغ  دی تخت دراز کش   ی کرد و رو  شی پا  ی شلوار  تنها

خام کشهارا  دراز  کنارش  و  کردم  رودمیوش  را  پتو    مان ی. 
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را    ی سکوت و خودخور  نیکردم... ا  شیانداختم و دوباره صدا

تار در  نداشتم!  چرخ  یکیدوست  سمتم  به  من   دی سرش  و 

 :گفتم

 .یحرف بزن یبا خود حاج دیبا -

عم  نفسش و    رونیب  قی را  ز  کیداد  را  سرش   ریدستش 

نم م  دانستمیگذاشت...  نگاه  کجا  س  کندیبه  کجاها  در    ر ی و 

 !کندیم

کالم   کیکار هست؟ جواب    نی ا  ی برا  یحیتوج  یکنیفکر م -

  :بود و قاطع

  !نه -

  :زد شخند ین

  ؟“بهشت” یپس حرفِ چ  -

  !بدنش باال بود ی گذاشتم... دما شی بازو ی رو دست

 ...هیخودخور نیبهتر از ا -
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که تو ذهنت    ه ییوهای... بهتر از اون سنارهیخودخوربهتر از   -

  !ی سازیم

ادیدوباره سمتم چرخ  سرش اتاق،  در  ماه  نور  را    نی...  اجازه 

 . حاال بهتر بودنمیرا بب   شیتا چشم ها دادیم

  ه؟یتو سر من چ یدونیتو م -

  .ستین یخوب ی فکرا  دونمیم -

  :داد و پچ زد رون یب  شیها هینفس از ر  دوباره

  !ستی آره.. خوب ن -

دستش گذاشتم و    یکیآن    ی بازو   ی تر شدم و سر رو  کینزد

 دانستم یبود که نم  ییبه جا  رهیسرم را باال گرفتم... دوباره خ

  ...کجاست

  فردا؟  نیتمر ی ریم -
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 :گوشه چشم نگاهم کرد و گفت از

خبر که ما خودمونم    نیتا بفهمم ا  لمیوک  شیبرم پ   د یاول با -

 !از کجا درز کرده م،یدونستینم

برنداشت...   میاش شدم و اوهم چشم از چشم ها  رهی حرف خ  یب

نگفته   ی زی فراز چ  دانستمی! من مدمیپس حرفش را فهم  هیکنا

ا کلمه  پ  ییاست... من  اصال    شی حرف  اوهم  و  بودم  نزده  او 

کارها... من   نیچه رسد به ا  رفت،ینم  زهایچ  نیفکرش سمت ا

 حیمس  دستآمد که    یاتفاقا بدم نم  کردم،ینم  ی از او طرفدار

ول کند،  عم  نیا  ینوازشش  خورده،  ترک  آزارم   قایاعتماد 

 ...دادیم

  شه؟یبرات بد م -

  :دی صورتش کش ی سرش آزاد کرد و رو ر ی را از ز  دستش

م - رسانه  و  دشمن  و  دوست  دهن  بازومیش ینقل  را    شی. 

  :چ زدمگوشش پ ری و ز دمیبوس
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  ...حیمس  یهمچ  شهیدرست م -

نم  مانیا حرفم؟  به  ولدانمیداشتم  م  نیا  ی...  که    دانستمیرا 

که خودم    ییهمان غم ها  یهمه بال نبود... حت  ن یا  قیال  حیمس

 ...خواسته و ناخواسته به سرش آورده بودم 

گذاشت... کوتاه امده    میپهلو  ی و دستش را رو   دیپهلو چرخ   به

 !بود  دهیبر گریبود چون خسته بود، گارد نگرفته بود چون د

  :ام را به تنه اش چسباندم و پچ زدم تنه

  .حیبزار آرومت کنم مس -

آورد و گوشه لبم    کیآتش بس را اعالم کرد که سرش را نزد  و

 د یرا بوس

...100 

ک  پولم در  ماش  فی را  از  و  به سمت   ادهیپ  نیسراندم  شدم... 

جلو  ینیماش که  پدر  ی رفتم  جا  حیمس  ی خانه  روز    ش یآن 

ب  چیگذاشته بودم... سوئ انکه سوار   رونی را  از  کشاندم و قبل 
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بود که در    ریسرش ز  اسیشوم نگاهم به در خانه برگشت...  ال

کردم...   شیداخودم ص  د،یایو قبل از آنکه سرش باال ب  دیرا کوب

 ...کرد ینگاهش باال آمد و مکث

 ...سالم -

 !از برق در چشمانش نبود ی و جو کردم... خبر جست

 .سالم -

 :دی زمزمه بود و او پرس میصدا

 خوبه؟ حیمس -

  بود،یخوشحال م  دیاش کردم... او االن با  یخوب وارس  بازهم

  ه ی هم وارد حاش  میت  تیترب  نی شده بود و به ا  ریدرگ   بشیرق

بود به حس   دهی چرب  یدوست  مچهیشده بود... اما انگار همان ن

 !!!انشانیرقابت م

  !خوبه -



Page 448 of 1307 

 

... دیباال پر  میهست! ابرو  یها واسه هر آدم موفق  هیحاش  نیا -

  ش ی ها  ب یسکوت کردم و دست در ج  ش؟ینگفته بود فرهام برا

 :برد و نگاه به نگاه گنگم داد

  ...رهی فرهامم درگ -

  :حرفش رفتم... سخنم دلواپس بود انیم

  فرهام خوبه؟ -

  :زد  میکه قلبم در گلو دیطول کش  ی آنقدر مکثش

  ...آره -

  :جلو رفتم  یقرار قدم یب

  مطمعن؟ -

داخلش دنبال چه بود، گرفت و   دانمیکه نم  ی از آسمان  نگاه

  :منِ نگران را نگاه کرد  میمستق

  !نه -
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  ...دانستمیدادم... م  رونیرا ب نفسم

  ش؟ی نیبب  ی ریچرا نم -

  !تفاوت بود یب لحنش

 ب ی داد و دست از داخل ج  ی... سرش را تکانرمی سر فرصت م -

 ی اگر کار  -و تعارف آخر را زد:    د یکش  رونیشلوارش ب  ی ها

  .، من هستم یداشت

 ...کرد و رفت یتکان دادم و خدافظ ی سر

به سمت آن در بزرگِ آن خانه    میپاها  کردمیم  ی هرکار  ماندم،

  خواست ینم  حیتا حال فرهام را بپرسم! مس  رفتی! نمرفتینم

 !رفتم؟ی چرا من م گریخانه بگذارد... د نیپا در ا

از    ی رخ  میشدم و قبل از آنکه استارت را بزنم، ن  ن یماش  سوار

باعث   ییلحظه ا  ی که برا  دمیکنار دستم د  نی را در ماش  یزن

نبود که   یزن همان  ن یشوند... ا  داریزنانه ام ب  ی شد حس ها

 !افتم؟یمن فندکش را در خانه ام 
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[31.05.21 21:55] 

101 

صفحه آسانسور گشت و عدد دو را لمس کرد...   ی رو  انگشتش 

ماند به اسم   رهی باز شد نگاهش خ  شیبود! در به رو  ادشیهنوز  

کنار در حک شده بود...    ییپالک طال  ی سابقش که رو  قِیرف

کوتاه بود و   شی را کشاند به سمت همان در...قدم ها  شی پاها

  ش یپا  دانستینامطمعن... هر آن امکان داشت راه را برگردد... م 

 تمام خاطرات و  دیرا که داخل آن شرکت بگذارد با

بود را    ده یو د  دهی به خودش شن   ی واریکه آن چهارد  ییصداها

  ...به جان بخرد 

 ...هستم  انفری. کسالم -

باال آمد و احتماال او    یپرسنل در شرکت بودند و سر منش  تنها

 :دیپر شی زد و از جا یبرق  شی را شناخت که چشم ها

  انفر؟یک ی آقا -
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بهتر نبود؟    گرفت،یو عکس م   زد ی با طرفدارش حرف م  یکم

  ...دیخند شی بهتر نبود؟ لبها دادیوقت را هدر م یکم

  ...بله -

... شهیم  -را باال آورد و در هم گره زد:    شیدست ها   یمنش

  م؟یری عکس بگ شهیم

  نبار یکه ا  دیرس  حی اش زمزمه بود و به گوش مس  ی بعد  حرف

 :دیهم خند شی چشم ها

نمی وا - باورم  از جشهی...  را  و    دیکش  رونیب   بشی... دستش 

  :تکان داد ی سر

  !حتما -

ج  یگوش از  را  ب  بیاش  و   دی کش  رونیمانتواش  لبخند  با  و 

و دستش را باال برد...    ستادیا  حی کنترل شده کنار مس   یشوق

خوب نگاه کرد... آرام بود!    یلیچهره اش را در آن قاب مستط 
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پشت   ح،یمس  می عکس را گرفت و بعد از اثبات طرفدا بودنِ ت

  ...برگشت زشیم

  د؟یکار دار  بیاد ی با آقا -

  ...ر کردگفت... تکرا رلب ی را ز  لشیاسم و فام حیمس

 ...من اومدم دیبله، بهشون اطالع بد -

در گوش  یگوش برداشت  را گفت... دست    حیمس  یلیفام  یرا 

رو  یمنش گرفت،  نشانه  را  سرش  پشت  پا  ی که    ش ی پاشنه 

که در    ی زیچ  نی را فشرد و وارد شد... اول  رهی... دستگ دیچرخ

فراز بود... در را بست و    ی لبها  ی رو  شخندینگاهش نشست، ن

 ...نگاه کرد زی خوب به آن مرد پشت م

 !انفر یک حیمس ی به به، آقا -

 :ستادیا شی بلند شد و روبرو شی از جا فراز

 انفر؟ یک  ی آقا هیچ ی مالقات برا نیا -
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ا  دانستیم ها  "انفریک"  نیپشت  است...    ی قصد  شیگفتن 

 ....آمد  یاست که اصال به مزاقش خوش نم ییا هیکنا

  :را زد یحرف اصل هیحاش یب

 االن بدازمت بازداشگاه؟ نیهم تونمیم یدونیم -

  ...پوزخند زد حیسکوت کرد و در نگاه آرام مس فراز

  ...زندان یشی صرف نظر نکنم، منتقل م تمی اگر از شکا ای -

  :شد دهی کش ش یپوزخند او به چشم ها  ی از رو نگاهش

 که؟ یدونیم -

  :تکان داد و گفت ی سر فراز

  ح؟یمس لیبه چه دل -

را لمس    بشیبرد و آن جسم داخل ج  شی ها  بی داخل ج  دست

  ...کرد

  !ی که درست کرد ییها هی حاش لیبه دل -
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  ...دیرا عقب برد و خند سرش

  من؟ ه؟یحاش -

 هی مرد تک  نیا  یبه چ  “بهشت”چشمانش شد...    رهیخ  حیمس

  !سال؟ کی نی کرده بود در ا

خبر رو پخش کرده، دروغ گفته   نیکه ا  یمنبع  یبگ  ی خوایم -

  :دیفراز سر جلو کش ؟ی که تو خبرو بهشون رسوند

  ...اها حاال درست شد -

  :زد  یو لبخند کوچک  دیسرش را عقب کش دوباره

حاش - مس  هیمن  رسوندم!  رو  خبر  نکردم،  دندان   حیدرست 

  :هم چفت شد و او ادامه داد  ی رو  شیها

 ی زیبه من چ  دونست،یم  ی زیاز قبل چ   “بهشت”البته اگر   -

بود...   وفادار  ییزایچ  هینگفته  تووجودش    ی از  هنوز  تو  به 

  !هست
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رو  شدیم  کاش و  کند  را مشت  مقابلش    ی دستش  مرد  فک 

  :مالحظه دهانش را باز کرده بود یبکوبد که ب

  ...گفتی م دیشا رفتم،ی با ذهنش ور م  کمیالبته اگر  -

رو   نگاهش ن  حیمس  ی که  و  را بست  دهانش   شخند یبرگشت 

  !زد

  ن یدارم که از ا زه ی فراز، اونقدرم انگ یخودتو تو هچل انداخت -

  !نگذرم  ی که کرد  یغلط

روبرو  فراز خ  ستادیا  شیدوباره  چشمان  رهیو  به  که   یشد 

که   یداشت با گردن رتیکه مغا یخونسرد بود و ارام... چشمان

  .ترکاند  یداشت رگ م

البته بهتره باشگات رو هم منصرف    ،ینک  تی شکا  یتونینم -

  !ی انجام کار ی برا یکن

 :کج شد یبه سمت شی درهم رفت و لبها شی ها اخم

 هوم؟ کنم؟یلطفو در حقت م  نیمن ا یکن یچرا فکر م -
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فراز جه   یبرق ها  د،یکه در چشمان  تنگ   حیمس  ی چشم  را 

 :افتاد را خود فراز شکست نشانیکه ب یکرد... سکوت

  ی رو پر کنم از زندگ  ی خبر  ی تا یتمام سا  تونمی که م  یدونیم -

که تا آخر عمرت   ی ه؟ جور“بهشت”که ربطش به    یخصوص

 ؟ ینیرو به خودت نب ی باز  نیرنگ زم 

  :را جلو داد  شیلبها

 ...اد یب شی پ یمشکل “بهشت” ی البته دوست ندارم برا -

فشرده شد...   شی مشت ها  نیشلوارش ب   بیجسم داخل ج  آن

تا فراز را ادب کند و    شد یبند بود و نم   ش ی که دست و پا  ف یح

 ...ردی بگ شی پنجه ها  نیاش را ب قهی

نشست.... پوزخندش   حیمس  یعصب   ی چشم ها  ی فراز رو  نگاه

خطر   ی که چراغ ها  ی زیپررنگ تر شد و نگاهش براق تر... چ

 ...روشن کرد حیمس  ی را برا

 ...حاال میبگذر نیاز ا -
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از   بردیخورد... لذت م  یتاب  شیپاشنه پا  ی را گفت و رو  نیا

 ب یمشتش در ج   ی... از برجستگحیمس  ینگاه منتظر و عصب

د تاب  پا  ی رو  ی گریشلوارش...  و   ش ی پاشنه  جلو  خورد... 

 ...عقب

  :نفسش را ها کرد و گفت  حیمس

وک - با  قبلش  کن  لتیبهتره  ب  یهماهنگ  دردسر   شتری تا  تو 

 ...یوفتین

عقب گرد کند و از آن مرد و آن اتاق و آن شرکت   خواست

دور شود... قدم دوم را برنداشته بود که فراز برگ برنده اش را  

 :رو کرد  شیبرا

خودتم    ییزایچ  کی  یدونیم - که  سابقته  همسر  به  مربوط 

  !س؟ یو البته، اصال برات خوب ن یدونینم

ابروخواستیبود که م  یهمان  حیمس  جی گنگ و گ  نگاه   ش ی... 

  :باال رفت و کالم آخر را گفت
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  ن یزم  ی خوبه نه برا  تیخصوص  یزندگ  ی که نه برا  ی زیچ  کی -

 ..تیباز

و فرهام    حیبودم مس  دهی... آنطور که فهمدمینوش  ی گرید  جرعه

 ...کنند دیتائ  ایو   بیرا تکذ ی زیقرار نبود چ

از تاب و    وفتندیخبر ب  نیتا کم کم ا  رفتندیم  ش یهمانطور پ  

و مزه مزه کردم قهوه ام را... قطعا    دمینوش  ی گریتب... جرعه د

از فراز پخش شده، به کار و حرفه   گفتیم  حیکه مس  ی خبر  نیا

بلند   می. از جاگرفتی اش را م  قهی... حتما که  زندی اش لطمه م

 به  مانی.. زندگختمیر  نکیمانده فنجان را در س  یشدم و باق

عج  ها  یبیطور  ارامش  همان  از  بود...  شده  که    ییآرام 

سراغ فراز رفته    ح یمس  گفتیکه م  یی... از همان هادمی ترسیم

 ...فعال خوردیگذشته غلت م ی است و ال به ال 

و لرزشش مرا به سمتش کشاند...فرهام بود و    د یام لرز  یگوش

 نوشته میجمله برا کیدر 
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رد س  "نجا یا  ایب  "بود    ر  نهیقلبم  بازختیفرو  باز  نکند    ی ... 

 راه افتاده بود؟ دیجد

هفته   کیراندم که    ییو به سمت خانه ا  دمیرا پوش  میها  لباس

  ...پا به داخلش نگذاشته بودم

گشاد شد... زنگ در را    میو چشم ها  دمیرا د  حیمس  نیماش

باز شد و تقر به   دم یدو  بایفشردم و در هم به همان سرعت 

خاموش   یشد... جر و بحث  زیت  میا... گوش هی سمت در ورود 

 ...و پدرش حیمس نیبود... ب

 ...سالم -

 : جلوآمد باخانومیبرگشت و نگاهم کردند... ز شانیسرها

 !ی خوش اومد  زم،یسالم عز -

باال    ییپراخم از من به فرهام برگشت و او شانه ا  حیمس  نگاه

 ...آن جمع بود  نِینداخت... فرهام آرام تر

 .حی من مسگوش کن به حرف  -
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 .بود که در لحنش التماس بود یحاج

 !نبود یسیاز ع ی دور خانه گشت، خبر نگاهم

 :دی حوصله دست به پشت گردنش کش یب حیمس

 .مامان نجایا ی کشوندیمنو م دینبا -

ابروها  ی را رو  شی چشم ها  باخانوم یز را باال    ش یهم فشرد و 

فهم حاج  دمیداد...  ز  یکه  دامن  به  تا   بای دست  است  شده 

... نگاهم  ندینداشت را بب  دنشی به د  یلیتما  چیرا که ه   یحیمس

 .گشت نشانینگران ب

  !دونمیاشتباه کردم... م -

  :از جا پراندش یحاج زمزمه

اشتباه کرد - باورای معلومه که  زندگ  ی !  منو   ییمارو،  مامان 

  !ی خراب کرد
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گم شد و تک سرفه   شیخراش گلو  ن یآخر جمله اش ب  فعل

 دمی را گرفت... شن  باخانومیزد... فرهام جلو آمد و دست ز  ییا

  :که گفت

  ...اطیتوح میما بر ایب -

  د ی که فرهام دستش را کش  ندازدیباال ب  ی خواست سر  باخانومیز

  :و گفت

 .شما ی منه، نه جا ی بحث نه جا نیتو ا -

  :کرد نگاهم

 ...ایشما هم ب -

 حیبود و مس  دهی پر  یبه آن دو نگاهم کردم... رنگ حاج  دوباره

مس بود...  کرده  حفظ  را  که    یعصب  ی آنقدر  حیگاردش  بود 

سر پدرش خراب شود... بحثشان آرام گرفته بود و    دمی ترسیم

  ش ی را برا  حاتشی را آرام کند و توج  ح یمس  خواستی م  یحاج

 .کند فیرد
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  رگوشش یکشاند، ز  رونیدستم را گرفت و من را هم ب  فرهام

 :گفتم

  ام؟یب یچرا گفت -

  ...قرار قدم رو رفت یاز ما فاصله گرفت و ب  یکم باخانومیز

  !یسکته کرد، کنارش باش تی از عصبان ح یکه اگه مس -

  کجاست؟ یسیع -

  :را رو به آسمان گرفت و چانه باال داد سرش

 ش یدورم سر اون نما  کینشه، که دوباره    داشیدعا کن پ -

 م یدار

آرامش    نی... اگذشتیدر سرش چه م  دانمیبود... نم  خونسرد

  .بود ب یو عج بیغر ی ادیاوضاع ز نیا ی برا

  گه؟ی م یچ یحاج -

  :کرد و برندازم کرد شیها  بیدر ج  دست
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 !یچیه -

ب  نهیاز س  نفس  باخانومیکه ز  ی جور   رلب،یداد و ز  رونیاش 

  :نشنود، ادامه داد

  !بگه یکه چ  دونهیانگار نم ...“بهشت” گهینم یچی واقعا ه -

 کنه؟ یرو اروم م  حیپس چرا داره مس -

  :شد زی ر شی بود و او چشم ها یعصب  لحنم

  ...ستیخونه با خودشونم مشخص ن نیا  ی ادما فیتکل -

  !دمی فهمینم  یچیه  شی حرف ها از

  ؟یو باز سکوت کن یهست که بدون ی ز ی، چ“بهشت” -

درون    ی تا آن دلخور  دیتا بفهمشش... طول کش  دیکش  طول

  :ختیر میبه صدا میرا هضم کنم! غم از چشم ها  شیصدا

  ...دونم یبخدا نم -
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ز  ی رو  دست به  دوباره  و  کرد...   باخانومیصورتش کشد  نگاه 

در    ی هست اال صحبت ها  ییمطمعن شد که او حواسش هرجا

  :من و او که گفت یگوش

 .ینه حاج باخانومیبهم... نه ز گهینم یچ یه  چکسیه -

 :خورد   یچشمانم تکان سخت  شی پ  شیگلو  بی کرد و س  یمکث

که به    یمارستانیتا پرس و جو کنه برام، ب  روی فرستادم کس -

... انگار من اصال اونجا “بهشت”نداره    یمدارک  چی اومدم... ه  ایدن

 ...ایدن  نیتو ا ومدمین

برا  ی رو  پلک فشرد...  از  شیهم  صحبت  بود   ن ی ا  سخت 

  :موضوع 

چقدر   یحاج  دونه،ی... خدا می ز ی هست نه چ  ی نه اسم مادر -

 !هیبه چ یخرج کرده تا من نفهمم چ

کامل...    یحس  ی ... بی گرید  چیداشت و نه ه   ینه نفرت   شیصدا

م کوچه صحبت  داخل  مردِ  درمورد  داشت  که  نه    کردیانکار 
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هو  ی مرد سالها  و  بود  پدرش  مخف  تشیکه  بود   یرا  کرده 

 .گفتینم ی زی وحاالهم چ

  ؟ی حرف زد یبا خود حاج -

  :گفت  رلبی نشست و او ز مانیرو باخانومیز نگاه

  !دهشنون خورده ی که رو هیچه مهر نیا دونمینم -

  !باشن اوردهیسرهم ن ییبال نیفرهام، برو تو... بب -

او را    ی... من حترودیاز حال م  باخانوم ی کردم هر آن ز  احساس

نم  درک  هم  را  احساساتش  سه  کردمیو  هر  در  زنگ  صدا   !

 .کرد  دینفرمان را از جا پراند و رنگم را سف

  اومد؟ یسیع -

  دن یفرستاد و در را باز کرد... د  رونینفسش را محکم ب  فرهام 

 .و بعد چهره اش آرامم کرد اهیچادر س 

 .نباشد  یسیباشد فقط ع خواستیم  یهرکس
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   .سالم خانوم -

درهم   خانومبایز اخم  و  گذاشت  غنچه  کتف  پشت  دست 

  :دیکش

ها  میبر - چشم  ز  م یداخل.  و  شد  کشاند   باخانومی باز  را  او 

  .داخل... پشت سرش رفتم 

 !غنچه اومده -

 رونیرا ساکت کرد. نفسم را ب  ح یو مس  یحرفش حاج  نیهم

 ...را گرفت و پله هارا باال رفت شیرو  یدادم و حاج

شده   خیم  شیپاها  ییرایوسط پذ  یهمانطور مات و عصب  حیمس

سر  فرهام  تنها   ی بود.  حاال  و  رفت  اتاقش  به  و  داد  تکان 

بود  نیحاضر او  و  من  امیجمع،  رابطه  م  یی...   خواستم یکه 

 ...و درهم شکسته بود   ختهی ر شی درستش کنم بدجور آجرها

  ؟یخوب -
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و نگاهم کرد... چشمانش خسته بود... درمانده   باال امد   سرش

  ...بود

  !خوبم -

نبود! پشت    زمزمه  او خوب  کنارم گذشت...  از  و  را کرد  اش 

و    دیکش  شیموها  نیسرش راه افتادم و در را بستم. دست ب

  :گفت

  !دوست نداشتم باهاش هم کالم شم -

تخت نشست و   ی داد... رو رونیب شی ها هیو هوا را از ر ستادیا

پا را  ها  ن ییسرش  لغت  تمام  رفتم..  کنارش  ته    میانداخت... 

و نگاهم    د یبه او؟ سرش چرخ  گفتمی م  دیبود... چه با  دهیکش

  ؟“بهشت” -. گذردی چه در چشمانش م دمینفهم نبار یکرد... ا

  :را تر کردم لبم
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نچرخ  - زبانم  چرا  بگو  دیبله؟  لبها“بهشت”جانِ    میتا   ش ی ؟ 

 ی چی! من امروز ه ستیدنبال چ  دمیفهمیهم بودند... نم  پیک

 ...! در هپروت بودم انگاردمیفهمیرا نم

  :و گفتم  دیبرخواست، نگاهم قد کش  شی را نزد و از جا  حرفش 

  ؟یبگ یخواست یم یچ -

  :و گفت دی را به تنش کش  کتش

  ؟یمونیبرم باشگاه، م دیبا -

  :سراند  بشیجاش را چنگ زد و در    یتکان دادم و او گوش  سر

 !دنبالت  امیبگو م ،ی برگرد یهروقت خواست  -

 !آوردم  نیماش -

  م یتکان داد و قبل از آنکه برود از جا  ی کرد و عاقبت سر  نگاهم

  :ستادمیا شیو جلورو  دمیپر

  ؟یخوب یمطمعن -
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ا  نگرانش و  بود  خوددار  او  اصال    ی خوددار   نیبودم...  من  را 

  !چرا بد باشم؟ -زد:  یارام شخندیدوست نداشتم.. ن

  :گرفت و او آرام گفت  یحالت ابرووانم

  !نیام، هم یفقط عصب -

و لغات    دمینگفته بود... خودم را کنار کش  میبرا  یدروغ  ظاهرا 

  :کردم  دای گمشده را پ

  .مواظب خودت باش -

آرام به   یو حالت از آن انقباض درامد شیکرد... شانه ها نگاهم

  :خفه بود شیخودش گرفت... صدا

  ...خونه این ریشب د -

ا  دیرا کش   رهی دستگ رو  رونیب  نباریو  صورتم   ی رفت... دست 

ب  دمیکش ازاتاق  رفتم...   رونیو  آشپزخانه  سمت  به  و  آمدم 

 ...گاز مشغول بود ی نبود و غنچه پا باخانومیز
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که   یخانواده بود... از زمان  نیاست غنچه در ا  ادمیکه    یزمان  از

  ی که اوهم پا به پا   دمی شنیاشنا شدم حرف غنچه را م   حیبا مس

کش  ی برا  باخانوم یز زحمت  از    دهیپسرها  کرده...  بزرگشان  و 

بود...    یخانه قدمتش طوالن  نی در ا  یکوچکتر بود ول  باخانومیز

 ...بود خودش ی خوب نگاهش کردم.. در حال و هوا

و    دیخانه گذاشت، او بود... د  ن یکه فرهام پا در ا  یزمان  قطعا

 نهیس  ی من دستش را رو  دنی... برگشت و با د دیو فهم   دیشن

  :را بست  شیاش گذاشت و چشمها

  !دخترجون  دمیترس -

  ...لبخندزدم

 !نبودم "خانوم" گرید نبار یا

  .خوامی معذرت م -

  :دی نال نیرفت و در همان ح  خچالی سمت

 .سوزه یبچه م  نیا ی برادلم  -
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واضح بود که هر آن بترکد... منظورش    ی آنقدر شیصدا  بغض

  ...سوختی م شیفرهام بود! من هم دلم برا "بچه"از 

  !تو دلشه ی چ سیارومه.. معلوم ن یلیخ -

ز  سرم تائ  ریرا  سر  تکان  با  را  حرفش  و  کردم...   دیانداختم 

را جبران    شیو فرهام جا  حیبرون گرا بود، مس  یسیهرچقدر ع

  ...کردندیم

  ادتونه؟یخونه شما  نیکه فرهام اومد تو ا ییموقع ا -

ماند و نگاهش مبهوت شد... مگفت که   شیآنطور سرجا  آنکه

  ..است  ادشیاست! خوب هم  ادشی

 ...ادمهی -

ا  شیصدا نم  فیخف  ییزمزمه  انگار   اد یبه    خواستیبود... 

خانه   نیا  ی به فضا  ی بد  طیهم شرا... حتما که ان موقع  اوردیب

شرا است...  بوده  ا  یطیحاکم  از  و    نیبدتر  جنجال  و  جار 
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حاج  یدلواپس با    یها...  و  هوو  کیآمد  از  ابایز  ی بچه،    ن ی! 

 ...ختیررا بهم    یخنث  شهیبد بود که غنچه هم  ی آنقدر  طیشرا

  ...ماندم و او درسکوت به کارش پرداخت  زیم  رهیخ من

  ه؟یم کمادر فرها دیدونیم -

 دانستیحرکت... م  ینه مبهوت ماند و نه ب  ندفعهی... ابرگشت

! د؟یتائ  ای ! چشم بست و باز کرد... پلک زد و  پرسمیرا م  نیکه ا

خانواده    نیاز ا  ی نبود که بداند... او عضو  دهمی ! بعدانستیاو م

بعد بود... سوال  ماس  ی شده  رو  یوقت   دیدر دهانم  را   شی که 

  :کرد ی اداوریمن،  ی خودش، برا ی برا رلبی برگرداند و ز

  !صبوره یلیخ بایز -

*** 

ب  یگوش باز  ن یرا  در  از    ی دستانش  آنکه  امکان  گرفت... 

و سراش بخورد  را ط  یبی دستانش سر  تهران  ز  یبام   اد یکند 

 ...شد زی بود... از دست راست به دست چپ داد و نگاهش ر
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شد    دهی کش  نییدستش ثابت ماند... نگاهش به پا  کیدر  یگوش

 ...سبز را لمس کرد کونیو انگشتش آ

  ح؟یالو؟ مس -

  ...نظرش به رقص درامد ی داد، جلو رون یکه ب ینفس

  بله؟ -

 حی اش در گوش مس  قیو نفس عم   دیرا شن   شی صدا  ”بهشت“

  ...نشست

  ؟ی دیچرا جواب تلفنمو نم ؟ییکجا -

 :درامد شیکرد و او صدا بشیدر ج  دست

  ح؟یمس یخوب -

 ...خوبم -

   ...خوبم -
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داد و او   رونیب  ش ی ها  هیاز ر  قی نفسش را عم   “بهشت”   دوباره

  :گفت

  ؟ی دیچرا نخواب -

 ی لبش آمد و صدا   ی رو  ی... لبخند کوچکنشانی افتاد ب  مکث

  :کرد تشی ثب “بهشت”

  وقت شب؟ نیا ییبخوابم؟ کجا ی نگرانت بودم! چجور -

ج  دستش از  بالتکل  رونیب  بیرا  بدنش  کنار  و   ف یکشاند 

  ...کرد شی رها

  !تنها باشم دیبا -

 :بود  یشاک شیصدا

  ؟یکن کاریکه چ یتنها باش -

  ...که فکر کنم -
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بفهمد کجا  نگفت باشد که  رفته که   ی تنها  اشتباه  را  راهش 

  ...کندی م دشیو گذشته، تهد “بهشت”فراز آنجور با 

تو اتاق تا    نیتو هال توام بش  رمیخونه، من م  ای خب... ب  لهیخ -

  !صبح فکر کن

  ...خنده نرمش بلند شد  ی صدا

  ...رونی ب رهینم یهوا سگو بزن نیتو ا ؟ی خندیم یچ ی برا -

  ...اش قهقه شد خنده

  حاال؟ رونمیب یدون یاز کجا م  -

  :را گوشه لبش نشاند  ی، لبخند کج“بهشت”  شخندین ی صدا

  !خونه  ایهوهو باد... ب ی از صدا -

پاشنه    ی او بود که لبخندش دندان نما شد... رو  ی دیلحن اک  از

  :و زمزمه کرد  دیآرام چرخ   شیپا

  !ام یبخواب... دارم م  ریبگ -
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  :کلمه را گفت کیتنها   “بهشت” و

 !دارم یب -

کشاند...   نش یرا سمت ماش  شی تماس را قطع کرد... قدم ها  و

  ش ی کنار  یبه صندل  د یشد... نگاهش کش  ر یدر را باز کرد و جاگ

  ...یشکل طوس یلیو آن شئ مستط 

*** 

  :را گرفتم ش یپالتو

  ؟ی کجا بود -

  :گرد شد می زد و جوابم را نداد... چشم ها  یکوچک لبخند

  بام؟ یرفت -

  :را دراورد و همانطور برهنه به سمت آشپزخانه رفت  راهنشیپ

  ...آره -
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نشست... قرص و    زی لوله شد... قهوه ساز را زد و پشت م  میلبها

  :گذاشتم و گفتم ش ی آب را روبرو

  !ی بخور... سرما نخور -

  ...رشی باال امد... نگاهش نه دوستانه بود و نه غ سرش

  سرما بخورم؟ یترسیم -

  :به آن لحن سردش کردم و گفتم یکج دهان

م - از    ی بر  ینتون  ،یش  ضیمر  ترسمیآره...  اونوقت  سرکارت 

  ..میو بدبخت ش میوفتینون خوردن ب

ک  شیلبها نم  پی را  احتماال  کرد...  و   خواستی هم  پروام کند 

 .بخندد 

روبرو  میرو و  گرفتم  دهانش   شی را  در  را  قرص  نشستم... 

 ...دینفس سر کش کیگذاشت و آب را 

  !نجا ی اومد ا یسیع -
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  ...باال رفت شیباال امد و ابرو سرش

  داشت؟  کاریچ -

  :قهوه ساز از جا برخاستم ی صدا با

  ...باهات کار داشت -

  :گذاشتم شیو تلخ جلو ختمیر  شی را برا قهوه

  !ی زنگ زده جواب نداد یهرچ -

  ...دم یآره د  -.  دیرا داخل دهان کش  شیو لبها  دیرا نوش  قهوه

تا نوک زبانم آمد... دهان باز کردم و بستمش... ناراحت    حرف

ب   شد؟یم ا  نمانیدوباره  م  نیاز  تر  ها  شد؟یشکراب    ش ی اخم 

بله   داد؟یبه خوردم م  هیو کنا  رفتی درهم م جواب تمامشان 

  :خودسر و نفهمِ درونم دهانش را باز کرد “بهشت”بود که 

 ؟ی دی فرازو د -



Page 479 of 1307 

 

 م یدرهم نرفت... فکش هم سفت نشد! گوشه لبها  شیها  اخم

  ش ی لبها  کیکج شد... نگاهش باال آمد و فنجان را نزد  یبه سمت

  ...برد.. نگاهم سمت بخارها گشت

  !آره -

  :بخار به چشمانش نگاه کردم.. سکوت کردم و او گفت از

  بهت خبر داد؟ -

  !تفاوت بود یب لحنش

  !نه -

  :کرد میتماشا نهیرا باال داد و دست به س   شیابرو

 پس؟  ی د یاز کجا فهم  -

ول  یآرام  لبخند نبودم    یزدم،  موفق  لحنم  کردن  آرام  در 

  ...انگار

  ح؟یمس شناسمیمن تورو نم -
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  :ام شد و گفتم رهیخ

  ؟ی دیفهم زیچ -

رو  شی ها  دست از  و    نه یس  ی را  برد  فنجان  سمت  به  اش 

  !دشینوش

  !آره -

  :هم فشردم... کالمم کالفه بود ی را رو میها چشم

  خب؟ -

  کار اون نباشه؟  ی دوست دار -

وقت  ادمی بود که  مس  یرفته  باشد،  فراز وسط  تا چه   حیاسم 

 .تلخ و آزاردهنده باشد تواندی اندازه م

  نست دویم  یاون نگفته، چون نه من گفتم نه کس  دونمیم -

  !... مگر از اسمون بهش نازل شده باشهانویجر نیا

  :و گفت دی پشت گردنش کش دست
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 !پس بهش نازل شده حتما -

حرکت ماندم... کم کم ابروانم درهم   ینگاهم گشاد شد و ب !

  :شد و مبهوت لب زدم دهیکش

  اون خبر رو پخش کرده؟ -

  ...سرد شد و لحنش به مراتب بدتر چشمانش

 ...آره -

فهم  کنکاش رفتارش...  در  منتشر   دمیکردم  به  بحثشان  که 

که به ذهنم   ی کردن خبر بسنده نکرده است... پس زدم افکار 

  :هجوم آورد و گفتم

 .دونمیواقعا نم -

  :حرفم آمد انیرا کنار زد و م فنجان

  !ی ... گفت که تو نگفتدونمیم -
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خورد. بدجنس شدم و    نیباال رفت و گوشه چشمانم چ  میابرو

 :گفتم

 ؟ ی باور کرد -

  ی جواب چیکه گمان کردم، از او ه یام شد... آنقدر طوالن ره یخ

  ا ی بود و    یعصب  ایلب فشرد...    ی ... لب رودیبه من نخواهد رس

  ش ی چشمانش حصار بکشد، رفتارها  نیکالفه! او هرچقدرم که ب

 ...دادشیرا که من از بَرَم، لو م

بگم که حرفشو باورم    دیکه از فراز دارم با  یبا توجه به شناخت -

 !کردم 

بلند شد و فنجانش را   ش یمحو شد و او از جا م یاز لبها  لبخند

 م یشانه ها  ی گذاشت. پشت سرم آمد و دست رو  نکیدر س

ها گونه  مماس  و صورتش  شد  نفسش   میگذاشت. خم  شد. 

 ...افتاد  انیبه جر رشانیرا نوازش کرد و خون ز میگونه ها
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حرف  یتکان نه  هم  او  و  حرکت  ینخوردم  نه  و  ... یزد 

  ا ی ندیچ یدارد کلمات را در ذهنش م دانستمی... نمدمشیدینم

را گرفته است... مورد دورم    شیکند و غرور جلو   ی کار  خواهدیم

 !دوست داشتم شتریرا ب

  :گفت  رگوشمیداد و ز  هیرا زاو سرش

منو، احساسات منو با فراز امتحان نکن    تیصبر منو، شخص -

 !“بهشت”

  یی شانه ها  ی را گفت و کمر صاف کرد و دستش را از رو  نیا

حس و   یکه از گرما به سوزش افتاده بودند، برداشت و منِ ب

 .حال را رها کرد و آشپزخانه را ترک کرد

*** 

گوش و شانه   نی را ب  یو گوش  ختمیر  ییهارا در لباس شو  لباس

 :شتمام نگه دا

  ؟ییکجا -
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  :و گفت  دمیرا شن ینیبوق ماش  ی صدا

  ..گردمی برم نیاز تمر -

  !بود یدور از هر تنش شیصدا

  فرهام؟ ی ریخونه خودت م -

  .آره -

  :را به دست گرفتم یرا بستم و گوش ییلباسشو در

 ؟یخونه حاج  ی رینم گهید -

را درهم برد... بازهم جوابش تک کلمه    میو اخم ها  دیکش   یآه

  :بود ییا

  !نه -

  !برا چه دانستمیم

  :مبل نشستم و کلمات را مزه مزه کردم ی رو

  خبر از کجا درومده؟ نیا یدونیم -
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  :بود زی ... لحنش استفهام آممی گو یکدوم خبر را م دانستیم

  !نه -

  ...کج شد ،یبه لبخند کج میلبها

  نگفته بهت؟ حیمس -

 :گفت بازهم

  !نه- 

  ...بود  کنجکاو

کشانده!    ی را به کنار  ن یکرد و فکر کردم که حتما ماش  یسکوت

  :نرفتم و گفتم هیحاش

  !فراز گفته  -

 رونی که شوکه شده است... نفسم را با شتاب ب  گفتیم  سکوتش

  :گفت یدر گوش  جیدادم و او گ

  !فراز؟ -
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من و   یزندگ  ی خبر داشت از چالش ها   شیآره! او کم و ب  -

  ...حیمس

  ؟یتو که نگفت -

دادم و سقف را خوب نگاه کردم... دنبال    ه یتک  ی را به پشت  سرم

  !گشتمی همان ترک م

  !نه، نگفتم -

  ...و اوهم باور کرد "گفتم ”نه قاطع

  ده؟یاز کجا فهم  -

کردم... ترک ها    دایو ترک را پ   دمیگردنم کش  ی را رو  دست

 !شدندی م  ادیداشتند ز

  :کرد تکرار

  ؟“بهشت” دهیاز کجا فهم  -
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م  یب بود...  دق  دانستمیقرار  گذشته...  چه  و  شده   ق یچه 

  :! اما زمزمه کردمدانستمیم

 ...دونمینم -

*** 

را قطع   شماره و تماس  بوق صبر کرد  تا دو  را لمس کرد و 

شد... باران تندتر    اده ی پ  ن یباز شد و از ماش  مهیکرد... در کافه ن

گرفت و خودش را به سرعت داخل   ری شده بود... سرش را ز

  !کافه کشاند

  !در را چفت کرد اس یخود ال نبار یشد ا داخل

  .سالم -

  :تکان داد ی سر

  سالم. اومده؟ -

نکنه فکر    -:  ییبه گوشه ا  دشیرا گرفت و کش  حیمس   ی بازو

  ...ی کرد
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 ختهیهم اندازه فرهام بهم ر  اسیرا نگاه کرد... ال  اسیال  خوب

ال  ی بود! همانقدر باشد و بفهمد که  ب  یاسیکه مشهود   یکه 

  ...است   ختهیماجرا است هم، بهم ر نیا نیربط تر

  !نه -

  !داد رونی ب قیچشم فشرد و بازدمش را عم اسیال

  اد؟یم  شیپ یبرات مشکل -

  :را باز کرد  شی ها چشم

  !گذرهی م ی! نگرانم که تو سر تو چمعلومه که نه -

 :را آهسته کرد و گفت  شیرا در تنش دراورد و صدا  پالتواش

م - نم  خواستمیفقط  بزنم.  حرف    میمستق  خواستمیباهاش 

ال کنم!  دعوتش  پشت   ی سر  اسیخودم  دست  و  داد  تکان 

  :کتفش گذاشت

  ...دمیفهم -
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  :را گرداند و گفت نگاهش

  :به جلو هولش داد یابرو باال داد و کم ست؟یگارسونت ن -

  !بهتره مینه،خودمون سه تا باش -

 ی و موها  یمشک  یرفت... باران  زها ی زد و به سمت م  ی لبخند

قدم    ی ... با صدادیشده اش را د  ختهیر  رونیروشن از پشت ب

  :تاب داد و گفت یاو گردن ش،یها

خودت    ی اوضاع مجبور  ن یبا ا  اس،ی ال  هیدیبارون شد  یلیخ -

  ...میبرسون

باال    ش یابروها  حیمس   دنیلبخند سرش را چرخاند که با د  با

  :باز شد شیرفت و چشم ها 

  ح؟یمس -

  :برخاست شی زد و او از جا  لبخند

  :برندازش کرد نیسالم... لبخند زد و ناژ -
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  ...نجا یا ی ایب  کردمیفکر نم -

  !شد ییهوی -

 ...اس یگاه براقش را داد به الن نینشستند و ناژ شانیهردو

  اد؟یقراره ب حیمس یدونستیم -

  :و گفت دیخند اسیال

  !دادم یکه تورو راه نم ادیقراره ب حیمس دونستم یاگه م -

  :گفت  شیخنده ها  انیو م  دیخند

 !ناکس -

  :زد و گفت یچشمک اسیال

  :را جلو داد ش ی لبها نیناژ د؟یخوریم یچ -

  !؟یکن ییرایتو قراره پذ -

  :را از هم باز کرد و گفت شی ها دست

  ؟ینیب ی م نجایرو ا ییا  گهیشخص د -
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  :گفت حیبه گردنش داد و مس یناز تاب باز

  !لطفا اریقهوه تلخ برام ب -

  ...با او تنها باشد  خواهدیم حی را گرفت که مس نی هم نیناژ

  :و گفت  دیآن دو چرخ نیب نگاهش

  !من هنوز قهوه ام مونده -

  ن یزوم چشمان سبز ناژ  حیسر تکان داد و رفت. نگاه مس  اسیال

  :شد

  چه خبر؟ -

  :باال انداخت ییا شانه

  :دی باال پر شیکم کم! ابرو رمی دارم م -

  !شه؟ یهم ی برا -

 :زد   شخندیدور فنجانش حلقه شد و ن  دستش

  انفر؟یک  ی اقا شهیدلت برام تنگ م -
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  :زد ی گرید  شخندین نیو ناژ دیگلو خند در

  ...نه -

  !دارم  یکار واجب گردم،یو برم  رمی روزه م 45

  قصدت موندنه؟ -

  :کرد حیمس  رهی را خ شی و چشم ها دیلبش را گز گوشه

 !داره  ایبه چ یگفتم که بستگ -

 ...دیبازهم خند حیمس

  تو چه خبر؟ -

  :داد و گفت هیاش تک  یباال آمد. به صندل حیمس نگاه

  ...کارم ری منم درگ -

گذاشت و با دستش    زیم  ی آمد و فنجان قهوه اش را رو  اسیال

  :را نشان داد و گفت ییجا

  !دی صدام بزن  د،یخواست ی زی کار دارم... چ -
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  ...آرام زد  ی لبخند نیسر تکان داد و ناژ حیمس

  !خوبه؟ ”بهشت”-

 ...خوبه -

  .لبانش برد ک یفنجان را گرفت و نزد دسته

  :نگاه کرد و گفت نیناژ به

  ؟ی دیخبرارو د -

  ...درهم رفت  شیابروها نیو ناژ دیاش را نوش قهوه

  !واقعا شوکه شدم -

  خبرش؟  ایاز صحتش  -

ابرو  حیلحن مس  از ا  شیبود که  با تک خنده  و    یی باال رفت 

  :گفت

  ...از خبرش -

  ...دید نیرا در نگاه ناژ  دیترد
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  مگه صحت داره؟ -

لبخند    حیدر جمله اش بود که مس  زیتمسخر آم   ییخنده ا  تک

  :تکان داد  ی گذاشت و سر  زیم  ی را زد. فنجان را رو  ی بند  مین

  :آرام شد و گفت نی قطعا که نه! حالت صورت ناژ -

 !گره یم وی کی قهیها هر روز   هیحاش نیخب مشخصه! ا -

  :را کنار زد فنجان

  ...آره -

  :گرفت ی را به باز   شیاز موها ییمکث کرد و طره ا نیناژ

  نجا؟یمن و، به خاطر تو کشوند ا اس یال کنمیچرا حس م -

 .او به چشمانش داد  ی تفاوت نگاهش را از مو  ی حرکت و ب  یب

  !گه یحست درست م دیشا -

  ..سمت راستش باال داد  ی ابرو

  !؟ی چرا شخصا دعوتم نکرد ؟یچ ی خب... اونوقت برا -
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پش  شیپالتو  بیداخل ج   دست و  را   مانیبرد  شد... دستش 

  :و نگاهش کرد دی کش رونیب

 !نیناژ میداشت  یمن و تو گذشته مبهم -

  .شد حیمس  رهیخ  ی مو را ول کرد و جد دستش

  م؟یمن و تو چرا جدا شد -

  :دی زد و سرش را جلو کش  یآرام  شخندین نیناژ

  ؟یزنت باش  شیپ  دیتو االن نبا -

اما لبخند زد و دهان باز کرد که تقه    د،ییهم سا  ی رو  دندان

  ...د یچرخ  نیآمد و سر ناژ اسیبه در کافه خورد... ال ییا

 اد؟ یقرار بود ب یکس -

.. دی چیدر کافه پ   ف یضع  ییسر تکان داد و صدا  ح یجواب مس  در

درهم رفت و در    شیکه اخم ها  دی شن  اسیو ال  دینشن  حیمس

باز نشست و   مهیدرِ ن  ی رو  ییکافه را باز کرد... دست زنانه ا
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ناژ  حیمس  ی هولش داد و داخل آمد... نگاهش صاف رو   ن ی و 

 :کوچک و ارام زد ی نشست و لبخند 

 ...سالم -

  ز ی چ  کی  “بهشت”جا خورده نگاهش کرد... از نگاه آرام    حیمس

فهم م  دیرا  او  ناژ  دانستیکه  با  کافه  در  است  که   ینیقرار 

 !است روبرو شود حیمس  ی روبرو

*** 

هم   میبود... لبها  ی لبخند  شیرو  میمحکم بود... لبها  میها  قدم

مات  شهیبرخالف هم  و  بود  نشده  تکه   شیرو  کیخشک  تکه 

مس نگاه  بود...  ند  حینشده  خ  دی را  و  روبرو  رهی گرفتم   م یزنِ 

بلند شد... در پس  نگاهش آن بهت را دوست    ش یشدم... از جا

سرش شروع   داخلزن و آن افکار    نیداشتم... من تازه کارم با ا

 !شده بود

 ...سالم -
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آورد و من    شی را گفتم و لبخندم را وسعت دادم... دست پ  نیا

بود... سرم را کج   فی هم ضع  شیرا فشردم... صدا  شیدست ها

دادم و غرورم را با چنگ و دندان حفظ  حیکردم و نگاه به مس

 :کردم

 !داخل امیگفتم ب د،یطول کش ادیکارت ز -

رنگ  من آن   ینگاه  یآن  داشتم...  دوست  را  شد  عوض  که 

 حی ... چشمش دنبال مس دیپر  یکه پلکش کم  ییها  یسبزرنگ

  بود؟

 !خوانده بود  کور

 ح یبه گردش درامد... اما مس  نمانیبنگاهش مات شد و    اسیال

 :بلند شد و پالتواش را به دست گرفت شی از جا

 ...کم کم ومدمیداشتم م -

  ز ی را رها کردم... پشت م  نیالجان ناژ  ی زدم و دست ها  لبخند

... آنهاهم  دمیکش  میرا جلورو  حی خورده مس  مهینشستم و قهوه ن
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... نگاهم  ردیبگ  یتماس  دیگفت که با  اسینشستند و ال  یبا مکث

  م یکه برا  ی کرده بود! آنقدر  داینشست... خودش را پ   نیناژ  ی رو

 ...ندیبنش نگاهمدندانش در   نیلبخند بزند و برق نگ

 ؟ ی جانم آورد “بهشت” یچرا زودتر نگفت -

چقدر به اسمم    "جان"زن هم    نیکه از زبان ا  م یگو  یم  بازهم

رو  حی... مسدیآ  ینم تماشا  ی نگاهش  کرد...   میمن نشست... 

 ...خوب نگاهش کردم

 :و گفتم  نینگفت و من سر برگرداندم به سمت ناژ  چیه  حیمس

 گذره؟ یخوش م رانیا -

 رون یرا ب  گارشی برد و پاکت س  فشیرا داخل ک  شیها  دست

که    ییناخن الک زده اش افتاد و ضربه ها  ی ... نگاهم رودیکش

 ...بکشاند رونیخل برا از دا  ی گاریتا س زدی به ته پاکت م

خ - چ   شتر یب   یلیآره...  اون  م  ی زیاز  فکرشو    ی ول  کردم یکه 

  ...خب
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  ح ی ... قهوه سرد و تلخ مسدیکش  رونی را ب  گار یکرد و س  یمکث

  ...کشدیرا درهم م میاخم ها

  !گردمیدارم برم  -

دادم... سکوت کرده بود و در    حیباال رفت... نگاه به مس  میابرو

ام بود! نگاهش گنگ بود و من هم حاال وقت حل   ره یسکوت خ

  !معادله داخل چشمانش را نداشتم

  !چقدر زود -

  :کرد و گفت   فشیدندان نما زد و دوباره دست در ک  ی لبخند

  !گردم یسفر کوتاهه، دوباره برم هی -

  د یکش  رونیتکان دادم... فندکش را ب  ی را پس زدم و سر  قهوه

ا مشک  نباریو  رو  یفندکش  خاص...  و  کار   شی بود   یکنده 

  ...داشت

اهیخاص  ی لیفندک خ - ه   ن ی!  ا  چوقتیمدلو  .. دمیند  رانیتو 

 ...دمیتو امارات د ی چند بار
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  ن ینگاهم کرد... همان که نگ  می باال آمد و مستق  یضربت  سرش

 گفت یننشست، م  دگانمیکش آمده اش در د  ی دندانش، لب ها 

  دا یداخل نگاهش را شد یکه راه را درست آمده ام... آن ناآرام

 ...دمی پسندیم

نم  میتماشا  ج یگ  حیمس او  کرد...  درهم  اخم  و    د ی فهمیکرد 

  !دی... فهمدیمنظورم را! آنکه با

  واقعا؟ -

  ی زدم و پلک رو  شخندیلرزان نبود... ن  شیتصورم صدا  برخالف

  !هم گذاشتم 

  ...قابل نداره -

 - :نگاه کردم و گفتم حیمس به

  ...ادی نم ادیکارم ز به

  !ستیرساندمش که منظورم چ و

 کم کم؟ میبر -
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  خته ی اش ر  یشانیپ  ی نمناکش رو  ی محکم بود و موها  فکش

 ...بود

  !میبر -

 .پرتاب شدند  رونیبا کالمش هردو به ب  نفسش

  !بلند شدم میجا از

  ...یراست -

لوله شده و سرخش نظر    ی داد و لب ها  رونیرا از حلقش ب  دود

را نگاه نکنم   حی تا مس  دمی من را هم جلب کرد... با خودم جنگ

  ..رمیو خط نگاهش را نگ

  !رم یبگ یمهمون خواستمی قبل رفتنم م  -

تا تنها    دادیپا به پا شد... داشت جان م  حیباال رفت و مس  میابرو

 !میشو

  :و گفتتکاند  حیرا در ظرف فنجان مس  گاریس خاکستر 
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م  - جبران دیاریب  ف یتشر  شمیخوشحال  که  درسته   ...

  !شهیزحماتتون نم

و نگاهش   دیجبران کند؟! خند  میرا برا یآن مهمان خواستیم

  :پشت سرم را نشانه گرفت

دعوتم جا نداره... مجبورم   ستی البته خونه خودمم اندازه ل  -

 !رمی رو قرض بگ  اسیال ی از ملک و امالک ها یکی

. لبخند آرام و محو به لب داشت و دمیرا د  اسیو ال   دمیچرخ

 !تکان داد... اوهم از حضورم شوکه بود ی سر

 ...د یشبو کنار ما باش کی شمیخوشحال م -

دعوتش را؟ با کمال   کردمیسکوت کرده بود... قبول م  حیمس

 !لیم

کوب  لبخند پلک  تنها  و  رو  دمیزدم  ناژ  ی به  را    ن یهم. دست 

. باران میآمد  رونیرا... از کافه ب   س ایفشردم و بعدش دست ال
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 ده یشب را به صبح نرس  دمیشدت گرفته بود که ترس  ی آنقدر

 !فتدیراه ب لیس

مالش دادم.    ی بخار   ی را جلو  می کردم و دست ها  ادی را ز  ی بخار

زبانم   ی . نشد تا جلوکردینگاه م  شیاو در سکوت به به روبرو

 :رمی را بگ

  نتونو؟یری خراب کردم بحث ش -

شده    ک یبهم نزد  ش یو نگاهم کرد... حاال ابروها  دی چرخ  سرش

  ...بود

 بهت گفت؟ یک -

  :زدم  شخندیرا باال دادم و ن میابرو

... لبانم صاف شد و  زمیعز  ریزنانه رو دست کم نگ ی حس ها -

  :نشست شی واسطه رو ینگاهم ب

  !حی مس میداشت ی ما قول و قرار  -

  :داد و گفت رون ی را ب نفسش
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  !نزدم رشیمن ز -

  ...کافه نیتو ا  نیتو و ناژ -

با قدرت رو  مکث که حاال خشک    یی لبها  ی کردم و پوزخند 

  :شده بودند نشست

  ن یبودم، بازم نظرت هم  نجایمنم اگه با دوست پسر سابقم ا -

  !بود؟

 ...نگفت و تنها نگاهم کرد چیه

شده   دهیدر  نمانیپرده احترام ب  کهکردم یم  درک  شتریب  حاال

 !ما  میتکه تکه اش کرداست... 

با   ؟یفهمیم  ،یکن یکه زنتمو خرد م  یمن  ی کارت دار  نیبا ا -

 نو ی از من! ا  ی! تعهد خواستیکنیم  ن یبهم توه  ی کارات دار  نیا

 چته؟  گهیخودت د ؟یمتوجه

بود... از ترس   دهیخون کش  شی... چشم هادیرا جلو کش  سرش

 :دی را سفت چسب  میو او بازو دمیبود که خودم را عقب کش
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  ان؟یخانوم صراف ی کرد کاریپس تو چ کنم؟یمن خوردت م  -

 !کوتاه شد زبانم

  :شد. لب تر کردم و آرام گفتم یطوالن سکوتمان

  ؟یکن یتالف  ی خوایم -

  !نه -

  !و قاطع بود عیسر

که من   یدونیکه روبروش نشستم! تو نم  شدیچ   یدونیتو نم -

 .یدونینم یچی ! همیدنبال چ 

باال رفته بود و دوباره کالم اخرش خش برداشته    یکم  شیصدا

  :را گرفته بود می سفت بازو شی بود... پنجه ها

باشه    گهید  یکی   شی که دلم پ   ستم یشرف ن   یب   ی من اونقدر -

 ؟یفهمی ! مگهید یزندگ  کیو خودم تو 
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... او ناراحت بود... دی ایمشت شد تا لرزشش به چشم او ن  دستم

 !مثل روز روشن بود میبرا نیمن! ا ییا کدفعهیاز حضور 

 تو نکنه؟  ی هندوستان نکرد؟ چرا برا ادی لمیمگه من ف -

کرد... نگاهش از چشم چپم به راست    یاو سکوت طوالن  حاال

  ی زی چ  ... دهان باز کردم کهدادی ! جواب نمدیچرخی رفت و م  یم

... دمیرا د  نیناژ  یچرم مشک  ی که از گوشه چشم پالتو   میبگو

 میخودمان که در جدال بود  ی زد و نگاه او را رو   یسرم چرخ

... لبخند زندیلبخند م  میبرا  حیشکار کردم... دور از چشم مس 

 !پوزخند؟ م یبهتر است بگو ای شخند؟ین ای

  ...دمیو من در گلو نال  کردیم نگاه

 !کردم  خراب

  شی داشت و خارج از تهران... قبل از آنکه برا  ی باز   حیمس  بازهم

صبحانه بگذارم و ساکش را ببندم... خودش رفته بود... دوباره  

من و مبل   نیگرفتن ها شروع شده بود! دوباره فرق ب  دهیناد
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بود... منتظر   میخانه ام درهم گم شده بود...  نگاهم به گوش 

بزند و دعوتم کند... زنگ    گبودم... زن  نیناژ  ی شماره ها   ف یرد

 ...بدهد لمیخودم را تحو  ی بزند و حرف ها 

در    یشکمم قالب کردم و فکر کردم مهمان  ی را رو  میها  دست

ال   یکیکدام   است؟ قطعا که خارج از شهرش!    اسیاز امالک 

جذب مخاطب سرک   ی که برا  کار یبودند از مردم ب  ی آنها فرار

 ...شان یخصوص  یداخل زندگ کشدندیم

رفتم.. بازهم    می بلند شدم و به سمت کمد لباس ها  م یجا  از

در آن خانه بود... فکر کردم چه بپوشم؟    میاز لباس ها  یمین

ساده به تن   یراهن یپ  ایبپوشم    یکوتاه؟ ماکس  ایبلند    راهنیپ

صاف   ایکنم؟    شانیشانه رها  ی را فر کنم و رو   میبکشم؟! موها

 جمعشان کنم؟ 

 !مات؟ ایباشد  نی اش ت؟یال ایباشد  ره یت  شمیآرا

 بزنم؟ شانیبه رو نی شا ایرا سرخِ مات کنم  میلبها
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من به    رفتمیزدم و سرم را تکان تکان دادم... اصال م  شخندین

 !؟یآن مهمان

ها  نیب  دست چدمیکش  میلباس  بخور  زی...  نداشتم   ی بدرد 

 رونی... از اتاق بدمیخری و م  گشتمیم  دی... آن جا هم... بانجایا

چا و  سرک  ی آمدم  و  زدم...  را  اسکر  یساز  ام   یگوش  نیبه 

 !نبود از دعوت ی ... خبردمیکش

کش   نیبرف خجالت  من  و  بود  زده  کل  دمیزنگ  به  را  او   ...

گوش بودم!  کرده  ا  یفراموش  منتظر  و  برداشتم  تا    ستادمیرا 

  ...جواب دهد نیبرف

  !سالم -

 !به مراتب بهتر از دفعات قبل بود شیزدم... صدا  لبخندم

 :و گفتم   دمیخند

  رفت؟- 

  :اش بلند شد قهقه
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  !تابلوئه؟ نقدریا -

  :دمیخند بازهم

بخدا قسم   -آورد و گفت:    نییرا پا  شیبدبخت! صدا  رزنیپ -

  !کرد شی که پاشا راه دی کش  ییکرد! کار به جا رمیکه پ

  :گفت  شیخنده ها انیباال رفت و او م میابرو

  ؟ییدایچه خبر، کم پ  -

  :نگفتم و گفت ی زیچ

  خوبه؟ حیمس -

  ...بود ن یمحبوب دل برف حیام گرفت... مس خنده

  !خوبه -

  !بود دهی و شن  دهیخبر را د دانستمیم

  ؟ی با مامان و بابا حرف زد -
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فهم  میها  چشم و  شد  از    دمیگشاد  ام  مانده  عقب  چقدر 

  ...یهمچ

  !نه -

  :و او خنده اش گرفت  دمینال

  !هیازت شاک  دایبنظرم بهشون زنگ بزن... چون مامان شد -

  :و گفتم دمیرا گز لبم

  ان؟یدارن م -

 !آمدند ی... داشتند مدمیکش  یکرد و من آه سکوت

 ...آره -

کش  ی رو  دست جا  دمیدهانم  از  رو    میو  قدم  و  شدم  بلند 

  ...رفتم

  گه؟یچقدر د -

  .انینمونده ب ی زیکه گفتن... چ ی نجوریا -
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ازشان...   گرفتمی و آمار م  کردمیو صحبت م   گرفتمی تماس م  دیبا

  بردند یمن م  یاز زندگ   ییآمدند و بو  یبلبشو اگر آنها م  نیدر ا

 ...شدیم الیواو

 ست؟ ین ی از فراز که خبر -

چه   دانمیاوست که نم  رسریخبرها ز  ن یکه تمام ا  میگو  ینم

 !مرگش است 

 :را عوض کردم و گفتم بحث

 شد؟ یرفتن شما چ ی کارا -

 !“بهشت”فعال روهواست  -

را درهم برد...   می شد اخم ها  ختهی ر  ش یدر صدا  کباره یکه    یغم

در    کبار،ی گذشته  در  که  آنچه  برخالف  ها،  تر  قبل  برخالف 

کاش من هم تنها دغدغهه ام خروج  "ذهنم بود، در دل گفتم 

 "مملکت بود نیاز ا
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... از مادر  یکرد... از همچ  فیتعر  میبرا  نیو برفنگفتم    ی زیچ

دور از چشم...    ی ها   ی ... از مادر پاشا و عذارشی رهایپاشا و گ

 یا یبه دن دهد یساعت من را هول م کیو  دیگو  یم یاز همچ

ناژ از  دور  به  مس  نیخودش...  حاش  حیو  و  فرهام    ی ها  هیو 

 ....گرید

تا    شدیمانع نم  ی ز ی چ  نبارهم یبود و ا  حیمس  ی پنج باز   ساعت

را از گوشم   یآمد و گوش  یغاتیتبل   امیرا از دست بدهم... پ  ی باز

ام به  کنسل    حینبود... نکند مس  ی ! خبر نیناژ  دیفاصله دادم 

 کرده بود؟ 

  :گفتم  یگوش در

  د؟یخر  میبر ی ایم -

  ز یرا ر  شی را باال داده بود و چشم ها  شی کردم... ابرو  تصورش

 .کرده بود

  ؟یچ دیخر -
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  !یمهمون -

 ؟ یچ یمهمون -

! در واقع حوصله اش را  نیناژ  یمهمان  مینداشتم تا بگو  جرات

 !ندارم 

 !حیمس ی از همکارا یکی -

از کنکاش ها  ی صدا داد  نجاتم  و  آمد  م  ییپاشا   دانستم ی که 

 ...کشدیانتظارم را م

 :کرد و گفت یمکث

 ...میبر -

... تماس را قطع خواستشیزنگ خانه آمد و اوهم پاشا م  ی صدا

رو را  مانتو  ها  ی کردم...  کردم...   می شانه  باز  را  در  و  انداختم 

 دم یکارش را پسند  نیکارت دعوت را گرفتم و در را بستم... ا

 ...میدی و نپسن
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کشاندمش... جلد ساده و    رونی مبل نشستم و از کاور ب  ی رو

 !و من حیاهم ماند به اسم مسرنگش را کنار زدم و نگ یکرم

را آن دست خط نوشته   حیبود و اول اسم مس  سیدست نو  اسم

آمد... خنده ام    یاول م  دیبود... مگر اسم بانو که من باشم نبا

 !کارها؟  نیمن و از ا  ی گرفت... جلو

را رو  دعوت از جا  زیم  ی نامه   ی بلند شدم.. چا  میانداختم و 

 !هفت قل شده بود

  ن یراغب نبود! ا  حیو فکر کردم... مس  ختمیر  ی خودم چا   ی برا

بود... نه   اسیدر خانه ال  یمهمان  نی.... ادمیرا از رفتارش فهم

 !رفتمی... و من منیدر خانه ناژ

کردم و دوباره مزه   نشیری... شدم یام را نوش  ی از چا   ییا  جرعه

 ...مزه اش کردم 

باز مانده را بستم و    ی سمت اتاق خواب رفتم و در کمد ها  به

ام زد.... دوباره در کمد را باز کردم و پالتو    ینیب   ریز  گاریس  ی وب
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بود احتماال... مانتو   نیناژ  گاریس  یکشاندم... بو  رونیرا ب  حیمس

ج و  برداشتم  هم  را  خال  شیها  بی خودم  در    یرا  و  کردم 

را گشتم و دستم به    حیمس  ی ها  بیانداختمش... ج  ییلباسشو

... شیو نگاهم ماند به رو  دمشیکش  رونیسرد خورد... ب  ی فلز

 ...خانه ام ییرایپالتو را رها کردم و پا تند کردم به سمت پذ

  ی پتو مخف  ریتنه ام را ز  شترینکردم و ب  یدر آمد... حرکت  ی صدا

آنکه خودم را    ی هم فشردم... نه برا  ی را رو  میکردم.. چشم ها 

سردرد وامانده   ن یا  ی برا  ینیتسک  خواستمیبه خواب بزنم... م

 ...باشد

  :اسم را پچ زد یو خفه بود وقت ریز  شیصدا

  ...دم ی؟ آرام چرخ “بهشت” -

  !چراغو روشن کن -

ها  دیکش  طول چشم  شد...  روشن  المپ  و    میتا  فشردم  را 

 ستاده یا میبازشان کردم... اخم کرده بود و به تماشا
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  !بود

  !سالم -

  :را کنار گذاشت و گفت  ساکش

  ؟یخوب -

از نبض زدن    ی و همان کم  دمیرا در نگاهش د  ینگران  یکم

  ...کاست میها قهیشق

  ی با اخم  نبار یرا دراورد و دوباره نگاهم کرد... ا  راهنش ینه... پ -

  .شتریب

  چرا؟ -

 !سردرد دارم -

بلند شدم و در کمد را بستم... پالتو اش را شسته و    میجا  از

با همان چ  آماده بودم،  در ج  ی زی در کمد گذاشته    بش ی که 

 !چه اش شده دمیفهمیبودم... حاال م افتهی
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خودم قهوه   ی نگفت و من به سمت آشپزخانه رفتم و برا  ی زیچ

 ...فرستادم  نییگذاشتم و مسکن را گلو خشک پا

  شد؟ یچ نم،یبب وینشد باز -

همان بود که از   ی سردرد را بهانه کنم... برا  شدی... مبرنگشتم

  :گفتم حیدر توج

 ...سردرد داشتم  -

او خ  یرا پشت سرم حس کردم.. چرخ  حضورش و    رهی زدم 

  ...بدجور سرخاست دانستمی شد که حاال م یچشمان

  !میباخت -

 کردینم  ی ... او تمرکر نداشت... حتما که خوب هم بازدمی کش  آه

  :دمی... خندی باز نیدر زم 

 !بارم باخت، واسه تنوع خوبه کیبرد،  نهمهیا -

  ؟ی خوریم- کردم!  نیریزد و قهوه ام راش  یکوچک لبخند
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زدم... چرا   ی گری را تکان داد و من باز لبخند کوچک د  سرش

کشف نکرده بودند؟ من در حفظ ظاهر    ی گری باز  ی من را برا

 و قاشق گرداندم در   ختمی شک! دوباره شکر ر  یمانند نداشتم ب 

  ...فنجان

  !ی ریگ ی مزه اشو م ز،یشکر نر  نقدریا -

  ...دینوش یرا پر از آب کرده بود و م  یوانیل

  !ادیاز مزه زهره مارش خوشم نم -

آرام  چیو ه   دیخند برقرار بود...   نمانیب  ینگفت... امشب جو 

 ی! اصال چرا به فردا... به ساعتدی رسیجو به فردا نم  نیالبته که ا

فشردم تا    قهیشق  ی و دست رو  دمیقهوه را نوش!  دیرسیبعد نم

 ...موقع ام یآرام شود سردردِ ب

 !انیب خوانی مامان و بابا م -
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که اوهم    گفتیبه جلو م   شیشدن شانه ها  لیماندش و ما  ثابت

  ان یکه در معرض خطر ع  مانی  یانتظارش را نداشته! او از زندگ

 !ی گرید زیو من از چ  دیترسیشدن بود م

 ؟یک -

 .محتاط و ارام بود لحنش

 !زنمیفردا بهشون زنگ م -

ب  نفسش نگاه  رونیرا  و   یداد...  کردم  اش  برهنه  باالتنه  به 

 :گفتم

اونوقت از    ی خوری سرده، سرما م  یلیبپوش! هوا خ  ی زیبه چ -

 !میوفتینون خوردن م

  رلب ی... لبخند زدم و او زدمیپسندی خرناس مانندش را م  خنده

 :گفت

 !بچه پروو -
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  یی کنم آن دعوت نامه ا  یلش رفت و خواستم مخفدلم ما  ته

... کمر خم کردم و دست  کندیشبمان را خراب م   دانستمیکه م

شدم.. بالخره   الش یخیگذاشت... ب  ییرایجلو بردم که او پا به پذ

 که چه؟

حرف بزنم... ظاهرا من و   خواستمینشستم و اوهم کنارم! م  من

نمانده بود! نفس داخل دادم و   نمانیب  یحرف مشترک  چیاو ه

 :گفتم

 !د؟یشیقهرمان نم گهید -

 ی را خندان کرد... نگاهم رو  شی ام، چشم ها  انهیسوال ناش  نیا

بوسه    شانیوقت بود رو  یلیچروک گوشه چشمانش رفت... خ

 شده؟  داری عشق از خواب ب ایزنانه بود  زهی نزده بودم.. غر

 ی کرد... نگاهم رورا خندان    شی ام، چشم ها  انهیسوال ناش  نیا

بوسه    شانیوقت بود رو  یلیچروک گوشه چشمانش رفت... خ

 !شده؟  داری عشق از خواب ب ایزنانه بود  زهی نزده بودم.. غر
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  :را پشت مبل گذاشت  دستش

  !فصل انیهنوز مونده تا پا -

  :برگشت و اخم کرد می تکان دادم... نگاهش رو ی سر

  ..سردردت  -

  :حرفش رفتم انیم

 !بهترم -

از رو  د یطول کش  ی کم  نگاهش و بعدش    میتا  برداشته شود 

 ونیزیصفحه تلو  رهی داد و دوباره خ  رونیب  نهی نفسش را از س

 ...شد

توجه    ح ینگاه کردم و ان دعوت نامه... ظاهرا مس  زی م  ی رو  به

نداشت... خم شدم و دعوت نامه را برداشتم! نگاهش    شیرو  ییا

 .دیم رسدستانم را دنبال کرد و به چشمان

  !امروز آوردن -
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 ی به آن سمت   رفتی در هم رفت... او فکرش هم نم  شی ها  اخم

  ...ساده دعوت نامه داشته باشد یمهمان کیکه 

  :هست؟ کاورش را کنار زدم و گفتم یچ -

  !دعوت نامه -

  :شد که گفتم  یعاص نگاهش

 !نیناژ یمهمون -

  ...چشمانم به دعوت نامه نگاه کرد و برعکس از

  خب؟ -

  !کندیقبول نم دانستمیزدم... م شخند ین

  ...گهی خب نداره د -

  :تکان داد ی باال رفته ام نگاه کرد و سر ی لبخند و ابروها به

 !میرینم -
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جا  کالم به  اش  ن  ی قاطع  لبها  شخندیآنکه  از  بدزد،    میرا 

  ...شد ییتک خنده ابه   ل یوسعتش داد... آنقدر که تبد

 !رمیمن م یول ،ی ا ی ن ی تو مختار -

  ...تنگ شد شی ها چشم

  ؟ی ریکه م -

  :را جلو دادم و گفتم میلبها

 !نرفتم یوقته مهمون یلیاوهوم... خ -

 .دادم و براندازش کردم   رونیرا ب نفسم

 !مونمیخب تنهام نم ی... ولگذرهیبهم خوش نم ی ایتو اگه ن -

  نیجو خوب ب  دانستمیتعارفم را پوزخند زد... من که م  جواب

 !ما دوام نخواهد آورد

 !هم هست  اسیفرهام هست، ال یول -

 :هم گذاشت ی و پلک رو  دیکش شیداخل موها دست
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 !“بهشت”خستم  یلیمن خ -

 :باال دادم و لبخندم را خوردم شانه

 !یسرحال بش یمهمون نی... فکر کردم با ادونمیم -

 خوشحال بشم؟  نیناژ یبا مهمون دیچرا با -

سکوت کنم تا آرام شود... او مرا   یتندش باعث شد کم  لحن

زن کرده؟  فرض  مهمان  یچه  در  را   نیناژ  ی ها  س یگ  یکه 

آنکه قصدم خراب کردن   ایاندازم...    یو داد و هوار راه م  کشمیم

 !است؟ شیمهمان

 من  ،یکه قصدم خراب کردن بود... نه خراب کردن مهمان  البته

ب نبودم! من قصدم خراب کردن حالش    ی آنقدر هاهم  شرف 

 !بود

 زبان ی در واقع م  اسه،یتو خونه ال  ی...  ولنهیبه نام ناژ  یمهمون -

  !اسهیال

  ؟ی شد  ی زن روشن فکر نقدریتا حاال ا یتو از ک -
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  ...داشتم نی در آست جواب

  !ی شد ی ندیمرد اپن ما یلیکه تو خ یاز وقت -

  !میکردینگاهمان دوئل م با

  تو سرته؟ یچ -

  :را داخل دهان کشاندم و نفس حبس کردم میلبها

  کنم یو من هردفعه روشنت م  یپرسیسوالو م  نیده بار ا  ی روز -

 !ست یتو سر من ن ی زیکه چ

م  پرسمیم - م  ی دار   دونمیچون  می گیدروع  چون   پرسمی! 

که فقط تو   یی... با کارایکنیم  زم ی سوپرا  ی کار  کیهردفعه با  

  !ن یایو اون افکارت از پسش برم

نسبت به من   دتوی د کمیبهتره  ح،یمس ستیدر کار ن  یدروغ -

 !ی عوض کن

بحث خسته شده بود...  نیداد... از ا رونی را پر شتاب ب نفسش

 !خسته تر از او من بودم
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 ی انداختش و نگاهم کرد و سرم را رو   زیم  ی نامه را رو  دعوت

 ...کردیرا رام م ی هر مرد متیمال یشانه کج کردم... کم

  گه؟ید میریم -

 االن؟  میدار  ییا گهیراه د -

 ش یاز جا  یاش خنده ام گرفت و او با کج خلق  یلحن شاک  از

 ی بلند شد... دو قدم رفت و به سمتم برگشت... نگاهم را که رو

را در    ریرا ز   شی چشم ها  د،یخودش د کرد و تمام حرصش 

 :چپاند شیصدا

  !“بهشت” ی کرد سی دهنمو سرو -

 ...به لرزش درآمد  میخنده به جلو هِل خوردم و شانه ها از

*** 

  ...را فشردم  میکردم و چشم ها نیرا داخل کمد برف سرم

خودتو   خوامیم  رون،یب  ایاز اون کمد ب  قهیدق  کی  “بهشت” -

   !زم یعز نمیبب



Page 527 of 1307 

 

مامان بود که باعث شد، سر عقب بکشم و در لنز    یشاک  لحن

  !شوم رهیخ  نیدورب

  ...دیببخش -

نگاهم    ی با نگران  ن یاحتماال... برف  د یگفتم و مامان نشن  رلب یز

  !شدم  ری گرفتم و کنارش جا گ دیکرد... نگاهش را ند

 هست؟   یک یمهمون -

مهمان  ادمی عاشق  مامان  بود  باز  یرفته  مهمان  و   ی و  است 

  ی زی... هرچانهیندارد خودش حضور داشته باشد   یفرق شیبرا

 ...آورد ی بود، او را سرحال م یکه مربوط به هر مهمان

  !حیمس ی از همکارا یکی -

  :دمیرا نذاشتم بپرسد و ... پرس ی بعد سوال

  د؟یایم یک -
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بزرگ  دیدرخش  شیها  چشم قفل   شیلب ها  ی رو  یو لبخند 

برا دلم  ش  شی کرد...  براتنگ  بود...  ول  ی ده  بابا!  و  حاال    یاو 

  !حضورشان را خواستمینم

  .گه ی دو هفته د -

  :دی پرس میبه جا نیدهان فرو دادم و برف  اب

 گه؟ یشده د یاوک تیبل -

 !زمیآره عز -

 :میبگو ی زیچ  کی دیبا گفتیکه م ینگاهم کرد... نگاه نیبرف

  !خوشحال شدم مامان- 

 .ذوق داشت که متوجه حال دگرگون من نباشد ی آنقدر او

 !چقدر دلم براتون تنگ شده  دیدونینم -
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دادم   حیو بحث را در دست گرفت و من هم ترج  دیخند  نیبرف

و آنور    نوریا  ی پازل ها   نمی باشم و در ذهنم بچ  یتنها تماشاچ

 ...را  خته یر

و دست تکان دادم و گفتم که منتظرشان هستم...   دمیخند

 !...ندیایو بهتر است که ب کندیم  یابراز دلتنگ حیگفتم مس

نکردم و در    یینگاهم کرد... توجه ا  یتاپ را بست و شاک  لپ

  !دم یکمدش سرک کش

نگاهش را گرفت و   ؟ی ندار  یلباس درست درمون  چیچرا ه -

  :شانه باال انداخت

  !ستیدرمون ن تو درست قهیچون سل-

که من در ذهنم    ی زی... چشیلباس ها   نیو گشتم ب  دمیخند

  !بود و برازنده ام ... نبود

  !دی خر میبر دیبا -

  :ساعت نگاه کرد و گفت به
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  !...پس زود حاضر شو -

... چه بخرم و  می گفت و لباس ها  شمیتمام طول راه او از ارا  در

است! و من فقط گوش   نیچه نخرم! چه جلف است و چه سنگ

  !...از سر شوقش ی دادم به گفته ها 

 چطوره؟  نیا -

مشک  راهنیپ و  پ   یساده  پشت  برش  و  دلم    راهنیبود  به 

پوش و  گرفتم  دستش  از  پسند  دمشینشست...  و    دمیو 

 !...دمش یخر

  ؟ی دیکه خر ینیا ستی ساده ن یلیخ -

 :را در عقب انداختم و پشت فرمان نشستم  دیخر باگ

 ...ستین یمجلالت یلیخ یمهمون- 

  !کارت دعوت فرستاده شده   میکه برا نگفتم

  ک یبا    شهیخوب م  یلیخ  یموهاتو پشت سرت شل جمع کن -

  !کردمش  دیتکان دادم و تائ ی !  سررهی ت ش یارا
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  !نهیناژ هیمهمون -

 !زدمیدست و پا م  دیاز ترد ییرا گفتم چون در مرحله ا نیا

  ؟یچ- 

که    دمیترس  ییبود که نگاهش کردم... لحظه ا ادشیفر  ی صدا

 ...سکته کند

  !نی آروم باش برف- 

  :را عقب زد  شیاش گرفت و موها یشان یبه پ دست

دروغگو    ا یتازگ  ی لی! خدیخاک بر سر من که اومدم با تو خر -

  !ی شد

  !گفتم  یدروغ م ی ادیها ز یتازگ  گفتیم راست

  !هستند اسمی فرهام و ال -

 ...شرم کردم یینگاهم کرد که لحظه ا ی جور

  ؟یکنیم  کاریچ ی معلومه دار -
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  :باال انداختم شانه

  !دعوتم کرده... منم قبول کردم -

  !اونوقت؟ یچ حیمس -

  ...داشت لحنش تمسخر

  !کردم یاونم راض -

  !کالیبار -

او که نم  یب دانستن   نی! همدانستیحوصله نگاهش کردم... 

  .اوردیبود که داشت  من را از پا در م هیمن و ندانستن بق

 ؟یچرا از اول نگفت -

 :دست نشانش دادم با

 !یشیم یکول دونتسمیچون م -

 ...گرد شد و من دنده را عوض کردم  شی ها چشم

 !من نگرانتم -
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د  یمن  ی برا  ینگران  نیا  "نباش"   نگفتم   اد یز  یکس  گریکه 

 !ود... خوب بشودینگرانم نم

 !هیمهمون کیفقط  -

 حاال اون چشه که تورو دعوت کرده؟  -

 ...دم یخند

 !جبران کنه مو،یکه دعوتش کرد یاون شب خوادیم -

کج کرد! خواهر من در    یرا به سمت  شی نگفت و لبها  ی زیچ

داشت... کامال  ی آرام ینبود... ساده بود و زندگ  زهای چ  نیبند ا

هم احمق   نیبرف  ی خواهرش... ول  ی زندگ  ی ها  یبه دور از حواش

 !نبود

  حاال به چه مناسبت هست؟ -

ول  یکم  لحنش بود  شده  خود   یارام  قوت  به  چشمانش 

  ...بود نیخشمگ

  .شهیهم ی نه برا ی! ولگرده یداره برم  -
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  .صدا دار بود پوزخندش

  ...خب پس معلوم شد -

  ی ادیداد... احتماال ز  نییپا  یرا کم  شهیو او ش  دم یگلو خند  در

ا  یعصب بود  ا  یمهمان  نیاش کرده  الوده    ی در هوا  نطوریکه 

  ..دیکشیتهران نفس م

  خونه؟ ی ریم -

نگاهم کرد و سر تکان داد... خنده ام گرفت از حالت    ی رچشمیز

  !که به خودش گرفته بود یتدافع

و آن   شبیتو افتاده! جمله د  ی دستا   ریهم گ  حیبدبخت مس -

  ...در نظرم امد و خنده ام گرفت   شیاخمو افهیق

 !فکر کن ی قبل از هرکار کنمیخواهش م “بهشت” -

برا  لحن باعث شد  با   الشیخ  یراحت  ی آرام و خواهشمندش 

آرامش خودم بود که در  ی سر تکان دهم... بازهم برا نانیاطم

 !دانند ینم  چیدرون نجوا کردم... آنها ه
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ز  به خانه  حاج  باخانومیسمت  م  یو  امروز    خواستمیراندم... 

  یسمت و سو چیخودم را مشغول کنم که فکرم به ه ی آنقدر

م  یمنف بب  باخانومیز  خواستمینرود...  را    نمیرا  فرهام  و حال 

نوشتم که دارم به   حیمس  ی را برداشتم و برا  یبپرسم...  گوش

را داخل    نیماش...  دیآ  یکه نم  دانستمی... مرومیم  شانیخانه  

که از خانه خارج شدند...    ی دو پرستار  میدیکوچه کشاندم و د

  ی حال ک نبار ی... ادمیپر رونیب نم یباز شد و از ماش میچشم ها

 بد شده بود؟

  ...ساکت و آرام بود خانه

  !سالم -

پر  باخانومیز  ی صدا  با از جا  نگاهم حدمیبود که  دور    رانی ... 

  .خانه گشت

 ی شده؟! چهره اش خسته بود و آرام.. دست رو  یسالم. چ -

  .دیاش کش  یشانیپ
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  !زمی عز نیبش ای... بستین ی زیچ -

  :گرفتم و گفتم اطیح ِیرا نشانه   دستم

  ...که دمید -

  :از اتاق ها داد یکیو نگاه به  د یرا بر کالمم

  !نییغنچه از پله ها افتاد پا -

و ضربان قلبم باال    رم ی بود تا دست جلو دهانم بگ  یکاف  نیهم

 !برود

  حالش خوبه؟- 

  :تکان داد سر

 !خورد  زی بود، پاش ل  سی آره خداروشکر... پله ها خ -

 :دو کتفم گذاشت ن یپا و آن پا کرد و دست ب نیا

 ...ت”“بهش  میباهم حرف بزن دیبا -
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که آهسته   ییرا فراموش کردم و فکر کردم به جمله ا  غنچه 

دهنش بگذارم و    ی گوشم گفت... دوست داشتم دست رو  ریز

 "پر است  تمینگو که ظرف ی زیچ میتوروخدا برا" میبگو

 به خاطر غنچه خانومه؟ -

آرام کرد...   ییو که خنده ا  دیربطم را فهم  یو جمله ب  اضطرابم

... احتماال فرهام آمده بود... پست اطیآمد از ح  نیماش  ی صدا

 نیبه طرف  ی سرم را نگاه کرد و دوباره به من نگاه کرد و سر

به غنچه نخواهد داشت...   یتکان داد... خب معلوم بود که ربط

 !...بود انگار ی مهم تر زی آن لحن، ربطش به چ

که    "من را معاف کن"  ی و بگو  رمی را بگ  شی جلو  خواستمیم

دو کتفم گذاشت و داخل اتاق مشترک خودش و    نیدست ب

 ...کرد میرها یحاج

*** 
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... خوب نگاهش کردم... باال  دمی کش   رونیرا از کاورش ب  لباس

 !نقص بود یو چپ و راستش کردم.. ب  نییو پا

سو  ی رو به  و  انداختمش  لوازم    شم یارا  زیم  ی تخت  و  رفتم 

گفته بود،    نیام را در دست گرفتم... همانطور که برف  یشیارا

 ...زدم   میرا پشت پلک ها یمشک هیکرده و سا  رهیرا ت   شمیآرا

انتخاب  به لباس  و  رفتم  کمد  ب  حی مس  یسمت  هم   رونی را 

 !اوهم وسواس به خرج داده بودم  ی کشاندم... برا

ها را دست گرفتم...   رهیام رفتم و گ  نهیو آ  زیبه سمت م  دوباره

صورتم   ی زدم و دو طره را رو  رشیز  ییا  رهیمو جمع کردم و گ

 !دوست داشت  حیرها کردم... همانطور که مس

 ه یدرِ اتاق نگاهم را از صورتم به پشت سر کشاند... تک  ی صدا

 ...اش به چارچوب در بود و نگاهش به نگاه من 

 ...دم یکش میمژه ها ی به رو گری را بار د ملیبرگرداندم و ر رو

 !لباس برات آماده کردم -
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من    کردی... فکر مدمیخند  یو تو لب  دمیرا شن  د یکه کش  یپوف

 ده یناد  یول  کردم یزود ترکش م   دیشا  ؟یمهمان  ن یاز ا  گذرمیم

باگرفتمشینم من  م  نیناژ  دی!  روشنش  همان کردمیرا  با   ...

 !خودم ی ها استیس

 م؟یریم -

ا  ملیر از  و  گذاشتم  کنار  نارضا  نهیرا  کردم..  از   یتینگاهش 

را پس زدم    میلبها  ی بود... پوزخند آمده ور  دایتمام وجناتش پ 

 :و گفتم

  م؟یقراره نر -

لباس    ی کت و شلوار به سو  ی تکان داد و دستش به جا   ی سر

  !کرد زیمن رفت... برش داشت و چشم ر

 ؟یداشت نویا -

من برگشت... او    ی . نکاهش رورفتم و از دستش گرفتم..  جلو

 ...می شده بود از دست من و کارها  جیحاال واقعا گ
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  !نه -

نداشت    شیابرو تمرکز  و  بود  کالفه  چشمانش  رفت...  باال 

  ؟یآماده ش ی خواینم -صورتم...  ی به رو ش،ی مردمک ها

 ی شخند یکرد... ن  میتماشا  رهیو خ  دیپشت گردنش کش  دست

آن افکار مزخرف   خواستمی تاب دادم! م  یزدم و گردن  شی به رو

  ...سرش را که از بر بودم را فراموش کند

  !اعترف کن خوشگل شدم -

  :دهان گشود بالخره

  ...ی خوشگل شد -

  روم یکجا م میکه فراموش کردم دار ی گرم بود، آنقدر کالمش

افتاده در   ی زدم و او دست به طره مو  ی چه... لبخند  ی و برا

  :دیکش صورتم

! کالمش زمزمه ی نکرده بود  شی ارا  ی نجوریوقت بود ا  یلیخ -

  :بود و نگاهش بازهم مثل قبل بود... مثل خودش پچ زدم
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  !ی دوست دار رهی ت ش یرفته بود ارا ادمی -

  ...کج شد و چشمانم را خوب نگاه کرد  یبه طرف  شیلبها

 ...“بهشت” -

 دم یکرد و من تا ته اش را خواندم که خودم را عقب کش  یمکث

   :گفتم شی و آرام برا

  !... زودتر حاضر شوشهیم رید -

را به تن کردم... در تمام مدت    راهن ی را دراوردم و پ  میها  لباس

 ...یواکنش و سخن چیه ی ... بکردیاو در سکوت نگاهم م

 پ یو ز  بکشم... جلو آمد   ش یرا لمس کردم و نشد تا باال  پیز

  مت یاز جانبش بودم که با مال  یبست... منتظر لمس  میرا برا

 ...اش شد یانتخاب  ی لباس ها دنیکنارم زد و مشغول پوش

کشاندم و    رونیام را ب  یمشک  ی ورن  ی نگفتم و کفش ها  چیه

گره زدم    ش یمن جلو رفتم و کرواتش را برا  نباریبه پا کردم...! ا

 :و گفتم
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 !راه بندازم  یکش سیو گ  سی گ ستیباور کن قرار ن  -

را گفتم... نگاهم کرد و دست به    نیکه ا  اوردمی طاقت ن  آخر

  ...کرد زانشی گره کراوتش برد و م

  گفتم؟ ی زیچ  نیمن همچ -

  :دمیفکش کش  غهیبه ت انگشت

  ...سرتو از بَرَم ی تو ی من فکرا -

  ...دیخندی صورتم... چشمانش حاال م  ی را خم کرد به رو  سرش

  !گذره؟ی تو سرم م یچ  یدونیپس م-

  :گفتم  شیدر چشم ها  رهیخ نان،ی تکان دادم و با اطم ی سر

  !اوهوم -

  تو سرمه؟  ایچ گهی د نیاز ا ریغ -

  م یبگو  ی زی نگاهش کردم... خنده ام گرفت! نگذاشت چ  خوب

  :که گفت
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ا - تو سرم  ا  نهیمثال  با  ب  ش یارا  نیکه  او  ب  نیا    ال ی خی لباس 

  !میبش یمهمون

ن  طنتم یش خواست...  پا  رو  شخندیبه  ودست  سرشانه    ی زدم 

  :اش گذاشتم یعضالن ی ها

 م؟ یکن کاریو چ  یمهمون مینر -

ا  تک ابروها  ییخنده  ب  شیخفه کرد...  و  داد  باال  در    شتریرا 

  ...صورتم خم شد

  مد نظرته؟ یتو چ -

  !... اشکال نداشتدادیو وقت را هدر م   کردیم ی باز

  !تو جذاب تر باشه شنهادیپ دیاول تو بگو... شا -

  :تخت را نشانه رفت  شیو با ابروها دیخند

  !می بکن  ی زیانگ  جانیه  یلیخ  ی و کارا  یمهمون  مینر  میتونیم -
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 م یلبها  ی از ته دل رو ی پشت گردنش انداختم و لبخند  دست

  :قفل کردم

برات    امی... نزاز از فانترحیمس  شترهیب  جانشیه  یمهمونبعد از   -

 !بگم

ر  ی ها  چشم فهم  زی خندانش  و  ت  دیشد  هدف   رشیکه  به 

آمد    یم  حی! چه مسرفتمیم  ینخورده است... من به آن مهمان 

 !...آمد  یو چه نم

و همانجا پچ    دمیو چانه اش را بوس  دمیرا جلو تر کش گردنش

  :زدم

 !زمی عز  شهیم ریکم کم... د میبر -

  د یکه گردنش را عقب کش   دمی که قصدش را فهم  دی فهم  بازهم

اش کرد... با خنده نگاه از    یعقب  ی و زبانش را بند دندان ها

از قبل اماده شده ام گشتم...     فِی گرفتم و به دنبال ک  ش یرو
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ب  یپالتو مشک را  راستم   ف یو ک  دمی کش   رونی ام  را در دست 

 ...نگهش داشتم 

پا  لوترج دوشادوش هم  دنبالم...  به  او  و  افتادم  راه  او   نیی از 

... درست حدس زده بودم... می شد  ری جاگ  نیو در ماش   میرفت

 ه یخارج از شهر بود... به دور از مزاحم و حاش  ی ال یدر و  یمهمان

 ...سازها 

  !میمونینم یل یخ “بهشت” -

  !حرفش موافق بودم نینکردم... با ا نگاهش

 !باشه -

باال برد... در    یکالم را کم  یاهنگ ب  ی آرام گرفت و صدا  یکم

 !خودش بود ی سر جا زیجست و جو کردم، همه چ فیک

  :دمیهم کش ی را رو میدادم و لب ها نیی را پا ری افتابگ 

  فرهامم هست؟ -

  ...شی پا ی رو ی گری دستش به فرمان بود و د کی
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  !دعوته -

  :باال رفت میابرو

  اد؟یم -

  :تکان داد ی را عوض کرد و سر دنده

 !اد یهم که شده م اسی ... به خاطر الادیم -

متوقف نکرد    اطیرا داخل ح  نیکه ماش  یزدم و او تا وقت  لبخند

فرو رفته بود...   دادیکه آزارم م  ی نزد... دوباره در آن جلد  یحرف

 ...همانقدر محتاط و کم حرف 

رو  پالتو ها  ی را  ز  مشیتنظ  میشانه  و دست    ی بازو  ریکردم 

ماش  حیمس تعداد  مس  نیانداختم...  بود...  کم  نگاه    حیها  را 

که در نظرش نقشه ها   ی من ای د یترسیکردم... او از اعتبارش م

 !داشتم

به در زد و در    ییآمد... تقه ا  م یلبها  ی اراده رو  یب  ی پوزخند

نشست و لبخند    مانیصورت ها  ی از گرما به رو  یباز شد... موج
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  داد یآمد و انطور که شواهد نشان م  یم  کیموز  ی زدم... صدا

 !بود اسی هم حتما خواست ال نیسالم بود... ا یمهمان

خدمت داد و    ش یهم کتش را به دست پ  حیام را و مس   پالتو

بودند عبور   ستادهیگروه گروه، گوشه ا  ییهر دو از مهمان ها

المیکرد رو   اس ی...  که  فرهام   مانینگاهش  و  زد  لبخند  افتاد 

برگشت... د  سرش  رو  دنیبا  لبخند  که  بود    م ی لبها  ی فرهام 

 ...آمد

 !د یخوش اومد -

ها  حیمس رفتم... چشم  فرهام  به سمت  من  و  کرد   میتشکر 

به    ینبود! مگر مهمان  ن یاز ناژ  ی گشت دور و بر را... فعال خبر

 !نام او نبود؟

  !سالم -

مس  دیخند به  نگاه  ز  حیو  و  گفت:    ری داد  زور    -گوشم  به 

  !آوردنش؟
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بود... بد نبود... اتفاقا دوست    دهی را در نگاهش د  یتیاو نارضا  نیا

  !ندی شود و بب شیدایهم پ  نیداشتم تا ناژ

  !...نکهیمثل ا -

اوهم من عج   مینگفت و خوب تماشا  چیه   ب ی کرد... در نظر 

  !بودم

ل  شخندی! نست؟ین  زبانیم - را به سمت    یدنینوش  وانیزد و 

  :برد شیلبها

  ...چرا -

... من دمیرا از پشت سر شن  شیتمام نشده بود که صدا  حرفش 

ند مس  حشیترج   ای  دیرا  ها  حیبه  کفش  پاشنه  رو   م یبود؟! 

 ی سر  حیرا به سمتشان برداشتم... مس  میو قدم ها  دمیچرخ

 ی به گفته ها دادیتکان م

  ...ست یچ دانستمیکه نم نیناژ

 !سالم -
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اش بود و لباسش    شه یبه مانند هم  ششی... ارابرگشت  سرش

 !ام دهیو شن دهی اشتباه د  کردمیفکر م یهم مناسب! گاه 

نگاهش    حیرا فشرد و لبخند زد و خوش آمد گفت... مس  دستم

 !با آن نگاه  ستی دنبال چ   دانستمیمن ثابت مانده بود و نم  ی رو

  !دیداشت ریتاخ کمی -

کم  یمی صم  لحن را  لبخندم  م  یاش  از  کندیجمع  دست   ...

  :و گفتم دمیکش رونی دستش ب

  !ستیسوزن انداختن ن ی وقت ساعت تو شهر جا نیا -

جلو  یدنینوش  ینیس مس  مانیرا  نه  و  من  نه  و   حی گرفتند 

ال  می... من گلومیبرنداشت بود!  نشده  دست    اسی هنوز خشک 

گذاشت و او را به سمت فرهام کشاندش....   حی پشت کتف مس 

  !بهتر بود ی نطوریا

  !جان “بهشت” ی خوشگل شد -
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توهم   میو بگو اورم یکردم... چرا نشد تا ادب را به جا ب نگاهش

  ی چشمم را کنار  ی افتاده جلو  ی ! لبخند زدم و موی شد  بایز

  ...زدم

  !عادت کنم رانی به ا نقدریا  کردمیفکر نم -

به    کرد یشتانم جا به جا کردم... چرا دعوتم نمانگ   نیرا ب  فیک

  !از مبل ها؟ یکی ی رو

  !مدت؟ نیتو ا -

کجاست گرفت    دانستمیکه نم  ی و نگاهش را از سمت  برگشت

  ...به چشمان من داد

خ - ن  یلیآره...  بود  ا  ومدهیوقت  نم  ران،یبودم    کردم یفکرم 

  !....بهم خوش بگذره  نقدریا

  :را باال داد ش یپا و آن پا شدم او ابرو نیا

...  ی رسم مهمون دار  رهیم  ادمی  ی... گاهخوامیاوو، معذرت م  -

  !دییبفرما
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که در خانه بودند نگاه کردم...! تعداد محدود    ی تعداد کم  به

  !جمع نیاست ا  یدورهم هیشب  شتریهستند! ب

 !گمی... از ته قلبم مدیاورد فیخوشحال شدم که تشر -

را کنارم گذاشتم و بازهم جواب تعارفش را لبخند زدم و    فیک

بود... او   اسیآنطرف همکالم فرهام و ال  حی... مسدمیپلک کوب

زودتر    دیو من هم گفته بودمش که باشه! با  میگفته بود زود برو

 !کردم یو تمامش م دادمیبحث را خاتمه م نیا

شتم و  بردا  نباری گرفته شد و ا  م یدوباره جلورو  یدنینوش  ینیس

نوشدمینوش  یکم ب  یدنی...  د  یاش  جرعه  بود...    ی گر یالکل 

 ی کنار دستم گذاشتمش... کس  یعسل ی را رو وانیو ل  دمینوش

ناژ با عذرخواه   شیاز جا  نیآمد و  به سمتش    یبلند شد و  

گوشش با    ر یرفتم و ز  حیبلند شدم و کنار مس   میرفت... از جا

  :گفتم طنتیش

 !میر ی... زود مویمهمون نیتحمل کن ا گهید کمی -
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خوب بود    نیتکان داد... ا  ی کالفه اش متوجه ام شد و سر  نگاه

خانه...  نیاز ا می زودتر برو خواستیکه کالفه بود... خوب که م

 ی زیها بود که اعتماد به نفسم را باال برد... خواست چ  نیهم

 ی سو   گرفتم نگاهش را و به  دهینگذاشت... ناد  اس یکه ال   دیبگو

 :آمد و گفت شی پ رادو قدم   دنمیرفتم... با د نیناژ

  زم؟ی عز ی الزم دار ی زیچ -

  : زدم  لبخند

با  گهید - نقطه   میبر  دیکم کم  ته اش  ام  نگذاشت حمله   ...

  :بخورد که گفت 

وسعت    نقدریا - را  لبخندم  و  ندادم  را  سوالش  جواب  زود؟ 

  ...دادم

  !یداشته باش یسفر خوب دوارم یبود، ام یخوب  یمهمون -

  ...را باز کردم و داخل گشتم فی ک در
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  شد یکردم... چه م  شی و خوب تماشا  دم ی... نگاه باال کش یراست -

تنها کم   نیا  یتا کم کنم؟!  ناآرام  را  آرام  را  ینگاه  فندک   ....

کشاندم و نگاه او به دنبالش افتاد... لبخندم زدم و فندک   نرویب

 ی را به سمتش گرفتم... حرکت

  ...نکرد

جا   حیمس - فندکتونو  و  شده  پرت  حواستون  ظاهرا  گفت 

 !د یگذاشت

ب  حیمس فندک  وجود  نداشتم   یاز  قصد  هم  من  و  بود  خبر 

برا  ی زیچ امیبگو  شیرا  با   ی باز  نی...  خودهم  و  بود   د یزنانه 

 ...کردم یحلش م

آورد...   شی دادم و او دستش را پ  یتکان  متیرا با مال   فندک

را   نیهم فندک  داشتم...  دوست  را  منجمد  صورت  و  نگاه 

کرد... لبخند   یکند... ول  دایتا خودش را پ  دیگرفت... طول کش

 :زد و گفت
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 !آره احتماال، حواسم پرت شده -

دام شب و روز است که به خانه من من گفتم منظورم ک  نه

 !را در خانه من جا گذاشته  نیآمده و نه او گفت که کدام روز ا

  :را کنار زدم و ادامه دادم میمو

فندک رو بهتون پس بدم! اون    ن یرفته بود ا  ادم ی  تش یواقع -

  !افتاد  ادمی دم،یروز که تو کافه فندک دستتون د

  ...تکان داد... قصد نداشت حرف بزند و من قصد داشتم  ی سر

بود...   یی بایز  یل یاشنا بود، فندک خ  یلیاون فندکم برام خ  -

 ...دست فرهام ای دمشیامارت د ای

 می... چشم هاکردم  زی مسالمت آم  ییرا گفتم و تک خنده ا  نیا

بود    ی... نگاه زنِ مقابلم، با ارفاق هماندیدرخشیبدون شک م 

 ...خواستمیکه م

*** 
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مطلقا    اسیرا به دستش دادم... ال  حیرا گرفتم و کت مس   پالتوام 

 !...را ییزهایبود چ  دهیسکوت کرده بود و فرهام... انگار فهم

کت را گرفت و    دیگشت... با ترد  میرو  دینگاهش با ترد  حیمس

بودم و جواب   ستادهی... مسلط و خونسرد ادیبا اخم به تنش کش

 !...همانطور ناآگاه و آرام بود اس ی... الدادمیرا م شانینگاه ها

 د؟ یبر نیخوایم  ی زود نیبه ا -

 یمکث کوتاه  حی گفته بود! من لبخند زدم و مس  ی زی چ  بالخره

ج در  دست  فرهام  کر   بشیکرد...  نگاهش  خوب  دم، کرد... 

 !بود احتماال  نی... دنبال ناژدیچرخ ی نگاهش دور و بر م

 !جان اس یبود ال یشب خوب -

و نه اصرار   دیپرس  ی گرید  زینه چ  اسیرا گفت و ال   نیا  حیمس

ا ماندمان....  به  خ  نیکردن  را  .. دمیپسندیم  ی لیرفتارش 

 !بخصوص امشب 

 فرهام؟  یتو هست -
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  :دیخند اس یرفت و ال  حی فرهام نگاهش، از من به مس 

  ؟ی بچه دار نیا کاریچ  گهید ،ی ریم ی خودت که دار  -

و    دی ... خودش را به سمتم کشد یافتاد و خند  ریسرش ز  فرهام 

  :گفت رگوشمیز

  کو؟ نیناژ -

  ح ی مس  دانستمی م  ی... ولکردندی آرام صحبت م  حیو مس  اسیال

 زدم و  شخندیمن است... ن ی حواسش تماما رو

  :باال انداختم شانه

 ...دونمینم -

 ...بود حیبه مس هی شب ی ادیکه گفت، ز "یهوم" 

  ؟یدونیکه نم -

  ...ام گرفت  خنده

  کردم؟ ستشیسر به ن ی نکنه فکر کرد  -
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  :برد شی ها بی هر دو دستش را داخل ج نبار ی باال داد و ا ابرو

  ی بدجنست، جور  ی ... اون روخورهی نم  ژت یکارا به پرست  نیا -

  ی رو  ی! ناراحت نشدم از حرفش... هرزنکنهیعمل م  ییا  گهید

  ا یخفته بود    ای در وجودش داشت...    یبه قولِ فرهام، بدجنس

 ...داریب

  !....اربودیو هوش  داریب ی ادیروزها ز  نیمن ا مال

  ...“بهشت” -

که آرام بود و هشدار داشت، نگاهم را محتاط کرد و   لحنش 

چشمانش    ی جمع تر... نگاهم را که منتظر رورا    میدست و پا

  :گفت د،ید

  !صحت ندارن نکن  یدونیکه م  ییزایچ   ری درگ  تویفکر و انرژ -

رو  تحکم کردم  مکث  اجزا  ی داشت...  تمام    ی صورتش... 

  ی دست   کی  دانست؟یم  ی زی... او چقی... دقدمییصورتش را کاو
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تکان دادم و   ی بود؟! سر   حیو مس  نیمنظورش به ناژ  ای  زد؟ یم

  ...را محکم تر گرفتمش  فمیک

  م؟یبر -

  ..."آماده ام"گفتم که  یمعطل یو ب   دیچرخ سرم

رو  قبل دستمان  آنکه  صداندی بنش  گرهیدست  ی از  را   شی... 

  !باال رفت  می! ابرودمیشن

  د؟ی بری م فیتشر -

 ...دوستانه بود و گرم  سخنش

  :تکرار کرد حیمس

  !یداشته باش یبود... سفر خوب یآره... شب خوب -

 ...را سرد ادا کرده بود کلمات
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  ی را با کم   حیمس  ی را نگاه کرد و من لبخند زدم و حرف ها  من

من مشتاق بودم تا    حیاز مس  شتر یگفتم! حاال ب  شی برا  رییتغ

 !میبرو

رفتم او پشت سرم   رونی... بستادیدر را باز کرد و کنار ا حیمس

داد! او واقعا   رونی و او نفسش را محکم ب  دمیآمد... نفس کش

را دراوردم و   می! نشستم و کفش هاخواستیرا نم  یمهمان  نیا

  :گفتم رلبیانداختمشان... ز نیکف ماش

 ...کردن تیاذ یلیخ -

چسباندم و پلک    یکشاند... سرم را به پشت  رونی را ب  نیماش

خواب دارم که سکوتش را    الی کر کرد خ خواباندم... احتماال ف

 :شکست

  ؟ی داد نیبه ناژ یچ -

حال و    ندیبیکردم که چشمانم بسته است و او نم  خداراشکر

  ...احواالت نگاهم را
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  !و فرهامه اس یال ی صحبتا  شی حواست پ  کردم یفکر م -

را دارم.... او نفسش را کالفه فوت کرد    چاندشی قصد پ   فهمدیم

  :را باز کردم و گفتم میرا ساختم... چشم ها  ویو من سنار

  !فندکش -

  !کرد؟ی م کار یفندکش دست تو چ -

  :دم ی را سمتش کردم و توپ میشدم که رو یعاص

  !فندکشو میدزد -

! قبل از سوال بعدش  یآمد... تنها کم  ن ییاز موضع اش پا  یکم

  :گفتماش، 

  !خونمون جا گذاشته بودش، منم بهش پس دادم -

  ؟ یشب مهمون -

  :کوتاه گفت یتکان دادم و او بعداز مکث  ی سر

  ...که د ی نکش گاریس -
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اعتمادش را   ی ادی... زکردیکنکاش م  ی ادیکردم... او ز  نگاهش

 .از دست داده بود

بپرس که چرا    ش ی دیکه د  گهیجان، دفعه د  حی مس  دونمیم _

 !فندکشو دراورده  یول  دهینکش  گاریس

   :به روبرو و جاده زمزمه کردم رهیکرد و من خ سکوت

  نه؟ دونهینم اسیال -

  !بود جیکه به سمتم انداختم... گ ینگاه مین

  ...تو و فرهام -

هنوز    دانستمیکور تر شده بود! م  شی ندادم... گره ابروها  ادامه

  !امدهی کنار ن

  !نه -

  ...زدمی را م  سشحد

  !...تکان تکان دادم ی سر
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  ...با مامان و بابا صحبت کردم  -

ساکت و در    نطوری سر و ته بود.. هر وقت او ا  یب  میها  صحبت

اگر    یحرف بزنم... حت  ی فکر بود، من دوست داشتم از هر در

 ....را  میحرف ها دیشن یاگر نم ی... حتشدمی گرفته م دهیناد

  خب؟ -

  !دارن  تیبل گه ی دو هفته د -

رخ مردانه اش    میرخش را نگاه کردم... ن  میو ن  د یچرخ  سرم

  !...نقص بود... مثل تمام رخش جذاب بود یب

  خب؟ -

  :بود. شانه باال انداختم آرام

  !نیهم -

  !نباش ی زینگران چ -

  :کرد و گفت  قی را در کالمش تزر یرحم یب ؟یتوام نگران -
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  ...نکردم که نگران باشم ی من کار -

 ...من هم کوتاه بود پورخند 

زندگ - همچ  یتو  نداره...  وجود  تو  و  من   شه یم   یمشترک، 

  ."ما"

چفت شد در نظرم... پورخند را از   شیکرد و دندان ها سکوت

 !دمینشن ی زی نزدم و چ یپاک کردم و تا مقصد حرف میلبها

را عوض    مانیو در سکوت لباس ها  میسکوت وارد خانه شد  در

هم از    ی زی... نگاهش کردم! حالت صورتش آرام بود! چمیکرد

شدم    الشی خی... آب دهان فرو دادم و ب خواندمی چشمانش نم

در ماگ ساده ام و    ختمیفعال! داخل آشپزخانه رفتم و آب ر

  آرام... آب جمع شده در دهانم را آرام  دمینفس سر کش  کی

بخوابد و بهانه ام  حیتا مس  کردم یفرستادم... وقت تلف م نییپا

 ن یسرحال بود! مگر فردا تمر  حی انگار مس  ی! ولدنشیشود خواب

 !نداشت؟
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س  وانیل در  ا  نکی را  کردم...  گرد  عقب  و  و   ستادم یگذاشتم 

  ی حرف هابود!    داریب  حیبرگشتم و ماگ را شستم... بازهم مس

وجود ندارد    یپنهان   زیکه چ  خوردی عمه ملکه در سرم چرخ م

جوابم به سوال عمه ملکه مثبت   خواستمیزن و شوهر... م نیب

بگو مس  می باشد...  و  هست  حیمن  بامی دوست  پس  د  ی... 

خواسته بود که زبان به دهان   باخانومیاگر ز  ی! حت گفتمشیم

 !گفتمیم دیبا شد،یم  امتیاگر ق ی... حترمیبگ

را خشک کردم و به سمت اتاق خواب رفتم... سرش   میها  دست

... کرم  کردیم  پ یتا  یکس  ی را برا  ی زیاش بود و چ  یدر گوش

 :برداشتم و به دست و صورتم زدم

کن  دیبا - ماش  ینگاه  انیب  م،یهماهنگ   ییطرفشو  نیبه 

  !بندازن

  :را در شارژ زد یباال آمد و گوش سرش

  !یندگیبه نما زنمیفردا زنگ م  -
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نگاهش    دیبا ترد  نهیکردم، از آ  سشانیرا شانه زدم و گ   میموها

 م ی و دست پاچه، کش را ته موها  دمید  میکردم... نگاهش را رو

  ...زدم

 ؟ “بهشت” یبگ ی خوایم یچ -

تا همد  چهار بود  بشناس  گر یسال بس  و    ی... مکثمیرا  کردم 

از    یکس  ی... ولم یفکر کردم... کار درست آن بود که نگو  یکم

... به بعد از، نگفتن که خوب می بگو  دیکه با  زدی م  ادیدرون فر

که   کردیزمزمه م  میدر گوش ها  قیعم  یباز کس  کردمیفکر م

... منتظر شستم...! برگشتم و به سمتش رفتم و کنارش ن میبگو

آرام   نطوری التماس کردم تا هم  م ینگاهم کرد و من با چشم ها

 ...میبماند بعد از گفته ها

*** 

خم    یفرمان ضرب گرفته بود... سرش را کم  ی انگشتانش، رو   با

در چشمش   نیماش  ی کرد... چراغ ها  زی را ر  شی کرد و چشم ها
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به سمتش    نیاز ماش   ی زد... نور کم شد... خاموش شد... و مرد

 !کرده بود رید یساعت  گشت... کم ی امد... نگاهش رو 

  !سالم -

  !...تکان داد و برندازش کرد ی سر حی... مسزدی نفس م نفس

د - چ  هیشد؛    ریشرمنده  اومدم!  اشتباه  و   ی زیجارو  نگفت 

  ش ی پا  ی پشت برد و پالتو اش را رو  ی دستش را به سمت صندل

  ...انداخت

  !در خدمتم  -

م  او مس  زدی حرف  ج   حیو  را گشتیم   شیها  بی در  ... عکس 

  د ی و او دستش را جلو آورد... عکس را عقب کش  دیکش  رونیب

  ...و نگاه مرد مبهوت شد

  که؟ یدونیم -

ا  مرد پلک  یی خنده  کرد...  کج  را  سرش  و  کرد  که    یکوتاه 

  !ح یداد به مس نانیخواباند، اطم
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  !کنهی نم دایدرز پ ییآقا حواسم هست... خبر جا -

نور گوش  عکس او  و  به سمتش گرفت  رو  ش یرا  س  عک  ی را 

باال    ش یباال امد... ابروها  ری انداخت... نگاهش مکث کرد و با تاخ

  :گفت یبود وقت ری رفته بود و نگاهش متح

 ن؟یا -

گوشه   یاست؟! لبخند کج  شیاز رقبا  یکیفکر کرده بود    نکند

  ی تکان داد و اوهم سر  ی حوصله سر  یشکل گرفت... ب  ش یلبها

گذاشت و نگاه به نگاه   بیرا در ج شیکرد... گوش نییباال و پا

 :داد حیمس

  خب؟ -

تک  تنه در  به  را  سخنش   هیاش  کرد...  نگاهش  خوب  و  داد 

 !شمرده شمرده بود
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درب  ق یدق   خوامیم - آمارشو  فامی اریبرام  و  اسم    ه؟ یچ  لشی! 

زندگ کجا  سالشه؟  کرده    کنه؟یم  یچند  االن   ایازدواج  نه؟ 

 نداره؟  ا ینه؟ بچه داره  ایمتاهله 

  ...فرستاد  نییپا یکرد و آب دهانش را به سخت یمکث

 شده؟  یبوده و االن ک یکه قبال ک یبفهم خوامیم -

تلخ گرفت...!   یرا حس  حیعکس را نگاه کرد و درون مس  دوباره

 !بود “بهشت”... احتماال که دیلرزیم بشیدر ج یگوش

  !برهیزمان م -

  چقدر؟ -

  ...عکس را نگاه کرد   دوباره

 !خوام یزمان مدو هفته   -

بود؟ بهتر بود؟ بدتر بود؟ قدرت تفکرش را از دست داده    رید

  !بود انگار... منگ سرش را تکان داد
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  !سر همون دو هفته دمیزوتر امار دراوردم... شا دیشا -

تکان دادم و تنه اش را    ی کرد باز... سر  دایپ  یرا کم  خودش

  ...صاف کرد 

  !دم یدو برابر اون پولو بهت م ،ی کارتو درست انجام بد -

ها  نگاهش گفته  هم  تهد  ش،ی کرد...  رنگ  نگاهش   دی هم 

  !داشت

و عکس را    دیو تو! خند   دونمی درز کنه، من م   رونیب  ی خبر -

  !پالتو اش انداخت بی در ج

  ره یتکان داد و نگاه گرفت و دوباره خ   ی جمع آقا! سر  التیخ -

  ...ش یشد به روبرو

 هست؟  ی امر -

 :استارت زدرا  نیماش

  !نه -
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  :برسد گفت  نی به زم  شیرا گرفت و قبل از آنکه پا  رهی دستگ  او

  رم؟ی شمارتون تماس بگ نیبه هم -

  ...کرد نگاهش

  !پشت عکس نوشتم -

پا  دهیشد... در که کوب  ادهیتکان داد و پ  ی سر  ی رو  شیشد 

 ...دی دوباره لرز شیپدال گاز را سخت فشرد... گوش

  !بود “بهشت”کشاندش...  رونیب

  الو؟ -

صدا  ح؟یمس - .   شینگران  کرد  عوض  را  دنده  بود...  کرده 

  ...سرعتش را باال برد

 “بهشت” ! خواست تماس را قطع کند که جمله  امیدارم م -

هم سفت کرد... دندان چفت کرد و دندان   ی را رو  شیدندان ها

 !همی به رو دییسا
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 که؟ یخونه حاج ینرفت -

 ...، آتشش زد“بهشت” دهیو ترس آرام   لحن

 :ناله کرد  “بهشت”کرد و  سکوت

 ؟یرفت -

که    فکر است  االن  ب   هیگر  ریز  “بهشت”کرد  و چنگ   ی بزند 

 !اندازد به صورتش

 !نه -

  رون یاش ب  نهی از س  “بهشت”که    یقیرا گفت و نفس عم  نیا

 ...دی چیپ یداد، در گوش

 !منتظرم -

را قطع کرد... گره ها بدجور    حیگفت و مس  ”بهشت“ تماس 

بود... سلول   دهی چ یبود... روابط بدجور درهم پ   دهیچ یدرهم پ 

  داند یاز خودشان نشان نم  یتی، فعال   حیمغز مس  ی خاکستر  ی ها

 ...گرید
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*** 

  ...یمشکل چیه یبود و ب ستادهیا صاف

   غنچه خانوم؟ نیبهتر -

  چ یه  یبرگشت... لبخند زد... دوباره اعتراف کردم که او ب  سرش

  ...نقص است یب ،یقیتزر چیه ی... بیشیارا

عز - بودم! خندزمی اره  اولم خوب  همون  از  خ   دمی...  را   ار یو 

  :پوست گرفتم

خورد - سر  هارو  مدیپله  مگه  کوفتگ   شه ی...  بدن   ی بعدش 

  !ره ینگ

 خچالیگاز را کم کرد و قاشق را در ساالد گرداندم ودر    ریز

آمده بود و نه    یگذاشتمش...! ساعت را نگاه کردم... نه حاج

مسیسیع تکل  حی!  که  دستم   فشیهم  را  کنترل  بود!  معلوم 

رو  پا  و  انداختم... صدا  ی گرفتم  ند  اطیدر ح   ی پا  و   ده ی آمد 

صدا  دانستمیم است...  آمده  برگ  شی فرهام  امد  و    شتمکه 
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به   دانستمیکه نم  ییجوابش را دادم و دوباره نگاه به برنامه ا

 ...دادم   زنندیکدام زبان حرف م

  ...عوض نکرده کنارم نشست لباس

  ست؟ین حیمس -

  :را کم کردم صدا

  !ی ایتوهم ب  کردمیفکر نم -

  :را تماشا کرد شیباال رفت و اوهم روبرو  شیابرو

  !فعال الزمه -

 :دادم رونیب نفس

  شده؟ رتیام دستگ ی زیچ -

 ی ... آنها شباهت رفتارحی... تلخ و خفه! بازهم مانند مسدیخند

  ...داشتند ی ادیز

  :! نگاهش نکردمشیکم و ب -
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  ؟یکه گفت ییهمونا -

  ی زی تکان داد و خواستم تا چ  ی که سر  دمیگوشه چشم د  از

ز  میبگو حضور  و    باخانومیکه  برخاست  فرهام  شد...  ام  مانع 

  ...نشست و فرهام پشت سرش   بایالم داد... زس

 .ی اومد ی خوب کرد -

زد... پس اوهم دروغ    شخندیرا نگاه کردم و در نگاهم ن  فرهام

خواسته بود، حضورش   باخانومیو ز  دیایب  خواستی... نمگفتیم

 !را

  :د یباال دادم و فرهام خند ابرو

انداخت! درخشش چشمان   نی حرف شمارو زم  شهیمگه م -

  :لبش امد و گفت ی رو  ی واضح بود... لبخند  باخانومیز

  !اگه گشنتونه بگم غنچه غذارو بکشه -

  ستن؟ین یس یو ع یحاج -

  ...را نگاه کرد ساعت
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  !انیم رید کمیگفتن  -

  :رمی خودم را بگ ی باال رفت... نشد تا جلو ش ی ابروها فرهام 

  باهم هستن؟ -

آنقدر   باخانوم یز کرد...  کش  ی نگاهم  نگاه   دمیخجالت  که 

  ...دمیدزد

  !شکرابه نشونینه... هنوز ب -

! حتما که اوهم  ی و نه افسوس  ینه حزن   ش،یبود در صدا  یغم  نه

حاج از  داشت  بیخشم  مراتب  به  اعضا  شتر ی...   ی ازتمام 

 !...خانواده

رفت و   باخانومیخانواده...! ز  ی ازتمام اعضا  شتری به مراتب ب ..

 !دی رهام نرم خندف

  ؟یخوشحال -

مبل جا به    ی تفاوت خودش را رو  یام ب  یبرابر لحن شاک  در

  :دی کش رونیانگشتانم ب نیکرد و کنترل را از ب
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  ؟یسیو ع یرابطه حاج ی برا -

  :تکان داد و گفت نیبه طرف ی حرف نگاهش کردم و سر  یب

  !؟یتو ناراحت -

پا  جوابش و  باال  شبکه  سکوت  در  او  ندادم...  کرد...   نییرا 

  :بلند شوم که آهسته گفت می خواستم از جا

  !نیتولد آب شده رفته تو زم یگواه -

  ...و نگاهش کردم نشستم

  ...هیکار حاج  -

  رون ی سکوت کردم... نگاهم کرد و بالخره صدا از حنجره ب  بازهم

  :دادم

  !فرهام ریشو نگ یپ -

از جا  ش ریز  انگار انطور  و چشم   دیپر  شی آتش گذاشتن که 

  :را گشاد کرد  شیها
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  رون؟یاومدم ب یبفهمم از شکم ک دیچرا اونوقت؟ نبا -

  :دستش گذاشتم ی آوردم و دست رو  نییرا پا میصدا

تو   یاسم مادرو محو کردن... وقت  ی وقت  گن،ینم  ی فرهام... وقت -

مخف  نیا ازت  گذشته   یخوب  ز یچ  یعنی  کنن،یم  یسنت  تو 

 !کنه یم تتیکه اذ ی زی! چستین

بود!    ز ی ر  ش یها  شم افتاده  نفس  نفس  به   یز ی چ  -شد... 

   ؟یدونیم

  :لب فشردم ی رو لب

د - چ  گهیمن  کنم،  بدونم  ی زی غلط  تو  درباره  نگم  و  بهت  و 

   !فرهام 

 !...آرامش کرد  یکالمم و نگاهم کم ی تند

باز  ا یکار  یمخف   نیهم - مسخره  تحر  اس یو  داره   کمیکه 

باهام رفتار م  ی... سکنهیم انگار  کننیسالمه و مثل بچه ها   !
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م  دارم  شکالت  برا  گردمیدنبال  شکالت  ضرر    ی و  دندونام 

 ...داره

 :گرفت  گرید یحرف بودم و او نفس یب

من و احمق و نفهم تصور   زارمی نگفتم و م  ی زیچ   نجایاگر تا ا -

! ییا  گهی کس دنه هر   ی! نه حاجباسیکنن، فقط به خاطر ز

  ...دلم را سوزاند... درد در کالمش قلبم را فشرد تشی عصبان

 !فهممیم -

که منصرف شد    "  یفهمینم  "د یباز کرد تا احتماال بگو  دهان

 ی ... کنترل را کنار انداخت و من نفس دیو خودش را عقب کش

  اد یکه موقع حرف زدن او، ظاهرا از    ی ... کاردمی کش  یقیعم

 !...برده بودم

  ...زنهیم شمیاز ندونستن داره آت شتریب ی پنهان کار  نیا -

را    شیداد و چشم ها  هی... سرش را به عقب تککردیناله م  حاال

  ...بست
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  ...“بهشت”بالخره  فهممیم -

نگفتم... نه منطق را بلدم االن... نه حالِ   چیکردم و ه  سکوت

 ...فرهام را االنِ

*** 

  ش ی و او دو پاف عطر به دو طرف پالتو  دمیسرم کش  ی را رو  شال

ها به دست  و ش  میزد... ساعت  رو  شهیبستم  را    ز ی م  ی عطر 

نظر داشتمش، آرام بود، انگار هنوز آگاهش نکرده   ریگذاشت. ز

و دنبال چه    رودی بود دارد کجا م   ده یبودند... انگار هنوز نفهم

  :دوشم انداختم و به سمتش برگشتم ی را رو فمی! کیکسان

  م؟یبر -

  .را چرخاند و نگاه به ساعت داد  مچش

  وفتن؟یراه م ی ک نایا نیبرف -
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تکان داد. کنکاش کردم   ی کرد و سرباال انداختم... نگاهم    شانه

 ن یاز استرس بود و نه از ترس! ا  ی در نگاهش، بازهم نه خبر

  !حاالتش را دوست داشتم و دوست نداشتم

 !میبر -

ها  کنارم قدم  به  نگاه  و  آشپزخانه   شیزد  سمت  به  دادم... 

  ک ی را    یآب  ی صدا   ی... حتدمی آب را شن  ریش  ی ! صدارفتیم

خشک شده   شیزدم! پس اوهم گلو! لبخند  د ینفس سر کش 

و    دمیکش  رونی را ب  میبود! پس او هم استرس داشت! کفش ها

ب از در خانه  با طمانمیزد  رونیهردو  م  ه ی...  بر  !  م یداشتی قدم 

  !مینداشت  ییعجله ا

  !خونه آمادس -

  :نگاهم را با کالمش جواب داد مینگاهش کردم. ن گنگ

  !کنه زیرتو تمکه گفتم بره خونه پدر و ماد یهمون کس -
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ربط دارد! بازهم    یول  ست،یدومش ادامه جمله اولش ن  جمله

پنهان    دشیکهاز د  زنمی م  شخندیاسترس دارد! بازهم ن  فهممیم

  !ماندیم

 !فکر کنم نیخونه برف  رنیامشب م -

داشت   ریرا باال برد و من ساعت را نگاه کردم! تاخ  سرعتش

  !قطعا

  !بعدش خونه ما؟ -

تکان دادم و آرام   ی تفاوت بود... نگاهش کردم و سر  ی ب  لحنش

  :گفتم

 !احتماال  -

از سمتش! دست به سمت ضبط برد و صدا را   دمینشن  ی زیچ

  م ی نیرا بب  یو کس  میپا در فرودگاه بزار  دمیترسیباال برد! م  یکم

ازش    ی که خبر  یروزها کابوسم شده بود! همان کس  نیکه ا

  ست یدر ل   شهی نه مثل هم  از سمتش بود و   ینبود! نه نقل قول 
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  د ی سکوت ها و ناپد  نینفر... من از ا  ن یاول  میها   ام ی تماس و پ

 !نداشتم یشدن خاطرات خوب

  :کرد  زی را ر شی نگاهم کرد و چشم ها حیرا گفتم و مس نیا

  ؟ی استرس دار -

  :است ارمیخارج از اخت زنمیکه م  ی پوزخند

  ؟ی تو ندار -

  :پرسدی دوباره م شیو به جا   دهدیسوالم را نم جواب

  قا؟یدق  یاسترس چ -

  ی ! نکاهش نه عصب یعصب  ییتک خنده ا  نبار یا  خندم،ی م  بازهم

 !در حاالتم کندیاست، نه کالفه! تنها دارد کنکاش م

  هوم؟ -

  :تکان دادم سر

  ؟یدونینم -
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 ؟ی عاد یبه زندگ میمگه من و تو برنگشت  -

آچمزم کند، خوشش    نطوریا  نکهی از ا  زند،ی بر ق م  شی ها  چشم

من  دیآ  یم هنوز  هنوز    ی “بهشت”!  زدم،  دورش  که  هستم 

 !سابق نشده ام  “بهشت”  شیبرا

  !میبرگشت -

فرمان بود و دست    ی دستش رو  کی!  دیبه سمتم چرخ  کامل

  !ام  یپشت صندل  گرشید

  ؟یترس یاز فراز م -

  :زنمیو لب م  کنمینگاهش م   رهیکه خ  ی آنقدر  رد،ی گی م  حرصم

  !ترسمی آره، از فراز م -

  ...کشدیعقب م یکم

  ؟ی به من اعتماد ندار -
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م  کالفه موها  کنم،ینگاهش  به  مرتب    برمیم  ییدست  که 

  !کنم یهستند و باز مرتبشان م

 !حیدارم مس  -

بگ  یکاف  نیهم نگاه  سکوت  در  تا  ب  ردی است  برود.   رونیو 

! از بلندگو ها صدا  میشدم و به سمت سالن رفت   ادهیپشتش پ

و پاشا را شناختم    نیبرخاست و ناخواسته چشم گرداندم! برف

دست تکان داد! اعتنا نکردم و بازهم گشتم! نبود   میبرا  نیو برف

 !خداراشکر

  ؟یجان خوب  حیسالم مس -

برف  لبخند ذوق  همه  آن  به  و  نیزدم  فشرد  را  دستم  پاشا   !

کردم!   ک یتبر نگاهش  مادرم! خوب  و  پدر  آمدن  بابت  گفت 

  !الش بهتر بودانگار که ح

  !کشهیطول م انینشسته، تا ب مایهواپ -
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سمت   حیثابت ماند! مس  مینگاهش رو  نیتکان دادم و برف   ی سر

  !آهسته شان شروع شد ی پاشا رفت و صحبتها

  ه؟ییا  افهیچه ق نیا -

  !دم یو از ذوق چشمانش خند برگشتم

  چمه مگه؟ -

  :انداخت می بازو رینازک کرد و دست ز میچشم برا پشت

 !فکر نکن گهید زی چ چیخوشحال باش، به ه -

 !شد؟یم مگر

ز  یب و  گرداند  بازهم چشم  که  کردم  نگاهش   رگوشم یحرف 

   :گفت

  !یذهنت ساخت ی که تو، تو ی نه اونقدر  یهست، ول یعوض -

 "واو"حرف    ی رو  نیکه برف  ی دیهمان شدت، به همان تشد  به

! سر تکان دادم  شناختمشیبود! من م  یگذاشته بود، او عوض
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به سمتم انداخت...   ینگاه  میخودم را رساندم! ن  حیو کنار مس 

 دلش سوخت که دست دور 

  :آرام گفت رگوشمیانداخت و ز کمرم

 !آروم باش  -

شلوارش برد   بی را حس کردم و او دست در ج  شی گوش  لرزش

 ب یو نگاهش کرد و با مکث، داخل ج  دیکش  رونیرا ب  یو گوش

پالتواش سراندش! خوب نگاهش کردم! تمام حاالتش را از نظر  

 !زدیدر ته ذهنم سوسو م ی زیگذراندم! چ 

  که؟ یعقب نشست -

تکان داد! شمرده    ی درهم رفت و سر  شیکرد، اخم ها  نگاهم

  :گفتم رگوششی شمرده، ز

ام بود و  بهش که؟ سخنم آر  ی ندار   ی که؟ کار  ی کنینم  ی کار -

که زده بود تا    ی گشت... با ان ماسک  می! نگاهش رویدر گوش
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 شخندینه... ن  ای  زند ی پوزخند م  دم یفهمینشناسدش، نم  یکس

  !نه ای زندیم

  !بدبخت تر از هممون کار داشته باشم؟ یکیبا  -

حواسش    نیآمدند... توجه نکردم! برف  یم  یکی  یکی  مسافرها 

  !بود

  شود ی! دلخور می بدبخت بودن استفاده کن  نیاز هم   ترسمیم -

  !نگاهش

  ؟یشناخت  ی نجوریمنو ا -

  :انداختم و سرم را باال گرفتم شی دور بازو دست

 !کنهیفرق م  ز یوسط، همه چ دیایاحساس و خانواده که ب -

هردودیگو   ینم  ی زیچ حواس  تکان   رودیم  مانی...  دست  به 

لبخندم از ته دل !  دمشانیو د  دی ! نگاهم چرخنی برف   ی دادن ها

تند    ی با قدم ها  ،ی بود! برخالف تمام فکرها ذوق کردم! پا به پا
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  دا یپ  شانی. اشک در نگاه هردو  م یو شتاب زده به سمتشان رفت

 :و در آغوش بابا رفتم دمیبود! خند

  !دلم زیعز -

  !رمی گیرا م  شیآب شود را جلو خواهدیکه م یبغض

  !دلم براتون تنگ شده بود -

افتد! خنده اش آنقدر از ته   یم  حیچشمش به مس و بوستمیم

 عبوس را هم به خنده  حیدل است که مس

را م  یشانی! مامان پکشاندیم برق اشک   بوسدیام  با همان  و 

  :کندیبرندازم م 

 ست؟ یاز نوه ن  ی خبر -

رفت... نگاهم به دنبال    سهیاز خنده ر  نینگاهم کرد و برف  بابا

چ  حیمس چشمانش  گوشه  م  نیرفت!  بود!    د؟ یخندیخورده 

 !بچه دوست دارد دانستمیم

  :کرد ییتکان داد و تک خنده ا ی سر دی را که د سکوتم
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 !ست یپس ن -

  ن ی و سر تکان دادم! چمدان هارا داخل ماش  دم ی بار خند  نیا

بابا و پاشا و مس با    ح یگذاشتند و  فرستادند و    نی ماش  ک یرا 

 !نیماش ی کیماهم با آن 

  !پاشا  ی چقدر ناراحت شدم برا -

د  ن یبرف  نه یآ  از نگاهش،   دم یرا  بود!  نشسته  مامان  تنگ  که 

  !نگاهم را گرفت 

  !آره -

  :بود که صورت مامان را جمع کرد آهش

  !زمیعز  شهیدرست م -

  ؟ییکوچه ا کیهنوز اندر خم  ؟یتو چ -

! سرم را تکان  شودیرا که نگران م  نینگاه برف  نمی بیم   نهیاز آ  باز

  :دم یدادم و خند
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  !گذرهیکه بهم بد نم رانمیا ست،یموافق ن  یلیخ حیمس -

دستش، باهاش اتمام حجت   دادمی تورو م  نکهی قبل از ا  دیبا -

 !کردم یم

برف  دم یخند د  نی و  نگران   ی گر ی بحث  همه  انداخت!  وسط 

ماش  یزندگ بودند!  ح   نیمن  داخل  پ  اط یرا  و    اده ی کشاندم 

  ن ییگرفت و پا  ح ی! مامان جلو رفت و دست به ماسک مسمیشد

  :دشیکش

  !پسرم  نمیماهتو بب افهیبزار ق -

ا  خنده و بوسه  را دوست   یینرم  زد  مامان  که پشت دستان 

ا برا  ینرمش  نیداشتم!  دوست    ی که  بود،  باخته  رنگ  من 

 !بود یداشتن

  :گفت رگوشمی ز نیبرف

  !میمحبوب دل بود ی نجوریماهم ا یککاش -
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من بود و   ی ... بابا نگاهش رورودیو سمت پاشا م   کندیم  غرغر

  :حی کالمش با مس 

 !که دخترم و سپردم دستت لباش خندونه ی مثل روز -

! لحن  زدیپرم  می ها  ی ... لب از روشودیکم م  یکم  حیمس  نرمش

  !بود؟ نجوری ا شهیبابا هم

 .کنمیم ی هرکار “بهشت” یمن واسه خوشبخت -

بابا سر  حیسمت مس  به برگرداندم!  را  رفته  لبخند  و   ی رفتم 

نگاهم کرد.   می تکان داد و داخل رفتند! آنها که رفتند، مستق

العمل عکس  برا  یدنبال  او  بود!  صورتم  در  حرفش   ی از 

را    شیکرده بود! دروغ نگفته بود! بازو  ی من هرکار  یخوشبخت

 ...میو داخل رفت  دمیکش

که حضور مامان را کنارم حس    ختمیریها م  وانیرا در ل  ی چا

زد   یکردم... برگشتم و لبخند زدم به صورتش! لبخند کم رنگ

 :را صاف کرد ش یو صدا
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  !ه؟یچ عهی شا نیا هیقض -

  !در دستانم ثابت ماند ی قور

شرمنده نگاهم    نیخش داشت.... برف  مینگفته؟ صدا  نیبرف -

ر نشدم، در واقع کارم را راحت کرده بود! مامان اخم کرد! دلخو

  ش ی ابروها  ادیز  دادیتکان داد... بوتاکس اجازه نم  ی کرد و سر

  :جمع شود

 شد؟ یبدونم چ خوامیگفت... م -

رو  ی قور به  و لب  خودشم   -لب فشردم:    ی را کنار گذاشتم 

   !هنوز تو شوکه

  ...در تالشند تا به هم برسند شی ابروها

 "یه"  نیخانواده مشکل دار دادم؟ برف  کیمن دخترمو به   -

  :ام گذاشتم ینیب ی و من دست رو دیکش

  !مامان -

  :را از هم باز کرد و سر تکان داد شی ها دست
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خانواده ممکنه    نیاز ا  یچ  گهی دو روز د  دونهی خدا م   ه؟یچ -

  !اد یدر ب

  !ی ! واخورمیم یتکان

به    یبی آس  چیه  نیمامان... بعدش... ا  دهیخود فرهام تازه فهم -

هرچ   یزندگ هروقت  نرسونده،  پا  ی زیمن  شد   ی ها  هیباعث 

  !میکنیم  ی فکر کی مین یشیمن بلغزه اونوقت م یزندگ

 !زندیم ه یگر  ریرا نگاه کردم، فکر کردم هر آن ز نیبرف

  :را به دستش سپردم  ینیدادم و س   رونیرا ب نفسم

  !شهیبرو، االن سرد م -

  !رفت رونیکرد و آخر ب مکث

  ؟“بهشت” یمطمعن -

دور نگران ترش کرده بود! سر تکان دادم و با تمام توانم    راه

  :نشاندم میلبها  ی لبخند رو
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  !آره -

  :داد و خواست برود که دستش را گرفتم رونیب نفس

  بابا؟ -

م  دم یترد طوالن  دهد یاجازه  نهادم   ی سکوتش  از  آه  شود، 

  !برخاست

  !فعال امشب خستس  -

حال    ند یتا نب   ستم یا  یو پشت به او م  کنمیرا رها م  دستش 

و    دمیپاچ  شمیآرا   یخراب شده ام را! آب به صورت ب  کدفعهی

 !بود و کنارش نشستم ی خال حیرفتم... کنار مس  رونیب

  ؟یخوب -

  !کردم، اخم داشت نگاهش

 !آره -
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ترد  آرام با  نگاهش  و  رو  دی گفتم  شد!    میاز  مامان   -کنده 

   م؟ یندار یسوغات

.. دمیرا با خنده گفته بود نگاه کردم و خند  نی که ا  نیبرف  به

! در چمدان باز شد  دیکش  شیو بابا چمدان را پ   د یمامان خند

اول  برف   ی زیچ  نیو  بچهبود!  لباس  کرد  را جلب  نظرم    ن یکه 

  !نگاهش گشاد شد و از خنده سرش را پشت پاشا پنهان کرد 

 ه؟یوا! چ -

  :دیسرش را جلو کش نیبرف

 ؟ یقراره مامان بزرگ بش ی فکر کرد  ی جد ی مامان جد -

بود که چهره اش درهم رفت! دوست   "مامان بزرگ"لفظ    از

 !رود ی باال م  شود که دارد سنش اداور ی  ی زینداشت چ

  !ارم یسفارش کرد براش ب  یخوبه حاال توام! کس -

گفت و   "خداروشکر"  رلبیرا باال برد و ز  شیدست ها   نیبرف

 !چرخاند شی مامان چشم برا
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را    میلبش، چشم ها  ی را نگاه کردم، لبخند کمرنگ رو  حیمس

 ی نرم کرد! تصور بچه داشتن از او ته دلم را مالش داد...! صدا

را   فونیبلند شد و ا  شی زنگ هممان را ساکت کرد.. پاشا از جا

  !برداشت

  بود؟ یک -

دور تمامان    کی از آنکه برگردد، دکمه را فشرد. نگاهش    قبل

  !ثابت ماند نیبرف ی را گذراند و رو 

  !آقا فرازِ  -

 نهی س انیدر م یین خورد و نفس من جاتکا شیدر جا حیمس

 .ام گره خورد 

*** 

در بود که باز شد و قامت   ی بلند شدم... نگاهم به رو  میجا  از

را از نظر گذراندم! کت و شلوار   شیشد... سر تا پا  انیفراز نما

بلند تر شده بود و با کش   شیخوب به تنش نشسته بود! موها
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گرفت و جلو آمد! بابا   دیپشتش بسته شده بود! نگاهم را ند

 !خوشحال بود  یحتو  ی اش اخم داشت و مامان عاد افهیق

 .سالم خاله جان -

لبخند زد و جلو رفت! هرچه بود او پسر برادرش بود!   مامان

و رو به بابا سالم کرد و باباهم در اغوش    دیپاشا گونه اش را بوس

  ی که رو  ی لبخند  یمتظاهرانه بود... حت  زی! همه چدشیکش

حت  حیمس  ی البه و  برف  یبود  سع  نینگاه  تمام  را   یکه  اش 

گذاشت و    شاو پا  ن یتا آرام باشد! دست در دست برف  کردیم

رس  ک یتبر ما  به  و  رودیگفت  نگاهش  کرد!   حیمس  ی !  تامل 

 ی که برق  ییرا انحنا داده بود، چشمها  شیکه لبها  ی پوزخند

 !دارد  ییرساند که فراز برنامه ا نمیقیداخلش افتاده بود به 

 !سالم -

پلک خواباند و باز کرد و لبخند زد و دستش را فشرد!   حیمس

من افتاد!    ی به لبخند شد و نگاهش رو  لیفراز پوزخندش تبد



Page 598 of 1307 

 

 ی آنقدر ب  نیبود و برف  نیکه آورده بود در دست برف  یسبد گل

 ش ییرایبود وسط پذ  ستاده یحواس بود که با همان سبد گل ا

من و    د یشا  ایو او...    ح یمس  نیب   دی ترسی ! مکردی م  مانیتماشاو  

 !او دوئل شود؟

  !جان “بهشت”سالم  -

  بی عج  یکم  رد،یبگ  "جان"اسم من پسوند  دیچرا تنها با  نکهیا

  !بود

  !ی سالم، خوش اومد -

لحن محکمم تضاد داشت با دستان سردم که در دستانش   آن

تر شد و دستم را رها    قی بود! دستم را فشرد و لبخندش عم

! پاشا سبد  نیکرد و برگشت به سمت جمع حاضر، در خانه برف

  ی گفت و سبد را رو  نیگوش برف  ری را ز  ی زیگل را گرفت و چ

  !کنسول گذاشت 
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  ک یوقع داشتم  ت  ی! ولدیاورد  ف یخوشحال شدم تشر  یلیخ -

  !دیبد یاطالع

نفسش را محکم   حیدر لحنش بود که باعث شد مس   ی دلخور

 !بدهد رونیب

باورمون نشده    یی هوی  یلیخ - شد فراز جان! خودمونم هنوز 

  !میرانیا

  !آرام زد  ی را گفت و بابا لبخند  نیا مامان

سرعت! نگاهم از لبخند    نیاونم به ا  ؟ی دیحاال از کجا فهم -

  :را باال داد  شیشد. ابرو دهیمامان به فراز کش  قیعم

مامان خند  زمویعز   ی خاله    دنی من خبر رس - و    د ینفهمم؟ 

  !گرفت شیرا جلو ی چا  ینیس نیبرف

 !دمتیوقته ند یلیخ ح؟یتو چه خبر مس -

مس  دیچرخ   سرم ر  حیو  چشمانش  کردم!  نگاه  و    زیرا  شد 

  !کج  یلبخندش کم
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  !ادیفصله و فشارها ز انیپا ست،ین ی خبر -

  :و نگاهش کرد دینوش ییجرعه ا فراز

کاره، دنبال توپ    نیشغل تو اسون تر  کردمیفکر م   شهیهم -

  !تو حسابته ی اردیلیو اخرشم م ی ریم

  :حیمس  ی شد به رو زیکرد و نگاهش ت   ییخنده ا تک

  .یوسط مشهور و محبوب دل همه ام هست نیا -

خنده فراز تک خنده    ی و به پا  حیو مس  دمیدهانم را بلع   آب

 یی سرد شده اش را در دست گرفت... رگه ها  ی کرد و چا  ییا

  :از خنده در سخنش بود

فراز...   هی! شغل خوبدمینفهم  چوقتی خصومتت با فوتبالو ه -

 !بخصوص قسمت محبوب بودنش

... همه دیگو  یکه چه م  میدیرا گفت و تنها من و فراز فهم  نیا

 چیه  یهم، ب  نینگاهمان ب  حیو تنها من و فراز و مس  دندیخند
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 یی سرد شده اش را جرعه ا  ی چا  ح ی! مسخوردیچرخ م   یواکنش

 .جمع شد ی و گوشه چشمانش کم دینوش

 .شده جان برات عوض کنم؟ سرد حیمس -

 :نگاهش کرد و لبخند زد  حیمس

 .. ممنونزمینه عز -

 !تکان داد و فراز اجالتا کوتاه آمد  ی سر نیبرف

 شاال؟ یا د یهست  یتا ک -

 :جوابش را داد نباریا بابا

 !دخترامون تنگ شده بود ی دلمون برا  م،یفعال هست -

خودم ساخته    ی که برا  ییمرا از فضا  یپرمحبت بابا کم  لحن

 !کرد میبودم، رها

 !تونیمنم اومدم، شدم همسا  دیشا -
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 ی که صدا   د یبه سمتش چرخ  ی را فراز گفت و سرم جور   نیا

 !د ی شن حیشک مس یگردنم را ب

 واقعا فراز؟  -

درهم   ش یگشاد شد و بابا اخم ها  یمامان از خوش  ی ها  چشم

 :رفت

حت - با    یاره  بود  قرار  کردم...  که   امیب  یدوست  کیکارامم 

 !افتاده قیکارام به تعو کمیمتاسفانه نشد و حاال 

خورد   یفکش تکان  غهیرا نگاه کردم... فکش سفت بود... ت  حیمس

رنگ    یب  دانستمی که م  ییو از گوشه چشم نگاهم کرد... لبها

هم فشردم و قبل از آنکه سرش به سمتم    ی هستند را به رو 

 !دمیبرگردد نگاه دزد

  :انگار دی شن تنها جمله اولش را مامان

  !ی نگفته بود ی زی ... واقعا خوشحال شدم! چیبسالمت -

  :ما گشت و با خنده ادامه داد ی رو نگاهش
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 .شهی منم م  ی نوبت دخترا شاالیا -

خنده    ی صدا برف  حیمس  ی تک  و  ازرد  را    ی زورک  نیگوشم 

  ر یکه باز فکر کردم بعد از خنده اش ز  ی... آنقدر زورکدیخند

 !زند یم هیگر

چا  فراز ادامه  و  داد  تکان  نوش  شی سر  ثاندیرا   یی ا  هی! جمع 

  :سکوت کرد و پاشا شکستش

 ؟ ی دار لی م یچ ارن،یفراز جان، قراره زنگ بزنم شام ب -

  ن ی در ا  ی دخالت  "یعنیرا نگاه کردم... شانه باال داد که    نیبرف

مهم   میحضور مامان و باباهم برا  گرید  "نداشته است  میتصم

م خانه   خواستمینبود!  به  ارامش خودم!  مامن  به  بروم  زودتر 

دهن به دهن    حیاگر قرار بود بازهم امشب با مس  یخودم! حت

  ی و من لجباز  شود تلخ    حیاگر قرار بود بازهم مس  یشوم! حت

 !کنم

  !زحمت نکش، من برم بهتره -
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 ی به عنوان زن خانه سکوت کرده بود که پاشا با مکث  نیبرف

  :گفت

  !ی امکان نداره بزارم بر -

است!    رفتهیپذ  یعنیتکان داد،    ی اش را که مبل داد و سر  هیتک

بلند شد   شیبه دست از جا  یزد و گوش  یجان  یپاشا لبخند ب

 !و سفارش گرفت

م  فراز  بابا صحبت  برف  کردندیو  به کمک  مامان  رفت...   نیو 

جا به    میدر جا  ینشسته بود. کم  شیحرف در جا  یب  حیمس

 .خارج از توانم بود  گریفضا د نیجا شدم! تحمل ا

 اط؟ یتو ح کمی میبر -

نگاهم کرد... کل صورتم   ی زیگفتم. با اخم ر  رگوششیرا ز  نیا

 !بلند شد و من هم پشت سرش شیو از جا  د یرا کاو

بابا سر  "ی دی ببخش" و  به جمع گفت  فراز    ی رو  و  داد  تکان 

 !کرد  ینیسنگ  مانیبه رو  میرفت  اطیکه در ح  ینگاهش تا زمان
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  خب؟ -

  :تکان دادم ی اش شدم و سر رهیخ

 خب؟ یچ -

 :از بدنش جدا کرد و گفت یرا کم شی ها دست

 اط؟ یتو ح امیب یگفت -

 !ظاهرا  میبود یفتمان عصبباال انداخت. ج شانه

 !نگفتم که حرف دارم اط،یتو ح میایفقط گفتم ب -

که از دهانش    ی . سرم را باال گرفتم و به بخار ستادیا  م یروبرو

 :چشم دوختم شدیخارج م

 اون داخل؟  یبمون ینخواست یچ ی برا -

 .زدم پوزخند 

 :لرزش داشت میصدا
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واقعا هدفت از  !  یپرسیم  ،یدونی رو که م  یچرا جواب  دونمینم -

 .فهممیکارا رو نم نیا

 .رمی باال بگ  دنشید ی عقب رفتم تا کمتر سرم را برا یقدم

 ییچون فضا  رونی! خب باشه... اومدم ب؟ی منو ازار بد  ی خوایم -

باشم که   یی! دوس ندارم تو فضانهیسنگ  میکه فراز هست برا

با   ییا  گهیشوهرم و دوست پسر سابقم و هر نسبت زهرمار د

 !جنگنینگاهشون باهم م

نگاهش شدم و    ره یاز ان پوزخند خارج شده بود! خ   ش یلبها

  :ام را جمع کردم و ادامه دادم افهیق

خودت،    یوقت  ،ی بنداز  ه یو کنا  کهیبه من ت   ی حق ندار   یول -

 !ی اندازه من مقصر 

مبهوت بود! چند   یو کم  گشتی م   میش روکردم... نگاه   سکوت

تکان داد    ی برد و سر  شی ها  بی گذشت تا دست داخل ج  هیثان
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را وجب زد و بعدش از همان   می و بعدش با نگاهش از سر تا پا

 :صورتم مکث کرد  ی دوباره چشمانش رو نییپا

نگاهش کردم   جیبود؟! گ  نیجوابش ا  میخوبه... تمام حرف ها -

باال داد و    یو ابروانش را کم  دی صورتم کش   ی که سرش را تو

 :پچ زد

! دوباره سرش را عقب یکه خودت  کردمیکم کم داشتم شک م -

 !د ی... حرص درونم جوشدیکش

شما    ی فضارو، چون به خاطر هدف ها  نیا  یبهتره تحمل کن -

  م ی کنیو ما باهم جنگ م  نجاستیشماست که فراز ا  ی و کارا

 !مخانو

  ...تفاوت نگاه گرفت و از کنارم گذشت  یو او ب  دم یخند  یعصب

  ن؟ینداز یم کهیبهم ت نیبه خاطر من دار یمطمعن -

متوقف شد و به من به سمتش برگشتم!    شی قدم ها  ی صدا

  !دمییپا یشده بود و با دقت م  زیچشمانش ر



Page 608 of 1307 

 

که    ی بوده؟! رنگ بهت  یقبل از من چ  ت،یتو اون گذشته کوف -

  !کرد شتریشد جسارتم را ب دهی به نگاهش پاچ 

 ن ی به خاطر ناژ  انایها همش به خاطر منه؟ اح  هی کنا  هیتک  نیا -

از ج ست؟ین ا  رونی ب  بشی! پلک زد و دست  من    نباریآورد... 

تو و  بردم  جلو  را  و   ی سرم  گفتم  روصورتش،  آن زدم   شی له 

  :بودم افتهی پالتواش  بیرا که از ج ی زیچ

  !؟ی فراز و ضبط کرد ی صداچرا  -

*** 

که چقدر   دمیشد، تازه فهم  دهی چ  زیم   ی غذا که رو  ی ها  سید

گرسنه ام کرده بود! کباب    الیگشنه ام است... چقدر فکر و خ 

را نگاه نکردم که    حیرادر ظرفم گذاشتم و مشغول شدم! مس

است دارد    خته ی اگر ر  ایبا نه...    خت یخودش غذا ر  ی برا  نمیبب

 !کند یم ی باز ای کندیلقمه م
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خونه من!    دیاری ب  فیحتما تشر  د،یهست  رانیمدت که ا  نیتو ا -

  ره یخونسرد خ   شی پ  یرا گفت و من برخالف ساعات  نیفراز ا

هارا کنار گذاشته بود که مامان و بابا را دعوت    نهی اش شدم! ک

 !کردیم

! مامان  دیدیم  ی کار بابا را نابخشودن  شی که تا همان ماه پ  او

 :شد گفت یبعد از آن که دهانش خالنگاهش کرد و 

  د؟ی... مگه نه سعمیایحتما م -

بود، بابا که نبود! نگاه از    یتکان داد... مامان احساسات  ی سر  بابا

انداختم و    ری... سرم را زکندیبابا نگاهم م  دمیفراز گرفتم که د

نون بود و لقمه باز شده    ی شدم که ال  یمشغول آن تکه کباب

 !بود

  ...آره -

  :خوشش امده بود  یرا گفت و فراز انگار از مهمان  نیتنها ا  اباب

  !بهتره یلی خ  ی نجوریا د،ی ایشماهاهم ب -
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سع  لبخند را  مشتاقش  لحن  ند  یو  برفرمیبگ  د یکردم    ن ی . 

تکان داد و من    ی سر  حیسکوت کرد و پاشا تشکر کرد و مس

  !میدیشنی نم ی زیانگار چ 

  فراز؟ یست یخانواده ن لی تو فکر تشک -

فراز    رهی توجه به نگاه بابا، خ  یمامان را نگاه کرد و مامان ب   بابا،

تک تک ما نشست   ی و نگاهش رو  دیشد! فراز از دوغش نوش

را نگاه کردم اوهم نگاهش   حیشد... مس  حیمس  رهیو در آخر خ 

  ی و سر  دیبه فراز بود! چشمان جفتشان آرام بود! مامان خند

  :تکان داد

  !ه؟ یخبر یعنیسکوت  نیا -

  :دیو خودش را عقب کش دی خند نیبرف

به عروس و داماد    ی کرد  دایعالقه پ  یلیجون امشب خ  ی پر -

  !و نوه
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از برق افتاد و رو  ینگاه  دمید زدم!    شخندینشست... ن  میکه 

اول  انداختم و    ر یمن بود! سرم را ز  ی فکر، باردار  ن یحتما که 

  !د یمامان خند

 !نمیفراز رو بب  ی دوست دارم داماد -

شد... برق    رهیخ   حیمس  ی به مامان لبخند زد و دوباره رو  فراز

ول بود!  افتاده  تا  از تک و  داشت!    ی روزیپ   شی صدا  ینگاهش 

 م یباعث شد دست ها  داد یزدن م  ن یزم  ی که بو  شی حرف ها

رو به  و چشمانم  رها شود  دور چنگال  افتد.   یب  حیمس  ی از 

  !کالمش با جمع و مامان بود یبود ول حی نگاهش به مس

 !اگه خدا بخواد  -

مامان برق زد و کامل    ی به مامان نگاه کرد... چشم ها  دوباره

و پاشا هم جلب شده   نیتوجه برف  ی... حتدیبه طرفش چرخ 

 !بزند ی بود! نکند فراز حرف نامربوط

  هست؟ یک ؟ی جد -
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از مس  حیمس  فراز، به سمت مامان   حیرا نگاه کرد و نگاهش 

هر زمان   ران،یرفته خارج از ا  یمدت کوتاه   ی فعال برا  -!  رفت

 !کنمیکه برگرده آشناتون م

*** 

فرمان ضرب گرفته بود... ساعت را نگاه کرد! هنوز مانده    ی رو

  ی برا  کردیم  ی قرار  یکرده بودش! ب  نییکه تع  یبود به زمان

تا بفهمد همه   کردیم   ی قرار  یکه قرار بود بشنود! ب   ییزهایچ

  ش یداد و چشم ها  کهیت  یدروغ است!  سرش را به پشت  زیچ

صفحه    ی خورد! نگاهش باز شد و رو  یاش تکان  یرا بست! گوش

را روشن کرد...   نی ماش  ی نشست! تماس را قطع کرد و چراغ ها

چراغ   د یرا د  نی ... تا ماشستادی انطرف جاده ا  ی گرید  نیماش

 .خاموش کرد و منتظر ماند  شیها

با پوست داغ و ملتهبش،   رونیب  ی سالم آقا! آن حجم از سرما -

  !خواند  ینم بیعج

  :تکان داد ی سالم! مرد کتش را دراورد و سر -
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  ن؟یخوب -

 عیتکان داد و سر  ی تعارفات را نداشت... سر  نیحوصله ا  حیمس

  :گفت

 خب؟ -

ب  عکس کتش  از  مس  دیکش   رونی را  دست  به  داد...   حیو 

رانش گذاشت و    ی به عکس نگاه کند! برعکس رو  خواستینم

آورد!    یرا در م  ی زیاو شد که داشت از پوشه چ  رهیدوباره خ 

د به سمت مس  گریچند عکس  نگاهشان    حیرا  بازهم  گرفت! 

 ...نکرد

  لیداره! اسم و فام  ییا  هیحاش  یکامال ب  یسالشه! زندگ 48 -

 ...دی که خودتون اطالع داده بود هیو شغلش، همون 

  :برداشت و گفت ی گرید کاغذ

 ی بچه داره... ول  کیازدواج کرده و    ی سالگ  جدهی تو سن ه -

  .کنهینم یزندگ ششیبچش پ 
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  :حرفش رفت انیم

 تنهاست؟ -

  شی برا  ن یبه طرف  ی انداخت و سر  حیبه مست مس  ی نگاه  مین

  :تکان داد

  !کنهیم یخانوم دانشجو زندگ کینه، با  -

  بچشه؟ -

  !نه -

  :خش دار بود ش یشد... صدا زی ر شی ها چشم

  ؟ی شوهرش چ -

مکث  کاغذ کرد...  پوشه  در  مس  یهارا  به  نگاه  و  داد!    حیکرد 

 ک یبود!    دهیدر عمق چشمانش کند و کاو کرد! او فهم  حیمس

  !چهارپا که نبود وانیبود! ح دهی فهم بهیغر

  !ساله جدا شدن یلیخ -
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  :زد پوزخند 

  مراوده دارن؟ گهیباهم د -

حس کرد چقدر خودش را مضحکه  حیکث کرد و مسم دوباره

  ...کرده است 

  !شیکم و ب -

  !...تکان داد و بدرک فرستاد، شهرت و ابرو و غرور را ی سر

  از اون؟؟ ریغ -

  :سر تکان داد و محکم گفت نانیاطم با

نه! تنه اش را صاف کرد و عکس را به سمتش گرفت و لب  -

  :زد

 !بزار داخل پوشه -
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را گرفت و در پوشه    یکم  دستش او عکس  در هوا ماند که 

  ح یگذاشت... منتظر بود تا مس  ن یگذاشت و پوشه را عقب ماش 

  :نگاهش کرد و گفت  حیاجازه بدهد و برود! مس

  !تو حسابته گه ی ساعت د کیپول تا  یباق -

  !تکان داد و پلک خواباند سر

  هست؟ ی امر -

  :خوب نگاهش کرد و گفت حیمس

شن - حرف   هد یاز  هات  گفت  کالهمون    رونیب  یو  کنه،  درز 

  !تو هم رهیبدجور م

  :تکان داد دیبه نشانه تائ ی لبخند زد و سر خونسرد

  !ادینم رونی ب ییجا چیه ،ی حرف  چیجمع آقا! ه التونیخ -

  ن یآخر  ی از صورتش جدا کرد و برا  ی را با نفس بلند  نگاهش

  :دیبار پرس 
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  ؟یگفت زویهمه چ -

  :دیتنگ پوش ی را در همان فضا  کتش

  !بله آقا -

ممنون...    -داد و زمزمه کرد:    یرمق سرش را تکان کوتاه  یب

 !ی بر یتونیم

کرد و    یخدافظ  گریرفتنش بار د  رونی باز شد و او قبل از ب  در

 ...تنها لب زد جوابش را  حیمس

او که دور شد، دستش به سمت پوشه رفت! خوشش    نیماش

عذاب دهد! پوشه را باز کرد... کاغذ هارا آمد تا خودش را    یم

کنار زد و عکس هارا برداشت... خوب نگاه کرد! تنها تالشش... 

 !بود که او نباشد نی ا دشیتنها ام

اش را منقبض کرد... خوب نگاه کرد    نهیقفسه س  ی بعد  عکس

انداخت و   نش یماش   یصندل  ی زد و عکس هارا رو   شخندیو ن

 دهی دکمه استارت را فشرد و حرکت کرد... خب حاال که فهم
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و   “بهشت” را برداشت که نام    یبود، قرار بود چه کند؟! گوش

 ش یاکه گفته بود امشب خانه آنها است... اخم ه  د یرا د  امشیپ

نبا ! بودیپدر و مادر خودش م  شی االن پ  دیدرهم رفت! مگر 

چشمش به جاده   کی  گشت...  نشی مخاطب  نینداد و ب  یجواب

و نام فرهام... شماره اش را لمس    یچشمش به گوش  کیبود و  

 :نوشت شیکرد و برا

  ؟ینی فردا تمر -

  :د یدر دستانش لرز ینشد که گوش قهیدق کی

  !نه -

*** 

 ””بهشت““

عصب  یگوش ب  ی کنار  یرا  پنجه  و   م یموها  نیانداختم 

  ...دمیکش

  اد؟یتا ساعت دو م حیمس -
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کردم... پردازش   ز یرا ر  میسمت مامان برگشتم و چشم ها  به

کم اش  کش  یجمله  بدیطول  اش   ی!  خانه  دور  نگاه  حواس 

  !نه -چرخاندم و گفتم: 

  : به ساعت افتاد و ابرو باال داد نگاهش

 ؟یعن ی نهیساعت دو ظهرم تمر -

پ  ی رو به  و  نشستم  رو   یامیمبل  ناشناس  شماره  از    ی که 

را...   شی محتوا  دانستم یم  ده،یافتاده بود نگاه کردم... ند  میگوش

 !بار را خراب کردم  نیا

  !نه -

  :با اعتراض درامد شیصدا

  اصال حواست هست؟ اد؟ ی نم ای ادیم ؟ی چ یعنیاخر  -

اش   یهم فشردم و ابرو باال دادم... نگاه به نگاه شاک ی رو  پلک

  :دوختم

  !ادیم -



Page 620 of 1307 

 

خب مثل   -گفت:    یرا در هوا تکان داد و عصب  ش یها  دست

  !ادم از اول بگو

نگاهم را به سمتش کشاند... سرش را از   نیخنده برف  ی صدا

 ی برا  دانستمیکه نم  ییآورد و با همان خنده ا  رونیب  یگوش

  :گفت ست،یچ

  !کرده  تی جون! خارج عصب ی اعصابتو کنترل کن پر -

ارام رو  بابا با    ی از پشت سرش آمد و  شانه اش زد... اخمش 

  :اش کند در تضاد بود یمخف کردیم یکه سع  ی لبخند

 !با مادرت درست صحبت کن -

 دم ینشن  گریخورد... د  یتکان  شی را جمع کرد و در جا  لبخندش

را برداشتم...   یرا... دست دراز کردم و گوش  شی حرف ها  هیبق

پ  باز کردم و بعدش  را    ی رو  ی را خواندم! پوزخند  مایرمزش 

  د ینشست و ناسزا بستم به اسمش! مردک، من را تهد  میلبها

 !!کردیم
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انزجار سر جا  یگوش  با  اش برگرداندم و رفتم به    یقبل  ی را 

سمت اشپزخانه... ماگ را برداشتم و پر از آبش کردم... مامان 

 .گاز را کم کرد ریبه سمتم انداخت و ز ینگاه مین

 ناراحته  ی زی بابا از چ -

مکث کرد... دلم    مینگاهش سمت در اشپزخانه رفت و رو  مین  ؟

  ...به شور افتاد و او اخم کرد

  !از صبح خلقش تنگه -

  "!ست یبابا مشکلش چ داندیواقعا نم " یعنی نیا

  !شب؟ی د ایاز صبح  -

نکرد و    ییبود... توجه ا  دهیپر  رونیناخوداگاه از دهانم ب  سوالم

  !آب گرفت ری ش ریرا ز شی دست ها

  !از صبح -
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  ی زمزمه بود و کم   یحرفش شده... حرفش دوم  یکیبا    البد

ام دست و دلم را    یزندگ  ی سوراخ سونبه ها  نیارامم کرد... ا

  ...لرزاندیم

  پاشا اومد؟ -

ب  ی صدا مامان  احتماالت   رونیبلند  از  سرم    یکشاندم  در  که 

پاشا    ی و صدا  دمینفس سر کش  کی... آب را  کردمیم  فشانیرد

 ...دیچی در خانه پ

ق - خورشت  دار   مهیمامان  دوست  تو  چون  کرده  ! ی درست 

من،    ی از اشپز  ی زی ببر که تو خونه چ  استفاده رو  تینها  نجا یا

 !شهیم دتیعا مهیاونم ق

ا  نیبرف  به ارام  برا   نیکه  م  ی هارا  و    گفت،یپاشا  کردم  نگاه 

د زدم... خوب  ش  دمیلبخند  رو  فتهینگاه  را  تک    ی پاشا  تک 

 !صورتش  ی اجزا
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 شانیخوشمزس! نگاه از رو  یبا دستات درست کن  یتو هرچ -

تلو به  و  صدا  ونیزیگرفتم  و  ر  ی دادم  آرام    زی خنده  بوس  و 

  نکرد؟ ری ... دحیزنگ بزن به مس هی -... دم یرا شن نیبرف

  ی گوش  ام،یهمان پ  ی را برداشتم... رو  یو گوش  دمیرا د  ساعت

را زدم و صورتم را با   تیلید  یمعطل   یرا قفل کرده بودم... ب

و او جواب نداد    دمیانزجار جمع کردم... بوق دوم و سوم را شن

 !...باشد  دهیتا حاال فهم دمی ترسیو قطع کردم... م

  ؟“بهشت”شد  یچ -

و   ییرایرا باال بردم تا از اتاق، صدا به پذ  میبود... صدا  مامان

  .برسد ییرایپذ ی مبل گوشه 

 !راهه  ... احتماال تودهیجواب نم -

صدا  حرفم ماس  ی با  دهانم  در  در  گوش  دی زنگ  ب  یو    ن یرا 

طمان با  فشردم...  خوب    نهیانگشتانم  و  رفتم  اسقبالش  به 

کاو را  بدمیچشمانش  ارامش  سر  از  را  نفسم  دادم...    رونی... 
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هم    ی خانه و حضور مامان و بابا اخم برا  نیدوست نداشتم در ا

 !می هم بلند کن  ی و صدا برا  مییایب

  !یسالم... خسته نباش -

... به خاطر حضور بابا و مامان دیرا بوس  میموها  ی زد و رو  لبخند

شده    ره یخ  میکه رو   یو در چشمان  دمیبود؟! خودم را کنار کش

  :بود لبخند زدم

 !دمی سفره رو چ ،یتا لباساتو عوض کن -

را انحنا داد و نگاهم    شیجواب پچ پچک کردنم، گوشه لبها  در

دادم و خودم را    رونی مان گوشه لبش... نفس بماند به ه   ره یخ

 .رفتم  نیمامان و برف ی و به سو دم یعقب تر کش 

بود... مامان    حیمورد عالقه پاشا و مس   ی خورشت ها  ی رو  نگاهم

اگر پاشا هنوز دامادش نبود باز   یبود! حت ی داماد دوست قهار

 !بود زی هم عز

 !خوشمزه شده یلیخ -
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 ی و لبخند   دیکش  رونی سر مامان را از بشقابش ب  ح،یمس  ی صدا

را به خنده    نیصورتش... برق داخل چشمانش برف   ی زد به پهنا

 !انداخت

  !زم ینوش جونت عز -

سر  نیبرف و  کرد  داد...   ی نگاهم  تکان  تاسف  نشانه  به 

  ...دم یخند

  درکه؟ میبعد از ظهر همه باهم بر -

.. دور دهانش .حی مس  ی رفت و بعدش رو  نیبرف  ی به سو  نگاهم

 :زد  یرا پاک کرد و لبخند ارام

 .کنم... خوش بگذره  تونیهمراه  تونمیمتاسفانه نم -

   ؟یحاال کنسل کن  شهینم -سرش را کج کرد و گفت:  نیبرف

  :حسودم کرد یکم حیمس  نبار یا لبخند

  .کردمیکارو م نیحتما ا شد،یاگر م -
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  :آمد و گفت انیبه م بابا

همه    گه،ی. دفعه دشهیاصرار نکن باباجان، آدم معذب م  ادیز -

 م یلبها  کی دوغ را برداشتم و نزد  وانی! لادهی... وقت زمیری باهم م

  ...بردم

  ؟“بهشت” ی ایتو که م -

  :تکان دادم ی و نگاهش کردم و سر دمینوش یکم

  !ندارم ی آره... من کار  -

  :گوشش بردم ری ... سر زدمیجمع را که پرت د حواس

  ؟ی ریکجا م -

  .کرد نگاهم

  !قرار دارم یبا کس -

بود... سر تکان   ده یدروغ نشن   میبودم که گوش ها  خوشحال

را   ی شدم... چا  میرا برگرداندم و مشغول غذا  میدادم ورو ام 
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نوش داغ  داغ  و  ترجدمیبرداشتم  روز    حمی ...  که  بود  قهوه  به 

  !بودم تمامش کرده بودم  نجایکه ا ی اخر

  ؟ی بر دیساعت چند با  -

 ح ی تا مس   زدیم  ی به خنده ام انداخت... به هر در   نیبرف  سوال

  !همراهمان شود 

 !ساعت چهار  -

 :گرفت و گفت دینگاه بابا را ند نیبرف

 ؟یرسیشام که بهمون م ی برا -

 :داد و سر تکان داد لشیتحو ییخنده خفه ا حیمس نبار یا

 !رسمی آره م -

 :شانه باال انداخت نیتکان داد و برف  ی سر بابا

 !...میحداقل شامو باهم باش  خوامیخب م -

 !دیرا تلخ نوش  شیکرد و چا ی گرید ی خنده  حیمس
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بلند نشد جز مامان...    ش یاز جا  یخانه رنگ خورد و کس   یگوش

تلفن تنها با مامان کار دارد و حاالهم که امده  دانستدیهمه م

 اد یبود، زنگ خورش ز  دهیو آن رس  نیبود و خبر به گوشش ا

از اتاق ها شد...   یکیرا برداشت و داخل    یشده بود. مامان گوش

  :برد شمگو ریسر ز نیواضح نبود... برف شیصدا

  مشکوک نشده مامان؟ -

جمله    نیجر عت نکرد ا  نیاز خنده تکان خورد و برف  میها  شانه

 ! نگاهش کردم که دیرا در حضور بابا بلند بگو

 ز ی ر  میبرا یرا به طرز مشکوک  شی باال انداخت و چشم ها شانه

 ح یگذاشتم و ساعت را چک کردم! مس  زیم  ی ام را رو  ی کرد. چا

... نگاهش  کردی جمع را ترک م   نیا  گرید  میساعت و ن  کی  دیبا

پاشا و بابا بود... بابا انگار اخالقش  کردم! ارام مشغول صحبت با  

 !بهتر شده بود

  !فراز بود -
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  :اش شدم رهی مامان از جا پراندم... سر چرخاندم و خ ی صدا

 !پس فرداشب دعوتمون کرد ی برا -

بابا بود... پوزخند زدم و رو برگرداندم... عج  کالمش و    بیبه 

ن عروس  را به عنوا  ن یقرار است ناژ  کردم یاحمقانه بود که فکر م

 !کند یمعرف

*** 

را چک کرد... پالتو اش را به تن   اتش یرا برداشت و محتو  پوشه

کار  نیخانه اش قدم برداشت... بهتر ی و به سمت ورود  دیکش

و   خوردیبار هزارم در سرش چرخ م  ی جمله برا  نی... اکردیرا م

م تَرَش  به سمت کردیمطمعن  افتاد  راه  و  زد  را  استارت    ...

 ییبو  اسی ال  خواستیفرستاده شده بود... نم  شی که برا  یادرس

در دسترس   مشیحر  یبفهمد... به اندازه کاف  ی زیچ  ایببرد و  

حرف   کجا  تا  کند  انتخاب  او  بود  گذاشته  بود...  مردم  عموم 

... اول او را دیدرونش جوش  ی ز ی بزنند! پوشه را نگاه کرد و چ

 !را  هیو به موقعش بق کردیاگاه م
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زد و    یشد و دو تقه به در چوب  اده یرا نگه داشت و پ   نیماش

  :باز شد شی بعدش در به رو

 !هستم  انفریک -

که پالتواش را    ییخدمه ا  ی باز شد و برا  شیدر کامل برا  حاال

م  م  ی سر  کرد،یدرخواست  سفت  را  پوشه  داد...   ان ی تکان 

چسب دزد  دهیانگشتانش  مبادا  که  آنوقت   ی بود.  و  بزند 

را    یصندل  نی! گوشه ترزدیبه سرش بر  یچه خاک  دانستینم

... خواهدینم  ی ز ینشست و گفت که چ  شیانتخاب کرد و رو

مانده است    ییا  قهیکه هنوز ده دق   دیچک کرد و د  راساعت  

... وگرنه آنقدر هاهم مطمعن  زدی به آمدنش! خودش را گول م

 !انجام دهد خواستیکه م ی نبود از کار

 قه ی... او نبود! پنج دقآمد و منتظر ماند  ینیترمز ماش  ی صدا

 !مانده بود گرید



Page 631 of 1307 

 

با  اصال ا  گفت؟یم   دیچه  تقه  او    ییسر ساعت  و  به در خورد 

نشست... در باز شد و او نگاهش را از پوشه   شی صاف سر جا

صدا تق  ی نگرفت...  ها  یتق  کفش  منبعش  بود    ی که  زنانه 

 ...نگاهش را چرخاند

  ...“بهشت” ی مات ماند به رو نگاهش

  :زد و گفت شخندین ش ی برا ”بهشت“

 !اومد “بهشت”به جاش  ی! ولی منتظر فرهام بود -

 ””بهشت““

از    ای  بست؟یکوتاهم چشمانش را م  ی پاشنه بوت ها  ی صدا  از

اعصابم را خراب    ژشیق  ی و صدا  دمیرا کش  یحضورم؟ صندل 

  :پا انداختم ی نشستم و پا رو  ش ی کرد... روبرو

  ؟“بهشت”  یکنیم  کاریچ نجایا -

  :چشم درشت کردم شیبرا

  ؟یکنیم  کاریچ  نجایخودت ا -
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  :کرد یعصب  ییا خنده

  :گفتم ؟یکن یم بمیتعق -

  زی ر  شیکنم؟! چشم ها  بتیخودم ادرس دادم بهت، چرا تعق -

 .دمیترس ییدرهم رفت که لحظه ا ی انقدر شی شد و اخم ها

  !رستوران دوست فرهامه نیا -

 :دادم رونیبدهانم را ته حلقم فرستادم و نفس  آب

م  ی داد  امیپ  یوقت - که  فرهام    شی گوش  ش،ین ی بب  ی خوایبه 

حوس    هویتو سرته؟    یچ  زدمی حدس م  دیدست من بود! نبا

 !؟ یباهاش درد و دل کن  یخواست  ای مردونه زد به سرت    ی حرفا

  :باال رفته اش و کالمش نشانم داد ی را باال ابرو  رتشیح

  !کردم یپس داشتم با تو چت م -

نپرس  یب سوال  کردم...  نگاهش  را   دهیحرف  جوابش  تا  بود 

  :خودم جوابش را دادم دهیرا نپرس  ی سوال بعد یبدهم! ول
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 ن یا  دونستمیکنه و چون م  فیرد   نجارویاز فرهام خواستم ا -

  !از قبلش ادرسو برات فرستادم کنهیکارو م

ام   یکه با درون طوفان  ییاهسته ا  ی را جلو بردم و با صدا  سرم

  :شباهت نداشت گفتم ییذره ا

  دراوردم؟ ی باز  سی پل نهمهی چرا ا یدونیم -

چ  با شد...  فکش سفت  و  کرد  نگاهم  از   ی زیاخم  خارج  که 

اذ باشد،  اکردیم  تشیانتظارش  م  نی!  خوب  هم    دانستم،یرا 

  !خواهدیچه م دمی اولش به فرهام فهم امیهمانطور که از پ 

  ی قول  ریز  ی زود زد  نقدریا  ی چجور  نمیبب  خواستمیچون م -

 ؟ی که به من داد

  !نه نگفتم _

   ...آمد ینم ادمی ی زیانشبش را دوره کردم! چ ی ها حرف

  !ستی االن وقتش ن  -



Page 634 of 1307 

 

م  ی ها  رگه ازارم  چشمانش  درون  زداد یسرخ  را  سرم    ر ی ... 

نبود... نه در چشمان من    ی خبر  ت یاز آن عصبان  گریانداختم! د

  !گرفته بود یچارگی را ب  شیو نه در چشمان او! جا

  ست؟یوقتشه؟ اصال چرا وقتش ن یک -

  :باال اوردم و فورا جوابش را دادم سر

  !هنوز هضم نشده یقبل انیچون جر -

جواب هم   یمعطل  یرا باال داد و چشم گشاد کرد... ب  ش یابرو

  !فوت وقت... بدون م یدادیرا م  گرید

  !بفهمه  دینبا  -!  قتهیحق  الیظاهرا که فرهام در به در دن  یول -

  ه؟یمادرش ک نکهیا -

  :باال رفت یکم ار یاخت یرا ب میصدا

  :آره! پوزخند زد -

  ه؟یمگه زن بد -
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  :من پوزخند زدم نبار یا

  !ی کرد قیتو تحق -

  !بود یمن که ادم خوب  قاتیتو تحق -

 :را غم گرفت ش یکردم... پوزخندش رفت و جا سکوت

  بفهمه؟ دیکه فرهام نبا ستین یاز نظر تو زن خوب -

  :زد شتریو اشک به چشمانم ن  دمینال

  !شناسمشیمن که درست نم -

زد و تنه اش    ی را کنار   ستیدرونش چ  دانستمی که م  ییا  پوشه

  :دیرا جلوتر کش

  ن ی.. من که اشناسمیمن که شناختمش... من که فرهام و م -

  !بدونه دیبا گمی... مشناسمیخراب و م  هیاز پا یزندگ

  !کنه دای بزار خودش بگرده و پ -
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م  یآرام  لبخند انگار  ب  یمن  خواستی زد...  از  که   ی قرار  یرا 

  :آرام کند  دادمی داشتم جان م

  بهش؟ میو نگ  میدوباره بدون -

ن  هیکنا کوتاه  بود...  من  به  پا  امدیاش  را  سرم  من   ن ییو 

  :انداختم

  ط ی! شرا“بهشت”  شه ینم  ندفعهیدفعه قبل راحت کنار اومد... ا -

 !فرق داره 

  :گفتم عیسر

  ...گمیم  نیهم ی برا -

  :تالشم را کردم نیحرف نگاهم کرد... اخر یب

  ...مامانت -

  !ارام شد؟  نقدریا کدفعهیچانه اش گذاشت... چرا   ریز دست

  :کردم نییسر باال و پا دونه؟ینم -



Page 637 of 1307 

 

  گه ید  زی چ  کی  دونن،یبفهمه بچه هاشم م  نکهیا   ی... ولدونهیم -

 !اس

ز  دست مستق  ریاز  و  کرد  تنه صاف  و  برداشت  اش   م ی چانه 

درست   تیحرف ها  دیبزند... بگو  ینگاهم کرد! منتظر بودم حرف

ا  ی به جا   ی... ولکنمیاست، صبر م کرد...   ها سکوت  نیتمام 

که در  ی زی چ دیو سر تکان دادم که بگو  دمیخودم را جلو کش

 ...را  شدیم نیی ذهن باال و پا

* 

ز  دست مستق  ریاز  و  کرد  تنه صاف  و  برداشت  اش   م ی چانه 

درست   تیحرف ها  دیبزند... بگو  ینگاهم کرد! منتظر بودم حرف

ا  ی به جا   ی... ولکنمیاست، صبر م ها سکوت کرد...   نیتمام 

که در   ی زیچ  دیو سر تکان  دادم که بگو   دمیخودم را جلو کش

 ...را  شدیم نیی ذهن باال و پا

  !رونیب  ادیب یاز اون زندگ تونستیم -
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نمانده   حیو مس  یسیع  ی برا  بای حرفش؟ ز  نینبود ا  یانصاف  یب

  :نشست شی لبها ی تلخ رو  ی بود؟ حرفم را خواند و لبخند

ا  ی برا - تو  موند  برایزندگ   نیما  ا  نکهیا  ی ...  بچه   م،ییتا 

االن که    ؟یچ  م یاالن که بزرگ شد  ی! ولزهیبهم نر  مونیروح

  ؟یچ  شهیها داره خراب م   تیتمام حرمت ها و ذهن 

 ...درهم قالب شده اش گذاشتم ی دست ها ی رو دست

به بچه ها   موننی م   ضیمر  یزندگ  کیتو    ی مرد  ای  یزن  یوقت -

 ط ی... بچه محکننی... بدتر دارن خراب مبهشت”“  کننیلطف نم

مامانشو    هی! گرخواد ی م  یمیصم  ی بچه مامان و بابا  خواد،یاروم م 

بوده... من و   یبه چ   یبزرگ شد بفهمه چ  یکه وقت   خوادینم

! فرهام پر از  ی فداکار  نی... به خاطر هممیپر از خشم  یسیع

بدتر   بایبد و بدتر، ز نی...! بی فداکار نیعقده اس به خاطر هم 

  !...کنهیداره لطف م کرد یو انتخاب کرد و فکر م
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ساق   ی رو  چکدی و م  زنمی نشسته در چشمانم را پس نم  اشک

مس و  نمحیدستم  م  رهیخ  دانمی...  قسمت  به   زیکدام  است! 

 ...دهمیادامه م  شینوازش دست ها 

بود گشت...   دای پ  رش یکه از ز  یپوشه و عکس  ی تار رو  نگاهم

بهتر   نطوریا  دی... شاگفتیرا گرفته بود و م  مشیتصم  حیمس

  !...بود

* ************* 

م  همانطور در  را  مانتوام  ز  یکه   یم  یچشم  ر ی اوردم، 

کلمه    کیحرف... در تمام طول راه    ی... آرام بود و بدمشییپا

پرتابش کرد    زی م   ی بود! پوشه را رو  امدهین  رونی از دهانش ب  ییا

دست دراز کنم و پوشه را    شدی و با خودم فکر کردم، کاش م

  ا ی   ریدانستم دیو نابودش کنم...! م   رمشیگاز بگ   ی بردارم و رو

م فرهام  دفهمدیزود  من    ا ی  ری...   ش یبرا  دیبا  حیمس   ا یزود 

  د یفهمیخودش م  دی... باخواستمی را نم  نیو من اصال ا  میگفتیم

 !از غرور مردانه اش راحت بود  الم یخ   دیفهمیکه اگر خودش م
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  کنسل کنم؟ ی خوایم-

رو   راهنشیپ ب  ی را  و  انداخت   ش ی ها  راهن ی گرپی د  نیتخت 

  .گشت

  !نه -

  !میری م گهیشب د کیخب  -

چرا کنسل   -و نگاهم کرد:    دیکش   رونیرا ب  ییسورمه ا   راهنیپ

 م؟ یکن

سر  دمیکش  میموها  ی رو  دست ب  ی و  و  دادم  حرف   یتکان 

  ن یبرف  ی گشتم... بارها خواستم برا  میپالتوها  نی کنارش زدم و ب

گفت که خوب  حیما شود و مس  الی خیکه امشب را ب میسیبنو

که سرش امده بود   ییبال  ی چرا برا  دمیفهمی! نممیرویاست و م

نم ارام نش  دمیفهمینم  نشست؟یبه سوگ  را   انچرا ظاهرش 

را درباره کشور    ی که تنها خبر بد  ی و حالش را مثل کس  دهد یم

 !...دهدینشان م خواند،ی از روزنامه م ییدور افتاده ا



Page 641 of 1307 

 

  !و تنم کردم   دمیکش  ضی با غ پالتورا

  :بگذارم گفتم میموها ی را برداشتم و قبل از آنکه رو شال

 ؟یخوب  یهمه چ یکنی چرا وانمود م -

مکث کرد و   میلرزانم، نگاهش را به سمتم کشاند... رو  ی صدا

 د یبود، با  کمینگاه کردن به او که نزد  ی دو قدم را جلو آمد... برا

 :برمی سر باال م

 فرهامه؟  ی حالت برا  نیا -

  م یفرهام برا  کرد؟یم  ی بود... خوب نگاهش کردم! حسود  آرام

عد  حال ب  ی حال من برا  نیا  یهم مهم بود! ول   ی ادیمهم بود! ز

 !فرهام نبود قطعا  دنیاز فهم

 یهمه چ  ی نشون بد  ی خوایکه م  ییتو  ی توئه! برا  ی نه... برا -

 !ه یعال
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 س یگ  ی موها نیی حرف نگاهم کرد و دستش جلو آمد و پا یب

را لمس کرد...! قدم ام  او دستش کش    یشده  و  رفتم  عقب 

  :آمد

  ؟یکنیم  ی نجوریچرا ا -

رو  قدم کرد  را خم  و سرش  کرد  جبران  را  ام  رفته    ی عقب 

  :سرخ است تی از عصبان  دانستمیکه م یصورت

  !تو ی برا -

  :زدم و او سرش را کج کرد  پلک

دوش  “بهشت”  شناسمتیم - رو  همرو  بار  که  اخالقته   ...

! دوست ندارم منم اضافه شم یهمه دل بسوزون   ی ... برایبکش

 !تی ذهن  ی به دغدغه ها

 :را آرام گفتم رفتی آمد و م یا نوک زبانم مکه ت یحرف

 !هیتا بق ی تو مهمتر -
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  ی ام چسباند و پلک رو  یشانیبه پ  یشانیرا عقب زد و پ  میمو

  جه ی را دوباره به نت  شی کردم رفتارها  ری هم فشرد... بازهم تعب

 !"خسته شده است گر ید حیمس "که   دمیرس

 ...نگفتم ی زی من خوبم! نبود و چ -

  ی ل یاز دال  یکیکنم!    ری درگ  نیاز ا  شتر ی ندارم ذهنتو بدوست   -

 ست یکه معلوم ن  یی... تو ییزودتر فرهام بفهمه تو  خوامیام که م

 !از اتفاقات و بعدش یساخت  یتو ذهنت چ

ام فاصله   یشانیاز پ   یشانیپ  یدادم... کم  رونیرا منقطع ب  نفس

شد و دهان   مانی که انگار پش  دیبگو  ی زی داد و دهان باز کرد چ

عطرش    شهیو ش  دی بست... پشت کرد و پالتواش را تنش کش

 ی تاب  یب  ی و دلم بنا  دمیرا به دست گرفت! از پشت قامتش را د

  !ما؟ میبازهم مثل قبل شو شدیکرد... م

*** 

  :دادم  نیغذارا را به دست برف ظرف
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  !نجا یا میایب  یهمگ  کباری دی... باایکه داد وی نره قول ادتی -

 ی افتاد به دروغ ها  ادمیو سر تکان داد و من    دیدخن  حیمس

نکنم و در آخرش    شانیدادم تا همراه  لشانیکه تحو  ی شاخدار

  ...پشت چشم نازک کرد  ی برا نیهم برف

 !دیقول ند ییجا ن،یفرداشب خونه ما دعوت -

خم کرد...   میرا گفتم و مامان نگاه به بابا داد و سرش را برا  نیا

که پس فرداشب   دمیدرهم رفت تازه فهم  یکه کم  شی ابروها

 !دعوتند ییآنها جا

  ...ی ... اگر بخوازدلمیپس فرداشب فراز دعوتمون کرد عز -

  :زدم   ی و لبخند دم ی را بر  حرفش

  د ی ایصبح بو بهتون خوش بگذره! فرداش از    دینه اصال... بر -

 !خونه ما

 نیبلند کرد و تعارفات را شروع کرد... برف  شیسر از غذا  حیمس

که دارد جان   دانستمیباال انداخت... م  مینگاهم کرد و ابرو برا
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پارتنر فراز را... حتما که اوهم حدسش را زده    ند یتا بب  دهدیم

 !بود

دست   ییکردم و لحظه ا  ک یسرما دو لبه پالتوام را به هم نزد  از

  یی باز و خانواده ها ی ... نگاهم را به فضادمیاز غذا خوردن کش

 ی که بدقلق ییکه تخت به تخت نشسته بودند دادم... به بچه ا

غذا  کردیم نم  شی و  ر  خورد ی را  اخم  آخر  در  را سر    ی زیو  او 

که تعهدمان    یاز من   حیمس  خواستم؟ینشاند... من بچه م   شیجا

 !دانستمی م دیبع خواست؟ی برده بودم بچه م رسوالی را ز

نگاه به    نباریو ا  دیلرزیبار چندم بود که م  ی برا  حیمس  یگوش

نشستم...   میشماره صاف سرجا  دنیانداختم و با د  نشیاسکر

کالفه نگاهش را دور گرداند و ماسکش را به صورتش    حیمس

تماس قطع شود و   کردمیکرد... خدا خدا م  یزد و عذرخواه 

! بزندو نه ان شخص زنگ    ردیتماس را بگ   یپ  حینه مس   گرید

ل را در  نوش  ریسرز  وانیدوغ  و  لعنت دمیکردم   ی... آن ماسک 

صورتش را خوب کنکاش کنم... پشتش را به ما   گذاشتینم
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قدمکرد   قدم  یو  و  برداشت  راست  چپ...    یبه   کدفعهیبه 

 !لرزاند ییقلبم را لحظه ا ستادنش یا

ا  رشی به سمتم و نگاه متح   برگشت شد و    یطوفان  یی لحظه 

که    دینکش  یهم فشردم! طول  ی و چشم رو  رانداختمیمن سر ز

کرد و    یکوتاه  یآمد و بغل دستم نشست و دوباره عذرخواه

 ل ی به سمتش متما  یقاشق و چنگالش را به دست گرفت... کم

 :که تنها خودش بشنود آرام گفتم  ی گوشش، جور  ریشدم و ز

  ...دیببخش -

 ی حرف رو برگرداند... هرکار  یبه سمتم انداخت و ب   ینگاه  مین

ب  کردمیم کش  زمان  د  دیایتا  شو  رتریو  جدا  هم  ...  میاز 

 !خراب شود میروتنها شوم و  حیبا مس دمی ترسیم

  !در دهان گذاشتم ییآلوچه را دستم گرفتم و تکه ا ظرف

 ...ساعت دوازده شد -
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دلم خواست ظرف را در سرش    ییرا گفت و لحظه ا  نیا  نیبرف

گرد    شی بکوبم! االن چه وقت اعالم ساعت بود! مامان چشم ها

 !به جمع لب زدرا رو  ی زیچه چ  دمی شد و من نفهم

برگرد  بابا برگشت  میخواست  خدافظمی و  درازا    ی...  به  هم  را 

در فضا اخر کنارش  و در    ر یجا گ  نیکوچک ماش  ی کشاندم 

هر   شی منتظر بودم صدا  شدم و کمربند را بستم... هر لحطه

 !بلند شود میلحظه به رو

گرفت... دستش را به سمت    عیکردم و مچ نگاهم را سر   نگاهش

ام    نهیکه در س  یکالم گذاشت! نفس  یب  یضبط برد و آهنگ

چسباندم... ظاهرا   ی دادم و سرم را به پشت  رونیمانده بود را ب

 !نبود از دعوا کردنم فعال ی خبر

تا من اول وارد شوم،   ستادیه چرخاند و ارا که در قفل خان  دیکل

به من فهماند که ارام است... با ارامش داخل رفتم و اوهم پشت  

قبل از خواب را   نیو روت   میسرم... در سکوت لباس عوض کرد

 ...دمیپتو خز ریو من زودتر ز میانجام داد
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هارا خاموش کرد و داخل اتاق آمد... نگاهم کرد و همانجا   چراغ 

جمع    نهیس  ی را رو   شی و دست ها  ستادیچارچوب در ا  انیم

کرد و من از خدا خواستم تا چراغ    زی را ر  شی کرد... چشم ها

 !...شی سر جا دیایرا خاموش کند و ب

  ؟ی کارو کرد نیچرا ا -

  ...اش شدم   رهیحرف خ یو ب دمیرا باالتر کش  پتو

  :صبر کرد و سر تکان داد ه یثان چند

  هوم؟ -

ا  هیتک لحظه  حواسم  من  و  بود  چارچوب  به  پرت   ییاش 

  ...و ژستش شد  شیبازوها

  ؟“بهشت” -

  :شدم زیخ  مین میخودم امد و سر جا به

  کدوم کار؟ -
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با    میصدا و  داشت  گوشه    ک یخش  کردم!  صافش  سرفه، 

  !د؟یخندیخورد... داشت م ی زیر ن یچشمانش چ 

و با ترس   یرچشمی که باعث شده بود تا خونه ز  ی همون کار -

  ؟ینگام کن

  :نشستم میدر هم رفت و فورا صاف سرجا میها اخم

 تو رو با ترس نگاه کنم؟  دیبا یچ ی من برا -

  :به چشمانم گفت  رهیتکان داد و خ  ی اش را گرفت و سر  هیتک

 !“بهشت”  ییپرو یلیخ -

رو  تخت دست  و  نشست  اش  لبه  و  زد  دور  صورتش   ی را 

تخت به سمتش رفتم و دست دور    ی رو  می... با زانو هادیکش

نم انداختم...  دادکش   خواستمیگردنش  به  درشت    دنیکار  و 

سرشانه    ی خورد و چانه رو  یبارهم کردن ها برسد! تنش تکان

  :اش گذاشتم

  !مطمعن شم خواستمیم -
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  :دیچرخ یکم سرش

  ؟یاز چ -

ا - دار  نکه یاز  زن،    یکنیم  ق یتحق  ی واقعا  اون  مورد    ا ی در 

 !برم داشته االت یخ

  ض یدر چشمانم غ  رهیخ  ییلحظه ا  ی را فوت کرد و برا  نفسش

  :کرد

! خنده را پشت  یبزن  شیفقط مونده به خاطر فرهام منم ات -

  !دمیپنهان کردم و نگاهم را دزد میلبها

  ؟یشناسیاز کجا م نارویا -

اومدم گرفتمت؟ حلقه دستانم شل   ی چجور  ی کرد پس فکر   -

  :شد و چشمانم گشاد شد

اج  نیهم - تحق  ی کرد  ریادمرو  خجالت    ق یدرموردم  کنه؟ 

  ؟یکشینم
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... دوباره تنه به تنه اش  دیانداخت و در گلو خند  ری را ز  سرش

 ادش یخنده اش قطع شد... انگار دوباره    کدفعهیچشباندم و  

  !افتاد کار من

  ؟ ی کرد دایکجا پ شمارشو از  -

 :لب فشردم ی رو لب

 .تیاز گوش -

*** 

مس  ینیس به دست  به سمت    حیرا  کردم  گرد  عقب  و  دادم 

ل برا  شیچا  وانیآشپزخانه...  دوباره  و  برداشتم  پر    شی را 

  ...کردم 

 ؟ی قهوه ندار -

 ات یبه سمت مامان انداختم و لبخند زدم... محتو  ینگاه  مین

 ...کردم و قهوه ساز را دراوردم  یخال نکی فنجان را در س

  خوش گذشت؟ -
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  !زند ی لبخند م دانستمیم ده؛یند

  !کرده رییتغ  یلیفراز خ -

که در زمان، عوض    ی زیبود! تنها چ  اریاخت  یقروچه ام ب  دندان

روبرو بود!  فراز  همان  بود  دست    شینشده  بازهم  نشستم... 

  :تلخ گفتم یخودم نبود وقت 

  د؟یشد مونیپش -

شدم از گفته    مان یپش  یدرهم رفت و من هم آن  یآن  شی ابروها

  !ام

  ه؟ی چه حرف نیا -

  !حرف نگاهش کردم یدادم و ب رونیب نفس

 :دمی! خنددم ی نم بازم به عقب برگردم دختر دست فراز -

 !خواستی دختر نم ،ی داد یاگر تو م -
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را از قهوه   مانی بلند شد و فنجان ها  ش یو از جا  د یخند  بالخره

 ...گذاشت میکرد و روبرو زی لبر

 دوست دخترشو؟  ی دید -

 ...گوشه لبش آمد و سر تکان داد  یکج لبخند

 :دمیتنه جلو کش  مشتاق

 ران؟یبرگشته ا -

  !و آرام آرام قورتش داد  دی نوش ییا جرعه

 :و گفت دی کش شی لبها ی رو زبان

 !نه... عکسشو نشون داد -

که زبان به دهان   "سبز بود؟  شیچشم ها  "می بگو  خواستمیم

کانتر چنگ   ی اش را از رو  یگرفتم و او دست دراز کرد و گوش

 :زد

 !نیعکسشو بب  ایب -
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 ن ییباال و پا  شیدر عکس ها  ی را جلو بردم و مامان کم  سرم

  ز یر  میو چشم ها  دمیکرد و عکس را مقابل صورتم گرفت... د

 !شد

که   ییا  افهیبود و لبخند زدم به ق  ی گرینبود و چهره د  نیناژ

ن  قهیسل  دانستمیم مستیفراز  من   ی زی چ  خواستی!  به  را 

 برساند؟

  خوشگله نه؟ -

  !را به سمتش گرفتم و لبخندم را وسعت دادم  یگوش

 !هیخواستن -

  :بردم میلبها ی تکان داد و فنجان سو رس

 ه؟یجد -

 ...باال انداخت  دیالق ییا شانه

که نگاهش به    د یچیخانه پ  ی در فضا  حیخنده بابا و مس  ی صدا

  :سمت چارچوب آشپزخانه رفت و جوابم را داد
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  !فکر نکنم -

  !دم یمبحوس کردم و قهوه ام را نوش میرا پشت لبها  خنده

خارجه نداره؟ نگاهم را باال    ی از کشورها   ی شنهادیپ  حیمس -

  :را تر کردم میو لب ها   دمیکش

  ...چرا یعرب ی باشگاه ها -

  !برق زد  نگاهش

  !کنه؟ی چرا قبول نم -

  :گفتم  شی را نگفتم و به جا زی چ همه

 !که ترکش کنه  ستین  یطی فعال باشگاه تو شرا گهیم -

 ییاش خودنما  یشانیپ  ی رو  ی ز یداد و اخم ر  یبه صندل  هیتک

گذاشتم و هردو   نکیکرد... از جا برخاستم و فنجان هارا در س

پذ سمت  مسمیرفت  ییرایبه  د  حی...  را    یکم  دنمیبا  خودش 

 !د یچرخیم  مانیجا باز کرد... نگاه بابا رو می و برا دیکنارکش 
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  !است  یقبل  دمانیقشنگ تر از چ  یلیخونت خ  دمانیچ  نیا -

  :دور خانه چرخاندم و گفتم  نگاه

  !دوست دارم شتریب نویآره... ا -

گذاشت و    زیم  ی را رو  شیاز چا  یدر سکوت فنجان خال  بابا

  :گفت

  بابا و مامان چطورن؟ -

لبها  لبخند برا  می از  ما فرصت  امدن  از   نجور یا  ی رفت... قبل 

خونسرد سرش را چرخاند و   حی ها نبود مگر؟ مس  یاحوال پرس

 :تکان داد ی سر

  !هستن دارتونیمشتاق د یلی... خرسوننیسالم م -

پدر و مادر تازه از راه    داری مشتاق د  یمزخرف، ک  طیآن شرا  در

من بود؟! مامان لبخند زد... مو پشت گوشش انداخت    دهیرس

  :و پلک خواباند

  !تنگ شده  یل یخ  باجانیز ی حتما... دلم برا -
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  !سکوت کرده بود بابا

 !ناراحت شدم یلیحاج مهرابم خ ی برا -

  !گذشت  ریخداروشکر به خ -

ما در گردش درامد!    نیخداراشکر کرد و بابا نگاهش ب  مامان

  ی زیبود که در مورد فرهام و نسبتش، بابا چ  نیا  میتنها دعا

درهم چالنده شده ام رفت و    ی ... نگاه بابا به دست هادینگو

  !شد به چشمانم دهیبعد کش

  تراس خونت کجاست باباجان؟ -

  ...جا بلند شد و من هم به دنبالش زا

و   دهیانگشتان کش انیم  گاریرا جمع کردم و به س میها دست

  :شدم رهیاش خ  دهیچروک  یکم

  !دیدوباره شروع کرد  دونستمینم -

نگاهم کرد که خنده ام را دراورد... نگاهش به در رفت    یحالت  با

  !برگشت  میو رو
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  !به مادرت نگو ه،یحیتفر -

  ...دم یخند

  باباجان؟ یراض تی از زندگ -

زدم و به محوطه برج، از طبقه دوازدهم چشم دوختم...   لبخند

 آره  -

  ه؟یهم راض  حیمس -

 !خواست؟ی... بابا چه ممیبه گلو دیکردم و بغض دو نگاهش

دزد   دوباره  ادمینگاه  مس  یکم   نبار ی...  کردم!    ی راض  حیمکث 

  ."نه"بود؟ جوابش واضح بود! 

  !د یاز خودش بپرس دیبا -

  !دیایبه چشمش ن  می تا لرزش صدا دم یو خند گفتم

  !ادیم  یبه نظر راض -

  !زد گارشیبه س یرا گفت و لبخند زد و پک کوتاه نیا
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  چرا تو رو نسپردم دست فراز؟ یدونیم -

  !حرف منتظر ماندم  یحرکت و ب ی! بزدیدر دهانم م قلبم

ب - ل  اقتیل  یچون  توام  زندگ  شتریب  اقتتیبود!  که    یاز 

  !فراز قراره برات بسازه بود دونستمیم

ماند! سکوت   یجا نصفه م   نیبحث هم  نیو ا  امدیم  حیمس  کاش

امد، ماند در   یم  نرویکه داشت ب  یو نفس  دیبه درازا کش  یکم

  !ام  نهیس

  !هست نشونیب یمشکل  حیفراز و مس  -

  م یآمد و نگاهش کردم. نگاهش رو  میلبها  ی رو  ی مضطرب  لبخند

  !که بترساندم  یاخم  چیبدون ه یبود ول قیعم

  !...آره -

س  ی کوچک  لبخند و  خاموشش    گاریزد  نرده  لبه  و  کرد  دود 

  ...سر میکرد... هوا سرد تر شده بود و دست ها
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کار  - من  دختر  ندارم  ترب  ی دوست  که  ز  تی کنه   ر یمادرشو 

  !سوال ببره 

از سرما    میآمد و دهان بستم... چشم ها  رونیب  میاز گلو  ییصدا

  !اشک نشسته بود

 ...که کنمی نم ی من کار -

  ل یتا ادامه دهم... نشد تا قشنگ تر دروغ بهم ببافم و تحو  نشد

بود که او   االتی خ  دمیزد و فهم  یپدرم بدهم! لبخند کوچک

 !است دهیفهم

 !زم ی عز دونمیم

... مانیبه روبرو  میشد  رهیدادم و هردو خ  رونیرا آسوده ب  نفسم

تا    مینداشت  لی تما  چکداممانیروشن شهر...! ه  ی به چراغ ها

 ی من  ی... حتمین ی گرد گوشه تراس بنش  زیم  ی ها  یصندل  ی رو

تما هم  بود  افتاده  لرزاه  به  زانوانم  خودم   یلیکه  در  چندان 
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خنده بلند مامان آمد و سرم را چرخاندم...   ی ! صدا دمیدینم

 !نمشانی تا بب دادیاجازه نم ری پرده حر

  داخل؟ میبر -

بابا    راهنیرا بهم مالش داد و من نگاهم به تک پ  شیها  دست

  !رفت

  !دی خوریهوا سرده، سرما م -

  ...کرد نگاهم

با - فراز معذب   ی جلو  دیچرا دختر من در حضور همسرش 

  باشه؟

  ده یخواهرم شن  اطیرا در ح   مانیماندم... آخ! بابا حرف ها  مات

 .بود

*** 
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... بابا میبگو  شیا نداشتم تا بر  ی ز ی چ  چیرا گفت و من ه  نیا  بابا

کرد و در را پشت سرش بست...   یرا گفت و مکث کوتاه  نیا

 در تراس باشد و تنها؟ زبانیبد نبود مهمان در خانه باشد و م

  ی ... حرف هادیلرز ی... زانوانم هم نمکردمیسرما را حس نم  گر ید

گفته   ی زیامد! چ  ینم  ادمی  ی ز ی آن شبمان را دوره کردم! چ

گفته   ی زی چ  حیسال را؟ مس   کی   نیبودم که بابا بفهمد کل ا

 م؟ییا دهیبود تا بابا بفهمد پرده حرمت را در

  دم یترسیآن که بابا است، برنگشتم! م  ی در آمد و به هوا  صدا

  ...و دیبگو  ی گری د زیچ

  ؟“بهشت” -

 !داشت  یاز نگران ییرگه ها شیبود! صدا  حیمس

درهم    شیدر نگاهم که آنطور ابروها  دیچه د  دانمی... نمبرگشتم

  .دیتن

  ؟یخوب -
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  :را از نظر گذراند مینبودم! جلو آمد و سر تا پا خوب

  ؟ی ستادی وا نجایچرا ا -

  گرفت؟یرا به دست نم یزبانی و خودش م کردینم میرها  چرا

  !امیم -

شانه ام گذاشت تا برمگرداند! اشک از گوشه چشم   ی رو  دست

  :انداختم ریزروان شد و سر  

  م ی! لرزش صداده ی و شن  اطیاون شبمون تو ح  ی بابا حرف ها -

  !کرد   رهیخ میداد و حرفم هم نگاهش را رو ستیرا ا شی پاها

  اون شب؟ میگفت یچ -

اش   نه یبه س شتریب یکه شانه ام را کم دید می را در صدا عجز 

  !داد رون یفشرد و نفسش را با صدا ب 

 گفت بابات؟ یچ -

 !اورمیحرف نگاهش کردم! دوست نداشتم به زبان ب یب
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 :تکان داد و زمزمه کرد ی کرد که سر درک

 !آروم باش -

و در خودم جمع شدم... سرش را خم کرد    دمیلبم را گز   گوشه

 :و با نگاهش جز به جز صورتم را از نظرگذراند

 !بهت گفتم بهم اعتماد کن، نگفتم؟ -

را که    ی کار  خواستیمن را جمع کند؟ م  ی کارها  خواستیم

 ح یرا بخرد؟! اگر من مس  میو آبرو  ردیبگ  دیدر حقش کردم ند

که    ییسوال ها  ! جوابکردم؟یکارا م   نی، ا“بهشت”بودم و او  

  "پاسخ داشتند   کیرحمانه    یب  خوردند،یامشب در سرم چرخ م

 !" نه

 ی را که خم مانده بود، قبل از انکه صاف کند و در راستا  سرش

پ ا  یشانیبدنش... سوک  بوسه  را  به   زیر  ییام  کشاندم  و  زد 

 !سمت در
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راس آنها قرار   ری و قبل از آنکه در ت  دمیصورتم کش  ی رو  دست

 !ح یخودم و مس  نیفاصله انداختم ب یکم  رمیبگ

به سمت مامان و بابا...   میآخر را به سمتم انداخت و رفت  نگاه

ب بابا  به چشمان  نگاه  نداشتم  نگران   ندازمی جرات  مامان...  و 

 ...کردینگاهم م

  ؟"شده ی ز یچ " یعنیتکان داد که  ی سر

 !"نه " یعنیتکان دادم که  سر

   !ام زد و شتابان به سمت آشپزخانه رفتم ین ی ب ریغذا ز ی بو

  سوخت؟ -

  :دمیرا خاموش کردم و آرام خند گاز

  !میندار گی احتماال ته د -

  گفت؟ یبابات چ -
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کرده بودم، مامان   دیآمرانه بود! بابا را اگر از خودم نا ام  لحنش

 !داشتم یخودم نگه م ی را برا

  ...دمشانیچ  زی م ی آماده را رو ی تکان دادم و ظرف ها سر

  !یمعمول ی حرف ها -

که   امدی... انگار به مزاجش حوش ندمیاخم و نگاهش خند  به

  :باال انداخت و لحنش را سخت کرد میابرو برا

تَخما  دوارمیام - و  اخم  از  د  نیا  ی حداقل  روزش   گه یچند 

  !نباشه  ی خبر

  ح ی مس  دمید  یوقت   دینم ماسدادم و حرف در دها  رونیب  نفس

که حضور من و مامان احساس   روند یم  یو بابا هردو به سمت

 !نشود

ن  یتکان   میجا  سر به  و  به   میخوردم  رخش  تمام  که  رخش 

  .بود چشم دوختم ونیزیتلو

  ؟یگفت یبه بابا چ -
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  دم ی کش  ش یبازو  ی حرکت ماند... با انگشت به رو  یکه ب  دینشن

 !و جمله ام را ارام تکرار کردم دیکه سرش چرخ 

م  یب  م،یرو  چشمانش ماند... حاال  در   ی دلخور  شدیحرف  را 

 :انداختم و او گفت ر یکه سر ز اوردمی... تاب ندینگاهش د

  !ینبود که تو بدون ی زیچ -

  :دمیکه نرفته بود، پرس ی... با همان اضطراب امدمین کوتاه

  ؟ یدر مورد چ -

  :دمیشن

  !یهرچ -

 :گفتم

  ؟یچ  یعنی ،یهرچ -

گفته بودم   -گفت:    تشینگاهم کرد و با همان جد  یرچشمیز

  !فعال که خوشت اومده - اد؟یفوضول خوشم نم ی از دخترا
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 یستودن  دنیو ابرو باال داد... تالشش در نخند  دی سمتم چرخ  به

  !بود

  !ی قبلنا فوضول نبود -

  :شد  لیما  میمحو زد و سو  ی را درهم کردم و لبخند  میها  اخم

  !نکن عروسک ی ز یهرچ   ریذهنت و درگ  نقدریا -

  ...زد شخندیآمده بود ن  میلبها ی که رو ی لبخند از

  خوشت اومد؟ -

  :را همزمان باال انداختم و گفتم میها ابرو

  !بحث، خوشم اومد رییتغ نیاز ا شتریب -

  دم یبه لرزه... از خنده اش خند  ش یافتاد و شانه ها  ری ز  سرش

  :که سرش باال امد و گفت

 !وقتشه زبونتو کوتاه کنم -



Page 669 of 1307 

 

پ  ی مو در  ابراز    یشانیافتاده  در  هم  هنوز  زدم...  کنار  را  اش 

! هنوز حسابمان  صاف نشده میگارد داشت   گریکدیاحساسات به  

  !بود

  د؟یزدی حرف م  یدر مورد چ -

بود که    یام شد... از ان مواقع  ره ی کرد و خ  زیرا ر  ش ی ها  چشم

  !آمد یخواب به چشمانم نم  دمیفهمیاگر نم

  !ستیبهت مربوط ن -

اش    نهی گشاد شد و دستم رفت تا محکم تخت س  میها  چشم

 :که در هوا گرفتش و گفت ندیبنش

 !نیآروم بش  -

د  میها  اخم کم  دی را  نگاهش  گرفت:    یکه  قانعش    -نرمش 

رو    مونیکه زندگ  ستیتو نمن و فراز و    نیب  ی زیکردم که چ 

باز شد... دستم در دستانش    می تحت الشعاع قرار بده! اخم ها

  !افتاد ریشل شد و سرم ز
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  ؟ ی دیاالن خجالت کش -

  کردم یسکوت م  د یکرده بود امشب در حقم، با  ی فداکار  چون

  :ام انداخت  رچانهینگفتم و دست ز ی زیو زبانم را کوتاه! چ

  تموم شد؟ تیفوضول -

  ل ی تنم ما  ی به رو  شتر یگشت و ب  میتکان دادم... نگاهش رو  سر

آنقدر منتظر    ی شد...  قلنج   ک یکه  شدم!  جانبش  از  بوسه 

در چشمان منتظرم    رهیگردنش را آرام شکاند و آرام تر و خ

  :گفت

  !حاال برو بخواب -

و چشم به   دینگاهش کردم که خونسرد تنه عقب کش  ری متح

نشستم و نگاهش    میدوخت... صاف سرجا  شیجلورو   ونیزیتلو

  !بلند شدم م یکردم و از جا

  کجا؟ -

  !اش شدم رهی خ یحرص



Page 671 of 1307 

 

  !باهات کار دارم  نیبش -

  ع ی سر  دیبا پدرم بگو  شی احتمال که بخواهد از حرف ها  نیا  از

سر  میسرجا و  کرد  نگاهم  تاسف  با  داد...   ی برگشتم...  تکان 

تلو و  برداشت  را  سمتش    ونیزیکنترل  به  کرد...  خاموش  را 

  !و منتظر چشم دوختم به صورتش  دمیچرخ

 !روقته ید م،یبخواب میبر -

  :را گرد کردم میها چشم

  منو؟ ی مسخره کرد -

  .خورد یتکان یاش از خنده کوتاه نهیزد و س  ی شخندین

لبخند زنان به    ! گمینم  ی زی گل کرد چ  تیچون دوباره فوضول -

 یسمت آشپزخانه رفت و ماگش را پر از آب کرد! دست رو 

  :حوصله نگاهش کردم یو ب  دمیصورتم کش

 یگذاشت و ب  نکیماگش را داخل س  ؟یبگ  یخواستیم  یچ -

  :تفاوت گفت
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هم    ی ! چشم روینره چراغارو خاموش کن  ادتیموقع خواب   -

  :گذاشتم و از کنارم گذشت

 !ریشب بخ -

را خاموش کردم و دنبالش رفتم...   ییرایآشپزخانه و پذ  چراغ 

 رون یو نفسش را ب  دیتخت دراز کش  ی را دراورد و رو  شرتشیت

 :دمیداد... چراغ را خاموش کردم و کنارش دراز کش 

  ؟یگینم - 

  :جوابم را داد عیسر  یخنده آرام با

  !نه -

اصال کارت   -:  دمیتنم کش   ی برگرداندم و پتو را روحرص رو    با

  !ست یقشنگ ن

  :گوشم آرام گفت ر یگذاشت و ز میپهلو ی پشت دست رو از

 کدوم کارام؟  -
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چشم بستم و زبان به   چاند،یبحث را بپ  خواستی باز م  نکهیا  از

  !دهان گرفتم

  هوم؟ -

  :را کلفت کردم میصدا

  م؟یبخواب میبر  ستیبهتر ن -

  دم یو شکمش تکان خورد و از لمس شدن فهم  نهیس   عضالت

حرکت...   یب  هیتنه به تنه ام چسبانده است! چند ثان  ی ادیکه ز

  !...میمانده بود ،یحرف چیه یب

به خاطر تو    ایتازگ  ی! ول“بهشت”وقت دروغ نگفتم    چیمن ه -

ا  ادیز م  نیدارم  رد  قرمزو  گلوکنمیخط  به  دوباره  بغض    م ی! 

  !بود  کیآمد... خوشحال بودم که پشتم به او بود و اتاق هم تار

  ...دونمیم -
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داشت که    ی زیت   ی او گوش ها  ی ام با آن که آرام بود ول  زمزمه

فشار، تنم را به سمت خودش    یو تنها کم  دی لرزشش را فهم

  !صورتم خم شد ی و او رو دمیبرگرداند... به کمر خواب

  د؟یخواب تی فوضول شدیچ -

ب  واستخیم هوا  و  حال  ان  از  را  رو  رونیمن  را    میبکشاند؟ 

طرف صورتم گذاشت   کی برگرداندم و اخم کردم و دستش را  

  :گوشم برد ر یو اجازه نداد... سر ز

  !قهر نکن -

  ...شد دهیاش به گردنم کش ینیدادم و او ب یرا تکان سرم

  !یکنیم تیاذ -

  !کنم تیفوضولو اذ ی دخترا ادیمن خوشم م -

 !بود ادیو همان هم ز کردمیاز وزنش را داشتم تحمل م یمین

  !ی دیفوضولو به کشتن م ن یبا وزنت، ا ی فعال دار  یول -
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را کنار کش   یکم   ن یو دوباره گوشه چشمانش چ  دیخودش 

  !خورد  ی زیر

  !درازه یل یزبونتم خ ،یعالوه بر فوضول -

  :دیباال پر میابرو کی

  اد؟یخوشت نم نمیاز ا -

را وجب زد!   میسر تا پا   زی ه  یشد و بانگاه   زی ر  شی ها  چشم

  !و خودم را جمع کردم   دمیخند

  !زبونتو کوتاه کنم ادیاتفاقا خودشم م -

باال کش  سرم بالشت  از  که   یشدم در چشمان  رهیو خ  دم یرا 

  !داد یداخلشان جوالن م ی ادیز طنت،یامشب ش

  ؟ی اونوقت چجور  -

اش    ینی و ب  دیخودش کش   ی حرکت من را رو  ک ی هم با    نبار یا

  ...دندیلباسم خز ریدستانش ز را از گونه به گردنم و
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  ...ی نجوریا-

 ””بهشت““

از شانه ام رفت...    یو نگاهم به سمت  دم یکش  میبه موها  شانه

افتاده بود... گره   میتر از شانه ها  نییپا  یبند لباس خوابم کم

... از  ماوردیو اخم به ابرو ن  دمی شانه کش  متیمال   یرا ب  میمو

 م یرا پرشور صبح کرده بود  شی که شب پ   ینگاه به تخت  نهیآ

... من هم راحت نبودم ستیراحت ن  حیمس  دانستمیانداختم... م

آمد...   یکه در سرش م  ییفکرها  دمیفهمی... میناراحت  نیاز ا

... من شودینم  یول  میمثل سابق شو  میخواه یما م   دمیفهمیم

.. شودینم  ی ول  رمی فاصله بگ  ضمی ضد و نق  ی از رفتارها  خواهم یم

! همانقدر میغم شو  یب  “بهشت”و    حیداشتم همان مس  دیام

که    ی دیآن ام  باختی رنگ م  اشت د  یتکلف... ول  یعاشق و ب

 !بود ستادهیهنوز سرجا ا

پاشنه   ی گذاشتم... رو  زیم  ی دادم و شانه را رو  رونیرا ب  نفسم

 !نبود ی دادم! فعال خبر میو نگاه به گوش دم یپا چرخ
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. داشت دمید یصندل  ی آمدم و او را حاضر بر رو رونی اتاق ب از

. نگاه چرخاندم و ماگ قهوه خودم  کردیقهوه اش را مزه مزه م 

 !بود ختهی من هم ر ی . برادمیرا د

  ؟ی بر دیبا یک -

  :را چرخاند و ساعت را نگاه کرد  مچش

  !وقت هست یساعت مین -

  !دمش ینشستم و قهوه را همانطور داغ سر کش زی م پشت

  شکرپاش کجاست؟ -

  :باال رفت شیابرو

  !کردم نیریش -

  :دمیمزه اش کردم و خند مزه

اش درهم    افهی! ق ستین  نیریش  یبه اندازه کاف  ی... ولدونمیم -

  !گذاشت میرفت و شکرپاش را جلو
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  !رم یامروز م  -

  :و بعدش گفت  دیدر دهانش را خوب جو لقمه

  کجا؟ -

برا  ییا  لقمه احتماال  از   ی که  را  بود  کرده  درست  خودش 

  :دستش چنگ زدم

  !خونه شما -

درهم رفت! احتماال قصد   شیو ابروها  دیاز خوردن کش  دست

  !بود که در سرش بود ی ز یچ  نیمن اخر

 چرا؟ -

که    ییبه لقمه ا  یزدم و مطابقش گاز کوچک  یکوچک  لبخند

 !بودمش دهیدر هوا قاپ

 ؟یچ ی بنظرت برا -



Page 679 of 1307 

 

بود که داشت به چشمانم   میدر گلو  ی زینگاهم کرد... چ  کالفه

تا آخرش جو  رونی.. نفس بدیرسیم را  لقمه  او   دمیدادم و  و 

 !حرف نزد ییکلمه ا

 ؟“بهشت” -

  ا یکنم و    ی باز  خواستم ی! نمدمی ندادم و قهوه ام را نوش  جواب

 !قصدم را  میتا بگو دیچرخ ی عذابش دهم! در دهانم نم

  ؟ی بر ی خوایم یچ ی برا -

که   ی آگاه  کالمش بود  خراب  آنقدر  حاالتم  احتماال  داشت! 

  !باشد دهیفهم

  !پوشه رو بزار و برو -

... نگاهم  دمینوشیو قهوه ام را م   گفتمیآنکه نگاهش کنم، م  یب

تر    رهیبود! رنگ پوستش ت   زیم  ی ساعدش بود که رو  ی به رو

  !فصل سال؟ ن یشده بود! مگر افتاب بود در ا

  ؟یچ ی برا -
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  !نگاه خونسردش شدم  رهیخ  ینگاه باالکشاندم و عصب   بالخره

  ؟یدونینم -

  :صورتم ی کرد به رو  مکث

  !ی بگ خوامی! م دونمیچرا م -

نشستم!    میصاف سرجا  ده،یباال انداختم و از آن حالت لم  شانه

  :صدا صاف کردم 

  !با فرهام حرف بزنم -

  ؟یچ ی برا -

 :بلند شدم میاز جا یعصب

  ؟یکنیبس م -

کنارش آمدم بگذرم که دستش به پنجه ام نشست! نگاهش    از

  !بلند شد شی کردم... نگاهم کرد و از جا

  حال؟ نیبا ا -
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  :به سرم دادم یتکان

  کدوم حال؟ چمه مگه؟ -

  !در مقابل لحن نه چندان دلچسبم  کرد یم ی صبور

  ؟ی بر ی خوایم یچ ی برا -

جمله   نیانقدر ا  گفتمیحال نگاهش کردم و گفتم! اگر نم  یب

تار    ک یکه تنها    ی زیام کند! چ   وانهیتا د  دیپرسیو م   گفتی را م

  !مو با آن فاصله داشتم

ک  - مادرش  بگم  فرهام  محتو هیبه  بهش  که  پوشه    اتی!  اون 

  !نشون بدم ویلعنت

 حرف بود و ادامه دادم  یب

  ؟یخواستینم نویمگه هم - :

  :برد  نییو پا باال سر
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ول - حت  یچرا...  بگ  لیدل  یتونینم  یتو  اونوقت یرفتنتو   !

  ؟یبا فرهام حرف بزن ی خوایم

افتاده شد و او دستش    میکم شد... شانه ها  یکم   تمیعصبان  از

  !دینرم تر به دور مچم چسب 

  !گم یبگم... امروز م دیبالخره با -

  !یامروز بگ  سیواجب ن -

واجبه اون پوشه از خونه من و تو دور بشه! نفسش را   یول -

 .گردنم نشست ی دستش رو  یکیداد و آن   رونیب

 مشکل، دور شدنه؟ -

  :دستش خم کردم  ی را به رو سرم

  !دست صاحبش  وفتهیب نکهیمشکل ا -

  ...دیرا صاف کردم و دستش را عقب کش سرم

  !برمت یصبحونتو بخور... شب خودم م -
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  !رم یخودم م -

گز  گوشه را  مدمیلبم  شود!    خواستمی!  تمام  خودم   -زودتر 

  !تونمیم

  ؟یتونیگفتم نم -

  !ساعدش انداخت   ی هم فشردم و او کتش را رو  ی بر رو  چشم

  !زارمیمن نم ،ی بر ی حال و استرس، خودتم بخوا نیبا ا -

  !دستانم گرفتم نیاش نشستم و سر ب یصندل ی رو

  ؟“بهشت” -

بودم!   دهیاز او شن  ی بود که در هر بحث  یلحن  نی تر  میمال  لحن 

  :دمی کش شی قهوه ام را پ وانیسر باال آوردم و ل

  !خوبم... خدافظ -
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 ی تکان داد و رفت! صدا  ی گشت و در اخر سر  میرو  نگاهش

تا شب    دیتا شب منتظر بمانم! با  دیبا  دمیدر که آمد تازه فهم

 !شک یب  شدم،یم وانهی! وگرنه دکردمیخودم را سرگرم م

فرهام را خواندم! خانه بود و چون   امیرا برداشتم و پ   یگوش

او در خانه   رومیم   یاست که وقت  نیبه ا  حم یکه ترج  دانستیم

 !باشد، ساده گذشته بود از سوالم

  م،یبگو خواهمی چه م دانستی اگر اوهم م که

 !شدیم وانهید

*** 

 ”“بهشت” “

  :دیبستم و او چرخ  شیلباس را برا پیز 

  !خوبه -

اش    افهیرا برانداز کردم و منتظر جواب نماند که ق  ش یتا پا  سر

  :درهم رفت
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را باز کردم و عقب   پیحرف ز  ی! بستینه، تو تن خوب ن -

توجه به پرده کنار رفته اتاق پرو، لباس را دراورد و    یرفتم! ب

   !چاق شدم، نه؟-گفت: 

  ن ی ا خواستینم ی گریاوهم مانند هر زن د یشده بود! ول چاق

  !شنودرا ب

  !ی که بود یهست ینه! همون -

  !آمد رونیشد و ب ییتک خنده ا لبخندش،

  ؟یدعوت یچه مهمون -

  ...لباس ها نی را در رگال گذاشتش و دوباره گشت ب  لباس

  !باشه یشلوغ و مجلس یلیخ  کنمیفکر نم -

 !انتخاب کن  ویکی ،ی اون همه لباس دار -

کرد و دستش را درهوا تکان داد... شمرده شمرده، مانند    نگاهم

  :گفت میلجباز برا ییبچه ا
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  !جان “بهشت” بخرم... بخرم  خوامیم -

 نی ب  کردم یم  شی نبود رها  نیوقتم بگذرد که اگر ا   خواستمیم

 !همان لباس ها 

  چطوره؟ نیا -

آنقدر  قشنگ کش  ی بود...  اش  پارچه  به  دست  و    دمیکه 

 !خردش ی خوشحال شدم که او بالخره م

   !نازه یلیخ -

  :دیکش رونی ب گرید یکیبغلم انداخت و  در

  !برو بپوشش -

  من بپوشم؟ -

  !یتوام دعوت  -باال انداخت!    مینگاهم کرد و ابرو برا   یرچشمیز

  !دیگو یگذشت تا بفهمم چه را م ه یثان چند

  مگه؟ هیک یمهمون -
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  :نگاه کرد و گفت شدیم کی نزد که داشت ییفروشنده ا به

سل - فروشگاه  ندارم وسط  برو  نمیبب  ی باز  طهیاصال دوست   !

  !“بهشت”بپوش 

  ت یاهم   ن یکم تر  م یبرا  ن یا  دمی من تا ته ماجرا خواندم و فهم  و

حرف به سمت اتاق پروها رفتم و   ی! بطیشرا  نیرا دارد در ا

! به تنم خوب نشسته دمیبه تنم کش  راهنیلباس دراوردم و پ

  !بود

  !بچرخ -

 افه یق  نی! ادمیخند  تشینگاهش کردم و به ان همه جد  نهیآ  از

 :و لبخند زد  دمی نکنم! چرخ   یرا گرفته بود تا بترسم و مخالفت 

  خوبه، نه؟ یلیخ -

و جواب   دیکش  میرا عقب زدم و او دست به سرشانه ها  میمو

  :سوالش را خودش داد

  !هیعال -
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  !را عوض کردم  میو لباس ها دیرا کش  پمی زدم و ز  لبخند

  ؟ی خوا یخودت نم -

  !را نگاه کرد میزد و سر تا پا پوزخند 

  !من لباس دارم! عالف تو بودم -

  ...دم یخند

  فرازه؟ یمهمون -

  ...آره -و لباس را دست به دست کرد: داد  رونیب نفس

  به خاطر مامان و بابا؟ -

  !زد  شخند ین

م - گفته  رفتنتون    خوامیچمدونم.  از    یمهمون  کیقبل 

  !بدم یخودمون

  !م؟یدعوت -

  :دیرگال کش گرید ی لباس ها نیباال داد و دست ب ابرو
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  !به مامان گفته -

  !می بهتر بود! شخصا دعوت نکرده بود تا برو خب

 ؟ی ایم -

 :کشاندم رونی را ب ی باال انداختم و کت چرم شانه

  !گهیم یچ  حیمس نمیبب -

  :برق زد  شی ها چشم

 رابطتون خوبه که؟ -

! حس ششم  زدی م  رونیب  کجایآخر از    ،ییکهویخوب شدن    نیا

نم  یزن  چیه نم  کرد،یاشتباه  اشتباه  مکردیمنطق    دانستم ی! 

 ...من

  !خوبه -

شوم  ابرو و  داد  ب  ی زیباال  رو  دی کش  رونیرا    راهن یپ  ی و 

  :انداختش
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  !خداروشکر  -

  :برداشتم و لباس هارا داخلش گذاشتم و گفتم ی سبد

  برگشت دارن؟ تی بل نایمامان ا -

... سر تکان دادم و او که انگار دی و سرم چرخ  ستادیا  شیسرجا

مامان نشون داد عکس دوس    - امده بود گفت:    ادشی  ی زیچ

  .دختر فرازو؟ خنده ام گرفت

  ...آره -

  :بود در سوالش اطیاحت

  خب؟ -

ارث  یخنده ام گرفت... احتماال فوصول  بازهم   ی در خانواده ما 

  ...بود

  !نبود نیناژ -
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احتماال ذهنش سمت    رک  اوهم  بودن کالمم مبهوتش کرد. 

 یربط  یسمت  مانیبود که ذهن هردو  بیرفته بود! عج  نیناژ

روابط ما نرمال نبود...! نگاهش کردم    یربط بود ول  یبود که ب

دوباره.... راحت به زبان آورده بودم اسمش را که هنوز آن انطور  

 مانده بود؟

  ...رفتم  گریندادم و سمت د محلش

 خوشگل بود؟ -

  ...نبود چهره اش  ادمی خوب

  !آره -

  :کشاندم  رونیپولم ب  فیرا به دستش دادم و کارت را از ک  سبد

  ؟ی خوایم ییا گهید ی زیچ -

من کرده بود؟ جوابم را نداد... در   رهیبود که آنطور او را خ  یچ

  :آخر لب باز کرد و با زبانش لب تر کرد

  !گود افتاده  رچشمات یز -
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 ن یافتاد... اسم فراز و ناژ  میروبرو  ی قد  نهیآ  ی صاف به رو  نگاهم

  !آمد؟  نیافتاده ام به چشم برف خت یاز ر ی که آمد، چشم ها

 ””بهشت““

را چنگ زدم و از    از جا پراندم...پوشه  میتک زنگ گوش  ی صدا

ل  به رو   زیدستان سردم  افتاد...   ی پارکت ها  ی خورد  ام  خانه 

گذاشتم و   فمیرا در ک  یو گوش  دمی سر کش  ی اول شالم را رو 

کوب را  در  برداشتم...  را  پوشه  آسانسور    دمیبعد  شمارشگر  و 

  ن ییآسانسور پا  افاصله اش با من دو طبقه است... ب  دادینشان م

دوازده طبقه؟! پله هارا   ی پله ها  ای  کشدیطول م  شتریرفتن ب

 ستادم یرفتم و طبقه پنجم کم آوردم... منتظر آسانسور ا  نییپا

را باز کردم و نشستم... از صورت    نی... در ماشدمیو نفس کش

  ؟یخوب -بود که گفت:  می نفس ها دیشا  ای برافروخته ام 

  !زدم   را بستم و نگاهش کردم... نگران بود و لبخند  کمربند

  !میبر -
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ا  استارت  به سمت خانه  افتاد  راه  و  زد  در    شهیکه هم   ییرا 

 ابان یما در خ  نی ساعت و حاال فقط ماش  نیبود ا  کی راهش تراف

 !داد یتهران جوالن م ی ها

چه گفتم و قرار   دمیتازه فهم   ستادیدر خانه ا  ی که جلو   نیماش

از کجا آمده    دانمیکه نم  یاست چه کنم... کمربند را با آرامش

بزرگم را    فیلوله کردم... ک  فمیبود باز کردم و پوشه را در ک

منفور را   ز ی... تا آن چردی برداشته بودم تا پوشه داخلش جا بگ

 !رم یتا خانه به دست نگ

 تو؟ ی ایم -

و بعد    اهیول چادر س کرد و نگاهش را دنبال کردم... ا  سکوت

... نگاهم رفتیبه سمت خانه م  ی د یخر  لونیکه نا  دمیغنچه را د

بار اخر چک   ی شد... ساعت را برا  اده یرفت... پ  حیمس   ی به رو

در خانه    گریکردم... ساعت هفت شب بود و غنچه تا دوساعت د

 !بود
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  :رفتم سالم دادم و لبخند زدم رون ی ب نیماش از

  خونه؟ دی بری م فیتشر -

  :زد یلبخند ارام  غنچه

  !االن که زوده آقا -

 !رسونمتونیمن م -

مس  غنجه کرد...  نگاهش  تعجب  و   خواستی م  حیبا  داد  اگر 

  ی شد، اگر کتک کار دهیشن ییو ناسزا نیشد، اگر توه ی هوار

  شخند یو نشنود! ن  ندیبود در آن خانه نب  بهیشد غنچه که غر

 ...دور نماند حیمس دیزدم و از د

  ...آخه -

  :حرفش رفت انیم حیمس

  .باهاتون صحبت کنم دیبا -
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 چ یه  ی جا  -لبخند زد:    حیدر نگاهش نشست و مس  استرس

  !غنچه خانوم ستین یاسترس و نگران 

 ?ینبود؟ صبحت با غنچه درباره چ ی بهتر بهانه

  :لبخند زدم و دست جلو بردم  شیمانند احمق ها برا دوباره

  !داخل برمی م دارو،ی من خر دیبد -

  :باز کرد ش یدر را برا  حیرا سمتم گرفت و مس  سه یک د یترد با

  !دییبفرما -

شدم   ییچشمها  ره یرا جمع کرد و سوار شد و من خ   چادرش 

به گرد    یکس  د،یرسیبهشان م  یبودند... اگر کم  بایز  ی ادیکه ز

 .چشمها محال بود برسد نیا ی پا

  :در را بست و گفت حیمس

   داخل؟ ارم یب دارو یخر -

  :عقب بردم دست
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  !سبکه -

  :آمده ام را کنار زد و گفت رونیب ی مو

 ...“بهشت” -

  :حرفش را از بر بودم... سر تکان دادم ادامه

 !برو... خدافظ -

تا   ستادیزد و همانجا ا  ی زیام را بوسه ر  یشانیکرد... پ  نگاهم

که انگار طلسم داخلش خوانده    ییمن بروم به سمت آن خانه ا

 ...بودند... زنگ در را زدم و در باز شد و داخل رفتم

  ن ی چهارم  ی ... دو... سه... چهار! و روکیرا شمردم...    میها  قدم

  ی ساختمان دادم... پوزخند رو  ی و نگاه به نما  ستادمیقدمم ا

 ان یشبکه جم جر  ی خانه درونش داستان ها  نیآمد... ا  میلبها

اهل ماهواره بودند تا بدانند از چه    چکدامشانیداشت انگار... ه

 م؟ یگو یم

 ...به به -
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حال خوبش را خراب نکنم. گونه اش   شد یرفتم... کاش م  جلو

 رونیبه برا به دستش دادم. سرک    دیخر  سهی و ک  دمیرا بوس

 :و اخم درهم کرد دیکش

 غنچه خانوم کو؟ -

 ...دمی کش آه

 !میباهم حرف بزن دیبا -

 !رفت چه گفته و منتظر چه بوده است ادشی

... دست دمیبه دست به استقبالم آمد و بوس  یخانوم گوش   بایز

 :گذاشت و آهسته گفت یدهنه گوش  ی رو

 !امیجان، االن م “بهشت” دیببخش -

 :گفتم  رلبیز

 !د یراحت باش -
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دور شد و فرهام به سمت اتاق من را کشاند...   یزد و کم   لبخند

تشنه فهم م  دنیچقدر  اگر  غلط "صدبار    ی روز   د،یفهمیبود! 

 کرد؟ یرا زمزمه نم  "کردم

 ؟“بهشت”  هیچ -

  :بردم فمیتختش نشستم و دست داخل ک ی رو

  !هیمادرت ک دمیفهم -

ن دادم تا خودش  ماند و فکر کردم سکته کرده است... زما  مات

 !کند دای را پ

ماند و فکر کردم سکته کرده است... زمان دادم تا خودش    مات

  !کند دای را پ

  :تا گفت دیکش طول

  زنده است؟ -

  :به چشمانم آمد اشک
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  ...آره -

  ه؟یک -

از در گرفت و   هی را منکر شوم! تک   ش یلرزش صدا  خواستمیم

پاها زانوام گذاشت...   ی زانو زد و دست رو  میجلو آمد... جلو 

 ...التماس در چشمانش بود

  .انداختم رینگاهش را و سر به ز نیا اوردمیکه تاب ن ی آنقدر

 کجاست؟ -

م  نیب  پوشه شد...  فشرده  اگر   خواستم یانگشتانم  که  بروم... 

پاها  جلو  پاها  میفرهام  و  ا  مینبود  داشت  اتوان  فرار    نجایز 

 !کردم یم

 ؟“بهشت” -

باال رفته بود! آب دهان قورت دادم و در   میلرزانش برا  ی صدا

  ی لرزانش رو   ی پوشه را باز کردم... مردمک ها   یآن  میتصم  کی
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  رون ی... عکس را ب دیلرز  میزانو ها  ی پوشه رفت و دستش رو

 !دیدی... پشت و رو بود و او نم دمیکش

  ه؟یچ -

از گوشه    یام شدم... اشک  رهیکردم و خ ! صدا صاف  دی ترسیم

 ...چانه ام ری چشمانم راه گرفت تا ز

 !عکس مادرت  -

به آن   ی ازیبود تا عکس را چنگ بزند و در واقع ن  یکاف  نیهم

م اگر  نبود...  ب  گفت،یشتاب  را  دستانش    یمعطل   یعکس  به 

ولو شد و    نیزم  ی ... عکس را نگاه کرد و قهقه زد! رودادمیم

را به   میکه درد داشت و استخوان ها  ی شده و با لبخند  رانیو

 :سوزش انداخته بود، نگاهم کرد 

  ؟ی مسخرم کرد  -

  :دمیرا تار د رش یو تصو دیچک ی گرید اشک

  ...نه -
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  ...شققه اش حاال بود که بترکد رگ

  ها؟ ه؟ی چ نیپس ا -

دهانم گذاشتم و برداشتم...   ی باال رفته بود و دست رو  شیصدا

ب  یب را پس زدم و  رحم تر   یرحمانه نگاهش کردم و اشک 

  :گفتم

  !مادرته... غنچه... مادرت غنچس فرهام  -

... با ختی چشمانم فرو ر  ی از چشمانش روان شد و جلو  اشک

... طول  دیایتا به خودش ب  دیجلو آمد و طول کش   شیزانوها

 ...دهد  رونی تا صدا از حنجره ب دیکش

هرچقدر شکسته در گوش   شی گذاشت و صدا  م یپا  ی رو  دست

  :نشستم یها

  دونه؟یخودش م -

  "داندی م "زدم که   هق
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 ””بهشت““

شده را پشت سر    رانیآمدم... فرهام منگ و و  رونیاز اتاق ب 

که انگار پنجه انداخته بود به دور   یی جا گذاشتم و از آن فضا

توان نداشتند و به زور    میدادم... پاها  ی خودم را فرار  م،یگلو

و بسته نشد... دو قدم    دمی... در را کشکشاندمشانیداشتم م

و نگاهش   دیدر سرش کوب  یت... دو دسدمیرا د  با ی جلو رفتم و ز

با شکستن چ  ادیفر  ی گشاد شد... صدا باعث شد    ی زیفرهام 

بود که انگار    ی دوباره بر فرق سر بکوبد و آنقدر ضربه اش کار

رو  شی پا  ری ز  نیزم که  جا شد  به  آمد...    ی جا  فرود  زانو  دو 

وقت ماننده  جلو  یدرست  فرهام  و    میپاها  ی که  بود  زده  زانو 

تا   بود  کرده  بگو  ی زیچالتماس  د  میرا  باعث  حاال   وانه یکه 

و بار    دینال   بایرا جلو رفتم و ز  ی شدنش شده بود... قدم بعد

 ...دیبر سرش کوب گرید

... در را  دمیرا شن  حیشتاب زده مس  ی در آمد و قدم ها  ی صدا

حالم را بهتر کرد...    یاز سرما داخل امد و کم  ی باز کرد و موج
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در اتاق فرهام ماند و بعدش من و بعدترش   ی نگاهش رو  حیمس

  دادم یکه داشتم جان م  دیایب  یمن  شی... مانده بود پباجانیز

صورت  ییبایز  شی پ  ای و  سر  داشت  که  چنگ    را  شبرود 

 ...کردیو ناله م  نداختیم

سو  کارش و  کردم  راحت  ز   بایز  ی را  دست  او  و   ریرفتم 

  ...انداخت شیبازوها

  !ی خدا... وا ی وا -

چه   می... پاهاستادمیمبل نشاندش و من همانطور ا  ی رو  حیمس

  !سرتق بودند

  ؟“بهشت” -

  ه یرا نگاه کردم و بغضم را سرسخت فرو دادم... حال بق  حیمس

  !که تنها خبررسان شوم بودم یمهم تر بود تا من

 ح؟ ی؟ گفت مس“بهشت” یگفت -
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رفت... منتظر نماند و از کمر خم شد به  بایز ی به رو  نگاهمان

ها  ی رو ب  حی... مسشی ران  و  گذاشت  پشت کمرش   ی دست 

 حرف نوازشش کرد... فرهام چه شد؟

آمد... آمدم عقب گرد    ینم  ییدر اتاقش بود! صدا  ی رو  اهمنگ

 !د یدستم را گرفت و کش  حیکنم که مس

  !نه... بزار تنها باشه -

م  او مس  مردیداشت  بال  گفتیم  ح یو  اگر  باشد؟  سر    ییتنها 

  آورد چه؟ یخودش م

  !زمیعز نیبش -

از    کدفعهینشستم...    با یز  ی و رو به رو  دم یکش  رونی را ب  دستم

 !برخاست و احتماال مقصدش اتاق فرهام بود شیجا

 کجا مامان؟  -

دستش    حیپسرش و جلوتر رفت، مس  ی محل نداد به صدا  بایز

کس نداد  اجازه  بازهم  و  گرفت  کاش    یرا  برود!  فرهام  سراغ 
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 مچه یانداخت... با همان شکستن و ن  یراه م  ادیفرهام داد و فر

 !بود؟ دهیآتش خشمش خواب اد،یفر

را از بدنش جدا کرد    شی و دست ها  دیدور خودش چرخ   بایز

  غنچه کو؟ عنچه؟ -ها چشم گرداند:  وانهیو مانند د

  :باز دستش را گرفت حیو در خودم جمع شدم... مس دمیترس

  !بردمش خونش ست،ین نجایا -

نقطه تهران   نیتر  نییسر شهر تا پا  نیاز ا  ع؟ی آنقدر سر  چرا

  !ساعت زمان برده بود؟  کیتنها 

در اتاق فرهام و    ی را گفت و نگاهش ماند به رو  نیبچم... ا -

 ..سر داد هیاشک از چشمانش روان شد و ناله و مو

پر  در از جا  و  داد  برا  حی... مسدمیخانه صدا  و   ی نگاهم کرد 

 م یگلو  ی ... دست رودمیبار ترس را واضح در نگاهش د  ن یاول

داخل    یو حاج  یسیاز شد و ع! در بدمیگذاشتم و نفس کش
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هردو و  مستادندیا  شانی آمدند  نگاهمان  بهت  با  و    کردندی.... 

 شانیرنگ از رو

  ...دیپر

 شده؟ یچ -

در اتاق فرهام کنده شد و    ی نگاهش از رو  بایگفت و ز   یسیع

  ح یشانه اش را از دست مس  متیرفت... با مال  ی حاج  ی به سو

و    اورد ی که آرامشش دوام ن  دمی را د  با یکشاند... خوب ز  رونیب

 یی خفه ا  غیبرد! ج  ورشی  یحاج  ی سو  یوحش  یوانیمثل ح

... که خودش دانمی بهت... نم ایاز ترسش بود  یس یو ع دم یکش

 ...دیرا عقب کش 

... امروز زور دستان دی حاج مهراب را به چنگ کش راهنیپ قهی

 !شده بود ادیز  بایز

 !اد یسر بچم ب  ییاگر بال ی مهراب... وا ی وا -

 !اد یسر بچم ب  ییاگر بال ی مهراب... وا ی وا -
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که رنگ از رخش    ینگاه کرد و من به حاج  حی به مس  یسیع

خودش با دستان خودش او   خواست،یانگار م   با یبود و ز  دهیپر

راه مس  د یشا  ای  مارستانیب  یرا  کند...  تالش   حیقبرستان 

قصد را   نیهم هم  حیمس   دمیرا جدا کند و فهم  بای تا ز  کردینم

 !دارد 

  با؟یز یگیم یچ -

کند!    وانهیرا د  با یبود تا ز  یهم کاف  ن یزمزمه بود و هم  شیصدا

  :زد  ادیتکان داد و فر قهی دهان گشود و 

که    ادیسر اون بچه ب  یی... اگر بالادی سر فرهامم ب  ییاگر بال -

به جون بچه هام   ،یحاج  کنمیم   چارتیب  گناه،ی کارس و ب  چیه

 !کنمی م چارتیقسم ب

بهت زده و منگ    ی سیو ع  حی... مس دندیلرز  یحاج   ی ها  دست

  با یرا! ز  بایخشم آزاد شده ز  دمیمانده بودند و من به چشم د

  :یو پنجه انداخت به صورت حاج امدیکوتاه ن
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  ...به خاطر تو... به خاطر تو -

دست   یسیگم شد... ع  یسیع  ی صحبت ها   نیکلماتش ب   ادامه

  :دیانداخت و کنارش کش بایبه کمر ز

  مامان؟ -

ز  ده یترس م  با یبه  ز  کردینگاه  زور  بایو  همان  در    ی با  که 

  :زد ادی دستانش بود او را عقب راند و دوباره فر

  !... برویخونه باش نیتو ا  خوامی... برو! نمیبرو حاج -

 ی اگر فرود آمدم دست  خواستمی رساندم... م  حی را به مس  خودم

شود! زببا داخل آمد و دو    دهیکوب  نیباشد تا نگذارد بدنم به زم

  :گفت یسی قدم آمده را برگشت و رو به ع

  !باباتو ببر، ببرش -

  دی گذاشت و عقبش زد و در را کوب  یسیع   نهیس   ی به رو  دست

نفس   ی و تمرکزم ماند به صدا  ش ی به هم... چشم بستم از صدا

  !ابیز ی نفس زدن ها
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  !دی شماهاهم بر -

سکوت کرد و با التماس نگاهش کردم   حیبروم! مس  خواستمینم

 "نه" دیتا بگو

  !“بهشت” نگران فرهام نباش  _

را که چند   ی در  د،ی را که شن  نی ماش  ی را گفت و صدا  نیا  بایز

پ کوب  شی لحظه  برا  ده یدرهم  چشم   مانیبود،  کرد...  باز 

ک  و  ند  فمیچرخاندم  فهم  دمیرا  اتاق  ی تو  دمیو  که    یهمان 

 !مسکوت است، جا گذاشتمش  بیعج

  !تو اتاق فرهامه  فمیک -

  !اخم داشت و نگاهش گنگ بود حیمس

  !فرستمیبرات با آژانس م -

  ح ی و خودش بماند و فرهامش! مس  میمصمم بود تا ما برو  بایز

را    مین هم به دنبالش... کفش هاسر تکان داد و جلو رفت و م

  :باگفتیبه پا زدم و ز
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 !زنمی خودم بهتون زنگ م -

ه  یزنگ  یعنی  نیا  که جانب  از  ... خواهمینم  چکدامتانیهم 

... منتظر  گفتینم  ی زی چرا چ  دانمیحرف بود و نم  یب  حیمس

آرام تر... شانه به   نباریبشنود و در را بست... ا  ینماند تا خدافظ 

 !باز کرد و نشستم  میآمدم و او در را برا رونیب حیشانه مس

  ؟“بهشت” -

طرف صورتم نشست و نگران نگاهم کرد... اشک   کی  دستش

  :صورتم و هق زدم ی به رو ختی ر میها

  منه؟ ری تقص نایا -

سرم   نباری و ا  دیدرهم رفت... دستش را عقب کش   شی ها  اخم

رفت و نفسش پخش   نییاش باال و پا  نه یگرفت. س  نه یرا به س

  !شد

  !ستیاز ماها ن چکدومی ه  ریتقص -

  :برهم فشردم پلک
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  ه؟یحاج ریتقص -

  ...شنومینم یجواب دمی و فهم دیبه درازا کش سکوتش

 ””بهشت““

در دهان گذاشتم و پشت بندش    حیرا دور از چشم مس   مسکن

مچم را    دمیترسیآب را باال رفتم... هنوز در حمام بود و باز م

ا  ردیبگ   ی را عقب زدم و رو  م یکند... مو  میدعوا  گرید  نباری و 

دور روز به    نیمبل نشستم و زانو به بغل گرفتم... آنقدر در ا 

بودم که خطوطش    هماند  رهیخانه ام خ   ی سه بعد  ر یتصو  نیا

با همان   حیآب قطع شد و بعدش مس  ی فظ بودم! صدارا از ح

امد... سمت آشپزخانه رفت    رونیبه دور کمرش ب  ییتک حوله ا

تا   بودم  کرده  فراموش  را  قرص  ورق  فشردم!  برهم  چشم  و 

 !اش کنم  یمخف

 ؟ی مسکن خورد  -
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زانوانم گذاشتم...حضورش را   ی از تابلو نگرفتم و چانه رو   نگاه

 !دمی کنارم حس کردم بعدش اسمم را از زبانش شن

 جواب نداد؟ -

  !بدجور درهم بود   ش ی... اخم هادمیرا پرس  نیکردم و ا  نگاهش

  !جواب سوالمو بده -

 جواب نداد؟  -کردم:  تکرار

تَرَش را   ی و موها  دیصورتش کش  ی کرد و دست به رو  یوف

  ...اش نشست یشانیپ ی رو  آب به ییعقب زد و قطره ا

  !نه -

 ؟ یزنیزنگ نم بایبه ز -

خواسته بود زنگ    بای آمد که ز  ادمیتکان خورد و    شیگلو  بیس

نممینزن خبر  چرا  م   گفتندینم  داند؟ی...   نجا؟ یا  میریمیما 

ب  “بهشت”  گفتندینم از  است  مسکن   ی خبر   یممکن  آنقدر 

از مصرف   یکس  رد؟یبخورد و خودش را خواب کند و آخر بم 



Page 713 of 1307 

 

... نشیاول  شدمیتا حاال جان داده بود؟ خب... من م  ادیمسکن ز

 !اگر نبود

 !بهتر بشه کمیپاشو برو حموم... حالت  “بهشت” -

نگرانش را رد کردم وسرم را به سمت مخالف چرخاندم و    نگاه

نگاهم    حی... مسستادمیا  میزنگ در آمد و صاف سرجا  ی صدا

بلندم به    ی در رفت... با قدم ها  ی کرد و نگاهش با اخم به رو

چشم از  و  رفتم  در  د  یکس  ی سمت  در   دمیرا  اصال  که 

  آمده نداشت... چه شده بود که درَ خانه من    یی احتماالتم جا

 بود؟ دهی پرس ایبود؟ آدرس را بلد بود 

  ه؟یک -

  :دمیو او را پشتم د برگشتم

  !غنچه -

  ...درهم رفت یآن  شیابرو

 باز کنم؟  -
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اتاق خواب رفت تا لباس بپوشد... دستش    ی داد و سو  سرتکان

نگاه کردم... لباس   نهیزنگ نشست و خودم را در آ  ی دوباره رو

خانه   ی ها  واریبا د  یرنگم فرقو    دهی ژول  میبد نبود و موها  میها

نداشت... دستگ پا  رهی ام  را د  ن ییرا  او  قامت  و  ... دمیکشاندم 

 ...بود و رنگش از من خراب تر یچادر اوهم خاک 

  :افتاد  ری ز سرش

 ...دیببخش -

  !از من  کردیم یچه عذرخواه ی برا

 ...دییبفرما -

سرش باال امد و نگاهم کرد... خودم را کنار    م،یخش صدا  از

مس  دمیکش آمد...  داخل  او  و  زدم  تعارف  دوباره  لباس    حیو 

 !به استقبالش رفت  دهیپوش

  ...نجایاومدم ا دیببخش -

  ...من را ح یرا نگاه کردم و مس حیمس من
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  ده؟یفهم و یفرهام همچ  -

  ش ی و مردمک ها  د یلرز  یکه پر چادر را گرفته بود م  یدست

  ...دترب

 !لطفا دینیبش -

  ...نشست یمعطل یگفت و او ب حیمس

  شده غنچه خانوم؟ یچ -

  :چادر پنهان کرد ریرا ز شی ها دست

  !نمشیبب تونمینم -

مادرانه اش را نشان دهد و به سر و صورت    ی بلد بود رو   اوهم

  ندازد؟ی چنگ ب یحاج

  فرهامو؟ -

  :تر کرد و اشک به چشمان آشفته اش هجوم آورد لب
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گفت    باخانومیجواب نداد... زنگ زدم ز   یرفتم در خونه کس -

  ...شهینه... نم

با بهت خودش   حیشده بود که مس  یناگهان  ی اش آنقدر   هیگر

 ...کردمیو من بازهم مثل احمقها تنها نگاهش م  دیرا عقب کش

  راهنی اورد و گوشه پو سرش را باال    دی کردن کش  ه یاز گر  دست

 :را به دست گرفت حیمس

بب - برم  بزار  م نمشی توروخدا  ز  کنم ی... خواهش  خانوم    بایبا 

با بزن...  بب   دیحرف  ب  حی.. مسنم یفرهامو  و  بود  مانده   یمات 

  داد یرا تکان م ح یمس راهنیو پ ختیریحرکت... غنچه اشک م

بود تا مبادا   دهیهمه سال را ترس   نی... غنچه اکردیو التماس م

  ..."شودینم"گفته بود  با یاز پسرش جدا شود و حاال ز

  ...ستیحال فرهام خوب ن -

  ...افتاد   شیشانه ها ی حرفش رفت و چادرش رو انیم  غنچه
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  کنهیشده... اون فکر م  یبگم چ  دیباهاش حرف بزنم... با  دیبا -

نسبت   ختهیبهم ر  تش ی شما خراب شدم... ذهن  ی زندگ  ی من رو

  !بدم حیبراش توض دیبه من... توروخدا بزار

جمله   شیابروها  حیمس رو  ماند  ذهنم  من  و  رفت  درهم 

  !سومش

  !خوادی ! فرهام زمان مدهیماروهم راه نم باخانومیز -

را ول کرد و    حی مس  راهنیاعالم حضور کرده بودم.... پ  بالخره

م کرد.  نگاه  را  جا  حیسمن  از  سمت    ش یکالفه  و  شد  بلند 

  .آشپزخانه رفت

  بهش؟ یشما گفت -

حمله کند به سمتم... در خودم جمع    بایکه مثل ز  دمیترس

  :دیشدم و سر تکان دادم! نگاهش درمانده بود و نال

  چرا؟ -

  :را در آغوش گرفتم می دهان قورت دادم و بازوها آب
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  د؟ی فهمیم دینبا -

  !افتاد ری کرد و بعدش نگاهش ز می حرف تماشا یب

  !نمش یبینم چوقتی ه گهید -

شرحه   شی! دلم برادیشد و شن  زیت  میگفت و گوش ها  آهسته

 !شرحه شد

 !دیزمان بد کمی -

امد و    رونیب  حی و مس  د یچی زنگ خانه بازهم در خانه پ  ی صدا

 :دمیرا د حیرفت... از جا برخاستم و تعلل مس شیسو

 ه؟یک -

چ  نگاهم خواست  و  کس   دیبگو  ی زی کرد  در    یکه  به  محکم 

 ح یبود که مس  ی ز ی گشاد شد... ترس از ابرور  میو چشم ها  دیکوب

 !دهان گذاشتم ی دست رو  یسیع دنیدر را باز کرد و با د

 !سالم -
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فهم  اوهم بود... حتما که  او مثل مس  دهیخراب  بلد   حیبود... 

  نطور ی ا  کردینبود خودش را کنترل کند... او منطق را فراموش م

 !مواقع

از    یکیدر    رفتی را کنار زد و جلو آمد... کاش غنچه م  حیمس

  !اتاق ها

  ...راسته که -

با   کالمش بود و نگاهش منحرف شد به پشت سرم...  با من 

  :کرد ی و تند   دیانزجار چهره درهم کش

 ؟ یکنیم کاریچ  نجایتو ا -

  ی کنارم زد و رو  یسیجلو آمد... ع  حیو مس  دمی کش  "یییه" 

  :صورت غنچه خم شد

همه سال زاهد و عابد تو خونه    نیها؟ ا  کار یچ  نجایا  ی اومد -

 ؟ی بود یو پشت بندش معشوقه حاج ی ما بود

  :داد زد  حیشد و مس دی غنچه سف رنگ
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   !یسیع -

  :محلش نداد و سر تکان داد یعس

  ...ی مارو داغون کرد یزندگ  ی زد گه؟ید ی خوایم یچ -

و غنچه لرزان چادرش را   دیرا عقب کش  یسیشانه ع  حیمس

 کار؟یچ نجایاومده ا -. دیاش کش ی روسر ی رو

را لعنت کرد و من فقط   طانیش   رلبی ز  حیگفت و مس  یسیع

  !دیا یسر غنچه ب ییبال دمی ترسیم

  خونت؟ اره؟  ی ما رو راه داد  یکه هوار شده رو زندگ یزن -

  :اش زد و عقب فرستادش هنی تخت س  حیمس

  !میزنیبعدا حرف م ،یسی ع  رونیبرو ب -

  :انگشت اشاره باال اورد و غنچه را نشان داد یسیع

  !زنه نیما هم ی ها یباعث تمام بدبخت -

 :بلند شد  شیاز جا  غنچه
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  ش ی بچش و نتونست پ   کهیباشه منم، اون  یشاک  دیبا  کهیاون -

سال سن داره و تا دو   یبچش س  کهیخودش نگه داره منم، اون

  که یمنم! اون  خوند،ی رو که مادرشم خدمتکار م  یمن  ش ی روز پ

بپرس... برو از بابات  یازش سواستفاده شده منم... برو از حاج

 !کرده کاریبپرس که چ 

مس  یسیع من    ح یو  و  گشاد  و چشمانشان  بود  باز  دهانشان 

مادر بودن داشت... اگر    ی رو  با یکج شد... اوهم مثل ز  میلبها

ز فر  بایمثل  و  کند  حمله  نبود  جا  ادیبلد  به  زبان    شیبزند، 

داشت! چنگ و دندان داشت تا فرهام را هرجور شده حفظش  

 .کند

  ...یحاج -

 ح یعقب رفت و مس  یجمله اش را و قدم  هیبق  یس ینداد ع  ادامه

  .دی دست از او کش
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و از دستش بدم،    نمش یکه اگر نتونم بب  وامخی من فرهامو م -

  !کنمیبدبختتون م

 ی س ینلرزد! ع  شیبود صدا   نیبلند بود و تمام تالشش ا  شیصدا

حرکت نگاهش کردند... هردو هنوز مات مانده    یب  ح،یو مس

حرفا؟! جلوتر رفتم و    نیآرام را چه به ا  شهیبودند... غنچه هم

را برا ب  ی در  او  و  باز کردم  تا    دمید  فهیرفت! وظ  رونیغنچه 

  :میبگو

 !که زده شد   ییبابت حرفا خوامی معذرت م -

  !افتاد و شد دوباره همان غنچه  ری ز سرش

  ...شد ی اگر خبر -

 !گم یحتما م -

که    ی... زماندیا یتکان داد و تشکر کرد و ماند تاآسانسور ب  سر

سو به  بستم  را  خانه  در  هم  من  شد  بسته  آسانسور   ی در 

سخت بودند...   یجنگ  ی مانده ها  یانگار تنها باق  رفتم...  ییرایپذ
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داده بود و چشم بسته بود و   که یت  یسرش را به پشت  حیمس

 !فشرد یدستانش م نیسرش را سخت ب یسیع

  :دمیمبل تک نفره نشستم و پرس ی رو

  فرهام خوبه؟ -

  !به خون نشسته بود شیسرش باال آمد... چشم ها یسیع

  !دمشیند -

  بودش؟ دهیخفه بود... ند شیصدا

شد و دست    نییباال و پا  شیگلو  بیخانه نبودند! س  کیدر    مگر

  :دیپشت گردنش کش

  !نرفتم خونه -

  :زد شخند ین

  !دهی در واقع مامان رام نم -

  :کرد زیو چشم ر   دیسرش چرخ حیمس
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  گفت؟ یحاج -

 ."بابا"ندیتا بگو دیچرخ ی دهانشان نم در

من    ی پا  نییزد و نگاهش رنگ نفرت گرفت... انگار پا  پوزخند 

 ه ینشسته بود که آنطور نگاهش به پا یحاج

  !مبل مانده بود ی ها

 !اونورتر بزارم  اطیرفتم خونه... مامان نذاشت پامو از ح -

  مامان گفت؟ -

را نگاه کرد و سرش را    حیمبل گرفت و مس  هیرا از پا  نگاهش

  !...داد یتکان

  !فرهامو دوست داشته باشه نقدر ی ا کردمینم  فکر چوقتیه -

  !اصال کردمیواقع من هم فکرش را نم  در

  کجاست؟ یحاج -

  !اونشب بردمش خونه خودم  -
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  !آنجا بود، پس خودش کجا بود؟  یحاج اگر

  ؟یمونیخودت کجا م  -

کوتاه  نگاهم لبخند  و  خونه   - امد:    ش ی لبها  ی رو  ی کرد 

  !...فرهام 

  گفت ی و زببا م رفتی که سال به سال فرهام نم ییخانه ا  همان

 ی خودش باشد... برا  شی است و دوست دارد فرهام پ  هیسرما

  !دانمینم قایدل خودش را... دق  ایغنچه بود 

  !نجایا ایاگر اونجا سختته، ب -

  :سر تکان داد یسی نگاهم کرد و ع حیمس

  !ینه... خوبه، مرس -

د  رونیب  نفس و  ر  گر یدادم  به خدا  از حال    ده یسدلم  تا  بود 

هردو دستش   یس یشد و ع  یطوالن  نمانیفرهام بدانم! سکوت ب

  :برد شی را به موها

 بود؟ یمنظورش از اون حرفا چ -
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پ   حیمس اول  باز کرد... احساس م  راهنشیدو دکمه    کردم یرا 

م انطور  که  است  افتاده  مس  دمیلرزیفشارم  ع  حیو   ی سیو 

 !...گرمشان بود

  ...دونمینم -

  :پوزخند زد یسیع

  ازش شده؟ ییچه سو استفاده ا -

  !دیبرخاست و نگاه من قد کش شیکالفه از جا حیمس

  :ستادیا  شیهم از جا برخاست و روبرو یسیع

هر روز    کهیازش سواستفاده شده مادر ما نبوده؟ اون  کهیاون -

 مادر ما نبوده؟  ده،یدیهووشو م

 !!مامان نبوده؟ کردهیبزرگ مبچه غنچه رو  کهیاون

غنچه"  لفظ مس  میابروها  "بچه  و  برد  درهم  ... دیفهم  حیرا 

نگاهم کرد    میرا بدهم که مستق  یسیتا جواب ع  دیاحتماال ترس
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م خواباند...  پلک  مدانستمیو  ع  دانستمی...  خوش   یسیحال 

 !ستین

  :دور خودش زد یچرخ

  چطور تونست؟ یحاج -

ها  حالت قرص  تا  بود.  ها  مسکن  عوارض  داشتم...   ی تهوع 

م را مصرف  بدنم  کردمیمسکن  م   ی همپاتمام  از هم   یمغزم 

 .دیپاش

در خانه قدم زد... چهار قدم راست   یسیسکوت کرد و ع  حیمس

  ی ! احتماال داشت حرف هاگشتی و چهار قدم را برم  داشت یبرم

چانه ام    ر یسراغم آمد و دست ز  ح ی! مسکردیغنچه را مرور م 

  :انداخت

  ؟یخوب -

  ."نه" یعنیتکان دادم که  سر

  !بازهم سر تکان دادم ؟ی خورد  ی زیچ -
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  !بخور ی ز یچ کیپاشو  -

نمانده بود    ی زی داشتم و چ  جهی حرف از جا برخاستم... سرگ  یب

 .ولو شوم وسط خانه ام

کردم و   هارا باز  نت یاز کاب  یکیسمت آشپزخانه رفتم و در    به

آوردمش و در    رون ی ... از پوسته اش بدمیکش  رون یرا ب   یکیک

 .دمیمسکن را داخلش د ی سطل را باز کردم که قرص ها 

و    دمی را د  حیدرگاه آشپزخانه مس  از اخم داشت  نگاهش  که 

با همان نگاهش... خنده ام گرفت! لبخند زدم و   کردیم  دیتهد

و دست    زدیقدم م  یسیدرون دستم زدم... ع  کیبه ک  ی گاز

نشستم و گاز   یصندل   ی هنوز. رو  دی کشیسر و صورتش م  ی رو

!  وفتند؟یتمام اتفاقات باهم ب دی زدم و فکر کردم چرا با ی گرید

 !بود؟ یعجب سال نحس گفتمیبود اگر م ی ناشکر

 ب یروزها عج  نی خوش که ا  انیداده بودم به پا  دیدلم را ام  من

که   دمیرا د  حیامد! سر عقب بردم و مس  یبه نظر م  دیدور و بع



Page 729 of 1307 

 

... سکوت نفرت کردیمبل و سقف را نگاه م  ی نشسته بود به رو

  ن یدر ا  میروزها بود که گل ها  نیدر خانه ام بود! هم  ی زیانگ

 !همه تنش پژمرده شوند

  یی رایرا تمام کردم و آبپاش را پر از آب کردم و سمت پذ  کیک

با تعجب برندازم کردند... احتماال گمان    یسیو ع  حیرفتم... مس

 !شدم ام  وانهیکردند که د

  !پتوسم  ی گل ها  ی کردم برا  ری باال انداختم و آب را سرز  شانه

 !وقته بهشون آب ندادم  یلیخ -

برداشته شد... گل   مینگاهشان از رو  ینیتا سنگ  دینکش  یطول

پا کنار  را  آبپاش  دادم  آب  که  و    ی ها  ه یهارا  گذاشتم  گل 

را نگاه کردم. در جدال بودم    یس یام نشستم و ع  یقبل  ی سرجا

ع به جنون رس  یس یبا خودم!   ش یسرجا  کدفعهیکه    دیانگار 

  :و داد زد  ستادیا



Page 730 of 1307 

 

شده؟حاج   یچ  یعنی - سواستفاده  ازش  کرده   یکه  تجاور 

  بهش؟

حاج  چقدر بود  کرده  خراب  را  مسیذهنتشان  بهت   حی!  با 

  !انگار واقعا کنترلش را از دست داده بود  یسینگاهش کرد و ع 

  باشه؟ تونهیم نیاز ا ری غ ی زیچ -

  :را تمام کردم و گفتم  جدال

 !بهش نگفته بوده که زن داره یحاج -

  ر یز  یسیو ع  را به من داد  رانشیصاف نشست و نگاه ح  حیمس

 .پلک چشم چپش بدجور تکان خورد

 ””بهشت““

  چ یکه ه  ی را برداشته بودم و التماس کرده بودم... کار  یگوش

را قسم داده بودم   باینکرده بودم! ز  یزمان  چیه  م،یزندگ  ی کجا

برو کالمش    میبگذارد  او  م"نه"بود  یکیو  خوب    دمیپرسی! 

 !"خوب است"که دمیشنیاست؟ جواب دروغ م
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من بود... من خبررسان شدم...   ریآمد تقص  یسرش م  ییبال  اگر

را    یجلو آمده بود و گوش  حیاز مادرش گفتم! مس  شیمن برا

... التماس نکرده بود و اجازه هم  مییایبود و گفته بود م  ده یقاپ

 دانم یو نم   م ییآ  یم  م ینخواسته بود! تنها خبر داده بود که دار

 !چه گفت نباریا بایز

 رون ی انداخت و بلندم کرد... لباس را از تنم ب  می بازو  ری ز  دست

 م یرا به پا  نمیبافت به تنم پوشاند... شلوار ج  شی و به جا  دیکش

را بست و دست ها  دیکش از آست  میو دگمه اش    ی ها   نی را 

و دست پشت   د یچی نمدارم را در شال پ ی پالتو رد کرد... موها

 :کمرم گذاشت

  گفت؟ی که؟ مسکن ها را م ی نخورد -

ب  همه ب  رونیرا  از خانه  بود! مگر  تا   رونیانداخته  بودم  رفته 

 اندازم؟  یبخرم و باال ب
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فهم  از ز  ی و مو  د ینگاهم  را سراند  شال    ری افتاده در صورتم 

که قورتش داد و عقب    دیبگو  ی زی... دهان باز کرد چ ممیضخ

را به دست گرفت و هردو    فمی... خودش حاضر شد و ک دیکش

 ...نش یبه سمت ماش میدوشا دوش هم رفت

  :خفقان آورد بود میبرا نیماش سکوت

  ؟ی خبر دار یاز حاج -

  ...خورد کهی

  ؟یاز حاج -

باور کند که نگرانش شدم... نگرانش نبودم در واقع!   خواستینم

جنازه اش خانه   ی مرده باشد و بو  یسی در خانه ع  دم ی ترسیم

 !را به گند بکشد 

 :معده ام از تصوراتم به حلقم آمد دیاس

 !اد یسرش ن ییخونه فرهامم تنهاس! بال -
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که    ییداد و فرمان چرخاند به سمت کوچه خانه ا  رونیب  نفس

 :قرار بود فرهام را مالقات کنم

 !ره یگی خبر م یسیع -

ب  نیماش ب  یرا نگه داشت و   ی آمدم و دست رو  رونیطاقت 

عقب   یو سرش را باال گرفت و قدم  ستادیزنگ فشردم... کنارم ا

هم    اطیح  ی چراغ ها  یخانه روشن بود! حت  ی رفت... چراغ ها 

 !انداخت یدر نور م  ری از ز

باز    میدر را برا  با یکه نکند ز  دمیزنگ را فشردم و ترس  دوباره

آهن سردش گذاشتم و   ی کرد و من دست رو  یکینکند؟ در ت

را دراوردم و    میدر را بست و من کفش ها حیهلش دادم... مس

هم مثل  بود...  همانطور  خانه  رفتم...  در   شهیداخل  بو  اش... 

 یقهوه م  شییاگهواره    یصندل  ی رو  بایبود و ز  دهیچ یخانه پ

 :لبخند زد میبلند شد و برا شی... از جادینوش

  .سالم -
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  :د یدر دهانم چرخ زبانم

 .سالم -

نه کرم به صورت    گری د  بایاش نبود... ز  شهیمثل هم  زی چ  کی

هم از کش   شی کرده بود! موها  یرا صورت  شی داشت، نه لبها

و دلم   دمیاز فرهام ند  ی زده بودند!  چشم گرداندم و اثر  رونیب

آمد و   رونیاز آغوش پسرش ب  بایو ز  دمی! چرخختی ر  نییپا

به سمت اتاق    ردم! پرواز کیحرف  چیه  یدر اتاق را نشان داد... ب

دستگ کش  رهی و  تنش  دمیرا  به  لباس  داشت  و  بود  برهنه   ...

  :! با تعجب سر چرخاندکردیم

  اتاق در نداره؟ نیا -

باشد و سرخ!    انیبود که چشمانش گر  نیباز ماند! توقع ا  دهانم

  !مام درامده آراسته باشد و تازه از ح  نطورینه ا

  ؟یخوب -
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  ش یشرت را در تنش صاف کرد و من در را بستم و به سو  یت

  :رفتم

  ؟ی بهتر -

  !کرد یم م یو تنها تماشا داد یرا نم جوابم

  !یست یتو اصال خوب ن نکهیمثل ا یمن خوبم ول -

  !دیجوش خونم

چرا    ؟یواسه چ  ی دار  ی! گوشستیمعلومه که حالم خوب ن -

  چندبار بهت زنگ زدم؟  یدونیم  ؟ی دیجواب نم

صندل   ی رو رو  یتک  دست  و  نشست  ها  ی اتاق    ش ی دسته 

  :گذاشت

  ...لنتهیسا -

  :و گوشه تخت را نگاه کرد  دیجلو کش سر

  !احتماال خاموشم شده -
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ب  ی رو او نفس  از هم  رونیتخت فرود آمدم و   ن یداد! چقدر 

 !آمد یبدم م حیاو و مس ی ها ی خوددار

م - دروغ  وقت  یگی چرا  خوبه؟  خورد   ی دار  یحالت  درون  از 

 ؟یشیم

 ی اد یروزها افراد ز  نیکه ا  گفتیبه نگاهش م   دهی بهت پاش  رنگ

  !کنمیم  ریرا غافلگ

 !خودمو جمع و جور کنم دیچون با -

  وجود داره؟ ی دیچه با -

ب  دی چرخ  میسو  به از حدقه  بود چشمانش  مانده    رون ی و کم 

  :گفتبزند. دست به سمت در اتاق گرفت و خفه 

  !اون ی برا -

  !بود بایز  منظورش
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!  منم که بخوام ناله و باسیز  ستم،یمن ن  رهیمی داره م  کهیاون -

د  هیمو بدم  روبرویچیه   گهیسر  و  برخاستم  جا  از    ش ی ! 

  :ستادمیا

  ؟ی راحت کنار اومد یعنی -

  ن یشده ام ا  یکرد و فکر کردم چقدر عصب   میحرف تماشا   یب

 !مدت

 ؟ی غنچه متولد شد  ی پا  نیکه از ب  ی کرداالن راحت قبول   -

و هشت سال    ستیکه ب  ی راحت باهاش کنار اومد  گه یاالن د

که بابات    ی مادرته؟ فراموش کرد  ی دیجلو چشمت بوده و نفهم

  یچ  گاهشیبوده و جا  یکار کرده و مادرت ک  یبوده و چ  یک

 !بوده؟

شده اش سکوت   دهیرگ گردنش، از چشمان به خون کش  از

 ...خواستم ی را م نی کردم! من هم
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 م یبرا  ادیفر  ایبود    هیکند... حاال با گر  یخودش را خال  نکهیا

از درون خودش را بخورد و مراعات حال    نکهینداشت! ا  یفرق

 !زدیخودش محق است، حالم را بهم م یرا بکند وقت  گرانید

م - دفعه  هر  بدبخت  ی ای م  نجا،یا  ی ایتو  بزن  یکه  و ت  یهامو 

  سرم؟

لحن را از فرهام، آن هم مقابل من! سر تکان   نینداشتم ا  ادی  به

 :دادم

و    ی و ناله سر بد  هیمو  دیبا  ی که دار  یی ها  یبدبخت  ی آره! برا -

فرهام، ربات که   ی! تو آدمیبه وقتش خودت و جمع و جور کن

 !یستین

را آزرد... چند بار    میگوش ها  شی و صدا  دییهم سا  ی رو  دندان

نخورده    ی زیسر تکان داد و قدم جلو رفت و برگشتش! بازهم چ

  !به سراغم امده بود جه ی بودم و سرگ
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چشمان    ستادهیا  میپاها  ی رو  سرسخت، به  چشم  و  بودم 

  :دوخته بودم انشیعص

  سرم بدم؟ آره؟ هیناله و مو -

  .حرف ماندم  یب

که    رهی م  ادمی  ره؟ی م  ادمیهمه حماقت از    نیناله راه بندازم، ا -

 بوده؟  کارهیخونه چ نیکه غنچه تو ا ره یم ادمیام؟  یبچه ک

 :و او ادامه داد دیاز چشمانم چک اشک

دوتا پسر آورد براش و    با یو غنچه ام بود! ز  هی زن حاج   بایز -

و غنچه چرا   بایز   یبچه براش آورد! وضع زندگ  ک یغنچه ام  

 فرق داره؟ 

 !آخرش چشم بستم ادیفر از

 ی پدر بود، برا  یسیو ع  حیمس  ی که برا  ی آره؟ چرا اونجور -

من نبود؟ چرا من و ننداخت تو بغل غنچه و بزاره من با اون 
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وضع از  بهتر  بشم؟  س  تی بزرگ  نبود؟  تازه    ی االن  و  سالمه 

 !پسم انداخته یک دمیام! تازه فهم ی که ک دمیفهم

مس  در و  شد  باز  نما   حیاتاق  چارچوبش  نگاه   انیدر  شد... 

رو ز  مینگرانش  سرش  پشت  من  و  د  با یماند  با   دمیرا  که 

و فرهام پشتش    کردیبه اشک نشسته فرهام را نگاه م  یچشمان

 !زدی به همه ما بود و نفس نفس م

 فرهام؟  -

ن  بای لرزان ز  ی صدا از  ام که فره  دمیرخش د  میخانوم بود و 

برود و    حیکه مس  میبگو  خواستمیکالفه چشم بست و من م

اگر ترکشش   یخشم کند! حت   ه یمارا تنها بگذراد تا فرهام تخل

 !روحم بخورد ی جا  ی به جا شیها

حرف    یو ب  دیعقب کش  حیبرگشت و سر تکان داد و مس  فرهام

  م یو فرهام برا  دمیرا شن  باخانومی اعتراض ز  ی در را بست... صدا

 :زد شخند ین
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  ؟ی دید -

  !بود با یاش به حال ز اشاره

 !دمید -

ا  تک رو  ییخنده  را  و خودش  پنج    ی صندل  ی کرد  انداخت! 

  :و گفتم میرا به سکوت گذراند قهیدق

  ؟یباهاش حرف بزن ی خواینم  ؟ینیغنچه رو بب  ی خواینم -

  :دیصورتش کش  ی رو دست

پر  یکس - درد    کی  یزندگ   ی رو  دهیکه  از  متاهل؟  مرده 

  :را گرفت شی کالمش، عقلم را از دست دادم و احساس جا

  !به غنچه نگفته که زن داره  یحاج -

رو  ی فور  سرش بر  امد و چشمانم گشاد شد و محکم    ی باال 

  !دم یدهانم کوب

  ؟یگفت یچ -
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! خشم آمده در چشمانش باعث شد دیدهانم لرز  ی جلو  دست،

شانه اش   ی بروم. دست رو شی سوو با شتاب به   زمی از جا برخ

 گذاشتم و 

  :دمیرا کنار هم چ کلمات

م - کس  کنمیخواهش  کار  ی زیچ   یبه  فرهام...  نکن،    ی نگو 

  !کنم یخواهش م 

را بدتر   زیخشم داشت و حرف من داشت همه چ  یاز حاج  او

  !کردیم

 :دمی منقطع ام نال ی نفس ها نیاش را فشردم و ب شانه

 .نگو ی زیچ  بایبه خاطر ز -

! گذرد ی در ذهنش چه م  دانستمیو نم  کردیحرف نگاهم م  یب

دوباره تکانش دادم و با دستانم از سرما سر شده ام، صورتش  

   :قسمش دادم گریرا قاب گرفتم و بار د

  ...توروخدا فرهام -
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بلند   شی کشاندشان و از جا  نییمچم گذاشت و پا  ی رو  دست

را    م یاپس؟ دست ه  زدیداد... چرا حرف نم  رونی شد و نفس ب

بار د تا    ده یمحکم تر، در دهانم کوب  گر،یدر هم مشت کردم 

عقل شده بودند؟ عقل من را به تاراج    یآنقدر ب  ینشوند! از ک

  !برده بودند

 !دونمیو بهتر از تو م طی... شرا“بهشت” کنم ینم ی کار -

  !هم گذاشتم   ی امد و پلک رو رونیاز دهانم ب یراحت نفس

 !تنها باشم کمی  خوامی، م“بهشت” رونیبرو ب -

  با یاز اتاقش... ز  دم یکش  رونیتکان دادم و با تعلل خودم را ب  سر

بود و داشت با تلفنش حرف    ستادهیا  ییگوشه ا  حینبود و مس

روزدیم شدم!   ی .  جمع  خودم  در  و  انداختم  را  خودم  مبل 

  ش ی! اخم هادیخودش د   رهیتلفنش قطع شد و نگاه من را خ

امد و کمر    وگره خوردند... جل  شتر یمن ب  دنیدرهم بود و با د 

 :خم کرد
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  ده؟ی رنگت پر نقدریچرا ا -

خ   حاال م  یکم  الم یکه  بود،  گرفته  به   ی زی چ  توانستمیآرام 

  !شکمم برسانم

  ...نخوردم ی زیچ -

  !ستاد یصاف ا  شیو سرجا دیکش یپوف

  ؟ی بخور ی ز ی چ ی قصد دار ،ی دیخب االن که فرهامو د -

صورتم خم   ی آمد و نگاهش نرم شد و رو  میلبها   ی رو  نده خ

 :زمزمه شد شی شد و صدا

 !ی نجورینکن با خودت ا -

  ح یآمد... مس  ییرای به پذ  بای شانه خم کردم و ز ی را به رو سرم

ام    ینیکه در ب  ی نیریش  ی و دلم مالش رفت از بو  د یعقب کش

 !دیچ یپ

! از همان  ینیشده در س  دهیچ  ی ها  ینگاه کردم به کوک  خوب

ز  ییها داشت.  دوست  فرهام  که  کوک  خواستیم   بایبود   ی با 
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بکشد؟ لبخند زدم و گاز زدم به   رونشی گولش بزند و از اتاق ب

  !پشت بندش دمینوش ی و چا یکوک

 !گه یراست م -

دادم!    ستیدهانم ا  ی را جلو  یدر دستانم ماند و کوک   استکان

صورتش   ی قرار دست به رو  یب   با یسرش باال آمد و ز  حیمس

 :دیکش

بد کرد...کار بدشو و بدتر    یلیخ   یهمه حرفاش درسته! حاج-

 !کرد

کور شده است! نگاه    میو حس کردم دوباره اشتها  دمینوش  ی چا

رو  حیمس   زی آم  دیتهد از    یکوک  ی به  اجتناب کنم  باعث شد 

  !گذاشتنش ز یم ی رو

فرهام چهره   ی قدم ها   ی صدا  که   د یبگو  ی زیخواست چ   بایز

باعث شده بود او آنقدر عاشق فرهام    ز یاش را باز کرد... چه چ

 !باشد؟
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 ...زمیعز ایب -

ز  فرهام  کنار  و  زد  کوک  بایلبخند  و  در    ی نشست  برداشت... 

نشد... نه از حاالتش    رمیدستگ  ی ز ی صورتش کنکاش کردم و چ

 !آرام بود  یو نه از نگاهش که به طرز باورنکردن

نکنه تو رسانه ها! فرهام سر تکان    دایمواظب باش خبر درز پ  -

  :داد

  !حواسم هست -

صدا  یگوش تک  گوش  دی تول  ییاش  به  حواسش  و    ش ی کرد 

  !رفت

 مه؟ی فعال تو تحر یس یع ،ی رو که راه داد حیمس -

و   دیخند  با یگذاشتم! ز  ز یم  ی م را روا  ی و فنجان چا  میخند

 !مهمانش کرد   یبه دستش داد و فرهام گاز بزرگ   ی گرید  یکوک

 !دمیاونم زنگ بزنه، راهش م -



Page 747 of 1307 

 

سراند و نگاهم کرد... نگاهش اجازه    بشی را در ج  یگوش  حیمس

 !رفتن و من سر تکان دادم  ی برا خواستیم

 ی و فرهام ب  میبهتر است برو   گرید  میو گفت  میجا بلند شد  از

 ینم  میکرد، نگاهش در گردش بود و ثابت رو  مانیحرف تماشا

 "نکند که وضع را بدتر کند  ی کار "میماند تا با نگاهم بازهم بگو

 !شک یمسببش من بودم ب  شدی که اگر بدتر م یوضع

 ””بهشت““

   !گذاشتم شانیزانو بغل زدم و چانه رو 

  !مامانت زنگ زد -

  !بود  م یزانوها  ی از صورتم رو   یسمتش برگشتم و حاال سمت   به

  خب؟ -

  :و نگاهم ماگش را دنبال کرد دیاز قهوه اش نوش یکم

  !یخوابیشب راحت نم  -
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  :گذاشت و نگاهم کرد زی م ی را رو ماگ

  !میدعوت یمهمون ی نگفته بود -

درهم رفت و هرچه به مغزم فشار آوردم، منظورش    میها  اخم

  !دم یرا نفهم

  م؟یدعوت یمهمون -

م   مکث احتماال  کرد...  براندازم  خوب  و   ند ی بب  خواستیکرد 

داد   رون ی! نفسش را ب دهمیم   لشیدروغ تحو  ای  میگو  ی راست م

  :و مو عقب زد

 !فراز یمهمون -

مانده    یبه قوت خود باق  میآمد و سر بلند کردم! اخم ها  ادمی

  !بودند

  !رفت ادمیبهم گفت... کال  نیبرف -

  تورو دعوت کرده؟ -
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 !ها خراب بود  تی... هنوز ذهنیکردم لحظات سکوت

  !نه! به مامان گفته -

 !نه ای باور کرد  دانمیباال داد و نم ابرو

  م؟یبر ستی پس واجب ن -

  .دم یتر به او کش  کیزدم و خودم را نزد  لبخند

  !نه -

  م؟یرینم -کرد:  میداد و از باال تماشا هیرا به مبل تک سرش

  :دم یگلو خند در

  !میدوست ندارم بر -

  چرا؟ -

را که در    یدادم و حرف  رونیپر زد... نفس ب   م یاز لبها  لبخند

  :را گفتم د یپریم نیی ذهنم باال و پا

  ...من ح،یمس دمیتنش و جنگ و جدل د ی به اندازه کاف -
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شده بود به    نی ب  زی که ت  یاهاز نگ  دمیندادم و نگاه دزد  ادامه

  !تمام حرکاتم ی رو

  !میرینم -

نپرس  نباریا بود!    دهیسوال  کرده  اعالم  را  نرفتن  خبر  و  بود 

بهتر بود! نگاهش کردم... کنترل به دست گرفته بود و    نجور یا

  رون؟یشام ب ی بریبه جاش منو م -! کردی کانال عوض م

 ی کم  شی نرفتنمان حالش را بهتر کرده بود. گوشه لبها  انگار

  :تکان خورد و از گوشه چشم نظر انداخت

  فقط شام؟ -

  .باال رفتند انیدر م  یکی میلوله شد... ابروها میلبها

 .رمی گیم  میحاال واسه اون بعدش تصم -

شد و ذهن من    تیتثب  شتریب  یتکان داد و لبخندش کم  سر

  !رفت به نرفتمان 
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مهمان  به در  وقت    یآنکه حضورمان  آن  و...  نشود  فراز حس 

 !داشت دنید  میفراز برا افهیق

  ”بهشت“

ها  هیسا پلک  پشت  چپش   دیکش  شیرا  دست  به  را  رژ  و 

 :افتاد  مینگاهش رو  نهیگرفت... از آ

  ؟یش یحاضر نم - 

را به برق زدم و منتظر ماندم   سی حرف نگاهش کردم و بابل  یب

  !رد یتا حرارت بگ 

  !حلقه حلقه کن فر -

  ش ی لبها  ی را به رو  رهی حرفش سر تکان دادم... رژ ت  دیتائ  در

  !لب فشرد آزاد کرد  ی و لب رو  دیکش

  خوب شد؟ -

  !کردم  ش یتماشا خوب
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  !ی خوشگل شد یلیخ -

را   شیو موها  تی نش  یصندل  ی مکث کرد و رو   م یبه رو  نگاهش

ر اختی عقب  دسته  بابل  یی...  دور  و  گرفتم  دست    س ی به 

  !چاندمیپ

  نه؟ ی اینم -

 !را آزاد کردم و حلقه اش را لمس کردم  مو

  !نه -

  !پس؟  یگیچرا نم -

  !نگرفتم  شی در دست گرفتم و نگاه از موها گرید ییمو

  !گمیموقع رفتن م -

  ش ی به صورت و چشمانش کردم! چشمان آرا  نهیاز آ  ی نگاه  مین

  :گفت یگشاد کرد و حرص  میشده ام را برا

  !؟ی مرض دار -
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  :را حلقه کردم ی گر ید ی مو تکه

 !کنمیمراعات تورو م  -

  :باال رفت و شانه باال انداختم شیابرو

! دستش را درهوا زنهی مامان غرشو به تو م  م،یا یاالن بگم نم -

  :تکان داد

  !زنه یهر صورت غر ممامان در  -

! صورتش را باال گرفت دیندادم و گفتم بچرخد و چرخ  جواب

  !مو فر کنم شی برا توانستمینم نطوریو نگاهش کردم... ا

 مخالفت کرد؟  حیمس -

مشتاق نبود    -فرستادمش!    نییسرش گذاشتم و پا   ی رو  دست

  !رو هوا زد م،یریو منم تا گفتم نم

در    میها  یعقل  یداد و حتما دوباره ب   رونیاش ب نهیاز س  نفس

  !نظرش آمده بود 
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 رابطتتون خوبه؟ -

  ن یچند بار ا  داریدر هر د  دش؟ی پرسی بار چندم بود که م  ی ا

پر م   می جمله گوش ها از دستانم در رفته    کرد؟ یرا  حسابش 

  !بود

مو  لبخند و  جلو  ی زدم  را  شده  انداختم...   ی فر  صورتش 

آهسته اش بود که    ی د! صدادا  چیرا با انگشتانش پ  نشانییپا

  :را شل کرد  میدست ها

  !ستیوسط درست ن نی ا ی زیچ کی -

 ن ییداغ است با سرعت پا  ییا  یآن حواسم باشد دستم ش   بدون

بازو و    دیپر  شیخورد! از جا  نیبرف  ی آوردمش و تنه اش به 

  !گذاشت شی دست رو

  :خفه اش مامان به اتاق آمد  غیاز ج احتماال 

  شد؟ یچ -

  :گرفتم یشان یبه پ دست
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  !خوامی معذرت م -

رفت و سر    نیبرف  ی به بازو  سینبود... نگاه مامان از بابل  حواسم

  :تکان داد

  !ارم یم تونیبزار االن روغن ز -

  !نی برف  رهی افتاد از نگاه خ ری ز سرم

خورده    التیها  ی تخت دونفره اش نشستم و نگاه به موها  ی رو

  !اش دادم... خوب فر شده بودند

  !تا اون طرفم فر کنم  نیبش -

هم من   یکنده شد و کم میتا از رو دیطول کش یکم نگاهش

  !زمی برخ میطول دادم تا از جا

  !بازوتو بده -

  !را شروع کرد   ی بازو طرف مامان گرفت و او روغن کار   نیبرف

  !شهی بعد خوب م سوزه،یم کمیدست نزن بهش،  -
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 !را بدجور سوزانده بودم  نیبرف دیدرشت و سف ی بازو

 ؟“بهشت”حالت خوبه  -

  !نپرسد  ی زیچ حی از حال من و مس  نیبرف کاش

  چرا بد باشم؟ -

  :چانه اش گذاشتم ری را رها کردم و دست ز مو

  ...نمتیبب -

د  سرش و  کرد  راست  و  چپ  قسمت  دمیرا  فر    یکه  درست 

  !نخورده است 

  ؟یپوشیکدوم لباسو م -

  :بلند مامان گم شد ی صدا نیب جوابش

 ش یصدا  نیخودمش برسه! برف  ی بزار اون بچه به کارا  نیبرف -

  :کرد زی را ر

  !اد یب ستیاون بچه قرار ن -
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  :را باال برد  شیصدا نی و برف  دمیخند

  !ادینم “بهشت” -

  :باال انداخت شانه

  !ی خوریفوقش دوتا کتک م -

  !کشاندم  رونی و لباسش را از کاور ب  دمیخند

  ؟یچ یعنی -

نها  مامان با  اتاق    تیاحتماال  چارچوب  به  را  سرعت خودش 

  :رسانده بود که آنطور صورتش سرخ شده بود نیبرف

  !ادینم -

 !وا -

بود    نیبرف من  نوبت  انگار  و  انداخت  باال  اشانه  جمله   یی تا 

   !ست ین طشیشرا -بپرانم: 

  :درهم رفت  یآن شی ها اخم
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  ؟یطیچه شرا -

  :لباس را از دستانم چنگ زد نیبرف

  !گهیعه د  یمتاهل یمامان جان زندگ -

نه    یول  ادیاز موضعش کوتاه ب  یبود تا مامان کم  یکاف  نیهم

  :دی که نگو ی آنقدر

 حرفتون شده؟ حیبا مس -

  :خنده بلندش گفت انیم نیزدم و برف  لبخند

  !نداره یخصوص یبه زندگ  ی مامان ما اعتقاد نیا -

 !غره مامان سرش را از خنده خم کرد چشم

  :تکان دادم سر

داره... اصال   ی پشت سرهم باز  نه،ی هروز تمر  حینه مامان... مس -

 !یمهمون  میایکه ب ستین ی جور طیشرا
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! نگاهش کردم و  میومدیمن و پاشاهم نم  گفتی اگر زودتر م -

  ...می چشمک زد برا

  :زدم لب

 !دروغگو  -

  !پرتاب شد میبه سو یبا لبخند پهن  گرشید چشمک

  ...خبه خبه توام  -

را    نیبرف  راهنی پ   پیگرفتم و ز  دیجمع شده مامان را ند  چهره

 :باال کشاندم

  !میدادیکه بهش اطالع م ،“بهشت” یگفتی زودتر م دیبا -

  :چشم گرداند نیبرف

  !حاال نه که شخصا دعوت نامه فرستاد  -

ابرو    نی... برفامدیبه مزاج مامان خوش ن  ادیحرف ز  نیا  انگار

  :برد شی موها ریباال داد و دست ز
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  گم؟ی مگه دروغ م -

 دیبا تهد  نیبرف  ی رو   دیآمد و مامان نگاهش با تهد  شیصدا  بابا

  !را پشت سرش بست  کنده شد و در

  !خب بدبخت شدم -

  :گذاشتم شیشانه ها  ی و دست رو  دمیخند

 دی ! مگه نه؟ گوشه لبش را گزیمهمون  ی ریم  ی دار   یاز فضول -

  :دی و سر جلو کش

برگشتش    نمی بب  خوامی م   ؟یپس چ - فرنگ  از  دوست دختر 

  !نه؟ ایهست 

  :میزدم و نشگون گرفت از لپ ها  لبخند

  ؟ییکاره ا یامشب چ -

  :آوردم نییرا پا  میهم صدا من

  !رونیب می ریم حیبا مس -
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  :نگاهم کرد ی رچشمی را برداشت و ز  عطرش

 !بهت بد بگذره ستیپس قرار ن -

گوش  آمدم که  بدهم  را  لرز  یجوابش  هوا  د یام  به  آنکه    ی و 

ام    یگوش  نیهجوم بردم! شماره فراز اسکر  شیاست سو  حیمس

خواسته بود   امشیشد! در پ  زیکرده بود و چشمانم ر  نیرا مز

زدم به آن متن    شخندی! نیمهمان  نیدر ا  میاش کن  یتا همراه

 !بود شده ارسال  میبرا یمانده به مهمان ساعت   کیکه  یدعوت

  ؟ی حاضر -

پالتو اش    گذاشتم و گردن چرخاندم... تنها  زیم   ی را رو  براش

کرد   م یبرود! نگاه به سر تا پا نیی مانده بود تا به تن بکشد و پا

  :باالرفت شیو ابروها

  ؟ی دیهنوز لباس نپوش -

  :لوله شد میلبها

  !ستیکامل ن شمم یهنوز آرا -
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  ...کرد یآمد و صورت را وارس جلو

  ...یام خوشگل ی نجوریهم -

ر  ی ها  مژه به  تکان  ملمیآغشته  از   یرا  زدم  لبخند  و  دادم 

  :فشیتعر

  !بشه  لیصبر کن تا تکم کمی -

  :جلو آورد و گفت دست

  !خوبه یلیاالنت خ  شیآرا -

  بود؟ میو کرم پودر و رژگونه ها ملیبه همان ر منظورش

  :انداخت و بلندم کرد می بازو ریز دست

  !نه شام میرسیبه صبحونه م ی بر شیپ  ی نجوریاگر ا -

سع   دمیخند زن  یو  امشب  امشب    تیکردم  دهم...  خرج  به 

ها تمام کرده  برا  مانیفراموش کنم  در   ی را...  بود که  همان 

که    یبغلش چرخ خوردم و دست دور گردنش انداختم... نگاه
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ا  ی برا را    ییلحظه  خورد  چرخ  صورتم  در  وار  شبفته  کوتاه 

  !دوست داشتم 

 !گذار بود ییاگر لحظه ا یحت

  بپوشم؟ یچ -

  :ام را لمس کرد ینیاش ب ینیب

 ؟ی لباس انتخاب نکرد -

  :کوتاه کردم یو پشت گردنش را لمس دمیلب گز گوشه

 !ی دوست داشتم تو انتخاب کن -

رقص  ی رو  شیها  دستش کمد   دیکمرم  به سمت  کشاندم  و 

و من به    دیکش  رونیام را ب  فی لباسم... کت و شلوار و ک  ی ها

بپوشاند،   خواستی لباس را در تنم م  نیتن کردم... انکه بهتر

 !من را کجا ببرد خواهدی که کجا م دادینشان م

چالوس بود و او رستوران داخل    ی من انتخابم رستوران ها  آنکه

برا بود  کرده  رزرو  را  فقط   تیاهم  می شهر  من  نداشت... 
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امشب   کی  دور و برمان  ی ها  یبه دور از تمام حواش  خواستمیم

 !را باهم باشم

انداخت و دسته ها  ی را رو  شال ام...!    ی را رو  شیسرم  شانه 

. جلو رفتم و دیرا کاو  میعقب رفت و نگاهش از سر تا پا  یقدم

  :دمییگونه ام را به شانه اش سا

  ...ی تبحر دار  نهمهیا ،ی نگفته بود -

  تا حاال؟ ی بود دهیند -

  ده یکردم... راستش د  زیرا ر  میو چشم ها  دمیرا عقب کش  سرم

  !بودم دهی د  ادهمیبودم! ز

 !ادینم  ادمی ی زیچ -

خند  در سمت    د ی گلو  به  دستش  رژها  یکیو  رفت...   میاز 

رنگم آورد   یب  ی لبها   کیگشت و رژ را نزد  میلبها  ی نگاهش رو

را به    میبزند، لبها  رونی ب  میو با دقت، بدون آنکه از کارد لب ها

 .کرد  نیرنگ مز
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تا ببوسمش که سر   دمیو سر جلو کش  دیرش ر ا عقب کش  س

  :دیپس کش 

   !باز سوژه بشم ی بخوا نکهیمگر ا -

  !شدند و خنده خفه کردم پشتشان دهیهم مال ی رو  میها لب

*** 

افتاد  دستش راه  و  آمد  کمرم  م  میپشت  سمت  که    ی زیبه 

شن  مانیبرا و  بود  شده  مس  دمیرزرو  آن    حیکه  کارکنان  به 

رستوران لوکس قول عکس را داد... که احتماال کارکنانش دور  

 !درخواست کرده بودند سشانیاز چشم رئ

  :نشستم و نگاهم را دور گرداندم زی م پشت

تنگ شده بود! احتمال اوهم    نجایا  ی غذاها  ی برا   یلیدلم خ -

! منو را باز میامشب را به هم نتاز  کیبود که    نی بر ا  مشیتصم

به اسم ها  میکرد و روبرو   رهمیز  ی گرفت، بدون آنکه چشم 

  :گفتم ندازم،ینوشته شده اش ب
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  !کباب برگ -

 !گذاشت ی کج شد و منو را کنار شیلبها

  مامانت دلخور نشد؟ -

  :رفت ز یم ی دستم به رو  ی ها ساعد

 ...چرا -

چ   گوشه کو  نیچشمانش  را  دستش  و  برد...  خورد  باال  تاه 

 ی را رو   شی سفارشات که تمام شد نگاهم کرد و اوهم دست ها

  :دیگذاشت و تنه اش را جلو کش زیم

 !ی خوشگل شد  یلیامشب خ -

باال رفت! آنکه نگاهش    انیدر م  یکی  میو ابروها  دیخند  میلبها

از صورتم را  دیصورتم گشت و نگاه دزد ی کالفه رو ییلحظه ا

همان بود که لبخندم را وسعت دادم    ی برا...  دمی مپسند  دایشد

 :کردم  ز یرا ر میو صدا
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 ش ی! چشم هامی زدی حرف م  می داشت   انفر؟ یک  ی شد آقا  یچ -

  :شد ییشد و لبخندم تک خنده ا زیر

  !ییکالفه ا -

  :را باال برد  شیزد و ابروها  ی شخندین

  !میرسینکن، به خونه ام م یبلبل زبون -

زوم   میدر چشمانش که رو  رهی صدا، خ  یو ب  دمیعقب کش   تنه

 ی که تمام شد، ذهنم رفت پ  می ... خنده هادمی شده بود خند

  ده یجمع مادر و خواهرم ند  نیآنکه مارا در ب   یفراز... پ  یمهمان

لبخند   شی شده! پوزخند آمده را جا  ی چه حال  داند یو خدا م

  :زدم

  دعوت کنم؟ نارویا نی چهارشنبه مامان و برف ی برا -

 م یده   ی جوا  ن،ی رفته را به خانه برف  یاو بود تا مهمان  خواست

 خواستم ینبودم! در واقع م  یوگرنه من راض  م،ی ریبگ  یو مهمان

  ...دیایب حیدر خانه ام تنها خودم باشم و بعد از ظهرش مس 
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 !ستمی چهارشنبه ن -

  :درهم رفت میها اخم

 ؟ییکجا -

  مه یمقابلمان قرار گرفت، دهان ن ز،یم ی که رو  ییها یدنینوش

ل بست...  را  اش  شده  از    وانیباز  قبل  و  گرفت  دست  به  را 

 :نگاهم کرد ییجرعه ا  دنینوش

 !فصله ی باز نیآخر -

  !دادم یدرهم رفت و سرم را تکان  شتر ی ب میابروها

 تهرانه؟ -

 ...گذاشت زی م ی را رو وانیتکان داد و ل  سر

 ؟ یچ یعنیفصل  ی باز نیآخر -

فقر    نیرفته بود که ا  ادمیو من    دیرس  شیبه چشم ها  خنده

خنده اش است! احتماال    هیما  شه یمن در فوتبال هم   دنیفهم
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اول ه  یزن  نیمن  سال  سه  از  بعد  که  شغل    زیچ  ج یبودم  از 

 !بودم دهیهمسرم را نفهم

را در چشمان خندان و   میرا در هوا گرفتم و چشم ها  دست

  :کردم زی پر از آبش ر

 ؟یشی سته مبازنش -

خنده اش پشت دستانش پنهان ماند! خنده ام   کیشل  ی صدا

لبها پشت  ها  م یرا  شانه  به  بااخم  و  کردم  و    ی پنهان  لرزان 

 ...چشمان از خنده بسته شده اش نگاه کردم

  ؟یدونی م یاز شغل من چ “بهشت” -

  :اوردمیسمت راستم را باال بردم و کم ن ی ابرو

  !زا یچ یلیخ -

  !خفه و در گلو نبار ی... ادیخند  دوباره

ت   ی باز  ی تو - هر  م  یمی چهارشنبه،  ل  شه یببره    گ یقهرمان 

  !برتر
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 :شد  دهی آرام درهم کوب میها دست

 !ن؟یشیپس قهرمان م  -

بود    بی... عجدمیو حظ بردن را در چشمانش د  دیرا گز  لبش

 !همه خوب بودنمان امشب نیا

 !احتمالش هست -

را    میو شال افتاده دور گلو  دمینوش  یگرمم، کم  یدنینوش  از

 !نشاندم میموها ی رو

مقابلمان گذاشته شد و دست به سمت کباب برگم بردم    غذاها

 :و تعارفش زدم

 ؟ی خواینم -

بو  دستش و  امد  مس   ری غ  ییجلو  ب  حیاز عطر  زد!   ینی در  ام 

  ده ی کباب نصف شده را در بشقابش گذاشت و نگاه ترس  حیمس

که بعد از مدت ها در    ییاحلقه    ی من ثابت مانده بود به رو
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تر    ک یو او بو را نزد  دمیکش  یق یبودم! نفس عم  دهیانگشتش د

  !متیگران ق نیریزنانه ش  ی ! از همان عطر هادمیشن

 !اووو.... سالم -

را زودتر از من باال کشاند! آنکه    حیخندانش نگاه مس  ی صدا

ها  حیمس رگه  انکه  و  بود  نارضا  ییتعجب کرده  در    ی تیاز  را 

خوب بود! نگاهش کردم و لبخند زدم و    ی دی دیچشمانش م 

حال خوبمان را    نیجواب دادم سالمش را! آنقدر باور نکردم ا

 !که خدا در سرم زد

   !ببینمتون اینجا نمیکردم فکر غافلگیری، چه -

  اینجا   به  او  چرا باید  شهر  این  در  رستوران  همه  آن  بین  واقع  در

 بیاید؟

  دست !  احترامش برخاستم  به  جایم  از   من  و   داد  تکان  سر   مسیح

فشردم  دستانش   و  آورد  جلو  از   تر  غلیظ  آرایشش  اینکه  !را 

  مهمانی   از  بهتر  هایش  لباس  اینکه  خودش بود،  و  من  مهمانی
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  و  ذهنم باال  در را چیز  یک  بود  اش  شده  دعوت  و  دعوت کرده

 !میکرد پایین

 : زدم لبخند  و  کردم رها  را  دستش

 !عمومی؟ ی  جاها میای  سخت نیست برات -

 !بود شده بلند جایش از هم مسیح

گذاشت و   ز یم ی بود را رو دهیرا که دور دهانش کش   یدستمال

 :را در جواب دادن، جبران کردم  حیمس ر یتاخ

  ...هی خصوص نجایا -

لبخند زد و دوباره    ن یسر تکان داد و ناژ  حیندادم و مس  ادامه

  :گشت حیمس ی نگاهش از من به رو

اشخاص - م  نجایا  توننیم  یآره خب... کمتر  و شام   ل یناهار 

  !کنن

و    دمیبود! خودم را عقب کش  شتریهم به مراتب ب  شیصدا  ناز

  !نمیبنش شی ام را عقب تر و قصد کردم تا رو یصندل
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  !شدممزاحم شام خوردنتون  دیببخش -

  ادمیکردم!    تی سر تکان داد و من تنها به لبخند کفا  حیمس

  م یها  یاز روزمرگ  ی عضو  گریرفته بود که دردسر و مشکالت د

  :کالم آخر را گفت  نینشست و ناژ  شیسر جا  حیشده اند! مس

  !دنتونیخوشحال شدم از د -

بود اگر تنها لبخند   یادب  یب  گریبازهم سر تکان داد و د  حیمس

  !زدم یم

  !نیهمچن  -

در چشمم زد... نگاهم   نشیسرخش را کش داد و برق نگ  ی لبها

رو ها  ی به  پوزخند   یپاشنه هفت سانت  ی کفش  و  اش رفت 

 اش کنم!  یچیروزها بود که ق نیرا ا نیزدم... من دُم ناژ

  :را دوباره خواندم و سر چرخاندم  کپشن

  !ناس؟یفرهام ا میچهارشنبه، با ت ی باز -



Page 774 of 1307 

 

ا   دیچرخ  شیپهلو  به لحظه  گوش  ییو  از  جدا    شینگاهش 

  ...شد

  !اسم داره... آره  میاون ت -

  :باز شدند میها چشم

  ؟یچرا نگفت -

  ش یبه سمتم انداخت و دوباره به سمت گوش  ینگاه   مین  دوباره 

  :برگشت

  !ی د یچون نپرس -

  فرهامم هست؟ -

  !هست -

  ...که ستیخوب ن  حالش -

  :جمع شدند شیگذاشت و ابروها یعسل ی را رو یگوش

  ؟یستینگرانش ن ی ادیز -
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  نداره؟ ینگران ی حال االنش، جا -

مرتب کرد و چشم   مانیو پتو را رو  دیکش  کمی را نزد  خودش

  :را بست  شیها

 !به فرهام  ی تو همه فکر و ذکرتو بد  ستیالزم ن یداره.... ول -

 :خندان شد میآمد و صدا میلبها ی کم کم رو لبخند

  ؟یکنیم ی حسود -

اش درهم   افهیخنده ام ق  دنیباز شدند و با د  یآن   شی ها  چشم

  !رفت

  م؟یمن آدم حسود -

و بحث را عوض کردم تا نشنوم    ختیلحنش، از سوالش دلم ر  از

  !بود دهیرا که پرس ی، سوال یِادامه احتمال

  !م یآواژور و خاموش کن بخواب -
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پ  محل را  دستش  و  نگذاشت  سوالم  رو   ش ی به  به  و   ی آورد 

  :بالشتم ی شکمم گذاشت و سرش را رو

  ؟یکنیفالو م  جیفن پ -

  !ام شهیدو آت یفوتبال کیگفتم که من  -

عکس ها    نیرا گرفت! ب  یو دستش باال آمد و گوش  د یخند  نرم

  !عکس ثابت ماند کی ی گشت و رو

ا  یچ - شده  س  نیباعث    طنت یش  شیصدا  ؟یکن  ویعکسو 

 !اش کرد یداشت... عکس را زوم کرد و خوب وارس

  ستم؟یخوشگل تر ن تیتو واقع -

  :را از دستش گرفتم یگوش

  !نه خوشگل تر  یول یخوشگل هست  -

گذاشتم و به پهلو   ی را کنار  یخنده اش بلند شد و گوش  ی صدا

  :مماس هم بود و لب زدم مانیها یشانی... پدمیچرخ
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  !عکسارو دوست دارم  نجوریا -

  :داد دیپد  شیگوشه لبها  یکوچک لبخند

  چجور عکسارو؟ -

 :اش چسباندم یشان ی به پ یشانیپ

  ...ستیو حواست ن  ینیرو که تو تمر  ییعکسا نجوریا -

! د یچی به دورم پ  شتر یب  یکم  شی کرد... دست ها  یآرام  خنده

خوب    ن یکه ا  د یگو  یحس ششم م  گفتم ینفوذ بد بود اگر م

  بودن ها دوام ندارد؟

*** 

  م یسر دادم و در برا  میموها  ی را از چشمانم به رو  یآفتاب  نک یع

تر را انتخاب   یمعمول  ی و جا  یقسمت معمول  نباریباز شد... ا

قسمت نشستم!  و  نم Vip کردم  حضور   داند،یراهم  با  مگر 

ساعت از    نیکه ا  نیهم  یول  دم یپسندینم  نجارای ! روز احیمس

! گارسون بودخوب    م یاشغال شده بود برا  زشی روز تنها دو م
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حاظر در سالن!    ی گارسون ها  نیآمد و خوب گشتم ب  کینزد

  ده یهارا ند  افهیق  نیا  شبیعوض شده بود... د  شانیها  فتیش

برا منو  بود!  بهتر  بازهم  نگذاشتم    میبودم!  و  شد  گذاشته 

  :گارسون دور شود

  کنم؟ دایپ تونمی کجا م مسئول رزرو رو -

  :مکث کرد  یکم

  !ره یگ یرزرو صورت م یتلفن -

  :آمد و لبخند زدم زیم ی موهام رو  ی از رو بونیر نک یع

 !ام یب ی شد که حضور ی جور طیمتاسفانه شرا -

که من قصد   دیگرفت و احتماال از ظاهرم فهم  د یترد  نگاهش

دور شد و لبخند    یندارم! سر تکان داد و کم  شانیمزاحمت برا

 ی ادیآمد ز  یکه به سمتم م  ی بلند شدم ... مرد  میزدم! از جا

 !آشنا بود میبرا یکم  یکی نیجوان بود و چهره ا
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مشکل درست    حیمس  ی ... من قرار نبود برادمی ترس  ییا  لحطه 

  رونی ام ب  نهیکنم! جلو آمد و سر تکان داد و نفسم راحت از س

 !آمد! مرا نشناخته بود

  !در خدمتم  -

  :زدم  لبخند

آ  ی برا - و   نده،ی هفته  قسمت   ،  یخال   یپ  ی آ  ی کدوم شب 

  د؟یدار

  :دمیکرد و سرک کش نیی پدش را باال و پا ی آ صفحه

  ...لحظه ی  -

که    دادیم  یمعن  کیتنها    کرد،یآنطور با تعجب نگاهم م  آنکه

  !ستمین یدر نظرش آدم نرمال

  !و امشبه خانوم شبیمربوط به د م،یتا نیا -

پد را در مقابل نگاه    ی درآوردم و صفحه آ  فمیرا از ک  یگوش

  :به سمتم کشاندم یمبهوتش کم
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 ...دونمیم -

را به    نیژاسم نا  نشییو پا  دمی را د  حیگشتم و اسم مس  خوب

تار   یعنوان کسان اند! ساعت و  رزرو راهم    خیکه رزرو داشته 

آنطرف تر از اسممان   یزدم و کم  شخندیخوب نگاه کردم و ن

 !"یکنسل"که نوشته بود  دمیرا د ی رنگ قرمز

 :عقب برداشتم یکردم و قدم  شی پد را رها ی آ

 !ندسی فکر کردم مربوط به هفته آ خوام،ی معذرت م -

از آن صفحه عکس    شدیتکان داد و فکر کردم کاش م  ی سر

  م یخانواده ام نشان دهم و بگو  ی دوبار به اعضا  ی و روز  رم یبگ

  یی که هوش باال  میکن یو تنها گمان م  میهست  ییهاما احمق   "

 "میدار

*** 

   :و کمر صاف کردم  دمیساک کوچکش را کش پیز

  ؟ی ا یم ریشب د -
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  :رفت شیو سمت لباس ها  دیکش  شیموها  ی را از رو حوله

  !آره احتماال  -

 :تکان دادم و کمربند شلوارش را بست سر

  خونه مامانت؟ ی ریم -

را باال بردم تا به گوشش   میسمت آشپزخانه ام رفتم و صدا به

  :برسد

  !مونمیجا م  نیهم -

  :به کانتر دادم هیو تک ختمیآماده شده را در ماگم ر قهوه

  ؟ینیبیرو م ی تنها باز -

تنها  بازهم دادم...  تکان  ترج   ییسر  ادادمیم  حیرا    یی ! جرعه 

  نش ی ریام درهم رفت... فراموش کرده بودم ش  افهی و ق  دمینوش

 نی خفه کرد و دست جلو آورد و ماگ را از ب   یی کنم! خنده ا

  :و مزه مزه اش کرد  دیکش  رونیانگشتانم ب
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  خ خوبه؟چقدر تل ی دید -

  !را از نو باز کردم و بستمشان  میخفه کردم و موها  ییا  خنده

  !کردندیشده بودند و کالفه ام م  بلند

  !بلند شده  یلیموهات خ -

رو  ک ی  نگاهش رو  م یموها  ی دور  و  ثابت   ی گشت  چشمانم 

  ...ماند

  !کوتاشون کنم دیبا -

را لمس    میموها  ن ییکانتر گذاشت و دستش پا  ی را رو  ماگ

  :کرد و سرش جلو آمد

  !دوست دارم  ی نجوری... من ا؟ی دیچه با -

احساس شده بودم که خدا    یشانه ام خم شد... ب  ی به رو  سرم

  !زودتر از خانه برود و من را تنها بگذارد  کردمیخدا م

  !... مثل قبلکنمیتا کمر کوتاه م -
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  :دیگوشم را آرام بوس ریهم فشرد و ز  ی رو لب

 !شهیخوب م ی نجور یخب، ا -

و تنه اش را عقب   دمیصدا در جوابش خند  یآرام و ب  بازهم 

  :دیمانده قهوه را سر کش یو باق دیکش

  شه؟ ینم رتید -

  :را چرخاند و ساعتِ بسته به درو مچش را نگاه کرد  مچش

  !کم کم برم دیبا -

 ی کالفگ  نیدادم! ا  رونیاتاق خوابمان رفت و نفسم را ب  سمت

آمد و   رونی! ساک به دست بزد یداشت حال خودم را بهم م

  :دادم و دنبالش راه افتادم یخودم را تکان

 گه؟ ید ِی ساعت چهار بعد از ظهر باز -

  دم یپسندیم دایرا شد   کردیآنطور مثل پسربچه ها ذوق م آنکه

ا بار  از شب ده  را پرس  نیکه  بودم و هر ده بارش    دهی سوال 
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افتاد و هر ده بارش را جواب    ی برق در نگاهش م  نیا  حیمس

  !دادیم

 !آره -

چسباندم   واریجمع کردم و تنه به د  میها  نهیس  ی را رو  دستانم

 :نگاه کردم بستیرا م شی ها یو از باال به او که بند کتان

  ؟ی دیکه بهم م ینیریش -

رو  از را  چشمانش  لبها  م یهمانجا  گوشه  و  را   شی انداخت 

  :کوچک داد ییانحنا

  بابتِ؟ -

که   می... خنده هادمیخنده بلندم را شن   ی از مدت ها صدا  بعد

د ا  دم یقطع شد  رو  ستاده یساکت  به  نگاهش  است!   ی و  من 

  :پهنش گذاشتم  ی شانه ها  ی و دست رو  دمیخودم را جلو کش

  !تونیبابت قهرمان -

  :لوس کردم شی برا ی شد و من خودم را کم زی ر  شی ها چشم
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 قهرمان نشه؟ میو اون ت یباش یمیت ی تو، تو شهیمگه م -

سر کج کرده و   نیو احتماال ا  دی برق در چشمانش جه  دوباره

 ییو بوسه ا  دیطاقتش کرد که سر جلو کش  ینگاه پر از نازم ب 

 !کوتاه مهمانم کرد

  :و ابرو باال انداختم دمیخنده عقب کش با

 ی که کدوم مدل  کنمیمن فکر م   ،ی ایو ب  ی و ببر  ی تا تو بر -

  !چسبه یبهم م یلیخ ینیریش

و   دمیو ساک را در دستانش گرفت و گونه اش را بوس  دیخند

تا برود... در که پشت سرش بسته شد، چشم    ش یراه  کردم 

خانه ام باعث شد    یزنگ گوش  ی هم افتاد و صدا  ی به رو  میها

  دم یکش   زیام! تلفن را از پر  یبه جا کفش  دمیپا کوب  تیبا عصبان 

که کج و وارفته به   یکف خانه ام.... همان  چهیهمان قال   ی و رو

را در    میو پاها  دمیخانه ام پهن شده بود دراز کش  نیزم   ی رو

 ...گذاشتم شانیرو  یشانیو پ  دمی آغوش کش
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جادو   انیم  نیا  ی زیچ  یکی و  جنبل  به  کاش  نبود!  درست 

 م یکه برا  یانداختم گردن کس  یبالها را م  نیاعتقاد داشتم و ا

 !جادو کرده است

ام بلند شد و فکر کردم کدام آدم   یزنگ گوش  ی صدا  نبار یا

رو  ینفهم از  را  دستش  که  برنم  کونیآ  ی است  !  داردیتلفن 

 ده یفا  زهایچ  نیگذاشتم و فکر کردم ا   میگوش ها  ی دست رو

بلند شوم و لباس به تن   میاز جا  دیکنم... با  ی کار   دیندارد و با

کار من را    االت... توهمات و احتم دیکه با  ییکنم و بروم آن جا

 !قطعا بردینم  شیپ

 ””بهشت““

برف  ظرف به  و  گرفتم  دست  به  را  تخمه  از  رها  نیپر    م یکه 

  :چشم دوختم کردینم

باز   - خوب  هی؟  “بهشت”چته  بد  هی  ،یروز  رو ی روز  روز  به   !

  !طرفت اومد شهیروز نم هی ،ی مود
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خودم را کنترل کردم تا سرش داد نکشم... تا ظرف را    نکهیا

حضور مامان   لشینکوبم، تنها دل  شیجلو رو  زی م  ی همانجا، رو

  ...و بابا بود

 !حوصله ام  یب کمیامروز  -

ب  مردمک از  شتاب  با  را  ظرف  و  گرداند  چشم  کاسه    ن یدر 

  نجا یبه ا خواستمی رفت! آنکه نم رونیوب  دیکش  رونی انگشتانم ب

... و مامان  دیدر خانه ام خفتم کرد و تهد  ی جلو  نیو برف  میایب

تنها بمانم   خواستمیداشت... نم  لیدل  کی خواهش کرد، بازهم 

نشستم و سرم را    ابزنم! کنار باب  ییو دست به کار احمقانه ا

  :دیبوس

  بابا؟ ی چطور -

  :اش را برگرداند و لبخند زدم افهیق  نیکه برف  دمید

  !خوبم باباجون  -

  :به حرف آمد نباریشد و ماما ا دهیسرم بوس ی رو  دوباره
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  شی و صدا  دمی! خندوفتهیکه جام به دست دامادم م  شاالیا -

از زبان   گزارشگر گم شد... اسمها را  ی سوت داور و صدا  انیم

گوش    ی برا  اسیو ال   حیمس  لیو تنها اسم و فام   دم یگزارشگر شن

  !نبود ب یآشنا بود! فرهام در ترک  میها

 ست؟ ی فرهام ن -

 یرا نگاه کردم... معلوم بود که فرهام آماده نبود! کس  نیبرف

  دهییبفهمد که، که بوده و از کدام شکم زا  ی هفته قبل از باز 

  ر ی اول را درگ   مهیبدود؟ ن  یدنبال توپ قهرمان  شی شده و فردا

بود    انیم  حیمس  دمیشدند و نفهم نفهم  ایان جمع   دمینه... 

را نشان   مکتی! ننه  ای  دیکوب  یکس   نهیبود که تخت س  اسیال

به س را دست  فرهام  و  رو  نه یداد  به  ها    مکتین  ی و نشسته 

از زدمشید پتو  ر ی !  و  کاپشن  رو  ییآن  انداخته    شیپا  ی که 

 !نه ای بفهمم وزن کم کرده است  توانستمیبودند، نم

ن  قیدقا پنالت  مهیاول  که  بود  مس  می ت  ی برا  یدوم   ح یمقابل 

 ...گرفته شد
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 :و گفت دیصورتش کوب ی رو نیبرف

 !نکن  دیمادر داماد دوست منو ناام دیام ا،یخدا -

اعصابم را بهم    ون یزیهاهم از تلو  ی و شاد  ادیفر   ی صدا  یحت

 !خت یریم

بود که پرتاب شد و   اسی چپِ ال  ی و توپ با پا  دم یجلو کش   تنه

و   رفت  عقب  ام  تنه  گرفت!  آغوشش  در  را  توپ  بان  دروازه 

را درهم    شیدست ها  نیدوباره بلند شد و برف  ادهایفر  ی صدا

 !دیکوب

توپ    ح یکه مس  امد... وقت اضافه بود  م یبه لبها  ی کوتاه  خنده 

ال به سمتش!  بردند  هجوم  همه  و  کرد  گل  به    اسیرا  پنجه 

را    نیزد! اگر ا  یبه حواش  ی زی و گزارشگر گر  د یکش   شیموها

زرد    ی ها  جیپس؟ پ  اوردندیمردم حرف از کجا درب  گفت،ینم

ب  تریت کجا  جا  ن یبرف  اورند؟ی از  من    شیاز  و  شد   تنها بلند 

خ  ی لبخند غرور  با  مامان  انطور  انکه  زدم!    ر یتصو  رهیکوتاه 
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  کن یبود به خنده ام انداخت! آنتراک دادند و بعدش باز  حیمس

ها پا در چمن گذاشتند و جام به دست گرفتند   ق یتشو  انی ها م

دورب ال  شانیها  یگوش  نیو  و  کردند  روشن  و    ویرا  گرفتند 

نند... خوا  ی کر  رانو هوادا  دندی را تنگ در آغوش کش  گریکدی

گل    حیکه مس  یحس ها درون من گم شده بودند انگار... من

و با تمام فقر دانستم    دمیپریو از جا م  زدی را در دروازه م  یناقابل

حفظ ظاهر بود   ی حاال برا   دم،یکوب  یدست م  شیدر فوتبال برا

 ...دادمیرا کش م میکه لبها

شده    یاحساسات  دانستمیشکر... مامان را نگاه کردم... م  یاله -

 !است

  ش ی موها  نیمبل انداخت و پنجه در ب  ی خودش را رو  نیبرف

  :دیکش

 !رم ی گیتوپ ازش م ینیریش کیبه به...  -
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و نگاهم    ونیزی زدم و دوباره رو برگرداندم به صفحه تلو  لبخند

از   ن ی... امیشد به سمت گوش  دهیکه کش  اوردیطاقت ن وقت 

من تا  کارشان  محل  در  داشتند  حضور  چ  یشب  که   یز یرا 

 کنم، آرام کنند؟  ینمانده بود خودکش

ر  آنهمه حلقومشان  در  م  ختهیپول  و    ن ی ا  دانستمیبودم 

ا براطیشرا  نی جماعت... در  و من   کنندیم  ی پول هرکار   ی ... 

 رم؟ یپول داده بودم تا فردا صبح جواب بگ

 !!مگر؟ بردیاش چقدر زمان م ی رعادی حالت غ در

  :را گوشه لپم فرستادمش و گفتم شکالت

  !کم کم حاضر شم -

 میشده بود که شانه باال انداخت برا  یانگار از دستم عاص  نیبرف

  :چشمانم گفت رهیو خ

  !یهرجور راحت -
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ا  میلبها  ی که رو  ی لبخند  آن مامان    نباریآمد ناخوداگاه بود! 

  :درامد شیصدا

 خونه؟ ادی م حیکجا؟ مگه االن مسحاال  -

د  حیمس بود  م  دیآ   یم  ریگفته  حاالها   دانستمیو  حاال 

  ...ییتنها  ییا  هی ثان  ی برا  زدمیو من داشتم له له م  گرددیبرنم

  !ادیهم م حیتا من برسم خونه، مس -

ام را    ی قرار  یام بود و ب   ره یبرو باباجون... آنکه آنطور بابا خ -

 بود  ی گریبود، درد د دهیفهم

از   میرساندم که لباس ها  یدادم و خودم را به اتاق  رونیب  نفس

که    افتمیو در  دمی بود! مانتو را به تن کش  زانیآو  زش،یرخت آو

در    ی و صدا  دمی!! شال را به سر کش دمینپاش   شیبه رو  ی عطر

ند امد،  برعکس من طاقتش    نیبرف   دمیفهم  ده یکه  او  است! 

  !کم بود ی ادیز

 ؟ی کوتاه اومد -
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که گرداند داد! خنده    ی به سمتش و جوابم را با چشم  برگشتم

 :دیرا گذراند و به چشمانم رس میکردم و سر تا پا یکوتاه

  !یش یافسرده م ی دار  کنمیموقع ها فکر م یبعض -

  :چانه ام زدم  ریتخت نشستم و دست ز ی رو

برو    ی و توهم ب  رم ی گی ... خودم وقت م“بهشت”کتر  د  میبر  دیبا -

  !ی ا یو بگرد باهام م

بیمخالفت   چیه  یب نشانه   ی نظر  چیه  ی...  به  دادم  تکان  سر 

  !دیتائ

  :را جلو آمد یبعدش دو قدم ه یماند و چند ثان همانطور

  ؟“بهشت” ی ایم -

اتاق با   نیرا از ا  نیبرف  خواستمیسر تکان دادم... فقط م  بازهم

  ...خانه دور   نیکنم و خودم را از ا رونی راحت ب  التیخ

  !!امیآره... م -
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برحه    چینبودم... در ه   عینگاهم کرد... من که آنقدر مط   د یترد  با

 !نبودم  نیچن  نیا میاز زندگ 

  رم؟یوقت بگ -

  :سر تکان دادم بازهم

چند روز سرم شلوغه... سرم که خلوت شد،    نیا  یآره... ول -

  !گمیبهت م

خواهر بزرگترش که   ی نگرانش، برا  شه یبه چشمانِ هم  اشک

 !من باشم آمد و قلبم را فشرد

... اگر بگم  ستی ن  ی به دکتر  ی از یاگر بگم خوبم... اگر بگم ن -

چشمت خون!!   ه یچشمت اشک و    هیدوباره    ه یعال  یهمه چ

ن بگم  بگ  ازی اگر  وقت  دادم...  دکتر  بازهم   ری به  ببر،  منو  و 

 !ی زیریاشک م ینیشیم

 :درهم رفت و چانه اش جمع شد شی ها اخم
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من    ی کردن برا  یبا تو؟ دست از نگران  نیکنم برف  کاریمن چ -

 د یخوبه و تو فقط با  یخوبه، همه چ  حیبردار! من خوبم، مس

زندگ و  پاشا  و  خودت  مسیبرس  تیبه  و  من  به  نه  و   حی... 

 !میزندگ

باال نرود و به گوش بابا   مانیتا صدا  م یکردیآنطور تالش م  آنکه

 !بود یو مامان نرسد، ستودن

ک  یدونیم - دست    ینگران  ی برا   تونمیم  یمن  تو  از  کردن 

چشم توام به منِ،   نمیبب  وفتهیکه چشمم بهت ب  یبردارم؟ وقت

 ی قراره از توش برا  سیکه معلوم ن  تیکوفت  ینه به اون گوش 

  ی ری میم  ی انگار دار  یکنیکه هر دفعه نگاش م  اد یدرب  یتو چ

م  فکر  نم  یکنیو  و  احمقن  و  فهمنیهمه   ی قتتو چه مرگته! 

  "چطوره   حیرابطتت با مس"که جواب سوالِ    شهی راحت م  المیخ

نگ وقتهیعال   ی رو  که  تحو  نیا  ی ...    ی دیم  لمیدروغ شاخدارو 

  که فهممیم  شتریب

 !یکنیبوکس کار م  گت ی با زند ی دار
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چقدر    دمیساکت شد و من فهم  ییو او لحظه ا  دیجوش  خونم

کرده ام! که اگر سرما بخورم و    ضمیمر  یهمه را نگران زندگ

به   کندیم  دایاش ربط پ  یسرما خوردگ  د،یایآب به چشمانم ب

هم ربط   یو آب چشمانِ حاصل از سرماخوردگ  منمیا  یخانه ب

اشک  کندیم  دایپ مس  یبه  ک  حیکه  آورده!  را    فمیبه چشمانم 

 :چنگ زدم و شانه اش را کنار زدم

 !بدم حیتوض یکس ی برا م یاز زندگ  نمیبی نم یلیمن دل -

دلش را شکسته    دانستمیشدم و م  مانیاز گفته ام پش  هیثان  در

  یرا واگذار کردم به وقت  ینمایو فعال حس پش   دم یام... آه کش

فکرم بهتر کار    ،ییکه در خانه ام هستم... که آن موقع، در تنها

 !کندیم

  ؟ی حرف زد  تی سال زندگ   کی  نیدر مورد ا  حی تا حاال با مس  -

 !شروع به لرزش کردند میها دست
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تو با فراز در    نکهیراحت کنار اومده با ا  حیمس  ی تو فکر کرد -

که   یگفت  ؟ی کرد  یفراموش کرده که چه غلط  ؟ی ارتباط بود

که فراز خونش جدا بود   یگفت  ؟ی و نداشت  یبا فراز رابطه داشت

 خونه بود و نبود؟ نیبا تو، تو ا ای

بزند و کم مانده بود    رون یکم مانده بود از حدقه ب  میها  چشم

رحمانه   یب  نی... برف  وفتدیهمان وسط تنه ام ب  یاز نفس تنگ

ب داد...  من  یادامه  بر  بدتر  یرحمانه  در  بودم    طیشرا  ن یکه 

 :دیتاز

نشه؟    شهی! مگه مشهیم   نییهزار و صد فکر تو ذهنش باال و پا -

!! تونی به زندگ  ی زد  یفراموش کنه که تو چه گه  شه یمگه م

خودتم گول   ه؟ی عال  میزندگ  یگی و م   یکنیاونوقت تو منو نگاه م

خوردم   ی! تکان؟ی دیم   لیدروغ هارو تحو  نیخودتم ابه    ؟یزنیم

به دهانم قفل زده بودند که ه شد... که   ینم  بازجوره    چیو 

ح و  مات  برف  رانینگاهم  و    نی به  کالمش   کیبه    کیبود 

 !بود... راست بود... درست بود قتیحق
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  ده ی به سمت در و فکر کردم مامان و بابا نشن  د یچرخ  گردنم

اگر شن که  نم  دهیاند؟!  کنم   خواستمیبودند...  فکر  بعدش  به 

 !حاال

 ...درسته -

را در نگاه   یمانی کوتاه رنگ پش   ییرا گفتم و لحظه ا  نیا  تنها

به   ییا  زهی لبه پرتگاه بود و اگر سنگ ر  می! زندگدمید  نیبرف

! راست بود که گه شدیشک واژگون م  یب  خورد،یبدنه اش م

 !م یزدم به زندگ

  :دینال

  ؟”بهشت”-

  :گفتم

  !شه؟یدرست م یزندگ نیا -

  ف ی نگفت و سر تکان دادم! جواب مشخص بود! دسته ک  چیه

... تعادل  دمیپاشنه پا چرخ  ی مشت شد و رو  می انگشت ها  نیب
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سکندر که  ب  ی بد  ی نداشتم  پا  آنکه  از  قبل   رونیخوردم! 

 !و ظاهرم را حفظ کردم  دم یچهره ام کش  ی دست به روبگذارم،  

برف  رونیب و  ب  نیرفتم  مامان  نگاه  آمد..  پشتم  به   نمانیهم 

  ن یا  د یبود و شا  دهی زمزمه شن  مان یاز حرف ها  دی! شادیچرخ

اش خونسرد    شهینگرانش کرده بود! بابا مثل هم  یکم  ریتاخ

 :ام کرد یو تا درخانه همراه دیبود! جلو آمد و سرم را بوس

  ؟ی آورد نیماش -

  :تکان دادم سر

 ...آره -

هم  نیبرف عادت  به  و  آمد  آغوش  شهیجلو  در  کوتاه    یاش 

! ش ی کند... نه بابت حرف ها  یکشاندم... منتظر بودم عذرخواه

شناخت چ  یبابت  داشتم...  او  از  لبخند   ی زیکه  با  و  نگفت 

از   گرید  یحت  کردمی! خوب که نگاه مدیخودش را عقب کش
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کردم    میرا پا  می نبود! کفش ها  ی هم در نگاهش خبر  یمانیپش

  :منتظر آسانسور ماندم و

  !“بهشت” ی ر یم ی زود دار -

آخر  لحن مامان  م  ی ز یچ  نیدلخور  که  دو  خواستمشیبود   !

  شان یآسانسور برسد و تنها لبخند زدم... برا  طبقه مانده بود تا

اتاقک انداختم و در آ   نه یدست تکان دادم و خودم را درون 

چشمانش گود افتاده و رنگش    ری شدم که ز  یی چهره ا  ره یخ

بود! دل ماش  لیزرد شده  آنکه سوار  از  قبل   نی موجه داشتم! 

کشاندم    هی... هوا را داخل ردمیو نفس کش   دمیشوم... نفس کش

  !دادم رونی و از دهان ب

 .خفه بود  ی ادیخانه مادرم امروز ز ی هوا

 ””بهشت““

خط به خطش را حفظ بودم و از  گریرا که د "غ یلبه ت" کتاب

نمانده بود    ی زیگذاشتم و ساعت را نگاه کردم! چ   زیم  ی بر... رو
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ادیایب د  نستاگرامی...  و  باز کردم  ا  دمیرا  هومِ    نستاگرامم یکه 

 و ی... عکس هارا سیاز قهرمان  ییاست و پست ها  کیتماما تبر

گذاشته شده   شی قه پیدق  ستی که ب  یبه پست  دمیکردم و رس

و   مشانیت  ی بود و عکس از تمام بچه ها  حیبود! پست از مس

گذاشتم    ی را کنار  یزنگ در آمد و گوش  ی ! صدامشانیت  یمرب

 ...بلند شدم و به استقبالش رفتم میو از جا

  !سالم -

لبخندم ماند و لبخند زد و در را بستم! دست دور   ی رو  نگاهش

مزخرف به جا مانده   ی کردم حس ها  یگردنش انداختم و سع

  !را کنار بزنم

  !دونستمیم -

... سوال  دینمناکم کش  ی موها  نی و پنجه ب   دیرا جلو کش  سرش

  :را حفظ بودم و زودتر جوابش را دادم ی بعد

  !و قربون صدقت نرفت؟  دیند  شهیمگه م   نم؟ی نب  شهیمگه م -
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پر  شی ابروها م  دیباال  از    یامشب  کیاگر    شدی و چه  قبل  که 

  !کردم؟ یقشنگش م نجوریبود را ا یشروع طوفانِ احتمال

  !ی شد نیریش -

انگشتانم    نیصورتم گذاشتم و از ب  ی دست به رو  ک یو    دم یخند

  :زدمش دید

  ...منو نخور کنمیخواهش م -

را    ی صدا زدم... مچم  لبخند  بلند شد،  که  مردانه اش  خنده 

گرفت و دستم را از صورتم جدا کرد و پشت دستم را بوسه 

 !زد

  ز ی ر  ش یچشم ها  انفر؟یک  ی آقا  یگی از حس برد به ما م  کمی - 

  :د دا یفیشد و سرش را تکان خف

قشنگ - وقتهی حس  بخصوص  م  ی ایم  ی...  و   ه ی  ینی بیخونه 

 !فرستهیداره بهت فرکانس م  یه  نیریموجودِ ش
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  ز ی ر  ش یچشم ها  انفر؟یک  ی آقا  یگی از حس برد به ما م  کمی - 

  :داد  یفیشد و سرش را تکان خف

قشنگ - وقتهی حس  بخصوص  م  ی ایم  ی...  و   ه ی  ینی بیخونه 

 !فرستهیداره بهت فرکانس م  یه  نیریموجودِ ش

  :تر شد کینزد یو او قدم  دمیخند

  ؟یچه فرکانس -

خورد و در گلو   یفیتکان خف  شانم یپر  ی موها  نیاش ب  پنجه

  :دیخند

  ...منو ماچ کن ایفرکانسِ بدو ب  -

قطع شد   یو خنده ام زمان  ختیبلندمان در هم آم   ِی  خنده

  !ام نشاند یشانی کوتاه سوک پ ییکه او بوسه ا

  راهنشی پ  ی رفت و دست به سمت دگمه ها  ییرایپذ  سمت

  :بازشان کرد یکی یکیبرد و 

  !ی به من بدهکار ین یری ش کینره که  ادتیالبته  -



Page 804 of 1307 

 

  :نگاهم کرد یرچشم یرا دراورد و ز  راهنشیپ

کرد - ش  ی فکراتو  چه  لب   دیبا  ین ی ریکه  گوشه  بدم؟  بهت 

  :و لب تخت نشستم دمیگز

  ...فعال نه -

تا پس فرداشبه... حواستو جمع   ینیریش  نیا  ی انقضا  خیتار -

  !کن

  :درهم رفت میها اخم

  ...چه حرفا -

  :نگاهم کرد طانیاش را به دست گرفت و ش حوله

  !نهیقانون من ا -

 دن یاز آنکه از اتاق خارج شود به سمتم برگشت و با د  قبل

  :باال انداخت ییلبخندم شانه ا
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ا - که   ی کادو بهم بدهکار  هی  ن،یر ی بردِ ش  نیالبته به عنوان 

...! ستین  ی من خبر  یِنیریتا فرداشبه وگرنه از ش  نیمهلت ا

رو به  لبخند  با حرفش  و  گره   دیماس   میلبها  ی رفت  نفس  و 

 !ام  نهیخورد در س

 ””بهشت““

 دیکوب  یم  انیدر م  کیکه    یکرده ام را... قلب  خی  ی دست ها 

   !کردم مشیرا... همه را پشت لبخندم قا

  نه؟ یستیناهار ن -

اعضا  شبید با  را  ناهار  بردِشان،  مناسب  به  که  بود   ی گفته 

  !که کنسل شود دمیترس ی است و بازهم م مشانیت

  !نه -

  :کندیرا انتخاب م شی که دارد لباس ها دمیاتاق رفتم و د به

  ؟ی ریم  ی زود نیبه ا -

  :به ساعت رفت و گفت  نگاهش
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  !اده یراهش ز  کِیتراف -

  :دمیاش کش یانتخاب  ی به لباس ها یتکان دادم و سرک سر

  ...بودم نایخونه مامان ا ی موقع باز -

  :کرد و گفتم نگاهم

 !به زور برد منو نیبرف -

لباس    گرید  ی وکت اسپورت چرمش را هم به رو  دیخند  کوتاه

  :انداخت  شیها

  !کرد یکار خوب -

  !باال رفت  می و ابرو  دمیخند

  !خفن به دامادش بده  یلیخ  ینیریش کیفکر کنم مامان  -

  ی حسود  -کرد:    یوارس  نهیزد و صورتش را در آ  ی شخندین

و منتظر ماندم تا حاظر    دم یبود نصف نصف! خند  ینکن... هرچ

برود و من هم به کارم برسم...   رونیخانه ب  نیشود و از در ا



Page 807 of 1307 

 

رو و  برداشت  را  عطر  و  دادم  دستش  به  را  و   ی کتش  کت 

 ...زد  راهنشیپ

و او به مچ دستش   دمیکش  رونی ب  شیرا زودتر از کشو  ساعتش

 !آمدم  رونیاش زنگ خورد و از اتاق ب  یبست و گوش

که   اسیال   ایفرهام است    ا ی  دمیبلند خنده اش، فهم   ی صدا  از

حال و   کنمی! فرهام که گمان نمخواندیم  ی کر  شیآنطور برا

 !بود اسی کارها را فعال داشته باشد و احتماال ال نیحوصله ا

هدف، صفحه   یمبل نشستم و کتاب را به دست گرفتم و ب   ی رو

  !ورق زدم و صفحه ورق زده را برگشتم

  ؟ی ندار ی کار -

  :بلند شدم میباال آمد و از جا سرم

 !نه... مواظب خودت باش -
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چرمِ اسپورتِ   ی ها   یشلوارش سراند و کتون  بی را در ج  یگوش

کرده   پیو فکر کردم امروز چقدر خوشت دیاش را پوش یمشک

 !است

ام   یکه پشت سرش بسته شد، هجوم بردم به سمت گوش  در

  دم یپاسخ را تماشا کردم و جراتش را در خودم ند یو تماس ب

رو دست  کنم...!  لمس  را  شماره  کش  ی تا  دور   دمیصورتم  و 

چرخ رو  دم یخودم  دست  سرد  میگلو  ی و  از  و    ی گذاشتم 

 !دستانم بود که لرز کردم 

 کونِیدادم و آ  رونی و نفسم را منقطع ب  دی در دستانم لرز  یگوش

را دم گوشم گذاشتم   یو گوش  دمیتلفن را به سمت راست کش

و لب  دمیخودم را از زبانِ مردِ آنطرف خط شن  ل یو اسم و فام

را  صاف و گفتم که خودم هستم و    میو صدارا تر کردم    میها

 !...منتظر ماندم تا بشنوم
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 ””بهشت““

ساعت    کیو از جا پراندم... تنها    دی چی خانه در خانه ام پ  زنگ

  نیدر ا  ی گریرفته بود و کسِ د  رونیاز در خانه ب  حیبود که مس

و مانتو    دمیمن را د  ینگاه کردم و الب  ی! از چشمزدیخانه را نم

 .برهنه ام انداختم ی شانه ها  ی را رو

 !سالم خانوم -

صورتم ماند...   ی متعجب به رو   ی تکان دادم و نگاهش کم  سر

خوردم و سبد گل بزرگ و حتما گران   یتکان  م یمعذب در جا

 !کردم  ی را وارس متیق

  !فرستادند  انفریک ی آقا ی برا -

بفرستند! دست    هیباال رفت... سابقه نداشت دمِ خانه هد  میابرو

را خواندم!   شیرا جلو بردم و سبد گل را گرفتم و کارت رو  میها

  !با خشم چشم برهم فشردم 

 آورد؟  کیپ -
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  :تکان داد سر

  !نه شخصا آوردن -

جاکفش  سبد کنار  همانجا  را  خواستم   یگل  و  گذاشتمش 

 :زد میبرگردم که صدا 

  خانوم؟- 

 دمیق  یانداخت... احتماال از حجابِ ب  ریو نگاهش را ز  گشتمبر

 !بود

  ...هستند... گفتم که نییهنوز پا -

بود تا برود شخصا از او تشکر   حی... منتظر مسدم یرا بر  حرفش

  !کند؟

 !نییپا امی... خودم م دیبهشون نگ ی زیچ -

نگاهم کرد و سر تکان داد و گفتمش که صبر کند و    دیترد  با

 ن یتا ا  ست یاو ن  فه یوظ   دانستمیرا به دستش دادم...م  یاسکناس

چه باعث شد که خودش    دانمی بدهد و نم  لیسبدگل را تحو
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درخواست کرده بود! در را بستم و سبد گل   نیناژ  دی! شادیایب

وارس برا  یرا  برا  ی کردم...  من،  گل    ک،یتبر   ی همسر  سبد 

  د یمن را چه فرض کرده بود؟ حضورم را ند  ن؟ی فرستاده بود ناژ

 !گرفته بود؟

لباس    نیلباس به تنم پوشاندم... بهتر  عیاتاق رفتم و سر  ی سو

  ر ی... به زدمیالرا به تن کردم و کرم پودر را به صورتم م  میها

 !...ام  هیچشمانِ پف کرده از گر

گذاشتم   یدر آسانسور گذاشتم و پا به داخل الب  ی به رو  دست

تند شد!از    میشد و قدم ها  دهیکوب   قهیو در ساختمان همان دق

ب ساختمان  نه    رونی در  و  را  او  نه  که  کردم  تظاهر  و  آمدم 

  !ام دهی را ند نش یماش

 :کرد یو اعالم حضور نم  کرد ینم  می صدا  شد یسرش م  ای اگر ح  که

  جان؟ “بهشت” -
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تعجب    دنشیبه طرفش و بازهم تظاهر کردم که از د  برگشتم

  !کرده ام

 .سالم -

  :آمد و سر تکان داد جلو

   .سالم -

  !بود ییبایسبد گل ز -

رنگ باخت و پشت سرم را نگاه کرد و منظورش   ی کم  لبخندش

  :را گرفتم

! لبخندش از تک  دی نبود و سبد گل به دست من رس  حیمس -

  :تکان داد ی و تا افتاد و سر 

  !بگم کیدونستم تبر فهیوظ -

  ...مرا چه فرض کرده بود؟! تنها لبخند زدم فه؟یوظ

  د؟یبریم  فیتشر ییجا -
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 !من  نمیچ یگفته بودم که دمش را م...  دمیرا مناسب د  فرصت

  ...برم ماش د یگاهه، با ری تعم نیخب ماش یآره... ول -

  !بود نیو انگار اوهم منتظر هم  دیرا بر حرفم

  !رسونمتونیمن م -

ماش  خواستم ی نم  اگر در  پا  بود  محال  کنم    نش ی روشنش 

  !بگذارم 

  !بهم بخوره  رامونیمس کنمیفکر نم -

  !تمرکز نداشتند شیمردمک ها... دیلبش را گز گوشه

  اگر بپرسم مقصدتون کجاست؟ ستین یادب یب -

  !شرق کار دارم  -

 :دیگو یرا کج کرد و مطمعن بودم که دروغ م سرش

  !منم همون سمته ریمس -
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سوار    مانینبود و اوهم منتظر نماند و هردو  زی تعارف جا  گرید

 !میشد نیماش

چه   دانستیسر حرف را باز کند و نم  خواهدیکه م   دانستمیم

 !بود بیجور! آنکه تمام راه در سکوت گذشت عج 

  !یمرس -

و دست به سمت کافه   دیکش  ی را کنار  نیکرد و ماش  نگاهم

  !توقف کرده بود  شیگرفتم که جلورو ییا

  ...کافه مهمونتون کنم هی دوست دارم  -

  !بودجالب تر  میتمرکز شدند برا یب شیباز مردمک ها آنکه

  :زدم  لبخند

 نکهیبا ا  د،یرسوند  نجایو من رو تا ا  دیدیبالخره زحمت کش -

  !مقصدتون نبود
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رفت   ره یزد و خواست مخالفت کند که دستم به دستگ   لبخند

 ی جا  نیمهمانش کنم! گوشه تر  خواهمیو نشان دادم واقعا م

  !م یهم نشست ی کافه را انتخاب کردم و روبرو

 !ه یقشنگ یلیخ ی جا -

دارک و تماما چوبش را دوست داشتم! سر تکان دادم و   ی فضا

اندازد گفت که   یگرفتم و بدون انکه نگاه ب  شیمنو را به سو

را درهم    میو سفارش دو قهوه را دادم ودست ها  خواهدیقهوه م

 ...قالب کردم

  :ام با لبخندم در تضاد بود ی زدم و لحن جد  لبخند

 !نبود  ازیواقعا ن یبود ول ییبا یدسته گل ز -

صندل  هیتک ب  ی از  و  شد  باز  دهانش  و  و    چیه  یگرفت  صدا 

کردم و در آخر به حرف   شیحرف تماشا  یبسته شد! ب  یسخن

  :آمد

 .دی ناراحت بش  کردمیفکر نم -
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 !دی ناراحت بش  کردمیفکر نم -

  :زدم  یکوتاه لبخند

 !نبود ی ازیناراحت نشدم.. گفتم ن -

 ی را بزنم و به گوش آن  یا حرفنرم بود و منتظر بودم ت  لحنم

با که  مدیبرسد  که  ناژ  دانستمی!  ناژمی بگو  نیبه  او   نی...  به 

پا  دیگویم زندگ  ی و  از  حتشودیم  دهیبر  میجفتشان  اگر    ی! 

 !موقت باشد

تو فرهنگ    زهای چ  نجور ی... ادی دون ی... خب مخوامیمعذرت م  -

  !هیمن عاد

  نجور یزن را ا  ن یکج شد... خودم کرده بودم... خودم ا  میلبها

  !گستاخ کرده بودم

گذاشته شد و دست به دور فنجان قهوه   مانی ها جلورو  قهوه

  :ام حلقه کردم

 !سخته ی فرهنگ هر کشور کم رفتنیپذ کنمیدرک م -



Page 817 of 1307 

 

که آمد تا پاک شود، پررنگ تر شد و ابرو باال داد....    لبخندش 

و امتناع کردم...   زم یبر  رهیدا  ی رو   دانمی هر چه از او م  خواستمیم

بود!   یدو نفر کاف  ی بزنم برا  خواستمیکه م  ی ر ی ت  کی   نیهم

م  هیبق ها  برا  یحرف  را    یوقت  ی ماند  همه  اگر  که  بهتر... 

 !بود یدفعه بعد دستانم خال ی برا گفتم،یم

  :تکرار کرد

 !خوام یبود، عذر م  یادب یکارم ب ای ی اگر ناراحت شد -

زدم... برق چشمانش...   ی و فنجان را کنار  دمیقهوه نوش  یکم

برا  یگستاخ نسوزانم  دل  تا  کرد  وادارم  چشمانش   ی درون 

حرفم را بزنم... و چه بد بود   ییا  هیحاش  چیه  یغرورش! تا ب

 !د یرسیم نیبه گوش ناژ حی خبر خوش قبل از مس  نیکه ا

 ی زدم و نگاهم نرمشش را حفظ کرد و دست راستم رو  لبخند

  :شکمم آمد

 !...ن یناژ ی ریبهتره از جمع سه نفره ما فاصله بگ -
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 ...به گوش او رسدیداشتم که م نیقی

را گرفته   شیجلو  زی شکمم که م  ی از چشمانم به رو  نگاهش

چشمانم شد و در نگاهش لبخند زدم...   رهیبود رفت و دوباره خ

م  نیهم چخواستمی را  از    ی زی...  ماتش  چشمان  بود  نمانده 

 !دهد  ستیبزند و قلبش ا رونیحدقه ب

*** 

که همانطور مات   ی گرفتم نگاه  د یبرخاستم و ند  ز یپشت م  از

متارکه    حیبود من و مس  دهیود... به گوشش رسمانده ب  میبه رو

را بهم   ش یبچه در حال رشد در شکمم برنامه ها  نیو ا  میکنیم

 ...دادی را از خودش بروز نم یات یعالئم ح چیبود که ه  خته یر

 ی شگاهی را حساب کردم و قدم برداشتم به سمت آزما  هیکرا

که از پشت تلفن خبر خوش را به گوشم رسانده بودند... حاال 

که   ی زی به چ  ازیبه برگه داشتم... ن  از یکه جواب مثبت بود ن

چشمم بگذارم و بفهمم    ی که جلو  ی زیاثبات کند باردارم... چ

 !...بلبشو نیوسط ا میچه کرده ا
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صفحه بود، بارها    ی کردم... اسمم را که باال  شی و رو  ری را ز  برگه

نشده در شکمم   لیرا... بچه تشک  میکه باردار  ی واندم و کادر خ

اگر درست سر    ی را بارها در نظر گذراندم!  حت  کرد یرا، اثبات م 

را گرفته    ی ورود  ی در برگه! جلو  ی اوردم از نوشته ها  ی در نم

بود به نود و نه درصد    دهیبدرصد چر  کیبودم و تنها همان  

 !...نشدنش

و  دمیسبد گل را د میپا ی در قفل خانه چرخاندم و جلو دیکل

کش آغوشش  در  و  کانکس  دمشی خم شدم  در  را  گل  ! سبد 

ن و  نم  شخند ی انداختمش  آن  منکر  اشتباهات    شدم یزدم!  که 

ا  میها  ی خودم... لجباز به   شی سبد گل پا  نیباعث شده بود 

 ...خانه من باز شود

کانتر    ی ارزش به رو  با   یخانه را باز کردم و برگه را مثل شئ  در

  ...گذاشتمش 

 ...دمیتخت دراز کش   ی را با آرامش دراوردم و و رو  میها  لباس
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بچه دار   تیشکمم قالب شد... در صالح  ی به رو  میها  دست

خوب بود... تنها از پس    ام یتنها اوضاع مال  حیشدن، من و مس 

ها ها  یآموزش  ی کالس  لباس  م   ش،ی اش،  بر    ی امکاناتش 

 ...میآمد

بود، نه روحمان سالم بود و نه    نمانی نه اعتماد ب  حیو مس  من

پا  یآن عشق به درد بچه    شی ها  هیکه هنوز  بود   مانیلرزان 

! خواستیو او م  خواستمینبود که م  ی زیآن چ  نی... اخوردیم

  ی بلند شوم و زمان  میزنگ در هم وادارم نکرد تا از جا  ی صدا

 د،ی رس  میبه گوش ها  فی ضع  شی شد و صدا  دهیکه درهم کوب

  م یبلند شدم و قالب دستانم را از هم باز کردم... پاها  میاز جا

را    میگرفتم و چشم ها  نییماند و سرم را پا  زانی از تخت آو

 !را مهارش کنم  جه یهم فشردم تا آن سرگ  ی رو

  !سالم -

  :باال آمد سرم
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 ...سالم -

  :درهم رفت  یکم شیگرفت و اخم ها دیرنگ ترد گاهش 

   ؟یبخو -

  :بلند شدم  میزدم و از جا  لبخند

  :خوبم! کنارش زدم و به سمت آشپزخانه رفتم  -

  خوش گذشت؟ -

به رو  ی ز ی که چ  دیرا نشن  میصدا  انگار نگاهم  گاز    ی نگفت... 

  تابه یآمد که ناهار نخورده ام! ماه   ادمیاز قابلمه ام ماند و    یخال

  :ختمی کشاندم و روغن را ر رونیرا ب

  ؟ی کنیم کاریچ -

  ه یبه سمتش انداختم... باال تنه اش برهنه بود و تک   ینگاه  مین

  ...اش به چارچوب آشپزخانه

  !کنمیدرست م مروین -
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... تخم مرغ  دیباال پر   شی ساعت رفت و ابروها  ی به رو  نگاهش

  :دمیهارا شکستم و به سمتش چرخ 

  !ناهار نخوردم  -

  :دوباره درهم رفت شی ها اخم

  ؟ی نخوردناهار  -

 :کردم نگاهش

  !نه -

  :جلو امد یقدم

 ?شده ی زیچ -

شرا  کاش ا  مانیزندگ  طیآنقدر  حضور  و  بود  بچه    نینرمال 

 ن ی که قرار بود بدهم؛ حضور ا  ین یریش  میآور بود تا بگو  ی شاد

  ش یو گلو  نهیس  انیم  یینگاهم جا  نباریبچه است! پلک زدم و ا

 زد یشدن ها حالم را بهم م یاحساسات نطوریافتاد! ا
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  بشه؟ خوادیم ینه... چ – !

  :دمیکش رونی ب نتی گاز را خاموش کردم و ظرف ار کاب ریز

حساب - و  درست  غذا  روزه  دو  هست  ... ی خورینم  یحواسم 

مایشیم  ضیمر  ی بر  ش ی پ  ی نجوریا در  را  نان   ی کرووی! 

  :دمیچرخ  شیگذاشتم و به سو

  !کنمیحواسمو جمع م -

و   گرفتمیکه لقمه م  یداد و تمام مدت زمان  رونی را ب  نفسش

 !کرد یم مینشسته بود و تماشا میروبرو گذاشتم،یدر دهانم م

 ؟ ی خوریم -

 :داد و سر تکان داد  هیاش تک یصندل  یپشت به

 !رمینه... س -

 :گرفتم و تکان تکان دادم شیلقمه را به سو نیآخر

 ...رهی نم نییاز گلوم پا ی آخر نیا -
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خورد و لقمه را در دهانش گذاشت! از    یتکان  شیلبها  گوشه

به سو  نکیبلند شدم و طرف هارا در س  میجا و    یگذاشتم 

  ح یکردم تا به مس  ف یرفتم و کلمات را در ذهنم رد  ییرایپذ

  !خبر را برسانم

 .زنگ زد بهم نیبرف -

زدم و به سمتش برگشتم... بازهم به چارچوب   یکوتاه لبخند

  .بود زده  هیآشپزخانه تک

   ک؟یتبر ی برا -

  :مبل نشست ی تکان داد و جلو آمد و کنارم رو سر

  ؟ ی فکراتو کرد -

  :و نگاهش کردم دمیصدا خند یب

  ت یحساب بانک  ی دوس دار  یلیجامون عوض شده انگار... خ -

  !شه یخال

  :شور گرفت یکم  شی ها چشم
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 ...تو، آره ی برا -

  :در هم رفت میمکث کرد و پنجه ها شیرو نگاهم

  ...فعال وقت واسه فکر کردن دارم -

  :دیرا جلو کش سرش

 ...ظهر منم بزن ی به گفته ها ی زیگر -

بردنش را بدهم تا    هیهد  دیافتاد تا امشب با  ادم یو    دم یخند

  !رمی را بگ ینیریش

  !ه ینامرد یلیخ -

  :را به دست گرفت و شانه باال انداخت کنترل

 ...نهی هم گهید -

بلند شد و    شیبلند شد و با اکراه از جا   شیزنگ گوش  ی صدا

رو من  رو   یگوش  ی نگاه  که جفتشان  تاخورده  برگه  آن    ی و 

گوش  ماند!  ثابت  بودند،  و   یکانتر  داد  جواب  و  برداشت  را 
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ح را  برگه  گوشه  لمس    نیانگشتانش  کردنش  صحبت 

 !کردندیم

خبر بدهم... تا کلمات را در ذهنم    شی نبود تا برا  ی ازی ن  ظاهرا

و از واکنشش خوف   وفتمیکنم... تا به من من ب  ی جمله بند

ا البته اگر دیفهمیو خودش م  دیدیبهتر بود! م  نطوریکنم!   ...

با آن ورقه،   ی باز  ی باز  ی و به جا  کردندیم  ی انگشتانش همکار

 !خوانند ی را م  برگه  اتیجزئ  حیمس  ی و چشم ها  کردندیبازش م

چهره اش قفل کرد!   ی نگاهم را به رو  حیخنده بلند مس  ی صدا

  !انگشتانش برگه را ول کردند و قدم برداشت به آن طرف خانه

 ...دادم رونی را بستم و نفس ب میها چشم

و سرم چرخ   ی صدا تمام شد  نگاهم    دیصحبت کردنش  با  و 

 ی برگرداند و کم  شی قبل  ی را سرجا  شیدنبالش کردم که گوش

م کرد... حاال  ند  خواستمی مکث  را  برگه  و  ... ردیبگ   دیبرگردد 

ا نم  ییبرگه  گذاشتمش    دانمیکه  آنجا  برنامه  !  یاتفاق  ا یبا 
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نشستم   میدستش سمت برگه رفت و بازش کرد! صاف سرجا

 !از جانبش ماندم یو منتظر واکنش 

  ی برگه رفت و دوباره رو  ی و نگاهش به باال  دی چرخ  میسو  به

 !باز مانده بود مهین شیبود و لبها دهیمن آمد! رنگش پر

لبخند کمرنگ    شش،یپ  قهیچند دق  ی از قهقه ها  ی اثر  گرید

 ییبچه ا  ی در صورتش نبود! دلم سوخت برا  ششیپ  هیچند ثان

 یاز خبر آمدنش و مادرش حت  کرد یکه پدرش داشت سکته م

مسئول احساس  ناهار   یتیآنقدر  تا  بود  روز    ی نکرده  هر  که 

در   ییرا امروز سر وقت بخورد و باور کند که نطفه ا  خوردیم

 !شکم دارد

 ...نیا -

و    دمی را گفت و دوباره من را نگاه کرد... آب دهانم را بلع  نیا

 !فتمآهسته به سمتش ر ییبلند شدم و با قدم ها میاز جا

  !شه یبرگه آزما -
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  !بود ادیز  نمانیهنوز فاصله ب  ستادم،یا

  خب؟ -

باال  دیدینم  واقعا را  من  آزما  ی اسم  نوع  آن  شیبرگه؟   را؟ 

Positive  وسط صفحه را؟ 

نبود و او تنها حدس زده   یخواندن ان برگه کار هرکس  خب

 !بود! تنها حدس زده بود و آنطور خودش را باخته بود

 !من حاملم -

سو  و به  و    ی دستانم  مات  نگاهش  رفت!  دستانش  در  برگه 

کاناپه نشستم و سر  ی ماند و عقب گرد کردم رو میمبهوت رو

 ...دستانم گرفتم نیب

  !امکان نداره -

  :کردم ییبا شتاب باال امد و تک خنده ا سرم

  ؟یچ یعنی -
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  ...اوهم آتش گرفت نگاه

  :شد  زی که کالمش تند و ت  دیاحتمال در ذهنم را فهم   احتماال،

  ...میکردیم  ی ریجفتمون حواسمون بود... جلوگ  نکهیا  یعنی -

  :را باال بردم میبرخاستم و صدا میجا از

!! حیرو بگو مس  شهیم نییکه تو ذهنت باال و پا یراحت حرف -

 !االای

شد... در    زیر  شی انداخت و جلو آمد و چشم ها  ی را کنار  برگه

در ذهنم که از    ات یبود، فرض  انینگاهم کنکاش کرد و آنقدر ع

 : شد یچشمانم خواند و لحنش عصب

 !تو ذهن منه؟ یچ - 

 نی هم فشردم! پنجه ب   ی را رو  می به چشمانم آمد و لب ها  اشک

  میعقب رفتم و بازو  یو از نگاهش بود که قدم  د یکش  شیموها

 :را چنگ زد
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دار - که   ی جرات  بگو  برام  بگو!  برام  رو  مزخرفت  افکار  اون 

کرد  فرض  اشغال  منو  عوضی چقدر  منو  چقدر  که  بگو   ی ! 

من ربط   ی ذهنتو به حرفا  ی چرند تو  ی که اون فکرا  یشناخت

 !ی دیم

 یهم فشردم و او قدم   ی را رو  می باال رفته اش پلک ها  ی صدا  از

  !داد رونیب  قی عقب رفت و نفسش را عم

 ...“بهشت” ییبچه ا -

برا  ی خبر   دانستمیم بوسه  و  بغل  ن  ن یا  ی از  ... ستیخبر 

هارا هم از سمتش نداشتم!    الوگید  نیتوقع ا  ی... ولدانستمیم

 !دادند یکه لو م یهم مقصر افکارم بودند و چشمان نباریکه ا

  :د یترک بغض

 ...دونمینم -

 میکه آنطور به سو  دانم،ینم  میهق هق ها   ایلرزانم بود    ی صدا  از

  !کرد  میو مبهوت تماشا د یچرخ
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 :به سمتش رفت و سر تکان دادم نگاهم

  !خوام یمزخرف نم طیشرا نی... تو اخوامیبچرو نم نیمن ا -

 !چشمانم تکان خورد شی پ  شیگلو بکیامد و س جلو

  :گرفت و زمزمه کرد می به بازوها دست

 !“بهشت”آروم باش  -

  :را باال گرفتم سرم

  !ی خوایتوام نم -

کوچک  ش یلبها  گوشه کم  ی تکان  سکوتش  طول   یخورد... 

  :گفت یخش دار بود وقت شی... صدادیکش

  !خوامیگفته من بچه نم یک -

ها    وانهیکه مثل د  یمن  ی ... براد یگویمن م  ی که برا  دمیفهمیم

  !شده بودم

 ...دروغ نگو... منو بچه فرض نکن -
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  ...دروغ نگو... منو بچه فرض نکن -

  :به حرکت درامدند میبازو ی نوازش کنان به رو  شی ها دست

ول“بهشت”  کردمیبهش فکرم نم  یمن حت - تو   ی...  االن که 

ا ا  ،ییحامله  جواب  که  ا  ش یآزما  نی االن  رو   نیمثبته،  بچه 

 !نخواست؟ شهیتورو مگه م ... بچه از خوامیم

برا  ز ی برانگ  نیتحس که  ا  ی بود  من  م  نیحال  و    گفتیرا 

م  دانستمیم آتش  دارد  درون  تکلردی گیاز  او  با    فشی !  من،  با 

  کرد یبا خودش مشخص نبود! آن وقت ادعا م   یو حت   مانیزندگ

 خواهد؟ یبچه م

با خودش مشخص نبود! آن وقت ادعا   یو حت  مانیبا زندگ  من،

 !خواهد؟ی بچه م کردیم

ا  رهیسکوت خ  در قهوه  دوباره  و  بود  مانده  چشمانش،   ییام 

 !گذردیچه در ذهنش م دمیفهم یناخوانا شده بود... دوباره نم

  ؟یکنینم ییتو که کار احمقانه ا -
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  !به چشمانش رفت... به استرس و ترس در نگاهش  نگاهم

  !نه من ی خوای رو م بچه نینه تو ا -

ها  ترس پنجه  و  گرفت  اوج  نگاهش  محکتر    ی کم  شیدرون 

  :را گرفت میبازوها

  ...“بهشت” خوامیم -

  !را رها کنم  میتکان دادم و نگذاشت تا بازوها سر

  مگه نه؟ ی کنینم ی کار -

 !نه -

سواستفاده کردم   شیو از شل شدن پنجه ها  دی ام را شن   زمزمه

 ی اتاق خوابمان رفتم! صدا  ی و به سو  دمیو خودم را کنار کش

 !آمد یکه به دنبالم م دمیرا شن  شی قدم ها

تک  به تخت  پاها  هیتاج  و  کش  میدادم  آغوش  در  او   دمیرا  و 

ام    رهی دستش را حائل بدنش کرد و خ  کینشست و    میروبرو

 :شد
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 ؟ی دیفهم یک -

  !رفتم  روزید -

  !؟ینگفت چرا بهم  -

  :هجوم آورد میبغض به گلو دوباره

  !...مطمعن شم خواستمیم -

  داد یداد نشان م  رونیاش ب  نهی که از س  یقینفس عم   ی صدا

  !ست ین یراض ی و پنهان کار  طی شرا نیاز ا چیه

 چند وقته؟  -

  دنش یشن  ی که برا  ی خش دار بود... آرام بود... آنقدر  شیصدا

  :سرم را جلو بردم یکم

  !هفته ازدهی -

  :دمیانداخت و خودم را جلو کش  ریرا ز سرش

  ...گه یهشت ماه د_تا هفت -
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رو  سرش به  خوردم! دستش  را  ام  جمله  ادامه  و  آمد   ی باال 

  ...زدشان  ی نشست و کنار میموها

  جان؟ -

  :را خفه کردم  میاز او من هم صدا تی... به تبعمیبرا زدیم پچ

  شه؟ی درست م یاون موقع همچتا  -

ا  رهی خ  قیعم دستانش  حرکت  شد...  را    ستادیام  نفسش  و 

 !را راحت کند  المیخ  یکم  خواستمیداد! فقط م  رونیمنقطع ب

 !شهیدرست م دمیقول م -

را   نیحال طوفان زده ام ا  ی اگر دروغ گفته بود، اگر برا  یحت

 !...گفته بود، بازهم خوب بود

شکمم ماند و دو مرتبه باال امد و    ی و رو  دیچرخ   چشمانش

همان    رهیتر آورد و خ  کیچشمانم شد و سرش را نزد  رهیخ

که در پس هر کلمه اش بود    ینانیچشمان نم زده ام با اطم

 :گفت میبرا



Page 836 of 1307 

 

پا بزاره تو    یطیشرا   ن یبچه تو همچ  نیا  زارمی... نمدمیقول م -

 .ایدن نیا

********** 

... نه غنچه دمینوش  ییه ارا در دست گرفتم و جرع  ی چا  فنجان

حضورش در    یاش و نه حاج   یشگ ی هم  گاهیحضور داشت در پا

 !شدیخانه حس م 

  خوبه؟ حیمس -

  :تکان دادم و لبخند زدم سر

 ...خوبه -

  م یمبل تک نفره نشست و تماشا  ی رو  م،یتکان داد و روبرو  سر

ام در چهره ام    ی حاملگ  دمیشد و ترس  قیکرد... در صورتم دق

که    ییها  ینیر یانداختم و با ش  ری افتاده باشد که آنطور سر ز

 !بازهم مورد عالقه فرهام بودند سرگرم شدم

  زم؟یعز ی خودت چطور  -
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احتماال    نگاهش آرام...  و  بود  خونسرد  زدم...  لبخند  و  کردم 

  !بود  دهیبه مادرش کش حیمس

  !منم خوبم -

  :دی را باال داد و نرم خند  شی ابروها

  !ستشین ؟ینیفرهامو بب ی اومد -

  نه؟یتمر -

در دست راستش را   بِ یاز پشت سرش ظاهر شد و س  یسیع

  :به دست چپش داد و سرتکان داد

 !نهیآره! تمر -

 ش یرا از جا  بایتلفن بود که ز  ی و صدا  دمینوش  گرید  ییا  جرعه

ع کرد!  ما  یکم  یس یبلند  طرفم  نگاهش   لیبه  خوب  شد! 

بگو اگر  نبود  دروغ    شتر یب  شیموها  ی ها  ی دیسف  میکردم... 

 !شده بود... چشمانش ناآرام تر شده بود

 چطوره؟ حیمس -



Page 838 of 1307 

 

  !"خوب است"کردم که   تکرار

  :زد  بشیبه س ی داد و گاز رون ی را ب نفسش

  ؟ی مونیم نجایا -

انداخت و دست به پشت گردنش   میرو  ی را در ظرف جلو  بیس

  :فتو گ دیکش

 !خونم فعال اشغاله -

  :را آهسته کردم  میباال رفت و صدا میابروها

  ومده؟ین یحاج -

 !در صورت و کالمش نبود  یاز ناراحت یمیتکان داد... عال سر

  !...نه -

  :ام شد و سر تکان داد رهیخ

  !گذره ی م یتو سر مامان چ دونمینم -

  :گفت می را نگفته، برا می بعد ی ها سوال
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خوبه...   - م  ایفرهامم  نشون  که    دهیالاقل  اومده  کنار  که 

... داره مراعات  کنهی... مشخصه داره مراعات مومده یمشخصه ن

  !...کنهیمامان و م

  :ام درهم رفت و گوشه لبش لبخند آمد چهره

  !یکن  هیاون خرس گنده گر  ی برا   خوادیخب... حاال نم  لهیخ -

پشت  یکوتاه  خنده به  را  او خسته سرش  و   ی صندل  یکردم 

  :دمیداد و دلواپس پرس هیتک

 ؟ یغنچه چ -

  ایدستش تلفن است    بایز  ندی را چرخاند تا احتماال بب  سرش

که راحت شد نگاهم کرد! در نگاهش خشم بود...    الشینه...! خ

! تماما  دادمیاز غنچه نداشت که من حق را به او م  یاو دلخوش

 ی حی آمد و به مس  یکه از او بدش م  یسیبه ع  دادم ی حق را م

 .زدیریبهم م  چه اوهم با اسم غن  دانستمیو م داد یکه نشان نم

  ...ستین ی خبر -
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  !دمیشنیدرباره غنچه از دهان او نم ی شتریب زیچ

 !ترکمیاشاره م کی ام که با  یبمب کیمن مثل  -

سر به سمتش چرخاندم و نگاهش کردم... چشمانش به    عیسر

 ی زمان  چیه  یسیسقف بود و کالمش احتماال با من بود! من و ع

  ره ی دا  ی رو  میاحساساتش را برا  نطوریا  یو وقت  م ینبود  یمیصم

د  دمیفهمیم  خت،یریم د  گر یکه  واقع  در  و  ندارد    گریتوان 

 !کشدینم

  !هیچ ی بعد زیسوپرا دونمینم -

ا - کنم  د  دهیفک  ن  گهیها  شده...  و   ی شخندی تموم  زد 

  :نگاهم کرد یرچشمیز

  ...کنمیفکر نم نطوریمن ا -

  نه یس  ی را به رو  شی کردم و او دست ها  شیحرف تماشا   یب

ن و  چپاند  درهم  سو  ی نظر   م یاش  صاف   میبه  و  انداخت 

  :نشست شیسرجا
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 !نگاه کنم ی حاج ی تو چشما گهیبتونم د کنم،یفکر نم - 

ا  نکهیا م  دیبا  طیشرا  نیدر  آرامش   د یبا  گفتم،یچه  چجور 

 ...روشن نبود  میمخالفت، برا  ا ی  کردمیموافقت م  دیبا  کردم،یم

 !زمی عز خوامی معذرت م -

هردو  بایز  ی صدا سر  سرجا  مانیخانوم  او  و  چرخاند   ی را 

  !نشست شیقبل

  !چقدر شرمنده شدم دونهیمادرت زنگ زد و خدا م روزید -

  ...نگفته بود میبرا مامان

  !کال حواسمو پرت کرده طیشرا -

اش درامده بودند و به   شهیکه ر  دیکش  ییا  ی موها   ی رو  دست

 !را  بایاز ز  یوضع نینداشتم همچ ادی

آخر هفته دعوتشون کردم! دوست دارم عروس و پسرمم   ی برا -

 !باشن
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با تعجب نگاهش کرد و من تعجب را در نگاهم پس   یسیع

  ن یبرگزار شود؟ در ا  یقرار بود مهمان  یزدم! بدون حضور حاج

بودند و به    دهیاحساساتشان پوسته کش   ی که همه رو  یطیشرا

ع مهمان  یسیقول  بود  قرار  بودند،  انفجار  آماده   یبمب 

 !!برگزار شود؟ یخانوادگ

و حضور من باعث شده بود   دی دهانش کش   ی دست رو   یسیع

  !که آنطور سکوت کند

 !کن   یشده.... دوباره از طرف من عذرخواه  رید  یلیتا االنم خ -

! چرا همه مثل  میبگو  ی زیتا چ  دیزبان در دهانم نچرخ  بازهم

افتاده بود؟   مانی در زندگ  یها شده بودند؟ کدام چشم  وانهید

  ناقص شده بود؟ مانیچرا عقل ها

  :به دهان نگرفتزبان  گرید یسیع

  ...بهتر طیبهتر نبود که تو شرا -

  !در دم ساکت ماند یس یو ع  دی چرخ ش یرو بایز نگاه
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باهاش    دیکمرنگ تر شده و توهم با  طیاون شرا  گهید  ط؟یشرا -

 !ی ای کنار ب

نم  میجا  از م  خواستمیبرخاستم...  خاموش  جنگ   ان یشاهد 

  .مادر و پسر باشم

  !ییدستشو رمیم -

س  یسیع از  ز  مه ین  بینگاه  و  نگرفت  اش   م ی برا  با یخورده 

د  ی لبخند از  را  و من خودم  زد  و    دشانیکوتاه  خارج کردم 

  !ستمیا یب م یباعث شد سرجا یسیسوال ع

  ام؟ی کنار ب طی با کدوم شرا -

  :خونسرد بود  بایز ی صدا

هم - اطیشرا   نیبا  ا  گهید  طیشرا  ن ی... چون  قانون   نیشده 

  !من  یخونه و زندگ

  پس؟ یچ یحاج -



Page 844 of 1307 

 

  شی برو پ   ؟یپس چرا ور دل من  سوزه؟یبابات م  ی دلت برا -

 .پدرت 

را چنگ بزنم از    فمیک  خواستمی افتاد و من م  نشانیب  سکوت

همه   نیپس چرا ا  -خانه پناه ببرم به مامن آرامش خودم!    نیا

 یحاج  دیافتاده که با  ادتیو حاال    ی موند  یزندگ  نیا  ی سال پا

   ؟یکن هیرو تنب

از جانب   ییمواظب حرف زدنت باش! صدا  ،یسی من مادرتم ع -

  :دینرس میبه گوش ها یسیع

اهال  زایچ  ی سر  هی - و  تو  خونه خارجه! حاال    نیا  یاز درک 

  !بود یهم عصب  بایز ی صدا

  مامان؟ یخونه خارجه؟ چ  نیا یاز درک من و اهال یچ -

  :خونسرد و آرام شده بود  شیصدا دوباره

  !ستی االن وقتش ن  -
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و گمان کردم که   دمیرا شن  یسی و کالفه ع   قینفس عم   ی صدا

  :لبخند زدم  شانیتمام شده است که برگشتم و به رو گرید

  !کم کم برم گهیمن د -

بلند شد و سر تکان داد...    شی از جا  باینگاهم کرد و ز  یسیع

 !نبود  ا یمه طشیاز تعارف نبود، چون شرا ی خبر

 ی را رو  فمیکجاست؟ ک  نمیبه فرهام زنگ بزنم بب  ی خوایم -

  :دوشم انداختم و لبخند زدم 

 .امیم  گهیوقت د هی -

را بپوشم و او بدرقه   میتکان داد و منتظر ماند تا لباس ها  سر

ع به  کند!  خدافظ  یس یام  و  کردم  ناراحت  ینگاه  با   ی کردم... 

  :آورد نیی را پا  شیکرد و صدا میتماشا

  !خوامی معذرت م -

 ...مزخرف را طیشرا نیا دانستمیکه م من

 !سالم برسون حیبه مس -
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جنباندم و از آن خانه و جو متشنج شده اش دور شدم و    سر

  ...دمی آزاد نفس کش  ی در هوا

و  نگاه قامت خانه  نم  میروبرو  ییالیبه  باور  و  که   کردمیدادم 

  !ندیب یرا به خودش نم یخانه حضور حاج نیا گرید

را    یحاج  بتیغ  یلیچه دل  یآن فکر کردم که شب مهمان  به

! رسدیم  انیساله به پا  ی و اند  یس   ی! چطور زندگکندیموجه م

 !دند یگنجیام م لهیرا نه جواب داشتم و نه در مخ   چکدامیه

 ””بهشت““

  دانستم یبردم و مکث کردم، نم  میلبها  کیفنجان قهوه را نزد 

  نک یفنجان را در س  ات ینه! محتو  ای بچه خوب است    ی قهوه برا

 .خانه ام رفتم و نشستم ی کردم و به سمت مبل ها  ر یسراز

  سشوار کجاست؟ “بهشت” -
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اتاق رفتم    ی بلند شدم و به سو  میاز حمام امده بود؟! از جا  یک

ب  را  و سشوار  کردم  باز  را  دوم  در کشو  زدم!  کنارش    رون یو 

 :دمیکش

 !کشو نی تو ا زارمشیبه بعد م نیاز ا -

  !صورتم  ی مکث کرد رو یرا از دستانم گرفت و کم سشوار

هم   یاز بدو ورودش در چهره اش بود که حاال نگران  یکالفگ

 :به چشمانش زد ی زیگر

 !دهی رنگت پر -

  :زدم یباال رفت و لبخند نرم میابرو

  !نهی... رنگ پوستم ادهینپر -

  :زد ی شخند یباال رفت و ن شی ابروها

  :تخت نشستم ی رو ؟ی جد -

  !ی آره... جد -
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  :را برنداز کرد  میسرتا پا یو شاک  برگشت

سه سال رنگ پوست زنمو   نی... چون من تو ایخوب شد گفت -

  !دونستمینم

  :دمی و خند  دمیتخت دراز کش ی رو

  !دقت کن  اتیبه جزئ شتر یبه بعد ب نی خب پس از ا -

 یکرد و نگاه من ماند به لوستر کوچک چوب  ی غرولند  رلب یز

  !اتاقمان

  !خونتون دعوتن نایاخر هفته مامانم ا -

  !و از شتابش گمان کردم که گردنش شکست  دیچرخ  سرش

  ؟یچ -

و او   دمی امد... به پهلو پرخ  را خاموش کرد و به سمتم  سشوار

  !کنارم نشست

 !میاخر هفته...ماهم هست   ی مامانم و بابام خونتون دعوتن برا -
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را بروز    میها  یبلند شدم و نگران  میشده بود و من از جا  جیگ

 :دادم

 ...حیمس  ستین یحاج -

 !هم فشرد   ی و خسته پلک رو  دیچانه اش کش  ریز دست

 نگفت؟ ی زی چ یسیع -

 !دونهینم ی زیچ -

 !نه؟ ا ی هست  یمامان نگفت حاج -

 !ستین -

برخاست و حوله    شی از جا  کدفعهیحرف نگاهم کرد و    یب  نباریا

 :را از دورش باز کرد

داد - دست  از  عقلمونو  واقعا  به میما  خورده  گه  هرچقدر   ...

 !م یزنیهمش م  م یو هرچقدر که دار مونویزندگ
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اش کرده بودم    یکه انطور عصب  ییدادم و به او  رونی را ب  نفسم

اش را به پا زد و سشوار را به   یشدم... شلوار کتان مشک  رهیخ

  ش ی موها  ی بلند شدم و سشوار را رو  میدست گرفت که از جا

 !گرفتم

  ؟ی بر ی خوایم ییجا -

  :کرد م یتماشا نهیآ از

 !آره -

  :دم یرا دست کش   شی موها پشت

  کجا؟ -

  !یسیخونه ع -

  !خرابترش کنم خواستمیکه نم من

  !خونه خودتونه یسیع -

 :زد و سشوار را از دستانم گرفت و خاموشش کرد پوزخند 
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  !سهیموهات هنوز خ -

  نو؟یا دونمیمن نم -

  :رفت ش ینگاهش کردم... سراغ کمد لباس ها جیگ

  اونجاست؟  یو حاج  ستیخونه خودش ن  یسیکه ع   دونمینم -

  کار؟یچ ی بر ی خوایم -

  :و تنش کرد دیکش رونی اش را ب  رهیت  راهنیپ

  !حرف بزنم یبا حاج -

اش، از   مهیکوتاه کوتاهش، از اطالعات نصف و ن ی جمله ها از

اش   ییهوی  میتصم  نیا شانه  به  دست  و  شدم  کالفه  اش 

  :گرفتم

  برگرده؟ یبگ ی خوایم -

  :د یسرشانه اش چک  ی آب رو  ییو قطره ا  دیچرخ  یکم  سرش
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...! جوابم را نداد و ی خوریسرما م  سه،یخ  ِسیموهات خهنوز   -

رفت... چقدر    بایبست و ذهنم سمت ز  هیرا با طمان  شی دکمه ها

بودند   ی ... احساساتشان قوجاناتشانی دو در کنترل کردن ه  نیا

  !و مهارت داشتند

  !بزار خودشون حل کنن، تو دخالت نکن -

  !نکنیکارو م نیکه ا ستنیتازه عروس و دوماد ن -

  !داشت ض ی اش غ جمله

 یکه آخر هفته تو مهمون  یرو متقاعد کن  یحاج  ی بر  ی خوایم -

  باشه؟

به   راهنش ی را که بست و پ  ش یها  دکمه را در شلوارش کرد 

  :دیسمتم چرخ 

 ه؟ی چ فی تکل نمیبب  خوامینه... م -

ب  حی مس  دمی ترسیم پنجه  کند!  تر  خراب  را  کار  و    ن ی برود 

 :را آرامتر کرد ش یو صدا  دیکش  شیموها
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قض  - فهم  هیخانوادت  م  دنیفرهامو  من  بابات   دونمیو  که 

 !فرصته تا من حرف بزنه کیمنتظر 

 ..انداختم ری را ز سرم

 دونه ینم  یغنچه مادر فرهامه... هنوز کس  دونهینم  یهنوز کس -

که قراره    گهیاجازه ورود به خونه رو نداره و مادرم نم  ی که حاج

چ با  یبعدش  من  و  ا   ی برا  دیبشه  تک  خانوادت   نایتک  به 

 !بدم حیتوض

 !به خانواده من نداره  یمشکالت ربط نیا -

 د؟ یوصلت کرد ییخانواده ا  نی... شما با همچزمیداره عز -

 !انا؟یسم نبود اح مانیبچه  ی همه تنش و اضطراب برا نیا

 !دخالت تو دردسر بشه ترسمیمن فقط م -

 !حرف بزنم خوامینترس... فقط م -

 یو او کتش را به تن کرد و گوش   دمی صورتم کش  ی رو  دست

 !سراند بشی را در ج
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و فردا و پس    گه یساعت د  کیکاش دست از فکر کردن به   -

 ...“بهشت” ی فردا و بعدترش بردار

سال عمرم همراهم    ی و اند  ستیب  نیکه در ا  ی زی از چ  دست

که اضطراب و استرسم    یزمان  نی! آن هم در اداشتم؟ یبود برم

رس اوجش  م  دهی به  خودش  چه   دانستیبود؟  من  از  که 

 !اوضاع؟ نی در ا خواهدیم

و   دیشکمم لغز  ی حرف نگاهش کردم و انگشتانش به رو  یب

  :زمزمه شد  شیصدا

  ...هپر بش یالک الیبا فکر و خ  دی سرت نبا نیا -

  ؟یینگران بچه ا -

  :آورد ش ی لبها ی رو یانعطافم لبخند کوچک  یب لحن

 ...نگران توام -

  ال ی فکر و خ  نی ... ادیگو  یکه راست م  گفتند یم   شی چشم ها  و

  !انداختند  یها اخر من را از پا م
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*** 

کشاندم...   رونیراز کش ب  میکردم و موها  ادیرا ز  کیموز  ی صدا

به خانه   حیکنم... استرس رفتن مس  یکردم دلهره را مخف  یسع

 !داخلش اقامت داشت را بدرک بفرستم  یرا که حاج یسیع

برا  یسع استرس  که  کنم  فکر  ام  بچه  به  خوب   شی کردم 

زن   ی ... که استرس براستیخوب ن  می... که استرس براستین

 !باردار سم است 

رو   شخند ین ب  میلبها  ی به  آشپزخانه  از  را  خودم  و   رون یامد 

شکمم حلقه   ی مبل نشستم و دست به رو   ی کشاندم و به رو 

دود کردن    گاریس  ی داشتم دلم برا  تیکردم! حاال که ممنوع

بار در کافه، در حضور فراز و با    نیهم تنگ شده بود... که آخر

س سرخ  فندک  ر  گار یآن  به  دود  و  بودم  کرده   م یها  هیدود 

 !بودم  دهیکش

گرفتم و    دیرا ند  میدستانم سفت تر شد و لرزش گوش  بقال

االن مس االن مس  ایاست    دهی رس  حیفکر کردم  آن   حینه!  به 
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  دم ینه؟! ساعت را نگاه کردم و د  ایاست    دهیخانه و شخص رس

ا با  برسد...  است  مانده  فعال  م  ی کیتراف  نیکه    دانستم ی که 

اس  ابانیخ ن  ری هارا  است،  د  میکرده  را  گر یساعت  است!    ه در 

شماره خانهِ    دنینگاهم را منحرف کرد! د  م،یلرزش کنار ران پا

بود باعث شد صاف  بایکه حاال تماما متعلق به ز یسیع  ی پدر

 !نمیبنش

  دم ی سبز رنگ را کش  کونیآ  عیرا به دست گرفتم و سر   یگوش

  !به سمت راست 

  جان؟ “بهشت” -

از آن طرف خط    ی داد  ی که صدا  امدین  رونی از دهانم ب  صدا

 !دهانم را بست

  الو؟ -

 :دمیخودم جنب  به

  !سالم- 
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  ...زمیسالم عز -

تازگ  ی صدا  صدا، بود!  م  ا یغنچه  سرش  پس  صدا   ی خوب 

  !انداخت

  !هست؟  حیمس -

  :دمیدور دهان کش دست

 ...نه -

نداشت... که اگر   یپدرش! لزوم  شی نگفتم که رفته است پ  و

 یقی! نفس عم شدی هم از خانه طرد م  حیمس  گفتمیالزم بود و م 

  :دیغنچه به گوشم رس  ی و صدا دیکش

 ن ی مونده ا  یچ  گهی د  د؟یکنیم  مشیقا  دیفرهام کجاست؟ دار -

تا من دو کالم با اون    دیزنیچنگ م  یسمونیوسط که به هر ر

ها نزنم؟ گوش  کن   زیت   میبچه حرف  احتماال  و  بود  ترل  شده 

  !خارج شده بود بایاوضاع از دست ز

  !واضح در گوشم نشست یقینفس عم  ی صدا نبار یا
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  !شده؟ ی زیچ -

  !اش بود شهیمثل هم شیصدا

  !زم ینه عز -

تا علت حضور غنچه و    زدمیچنگ م  یسمانیمن به هر ر  حاال

عصبا م  تشیآن  که  بفهمم  ند  دانستمیرا  فرهام    دنیتنها 

  !ستین

 د؟ یزنگ زد حیمس یبه گوش -

 !دهیجواب نم -

 :دمیلب گز گوشه

 ...بهش خبر بدم -

 :دیرا بر حرفم

 !ستین ی ازینه ن -

 !کرد یخدافظ  گر ید و
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کجا بود که    یس یرا کنار دستم گذاشتم و فکر کردم ع   یگوش

را برداشتم و   یراه انداخته بود! گوش  اد یغنچه آنطور داد و فر

  ...گرفتم  نباریرا ا  حیشماره مس

 !بار دوم شماره گرفتم ی جواب ماند پاسخم و برا یاول ب بار

  الو؟ -

 !تنش داشت شیصدا

  :دمیرا چسب  یگوش  یبرخاستم و دو دست جا

   ؟ییکجا ح؟یمس -

  !خونه فرهام -

اول   میها  اخم فکر آمده به ذهنم را به زبان   ن یدرهم رفت و 

  :آوردم

  ؟یسیخونه ع یمگه نرفت -

  !نه -
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ها  نیا  از ا  ی جواب  کلمه  م  ییتک  مس  یبدم  و    حیآمد 

  !دانستیم

 شده؟  ی زیچ -

داد و تنها تفاوتش   رونیب قیمانند مادرش نفسش را عم اوهم

 !آرام یلیخ یلیآرام بود... خ حیمس نهیبود که پس زم نیا

  !خونه امیزود م -

  :از پس حلقم درآمد میصدا

  شده؟ شی زیچ یحاج -

  !نه -

و   دمیصورتم کش  ی . دست رودادیو کوتاه جواب م  بالفاصله

  :گفتم

  ام؟یب -
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گوش   عیسر  یلیخ  نبار یا در  تر  محکم  و  را    "نه"کلمه    یتر 

 !گفت

  رسد ی نماند تا مخالفت کنم و دوباره بهم رساند که زود م  منتظر

پ  ی و صدا از گوش   ی! گوشد یچی بوق در گوشم  با حرص  را 

مبل پرتابش کردم... لبه مبل فرود   ی فاصله دادم و به رو  میها

و احتمالش    وفتدیب  میها  کیسرام  ی بود که به رو  یآمد و با فوت

 !بود که لب پر شود

ها  ی سو  به لباس  در کمد  و  رفتم  زبان    میاتاق  باز کردم!  را 

م مس   شدمینفهم  نظر  م  ح؟یدر  خودش  نوع  به  را   یگوشم 

 !داد؟یو اجازه وورد نم کرد یباز نم  میتاباند؟ در را به رو

 !"جهنم  "مشخص بود و جواب من هم مشخص بود  جوابش

 *** 

رو   یگوش به  مرد   ی را  سمت  رفت  نگاهش  و  انداخت  کانتر 

ا  رانهیو رو  ییشده  به  ب  ی که  سر  و  بود  نشسته   ن یکاناپه 
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 ش ی ها گذشت که اگر پا  شهیتکه ش  ن یدستانش گرفته بود! از ب

! خودش را به  شد یالزم م  هیقطعا بخ  رفت یاز آنها م  یکی  ی رو

باال  و  ا  ی او رساند  باال کرد! چشم  ستادیسرش  او سر   انش و 

دارد اشک    لیکه م   شدیمنکر ان نم  یسرخ بود و خشک... ول

 !را بسته بود شیدست وپا حیکه حضور مس زدیبر

  بود؟ “بهشت” -

  !بود  شیادهایهم خفه بود! آثار به جا مانده از فر  شیصدا

  !آره -

  !زد به مبل که فعال سالم مانده بود  هیو تک د یعقب کش  تنه

  !برو خونه -

  !شد  ریکج شد و کنار فرهام جاگ شیلبها

رخ سرخش    میرا به ن  حینگاه مس  شی زد و صدا  شخند ین  فرهام 

  :کشاند

 !کنمینم ینترس... خودکش -
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  !کج شد به لبخند  شی لبها حیمس

  :... سر تکان دادی گند زد -

  !دونمیم -

  :دیبه سمت هم چرخ شانیهردو سر

  ؟یرو بکش یحاج یخواستیم -

  :انداخت ری که نگاهش را ز د یدر چشمانش جه ی زیچ

 !دست و پام بسته بود -

  ؟یبسته ِ چ-

 !!... غنچهیسی... تو... عبایبسته ز -

ش  شی جا  از و  پا  ی ها  شهیبرخاست  نوک  با  را    ش ی شکسته 

  :را باال برد  شیصدا حیزد و مس   ی کنار

  !پاتو برنینکن! م-
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هم گذشت و   شی شده جلو رو  رانی و  زیم  نیرفت و از ب   کنار

  !کانتر چنگ زد  ی را از رو  گاریپاکت س

  !ه؟یغنچه هنوز عاشق حاج یدونیم -

ز  یب  حیمس فندک  فرهام  و  کرد  نگاهش   گارش ی س  ری حرف 

  !زد فندک را کنار گذاشت گاریکه به سر س یگرفت... سرخ

 ی تو وجودشه که دو زن براش م   یجز کثافت چ  یحاج  نیا -

 رن؟یم

  !زد گارشیبه س یسفت ماند و فرهام پک حیمس فک

هم لرزشش را    شیو صدا  کردندیمراعات نم  گر ید  چشمانش

 !کردند یکنترل نم

  ی زندگ   ی پا  نهی شیزن با وجود هوو م  کیتو وجودشه که    یچ -

  ِی پاهاشو بچه    یزندگ  ی پا  نهی شی... مزنهینم  ک ی باهاش و ج

و اون هوو هم به خاطر اون مرد بچه    کنهیاون هوو هم بزرگ م

  !!رهی گیم دیو حق و حقوقشو ند
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هم کانتر خاموشش    ی را رو  گاریو س   دی چرخ  حیمس  ی سو  به

 !کرد

 ...بهی عج یلیخ -

نداشت تا   ی زی! در واقع چگفتینم  چیحرف بود... ه  یب  حیمس

  ک ی بعد از    ی نبود! برا  طیشرا  نی ا  ی که اگر داشت هم برا  دیبگو

 !نبود یجنگ و جدل حساب

  :گفت ح یافتاد، مس نشانیکه ب سکوت

  ...یکشیم گار یس  دونستمینم -

 !ام یبچه غنچه و حاج دونستمیمنم نم -

 :پلک برهم فشرد و فرهام نگاهش کرد حیمس

  !برو خونه -

  :را از هم باز کرد   شیباز شد و او دست ها شی ها چشم

  کار؟یچ ی موند -
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زد    شخندی...! فرهام نینکن  ییا   گهیموندم که کار احمقانه د -

پرتاب   نیکانتر را به زم  ی رو  شهیو با نوک انگشتانش تکه ش

  :کرد

  ...ی کنیدرک نم -

  :یشاک شیصدا حیزمزمه بود و مس  شیصدا

  ...یول کنمیدرک م -

  :ندیکرد و نگذاشت نقطه آخر جمله اش بنش نگاهش

 ه یثان  ک یدر عرض    یوقت  ؟یدرک کن  یتونیم  یک  یدونیم -

  !تیگه بخوره به زندگ

  ه یثان  کی... در عرض  دیکش  ی نگاه فرهام را کنار  حیمس  پوزخند

حال و روز فرهام    کردیدرک نم  ش؟ی گند نخورده بود به زندگ

  !را؟

 !تنها باشم دی... باحیبرو مس -

  :بلند شیگرفت و از جا ش یدست به زانوها حیمس
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شهرو انتخاب کن!    رونیخشمت، ب  لهیتخ  ی به بعد برا  نیاز ا -

  !و مشت پرت کن ری بگ قهیدور از چشم مردم 

  :اش درهم رفت افهیق فرهام 

  !!مرده شورشو ببرن -

شد به سقف خانه اش!   رهیمبل انداخت و خ  ی را رو  خودش

برود و نگاه    شی به سمت گوش  ح یباعث مس  شی نور صفحه گوش

  !اندازد یاز شماره به فرهام ب

 !هیوثوق -

  :ن دادسر تکا فرهام 

  !قطعش کن -

  !شتریب یضیبا غ  نباریدوباره تکرار کرد... ا حیمس و

  !فرهام ی گند زد -

  :دی خند آرام
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  !دونمیم -

انداخت و دست   خته ی درهم ر  ی همان اسباب ها   نیرا ب  یگوش

 !کرد ش ی ها بی در ج

  :کرد و گفت ش ی تماشا فرهام 

 !ستنی ن یدرست ی هام آدما هیهمسا -

رو  یعصب  حیمس به  به    دیصورتش کش   ی دست  را  و پشتش 

بارش   ی زی و چ  وفتدیخونسر او ن  افهیفرهام کرد تا نگاهش به ق

 !نکند

  !حتما تا االن معروف تر شدم  -

 !د یچرخ شیبه سو حی و مس  دیخند و

 لمیشکستن وسا  ی من بلند بود... صدا  ی هاصدا بلند بود... داد  -

  ه ی و تو خونه همسا  رونی حتما رفته ب  یزپرت  واریدر و د   نیکه از ا

 !ها

  :باز دیو خند  دیصورتش کش  ی دو دستش را به رو فرهام 



Page 869 of 1307 

 

  !یشد... عال  یعال -

  ی چه غلط  ی دار  یفهمیجمع و جور کن خودتو فرهام... م -

  ؟یکنیم

  !نفهم بودم یکاشک -

 :دیپر شی فرهام انداخت و او از جا ی بازو ریز دست

  ن ی زنگ بزن و بب   یو جمع کن! به وثوق  ی که زد  ی پاشو گند -

  کنم؟ کاریچ  -! د بجنب! ی زی به سرت بر دیبا یچه خاک

  اد ی داد و فر  ی و بگم که سو تفاهم بوده؟ اون صدا   رمیبگ  ویال

 !!ها از من نبوده؟ 

  :دیدرهم کش  افهیو ق  دیکش  رونیاو ب  ی را از پنجه ها  شیبازو

ب - شب    رهیم  ادشیاخالق و رقابت که طرف    نی به ا  ادیتف 

که سرک    رهینم  ادش ی  ینون بزاره سر سفره زن و بچش ول

  !پخش کنه لمشویو اون و درجا ف نیا  یبشه تو زندگ

  :و فرهام سر تکان داد دیصورتش کش  ی دست رو  حیمس



Page 870 of 1307 

 

  ی عواقبشو، تو ه  دونمیکردم و م  یچه غلط  دونمی... مدونمیم -

  !نکن تو رو جدت کتهیبرام د گهید

  :گشاد شد شی چشم ها حیمس

  پس؟؟ یدونیم -

  :نگاهش کرد فرهام 

  کار یچ   دیو بفهم با  یوثوق  لتیحداقل زنگ بزن به اون وک  -

  !نخورده تو پروندت  تیتا مهر محروم یکن

قدم  شانه امد  و  انداخت  پا  یباال  که  برود  م  شیعقب   ز ی لبه 

  :واژگون شده اش گرفت

 !ورم  هیبخوره... به  -

  !د یصورتش کش  ی دست به رو یعصب حیمس

  !االن چه خبره یفهمیتو نم -

  !نداد یو محل   دیلرز بشیدر ج یگوش
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!  فمیتو نوت  ادیفحش م  لیروشن کنم س  مویگوش   دونم؟ینم -

  ...ترها یاز ت  اورمی که شاخ در م نستایبرم تو ا

 :اشاره اش را باال برد انگشت

و هر کوفت   ی نقد  مهیو جر  تیکه گفتم محروم   نطوریکه هم -

گرفته    لمیکه ف  ییا  هیپدر اون همسا  یورمه... ول  هیبه    ییا  گهید

 !ارمیو صدا ضبط و پخش کرده رو درم

مبل انداخت و فرهام انگشت اشاره اش    ی خودش را رو  حیمس

را    ی زیاش گذاشت! چ  یشانیپ  ی را در مشت گرفت و آرام رو

مس و  کرد  صدا  دینشن  حیزمزمه  امد!  باال  سرش  لرزش    ی و 

 !د یو چرخ  دیفرهام رس ی به گوش ها شیگوش

 !ه“بهشت” -

 !تماس را قطع کرد  حیپشت گردنش گذاشت و مس دست

 !نگران شده حتما -
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انداخت و حرف فرهام نگاهش را باال    ی را کنار  یگوش  حیمس

 !دیکش

 ح؟یمس -

کرد که    نشیشلوار ج  بیتکان داد و فرهام دست داخل ج  سر

 !شده بود یزخم  شیرو

 !بگو بکشه کنار “بهشت”به  -

 :در هم رفت و سر تکان داد  شی اخم ها حیمس

 خودشو بکشه کنار؟  یاز چ -

  دانست ی شد و دهانش را چفت کرد! نم  زی فرهام ر  ی ها  چشم

  ی زی چ  کینگفته است! حدس زده بود    حیبه مس  “بهشت”که  

 دی بگو  “بهشت”خودش به    خواستی ! نمستیدرست ن  انیم  نیا

 !خودش لی... به دالداندیکه م

  !ری بگ دهینشن -

 بکشه کنار؟  یاز چ -
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سر جا بندش کرد و نگاهش به اخم او    حیمس  یعصب  ی صدا

انگشت گوشه چشم ها  رونیرفت. نفس ب  با دو  را    شی داد و 

  :فشرد

  !گهیصالح بدونه بهت م -

بدان  و که  است  ان  به  که صالح  بر   “بهشت”و    ینگفت  مهر 

 !دند یدهانش کوب

  و من نه؟ یدونیتو م هیبگه؟ اون چ ویچ -

  !... نگفت بهمدمیفهم -

  ؟ی دیفهم ویچ -

را درهم کرد...! فرهام دست   شی اخم ها  حیباال رفته مس  ی صدا

  !به سرش داد  یتکان یعاص  حیو مس  دیدهانش کش ی به رو

  !خودش بپرساز  -
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  یی هجوم آورده بود لحظه ا  حی که درون چشمان مس  یخشم

نگه    حیزنگ در حرف را در دهان مس  ی فرهام را ترساند... صدا

 !در خانه اش رفت ی داشت و فرهام به سو

داد... به سمت   رونی خوب براندازش کرد و نفس ب  ی چشم  از

رو   حیمس دستش  فرهام  و  داد  تکان  سر  او  و   ی برگشت 

 :در نشست و گفت رهی دستگ

 !“بهشت” -

 ”” بهشت““ 

! نگاهم  نیبه زم  دیچسب   میداخل گذاشته و نگذاشته، پاها  پا

گشت که از آسمان صاف وسطش بمب خورده   ییبه دور خانه ا

 میخانه برا  ی گشت که هرجا  ییها  شهیخرده ش  ی بود... به رو

ثابت   حیمس  ی ونگاهم گشت و گشت تا رو  زدنندیچشمک م

 و بود    ستادهیا  یآن اسباب زخم   ن یکه ب  یحیمس   ی ماند... رو
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که از جنسِ دعوا و   ستیخشم درون نگاهش از چ  دانستمینم

 !نبود داد،ی داد و ب

  ؟یکنیم  کاریچ نجایا -

  !رفتم  حیمس  ی را کنار زدم و او در را بست و من به سو  فرهام

  !مواظب باش -

 می جلو رو  ی   شهی رفت و ش  میپا  ی نگاهم به جلو  حیحرف مس   با

  !را کشاندم به سمتش  میزدم و پاها ی را کنار

 !خوبه؟  یگفتیکه م یبود اوضاع  نیا -

  ؟ ی چرا اومد  -شدند!    ی گره کور  ش یآرام بود و اخم ها  میصدا

  ام؟ینگفتم بمون تا ب

  :دور خانه چرخاندم و جواب دادم نگاه

  !یگفت -

  !و دوباره نگاهش کردم دم ی را شن قشینفس عم  ی صدا
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  شده؟ یچ -

 ی انداخت به رو  هیسا  ییو طره ا  دیکش   شیموها  ی به رو  دست

  !اش یشانیپ

  !دعوا شد -

  !؟یتو و حاج  نیب -

از    ی سالم بود و خبر  شی انداخت که رو  یمبل  ی را رو  خودش

  !نبود شهیش

 !و فرهام  یحاج نیب -

مقابل دهان گذاشتم و فرهام را نگاه کردم که دست به   دست

! با نگاهم تنه اش را جدا کرد و واریاش به د  هی بود و تک  بیج

 :سر تکان داد

  !بود یجات خال -

  !دیچپ چپ نگاهش کرد و فرهام نرم خند حیمس
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  ...یحاج -

  :حرفم تمام شود و گفت نگذاشت

  !بود یدعوا لفظ شتریب -

 ی خانه تکه تکه شده بودند؟ دعوا لفظ  لیبود و وسا  یلفظ  دعوا

واژگون شده بودند و تک گلدان بزرگ   ونیزیو تلو   زیبود و م

  !!داخل خانه اش تکه تکه؟

که از گوشه چشم بد اخم    دمی را د  حیرا جلو آمد... مس  یقدم

  !دییپا  یفرهام را م

  !ام یاوضاع تمامش مربوط به خودمه و شل دست  نینترس... ا -

پا  ی رو  آمدم پا  میپاشنه  که  چ  میبچرخم  و   ی زیبه  گرفت 

  !ماندم  میسرجا

  ؟ی خوریم ی زینکن! چ ی نجور یا افتویق -

  :دمیخشک شده ام کش ی لبها  ی رو زبان
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 !شه؟ی م دای پ میزیچ -

که پدرش    ی مرد  نیآرام بود که بعد از جنگ ب  یلیخ  فرهام

عمو و  م  یمصلحت  ی بود  آنطور  پس    د یخندی اش  جواب  و 

  :دادیم

  !و نترکوندم   خچالیهنوز  -

  :دور شود که گفتم آمد

  ؟ی دیخبرارو د -

  !سرش بلند و نگاهم کرد  حی! مس دیو به سمتم چرخ  ستادیا

 !برام بگو ترایاز ت -

  ؟ی دیند -ناباور کردم:  ییباز شد و تک خنده ا میها چشم

  !حوصله سر تکان داد  یب فرهام 

  !دمیشن شیکم و ب یول دمیند -

  !بزنند شانیها  یجرات نکرده بودند دست به گوش احتماال 
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ها هست   جیو پ تیکه ربطش به دعوا باشه تو سا ی تریهر ت  -

 !فرهام 

  نبار یکه ا  دانستمیرا خوب م  نیا   یول  دانستمینم  ی زی چ  فوتبال

ا  یک  -است!    ریبدجور گ   شیپا سرعت خبرارو پخش    نیبه 

   آخه؟ شهیکرده؟ مگه م

خودش را انداخت و   حیرفته را برگشت و کنار مس  ی ها  قدم

  !دی کش شی موها نیپنجه ب 

  ...شه یآره م -

پا و   نی... انمیبنش  شیکه بتوانم رو  یبود و نه مبل  یصندل  نه

  اد یبرخاست! از زمان آمدنم ز  ش ی از جا  حیآن پا کردم و مس

  !بودم دهیغضب د شیبودم و به جا دهی را نشن   شیصدا

  !نیبش -

  :کردم نگاهش

  ...راحتم -
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پشت کمرم گذاشت و وادارم کرد به نشستن... در همان   دست

اشغالش نکرده بودند قدم رو رفت و نگاهم   لیکه وسا  یقسمت

  :جفتشان در گردش درامد نیب

  دعواتون شده؟ -

  !هم ی برگشت به رو سرجفتشان

 !نه -

 !از لحنش باال رفت میگفت و ابروها حیمس

  !پس چتونه؟ -

  !را پشت سرش قالب کرد  شی و دست ها دیآرام خند  فرهام 

  !بپرس تیاز اون شوهر مود ست،ی ن میزیمن چ -

فرهام و    ی شده بود به رو  ز یرا نگاه کردم که نگاهش ر  حیمس

 !حواله اش کرد رلبیرا ز یفحش
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دندان گرفت و با    نیرا ب  نشیی فرهام باال رفت و لب پا  قهقه

  :ابرو من را نشان داد

 !ی ذره شعور ندار هی -

مرد  حالش  زندگ  ی حالِ  که  ا   ش ینبود  و    ییرسانه  بود  شده 

شده   رانیافتاد و خانه اش و یم  قیداشت به تعو شی هدف ها

 !بود

  ه؟یچ -

حرف نگاهش کردم!    یرا گفت و سر تکان داد. ب  نیا  یشاک

  :شد و قالب دستانش را باز کرد یپوف

 نیکه شده! توام نشو لنگه ا  هیجان؟ کار  “بهشت”کنم    کاریچ -

  !اصال حوصله ندارم  ییکه خدا کهیمرت

دوباره برندازش کرد و فرهام به سمت آشپزخانه رفت    حیمس

  :بلند شدم میو از جا

  !بعدش؟ شهیم یچ -
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  !بود یشاککرد... از امدنم  نگاهم

  !شهینم یخوب ی زایچ -

چ  ستادیا   میروبرو  کامل تا  کرد  باز  دهان  که   دیبگو  ی زی و 

  !منصرف شد

 ی حرف  نیا  دمیکه فهم  شناختمشیآنقدر م   نجا؟یا  ی چرا اومد -

 .دیقبل تر بگو ییا هیثان خواستینبود که م

  !نگران شدم -

  !؟ی د یکنم؟ چرا حرف گوش نم کاریمن با تو چ -

  ...تو یگیبهم نم ی زیچ -

  :شد قیتر آورد و خوب در چشمانم دق  ک یرا نزد سرش

  !بهت گفتمیخونه بعد م  ومدمیم یذاشتیم -

  !یگفتینم -
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 ی چشمانم به رو   ی باال رفت و نگاهش از رو  یلبش کم   گوشه

  :شکمم رفت و برگشت

 !گفتمی آره نم -

فرهام سرم را برگرداند   ی قدم ها  ی زدم! صدا  شی برا  ی شخندین

  !گذاشت  میآب پرتقال را جلورو  وانیو او ل  میو نشستم سرجا 

  !کجاست؟ یحاج -

  :نگاهم کرد یچشم  ری ز فرهام 

  !حیفوضوله مس یلیزنت خ -

  :د یچرخ میو به سو دینگاهش کرد و فرهام خند حیمس

  !بردتش  یسیع -

  ی را برداشت و قلپ   وانیل  گریهم حضور داشت پس! د  یسیع

  :گرفتش  حیو به سمت مس دیازش نوش

  !ختمی تو ر ی برا ایب -
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  ی به فرهام رفت و فرهام دستش را تکان  وانینگاهش از ل  حیمس

  :داد

 !گه یقلپ خوردم د هیناز نداشته باش!  نقدریا -

که مطمعنن    یاز آب پرتقال   دمینوش  یجلو آورد و من کم  دست

فرهام  یزنگ گوش ی خانه اش مانده بود! صدا  خچالیدر  ادیز

مس که  رو  وانیل  حیبود  جا  د یکوب  زیم  ی را  از  فرهام   ش یو 

  :دیجه

  !گهیجوابشو بده د -

را از   یسرم باال آمد و فرهام گوش  حیمس  ی صدا  تیعصبان  از

  :خورد وندیپ  شیخانه اش چنگ زد و ابروها نی زم ی رو

  !گهی د کنهیول نم -

  !کنهیمعلومه که ول نم -

  !انداختش ی را خاموش کرد و خونسرد کنار یگوش

  !نوشتن ا یچ نمیبده بب تویگوش -
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نگاهش    حیبود که مس  یک  دانمیدراوردم و نم   بی را از ج  یگوش

 !بود ازجواب ندادن فرهام یناراض

و کامنت ها    ترهایکرد، تمام ت   ن ییدستش دادم و او باال و پا  به

  !که منتشر شده بود ییها لمیو ف

 !شده  یو چ هیچ نیبب یفرهام زنگ بزن به وثوق -

  ش ی لبها  ی رو  شخندیو فرهام ن  دیباری از لحنش م  یحوصلگ  یب

  :گفت در دستانش یبه گوش  رهیخ ح،یتوجه به مس یامد و ب

  !من زن داشتم و خودم خبر نداشتم؟ -

را به دستانم داد   یدرهم رفت و فرهام گوش  شی اخم ها  حیمس

  !د یرا سر کش  حیمس وهیمانده آب م یو باق

  !ییزناشو یدعوا رو ربط دادن به زندگ  تایاز سا یکی -

  !داد و چشم بست هیمبل تک یسرش را به پشت حیمس

  :دمی گوش فرهام بردم و پرس ری را ز سرم
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 !دونه؟یم ی زی خانوم چ  بایز -

  :گوشه چشم نگاهم کرد از

  !فهمهیم ینه... ول-

را از زبان   ی زیچ  رلب یبلند شد و ز  شی صدا  نبار یا  حیمس  یگوش

  !دمیفرهام شن

  ش یاز جا  حیدست به دامن تو شده؟ مس  ینکنه وثوق  ه؟یک -

  !سر تکان داد   ندازدیبه سمتمان ب یآنکه نگاه یبلند شد و ب

  !ست یسیع -

به   ی دی رو م  یاگر ربط داشت به من، گوش  داداشیداد و ب -

  !خودم

از اتاق ها    یکیتکان داد و دور شد و در    دیسر به تائ  حیمس

به خرده ش   دهیکوب نگاهم  فرهام صدا  شهیشد!  و  بود    ش یها 

  :آمد

  ؟“بهشت” -
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  !سمتش برگشتم به

  ه؟یچ -

  !آمد یباال م یبه سخت م یاز گلو میصدا

  !دونمیم وی... همچدونمیم -

  !چفت شد میلبها

  !خبر رو فراز پخش کرده دونمیم -

  !گفته بودم شی را که خودم برا نیا خب

  !در من سقوط کرد  ی زی کرد و از نگاهش چ نگاهم

  ؟ینگفت حیبه مس -

  فراز پخش کرده؟ نکهیا -

 :و سرش را کج کرد می زد برا پوزخند 

 ..این لمیف -
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نباشد که حتم    ی زی و خدا خدا کردم آن چ  عدمیدهان بل  آب

  !داشتم هست 

  :کرد زمزمه

  !یفکر کردم گفت  -

نشستم و تنه به سمتش چرخاندم... چشمانم کم مانده    صاف

  :بزند رونی بود از حدقه ب

  ؟یگفت -

  :تکان داد سر

 !و؟یچ -

تماشا  یب رو   شیحرف  و  خورد  زنگ  خانه  تلفن  و    ی کردم 

  ی م یو هم ت  قی شف  قیرف  اس،یال   یعصب  ی رفت و صدا  گریغامیپ

  ش ی فرهام! صدا  ِیبود از کرده    ی! شاکدیچ یفرهام در خانه پ

خودش را بدبخت    یدست  یخش برداشته بود که فرهام دست
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بگ تا فرهام تماس  ب  یو گوش  ردی کرده است و خواست   ی را 

 !قطع کرد  یدافظخ چیه

 می داد و گمان کردم که تمام شده است که به سو  رونیب  نفس

  :و گفت د یچرخ

  ؟ینگفت  حیچرا به مس -

  :را تر کردم میلبها

  !رانیبرگشته ا حیمس ی برا نیناژ -

او دنبال جواب م  دادمیمن جواب سوال م  نه از  گشتیو نه   !

  !را احتماال  تمیقصد و ن دیفهمیجمالت پرتم م  نیهم نیب

  !گمیمن م  یکه اگه نگ یگ یم حیبه مس -

  ...امده در چشمانم را پس زدم اشک

  !فعال! تو خودتو بچسب ستیربطش ن حیبه مس -

 :صورتم و سر تکان داد ی تو دی سر کش یعصب
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منو دور    ی خوایم  ای  یزنیخودتو گول م  ست؟ی ربطش ن  ویچ -

 !؟ی و احمق نشون بد حیو مس یبزن

 یشده بود که اگر صدا   زی ت  می... گوش هادمیرا عقب کش  سرم

 !نشود  ریگی پ  حیخودم را عقب بکشم تا مس دمی در را شن

 ش یو چشمها  دی که خودش را عقب کش   دیاز جانبم نشن  یحرف

 !هم فشرد ی را کالفه رو

 !ستادیا مانیجلورو  حیدر آمد و بعدش مس ی صدا

 !گفت؟ یچ -

 :زد  شخندینداد و فرهام ن جواب

 بود؟ یشاک -

پا  همانطور  گوش  نییکه سرش  در  و  نگاه   ش،ی بود  را  فرهام 

 !کرد

 !آره -
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 :را باال انداخت ش یکرد و ابروها نییسرش را باال و پا فرهام 

 شدم؟  ری درگ  یبا حاج نکهیسر ا  ؟یسر چ -

 :را زد شیسرش را باال آورد و قفل گوش کامل

ا - خاط  نکهیسر  به  حاج چرا  زد  یر  معروف  ی گند  و    تیبه 

 !تت یمحبوب

 !ماند و فرهام جا خورد حیمس ی رو چشمانم

 !شد خبر بده بهم ی... هرچ میریم “بهشت”من و  -

 :بلند شدم و او با دست خانه را نشان داد میجا از

 !کنه  زیتم  نجارویا اری رو هم ب یکی -

دوشم انداختم و از آن   ی رو  فی سر تکان داد و من ک  فرهام 

فرهام و  ته خط رس  ی خانه  به  انگار  ...  میبود دور شد  ده یکه 

راه دراز  کردم یرا نگاه کردم... گمان نم  حیمس را   ی که ماهم 

 !می کن  ی باهم سپر

*** 



Page 892 of 1307 

 

 ””بهشت““

  ن یدر ا  م ییکرده ا  ر یکه حاال حاال گ   دمیو فهم  دم یسرک کش  

ب  ح ی! مسکی تراف کردم!  نگاه  پا  یرا  و  بود  را    ی قرار  راستش 

تکان م ر  دادیتکان  با  انگشتانش  رو  تمیو  فرمان ضرب   ی به 

جواب    دیکلمات را تا اگر پرس  دمیچی گرفته بودند! در ذهنم م

چ چک و چانه  ی ه  یب  دینکنم! تا اگر پرس   ی دهم و زبان دراز

جواب دهم و به خودم قول داده بودم که نترسم از بعدش!   ییا

  گفتم یرا م   زیو همه چ  دادمیبه خدا جواب م  دی پرسیکه اگر م 

بودند که لب از لب باز    دهیانگار به دهانش مهر و موم کوب  یول

 !کردینم

 هست؟ کیتراف  نیتا کجا ا -

 میبر  کمی  -!  دمیکش  یقیو نفس عم  ستادیاز حرکت ا  شیپا

  :دادم  نییرا پا  شهیش  ی! کممی ری و م  ندازمیجلوتر، از کوچه م

  شه؟یتوهم دردسر م ی برا -
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  !نه -

  اونجا؟ ی مگه نبود -

  :را همان اندازه که جا بود جلو برد نیکرد و ماش نگاهم

  !دم یبعدش رس -

داخل    همانطور تا  زد  را  راهنما  برود،   یکیکه  ها  کوچه  از 

  :آمد  شیصدا

رفته بوده با فرهام حرف بزنه که دعواشون   یس یبا ع  یحاج -

 ...شهیم

  :میامد  رونیب کیاز ان تراف بالخره

 !بهم زنگ زد که رفتم اونجا یسیع -

از بدنم فاصله دادم... احساس   یکرد و کمربند را کم  سکوت

! از حرکتم، سرعتش را کم  ردیاالن است که نفسم بگ   کردم یم

 :افتاد میکرد و نگاهش رو
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  ؟یخوب -

  !خودم دوست داشتم ی داخل نگاهش را برا یگرانن

  !خفس  کمیآره! هوا  -

  :داد و دوباره نگاهم کرد نییپا  شتریب یسمتم را کم شهیش

بگ  ی ز یچ  ی خوایم - آمد   ؟ی خوا یم   ی زیچ  رم؟ ی برات  لبخند 

  :میلبها ی رو

 !ینه... مرس -

رد و بدل شد و    نمانیب  یبه خانه حرف  دنیتا زمان رس  گرید

  ن یکه فرهاماز ب  ی زیمن تمامش منتظر بودم تا بپرسد از چ

به من رسانده بود که گفته است! اگر چه کامل    شی حرف ها

ول بود  درگ   ینگفته  را  مس  ری ذهنش  که  حتما  بود!    ح یکرده 

باز    ایو    کردیمراعاتم را م  و    کنممنتظر بود که خودم دهان 

ها بس بود!    ی موش و گربه باز   گر ی! دگفتمیکه حتما م  میبگو
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و فرهام    حیدوش مس  ی کنار و بار را به رو  دمی کشیخودم را م

 در توانم نبود.  گر یها د ی هود باز نیراب نی! اگذاشتمیم هیو بق

  !تخت نشستم ی از تنم دراوردم و کنارش رو مانتو

  ح؟یمس -

  :دی به سمتم چرخ سرش

  !؟ی با مامانت صحبت کن شهیم -

نگاهم م  یدرماندگ را رودیباری از کالم و  تخت   ی ... ساعدش 

 :کرد میگذاشت و تماشا 

  ؟یدرباره چ -

  :شانه ام خم شد ی به رو سرم

  ی خوب  طیآخر هفته رو کنسل کنه! اصال شرا  یبگو مهمون -

  .حیمس ستین

  :ام شده بود و ادامه دادم ره ی سکوت خ در
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  !ندارم یمن اصال حس خوب -

  :قرار تر تکرار کردم ینگفت و ب ی زیچ  بازهم

  !ستی ن یمهمون طیاالن اصال شرا  -

  :شدم دهیبلند شد وبه سمتش کش شی جا از

  !...باهاش زنمیحرف م -

  :دمیگردنش گذاشتم و از همانجا خفه نال ی رو سر

  وفته؟یداره باهم اتفاق م  یچرا همه چ -

  :یزمزمه شده بود و در گوش  شی صدا اوهم

  !چون آخرشه دیشا -

 ””بهشت““

زرد و زارم را    ری نشسته بودم و تصو  ی صندل  ی حرکت به رو   یب

افتاده    ری... الغرتر شده بودم... زکردمیبرانداز م  چشمانم گود 

 !آمده بود اری بود و دور چشمانم هم چند ش 
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 ؟“بهشت” -

 مانیدرهم بود... کالف زندگ  شیسمتش برگشتم... اخم ها  به

چند    تیبود! دو روز گذشته بود از محروم   ده یچی بدجور درهم پ

بود و حاال    دهیچ یکه به فرهام خورده بود و خبرش پ   ییماه ا

  !بود یامشب شب مهمان

 !تا کنسل شود، نشد میچنگ زد یسمانیکه به هر ر یمهمان

  ؟ی شیآماده نم -

! وقتش دمیبلند شدم و سرک کش میآرام بود و از جا شیصدا

 !!میبود که برو

  !شمی کم آماده م  کم

   م؟ینر ی خوایم -

که   وحشت بود  وحشتم  و  ترس  از  و  کردم  نگاهش  زده 

  !"چه شد "اد شد و سر تکان داد که چشمانش گش 

  ...مینه بر -
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  ان یآن م   ی... حضورمان مهم بود! که اگر حرفمی برو  خواستمیم

با گوش ها  دیپر رو  میخودم  بود  اگر الزم  و  ماله    ش یبشنوم 

 !بکشم

آماده اش را از    ییتازه از خشکشو  ی تکان داد و لباس ها  سر

و   دمیصورتم مال   ی و من کرم پودر را به رو  دیکش   رونی کاور ب

 !کردم  ملیرا آغشته به ر  میمژه ها

 بگه؟  ی زیچ خوادیمامانت م -

 :و نگاهم کرد  دیلب مال  ی رو لب

 ...دونمینم -

از جانبش بودم!   ی گر یحرف نگاهش کردم... منتظر حرف د  یب

دل ناآرامم    نیکفاف ا   "دانمینم  "نبود!    "دانمی نم  "جواب من  

 !دادیرا نم

  ....خودم بگم تا مامان  دمیم حیترج -

  :دی کش رونیرا از تنش ب  شرتشیو ت  دیکش یپوف
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  !داشته باشه ییبرنامه ا نیمامان همچ  کنمیفکر نم -

بلند شدم   میو از جا  دمیرا شانه کش  میتکان دادم و موها  سر

  !دم یکش  رونیدر کمد ب  دهیچ  ی مانتو ها گرید  ن یو مانتو از ب

  خوبه؟ نیا -

  ق یصورتم دق   ی مانتو برود به رو  ی آنکه به رو  ی به جا  نگاهش

  !درهم رفت شیرا جلو آمد و اخم ها یشد! قدم

 !چشمات گود افتاده باز ریز -

  !اندامم را هدف گرفت نباریا نگاهش

که بر تن داشتم و با دستش مچاله کرد و   ی شرت گشاد   یت

 !درهم رفت شی ب تنم کرد و دوباره اخم هاشرت را قال  یت

  !ی الغر شد یلیخ -

  !دانستم یهارا خودم م  نیا تمام

 ست؟یچرا حواست به خودت ن -
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کنار کش  خودم به جا  دم یرا  او دستش  رو   راهن ی پ  ی و   یبه 

  !کمرم نشست و در جا نگهم داشت

  هوم؟ -

  که حواسم به خودم باشه؟ شهیوقت م -

 .ناآرام در صورتم به گردش درامدند ش یها ییا قهوه

   .ناآرام در صورتم به گردش درامدند ش یها ییا قهوه

  !دونمیکردم... م ییتوجه ا یبهت ب یلیدکتر... خ میبر دیبا -

حرفش سر تکان    د یشده بود! در تائ  یدر گوش  مانیصدا  بازهم

  !دادم و دوباره اندامم را با نگاهش وجب زد 

و    ی صبحونه ظهر بخور  دی! نبایدرست کن  دی هم با  تویتغذ -

  !خودم حواسم بهت هست نباری! ای شب وعده ناهارتو بخور

رو   دمیپاش  ی کوچک  لبخند صاف    راهنشیپ   قهیو    شیبه  را 

  :کردم
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  !کنمیحواسمو جمع م -

  :و نگاهش کردم دیشکمم لغز ی به رو دستش

  پسر؟ ا یدختر باشه   ی دوست دار -

 ی اپردازیرو  میوقت کرده بود  یکرد... ما ک  میخورده تماشا  کهی

  !م؟یکن

  ...نداره یفرق -

 !و دستانم به دور گردنش حلقه شدند دمی خند آرام

کوچولو که فرق داره. نداره؟! سرش را جلو    هی دروغ نگو...   -

بوس ام  گونه  و  رودیآورد  به  و سرش  کردم  را کج    ی ... سرم 

  !گردنم رفت 

  !میاصال دختر نداشت لیما تو فام -

  :و و سر تکان دادم  دمیخند

 .ی پس دختر دوس دار -
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  :ابرو باال برد ی تا ک یرا فاصله داد و  سرش

  .کنمیخداروشکر م شتری دختر باشه ب -

باال انداختم و دوباره تمرکز نگاهش را   انیدر م  کی را    میابرو

  !گرفتم

  :آورد، همانجا زمزمه کردم  کیرا که نزد  سرش

که زد    یی! قهقه امینر  یمهمون  میتونی... مکنمیحاال که فکر م  -

 .دیبوس م یخفه بود و آرام... سر جلو اورد و کوتاه لب ها

  م؟ینر -

و سر تکان    دمی را داخل دهان کش   میدلواپس بود! لبها  اوهم

  :دادم

  بهتره... نه؟ میبر -

  م ی لباس ها  یرا عقب رفت و سر تکان داد و سراغ مابق  یقدم

  !دمی و پوش میرا رفت
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  ی ن یری کل تهران را ش  شدیتمام م  یو خوش  ریامشب به خ   اگر

 !دادم یم

  !است یسیکه ع دمیزنگ خورد و فهم  حیمس یگوش

  !منتطرمونن -

  :گذاشتم فمیام را در ک یگوش

 ست؟ین یحاج -

  :داد  رونیب نفس

  !نه دونم،ی که م ییتا جا -

  ؟ی دیبپرس -

 "نه"تکان داد که  سر

صدا  جلوتر و  افتادم  راه  او  ماش  می از  در  که  بردم  باال    ن یرا 

با هستم!  م  یکم  دیمنتظرش  سامان  و  سر  را  !  دادم یافکارم 

پرونده اش بسته    نیتمام شود! ناژ  ایقضا  نیتمام ا  خواستمیم
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  م ی و تمام کن  میبگو  شیرا مطلع کنم و از فراز برا  حیشود! مس

 !دادیرا که داشت آزارمان م  ییزهای تمام چ

متولد شود که    ایقوم و قضا  نیبچه ام وسط ا  خواستم ینم  من

 !گناه بود شدیم نیاگر ا

ب  کردم و ل  ییرا نها  ممی و تصم  دمیکش  نییرا پا  نیماش  شهیش

 !از لب باز کردم 

 !ح؟یمس_

سو  ینگاه  مین پش  میبه  آنکه  ترس  از  شوم،   مانیانداخت! 

زودتر اطالع دهم تا اگر من فرار کردم او دنبالش    خواستمیم

  :ردی را بگ

! لحن محکم بود و میزنیخونه... باهم حرف م   می برگشت  یوقت -

 ی مصمم است! سرعتش کم شد و تکان  دانستمی چشمانم هم م

که فرهام با من    دانستینبود! م  یبه سرش داد... مرد ناآگاه

  !حرف زده
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  !باشه -

پ  و را  ماش  چاندی فرمان  ب  نیتا  و  شود  رد  به   ماریآمبوالنس 

حساس بودم به   میزندگ  ی برساند! در تمام سال ها  مارستانیب

  ...خطر ر یو آژ ری آژ ی صدا ی رو

 ””بهشت““

  :افتاد میجلورو نیماش ی را بستم و نگاهم به رو  نیماش در

  ه؟ی حاج نیماش -

  !درهم رفت  شیرا زد و برخالف من اخم ها موتیر

  !آره -

حضور    یحاج  یآرام گرفته بود... وقت   یکم  المی همان اول خ  از

شود فعال! زنگ در را فشرد و    ی قرار بود آبرو دار  یعنیداشت  

 یعنیبود    رونیب  نشیماش  یکنده شد... وقت  نی نگاهم از ماش

 !رودیبه اقامتگاهش م یحضورش موقت است و بعد از مهمان

  !زمیسالم عز -
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بگذرم    اط یرا بلند تر برداشتم تا از ح   میباال امد و قدم ها  سرم

  !برسم بایو به درگاه و ز

  !سالم -

  :افتاد  حیمس ی رو یشاک نگاهش

  !د؟ی اومد  ریچرا د -

  !باز شد یکم  شی ها اخم

  !بود  کیتراف -

سر تکان داد و قبل از انکه من پا به داخل خانه بگذرام    بایز

 :دمیرا شن حیمس ی صدا

  اومده؟  یحاج -

  :تفاوت بود یب بایز ی صدا

 !آره -

  :ادامه داد با یز  امدهین رونی ب نهی از س نفس



Page 907 of 1307 

 

ن  یول - کس  ستی قرار  بمال  یسر  گول  خانواده می و  اونم   !

  !عروسمو

بدون فرمان من حرکت    میهم فشردم و پاها  ی را رو   میها  چشم

  !لبخند زد میکه از جا برخاست و به رو دمیکردند... بابا را د 

  .سالم -

جواب حال و احوالش را چطور   دانمی و نم  دیام را بوس  یشانیپ

  :گوشم آرام گفت ر یدادم! مامان ز

  !ی معرفت شد یب یلیخ -

اگر بود از حوصله   اینبود...    ی فشردم! االن وقت گله گزار  پلک

  !من خارج بود

 !سرم شلوغ بود کمیببخش قربونت برم...  -

خند  شیابرو آرام  و  گرداند  چشم  و  رفت  عدمیباال  و   یسی! 

! او از من الغرتر  یبه حاج  دمی و رس  دمید  بی فرهام را به ترت
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نداشتم   ادیفرو رفته بود و به    شتریچشمانش بشده بود... از من  

 !نه ایبودند  ییپنبه ا  نیچن نی ا شیکه موها

 !سالم عروس  -

! سرم که باال دیبوس  ی شانیو پ  دی زدم و سرم را جلو کش  لبخند

زندگ او  بود! خب  را هم تخت    یامد چشمانش شرمنده  من 

 !الشعاع قرار داده بود

 وستم یدر خانه مادرشوهرم پ  نیدراوردم و به جمع حاظر  لباس

  !کردم دای خودم جا پ  ی و کنار فرهام برا 

  بهش؟ یگفت -

 !نگاهش کردم یچشم ریز

 ؟ینگفت -

 !نه -

 ؟یگیم یک -
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 !گمیامشب م -

اش شدم... تاسف در نگاهش بود  رهیخ میکردم و مستق مکث

 !و حق داشت 

 !ی کرد  یکه مخف  ی اشتباه کرد -

 !ی کرد  یکه مخف  ی اشتباه کرد -

 !مطمعن نبودم  -

 ؟یچ ،ی شد یوقت -

 !میبود وسط زندگ  دهیپر نیناژ -

تفاوت    یما بود و فرهام ب  ی را نگاه کردم که نگاهش رو  حیمس

 :را به سمتم گرفت یبیتکه س

! نه تو “بهشت”فرق دارن    یلیدو موضوع خ  نیا  ی زمان ها -

 !نه من ییبچه ا
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بود که بچه شده    ی سال و اند  کیمن بچه بودم... من    اتفاقا

... مثال پسر  کردمیم   ی دوساله لجباز  ییبودم! که همچون بچه ا

مشکالتم را خودم حل کنم و از بزرگتر ها    خواستمی بچه ها م

 !نخواهم

  !کرد زی همرو سوپرا  یحضور حاج -

موضوع ادامه اش    نیرا عوض کرد و من خوشحال از ا  بحث

  :دادم

  !اد؟یخانوم خواست ب بایز -

  :در دهانش را گوشه لپ داد بیس

  !آوردتش یسینه... ع -

با خنده، خ  میابرو او سرش را تکان داد و  به   رهی باال رفت و 

  :گفت حیمس

 !که؟یمرت  نیچشه ا -
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را درهم کرد و با ابرو و   شیکه اخم ها  دیشن  حیمس  احتماال 

را نگاه    یسرش گوشه راست سالن را نشان داد! فرهام حاج

 :کرد و خطاب به من گفت

  سی اون شوهر خوش اخالقت بهش بگو که قرار ن  شی پ  یرفت -

 !م یدعوا کن   نجایا

  !را نگاه کردم که بابا به حرفش گرفته بود حیمس

 ی مخالفت  باهمیرو آورد... البته ز   یبه خاطر تو حاج  یسیع -

  !نکرد

  :گرفت میپر پرتقال را جلورو نباریتکان دادم و ا سر

  !ی بخور... رنگ و رو ندار -

  :تقال را در دهان گذاشتم پر

 !کنه  ی ابرو دار ستیگفت قرار ن  باخانومیز -

را از سمت بابا   ی نگاهش را دورگرداند و به قهقه درشت  فرهام 

  !دم یشن
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  ...ستین دیبع -

فرستادم و فرهام دوباره    نییپا  دهیو نجو  دهیپرتقال را جو  پر

  :نگاهم کرد

 شدم؟ کاریکه از کار ب ی دیشن -

  !لبش و لحنش بود که به خنده ام انداخت  ی رو  شخندی

   ؟یناراحت یلی... خدمیآره شن  -

  :ساده بود و لبخند زد لحنم

  نباشم؟ شهیمگه م -

  :را تماشا کرد و زمزمه کرد  یبه مبل داد و حاج هیتک

  !د ی ارز یم یول -

 :نیتکان دادم به طرف سر

  !دیارز ینم -
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  ی و رو  یحاج  ی کج شد و نگاهش کنده شد از رو  لبخندش

  !من نشست

 ینم  یکه سرِ حاج  دمیبعدش فهم  ی... ولدیارز  یاون موقع م -

  !د یارز

داد و سر تکان داد و از   شی... فرهام نگاه به روبرودمیکش  آه

فرهام را کنارم    ی جا  حیو مس  دیبرخاست! نگاهم قد کش  شیجا

  !گرفت

  اد یز  شیها  ینگران  ه؟یچ  ی همه اضطراب تو چشمات برا  نیا -

  !شده بود

  ...دونمینم -

ا  و باردار  دادم ی اضطراب را ربط م   ن یمن  و طفل دورن   می به 

  !شکمم
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پس از    دانمیبه کار پسرا ضرر زد! نم  یلیهاهم خ  هیحاش  نیا -

به ان جا و آن حرف بابا... سر باال کردم و   دی چه بود که رس

 !جا به جا شد شی در جا حیمس

 ی به سو   د یدرهم رفت و فرهام سرش چرخ  یس یع  ی ها  اخم

  !پدرم 

 !هیاسمشو گذاشت حاشتا بشه که  -

را سخت درهم گره کردم و پنداشتم که االن است   میها  دست

در    ی گریحل نشده، مشکل د  یجان از تنم برود! مشکالت قبل

 ی تیسنخ   ش یرا نگاه کرد و اخم ها  بای! بابا زخواستمی نم  میزندگ

 ی کمر بسته بود تا حاج  بای ! زشی لبها  ی نداشت با لبخند کج رو

 !را نابود کند! شک نداشتم

 !ست؟ی ! بهتر نمیزنیبعد از سرو شام مفصل حرف م -
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  ی که دست ها   "بهتر است"که    میدهان باز کنم و بگو  آمدم

دستانم را پوشش داد و زبان به دهان گرفتم. مامان   ح،یمس

 :جمع گرداند ی سر تکان داد و لبخند زد و نگاهش را رو

 !موافقم -

ماند   یحاج  ی ر تکان دادند و نگاه من رواز او همه س  تیتبع  به

بود که اگر    دهیبود و رنگش پر  یقال  ی که نگاهش به گل ها

 !که سکته کرده است  کردمیگمان م زد،ی پلک نم

  ی خبر  گریبلند شد و مامان هم پشت سرش... د  شیاز جا  بایز

 مان یاز غنچه نبود تا غذا بپزد و غذا در ظرف جا کند و سفر برا

که با ظرف   بایپهن کند! از جا بلند شدم و به کمکشان رفتم! ز 

  ش ی رفت، مامان بازوانم را گرفت و صدا  رونیها از آپشزخانه ب

 :آورد نییرا پا

 ه؟ ییچه رنگ و رو نیا -

  !چه اش بود م یفشردم... مگر رنگ و رو پلک
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  !همونه ی مه... براگرسن -

  .تکان داد و پشت سرم را نگاه کرد  سر

  .! اومده که بفهمه... نگرانهشهینم الیخی ب گهیبابات د -

  :تکان دادم و ابروانش را باال برد سر

  .حقم داره -

  !خب  دانستمیم

  ده ی چیفرهام و دعوا و جار و جنجالم که پ  تی محروم  هیقض -

 !!خانواده مشکل داره نیهمه جا... ا

  :داد رونی ! نگاهش کردم و نفس بدانستمیرا هم م  نیا

  ؟یگی و نم یدونیم -

 توانستمیو نم  رفتیضعف م  میشانه خم کردم.. پاها   ی به رو  سر

  !بمانم میپاها ی رو

  !گمیوارد شد، چشم... م  ی من ضرر یهروقت به زندگ -
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نم  بوتاکسش ول  دادیاجازه  کند  درهم  اخم  چشمانش    یتا 

  !دادم لشیکه تحو یشد با حرف یعصب

 نزاره بچم؟ ریتاث  شهیمگه م -

  :هارا به دست گرفتم وانیو ل  دمیرا شن   بایز ی قدم ها ی صدا

  !گهی د میزنیبعد شام حرف م -

 دمیرا چ  زیبشنوم... م  ی زیگوش ندادم و نماندم که چ  گرید  و

و    دی کش  رونیاش ب  شهی به عادت هم  میرا برا  ی صندل  حیو مس

  .نشستم

  !باجانیز  دیدیزحمت کش یلیخ -

 !و تشکر کرد  د یپلک کوب بایز

بود   ده یدر دهان گذاشتم و مزه مزه کردم. زحمت کش  قاشق

 !خورشتش  دیرسیغنچه نم  ی ها مهیق ی به پا یول
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 م یجلوتر برا  حی دراز کردم تا پارچ دوغ را بردارم که مس  دست

شد که زنگ در دست   میمماس لب ها  وانیپر کرد و ل  وانیل

 !داد ستیرا ا میها

  :دیآرام پرس یسی سر تکان داد و ع بایز

 اد؟ یقرار بود ب یکس -

آن  یتمام نشده بود که دو ضربه به در خورد... هرکس حرفش

را آنطور به    شی داشت که صدا  ی طرف در بود دستان پر زور

 !رسانده بود ی زغذاخوریو م یی رایقسمت پذ

  :شد ریخ می دور دهانش را با دستمال پاک کرد و ن فرهام 

  !کنمیباز م -

و    دمیرا شن  ییبلند شده زنانه ا  ی بود که صدا  زیت  میها  گوش

  :گفتم  اریاخت یب

  !غنچس ی صدا -
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 ی سی... فرهام مبهوت ماند... عدی هم پر  بایرنگ ز  نباریا  یحت

اعضا را نداشتم! دو ضربه،   گرید  یداد و وقت وارس  رونینفس ب

 !هم فشرد  ی را رو   میچهار ضربه شد و صدا در خانه پلک ها

 افتاده؟  یاتفاق -

کنان   یبلند شد و عذرخواه  شی از جا  بایرا بابا گفت و ز  نیا

  !رفت  اطیبه سمت ح

  د ی غنچه واضحا به گوشمان رس  ی که صدا  دیطول نکش  ی زیچ

 !ختماندا  ریکالفه برخاست و من سر به ز حیو مس

  نمش؟یبب دیزاری فرهام کجاست؟ چرا نم -

  کرد؟یکارها انتخاب م   نیا ی امشب را برا نیهم دیبا

  !باهاش حرف بزنم  دیمن با -

خانه با شتاب باز شد و غنچه در چارچوب قرار گرفت و   در

ز سرش  زبای پشت  د  باهم ی !  تالش  ده یبر  گر ی انگار  که   یبود 
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را! مامان هم صبرش سر امده    یی ابرو  یب  نیتا بپوشاند ا  کردینم

  :سر تکان داد یبود که بلند شد و عصب

  شده؟ یبپرسم چ شهیم -

  :د یچرخ  بایز ی و به سو  دیاشک از چشمش چک   غنچه

 نیمن تو ا  ییا  قه یاونوقت فقط وجود چند دق  د؟یمهمون دار -

 !نمیبچمو بب دیزاریخونه اضافس که نم

  داد؟ ینشان نم  ی چرا واکنش  یام رفت! حاج   قهیدر    شتریب  سر

نبودم! از سکوت مامان و بابا خوف کردم!    یاز سکوت جمع راض

شد و سر باال گرفتم و چشمانم را باز کردم!    یسکوت طوالن

  !را تار کرده بود  دمیاشک د

 بده تو خانواده داماد من چه خبره؟   حیبه من توض  یکی  شهیم -

من  قطره و  آمد  از چشمانم  جا  اشک  از  و   میهم  بلند شدم 

کشاندم! همه از دم سکوت کرده بودند و  حیخودم را کنار مس

 :کرد ی بابا رو به حاج
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 ه؟ یخانوم ک  نیشده حاج آقا؟ بچه ا یچ -

را جلو رفت و من هم به دنبالش! مامان غنچه را    یقدم  حیمس

بودنش    دهیو د  نجا ی! امده بودند اشناختیو باباهم م  شناختیم

 ...گرید

  :داد و لب زد  رونی نفس ب یحاج

  !میی ما شرمنده ا -

  :نشد یهق هق افتادم و بابا انگار راض به

  خانوم؟  هیبچه شما ک -

  :شد در چشمان بابا رهیسر باال کرد و خ  غنچه

 !نگفتن که فرهام بچه منه؟ هتونی -

نکند؟!   نیرا از او گرفته بودند، او چرا چن  زشیکه همه چ   حاال

بچه اش وسط   ی بود. پا  نیهم بود بازهم هم  گری هر کس د

ز تا حاالهم  تکان  ی ادیبود.  بدنش  مامان  بود.   یسکوت کرده 

  :خانوم سر تکان داد بایخورد و ز
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  !گه یدرست م -

  :امد انیبه م  یزبانش بند امده بود حاج بابا

  !رونی لطفا برو ب -

  :درهم بود  شی بود و اخم ها  ده یچادرش را سفت چسب  غنچه

  کجا برم؟ -

  :چادر غنچه گذاشت  ی به رو دست

  !میکنیبعدا صحبت م  -

  :را باال برد ش یدستش زد و صدا ریز

وقت - ه  یتا  نزنم  حرف  بچم  نم  چیبا  ابروتون  رمیجا  از   !

 ؟ی کرد کاریمن چ ی که با ابرو ی گفت ؟یترسیم

 هیاز اشکم را به فرهام دادم... تک  سیخم شد و نگاه خ  کمرم

! چشمانم کردیداده بود و جنگ و جدل را تماشا م  واریبه د

از حزن، اشک هم   ریندادم که غ  صیبود و خوب تشخ  سیخ
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مامان   ق ینفس عم  ی ! صداریخ  ای  داد یدر چشمانش جوالن م

  :جلو رفت یو فرهام قدم دمی را شن

  !می کن یصحبت م -

چنگ به دستِ فرهام    یقربان صدقه اش بروم که حاج  آمدم

  :انداخت و رو به غنچه گفت

  !رونیبرو ب -

 :سر تکان داد یسیع

  !بابا ول کن فرهامو - 

ا  مامان بابا مبهوت  بند    میبودند و من اشک ها  شی نما  نیو 

  !آمدند ینم

غنچه    ی صدا  ه؟یباهاش حرف بزنم؟ دردت چ   ی زاری چرا نم -

  :باال رفته بود و فرهام تقال کرد

  !ول کن یحاج -
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  :را گرفت  ی جلو رفت و دست حاج حیمس

و    شی ... خراب ترش نکن. التماس بود در صدای ول کن حاج -

حاج  دانم ینم  یحاج بود!  مرگش  سو  یچه  پسرانش    ی به 

  :برگشت و اخم کرد

 !دیشماها دخالت نکن -

خم شد و   شتری... کمرم بکرده بودند که مهمان دارند  فراموش

  :زد ادیفر یسیشکمم قفل ماند... ع  ریدستانم به ز

  !یزشته حاج -

  :فرهام را گرفت ی آورد و بازو  شی دست پ  غنچه

، که   دونن یپسرات نم  ی ! فکر کردامیجلوت کوتاه نم  گهید -

 ؟یکنیاز من فرهامو دور م ی نطوریا

را باال برد و   شی هم به تماشا مانده بود! مامان دست ها  بایز

  :گفت یعصب

  !و دورغ و دغل نبوده؟ ه یپس حاش -
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به سمت مادرم که    دیرا باال گرفتم و همه نگاه ها چرخ   سرم

  !دیدیدخترش را احتماال داغان م یزندگ

ا   نیا - م  ییخانواده  باهاش   یاون  نم،یب یکه من  ما  نبوده که 

  !م یوصل کرد

نگاهش از من به    حیو مس  دیصورتش کش   ی دست به رو   بابا

  ی و با همان زور  دیمامان رفت و غنچه فرصت را مناسب د  ی رو

  :د یفرهام را کش ی که در دستانش آمده بود بازو

... ول  یحاج  نی بدجور خورده زم  ت یی! تشت رسواگهیبسه د -

  !کن پسر منو

که در کشمکش    یآن جمع  نیسکوت افتاد ب  آخرش   ادیفر  از

  :گفت  یبودند و حاج

که االن   یکارشیتو چ   دونستیم  شی دو روز پ  نی فرهام تا هم -

انداخت راه  پسرم  ول  شیصدا  ؟یپسرم  بود  گوش   یآرام  به 
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  د ی کش  "یهع"  با ی! زمیدیاما شن  د،یرس  فیضع  د،یرس  مانیها

  :داد زد حیو مس

  !یبسه حاج -

پر شدند. دستانم محکم تر قفل شدند. هق   شتریب  م یها  چشم

فر آمدم  و  نشد.    ییبزنم که صدا  ادی زدم  ام خارج  از حنجره 

 ...بدهم رونیدهان باز کردم و تنها توانستم نفس ب

که    شتر یب  کمرم رنگم  کرم  شلوار  به  ماند  نگاهم  و  شد  خم 

از    یعیداغ شده بود و ما  میپاها  نی... که بشدی م  ف یداشت کث 

 !بایز  ی ها  کیسرام  ی به رو ختیری پاچه شلوارم م

  یی دهان باز کردم و مشتم را سفت تر گرفتم و انگار صدا  نباریا

  .د یکردم که سرها به سمتم چرخ دیتول

  ی... ان جمعمیبه سو  حیمس  دنیمامان همزمان شد با دو  غیج

م را  هم  تن  گوشت  داشتند  مانده    کندند،یکه  ساکت  حاال 

 !خفه شده بودند دادمیکه من داشتم جان مبودند... حاال 
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 زم؟ ی ؟ عز“بهشت” -

به    یی دست ها  ی نگه داشتم و رو  پیرا ک  میپاها که متعلق 

 .بودند، فرود آمدم حیمس

 ””بهشت“

باز شد... نور در چشمانم زد و    مه یو چشمانم ن  دیپر  میها  پلک

ن نظر گذراندم    اوردمیکم  از  کردم...  باز  و چشم  زدم  پلک  و 

رو  یاتاق خواب  ی که  بود!    ده یتختش  دستانم  به  سِرُم  و  بودم 

رو به  و  آمد  باال  آزادم  دست  و  چرخاندم  شکمم   ی چشم 

 خت یاز چشمانم ر  ی... قطره اشککردمینشست... من حسش م

اندازه    یشکمم... آن موقع  ی و دستانم گشتند به رو   ک یکه 

در من    یینطفه ا  دانستمی... مکردمیعدس بود، من حسش م

است...   یدر شکمم خال  ییکه جا  کردمیاست و االن... حس م

 ییهفته ا  زدهی... آن موجود سکندیداخلش رشد نم  ی موجود

 !در من نبود گرید
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  د ی تنه ام را ند  ن ییشکمم... درد پا  ی الجان ماند به رو  دستانم

 !گرفتم

  ،ی گری هر زهرمار د  ،یلمیهر ف   ،یفیتوص  باز شد و مانند هر  در

 !پرستار با لبخند وارد شد! قدم جلو امد و سرم را چک کرد 

 زم؟ یعز یخوب -

  مار یب  ی برا  کردیرا چندبار در روز تکرار م  ی تکرار  الوگید  نیا

  !ش یها

 !نه -

... تعجب  دیواضح بود و من صادق بودم... سرش چرخ  جواب

 !نداده بودم   لشیتحو  ی تکرار  الوگیآن بود که د  ی نگاهش برا

 ؟ ی دار یمشکل ؟ی درد دار -

شکمم    ی شکمم چنگ ماند و نگاهش به رو  ی به رو  دستانم

لبها از  لبخند  و د  شی برگشت!  احساسات  دمیرفت  شد!   یکه 

چارچوب در آمد و پرستار را    انیکه آشفته م  دمیرا د  حیمس
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بگو نداشتم پرسش  !  دینگاه کردم و سرتکان دادم که  جرات 

 !از نگاهم دیفهمیم دیکنم! خودش با

 !متاسفم -

پ   اشک را  از چشمانش که   دایدوم راهش  نگاه گرفتم  کرد... 

... به سقف چشم دوختم و نفس  دادیترحم داخلش جوالن م

خرج   میترحم برا  نیاز ا  شتری ب  خواستمی... نمدمی کش  یقیعم

 !کند

قدم برداشت   حی مکث کرد و به سمت مس   میرو  یکم  نگاهش

 !دمیپچ پچ شان را شن ی و صدا

  !به نوازش درامدند  دستانم

حضورش را    ی ز یبرنامه ر  یکه ب  یناخوانده ام... مهمان  مهمان

 زدهی اگر س  یرا به دلم گذاشت... حت  یاعالم کرده بود، بد داغ

  ...اگر شکمم را بزرگ نکرده بود یهفته اش بود... حت

 !؟”بهشت”-
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و    نگاهش بود  قرمز  چشمانش  شکافته    راهنشیپ  قهیکردم. 

  !بود

که داخلش سرم بود را به    یبه سقف نگاه کردم... دست  دوباره

دست را برداشتم و ملحفه را    یکیشکمم گذاشتم و آن    ی رو

 ی رنگ را از رو   دی ... خواست ملحفه سفدمیسرم کش  ی به رو

ل  سرم بکشد که سفت در چنگ گرفتم... پلک بستم... ما قب

مهمان از  اس  میبافتیم  ایرو  میداشت  یتر  دختر  بچه    ا ی  تکه 

  !پسر

مجاور    یدختر... من در ذهنم اتاق خال  ایپسر دوست دارد    او

کرده بودم... لباس   یو صورت  دیسف   ی ها  لیاتاقمان را پر از وسا

ا قهوه  را  چشمانش  بودم...  پوشانده  تنش  کرده   ییبه  تصور 

بودم! جنگ   دهیکوچکش کش   ی به پا   دیسف  ی بودم... جوراب ها

 !خط زده بودم مانیو دعوا را از خانه 
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بچه از    ی ... براستمیگر  ی ها  ی به لرزه درآمد و ها   میها  شانه

 ی رهممان... براد  یبه زندگ  دمیتنها ام  ی دست رفته ام... برا

 !میکردن ها  ی... بچگمیها یبدبخت

 ...مقاومت نکردم نباری ملحفه را پس زد و ا دستش

  ن ی... اندازه تمام اکردمیم  هیبسته بود و با صدا گر  میها  چشم

 !ستمیکه احساسات را دفن کرده بودم، گر یم ی سال و ن کی

 نبار ی بود که در باز شد و ا  میکردن ها  هیگر  ی از صدا   احتماال

  !پا به داخل اتاق گذاشت  گرید ی پرستار

ام را از نظر   یدرهم رفت و چشمان باز شده و اشک  شی ها  اخم

 !گذراند

  ه؟یچه حال نی... ازمی آروم عز -

  ن یا  دادمیو نشانش م  شدمیبلند م  میاگر توان داشتم از جا  که

 !ستیچ  ی حال برا
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در سکوت مانده   حیو رو برگرداندم... مس  دیکش  یقیعم  نفس

زد ، تا آرامم کند! تا با    میبود! احتماال آرام بخش بود که برا

 !نکنم تی! خودم را اذزمی آرامش بخش را بهم نر میصدا

  ...یشیکم کم آروم م  -

بود  مانیهردو کرده  مس  میسکوت  بسته شد  که  در  به    حیو 

  :خم شد میسو

 ؟“بهشت” -

به    کیکردم...    نگاهش و   کیدستش  نشست  طرف صورتم 

و   دمیزد! نگاهش را د  ی شده از اشکم را کنار  سیخ  ی موها

  مان یرا درست کند تا بچه    زیامد که قرار بود او همه چ   ادمی

 ..دیایب ایدر آرامش به دن 

 !شانه ام گذاشت   ی از چشمانم آمد... سرش را رو  گر یبار د  اشک

  ؟یست یناراحت ن -

  !باال امد... چشمانش به اشک نشسته بود سرش
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  !نباشم؟ شهیمگه م -

رو  شیصدا آمدم  بود...  برداشته  که    میهم خش  برگردانم  را 

دستش به سمت چپ صورتم آمد و نگذاشت.... نگاهش کردم 

 مماس شی و لبها

  :ام شد گونه

 !ی منو ترسوند یلیخ -

لبها  یتلخ  لبخند ام بوس  میگوشه  تنم   شد...  دهیآمد و گونه 

نمانده بود دوباره به خواب بروم...   ی زیکرخت شده بود و چ

 !آمد و قطع کرد شیزنگ گوش ی صدا

  !نتتیبب خوادیمامانت م -

  کجان؟ هیبق -

  !سوال را به زبان آوردم  نیچرا ا  دانمیمکث کرد و نم یکم

  !اطنیتو ح -
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افتاده    نجایحاال که من ا  ای  کردند؟یهم داشتند دعوا م   اطی ح  در

 !بودم و بچه ام در ناکجاآباد صلح کرده بودند؟

  کرد یشکمم حرکت م  ی ها به رو  وانهیحاال که دستانم مانند د  ای

 به یبچه از دست رفته ام، از زبان غر  ی را برا  "متاسفم"و کلمه  

حاج  دهیشن حالم    یبودم،  کردم...  نگاهش  بود؟  آمده  کوتاه 

  !خوردیبهم م ...مانی... زندگشانیزندگ استیداشت از س 

 !نم یبب خوامیو نم  چکسیبگو برن... ه -

را بستم... پشت دستانم را بوسه زد و    میکرد و پلک ها  سکوت

با  ادمیباز   دستانم  که  رو  دیآمد  بنش  ی به   د یبا  ند،یشکمم 

م  یخال  ی نوازش کنم جا  عذاب وجدان  را...  اگر   گرفتمیاش 

 ...کردمینم ی عزادار  مییهفته ا زدهی بچه س ی برا

  ؟“بهشت” -

  ...باز شد  چشمانم

  زم؟یعز -
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... مامان دمیباز و بسته کردم و چهره دو زن را مقابلم د  پلک

  !صورتم گذاشت ی و دست رو  دیسرش را جلو کش

 !رم یبم یاله -

چرا نگفته   -پشت کرد!    د،یخودش د  ی تا نگاهم را رو  نیرف

   بهمون؟ ی بود

  !دادم... سرم تمام شده بود رونیب نفس

  !زمیبگو عز ی زیچ هی -

  چکس یچشمم به ه  خواهمینگفته بودم که نم  حیبه مس  مگر

 !وفتد؟یب

  :انداخت میبازو ریتخت گذاشتم و مامان دست ز ی رو ساعد

و بکنه! سر تکان داد و    صیترخ  ی بگو کارا  حی... به مس نیبرف -

  ....دور خودش د یچرخ

 !دی دیبود نم  یصندل  ی را که به رو  فش یک  یآن چشمان اشک  با
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 م؟یبر میتونیم- 

طفل  از انگار  آمد...  باال  سرش  زدنم  از    یحرف  بعد  که  بودم 

  !دوسال زبان باز کرده بودم 

  اد؟یب حی تا مس  یاستراحت کن ی خوای... مزمیآره عز -

  ...تکان دادم سر

  !نه -

چرخاندم...   ی کیپالست  در رو  زده  وحشت  و  کرد  باز  را 

  !نمیرنگ بود بب ریی شلوار کرم رنگ را که تغ خواستمینم

  ...آوردم برات  زی تم ی لباسا -

  ش ی آرام بود تا لرزش صدا  شیصدا   نباریمقتدرم ا  شهیهم  مادر

  .نرسد میبه گوش ها

  !دهیجواب نم -
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را    شی را برگرداند تا من اشک ها  شی کردم. بازهم رو  نگاهش

حواس بود که    ی. مامان بندیو اوهم حال و روز من را نب  نمینب

  :دیپرس

  ؟یک -

  !حیمس -

پوست    ی به رو  ییکردم واز ترس آنکه لکه ا  میرا به پا  شلوار

  .تنه ام نییدادم اال پا یینگاه به هرجا نمینب میپا

  کجاست؟ نیبرو بب -

برف  سر داد  کاغذ  نیتکان  دستمال  رو  ی و  به  و   ی نیب  ی را 

  ...دی چشمانش کش 

  که آوردم کو؟ یشال -

  :مادرم  ی به سو دیو چرخ ستادیا شی سرجا نیبرف

 .جا گذاشتم نیتو ماش ست،ین کی اگر تو پالست  -
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رو  مان رو  یصندل  ی به  به  دست  و  اش    ی شانیپ  ی نشست 

  :گذاشت

 ...اریپس اونم ب -

 مارستان یب  ی ها  ییرفت... دمپا  رونی تکان داد و از اتاق ب  سر

  :بلند شدم میرا به پا کردم و از جا

  کجا؟ -

آرا  نگاهش شالش    شی کردم...  و  بود  شده  پخش  چشمانش 

  .بود  شیموها ی پشت و رو به رو 

 !پنجره  شیپ -

.... اگر شی ها  یپاسخ به نگران  ی نبود برا   یبود و االن وقت  نگران

بود،   امدنمینبودم...از کنار آمدن و کنار ناز حالم بود؛ که خوب  

بود،   میدر شکمم... از زندگ   یخال  ی بودم با جا امدهیکه کنار ن

 !داشتم یداغان یکه بازهم زندگ 
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نمانده بود   زیچ   یول  دانستمیرا کنار زدم... ساعت را نم   پرده

  ...را از نظر گذراندم  یخال اطیبزند... ح  دهیسپ

 !نبود خداراشکر  نیحاظر  گریاز د ی خبر

 ؟ی درد ندار -

که نه، شکمم...    گفتم یم  دیبا  د،ی پرسیسقط بود که م  ی برا  اگر

مسئله است    نیکه مربوط به ا  ی گری د  ی تنه ام... هرجا  نییپا

 !درد ندارد   دانم،یو من نم

  !نه -

 ؟یمطمعن -

اخم ها دمیسمتش چرخ  به بود و دست ها  شی...    ش ی درهم 

اشک...   قرار یب از  شد  پر  چشمانم  بود!  شده  چالنده  درهم 

 :دستانم باال امد و گوشه چشمانم را فشردم

  !آره -

  !نکن قربونت برم هیگر -
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  ...برخاست و در آغوش گرفتم شی جا از

  ...دیببخش -

مقصر    یمگر او مقصر بود؟ مگر کس  کرد؟یم  یاو عذرخواه   چرا

 !!بود؟

 ...بوده ی نجور یقسمت ا -

نوازش شد... دستانم بال    میآمد موها  میلب ها  ی ه روب  پوزخند

 ...به موازات بدنم بودند فیتکل

 !نندیشکمم بنش ی که به رو کردند یخوب کار م  یزمان آنها

چشم دوختم و    رفتی م  رونیب  اط یکه از در ح   یآمبوالنس  به

که گوشه    ی دو مرد  ی افتاد به رو  سی و ب  صینگاهم در آن ح 

  ...بودند و هم کالم بودند ستادهیا ییا

بود که من را تکان دهد و قلبم را بلرزاند؟ بود،    ی گرید  زیچ

 م،یعظ  یجفشتان در کنار هم، بعد از غم  دنی که انطور از د

  !د ی چشمانم ترس
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*** 

 ب ی را در سطل کنار دستش انداخت و دست داخل ج  گاریس

 !بود و به سمتش رفت شی شلوار کتانش برد... نگاه او رو

  !سالم -

را از نظر    شیسر تا پا  ش،یبه سرجا  ستادهیهمانطور، ا  حیمس

  !گذراند

  ؟یکنیم  کاریچ نجایا -

  ...داد مارستانیب ی باز و بسته   ی به پنجره ها نگاه

 !متاسفم -

نترس... خبر    -و اخم درهم کرد!    ستادیا  ش یکامال روبرو  حیمس

  !درز نکرده یکی نیا

  :پلک برهم فشرد حیمس

  مارستان؟یب نیا  ی دار ضیمر -
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  !نه... ندارم -

و آشفته رفت که   یسفت شد و چشمانش عصب  حیمس  فک

برا  نامه  ج   ی دعوت  از  دست  فراز  بفرستد!    ش یها  بیدوئل 

  ...دراورد

  ...دمی شن  نیاز برف -

  !پلک برهم زد  یعصب حیمس

  .چند بار زنگ زدم به خاله جواب نداد -

جلو  را  نگاهش کش  ش،یپا  ی از  رو  دیباال  به   حیمس  ی و 

  !انداختش

برف - زدم  زنگ  شدم...  که نی نگران  بود  بد  حالش  اونقدر   ...

  !دهیخبر م  یداره به ک دینفهم

  !د یدست دور دهانش کش  حیمس

  !فراز... زنم اون باال منتظرمه نجای برو زودتر از ا -
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  !دستان فراز افتاد ریبرود که دستش گ  آمد

  !هیاتیاومدم حرف بزنم... ح -

  :دیکش  رونیانداخت و دست از دستش ب  شیبه سو  ینگاه  مین

  !ستیتر از حال و روز االن من ن یاتیح -

 !حیمس هیاتیح ی... ولستین -

پا  ی رو ب  د،ی چرخ  شی پاشنه  از    رونی نفس  قبل  فراز،  و  داد 

  :از جانب او، گفت یهرحرف

  !سفر... قبل سفر بهت بگم، بهتره رمی دارم مفردا  -

  ی ها  نیاز ماش  یکیاش را به    ه یرا عقب رفت و تک   یقدم  فراز

 .داد  مارستانیب اط ی حاظر در ح

   !ستین یفرصت مناسب دونمیم -

  !د یصورتش کش  ی کالفه دست به رو حیمس

  ...بگو زودتر فراز  -



Page 944 of 1307 

 

خون    یقدم چهره  و  داغان  اعصاب  همان  با  و  رفت  جلو  را 

  :دیکش شیاش، انگشت اشاره به سو دهیکش

اراج  ی وا - اگه  حالت  نی بد  لمیتحو  ف ی به  و   شخندی!  زد 

  !د یکش رونیب ی گر ی د ی گاریس

  !خورهی به دردت م -

شد به فراز... فندک    رهیکرد و خ   شیها  بیدست در ج  حیمس

  !گرفت گارش ی س ریز

  ه؟یگاریس نیناژ  یدونستیم -

  !در دستش زد  گاریبه س یماند و فراز پک مات

  !یندون شهیمگه م -

  :دی جلو رفت و دست به کتف فراز کوب گری د یقدم حیمس

  نه؟یحرف مهمت ا  -

  ...حی صبر کن مس -
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اتاق    حیمس پنجره  به    ی کم  الش یرفت... خ  “بهشت”نگاهش 

 !راحت بود که مادر و خواهرش کنارش نشسته اند

که   یکرد... فندک  دایخونتون پ  ی و تو  نیفندک ناژ  “بهشت” -

وقت  خواستیم ناژ  “بهشت”   یبگه  تو  برد  نینبوده،  تو   ی رو 

 !خونه

 ی گرید  یچشمان خسته فراز... پک  ی نگاهش ماند به رو  حیمس

  :لب زد حیچشمان مس رهیزد و خ  گارشیبه س

 !ازش خواستممن  -

  گار یس  ی را رو  ش ی انداختش و پاشنه پا  نیزم  ی را رو  گار یس

 ب یشد و دستش در داحل ج  زی ر  شیچشمها  حیفشرد! مس

  .شلوارش مشت

  ؟یگ ی م نارویچرا ا -

  :نگاهش کرد فراز

  ...دیکه با ییتا برسم به جا  -
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جمع   نهیس  ی شد و دستانش را رو   حیچشمان مس  رهیخ   فراز

  :کرد

  م؟ی... نبودحیمس میبود  قی باهم رفما  -

و زبان به دهان گرفت... در   "میبود"  دیزبانش آمد تا بگو  توک

  !دیچرخ یدهانش نم

... با خودم کنار اومدم تا دوباره  میبهم زده بود  “بهشت”من و   -

باهاش حرف بزنم... تا با مامان و باباش حرف بزنم، که اومدم  

 !!بغل دست تو نشسته دمیو د

  :دیصورتش کش  ی رو دست

م - نم  یدونیخودتم  ا  دونستمیمن  رابطه  از    شتریب  ییکه 

   !د یو دخترخاله دار  ییپسردا

تائ  فراز  به  داد  تکان  باز  د یسر  به  کفش  نوک  با   ی حرفش... 

 ...را  شی جلورو گاریگرفته بود س

  :باال کشاند و گفت نگاه
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نذاشت - بزنم،  باهاش حرف  بزار  پلک   حی! مسیالتماس کردم 

  !ستی قصد فراز چ  دانستیبرهم فشرد... هنوزهم نم

  ...ی و هم از دست بد “بهشت” ی دیترسیم -

 :تکان داد سر

  !کنمیدرک م -

  !فراز برو سر اصل مطلب -

وقت - زندگ  یچرا  گرفت  یتو،  ازم  زندگ   ،یمنو    تو یمن 

  !گرفتم؟ ینم

  ...د ییدندان سا ی دندان رو  حیمس

 !کرد، منم سواستفاده کردم ی کرد... لجباز  یبچگ  “بهشت” -

و    دیشلوارش مشت شد و فراز د  بی در ج  گری بار د  دستانش

  !پوزخند زد 
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که اون اول و   دونمیم  یو دوست دارم... ول“بهشت”هنوزم   -

  !توئه شیآخرش فکرش پ 

 رونیب  شیها  بی را جلو رفت و مشتش را از ج  یقدم  حیمس

 :گرفت شی وار جلو رو میتسل   شیو فراز دست ها دیکش

ش   ی کار - محروم  فرهام  مثل  توام  که  که ینکن  حرفامو   ...

 !حیمس ینیب ینم تیمن و دور و بر زندگ گهیبزنم... د

 :دیو سر جلو کش دیخند یعصب حیمس

خراب - حال  با  من  اتاقا  یکیتو    یزن    مارستانه یب  نیا   ی از 

اومد  ه،یکوفت تو  و من    ی کار مهم دار  یگیم  نجایا  ی اونوقت 

 مزخرفت؟  ی حرفا ی پا یشونیم

به چشمان خون کش  ره یگرفت و خ   ن یاز ماش  هیتک  ده یشد 

  :حیمس

  !که افتاده متاسفم یبابت اتفاق -
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را باز و بسته کرد و امد که عقب گرد کند    شیچشم ها   یعصب

  !نیرا چسباند به زم ش یفراز پاها ی که صدا

برادرخب - به   ی ر  مبهوت  نکردم!  پخش  من  رو  فرهام  و  تو 

  :و فراز گفت د ی سمتش چرخ

واقعا    “بهشت”  نم یبی... االن که مکنمیگفتم که االن درک م -

  !خوادت یم

 :ستادیاش ا  نهیبه س نهی دو قدم را جلو رفت و س فراز

 !!پخش کرد نیناژ -

و   دندیجفت چشمش چرخ   ی تمرکز به رو   یب  شیها  مردمک

را    شیاش شد... به خودش که آمد... پاها  رهیفراز در سکوت خ

  :تا دور شود که بازهم فراز نگذاشت دیکش

 !!م یدیهنوز به اصل مطلب نرس -

*** 

  :جلو آمد حیانداخت و مس  می موها ی شال را به رو ”بهشت“
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  !کنم ی... کمکش مدیشما بر -

از لباس    یخال  ک یکردم و مامان سر تکان داد... پالست  نگاهش

  :چپاند و کمر صاف کرد فشیرا در ک

  !زم یباشه عز -

  ...آمد. خوب براندازش کردم میبه سو حیکه رفت. مس مامان

  فراز اومده بود؟ -

  .با تعجب باال آمد  سرش

  !دمیاز پنجره د -

که    سر داد  ها  یعنیتکان  کفش  بود!  آمده  برا  میفراز    م یرا 

  .پوشاند و از جا برخاستم

  گفت؟یم یچ -

... چشمانش سرخ تر بود و داغان دیچرخ  میرخش به سو  مین

 !بود دایبودن از تمام وجنات صورت هو
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 ؟ یخوب -

ب  نگاهش و  به سو  یکردم  هنوز    ی حرف  برداشتم...  قدم  در 

دستگ با  رهی دستم،  نرم  که  بود  نکرده  لمس  ب  میزورا    ن یرا 

  !دمیانگشتانش گرفت. به سمتش چرخ

 مانیشانه خم شد و زل درون چشمانش... هردو  ی به رو  سرم

 !میخسته بود

  م؟ی بعدا حرف بزن -

  :تکان دادم سر

 ...می بعدا حرف بزن -

هاستادیا  م یروبرو دست  موها  شی ....  آمد!  و   شانیپر  ی باال 

 ره یکرد... خ  تشیدر اظراف صورتم را، داخل شال هدا  ختهیر

  .چشمان سرخش بودم

را که    میچه گفته سخت نبود! موها  ش یآنکه فراز برا  حدس

فرود آمد!    میشانه ها  ی رو  شی خوب مرتبشان کرد... دست ها
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نگاهش کردم... او امشب از هر طرف ضربه خورده بود و ضربه 

مانده بود هنوز... که من دلش را نداشتم تا به مرد   ی اصل کار

 .بودماش  رهیحرف خ  ی ... بمیبگو میشده روبرو رانیو

خ  یب . سرسخت  رهی حرف  با  که  بود  از    یچشمانم  را  اشک 

بود که سخت   شیگلو  بیس  رهی ... نگاهم خزدیچشمانم کنار م 

داشت   ینشست که سع  میگلو  ی و نگاهش رو  خورد یتکان م

 !بفرستد ن ییکه شده را پاآن بغض تکه ت

  :زدم   یبه چشمانش سپردم... لبخند آرام نگاه

 !من خوبم -

  !نگاهم کرد یحرف چیه یب

  ...نجایاز ا میبر -

  :چشمانم را پوشاند... چانه لرزاندم اشک،

  !اد یبدم م نجایمن از ا -
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سخت به گوش   ش یافتاد... صدا  ن ییپا  شیو دست ها  دی کش  آه

 :دی رس میها

 .زم یعز میبر -

امدم و    رونیباز کرد و من زودتر از او از آن اتاق ب  میرا برا  در

ز به  ها  ری سرم  قدم  به  نگاه  و  نداشتم   میافتاد  دوست  دادم. 

آگاه است و نگاهش ترحم    تمی که از وضع   نمی را بب   ی پرستار

مورد ها    نیصدهابار از ا  ی ... آن ها روزدانمیدارد که محال م

 !احتماال  ندیبی و م شنوندیرا م

  دم یسرم باال امد و نفس کش   م،یدیکه رس  مارستانیب  اط یح  به

 !نزند رونیو چشم چرخاندم تا اشک از چشمانم ب

 جان؟ حیمس -

نرفته بودند.... مامان را نگاه کردم و بعدش نگاه    ن یو برف  مامان

  !شده بود و متورم ز یدادم که چشمانش ر نیبه برف

 !نبود میانقدرهاهم اوضاعم وخ  من
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و    گفتیرا م  ی ز ی چ  حیمس  ی طرف را نگاه کردم... مامان برا  آن

  !آمد و سر تکان داد  مینگاه او به رو

 !خونم رمیمن م -

مس  میصدا  از نگاه    د یچرخ  میسو  حییسر  تعجب  با  مامان  و 

 ح یاز جمالتش را به مس  یاگر کالم  یانداخت به طرفم... حت

 !دانستمش یم یبودم ول  دهینشن

  :جلو امد نیبرف

  !ستشیخونه من... حداقل امشب... پاشا ن ایب -

  :رفت حیسمت مس نگاهش

 .اونجا ایتوام ب -

... کردیتمرکز ادا م  یبدجور گرفته بود... کلمات را ب  شیصدا

  :گوشم گفت ری جلو امد و ز حی! مسگفتیتکه تکه م

  !بهتره ی نجوریا -
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م  نگاهش ب  ییبال   دند یترسیکردم...  سرم  سر    ییبال  د؟یا یبه 

 میبرا یمشکل اورم؟یخودم در ب

 !بودم ستاده یمنکه سر پا ا  باشد؟

 !جاست ن یهم نیماش -

 .انداخته بود می بازو ریدست ز  حیجلوتر راه افتاد و مس نیبرف

 خونمون؟  میبر شهینم -

 ...دیکش  یآه

 !نگرانته  یلیخ  نی... برفبرمتی فردا صبح م -

شدم و از آن مکان منحوس    ریباز کرد و جاگ   می را برا  نیماش   در

 !م یدور شد

تخت خودمان کز کنم...   ی در خانه خودم باشم... رو  خواستمیم

خودم قهوه بخورم...    وانیسرم بکشم! از ل  ی خودمان را رو  ی پتو

 !بروم نیبه خانه برف خواستمیکنارم دراز بکشد... نم حیمس
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 کجاست؟ بابا  -

هم    ی و مادرم رو  نیکه پشت سرم، نگاه برف  دم یفهم  ده،یند

هم    ی را رو  میعقب را نگاه کرد و پلک ها   نهیاز آ  حیافتاد! مس

 !فشردم 

باز    میخونه! پلک ها  مشیخوب نبود، فرستاد  یلیحالش خ  -

  :شد

 دعواش شد؟ یبا حاج -

 !نگفتند ی ز ی را کردند که چ حیمس مراعات 

 :انداخت به طرفم ینگاه  مین حیمس

 !آره -

 بابا خوبه؟  -

 :فورا امد  شیصدا مامان

 !ن یخونه برف ادی... مزمیآره عز -
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م  حاال فکر  بودم... کردمیکه  هم  خودم  خانه  در  اگر   ...

ب  حیمس   خواستمینم ه  نم،ییرا  واقع  احت  چکسی در   اج ی را! 

در سرم   ی جمع و جور فکر ها  ی تنها باشم... کم  یداشتم کم

شد و پشت بندش    ادهیپ  عیسر  نیکه توقف کرد، برف   نیرا! ماش

 !مامان

روبرو  یب  مانیهردو به  باز خانه   مان،یحرکت، در سکوت  در 

رخش را نگاه   می ! آب دهان قورت دادم و ن میزل زده بود  نیبرف

 !کردم 

  !میحرف بزن میخواستیم -

اره  و چندب  دمی ... دوباره آب دهان بلعدیبه سمتم چرخ   سرش

  !پلک زدم

  ...یبعد از مهمون شبید -

گرفت تا احتماال چشم    میقفل خورد و نگاهش را از رو  دهانم

  !نم یتر شده اش را نب یکم ی ها
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 ...نه فراز ،ی از دهن من بشنو  خواستمیم -

فرستاد...   رونیبه ب  شیها  هیکرد... نفس را تکه تکه از ر  نگاهم

  .مانیهردو میسکوت کرده بود چون خسته بود

خوب   طیچون شرا  شدم،یام بازخواست نم  ی پنهان کار   ی برا

 !نبود... چون حالش خوب نبود 

  ...دونهیفرهامم م -

با آن حال گفتم که   ،یپرسش  ایبود    ی سوالش خبر  دم،ینفهم

  !داندیم

  ؟یاز ک -

پ  یلیاز خ"اگر جواب    که تر   "ها  شی وقت  بود، قطعا داغان 

  !شدیم

  :د یبه راست چرخ زبانم

وقتدونمینم - کنم  فکر  تازه   ی ...  بگم...  بهت  خواست  ازم 

  !بود دهیفهم



Page 959 of 1307 

 

راحت   نفسش پ  رونیب  یاز  و  رو  یشانیآمد  را  فرمان    ی اش 

 ی گذاشت! دستم جلو رفت و رو 

. سرش باال میدر چنته نداشتم تا بگو  یچی نشست! ه  کتفش

  :دستش گرفت نیب  امد و دستم را

 !منتظرن -

  !مهمش  ی برود دنبال کارها دمی ترسیم

  :دمیپرس  آرام

  ؟ی ایم -

  :دمیشن محکم

  ام؟ین شهیمگه م -

خانه اش   ی ... هنوز تمام پرده هامیرفت  نیطرف خانه برف  به

  !در خانه اش نبود ی بود. نور  دهیکش
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استراحت کن...   ح،یبرات گذاشتم تو اون اتاق مس  زی لباس تم -

  !ی خسته شد یلیخ

 !را از تنم دراوردم و گفتم برود تا استراحت کند  لباس

 ؟“بهشت” یخوب -

با من حرف زده بود. نگاهش کردم و لبخند    مایمستق  بالخره

 :همان مبل سه نفره اش نشستم ی زدم. رو

  !خوبم -

  :پرده ها را بکشد که نگذاشتم آمد

  !خوبه ی نجورینکش... ا -

 !کرد و آمد و کنارم نشست مکث

  د ی دادم و نگاهش کردم... چانه باال کش  هیتک  یرا به پشت   سرم

   :و چشمانش پر از اشک شد
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م - حامله  دوباره  نخور...  غصه  کوتاهیشیاصال  لبخند  از    ی! 

به مبل   هیو تک   د یباال کش   ینیآمد... ب  م یلبها  ی لحنش به رو

 داد و نگاهم 

  !و فندک کنارش گاریبه پاکت س دیچسب

  مامان کو؟ -

  !رفت حموم -

  :دیجلو رفت و مچم را چسب  دستم

  ؟یبکش گاریس ی خوایم -

  :درهم رفت شی کردم و اخم ها نگاهش

  !برات خوب باشه  کنمیفک نم -

  !در شکمم بود؟ ییا گربچه ید مگر

 !شه ینم ی زیچ -
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س  با برداشتم...  را  فندک  و  پاکت  آزادم،   رونی ب  ی گاریدست 

  یداشتم! گوش  ک یبه موز  ازیگذاشتم! ن  میلبها  نیو ب  دم یکش

را لمس کردم...   ستمیل  یاهنگ در پل  نیام را برداشتم و اول

از دست رفته! فندک را   کیمثل    کرد،ینگاهم م   ی جور  نیبرف

صدا  گاری س  ریز در  ی گرفتم!  وار  زمزمه  بزرگ    هال  خواننده 

  !شدیپخش م نیخانه برف

  باز  دمیخوابتو د م،یگل مر ی ا-

 و دلباز  نیدلنش ییایرو ی تو

  .کوتاه کردم  ییگرفتم و همان دم سرفه ا  یکام کوتاه 

  !پخش کرده نیو ناژ حیفرهام و مس  ی خبر برادر -

گرفتم و سرفه را در   ی گریماند و کام د  میمبهوت رو  نگاهش

  !میجا خفه کردم در گلو

گل مال    نیا  دی گل مال منه دست به شاخه هاش نزن  نیا -

  دی منه از گل برگاش دل بکن
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رو   گار یس  خاکستر  همانجا  اش   ییا  شه یش   زیم  ی را  خانه 

  !تکاندم

  !دمیفهم دم،ی. از اولش... شندونستمیم -

  .دیاز چشمانم چک اشک

خودشو به    خوادی چرا م  دمیبرگشته... فهم  نیچرا ناژ  دمیفهم -

  !کنه کینزد حیمس

من،   ی من، تو خونه    ی رو شونه    اری بارون و ب  ،ی ا یکه م  نباریا -

 ار ی درداتو ب

  شونه من ی بزار رو درداتو

از    ،ی نشون از باغ بهار اشک بعد  یکه خزون رفتش، ب  دیشا

  !د یچشمم چک یکیگوشه آن 

  ح،یبا مس  شیروز مونده به عروس   کیکه    شدی حدس زدم چ -

 !!خوادیگفت نم

 !خوادی که گفت نم شدیچ دونمیحدس زدم! نم فقط
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بود... نگاهش مبهوت    میکردم... نگاهش وحشت زده رو  نگاهش

   !بود

سرفه ام نگرفت... دود را از دهان    نباریگرفتم و ا  ی گرید  کام

 دستم به یکیخارج کردم و آن 

 !شکمم نشست ی رو

لجباز  یوقت - لجباز  ی دعوتش کردم خونم،    ح یبا مس  ی بود! 

م برا  خواستمیبود...  اگه  که  ن  ی بگم  منم    ی برا  ستیتو مهم 

ورود زن سابق توام به   ته،یاهم  ی! اگر فراز برات بستیمهم ن

 !رامب تهی اهم ی من ب ی خونه 

 ی گریکام د  تی اهم  یو ب  ختیشلوارم ر   میبه رو  گاریس   خاکستر

 !گرفتم

چه مرگشه...   دمیکردم فهم  دایبعدش که فندکشو تو خونم پ -

خرابتر کنه! به گوشش    حیرابطه من و مس  خوادی که م  دمیفهم
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ضربه آخرو   خواستی و م  میکنیطالقو م  ی کارا  میبود دار  دهیرس

 ...نه کامل یول دمیخودش بزنه! فهم

  !چالندم زی م ی را رو گاریزدم و س  هق

 ؟“بهشت” -

  ی گرید  گارینشان ندادم و س  ییکرده بود... توجه ا  میصدا  لزران

  !کشاندم رونیب

 دن یکش  گارینبود، اصال بگذار با س  ان یدر م  ییکه بچه ا  حاال

 !رم یهمان شب سرطان بگ

  !شد... سکوت کردم یپل  گریبار د آهنگ

 تو بارون شد  یلحظه ب کیاما  -

  زندون شد  امیخوابم، دن دمیفهم

 :آمد رونیترک خورده ام ب ی لبها  نیاز ب  دود،
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برف  نیناژ - بود  پاسکار  ن،یبدبخت  ! خواستم شدیم  ی داشت 

خودم روشنش کنم... خواستم خودم بهش بفهمونم که بکشه  

 ...کنار

خارج برام مهم نبود،    گهیآشنا شدم، د  حیکه با مس  ی موقع -

بچگ  ی زیچ از  د  یکه  بود  وقت  گهیتو سرم  نبود!    یبرام مهم 

 دم یفهم  د،یخواب  مونیتب و تاب عاشق  ی... وقتمیازدواج کرد

 !!خارج رفتن  ی برا دمیکه مهمه، هنوز مهمه، هنوز جون م

جه  اشک شدت  با  چشمانم  صدادیاز  دستان   ی همپا  می... 

 :محسوس گرفت یلرزش

... گفت نه! جنگ اعصاب میگفتم بر  حیبه مس  شی سال پ  کی -

تحر  میداشت خواستم  کارامو   کشیهرشب...  گفتم  که  کنم 

 ...کنمی ... گفت باشه! گفتم پس با فراز کارامو م کنمیم

را از    گار ی! سستمیصورتم نشست و گر  ی دو دستم به رو  هر

  :انگشتانم گرفت و گفت نیب
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 !خودتو ی سوزوند -

  :دمی نال ریهمان ز از

خراب کردم...   وی ... از همون شب همه چنیخراب کردم برف -

... یتو مال من  گهی م  ادیم  سته،ی میجلوم وا  ادی م  کردمیفکر م

 ن یبگم ا  ی... فراموش کرده بودم که وقتی بر  ییجا  ی حق ندار

نم  یزندگ وقت  گهیم  خوامی رو  که  م  یباشه...  برم،   خوامیبگم 

  ادم ی...  ستین  زوربرو... آدم    گهی اگه تو عشقمم بسوزه، م  یحت

  ی اعتقاد داره زن گرفته، طوط  حیمس  ه،یمنطق  حیرفته بود مس 

 !ادیتو قفس نگرفته... که تف تو اون منطقش ب 

 .... از اشک پوستم به سوزش افتاده بود دمیاز صورتم کش  دست

  !خراب کردم  -

  :دستانم نشست ی رو  دستش

 !م ی... بعدا حرف بزنزمیبسه عز -
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... افکار را در  شدمیم  ی خال  دی... باگفتمیم  دیکردم... با  سکوت

 مه یچجور از بحث نصف و ن  دانمیمرتب کردم... نم  یذهنم کم

که خودم آجر    یشده ام... زندگ  رانیو  یبه زندگ  دمیرس  ن،یناژ

 !به آجرش را لگد زدم

 ادم یرو بابا نذاشت خودم بکنم... مامان    ی کار  چ یه   یاز بچگ -

 دی... بابا نذاشت تجربه کنم... ترسدیبرم خر  یینداد خودم تنها

وهشت   ستیپارم کنن... حاال من ب  که یو منو ترسوند که گرگا ت

رو   نیخودم ناژ  خواستم یخودم کارامو کنم... م  خواستم ی ساله م

بگ  وخودم جل  خواستمی روشن کنم... م بدارو   یی.. جا.رمیآدم 

با مس  دیکه  م  حیاز  مگرفتمیکمک  فرهام  به    گفتم،خودم ی... 

برف داشتم  عقده  چون  خودم...  بزرگتر  فکر نی شدم  چون   !

م  کردم یم ام...  بچه  بلدم، منم   خواستمیهنوز  بدم من  نشون 

ا  تونمیم سرانجام    کهیت   یگرگ  نکهی بدون  به  کارم  کنه،  پارم 

 !برسه
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ام... هق   هیگر  ی .... صداستمیدوباره باال آمدند و گر  میها  دست

را پشت دستانم مخف ز  یهقم  مامان  طول   ادیکردم... حمام 

  نستاده یگوش وا  ی داشتم که گوشه کنار  دیبود و ام  دهیکش

داشتم    دیکه ام  داریب  ایخواب است    حیمس  دانستمیباشد... نم

ها  میصدا گوش  برف  شی به  ب  نینرسد...  را  ش ا   نهیس  هسرم 

 !گرفت

اش    نهیسر از س  افت،یکه کاهش    میکه شدم... اشک ها  آرام

! چشمانش قرمز بود! دمیصورتم کش  ی برداشتم و دست به رو

 .باز اشکش را دراورده بودم

 !بود اسیال نش،یکه خبر رسوند، به خبرچ یکس -

 حی دادم... گذاشته بودم به وقتش به مس   هیتک  یرا به پشت   سرم

نشست   یکنند... تا بفهمند با ک  ی تا دور  میبه فرهام بگو  م،یبگو

 !کنندیو برخاست م

  ؟یچرا زودتر نگفت -
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ترد  نگاهش لحنش  اشک  د یکردم...  بود   ی داشت... چشمانش 

 :دهان گذاشتم ی هنوز! دست رو 

طمعن  گذاشتم به وقتش... وقتش که گذشت... گفتم بزار م -

ناژ بزار  گفتم  گوش   نیشم...  به  برسونه  تا  کنم  روشن  رو 

که باهم رابطه دارن... برسونه    یاسی... برسونه به گوش الاسیال

ال م  یاس یبه گوش  بهش خط  زندگ  داد،یکه  داغون   ی چجور 

وقت گفتم  ال   یکنه...  گوش  فهم  اسیبه  من    آدم   دم،یبرسه 

  ک ی فرهام    گهیبکشه کنار د   یکنار...گفتم وقت   کشهیم  شه،یم

 !شهیداغون نم گهیجور د حی... مسخورهیرو نم  گهیضربه د

 :زدم  هق

هممون، فرهام و    ی... دلم به حال زندگچویخراب کردم هم -

 !سوخت که دهن بستم... که نفهم شدم حیمس

 ””بهشت““



Page 971 of 1307 

 

در اتاق را آرام باز کردم و داخل رفتم... نگاهش کردم... دراز  

چشمانش    ی بود و ساعدِ از آرنج خم شده اش به رو  دهیکش

 ز یخ  میچشمانش برداشت و ن  ی بود. جلو رفتم و دست از رو

 :شد

 ؟ یخوب -

ب  ابدا نبودم!  کش  یخوب  عقب  تنها  و  رفتم  جلو  و    د یحرف 

کش دراز  رو  دمیکنارش  به  سر  دست    شی بازو  ی و  گذاشتم! 

 !دمی که دور بدنم حلقه شد، پلک برهم کوب گرشید

  :را نرم تر تکرار کرد سوالش

  زم؟ یعز یخوب -

  :جواب دادم نبار یا

  !خوبم -
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م  طمیشرا  مراعات  نم  کردیرا  باز  زبان  فکر    کردی که  من  و 

  ش ی دایو پ  نمیبب   میاو در زندگ  یبه باشعور  ی که مرد  کردمینم

 !کنم! محال بود 

چانه ام انداخت و سر باال گرفتم.   ریدست ز  میضعف صدا  از

درهم    شینگاهش کردم و نگاهش را در صورتم گرداند. اخم ها

 !هم داشت ینگران ،ی بود و نگاهش عالوه بر خستگ

  ؟ی دار ازیبه دکتر ن -

  !دیدر چشمانم جوش اشک

  :تکان دادم و تکرار کردم سر

 !خوبم -

شد! نگاهش   زی خ  میآرنجش ن  ی و رو دیسرم کش ری از ز دست

را به دور بدنش انداختم تا مبادا از    گرمینگران بود و دست د

  !برود و ترکم کند  نییتخت پا

  ؟ی درد دار زدلم؟ی عز یکنیم ه یپس چرا گر -
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تکرار کردم!    رلبیکرده بود، ز  ممیرا که تقد  یگرم   "دلم  ز یعز"

 !جفتمان میمهربان تر شده بود

  ...گفته که خوبم... درد ندارم  -

تکان  ش یپ   ش یگلو  بیس رو  یچشمانم  از  نگاهش  و    ی خورد 

 !شد  دهیتنه ام، به چشمانم کش  نییشکمم و پا

نشست و مطابقش من بلند شدم. با نگاه دنبالم کرد و    کامل

را در آغوش گرفتم. ضعف داشتم... شکم درد داشتم    میبازوها

! در بالکن را باز کردم و پا قایعم  دادیاز درون ازارم م  ی زی و چ

 !صبح شده بود گرینه پا داخلش گذاشتم... د بره

را در آغوش   میو محکم تر بازوها   دمیرا شن  شی قدم ها ی صدا

که با   یو لعنت فرستادم به زندگ  عدمی... آب دهان بلدمیکش

 !حال و روز افتاده بود نیدستان خودم به ا

  .برو داخل استراحت کن  -

  :نکردم و گفتم نگاهش
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 !می حرف بزن دیبا -

  :دیکالفه اش به گوشم رس  ی داد و صدا  رونیب  ق ی را عم  نفسش

  !االن نه ی... ولمیزن یحرف م -

و نگاهم را    دمی خودم را کنار کش   دیرس  میکه به بازو  دستش

  !کجاست، جدا نکردم دانستمیکه نم ییاز نقطه ا

  !م یاالن حرف بزن خوامیم -

و چشمانش    دیبه صورتش کش   ی که دست  دمیگوشه چشم د  از

  .را محکم برهم فشرد

  .دونستمیم -

خودآزار  نگاهش م   ی کردم...  که  از    خواستمیداشتم  را  نفرت 

  .چشمانش بخوانم

  و؟یچ -
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اذ  ی ها  رگه چشمانش  درون  رو کردیم  تمیسرخ  زبان    ی . 

 :گفتم فیو ضع  دیکش شیلبها

  !که فراز برات گفته یهرچ -

فهم   دونستم یم اول... خودم  نکاش کردم در  ... خوب ک دمیاز 

ند نفرت  و  حدمینگاهش  و   میتماشا  رانی ...  شکست  و  کرد 

  !دم یرا در نگاهش د ی ناباور

  از کجا؟ -

 !دیرس  میبه گوش ها شهیدورگه تر از هم  شیصدا

  شو یتماس تلفن  ره،یبگ  ی زیاومده بود خونتون تا از فرهام چ -

ناژ  دمیشن شننی با  ال  دمی...  ناژ   اسیکه  م  نیبا  ! زد یحرف 

  !درست کنه هیخواسته برات حاش نیکه از ناژ دمیفهم

  ...دادمیم لشیو تحو  کردمیهم م   فیوار رد وانهیرا د کلمات

  ؟یچرا نگفت -

  !شکسته بودو چشمانش سرخ تر شیصدا
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ب  اشک چشمانم  و  د یجه  رونیاز  کردم  خفه  را  هقم  هق   ...

 فشردم  شتریرا با دستانم ب میبازوها

  !مطمعن بشم خواستمیم - 

رکب نخورده بود؟!   یاز ک  گرید  حیشده نگاهم کرد... مس  رانیو

 .نکردم می هق هق ها ی پوشاندن صدا ی برا  یتالش گرید

  :را به سمتش رفتم یقدم

  ...میدیو د ن یرستوران و ناژ  میرفت یوقت -

. سکوت کردم دی کش   میموها  نی را به من کرد و پنجه ب  پشت

توجه به نگاهش، به صورت سرخ شده    ی. بستادمیا  شیو جلورو

 :اش گفتم

مطمعن بشم   شهی م  دمیگوش کن به من... همون شب فهم -

که به اسم   دمیو د  دمی هارو د  ییرزرو  ستیل  یو بهت بگم! وقت

نشون بده، مطمعن   ی اومده که خود  نیثبت شده و ناژ  اسیال

 ...شدم
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 رون یو رگ ب  دی پلک برهم کوب  یکالمم قطع شد وقت  دوباره

افراد    میالزم نبود تا بگو  گریچشمانم نشست. د  شیزده اش پ 

ال به  را  ناژ  اسی آنجا آمارمان  تا  را بفرستد سر    ن یداده بودند 

نبود بگو  گرینشان بدهد... د  ی و خود   زمانیم   اس یال  میالزم 

برا  نیناژ بود  ن  ی را خواسته  و  بود    نیاژاهداف خودش  امده 

  !حیمس ی برا

ا  انیم  ن یا  ی زیچ  کی و  نبود  هم    یرا حت  نیدرست  خودم 

 !دانستمینم

  ح؟یمس 

  :گرفت و خفه گفت میبه بازو ها  دست

  ؟یچرا نگفت -

  !... نشدمونیافتاد وسط زندگ زی چ کی تا اومدم بگم  -

  نیبا ا  یشد و من مشکل  شتر یب   میبازو  ی دستانش به رو  فشار

  !نوع خشم نداشتم ابدا
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دِ   ؟یبگ  ی چرا دهن باز نکرد  ؟“بهشت”   یقبل تر چرا نگفت -

  به من که حواسم باشه از پشت نخورم؟ یچرا نگفت

کردند و زانوهام به    دایچانه ام راه پ  ریاز چشمانم به ز  اشک

  :افتادند یلرزش م

خودم درست کنم...   خواستمیکنم... م  رتیدرگ  خواستمینم -

  !جبران کنم 

را    شی اداد و صد  میبه بازوها  یگشاد شد و تکان   شی ها  چشم

  :بلند کرد میبرا یکم

درست شد   یچ  ؟یگیم  یچ  یفهم یم  “بهشت”  ؟یدرست کن -

  االن؟

 :به بدنم داد گر ید یکردم و او تکان سکوت

من و فرهام   ی کنم؟ خبر برادر  کاریچ   دیبا  گهیمن د  “بهشت” -

از فهم ا  وفته یمن م  دن یقبل  اون و م   نیدست  کار   فهممیو 

پا  اسیال بکشونه  منو  تا  منییبوده  و    نیناژ  اسیال  فهممی... 
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خراب    مویدرست کنه، تا زندگ  هیفرستاده وسط تا واسم حاش 

و    دونسته یزنم م  فهممیکه هست بکنه و اخرشم م  ینی تر از ا

 نگفته؟  یچیه

ب  ادیفر  از شدت  با  اشک  و  بستم  چشم  از   ی شتریآخرش 

  :خت یچشمانم ر

  ...دیببخش -

  :دیکش اد یام آتشش زد که فر زمزمه

 !!؟“بهشت”ببخشم  ویچ -

باز کردم و نگاهش کردم... زبان به دهان گرفته بودم...   چشم

چ و  بودم  شده  زندگ  ی زی الل  چون  بودم  نرمال   مانینگفته 

شد... گذشته   دا یفرهام مادرش پ   م،ینبود... چون تا آمدم بگو

پ   مان یبرا  یحاج اش  کله  و  سر  ام  بچه  شد...  شد...   دایرو 

دوشش    ی از رو  ی خودم درستش کنم... خودم بار  خواستمیم
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مطمعن شوم و زبان باز کنم و خراب نکنم   خواستمیبردارم... م

 !منطقم از چه بود  دانمیرا که گند زدم... نم  گرشید  ی باور ها

  اس؟ کهیفرازم با اون مرت یدونستیم -

  :کردم و تکانم داد نگاهش

  ؟یدونستی، م“بهشت”باتوام  -

  !دمیفهم دم،یفندکو که د -

 ی! قدمم؟یبگو  ی را چجور  یکی   نیکرد... منتظر بود... ا  نگاهم

نمانده   ی زیزده گردنِ سرخش را که چ  رونیعقب رفتم و رگ ب

  .بود بترکد نگاه کردم 

بود اون موقع...    ی کار  نی... بدون نگدمیبار دست فراز د  هی -

 !آورده براش یاز دب اسیاز کجا، گفت ال دمیپرس  یوقت

نم  دانمیم م  دانمیو  در سرش چرخ  ... دستش خوردی که چه 

را خراب کرده بودم... رفاقت    زیرا ول کرد... من همه چ   میبازوها

را با فراز را خراب کرده بودم، چون از   حی، فرهام ، مس  اسیال
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را خراب کردم، چون   حیمس  یزندگرفتم!    حیفراز به سمت مس

عقب رفت  ی! قدمتمبار دهان بس کی باز زبان باز کردم و  کی

بالکن داد...   ی اش را به نرده ها   هینشست و تک  نیزم  ی و به رو

ب را ال  دی کش  شیموها   نیپنجه  قلبم  از    ی و  منگنه گذاشتن 

  :دمی زانو زدم و نال  شیپا شیحال و روزش. پ 

 .خوامی معذرت م -

  :را گرفتم و عاجز تکانش دادم شیکرد و بازو نگاهم

 ح؟یمس -

امد.. تکانش    میاز سمتش به سو  ی و نه نگاه  دمی جواب شن  نه

 :دادم و ضجه زدم

محیمس - کن...  نگاهم  شرا  دونمی...  بخدا  کردم...    طیخراب 

 ...یچی ه دم،ی فهمینم یچینبود... ه ینرمال

  !دهانش نشست و نگاهم کرد ی رو گرش ید دست



Page 982 of 1307 

 

بهم    شیدهانش برداشت... موها  ی زدم و دست از رو  شیصدا

بود و چشمانش کاسه خون    ختهی اش ر  یشانیپ   ی به رو  ختهیر

 :لب زد  میبه چشم ها  رهی گشت و خ  میبود... نگاهش داغان رو

 ؟یمنو داغون کن نقدریا یچطور تونست  -

نگاهش کردم و قلبم را تکه تکه    رانیح  ییا  هیماندم... ثان  مات

گردنم شل شد   ی کردند و سوزن داخلش فرو کردند... مهره ها

  ه یگر  ی از دستم خارج شد که صدا  میافتاد... صدا  ری و سرم به ز

  ...دی چی در بالکن خانه خواهرم آنچنان بلند پ میها

 ””بهشت““

کش  زانو بغل  پدمیدر  و  کردم  حلقه  دورشان  دست   ی شانی... 

از خدا طلب مرگ    د یبا  کردمی زانو گذاشتم... احساس م  ی رو

بچه ام را...    شتر،ی ب  یکم  ایو چهار ساعت و    ستیکنم... در ب

را باخته بودم...    حی را... مس  میشده ام را... زندگ  می رابطه تازه ترم

 !را خراب کرده بودم زی همه چ
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ام محکتر فشرده شد... دندان    یشانی در بالکن آمد... پ  ی صدا

 !شد و حلقه دستانم محکتر شد دهییهم سا  ی را رو میها

  ؟“بهشت” -

  .لرزانش وادارم کرد تا سر بلند کنم  ی صدا

 !سرخ بود شی ها چشم

  !یسرد نشست نیرو زم ستی... خوب نزدلمیداخل عز ایب -

و دست    دیکش  یقیبه پشت سرش... نفس عم  دمیکش   سرک

  :انداخت میبازو ریز

  ...رفتش حیمس -

  .... نگاهش نگران بوددمیچرخ  شیسو به

  کجا رفت؟ -

ترس  از نه  ام  زده  ماند! شرا  دیحالت صاعقه  مبهوت  نه   ط یو 

  .آمد  یبر م دنشیاز پس فهم یناطق وانینرمال نبود و هر ح
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  ...دونمینم -

  !زنوانم شل شد ت،ینس میگوش ها ریاش که ز  زمزمه

  نگفت؟ -

  .شد شتریب  میانگشتانش به دور بازو فشار

  !نگفت -

  مامان؟ -

و پرده را  دیبرهم فشرد و داخل اتاق کشاندم... در را کوب پلک

  !بود... تند بود ی! حرکاتش عصبدیکش

دست به سرش   ادیز  نجاهمی... تا ادنتید  ادیب  خوادیبابات م -

  !کردم 

 ر یرا د  شی ماندم... حرف ها نیحرکت، وسط اتاق خانه برف  یب

 .کردم یم  لیو تحل  هیتجز
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رودیچرخ   میسو  به به  دست  و  آمد  جلو  ها  ی ...   م یشانه 

  :گذاشت

  !ی زود سرپا شد  -

  روحم؟ ای گفتیرا م  جسمم

 !ستیاصال خوب ن نیا -

...  کلمات را در  دمیکش  م یلب ها  ی چشمانش، زبان رو  ره یخ

  :و دهان باز کردم  دمیذهنم چ 

  کجاست؟ میگوش -

  اد یهم ز  نباریشد. فشار دستانش ا  کیابروانش بهم نزد  یکم

  !شد

 ح؟یبه مس یزنگ بزن -

  ...سر تکان دادم نیی... به باال و پاختیاز چشمانم ر اشک

  !آره -
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  ی به جلو آمد. دستش از رو  یداد و قدم  رونیب  ق ی را عم  نفسش

  :صورتم نشست ی شانه ام کنده شد و به رو

  !بزار تنها باشه -

پ   م،یگلو  بیس نه غرور  ش یمحکم  تکان خورد!   ی چشمانش 

! هق هق ام را خفه کردم... گرید  یتی مانده بود و نه شخص  میبرا

کردم کالمم محکم   یسر باال گرفتم و چشم گشاد کردم و سع

  :میبگو خواستمیم یباشد، شکست نداشته باشد وقت 

 خودش گفت؟ -

کرد و نگاهش هم اخم کرد... سرم همچنان باال بود و    تعلل

سخت    تمی حفظ شخص  ی تالشم را برا  ن یام جلو بود. آخر  نهیس

 !به کار گرفته بودم

را عقب رفت. دستش از   یداد و قدم  رونیرا تکه تکه ب  نفسش

  !تخت نشست ی شانه و صورتم کنده شد و به رو ی رو

 !و نگرفت گرفتیسر باال م دی با ندیآنکه من را بب ی برا
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 !دمیحرفاتو با خواهرت شن -

... از کدام حرف ها  دیگو  یچه م  دمیتا فهم  دیطول کش  یکم

و بعدش صاقعه به تنم زد! به   دی طول کش  ی! کمزندی حرف م

 !زد کلمیه

  رون یماند و چشمانم کم مانده بود از حدقه ب  دهیخم  میها  شانه

  .بزند

رو  سرش دستش  و  آمد  خ  ی بااال  نشست...   یسیدهانش 

 !کرد رانمیچشمانش ح 

 کردم؟  تیترب ی نجوریمن تورو ا -

چرخ  در نگاهم  شد.  باز  با شدت  برفدیاتاق  نگاهش    نی...  تا 

 د یمامان و احتماال رنگ زردم را د سیافتاد. تا نگاه خ مانیرو

 ...در را کامل باز کرد و داخل آمد

 :چرخاند نمانی نگاه ب نگران

  شده؟ یچ -
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عج  لفیبالتک  میها  دست و  بودند  مانده  بدنم    ل ی م   بیکنار 

  !خودم حلقه شوند ی داشتند تا به دور گلو

  ن؟ی شده برف یچ -

 !و منگ من را بعد مامان را نگاه کرد جیگ

 ش ی و منگ من را بعد مامان را نگاه کرد.  مامان از جا  جیگ

  :دیتوپ  شیبرخاست و به رو

تو   ی اومد  ینشکلیشده که ا  یگفتم؟ گفتم چ   یچ  ی دیشن -

  اتاق؟

  !ثابت ماند  میو منگش نگران شد و رو جیگ نگاه

  !بابا اومد -

شدن در خانه! مامان دست    دهیاش مصادف شد با کوب  جمله

  :گذاشت نیپشت برف

  !میا یبابات، بگو االن م شی برو پ -
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 داد یکنده شد و همانطور که مامان هولش م  م یاز رو  نگاهش

 :دیپرس

  ن؟یاینم -

  :دمیمامان را شن فیضع ی از آنکه در بسته شود صدا  قبل

  !بدم  حیرو دوبار برات توض ی زیهر چ  تونمینم -

تخت   ی که رو  یمن  ی که بسته شد به سمتم آمد... به رو  در

 ی کرد و دست رو   ینشسته بودم خم شد. خوب صورتم را وارس

  :دیکش میاشکها

صورتت   - به  نم  ی آب  هیپاشو  چ   خوامیبزن...  بابات    ی ز یفعال 

  !بفهمه

  داره؟  یتی مگه اهم -

خانه   نیدر ا  ی بودند و اصل کار   دهیواقع نداشت... همه فهم  در

  !نبود

  .از دست دادن نداشتم من ی برا  ی زیچ  گرید
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  !آره... داره  -

 .نشاند میاش، سرجا یمحکم و عصب لحن

  :را گرفت و به سمت در گوشه اتاق کشاندم م یبازو ریز  دوبار

رو درست نکرده تا حاال   ی کردن کار  هیبرو صورتتو بشور... گر -

  !که از اول وقت چشمت خشک نشده

! مشتم را  مینداشتم تا بگو  ی زی چ  خوردی اگر در سرم هم م  من

جواب گو    دنی... مشت آب پاش دمیپر کردم و در صورت پاش

 ...آب گرفتم ری ش رینبود!سر خم کردم و ز

که آمدم حوله به سمتم گرفته شد... نگاهش با تاسف    رونیب

و خودم    دمیصورتم کش  ی افتاد! حوله را رو  سمیخ  ی به موها

بار    ی آوردم... نگاهش برا  رونی را از اتاق و بالکن منحوسش ب

  .نشست  میبه رو  یهزارم با نگران

  باباجان؟ یخوب -

  :داد یپا انداخت و سرش را تاب ی پا رو نیبرف
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  قهه یساعته که هر دق  می!  نشهی م  میداره حسود  گهی... دییا -

 !شهی م دهی خانوم داره پرس نیحال ا

هم باعث نشد نگاه   نیبرف  یلودگ  یکنارش نشست و حت  مامان

  !برداشته شود میبابا از رو

  کجاست؟ حیمس -

 ...مامان بود مخاطبش

  !گریدست گرفت و پرتقال را به دست د  کیچاقو را به    مامان

  !کار داشت رونیرفت ب -

از علت غ  یتیبابا تنها نارضا  سکوت  ی او... نگاهم رو  ابیبود 

  !تا ظهر نمانده بود ی زیساعت گشت... چ

  مهم تر از زنش داشته؟ ی کار -

ا  میها  چشم رو  ییلحظه  به  ترس  با  و  شد  مامان   ی گشاد 

  :گرفت میرد و خونسرد پر پرتقال را به سونشست. نگاهم ک
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  !می جمع بود که ما هست  الش یخ -

شانه ام را  ی مزاحم رو ی کارش واجب بوده که رفته. مو حتما

جا به جا شدم و پر پرتقال را در دهان    میکنار زدم و در جا

 !گذاشتم

برخاست و   شیام جمع شد! بابا از جا  افهیمزه زهرمارش ق  از

  :نگاهم کرد

  !دراز بکش باباجون -

چشم و    شیکه برا  دمید  یرچشمیو ز  دینگاهش قد کش  مامان

  !ابرو آمد

 !د ینیمن خوبم... بش -

...  دی نداشته اش کش  ش یرا دور شد و دست به ر  یقدم  کالفه

فهم نبود  مس  دنیاصال سخت  از  بابا  اش   ح یآنکه  خانواده  و 

بابا شکار بود چون بود دخترش چقدر   دهینفهم  شکار است! 
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شن چون  بود  خونسرد  مامان  و  است  کرده  و    دهیخراب  بود 

 !دانستیم

  ...ی پر -

  :برخاست ش ینگذاشت حرفش تمام شود که از جا مامان

 !امیم -

برف  دور د  نیکه شدند،  پرتقال  گرفت. سر   ی گریپر  به سوم 

  !"خواهمینم " یعنی تکان دادم که 

  کجا رفت؟ حی مس یدونینم -

غمگ   ی حالت  ابروانش چشمانش  و  رو   ن یگرفت  کالفه  شد. 

  !دم یصورتم کش ی برگرداندم و دست به رو

  !نه... نگفت -

که مطمعن    یو وقت   دیبه اطراف کش  یکردم و سرک  نگاهش

کس ها   ستین  یشد  حرف  تو  شیتا  را  سرش  بشنود،   ی را 

  :آورد و گفت  نییرا پا  شیصورتم آورد. صدا
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ا  باخانومیز - فرهام صدبار  ق  نجایو  زدن!  درهم    افهیزنگ  ام 

  .رفت

ب - گفت که حق ندارن پاشونو بزارن   یزبون  یمامان با زبون 

 !!نجا یا

گفت که حق ندارن پاشونو بزارن   یزبون  یمامان با زبون ب - 

  !نجا یا

  !دهیمامان فهم- 

بود که من را هم تکان داد...   یکه خورد آنقدر ناگهان  یتکان

  .حس در چشمانش بود نی چشمانش گشاد شد و ترس اول 

  از کجا؟ -

  :را در دهان گذاشتم و مزه اش کردم پرتقال 

  ...من به تو ی از حرفا -

  .برخاستم میقورتش دادم و از جا دهینجو
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  کجا؟ -

 :نشست میگلو ی به رو دستم

 .حیزنگ بزنم به مس -

به امدیناز جانبش    ییصدا بردم  آرام بستم و هجوم  را  ... در 

پاسخ را بدرک فرستادم و   یب  ی ام... تماس ها  یسمت گوش

 یرا لمس کردم... دفعه اول که جواب نگرفتم، برا   حیاسم مس

قرار تکان خوردم و عرض و طول اتاق    یدوم تالشم را کردم... ب

 !ماند  سخپا یرفتم... تماس سوم هم ب  میرا با قدم ها

  "کردند که  پیتا   شی و دستانم شتاب زده برا  ستادمیا  میجا  سر

 ."میزنی حرف م "که  "اشتباه کرده ام"که  "برگردد

  .نگرفتم یماندم و جواب منتظر

شتاب گرفتند و دوباره تماس    م یافتاده بودم... قدم ها  هیگر  به

ا و  رو  یگوش  نباریگرفتم  را  پلک    میاش  بود.  کرده  خاموش 

منقطع از   میانگشتانم فشردم... نفس ها ن یرا ب  یبستم و گوش
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  ی لحظات   نیآخر  گرید  نیا  خواستمیآمد و م  یم  رونیام ب  نهیس

 !کنمیحرام م ژنی باشد که اکس

 ””بهشت““

  ی قی... چشم بستم و نفس عمدمیباال کش   میگلو  ر یرا تا ز  ملحفه

  کردم یام به سمت در رفت... تالش م  ی... نگاهم از گوشدمیکش

نم و  باشم    ز ی تظاهر کنم همه چ   کردم ی... تالش مشدیخوب 

نم بابا تالش مشدیخوب است و  باال نرود و   شیصدا   کرد ی... 

م مخوریشکست  تالش  مامان  جوا  کردی...  را    بخونسرد  بابا 

 !رفتی باال م شیصدا  یبدهد و گاه

 ؟ یخوب -

سر تکان دادم و در را پشت سرش بست... نگاهش    نیبرف  ی برا

  !نگران بود

  ؟ی شنویم -

  !داشت اط یاحت سوالش
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  !آره -

جلورو  م یتماشا  نگران را  دستش  در  آب  و  قرص  و   م یکرد 

  :گرفت

  اد؟ینم حیمس -

  :برخاستم از

  !دونمینم -

  ن یکه چرا همسرم در ا  د یرسی بابا به آن م  ی صحبت ها   تمام

شرا  طیشرا کردم  پنهان  چرا  است...  کرده  مزخرف   طیترکم 

  .خانواده همسرم را! قرص را در دهان انداختم

  اد؟یم یپاشا ک -

ل  کنارم تا  دراز کرد  و دست  ب  وانینشست  از  انگشتان    نیرا 

  :فشرده ام نجات دهد

  !فردا صبح -
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  .ن یفکر کردم برف یلیخ -

  .برگشت میسو ی فور سرش

  !کردمیو ترس درون چشمانش را درک نم ینگران

  !خب؟؟ -

  !!دیدی م  ریپذ بیلرزانش را هم! چقدر مرا آس ی صدا

 یعذرخواه  یچ  قایو به خاطر دق  یاز ک  دیبا  دونم ینم  گهید -

 !کنم

در از    ی که صدا  دمش ید  هیگرفت و آماده گر  یحالت  ابروانش 

 !بزند رونی ام ب  نهینماند تا از س ی زیجا پراندم! قلبم چ

  !“بهشت” سایوا -

  :بکشم و کنارم زد ن ییرا پا رهی دستگ  نگذاشت

 !ادیباشه... بزار خودش ب حیاگه مس -
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آمده را   ی حضور بابا بود! سر تکان دادم... قدم ها  ی برا  احتماال

 !تخت نشستم ی عقب رفتم و رو 

صدا  زیت  گوش و  شن  ی کردم  را  اش  صدادمیدورگه   ی . 

خش    ش ی. صدادمیترک من را شن   از بابا به خاطر  شی عذرخواه

  !گفتیکه داشت از کار واجبش م  دم یدارش را شن 

 ان یامد و قامتش نما  نییپا  گرهی که دست  دیطول نکش  ی زیچ

 .شد

کردم.در را بست و به سمتم   می تماشا  صیجا برخاستم و حر  از

ا تماشا  ستادهیبرگشت...  همانجا  در    میبه  زدم  زل  و  کرد 

 !دینگاهش. چانه لرزاندم و نگاه دزد

پاره   قهیاش و    ی را که دراورد نگاهم به گردن زخم  پالتواش

 !شده اش افتاد
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 میحرف به سو  یاش گرفتم. ب   قهیجلو رفتم و دست به    رانیح

که نگاهم    اوردمیکرد. غم نگاهش را تاب ن  میو تماشا   د یچرخ

 :اش کردم قهیرا معطوق 

  شده؟ یچ -

  :دمیرا شن  شیصدا یسرسخت چیه یب

 !دعوا کردم  -

  :اش مشت شد قهیبه دور  انگشتانم

  ؟یبا ک -

  :کرد و سر بلند کردم مکث

  ؟یبا ک -

 !ام شد رهیکردم و بازم در سکوت خ  تکرار

 :را گفتم  حدسم

 اس؟ یبا ال -
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 :دمیشن آرام

 !آره -

پنهان کردم.   میرا پشت لبها  شدی که داشت گفته م  "یییه"

تمرکز نشده بودند و   یب  شیترسان نگاهش کردم. مردمک ها

 .چهره اش برخالف من آرام بود

  ؟ی دادیچرا جوابمو نم -

  !روان نشود  میرا به کار رگفته بودم تا اشک ها تالشم

  :کرد و تکانش دادم می حرف تماشا یب

  !نگران شدم یلینگران شدم... خ -

اش   یشانیپ  ی که رو   یشانیپر  ی کج کرد و موها  یرا کم  سرش

  :افتاد، حواسم را پرت کرد

  ؟ینگران چ -
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قرار لب    یاش نشست. ب  نهیس  ی دستم باال آمد و رو  یکی  آن

  :زدم

  !تو -

شانه   ی لحظه نگاهم کرد و در آخر سرش خم شد و رو  چند

  ...ام نشست

 .“بهشت”خستم  یلیمن خ -

مرد کرده ام، قلبم را    نیکه با ا  ی گرفته اش، از کار  ی صدا  از

او   ی ال دستان  و  شد  حلقه  دور  دستانم  گذاشتند!  منگنه 

 ن یتسک  ی برا  ی ز ی به موازات بدنش بودند.  آمدم چ  فیبالتکل

  ی و نگاهم بند سرخ  دی که خودش را عقب کش  میدردش بگو

و گونه اش را نوازش کردم...   دمیگونه اش شد. دست جلو کش

  .ام بود رهی خ یعکس العمل چیه یب ،یحرف چیه یب

 :لب زدم آرام

  .شهیکبود م -
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 .ضرب شصت فرهامه -

از حنجره ام    ییشد. صدا  دهیبا تعجب به چشمانش کش  نگاهم

  !کج شد. خسته بود گر ید یخارج شد و سرش سمت

 !چشمانش و از حاالتش مشخص بود از

عقب رفت و   یراندم با فرهام داشتم. قدم   هی  اس،یبعد از ال  -

دستشو سمت  و   ییبه  رفتم  دنبالش  رفت...  اتاق  در  حاظر 

  .د یآب به صورتش پاش یمشت

 د؟ی چرا دعوا کرد -

نخواهم گرفت...   یجواب  دمیو فهم  دیصورتش کش   ی رو  حوله

نشست...   شیتخت برداشت و رو  ی را آرام به سو  شیقدم ها

... تمام  کردمیم  شیبودم و تماشا  دهستایا  میحرکت سرجا  یب

کنار را  را... حوله  ز  ی حرکاتش  به  و   ر یانداخت، سر  انداخت 

و نگاه من ماند به گردن هنوز سرخ    شی شد به رو به رو  ره یخ

 !مانده اش
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  ح؟یمس -

  ری از حنجره باال امده بود... سرش با تاخ  اریاخت  یاسم، ب  نیا

  !باال امد

 .را جلو بروم  یکاسه چشمانش خون بود باعث شد قدم انکه

برا  ی زی آمد چه چ  ینم  ادمیتکان داد و    سر بود   ش یرا قرار 

  !کنم ی جمله بند

  ؟“بهشت”بله  -

  !را جلو رفتم  گرید  یدهان قورت دادم و قدم آب

  ؟ی هم حرف زد نیبا ناژ -

جمع شد و انقباض   یکم  ش یصورتم. اخم ها  ی کرد به رو   مکث

برخاست.. نگاهم گشاد   شی راس نگاهم ماند! از جا  ر یفکش در ت 

  ...ماند شی عقب رفتم! مبهوت سر جا یقدم  نباریشد و ا

  :کردم یآرامش را وحش نگاه
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 !؟یترس یم یاز چ -

که در    ی ... جز از خودم! جز از افکاردمی ترسینم  ی زی از چ  من

 !ندیایزودتر به دهانم ب  خواستندی و م  شدندیم  ن ییسرم باال و پا

  :دادم و سر تکان دادم  رونیرا ب نفسم

  !یچی از ه -

  !شتابان عقب رفتم یجلو آمد و قدم گرید یقدم

 ؟“بهشت” چته  -

در    ی خوردم. نگاهم با اضطراب به سو  یتکان  شی باال  ی صدا  از

برگشت. اشک را پشت پلکانم نگه داشتم و خوب    ش یرفت و رو

مانده بود...   شتریب  یکم  ششیکردم... ته ر  ی صورتش را واکاو

تر... فکش انقباض داشت و    یچشمانش سرخ تر بود و وحشت 

پلک   کمبود که در نظرم ماند و مح  ی زیچ  نیرگ گردنش، آخر

  !برهم فشردم

  ؟“بهشت” -
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  ی رو  یبود چشم باز کردم... حاال کم شیکه در صدا ی تشر از

  !حاالتم تمرکز داشتم

  ه؟یچ -

و محکم   میصدا آمد  قدم شتابان جلو  بود. دو  بدجور گرفته 

را محکم در بند انگشتانش گرفت    می. بازوهاستادمیا  میسرجا

  :و تکانم داد

  ؟یترس یم یاز چ -

 ...کالمش افتاد نیب یمکث

و پلک    دم یچشمانش د  که درهم رفت و درد را در  شی ها  اخم

  :بستم باز

  از من؟ -

  :شدت سر تکان داد با

 !نه -
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 !نیمنو بب -

رو  نگاهش نگاهش  لرزاندم...  و چانه  و    ی کردم  ماند  ام  چانه 

ام بلند شد    نهی شد... نفسم آرام از س  دهیدوباره به چشمانم کش

نم جذاب  دانم یو  چه  نظرش  در  لرزانم  که    یت یچانه  داشت 

و    دیلرز  شتری! بشدیچانه ام کنده نم   ی از رو  ندفعه ینگاهش ا

اشک    نشستچانه ام    ی که رو  ش یسرش خم شد... لبها  حیمس

نافرمان ها  یها  اشک  رو  ی کردند...  نفهم  ام    ی زبان  گونه 

 !ختندیر

که   یحرکت بودند و فکر کردم چطور بعد از ضربات  یب  ش یلبها

 !بوسدیمرد وارد کرده ام بازهم چانه لرزانم را م  نیبه ا

را چنگ زدم و    ش یچانه ام نشست، موها  ی که رو  زشیر  بوسه

در نگاه نه چندان  سمی... چشمان خدیسرش را آرام عقب کش

 !آرامش زل زد

  :کندم... قلبم را فشردن تا گفتم جان
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 !می... حرف بزندیبا -

قدم  یتکان  شیگلو  بیس و  رفتم  یخورد  روعقب  دست    ی ! 

حالم رو    یآمد تا کم  یگذاشتم و فشردمش... نفس نم  میگلو

 !به راه شود

و عصب   چند داد  تکان  شلوارش   بیدست داخل ج  یبار سر 

  :برد

  هست؟ ی زی بازم چ -

اش گذاشتم تا در آغوش    نهیس  ی هق هم درآمد و دست رو  هق

  !دم یرینگ

  ...در مورد خودمون -

  ...“بهشت” -

سر تکان دادم و   وانهیبود و مثل د  شی در عمق صدا  یکالفگ

  :تکرار کردم

  .می حرف بزن دیبا -
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  !دی کش شی موها نیرا بست و پنجه ب شیچشم ها  یعصب

 .می حرف بزن دیبا -

را    شیآن چشم ها  کیترش کرد که به    یجمله ام عصب  تکرار

مثل   نبار یا  ؟یدر مورد چ  -: دی صورتم کش  ی باز کرد و سر تو 

  دن یشن  یامادگ  دیبا  م؟یحرف بزن  دیبا  یآدم بگو در مورد چ

  رو داشته باشم؟ یچ

  :را باز کردم میرا باال بردم و چشم ها  میهم صدا من

م - خودمون.  مورد  در  که  حرف   نی هم  خوامیگفتم  امشب 

  .میبزن

... میدیبا نگاهمان شاخه و شانه کش  یهمانطور عصب  هیثان  چند

! سر تکان داد و خودش  میبه نفس نفس افتاده بود  مانیهر دو

تخت  ی و رو دیصورتش کش  ی ! کالفه دست رو دیرا عقب کش

 ی را رو   شی ... ساعد هاکردمیم  ش ی حرکت تماشا  ینشست... ب

  :رانش گذاشت و نگاهم کرد
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  ؟یحرف بزن یخواستی مگه نم ؟یهست یمنتظر چ -

  ی نی و سنگبالکن رفتم    ی مشکل شده بود... به سو  میبرا  حاال

آزاد   ی به هوا  ازی و محل نگذاشتم... ن  دمیفهم  م ینگاهش را رو

 که ییداشتم. جا

باشد که   دیام  می صحبت ها  انیکه م  یینفس بکشم! جا  بتوانم

 !هوا است

ها  ییدمپا دست  و  کردم  پا  به  چل  میهارا  سر    پایرا  کردم! 

 ی برا  ییکداممان عجله ا  چیچرخاندم و نگاهش کردم. حاال ه

 .مینداشت دنی گفتن و شن

  چرا با فرهام دعوات شد؟ -

 ی برا   ی که قرار بود بزنم نبود، ول  ییحرف ها  نی کرد... ا  نگاهم

بالکن    ی نرده ها  ی را رو  ش یشروع خوب بود به گمانم! دست ها

  :گذاشت و از گوشه چشم نگاهم کرد

  !گفت یم اسیقبل از همه به ال  مویبرادر هیقض دیفرهام نبا -
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  !دعواتون شد؟ نیسر ا -

 :لبش باال رفت گوشه

 ست؟ین ر ید کمیدعوا کردن  نیا ی برا -

  !دیگو ینم میبرا  ی زیچ  دمیزدم و فهم  لبخند

  .دمیرو ند نیناژ -

آرامم کرد   کبارهی آن جمله چه داشت که  دانمی هم نم خودمم

نگاه    دم،یدادم! به طرفش که چرخ  رونیام ب  نه یو نفس از س

صورتم   ی تک تک اجزا  ی تک تک حرکاتم، رو  ی اش را رو   رهیخ

  :شانه ام کج کردم ی دادم و سر رو هی. به نرده تکدمید

  ه؟یچ -

تماشا  یب روکردیم  میحرف،  زبان  و   دیکش   شیلبها  ی ... 

  :دیرس  میآرام به گوش ها  شیصدا

که هردفعه نگات   ی دار  یچ  قای بالخره بفهمم تو دق  خوامیم -

  !تو مغزم ترشح بشه نیدوپام  شهی باعث م کنمیم
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  :دمی خند آرام

  کردن؟ ی بعد از فوتبال باز -

  :شد دهی لبش به باال کش گوشه

فرمال - وقت  تهی اون  رود  یبود...    ن یدوپام  دمیتازه فهم  دمیتو 

  ...یچ  یعنی جانی لذت و ه دمی... تازه فهمیچ یعنی

را کف دستم جمع کردم و نگاهم را از نگاهش دور    انگشتانم

  .کردم 

  ؟یزنی حرفارو م نیچرا ا -

  تا حاال بهت نزده بودم؟ -

  :به لرزش افتاد میکردم و صدا نگاهش

 ؟یگ ی االن چرا م -

چشمانش را   ی و مقاومت کردم تا رو  دمیرا در نگاهش د  درد

  :نبوسم
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  .بشنوم ی قراره چ دونمیچون م دیشا -

پلک زدم تا اشک از    یاپی دهان گرفتم و چندبار پ  ی جلو  دست

نر گ زدیچشمانم  مچم  رو  ری.  از  و  افتاد  دهانم    ی دستانش 

 ...کرد شیجدا

لبها  با تا  کردم  دنبال  بوسه   شی چشم  و  نشست  دستم  کف 

از    ص یحر  نبار ی نشاند. پلک بستم و بوسه دوم ا  شی رو  یمحکم

 ...قبل زده شد

 :دمیدادم و اسمش را نال رونیب نفس

  ح؟یمس -

نبود تا دستم   ییو نگاهش کردم... عجله ا  دمیلب مال   ی رو  لب

  .لبش کنار بکشم  ی را از رو

  .یبه من اعتماد کن یتونینم چوقتیتو ه -

فراز    یتونینم  چوقتی... هیمنو ببخش  یتونینم  چوقتیتو ه -

 .یسالو فراموش کن کی نی ا یتونی... نمیرو فراموش کن 
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... دمیمچم شل شد و دستم را آرام عقب کش  ی از رو  دستش

  !بود که در نگاهش آشکار بود ییزهایچ ن یدرد و غم اول

 ..خودمو ببخشم تونمی... منم نمیتونینم -

  :دمیتکان دادم و نال سر

  !اصال شهینم -

اذ  یب بودنش  روکردیم  تمیحرف  دست  ها  ی ...   ش یشانه 

  :گذاشتم و سر کج کردم

  ؟یتونیم -

ال  ی قدر   شی ابروها را  قلبم  سکوتش  شد...  منگنه   ی جمع 

  .گذاشت

  :... هق زدمدمی که نشن جواب

  !یتونینم -
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که داخلشان   یو چشمان   دمیدندان قروچه اش را شن  ی صدا

  :گرفتم  دیند یرحم یرا با ب  دادیغم جوالن م ی ادیز

 !میکه تموم کن میدار تی فکر کنم حاال جفتمون رضا -

امد... اشک از چشمانم   رونیچرا از دهانم ب  تیآن رضا  دمینفهم

سختیر بالخره    ش یپ   شیگلو  ب ی...  خورد...  تکان  چشمانم 

آهسته تکان داد و   ی از خود بروز داد که سر  یاطیح  میعال

 !منجمد ماند  میاحساس کردم خون در رگ ها 

 ””بهشت““

از من   ی که تصور  نهیشدم در آ ره ی را به تن کردم و خ مانتوام

من هستم... آن چشمان   نیباور کنم که ا  توانستمیداشت... نم

ترک خورده من نبودم...    ی و لبها  دهی چی درهم پ  ی گود و موها

ا  اد یبه    ی زمان  چ یمن ه به  ب  ن ینداشتم که  روز  ... وفتمیحال 

  نجوریشکست بخورم، ا  نیچن  ن یا  کردمیگمان نم  یزمان  چیه
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که دهانم را باز کردم و از نخواستن    شی سال پ  ی ! حتزمیبهم بر

 .گفتم حیمس ی برا

نم“بهشت”  ی بر  ی خوای م   یمطمعن -   گه ید  کمی  ی خوای ؟ 

  ؟یبمون

نداشتم به چهره نزارم    یلی... در واقع تمادمیچرخ   شیسو  به

  !نگاه کنم

  .برگردم خوامیم -

او    نجوری چه ا  ی برا  دم یزد و نفهم  رونی ب  شیاز چشم ها  اشک

 !قرارند یو مامان ب

 ؟“بهشت” یکنیم  ی نجوریچرا ا -

نداشتم تا از علت    لی... بازهم تمادمیکش  میموها  ی رو  دست

 ن ی در من مشکل بود و ا  یبپرسم. به اندازه کاف  شیاشک ها

 .در مشکالتم گم بودند گری ها د ی قرار یب
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  شه ی! نمنیبرگردن خونه خودم برف  خوامی. مکنمینم  ی جور -

  .که تا ابد ور دل تو بمونم

  .و به سمتم آمد دیصورتش کش  ی رو دست

  شال من کو؟ -

  !ام شد. سر تکان دادم و منتظر ماندم  ره ی خ ه یثان چند

مکث داشت. انگتش به سمت تخت اشاره   ی ادی که زد ز  یچرخ

  :رفت

  ...رو تخته -

 ی تیاهم  میبازهم برا  کردیها نگاهم م  وانهیآنطور مانند د  آنکه

تار    ک ینداشت... فاصله عاقل بودن من تا مجنون بودنم تنها  

  !مو بود

  :زدم شال را چنگ زدم   کنارش

  اومده؟ حیمس -
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  :آمد  شیبا مکث صدا بازهم

 .نه هنوز -

  :را برداشتم و نگاه چرخاندم دور اتاقش فمیک

  !نداشتم نجایا ییا  گهید زیچ -

ن  صدا برگشتم و نگاهش کردم. نگاه مات و منگش    امد،ی که 

 ی آنکه محل بگذارم، ب  یام کرد... چهره جمع کردم و ب  یعصب

 ام شده از اتاق  ره یآنکه بپرسم چه مرگش است که آنطور خ 

  .رفتم  رونیب

 بود؟ نی قدم من سنگ -

برا  پاشا از رفتن من   شی را نگاه کردم... دلم  سوخت که بعد 

در    ینیبدهد، آرامش کند... ان هم برف  ی را دلدار  نیبرف  دیبا

 .بود مانیموجود حاضر در خانواد نیتر یمواقع احساسات نیا

  .زحمت دادم ی لیخ نجاهمیبرگردم، تا ا دینه پاشا جان... با -
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چه مهمان خانه اش   ی انداخت برا  ادمی  نیبرف  ان یگر  ی صدا

  :بوده ام

. پاشا نگاهش از  سی ... هنوز حالت خوب نی نبود  ادیز  ی چیه -

 ی خانه اش رفت و احساس کردم چند پا رو  ن یبه زم  نیبرف

 !شودیام فشرده م نهیس

   :کشاندم میبه لبها یرا با سخت  لبخند

  .جان نیخوبم برف -

  .متاسف شدم واقعا -

... همان یترحم  چیه   یبود ب  می را نگاه کردم. نگاهش رو  پاشا

  ت ی واقع  یبدهم و لبخند را کم  رونیبود که باعث شد نفس ب

  :ببخشم

  ...یمرس -

  .میبگو شانیدر چنته نداشتم تا برا ی گری د زیچ

 .“بهشت”اومد،  حیمس -
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بلند شد و به سمت در خانه   شی آرام از جا  دیرا شن  نیتا ا  بابا

  حیمس  ی را به سو  شیباز گذاشت و قدم ها  مهیرفت. در را ن

توص برا   ی ها  ه یشمردم.  به   ی بابا  خطاب  بزرگترش  دختر 

را فشردم و سر تکان  فیکارساز نبود... دسته ک گریدامادش د

  م یکفش ها  وبه سمت در کشاندم    یرا به سخت  میدادم... پاها

  ...کردم  میرا پا

 !رفته بودند، اال مادرم حیبه سمت مس تمامشان

  ؟“بهشت” -

  .... نگاهش کردمستادمیپا ا سر

 :به چشمانم بود ینرمش چ یه یب نگاهش

 !یکن درستش کن یسع -

 ییاضافه ا زیشد... چ ادیام ز نهیس ی به رو یفرض ی پاها فشار

جوره قصد نداشت    چیدست و پا دراز کرده بود که ه   میدر گلو

 .شود بی و غ دیایکوتاه ب
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  .تکان دادم سر

  .میدر جواب نداشتم تا بگو ی زیچ

 !شهیم یدوست داره... سخته، ول حیمس -

را دوست داشتم آن حرف هارا    حیواقع من هم چون مس  در

 مان ی... داشتم زندگکردمیداشتم درستش م  ی ر یزدم... به تعب

 !کردمیو حال و روز او را درست م

  ...دونمیم -

  .دی گذاشت و گونه ام را بوس میشانه ها ی رو دست

  .زنمی دمم بهت سر مبهم زنگ بزن... خو یداشت یهر مشکل -

 .دمیپاش  شیو لبخند به رو دمیرا عقب کش خودم

  :سر تکان داد ی دیراحت نشد که اخم کرد و تاک  الشیخ

  ؟“بهشت”باشه  -
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. دوباره مامان را  دمید  میرا رو  حیعقب برگشتم و نگاه مس  به

  .نگاه کردم

 ...باشه مامان -

ب  را  رفتم.   حیمس  ی داد و پشت کردم و به سو   رونی نفسش 

مدت خدافظ  یتمام  مس  میکردیم  ی که  رو  ح ینگاه    ده ید  میرا 

  .بودم اوردهیخودم ن  ی بودم و به رو

بب   دمی ترسیم را  کنم... چشمانش  و   نم ینگاهش  قول  تمام  و 

 .را فراموش کنم میقرارها

  حالت خوبه؟ -

نگاه   به بود  شکسته  را  اتاقک  مزخرف  بالخره سکوت  که  او 

  .کردم 

 :دمیتکه تکه ام کش ی لبها  ی رو زبان

  .خوبم -
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 ی به رو  ش یدست ها  ی تکان خورد و جا  شیقرار سر جا  یب

  .فرمان عوض شد

  .ادیب خواستیمامانتم م -

  .زندی چنگ م  یسمانیحرف زدن به هر ر ی که برا دمیفهمیم

  .... دوست دارم تو خونه تنها باشمادیآره... گفتم ن -

  .درهم رفت شی ها اخم

  ؟یکن کاریکه چ یتنها باش -

 ی حس ها  یو کالفگ  یطاقت  یطاقتش تمام شده بود. ب   اوهم

را مشت   میو دست ها  عدمیبارز در جمله اش بود. آب دهان بل

  :رخ پر از تَنِشش زل زدم و گفتم میکردم. با جان کندن به ن

  .بودم ی مال جدکا  شبیمن د -

  :گشاد شده نگاهم کرد یلب فشرد و با چشمان  ی رو لب

  !ی کرد یشوخ ای ی بود ی جد  دمینپرس -
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 .به چشمانم امد و در دم مهارشان کردم اشک

  :نرسد میبه صدا میتا لرزش دست ها دمیکش یقیعم نفس

  ...که فکر کنم -

  :را از رو بسته بود  ریشمش

 ؟یفکر کن  یبه چ -

تندش صدا  در لحن  پا  میمقابل  درمانده سر    نییرا  و  آوردم 

 :تکان داد

نرماله    میزندگ  ح؟یفکر کنم؟ من دغدغه ندارم مس  یبه چ -

که بخوام بهش فکر   یزندگ  نیوجود نداره تو ا  ی زیاالن؟ چ

 !کنم؟

اتوبان چشمانم از    هیبه حاش  نی ماش  دنیکنار کش  یناگهان  از

  ...گرفتم نیترس گشاد شد و دست به کنسول ماش

 :نگاهش کردم رانیح
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 ؟ی کنیم کاریچ -

شد. چشمانم را محکم   ادهیپ  نی بدهد از ماش  ی تی انکه اهم  یب

بود   نیاش به ماش  کهیهم فشردم و بازشان کردم... ت  ی به رو

جمع    نهیس  ی را رو   شی دست ها  دم،یدیآنطور که از پشت م

  .نشستم میکرده بود. صاف سر جا

 ...کردم شیخوب تماشا  ازپشت

که    یبه تنش اندازه بود و بازهم مواقع  یمردانه مشک  رهنیپ

را به رخ   شیشانه و عضله ها   کرد،یرا جمع م  شیدست ها

 چی که ه ییاش نگاه کردم... موها یمشک ی ... به موهادیکشیم

  رون ینداشتم... نفسم را منقطع ب  ادیکوتاه شدنش را به    یزمان

 .دمعرق کرده ام را درهم قفل کر ی دادم و دست ها 

  ش ی خورد... دست ها  یچرخ  شی اش را گرفت و در جا  هیتک

باد موها  نهیس  ی رو بود و    خته یرا بهم ر  ش یاش جمع شده 

 .بود
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درد    ی ادیشدم که ز  یچشمان  ره یشانه خم کردم و خ   ی رو  سر

خودنما بکردیم  ییداخلشان  به  چشمانش  از  اش   ینی... 

 شهیهم   شی ... ته ردمیرس  ششیاش به ته ر  ین ی... از ب دمیرس

بوسه   حیمس  شیته ر  ی جذاب بود... بارها به رو  میدر مردها برا

ر ته  بودم  خواسته  بارها  بودم...  و    شیزده  دارد    ن یا  درنگه 

آشنا زندگ  مانییچهارسال  سال  مس  یو سه  ته    حیمشترک، 

را نزده بود چون من خواسته بودم... چون من دوست    شش یر

 .داشتم

ابراز    ییرفت... لب ها  شی به لبها  شیاز ته ر  نگاهم که بارها 

جا بودند...  رفته  ام  صدقه  قربان  بودند....  کرده    یاحساسات 

 .تنم را بوسه زده بودند... به چشمانش نگاه کردم  ی جا

اشک را    شهین چشمانش از همان فاصله، از پشت شدرو  غم

 ...به چشمانم اورد 

خورد   یتکان  شی ... لبهادمیرس  شیچشمانش دوباره به لبها  از

  :کردم  یو لبخوان
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 ...تونمینم -

  ی از گوشه چشمانم سر خورد... ب  یکردم و قطره اشک  نگاهش

  .شدی مرد تنگ م نیا  ی شک دلم برا

 ””بهشت““

د  ره ی... خیحرف  چیه  یب به  تک  واریام  خانه  در  زد...   ه یکنار 

بردم... کالفه   فی نگاهش از چشمانش گرفتم و دست داخل ک

 :ها گرداندم و سر را باال گرفتم لی وسا نیدست ب

 !ندارم  دیکل -

شده کردیم  میتماشا  ،یحرف   چیه  یب سرخ  حدقه  از   ...

. نگاهم را در راهرو چرخاندم و  دیدو  میچشمانش بغض به گلو

 .کشاندم رونی را ب دی بردم و کل بشی داخل ج دست 

پاها  وارد  سرم...  پشت  او  و  شدم  ام  ورود  م یخانه  تا    ی تنها 

خانه...   نیا  ی دادند... دلم برا  ستیکردند و ا  ی همکار   ییرایپذ
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وسط هال خانه ام با الک قرمز و    زیم  ی ... برامیها  اهیگ  ی برا

  .تنگ شده بود شدیم  دای پ شی رو شهیکه هم  یکتاب

 ...دمیرا پشت سرم حس کردم و به سمتش چرخ  حضورش

م   یتازگ  حیمس بروز  را  احساساتش  احساسات  دادیها   ...

که باعث  ی... احساساتکردیرا شل م میکه دست و پا یمزخرف

 !بخواهم خدا لعنتم کند  شدیم

  :طرف صورتش گذاشتم کیباال بردم و  دست

  ح؟یمس -

ام مانده    ره یخ  ی واکنش  چیه  یم و او ب واقع اسمش را پچ زد  در

 .بود

آوردم و اسمش را تکرار کردم... اشک که    ی صورتش فشار  به

چنگ چنگ کردند... سرش را   ی به چشمانش آمد قلبم را ال

اجازه    یب  میکج کرد و بوسه اش کف دستم نشست... اشک ها

رو ها  ی من  هاختندیر  میگونه  بوسه  شد    زشیر  ی ...  باعث 
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عقب   را  زحمت  دستم  به  کنم،  نگاهش  آنکه  بدون  و  بکشم 

 :میبگو

 !سخت ترش نکن -

پشتم را به او کردم و به سمت اتاق خواب رفتم. مانتو و شال    و

رو  با شتاب  به   ی را  زدم.  را چنگ  ام  و حوله  انداختم  تخت 

  .داشتم ازیحمام ن

  !دمش یبروم، در چارچوب در د رونی که آمدم از اتاق ب همان

و    سر گرفتم  موها  ش یتماشاباال  و صورت    ی کردم...  نمناک 

از حد کالفه اش کرده ام. آمدم کنارش   شیب  گفت یم   سشیخ

  ...بزنم که مچم را گرفت

  :تعجب سرم را باال گرفتم و سر تکان دادم با

 !برم حموم خوامیم -

  ن یو از ب  دییهم سا  ی را محکم رو  شیتکان داد و دندان ها  سر

   :دیغر  شی دندان ها
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  ؟ی ری گ یم  میخودت تصم ی دارباز  -

  :دادم یدهان قورت دادم و مچم را تکان محکم آب

  ؟ یمیچه تصم -

 .دیو تنه جلو کش دیاش محکم تر مچم را چسب  پنجه

  .شدم و سر تکان دادم  رهی اش و خ یچشمان عصب  به

ا -  ی گری؟ تکان د“بهشت”   کارم یچ   یکوفت  یزندگ  نیمن تو 

  :را باال بردم میدادم و صدا

م  ی دار  ی چ  ی برا - م  یچ  ؟یکنی مقاومت  حفظ    ی خوایرو 

  ؟یکن

  ل یتحل  شیشل شد و صدا  شیناباور شد... انگشت ها   چشمانش

 .رفت

  :آن جوش و خروش اول را نداشت  گرید



Page 1031 of 1307 

 

. تک خنده ام ینخواست   رو یزندگ  نیباور کنم که ا  تونمینم -

 :بود یعصب

 !خوام ی... االن نمخواستمیم -

را تلو خورد به عقب...   یانگشتانش رها شد و قدم  ن یاز ب  مچم

  .گرفتم   ش یقدم عقب رفته اش را جلو رفتم و دست به شانه ها

 :قرار گفتم یصورتش گرداندم و ب ی اجزا نیتمرکز نگاه ب  یب

م - کن   یتونیتو  اعتماد  م  ح؟یمس  یبه من  خودمو   تونمیمن 

 !خرابه شی پا یزندگ نیئه... ا یسم یزندگ  نیببخشم؟ ا

  :تمرکزم کرد یخم شد و نگاهش را قفل چشمان ب یکم

 نه؟ یچارش ا -

  .دانستم ینم  زیچ  چی... هدانستمیاز چاره نم  ی ز یواقع من چ   در

عقب رفتم. در    یو قدم  دمیسر شانه ام باال کش  ی را رو  حوله

 !سوال و نگاه هم نداشتم  نیا ی برا یواقع جواب
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  :سوالش کرد  نهی زم  شیپ یعصب  ییتکان داد و خنده ا سر

  آره؟ -

  :دیجنب  زبانم

  !دونمینم -

  :دمیو تمسخر را به وضح در نگاهش د دندیباال پر شی ابروها

تو صالح و    شهی ؟ مگه م“بهشت”  یندون  ویزیتو چ  شهیمگه م -

 ؟یمصلحت ندون

  :زد رونیاز چشمانم ب اشک

  !منو مسخره نکن -

  !تر بود یدومش عصب خنده

را    مینه من! دست ها  ییتو  کنهی داره همرو مسخره م  کهیاون -

  :از بدنم فاصله دادم و خودم و خودش را نشان خودمان دادم

 !!میباهم حرف بزن میتونینم یما حت -
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  .میباهم حرف بزن میتونینم یما حت -

هم   ی با قوا رو  می بلند بود که چشم ها  ی آنقدر  ادش یفر  ی صدا

 :فشرده شد

  ی ... اون“بهشت”  ییتو  زنهیکه گند زده و داره گند م  ید اون -

 .ی حال و روز نی! تو مصبب اییتو کنهی که داره فرار م

  ...نداشتم تا از خودم دفاع کنم زی چ چیه

  ی و چرخ  دیکش  شیموها  نیمکث سر تکان دادم... پنجه ب  با

  !دور خودش زد 

  .در مقابل خودم حیرا از مس ی تن صدا نی نداشتم ا ادی به

دادم و دوباره سر تکان دادم.    رونیب  نهیرا سخت از س  نفسم

بود. که سر تکان   ن یآمد هم  یکه از دستانم بر م   ی تنها کار

 .بدهم رونی دهم، که نفس بکشم و بازدم ب

گلو  دست پ  شی به  دگمه  دو  بعدش  و  باز   راهنشیگرفت  را 

  .کرد
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  :و گفتم دمی چرخ م یپاشنه پا ی رو

 !برم حموم خوامیم -

نشن  ییصدا  چیه جانبش  سو  دمی از  به  رفتم.   ی و  حمام 

دقا  یقیدقا  توانستمیم نکنم...  فکر  تا    یقیرا  بگذرانم  آرام  را 

که قرار بود    ییروزها   میبهتر است بگو  ای  قیدقا  ی خودم را برا

 .آماده کنم رند،یآرامش را از من بگ

 ””بهشت““

. سکوت  دمیداخل خانه کش  یحوله را محکم کردم و سرک   کمر

از حضور    ی اثر  چیمطلق بود و پا به داخل آشپزخانه گذاشتم. ه

اتاق دو  حیمس زدم و    شیو صدا  دمیدر خانه نبود! به سمت 

را محکم برهم زدم.   مینشد. پلک ها  دمیجز سکوت عا  ی زیچ

و گذاشتم و به سمت کش  میگلو  خیاگر رفته باشد چه؟ دست ب

را که درون   شیرفتم و لباس به تنم پوشاندم. لباس ها  میها

آرام گرفت. سشوار را به برق زدم   یکم  الم یخ  دمید  شیکشو
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 شیبلند شوم و به سو  میزنگ در خانه باعث شد از جا  ی و صدا

 .بروم

  ...دمی فرهام را د ح،یمس  ی را که باز کردم، به جا در

دلتنگ  یب کردم.  نگاهش  در    ی ز یچ   نیاول   یحرف  که  بود 

 .بود دایچشمانش هو

 داخل؟ امیب ی زاریم -

. در را دیایهم فشردم و گذاشتم تا داخل ب  ی را رو   میها  لب

  ...کردیحرف نگاهم م ی. بدمیبستم و به سمتش چرخ

 :نگاه نگرانش به خنده افتادم از

 ؟ یستیجلو در وا ی نجوریتا آخر هم  ی خوایم -

منتظر جواب از جانبش نماندم و به سمت آشپزخانه رفتم...   و

  .نشست  شی و رو دیرا کنار کش ی ناهارخور زی م یصندل

تک  ییچا که  و همانطور  زدم  برق  به  را  به س  هی ساز   نک ی ام 

 :بود و به نگاهش زل زدم ییطرفشو
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  ؟یخوب -

  .کج شد ی به طرف میلبها

  !کرد یم  ریتعب ی زیخوب بودن را به چه چ تا

  .خوبم -

 ؟ی دادیچرا جواب تماسامو نم -

  ی . خنده کوتاه دادم ی کس را نم  چیدر واقع جواب تماس ه  من

  :کردم و صادقانه گفتم

  !حوصله نداشتم -

  .د یمکث کرد و نگاه دزد میرو یکم نگاهش

  .متاسفم -

 .کردم و نگاهم کرد سکوت

  :دیتکان خورد و دست پشت گردنش کش شی سر جا کالفه

  .بگم یچ  دونمیواقعا نم -
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  :دمی کش رونیب نتی و استکان هارا از کاب دمیچرخ

 .که افتاده هی... اتفاقیبگ ستیام الزم ن ی زیچ -

ا  دانستمینم بلند    شی اندازه زبانم تلخ شده است! از جا  نی تا 

و استکان هارا با نرمش از دستانم گرفت و    ستادیشد و کنارم ا

رو به  رو  زدم...   ی مرا  زل  چشمانش  در  داشت.  نگه  خودش 

ترس  ینگران آن  م  یو  داشت سرک  در چشمانش    د یکشیکه 

  .کج شود ،ی به لبخند می باعث شد لبها

  ؟ی تلخ شد نقدریچرا ا -

او   نباریا و  شد  نما  دندان  لبخندم  گرفت...  ام  خنده  واقعا 

  :درهم رفت شی ابروها

  ...ختیبهم ر یاون شب همچ  -

دقدانستمیم غنچه  شب    قای...  بچه   ادشیهمان  بود  افتاده 

به رخ کش   یدارد... حاج را  ... دیهمان شب منطق مزخرفش 
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نش  قایدق  بایز عقب  بق  ینیهمان شب  تا  را   گر ی همد  هیکرد 

 ...بدرند

  .دونمیم -

  :را از دستانش جدا کردم و فنجان را در دست گرفتم میبازو

  ؟یخوب -

آنقدر  از بود!  کردم... کالفه  نگاهش  نداند    ی گوشه چشم  که 

  .بپرسد د یرا با یو چ  ده یرا پرس یچ

  :کردم تکرار

 !خوبم -

دور خودش زد... فنجان   یداد و چرخ  رونیب  ق ی را عم  نفسش

  .گذاشتم و ظرف شکالت را کنارشان زی م ی هارا رو

 !!بود میرو یکردم... نگاهش بازهم با نگران نگاهش

  :دمیعقب کش یزدم و صندل ی لبخند
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  !؟ینیبش ی خواینم -

  م ی و تماشا  ستادیسرم ا  ی باال  ند،یانکه بنش  یامد و ب   میسو  به

  :کرد

  ...ادیمامانم خواست ب -

  :دهانم بردم و سر تکان دادم  کی نزد فنجان

  ومدن؟یچرا ن -

  :دیرا عقب کش  یصندل

 !یبش تی... اذدیگفتم شا -

بود تا    نیفنجان نگاهش کردم! تالش بر ا  ی و از باال   نشست

بود تا تمام مشکالتم    ن یبه پوزخند کج نشود! تالش بر ا  میلبها

 ن یا  نیتر  ریتقص  یکه ب  یشخص  لیو تحو  زمی را در کالمم نر

 !ندهم... در سرش نکوبم لیماجرا بود، تحو

 :گذاشتم و دستانم را به دورش حلقه کردم  زیم   ی را رو  فنجان
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 !شدمینم تینه اذ -

 اد؟یم یک حیمس -

 :نگاهش کردم خندان

 رو؟ حیمس ای ینی منو بب ی اومد -

  !سبک شد یابروانش کم  گره

  ده یخندان بود به چشمانم کش  یکه کم  ییلبها  ی از رو  نگاهش

ماهر    ی ادیکه بر خالف ظاهرم در دروغ گفتن ز  یشد... چشمان

 !نبودند! مهارتشان را در واقع از دست داده بودند

 ...نم یتورو بب -

  :اش شدم رهی در دهان انداختم و خ  شکالت

 رابطتت با غنچه چطوره؟  -

  !خسته بود ی ادیز د یکه کش یسنف
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را به مثال من دور   شی داد و دست ها  یاش را به صندل  هیتک

 .فنجان گرفت 

 ...خوبه -

  :باال رفت میابرو

  فقط خوبه؟ -

که از    یهمان نفس  ی گوشه نگاهم کرد... لحنش هم همپا  از

  !داد، خسته بود رونیب نهیس

  ؟ی دار ییا گهیتوقع د -

  :دمیاو، خودم را جلو کش  ی جا به

و پسرم پسرم    دادی سر م  هیکه اون اونشب داشت مو  ی جور -

 !دیبساز  یرابطه مادر و پسرس عال  کیفکر کردم قراره    کرد،یم

به حالم نداشت... من   یفرق  گری دست خودم بود نبود د  آنکه

همان لحظه    کند،یدر مقابلم مراعات نم  یکس  دم یکه د  یزمان

فهم هم  جلو  دمی اش  است....   نیا  ی مراعات  اشتباه  جماعت 
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و بن اشتباه   خی... از ب داندیکه تماما خود را محق م  یجماعت

 !است

  .خواندم یبود اگر فرهام را جز آن جماعت م  یانصاف یب یول

  !گشت میرو  رانشی . نگاه حدیچرخ میکامل به سو سرش

  :دیزد و با مکث کلمات را کنارهم چ  پلک

  .ی اگه دلخور دار ی حق دار -

  :کردم  ییخنده ا تک

 !معلومه که حق دارم -

با نگاهم به صلح   نباریماند و ا  می نگاهش متعجب رو  گرید  بار

  !دعوتش کردم 

 !دلم برات تنگ شده بود -

که    شدمی. منکر آن نمدمیپاش  شیبه رو  ی سکوت لبخند  در

 !چقدر جمله اش به مزاقم خوش آمد
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کش آمد و نگاهش    یکردم که “من هم”! لبخندش کم  زمزمه

   :برد شی لبها کیبرداشت و فنجانش را نزد میرا از رو

  خوبه؟ حیمس -

  ؟ی باهاش حرف نزد -

  ...گوشه چشم نگاهم کرد از

 !باهاش حرف زد شهینم -

  شود یچرا نم  دانستمیچرا! م  دانستمیبه سوال نبود! م  ازین  خب

  !همکالم شد  چکداممان ی با ه

اش به   قهیگذاشت و دستش را کنار شق  زیم  ی را رو  فنجان

  :حرکت دراورد

  ...یدونیم -

  یی نگاهم تک خنده ا  رهیکرد و چهره درهم کرد و خ  یمکث

  :کرد
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  !هیاخالقش سگ ،ینگ یبگ نیهمچ -

لودگ  نیا م  ینگاهش  روکردینداشت، کنکاش  از   ش ی. چشم 

  :برداشتم و شکالت به سمتش گرفتم

هم  ی زندگ  گهید - ن  شهی ام  بلبل  و  از  ستیگل  را  شکالت   !

  !دستانم گرفت و در دهانش گذاشت

 یحت   م،یحس ها  ری ام برتمام دگ  ی قرار  یبلند شدم. ب  میجا  از

بود! به    دهیکنند چرب  ی آبرودار  کردند یکه تالش م  ییحس ها

 !آب گرفتم ریش  ری هدف ز یرفتم و دستانم را ب نکیس ی سو

 !دم یو ساب  ختمی ر شانیرو ییظرفشو عیما

 ؟ ی باردار یچرا نگفت -

... از  شیحرکت ماند... از سوالش... از غم صدا  یب  میها  دست

 .کردیکه حالم را خرابتر م ی زیتکرار چ

ها  دمیکش  یقیعم  نفس دست  رو  میو  تر  محکم  هم   ی را 

  :دمیکش
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م - راه  دهل  و  ساز  بود!  نخود  اندازه  بلندگو    نداختمیبچه  و 

 جلو دهنم که حامله ام؟؟  گرفتمیم

آب را بستم و دست    ریکالمم به سکوت وادارش کرد... ش  ی زیت

 !دمی را بدون توجه به حوله، به شلوارم کش میها

در سکوت، حت  شی جا  از و  نگاه  یبلند شد  انکه  به   یبدون 

 !رفت ییرایاندازد به سمت پذ یب مانمی سمت نگاه پش 

  :کنده شدم میجا از

 !خوامی معذرت م -

را پشت مبل گذاشت و سرش   شی مبل ول شد و دست ها  ی رو

کم ه   یرا  کند.  نگاهم  بتواند  تا  کرد  در   ی دلخور  چی کج 

  !چشمانش نبود 

  بابت؟ -

ش  میابرو به  و  رفت  خند  طنت یباال    شی روبرو...  دمی نگاهش 

  :پا انداختم ی نشستم و پا رو 
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  .رم ی گی پسش م -

  :خنده بلندش به خنده ام انداخت ی صدا

  !رمیگی به دل نم تیاز تو و اون شوهر مود ی ز ی چ گهیمن د -

لبها  خنده رو  میاز  از  پا  به    میپا  ی رفت....  دست  و  برداشتم 

  .گرفتم میزانوها

 :گشت و گفت  میحالت ها ی رو یکم نگاهش

 !روبراهه؟ یهمچ -

ما خبر داشت.    ی زندگ  ی کردم. فرهام از تمام چالش ها  نگاهش

م  و  داشت  ن  نی ا  دانست یشناخت  نرمال  هستیاوضاع   چ ی. 

نه...   ا ی  میفرهام بگو  ی ! انکه درست بود براستی نرمال ن  زش یچ

  !نداشت ی تیدر واقع اهم

تا چه    میتا حرف بزنم... تا بگو  خواستمیفقط دو گوش م  من

 !ام زده است یت پاتک به زندگاندازه حماق

  ...ن ینه همچ -
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 !د یمبل برداشت و تنه جلو کش  یاز پشت دست

پشت  دست تنه جلو کش  یاز  و  برداشت  هادی مبل  اخم    ش ی ! 

  :درهم رفت

  شده؟ یچ -

  .هم فشردم  ی را رو میلبها

  :خوردم یتکان  میدر جا معذب

  شی... چشم هاشهیتموم م  یداره همچ  ی جد  ی جد  نباریا -

  .ناباور شد یکم

  :ام شد رهیو خ دیخودش را جلو کش شتریب

  ...ی ا گهی د زی چ چیوسطه نه ه ی نه بحث لجباز گهید -

که تنها چند    ی از آرامش  گریکه محکم شد. د  دمیرا د  فکش

  .نبود ی مهمان چشمانش شده بود، خبر هیثان

  خواد؟یم نویهم ا حیمس -
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نگاهش کردم... کف دستانم، محکم تر کاسه    یحرف  چیه  یب

  !هم شدند  پیرا محکم تر ک می. لبهاندیرا چسب میزانو

 ؟یکنیخراب م تویزندگ ی دار یسر چ -

صدا  میها  دست که  شوم  بلند  آمدم  و  آوردند    ش یفشار 

 :نگذاشت

 !“بهشت” نیبش -

.  سر باال گرفتم و خوب  ستادی ا  میبرخاست و روبرو  ش یجا  از

 !بودنش ختهیبهم ر ی اد یصورتش گشتم. ز ی در اجزا

که خوب بود. سکوت کرد و پنجه   یشما؟ همچ  شهیچتون م -

 ده یتماما در صورتش پاش  دیماند... رنگ ترد  شیموها  انیاش م

  .شد

 ز ی گوش ت  دنیشن  ی برا  دیبود که با  ن ییپا  ی انقدر  ش یصدا  تن

  :کردمیم

 بچه؟ ی برا -
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بلند شدم و رخ به   میجمله اش کامل شود که از جا  نگذاشتم

  .ستادمیرخش ا

  ی موضوع به طالق راض   نیکه سر ا  هیادم  حیحالت خوبه؟ مس -

 م ییهفته ا  زده یبچه  س  یزندگ  نیبشه؟ من تنها مشکلم تو ا

  بوده که حاالبگم متارکه؟

  :را در هوا تکان داد  شی ها دست

  ه؟یپس مشکل چ  -

که   ی ادیبار با فر  نی اول  ی باال رفت... برا  شیصدا  ی رو  میصدا

  :بود از حنجره من باشد، اعتراف کردم دیبع

  .یکه من گند زدم! گند زدم به همچ نهیمشکل ا -

  د،ی رسیم  مانیکه به گوش ها  ی زی... تنها چمی هم ماند  رهیخ

  !بود مانی نفس ها ی صدا

  !کارو  نینکن ا -

  !ناخوانا شده بود. لحنش فرق داشت شی ها چشم



Page 1050 of 1307 

 

 :شدم براق

 !چرا؟ -

را از    ی زی تا چ  زدم ی پلک هم نم  ی ... حتزدیپلک هم نم  یحت

  ره ی نگاه خ  نیا  ش،یسکوت ناگهان  نیدست بدهم. تا بفهمم ا

کم که  م  یاش  بروز  را  ترس  چ   دادیتنها  منشا ستیاز   ....

  !کجاست

 سوزه؟ یت ممن و برادر  تی زندگ ی با تو بودم... دلت برا -

  .زد  رونیب  شیدندان ها ش یفکش از سا استخوان

 :مکث کرد و گفت یکم

  ...امی ... خنث“بهشت”حسم  یب گهیمن د -

برا  وانی... مانند همان حگفتیم  دروغ  دروغ    میوفادار داشت 

  !گفتیم

  ه؟یپس مشکل چ  -
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رو  یب  ش ی ها  مردمک  دست  و  گشتند  صورتش   ی تمرکز 

 ...دیکش

  :که ناله کرد میشند شی دست ها ری ز از

 .... آخ“بهشت”آخ  -

ا  ی برا  دمینفهم روکندیم   نطور ی چه  دست  اش   نه یس  ی . 

تا عقب برود و رفت. به سمت آشپزخانه رفتم. ن   از یگذاشتم 

  !داشتم آب بنوشم

  !ری االن نگ ی.... ولری طالق بگ -

  .دی . دست دور دهانش کشدمی و به سمتش چرخ  ستادمیا

کن - صبر  تو  پ   حی مس  ،یصبرکن...  نگ شهینم  ری گیهم  تو    ی ! 

  .ره یگیطالقو نم یهم پ  حیطالق، مس

  :زدیدر سرم م ی زیچ

  !صبر کنم؟ دیچرا با -
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تنها نگاهم    یواکنش  چیه  یافتاد و باال امد. ب  نیی پا  کباری  سرش

بپرسم و    ی گریسوال د   دمی! ترسستادمیا  شیکرد. کامل روبرو

 !باشد که در نظرم بود  ی ز ی جوابش ان چ

پلک    دم،یرا د  فشیتکان سر خف  ی... وقتدمینگاهش را د  یوقت

دنگ دنگ   ی که صدا  ی برهم زدم... چند بار و محکم! آنقدر

 یزن احمق  یزمان  چیخفه کنم! من ه  ییدرون سرم را لحظه ا

دروغ نگفتند و حاال هم خوب    میحس ها  یزمان  چینبودم... ه

  !دانستمیم

 ””بهشت““

هم بسته شد... تمام   م یدر را که پشت سرش بستم، چشم ها 

محافظه کارانه ام  ی ها ی چالش ها... تمام همان عشق باز نیا

چرا    دانستم ینم دارم نقش بست! نم  ی پشت پلک ها  حیبا مس

ها که دست  کس  مانیحاال  بود،  گردو  پوست    مان یبرا  یدر  

 !شدی دست نم ی عصا مانیبرا یکس  کرد؟ینم ی کار
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  ی ل ینه تحل  نباریاتاق خواب کشاندم. ا  ی را آرام به سو  میها  قدم

ها حرف  تمام   ی از  داشتم  قدرت  نه  و  بود  سرم  در  فرهام 

 !زمیبر  رهیرا در دا زدندی که در سرم زنگ م ییزهایچ

  !را چنگ زدم و شماره اش را گرفتم یگوش

ازاد در گوش ها  ی صدا  ده یچهارم به پنجم نرس  بوق   م یبوق 

  !دیچ یپ

گشتم!   مشانیت ی هوادار جیدادم و در پ رونیب  قیرا عم نفسم

هارا ز کامنت  و    هیرو کردم! جز حاش  ریتمام  انتقاد  و  نقد  و 

 !دم یند ی گرید زی قربان صدقه چ

بازهم چ  ری ز  ی ها  کامنت و  باز کردم  را  که در    ی زی عکسش 

و خواستم    دمیکش   یاز اسودگ  ی... نفسدمیانتظارش بودم را ند

  !اندازم که منصرف شدم یب ی را کنار یگوش

 !در خودم سراغ نداشتم یتوان  گریبودم. د  دهیبر گرید من
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بوق    ح،یانگشتم شماره فرهام را لمس کرد... برعکس مس  نبار یا

  :د ی چی پ میدر گوش ها شیدوم تمام نشده صدا

  !؟“بهشت” -

دهم، که    رییکردم تا فرصت باشد که لحن تغ  ش یهم صدا  من

  :را بزنم میحرف ها

 فرهام؟  -

  :گرفت دیرنگ ترد  شیصدا

  شده؟ ی زیچ -

  .برخاستم و طول و عرض اتاق را قدم رو رفتم میجا از

  !نه فعال-رسا بود:   میام صدا یخالف حال درون بر

  :که منتظر است   گفتی م مکثش

 !فکر کردم یلیخ -

   !فکر کردم یلیخ -
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  :بود دش یکلماتش مکث افتاد و احتماال از ترد نیب

  ... برگردم؟ی خوایم -

  ؟یکن  کاریکه چ -

  !میحرف بزن -

 :کردم  ییخنده ا تک

  !شهینه... پشت تلفنم م -

ا  نی شد و فکر کردم ماش  یطوالن  ی قدر  مکثش  یی را گوشه 

 !دیکش

دندان   ریبه دور اتاق تند تر شد و گوشه ناخن به ز  میها  قدم

 ی لو ندهد که چه حال خراب  می و تالش کردم تا صدا  دم یکش

 :دارم

  !نداره فرهام یبه من ربط -

  !ه تا چه اندازه جا خورده استتصور کنم ک توانستمیم
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  ؟یچ -

تر   یب  نیا م  نیربط  که  بود  ممکن  فرهام   توانستمیسوال  از 

  .بشنومش

  :دمیکش رونیانگشتم را از دهانم ب دم،یخون را که چش مزه

  !کارا نکن نیا یمنو قاط -

صبر    کمینکردم... فقط ازت خواستم    ی کار  یمن تورو قاط  -

  !یکن

  ن یبا ا  یزمان  چی که ه  ی... رحمختمی ر  میرا در صدا  یرحم  یب

  :نکرده بودم قی صراحت در لحنم تزر

بهش   یکه من نبودم و ربط  ییمال گذشته بوده... گذشته ا -

گند زده و حاالهم خودتون  تونیکیو  دینداشتم! خودتون بود

 !ستی...ربطش به من ندی کن یدرستش م

را شن   ی صدا بلندش  تا   دم ینفس  و دست جلو دهانم گرفتم 

 :نرسد شی نا منظم خودم به گوش ها ی نفس ها  ی صدا



Page 1057 of 1307 

 

  ؟ی و دوست دار حیتو مس -

  :دمیکش  ادیبر سرش فر یعصبان

 !ی استفاده کن نی از ا یتونینم -

ربط به   ی تمام را به خودش گرفت و ب  یرحم  یاوهم ب  لحن

  :گفت شی جمله قبل

 !!تموم شده بود تی تو که زندگ -

که باعث شد فراموش کنم    ی زیرا درونم اتش زدند... چ  ی زیچ

بفرستم نه خودم را... من   نیکه من زنگ زدم تا فرهام را به زم

مس  گرید نداشتم  زندگ   ی زیهرچ  حیدوست  تحت    شیکه  را 

  .از من بشنود دادیالشعاع قرار م

  ...اگر -

ته  کلمات مغز  تا  رفتند و مکث کردم  از    یاز ذهنم  ام  شده 

  .کلمات پر شود

  اگر؟ -
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  :دیایتندش تمام باعث شد تمام کلمات به ذهنم ب لحن

بکشه باعث و   راههیو کارشو به ب  حیبشه که مس  ی زیاگر چ -

  !زنمی م ش یات شویبان

 نش یکه احتماال در ماش   دمیرا شن  ی زیشدن چ  دهیکوب  ی صدا

  !بود

دفاع   ی دار  حیاز گذشته مس  ؟یکن یدفاع م  ی دار  یو ک  یاز چ -

  !ستیکه ربطش به تو ن ییگذشته ا ؟یکنیم

دورگه بود و   شیگرفتم! صدا  دیاول جمله اش را ند  قسمت

  ابان یوسظ خ   ای من    ی برا  شیصدا   خواستیواضح بود که نم

  .بلند شود

  !من یاون گذشته االن اومده وسط زندگ -

  !“بهشت” فهممتینم -

عج  - خستین  یب یحس  منم  د  یلی...  که   ویکس   گهیوقته 

  ...فهممینم
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تخت    ی را از گوشم فاصله دادم و قطعش کردم و رو  یگوش

  .پرتابش کردم

موها  میها  دست درون  به  شد  صدا  میچنگ  که    ی و  را  در 

  .رفتم  ییرایرا رها کردم و شتابان سمت پذ م یموها دم،یشن

گذاشت و کمر که صاف کرد    ی را درون جا کفش شیها  کفش

 .ماند مینگاهش رو

  !سالم _ 

  .ابروانش افتاد و نگاهش خوب در صورتم گشت زد نیب اخم

 :و سر تکان داد ستادیام ا یدو قدم در

  ؟یخوب -

گرفته و دورگه اش، بعد از چهره خسته اش در نظرم    ی صدا

  :نشست

 ...خوبم -
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  !ده یپر رنگت

   :دور خانه گشت یهدف چیبه ه  نگاهم

  !نخوردم... به خاطر همونه ی زیچ -

  :اتاق برداشت  ی را به سو   شیو قدم ها دی کش آه

  ؟ی کجا بود -

  :به سمتم انداخت و وارد اتاق شد یسر شانه اش نگاه از

  !عقب مونده داشتم ی کارا  ی سر هی -

  :که گفتم کردیرا باز م راهنشیپ  ی ها دکمه

  .نجایفرهام اومد ا -

دکمه را باز کرد    نیکردم. آخر  شیتخت نشستم و تماشا  لبه

  :دی کش رونی را از تنش ب  راهنی و پ

  ؟یک -

  اومد؟ شی ساعت پ کی -
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و دوباره از گوشه چشم نگاهم   دی کش  رونیرا از کشو ب  یشرت  یت

  :کرد

  تنها؟ -

  !آره -

 :تکان داد و شلوارش را عوض کرد سر

  اد؟یب یقرار بود با کس  -

  ...را باال انداختم میکرد و هردو ابرو میاشاتم مایمستق

به چشمانم   رهیخورد و همانطور خ  ینی چ  زیچشمانش ر  گوشه

  :گفت  ی جد یبا لحن

  !دنتید ادی...  گفتم تنها بادیبا مامان و بابا ب خواستیم -

  :گفتم یآرام ی شانه کج شد و با صدا ی به رو سرم

  چرا؟ -
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 ی جدا شود با صدا  مینگاهش از رو  ایانکه پلک بزند و    بدون

  :گفت  یخسته و آرام

 ...یبش تیاذ خواستمی.... نمی ندار یآمادگ دونستمیم -

! احساس چیکه به لبخند باز نشد ه  میماند... لبها  شی رو  نگاهم

لبها است!  افتاده  سوزش  به  چشمانم  دهان   می کردم  در  را 

   :و سر تکان دادم  دمیکش

  .یمرس -

به خودش انداخت که    ینگاه  نه یرا برگرداند و داخل آ  ش یرو

  :آمد  شیصدا

  نگفت؟ ی زیفرهام چ  -

  :بلند شدم میجا از

  ؟یزنی چرا خودت باهاش حرف نم -

در نگاهش   یحس  چیه  یبرگشت و ب  ستادم،یسرش که ا  پشت

  :ام شد رهیخ
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  !کنمیشلوغم... فرصت نم یلیخ -

  :تکان دادم و خم شدم و برس مو را برداشتم سر

  !نگفت یخاص زیچ -

  ز ی ... من هم چی گر ید  ز یدر کار بود نه چ   ی نه پنهان کار  نبار یا

  !را دست کار دانش سپرده بودم 

  .ستیازش ن ی خبر ؟ی د یرو د یسیع -

کش  خودش کنار  بتوانم   دیرا  بهتر  تا  جلوتر  را  خودم  من  و 

  .را شانه کنمبا شانه کردن نداشتند    ی ازین  جیرا که ه   ییموها

  ...گوشه چشم نگاهش کردم از

 شکاند یرا بسته بود و قلنج گردن م  شی که چشم ها  همانطور

  :گفت

  ...رهی اونم درگ -

  :تکان دادم سر
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  ؟یچ ر یدرگ -

 !غنچه -

ابروانش افتاده    انیکه م   ی کور  .  گرهدیچرخ   ش یبه سو  سرم

  :را باز کرد میبود، چشم ها

  شده؟ یچ -

  :سمت تخت رفت و با نگاهم دنبالش کردم به

  ...کنه یم تیداره اذ کمیغنچه  -

 !و مکث کرد دید حیآمد و مس  میگوشه لبها پوزخند 

 !کنه؟یم  تیرو اذ یک -

  .زدیدر لحنش و حرکاتش حرف اول را م یالیخ یب

  ...رو یحاج -

  راه بندازه؟ ی زی ابرو ر خوادیم -
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رو  به دراز کش   ی کمر  ها  دی تخت  ز  شی و دست  سرش   ر یرا 

  .قالب کرد 

گذاشتم و   ز یم  ی شد که برس را رو  یطوالن  ی آنقدر  مکثش

  :آمد  شیقصد کردم تا به سمتش بروم که صدا

 ...دونمینم -

  ...نشستم یصندل  ی و رو ستادمیا میجا سر

رو  کرم را  اول  دم یمال  میدستها  ی دست  در    نیو  آمده  سوال 

 :ذهنم را گفتم

  ؟ی دی بهش حق م -

  :امد یو مکث  دیترد چی ه  یب شیصدا

  !دمی بهش حق م -

  !رهی ابرو ببره... ابرو همه م یوقت -

  !نمونده که بخواد بره ی زیچ گهید -
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نگاهش    نهی پشت دست چپم ماند... از آ  ی راستم به رو  دست

 .کردم 

 .سرش ری همانجور ز  شیسقف بود و دست ها ی رو نگاهش

موها  میمو  کش دور  به  و  برداشتم  رو  میرا  نگاهم    ی بستم. 

  ن یبه غروب نمانده بود و من داشتم روت  ی زی ساعت افتاد. چ 

 .دادمیقبل از خوابم را انجام م 

  :تا خودم را نگه دارم و نپرسم که نشد

 ؟ ی خبر دار اسیاز ال -

  .افتاد میاز سقف به رو  هیصدم ثان  کیدر  نگاهش

خورد!  من سوال    وندینابارو نگاهم کرد و ابروانش بهم پ  یکم

 !بودم دهی نپرس یبی عج

منتظرم... منتظر آنم که بفهمم از آن   یعنیتکان دادم که    سر

  !نه ای ی دار ی خبر اسیال
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رو  شی جا  از و  شد  همچنان    ی بلند  نگاهش  نشست...  تخت 

 !بود میرو

  !نه -

  داشتمش یو همانطور که بر م  دمیرا شن  میزنگ گوش  ی صدا

  :دمیپرس

  ؟یکن  تیازش شکا ی خواینم -

  !کردم جکتشی که ر بود و حوصله اش را نداشتم نیبرف

  ...چرا -

  :کردم ییباال انداختم و تک خنده ا ابرو

  ؟یکنیخب چرا نم -

  :کج شد یبه طرف شیرا باال انداخت و لبها  شیابرو اوهم

  ستم؟یدنبالش ن یدون یاز کجا م  -
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ه  لحنش بدون  من  برخالف  و  بود  را    یتنش  چیآرام  کلمات 

  ...گفتیم

 ن ی کردم که ب  یتکان دادم و نگاهم را بند گوش  ی سر  کوتاه

  :انگشتانم به لرزش درامده بود

 !نشه  رید یوقت کیگفتم که،  -

د  تماس گوشه چشم  از  و  کردم  قطع  با خستگ   دمیرا    ی که 

  :بلند شد  شیگرفت و از جا شی دست به زانوها

 !کنه زمینمونده که بخواد باهاش سوپرا ی زیچ گهید -

آنکه   یافتاد... ب  شی با شتاب رو  میدر دهانم زد... چشم ها  قلبم

رفت... چشم   رونی به من بکند کنارم زد و از اتاق ب  ییتوجه ا

!  د یایرا بستم. آنقدر محکم که از گوشه چشمانم اشک ب  میها

عم را  گوش  رونیب  ق ینفسم  و  رو  یدادم  همانجا  تخت    ی را 

 ...رتابش کردمپ
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د  ی رو  نشسته بدمشیمبل  مجله   ی...  از  را  سرش  آنکه 

  :بردارد گفت شیجلورو

 ؟ ی خوای... تو مارنیزنگ بزنم غذا ب خوامیم -

 ی گریاز هروقت د  شترینشستم و فکر کردم االن ب  شی روبرو

  !م یهم خانه ها شده ا هیشب

 .من کباب سفارش بده ی آره... برا -

  ...را دستش گرفت  یتکان داد و گوش سر

م  ینیح  همان غذا سفارش  بعد  داد،یکه  زمان  کردم   ی فکر 

باشد    یوقت گرفتن محضر ک  ی بازگو کردن طالق... برا  ی برا

دوست نداشتم من از تمام شدن حرف بزنم.   نباری بهتر است! ا

 ...  دیدوست داشتم او بگو

را  مهر طالق  و  باز کردم  را  ام  اگر شناسنامه  داشتم  دوست 

که   میندانم... به خودم بگو  صببتنها خودم را م  دمیدرونش د

درست کردنش سخت    یزندگ  نیا  دانستیم  خواست،ی اوهم م
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مثل ما سخت   یی سخت است... با ادم ها  یاست ول  یاست! شدن

 است...  

خودشان    یزندگ  ی از آنکه رو  شتریکه تمرکزشان ب   ییبا ادم ها

 ط یشرا  نیاست... سخت است... در ا  گر ید  ی ها  زی چ  ی باشد رو

د عقل  م  یشدن  گفتیم  ی گر ی اگر  من    ی نشدن   گفتمیاست، 

ادم ها که خودشان    “بهشت”و    حیمس  یزندگ  ی است! چون 

 !!باشند مبارز نبودند

  !ادیتا ب کشهیطول م کمیگفت  -

  :برگشت شی رو یقال ی از گل ها  نگاهم

 ...ستیگشنم ن یلیخ -

در سکوت    مانی هردو  چدیزنگ در خانه بپ  ی که صدا  یزمان  تا

بود هامیمطلق  دست  من  رو  می.  و    نهیس  ی به  بود  جمع  ام 

م  یی نگاهم هرجا از گوشه چشم    حیاال چهره مس  شدیبند  و 
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  گر ید  ی کجا  چی نگاهش از چهره من به ه  حیکه مس   دمیدیم

 !شودیبند نم

را    یبلند شدم و در الب  میاز جا  عیزنگ در که امد سر  ی صدا

در خانه منتظر بودم تا غذا به دستم برسد!   ی باز کردم و جلو 

ها بچه  دختر  مثل  ه   ییدرست  که  بودم  زده   جان یشده 

حس و آن حس دختر   نیتضاد ا ی! ولرندی گیور م ... ششوندیم

 !بچه به بکر نبودنش، بود... به خوب نبودنش بود

 ...دم یکش رون ی کانتر گذاشتم و ظرف ها را ب ی رو  غذاهارا

  :و گفتم د یکش رونی را که ب  یصندل

 ...هست  خچالینوشابه تو  -

  یگذاشت من هم نشستم... ب  ز یم   ی را که برداشت و رو  نوشابه

گذاشتم و قاشق و   ش یرا جلو ش ی آنکه نگاهش کنم ظرف غذا

  !چنگالم را به دست گرفتم
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... شستندیدر خودم با جنگ بودم که در دلم رخت م  ی انقدر

در دهانم بگذارم!    ییتوانم لقمه ا  یبا وجود ان گرسنگ  ی آنقدر

  :گذاشت شیبدهم که صدا رونی امدم نفسم را ب

 ؟ت”“بهش -

مکث سرم را باال گرفتم و نگاهش کردم. دهان باز کرد    یکم  با

ا  دیبگو  ی زیچ سر    ی صدا   نباریکه  نگذاشت...  خانه  تلفن 

 ...برگشت ییرای به طرف پذ مانیهردو

 ن ی برف  ی رفت و صدا  ری غامگیپ  ی آنقدر زنگ خورد که رو   تلفن

 :دیخانه پچ ی در فضا

  ...ی د یجواب نم زنمی زنگ م  ی؟ چرا هرچ“بهشت” -

بلند شوم که جلمه   میکلماتش افتاد و امدم از جا  نیب  مکث

  :کرد نی زم  خیرا م میاش، لحنش پاها

گفته که تو و   یک   دونمیخونه مامان و بابا... نم  ایب  “بهشت” -

  !دی خونه رفت و امد داشت ن یفراز باهم تو ا
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 .آمد که نا مفهوم بود رونی از حنجره ام ب ییصدا

رو   نگاهم، رو  حیمس  ی مات  ها  ی رفت...  روشیچشم    ی ... 

رو اخر  در  و  و    یانگشتان  ی گردنش  قاشق  دور  محکم  که 

 !چنگالش حلقه شده بود

 ”بهشت“ 

را باز کرد و    نی شدم... در ماش  ریرا باز کردم و جاگ   نیماش  در

از    ییدر هاله ا  زی در سکوت دکمه استارت را فشرد... همه چ

  !مانیبرا میبهتر است بگو ای... میشده بود برا ی مه سپر

از   یکم  اراتشی... اختستیاو هم در حال خودش ن  دانستمیم

 کرد یکه م  ییبا تمام تالش ها  یکنترلش خارج شده بودند! حت

که بدانم   ی را از بر بودم! آنقدر  حی... من مسدمی فهمیمن باز م

  ...خورد نشده است یشخص ی جلو  نطوریا یزمان   چیه حیمس
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نگرفت... صدا  یاحترام  یب بازخواست  ییصورت  نشد...   یبلند 

م را  انتظارش  ها   دمیکشیکه  اخم  تنها  فقط  نگرفت...  انجام 

 !دمیدی را در چهره بابا م ی دیدرهم بود.... تنها ناام

و    دیبگو  ش ی ف هاحر  نی ب  هیهمسا  آنکه فراز رفت  که من و 

 !در برنامه من نبود یدور از ذهن نبود ول م،یداشته ا ی امد

دادم و نگاهش کردم! چهره اش آرام بود    رونیب  ق یرا عم  نفسم

 !کرد یم یو در آرامش رانندگ

که سکوت را به    میبود  دهیآنقدر فهم  ای  میآنقدر خسته بود  ای

 .می داده بود حیترج ی گری د زیهرچ 

بود  مانیهردو  ما دل میمقصر  پس  و   یلی...  بازخواست  بر 

 !نبود گرید ی زهایچ

  ...دادم ه یتک یصندل یرا به پشت  سرم

  !باز شد  م یچشم ها  ن یچقدر گذشت که با توقف ماش  دانمینم



Page 1075 of 1307 

 

را نگه داشته    ن یماش  ابانیاطرافم را نگاه کردم. کنار خ  جیگ

 .بود

  ؟ی ستادی وا نجایچرا ا -

  !و نگاهم کرد د یچرخ میبه سو سرش

  :گفت یتکان دادم و بعد از مکث سر

  .خونه میدوست ندارم بر -

 میکه لبها  میهم بود  رهیهم دوست نداشتم... در سکوت خ  من

  :جان باز شد و گفتم یب ی به لبخند

 ؟یبهم بگ ی خوایبازم نم -

  :کرد  ییخنده ا تک

 !؟یکن یفوضول ی خوای بازم م -

  :تر شد یخنده ام واقع نبار یا

   ه؟یفوضول یبه بابا گفت یبفهمم چ نکهیا -
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  :تکان داد و بدون انعطاف گفت سر

  ...آره -

ا  تک م   ییخنده  و  با صدا  ی خنده    انیکردم    ر ی ز  ییآرامم، 

  :گفتم

  ؟ی داد حیبابا توض ی رو برا  ی زیچ -

م  یسع - بابات  کنم!  نبا  دونهیکردم حلش  مسائل    دیکه  تو 

  ...دخالت کنه یلیمشترک ما خ یزندگ

ز  گوشه را  کش  ری لبم  تا  دمی دندان  نشانه  به  تکان    دییو  سر 

که در ذهنم    ی ز یچ  ی دیترد  چی دادم... نگاهش کردم و بدون ه

  :آمد را به زبان آوردم

  .خوامی معذرت م -

اگر   یقبل تفاوت داشت... ول  قهی جمله ام با منطق چند دق  نیا

  !شدی صبح نم میامشب برا گفتمینم

  ؟یبابت چ -
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موها  نگاهش و  ز  خته یر  ی کردم  به وسواس  را    ر ی در صورتم 

  :شال فرستادمشان

 م ی! نگاهش را از رویقرار گرفت  طیشرا  نیبه خاطر من تو ا -

  :نشست یصندل ی برداشت و راحت تر به رو

 یقرار گرفتم. سرش کم  طیاشر  نیمن به خاطر خودم تو ا -

  :دی چرخ میبه سو

 یما شده عذرخواه   یکه تمام زندگ  ستیاصال خوب ن  نیا -

 .کردن

  :زدم ی نشستم و پوزخند یصندل ی هم راحت تر رو من

کردنم   ی بشه، عذرخواه  ادیبه همون اندازه که اشتباهات ز -

  !شه یم ادتریز

  .دیبگو ی ز ی را پر از باد کرد... منتظر بودم چ شی ها لپ

 ی ... هرکار “بهشت”  میانجام نداد  مونیتو زندگ  یما اشتباه -

  ...کار بوده نیتو اون زمان درست تر میکرد
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  :دیدو میاراده در گلو یب بغض

  گه؟ی م نویام اگر باشه ا ینفر سوم -

مانند   ی زینرمش گرفت، چ  شی به چشمانم افتاد و صدا  نگاهش

  :ی دلدار

 .ستین حیو مس “بهشت” ی نفر سوم، جا -

   :ازادش کردم کباره یحبس کردم و  نهیرا در س  نفسم

دروغ   گهیوجود داره... اون منطقم م  یمنطق  کی   شهیهم  یول -

 شتر یب  شهی... فقط باعث مستی ن  یگفتن به خودمون کار درست

 .میگم بش

  م یمزاحم در گلو زی دهانم را محکم تر قورت دادم تا آن چ آب

  ...برود نییپا

به سمت    یبود و گوشه لبش فقط کم  میدر سکوت رو  نگاهش

 !شد دهیباال کش
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که در سکوت   یق یدادم. دقا  میگرفتم و به روبه رو  ش یاز رو  نگاه

 :بود که به حرف آمدم نیسنگ  ی گذشت انقدر

  خونه؟ ی بر ی خوا ی هنوزم نم -

  ؟ی خوایتو م -

 !نه -

نشست و دستش را به فرمان گرفت و سرش   شی سر جا  صاف

  ...را به سمتم کج کرد

  .کردم نگاهش

پسر   هیاش درست او را شب  ختهی درهم ر  ی ارامش و موها  افهیق

  .بچه ها کرده بود

 :دمیرا شن  شی لبخندم ماند و صدا  ی زدم و نگاهش رو  ی لبخند

  م؟یکجا بر -

  :چانه ام زدم ری اشاره ام را ز انگشت
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 ...بام میبر میتونیمثال م -

رفت و    نیماش  تال یجی ساعت د  ی من رو  ی از رو  شی ها  چشم

  :را روشن کرد نیماش

 !بام میریم -

... میبود که بام نرفته بود  ی ادیآمد... وقت ز   میلبها   ی رو  لبخند

. میداشت  یبود حال خوش  دهیبه بام رس  مانیکه پا   یهر زمان

زمان از  شد  یچه  آشنا  زمان   م یکه  از  چه  زندگ   یو    ی که 

در آن مکان باهم صحبت    ی. هر زمانمیمشترکمان را آغاز کرد

به بوسه ها  م؛یکرد به   آخرشختم شد...    یواشکی   ی آخرش 

  .ختم شد طنتیقربان صدقه رفتن ختم شد... به ش

 !در ذهن نداشتم ییا نهی زم  شیامشب، پ ی برا یول

 را که پارک کرد،   نیماش

 !میهم راه افتاد  دوشادوش

  .میومدی وقته ن یلیخ - 
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  :کرد و سر تکان داد بش ی را در ج شی ها دست

  ...آره -

  :را باال انداختم میابرو

! احتماال ذهنش به  ی بدون من اومد  ییبار تنها  کیتو    یول -

 !بام است دمیرفت که زنگ زدم و فهم یهمان شب

  ...دم یو خند دمیخنده آرامش را از پشت ماسک شن ی صدا

بود و   مانیپا  ری که تهران ز  می دیرس  یبه همان قسمت  یوقت

  ی قیرا در بغل گرفتم و نفس عم  میکم بود، دست ها  یروشن

  !دم یکش

 :کردم   زیرا ر  میروشن شهر را نگاه کردم و چشم ها  ی ها  چراغ 

  م؟یکن  دایپ  نجایخونمونو از ا شهیم -

 .خنده نرمش آمد  ی صدا

  :و گفتم دمیکش رونی شلوارم ب  بیام را از ج یگوش
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 !گرفت یعکس ه ی شهیم یدرسته نور کمه، ول -

 نیا  یتوجه به تمام حواش  یاش را حس کردم و ب  رهی خ  نگاه

  م یرا باز کردم و نورش را تنظ   یگوش  ن یمدت، با لبخند دورب

 :کردم

 .رم یعکس بگ  خوامیکه م ری ژستتو بگ -

  دم یام بود! آرام خند  رهی حرکت، هنوز خ  یکه ب  دمیگوشه د  از

  :خنده ام گفتم انیو م

  !رما یگ یمشکل خودته... من دوباره عکس نم ی وفتیاگر بد ب -

را باال گرفتم و    یدراورد و گوش  بیرا آرام از ج  شیها  دست

  ...کردم   میمشخص بود تنظ   شی که کم و ب  مانیچهره ها  ی رو

 ک یچهره ام را در صفحه نگاه کردم و دست آزادم را    خوب

  :طرف صورتم گذاشتم

  .وفتمیمتاسفانه قشنگ نم -

 :آرام و خسته اش دستانم را ثابت کرد ی صدا
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 ...“بهشت” یتو در هر صورت قشنگ -

لذت  ی زیچ کرد...  سقوط  درونم  را    یدر  بدنم  سراسر  که 

کردم،    ی نیگرفت،دوپام  حس  مغزم  در  را  شدنش  ترشح  که 

احساسات وابسته  هنوز  من  که  من  به  که   یفهماند  هستم 

  .تمامش کنم  خواهمیم

 .ام گرم کردم یرا به گوش  آوردم و سرم  نییرا پا یگوش

  :احمقانه گفتم ییخنده ا با

  ...ستین نجورام یا گهید -

  :گفت دادیم رونیکه ب ینفس انیم

 .چرا هست  -

بود درست مثل    یرا بلند و نگاهش کردم... نگاهش خنث  سرم

ول چ   یکالمش...  آرام    ی زیبازهم  را  ام  وامانده  قلب  که  نبود 

  .کند
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ج  یگوش در  قدم  بیرا  و  نگاه   کشینزد  یسراندم  شدم... 

شهر  مانیهردو ها  ی به  چراغ  که  من   شیبود  بود...  روشن 

 .دم یدیم یی... من سراسر روشنادمیدینم یو خاموش یروشن

  ؟ی خوریقهوه م -

  :تکان دادم سر

  ...فعال نه -

  :کرد میگوشه چشم تماشا از

 ؟ی خوایکه فعال نم یبمون ی خوایم گهی مگه چقدر د -

  :را آرام برهم زدم میدست ها کف

  .گهیدوساعت د یکی دی... شاادیز یلیخ -

  :شلوارش کرد و گفت  بیراستش را در ج  دست

  !قهوه بخرم  رمیندارم االن م ی ادیخب من چون وقت ز -

 :را باال انداختم مینگاهش کردم و ابروها مایمستق
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  ؟ی االن برگرد ی خوایم یعنی -

  :تکان داد سر

  ...اوهوم -

رو  میها  دست بزرگ  نهیس  ی را  لبخند  و  کردم   ی رو  یجمع 

  :نشاندم میلبها

 !؟ی تنها بزار نجا یمنو ا ی خوایم یعنی -

و    ره ی از چشمانم، به ساعتش رفت و بعد به آسمان ت  نگاهش

  :مکث کرد میدر آخر رو

  ...ی برگرد  ییتنها دی با یبمون ادیز ادیز ی اگر بخوا -

خورد... ظاهرا امشب از آن    یفی از خنده تکان تخف  میها  شانه

... خب من  میبود  یزن و شوهر معمول  کیبود که    ییشب ها

برا  نیا به   خواستم یچون م  دیبودم... شا  رفته ی امشب پذ  ی را 

در سر هم   ی به جا  خواستمیاز لحظات استفاده کنم. م  یخوب

 .م یکن یدوست یکم دن،یکوب
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  :را به سمتش دراز کردم دستم

 .کردم  تی منم همراه  ی ... اگر درخواست کرددیحاال شا -

چشمانم ماند. سرم را با    ی رو  عا یبه دستانم افتاد و سر  نگاهش

کش  طنتیش خ  دمیجلو  ا  ره ی و  قهوه  با   ییچشمان  رنگش، 

 :بار پچ زدم طنتی ش یلحن

اجازه   یکن  یولخرج  ادیکه دوست ندارم ز  ییمثال از اونجا -

ام   ی... قهوه دهنمیبخور یکیباهم شر ی قهوه بخر دونهی  دمیم

 .ی که دوست دار

حالت   نگاهش اجزا  ب یعج  یبا  تک  نظر   ی تک  از  را  صورتم 

  .کندیبه چه فکر م  دانستمیو نم دانستمیگذراند. م

شب ها و    نیا  ی چقدر دلم برا  کردم یدر واقع داشتم فکر م  من

 !زوج تنگ شده است نیا

نها  نگاهش نگاه ش  تیدر   ش ی بارم قفل شد و صدا  طنتی در 

  :دیرس میآرام به گوش ها 
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  !دوست دارم؟  یمن دهن -

باال    انیدر م  یک یرا    میشانه خم کردم و ابروها  ی را به رو  سرم

 :انداختم

 !؟ی منو دوست ندار یدهن -

 ...را برق انداخت   شیکشدارم چشمها لحن

مکث کرد   ییا  هی را برق انداخت... ثان  شیکشدارم چشمها  لحن

 ش یپاشنه پا  ی و رو   دیصورتش کش   ی دست به رو  کدفعهیو  

 ...د یچرخ

  :دمی را شن  شیصدا

 !ایب ی خوا یم رم،یقهوه بگ رمی دارم م -

  یی ... امشب از آن شبهاستادمی و کنارش ا  دمیسرش دو   پست

 میو به ن  دمیکش  ی آلوده نبود! نفس بلند  شیبود که تهران هوا

  :رخش نگاه کردم

 !از هوا لذت ببر کمی ن،ییماسکتو بکش پا -
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   !دم یکش ی گری د قینفس عم یلودگ با

  :انداخت میگوشه چشم نگاهش را رو از

  ماسکمو بردارم؟ -

  :دور محوطه گرداندم چشم

ندارن... حاال چهارتا عکس    گاهشونویکه جنبه جا  ییتو از اونا -

  !شه؟ی کفرخدا م ،ی و امضا بد ی ریبگ

را    ش یخورده و خندان نگاهم کرد و ابروها  نیچ   ییچشم ها  با

  :باال انداخت یبا مکث

  ؟ی ر تو حوصله دا -

  :کردم و شانه باال انداختم بی دستم را در ج هردو

وقت رفتن به  کمی... تو نجامیا گه یمن که تا دو سه ساعت د -

لرزان از خنده اش به   ی ... شانه هاوفتهیرخت خوابت عقب م

  ...خنده ام انداخت
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صدا  نگاهم و  افتاد  کافه  ما  ش ی به  ته  با  خنده    ییها  هیرا  از 

  :دمیشن

  ...ی شد نیریش -

 یی ا  هیرا ثان  می ام زد چشم ها  ی نیب  ریقهوه و نسکافه که ز  ی بو

 :با لذت بستم و بازشان کردم

با خوردن قهوه ش  - ترم بشم. چهره اش که   نیریتازه قراره 

  :و گفتم  ستادمیدرهم رفت، ا

  .یوفتیب ی به خرج اضاف خوام ی... نمرینگ شتر یب کدونهی -

چ  گوشه م  نیچشمان  وادارم  داشت  اش  تا   کردیخورده 

 ی از فضا  یموفق شدم تا کم  نمیبکشم و بب  نیی ماسکش را پا

  خفه دورش کنم و لبخند بزند؟

 ...ی تلخ بخور دیبا ی خوایم یکیاگه  -

  :تکان دادم سر

 !یدونیاگه تا خونه برج زهرمار بودم خودت م یباشه... ول -
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صدا    یآرام و ب  می بود  ستادهیکه ا  ییهمان گوشه ا  مانیهردو

  ...میدیخند

 ی را با نگاهم دنبال کردم و لبخند رفته رفته از رو  شی ها  قدم

را   میدادم و دست ها  رونیب  قیپاک شد... نفسم را عم  میلبها

بدم    ی ... تمام سلول هاکردمیم  یجمع کردم... احساس خستگ

 !زند یم ادیرا فر  یخستگ

سو  باکس را  اما   میقهوه  راه  که  همانطور  و  را گرفت  ده 

  :ام گرفتم ینی ب ک یباکس را نزد م،یگشت یبرم

  نه؟یریش -

ازادش    نبار یا با دست  و  برد  داخل شلوارش  را  دست چپش 

  :د یباال تر کش یماسکش را کم 

  !آره -

  :را محکم به دور بدنه گرم قهوه حلقه کردم انگشتانم

  ؟یپس خودت چ  -
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  :جان گرفت  یکم شیبه سمتم انداخت و صدا ینگاه مین

  دوست ندارم؟ یمگه من دهن  -

  :را مزه مزه کردم قهوه

 !ی دوست ندار نیریش یچرا... ول -

ممیبرگشت  مانیقبل  ی جا  به احساس  ن  کردمی...   مچه یهمان 

  :ستادیا میهم کمتر شده است. روبرو  یروشن

 .دوست دارم یلیخ  نیری ش ی زایاتفاقا امشب چ -

نگاهش،    رهی... خدندیاز من، خند  ی اریاخت  چی ه  یب  میها  لب

  .و به سمتش گرفتم دمیاز قهوه نوش ی گری جرعه د

  .چهره اش درهم رفت  خت،ی که درون دهانش ر عیما

که قهوه    دانستمی. م دمیکش  رونی خنده باکس را از دستش ب  با

 !کند یحالش را بد م نیریش

  :زدم ی شخند یباال دادم و ن  شی برا ابرو
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  ؟یدوست نداشت  -

به سمتش گرفتم و تکان   گریقهوه را بار د  دم،یرا که د  سکوتش

  :تکانش دادم

  !ی بخور دمیم  گهیقلپ د کی ،ی استقبال کرد یلیچون خ -

با پشت دستش، نرم    رونی ب  بشی از ج  دست را  آورد و قهوه 

  ...کنار زد

  :نشست میپچ پچ گونه در گوش ها  شیدر نگاهم، صدا  رهیخ

  شتر یرو ب  ینیر یش   یکیاون    نم،یبی... مکنمیحاال که فکر م -

 !دوست دارم

کج شد... ان   یبه طرف  میلبها  ش یمات نماندم و به جا  نباریا

 یی زهایکه چ   گفتیمچ دستم م   ی ساعت هوشمند به رو  بره یو

با شدت تر... خوب در   یتندتر... کم  ی... کمدهدیدر بدنم رخ م

  .شدم قی نگاهش دق
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  ی اثر  یاش گرم بود ول  رهیداشت... نگاه خ  ینگاه  آرام   بازهم

 ...دمیدینم  شی در چشم ها یفتگیاز ش

نزد  ،یحرف  چیه  یب را  ا  کیقهوه  جرعه  و  بردم    یی دهان 

 ی من به روبرو رفت و ساختمان ها  ی ... نگاهش از رودمینوش

  !مانیپا ریکوچک و بزرگ ز

... نمییب  یی... روشنانمینداشتم تا تهران را بب  یل یتما  گر ید  من

 !بگردم که داخلش سکونت دارم یدنبال برج

  ی که امشب چهره اش کم  یحی مس  نیمنظره روبرو، هم  نیهم

ارام گرفته بود و توانسته بودم گوشه چشمانش را جمع کنم، 

سپرده    ی گریرا دست د  یچیو ق  شیکه ر  فیبود! ح  یکاف  میبرا

  است یبودم! وگرنه خودم، با س   نیربط تر  یکه ب  ف یبودم! ح

  ش یروآنکه خم به اب  ی... بگفتمی م  شیزن، برا  کیدرون    ی ها

قبلم   ی تمام نگفتن ها  ی برا  یجبران   دیتا شا  گفتم ی ! ماورمیب

 .بودم نیربط تر  یماجرا ب نیمن به ا قتایحق یباشد... ول
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  دم ی به صورتش رس  مانیها  ی را باال گرفتم... از کفش ها   سرم

افتاده دور گردنم   ی... محلدمید  میکه نگاهش را رو به شال 

  :شانه خم کردم ی ندادم و سرم را رو

  ؟ی خواینم گهید یمطمعن -

  :نزجار جمع شد به خنده ام انداختکه با ا شی ها چشم

  !ی دادیتلخ هم سفارش م یکی... شهیکه نم ی نجوریخب ا -

  ...دمیرا داخل دهان کش  میچپ نگاهم کرد و لبها چپ

  :کش آمد و سر تکان داد میرو نگاهش

  .قهوه تلخ بخورم   یاشکال نداره که االن نذاشت -

  :انداخت می به سر تا پا زیه  یرا باال انداختم و نگاه میابرو

  .یکنیتو خونه جبران م -

اوهم   گفتی درون چشمانش م  طنتی باز شد. برق ش  میها  چشم

 ...را کنار گذاشته است ز یامشب همه چ 
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و با   بستم ی را م  میکج و همانطور که چشم ها یبه طرف میلبها

 :گفتم دم،یکش یم ره یدست آزادم در هوا دا

  !تا فردا ظهر  خوابمی تخت م نیتو ماش میمن االن که بر  -

  :را جلو داد شی جلوتر آمد لبها یقدم

  .کنم یم دارتینداره... ب یاشکال -

  :نچ دراوردم و سرم را باال انداختم هیشب یی دهانم صدا با

  .نه یسنگ یل یخواب من خ -

به اطراف انداخت و سرش را تکان تکان   یکرد و نگاه  یمکث

  :داد

  .یکن ینداره... صبح برام درست م  یبازم اشکال -

  !"فهممینم" یعنیبسته شد و سر تکان دادم که  دهانم

  ش ی و دست ها  ستادی و کنارم ا  دی روبروم خودش را کنار کش   از

  !جمع کرد نهیس ی را رو
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  کنم؟یدرست م  یچ -

ز  خنده را  داده    ی ادیکنترل شده اش، چشمانش  قرار  هدف 

  !بود

 ...یکنیقهوه رو فرداصبح موقع رفتنم، درست م -

و از گوشه چشم   ستادمیدادم. کنارش ا  رونیب  قیرا عم  نفسم

از آنکه  خوردی م  یفیاش از خنده تکان خف  نه یکه س   دمید  ...

باز به  گرفتم و    ی گریام گرفته بود سرم را طرف د   ی اونجور 

  ...دمینفس نوش کی آخر قهوه را 

که  نیبچرخانم. هم  ش ینگاهش باعث شد سر به سو ی نیسنگ

  . سر برگرداندم

 ...افتاد  شیرو نگاهم

  :را خم کرد و در گوشم پچ زد سرش

سر و کله    لیمسا  نی... با تو سر انجایمن ا  ی واقعا فکر کرد  -

 !زنم؟یم
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آرام    شی تر باکس قهوه را گرفتند و صدامحکم  یکم  انگشتانم

با خنده  کردم،یم  زتزیت میگوش ها دیکه با ی تر از قبل... جور 

 :نشست میدر گوش ها

 .زنمی تو تخت باهات سر و کله م  ل،یمسا  نیمن معموال سر ا -

  ی و برخالف حال   دمیفروخورده سرم را عقب کش  ییخنده ا  با

 :نازک کردم شیبرا یچشم  شده بود پشت بمیکه نص

 !خجالت بکش  -

   ...دیلبخند تنه اش را صاف کرد و سرش را عقب کش با

  تموم شد؟ -

  :به قهوه افتاد و تکانش دادم نگاهم

  !آره -

  ؟یخوابیشب راحت نم  -
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 هی سفتش تک   ی ام را به بازو  قهیو شق  دمیکش   کشیرا نزد  خودم

  ...دادم

 .که توقعش را نداشته گفت یشدن عضالتش م منقبض

 :آرام گفتم ییشدم و با خنده ا کش ینزد شتریب

 !اشکال نداره... قراره تا صبح برات قهوه درست کنم -

 خواستم یرا چفت هم کردم... م  میکرد و لبها  ییخنده ا  تک

  یی درون دلم همان چراغ ها  خواستمیذهنم را منحرف کنم... م

که حاال   یاهیبود... پر از نور بود... نه مه سباشد که رنگارنگ

 .دلم ی به توده ها کردیداشت نفوذ م

 ن ینکردم تا عنوانش کنم... اول   دا ی پ  یدادم... بحث  یرا تکان  سرم

  !که در ذهنم امد مربوط به فوتبالش بود  ی زیچ

  شه؟یشروع م یک  ناتتونیتمر -

فهماندم که سرش را به   م،یموها ی چانه اش به رو زی ر حرکت

  .سمتم کج کرده است
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  !وقته شروع شده یلیخ -

  :باال رفتند میابروها

  ؟ی جد -

 :گفت آرام

  ...اوهوم -

ا - تو  عکساتو  من  چرا  پ   نیپس  پ  ی چایفن    شت ی عاشق 

  نم؟یبینم

  ن یکه من از ا  میگرفتم که چقدر از هم دور شده ا  دهیناد  و

  !ندارم  یساده مربوط به او اطالع ی زهایچ

  ؟یکنیهنوز فالوشون م -

کش  سرم کنار  آرام  فاصله   دمیرا  باالتر...  را  اش  چانه  او  و 

آنقدر  م  ی صورتمان  حرف  اگر  که  بود  ها  زدم،یکم    م،یلب 

  .کردیرا لمس م  شیلبها
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دوس   نیداخل تمر  توییهوی  ی بودم که، عکسااوهوم... گفته   -

 ...دارم 

را در نگاهش   یفتگ یارفاق ش  یبا کم   نباریافتاد... ا  میرو  نگاهش

  ...کنار نرود میبود که لبخند از لبها نی... تالش بر امیدیم

امشب را دست از سرم بردارد...   کی  ندهیافکار مزاحم، فکر آ  که

گرفتم و به   شی ام بود و من  نگاهم را از رو  رهیدر سکوت خ 

 .دادم   میروبرو

  م؟یکم کم برگرد ی خوایم -

  .آرام آمد  شیصدا

 مه یبه ن  ی زیدستم را باال آوردم و ساعت را نگاه کردم... چ  مچ

  .شب نمانده بود

  ن؟یتمر  ی بر دیفردا با -

  .برم دیظهر با -
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را کج کردم... دوست نداشتم به خانه بروم. به خانه که    رمس

  ز ی نبودم که همه چ  یبهتش  نی ا  گری... دشدمیطلسم م   رفتمیم

  !کردیرا فراموش م 

باال رفت و   شی. ابرومیبمون  شتری ب  کمی  میپس هنوز وقت دار -

  :از گوشه چشم نگاهم کرد

  !ساعت دوازده شبه -

  :دمی خند آرام

  .شبهخب... تازه سر  -

  .انداختم  شی بازو ریداد... دست ز ی زیرا تکان ر  سرش

 م؟ یبرگرد ی دوست دار -

اش بود    یشلوار کتان مشک  بی در ج   شی که دست ها  همانطور 

  :میدی را شن  شینگاهش به روبرو بود، صدا نباریو ا

  ...میمونیم ی تو بخوا -
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دادم و کنار   یمانده بود را تکان   لفیدستم را که بالتک  یکی آن

 ...حلقه کردم   ش یدستم، به دور بازو یکیآن 

که قصد    ی... تمام امشب تنها کسمیدر سکوت بود  مانیهردو

افکار س و  اتفاقات  تمام  از  بودم! من    اهیداشت  فرار کند من 

 !کشاندمشی... به حرف مزدمی بودم که مدام حرف م

  :خوردم میسر جا یهمان بود که تکان ی برا

 بشه؟ جیفضا برات مه کمیکه  رمیبرات قهوه بگ ی خوایم -

گرفت و از    ییا  ه یشد... سرش زاو  ده یکش  یبه سمت  شی ها  لب

  .کرد میباال تماشا

!  سرم از شدت  خورهیداره از قهوه بهم م  گهیحالم د  قتایحق -

  ...افتاد ریخنده به ز

  ؟ینسکافه چ -

  ؟یعذاب وجدان گرفت -

  !خونه  ی گلو خشک بر خوامینه نم -
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  .خسته شده بود می... پاهادمی را شن قشینفس عم  ی صدا

  دوست دارم؟ یاالن چ یدونیم -

  .کردم نگاهش

 !که االن پتو رو بکشم روم... تخت بخوابم تا فرداظهر  -

لبها  یشاک  لحن خنده  با  شد  باعث  دهان   م یاش  داخل  را 

  .بکشم

 م یموها ی و شال را رو دمیعقب کش  را خودم

 ...از بند کش آزاد شده بودند، انداختم که

...  پرهیمردم، اون موقع قشنگ خوابت م   نیببرمت ب  کمی  ایب -

 .تو رو از کجا به کجا رسوندن ایکه ک ره ینم ادتمی

  ...میو راه افتاد د یچرخ  شی پاشنه پا ی و رو   دیخند ارام

  دم یداشتم آنقدر خودم را خسته کنم که تا به خانه رس  دوست

تنها بخوابم... در واقع دوست نداشتم امشب تمام شود... من  
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را، مکالمه   حیدائم گوشه چشم امشب مس  نیحال امشبم را، چ

وقت   یلیکه خ   ی ز ی را دوست داشتم. چ  مانیها  طنت یش  مان،ی

 .میگم کرده بود  مانیبود در زندگ 

ز  نگاهش تا  را  ماسک  کش  ری کردم.  باال  بود...   دهیچشمانش 

  !خنده ام گرفت 

  :ماسکش گرفتم کشیرا باال بردم و نزد دستم

 !امشب لذت ببر ی از هوا کمی... ستی ن نجایا یکس -

 نیی انگشتانش گرفت و پا  نیبه ماسک، ب  دهیدستم را نرس  مچ

   :آوردتش

  ...نکن -

حس کردم...   نرم انگشت شصتش را که پشت دستم  حرکت

  .گرفتم ری سرم را ز

  :دمیرا آرام شن  شیصدا
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راهو    نیبه سرت زده... قراره ده بار ا  یخواب  یکه ب  ییاز اونجا -

 .برمی... موقع برگشت از هوا لذت م میو برگرد میبر

. نگاهم را از دستانمان به آسمان دادم و  دیدو  میدر گلو  ی زیچ

نقطه آن جاده   نی که به باالتر  یپلک زدم... تمام راه   ی چند بار

 ...  میرا در سکوت بود شدیرو ختم م   ادهیپ

  خواستم یو من م  شدیدست من همچنان با انگشتش لمس م 

 .لحظات را ثبت کنم نیا

  :دمیرا خفه شن  شیو صدا میدی چرخ مانیپاشنه پا ی رو

 م؟ یبرگرد -

 .  "میبرگرد "تکان دادم و تکرار کردم و که  سر

  .پشت سرمان باعث شد که بگردم ی پچک پچک ها ی صدا

امدند   یم  نییاز ما راه را پا   یکه از فاصله کم  ی و پسر  دختر

  ی رابطه دوست  کردند،یم  هیهم واگو  ی را برا  ی ز ی و با لبخند چ

  .را نشانم داد   حیخودم و مس
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آ  نگاهم با  دادم...  روبرو  به  از مسرا  قبل  ها  حی نکه    ی دوست 

ها  ی گرید تجربه  چ  ییداشتم...  تمام  با   ییزهایداشتم...  که 

 .بود نیداشت... اول  جانیبکر بود... ه م یتجربه کردم برا حیمس

  :در ماسکش را نگاه کردم  دهیرخ پوش  میرا چرخاندم و ن  سرم

  ح؟یمس -

خفه و دورگه   یرا کم   شیبه سرش داد و صدا  یکوچک  یتکان

 :دمیشن

 جانم؟ -

 !را آرام تر برداشتم... اوهم  میکردم... قدم ها مکث

 ؟ ینی بیم ی خودتو چجور گهی تو ده سال د -

دستانم متوقف شد... صبر کردم تا    ی انگشتش به رو  حرکت

 .جوابش را بشنوم

 .نمیب یم ییاروپا میت کیتو  -
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 .از خنده داشت... لبخند زدم ییا ه یته ما شیصدا

با سوال من   یتیبود و جوابش چندان سنخ   دهی سوالم را فهم  او

  ...دانستی نداشت... منظور من را م

  ماسکش .خواستمیجواب م  یول  دانستمیسخت بود، م  شیبرا

 ...دیچانه اش کش ری را ز

 ک ی  دیشا  نیروشن بودند... تنها حاظر  انیدر م  یکیچراغ ها   

  !خانواده و چند زوج بودند

 ...قسمت جاده رفت نیتر  کیبه تار مانیها قدم

  :دمیپرس ی گرینگاهش کردم و جور د دوباره

  ؟یچ توی شخص  یزندگ -

  ص ی نشست... نگاهم را حر  میکند شد... نگاهش رو  ش یها  قدم

  .دادم یم  شیاز چشمانش به لبها

  :ستین  میدورگه تر، خفه تر، با صالبت تر در گوش ها  شیصدا
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 .ام ندارم گهیساله د  کیمن  ،یاگه تو نباش -

  !از چشمانش ری غ یینشست... هرجا ی گری د ی جا نگاهم

لعنت   احساس سوزش  باز  است...    یکردم  افتاده  چشمانم  به 

  .انگشتانم، کف دستم جمع شدند

ر خودم مسلط  تا ب   دمیکش  قیپلک زدم... نفس عم   ی چندبار

که کلمات را   میبگو  ی زی دهان باز کردم تا چ  ی شدم... چند بار 

 !گم کردم 

  :دمیرا آرام تر شن  شیصدا می کنار کافه و مغازه که رد شد از

 رم؟ ی برات بگ ی خوا یم ی زیچ -

 زش ی م  ی به سمت کافه کوچک و دستگاه قهوه ساز رو  نگاهم

 !کشاندم   میها  هی قهوه را به ر  ی و بو   دم ینفس کش   ق یافتاد... عم

  :کردم و لبخند زدم نگاهش

  ...نه -
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مثل    یول  -او و کافه چرخاندم:    نیتکان داد و نگاهم را ب  سر

  !خوادیتو دلت قهوه پر از شکر م نکهیا

  ی زیچ  خواستیآمد... م  میاش خسته بود... نگاهش رو  خنده

  .دیبگو

هم بودند... قدم   پیک   ی لبها  یول   خواندم ی را از چشمانش م  نیا

  رون یبود تا کلمات را ب  شیکند شده بود و نگاه من به لبها  میها

 ...زدیبر

 رون یب  قیکلمات، نفسش را عم  ی که باز شد، به جا  دهانش

هم   ی را رو  میداد.  نگاه از چهره اش گرفتم و آرام چشم ها

 .فشردم

  :گوشم گفت کیکرد که نزد یمعن ی گریرا جور د  حرکتم

 اد؟ یخوابت م -

 که دراوردم صدایی دهانم با و انداختم باال را سرم

 ."نه" یعنی
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  :رفت  باال ابروهایم دیدم که را سرخش  چشمان

 .میاد  خوابت  خیلی نکه ای مثل  تو  ولی-

 یرون ب را  سوئیچ و کرد  شلوارش جیبش در دست

 .کشاند 

 !خوابم باز چشم با االنم واقع در... آره -

 :کردم دراز دست

 !کنم؟ رانندگی من  ی میخوا -

 :دادم تکانی هوا در را دستم...  گرفت ام خنده نگاهش از

 ترسی؟  می من  رانندگی از چیه؟ -

 خواهد می  که فهمیدم و  کشید  صورتش ی رو دست

 :درامد  حرصم.کند  مخفی  را اش خنده

 !شدی  خنده خوش امشب  خیلی -

 .کرد  لمس  را   ماشین  ریموت   و  برداشت   صورتش   ی   رو  از   دست

 !کنارمه  زبون شیرین یک چون -
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  گوش   بود  وقت  خیلی  هارا  حرف  این .  شدند  باز  هم  از  لبهایم

 نشده   هیجانی  اینطور  که  بود  وقت  خیلی...  بودند  نشنیده  هایم

  حرکاتش،  در  مکث ...نشستیم  و  کردیم  باز  را  ماشین   در.بودم

. بود  خفه  خانه  ی   فضا .  برود  خانه  به  ندارد  دوست  اوهم  میگفت

  را   کمربندم  زد،  که   را  استارت.  نبود  آرامش  مامن   آن  دیگر

 .بستم

 نداری؟ کار جایی -

 .کردم تماشا  را رخش نیم  و دادم تکیه پشتی به را سرم

 :گفتم تر آرام   صدایی و آرام  ایی خنده با

 شب؟ یک ساعت -

. داد  تکیه  ین  ماش  لبه  را  آرنجش  و  خورد  تکانی  جایش  در

 ترجیح  را  خودمان  سکوت  اینبار  هم  من  و  بود  اتاقک  در  سکوت

 ... کردم روشن را ضبط و کردمدراز   دست  که دادم

 .کردمش پیدا تا کردم  پایین و باال ها اهنگ بین
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  باز  دمیخوابتو د میگل مر ی ا -

 و دلباز  نیدلنش ییایرو ی تو

سع  میها  چشم و  بستم  نظم  یرا  سرم    یکردم  در  افکار  به 

مرورش   گر ی کردم لحظه به لحظه امشب را بار د  یبدهم... سع

مغزم را فشار دهم... من امشب را،    و یکنم و در آخر دکمه س

 .داشتم ازیلحظه به لحظه اش را ن

 گل مال منه نیا -

  دی دست به شاخه هاش نزن 

  گل ماله منه نیا

  دیگل برگاش دل بکن از

 

...  میکه توقف کرد، احتمال دادم پشت چراغ قرمز باش  نیماش

  .دانستمیم  دیوقتش را بع  نیدر ا کی تراف
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زمان  بازهم  تا  نکردم...  باز  را  ماش  یچشمانم  در   ن یکه  را 

صاف نشستم   می پارک کرد چشمانم بسته بود. سرجا  نگ،ی پارک

  :دمیرا شن  ش یو صدا

  !یفکر کردم خواب -

  :کردم کردم و کمربند را باز نگاهش

 .بودم دارینه... ب -

 .گرفتم دیهمان نگاه را ند  بشیحالت عجنگاه و  و

  .ستادمیخانه که ا  ییرایپذ وسط

مبل    ی را از سرم برداشتم و نگاه دور خانه چرخاندم و رو  شالم

 .دونفره ثابت نگهش داشتم 

  :بغل گوشم، از جا پراندم ح،یمس ی صدا

 ی زل زد  ی نجوریمبل وجود داره ا  ی رو  یجذاب  ی زی چه چ -

  بهش؟
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  !تو فکر بودم   -آوردم:    رونیکردم و مانتو راهم از تنم ب  نگاهش

را بست و قلنج    شی پشت گردنش گذاشت و چشم ها  دست

  :گردن شکاند

  ؟یتو فکر چ -

چ  ی سو  به و  رفتم  خواب  زمزمه   "دانمینم"  هیشب  ی زیاتاق 

 !کردم 

و تنم کردم... کرم را به   دمیکش  رونیخوابم را از کمد ب  لباس

   .کردم   سیرا گ  میدستانم زدم و موها

  چراغ رو خاموش کنم؟ -

رو  دستانم محکم  مال   ی را  زدمیهم  کرده    ی ادی...  چربشان 

  !بودم

  :شدم و گفتم بلند

 .آره.. خاموش کن -
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 !تخت مشترکمان رفتم ی به سو و

دست   یگذاشتم... بعد از مکث  شی بازو  ی حرف رو  یرا ب  سرم

  .مرتب کرد می ازادش را جلو آورد و پتو را رو

چقدر گذشته   دانمیاش بود و نم   نهیبه حرکت آرام س   نگاهم

  :بود که پچ زدم

  ؟ی دیخواب -

  :خورد یاش تکان سخت نهیس

 !نه -

رو  سرم را    یتکان  ش یبازو  ی را  نگاهش کردم. سرش  و  دادم 

اتاق    ییماه که تنها روشنا  یداد و در همان روشن  هیزاو  یکم

 !قیام شد، برق نگاهش را دوست داشتم ببوسم... عم  رهیبود خ

 ...را نداشتم  شی آن حال خوب ساعت پ گر ی زدم. د یپلک

  :همان بود که آرام گفتم ی برا
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 .خونه میایمن دوست نداشتم ب -

  ...ام بود رهیبزند، خ ی حرف ایآنکه پلک بزند و  بدون

پچ پج گونه اش    ی که بالخره صدا  کردمیم  شیحرف تماشا  یب

  :دمی را شن

  چرا؟ -

  :دمیرا ندادم و پرس  جوابش

  ؟یتو دوست داشت -

دستش جا به جا کردم... آن    ی و سرم را رو  د یپهلو چرخ  به

  :دینشست و آرام خند میپهلو ی دستش به رو یکی

  ...اول جواب سوال منو بده -

  :را پشت گوش انداختم میمو

  !داره ادیز یمنف ی خونه انرژ  نیا -

  :دیهم مال ی را رو  شی ها لب
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  .میموند یم رونیب شتریب یگفتیم -

  :کردم تکرار

  !خونه؟ میایب یتو دوست داشت -

ا  ده ی آرام باال کش  ش یلبها  گوشه من مثل بچه ها   نکهیشد... 

  !نبود دهی شده بودم پوش

  .که مهربان شده بود دمیفهمینگاهش هم م  از

  .نه... دوست نداشتم -

  چرا؟ -

 :نرم به حرکت درامد میپهلو ی به رو دستش،

  ی دوست دارم. دستش از رو  گهیجور د  هیمن بام رو    ،یدونیم -

در صورتم را آرام   ختهیر  ی به سمت صورتم امد و مو  میپهلو

  :پشت گوشم برد 

 .دوست دارم گهیجور د هیالبته، با تو بام رو  -
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هم ماند... پلک زدم و در آخر، مثل تمام امشب،    پی ک  میلبها

  ح،یتمام ساعات قبل احساساتم را بروز دادم... نه به اندازه مس

که سرم را    یکه لبخند بزنم.. در حد همان   یدر حد همان  یول

را به کف دستش بچسبانم، احساسات بروز    میب هاکج کنم و ل

 .دادم

را    میسرش را جلو آورد و چشم ها د،یرا که عقب کش  دستش

ها لب  گوشه  که  آرامش  و  کوچک  بوسه  نشست،   میبستم... 

 م یو اشک از گوشه چشم ها  دیرس  انیدر من به پا  ی خوددار

از  دانستمی... مختیخانه حال مرا بهم ر  نی... اختیر  یزمان! 

نبود    ینآ  گریخانه د  نیخانه دعوت کردم، ا  نی را به ا  نیکه ناژ

 ...که مامن ارامش بود

فاصله داد و نگاهش از چشم راستم به چشم   یرا کم  سرش

را لمس   میبا هر تکان، لبها  شیچپ به حرکت درارمد... لبها

  :کردیم

  !فکر نکن  ی زیامشبو به چ کی -
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  ؟یکنیتوام فکر نم -

  :گفت ی جد  یو بر خالف نگاهش، با لحن دی خند چشمانش

  .نکن یمن فوضول ی تو کارا -

حرف    یدرگوش  ن یا  ی وقت بود دلم برا  یلیباال رفت. خ  میابرو

  !زدن ها تنگ شده بود

  کنن یکه تو کار زناشون دخالت م  یهست  ییتو از اون مردها -

  خودشون دخالت کنه؟ ی تو کارا  یدوست ندارن کس یول

  :گفت شی خنده ها انیو م دی صدا خند با

ب - زنا  نیاز  م  ییهمون  تو دخالت    ی تو کارا  یلیخ  ،یگ ی که 

 !ندارم ی کار شونیبا بق کنم،یم

رو  چپ و دست  کردم  نگاهش  و    نهیس   ی چپ  گذاشتم  اش 

 :کردم دورش کنم یسع

  !زشته شمیشوخ -
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ز  یکی  آن از  را  کمرم   ریدستش  دور  به  و  برداشت  گردنم 

  ...دیچ یپ

  :گردنم آورد ک یرا نزد سرش

  .فکر نکن و بخواب یچیبه ه -

  .هم گذاشتم ی را رو  میها پلک

  .آمد ینم خوابم

 !توام بخواب -

به گوشم   تکان با خنده  را  ام  را که حس کردم شانه  سرش 

   :دمی خفه اش را شن ی کردم و صدا کینزد

  .ینره برام قهوه درست کن ادتیصبح  -

  :دمی خند آرام

  !ره یمن فقط دستم به قهوه پر از شکر م -

  ؟ی اِ، جد -
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به    میپهلو  ی خنده، سر تکان دادم... دستش رو  ز یهمان ر  با

  :آمد طنش ی پر از ش ی حرکت درامد و صدا

  !پهلوته دوست داره فقط قلقلکت بده  ی دستم رو  یمنم وقت -

مچ دستش را گرفتم و    عیکه تکان خوردند سر  شی ها  انگشت

  .خفه دستش را ثابت نگه داشتم ییبا خنده ا

باال امد و صورتش    میرا باال آورد و نگاهم کرد... دستها  سرش

  ...بسته شدند میرا قاب گرفتند و چشم ها

 :گفتم شیه شمرده براو کلمات را شمرد عدمی دهانم را بل آب

که    ی... تا هروقتمیمن و تو با هم دوست  ی زیقبل از هر چ  -

اول    دیبا  ،یهر مشکل و سخت  ی ... تو  میهردومون وجود دار

 نکه یباشه من هستم... بدون ا  ادتی  د یبا  ،یمن حساب کن  ی رو

 !یفکر کن ی زیبه چ

 ”بهشت“
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را در هم قالب کردم...   میو دست ها  دمیکاناپه دراز کش  ی رو

دوباره به دنبال ترک ها گشتم! نور افتاده به داخل خانه، اجازه 

  !کنم دایخوب ترک ها را پ  دادینم

  ده یخوب نخواب  شبیبه سوزش افتاده ام را بستم... د  ی ها  چشم

 !زدمیدست و پا م  ی داریمرز خواب و ب انیبودم و تا صبح م

 یخال  ی کردم... جا  زی را ر  میانداختم و چشم ها  میپا  ی رو  پا

 کردم یلوستر در ذوقم زد... احساس م  ی ها  ستالیاز کر  یکی

 !!لوسترش  یخانه ناقص است! حت نیا زی همه چ

مبل خم کردم و   ی که امد، خودم را از رو  میزنگ گوش  ی صدا

گوشم افتاده بود باعث    ی که رو  ییرا برداشتم... شماره ا  یگوش

 :مکث کنم یشد کم

 الو؟ -

 .سالم -
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لبخند   اریاخت  ی... بشنومیرا م  یس یع  ی بودم که صدا  خوشحال

 :زدم

 ؟یسیع یخوب -

 :انکه جوابم را بدهد، گفت یب

 خوبه؟ یهمچ ؟ی تو چطور -

 :دادم که با خنده گفتم صیرا تشخ   شیدرون صدا اضطراب

 !ه یعال یهمچ -

و آنطرف خط   یس یکه از ع  یکوتاه  ی مکث کرد... صداها  یکم

  !بود  دشیترد انگریتماما ب دمیشنیم

... دینرس   شیخنده ام به گوش ها  ی کردم تا صدا  پیرا ک  میلبها

 !دم یدیم حیو مس یسیبه ع ی ادیمن شباهت ز

  !نمتی بب امیب خواستمیراستش م  -

  :دستم دادم یکیرا به ان  یگوش
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  .ی خوش اومد -

  :دیکش یقیعم نفس

  ...ی دار  طشویاگر شرا -

فرهام را از آنطرف خط    ی صدا  دیبگو  ی زی کرد و تا امد چ  مکث

  :دمیشن

بب - من  که نمیبده  کرده  وا  زبون  تازه  انگار  گنده!  خرس   ...

 .دو کلمه حرف بزنه  تونهینم

فرهام   ی و بعدش صدا  دمیبه فرهام داد را شن  یس یکه ع  یفحش

  :آمد

 الو؟ بهشت؟ -

  ...سالم -

اونجا... همه    میا یم  م یرو مامان دا  یسیسالم. من و ع   کیعل -

بود... مکالمه   ینرمش  چیه  ی! لحنش بسوزنیدارن در فراغت م

  !نبود قطعا یاخرمان، مکالمه خوب
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  :کردم تکرار

  !... من منتظرم دیخوش اومد -

  :که آرام گفت اوردیطاقت ن  احتماال 

  ؟ی دار  طشویشرا -

  :اشپرخانه رفتم و با خنده گفتم  ی بلند شدم و به سو  میجا  از

  ...آشپزخونه بمب زده ام رو مرتب کنم دی آره... فقط با -

  :شودیکه دارد حاضر م گفت یآن طرف خط م ی صداها

 !االن خونت دسته گل بود ی بود یاگر زن زندگ  -

همان بود    ی از فرهام ناراحت شوم. برا  توانستمینم  یزمان  چیه

  ان یو م  دمیبلند خند ی توجه به مکالمه اخرمان با صدا یکه ب

  !"منتظرشان هستم "همان خنده گفتم که
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با او روبرو   خواستمی... نمیمنتظر تمامشان بودم جز حاج  من

نم نم  خواستمیشوم...  باشم!!  او    ش ی رایپذ  خواستمیمنتظر 

 !باشم

*** 

س  لبا   نیاتاق رفتم... بهتر  ی ساز را به برق زدم و به سو  ی چا

ب  میها تن کردم. مال  دم یکش  رونی را  به  را   ش یارا  ن یتر  م یو 

آغشته اش    سی ت یصورتم نشاندم و لباسم را به عطر آم  ی رو

در نظرشان شکست   خواستمیخوب بود... نم زی کردم... همه چ 

 !!نبودم انگار گریخورده باشم که د

  تور ی. از مان دمیرا پوش   میصندل ها  دم،یرا که شن  فونیآ  ی صدا

  !نبود دایاز چهره فرهام پ  ریغ  ییچهره ا

ام که منتظر بودم آسانسور به طبقه   یرا باز کردم تا زمان  در

 !به خانه من نرسد شیپا یبرسد از خدا خواستم که حاج 
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 ن ی نگاهم را به جمع حاظر  دیکه جلو امد و در آغوشم کش  بایز

شخص    یسیاز فرهام و ع  ر ی... غدمی کش  یقیانداختم و نفس عم

 ..بود ستادهینا بای پشت ز ی گرید

  م یساز در گوش ها  ی چا  کیت  ی مبل ها که نشستند صدا  ی رو

 .مبل تک نفره نشستم ی رو شان،یتوجه ، روبرو ینشست و ب

 زم؟ یعز یخوب -

  ...نگاه کردم بایز به

تر شده بود.   دیسف   شیامد. موها  یتر از قبل به نظر م  شکسته

شده بودند... ظاهرا    شتر یدور چشمش ب  ی گوشه  چروک ها

بود حاال جزو فرع    تیاولو  شیکه برا   یو وقت بوتاکس  شگاهیآرا

 !شده بود  شیزندگ  ی ها

  د؟یخوبم... شما چطور -

... کردیدر چشمانم کنکاش م  ق یرا نگاه کردم که دق   یسیع

  !خنده ام گرفت 
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با  میخوب - م  دیماهم...  مسمیومدی زودتر  به  هم  به   ح،ی!  هم 

  ...یزنگ زدم... ول یلیخودت، هم به خانوادت... خ

  ن یصبر کردم تا آخر ا  وفتادیم  ش یکلمه ها  انی انجا مکث م  از

انداختم و لبخند   میپا  ی که سکوت کرد! پا رو  دیهم بگو  یول

  :زدم و سرش را تکان داد

  ...نبود طیشرا نکهیمثل ا -

 میبود که بگو نی که در ذهنم آمد ا ی زی چ تنها

 .”خوش آمدند  " 

  ...د یخوش اومد -

  :دور خانه گشت نگاهش

  .زمیعز یمرس -

  ...سر بود ی ادیز جو

  :را نگاه کردم و سر تکان دادم یسیع
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  !دمتی وقته ند یلیخ ؟ی تو چطور -

تک   الشیخ   انگار که  پشت  هیراحت شد  را    یبه  نفسش  و  داد 

  :رها کرد  قیعم

  .شلوغ بودم یلی... خخوامی معذرت م -

  :را جلو هرکدامشان گذاشتم ز یم ی رو ی ها یدست شتیپ

  !گفت حی... مسدونمی آره م -

  ش ی گرفتم و صدا  یسیع  ی جلو رو  با،یرا بعد از ز  وهیم  ظرف

  :آمد

  !از ما شلوغ تره حیمس نکهیمثل ا یآره... ول -

  ...فرهام رفت ی کش امد و نگاهم رو یکم میلبها

 ی کم  یبود که در نگاهش بود با چاشن  ی زیچ  نیاول   یالیخیب

  !یاز بدجنس

  ...رهی درگ کمیهم  حیمس -
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  :جواب دادم  دهیخورد و سوالش را نپرس  یتکان  شی در جا  بایز

  ...خونه ادیظهر م -

! دروغ  دیرسیبه نظر م  ری پذ  بیآس   ی ادیزد... ز  ی لبخند  معذب

 !که دلم از حال و احوالش مچاله نشده است گفتمیبود اگر م

 .زمیعز نمیمن اومدم خودتو بب -

 ی تا به آشپزخانه بروم و با فنجان چا  کردندینم   ی اری  میپاها

درون دستش زد و نگاهش را    بیبه س  ی برگردم... فرهام گاز

 :گوشه و کنار خانه داد

ن  ی برا   حیمس  گهیآره راستش د  -  ه یگور  س یما مرده! معلوم 

 !کهیمرت

با اخم نگاه از فرهام    بایلوده بود به خنده ام انداخت... ز  لحنش

  !کرد میگرفت و تماشا

نگاهم کرد و    رهیخ  یبود وقت  ی از هر حس  یخال  شیها  چشم

  :گفت
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  ...ادیب خواستی هم م یحاج -

  :شانه باال انداخت بایپاک شد و ز میلبها ی از رو لبخند

  !روش نشد دیشا -

اش به گوش   رلبیواضح تر از جمله ز  یسیپوزخند ع  ی صدا

  :دی رس میها

  !نه حتما  دیشا -

  ...کردمی بود که فکرش را م ی زیخرابتر از ان چ اوضاع 

  :بلند شدم میجا از

  !ارمی ب ییچا رمیم -

به سو  و را  ز  زیم  ی دستم  از  بعد  و  ع  با،یگرفتم  به   ی سیرو 

  :گفتم

  .ی دوست دار دونمیها بردار... م ین ی ریاز اون ش -

  :ها نگاه کرد و بعدش به من ین یریبه ش فرهام 
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  .دوست دارم شتریمن ب یول -

  :چشمانش زدم و گفتم  یدرست به بدجنس ،ی لبخند

خنده بلند    ی آماادشون کردم! صدا  یسیع  ی من برا  ی برا  یول -

 !دم یکش یق ینفس عم  دیچ ی که در خانه پ  یسی و ع  بایو ز

ب  فنجان تعداد  به  را  پر کردنشان    دمیکش  رونیها  و مشغول 

  :شدم

 ؟ی چطور -

 ی همه چ  -سرم را چرخاندم و فنجان اخر را پر کردم:    یکم

  !ه یعال

رو  بیس را  ابروها  زی م  ی درون دستش  و  باال    شی گذاشت  را 

  :انداخت

  ؟ی جد -

  :کردم نگاهش
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 !ی جد -

و در آخر سر  یمکث زدم و ظرف   ی کرد  داد... کنارش  تکان 

  :کشاندم و گفتم رونی ب نتیشکالت را از کاب 

  !کنهیم تیاره شکاد  اسیگفت از ال حیمس -

  :گفت یبهت زده بود وقت شیصدا

  ؟یچ -

  ی کوچکتر خال  یظرف را برداشتم و شکالت هارا در ظرف  در

  :کردم

  ...کنهیم تیگفت داره شکا -

  :کردم و سر تکان دادم نگاهش

  ؟یدونستینم -

رو  دهیپر  یرنگ کم  به را  و ظرف  نگاه کردم    نت یکاب  ی اش 

  !گذاشتمش 
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  ؟یزودتر نگفتچرا  -

  :گفتم یرا از هم باز کردم و عصب  میها دست

 بکنه؟ دی. نبا  کنهیم نکارویمعلومه که ا -

  :و سر تکان داد دیچسب  یصندل ی به پاها  نگاهش

  ...چرا -

  پس چته؟ -

  :شد زیر  شیسرش باال آمد و چشم ها کدفعهی

  ؟ینگفت حی به مس ی زیچ -

  :را در دست گرفتم ینیس

  !نه -

  :و خوب نگاهش کردم  ستادمیا

  ...س یگفتم که به من مربوط ن -

  !سوزن را در قلبم فرو کردند و
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  خوبه؟ حیرابطتت با مس  -

  !سوال نفرت داشتم من نیاز ا چقدر

  :کردم و لبخند زدم نگاهش

  ؟یترسیم -

  ؟یاز چ -

  ؟یرابطتمونو خراب کن  نکهیاز ا -

 !ی بکنم... تو خودت از قبل کرد نکارو یمن ا ستیالزم ن -

 !!زده ماندم بهت

 ع یافتاد که ما  ییو نگاهم به فنجان ها  دیبه چشمانم جه  اشک

  !داخلش به لرزش افتاده بود  رهیت

روزها    نیدر نگاهش نبود... من ا  یمانیرا نگاه کردم... پش  فرهام 

... کردمیتلخ است را با پوست و گوشت درکش م   قتیحق  یمعن

 !!با پوست و استخوان
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  :دم یباال کش  نگاه

   ...یگیدرست م -

  :را در برگرفت  میدو قدم خودش را به من رساند و بازوها با

  ...یبهشت ول ی زی برام عز -

 امیبهشت ب  -گفت:    ی بلند  ی با صدا  یسیع  یشد وقت   ساکت

  کمک؟

  :را صاف کردم میصدا

  ...اومدم -

  ...نگاهش کردم ی دلخور چی ه یو ب دمیرا عقب کش خودم

 .میزنی بعدا حرف م -

  !بدجور درهم گره بود  شی ابروها

رو  نگاه به سو   ش یاز  و  ع   ییرایپذ  ی گرفتم  رفتم.   یسیخانه 

بود و    ستادهیخانه ام ا  ی گل ها  ی روبرو  بایبود و ز  شیسرجا
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  ی ... نگاهش کردم... در حال و هوادیکشیدست به برگشان م

 ...خودش بود ظاهرا

که   ینشستم... زمان  یسیگذاشتم و کنار ع  زیم   ی را رو  ینیس

  د یسف  ی به تارها  د یرا بردارد نگاهم چسب  ی تا چا  شد یخم م

 بودمشان؟ دهی... مگر چند وقت بود که ندشیموها نیب

  ی سیکج شد... احتماال من هم شکسته شده بودم که ع  میلبها

  .کردی آنطور نگاهم م

  :را باال بردم  میدادم و ابروها  شیرا از چشمانش به موها  نگاهم

شکالت را گوشه    ؟ی بد  تیبه زندگ  یسر و سامون  هی  ی خواینم -

  :ابرو باال برد  ی لپش انداخت و تا

  ؟ی دختر خوب سراغ دار -

 :باز شد میها چشم

  !یاِ، پس تو فکرش -

  :برد شیلبها ک یبلند کرد و فنجان را نزد ییخنده ا تک
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 !!غلط کنم -

 با یو رو به ز  دمیفرهام را شن   ی قدم ها   ی ... صدادمیخند  آرام

   :گفتم

  !شهیسرد م تونییچا -

  :آمد  شیانکه برگردد، صدا یب

  ...زم ی عز امیم -

نفره نشسته بود و دست    کیمبل    ی را نگاه کردم... رو  فرهام 

 یی دسته مبل گذاشته بود و نگاهش به هر جا  ی را رو  شیها

 ی از گلدان ها   یک یبرگشت و با دستش    بای! زشدیاز خانه بند م

  :را نشان داد یرنگ

 پاش کجاست؟ تشنس... آب  یلیکل خ نیا -

ز  نگاهم رو  بایاز چشمان خسته  رفت و    ایسانسور  اهیگ  ی به 

کرده بودم را از    راب ی را س میکه گل ها ی بار نی برگشت... آخر

 یو آبپاش را به دستش دادم... ب  دمیکش  یبرده بودم... آه  ادی
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پا  یحرف  چیه را  ر  ی آب  ها  ب  ختی گلدان   چیه  یو من هم 

اش بود که    یارامش افراط  ش،ی اش بودم... رفتارها  ره ی خ  یحرف

 !!شودیم ضیدارد مر   بایباعث شد فکر کنم ز

ام    دهی را نگاه کردم... احتماال افکارم را از چشمان ترس  یسیع

کذاشت و کالفه دست به صورتش    زی م  ی خواند که فنجان را رو

رودیکش به  ماند  ثابت  نگاهش  فرهام  چ  با یز  ی !  آمد    ی زی و 

 !اش زنگ خورد یکه گوش دیبگو

 رفت،یخانه م گری همانطور که به سمت د بلند شد و شیجا از

  :گفت

 ...داخل بالکن رمیم -

از   یسیرا بود که فرهام در بالکن بود و من و ع   یساعت  مین

در خودش    یبی به طرز عج  بایو ز  میزدیحرف م  ی عاد  ی زهایچ

 !فرو رفته بود

  :بلند شدم میو از جا دمی خند آرام
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 ...رمیاز فرهام بگ ی خبر هیبرم  -

فک کنم   -آنکه نگاهم کند، شبکه را عوض کرد:    یب  یسیع

 !تلفنه ی ده ساعت پا  ی عاشق شده، روز 

ز  نیا  ی سیع   دمیفهم که  است  گفته  و    بای را  حال  آن  از  را 

 ...دیکه آنطور چشمانش برق زد و خند اوردیدرب شیهوا

  !کنان به سمت بالکن رفتم خنده

حفاظ   ی ها  لهیم  ی تمام شده بود و کف دستانش را رو  تلفنش

  ...گذاشته بود

  داخل؟ ی ایچرا نم -

  .گرفت و نگاهم کرد  شی را از روبرو  چشمانش

  !د یتلفن طول کش د،یببخش -

  :دادم و نگاهش کردم هیرا به حفاط تک  کمرم

  ه؟یدردت چ  -
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  :کرد نگاهم

دار - مشکل  هرکدوممون  اونقدر  کنم  گنجا  می فکر   ش ی که 

  !می رو ندار هیمشکالت بق دنیشن

  :را جمع کردم و لبخند زدم  میها دست

  شه؟یبدون مشکلم م یزندگ -

  :متعجب برندازم کرد  یو با حالت دیباال پر شی ابروها

سواال  نمیبیم - م  ی که  قشنگ  خندیپرسی قشنگ  ... دمی! 

 :دینگاهش را به روبرو داد و آرام پرس

  به من نگفت؟ تیشکا هیاز قض ی زی چ  حیچرا مس -

  :نگاهش کردم موشکافانه

  ؟ی دیازش پرس  -

  :تکان داد سر

  !نه -
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  :باال انداختم شانه

  ...گهیهم بهت نم  حیپس مس -

  :و گفتم دیکش  یآه

فگرتو مشغول    نقدر یکه ا  رفتیانتظار نم   ن یاز ا  ری ام غ  ی زیچ -

  !کرده

  :گوشه چشم نگاهم کرد از

  !به اون راه؟  ی خودتو زد -

  !جنباندم ی سر ج،یماندم... گ ساکت

  شه؟یم  یکنه بعدش چ تیشکا حیاگه مس یدونیم -

کالمش خونسرد    ی ... انقدردیچرخ  میسکوت بودم... به سو  در

  !کردیم   یسخنران  میبود که انگار داشت در مورد آب و هوا برا

  :کرد نییرا باال و پا سرش

 ...یدونیم -
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 ن یدر ا  یبود که تا االن حت  دیرا آرام بستم... بع  میها  چشم

 !را کال به فرع فرستاده بودم   اسی باره فکرهم نکرده بودم! ال

 ی لیخ  دمیو فهم  د یرس  میبه گوش ها  فیزنگ خانه، ضع  ی صدا

زنگ دوم که   ی را رها کرده ام... صدا   میوقت است مهمان ها

را    میآنکه نگاهش کنم، قدم ها  یاز نرده گرفتم و ب  ه یآمد، تک

  :در بالکن برداشتم و آرام زمزمه کردم که ی به سو

 .اومد حیمس -

نگاه مس  در باز کردم و  رو  ی از کفش ها  ح یرا  به    م یجلو در 

نم ظاهرا  برادرها   دانست یبرگشت...  امروز  مادرش    شیکه  و 

  !مهمانمان هستند

 ...سالم... داخل آمد و در را بستم -

  .سالم- 

  :ام را به در دادم و گفتم هیتک

  !اومدن حیمامانت و فرهام و مس -
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تک  یجاکفش  در کرد.  صاف  را  کمرش  و  بست  را   هیرا  ام 

  :برداشتم

  !منتظر موندن یلی... زشته! خمیبر -

  :انگشتانش گرفت  ن یرا نرم، ب  میاز کنارش بگذرم که بازو  آمدم

  ست؟ی که ن یحاج -

  :گذاشتم شیدو ابرو نی اشاره ام را باال بردم و ب انگشت

  !ام اخم نکن ی نجوری... استینه ن -

نشاندم و به   می لبها  ی آرام رو  ی که باز شد لبخند  شیها  اخم

چمیرفت  ییرایپذ  ی سو عم   ی زی ...  درون  م  قایاز  !  دادی ازارم 

 !شده بود ادآورشیکه فرهام  ی زیچ

  دم یکه فهم  دشیرا در آغوش گرفت و بوس  حی مس  ی جور  بایز

 !است دهی هم به اندازه من خانواده اش را ند حیمس

خودش   ی انداخت و همانطور که برا  ی کنترل را کنار  یسیع

  :گفت کندی پوست م  اریخ
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  ؟ی ریگیخبر از برادر بزرگترت نم هی یکشی تو خجالت نم -

 ...دمی را شن حی آرام مس  خنده

  :دستانش گفت ریو از ز دیصورتش کش  ی رو دست

  !دیبودم، ببخش  ریدرگ کمی -

کاسه   یب  یسیع به  را  مردمک چشمش  کند،  بلند  سر  انکه 

 ..کرد شی چشم چسباند و بد اخم تماشا

   :داد و گفت یدستش را تکان بایز

  !حرفارو  نیا  نیول کن -

به   ی آمده بود... فرهام نگاه  رونی ب  شی از ان حال و هوا  ظاهرا 

  :شیانداخت و د وباره سرش را خم کرد در گوش حیمس

  اونوقت؟ ی چه کار -

رخ   میبه ن  رهیبه مبل داد و خ   هیتک  ی در کمال خونسرد  حیمس

  :آمد  شی فرهام صدا
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  !ستیکه به تو مربوط ن ی کار هی -

سر فرهام را بلند کرد! اول نگاهش به    یسیتک خنده ع  ی صدا

  ...ی ادب شد یچه ب -... حیافتاد و بعد به مس یسیع

بود!   ی جد  شانی گشت... چشمان هردو  نشانیبا شک ب   نگاهم

  !باهم دارند یدوئل مخف شانیهردو کردمیاحساس م

در ظرفش گذاشت و    ییا  وهیو م  د یتنه اش را جلو کش  حیمس

  :گفت  نیدر همان ح

 !ینش ی آره برو کنار، بد -

با خنده   ی اثر  شی ته صدا  نبار یا هم  فرهام  که  بود  از خنده 

انداخت و من را نگاه کرد!    ی را کنار   یکرد... گوش  شیتماشا

  .تکان داد ی که سرش را سوال دیدر نگاهم چه د دانمینم

بلند شدم و   می کش امد و از جا ی به لبخند می جوابش لبها در

 !آشپزخانه رفتم ی سو
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  م یدست ها  حیمس   شی که صدا  کردمیکشوهارا باز و بسته م   در

  :داد ستیرا ا

 ؟ ی گردی م یدنبال چ -

برا  به داشت  برگشتم...  ل  ی سمتش  در  آب    وانیخودش 

  .خت یریم

 ...تراکت ها -

  :گذاشت و سر تکان داد زی م ی را رو وانیل

   ؟یچ ی برا -

  !ارمیزنگ بزنم ناهار ب -

به   زیم  ی را از رو  وانیدر صورتم گشت و ل  یبا حالت   نگاهش

  زنگ بزنم؟  ی فست فود  -منتقلش کرد و گفت:    نک ی داخل س

بستم و بازشان   ییلحظه ا  ی را برا  میکشو را بستم و چشم ها  در

  :کردم
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  ...نه -

گذاشت و نگاه من ماند به   یوانیشسته شده را در جا ل  وانیل

  !اپن آشپزخانه  ی به رو  کردندیکه چکه چکه م   یآب  ی قطره ها

  رستوران؟زنگ بزنم  -

  !آره -

  سفارش بدم؟ یچ -

  نیبسته شد... ا  یبلند بود وقت  یکم  شیآخر صدا  ی کشو  در

  خواهد یکه م  دانستمی! مکردیام م  یداشت عصب  شیسوال ها

 !!اوردیکالفه بودنم در ب زانیسر از م 

  - :دمیآب کش ی قطره ها ی برداشتم و رو یدستمال

 یلی... خارنیزود ب... ازشون بپرس! فقط سفارش کن  دونمینم

  !شد رید

  ...بود میرو  یحرکت چ یبه ه نگاهش
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  !کهیتازه ساعت  -

 :کردم شی دادم و دستمال را همانجا رها  رونیرا ب نفسم

 !عادت داره زود ناهار بخوره  باجونیز -

برا  نگاهش و  خ  ی کردم  خوب    الشی انکه  که  کنم  راحت  را 

زدم و سرم را تکان    ی بردارد، لبخند  میهستم و نگاهش را از رو

 :تکان داد

 ؟ یدونستینم -

  یی رایپذ  ی سر تکان داد و من به سرعت به سو  دیبه تائ  تنها

  !رم ی رفتم تا سفارش ها را بگ

تنها صدا  یزمان  تا را جمع کنم،  ناهار  خنده در    ی که سفره 

  ی که حال خانه کم  کردمیحس م  دیبود... حاال شا  دهیچی خانه پ

 !بهتر است

  :دادم م یشلوغ روبرو زی نشستم و نگاهم را به م کنارش

  !وقت هست بعدا جمع کنم، مگه نه؟ -
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  :برگشت زی سمت م سرش

  ...میکنیبعدا جمع م -

رو  راحت بهتر   ی تر  تا  کردم  کج  را  سرم  و  نشستم  مبل 

  .نمشیبب

 .یکنیم ت یشکا اسی از ال ی من به فرهام گفتم که دار -

  .باال آمد و نگاهم کرد... نگاهش آرام بود شی از گوش سرش

  چرا؟ -

  ...هم آرام بود صداش

  :پلک زدم نیسنگ

  کردم؟ ی کار بد -

بود    حبس کرده  نهیکه در س  ی اش را فشرد. نفس  یگوش  پاور

  ی داد به پشت  ه ی و اوهم مانند من سرش را تک  دی را پوف کش

  :مبل و نگاهم کرد



Page 1151 of 1307 

 

 ...زمینه عز -

زمزمه بود که به گوش    هیشب  ی زیکه گفته بود چ  ییا  "زمیعز" 

 !دی رس میها

خ - گفت  نم  یلیفرهام  درگ  ی ریسراغش  گفتم    ن یا  ری منم 

  ...ی کار

 م یحرف به تماشا  یجمع کرد و ب  نهی س  ی را رو  شی ها  دست

  .مانده بود

  ؟ی با فرهام قهر  -

  :کرد  ییخنده ا تک

  قهرم؟ -

را باال    شیرا پر از باد کردم و سر تکان دادم... ابروها  م یها  لپ

  :انداخت

ن - کنم...    یبا کس  ستمیبچه  با  کمیقهر  روشو کم   دیپروئه، 

  !کنم
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ر  میها  چشم ابروها  زیرا  و  م  یکیرا    میکردم  باال   انیدر 

  :انداختم

  ؟یگ یبهم نم نیاز ا شتریب یعنی -

  :سر جنباند ی خونسرد با

  !نه -

 !خنده خفه و پر از لذتش آمد   ی ام جمع شد که صدا افهیق

 :بلند شدم میجا از

   کجا؟ -

و در    کردمیم  یظرف خال   کیداخل ظرف هارا در    اتیمحتو

  :گفتم نیهمان ح

  !جمع و جور کنم -

  :دی رس میبه گوش ها فیکه شکاند، ضع یقلنج گردن ی صدا

  !حاال وقت هست -
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رو  ظرف سو  ی هارا  به  و  گذاشتم  که    ی هم  رفتم  آشپزخانه 

  ...دمیرا پشت سرم شن شیقدم ها ی صدا

  ؟یحاال واجبه االن جمع کن -

سرم را به سمتش چرخاندم تا   یگذاشتمشان و کم  نکیس  در

  !نمشیخوب ب

  ش یآشفته تر و ابروها  شیاش به چارچوب در بود و موها  کهیت

  !تر بود  کیبه هم نزد

  ؟ی من دار  کاریچ -

  :آمد  شیآب را آمدم به سمت راست بکشم که صدا  ریش  اهرم

سر خودتو    ی خوایم   نقدریچرا ا  دونمینم  یندارم... ول  تیکار -

  ؟یگرم کن

... اهرم  تیچشمانم را بستم و در نها  یمکث کردم... کم  یکم

از جا  دمی کش  ی را جور کنده    شیکه گمان کردم االن است 

 شود
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 دم یکشیکه م  یق ینفس عم  انی اسکاچ را به دست گرفتم و م !

  :گفتم

 !جمع کنم  دیخونه شلوغه... با -

بعدش با    ه یکه از آشپزخانه دور شده است و چند ثان  دمیفهم

امد... نگاهش کردم! آرام بود و ظرف ها را    گرید  ی ظرف ها

س  یکی  یکی فکر گذاشتی م  نکیداخل  گرفت...  ام  خنده   !

س  کدفعهیاگر    کردیم داخل  هارا  حتما    نگ ی ظرف  بگذارد 

 !شکنند یم

 ؟ییظرفشو نیماش  ی زاریچرا نم -

 ی را رو   شیداد بود و دست ها  هین تکمن؛ کمرش را به اپ  کنار

 !جمع کرده بود نهیس

  ...شورمیظرفا کمن. خودم م -

  شی پا  ی به جلو  ی حرف  چ یه  یتکان داد و ب   ی را چندبار  سرش

  ...شد  رهیخ
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  .سرم گرم باشد  خواستمیم

که   کردمیدرون سرم فکر نم  یبه افکار سم  یتنها در صورت  من

پاراگراف    کی  ری مثال، ذهنم درگ  ایمشغول باشند    میدست ها

لحظه...  حرکت   ن یحاال... در ا  یباشد... ول  خوانمی که م  یاز کتاب

 قایچون منشا، دق  کردیهم افکار را از من دور نم  میدست ها

 !ار یشهو یبود با چشمان ستادهیکنار دستم ا

  !گفته؟  ی زیفرهام چ  -

  !تمام شده بود طاقتش

  :آب گرفتم ری ش ریرا ز وانیل

  مثال؟ یچ -

  :اش آرام رو به باال حرکت کرد شانه

  !دونمینم -

  دم ینبود و محکم دستم را دور بدنه اش کش  وانیل  ی رو  یکف

  !پاک شود شی از رو یاحتمال ی تا کف ها
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  ...ی عاد ی حرفا -

  :را جلو آورد سرش

  !کرده؟  تتیاذ ی زیچ -

ترس داشت که تکانم داد...    یبود و نگاهش کم  ی جد  شیصدا

  !دمش ی را محکم چسب  خورد ی که داشت از دستانم سر م  یوانیل

  !منشا ترس من بودم و افکارم  نباریو ا د یترسیم حیمس

  کنه؟ تمیاذ ی زیدچ ینه... چرا با -

 رونی آب را ب  ی رفت و بطر   خچالی  ی اش را گرفت و سو  هیتک

 ...دیکش

 :انکه نگاهم کند گفت یب

 !یشیفعال م ی نجوریا کنهیم تتی اذ زیچ هیهر موقع  -

  !یشیفعال م ی نجوریا کنهیم تتی اذ زیچ هیهر موقع  -
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آب را بستم    ریرا از بر بودم... ش  حیمن فقط نبودم که مس  خب

  .حوله پرداختم ی و به جستو

  تموم شد؟ -

شلوارم    ی را پشت و رو رو  مینکردم و دست ها   دایرا پ  حوله

 :شلوار بود و گفتم ی به رد دستانم رو حی... نگاه مسدمیکش

  ی زی حتما چ  یمنفعل باشم تا تو فکر نکن   کمینه... خواستم   -

 !شده

  !شی پ   یساعات  ا ینشده بود... البته در حال و    ی ز ی واقعا هم چ  و

تکان  سرش بطر   یرا  و  جا  ی داد  سر  را  برگرداند.   شیآب 

و من کرم دستم را   م یبه طرف اتاف مشترکمان رفت  مانیهردو

در چشمانش...   ی ... خستگدیتخت دراز کش  ی برداشتم و او رو 

 بش ینص   دنیکه بعد از دراز کش  یحالت  یدر حرکاتش و حت

 !شده بود، مشهود بود

  ؟یخوابیتو نم -
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  ؟یبخواب ی خوایتو م -

  !آره -

را به کرم آغشته کردم و    میها  نگاهش کردم... دست  نهیآ  از

  :گفتم

  !بره یوقت روز خوابم نم نیا -

اگر منصف باشم، نرم و   ایاش...    شه یدرست مثل هم  شیصدا

  :تر مهربان تر امد

  ...برهیمن بدون تو خوابم نم یول -

برگشتم و نگاه خندانش    ماینگاهش کردم... مستق  نه یاز آ  نبار یا

  .را شکار کردم

  :نهیآ ی کش امد و دوباره برگشتم سو میلبها

  بخونم؟ ییالال دیبرات با -
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دار   ی صدا فکر    ی کش  دارد  انگار  ک  دراورد  اش  حنجره  از 

  :کندیم

 !کردمی حال نم ییاصال با الال ینه... راستش از بچگ-

  :کردم زی را ر میها چشم

 ؟ ی دیخوابیم  ی پس چجور -

  دایپق خنده اش بود که شد  ی سکوت شد و بعدش، صدا   یکم

  .به خنده ام انداخت

  ...شد  دتریچرخاندم که خنده اش شد شیرا برا میها چشم

... با خنده به پهلو دمیسمت تخت رفتم و کنارش دراز کش  به

بود و لبخند   طنتیو نگاهم کرد. هنوز در چشمانش ش   د یچرخ

مو  شی لبها  ی رو و  اورد  جلو  را  دستش  که  در    ی بود  افتاده 

 .ام را آرام به سمت باال فرستادش یشانیپ

بود که به حرف    حیدر سکوت گذشت و در آخر مس  یقیدقا

  :امد
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  زنگ نزدن؟ گهید -

  ...یبود و خنث ی عاد لحنش

  :دادم رونی مامان. نفسم را ب ایبه بابا بود  منظورش

  ...نه -

  :و گفتم دی باال تر کش یکم شیپاها ی را از رو پتو

  ؟ی ای... منیخونه برف رمیفردا م -

  ناهار؟ -

در چشمانم    قی را به نشانه مثبت تکان دادم. نگاهش عم  سرم

  :به من لب زد رهی گشت و همانطور خ

  !فرهام  شی پ  رمینه... احتماال م  -

  !هم پی ک  میخشک شد و لبها دهانم

 .باشه -

  .رد و بدل نشد انمانیم یحرف گرید
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ها  حیمس   ی ها  چشم نفس  و  شد  بسته  شد،   شی که  منظم 

کنم که احساس کردم    زی خواستم از جا بلند شوم و خانه را تم

ام    یپتو کشاندم و گوش  ری توانش را ندارند... خودم را ز  میپاها

 ...بود یخال فشیرا چک کردم. نوت

فکر کردم که اگر بچه   نیچرا به ا  دانمی را بستم و نم  میچشمها

شکمم   دیسقط نشده بود االن در حال رشد کردن بود و شا  ییا

شا   یکم و  بود  شده  تع  دیبرجسته  جشن  نگران    ن ییمن 

 !ی گری د زی چ ریبودم نه درگ  مانیبچه  تیجنس

*** 

کم  ی رو  انگشتش  فشردش...  و  رفت  حد    شتریب  یزنگ  از 

 .باز شد شی برا یحرف چیه  یتا در، ب دیمعمول طول کش

  ل ی که به در خانه فرهام برسد... به دل  ی گذشت و تا زمان  یالب  از

 !نداشت شیبرا یحضورش فکر کرد. در واقع جواب

  .سالم -
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 :دندیفرهام باال پر ی ابروها

م- به...  خون    ی زی چ  ی گوسفند  ی گاو  یگفتیبه  پات  جلو 

  .میکردیم

  :زد و وارد خانه اش شد  کنارش

 !کش   ش یاون گاو و گوسفند پ   ،ی جواب سالم بد  ری بگ  ادیتو   -

گوشه لبش را به سمت   یخنده بلند فرهام، تنها کم  ی صدا

 :نشست و سر تکان داد شی باال کشاند... فرهام روبرو

  چه خبر؟ - 

  :اش را به مبل داد هیتک حیمس

  !نمتی بب امیگفتم ب -

 ی ثبعد از مک  شیتکان داد... لبها  نییرا به سمت باال و پا  سرش

  :دندیجنب

  ...ی خوب کرد -
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  :بلند شد شی جا از

  ؟ی خوریم یچ -

که به گوش فرهام    ی بلند  ی چشمش را فشرد و با صدا  گوشه

  :برسد گفت

  !آب وانیل هی -

  ؟ی بود نیتمر -

  .آره -

و فرهام    دیگرفته شد نگاهش را باال کش  شیآب که جلو  وانیل

  ...را تماشا کرد 

  !را گرفتند  وانیل شی جلو رفت و پنجه ها دستش

  :و چشمانش جمع شد دینوش ییحرف جرعه ا یب

  بدموقع اومدم؟ -
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به سوالش بدهد، سرش را به پشت مبل    یانکه جواب  یب  فرهام

  :کرد شی محدود تماشا  دیداد و با همان دامنه د هیتک

 ...بهشت گفت -

  :حرفش رفت انیم

  تو؟یشکا هیقض -

 !جدا کرد  یضربت  ،یسر فرهام را از پشت  ح،یمس  شخندیآره! ن -

  ؟ی دیکش رزبونشی از ز ایگفت  -

  :درهم رفت شی ها اخم

  !حیگفت مس -

  .را عقب نشاند حیکالمش، مس صالبت

 !توام؟ ی من روبرو یکن یچرا فکر م -

را آرام را بر    وانی. و لدینفس سر کش  کیرا    وان یداخل ل  آب

  :گذاشت شیجلورو  ز یم ی رو
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 .کنمینم ی فکر نیمن همچ -

  :تکان داد  یو سرش را عصب  د ی کش  شیموها  ن یپنجه ب  فرهام

م - ا   یکنیم  ی فکر   ن ی... همچنیکنیچرا  به من   ی نجوریکه 

  !یزنیطعنه م

زد... دست   هیکش آمد و به مبل تک  شیخونسرد، لبها  حیمس

  یحالتش آن  دنی جمع کرد و فرهام از د  نهیس  ی را رو  شیها

  :دیپر شی از جا

  !یفهمینم  یچی! هیفهمیتو نم -

  :کش آمد لبخندش

 !بودن نکردم دهیفهم ی ادعا  چوقتیمن ه -

در چشمانش    تی عصبان  د،یبه سوش چرخ  یفرهام ضربت   سر

همان بود   ی ! برادیرقصیدر نگاهش م  ی... کالفگدادیجوالن م

 :و سر تکان داد دیپاک شد، تنه جلو کش حی که لبخند مس 

  ه؟یچ  ی حال و روزت برا نیا ه؟یچ  تیحرف بعد -
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کرد و چشمانش را اهسته   ی... پوفستادیا  شی سر جا  میفرها

  :بست و بازشان کرد

  !ی کردیعجله م  نقدریا دینبا -

  .بر خالف چشمانش آرام بود شیصدا

گذاشت و سرش را باال گرفت تا خوب    ش یران پا  ی رو  ساعد

  :تسلط داشته باشد شیبه مرد آشفته جلورو

  !عجله کردم؟ ی تو چه کار -

  !اسیکردن از ال  تیشکا -

کرده...   ی باز  می تو رسانه ها، با من و زندگ  ختهی منو ر  یزندگ -

  .کردم فرهام ی صبور یلیتا االنم خ

  .دور خودش زد یگرفت و چرخ حیرا از مس  نگاهش

  :دیجه ش یاز جا حیمس  د،یکه پشت گردنش کش دست

 !تورو گرفتم؟ قهیمگه   ؟یختیبهم ر نقدریچته که ا -
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  :کرد شیو تماشا  دیچرخ شی پاشنه پا ی رو

  ...یمنو نگرفت قهینه  -

را   چیسوئ  دانستینم  د،یشلوارش کش  بیج  ی دست رو   حیمس

عصب داشت  فرهام  است...  انداخته  م  یکجا  باکردیاش   د ی! 

 !رفتیم

زمزمه ورا به   شی و کانتر چرخاند و صدا  ز یم  ی را رو  نگاهش

  :دی فرهام رس

  !نگو نه اره،ی درم ی دلت داره باز کمی  گمیم یوقت -

که به شانه اش خورد، تکانش داد! نگاهش مبهوت    ییا  ضربه

 .چهره از سرخ از خشم فرهام ثابت ماند  ی رو

که   ی وونی. شده حستین شی منطق و شعور حال گه ید اس یال -

  !کنه یپاره م  هیکردن خودش هم نوع خودشم تک ریس ی برا

 !هنوز نگاهش ثابت مانده بود  حی مس  د،یدور دهانش کش  دست
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کنار    تویشکا - الحیمسبزار  به گوش  برسه  ابرو    اس،ی... خبر 

پستات دارن   ریکه االن ز  ییهمونا   چه،ی...خبر که بپمونهینم

م ات  صدقه  اول   رنیقربون  ت  یینفرا  نی،  برات  که   تریان 

 ...زننیم

  !چشمان فرهام تکان خورد  شیپ  شیگلو بکیس

  ؟ی چه خبر -

  !؟ی بشنو ی خوا یاز من م -

مس.  دیبگو  یکالم  ح یمس  نگذاشت و  زد   چ یه   یب  حیکنارش 

به جان کندن    حیمبل نشست و مس  ی کنار رفت... رو  یمقاومت

  :دیو سخت پرس  دیچرخ شی بود که به سو

  !ربطش به بهشت و فرازه؟ -

  !گذشتته یسگ یربطش به زندگ -

 ش یفرهام رفت و از جا  ی سو  کدفعهیبه خودش امد که    حیمس

  :را باال برد  شیبلندش کرد و صدا
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  !من؟ ی تو گذشته کوفت هیگو چه مرگته؟ چ دِخب ب -

  :رفت طفره

  !دنبال نکن تا به وقتش  تویشکا ی کارا -

  ...اش برد و محکم تکانش داد  قهیدست به سمت  حیمس

  :دیکش ادیبلند به فر ی از صدا کارش

  بخوره؟  یباز قراره چه گه کهیجواب منو بده! اون مرت -

  رهیرا باال برد و مچ دستش را گرفت و خ  شی دست ها  فرهام

  :گفت حیبه چشمان سرخ مس

  !کجاست؟  نیتو به من بگو ناژ -

شل شد... تا فرهام خودش   شی تا پنجه ها  دیطول کش  یکم

کش عقب  آرام  مس دیرا  شده  مات  نگاه  از  را  نگاهش   حی... 

در    فونیآ  ی که صدا  د یصورتش کش  ی برداشت و دست به رو

 ...د یچی خانه پ
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بود   نیفرهام بود و تالشش بر ا  یخال  ی نگاهش به جا  حیمس

نم باشد.  استوار  هنوز  پ د یفهیکه  رابط  با  را  ربط  رابطه    دا ی... 

 !کردینم

فحش  یعصب  ادیفر  ی صدا گوش    ی و  به  فرهام  سمت  از  که 

چرخدیرس  شیها نگاهش  داد.  تکانش  روشن  دی .  صفحه   ...

 !!که فرهام مهمان دارد  گفتی م توریمان

هر حس    ایو    تی عصبان  ،ی... کالفگدیچرخ   شیبه سو  فرهام

و    دیکش   شیموها  نی! پنجه بدادیدر چشمانش جوالن م  یمنف

  !بود  ستادهیا شی حرکت به تماشا ی... بحیمس

  !اسهیال -

  :دشی برق زد و فرهام در جا قاپ یان حیمس چشمان

  !یلعنت -

که چند تار مو    ی جور  د،یرا کش  شی را جلو امد و موها  یقدم

  :انگشتانش ماند نیب
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  !حی.... مسادیقرار نبود االن ب -

فرهام سر  ی حرف  چیه  یب و  ال  ع،ینگاهش  امدن  از    اس ی قبل 

  :هم کرد  ف ی کلمات را رد

... دوس ندارم ستی... تو خونه من وقتش نستی االن وقتش ن -

  !میتیممحرو  ی ام به رو گهیچند ماه د

نش  همان عقب  به  وادار  که  کرد...  ساکتش  که  اش    ینیبود 

 د یدر آسانسور را شن  ی شده بود که صدا  زیت   شی کرد... گوش ها

 ی ز ی چ  نینشود! اول  دهیانداخت که د  یمبل  ی و خودش را رو 

بود... چشمان براقش    اسی که در نگاه فرهام نشست، لبخند ال

  !بود

  !ارمیاالن برات م سایوا -

را آرام باز و   شیکتف فرهام نشست و چشم ها  ی رو  دستش

  :بسته شان کرد

  ؟ی عجله دار نقدریچرا ا -
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خندان   ی و آمد عقب گرد کند که صدا  دیرا عقب کش  کتفش

  :نگذاشت اسیال

  ...بود نییپا ح یمس نیماش -

  :برگشت و خندان باال امد نیی به پا نگاهش

  !نجاس یکفشاشم که ا -

 :دور خانه چرخاند یشیو نگاهش را نما دیرا جلو کش سرش

  !شده؟ میقا -

  :نگاهش را داخل راهرو چرخاند و گفت یعصب فرهام 

 ...دنبال شر نگرد -

   :نگاهش را داخل راهرو چرخاند و گفت یعصب فرهام 

  ا یاالن...    نیهم  ی ری و م  ی ریگیم  التویدنبال شر نگرد... وسا -

  !گه؟یوقت د هی ی زاریم
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مس  یعصب  اس یال  شخندین و  کرد  جا  حیاش  از  بلند   شیرا 

  ...کرد

 ...فرهام را کنار زد و داخل خانه امد اس،یال

  ...دی گرفت در را کوب رهی دستش را به دستگ فرهام 

  !دمتیوقته ند یلیسالم... خ -

رو  حیمس  نگاه به  فرهام  چشمان  لبخند    اسیال  ی از  رفت... 

  !!خت یریبدنش را بهم م ستمی تمام س اسیال

ند - با  که  ول  ی زیتو چ  دنی من  ندادم،  از دست  رو    یرو  تو 

  !دونمینم

از تک و تا افتاد و چشمانش به قوت خود آرام    یکم  لبخندش

  :مانده بودند یباق

  !چرا... توام دلت برام تنگ شده بود -
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به زبان   ی زی مبل نشست... قبل از انکه چ  ی و رو  دیخند  آرام

ال   یکیفرهام پالست  اورد،یب را    اسیرا به دست  داد و دستش 

  :سمت در گرفت 

  !تیامانت نمیا -

  :دیخودش گذاشت و خند ی را در آرامش کنار پا  کی پالست

  !ییای چه مهمون نواز -

  :را باال برد  شیابروها اسیبرخاست و ال ش یاز جا حیمس

  !بود؟ نی قدم من سنگ  ؟ی بر ی خوایم -

که تنها به خاطر فرهام    ینگاه  چیه  ی... بییتوجه ا  چیه  یب

 ی م  شتریب  یرا سمت در برداشت! که اگر کم  ش یبود، قدم ها

  !!شکستیرا م اسیماند، گردن ال 

 !حرف دارم   حیبمون مس -
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دقا  گرهیدست  ی رو  دستش برخالف  نشست...   ش،یپ  یقیدر 

برا  تیجد  ش ی صدا  اسیال داشت...  را  که   ی کامل  بود  همان 

 :ا فشار دادر رهی مصمم تر دستش دستگ

  ...حیمس سایوا -

  اس ی و سرش را کج کرد و ال  دی نفس کالفه فرهام را شن  ی صدا

  :انگشت اشاره اش را باال گرفت و تکانش داد

 !رونی از سرت بنداز ب تویفکر شکا -

  ...دیچرخ  اسیال ی سرش سو فرهام 

  !کاسه خون بود چشمانش

ن   نیا  ی االن جا - رات   مونمیپش  اس،یال  ست یحرفا  نکن که 

   !دادم تو خونه

  ...را رها کرد و کامل تنه اش را چرخاند  رهی دستگ  دستش

  :آرام زد یو چشمک دیجلو کش  یرا کم سرش
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  ؟ی چ رونیاگه از سرم نندازم ب  -

  :دیآرام خند حیمس د،ییدندان سا ی که دندان رو اسیال

 ی منو ببر   ی فالوورا  یبزن  تری! دوبارع ت؟یکن  ی خوا ی م  کاریچ -

 !باال؟

  :برد و لبخندش خود به خود محو شد بشی داخل ج  دست

  س ی موقع ورودت ن  ی از اون لبخندا  ی خبر  گهیشد؟ د  یچ -

  !چرا؟

د  اسیال صدا  گر ی بار  برد...  باال  را  پا  ش،یدست  همان    ی هم 

  :انگشت اشاره اش باال رفت

  شه؟یم یچ یبدون ی خوایم -

  :دی کش شی لبها ی رو زبان

و شغلت   توی... با زندگحیمس  کنمتیمسخره خاص و عام م -

  !نکن ی باز
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  !و دور دهانش محکم تر دیصورتش کش  ی دست رو  فرهام 

د   انگتش  کش  ی گریتکان  گردنش  از  رگ  تا   دهیخورد...  بود 

 ...ش یها هیشق

  !کارو نکن نیبا خودت ا -

  :و گفت  دیچرخ شی پاشنه پا ی رو

  ...اس یبکن ال ی خوایم  یهر غلط -

گرفت برود که جمله    می، تصم   د یچی که پ  اسی خنده ال  ی صدا

  :کرد نی را قفل زم  شی پاها  اسیال

  !بهت وفادار نبودن چوقتیتو ه یزندگ ی زنا -

  :را باال برد ش ی و فرهام صدا دی چرخ اسیال ی به سو عیسر

  !اسیخفه شو ال -

  :به کتفش گرفت و تکانش داد دست

  !رونیگمشو ب -
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 ی برداشت، شانه اش را تکان  شیقدم به سو  یکه عصب   حیمس

  :را نشان داد  حیداد و با ابرو مس 

 !کنه  کار یچ  خوادیم نم ینه... بزار بب -

  د ی اینشست و نگذاشت جلوتر ب  ح یمس  نه یس  ی دستش رو  فرهام 

  :دیکش ادیفر حیو مس

   ؟ی خوا یم یچ اس؟یچه مرگته ال -

  ی بشنو  ی که سرت اومده تحمل دار  ییهمه بال  نیبعد از ا -

 ی فرهام هر دو دستش رو  ؟ی دیجر م  قهی  ی دار  ی نجوریکه ا

  ...نشست و محکم عقب راندش اسیال  نهیس

و   دیو سرش جلو کش  شدندیاش باز و بسته م  ینیب  ی ها  پره

 :دیکش  ادیفر اسیبه چشمان ال رهیخ

گند    یبه اندازه کاف  شه؟یم  بتینص  ی... چاسیال   رونیبکش ب -

  ی هممون... بتمرگ سر جات و سرتو از زندگ  یبه زندگ  ی زد

 ...رونیما بکش ب
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  :اش کرد یکج شد و زبانش را بند دندان عقب شیلبها

 !از من باالتر باشه فرهام  یکس زارمیمن نم -

  :گرفت حیمس ی را سو  دستش

  ...نیبخصوص ا -

  :دستش را طرف در خانه گرفت و گفت فرهام 

  .یتا زنگ نزدم نگهبان  رونی... برو باسیال رونیبرو ب -

با فرهام بود و نگاهش به نگاه    شی ابروها باال رفت... کالمش 

  :حیمس یبرزخ

دودمان   یی ا  ه یحاش  نی تر  کیکوچ - بشه،  درست  من  برا 

  !دمی برادرتو به باد م

  :جلو آمد یکاست و قدم شیفشار دندان ها از

  تو کاسم؟ ی بزار ی خوایم ی جور یچ -
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برق    شی ... چشم هاستادیا  حیمس  ی را کنار زد و جلو رو  فرهام 

  !داشت

  برات؟  ستیسخت ن -

باال امد و    ش یاش تا همانجا بود و دست ها  ی خوددار   حیمس

  :دیکش  ادیاش حلقه شد و فر قهی دور

  !اسید بنال ال  -

 ی را گرفتند... لبخندش فاتح بود وقت  حیمچ مس  شیها  دست

  :را از نظر گذراند شی کرد و از سر تا پا زیرا ر   شیچشمها

 !حیمس  ی ریبگ  شیبگم که تا ته آت  ی زی چ هیبزار  -

انکه مشت مس  قبل تو  حیاز  را  نگاهش  برود،  چشمان   ی باال 

که واضح به گوش   ی بلند... رسا... جور  ییبرد و با صدا  حیمس

 :به تکرار دوباره نباشد، گفت ازیبرسد و ن شانیهردو

چون با من    خواد،یگفت نم  نیازت طالق گرفت... ناژ   نیناژ -

 !دیخواب
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... دست  حیگشت و مس  حیمس  ی مات و مبهوت فرهام رو  نگاه

  :مرتب کرد قهی اسی انکه اراده کند، کنده شد و ال یب شیها

 بود برات؟ یکاف نی هم ای ؟ی خوای م اتیبا جزئ -

بود!  کلمات   اسیصورت ال   رهینگاهش خ  یحرف  چیه  یب  حیمس

به زمان داشت تا بفهمد چه شده... چه    از یرا گم کرده بود! ن

 !دهیشن

چانه   ر یمشت فرهام ز  کدفعهیصورت او بود که    ره یخ   نگاهش

نشست    یفرهام  ی کرد و رو  ریی تغ  دشیاش نشست... دامنه د

 !کرد یکه داشت مشت دوم را حواله اش م

که و چه؟! شانه فرهام را    ی برا  ی ریدرگ  نیخودش آمد... ا  به

مبل افتاده   ی که رو  یاسی ال  ی و از رو  د یعقب کش  ت یبا عصبان

 :دی کنارش کش د،ی کشیبود دست گوشه دهانش م

  !آروم باش  -

  ...را چرخاند  اسیبلندش نگاه ال  ی صدا
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  .شتری به مراتب ب شی .... لبهادیخندی آن نگاه م  هنوز

  :محکم گرفتش حیو مس  دیشانه عقب کش فرهام 

چشم    رونیب  ی ... به قران نر اسیال   رونی گمشو از خونه من ب -

  ...و ییا گهیبرو و شغل و هر کوفت دا ی رو بندمیم

  ی بلند شد و دست رو  شیاز جا  اس یاش تمام نشده، ال  جمله

  :شانه اش گذاشت

  ...اروم باش فرهام -

برداشت و کمرش را صاف کرد و    نیزم  ی را از رو  کی پالست

  :جفتشان چرخاند نینگاه ب

 !رفتم... رفتم -

...  دیکش  ن ییرا پا  رهی در برداشت و دستگ  ی را سو  شی قدم ها  و

و    دیچرخ  شیپاشنه پا  ی قبل از انکه  در را کامل باز کند، رو

 چ یه  یهم بودند... ب  پ یک  شیماند... لبها  حیمس  ی نگاهش رو

... ستادی... نگاهش را چرخاند و در را باز کرد که انباریا  ی لبخند
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  مه یدر بود تا در ن   ی بهشت ماند که دستش رو  ی نگاهش رو

  !باز را باز کند و داخل شود

و بهشت نگاهش ثابت ماند   دیرس  شیتا به چشم ها  شخندین

  !!شده اش نیگونه قرمز و گوشه لب خون ی به رو

 ”بهشت“

اثار  دمی از جانبش شن  ی زی گفتم و نه چ  یسالم  نه از  نگاه   ...

و    دمیصورتش گرفتم... خودم را کنار کش  ی ضرب و شتم رو

به  نگاهم  بالخره  و  شدم  داخل  کرد...  عبور  کنارم  از  آرام 

را درهم    شیآنچنان اخم ها  دنمیبا د  حیافتاد! مس  شانیهردو

 ...پرت شد ییلحظه ا اس ی کرد که حواسم از صورت ال

 نجا؟ یا ی چرا اومد -

وسا  در خانه گشت!  دور  نگاهم  و  بستم  آرام  م سر سال  لیرا 

را از نظر گذراندم... انهاهم سالم   شانیبودند. سر تا پا  شانیجا

  !بودند
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 ی در تمام اجزا  ت ی بود و فرهام عصبان  ده یپر  حی رنگ مس   تنها

 ...صورتش مشخص بود

  !زنگ زدم بهت یلیخ -

 ی بود، آنقدر  جی گ  ی ادیبرد... ز  بشی مکث، دست داخل ج  با

بار سوم    ی سمت راست برد و برا  ب یکه دستش  را دوبار در ج

 .دیکش رون یرا ب یگوش

  :گفتم 

  .... نگران شدمی جواب نداد -

  :مبل گرفت ی دستش را سو فرهام 

  !نیبش ایب -

 ی راهش را سو  عیاندازد، سر  ینفرمان ب   کیبه    یانکه نگاه  یب

  !آشپزخانه کج کرد

  .ستادم ی ا حیمس ی رفتم و جلو رو جلو



Page 1185 of 1307 

 

ها  شی ها  اخم حس  بود...  کالفه  چشمانش  بود...    ی درهم 

نم  دادیهم جوالن م  ی گرید کنم   یکالبد شکاف  خواستمیکه 

  !چشمانش را فعال

  دعواتون شد؟ -

  .صورتم گشت ی حرف، نگاهش در تک تک اجزا یب

  !بود یزخم  اس یصورت ال -

دستش را باال آورد و    کدفعهیانداخت و    لیم  ی را رو  یگوش

  ...دم یاز ترس بود که سرم را عقب کش  دیکش  شی اخل موهاد

را   شی توجه به منِ آشفته، قدم ها  یرا به من کرد... ب  پشتش

  .به سمت تراس خانه فرهام برداشت

 :زدم شی باز شد و صدا میها چشم

 !حیمس -
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! خون در رگ دینزده باشم در تراس را کوب  شی که صدا  انگار

آشپزخانه رفتم و زورم به فرهام   ی سو  یکه عصب  دیجوش  میها

 :را باال بردم می که صدا دیرس

 خراب شده چه خبر شده؟ نیتو ا -

س   شیها  دستش لبه  پا  نکیرا  را  و سرش  بود   ن ییگذاشته 

  !د یسرش چرخ میگرفته بود که با صدا

 :سرخ بود و سر تکان داد نگاهش

  بشه؟ یخواست یم یچ -

  :کردم تکرار

  !شده؟ یچ -

  :را باز کرد و سرش را کج کرد رآب یش

  ...چرت و پرت گفت و رفت -

  :دمیکش می لبها ی رو زبان
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  گفت؟ یچ -

  شی و همانطور که آب از سر و رو  دیکش  رونیآب ب  ری از ز  سرش

  .کرد میتماشا کردیشره م

  :در چشمانش بود و به درد آمدم درد

 !باهم رابطه داشتن اس ی و ال نیناژ -

لبه س  جمله تمام شد مشتش  که  ل   نک یاش  و   وانینشست 

ربط  دمیفهمیآب گرفت! نم  ریش   ری کانتر را چنگ زد و ز  ی رو

  !که گفته بود ییحال و روزش را به جمله ا

حدس    حی... مسدانستی... خودش مدانستمیرا که من م  نیا

 !زد یم

کش  آب سر  چرخ  دی را  طرفم  به  خسته  نگاهم  دیو سرش   ...

 ون یو ناهش را به ته ل  دیاز هم فاصله دارم را د  ی لب ها  جم،یگ

 :داد

 !بوده حیزن مس نی که ناژ یزمان -
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... مال کدام چشم دیپلکم پر  ریدر من سقوط کرد... ز  ی زیچ

دهان   ی ! دست رودی! دو بار هم پردیپر  یول  دانم،یبود را نم

 !گذاشتم و آب دهانم را قورت دادم

سالم مانده باشد.   دانستمیم  دیانداخت و بع  نکی را کف س  وانیل

 میو جلو آمد... تماشا  ختیریم  شرتشیت  ی رو  شیآب از موها

 :بزند  هیگر ریکرد و گمان کردم االن است که ز

باهمن...   نایکه ا  زدم ی... من حدس می زدیبهشت تو حدس م -

ال که    نیناژ  اس،ی که  وسط...  فرستاده  از    شتر یب  ی زیچ   هیو 

معمول ناژو  ی رابطه  که  باز  ی نجوریا  نی سطه  ... کنهیم  ی داره 

 ی سر  کیکه    رهی فاصله بگ  اسی بگم که از ال   خواستمیمگه نم

 !داره؟ کهیبا اون زن

  ک ی افتاد و من مثل    یکلماتش مکث م  ای  شی جمله ها  نیب

تماشا گ  کردمیم  ش ی مرده  فقط  ذهنم  رو  رهیو  بود    ی کرده 

 !اسیجمله فرهام و صورت ال 
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رو  شیموها  نیب  دست به  آب  قطره  چند  و  صورتم    ی برد 

بهم خورده بود؟    اسی ال  ی برا  ن یو ناژ  حیمس  ی ... عروسدیپاش

  ی من باز شد و من با رو  یبه زندگ  شیپا  نیان بود که ناژ  ی برا

 !خوش به استقبالش رفتم؟

  :دمیفرهام را شن  ناله

 !حیمس یو اوردم تو زندگ اسیمن ال -

افتاد. سر من به دوران افتاده بود و   نییدهانم پا  ی از رو  دستم

انداخت و سرش    ی ناهارخور  زی م   یصندل  ی فرهام خودش را رو

 !دستانش گرفت   انیرا محکم م 

پاها  عقب و  تراس خانه    میگرد کردم  به سمت  مرا کشاندند 

  !فرهام 

رفته    لیمن تحل  ی! قوامیبا تمام قوا  دمیکش  نیی را پا  رهی دستگ

 !شد؟یدر تراس سخت باز م  ایبود 

  .... جلو رفتمدمشید یصندل ی شدم... نشسته رو داخل
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که    شیها  دست بود  روبرو  به  نگاهش  و  بود  کرده  جمع  را 

کشستادمیا  شیجلورو باال  را  نگاهش  نم  دی !  در    دانمیو  چه 

برخاست... چشمانش را خوب گشتم!   ش یکه از جا  د یصورتم د

را راجب به   یتلخ  قتینبود که حق  یکس  هیآرام بود! شب  یلیخ

 ی انت ینبود که خ  ی کس  ه یاست! اصال شب  ده یقبلش شن  یزندگ

 !شرح داده اند  شی را برا

  بهشت؟ -

 :خفه گفتم  ییخورد و با صدا یتکان زبانم

  ...فرهام گفت -

شد. چه ام بود    کی گشت و ابروانش نزد  مینگران رو  نگاهش

  !کردینگاهم م نطوریکه ا

خوانده بود، با    م یو بغض را به گلو  دادی رم مکه در آزا  ی زیچ

  :لرزان و آرام به زبان اوردم ییصدا

  !؟؟ی دعوا کرد  اسیبا ال نی به خاطر ناژ -
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 ی زیکه چ  یمات در چشمانم ماند... درست مثل کس  نگاهش

چشمانم  از  اشک  و  است....  افتاده  انفاق  انتطارش  از  خارج 

 !!دیجه

 

صورتم قرار گرفتند و هق هقم   ی باال امدند و رو  میها  دست

خسته شده بودم... از همه    گری تراس را پر کرد! من د  ی فضا

  !زیچ

اش فشرده شدم.   نهیبه دورم حلقه شد و به س  شیها  دست

همانج  میموها  ی رو  شیلبها از  و  صدانشست  را    ی ا  آرامش 

 :دمیشن

  ه یگر  ی نجورینداره ا  نویارزش ا  ز یچ  چینکن بهشت... ه  هیگر -

 !یکن

صورتم   ی حلقه دستانش محکم تر شد و دستان من به رو  و

 !آوردش   نییدستش را بند مچ دستانم کرد و پا  کیفشرده تر!  



Page 1192 of 1307 

 

 بهشت؟ -

را باال گرفتم و با همان صورت سرخ و چشمان ورم کرده    سرم

  د یبگو  ی زینگاه، به نگاه پر از نرمشش دادم... منتظر بودم چ

شد...   دهیصورتم کش  ی که در سکوت دستش باال امد و به رو

او از رو  ی به رو  میگونه ها  ی چشمانم بسته شدند و دستان 

ب از  و  شد  فشرده  برهم  رفت... چشمانم  میچشمانم  ژگانم  ن 

 ...دیدو رون ی ب ییقطره ا

ا  حرکت پلکانم    ییسرش را حس کردم... بوسه  بر پشت  که 

پشت پلکم آرام شد و چشمانم    چهی زده شد را حس کردم... ماه

صورتم بود... نگاهش   ی باز شد... صورتش با اندک فاصله روبرو

 :دندیجنب میچشمانم گشت و لبها نیب

 !من خسته شدم -

 :بهم گره خوردند ابرووانش
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از همچ   یلیخ - از ایخسته شدم...  ا  نهمهی...  از    ن یچالش... 

افی بالتکل  یزندگ از  دار  یزندگ  نی...  هردو  وانمود   میکه 

  نمونیب  نیخونه برف  ی که تو  یی که حرفا  ه،یکه عال   مینیکیم

بودن خسته   یهمه تظاهر به عال   نیزده شد؛ باد هوا بوده... از ا

 !حیشدم مس

عقب بردارد که دستانم به   یناخوانا شد و امد قدم  چشمانش

چسب را  مچش  و  رفتند  کمرم  سرجادندیپشت  و   شی.  ماند 

اش گذاشتم...   نهیس  ی و به رو  دم ینگاهم کرد... سرم را جلو کش 

 !من بودم  لشی و بازهم دل  دیکوبیتندتر م  ی قلبش از حالت عاد

 :دبه دور کمرش رفتن دستانم

 ...نرو... بمون -

  :فشردم به بدنش و آرام گفتم   شتریرا ب  خودم

  !محکمتر بغلم کن -
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ت  دستانش شد...  حلقه  بدنم  دور  به  تر  محکم  سکوت   یدر 

 !ق ی... محکم و عمدمیشرتش را بو کش 

  ی ادیبپرسم ز  تش یاز وضع  ایانکه جمله ام را تکرار کنم    ی برا

  کجا یاز    میو پاها  دیبودم امروز... سکوتمان به درازا کش   فیضع

! نگاهش  دمیماندند خسته شدند که خودم را آرام عقب کش

نرده   ی بود که دستانش را از بدنم فاصله دادم و به سو  میرو

تک  ی ها و  رفتم  را    هیتراس  بدنم  انها  و    دمیکش  نیزم  بهبر 

 ...زانوانم را در آغوش گرفتم... نگاهش کردم

خود من   ی را به سو  شی در کاسه زانو گذاشتم و قدم ها  نهچا

  .دنبال کردم 

  !من نشست چفت

 :زانو گذاشتم و تکرار کردم  ی را کج کردم و گونه رو سرم

 ؟ی دعوا کرد اسیبا ال -
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هست...   میکه حواسش به حرف ها  دادینگاهش نشان م  فقط

  ر ی را در من سرز  ایدن  نیدر ا  یمنف  ی سکوتش، تمام حس ها

 !کرد

  ن؟؟یبخاطر ناژ -

  .محسوس یلرزش داشت... لرزش میصدا

  :و دستش باال امد دیرا جلو کش سرش

  !نه -

  !قاطع بود ی ادیکه گفته بود ز ییا "نه"

  دعوا کرد باهاش؟ یک -

نوازش گونه ام آرام جواب    نیگونه ام نشست و ح  ی رو  دستش

  :دادیرا م  میسوال ها

 !فرهام  -

  چرا؟ -
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 !به خاطر من -

  !ن؟یبه خاطر تو و ناژ -

  .ثابت ماند و اشک دوباره به چشمانم آمد دستانش

ناجوان مردانه داره خودشو    یل یخ   اسی ال  نکهینه... به خاطر ا  -

 !باال کشهیم

گونه ام به پشت گردنم    ی را بلند کردم و دستش از رو  سرم

  .رفت

  ؟یاروم نقدریچرا ا -

را دو مرتبه در هم کرد...   شیشده ام بود که اخم ها  رانی و  نگاه

  :نوازش دستانش از سر گرفته شد

  !نداره  یتیچون اهم -

تکان  شی پ  میگلو  بیس نگاهش همانجا    یچشمانش  و  خورد 

  :ثابت ماند
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  !کرده؟  انتیدوستت بهت خ نیاره که بهترند یتیاهم -

  ....شیرا درست شرح دهم برا انتی تا خ دی زبانم نچرخ  در

  ...شد و در چشمانم نشست دهیباال کش  نگاهش

  .نه نداره... چون االن تورو دارم -

پ  نیب  صیحر  نگاهم دستانش  و  گشت    ی رو  شی چشمانش 

لباسم رفتند و نوازش را    قهیکردند و از پشت گردنم به سمت  

 ...ادامه دادند 

که فرهام    دمیدر تراس رفت و از پرده کنار رفته د  ی سو  نگاهم

را که د  مانیو نگاهش رو  ستادیا نگاه من  از دامنه   د،یماند. 

 !دمید  میرا رو  حیو چشمان مس  دیخارج شد. سرم چرخ   دمید

ه  محکم قطره  تا  زدم  برا  ی اپلک  انچه    ی حاظر  دادن  نشان 

  .درونم بود را مهار کنم

  :گرفته ام را صاف کنم پچ پچ کردم ی انکه صدا یب

 ؟ ی دوسم دار -
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رنگ تعجب گرفت... خودم    یثابت ماند... نگاهش کم  دستانش

ا فسلفه  ا  ن یهم  در  را  ا  نیسوال  در    ت یوضع  نیمکان، 

 ...دانستمینم

 ...برات رمیمیم -

رفت و سرم  میموها  انیکه دستش م   میبگو  ی ز یچ   خواستیم

... دیگرفت و بوس  شیهالب   انیرا م  میشد... لبها  دهیبه جلو کش

  ی سرد کم  نیهمان زم   ی دستانم به دور گردنش حلقه شد و رو

  م ی شد  دهیبوس  نطور ی که ا  ی بار  ن ی! آخردمیخودم را جلو کش

 !را به خاطر ندارم

  میمتالطمم به لبها  نهیس  ی را فاصله داد و نگاهش از رو  سرش

دهانش در    نباریو ا  دمیرا داخل دهان کش  میشد. لبها  دهیکش

 .نشست میگلو ی گود

ها  سرم بوسه  و  گرفتم  فرهام  خانه  تراس  سقف  به  رو   ی را 

 ...را شمردم. چشمانم با لذت بسته شد می نشسته بر گلو
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از گود  شیلبها ب  ی که  را  دستانش    نیگردنم جدا شد، سرم 

  :آورد میبه گونه ها ی گرفت و فشار

 ییا  گه یهرکس د  ا ی  نیفکرت بره سمت ناژ  خوامی نم  گهید -

  .بهشت

داشت به تمام    ن یزم  ی دادم به دستانش.... سرما  ه یرا تک  سرم

  .دیرس یتنم م

  ...نهی بخاطر ناژ طیشرا نیا -

  !ستی من و تو ن یربطش به زندگ -

  به تو هست؟ -

  .جز تو  ستیبه من مربوط ن یچکسی ه  یچیه -

تنم    ی مردانه اش در تمام توده ها  ی جمله اش و صدا  لذت

 ...نشست کرد
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  ی بود که در خودم جمع شدم... نگاهش رو  ن یزم   ی سرما  از

ز  زمیشوم لباس  تنها  نور  انعکاس  با  که  ز  ی ری ماند    رش یکه 

  .بودم مشخص بود دهیپوش

  سردته؟ -

  .و دستانش به دور شانه ام انداخته شد  دم یرا جلوتر کش  خودم

 ؟ی دیچرا لباس درست نپوش -

 ...نجایاومدم ا  عیسر _

  :کردم شی از در تراس و خانه فرهام گرفتم و تماشا نگاه

حرف بزنه...    اسی باهات در مورد ال  خوادیفرهام گفته بود که م -

  .نگران شدم ی جواب تماسامو نداد یوقت

  .شده بود نی سنگ میها پلک

 ؟ یدونستیم -
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نگاه   ی صدا به  چشم  کرد...  باز  را  چشمانم  اش،   یشکسته 

 ن ینشان دادن احساساتش بود. من ا  ی در عاد  ی دوختم که سع

  !از دست داده بودم حیوجهه خوبم را در نظر مس

شد... دستانم به دو طرف    دهیاندک به سمت باال کش   میلبها

 .صورتش نشست و بدن سردم را مماس بدن گرمش کردم

  ی نه پا گهی.... دحیمس گفتمیم دونستم یاگه م -

 .ییا گهید ز ی چ ی من وسطه نه پا ی لجباز

حرف بشنوم که ربطش به سه جمله قبل رد   گرید  خواستمینم

و لب، گوشه    دمیباشد. سرم را جلو کش  انمانیو بدل شده م

 .گذاشتم شی الب ه

کم  سرم حالت    یرا  با  نگاهش  کردم.  نگاهش  و  دادم  فاصله 

. سرم را دو دیپرخیصورتم م  ی تک تک اجزا   ن یدر ب  یبی عج

کردم که زبان، گوشه   طنتیش  یکم   نباری و ا  دمی مرتبه جلو کش
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را ددمیلبش کش  اش  آمده  لب کش  بوس  دمی...  قصد   دنیو 

 ...دمشیکردم و آرام بوس

و نگاهم به طرف در تراس و خانه فرهام  دمیرا عقب کش سرم

و طرف مس ثان   حیرفت  نگاهش  رو  ییا  هیبرگشت.  جم    میاز 

 !خورد ینم

  !داخل؟ میبر ی خوایم -

  :را باال انداختم میابرو

  ...نه -

ا  کردمیم  احساس د  ،ییهرخانه  چهار  نفس    ییا  ی واریهر 

  !کندیسخت م م یرا برا دنیکش

  !سردته -

نازک در تنم    زی همان شوم  ی کردم که نگاهش را رو   نگاهش

 !دمید
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  :تکان دادم و گفتم سر

ول - بر  یآره،  ندارم  را   م یدوست  داخل! چشمانش، چشمانم 

کج    یبه طرف  می را باال انداختم و لبها  میهدف گرفت. ابرو  نباریا

  :شد

  !کنهیفرهام حتما درک م -

 یاش را کامل به نرده ها   کهیخورد و ت  ینیچشمانش چ  گوشه

  گرش ید  ی را خم کرد و پا  شی پا کی ی پشت سرش داد... زانو

  !باشد نیزم  ی داد درازکش رو حیرا ترج

  ؟ی اومد ن یاز خونه برف -

  :رخش برگشت میبه ن شی از زانو نگاهم

 !نه -

  .د یچرخ میبه سو یکم گردنش

 ...حوصله نداشتم برم -
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جلورو   یب به  و  کرد  صاف  را  گردنش  شد!   ره یخ   شیحرف 

  مان یباد و نفس ها  ی افتاده بود را تنها صدا  نمانیکه ب  یسکوت

به چشکستیم بدانم  داشتم  کردم... دوست  نگاهش  فکر   ی! 

 !کند؟ یفکر م  شتر یب  اسیال  ی . به کدام قسمت حرف ها کندیم

  :خم شده اش نشست  ی ران پا ی باال امد و رو دستم

  !؟یکنیفکر م یبه چ -

حرف زدن را بعد از    ی ... تعاملش برادیکش  شی لبها  ی رو  زبان

  :دمیجمله اش فهم دنیشن

راهو اشتباه    ی کجا  دونمیامسال ضربه خوردم... نم  یلیمن خ -

  !رفتم

  !خم شدند. چشمانم کم سو تر شدند  میها شانه

  .ی اشتباه انتخاب کرد تویزندگ ی ادم ها دیشا -

  !جمع شدند یکم شی چشم هاآمد و   میرو نگاهش
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 م یکه پا  یتر از زمان  ی بود. به مراتب جد  ی نگاهش جد  حالت

  .دیبه تراس رس

  ؟یچ یعنیحرف  نیاالن ا -

  !شدند از لحنش دهیاز من، به باال کش اریاخت یلبم ب گوشه

  :و خسته پلک زدم  دمی خند آرام

 .خواستم خودمو لوس کنم دیشا -

نرمش گرفت... سرش   یباز شد... چشمانش کم  شیها  چشم

 ...ام شد رهی داد و خ هیرا به نرده ها تک

نرمش گرفت... سرش   یباز شد... چشمانش کم  شیها  چشم

گرفتم    شیام شد... نگاهم را از رو  رهی داد و خ  هی را به نرده ها تک

 ی دست  ی شدم... دستش رو  رهی خ  میروبرو  ی و دوباره به فضا 

رو  که  پا  ی نشست  حرکت  شیران  بازهم  و  بودم   ی گذاشته 

 .نکردم

 بهشت؟ -
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  ...را با تکان سرم دادم جوابش

 !نگام کن -

نگاهم هالوژن سوخته خانه فرهام   نبارینکردم و ا  یحرکت  بازهم

در   ی گریهالوژن خانه اش سوخته بود و د  کیرا نشانه رفت... 

 .زدیچشمک م مانیحال سوختن بود و برا

  :نشست میدر گوش ها ی شتریبا با تحکم ب شیصدا

 .با توام... نگام کن -

پر از نرمشش باعث شد که سرم را بچرخانم... نگاهم اول    لحن

  !چهره اش  ی دستانمان رفت و بعد رو ی رو

 :دادم رونیدرهم بود... نفسم را ب شی ها اخم

 که اخماتو نگا کنم؟  ی صدام کرد -

 ی کرد و نگاهش را به دستانمان داد وانگشتانم را به باز  یهوف

 !کردیو دست دست م د یبگو ی زیچ خواستیگرفت... م
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مثل    میسال رو برات سخت تر کردم؟! جواب برا  کی  نیمن ا -

 .بودم تا از زبانش بشنوم دهیروز روشن بود و بازهم پرس

و بعدش...    دیطول کش  یام شد! کم  رهیرا باال گرفت و خ  سرش

 :سرش را تکان داد و در کمال صداقت جوابم را داد

 ...آره -

داشت    از یدروغ بشنوم. روحم ن  خواستم ی بود که م  یآن دفعات  از

  ن یهمان بود که ا  ی بشنود! اصال برا  قتیاز حق  ریغ   ی زیتا چ

 .سوال را کردم 

 !ی راحت تر کرد کمیبه همون اندازه ام  -

... چشم  نمیافتاده اش را بب  ریخم کردم تا سر ز  ی را کم  سرم

به انگشتانمان بود و با تک تک انگشتانم و انگشتر در    شیها

... سرش را باال گرفت و نفسش را  کردیم  ی انگشت سبابه ام باز

 .داد رونی ب قیعم

 !دارم  ی کاوریر ک یبه  اجیاحت -
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  از ین  یکه زبان به دهان گرفتم. او حت  "من هم"میبگو  خواستم

  ...دداشت از من دور شو

! سرش را به نیسر تمر  ی نر  ی دو روز   کی  یفکر کنم بتون -

تراس گرفت و چشم ها برا  ش یسمت سقف  ا  ی را    یی لحظه 

  :برهم گذاشت

  ؟ی ندار اجیتو احت -

  ست؟یبهتر ن یتنها باش ی تنها -

  !ست ینه بهتر ن -

  :اورد نییرا پا سرش

 ..گذرهی... خوش نمرمینم ییبدون تو جا -

در    یماده سم  ک یدر وجودم پخش شد... درست مثل    لذت

قلبم رسوب کرد. حلقه ام را رها کرد و از گوشه    ی تمام رگ ها

از خانه فرهام روشن شد. نگاهش کردم    یکه قسمت  دمیچشم د

خستگ جز  کردم...  کنکاشش  خوب  نگاهش    ی ز ی چ  یو  در 
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 م یبرداشتم و به دور پاها شیران پا ی . دستم را از رودمیدینم

  قتش یدر خودم جمع شدم! حق  نیجن  کی  نی حلقه کردم... ع

نبودم... در   شیب   ینیکه جن  یدوست داشتم برگردم به زمان 

نگذاشته بودم... هنوز    ا یدن  نیرا به ا  میشکم مادر بودم... هنوز پا

منف درک   یصفات  هنوز  و  بود  نکرده  رشد  من  در  مثبت  و 

را    ییزهایچ قلبم  مکه  قرار  حمله  ممکن   میراب  دادند ی مورد 

 !نبود

  :گذاشته شد میزانو  ی ام رو گونه

  شه؟یم  یآخرش چ -

 م یباال رفته تماشا  ییرا هم صاف کرد و با ابروها  شیپا  یکی  ان

  :کرد

  !م؟یری حالتو در نظر بگ نیبهتر -

عم  د،یخند  میلبها ماه  قی آنقدر  تکان  ی ها  چهی که   یشکمم 

  !بخورد
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  ...رفته بود  ادمی -

  :دندان نما شد لبخندش

کرد به زن   لیبود که من و تو رو از دوست تبد  ی باز  نیهم -

 !و شوهر

به خاطر گذشته    دمی ترسیکه م  ی ... زماندمیاش خند  ی اداوری  از

کالس   ری مامان و بابا مخالف ازدواجمان باشد تحت تاث ح،یمس

با  ادی  وگای  نی بهتر  یطیدر هر شرا  دیجفتمان داده بودم که 

  ل یتبد  نیو ا  دی ایب  شیپ  مانیوضع ممکن را تصور کرد تا برا 

 !میکردیم ارشتکر  یسخت طی که در هر شرا ی باز کیشد به 

  :داد ینگاهم کرد و دستش را تکان خنده

 بود فلسفش؟  یچ -

  !کند تمیاذ   خواهدی و م داندی م دانستمیم

  :نازک کردم شیبرا یچشم پشت

  !قانون جذب -
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  .اوهوم... همون -

افتاد که   مانیبحث ها  ادیوسعت گرفت که احتماال    لبخندش

  !بود "قانون جذب  "هر بار بر سر 

  :کردم زی را ر میها چشم

  !هنوزم؟  ی بهش اعتقاد ندار -

 حا یندارم صر  ایبهش اعتقاد دارم    نکهیدر مورد ا  چوقتیمن ه -

  !صحبت نکردم

  :بلند کردم میزانو  ی را از رو سرم

  ؟ی کردی پس چرا هر بار با من بحث م  -

  :پر کرد طنتی را ش  چشمانش

 .یش یبانمک م ی خور یچون هربار که حرص م -

  :ام از ته دل بود خنده

  ...یبدجنس  یلیخ -
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  ...دی چرخ می اش را دوباره به نرده ها داد و نگاهش سو هیتک

  !نه؟ ای ی حاال به من بگو... اعتقاد دار -

  :شد زی ر شی ها چشم

  !داره االن؟ یچه فرق -

  !نه؟ ایداشت   جهیبدونم اون همه تالشم نت خوامیم -

نداشت... چون اون موقع ها که برام    ییا  جهیتو، نه نت  ی تالشا -

 !کردمیفکر م زیچ کیمن فقط به  ،ی کردینطق م

بار دوم به خنده    ی بارش باعث شده برا  طنتی و نگاه ش  لحن

خودم   ی ... خندها ام که تمام شد، نگاهش را تماما رووفتمیب

 !سبک شد  میلب ها ی رو ی... لبخند کممیدید

  ؟ی باز میبر -

پا  میداد و حلقه دست ها  ی را تکان  سرش   میرا به دور ساق 

 .تنگ تر کردم
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  :را باال دادم میزانو گذاشتم و ابروها ی گونه رو  وبارهد

 !شه یم مونیپش اس ی... الکنمیاول من شروع م -

  !شهیدرست نم ییا هیحاش  چیه  میمن و زندگ ی برا -

  :کش امده گفتم ی را بلند کردم و با لب ها سرم

 ن ی که ا  گه یو م   کنهیم  ی خودش شخصا تو رسانه ها عذرخواه -

ها کار خودش بوده!! چپ چپ نگاهم کرد... شانه باال    هیحاش

  :گفتم ییانداختم و با تک خنده ا

  !میریگی حالتارو در نظر م  نیبهتر می... دارهیخب چ -

  ...داد شیرا به روبرو نگاهش

  !رسهی به ذهنم نم ییا  گهید زیچ -

  :چشمم را بستم و سرم را تکان تکان دادم کی

رو فراموش    زیکه همه، همه چ   نهیحالت ممکن االن ا  نیبهتر -

  !کنن
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  :گشت میرو نگاهش

فراموش کنن... مامان   یسیفراموش کنه...فرهام و ع  بایمثال ز -

بابا توهم   ی و  و  من  همه...  از  مهمتر  و  کنن  فراموش  من 

  :دیخشک شده اش کش ی لب ها ی ! زبان رومیفراموش کن

  م؟یفراموش کن ارویچ -

 ...زارویچ یلیخ -

  ...مونیزندگ  تی کرد به واقع  لیحالتارو تبد  نیبهتر شهیم -

 ن یآمد... در مورد جمله قبل تر ا  میلبها  ی رو  ی کمرنگ  لبخند

 !!را نداشت  دهیعق

  !نگاهش آرام بود، آرامش داشت حالت

 !ستی دست ماها ن زای چ ی سر کی -

  شه یکه م  یکه آدما مقابل مشکالت  هیزیدرست همون چ  نیا -

و اعتقاد دارن   کننیبه خواست خودشون رهاش م  حل کرد و 

 !که قسمت بود
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واضحا   نبار یرا ا  ی بست و خستگ  یی لحطه ا  ی را برا   چشمانش 

مقابل   م یدادم! فکر کردم ما اگر بخواه  حی... سکوت را ترجدمید

با کن  زیچ  یل یخ  دیبا  میتسیمشکالتمان  فراموش  ... میهارا 

 ...میاوریخودمان ن ی به رو ستنمانیتا زمان ز زهارای چ یلیخ

از سرما به سوزش   میموها  شهیدادم... ر  هیرا به نرده ها تک   سرم

که در   یسکوت  نیبستم.. ا  حیافتاد و چشمانم را به مانند مس

 .خانه فرهام و تراسش برپا بود را دوست داشتم 

فرهام را که   ی قدم ها  ی و بعدش صدا  دم یدر را شن  ژیق  ی صدا

 !کردم شی... گردنم را صاف کردم و تماشاشدیتر م کینزد

تشر - شده،  تموم  حرفاشون  معشوق  و  عاشق    ارن ی ب  فیاگه 

  .گذاشتم ی داخل. چا

مس  م یجا  از و  شدم  گرما   حیبلند  دنبالم...  فرهام    ی به  خانه 

  !در تضاد بود رونیب ی با آن سرما ی ادیز

  !چقد امروز سرده -



Page 1216 of 1307 

 

را پشت سرش قالب   شی مبل نشست و دست ها  ی رو  حیمس

نشستم و فرهام،  شی بسته بود! روبرو شیکرد. بازهم چشم ها

 قرار داد... کنارم نشست و   مانی جلورو  زیم  ی را رو  ی چا  ینیس

  .موشکافانه نگاهش کردم

 ی بود و نگاهش به نسبت قبل، آرام تر بود... ول  ده یژول   شیموها

 گفت،یو منقبض بودن عضالتش م  شی پا  یبازهم حرکات عصب

 !ستیآرام ن  دیآنطور که با

  ...دو دستانم گرفتم نیرا ب  ی جلو بردم و فنجان چا دست

  ؟ی خوا یشکالت م -

چ  ینی س  ی رو  نگاهم داخلش    ی زیبرگشت،  ها  فنجان  جز 

  ...نبود

 !خوبه نینه... هم -

  .مبل نشست ی کرد که راحت تر رو یهوف

 ح؟یمس -
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ا  دانستمیم است.  همانجا  تا  م  نیطاقتش  هم   دانستم یرا 

 نا ی قیحرف بزنند و االن هم،    ییاست که دوتا   نی بر ا  حشی ترج

 !گفتند یرا جلو من نم زی همه چ

  ...دمی نوش ییا جرعه

 :آمد حیمس ی صدا

  !هوم؟ -

 ؟ یکن کاریچ ی خوایم -

 ی آنکه حرکت  یدوختم! ب  حیمانند فرهام چشم به دهان مس  به

   :آمد شی کند صدا

  !!تیشکا -

اشتباه شن  میها  چشم که  انگار  فرهام  و  باشد،    دهیباز شدند 

نما را  اخم ها   حی طرف مس  یشی گوشش  با همان  و    ی گرفت 

  :درهم گفت

 ؟یگفت یچ -
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چشم   یانکه حت  ی. بازهم بدمید  حیمس  ی لبها  ی را رو  لبخند

  :را باز کند تکرار کرد  شیها

  !تیشکا -

  :را بلند کرد . با حفظ همان لبخند فرهام را تماشا کرد  سرش

  !رم یگ یم ش یپ تویشکا ی کارا -

  :لبخندش، خنده شد د،یفرهام را در همان حالت د یوقت

  !تکرار کنم؟ ای ؟ی متوجه شد -

بلند شد   ش یکه انطور از جا  دیفرهام جوش  ی در رگ ها   خون

  :گفت حی خطاب به مس  ی بلند ی با صدا

  .ی کله خر  یلیخ -

بنوشد،   ییاش را برداشت و قبل از انکه جرعه ا  ی چا  فنجان

  :فرهام را نگاه کرد و سر تکان داد
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نگ  کاریچ -  گه یجور د  هی  گه ی که دو روز د  رمیکنم؟ جلوشو 

 کنه؟   زمیسوپرا

از    ح یبرگرداندمش... نگاه مس  ز یم  ی خورده، رو  مهیرا ن  ی چا

 یی رایگلدان گوشه پذ  رهیبرگشت و نگاهم خ  میفنجان به رو

 !آن گلدان شکسته سابق شد  نیگزیفرهام بود که احتماال جا

 !ادیخوشت م هی ... تو خودت از حاشحینه مس -

را نگاه کردم.    حینشست... مس  می فرهام در گوش ها  ی عصب  لحن

 ی حرف فرهام را چهره اش سخت کرد! آن هم فنجان را رو

 :برخاست شی گذاشت و از جا زیم

م  - اادی آره خوشم  از  رو  نکه ی!!  از    امویبچگ  ی ایشغلمو،  مفت 

  !ادیدست بدم خوشت م

  :در هوا تکان داد یرا عصب   دستش

  ...پس فعال دست نگه دار -
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ر  ی رو  دست و   دی کش  ششیته  ا شکست  ر  قلنج گردنش  و 

  :بود که گفت نیهمان ح

  !کنهینم نکارویا -

را باال انداخت و سرش را   شیابروها  ی عصب  ییبا خنده ا   فرهام 

  :دیجلو کش

 !؟یمطمعن  نقدر یاز کجا ا -

  ی اسم  یحت  ایبحث را بشنوم و    نینداشتم ا  یل یتما  قتشیحق

 !کنند  افت یام در یصوت ی را تارها نی و ناژ اسیاز ال 

پاها  مهین  فنجان و  برداشتم  را  ام  سو  میخورده  تراس    ی را 

  :کشاندم

 .داخل تراس رمیم -

  !آمد  مینگاهش رو حیمس

  :آمد  شی انداختم و صدا ری را ز سرم
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 !کنهینم ی با آبرو خودش باز -

راحت    میها  شانه که  بود  من  حضور  خاطر  به  افتادند... 

پ   توانستند ینم اتفاق  جا  ش یاز  از  بزنند!  حرف  بلند    میامده 

 !شدم

... در را پشت سرم بستم و فنجان  عیبلند بودند و سر  میها  قدم

م م  انیرا  که سردتر شود!   رفتیدستانم گرفتم... هوا داشت 

و    می ... به جوراب هامیپا  رینگاهم به آسمان رفت و بعدش به ز

. سرم را چرخاندم و پشت دیرس  انیام به پا  ی آخرش خوددار 

رخش   مینشسته بود و ن  شیسرجا  حیسرم را نگاه کردم... مس

 !فرهام گشت ی به طرفم بود. نگاهم رو

 حی ا توضر  ی زیچ  شیبود و برا  ستادیا  حیسر مس  ی باال  یعصبان

که توانستم   ،ی گر ید  زی چ  ایام خوب بود    ی... من لب خواندادیم

 !را بخوانم "ن یناژ"اسم  شیاز حرکت لبها
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به سو  حیمس  سر بود،  گرفته شده  باال  به  رو  ! دیچرخ  میکه 

شدم    رهیثبات نداشتند و سرم را چرخاندم و خ   شی مردمک ها

روبرو کممیبه  چا  ی!  قدمینوش   ی از  سرد  افهی.  از   ی چا  ی ام 

 !!دمی نوش ی گریدرهم رفت! جرعه د

برا   همانطور خسته شده بودم   گریگفته بودم، د  حیمس  ی که 

بازهم هست!   دانستمیکه م  میزندگ   ی من... از تمام چالش ها

برانگ  دیشا  نبار یا ا  زی بحث  جرعه  و   دمینوش  ی گری د  ییتر... 

را ته حلقم فرستادمش! دوست داشتم    عیما  ی به سخت  نبار یا

دغدغه    نها که ت   ن یرا تجربه کنم! درست مثل برف  ینرمال  یزندگ

زندگ باشد    ی اش  خودخواهش  درگ  ا یخواهرِ   ی ری ذهنش 

 !مادرِ پاشا، به پسرش باشد یوابستگ

در درونم    ی زی... چدندیمحکم تر فنجان را چسب  میها  دست

نرمال را به من برساند!    ی زندگ  یی جدا  دیآرام زمزمه کرد که شا

مس  میلبها  ی رو  شخندین که  حاال  تمام   شتریب  حی آمد! 

برا را  دست  ختیریم  رهی دا  ی رو  میاحساساتش  که  حاال   ...
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م  شتریب  ش یها لمس  قبل  سال  چشم  کردندیاز  که  حاال   ...

 !سخت بود می برا کردندیم ی از سال قبل نظرباز  شتری ب شیاه

آنشبم را، در خانه   ی حرف ها  حی همان بود که مس  ی برا  دیشا

برا  ی جد  نیبرف احتماال  رو  ی نگرفت!  به  که  بود   ی همان 

  !اوردیخودش ن

***  

 

برا   همانطور خسته شده بودم   گریگفته بودم، د  حیمس  ی که 

بازهم هست!   دانستمیکه م  میزندگ   ی من... از تمام چالش ها

برانگ  دیشا  نبار یا ا  زی بحث  جرعه  و   دمینوش  ی گری د  ییتر... 

را ته حلقم فرستادمش! دوست داشتم    عیما  ی به سخت  نبار یا

دغدغه    نها که ت   ن یرا تجربه کنم! درست مثل برف  ینرمال  یزندگ

زندگ باشد    ی اش  خودخواهش  درگ  ا یخواهرِ   ی ری ذهنش 

 !مادرِ پاشا، به پسرش باشد یوابستگ
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در درونم    ی زی... چدندیمحکم تر فنجان را چسب  میها  دست

نرمال را به من برساند!    ی زندگ  یی جدا  دیآرام زمزمه کرد که شا

مس  میلبها  ی رو  شخندین که  حاال  تمام   شتریب  حی آمد! 

برا را  دست  ختیریم  رهی دا  ی رو  میاحساساتش  که  حاال   ...

م  شتریب  ش یها لمس  قبل  سال  چشم  کردندیاز  که  حاال   ...

 !سخت بود می برا کردندیم ی از سال قبل نظرباز  شتری ب شیاه

آنشبم را، در خانه   ی حرف ها  حی همان بود که مس  ی برا  دیشا

برا  ی جد  نیبرف احتماال  رو  ی نگرفت!  به  که  بود   ی همان 

  !اوردیخودش ن

*** 

  :دی کش شی موها نیب  پنجه

   !خوادیم  اسیو نکن که ال ی کار -

  :کج شد یبه طرف یبه طرف  شیلبها

  !خواد ینم اسیکه ال  کنمیم ی اتفاقا کارنه  -
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را    شی خونسرد فنجان چا  ح،یشد و مس   زی فرهام ر  ی ها  چشم

  :دیکش  شیپ

  !گذرمینم تم یمن از شکا -

درشت   شیبود تا فرهام را به آتش بکشد! چشم ها  یکاف  نیهم

داد کلمات را   حیبلند به مس  ی که با صدا   یشد وبعد از فحش

  :دیکنار هم چ یعصب

شغلتو از دست    ی خوایشرف م  یبا اون ب  ی خاطر لجبازبه   -

  ؟ی بد

 !ان هی... مردمم عاشق حاش شهیدرست م هیحاش -

  :را از هم باز کرد شی ها دست

رو   یاخبارو منف  ی... اتفاقا خوبه که کمزایچ  نی برا ا  رنیمیم -

  !من یخصوص یرها کنن و بچسبن به زندگ

  :به خشم آغشته بود  شی... چشم هادیسرش را جلو کش  فرهام
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از اخبار خوششون م - وارد    یمثل گاز سم  ی... وقتادیمردم 

ام باز   گهیبستن در و پنجره، دوتا د  ی خونه هاشون شد، به جا

 :لبه مبل نشست  ی ! دستش روقی... عمکشنیو نفس م   کننیم

که    شهیم   دایام پ  گهی د  ی زایچ  ی سریکنه،    دایخبر درز پ   نیا -

م کفت  کاربرهیخودت  جا  ی !  به  که  خونه    ینکن  چندماه 

 !یبش نیکال خونه نش ینینش

 ی و صدا  دیصورتش کش   ی ! دست رودیاش را عقب کش  تنه

ها ها  مایمستق  قشی عم  ی نفس  گوش  نشست!    حیمس  ی در 

نازک، پشت به انها   زیتراس رفت... با همان شوم  ی نگاهش سو

خودش    ستاده یا کنار  را  بهشت  و  برود  داشت  دوست  بود! 

  ی افکار دانستیبنشاند... م

 !شدیم نییکه داشت در سر بهشت باال و پا را

نم  نیا  اسیال - مکنهیکارو  خودش  ابرو  کاررهی...  من   ی ... 

  !نکردم
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  :برگشت  نگاهش

 ت؟ یبه خر یزنیخودتو م -

  .بهشت برگشت ی دوباره رو نگاهش

ا  هیمگه روان  اسیال - و اون...   نیخودشو کنه مضحکه دست 

 !حیکه همه نشونه ها بره طرف تو مس  نهیچ یم ی جور

برخاست.   شی از جا  کدفعهیتا    دیرا نگاه کرد... طول کش  فرهام 

 وانیآشپرخانه رفت. ل  ی بود و سو  شیفرهام رو  نینگاه سنگ

... فرهام در چارچوب  دی نفس سر کش  ک یآب گرفت و    ریش   ریز

اش تمام شد که دور از چشم بهشت،   ی خوددار  حیو مس  ستادیا

  ش ی ها  پنجهرا بست و    شی ! چشم هادشیکوب  زی م  ی را رو  وانیل

 !فشار آوردند زی به لبه م

 

مانده بود   زیم  ی که رو   ییسفره ا  حیدر سکوت بود و مس  فرهام

فشرد! سرش را باال گرفت و فرهام را تماشا   شی پنجه ها  نیرا ب
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ب م   ی قرار   یکرد...  نشان  را  خودش  ها   دادی داشت  اخم   ی و 

 !فرهام در هم بود

  ...دی هم مال ی را رو  ی ها لب

 :آرام لب زد ییصدا با

 ؟ی کرد یفکرشو م -

 :را تکان داد سرش

 !مونده که ضربه نخورده باشم؟؟ یاز کس گهیمن د -

 ی خودش را رو   حیبست... مس  یرا با خستگ   شی چشم ها  فرهام 

از ظرف فرهام   ی خال  نکیرها کرد و نگاهش را به س  یصندل

روشن شده بود... روشن تر شده بود همه   شیداد! انگار تازه برا

 !فرهام  ی با حرف ها شیبرا زیچ

  !صحبت کن لیبا وک -

 :تکان داد سر
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  !کنمیصحبت م -

  !نکن ی سر خود کار  -

  :جنباند و لب زد که سر

  ...قبوله نمیا -

هردو  ی صدا تراس  سو  شان یدر  نگاهشان  پراند...  جا  از   ی را 

ماند که هنوز    حی مس  ی بهشت رفت و نگاه بهشت به پنجه ها

  !بود ییگوشه سفره مچاله شده ا انشانیم

 ”بهشت“

آب گرفتم.   ریش  ری را برداشتم و ز  زیم  ی رو  وانیرفتم و ل  جلو

ن ا  مهیتا  جرعه  و  کردم  هردودمینوش  یی پر  نگاه  در    شانی! 

رو باق  میسکوت  آنکه  از  قبل  و  دادم  تکان  را   یبود! سر  آب 

 :بنوشم گفتم

  ه؟یچ -

  !انداخت  ریفرهام افتاد و سرش را ز یشانیبه پ نیچ
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  :بلند شد و گفتم ش یاز جا حیمس

 م؟یریم -

  :کرد میتماشا جیگ

  م؟یبر -

بود که   حیمس  ی جی ... احتماال از گدمی غضب دار فرهام را د  نگاه

  .باز جوش آورد! خنده ام گرفت 

 !م؟یمونیم ای میریخونه؟ م -

در    فرهام  و همانطور که  آمد  هدف چشم    یب   خچالشیجلو 

 :آمد  شی صدا چرخاندیم

مس - ا  حیبهتره  از  تضمی ببر  نجایو  چون    دم ینم  نی... 

ب  ی همونجور تونسته  پاهاش  با  بتونه   اد،یکه  هموناهم  با 

 !برگرده 

فاصله گرفت   خچالیچپ چپ نگاهش کرد و فرهام از    حیمس

گذاشتم... احساس   نکیرا داخل س  وانیزد! ل  شخندین  شی و برا
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هال رفتم و لباس    ی کوه را جا به جا کرده ام... سو  کی  کردم یم

  حیکه مس   ینیو ح   میدیرا پوش  مانی! کفش هادم یرا پوش  میها

و در گوشم    رفترا گ   میبود، فرهام بازو  ادهستیآسانسور ا  ی جلو

 :گفت

 !کله خر باشه... کار دست خودش نده نیحواست به ا -

 ی است. نگران  مانیاز گوشه چشم نگاهش رو  ح،یکه مس  دمید

  ...که جا بخورم ی در چهره فرهام مشهود بود! آنقدر

 .میکرد یو خدافظ دیتکان دادم به تائ سر

  :آسانسور که بسته شدند گفت ی درها

  گفت؟ یفرهام چ -

  :کش آمدند میلبها

  ...گفتیبلند م خواستیم -

که در آشپزخانه به فرهام انداخته بود،   یاز همان نگاه  دوباره

  !به طرفم انداخت
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  :دندان نما شد  لبخندم

 ...یباش یگفت مواظب باشم که پسر خوب -

را هم گام به   مانیاز لحنم باال رفت... قدم ها  شیلبها  گوشه

که به خانه    ی. تمام راهمیشد  ری و جاگ  میبرداشت  نیماش  ی سو

  ...میرا در سکوت بود شدی م یمنته مانی

را قفل    مانیمن پاها  یالب  ی و صدا  میساختمان شد  یالب  وارد 

 :کرد نیزم

  انفر؟یک ی آقا -

 م یبه سمتمان آمد و سرش را برا  م،یاز انکه به طرفش برو  قبل

  :داد یتکان

 .سالم خانوم -

بسته    ایرا دادم و چشم به دستانش دوختم. پاکت و    جوابش

  !در دستانش نبود ییا

  جانم؟ -
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  ی از طرفدارها  دانستم ی و م  دیدرخش ی مرد مقابل م  ی ها  چشم

  !است حی مس میت  یشیآت

  !اومده بودن و باهاتون کار داشتن یخانوم هیراستش...  -

فرصت   نی... احتماال احیمس  ی من امد و بعدش رو  ی رو  نگاهش

  مان یجلور  نطوری خودش گرفته بود که ا  ی برا  ح،یرا مقابل مس

 ...دادیرا اطالع م  نیامده بود و ا

  .رفتن ن،یومدیام منتظر شدن... ن یلیخ -

که سرم   ید و زمانافتا  ر یدر من سقوط کرد! سرم به ز  ی زیچ

 م یرو  حیمن جوان نبود و نگاه مس  یازالب  ی را باال اوردم، خبر

  ...بود

  :را تر کردم و لب زدم  میها لب

 ..بوده  نیاحتماال ناژ -

افتاد. سرم    نی ابروانش چ  نیگشت و ب  ی به دور الب  چشمانش 

  !آسانسور رفتم ی دادم و سو می رپایز  کیآنت ی ها  یرا به کاش
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 د یایب  حیفرو کردم و منتظر ماندم تا مس  بیرا در ج  میها  دست

  ...و دکمه را فشرد    ستادیو دکمه را بزند... کنارم ا

 :کردم  شی را باال گرفتم و تماشا سرم

  اد؟یم  شیپ یبرات مشکل -

  :آرام کرد ییخنده ا تک

 ...ستمیشخص اول مملکت که ن  گهید -

درها   نگاهم فاصله    ی به  هم  از  داشتند  که  ماند  آسانسور 

... دستش پشت کمرم نشست و با فشار انگشتانش  گرفتندیم

داخل اتاقک رفتند. زودتر از او وارد خانه شدم    میبود که پاها

پارچ آب بنوشم... در   کیداشتم    ازیو داخل آشپزخانه رفتم... ن

! دمیشده ام کش   تکهتکه    ی لبها  ی را باز کردم و زبان رو  نتیکاب

  ی و از سرد  ختمی ر  وانیآب سرد را از پارچ داخل ل  اتیمحتو

جمع شدند    می ! چشمان و لب هادندیکش   ری ت  میآب دندان ها
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همراهش را برداشته بود    یکه گوش  حیمس  ی و نگاهم رفت سو

 !گرفتیو شماره م 

 :طرفش رفتم  به

 ؟یزنیزنگ م یبه ک -

 :اوردیباال ن یرا از گوش  سرش

 !لمیبه وک -

 !ساعت رفت... غروب شده بود ی رو نگاهم

 االن؟ -

 !االن -

ب  وانیل رو  نی هنوز  بود...  و   شی رها  زی م  ی انگشتانم  کردم 

آوردم داخل اتاقمان رفتم...   یرا در م  میهمانطور که لباس ها

تخت افتاده بودند... پست سرم   ی پخش و پال رو  میلباس ها

 !داخل آمد 
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  ...کنمینم داشیپ -

 :کردم شیگوشه چشم تماشا از

 !ی چون تمرکز ندار -

  !قبل درهم رفت یقیبه شدت دقا ش یباال امد. اخم ها سرش

 .ام را به تن کردم  یشرت خانگ  ی را از تنم دراوردم و ت  زیشوم

  تمرکز ندارم؟ یچ ی برا -

شده اش نگاه کردم و دگمه شلوارم را باز    زیر   ی چشم ها  به

  :کردم

  !نجایاومده بوده ا نیچون ناژ -

  ی را کنار  یکه گوش  دمیو د  دمی آرام بود... شلوارم را پوش  لحنم

  !انداخت

  زه؟یفکر منو بهم بر ی زی چ نیهمچ  دیچرا با -
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آنکه بخواهم!   یب   یمن برخالف او، بازهم آرام بود... حت  لحن

 ش یبرا  ،یمهمان  ی ه مرا داشت، چون من براآدرس خان  نیناژ

 !فرستاده بودم 

  :زدم  ی از کش رها شده ام را کنار ی و موها  دمیکش یهوف

  ...کنمیمن درک م -

  یی زهای برهم فشرد و بازشان کرد و چ  یرا عصب  شیها  چشم

 :سخت بود را گفتم میکه برا

کنه! قبل    حیشده... اومده توج  یبهش گفته چ  اس یاحتماال ال  -

کرده... خب   انتیاز من اون زنت بوده و همون زمان بهت خ

  ح یو برات توض  اد یهنوز دوستت داره بخواد ب  یوقت   ستین  دیبع

که من و تو قراره جدا    دهیبه گوشش رس   یبده... بخصوص وقت

 !میبش

ا  شی ها  چشم ترس   ییباز شدند... لحظه  نگاهش   ی ول   دم،یاز 

  !تخم چشمانش بود  رهیهمچنان نگاهم خ
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 :دی کش ششیته ر  ی رو دست

 ...مزخرف نگو -

منطقم را   یحسادت ب  ایاحساسات زنانه ام را و    خواستمینم

از هر طرف در فشارش است به رخش بکشم...   حیحاال که مس

روبرو و  رفتم  بستادمیا  شی جلوتر  نگاه  رو  ی...    م یتمرکزش 

کشاندمش... دست به لبه   نییپاماند... مچ دستش را گرفتم و  

 :کتش گرفتم ی ها

 !فردا  ی بزار برا -

همراه  کتش و  دراوردم  تنش  از  رو  یرا  کرد...  تخت   ی ام 

ها دست  و  ها  میانداختمش  دکمه  سمت  به    راهنشی پ  ی را 

 ...بردم

 !مونهینم ی نجور یا ی زیچ چ ی... هشهیدرست م یهمه چ -
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گرفتم و انگشتانم  ... سرم را باال  کردیم  ینیسنگ  میرو  نگاهش

باال امدند و گونه ام    شیاخرش ماند. دست ها  ی دکمه ها  ی رو

 ...را نرم لمس کردند

  !؟یاگه خوب تموم نشه چ -

انداختم که دست  نییزد و سرم را پا  شتر یبه چشمانم ن  اشک

  :چانه ام انداخت ریز

 .باال  ریسرتو بگ -

ام شد... نفسم را   رهی حرف خ  ی را خودش باال کشاند و ب  سرم

 :دادم و جواب سوال قبلش را آرام دادم رونی ب قیعم

 .که خوب تموم نشه میزاریمن و تو نم -

مانده را باز کردند...   یحرکت کردند و دو دکمه باق  انگشتانم

کردم... دست   شی را از تنش دراوردم و کنار کت رها  راهنیپ

انه اش نشستند... در واقع ذهنم کلمات را گم سرش ی رو  میها
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... دستانش کمرم را گرفتند و قدم  میبگو  ی زیکرده بودند تا چ 

 ...دآرام و آهسته به عقب برداشته شدن میها

تخت نشستم و آرام تنه اش را خم کرد وخواباندم... همه   ی رو

  دهی بود که شن   مانینفس ها  ی در سکوت بود. تنها صدا   ز یچ

که نه از خواستن   دانستمیدر چشمانش و چشمانم م...  شدیم

نه هرچ  ی خبر  ادیز و  در هر   یکه هر زوج  ی گرید   ز ی است 

 !کندیاحساساتش فوران م یزمان

و ساعدها  ی رو آمد  کنار س  ش یتنم  تخت    ی رو  م،یها  نهیرا 

 .شدیتنها با پالس کوچک سرمان تمام م  مانیگذاشت... فاصله  

  :تکان خوردند میلبها

  م؟یرو تجربه کن   زیانگ  جانی شب ه  کی ی خوایم -

  :پر کرد طنتیش ییآرام و گنگش را لحظه ا ی ها چشم

  .تجربه کردم ادیشبا ز نینه... از -
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 وار ید  ییمردانه اش خش برداشته بود. سرش لحظه ا  ی صدا

نصب بود را نگاه کرد و دوباره،    ش ی کنار تخت را که ساعت رو

از نگاه به من را از دست   ی یلحظه ا  خواهد یدرست مثل آنکه نم

  :کرد  میبدهد، تماشا

 ...هرچند که االن غروبه -

  :نشستند  شی کتف ها ی رو   میو دست ها دمی خند آرام

  ؟یبزارم به حساب چ د یحالَتو با نیا -

  :دی جلوتر آمد و گونه اش را به گونه ام کش سرش

  .دلم برات تنگ شده! چشمانم بسته شدند نکهیبه حساب ا -

  !تنگ شده یچ ی ... بودم... دلت برا نجامیمن ا -

به گوشم زده شد، دستانم محکم    کینزد  ییاش که جا  بوسه

را   سرش  کردم،  باز  را  چشمانم  شدند...  حلقه  گردنش  دور 

  .نتمیجدا کرده بود که بتواند بب ی آنقدر
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 ک یکه    ی زیچ  ی شده... برانه بهشت... من دلم برات تنگ   -

 !ی سال قبل بود

  :دو دو زدند چشمانم

  ...من همونم -

ب  دهیبه رنگ سرخ کش  چشمان صورتم   ی اجزا  نی شده اش، 

  .دیگشت و به بلوز ساده در تنم رس

 .خودم و خودت تنگ شده   ی من دلم برا -

  ی گفتن نداشتم، وقت   ی برا  یچانه اش گذاشتم... حرف  ر یز  دست

  دم یفهمیاز چشمانش هم نم  ی . حتزدیم گنگ حرف    نطور یا

 !ست یدردش چ 

نبودند...   نیوسط نبود... فراز و ناژ  ییاون موقع حرف جدا _

  .نبودند گهیو غنچه و صدنفر د اسیال

.  تنه  کردمیم  ز یت   شیحرف ها  دنیشن  ی برا  دی را با  میها  گوش

 .دادم رونی ب قیاش مماس تنم شد و نفسم را عم
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چشمان  نگاهم به  و  گرفتم  اتاق  سقف  از  انگار    ی را  که  دادم 

 .از من نبودند یآنقدرهام منتظر حرف

م  یحرف - ن  یزنی که  وارد   ناروی... چون خودمون استیقبول 

کرد  م،یکرد  مونیزندگ انتخاب    ی زندگ   ی چجور  میخودمون 

 !میکن یم یزندگ  ی همونجور میو االنم دار  میکن

دستش را آزاد کرد و به    کیو    دی هم مال  ی را رو  ش یها  لب

  .نشاند میپهلو ی رو

  !؟یتو راض -

  :کمرم نشست ی دادم و دستش در گود  یرا تکان  کمرم

  ...به ثبات برسه خوامیم -

ها  ره یخ حرف  آغاز  ماند...  ا  مان ینگاهم  در    انیپا  ن یبا  جور 

وقتامدینم تکرار  ی ...  ول   ی جمالت  پردازش   یبودند  در 

  .در کار نبود  ییا جهیبازهم نت  ی...حتی گرید
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خش    ی و همان صدا  نانیچانه نشست و با اطم  ی رو  شیلبها

  :دارش گفت

 !دمیقول م رسه،ی به ثبات م -

  م یلبها  انیاز م   ی که چانه ام را لمس کرد، آه  ش یلبها  یسیخ

به دور کمرم    صتری... هر دو دستش حردی چیاتاق پ   ی در فضا

 ...شدند و لباس را از تنم دراوردند دهیچ یپ

*** 

تاک ساعت وادارم کرد تا سرم را بلند کنم و ساعت   ک یت  ی صدا

  ...نمانده بود "ده"به  ی زیرا نگاه کنم... چ

 :پتو کشاندم  ریرا ز تنم

  !؟یخواب -

  :را باز کند، گفت  شیآنکه چشم ها یب

  !نه -

  ست؟یگشنت ن -
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  ...چرا -

 شیپهلو  غهیتخت کشاندم و درست خودم را به ت  ی را رو  تنم

گرفت    هیباز شدند و به سرش آنقدر زاو  شی چسباندم. چشم ها

 .وفتدیکه چشمانش به چشمانم ب

  !ارن؟یزنگ بزنم غذا ب -

انگشتانم ز  پتو با  چانه ام محکم کردم... نگاهش به پتو   ریرا 

  :مچاله شده رفت و به نگاهم برگشت

  ...گهید کمی -

در آغوشم گرفتند... نه مثل   شیاش را چرخاند... دست ها  تنه

  .حرکت دستانش نرم و آهسته بود نباریقبل. ا یقیدقا

 میامشب تو بالکن غذا بخور -

  :را پشت گوش زد میمو .

  .سرده  رونیب -
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 ...نداره یاشکال -

 .خودم کشانده بودمش  ی رفت که تماما رو  ییپتو  ی رو  نگاهش

 :گفتم زدیکه در کالمم موج م ییخنده ا با

 .ندارم... وگرنه من تو باد و بوران بزرگ شدم  یاالن پوشش -

  ...بلند بخندم  ی که به سمتم انداخت، باعث شد با صدا   ینگاه

کرد و سرش را جلو آورد و قبل   ی رو  شی پتو پ  ر یاز ز  دستش

که هنوز مانده    ی رخ دهد، با همان لبخند  ییاز آنکه بوسه ا

 :فتمبود آرام گ

 ...میباهم غذا درست کن -

خ  یب ماند...  د  یلیحرکت  بود  آشپز  گر یوقت  نکرده    ی باهم 

  مان یخانه    زیم  ی که رو  ییاز غذاها  یمی... قبل ترها نمیبود

  ...درست شده بود مانیبه دست هردو شدیگذاشته م
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عقب گرفت و خوب   ی کردم... سرش را کم  شی تماشا  منتظر

ا  میتماشا به  دادن  جواب  آنقدرهاهم سخت    نیکرد...  سوال 

 ...افتاده باشد  ادشی که همان قبل ترها    دادم ینبود و احتمال م 

... سرم را از بالشت  دمیاش را نفهم  ی را تکان داد و معن سرش

صورت   نیمرز ب  میصورتش گرفتم... موها  ی جدا کردم و روبرو

 :گفتم جانی را در بر گرفت و با ه مانیها

  ...آره؟ مثل قبالنااا -

  :پشت گردنم امد و سرش را تکان داد  دستش

 ...اوهوم -

  ...میایب نیی چشمانش بود که باعث شد از تخت پا برق

  ی سرش را قالب کرد و با لبخند و نگاه   ری را ز  ش یها  دست

پا  زیه تا  پا  م یسر  از  را  لباس  گذراند...  نظر  از  تخت    نییرا 

 :کردم یتصنع یبرداشتم و جلو تنه ام گرفتم... اخم

  ؟یپاش  ی خواینم -
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  :را باال انداخت و دوباره چشمانش گشتند  شی ابروها

 ...شلواره فقط دونه یکار من  -

و به    دمی را پوش  مینازک کردم و لباس ها  شیبرا  ی چشم  پشت

را به دنبال خودم    ش یقدم ها  ی آشپزخانه رفتم... صدا  ی سو

زمان   دم یشن ا  یو  آشپزخانه  وسط  سو  ستادم،یکه   ش یبه 

 :دمیچرخ

  درست کرد؟ شهیم یاالن چ -

  ...بودم  دهیرفت که داخلش قابلمه ها را چ ینت یطرف کاب به

  !رسهی به ذهنم نم یکیجز املت مکز ی زیچ -

به لبخند ازهم باز شدند...   میاز گوشه چشم نگاهم کرد... لبها  و

تنها    شدیکه زمان درست کردنش باهم بحثمان نم  ییتنها غذا

 !بود نیهم

پذ  به تلو  ییرایسمت  و  رفتم  که    یونیزیخانه    ست ین  ادم یرا 

آهنگ    ی نشستم را روشن کردم... صدا  شیپا  یبار ک  نیآخر
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  ی لیافتاد که خ   میچشمانم به گل ها  د،یچ یخانه پ  ی که در فضا

 شان یوقت بود برا  یلیبودم... خ  ختهیآب نر  شانیوقت بود پا

  !نکرده بودم یآهنگ پل

صورت نگرفته    یی خانه رقص دو نفره ا  نیوقت بود در ا  یلیخ

 !بود

  بهشت؟ -

  :دمی را شن  شیآب گرفتم و صدا ری ش ری را ز گوجه

  .رسهی املت به صبحونه م  شاالی ا  میبر  ش ی پ  ی نجوری خب اگر ا -

را از خنده تکان   میدرهمش بود که شانه ها  ی و اخم ها   لحن

  :داد... چاقو را به دست گرفتم و از گوشه چشم نگاهش کردم

  ...گشنته ی گفتیزودتر م -

  :حرفم آمد  انیم

  ...م یریبگ رونیمن که گفتم از ب -
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را به سمتش گرفتم و با سر اشاره به چارچوب آشپزحانه   چاقو

  :دادم

  ...رونی برو ب ،یبزن غر ی خوایاگه م -

 :آوردم نییرا پا میرا چرخاندم و صدا نگاهم

 .کنمیخودم کارا رو م -

و نفسش    دیکه دست پشت گردنش کش  دمیگوشه چشم د  از

 !داد رون یرا با صدا ب 

  ان یم  یینگه داشتم و با همان چاقو جا  میرا پشت لبها  لبخندم

  :قابلمه هارا نشانش دادم

 ...بگم که دیرفته با ادتیاگه  -

  یی... با همان اخم هاستادیگاز ا  ی را تکان داد و روبرو  سرش

م ام  خنده  به  تنها  م  یکه  را  نگاهش  ها   هیادو  انیانداخت 

 :چرخاند گفت

  !سالسا درست کنم  دیبلدم... با -
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گرسنگ  ادم یمن    و زمان  او  بود  اژدها    لیتبد  ینرفته  به 

  ...شودیم

  :میبود که باعث شد با خنده بگو لحنش

  !رفت تو کارنامت "خوب یلیخ" کی... حاال نیآفر -

بود   یکیموز  ی ... صدا کندیچپ چپ نگاهم م  دانستم یم  دهیند

که باعث شد سکوت کنم... نگاهم به ظرف و قابلمه ها افتاد... 

 ...بود تا مخلوطشان کنم ازیآماده شد بود و تنها ن  زی همه چ

 ش یدست ها  م،ی زیبر  تابهی فلفل هارا کامل در ماهاز انکه    قبل

 ...که به دور شکمم حلقه شد از جا پراندم

 :شانه ام نشست  ی اش رو چانه

  چقدر مونده اماده بشه؟ -

آوردم   نییرا مثل خودش پا  میگذاشتم... صدا  ی را کنار  ظرف

  :و گفتم

 !غذا تماما مال خودمه ن یا ازیامت -
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آنکه تنه اش    یمواد را، ب  هیرا از گردنم جدا کرد و بق  ش یلبها

ازتنه ام جدا کند، داخل ماه به   می... دست هاختیر  تابهیرا 

بودند... نگاهم دستان مردانه اش را دنبال   کاریموازات بدنم، ب

  ی ... زمانگرفتی را به دست م  یکه قاشق چوب  ی... زمانکردیم

  ار یهوش  میتمام حس ها  یحت  و  کردیم  ادیگاز را کم و ز  ر یکه ز

به    شیکه نفس ها  ی... لحظاتکردندیبودند و لحظات را شکار م

م ا  یزمان  ا یو    خورد ی گردنم  لحظه  ب  یی که    کار یدستانش 

گردنم   ی افتادند و آرام به رو  یبه کار م  شیو لب ها  شدندیم

 ...نشستندیم

او ل  دمیکش  رونی هارا ب  ظرف را به سمت بالکن برد...   وانیو 

 ی گذاشت و تمام وقت  زیرا پهن کردم و دلستر را وسط مسفره  

م را  سفره  سکوت  در  رو  ینیسنگ  م،ید یچ یکه  را    ی نگاهش 

  ز ی ... در بالکن را باز گذاشتم و پشت مکردمیخودم احساس م

 ، کنارش نشستم
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... هوا سرد بود و من  یشیم ضیبپوش، مر میضخ زی چ ی برو  

که اتفاق افتاده بود را   ی پارادوکس...  کردمیفقط گرما را حس م

  .دوست داشتم

  :آسمان رفت ی سو نگاهم

  ...ادیب  ی زی چ یخدا کنه برف و بارون -

ا  وانمیل و  کرد  پر  ها  نباریرا  سراغ   ییشنوا  ی حس  رفت  ام 

  .آمد یدر بالکن م شیکه واضح صدا یقیموس

و نگاهش  دمی... خندیچونیبپ ی قشنگم بلد یل یآره... تازه خ  -

  :کردم

 !ست یسردم ن -

 م ی... اشتهامیداد و مشغول شد  ش ینگاهش را از من به غذا  اخم

  ی دادم که چراغ ها  یرا از دست داده بودم... نگاهم را به آسمان

  ...را بشمارم شی تا ستاره ها دادیشهر اجازه نم

  !آوردم  ن ییرا پا سرم
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جلورو  ییا  لقمه م   میرا  تکانش  و  بود  بدادیگرفته  انکه   ی... 

حرف   یبه نگاهش بدهم؛ لقمه را از دستش گرفتم و ب  یجواب

  ...در دهانم گذاشتم

 :دمیرا شن شیکه مقابلم امد، صدا ی بعد لقمه

  ؟ی خوریچرا نم -

  :باال انداختم ان یدر م  یکیرا   میکردم و دوبار ابروها نگاهش

 .ی ری ه بگتو برام لقم خوادیچون دلم م دیشا -

کوتاه به سمت باال    شی گشت و لبها  میرو  یفتگیبا ش  نگاهش

اش را    هیشد، تک  یجفتمان که خال  ی شد. ظرف غذا  دهیکش

دلسترم را به دست گرفتم و اول    وانیداد و من ل   ی به صندل

با سفره    یکه به سادگ  ی زی افتاد و بعد به  م  شی نگاهم به محتوا

 ...شده بود دهیساده چ  ی و ظرف ها دیسف ییا

 کم داره؟ یچ زیم نیا یدونیم -
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برق چشمانش رانشان   یرنگ بالکن، به خوب  یالمپِ  نارنج   نور

  !دادیم

ا   سرم نشد که  و  دادم  تکان  پنهان کنم...   نبار یرا  را  لبخندم 

  :. نگاهم کرددونمی نم -نگاهش دور سفره گشت: 

  کم داره؟  یچ -

  :چرخاندم و گفتم زی او و م نی خنده نگاه ب با

  ...الیتک شهیش -

  :باال رفت و دستم را در هوا تکان دادم شی ابروها

 !که شوهرم ورزشکاره فیح -

را درشت کردم    میچشم ها  دم،یصورتش د  ی را که رو   لبخند

  :گرفتم  زیو دستم را به سمت م

دورت    ایدن  نیقشنگ از ا  ختمیر یبرات م   شهیاونوقت از اون ش  -

 ! کردمیم
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کش  نگاهش عقب  را  خودم  ماند...  دستم  از    دمی به  بتواند  تا 

بلند شد و دستم به سر شانه اش    شی بلند شود. از جا  شیجا

 .خودشان گرفتند  انیرا م میپهلو  شینشست و دست ها

 :تکان خوردند میکه آمد، لبها یاِب ی صدا

  یبذار بپوشمت مثله لباسه مهمون ی آها -

 ی مثله رخت زندون ایدست باد  ی دیسپ تور

  کش بده تا آخر من دتوی کش ی انگشتا

 از دهن  فته یتا که ن  ریداغمو بگ ی  بوسه

 

  م ی پنجه پا  ی از سر شانه اش، پست گردنش نشست و رو  دستم

 ...اش چسباندم  یشانیبه پ یشان ی و پ  ستادمیا

 :زندیماند که لب م شیبه لبها نگاهم

  من وقتشه که بنوشمت ی شراب صد ساله  -
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 بشم بپوشمت بپوشمت انتریعر وقتشه

د  جمله که  برا  گریآخرش  بلند  و  نبود  بود   میزمزمه  خوانده 

 ش یعقب که لبها  ی آنقدر  رم؛یباعث شد با خند سرم را عقب بگ

و حلقه دستانم به دور گردنش    دندیرا بوس  میگلو  بیمحکم س

 ....محکم تر شدند 

  فردا بازم از سر نو -

  جهان بدون تو و من

 من و آوار اندوه  بازم

ها  م  میلب  نگاهش  خوردندیتکان  و  داد  فاصله  را  سرش   ...

پاها رو  ی کردم...  آهسته    ی ها  کییموزا   ی لختم  بالکن  سرد 

م تر  محکم  را  اوکمرم  و  خوردند  تکان  دستانش   انیاهسته 

  ...گرفت

  :خارج از متن اهنگ، لب زدند  نباریا میها لب

  ...با من بخون -
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  ...دیبه گوشمان رس یاب ی را فاصله داد و صدا  شیلبها

  یبذار بپوشمت مثله لباسه مهمون ی آها-

 ی مثله رخت زندون ایدست باد  ی دیسپ تور

  کش بده تا آخر من دتوی کش ی انگشتا

 از دهن  فته یتا که ن  ریداغمو بگ ی  بوسه

ها  رو  صی حر  ش یلب  فشار    میلبها  ی به  دستانم  و  نشستند 

 یرا بستم و قطره اشک کوچک   میآوردند به سرش... چشم ها

  ...گرفتم دیکه از گوشه چشمانم روان شد را ند

در اوج توان خودشان، تمام   می حرکت کردند و لبها  شیلبها

 ...احساساتم را نشان دادند

 ”بهشت“

را مرا    میم و پاهاکرد  کتریروبدوشامبر را به هم نزد  ی لبه ها 

را    زی خاطره انگ  یلحظات  شبیکه د  یکشاندند به سمت بالکن
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کرده بودم و   تشیاذ  م،یرقم زده بود... شام خورده بود  مانیبرا

 ...شده بود دهیشده بودم و بوس دهیبوس

بود!جلو رفتم   شی ماند که هنوز مخلفات رو  ی ز یم  ی رو  نگاهم

به جانم رخنه را به درک فرستادم!    میکه از کف پا  ییو سرما

  .نگذاشتم  یرابدوشامبر به تمام جانم نشست و محل  نیباد از ب

منتقل   ظرف و  گرفتم  بغل  در  سهارا  به  کردم    نک ی شان 

داخلش   زیو قبل از آنکه دوباره به سمت بالکن و م  ییظرفشو

  ی بروم، دستم دکمه تلفن خانه را فشرد و بعد از بوق کوتاه

بود... صبح که همراه   نیبرف   نشی... اولدیچی ام پ  صدا در خانه

ب  حیمس تا خر  رونی ازخانه  بودم  بود    دیزده  و زنگ زده  کنم 

نشن ها  ی محتوا  دانستمیم  دهیاحتماال.  نگرانم    شی حرف  را... 

  دانستم یو م  اوردین  انیاز بابا به م  یبود! هم او و هم مامان! حرف

  .هم دلخور است ادیبابا از من دلخور است. ز

را    لیوسا  یفرستادم و وارد بالکن شدم و باق  رونیرا ب  نفسم

 میهم به گوش ها  فیضع  یحت  شی صدا  گریجمع کردم و د 
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بوق دوم و پشت بندش    ی شدم و صدا  ییرای . وارد پذدینرس

 ی . نگاهم روستمیبا  میباعث شد سر جا  بهیمرد غر  کی  ی صدا

تلفن، آن   ی اش شدم که انگار جا  رهیخ  ی تلفن برگشت و جور

 امدیاش به چشم ن  یداشت آشفتگ  یبود که سع  ستادهیا  ی ردم

نقشش    ی در اجرا  ییبود که ذره ا  ختهیآنقدر بهم ر  چارهیو ب

  .موفق نبود

 !است حیمس لی که وک  دمیفهم  شی حرف ها از

ثان  چشمانم و  دوختم  خانه  سقف  به  برهم    ییا  ه یرا  چشم 

تا کف خانه   دیدلستر را چسب   شهیگذاشتم ودستانم سفت ش

 .واژگون نشود

را   لیوسا  یآشپزخانه رفتم و باق  یکه قطع شد سو  شیصدا

زنگ    لشیکردم که وک  پیتا  حی مس  ی گذاشتم و برا  زی م  ی رو

 !اش ییتوجه ا یاست از جواب ندادنش و ب یزده و عصب
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و قرار است چطور    ستیامروز چ  ی برنامه اش برا  دانستمینم

خانه   نیبودم... در ا  دهی هم نپرس  ی زیرا جمع کند و چ   اناتیجر

تازگ م  یبودن  ام  کالفه  زمانکردیها  انگار    ی...  بودم  تنها  که 

  ی م  میگلو  انیآمدند و پنجه م   یخانه به سمتم م  ی ها  وارید

با آرامش رفتم و   میسابقه به طرف لباس ها  یب  یانداختند... 

 ... در دمشانیپوش

را به خدا سپرده بودم... از دست بنده    ز یهمه چ  گریمن د  واقع

آمد   یآمد و اگرهم بر م  یبر نم  ی کار  گریاش که من باشم د

 !!گر یخواستار انجامش نبودم د

*** 

اتومب  هیتک ا  لش یاش به  که سر و    ییبود و نگاهش به جاده 

برد و   شیها  بی مشخص نبود... دست داخل ج  شیاش براته

  ش ی. چشم هازدی را بهم بر  شیموها  خواهدیاجازه داد باد تا م

که   دیرنگ را د  اهی که بازشان کرد  شئ س  یرا بست و زمان 
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  ر د  ییآمد و سرعتش آرام بود. عجله ا  ی داشت به طرفش م

 !کار نبود

ماش  نیماش ماش  ح یمس  نیرا پشت  از  و    اده یپ  نیپارک کرد 

داد و به   یکتش را تکان  قهیبود و    شیلب ها  ی شد. لبخند رو 

اش را گرفت...   ه یاش شد و تک  ره ی خ  حیامد. مس  حیسمت مس

 .کج شد  یبه طرف حیمس ی نشست. لبها مینگاهشان رو

  :سرش را چرخاند و آرام زمزمه کرد اسیال

 !زنهی پرنده پر نم ه،یخوب ی جا -

  :آمد حیمس ی رو نگاهش

  .بود یخوب ی کافه منم جا یول -

  :دیکش رونی ب شی ها بیاز داخل ج دست

  .کنمیفکر نم  نبارو یا -

  :لبخندش وسعت گرفت اسیال
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  !ره؟؟ یصورت بگ یکیزیقراره برخورد ف -

برد و عقب راندشان. نگاهش را با آرامش    شیداخل موها  دست

  :کرد ییدوخت و تک خنده ا اسیبه ال

از دست   ی برا  ی ز ی چ  گهیامکامش هست... چون من و تو د -

  !میدادن ندار

  :عمق گرفت لبخندش

  .ندارم  ی نظر نیدر مورد خودم همچ  یول د،یتو شا -

را از هم    شیو دست ها  دیکش  یلبهاش را به سمت  ح،یمس  نگاه

  :فاصله داد

 ...نجامیخب من ا -

  :دیرا جلو کش سرش

  !می بگو، امروز شنونده خوب یبگ ی خوا ی م یهرچ -

  !اسیال  کنمیم ی ریگیپ تویمن شکا -
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صاف شدندو چشمانش به همان حالت مانده    اسیال  ی ها  لب

  .بود

 !حیمس کنمیانتخابات اشتباس... من مالمتت نم شهیتو هم -

   :تمام نگاهش را گرفت تیجد  نباریگرفت و ا  ینفس

  !بود نیاشتباهتم ناژ نیاول -

  :پر کرده بود تی هم تمامش را جد  حیمس نگاه

راه    میکه تو رو تومحدوده زندگ  ی اشتباه من تو بود  نینه، اول -

  !دادم

  د ی شود، سر تکان داد به تائ  جادیدر حالتش ا  ی ریی انکه تغ  یب

  :و با تحکم گفت 

 !کامال حق با توئه -

 .ماند حیمس ی رو نگاهش



Page 1265 of 1307 

 

حرف    کدفعهی  دارد  که  داشت  آن  از  نشان  شدنش  ساکت 

با سکوتش اجازه داد تا او اول   ح یو مس  کندیرا اماده م  شیها

باشد که جفتشان را تا انجا کشانده بود.   یشروع کننده بحث

 .یمخالفت  چیه یب

 ی. ول دونمینم  قای دق  نیناژ  اینخ داد... من    یاول ک  دونمینم -

 .دشیدرجا قاپ  گمونی د یکی م،یهرکدوممون که بود

که لحظه    یزد. چشمان  هیتک  نیرا دور زد و به بدنه ماش  حیمس

  :و ادامه داد  دیبسته شد را د ییا

  !تو بغل منه   ی مشکل  چیه  یب  نیناژ  دمیتا به خودم اومدم د -

رو   حیمس نم  قتیصورتش در حق  ی دست  را  از    کردیفکرش 

 !شروع شود نجایا

کردم اگه تن به ازدواج   دشیبگم... تهد  اتش یاز جزئ  خوامینم -

 خواست ینم  نی... ناژگمیرو با مدرک بهت م  یبا تو بده همچ 

 ی تو از دست بده که قبول کرد. سخت بود، ول  شی وجه اشو پ
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 طیبار بهم زنگ زد تا از شرا   کی   تونییقبول کرد! بعد از جدا

  ی زندگ  طی... از شرای ریگ یطالق م  ی دار  دونستمیتو بدونه... م

 ...گفتم نیبودم و به ناژ دهیفرهام فهم  ی خودتو و حرف ها

 :اش را جمع کرد رهی ت نگاه

ناژ  کش یآنتر - هنوز بهت عالق داشت که فرصتو   نیکردم... 

 !!و منم فرصت و مناسب تر، تا ازش استفاده کنم  د یمناسب د

 کرد یشنا م  اسی که در ته نگاه ال   ی زی نگاهش کرد و چ  حیمس

 ی ... شانه هاکردی را درک نم  اسی... جنس لبخند ال دیفهم یرا نم

 !گنگ بود شیبرا  اسیافتاده ال

 !حیتو بود مس ی برا نای بهتر شهیهم -

که باعث شد   ی ز یداشت. چ   هامی آرام بود و جمله اش ا  شیصدا

 .محکم تکان بخورد اسیچشمان ال شی پ حیمس ی گلو بیس

فهم  منظورش ال   دیرا  جور   اسیو  را  منظورش  و  زد  تلخند 

 :کرد ریتعب شی برا ی گرید
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گرفتم   ادیداره! اگه من االن    شهی ر  یتو بچگ  یهمچ   ،یدونیم -

دو نفر    یوقت  دمی دادن، د  ادیبهم    یسالم کنم، چون تو بچگ

 !کنن یسالم م رسنیبهم م

 :گرفت  ی را با نوک کفشش به باز شی جلو پا سنگ

اشتباهاتم    ایپنهان کنم    مویکه صفات منف  ستمین  یمن ادم -

  خوام یبکنم... م  نکارو یا  خوام یاالن م  یبندازم گردن گذشتم! ول

... به خاطر کنمیو م  کردمیبهت بگم که اگه بهت حسادت م

جا و  زندگ   گاهتی خانوادت  ا  تی و  خاطر    چوقت ی ه  کهنی به 

که هم    ییتجربشون نکردم و من و توا  چوقتی نداشتمشون. ه

عادالنه    شی چی... ه ستیتفاوت عادالنه ن  نهمهیا   میبود  ییدوره ا

خانوادس، اوضاعش    یام که در باطن ب  یفرهام  ی... حتستین

 !که خانواده باالسرم بوده بهتر بوده و هست یاز من

گرفت...    حیرا از آن تکه سنگ گرفت و به سمت مس  چشمانش 

 !را خوب کنکاش کرد  حینگاه مس
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تونست - پا  یتو  بکشون  نییاز  خودتو  تهران...   ی تهران  غرب 

ادامه ماسیال  ی خودت خرابش کرد   ی دادی! اگه خط درستو 

 ...یخواستی که م شدیم ی اونجور  یهمچ

مس  ی صدا برق  حیآرام  که  شد  باعث  اش  زمزمه  در    یو 

 !چشمانش بجهد! پلک زد و راندشان

حسرت و عقده    یهست... بعض  یاز همون بچگ  زهایچ  یبعض -

 ادی  ی! من از بچگحیمس  شهیم   نیادم ها عج   تیها با شخص

که ازم باالتر رو بکشم    یکس  دیخودم با   دمیباال کش  ی گرفتم برا

گرفتم و هنوزم فکر   اد یو    دمیاطرافم د   ی نجوری! چون انییپا

 ! چرا؟ نهی راه درست هم کنمیم

  ی ا! چرا؟ چون بار اول برنهیراه درست هم  کنمی هنوزم فکر م  و

 بابام جواب داد... بار دوم 

ا  جواب و  با  نی داد  تو ذهنم که  تا   نییپا  شونیبکش  دیموند 

  !به باال یبرس
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  !زد یبرد... سرش نبض م بشیدست داخل ج حیمس

  !ی کرد ی ناعالدالنه باز یلیخ -

  :گفت  حیدر نگاه مس  رهیشد و خ  دهیکش  یطرف  شیلبها  اسیال

ناژ - مورد  مثل    "تاسف"جز    ی زیچ  نی در  بگم...   کیندارم 

  !رفتار کردم وونیح

خوب کلماتش    ح یو چشمان گنگش اجازه نداد تا مس   لبخندش

ال باال  اسیرا درک کند...  سرش   ی سرش را به آسمان صاف 

  :بست و بازشان کرد ییا هیرا ثان  شیگرفت و چشم ها

... دمی رس  یحس پوچ  کیتو رو نابود کنم، به    تونمیحاال که م  -

واسه   ا  دم یبزرگ جنگ  چیه  ک یانگار  االن ذره  ارزش    ییکه 

  !نداره

داد و تماشا   نیاش را به ماش  هیجلو رفت و مثل او تک   حیمس

  :رخش را  میکرد ن

  !تصور نکن فیاونقدرهاهم منو ضع -
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  :گشت و لبخند زد حی مس ی آمد و سو  نییپا سرش

  !؟ی تو چنته دار یچ -

 یبکش  یتونیضبط شدتو، تو خونه فرهام دارم... منو نم  ی صدا -

  !کنم یاشاره نابودت م کیبا  یکه اگه بکش نییپا

 !لبخند زد حیباال رفت و مس اسی خنده ال ی صدا

ال   ی صدا لبخند زد! خنده اش    حیباال رفت و مس  اسی خنده 

   :تکان داد ی تمام شد و نگاهش کرد و سر

  !نه... خوشم اومد -

  اس ی کرد و ال  ش یبا همان لبخند تماشا  نه؛یدست به س  حیمس

پ  ره یخ را  ا  یاپ یچشمانش سرش  خنده  تک  و  داد    یی تکان 

 :کرد

 ...خب -

و منتظر    ستادی ا  ی با صبور  حیکالمش افتاد و مس   انیم  مکث

 ...ادامه جمله اش ماند
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 کرد؟  کاریچ  شهیم سیبا اون و  قایدق -

امروز حرف    ی که انگار داشت از هوا  ی آرام بود، آنقدر  شیصدا

 .زدیم

 ...کارا یلیخ -

را    شی دست ها  حیاز تک و تا افتاد و مانند مس  ی کم  لبخندش

روبرو  نهیس  ی رو و  کرد  موها ستادیا  شیجمع  باد   ی ... 

باد چشم    انیاز جر  اسیگرفته بود و ال  ی را به باز  شانیهردو

 :کرد زیرا ر  شیها

 .از تو بشنوم خوامیم -

بست و سرش را طرف آسمان    یی را لحظه ا  شی چشم ها  حیمس

شد سکوت   رونی اش ب  نهیاز س  قیکه عم  ینفس  ی گرفت... صدا

 :چشم به دهانش دوخت اس ی را متزلل کرد و ال نشانیب

 ...یبکن یتونیکه تو م ییاز کارا شتریبه مراتب ب -



Page 1272 of 1307 

 

در چشمانش بود   ی زیگوشه چشمانش جمع شدند... چ  اسیال

مس چ  دنیند  ی برا  حیو  به   ز ی آن  دوباره  را  نگاهش  که  بود 

 !باز یبا چشمان  نباریآسمان دوخت... ا

باهاشون روبرو   ندهیکه قراره در آ  یی ها  عهیاز شا تونمیمن م -

که من ازت دارم فرار    ی سیاز و  یتونی تو نم  یشم فرار کنم، ول

 دن یکه جون م  ییبرسه دست کسا  سوی... که اگر واسیال  یکن

 !یبخون ویفاتحه همه چ دیخبرا، با نیا ی برا

 !انداخت و تکانش داد نییعمق گرفت و سرش را پا ی لبخند

  !من در حق فرهامم بد کردم -

ا  از ماند...  مات  اش  ربط  نیجمله  فرهام  و  بحث    یجمله  به 

  !شت االنشان ندا

 ..بهم گفت ویشیبه من اعتماد کرد و اسرار زندگ -

  :صحبتش رفت انیم

 ؟یمونیپش -
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ه  سرش کرد!  کنکاش  را  نگاهش  امد...  از   ی خبر  چیباال 

از    اس ی! الکردیم   دیرا تائ   نیهم ا  اسینبود و لبخند ال   یمانیپش

  زد ی که از اوحرف م  ی! موقعنینبود جز ناژ  مانی پش  ز یچ   چیه

 .گرفت دشیو ند  دیرا د یمانیپش حیمس

دوخت...   حیبه پشت مس  ییداد و نگاهش را جا  رون یرا ب  نفسش

  :کالمش خسته بود

  ه؟یچ فیتکل -

  :زد خینگاهش م نیو نگاهش را ب دیرا د حیمس سکوت

  م؟یمعامله کن -

ک با صالبت   یماند به دستان   حی را جلو آورد و نگاه مس  دستش

  :بود شیجلورو

 !فهممی و نم دتیترد -

 ی زیشد... چ  اسینگاه ال  رهیو قبلش خ  اوردیامد باال ب  دستش

 !داد یوسط ازارش م نیا
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فکرش را   یزمان  چی! ه دادیبود داشت در سرش صدا م  ی زیچ

 یمت یاگر آنچنان صم   ی سابقش حت  قیبا رف   اس،یبا ال   کردینم

ا  نشانیب به  ا  نینبوده،  کردم  بدل  و  رد  به  برسد...    ن ی نقطه 

شغلشان،   شان،ی اهایرو  ی بقا  ی ها برسد و هرکدام برا   الوگید

 !دارند رو کنند گریکدی ی نابود ی هرچه در مشت برا

  اس یبود که خواست ال  نیهم  ی را جلو آورد، اصال برا  دستش

گذاشت    اسیدست ال  نیداشته باشد... دستش را ب  شی را جلورو

 !و فشار آوردند

  :داد  فیتخف  یآب دهانش را قورت داد و دستش را تکان  اسیال

 !کردمیکارو نم نیتو بودم ا ی جا -

  :مقابلش دستش را فشرد  ح،یمس

 !ی کردیکارو م نیام ا ی ... اگر بودیست یمن ن ی جا-
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ها نبوده! در ذاتش    دنیجنگ  نجوریوقت مرد ا  چی که او ه  نگفت

چالش ها خسته شده است   نجوری از ا  گرینبوده! نگفت که د

  اگر صد در صد محق باشد... نگفت که در مقابل تو و یحت

 ...نمیبی را درست نم دنیجنگ ضعفت،

نگاه هم شد و   خ یآخر فشرده شد و نگاهشان م  ی برا دستشان

ال   اسیرا از نگاه ال  ز یچ  کی  حیمس هم   اسیمطمعن شد! که 

 دانستد یخوب م   شان ی... هردوستیدر کار ن  یس یآگاه است و

  را اسیال  ی تمرکزنداشت تا صدا ی ان روز آنقدر حیمس

 !!کند  ضبط

 "بهشت" 

ب  وانیل را  کم   نیقهوه  تا  ماندم  منتظر  و  گرفتم    ی انگشتانم 

 !چرخاندم   مانیجمع خانوادگ ی خنک تر شود و نگاهم رو

  خوبه؟ حیمس -

  ...را شکست و نگاهش کردم  نمانیسکوت خفقان اور ب  مامان
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 !خوبه -

بود و مثل قبل دست    دهیبلند... مثل قبل مرا بوس  شیاز جا  بابا

 شانیخانه    ی از مبل ها   یکی  ی پشت کمرم گذاشته بود تا رو

مثل سابقش نبود و آن هم    انیم  ن یا  زی چ  کی   ی... ولنمیبنش

 !نگاهش بود

 ...دادم  رونیرا ب نفسم

  :که از آشپزخانه بلند شد، مامان نگاهم کرد صدا

 .شه یناراحت نشو! درست م -

. خم شد و ظرف درون دستش را  شودیکه درست م  دانستمیم

  .گذاشت ز یم ی رو

 :من نشست ی رو مایمستق نگاهش

 !گردهی گفت کم کم داره از سفر برم  کردم،یبا فراز صحبت م -

را گفته تا    نیهم نگاهش کردم... از چشمانش خواندم که ا  من

  شه ینه! مامان هم  ای  شومیمثل قبل با اسمش آشفته م  ندیبب



Page 1277 of 1307 

 

ندارم که مثل بابا    ادیرا به    یزمان  چ یتر بود! ه  است یاز بابا با س

جا  نیسرسنگ به  و  باشد  کرده  با    نباریا  ش،یبرخورد  داشت 

 کی کنار بگذارم    نکهیا  ی برا  م،یحفظ زندگ   ی نگاهش به من برا

 .دادیهارا هشدار م  زیچ ی سر

  :اش ادامه داشت جمله

  ...نمش یبب تونمی و نم خورهیبه هم نم هامونمیتا یول -

  ؟یمیچه تا -

  :محو شد  یکم لبخندش

  !زم یعز میکم کم برگرد دیبا -

  :را بستم و بازشان کردم  شیچشمها

  !د؟ یگرفت تیبل -

  :تکان داد نیرا به طرف  سرش

  !میبه خودمون بجنب دیکم کم با ینه، ول -
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 !!اش  ی و چهره ام درهم رفت... نه از سرد دمی قهوه ام نوش از

از بودشان لذت    د یرفتنشان که نتوانسته بودم آنطور که با  از

  !ببرم

  :دمیدهانم را بلع  آب

 زود؟ نقدریچرا ا -

نگاهم خ  خوب از چشمانم بخواند...   رهیدر  را  تا حاالتم  ماند 

 !دیکه به چشمانش نرس ییخنده ا دند،یخند  شیلبها

 !میموند ادی ز نجاهمیتا ا -

قابل خوردن نبود   گرید  ی که از سرد  ییتکان دادم و قهوه ا  سر

به   ره یکردم... بازهم سر تکان دادم و خ   میگلو  یرا با ولع راه

 :گذاشتم زیم ی فنجان را رو اه،یس عیآن ما

 بهشت؟ -

  !کرد س یرا با زبانش خ   شی کردم و لب ها نگاهش



Page 1279 of 1307 

 

 .موضع صحبتش را دمی آورد و فهم نیی را پا  شیصدا

 ه؟ یچ تی زندگ  فیتکل -

  ی بود، آنقدر  ادیجز سکوت در چنته نداشتم... حرف ز  ی زیچ

  شانیبعد بازگو  ی خودم، در ذهنم تا سال ها  ی که بتوانم برا

که خارج از گود بود   ی گریهرکس د  ایمادرم،    ی برا  یکنم، ول

 !جز سکوت سراغ نداشتم ی زیچ

  !ار، به حساب منطقمسابق منو نزار به حساب فش  ی حرف ها -

  مامان؟ یمونیپش -

  :گشاد شدند ییباال رفت و چشمانش لحظه ا شیابرو

 ...عنوان  چیبه ه -

جمله    دانستمیکه م  ییباشم! او  یمثل او زن محکم  خواستمیم 

 ع یتا سر  اوردمیبچه ام را بار ن  ی من جور  دیاش را خورد تا نگو

 !پاک کند نجور یعقب بکشد و گندش را ا
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ها   ی صدا شن  ی قدم  را  صحبت   دمی بابا  کردم...  نگاهش  و 

  .بود دهیشن  شی را حتما که کم و ب مانیها

 :و گفت دیرا به تن کش  کتش

  ...قدم بزنم رمیم -

  :از گوشه چشم نگاهش کرد مامان

  !و تو دونمیمن م ،یبکش گاریس -

رو  نگاه محو  میبابا  لبخند  و  رو  ی آمد  ابرو  میبه  و  را    میزد 

  .باال انداختم ش یبرا طنتیش

 !من غلط کنم -

لبها  از ا  می لحنش  در  مامان  امد...  ه   نیکش  گونه   چیمورد 

بوس  یشوخ از  بعد  و  شد  خم  بابا   ی موها  ی رو  دنینداشت. 

بلند بودند و   شی را سمت در کشاند... قدم ها  شی مامان پاها

  !نه به محکم بودن سابق

 !است  دهی را شن مان یشدم که حرف ها مطمعن
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 !بهشت میمونی م شتریب ی اگه الزممون دار -

  رون یرا ب  قمیعم  ی را به سقف دوختم و نفس ها  میها  چشم

ب از  لبها  ی لبها  ن یدادم  ام.  از آمدن    یی خشک شده  که قبل 

خون   نشانیبودم و حاال انگار قرار بود از ب  دهیمال   شانیبالم رو

 .یاز شدت خشک رون؛یبزند ب

م  نگاهش نگاهش  خوب   خ یکردم.  داشت  بود...  چشمانم 

 .درون چشمان و نگاه دخترش  گشتیم

  از یخانواده ام را ن  میداشتم. من در هر برهه از زندگ   ازشانین

شدم و با    وانهی تفکر بود که د  نیبه خاطر هم  د یداشتم و شا

 !را به خاطر مهاجرت کج کردم  میخودم آجر زندگ  ی دست ها

 !خودشه ی سرجا شهینه مامان... هم  -

و نگاهش کردم و نگاهم کرد... نگاهم   دمیرا عقب کش  دستم

خ آرام    شدیم  سی داشت  و  فشردم  را  چشمانم  گوشه  و 

  :دمیخند
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 !شوکه ام کرد  یل یرفتنتون خ -

 ی نیبلند شد و فنجان را برداشت و از همان باال سنگ  شیجا  از

رسا آمد و خنده درونش    شیانداخت... صدا  مینگاهش را رو

 :نهفته بود

 ...ی شد ی فقط به خاطر رفتن ما احساسات دونمیمن م -

باز کردم و   میلبها را  تلخ کش آمدند و رفت و من چشمانم 

  ...انداختم میروبرو ینگاهم را به مبل خال

جمع کردم و چشمانم را دوباره بستم    نهیس  ی را رو   میها  دست

تصو هر  دادم  اجازه  نقس    خواهم یم   ی ریو  چشمانم  پشت 

برا برا  ی برا  ،ی زیهرچ  ی برا  ییایرو  ی ببنند...   ی برخواستن، 

 ی ... کاری ریو بپذ  ی بود روبرو شو  ازین  ان،یپا  یحت  ای شروع و  

  !که واقف بودم، من درونش ضعف داشتم 

 ”بهشت“
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را از پا دراوردم    میدر را پشت سرم بستم و در آرامش کفش ها 

و اکت ها  یو داخل جاکفش  آرام  نگاهم  هم    میگذاشتمشان! 

  !آرام بود

وارد آشپزخانه شدم و ظرف    ارومیرا در ب  میانکه لباس ها  بدون

 یی رایپنجره پذ... مکث کردم و سمت  دمیکش  رونیقهوه را ب

حر پرده  و  کردم  کج  را  سرم  زدم...   د ی سف  ریرفتم...  کنار  را 

در   ی از جلو  نشی! آنقدر همانجا ماندم تا ماشدمیرا د  نشیماش

ساختمان خانه ام دور شد، آنقدر دنبالش کردم تا از خم کوچه  

 !گذشت

ها  راه لباس  کردم...  درست  قهوه  و  برگشتم  را  را   میآمده 

دراوردم و بعدش ماگ را درون دستانم گرفتم و دکمه تلفن را  

گذاشته شده را گوش کردم! فرهام بود و   غامی فشردم و دو پ

 !بپرسد چه شده حیاز مس خواستیم
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امروز قصد   حیمس دمیلبه فنجان را لمس کردند و فهم میلبها

ا جواب بدهد که همه انطور در به در دنبالش  اش ر  یندارد گوش

 !هستند

صدا  دانمینم و  بودم  نشسته  انجا  که  بود  را  ساعت   ی چند 

در    یخستگ  ی و بو   دمشیاز جا بلندم کرد... د  د یچرخش کل

  .ام زد ینیب

ها   چشمان رگه  و  م  ی سرخش  خوب  گفتیدرونش  را    یروز 

  رون ی ب  یقیماند و نفس عم  مینگذرانده! جلو رفتم و نگاهش رو

  ...داد

 !نپرسم  ی زیرا گرفتم تا چ زبانم

 .سالم -

  ش ی اتاق رفت و به دنبالش رفتم. لباس ها  ی تکان داد و سو  سر

. نفس  کردمیتخت نگاهش م  ی و من نشسته رو   کردیرا عوض م
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حاالتش  شوم. من    ار یفرستاد، باعث شد هوش  رونیکه ب  یقیعم

 .را حفظ بودم

  ...دمید  اسویامروز ال -

شده بود که زنگ زده بود خونه و   یوح  لتمیفک کنم به وک -

 !نگران بود

چشمانش را  از لبخند جمع کرد و کنارم نشست   یکم  لحنم

  ش ی گاه بدنش کرد و چشم ها ه یرا از پشت تک   شی و دست ها

 :را بست

  گفت؟ یچ -

خش،    انیرا م  "ت"که حرف    ی خش داشت، آنقدر  شیصدا

  .دمینشن  شیصدا

  !گذاشته بود غامیپ -

  :طرفش گرفتم یفرستاد و سرم را کم رون ی را ب نفسش

  رفت؟  شیخوب پ -
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  :دستانش آرام گفت ریو از ز  دیصورتش کش  ی را رو  دستش

 ...دونمینم -

 

کش  مانیهردو حالتمیدیدراز  همان  در  پاها  ی...  از   مانیکه 

ب رو  رونی تخت  تنه  باال  تنها  و  بود  چسبانده    ی مانده  تخت 

  ...میبود

  :در سکوت گذشت و سرم را به طرفش چرخاندم  یقیدقا

  باجون؟ی ز شی پ یرفت -

  :بود شیلبها ی رو ی ... لبخند محودیطرفم چرخ سرش

  ؟ی د یاز کجا فهم  -

  :را باال آوردم و طرفش گرفتم انگشتم

  !. خالصه حواستو جمع کنمونهیاز من پنهون نم یچیه -

  :آرام گفتم  ی راحت شد که با صدا  المیخ  دیکه خند  صورتش 
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 !باشه اسیال ی فقط برا متونهین یختگیبهم ر نیا -

  :شد یاش خنث  چهره

 .کنهیفقط داره تحمل م بایز -

چ  دهان کردم  شرا  میبگو  ی زیباز  در  االن  بستمش!    ی ط یو 

تحمل   بایکه انتخاب ز  میبگو  م،یاز منطق بگو  شیکه برا  مینبود

بازهم انتخابش تحمل شده    قتیحق  ی بعد از افشا  یاست... حت

ا لحظه  را  نگاهم  بعد    ییبود...  به  و  کردم  جدا  از چشمانش 

  دانمیو نم  بودمن  بایز  ی من جا  نکهیرا نگاه کردم... به ا  گرشید

نه... انتخابم   ای  کردم یکارا م  نیبودم ا  طیشرا  ن یر امنم اگر د

  ی! همانطور که کسی گرید زیچ  ایتحمل بود 

 !من باشد ی جا  توانستیمن نبود و نم ی جا

  رابطه فرهام و غنچه چطوره؟ -

آرامم، حواسش را جمع کرد... تنها واکنش از اسم غنچه   ی صدا

 !داد رونی بود که کالفه ب ینفس ی صدا
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که    ستین  یفرهام در سن و سال  ی... ولکننیباهم صحبت م -

 .نهیمادرش بب  ی ساله جا کی بچه  کیغنچه رو بتونه مثل 

بودم که غنچه   ده یفهم  بایز  ی حرف ها   نیکردم! از ب  سکوت

خواسته    نطوریو احتماال فرهام ا  دهیبه ان خانه نرس  شیپا  گرید

بودم  دهیهم شن  یسیع  یو حت  بایو ز حیبود و همانطور از مس

ن  یحاج  گر ید  یکه حاج ا  ستیقبل  اگر  برود   شی پ  نطوریو 

  !است شی احتماال سکته دوم در پ

هرکس   نیا  با حال  از  من  حاج  دم،یپرسیم  یحال  حال    ی از 

  ...بپرسم توانستمینم

کذا  قبل آن شب  آنکه  ب  شیپ  ییاز  ا  دیای چشمانم   ییکلمه 

 :راندم  رلبیز

  ...خوبه -

  خوبه؟ یچ -

  ...اد یفرهام تونسته کنار ب  نکهیا -
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  :بلند شدم میکه کرد، به کمک دستانم از جا سکوت

  !قهوه ای ی خوریم ی چا -

  :چشمانش را فشرد گوشه

 قهوه؟  -

  :را باال دادم و با خنده گفتم میابرو

 گه؟ ی پر شکر د -

اش که به چشمانم آمد، خنده ام گرفت... قبل از    یچپک  نگاه

نگاه آخر را به چشمانش دادم...   اورمیب  یدنینوش  ش یآنکه برا

  نبار یزن سابقش ا  میبود، فرصت نبود تا بگو  شی که فشار رواالن

کوتاه    ییالمه ابود و مک  ستادهی در ساختمان به انتظار ا  ی جلو

مراعات زن بودن و   گرید  نکه م  ییرخ داد! مکالمه ا  انمانیم

ا مکالمه  نکردم.  را  بودنش  د  ییهم جنس  ضعف    گریکه  به 

حفظ    ی و قبال برا  دمیدیم  انمانیکه قبال مشترک م  یتی شخص
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 ی برا  خواستمیشده بود و م   رانیغرور زنانه اش ، که در من و

 !!او سالم بماند، فکر نکردم 

نمناکم    ی کردم... دست به موها  ادی کالم را ز  یب   کیموز  ی صدا

 ی نم  ادمی...  واری د  ی و نگاهم را کشاندم به ساعت رو  دمیکش

قرار گرفته بودم. غذا پخته    طی شرا  نیدر ا  یبار ک  نیآمد آخر

 ست ین  ادمی...  دیا یبه خانه ب  حیمنتظر بودم تا مس  نطوریبودم و ا

ک  نیآخر بودم    دهیکش  ترس اس  یبزم  ن یهمچ   ی برا  ی بار 

 !گرفته بود ی قلبم را به باز جانیه

  لم یف  ی ایفرستادم... دوست داشتم در دن  رونیب  قیرا عم  نفسم

 یی ها  انیخوش بود. از همان پا  انشیبودم که پا  ییها  الیو سر

نم ادم  ساختیکه  منطق  ولت ی با  م  ی...  لبخند   ی زدیآخرش 

  ی ها  ت یکه شخص  یانیپا  خواهدی را م  ن یهم  تی چون همان آدم

از آن   لقب  ی آنکه چالش ها  یداستان هم را ببوسند، ب   یاصل

  اه یصفحه س  کدفعهیدر نظرشان باشد و    شانیبوسه، قهر و دعوا

 چشمانت نقش ببند   شیپ "the ending" شود و جمله
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با   ییها  الیو سر  لم یف  ی ایبود؛ ما در دن  انیم  نی ا  ی زیچ  یول!

در    یفرق داشت وقت  زی ... همه چمیمنطق نبود  یخوش ب  انیپا

 !ن یچن نیبود ا ییایدر دن مانی یو زندگ می گشت یم قتیحق

ز  یسو  به و  رفتم  کردم... سرک  ری آشپزخانه  کم  را  به   یگاز 

زنگ در دوباره من را به    ی که پخته بودم زدم و صدا ییغذاها

کش تن  به  مانتو  کشاند...  هال  ج   دمیمست  مقواو  را    ییعبه 

 !قرارش دادم  خچالیگرفتم و داخل  لیتحو

کردنش نمانده بود...   یتا خودکش  ی زیچ  زیم  ی ام رو  یگوش

م  کی را  ا  خواستمی امروز  دن  ایدن  نیاز  از  باشم!  که    ییایدور 

م  م یبرا  نیبرف فراز زودتر  بود  را   دیآ  ینوشته  بابا  و  تا مامان 

گفته   مانیصحبت ها  نیکه فرهام ب  ییایدن  ند،ی بار آخر بب  ی برا

  گذرد ی نرمال نم  هاهمآنقدر  حیمس   ی در خانه پدر  یبود زندگ

را    دنیجنگ  گری هم د  یسیهمان ع  یعادت کرده اند، حت  یول

 !تمام کرده بود
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با   خواهدی نم  گرید  اسیبود که ال   نیا  شیترهای که ت  ییایدن  و

ت  د یبود تمد  تانشی که کاپ  یمیت  نیا  گرشید  ی ترها یکند و 

شا که  ت  دیبود  پ  یخارج  میبه  که  حاال    شنهادیبرود  و  دارد 

  ی که تاحدود   ی عاتیشروع شده بود... شا  عاتیها و شا   هیحاش

 !!بود گرفته بود اسیال یکیرا در نزد یگردن هرک

عطر را    نیو بهتر  دمی کش  رونی را از کمد ب  میلباس ها  نیبهتر

 حی صورت نشاندم که مس  ی رو  شی ارا  ی زدم! همانجور  شانیرو

که    ی را ساده بافتم، بازهم همانجور  میدوست داشت.... موها

 !دوست داشت حیمس

 یی با پارچه ا  کهدم ی چ  ی زیرا ساده وسط م  ی عطر   ی ها  شمع

ها  دیسف بشقاب  و  بود  م  د یسف  ی پوشانده شده  گوشه    ز یرا 

گذاشتک و از همانجا و از همان نقطه بالکن نگاهم ماند به ماه 

 !که در آسمان بود یکامل

به طرف در برداشته شد! در    م یزنگ در آمد و قدم ها  ی صدا

نشست، لبخند   میکه باز شد و داخل امد نگاهش به سر تا پا
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را دور    مینشاندم و دست ها  می لبها  ی رو  یخساست  چیه   یرا ب

 میبگو  کی.. الزم نبود االن تولدش را تبرگردنش حلقه کردم.

 !بود در نظرش  انیحاال ع   زیهمه چ  یوقت

خش   شی و صدا  دم یرا جلو بردم و گوشه لبش را بوس  میلبها

 :گوشم نشست ریدار ز

 .ی خوشگل شد - 

تا خنده   دیام از ته دل بود، آنقدر که سرش را جلو کش  خنده

ابرو باال    طنتی و با ش  دمیام را شکار کند و خودم را عقب کش

 :انداختم

به دست و صورتت   یآب  ک ی... برو  میرسیقسمتشم م  نیبه ا -

  !بزن

  م یآنکه به حرف ها  ی...بدمیچپ نگاهم کرد و دوباره خند  چپ

  :دیچ یتوجه کند دستش را پشت کمرم پ 

 قسمت؟ نیز اهست باشه بعد ا ییهر برنامه ا شهینم -
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 "ینچ"گرفتند و    ی پشت سرش را به باز  ی موها  میها  دستش

  :گفتم

  ...شهینم -

که رژ قرمز    ییلبها  ی و نگاهش ماند رو  دیرا جلو کش  سرش

  :زده شد  شانیرو

  .ی خوشمزه شد  نقدریا یوقت شه،یچرا م -

 چ یه  یاش کردم... ب  یماند و همراه  شیلبها  انی آرامم م  خنده

 ...دمشی بوسیو م  دمیبوسی م ییعجله ا

و اوهم از حمام به سمت    دمیکش   رونی ب  خچالیرا از    یکیک

تا لباس ها را بپوشد... هوا امشب خنک بود...    شی اتاق رقت 

را گرفت و    زیلبه م   میگذاشتم و دست ها  کی شمع را کنار ک

اش خوش    دهیو به سنِ تازه از راه رس   دیایمنتظرش ماندم تا ب

 .دیامد بگو
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 یبه بدنم افتاد و کم  ی نشستند و لرز  میپهلو  ی رو   شیها  دست

  .کنم  شیسرم را کج کردم تا تماشا

برق  کیک  ی رو  نگاهش همان  من  و  بود  در   یمانده  که 

  !خواستم یچشمانش بود را م

  ک ی ک  ی که رو  ی کوچک  یتوپ و کفش فوتبال  ی را رو  دستش 

 ...دیکش یق یو نفس عم دیگذاشته بود کش 

  :گفتم یخندان و حق به جانب بود وقت میصدا

با -  قهیخانوم با سل  نیکه همچ  یخوشحال باش  ی لیخ  دیتو 

 .ی دار ییا

افتاد. آرامش درون نگاهش باعث شد   میرو  کی از ک  نگاهش

را عم م  رونیب  ق ینفسم  دورب  زیبدهم. پشت  و  را   نینشست 

را و    حیلحظه را، برق درون چشمان مس  نیکردم تا ا  م یتنظ

  !لبخند از ته دلمان را ثبت کند 
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قرار دادم و با روشنشان کردم    ک ی ک  ی را رو  "سه"شمع عدد  دو

 :دمیبلند شدم و دستانم را بهم کوب میاز جا جانی و با ه

 !بدو بدو آرزو کن -

و سه بچرخد،    ی و عدد س  کیک   ی انکه رو  ی به جا  چشمانش

و تالش کردم تا    دمیو خودم را طرفش کشمن مانده بود    ی رو

  ... بانمیبنش  شی پا ی رو

 :زدم ی شخندینگاهش ن  دنید

 .شمع فوت کرد شهیبدون من که اصال نم -

  یاز س  میکه تنها خودمان بشنو  یآرام  ی با صدا  دویخند  آرام

برسم و اجازه دادم خودش   کی و سه شروع کردم تا به عدد  

رو نگاهش  را فوت کند...  را محکم   میشمع  و گونه اش  آمد 

 :دمیبوس

 !پیتولدت مبارک خوشت -
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قرار شود و سرش را جلو بکشد...    یبود تا ب  یو لبخندم کاف  لحن

 :شدند و از همانجا لب زد دهی تا گونه ام کش  شیلبها

  به وقتش؟ میبرس یک -

  :دمیخنده ام به خنده اش انداخت و تنه ام را جلو کش  ی صدا

 .زم یمونده عز یلیخ -

ابرو  عشوه آرام خن  شیکالمم  و  انداخت  باال  ک  میدیرا    ک ی و 

در   ختهی ر  ی و نگاهم به موها  ختمی جفتمان ر  ی برش زدم و برا 

 :باال دادم ییاش افتاد و ابرو یشانیپ

اونجا - امشب خ   ییاز  برات ر   یقسمت  ی شد  گریج  ی لیکه  و 

  !خامه داره  شتریکه ب زارمیم

  :که خندان بودند ییلبها ی و نگاهم ماند رو دیخند خفه

ه - تبر  ی نفر  ن یاول  تونمینم  چوقت یمن  بهت  که    ک یباشم 

 !گفته
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جا به جا   شیپا  ی خودم را رو   یرا دستش گرفت و کم   چنگال

  :دی را چسب میپهلو  شتریکردم و دست او ب

  !گن یم کی تبرقبل از من صدنفر بهت  -

... لحن خش دار و دیو خنده به چشمانش رس   دیخند  شیلبها

  :قرارم کرد یمردانه اش ب

 ...گهی نم کیتو تبر یبه قشنگ چکس ی ه یول -

رو  سرم ترج   ی را  و  رو  یدادم حرف  حیشانه خم کردم   ی که 

  ...زبانم امده را خودش از چشمانم بخواند

خورد  کیک صدا  می را  گوشم   یاهنگ  ی و  به  واضح  حاال  که 

رفلکس    ی ها  شهیبلند شوم... ش  میبود باعث شد از جا  ده یرس

 !بکنم خواهمی م ی هرکار دادیبالکن اجازه م

 م؟ یشب برقص نیتو ا ستیقرار ن  یبگ ی خوایم یعنی -

من را رصد   نییداد و نگاهش از باال و تا پا   یاش را صندل  هیتک

  :جمع کرد نهی س ی را رو شی زد و دست ها
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  ...تو برام برقص -

  !گرفته بود و دوستش داشتم شیصدا

 : باال انداختم انیدر م یکی میها ابرو

 ...امی چون تولدته باهات راه م-

  ...را درهوا تاب دادم  میدست ها و

  ...نگاهش را؛ آن محو شدن را دوست داشتم یفتگیش

 :کردند یهمخوان  میها لب

  خواب نرسهشب به اون چشمات  -

 مهتاب نرسه  خوامیتو م به

 گه ی اونجا،  اونجا که د میبر 

 به تو دست آفتاب نرسه  

زانوها  انگشتانم و  گرفتند  را  دامنم  آرام   میلبه  و  شدند  خم 

 ...خودم را جلو چشمانش تاب دادم
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 عاشقت بودن عشق منه  -

 زنه یم  ادیقلبم فر نویا

 داره صدام   یمست ی  هیگر

را جلو بردم و دست او را که محو مانده بود را گرفتم و    دستم

را تکان دادم و کمرم را تاب دادم... از    م یبلند شد... دست ها

را دوست    زد یم  اد یکه چشمانش فر  یفتگینوع نگاهش و ش  نیا

 ...داشتم

 قصه عشقت باز تو صدامه  -

 باز سر رامه   یشب مست هی 

ا تکان تکان دادم  را دور گردنش رفتند و خودم ر  میها  دست

دور کمرم    شیپاک نکردم... دست ها  میلبها  ی و لبخند را از رو 

 :کند  یخوردند و وادارش کردم تا با من همراه چیپ

  ستیفاصلمون ن شترینفس ب هی -

  باز تو شبامه یتب و تاب چه
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  تو شب من یکه مهتاب تو

  رو لب من  ی که اواز تو

 یو چشمانش ب  دمی زدم و خند  یرا باال گرفت و چرخ  دستش

  .و برق افتاد  دیجدا شود خند میانکه از رو

  شکل دعا ی موند ی اومد -

 رب من  ای رب   ایهر  ی تو

ام زد  یشانیبه پ یشانیثابت... پ م یحرکت ماند و لبها یب بدنم

بسته   م یخواند... چشم ها  رلب یو چشمانش را بست و اسمم را ز

فقط گوش    گری آمده در ذهنم باعث شد د  ی شدند... حرف ها

برا  حیعاشقانه مس  ی و زمزمه ها  یاب  ی بسپارم به صدا   ی که 

  ...چسباندم ی گوش به دهانش م  دیبا دشانیشن

** 

  .نشستم  زیگذاشت و پشت م زی م ی قهوه را رو ی ها فنجان

 :دمیصداقت شن تیرا در نها  شیصدا
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 ...بود بهشت یامشب عال -

 :دور چشمانم را گرفت و سرم را جلو بردم و نجوا کردم  خنده

 .تولدت مبارک  -

کج   یبه طرف  شیبسته شد و لب ها  ییلحظه ا  شیها  چشم

نگاهم رو  برا  ی و گل رز  یفوتبال  ی کفش ها  ی شد...   ش ی که 

  ...به چشمانش دوختم ییگرفته بودم ماند و لحظه ا

 .دینوشی قهوه اش را م داشت

 " ح؟یمس -

جمالت در ذهن اماده کرده    ییکه گفت لحظه ا  ی آرام  "جانم

  :ام را پراند

  ؟ ی دوستم دار -

  ی آرامش رو   تی امد و سرم را در نها  میمبهوت رو  یکم  نگاهش

  !سوال نیا ی شانه کج کردم... حاال منتظر جوابش نبودم برا 
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 ؟ ی خوایرو م یزندگ نیا -

کم  میرو  چشمانش  چشمانش  گوشه  و  ماند   ن ی چ  ی ثابت 

  .خورد

دور کردم و تنه به سمتش چرخاندم و تکرار    یرا کم  فنجان

 :کردم

  ؟ی خوایرو م یزندگ نیا -

چشمانش    رهیاز آنکه رنگ چشمانش از بهت پاک شوند خ  قبل

 :زمزمه کردم

که خواستن    دونمیو م   خوام یم  رو یزندگ   نی... من اخوامیمن م -

که به   ی زی تا بشه چ  خوادی! تالش مستین  یکاف   ی زندگ  ی برا

 ...میخاطرش باهم عهد بست

طرف صورتش گذاشتم    کیدو دو زد و دست    ی کم  چشمانش

  :و نجوا کردم
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سوگند   مونیکه شب عروس  ی ز ی چ  ری ... زدم زرقولمیزدم ز -

 ...خورده بودم

ر   شیها  چشم ته  و  شدند  باز  و  شدند  ل  ششیبسته  مس  را 

  ...کردم 

  ...دستم را گرفت و سرش را تکان داد مچ

 ...قسمت حرفم موافق بود نیا با

که بهت   ی نتونستم به اعتماد  چوقت یو ه  دونمی... مدونمیم -

 !داشتم شک کنم

 :و لب زد دیکش  یو آه دمیرا بلع میامده به گلو بغض

 ی لیرو ، تو رو خ  یزندگ  نیبهشت... ا  خوامی م  روی زندگ  نیمن ا -

 .خوامیم

و من از چشمانش   ییکه کرده ا  یینگفت که با تمام کارها  و

نم دق  دانمیخواندم...  خ   قه یچند  هم  نگاه  که    میبود  ره یدر 
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جنس سوالش را و   دمیفهم  شی و از درد صدا  دی جنب  شیلبها

 :اجازه ندادم

 م یتالش کن  یزندگ  نیا  ی برا  می تونینم  ییتنها  گهیمن و تو د -

 یجواب بدم حت   تونمیکه نم  ییزای... سوال نپرس از چحیمس

حال    نیو در ع  میخوایباشه که جفتمون م  ی زی اگه جوابش چ

 !جفتمون دردناکه  ی سوالش برا

  :طرف صورتش را گرفتند و زمزمه کردم کیدستم   یکی آن

 مشاوره؟  شیپ  میبر میاز اول هفته شروع کن -

د  میرو  نگاهش او  و  من  خودمان    گریماند...  دانش  با 

هردو    یو وقت  میهردو خسته از چالش بود  ی... وقتمیتوانستینم

 انشان یرو در رو باهم در م  میتوانستیو نم   میداشت  ییسوال ها

  !میبگذار

 ...میراه حل را بلد نبود  یتا وقت شدینم

  :دندیجنب نانیبا اطم  میها لب
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 م؟ یتا از اول شروع کن میبر-

ات سال سخت    یسالگو  یتا س  میبرو  میبازهم نشد تا بگو  و

 ...گذشته ات را بشورد و ببرد... بغض اجازه ش را نداد 

لبها  شیپ   شیگلو  بیس و  خورد  تکان    ی زی چ  شیچشمانم 

 ...دادم رونی را لب زد و نفسم را ب "قبول" ا ی "باشد" هیشب

وفادار   نباریبه صورتش فشار آوردند و لب زدم که ا  میها  دست

 ...گفته شده انمانی به تمام آنچه م مانمیم

چسباند و نگاهش کردم و قطره    شی دستم را به لب ها  کف

چک  یاشک چشمانم  ها  دیاز  لب  تکان   ییصدا  چیه  یب  میو 

  ...دیخوردند و او فهم

چ  امشب همه  م  زیمن  ا  خواستمی را  کنم...  شروع  اولش  ز از 

  فشارد یبرتنم بود و او دستانم را م  دیکه لباس سپ  یهمان زمان

باهم سوگند م به تمامشان و    م یخوردیو  پا زدم  و من پشت 

 ...خواستمی نم گرید نبار یا
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تو خواهم ماند در هر    وفادار انجمن با تو،    انیم   میگو  یباز م -

 ...لحظه و هرجا 

 اش که نشسته شد کف دستانم چشمانم بسته شد...  بوسه

 قصد نداشت راحت  نباریقصد نداشتم خرابش کنم... ا  نباریا

ا و  بکشد  و خوشبخت  نباری کنار  آرامش  بود  کور  یقرار   گره 

زندگ  به  ا  مان،یبخورد  من  لحظاتمان.   به  مداشت  مانیبه 

 .تمامش
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