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کاربر انجمن aram-anid | یسنگ وارید کیپشت 

مقدمه

رنیدو تا پنجره اس یسنگ وارید هی يتو

من شونیکیتو  شونیکی، تا خسته دو تا تنها دو

سنگ سرد و سخت خارا اهیاز سنگ س وارید

ما يخسته  يبه لبا ییصدا یقفل ب زده

وارید ینیسنگ ریز میکه بجنب میتون ینم

دارید يعشق من و تو قصه س قصه  ي همه

منو تو يدستا نیفاصله بوده ب شهیهم

منو تو يگذشته شب و روزا یتلخ نیهم با

ادهیز نمیاما باز ا ستیما ن نیب يدور راه

منو تو دست مهربون باده وندیپ تنها

میریتا اس میزنده هست میبمون ریاس دیبا ما

میریم یم میمرگه تا رها بش ییما رها واسه

میریخرابشه منو تو باهم بم وارید نیا یکاشک

میریهمو بگ يدستا گهید يایدن هی يتو

نباشه يزار یدل ها درد ب ياون جا تو دیشا

نباشه يوارید گهیپنجره هاشون د ونیم

.دمیهامو پوش ییکفشامو درآوردم و سرپا. خونه روشن شد. برق رو زدم دیکل. رفتم تو. باز شد یکیت يدر با صدا. رو تو قفل در چرخوندم دیکل

.بود یچه روز اعصاب خورد کن. یشدم از خستگ یداشتم نصف م. که پدرم دراومد يوا

لباسامو عوض . گهیور د هیمانتو و مقنعمم . طرف هیپرت کردم  فمویک. رفتم تو اتاقم. یخونه چلچراغ شد و نوران. کردمخونه رو روشن  يچراغا

آب سرد و  ریش. کم کم آب و داغ کردم. دیچسب یدوش آب ولرم واقعا م هی. حولمو برداشتم و رفتم سراغ حمام. داد یدوش حال م هی. کردم

آب سرد رو  ریکم ش هی ".یش یو بازم آدم نم یکن یغلطو م نیهم شهیکه هم نیآرش يریبم". گرفتم شیلحظه آت هیخدا  يوا. بستم زهیر زهیر

لحظه  هی. روم زهیبر خیآخرم آب داغ رو بستم و گذاشتم آب  قهیدو دق. کردم یخودمو کف مال. یدوش آب داغ باش ریداد ز یحال م. باز کردم
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ام سفت کردم که  نهیسنجاق حولمو دور س هیبا . دورم دمیچیحولمو پ. آب رو بستم ریش. کنار دمیشدوش ک ریع خودمو از زیسر. لرزم گرفت

.فتهین

رو  ختیر یآب که از رو موهام م يقطره ها. دورم باشه سیموهام خ ومدیخوشم م. رفتم تو آشپزخونه دیچک یکه آب ازشون م ییموها با

.داد یو شونه هام حس بارون بهم م یشونیپ

 ياند. رو روشن کردم ونیزیخودمو رو مبل ولو کردم و تلو. رفتم تو هال. دیچسب ینسکافه داغ م هی. رو پر آب کردم و گذاشتم رو گاز يکتر

».برقصن دیبرقصن، خوشگال با دیخوشگال با«. خوند یداشت م

قر تو کمرش بچسبه؟ دیبا ستیکه خوشگل ن یهر ک یعنی. ومدیآهنگ بدم م نیچقدر از ا اه،

 یمن نم! واه واه خدا به دور. زدم کانال فشن و مد. کردن کانال ها نییباال پا. یواسه من شده بود سرگرم نمیا. کردم و کانالو عوض کردم یوفپ

!ده؟یجلو ملت و تازه مانورم م ادیم یختیر نیا یمدله با چه اعتماد به نفس. کنن یم نیفشنا چرا خودشونو همچ نیا دمیفهم

پشت چشماشم پر رنگ بود، زرد . مو يتوپ گذاشته رو سرش جا يکرد یپف داده بود فکر م يموهاشو گوسفند. نگاه کردمصورت دختره  تو

.رنگ یلباشم ب. رنگشم که ماست. کرد یموهاش که آدم وحشت م شیبود تا خط رو دهیها رو کش هیسا نیا نیهمچ. یو آب یو صورت

رفت  یراه م یدامنش که بلند بود با اون چاکش وقت نیزد موقع راه رفتن ا یهم باد م یه. بود دایکه همه تنش پ ریبود از حر دهیپوش میلباس هی

آباد خودمونم اگه  نیام ياسم خودشونم گذاشتن طراح؟ خوب بچه ها نا؟یکردن ا یخب چرا خودشون رو خسته م. بود دایخالدونش پ هایتا ف

.آباد بود نیهمون ام نایا يهمه  يجا یعنی .گهیکنن د یبلد بودن طراح یمدل نیاجازه داشتن هم

گفتم  یبهش نم. به فنجونم کردم ینگاه هی. نسکافه واسه خودم درست کردم هی. رو خاموش کردم يکتر ریرفتم ز. بلند شد يسوت کتر يصدا

.دسته هم داشت هیکاسه متوسط بود که  هیمثل . فنجون، تاغار بود واسه خودش

.کردم تا نسکافم سرد بشه و بخورمش یآروم آروم فنجونمو فوت م. رو مبل نشستم ونیزیتلو يرفتم دوباره جلو کردم و فنجون به دست یپوف

باز بود و دامنشم  نهیس ریهفتش تا ز قهیکه  يلباس قرمز حلقه ا هی. کانال نیتو ا دمید یلباس درست و حساب هیچه عجب . صفحه نگاه کردم به

.خورد یم یقشنگ يموقع راه رفتن هم تکونا. زانوشد تا رو  یکلوش م نهیس ریاز ز

 هیکرد  یبابا ولمون نم. گرفت یم یمناسبت مهمون یبا مناسبت ب. گرفتن داشتا یعشق مهمون سمونمییر نیا "بپوشم؟ یحاال من شنبه چ! لباس"

.بره به خدانو ،يرفتنم زور یمهمون!  کار عقب مونده داشت یکی دیشا. میریبه درد خودمون بم يآخر هفته ا

.کردم یپوف. شنبه کیشد شنبه و  یآخر هفتمون م نیهم يالملل بود، برا نیکارم تو سازمان ب من

خواستم  یخب به من چه؟ منو سنه نه؟ م. ستنیفقط هم همکارا ن. بزرگه و پر آدم شیگفت مهمون یم دهیش. لباسم بکنم يهم برا يفکر هی دیبا

!ذارن؟ یحاال مگه م. کمبود خوابمو جبران کنمکم  هیتو خونه و  نمیواسه خودم بش

به عروس و  يبد ه،یس، چ هیزیبهاس، جه ریپول ش ،يدار ونیلیبگه پدر جان شما که هجده م ستین یکیچه کنم؟  هیافغان نیبا ا. رو بگو فردا

؟میپول مهاجرت و برگشت به وطنتو بد دیچرا ماها با. مملکت خودت يبر يپسرت، خب چه طور پول ندار

:گهیبا اون مدل خاص حرف زدنش م همشم

.افغانستان میعروسمان باز گرد هیزیبدون جه میتوان یآورده ما نم هیزیعروسمان انقدر جه -
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خواست  یهم م. بمون ایبرو کشورت  ایحاال . ور نیا ياومد یاز جنگ در رفت. اجازه داد یکس رانیا يمگه اون موقع که اومد. برنگرد خب

.خواستا یم يآدما هم اعصاب فوالد نیسر و کله زدن با ا. با خودش ببره شویاسباب اثاث برگرده هم همه

کارم تونستم مستقل  نیحاال درسته که من به مدد هم. هست میدیکار مف هی. دنیم میپول هی. خوبه کالس داره میکن یگفتم سازمان ملل کار م یه

.ستیکم حرف گوش کن باشن بد ن هیمهاجرام  نیاما خب ا ره،یوم بگکم آر هیو اعصابم  رونیشم و از خونه بابام بزنم ب

 هیبعد . و المپا رو خاموش کردم و رفتم تو اتاقم ونیزیبلند شدم تلو. نفس دادم باال هیکردم و نسکافمو که حاال سرد شده بود  یپوف هی دوباره

.دیچسب یخواب شبانه توپ در آرامش م هیروز خسته کننده 

.داد یآرامش م بیعج. ومدیدفعه صداش م هیهر چند وقت . زد یداشت ساز م یکیبود؟  یچ يصدا! صدا نیباز ا. گذاشتم رو هم چشمامو

بکشم دلم خنک  غیکم ج هی. خوبه يبرم شهرباز. کنم یخال يجور هیهمه احساسات مختلفمو  نیتونستم ا یکاش م. داشتم يهنر هیمنم  کاش

.بشه

.ستمو چشمامو ب دمیکش ازهیخم هی

****

 نیکرد ا یدونست فکر م ینم یکیحاال . درش آوردم تا صداش مزاحم همکارا نشه عیسر. زنگ زد لمیتو اداره نشسته بودم که موبا زمیم پشت

!ندازهیبازار بورس م ادیمنو  ییوقتا هی. سر و صدا داره تیجا به قدر کفا نیا ستین امیطور نینه بابا ا. جا سکوتش مثل کتابخونه س

.وصل کردم و گذاشتمش کنار گوشم ویگوش. آرشاست، خواهرم. انداختم ینگاه به صفحه گوش هی

؟يسالم چطور -

!ينه خبر ینه زنگ ؟ییسالم مرده شورتو ببرن، معلوم هست کجا -

:آروم کرد و گفت صداشو

.حتما ارینداره، اون بلوزتو برام ب یسفارش مامانه به من ربط نایا -

.کنم، اَه خدا لعنتت کنه یم... دونم ساعت ده صبح من دارم  یآخه من نم. کردماز سر حرص  یپوف

:حرص گفتم با

باشم؟ یخواست یآرشا سر کارم، کجا م -

:گفت یمتعجب يبا صدا آرشا

!اَه -

!دیشناس ینم تیهنوز کار منو به رسم يشماها انگار ؟یچ یعنیمرگ و اَه،  -

. یبهتره که توام باش انیخوان ب یم ییو دا نایخاله ا يخونه  يایته زنگ بزنم بهت بگم پس فردا شب بمامان گف. خب حاال انقدر جوش نزن -

.رنیگ یهمه سراغتو م. يبهتره خودتو نشون بد. دنتیوقته ند یلیخ

.رفت تو هم اخمم
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نم؟یبب دیبا ویو اون بدم ک نیباغ وحش خودمو نشون ا مونیچرا؟ من نخوام مثل م -

.تیبعدم برو سر خونه زندگ ننتیبب نایا لکسیر ایب. ینزن خودیکنم حرص ب یم هیاما بهت توص! ینیبب دیامونو باننمون و آق -

.کردم یپوف دوباره

.سوال جواباشونو ندارم ياَه من حوصله . ادیبدم م لیفام یفضول نیچقدر از ا -

:گفت یآروم يبا صدا آرشا

شبا  یکجاس؟ مامانم به همه گفته به خاطر کارش بعض نیآرش گهیخونمون م ادیم یهر ک. رنیگ یمهمه سراغتو  یساله رفت هی. نیآرش يریبم -

.یبفهمه تو کال از خونه رفت یخواد کس ینم. کنه یم یهمش داره ماست مال. ادارشه کیخونه دوستش که نزد رهیم شهیم ریکه د

:گفتم یعصب

که  نیاز ا. مردم یتو زندگ یفضول نیخوره از ا یگناهه؟ اَه حالم به هم م. کنم یم مویزندگدارم مستقل . بگه؟ قتل که نکردم دیچرا نبا! چرا؟ -

.گوش بدم شونیآدما برام مهم نباشه، که مجبور نشم به خاله زنک باز نیحرف ا گهیرفتم که د. به همه جواب پس بدم دیبا

.خودتو نشون بده ایفقط فردا شب ب. نگفتم يزیمن که چ. خودت شیر پمنم بب ایب ،یکه رفت يکرد یاصال کار خوب ؟يخور یباشه، چرا حرص م -

:اخم گفتم با

.شهیم یچ نمیبب -

.يایکنه اگه ن ینه، مامان سکته م شهیم یچ نمیبب -

.حاال هم قطع کن کار دارم. امیاَه، باشه م -

 شتریخواهر ما هم لباسامو ب نیا. بپوشم یخوام مهمون یم اریب تویگفت اون تاپ مشک یم میه. کرد یزور تلفنو رو آرشا قطع کردم، مگه ول م به

بعدم کتابام، بعدم . شد بیلباسام از تو اتاقم غ زیر زیو ر یکی یکیبه بهانه درس خوندن با دوستم  شیساله پ هی یوقت! از من دوست داره

که  یاول نصف لباساشو آورد تو اتاقم بعد هر چ. مونده ام یباق لیبود که اومد و چنگ انداخت رو وسا يغارتگر نیآرشا خانم اول نیا وسکام،عر

.داد یکم کم تو دو تا اتاق جولون م. مونده بود و مال خودش کرد

از االن . يمسافرت کار میرفت یم دیبا گهیهفته د هی. وتریکردم و سرمو بردم تو کامپ یپوف ".یستیتو اون خونه ن گهیتو که د ن،یآرش الیخ یب"

.کنم ببرم یفراموش م ویدونم همه چ یروز آخر م يمع کنم، چون اگه بذارم براج لهیوس دیبا

.سر کار میایب دیما با دیکار یبگه شماها فرداش ب ستین یکی. بود؟ آهان پنج شنبه یکار کنم؟ ک یچ ویخاله زنک یمهمون نیا حاال

.دمیکش يحوصله نفس بلند یب

****

 ".فضولو امشب تحمل کنم يخاله زنکا نیخودت بهم صبر بده که ا ایخدا". دمیکش قینفس عم هیچشمامو بستم و . گذاشتم رو زنگ دستمو

 يدکمه . از پله ها باال رفتم. در رو هل دادم و رفتم تو. باز شد یپرسش چیبعد چند لحظه در بدون ه. چشمامو باز کردم و زنگ رو فشار دادم

.دمیکش یپوف. و شالمو درست کردم دمیبه موهام کش یدست هی. نگاه کردم نهیودم تو آتو آسانسور به خ. آسانسور رو زدم و منتظر موندم
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خونمون تو . در آسانسور بود يدر خونه درست رو به رو. رونیدر رو هل دادم و اومدم ب. طبقه چهارم. ستادیآسانسور ا "!نوبره میزور یِمهمون"

از . دباز ش عیزنگ خونه رو زدم و در سر. واحد و تو طبقه اول و سوم هر کدوم دو واحد بود هیتو طبقه دوم و چهارم . آپارتمان چهار طبقه بود هی

همه تنگ شده و از  يدادم که انگار دلم برا یخودمو خوشحال نشون م يجور هی دمیبا. همون دم در شروع کردم با لبخند به همه سالم کردن

 زکه ا نیاز ا. ناراحت نبودم دنشونیاصال هم از ند. بد بود یلیهم خ يزور یاز خوشحالذوق و ابر. ذوق کردم یلیخ دمشونیکه بعد مدت ها د نیا

.بودم یهم خوشحال و راض یلیدور بودم خ ایخاله خان باج نیهمه ا

:کف کردم بس که به همه گفتم. زنا ماچ و بوسه و مردا هم دست. کردم یرو بوس یکی یکیدم در با همه  از

؟یخوب ؟یــــیچطور. ـالمســـــــــ! یــــیوا -

.خواد باشه به من چه آخه یم یحالتون هر چ حاال

 هیخاله مهناز . مامان من دو تا دختر داشت. موافق بودن يبا دو فرزند نایمامانم ا يکال خانواده . اومده بودن امییاز خاله هام و دو تا از دا یکی

پسر داشت که بزرگ تر از دخترش بود به اسم سامان و دخترش  هیهم  يمهد ییدا. الدیپسر به اسم م هیکه بچه اولش بود و  نایدختر به اسم م

 ستیتا ب میداشت ستیسنا، نه، از ب هیتو  یلیحاال نه خ. میبود یرنج سن هیهممون تو  بایتقر. نیو شرو انیشا. محمدم دو تا پسر داشت ییدا. نایسا

.و هشت سالش بود ستیبود که ب انیو بزرگ تره هم شاسالش بود  ستیبود که ب الدیترمون م کیکوچ. و هشت

دونستم که پشت  یخودم م. کردن ینم یکه فضول یجور نبودم، اما با همه خوب بودم، البته تا وقت یبا کس ادیز. من از خانواده به دور بودم کال

دونستن، اما به  یبزرگ ترا هم م. موافق کار من بودندونستن که من از خونه رفتم و  یم بایبچه ها تقر. کنن یدر موردم م يکنجکاو یسرم کل

.دوستم يخونه  رمیشبا م یدلشون خوش بود که همه باور کردن من بعض نامیمامانم ا. اوردنیخودشون نم يرو

.زد به کمرم یکیتو اتاقمو پشت سر من آرشا اومد تو اتاق و در رو نبسته  رفتم

:اخم برگشتم و گفتم با

-  what crazy؟

 یلیخ ارن،یمامان و بابا از حرفامون سر درب میخواست یکه نم یبود مخصوصا وقت يدیزبان مف یلیخ. میکرد یصحبت م یسیو آرشا با هم انگل نم

.ومدیبه کارمون م

:گفت یسیهم به انگل آرشا

.حتما يایگفت نم. کرد یداشت سکته م. حرص خورد یمامان کل ؟يکجا بود -

:گفتم یفارس

.یخواست یکه م یلباس نیا ایب. دیطول کش بابا کارم -

.رونیلباس عوض کردم و رفتم ب. من شد الیخ یگرفت و ب لونویبا ذوق نا. تو دستمو به سمتش پرت کردم لونینا

سرم، منم که  بنفششو بکشه غیبود از جام بلند شم تا مامانم ج یشد برم تو اتاقم بخوابم، اما کاف یکاش م. چقدر خسته بودم ومد،یخوابم م چقدر

بزرگ ترا  يصحبتا يخوب و خانم و حرف گوش کن از اول تا آخر پا يو داد نداشتم، آروم نشستم سر جام و مثل دخترا غیاعصاب حوصله ج یب

 يلوبود که ج نیهمه تالشم ا. جوابشونو بدم دیبا یدونستم چ یچون نم دیپرس یازم سوال نم یحاال خوب بود کس. کله تکون دادم یو ه تمنشس
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.ادینفهمه خوابم م یتا کس رمیبسته شدن چشمامو بگ

. رونیاز اتاق اومدم ب دهیلباس پوش. منم حاضر شدم برم خونم. رو بردن فشونیهم تموم شد و ساعت دوازده همه تشر يزور یمهمون نیا خالصه

.امشب میبابا برنامه داشت نیا اباز ب. اخماشو کرد تو هم که اشهدمو خوندم نیهمچ. غضب شد ریبابا تا چشمش بهم افتاد م

کجا؟ -بابا

:گفتم آروم

.کار دارم فردا یبرم خونه کل -

.با همون اخم ترسناکش بابا

 گهید يجا هی يریمن هنوز زندم تو م. کشم یم شیخونتو به آت امیمنم خونم، خونم نکن که م يبرا. یمون یجا م نیشب هم. يکرد خودیب -

.یکن یم یزندگ

:کردم آرامش دهنده باشه گفتم یم یکه سع يخندو با لب آروم

.برم دیبا. دارم، کار دارم یخودم خونه زندگ ياما من برا د،یزنده باش شهیهم شاالیا -

از ترس  يتکون بد هیکردن سکته زده  یمامان و آرشا هم که با ترس داشتن به من و بابا نگاه م. هوا دمیمتر پر هیکه  دیکش یغیج هی بابا

.خوردن

که  هیچه کار نیا. یخواد بکن یکارم نم. کن یخونه زندگ نیتو هم. اون جا يبرگرد گهیخواد د یاصال نم. یمون یجا م نیامشب ا گمیبهت م -

.هیکار...  ستیکار که ن. روز تو اون شهر هیشهر  نیروز تو ا هی ؟يهمش به گشت و گذار

عرق  دم،یکش یکندم، زحمت م یمن داشتم جون م. کرد یم نیه به خودم و کارم توهاالن دوبار. تونستم خونسرد باشم ینم. رفت تو هم اخمام

.حق نداشتن در موردش بد بگن دیرس یشعورشون به کار من نم نایحاال ا ستم،یخودم با يتا رو پا ختمیر یم

:گفتم محکم

.دیریبگ میمن تصم یدر مورد زندگ دیتون یشما نم -

.ابروهاشو برد باال بابا

.برو تو اتاقت حرفم نباشه. که گفتم نیهم. رمیگ یم میتونم، خوبم تصم یاتفاقا م. يبلبل زبون شد نمیب ینه م -

:و با اخم گفتم ستادمیسر جام ا محکم

.دیدم تو کارم دخالت کن یبه شما هم اجازه نم. خودمو دارم یاالن زندگ. بزرگ شدم یمن به قدر کاف -

:و کشوندم سمت اتاقمو با داد گفت دیبه صورتم زد و دستمو کش يا دهیکش هیحرکت اومد جلوم و  هیا با باب. گفتم و به سمت در رفتم نویا

. بگو چشم ير یجا نم چیه گمیبهت م! یستیپدرت وام يتو رو يجور نیکه ا دنیم ادتی یکارت چ نیتو ا ستیمعلوم ن ت،یترب یب يدختره  -

.کنم یم تیحاال حال

. زدم، اما ولم نکرد غیج. دمیکش نیبه دستش فشار آوردم خودمو رو زم. نجات بدم، اما دستمو محکم گرفته بود کردم خودمو از دستش یسع

و پرتم کرد وسط اتاق و  دیسمت در و اومدم در برم که از پشت موهامو کش دمیدو عیبردم سمت اتاق و پرتم کرد تو و اومد برگرده که من سر
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.نه بابا که،یدوباره شده بود همون مرت. خونه فرار کرده بودم نیشده بود که به خاطرش از ا یدوباره همون .شده بود یدوباره وحش. اومد سمتم

:گفتم یو داد م غیبا ج. نشه يصورتم گرفته بودم که صورتم طور يفقط دستمو جلو. شدم یمشت و لگدش داشتم خرد م ریز

.يریگ ینم میمن تصم يتو برا. ریجلومو بگ يتو حق ندار. یمنو بزن يتو اجازه ندار -

 یمامان سع. دمیشن یجان گفتن مامان رو م دیآرشا و حم يا هیگر يگفتنا "تو رو خدا بابا" يخوردم صدا یکه م ییو کتکا دادایداد و ب نیا وسط

ومد که یداد بابا م يهنوز صدا. رونیکه خوردم موفق شد و کشون کشون بابا رو از اتاق برد ب یکتک یکرد بابا رو ازم جدا کنه و باالخره بعد کل یم

:گفت یم

 ياز خونه بذار یتون یپاتو نم. کشمت یم. زنه یو اجازه م میدم از حق و حقوق و تصم. من آدم شده يبرا یعوض يدختره . کنم یآدمت م -

.رونیب

.اومد کنارم نشست و کمکم کرد یاشک يبا چشما آرشا

شد؟ تیطور ؟یجونم خوب نیآرش -آرشا

لباسام کج و کوله بود و موهام . به زور بلند کردم فمویک. گوشه لبم پاره شده بود. شالم دور گردنم افتاده بود. ر و با کمک آرشا بلند شدمزو به

.آشفته

:حرص و بغض گفتم با

.شهیم یبار وحش هیهر چند وقت . امیب دیدونستم نبا یم -

:با بغض گفت آرشا

.کنه یم یکرده تو هم، حرصشو سر ما خال ریرو بازم کاراش گ کهیولش کن مرت -

:صداشو آروم کرده بود و با حرص گفت. باز شد و مامانم اومد تو اتاق در

.يندار يزیکه جز دردسر برامون چ میخدا بکشتت از دستت راحت بش ؟يمرد رو حرص داد نیچقدر ا ینیب یم. يریبم لیذل -

دستا و  ریاگه ز یحت. خدا طرف عشقشو داشت، طرف بابام بود شهیمامانم هم. بود نیهم شهیهم. تو چشمام اشک جمع شد. شد شتریب بغضم

.ما بوده ریگفت تقص یبازم م میمرد یمردم م نیا يپاها

.نشده یعصبان دنتیدوباره با د ومدهیبدو برو تا ن. بردمش تو اتاق -

:انداختم رو دوشم و گفتم فمویحرص ک با

.ومدمیم دیاز اولشم نبا -

و در رو باز کردم، بابا از تو اتاقش  دیدر رس رهیرفتم سمت در خونه و تا دستم به دستگ. مامان و آرشا هم دنبالم بودن. رونیاز اتاق اومدم ب ومآر

له ها با سرعت از پ. بابام به سمت من، مامانم به سمت بابام و من به سمت پله ها. چند نفر با هم حرکت کردن هویمن  دنیو با د رونیاومد ب

.ستیافتاد که کفشام همراهم ن ادمیتازه  دمیبه طبقه اول رس یوقت ن،ییاومدم پا

.به آرشا زدم یزنگ هی. رهیپس حتما مامان تونسته جلوشو بگ ومد،یبابا نم يصدا

.الو آرشا -
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:با هول گفت آرشا

.ادیمامان بابا رو به زور نگه داشت که دنبالت ن ؟یرفت نیآرش -

:و گفتم رونیادم بصدادار د نفسمو

.زنگم به آژانس بزن برام هی. نییآرشا کفشامو بفرست پا -

بعد  قهیپنج دق. و رفتم تو کوچه دمشونیبرشون داشتم و پوش. نییکفشامو با آسانسور فرستاد پا. گفت و تماسو قطع کرد يباشه ا هی آرشا

بابام . بود که از خونه زده بودم زایچ نیهم يبرا. و چشمامو بستم یندلدادم به ص هیسرمو تک. سوار شدم و آدرس خونه رو دادم. آژانس اومد

. زنن یبزرگو نم يبچه ها يجور نیجا ا چیه گهیو د ستیعهد بوق ن گهیکه د دیفهم ینم نمیا. ذاشت یاحترام نم یو به شعور کس بودمستبد 

بابا به جونم  خودیب یلیموضوع خ هیسر . ادمهینکنم  یخونه زندگتو اون  گهیگرفتم که د میاتفاق افتاد و من بعدش تصم نیکه ا يبار نیآخر

درست و  يجا هیکه خسته شد و رفت  نیو تو سه کنج اتاق خفتم کرد و با مشت و لگد به جونم افتاد که بعد ا واریکوبوندم به د نیافتاد و همچ

 یاز درد دستم نم. سم خودشو بابا گذاشته بود دستمو شکونده بودکه ا يمرد نیا. تونستم تکونش بدم ینم یتو تنم نبود و اما دستم، حت یحساب

نصفه شب آرشا رفت و . نهیخواستم شکستنمو بب یکردم، نم ینم هیمرد گر نیا يوقت جلو چیالبته ه. ختمیر یمدام اشک م. مونمتونستم آروم ب

که ما دو تا خونه  دینفهم یکس میساعت دو نصفه شب برگشت یکه وقت نهیا شیجالب. و دستمو گچ گرفتم مارستانیرو ربود و منو برد ب چییسو

.مینبود

اما خار تو چشم شوهرش  م،یریحاضر بود ما دو تا دختراش بم. افتاد یجان از زبونش نم دیجان، حم دیحم. پشت شوهرش بود شهیهم مامانمم

.به راه بود نشمیناله و نفر. نره

.میدیخانم رس -

.کاش گذشته مزخرفم برداشتمباز کردم و دست از کن چشمامو

بلوز و . گوشه انداختم تا به اتاقم برسم هیدرآوردم و  لمویوسا یکی یکیاز همون دم در . وارد خونه شدم. شدم ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا

 هیفتم در عرض دو ثانچشمامو بستم و بدن کو. نداشتم دنیلباس خواب پوش يحوصله . شلوارمم درآوردم و برهنه تن خستمو رو تخت انداختم

.و خوابم برد دیرس مشبه آرا

****

. شه یمالم خوب نم یهم به صورتم م یهر چ. کنه ینم میراض افمیرقمه ق چیه. ادیاَه خوشم نم. کردم یو به خودم نگاه م ستادمیا نهیآ يجلو

اهل  ادیز. بود بزك دوزك کردم یهر جون کندن به. شهیکاراش خراب م يهمه  گه،ید شهیم نیرفتن هم يزور یمهمون! شهیهمش کج و کوله م

شه؟یم دایماست تر از منم پ یعنی. رفتم اداره یزدم م یبرق لب م هیمعموال هم  بودم؛کارا ن نیا

تهش مونده مامان که  يگرفته بودم و توشو از رژا فیک هیچهارده سالم بود  زده،یس یاز وقت ادیم ادمی. بلد نباشم، نه اینداشته باشم  لهیکه وس نه

 یسالگ جدهیه فده،یتو سن ه. دمیخر یم نامیخودم رژ و ا يرفتم برا یشدم، م یپونزده، شونزده سالم که شد واسه خودم خانم. کردم یبود پر م

ه قبول دانشگا یرفتم، اما وقت یسر کوچمونم نم يکامل تا سوپر شیبدون آرا. کردن به جونم بسته بود شیآرا. داشتم یشیپر امکانات آرا فیک

به خودت  یروز کل هی یمثال که چ. نداره یفرق یو نکن یبکن شیآرا نمیکه همچ دمیخودمو شناختم فهم یکم بزرگ تر شدم، وقت هی یشدم، وقت
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 شتیکه باعث شه آرا ادیبارون ب ایسرت  زهیبشه و آب بر يزیچ هیوقت  هیاگه  ؟یکه چ ؟یکوچولو خوشگل بش هی زایو به خاطر اون چ یبمال

.پره یهم م تیذره خوشگل هیهمون  ؟یك بشه، اون وقت چپا

خب در هر . رمیگ یم لیخودمو دارم تحو. بودم رو به باال یمعمول. کردم ینم یخوشگل يوقتم ادعا چیه. نبودم یآن چنان. نداشتم یخاص افهیق

چشماش  دنمیبا د یکیجور نبودم که  نیا. داشتم يعاد افهیق هی یشدم، اما در حالت معمول یخوشگل م نایو ا شیکم آرا هیبا . حال زشتم نبودم

 يپر و ابروها يو درشت با مژه ها رهیت يبلند، چشما یشونیپ. هم نبودم ایجور نینه ا. و در دم عاشقم بشه فتهیبمونه و فکش ب رهیخ مییبایاز ز

.و متناسب دهیکش يود و خوب، لباب کیمامان کوچ هیکه به لطف ارث یداد، دماغ یحالت دارم که چشمام و قشنگ تر نشون م

"بپوشم؟ یمن چ". به قسمت سخت ماجرا دمیاوه االن رس. کمدمو باز کردم در

 نیاز جنس مخمل بود و آست راهنشیپ. درش آوردم. زانو چشممو گرفت يکوتاه تا چهار انگشت باال راهنیپ هی. نگاه به کل لباسام کردم هی

 یلباسم هالل م نییداشت، پا يزیر ينایبا کش جمع شده بود و چ نییتا پا نهیطرف لباس از کنار سداشت و دو  يگرد باز ي قهی ،يحلقه ا

.ستادیا

 یکردم ملتو از باال نگاه م یاحساس م دمشونیپوش یم یکه وقت ییهمونا. دمیپوش ممیمشک ریج يکفش پاشنه دارا. پوشم یم نویخوبه، هم نیهم

!دمید یم زیکنم، همه رو ر

.و زنگ زدم آژانس دمیبلند پوش يمانتو هی. یآماده مهمون. دمشده بو خوب

 یکردن مشکل یآهنگو کم م سیکم ب هیبزرگ بود،  یلیهر چند خونشون خ. آهنگ کل آپارتمانو برداشته يصدا! جا چه خبره نیا نیاوه بب اوه

.نبود

رفتم سمتش و با هم دست . براش دست تکون دادم دم،یرو د کایمل از دور. نمیآشنا بب هی دیوارد شدم و از همون جا نگاه کردم شا يدر ورود از

.میداد

.ياینم يغر زد یمهمون يکه برا يفکر کردم انقدر. نیآورد فیخانم، باالخره تشر نیبه آرش -کایمل

:پشت چشم براش نازك کردم و گفتم هی

.بزنه هیهفته بهم کنا هیحوصله ندارم  .ازم دلخور بشه ییخواد اخرا یاما دلم نم ومدم،یخب نم امیشد ن یاگه م -

:و گفت دیبلند بلند خند کایمل

.کنن یکار م یاون چ يها هیدونم زن و بچش از دست کنا یمن نم -

هم  ییوقتا هیبه موقعش سر خوش و شوخ بود، اما . بود یآدم خوب. یعشق مهمون یلیاز روسامون بود و خ یکی یعنیبود؛  سمونییر ییاخرا يآقا

!آدم ساکت بشه نیبلکم ا يفتادیکه خودت به غلط کردن م يجور اورد،یزدنش درم هیشد پدرمونو با گوشه و کنا یخور مکه دل

:گفتم کایبه مل رو

کنم؟ کیجون کجان برم سالم عل نیحاال خودش و مه -

:که تو دستش بود خورد و گفت یقلوپ از شربت هی کایمل

.کنن یچرخن و با مهمونا خوش و بش م یدور م. بشه داشیاالناس که خودش پ ،يخواد بر ینم -
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اومدن سمت ماها . بود و خوش خنده یخوب یلیزنش آدم خ. جون نیهمراه زنش مه دمیخندونشو د افهیکه ق دینکش قهیگفت، به دو دق یم راست

رو صورت هم اونم تو  میمن تف بچسبون هینداره  یمعن! ادیبدم م یکه من چقدر از روبوس يوا. یجون بغلم کرد و روبوس نیمه دنمیو با د

.طرف مربوطه يزنم به گونه  یمن خودم که به شخصه گونه ام رو محکم م! ماله یبه صورتش م زیم زیچ یکل مکه آد یمهمون

.نیومدیمهمونا که همشون رفتن م نیذاشت یم ن،یآورد فیبه به خانم آزاد، حال شما؟ چه عجب تشر - ییاخرا

.خواست بگم بابا ول کن ما را یانقدر دلم م. زدنش شروع شد هیاکن نیبابا باز ا يا

.شد یپسر جوون داشت وارد م هی. يگردوندم که آروم تر بشم و بتونم با لبخند جوابشو بدم که چشمم خورد به در ورود نگاهمو

:زده گفتم ذوق

.ارنیب فیصبح تشرکه قراره دم  ییمن که زود اومدم، هستن مهمونا. ییاخرا يآقا نیدار اریاخت-

.انقدر که قدش بلند بود از همون فاصله کامل تو چشم بود... ماشاا. رو نشونش دادم دهیرس ریپسر جوون بدبخت د جانیذوق و ه با

!اومد ریپسره چقدر د نیا! اه-

.باز کردم شمویمنم خوشحال ن. با اجازه رفت سمت پسره هیگفت و با  نویا

؟یکن ی؟ چه مجان چه خبر نیخب آرش - نیمه

بچه هاتون کجان؟ یراست. ستین يخبر ،یمعمول يکارا. میمهاجرا هست نیا ریدرگ یچیه ،یسالمت -

:زد و گفت يلبخند هیجون  نیمه

.خورده یجا به درد بچه ها نم نیکه ا ینیب ینباشن بهتره، م یمهمون نیتو ا. نایخواهرم ا يفرستادمشون خونه  -

. دو تا بچه ده ساله نبود يواقعا جا ؛یقیو موس یج يبلند د يو صدا یبند و بساط جشن و مهمون یجور واجور با کلهمه آدم  نیا. گفت یم راست

همکارا  يهمه . زدن یبه شدت بامزه م یانقدر باحال و زشت بودن که از زور زشت. پسر هیدختر و  هیدو تا بچه داشتن دو قلو؛  نایجون ا نیمه

.بودن عاشقشون

.ن رو صدا کرد و رفتجو نیمه یکی

:گفتم کایبه مل رو

ما؟ نیماش نیکار کرد با ا یکجاس؟ چ لتونیفام نیا کایمل -

:ابروشو باال انداخت و گفت هی کایمل

.کن تیمالک يبده، بعد ادعا نتویتو اول پول ماش -

:ابرومو بردم باال و گفتم هی

 ادیپوالم بگو زودتر ب نیتا من تر نزدم به ا يدوست دار یجان هر ک! گهیور د هی رهیم ومدهیشما خوش سفره، ن لیفام نیمن که پولم حاضره، ا -

.گهیبده د لمیتحو نویماش نیو ا

:زد و گفت یچشمک هی کایمل

.قولنامه يبرا نیذارم بر یقرار م هی. هفته تهرانه نیشانست گفته ا -
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:و گفتم دمیذوق دستامو به هم کوب با

.میدار شد نیشما هم باالخره ما ول،یا -

از جام بلند شدم و دست  هوی. بر علت شد دیزدن مز یهم که م يآهنگ شاد. خوشحال بودم که خود به خود سرحال شدم نمیبه خاطر ماش انقدر

:و گفتم دمشیرو گرفتم و کش کایمل

.میقرش بد میبر ایب -

که رفته بودم خوب بلد بودم  یمختلف رقص يبه مدد کالسا. دنیصبه رق میوسط و شروع کرد میرفت ییبا خنده از جاش بلند شد و دو تا اونم

قرمز شده  ادیکه از رقص ز یبعد کل. خوردم یشد و من از وسط جم نم یعوض م یآهنگا ه. هاپ پیه ،یعرب ،یترک ،یرانیهمه رقمه، ا. برقصم

.شدم و رفتم نشستم الشیخ یمنم ب د،یرقص یرا ماز پس یکیداشت با  کایالبته خودم تنها؛ چون مل. مینشست میدادم و رفت تیبودم رضا

.شدم به مهمونا رهیپامو انداختم رو پام و دستامو گذاشتم رو پاهام و خ. کمم خنک بشم هیصورتم کمتر بشه و  یدستم خودمو باد زدم تا سرخ با

شناختم و جزو همکارا بودن اکثرا  یکه م ییبچه ها. مختلف بود يرنگارنگ با مدال يلباسا یکل. جا بازار مد بود، دروغ نگفتم نیبگم ا ییخدا

. گرفتن یمعموال لباساشونم از همون جا م گهید یعرب يو کشورا یو دب هیترک يخورد برا یم تیلباساشون مارك دار بوده، چون بهمون مامور

من . گرفته بودم یهفته هم مرخص هیمسافرت، البته  میچند ماه قبل با دو تا از دوستام آخر هفته رفته بود. مثال لباس خودمو از لندن گرفته بودم

.مختلف يجور واجور به کشورا يمسافرتا نیبودم و هم

کم چشم  هی. دنیخند یجمع شده بودن و م یکیدور . از پسرا و دخترا یجمع هیکردم که چشمم خورد به  یداشتم به آدما نگاه م رهیخ رهیخ

چشمم خورد به همون پسر قد بلنده  تیجمع نیاز ب. همه آدم دور خودش جمع کرده نیرفته و اخودش معرکه گ يکه برا هیک نمیچشم کردم بب

. کرد یم فیو تعر يزیچ هیخونسرد داشت ! بود دایاز اون وسط پ رانسلیانقدر بلند بود مثل دکل ا. حوالش کرده بودم رو ییکه من اخرا

چه  نیبب! شیچ. دنیخند یشدن و بلند بلند م یکج و کوله و دوال و راست م یکه دورش جمع شده بودن ه ییبرخالف صورت خونسرد اون آدما

!شد یکرد انقدر آدم جمع نم یم فیو سهراب و تعر ستمداستان ر. راه انداخته ینقال

".کاش شامو زودتر بدن"! که چقدر گشنم بود يوا. قار و قور شکمم به خودم اومدم يصدا با

و پر  ریس ،یجا اونم مجان نیرنگارنگ هست ا يهمه غذا نیو ا یمهمون امیخواستم حاال که م یم. نخوردم يزیچ شبیاز د یمهمون نیخاطر ا به

رو  یتو فکر بودم که دست. همه کار بتونم تو خونه غذا درست کنم نیهفته با ا نیمعلوم نبود ا. داشته باشم ییغذا رهیهفته ذخ کی يبخورم تا برا

.شونه ام نشست

ست؟یتو گشنت ن. خودمون يبرا میشام بکش میتر؟ پاشو بردخ ییکجا -کایمل

:و با ذوق به اطراف نگاه کردم و هول گفتم دمیخوشحال از جام پر. خود به خود باز شد شمین

م؟یبر دیکجا با م،یبر میبر -

:ابروشو باال انداخت و گفت هی کایمل

؟يو اومد يتو باز غذا نخورد! دختر يرینم -

:توجه بهش گفتم یب
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.که ها نیجا مثل ا نیا امینه که نخوردم، قرار بود ب -

دهنمم . غذا خوردن بود و من به شدت بهش عالقه داشتم یلذت زندگ نیبزرگتر. بودم ریگ یلیتو غذا خوردن خ. شناختن یدوستام منو م گهید

 یشد که مهمون یم یچ. غذا نباشم که نخوام بخورمکردم دور و بر  یم یسع نمیهم يبرا رم،یشکممو بگ يتونستم جلو یشد به زور م یکه باز م

.خوردم یخواستم م یم یگرفتم و هر چ یخودم جشن م يشب برا هی ورفتم  یم

که شدم  ریس. رفتم سر جام نشستم و تند و تند تا خرخره خوردم. دمیازش کش یکه فکرشو بکن ویرفتم و هر چ رجهیغذا ش زیسمت م رسما

:ه شکمم زدم و گفتمب یدست هی. بشقابمو پس زدم

.میخونه بخواب میبر میتون یحاال م. شدم ریمن س شیآخ -

:ضربه محکم به بازوم زد و گفت هی کایمل

؟یچ یعنی م،یخونه بخواب میخجالت بکش، بر. نیآرش یبترک -

:ام رو باال انداختم و گفتم شونه

.خوام برم خونه یم. ندارم يجا کار نیا گهیاالنم د. شدم ریس کردن شکمم بود که خب ریس یمهمون نیهدف از ا. دمیمن به هدفم رس -

:با چشم غره بهم گفت کایمل

.شهیاگه بفهمه ناراحت م ییاخرا. به خدا زشته. ساکت باش دختر -

:شدم گفتم یجور که از جام پا م همون

مگر . نمونده انجام بدم يکار گهید. دم، شامم خوردمبراش کر یمجلس گرم کن دم،یرقص. اومدم ایب یخب نذار بفهمه، به من چه؟ گفت مهمون -

؟يبا من ندار يمن رفتم، کار. تو سطل آشغال میزیبر میبار مصرف شامشو براش جمع کن هی يظرفا دیکه بگه بمون نیا

. ایرآوردم و زنگ زدم به پورد لمویموبا. رونیازش دور شدم و رفتم و لباسامو برداشتم و از خونه زدم ب عیغر بزنه سر شتریب کایندادم مل مهلت

داد و  یجواب م يزد یهر ساعت شبانه روز که بهش زنگ م. کردم یازش استفاده م ییجا به جا يبرا شهیبود که من هم یراننده آژانس ایپور

بعد  قهیپنج دق هی. رسه یو داره م کهیزنگ که زدم گفت نزد. دنبالم ادیب نایا ازدهیباهاش هماهنگ کرده بودم که ساعت . رسوند یم دشوخو

.تا خونه چشمامو رو هم گذاشتم. سوار شدم عیو منم سر دیرس

بدون لنز و . برداشتم و گذاشتم چشمم ییدستشو نهیاز تو آ نکمویاول لنزامو درآوردم و ع. ییراست رفتم سمت دستشو هیخونه که شدم  وارد

رفت برام و از اون جا که  یفرو م يو محو یکیاز تار يدر هاله ا ایدن یکمک لیوسا نیچشمم چهار بود و بدون ا ينمره . رسما کور بودم نکیع

ذاشتمشون که راحت  یکنم م یم داشونیدونستم پ یکه م ییاز هر کدوم دو سه تا داشتم و تو جاها نمیهم يمن به شدت فراموش کار بودم برا

.کنم داشونیپ

گشاد مخصوص خواب  راهنیپ هیکم که تنم خشک شد  هی. سبک شدم. دوش گرفتم هیو لباسامو عوض کردم و رفتم  رونیاومدم ب ییدستشو از

"!دهیبا شکم پر چقدر حال م دنیجونم خواب يا". تو رختخواب دمیو پر دمیپوش

****

.کردم و ذوق کردم ینگاه هیکه تو مشتم بود  یچییبه سو. اومدم رونیب لیو خوشنود از در بنگاه اتومب خوشحال
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:رم و با لبخند گفتاومد کنا کایمل

؟یچرخون یدور ما رو م هی نتونیماش نیحاال با ا. يدارم که شد نیخب خانم، ماش -

:ابرو باال انداختم و گفتم براش

.کنم یسوار نم نمیتو ماش ویهر کس -

:گفت ضیبسته شد و با اخم بهم چشم غره رفت و با غ لبخندش

.خداحافظ. رمیاصال خودم تنها م! ننر ي دهیند نینکن، ماش -

:و با لبخند گفتم دمیبره که دستشو کش اومد

.میبا هم بر ایخب حاال، ب -

:چشم غره بهم رفت و گفت هی دوباره

هاچ بک انقدر پز و کالس داره آخه؟ دیپرا هی! يدیکنه بنز خر یندونه فکر م یکیحاال ! یلوس یلیخ -

از مسافرتام زدم تا تونستم  یکل. بردم یمدت ها در آرزوش به سر م. بود ادیسرم ز از نشمیهم. خوشگلم نگاه کردم یمشک دیبه پرا جانیه با

ممکنه من پوالمو . در لحظه خوشم؛ چون آدم از فرداش خبر نداره. رمیگ یبه خودم سخت نم یعنی م؛یاصوال آدم ولخرج. براش پول کنار بذارم

؟يدیخدا رو چه د. رمیبم مفتیکه بتونم ازشون استفاده کنم ب نیاما قبل از ا نم،جمع ک

تونستم  یخودم بود، م نیماش نیاالن ا. به در نگاه کردم دیبا شک و ترد. ستادمیکنار در راننده ا. نیسمت ماش میو رفت دمیرو کش کایمل دست

.سته بودمده بارم پشت فرمون نش دیشد که گرفته بودم، اما سر جمع شا یم یپنج شش سال هیهم داشتم  نامهیگواه. پشتش نمیبش

.کرد یبا تعجب به من نگاه م ستادهیدر بود و ا رهیدستش رو دستگ کایمل

من برم؟ ؟یمنو سوار کن يخوا ینم ؟يشد مونیپش ه؟یچ. گهیسوار شو د ؟یزن یچرا قفلو نم نیوا آرش -

 کایمل. گرفتم کایبه سمت مل نیرو از رو سقف ماش چیدستمو باال آوردم و سو. نینگاه به ماش هیدوباره . کردم کاینگاه به مل هیبلند کردم و  سرمو

.نگاه کرد چیبا تعجب به دست من و سو

.تو برون -

.یالیشد دو تا سکه پونصد ر کایمل يچشما

!؟یچ -

.تو برون -

!چرا من؟ -

.نییانداختم پا سرمو

.گهیدبرون  ایتو هم که دست فرمونت خوبه، ب. بهش عادت ندارم دهیجد نمیخب آخه هنوز ماش -

 يزیچ گهیبهت زده بود، اما د کایکه مل نیبا ا. نیو دور زدم و رفتم سمتش و هلش دادم اون سمت ماش نیمجال ندادم حرف بزن، ماش گهید

.میسوار شد ییباز کرد و دو تا نویقفل ماش. نگفت
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:خواست بره گفت یم کایآخر شبم که مل. میدیو خند میچرت و پرت گفت یکل. من يخونه  میو شبم رفت میو شام گرفت میشهر زد يتو يدور هی

.بپر برو حاضر شو منو برسون يدار نیخانم، حاال که ماش نیخب آرش -

:بردم باال و گفتم ابروهامو

نس برو با آژا ای. ارمیدرب نگیاز تو پارک نیوقت شب ماش نیاصال حالشو ندارم ا. کنم یگرفتم، تو آژانس که کار نم نیماش. يبرو بابا حال دار -

.شب بمون ای

:چشم غره بهم رفت و گفت هی

 ایبمون  ای. یستیکه بلد ن میتعارف درست و حساب هی. نکنم يتو کار يتا من باشم که برا. نگیکه من گذاشتم تو پارک نتمیماش ن،یآرش يریبم -

!تیترب یبا آژانس برو، ب

:براش باز کردم و رو مبل لم دادم و گفتم شموین

؟يریم ای یمون یم. ریبگ میحاالم زودتر تصم. ستمیبلد ن نایمن تعارف و ا یندو یتو که م -

:اخم کرد و گفت بهم

.پاشو زنگ بزن آژانس برم خونه. نه ممنون از لطفت -

که هنوز اون جور . نمیخواستم پشت فرمون بش یبهانه بود، نم یحوصلگ یو ب یراستش خستگ. تفاوت پا شدم زنگ زدم یلبخند زدم و ب بهش

هر  دیشا. مسخره باشه دیشا. يگشت به دوچرخه سوار یهمشم برم. ارمیب کایسر خودم و مل ییبال هی دمیترس یم. نداشتم یاعتماد رانندگ دیبا

اعتماد به  یکاف زانیکه تو دلم گذاشته کم نبوده و به م یکه هست ترس یداره آخه؟ اما هر چ نیبه ماش یبابا دوچرخه چه ربط گهبفهمه ب یک

.فسمو گرفتهن

دونم اون  ینم. میروند یجاده هاش م نیو تو ا میکرده بود هیدونه دوچرخه کرا هی یکیو همه  تگریچ میبا بچه ها رفته بود شیچند سال پ ادمهی

دوچرخه  هی یطرفه بود حاال دو طرفه بشه و از هر طرف هی شهیکه هم راشیمس هیکجا خراب و بسته بود که باعث شده بود  ایشده بود  یروز چ

رو  دمیکش یترمز پاهامو م يسمتم به جا ومدیم یکیتا . دوچرخه ها مشکوك بودم که نکنه خراب باشن و کار نکنن نیمنم که کال به ا! اد وسطیب

خودم  بار با هی. سکته کنم گهید يبود که از ترس برخورد با دوچرخه ها نیکارم، اما خب بهتر از ا نیچقدرم ملت مسخرم کردن سر ا. نیزم

 یو جفتک نم ارمیدرنم يباز عیانقدر ضا گهیکشه کنار، منم د یرم تو شکمش خودشو م یمن دارم م نهیب یسمت من م ادیم یخب هر ک": گفتم

".نیندازم رو زم

از . که شلوغ بود شدم يریمس هیآخر وارد  ياما دفعه . فرمون رو کج کرد و رد شد ییشاخ به شاخ شدم، اما دوچرخه سوار رو به رو يچند بار هی

 ابه پسر دوچرخه سوار ب نانیبا اطم ست؛یتر از من ن یناش یو کس نیکه همه حرفه ا نیا الیمنم به خ. ومدیرو به رو هم چند تا دوچرخه سوار م

شه کنار، پسره گفت ک یمن گفتم م. من رفتم جلو، پسره اومد جلو یه... که دوچرخه هامون شاخ به شاخ بشه بازم  ادیپسره داره م دمیکه د نیا

که اصال  میکن یکار م یکه کدوممون چ میبود نیا ریدر گ یه. چونمیپ یپسره گفت فرمون رو م چونه،یپ یمن گفتم فرمون رو م! کشم کنار یم

از اون دوچرخه ام و بدتر  نیپشت بارو و بعدم گرومپ خوردم زم هیتو هوا زدم و  یکله ملق هیهوا و  دمیپر لمایف نیمثل ا يچه جور هوی دمیهمنف

ششصد تا آدمم دور و بر ما که . من سمت راست ولو شدم تو درختا، پسره سمت چپ ولو شد اون ور جاده. افتاد رو پام که رسما نابودم کرد
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!مینماند ای میماها زنده ماند ننیبب

شلوارمم ساب رفت و خودمم که . شد و رفت یلو خاك و خ نیو مال نیشد؛ ساعتم شکست، لباسام خون یو خون دهینابود شد، دستام خراش پام

 یب يموتور ریو غ يموتور هینقل ي لهیبه هر گونه وس ییجورا هیهمون شد، همون شد که من . با کمک دوستام از جام بلند شدم. زدم یشل م

!اعتماد شدم

خواب . دمیذوق داشتم که شب خوابشو د نمیماش يراانقدر ب. دمیمنم کارامو کردم و رفتم تو رختخوابم دراز کش. کرد و رفت یخداحافظ کایمل

!براش شمیم یجانیمن انقدر ه ستین شتریب تیدر پ دیپرا هی کایخوبه به قول مل ییخدا! کنم یپشت فرمونش نشستم و قان قان م دمید

****

.رفت غذا بخورم یم ادمی یشدم که حت یم روزا انقدر خسته یبعض. بود ادیز اشیکارمو دوست داشتم، اما دوندگ. خسته شده بودم یحساب امروز

.کنه یخشنودم م ادشمیسوارش بشم، اما  ومدهیکه هنوز دلم ن نیکه با ا هیا غهیدونم چه ص ینم. افتادم نمیماش ادیساختمون که شدم  وارد

هنوز همون  نمیماش. شدم ادهیسور پخوشحال از آسان. زدم نگویپارک يکه دکمه سه رو بزنم برم باال؛ دکمه  نیا يآسانسور شدم، به جا سوار

 نیبا ا. داشتم که فقط راه بره نویماش هیداشتن  يآرزو ییچه روزا. روش دمیرفتم جلوش؛ با ذوق دست کش. پارك کرده بود کایبود که مل ییجا

 یتو صورتم م جانویه. بود لبخند رو لبم. زد یچشمام برق م. خرت و پرت داخلش درآوردم یکل نیاز ب چموییو سو فمیفکرم دست بردم تو ک

 یک گهید ستیبرونمش، معلوم ن دیاالن که تو مودشم با. وقت چیه ایحاال  ای. نشستم پشت فرمون. باز کردم نویدست بردم و در ماش. دیشد د

"د؟خب بعدش؟ کالج کدوم بود؟ ترمز کدوم بود؟ گاز کدوم بو". رو گذاشتم تو جاش چییدست بردم و سو. بشم شجرات کنم سوار

 يصدا. و با همه تمرکزم روشنش کردم چوندمیرو پ چییبه زور سو. يخاك بر سرت روشن نکرده هول شد. ادمهیفقط دنده و فرمون  من

".يخانم تو هم که بلد نیآرش ولیا". دمیخند یموتورش که اومد از خوشحال

به نسبت خلوت بود، راحت  نگیپارک. اه به دور و برم کردمنگ هی. روشن کنه نیبلده ماش یهر کور و کچل. گرفتم یم لیمن خودمو تحو چقدر

حرکت  نویماش اطیآروم و با احت. کرد یرو از هم جدا م نگایپارک ییجورا هیستون داشت که  هی نگمونیوسط پارک. امیتونستم از تو پارك درب یم

اول پامو بذارم تو  يعمرا من دفعه ". بچرخم خواستم دورش یم. رفتم سمت ستونه. حرکت کردم. صافش کردم. دنده عقب گرفتم. دادم

".رونیب رمیقان قان کنم اگه خوب بود م نگیپارک نیکم تو هم هیبذار . ابونیخ

ذاشتن جلوم که عاشقشم، انقدر  یگنده م یبستن هیاالن  نیاگه هم. انقدر خوب بود که نگو! یــــــیوا. دور، دور ستون زدم هی اطیو با احت آروم

 جانیدوباره شروع کردم به حرکت از ه. بزنم گهیدور د هیخب حاال . شد یبسته نم شمین. خوشم اومد دمیدور که زدم د هی! شدم یذوق زده نم

 يبه جا نیچطور شد فرمون از دستم در رفت و ماش دمیدر حال ذوق کردن بودم که نفهم. دمیخند یم یو الک دمیپر یم نییباال پا میرو صندل

.ستونچرخش صاف رفت سمت 

آخر عقلم فرمان داد بزنم رو  يتو لحظه . بگم نـــه یبیمه يصدا هیصورتم و با  يدستامو بذارم جلو لمایف نیخواستم مثل ا یم. گرد شد چشمام

.خورده بود به ستون نیسپر ماش! ریبود ترمز کردم، اما د یبه هر جون کندن! ترمز کدومه ومدینم ادمیحاال . ترمز

.هنوز نگرفته درب و داغون نشده بود نمیداشتن و ماش ییتماس جز هیخدا رو شکر فقط . شده یچ نمیشدم و رفتم بب دهایپ نیاز ماش يتند
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. پارکش کردم اطیبااحت یلیو خ نگیآروم و آهسته حرکتش دادم و بردمش تو پارک یلیخ. روشنش کردم اطیشدم و بااحت نیسوار ماش رفتم

.و نوازشش کردم دمیرفتم جلوش، رو کاپوتش دست کش. شدم ادهیسر و صدا ازش پ یخاموشش کردم و ب

.یالاقل سالم یجا بمون نینگران نباش، ا. غلط کنم تکونت بدم گهیاصال د. جا استراحت کن نیتو هم زمیعز -

بوس که رو کاپوت نشوندم  هیبغل کردم و ماچ کردم و بعد  نمویکم ماش هی. رو کاپوت دمیکمر خم شدم و دستامو از دو طرف باز کردم و خواب تا

.بلند شدم رفتم سمت آسانسور

.دهیبه آدم م یخونه، اسمشم حس خوب ش،یآخ. رو باز کردم و رفتم تو خونه در

 يحوصله . رفتم قهوه درست کردم. بود زییکه هنوز ماه دوم پا نیشد، با ا یهوا داشت سرد م. دمیتاپ و شلوارك پوش هی. عوض کردم لباسامو

دونم چرا امشب هم همون حس مزخرفو  ینم. گرفت یدلم م يخودیب ییوقتا هیبودم، اما  مییکه عاشق خونه و تنها نیبا ا. نداشتم ونیزیتلو

!داشتم

دونه  هی. دمیکش یم یکیخودمم اگه مثل امشب حالم گرفته باشه  یاما گاه ان،یکه م ییدوستا يبرا شتریب. تو خونه داشتم گاریبسته س هی شهیهم

برداشتم و رفتم سمت  لمویوسا. دمیژاکت بافت بلند پوش هیرفتم . خواست یآزاد م يدلم هوا. فنجون قهوه، فندکمم گرفتم هیبرداشتم،  گاریس

.راست

رفتم و رو . جدا شم و فکر کنم گذاشته بودم رو تراس زیخواستم از همه چ یکه م ییو وقتا میمواقع دلتنگ يبرا کیکوچ زیم هیو  یصندل هی

.پک زدم هیروشن کردم و  گارمویس ز،ینشستم، قهوه ام رو گذاشتم رو م یصندل

آپارتمانا جفت به جفت کنار . بود يجور نیکل محل ا. آخرش پنج طبقه بودن گهیچهار طبقه، د يآپارتمانا شترشونیکوچه بود که ب هیتو  خونم

جا به نسبت وسط شهر  نیا. ریخط س هیتو . يدید یراستا م کیرو در  همه درا و پنجره ها و تراسا يکرد یکه نگاه م نییاز پا. هم ساخته بودن

.شناختم یهامو م هیبه زور همسا یمن حت. نداشت يکار یبه کس یکه کس ینیهم. دوست داشتم شویخلوت نیهم. بود یخلوت لهمح

که تو  ییایتو فکر زندگ. رهیتو فکر م نهیب یونه مخ هی یآدم وقت. روشنشون تو چشم بود يکردم، چراغا یکه به خونه ها نگاه م یرو تراس وقت از

. نهیرو بب یچیخواد ه یوقتا آدم دلش نم یگاه. خودشه يبرا یغصه دارن، هر ک هیقصه و  هی یهر ک. تو خونه ياون خونه هان، تو فکر آدما

.نهیبب يهاله ا هیفقط  زیهر چدوست داره از  یگاه. که دور و برشه يزیجدا بشه، از هر کس و هر چ ایخواد از همه دن یم لشد

 یتنها مواقع دیشا. اومد رو لبم يلبخند هی اریاخت یب. دوباره به منظره جلوم نگاه کردم. زیاز چشمم برداشتم و گذاشتم رو م نکمویبردم و ع دست

 کهبردارم، مخصوصا تو شب  نکمویع بود یفقط کاف. نمیرو بب يزیخواستم چ یکه نم ییوقتا. وقتا بود نیبودم هم یکه واقعا از ضعف چشمم راض

 یکه برق م ییبا چراغا دمید یرو م ییتوده ها هیروشن فقط  يبا پنجره ها ییآپارتمانا يروم به جا ياالن جلو. خودم يپا کور بودم برا هیرسما 

.بودم یراض و االن واقعا دمید ینورا رو م نیچشمم من فقط هم يجلو ياز اون همه منظره . شد یزدن و نورشون پخش م

 يجلو يو قهوه خوردم و به نورا دمیکش گاریس. زهیر زهیآروم آروم، ر. کم ازش خوردم هیقهوه ام رو برداشتم و . زدم گارمیبه س گهیپک د هی

 هن دوباره شداال. نبودم یکالفه و حرص لیدل یب گهید. آروم شده بودم. رفته بود نیحس بدم از ب. نبودم نیدل مرده و غمگ گهید. روم نگاه کردم

که با اعتقادات و  ینیهمون آرش. توجه به حرف مردم و خانوادش یبود، ب ستادهیخودش ا يرو پا ییکه تنها يقو نیهمون آرش. بودم خودم

.کرد یم یخودش زندگ يباورا
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م و توش ها کردم تا بخارش بلند دو تا دستام گرفت نیقهوه ام رو ب. از نصفشو بکشم شتریتونستم ب یوقت نم چیه. نصفمو خاموش کردم گاریس

.داد یبهم م یکم جون حس خوب يگرما نیا. بشه و بخوره تو صورتم

 ياز هر فکر یذهنمو خال. پخش شده نگاه کردم يبه نورا گهیکم د هی. زیفنجونو گذاشتم رو م. زدم يلبخند هیدوباره . ام رو تا آخر خوردم قهوه

.آسمون درخشان باشه يه هاتونست برام مثل ستار ینورا م نیا. کردم

 دیبا. برداشتم زیاز رو م نکمویع. رفتم تو یم دیخواستم سرما بخورم با یاگه نم. دمیچیژاکتمو به خودم پ. کم سردم شد هی. باد سرد اومد هی

همه جا  نکیگذاشتن ع با. داد یخوب و بدش کامل خودشو بهم نشون م اتیبا جزئ زیکه همه چ ییایدن. که وضوح داشت ییایگشتم به دن یبرم

"!هــــــــه". بردارم زیو از رو م گارمیکه فنجون و س دمیو چرخ دمیکش قینفس عم هی. شدواضح 

بدبخت بهش شوك وارد . زد یگرومپ گرومپ م. از ترس دستمو گذاشتم رو قلبم تا مطمئن بشم سر جاشه! رونیقلبم پرت شد از دهنم ب ایخدا

!ستادیخوبه نا. شده بود

.فکر کنم ترسوندمتون دیخشبب -

...قد  هیپسر جوون با  هی. که باعث وحشتم شده بود چشم غره رفتم یبه عامل. اخم کردم. خودم اومدم به

 يرفت باال، باال، باال، ا زهیر زهیسرم ر. قدش چقدره نمیاومدم بب. که من نشسته بودم رو به روم شکمش بود ییاز اون جا. به قدش موند نگاهم

 مشیذاشت یکه م یبلندتر بود، همون نردبون امرزممیمادربزرگ خدا ب يقدش که از نردبون خونه  دنیبا د! گهیگردنم درد گرفت تموم شو دبابا 

وارد بدنش کرده  يپسره در سن رشدش چقدر عنصر رو نیا. بهش شدم رهیخ. ابروم رفت باال هیبه پشت بوم خونه،  میتا برس وارید يگوشه 

!کوفتش شه د؟یها به ما نرس يرو نیپس چرا ا! ده؟ید کشق يجور نیکه ا

 یکیهر چند تو اون تار. آوردم و به صورتش نگاه کردم نیینگاهمو پا. دمیقدش کش يتک سرفه پسره به خودم اومدم و دست از محاسبه  با

 یآخرش ب! تر شد که روشن تر نشد اهیس ریکردم تصو زیچشمامو ر یهر چ. دمیند یچیداشتم ه نکمیکه به مدد ع يریبا وجود وضوح تصو یحت

.شدم الیخ

:دوباره حرف زد پسره

.که گفتم اعالم حضور نکنم نیانقدر غرق فکر بود. نیجا نشست نیشما ا دمیبکشم که د گاریس هیکه  رونیمن اومدم ب -

"!من؟ يمگه اومده خونه  ؟یچ ياعالم حضور؟ برا"

باال  نیمتر فاصله بود و ا یسانت ستیب هیتراسا  نیب دیشا. بود انداختم یبغل يسره که رو تراس خونه نگاه به پ هی. نگاه به تراسم انداختم هی

.کرد یتراسا که خونه ها رو از هم جدا م یاومدگ

 يجور نیتا ا ستم،یتنها ن رونیب نیکردم که بفهمم ا یحواسمو جمع م شتریب دیمن با. دیشما تو تراس خودتون هست. به اعالم حضور نبود يازین -

.نترسم

.خوام یبه هر حال بازم بابت ترسوندنتون معذرت م -

.کنم یخواهش م -

.خوب باشه افشمیق دیصداش که خوب بود، شا! دمیند یچیاما ه ه،یچه صورت يبم مردونه برا يصدا نیا نمیکردم بب یسع بازم
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با دست موهامو فرستادم پشت گوشم و دوباره ژاکتمو . ومدیم مبادش از پشت سر. و موهامو پخش کرد تو صورتم دیوز گهیباد سرد د هی

.دورم دمیچیپ

.داخل دیفکر کنم بهتره بر. به نظر شما هم سردتون شده. هوا سرده -

"؟يدیبا تو کار داره آخه واسه خودت تز م یاَه، ک! زنه یمن لفظ قلم هم حرف م يچه برا. پسره فضوله ها! ـــــــــــــشیچ"

.پسره بلند شد يخواستم سر خر رو کج کنم برم تو خونه که دوباره صدا. و بلند شدم زیبرداشتم از رو م لمویه پسر وساتوجه ب یب

.شب خوش -

 یکمم فکر کردم ب هی. چشم غره شدم الیخ یب. داشتم نکمیمخصوصا که ع نه،یب یو نم کهیاومد هوا تار ادمیبهش چشم غره برم که  برگشتم

:آروم گفتم. بود يهدر دادن انرژ ترشیالبته ب ه،یادب

.ریشب شما هم بخ -

رو  دمیرو تخت و پتو رو کش دمیپر. تو آشپزخونه گذاشتم و رفتم تو اتاق لمویرفتم وسا. سر خر وارد شدم یب گهیبار د نیتراسو باز کردم و ا در

.تنم

 نیامشب ا یناغافل هوی. رونیب ادیاز اون تراس ب یکس دمیتا حاال ندکنم  یم یجا زندگ نیکه من ا یمدت نیشد؟ تو ا داشیاز کجا پ هویپسره  نیا

 نیا دیحاال شا. ادیفضل و ادب دارن خوشم نم يادعا لیدل یکه ب ییکال از آدما! اَه چندش! شد یم شیمودب يچقدرم ادعا! از آسمون افتاد اروی

.گهینباشه، اما خب د یمدل نیا لیدل یبنده خدا ب

هم  یدلنواز آهنگ يرفت و من چه آروم چشمام رو هم افتاد صدا نیداشتم از ب شیساعت پ کیکه  ياون حس بد یسرعتبود که به چه  بیعج

.دمیچشمام رو هم قرار گرفت و خواب ه؟یچ يصدا نیطن نیتونستم فکر کنم ا یبودم که نم جیانقدر گ. کالم یآهنگ ب هی ومد،یم

****

چون هر وقت . رو مخ بود یلیآهنگ آروم بود، اما خ هی! ومدیبدم م یاَه چقدر من از آالرم گوش. شدم داریاز خواب ب میزنگ ساعت گوش يصدا با

!لیخواب تعط. شد یجمله تو ذهنم تکرار م هی اریاخت یب دمشیشن یم

 يکه آدم راکد نیابا . فکر کردم مینشستم و به زندگ زیپشت م. قهوه جوشو زدم يدکمه . جام بلند شدم و رفتم دست و صورتمو شستم از

از . بشم یروح هیبتونه باعث بشه تخل رون،یب زهیکه احساساتمو بر يزیچ هیبه تنوع داشت،  ازین. شده بود یدچار روزمرگ مینبودم، اما زندگ

از  یکیمدرسه  ياز جشنا یکی يده سالم بود تو یوقت ادمهی. هم بودم یقیعاشق موس. استعدادشو نداشتم ادیبودم، اما خب ز یعاشق نقاش یبچگ

.زدم یخواست که منم بلد بودم و سنتور م یچقدر اون روز دلم م. زد، سازشو آورده بود و تو مراسم زده بود یبچه ها که سنتور م

خارج کردن احساسات  يبرا لهیوس نیبهتر. رمیبگ ادیساز  هیتونم  یخودشه، من م نهیهم. خوشحال لبخند زدم. از ذهنم گذشت يزیچ هی

.ز ذهنممختلف ا

بلند شدم و حاضر  عیسر. رفتم اداره یآموزشگاه و در مورد کالساشون بپرسم بعد م هیتونستم برم  یخب م. نگاه به ساعت وسط هال انداختم هی

. ملحظه هم چشمامو باز نگه دار هی یتونستم حت یبدون قهوه نم. ختمیمخصوصم قهوه ر لیدر دار است وانیبرگشتم تو آشپزخونه و تو ل. شدم
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و سوار آسانسور  رونیاز خونه رفتم ب. که چند وقت قبل انداخته بودن تو آپارتمانو برداشتم یغاتیتبل کیوسط مبال پ زیم ریهال و از ز وسطرفتم 

تونم  یم .کهیخوبه نزد. نگاه به آدرسش انداختم هی. آموزشگاه هم نوا. کردم خودشه داشیپ ولیا. دفترچه رو باز کردم و تند تند ورق زدم. شدم

.گرفتم نیماش هیاز آپارتمان خارج شدم و رفتم سر کوچه و  عیسر. االن برم نیهم

"آموزشگاه هم نوا". دیشد د یکوچه بود که از سر کوچه تابلوشو م هی يتو آموزشگاه

. کردن یم نیبود که داشتن تمر ییساز بچه ها يالبته صدا. ومدیم کیموز ياز همون طبقه اول صدا. آپارتمان بود هیدوم  يتو طبقه  آموزشگاه

!راه بندازه؟ نگیدل نگیوقت صبح اومده دل نیا یک. ده بود -جالب بود ساعت نه 

سالن  يگوشه  ییایصندل يچند نفر رو. هال بزرگ، بهتره بگم سالن انتظار هیداشت و  يورود هی. به دور و برم انداختم ینگاه هی. شدم وارد

بود صحبت  ستادهیکه جلوش ا گهیمرد د هیپشتش نشسته بود و داشت با  ییآقا هیبود که  زیم هیر سالن هم آخ. زدن ینشسته بودن و حرف م

.کرد یم

 یکه م يمرد زیآروم آروم رفتم سمت م. دو تاشون باز بود یکیبا چشم شمردمشون پنج تا کالس بود که درِ . تا دور سالن کالس بود دور

 یکی. زدن یدو نفر بودن که داشتن ساز م یکیتو هر کالس . انداختم یکه درشون باز بود نگاه ییکالسا به یرکیز ریز. تونست بهم کمک کنه

... تنبک، یکی تار،یگ

تازه چشم مرد پشت . بود رفت ستادهیکه ا ییحرفشون که تموم شد با هم دست دادن و آقا. تموم بشه ونیجلو و منتظر موندم حرف آقا رفتم

:خوشرو گفت یلیزد و خ يمرد لبخند. دنشسته به من افتا زیم

اد؟یاز من برم یبله خانم، کمک -

:از اون لبخند زدم و گفتم تیبه تبع منم

.ریسالم صبحتون بخ -

.سالم، ممنون -

.خواستم در مورد ساعت کالساتون بپرسم یم -

؟يچه ساز يبرا -

:گفتم جیگ

!بله؟ -

:خودش گفت. دمش جیکه گ دیفهم يشد، انگار شتریلبخندش ب مرد

؟یچ انو؟یتنبک؟ فلوت؟ پ لون؟یسه تار؟ و تار؟یگ د؟یزن یم يچه ساز -

خبر نداشته  يزینبودم که از چ یتیموقع نیوقت تو همچ چیه. نشون ندم جیکردم که گ مویسع تیبگم؟ نها یحاال من چ! خدا چقدر ساز بود يوا

.بچه دو ساله شده بودم هیمثل جا  نیکردم، اما ا یمسلط عمل م يتو همه کار شهیهم. باشم

:من من گفتم با
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د؟یکن مییکم راهنما هی دیتون یم. انتخاب نکردم يمن هنوز ساز ه؟یچ دیدون یم -

:زد و گفت يلبخند مرد

.دینیبش دییالبته، بفرما -

.ادیخوشم نم ستادنیا يخود یاصوال از ب. نشستم عیاشاره کرد و منم سر زیکنار م یدست به صندل با

ن؟یکار کرد یقیخب تا حاال موس -

هم که حوصلم سر  یو گاه دمییسرا یمسخره م يوقتا با خودم شعرا یزنم و بعض یبا دهنم ساز م. یقیتا موس میدار یقیموس. کم فکر کردم هی

نه؟ ای شهیحساب م یقیجزو موس نایدونم ا ینم. گرفتم یضرب م زیرفت رو م یم

:به مرد گفتم رهیخ

.ردمکار نک ر،ینخ -

...نایو ا ینت خوان -

:خودم گفتم. حرفش و تموم کنه نذاشتم

.دونم ینم یچیه -

:تکون داد و گفت يسر

.به نسبت راحت تره شیریادگیبراتون بهتر باشه، چون  تاریکه فکر کنم گ هیجور نیاگه ا -

ساعتاش . آهم دراومد دینوبت به ساعت کالسا رس یقتاما و....و  سشیدر مورد سازش و استادش و نحوه تدر حیگفت و شروع کرد به توض نویا

داشتم که خودم  ییبه کالسا ازین ییجورا هی. نداشتم خودم مسافرت بودم تمیخورد، مامور یبهم م تیمن مدام مامور یاز طرف. خورد یبهم نم

.روز برم ده روز نرم هیکرد که  یکار نم يجور نیبود و ا یآدم منضبط تاریکنم، اما استاد گ نییو روزشو به دلخواه عوض کنم و تع عتبخوام سا

.شد ینم فیانجام بدم رد ویحاال که من همت کرده بودم کار. خوردم یداشتم غصه م. رونیو مغموم تشکر کردم و از آموزشگاه اومدم ب ناراحت

.دست تکون دادم یتاکس نیاول يو برا ابونیرفتم کنار خ عیسر! شده رمیخدا د يوا. به ساعتم کردم ینگاه هیحوصله  یب

.آقا دربست -

.توش و آدرس دادم دمینگه داشت و من پر نیماش

و  دمیتو راهروها دو يکه چه جور نیا. شدم و به دو خودمو رسوندم به دفترمون ادهیاداره نگه داشت و من با سرعت نور پ يساعت بعد جلو مین

همه صاف سر جاشون  دمیاز در دفتر خودمو پرت کردم تو که د. کنم بماند یهو عذرخوا ستمیبه چند نفر برخورد کردم و مجبور شدم با

 يمثل شاگرد. کردن یبه من نگاه م ییتوجه به اخرا يبعد ورود به جا. من انهیکنن، البته قبل از ورود وحش یگوش م ییبه اخرا ننشستن و دار

:باز کردم و چاپلوسانه گفتم شمویبه در ن دهیجفت دست چسب ره،یسر کالسش حاضر بشه و بخواد از استادش اجازه ورود بگ ریکه د

ن؟یسالم، خوب هست -

!کنه خمیتوب ادیخواست ب یخدا اشتباه کردم حالش خوب نبود، م يوا. سمتم دیزد و چرخ يانگار حالش خوب بود، چون لبخند ییاخرا

. دمینفس راحت کش هی. گفت و رفت يریصبح بخ هید شد و بدم که از کنارم ر حیشد مظلوم کردم و خواستم توض یکه م ییتا جا افمویق
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".نگفت، خدا رو شکر یچیه ــــــــــشیآخ"

شدن  یکردم هر دوشون هوار م یم ریمعموال هر وقت د! دو تا مشکوك بودن نیا. کردن یداشتن با لبخند نگام م دهیو ش کایمل. رفتم تو عیسر

!دو تا نیاز ا نمیا ییاون از لبخند اخرا! دنیخند یعکس داشتن مکردن، اما امروز بر یو داد م غیج یسرم و کل

:کردم و مشکوك گفتم زیر چشمامو

ن؟یخند یو م دیکن ینگام م يجور نیچتونه؟ چرا ا ه؟یچ -

:سرشو کج کرد و لبخند به لب گفت کایمل

.میچون به شدت دوست دار -

!مطمئنا به نفعم نبود یدوست نیا! کاسه س مین ریکاسه اس ز هی. داد ینشونم م ششویباال و ن نداختیهم ابروهاشو برام م دهیش

:نگاشون کردم و گفتم رهیخ رهیخ زیر يکم با چشما هی

.کنم یلهتون م فمیزنم با ک یم ای هیچ هیقض دیگ یاالن م نیهم ای -

و  لهیکوله دستم بود و توش پر وس ای یکلیه فیک شهیچون هم دن،یترس یمن م فیدو تا هم از ک نیا. هیجد دمیدونستن که تهد یم خودشون

.بود یناکار کردنشون کاف يضربه برا هیکرد و  یم نشیسنگ یخرت و پرت که حساب

:گفت يتند دهیش

.شمال يبر دیآخر هفته با گم،یم کیبهت تبر -

.رفت باال ابروهام

!شمال چرا؟! شمال؟ -

.دیگرد یو برم دیر یم لوندیو جل ییبا اخرا. دانتخاب کر تیمامور ياومد و تو رو برا ییچون اخرا -

داره آخه؟ تیاالن حس مامور یک يوا. یرفته نشستم رو صندل وا

:ناله گفتم با

ت؟یکنه ببره مامور ینم دایاز من پ ریکسو غ چیه ییاخرا نیا یعنی -

مشکوك . اخمام رفت تو هم. دشونو مشغول نشون دادنو خو نییبه هم کردن و سرشونو انداختن پا یچشم رینگاه ز هیدو تا موزمار  نیا میدید

:گفتم

ن؟یجا چه خبر بود؟ چرا شما انقدر مشکوک نیمن نبودم ا دیبگ دیزود باش -

:گفتم دیبا تهد. کدوم حرف نزدن چیه

... فیک -

:گفت دهیش هوی

 هیبچه ها تو رو توص يچون تو نبود. کس حاضر نشد بره چیبا خودش ببره، ه ویکیاومد  ییاخرا نیا. بابا فتیک نیبا ا یاَه، توام ما رو کشت -

.هم خوشحال قبول کرد ییکردن، اخرا
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کبود شده از جام بلند شدم و رفتم سمت . آوردن ریگ بیشعورا غر یب. کدومشون نمونه چیه يکه گوش برا دمیکش یم یغیج هیجاش بود  اگه

 هیبدون توجه به بق. زمیآروم تر که شدم برگشتم تو دفتر و نشستم پشت م. شدم یلزد تا خا وارشیبا حرص چند بار لگد به در و د. ییدستشو

.بزنمشون ریدل س هیبودم که دوست داشتم  يانقدر از دستشون کفر. پرونده هام توسرمو کردم 

:سمتم و گفت دیچرخدارشو کش یصندل کایمل

!دهیم فمیک گه،یشماله د هی ؟يبغ کرد يجور نیحاال چرا ا -

:و آروم تر گفت نییسرش و انداخت پا. خودش خفه شد. رگشتم سمتش و نگاش کردمب زیت

بگم؟ يزیچ هی میکش یحاال اگه نم -

.بهتره یساکت بمون یمزخرف بگ يخوا یاگه م -

.گه ینه، مزخرف نم -

.نگاه کردم بهش

؟یدون یتو از کجا م -

:باز کرد و گفت ششوین

.گهیخب د -

:گفتم کایبه مل رو

.وبگ -

:سمتم و گفت دیبا ذوق خودشو کش کایمل

.کن که خبرشون کنن نیساعتشو مع. نفر شیشدن ش. آوردم ریراستش برات شاگرد گ -

:به هم فشرده گفتم يشدم و با دندونا زیخ میبا حرص ن. دمیبار رسما ترک نیا گهید

.تیم ماموربر دیکه با ینیب یم ه؟یشلم شوربا کالس گذاشتنم چ نیا يتو ؟يشد وونهید -

.شهیباز م تمیروح. گهیخودتو لوس نکن د. بده لیکالستو تشک تیخب بعد از مامور -

غرش  باینشستم سر جام و سرمو بردم تو پرونده هام و تقر. گرفتم یم يکالسا انرژ نیخودمم با ا. گفت یراست م ویکی نیتر شدم ا آروم

.کردم

.نمیحاال، تا بب -

.خودشون يهم برگشتن سر کارا کایو مل دهیش .موقوف يادیحرف ز یعنی نیا

****

لخ لخ . که چقدر خسته شده بودم يوا. چمدونمو گرفتم و رفتم تو خونه. راننده اداره تشکر کردم لوندیجل ياز آقا. به خونه دمیو کوفته رس خسته

.رفع شد میخستگ کم هی. دوش آب گرم گرفتم هیرفتم تو حموم و  اوردهیلباسامو درن. کنان رفتم تو اتاقم

به خاطر قانون  تمونیمامور نیا. میشه که خودمون انتخاب کن ینباشه، اما در هر حال کاره، نم يکه زور یرو دوست داشتم به شرط تایمامور
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 یبرم ایت اجازه سکونت نداش یافغان چیه گهیکشور د يها هیاز ناح يسر هیتو . وضع کرده بودن رانیا میمق يها یافغان يبود که برا يدیجد

که بتونن اجازه اقامت تو کشور مورد نظرشونو  میکرد یماهام بهشون کمک م. خواست یکه دلشون م يا گهید يهر جا ایکشورشون و  هگشتن ب

به دست آوردن و هم  رانیمدت تو ا نیا يکه تو ییزایکه بتونن پول و چ میکرد یبهشون کمک م. راحت تر برگردن کشور خودشون ای رنیبگ

.هم داشتن یکرده بودن و کار و بار درست و حساب یجا زندگ نیسال ها بود که ا اشونیبعض. بود فرستادنشون یسختکار . ودشون ببرنبا خ

که کجا مهاجرت  نیچقدر سر ا. نامزد داشت که هنوز تو افغانستان بود هی. و هشت ساله ستیو هفت، ب ستیب یپسر افغان هی. کاظم افتادم ادی

 میبر میخوا یآخرشم گفت م. رو دوست نداره، فالن جا دوست نداره، فالن کشور رو دوست نداره رانیگفت نامزدم ا یم یه. میکنه بحث کرد

!دهیکارمون به کجاها کش ینیب یم ایخدا. دادن یو اقامت م زایو ایرانیراحت تر از ا نایا هب. آلمان

خنک تر و قابل خوردن  ییمنتظر موندم تا چا. و رو مبل ولو شدم ختمیر ییدم چاخو يفنجون برا هی. درست کردم ییرو به برق زدم و چا يکتر

.رمیکردم با آزاد کردن ذهنم آروم بگ یسع. که خسته بودم، اما آرامش نداشتم نیبا ا. چشمامو بستم یاز خستگ. بشه

اگه مطمئن . بود کینزد یلیصدا خ. و برم نگاه کردمصاف رو مبل نشستم و به دور . باعث شد چشمامو باز کنم کیو نزد میمال یقیموس هی يصدا

!ادیخونه م نیکردم صدا از تو هم ینبودم تنهام، حتما فکر م

شبگرد تو کوچه داره  هیوقت شب  نیا یعنی. ومدیم رونیاز ب. کردم و دنبال صدا رفتم زیگوشامو ت. گذاشتم و از جام بلند شدم زیرو م فنجونو

!زدن ینبود که معموال شبگردا م یتنبک و دهل يصدا نیا یزنه؟ ول یآهنگ م

بود و منم که کور،  کیهوا تار. رونیژاکت برداشتم تنم کردم و دوباره در رو باز کردم و رفتم ب هیرفتم . تو خونه دیچیتراسو باز کردم باد پ درِ

. ناخودآگاه رفتم سمتش. نمیدم تا بتونم بهتر ببکر زیچشمامو ر. داده بود و حس کردم هیتک یکه خم شده، به تراس بغل ينفر هی هیسا یول

!هیبد درد يکور

.کنه یکه حرکت م دمید یم يفقط هاله ا ینکیع یو ب یکیتو اون تار. بود برگشت سمتم یکه رو تراس بغل یاون آدم. متوقف شد صدا

.سالم -

:گردنمو خاروندم و آروم گفتم. منه اما احساس کردم صورتش سمت گه،یکس د ایدونستم با منه  ینم. ستادمیصاف ا عیسر

.سالم -

:آروم گفتم. ومدیپسره م نیفکر کنم صدا از هم. نداشتم بزنم یحرف گهید

ن؟یداد یساز م يشما صدا -

دن؟یهاله هم شد د. نمیتونم حرکاتشو درست بب یاَه چقدر بده که نم. قدم رفتم عقب هیو  دمیکه ترس يجور دیخند هوی

.زدم یم یداشتم ساز دهن. آره من بودم ؟یچ یعنی ن،یداد یساز م يصدا -

:زده گفتم ذوق

.شم یخب بزن، من مزاحم نم -

وا ساز زدن کجاش خنده داره؟. کرد يبلند يخنده  هیپسره . شدم به هاله رهیرو تراسم نشستم و خ یرفتم رو صندل تند

انقدر تو حس آهنگ غرق شده بودم . زد یقشنگ م یلیبود، اما خ یدونم آهنگش چ ینم. حرف شروع کرد به ساز زدن یکه تموم شد ب خندش
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.بود دهیهماهنگ شده بود و به آرامش رس شیقیبدنم با موس يانگار تک تک سلوال. چشمامو بستم و دلم آروم گرفت اریاخت یکه ب

:با لبخند گفتم. که تموم شد چشمامو باز کردم آهنگ

.ممنونم. قشنگ بود یلیخ -

.کنم یخواهش م -

:تراس خونم بود و دستشو جلو آورد و گفت کیکه نزد یاومد سمت لبه تراس پسره

.سرمستم اریمن کوه -

...سرمست شد دلم . گوگوش و ماهان افتادم یآکادم ادی

:دادم گفتم یخودمو جمع کردم و از جام بلند شدم و همون جور که باهاش دست م عیسر

.آزاد هستم نیخوش بختم، منم آرش -

جا؟ نیا نیتازه اومد. منم خوش بختم -

.شهیم یپنج ماه هیفکر کنم . هان؟ نه -

.بودمتون دهیقبل ند يچون تا هفته ! ؟يجد -

شناسمت  یمن چه م. وقتا مسافرتم شتریعمرا بهت بگم ب. ننیهمه منو بب ستیقرار ن ؟یخب که چ". به هاله انداختم هینگاه عاقل اندر سف هی

"؟يو دزد بود میاومد

:دورم و گفتم دمیچیژاکتمو پ. سردم شده بود. آهان اکتفا کردم هیگفتن  به

.شب خوش. من برم، با اجازه. بازم ممنونم بابت ساز زدن قشنگتون -

.آروم بودم دمیرو تختم دراز کش یوقت. رو به اون رو شده بود نیاز ا میروح. اومدم تو خونه ستادمیوا گهید. گفت ریشب بخ هی

****

.خوام استراحت کنم یم لمیامروز رو تعط هیبابا زوده،  -

.دیچیپ یتو گوش کایمل يصدا

.برگردن تیهفته س معطلن خانم از مامور هیملت  ؟یکالساتو شروع کن يخوا یم یپس ک ،يکرد خودیب -

:و گفتمکردم  یاوف هی. من ول بکن نبود ينداشت تا شاگردا رو نفرسته خونه  دهیفا کایکردن با مل بحث

؟یدون یخودت که م. ارنایب لمیوسا. جا باشن نیباشه بگو ساعت چهار ا. اوف -

:تند گفت کایمل

.راحت التیآره آره، بهشون گفتم، خ -

. تههفته نبودم همه جا رو خاك گرف هی. برسم میامروز رو بهتره به خونه و زندگ هی. قطع کردم و از جام بلند شدم ویو بعد گوش میکم حرف زد هی

 يزیاز تم. به کل خونه انداختم ینگاه هی. ظهر کارم تموم شد يکاینزد. دمیکل خونه رو ساب یشوهردار وسواس يدست به کار شدم و مثل زنا
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و ساعت  دمیکم خواب هیبعد ناهار . دوش گرفتم هیو خودمم رفتم  ارنیناهار، برام غذا ب يزنگ زدم برا. دنشیخودم حظ کردم از د. زد یم رقب

.کالس آماده بشم يشدم که برا داریه بس

 کایو مل دهیش يالیهمه اشون دوستا و فام. کنه یاومد که بچه ها رو هم معرف دهیقبل همه ش. دنیرس یکی یکیربع به چهار بود که شاگردا  هی

از  يتنبل و کند بود هنوز هم با هر سر یلیخ دهیکه ش ییگرفته بود، اما از اون جا ادیکامل  کایمل. قبل تو کالسم بودن يایخودشون سر. بودن

.ومدیم کالسام

:بلند گفتم. خوبه همشون کمربند رو آورده بودن. بهشون کردم ینگاه هی. بچه ها آشنا شدم با

.دیریرو بهتر بگ تمیر شهیکمربندتون باعث م يچون صدا ن،یخوشحالم که همتون کمربند آورد -

:گفتم دهیبه ش رو

؟يرو بذار آهنگ شهیجان م دهیش -

 یمرب هیخودم از . دمیرقص یده سال بود که م. داد یم هیبهم روح دنیواقعا رقص. شد جانیاومد وجودم پرِ شور و ه یبلند آهنگ عرب يصدا یوقت

.خوب بشه یلیباعث شده بود که رقصم خ ادمیز نیبودم و عالقه و تمر دهیخوب آموزش د یلیخ

.و ذوق رو به مرگ بودم جانیاز ه دمید یرقص شاگردامو م یجلسه آخر وقت. کالس گذاشتم دهیو ش کایمل هیدفعه هم با توص نیاول

.دمیم ادتونیجلسه اول لرزوندن رو  يخب برا -

ساعت رقص کالسو تموم  هیبعد . خودشونو تکون بدن ومدیزورشون م امیگرفتن و بعض یم ادیخوب  یلیخ ایبعض. نیساعت تموم رقص و تمر هی

.بودن یهمه خوششون اومده بود و راض. خاموش کردم ضبط رو. کردم

.نیآهنگ برقص تمیبا ر نیگرفت ادیکه  یبا همون حرکات دیتون یم گهیدو جلسه د. دیکن نیکارتون خوب بود، تو خونه هم تمر -

.میکم حرف زد هیو  میخورد ییو چا مینشست دهیکردن بچه ها با ش یبعد از راه. خوشحال شدن همه

****

.ممنونم ؟یرد کن یبرام مرخص شه،یاداره م امیمن امروز نم. رمیم یدارم م ؟يشنو یصدامو نم. ستمینه خوب ن. سالم ده،یو شال -

جو زده شدم و پنجره اتاقمو باز گذاشتم و  شبیها د وونهیمثل د. ومدیصدام به زور درم. قطع کرده نکرده شروع کردم به سرفه کردن ویگوش

 يدستمال کاغذ يبودم و نصف بسته  دهیلباس رو هم پوش یکل. خورده بودم يبد يسرما. رمیم یدارم م یبدن درد و کوفتگحاال هم از . دمیخواب

. رفتم دکتر یم دیبا. دمیبلند شدم و لباس پوش. رمیم یدارم م دمید يعصر. بودمش قرمز شده بود دهیدماغم بس که کش. کرده بودم فرو مصر

.ومدیمزد حالم جا  یدو تا آمپول م

. تو اتاق دکتر بود ضیمر. نوبت گرفتم و منتظر شدم یاز منش. راه رفتنم نداشتم يآژانس گرفتم، نا. اون ورتر بود ابونیخ هی یدکتر عموم هی

و شروع کرد به خوش و بش کردن  یرفت سمت منش میمستق. پسر جوون وارد شد هیکردم که در باز شد و  یپاك م موینیداشتم با دستمال ب

رون؟یب ادیم ضهیمر نیا یاَه ک. زدن یرو نداشتم چقدر ور م نایا صاباع. هاشبا

 ضهینشده بود که مر قهیدو دق. شدم به در اتاق دکتر رهیتوجه بهش خ یب. از من نشست یکم با خنده اومد و به فاصله دو تا صندل هیبعد  پسره

.شده بودم زیخ مین بایخودم تقراسممو بگه، هر چند  هیمنتظر شدم که منش. رونیباالخره اومد ب
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.آزاد -یمنش

 هی. پسره هم از جاش بلند شد. با دست به در اتاق دکتر اشاره کرد دیبود و زحمت کش نییسرش پا یمنش. از جام بلند شدم که برم تو اتاق تند

 رگشتمب! دنبالم ادیواقعا داره م نینه ا دمیجلو د رفتم گهیقدم د هی. کنم یاشتباه م دیگفتم شا. ادیداره م نمیا دمیقدم رفتم سمت در اتاق که د

:سمتش و با اخم گفتم

؟يچته دنبال من راه افتاد -

.بود ختهیاعصابم به هم ر. گمیم یدارم چ دمیفهم یخوب نبود و نم حالم

:ابروشو داد باال و گفت هی پسره

.تو مطب رمیندارم، دارم م يمن با شما کار د،یکن یخانم اشتباه م -

:کردم و گفتم ماخ

؟يمنو صدا کرد؟ تو چرا راه افتاد یمنش يدیکجا؟ نشن -

:با تعجب گفت پسره

.منو صدا کرد یمنش ؟يحواس پرتم شد یضیمر. گم ینم یچیه یه -

:گفتم زیآم ریشد و تحق شتریب اخمم

ن؟یتا حاال شما آزاد شد یاز ک -

.اومدم ایبه دن یاز وقت -

:گفتم غیبا ج. پسره رو روانم بود نیا گهید

.هیزیخوب چ تمیشخص ؟یکن یمنو مسخره م -

:متعجب گفت پسره

.گفتم يدارم بکنم؟ جد يخانم من چه مسخره ا -

:گفتم یعصبان

.پس من غضنفرم ،ياگه تو آزاد -

:لبخند زد و گفت پسره

؟يغضنفر. دونم ینم -

:گفتم غیپسره و با ج يبه بازو دمیگندمو بلند کردم و محکم کوب فیرص کبا ح. رفتار کنم یتونستم درست و منطق یحالم بد بود که نم انقدر

.نفهم. تو رو ندارم يایمن اعصاب خوشمزگ. خجالت بکش تیشخص یپسره ب -

:و تو همون حال گفت رهیبگ مویضربات متوال يبازوشو آورد جلو که جلو پسره

.کنم ینم تیبه خدا اذ -

:د شد و اومد خودشو انداخت وسط و گفتکار ما باال گرفته بلن دیکه د یمنش
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مشکل کجاس؟. دیکنم آروم باش یخانم خواهش م -

:اخم و حرص پسره رو نشون دادم و گفتم با

آزاد؟ دیمگه شما نگفت. کنن یتو مطب دکترم ول نم گهید. کشه یخجالت نم کهیمرت نیا -

!ووننیهمه د ضاشیگرفته تا مر یاز منش! جام مطب بود من اومدم؟ نیا. دهخن ریزد ز هوی. زنه یم جیکه گ نمیاَه ا. کم نگام کرد هی دختره

:و بعد گفت دیکم خند هی

.دمیحاال فهم -

:کرد سمت پسره و گفت رو

.دکتر شیشن، بعد تو برو پ تیزیببرن تو و و فیمنتظر باش تا خانم آزاد تشر رونیآزاد تو ب -

:دختره و گفتم يزدم رو شونه ! نه؟ک یآزاد آزاد م یچرا ه نیا. نگاشون کردم جیگ

؟یگیآزاد م یچرا ه -

:اشاره به پسره کرد و گفت هی یمنش

.دیگفتم خانم آزاد ببخش یم دیمن با. نیاشتباه کرد نمیهم يبرا تون،یلیآقا اسمشون آزاده، شما هم فام نیا -

.کنن تیانقدر اذ ضویمن مر مومدیخدا رو خوش ن. نگاش کردم که از ده تا فحش بدتر بود نیهمچ

 نیهمچ یعوض. برام زد یدادم منش رونیدکتر جونم لطف کرد و دو تا آمپول نوشت برام که اومدم ب. حرص برگشتم رفتم سمت در اتاق دکتر با

.دردم گرفت یلیخ! خواست بزنه یآمپول زد انگار به گاو م

 کیهوا هم داشت تار. ومدینم ریگ نیاما المصب ماش رم،یبگ نیکه ماش بونایکنار خ ستادمیا. رونیجام بلند شدم و لنگ زنون از مطب اومدم ب از

 هیسرمو بلند کردم و . ستادیاومد جلوم ا نیماش هی. کاپشنم و خودمو جمع کردم بیدستامو چپوندم تو ج. خدا سردم بود شهیمنم که هم. شد یم

. هم دنبالم اومد نهیماش. کم رفتم جلوتر هیرومو کردم اون سمت و  .ضمیفهمن مر یشعورا نم یب. بود یمشک يآزارا هی. بهش انداختم ینگاه

داشتم خودمو آماده . شدم یم وونهیبودم د ضیمر یمعموال وقت. نشیبه جون ماش فتمیبزنه با لگد ب يزر هیمنتظر بودم  یعنی. نییداد پا ششویش

!کنه یکه صدام م هیک نمیمتعجب سر خم کردم بب اسمم دنیکه با شن ادیخوشگلش کنم حالش جا ب نیلگد و حواله ماش کردم یم

.دیخانم آزاد، لطفا سوار ش -

".شمیجون عمت سوار م. سوار شو گهیم! خوشحالم هست یچ! س هیکه همون پسره مطب نیاَه ا"

:محترمانه که با رفتار قبلم کامال فرق داشت گفتم یلیخ

.رمیگ یم نینه ممنون، ماش -

.ستیخورش خوب ن نیجا هم ماش نیا ست،یشما هم حالتون خوب ن. نیکه تو مطب بهم زد ییجبران کتکا يپا دیبذار نویا د،یتعارف نکن -

خواد بدزدتم،  یفوقش م. کالس مالس شدم الیخ یب. رمیبگ نیتونستم ماش یجا نم نیگفت ا یراست م. نگاه کردم ابونیکم فکر کردم و به خ هی

.گهید ارمیمنم حالشو جا م

.کنه یبا لبخند نگام م دمیبرگشتم د. جلو رو باز کردم نشستم در کیش یلیخ
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.یمرس... ام  -

:و گفت دیخند

.کنم یخواهش م -

.نبود يپسره عدد. برام مهم نبود یبشم، ول نشیکرد بعد اون ناز کردن انقدر راحت سوار ماش ینم فکر

بشم که به  ادهیکردم و اومدم پ يتشکر هی. صاف رسوندم دم در خونهبرد . آدرس خونه رو بهش دادم کیش یلیآدرس خواست منم خ. افتاد راه

.حرف اومد

.خانم آزاد -

:زد و گفت يلبخند هی. سمتش و منتظر نگاش کردم برگشتم

 با هم دوست دیباش لیخواستم اگه ما یم. خوشم اومد یلیراستش ازتون خ. که ازتون خوردم هیبه خاطر کتکا دیدونم چرا، شا یراستش نم -

.میبش

 افشمیق. فشن بود یتا قسمت یموهاش کم. بود پیبود، خوش ت يپسر امروز هی. نگاش کردم قیدق. تمیدر رو ول کردم و صاف نش رهیدستگ

.خوبه شمیبود که وضع مال دایپ ختشیاز سر و ر. تو چشم بود پشیت شتریخوب بود، ب

 ".آشغال برو گم شو ؟يخودت فکر کرد شیپ یچ یعوض یه": م سرش و بگمو بکش غیج شنهادیپ هیکه با . نبودم يچشم و گوش بسته ا دختر

پسر رو جلب  هیکنن که نظر  یاون موقع که همه دخترا فکر و ذکرشون پسره و همه کار م. بود میدوست پسرم تو پونزده سالگ نیفکر کنم اول

.رفتم ینمسر کوچمونم  يتا سوپر شیبدون شش قلم آرا. اون موقع ها بودمچقدر خنگ . کنن

.اخالقش چه طوره دید دیبا. که بد نبود شیظاهر پیت. کردم یم ییشد که به شدت احساس تنها یچند وقتم م. وقت بود که تنها بودم یلیخ

خواستم زودتر برم تو  یم. االن حس اون کارم نداشتم یکردم، ول یکم ناز و نوز م هی يدر حالت عاد. کردم یبودم و مدام فس فس م ضیمر

آزادم به چشمم خوب . گفتم نه یو م ومدیبدم م ایگفتم آره  یو م ومدیخوشم م یاز کس ایبودم  یهم آدم رک یاز طرف. بخوابم رمینه و بگخو

.اومده بود

:گفتم دنیکش شیباال انداختم و بدون عشوه و ناز و با دست پس زدن و با پا پ يا شونه

.باشه -

قبول کردم،  یو راحت و بدون چونه زن کیش یلیخ دیکه د یاصرار وقت يخودشو آماده کرده بود برا. برگشته بود کامل سمتم. تعجب کرد اولش

:درآورد و گفت شویو گوش دیخوشحال خند

؟يشمارتو بد شهیم -

:دستشو به سمتم دراز کرد و گفت. انداخت سیو برام م شیگفتم و زد تو گوش شمارمو

.هستم يمن آزاد خسرو -

:ذاشتم و گفتمتو دستش گ دستمو

.آزاد هستم نیمنم آرش -
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:زد و گفت يلبخند

.زنم یبهت زنگ م -

آسانسور به خودم  ي نهیتو آ. رفتم سوار آسانسور شدم. راه افتاد و رفت دمیدر رو بستم د یرفتم تو خونه و وقت. شدم ادهیکردم و پ یخداحافظ

! میدر پ یپ ياز عطسه و سرفه ها ایاومد؟ از چشم و دماغ قرمز شدم من خوشش  یاز چ. پسره مخش تاب داشت نیا شییخدا. نگاه کردم

.که خورده خوشش اومده ییروحم، اما فکر کنم حرف راستو خودش گفته، از کتکا یب يو لبا دهیپر نگاز ر دمیشا

.شدم و رفتم تو خونه الشیخ یب

****

.زد نگاه کرد یام که برق مبود و با خنده به چشم ستادهیکنارم ا کایمل. حقوقمو شمردم خوشحال

 یبه پوال نگاه م يکنه، دار یبه گل مورد عالقش نگاه م اقیکه با اشت يزنبور هیمثل  ؟یهست یختیچه ر یاگه بدون. يبامزه شد یلیخ نیآرش -

.یکن

:باز کردم و گفتم شموین

.بهم دادن تیمامور يکه برا هیقیبه خاطر تشو ست،یعالقه به خاطر حقوقم ن نیا -

:گرد گفت يسمتم و با چشما دیپر عیسر کایلم

!چرا؟! ؟یقیتشو -

:شد براش در آوردم و گفتم یکه م ییو تا جا زبونم

.دادن یقیو من بچه خوبه بودم و رفتم بهم تشو دیکدومتون نرفت چیچون ه. دلت بسوزه -

:نازك کرد و گفت یپشت چشم کایمل

؟یبکن یطباهاش چه غل يخوا یحاال م. کوفتت بشه یاله -

:که دلش آب بشه گفتم يباز کردم و ابرو انداختم باال و جور شموین

.کم حال کنم هیخوام باهاش برم اسپا  یم -

:حسرت گفت با

؟ییتنها. يریبم -

.کم دلم براش سوخت هی

.ایتو هم ب يخوا یخب اگه م -

:باال و گفت دیذوق پر با

.امیبگم ب انیپس من برم به شا. آخ جون -

 یدختره هم شورشو درآورده بود، آب م نیاَه ا. زدم تو کمرش یشدم با لگد م یپا م میاگه اداره نبود. گفت و زود تلفنشو برداشت و رفت ونیا

الو و  پیوقت بود با هم دوست بودن و تر یلیبود و خ یپسر خوب انیدرسته شا! ل؟یآخه آدم انقدر دوست پسر ذل. داد یخبر م انیخورد به شا
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.اما خب نا،یو ا واجازد

.جونم آزاده يا. زنگ خورد لمیدادم که موبا یتو دلم بهشون فحش م داشتم

.کمیسالم عل -

؟یخانم یخوب. زمیسالم عز -

گفت زنگ زده بهم خبر بده با . دیخند یکنم کل یخوام برم پولو هاپول یگرفتم م یقیکم باهاش حرف زدم و بهش گفتم تشو هی. باز شد شمین

.وقت نتونست جواب تلفنشو بده نگرانش نشم هیشمال، اگه  رهیدوستان م خانواده و

 تیکه اولو یهم باشه، به شرط هیبا من با بق یتونه تو دوره دوست یکرده بودم که م یاز اولم با آزاد ط. راحت بودم یلیکل من تو روابطم خ در

 نیهم يبرا. کردم عیبدم بهشون فقط خودمو ضا ریگ يخود یان، اگه ب و دله زیه یلیدونستم پسرا خ یم. بود نیکال مدلم ا. اولش من باشم

کم  هیاولش . ياول جواب منو بد یکه هست یهر کس شیپ دیزنم با یبهت زنگ م یباش، اما وقت يخوا یهم م هیگفتم با بق یم کیش یلیخ

اد؟یکه خوشش ن هیخب کدوم خر. خوشش اومد یلیبعدش خ یتعجب کرد، ول

. مینیرو بب گهیهم د ییجا هیو  میخونه هامون و از اون جا حاضر ش میقرار شد بعد کار بر. کایکه همزمان شد با اومدن مل قطع کردم ویگوش

.شناخت یم یخوب يجا هی کایمل

ه ستون زده بودم ب نیکه با ماش ياز اون روز. برم ادهیتونستم پ یشده بود و نم رمید. جمع کردم لمویو سرحال رفتم خونه و وسا خوشحال

.شدم نیرو برداشتم و رفتم سوار ماش چییسو عیسر. کردم یازش استفاده م دیبود، با یاالن مورد اورژانس. دست بهش نزده بودم گهید نگیپارک

ه از ک ینیرفتم که باعث شده بود هر ماش یتا م ستیاولش با سرعت ب. رونیروشن کردم و از خونه اومدم ب نویماش انیگو... ، بسم ا... ا بسم

کردم و به آسه رفتنم  یط یالیخ یب یچند تا فحشم خوردم، ول هیفکر کنم . بره رهیبوق ممتد برام بکشه و بعد ازم سبقت بگ هیشد  یکنارم رد م

 یلیخبرام . انقدر بهم برخورد که حد نداشت یگیمنو م. از کنارم رد شد و رفت یرنو با سرعت چ هی دمیجاده شده بودم که د خیم. دادم ادامه

 گمیحاال م. رفتم سر قرار یکردم و فشنگ شتریپامو گذاشتم رو گاز و سرعتمو ب. برخورده بود رتمیبه رگ غ. رنو جا بمونم هیافت داشت از 

.تند بود یلیتا برونم، نه با همون شصت تا رفتم که به نظر خودم خ ستینه که با سرعت صد و ب یفشنگ

:و گفت دیکش یسوت دنمیبا د کایمل. شدم ادهیپ نیسر قرار و از ماش دمیرس

.نیدرآورد نگیاز پارک نتونویماش نیباالخره ا ولیا -

:زدم و گفتم يلبخند

.کنم لکــــسیخوام برم ر یم. طاقتم یکه ب فتیخفه، راه ب -

من  يمخصوصا برا. هیفوق العاده ا زیچ یلیماساژت بده و بهت برسه، خ یکی ینیکه بش نیا. که چقدر حال داد يوا. باال میو خنده رفت یشوخ با

.فتهیکنم و چشمام از آرامش رو هم ب لکسیشد ر یکلمه باعث م نیخوام ماساژت بدم، هم یبگه م یکیبود  یکاف. که عشق ماساژ بودم

 میسه ساعت اومد و بعد میداد تیکور کردن و گذاشتن چند تا ماسک مختلف رو صورتمون باالخره رضا يو پد کوریماساژ توپ و مان هیاز  بعد

.کردم پوستم نرم و دو سه درجه روشن تر شده یخودم حس م. رونیب

اون ورتر نگه  ابونیدو تا خ. شدم و راه افتادم نیمنم تنها رفتم سوار ماش. دنبالش ادیموند که ب انینفله منتظر شا. کردم یخداحافظ کایدر با مل دم
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خم شدم رو . مبرنداشت فمویافتاد ک ادمیخواستم در رو ببندم . شدم ادهیپ نیاز ماش. بود ینییپاسر  ابونیخ. کردم یم دیخر ياز سوپر دیداشتم با

 يصدا هیو گرفتم اومدم برگردم عقب که  فیدست دراز کردم ک. کم باز کرده بودم هیدر رو . بردارم فمویبغل ک یجلو که از رو صندل یصندل

.دمیگوش خراش شن

رد شده بود و رفته  نیاتوبوس از کنار ماش هی. ستادمیاومدم و صاف ا رونیب نیاز ماش. ور اون ور کردم نیبه ا ینگاه هیتعجب تو همون حالت  با

 نهیب یمگه کوره نم یمنه؟ ول ينکنه برا ستاده؟یپس چرا ا ست،ین ستگاهیجا که ا نیا دمینگاه کردم د یهر چ. بود ستادهیکم جلوتر ا هیبود 

!شم؟ یدارم سوار نم نیماش

هر . شد یم ادهیبود که راننده اش داشت پ سهیچشمم هنوز به اتوبو. برسم دمیدست دراز کردم در رو ببندم برم به خر. اتوبوس شدم الیخ یب

!باز موند یدر دهنم مثل چ دنیدر کجاس که با د نمیبرگشتم بب! نکردم داشیکنم ببندمش پ دایدستمو تو هوا چرخوندم که در رو پ یچ

!نیو بغل کاپوت ماش ریچفت شه، از اون ور چفت شده بود به گل گ يور نیکه ا نیا ينازم به جا نیشگل ماشبدبخت و خو در

 گهید. بود ول شد بیفکر کنم چون تو ش. باز شد نتونیدر ماش هویرفتم  یمن داشتم راه خودمو م. من نبود ریاما تقص د،یخانم واقعا ببخش -

.رمیبودم و نتونستم ترمز بگ کینزد یلیخ

 رونیب یمن ه. قشنگم قر شد رفت نیماش. بغض کردم! درمو اتوبوس برد. راننده اتوبوس بود. زد یکه حرف م يدهن باز برگشتم سمت مرد با

!شد االن یختیچه ر نینبردمش نو بمونه بب

:بلند گفتم یعصب

.اپن شد رفت نمیکار کنم؟ ماش یدر چ یحاال من ب يدرمو برد ؟یچ یعنیآقا  -

مسابقات  يصحنه  نیتر جیکردن انگار به مه ینگاه م نیفضوال که همچ نینداشتم مخصوصا ا ویک چیاعصاب ه. ورمون جمع شده بودند ملت

.نکنم بزنم همه رو از دم لت و پاره کنم یکردم خودمو آروم کنم تا قاط یم یهمش سع. چشم دوختن یرانندگ

. بهش نداشتم یکرد با حرفاش آرومم کنه، اما من توجه یم یکردم؟ راننده مدام سع یمکار  یچ یدر چپ ک نیماش نیمن با ا يجور نیا حاال

تو فکر بودم که . زدم تا به دادم برسه یبهش م یزنگ هیاگه بود . آزاد هم خبرش رفته بود شمال. رمیبه سر بگ یکردم چه گل یداشتم فکر م

.ن رو مخ بودکردن و وز وزشو یملتم مدام زر زر م. بشم یک دامندست به 

شده؟ یآقا چ د؟ید یاجازه م دیبخش د،یببخش -

!کار و فضول بودن آخه یملت چقدر ب. کرد یپسر جوون و قد بلند اومده بود و از رانند سوال م هی

.کار کنم یچ دیدونه با یحتما م انیشا. انیتا ب انیو شا کایبهتره زنگ بزنم به مل. کردم ینگاه م نمیبه در ماش مات

.میکن یبه ما خودمون هماهنگ م نیبد متونویفقط کارت ب د،ییآقا شما بفرما -پسره

.رفت یبده گفت و داشت م رتیخدا خ هیو  ارویدرآورد و شمارشم داد به  مشویکارت ب عیراننده سر. برگشتم سمتشون عیسر

.هکه در نر رمیراننده رو بگ يخودشو پسر خاله کرده؟ اومدم جلو گهید هینره غول ک نیا

آقا کجا؟ یه -

:با حرص نگاش کردم و گفتم. و نذاشت دنبال راننده برم ستادیجلوم ا پسره
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.نمیبرو کنار بب -

:خونسرد گفت پسره

.بذار بره، مسافر داره. داده مشویکارت ب -

:گفتم یعصب

.داره که داره، درمو برد -

:با اخم گفتم. جمع کرد دهنشو عیبا حرص بهش چشم غره رفتم که سر. خنده ریپق زد ز پسره

؟یمردم یوص لیوسط؟ وک نیبه شما گفته خودتونو بنداز یاصال ک -

:بهم کرد و گفت ینگاه هی

؟يکمک بخوا تییفکر کردم تو عالم آشنا -

باشمش؟ با  دهید ییجا ینکنه تو مهمون! باشم دهید ییپسره رو جا نیا ومدینم ادمی "!ت؟ییکدوم آشنا". نگاش کردم قیخوردم و دق یتکون

:گفتم دیترد

دمت؟ید یتو مهمون -

.یباش دهیکنم اون جا منو د یفکر نم یول دمت،ید یاول تو مهمون يدفعه  -

.کردم اخم

؟یتو کدوم مهمون -

.ییاخرا يآقا یمهمون -

! ومدینم ادمیاما انقدر محو بود که رو حوالش کردم،  یینجات خودم اخرا يکه برا میدیپسر قد بلند د هیاز  يهاله محو هی. مغزم فشار آوردم به

.پسره خودش به حرف اومد

نه؟ ،ینشناخت -

.سر گفتم نه با

.خانم آزاد یکم حواس -

!دونست؟ یاز کجا م مویلیفام. دراومد چشمام

 هیسا...  یساز دهن... سترا. اومد ادمی هوی. زد یبا سوت آهنگ م ،یلباشو جمع کرد و شروع کرد به سوت زدن، اما نه معمول. نگاش کردم یسوال

...پسر  هی ي

:بهت انگشتمو به سمتش گرفتم و گفتم با

!؟ياریتو کوه -

:زد و گفت يلبخند

اومد؟ ادتیخانم، باالخره  نیبله آرش -
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.بود که کمکم کنه ذوق زده شدم یکی يدر یب تیوضع نیکه تو ا نیا. محو خوشحال شدم يآشنا هی دنیاز د هویدونم چرا، اما  ینم

:به بازوش و با خنده گفتم دمیحواس با کف دست کوب یب

؟یخره چرا زودتر نگفت -

.زنم یکنارم و باهاش حرف م ستادهیا انیشا ای کایکه انگار مل نیهمچ. شدم یمیگند زدم، زرت صم دمیبه خودم اومدم فهم هوی

:ناراحت گفتم. بق کردم میور هیدر  دنیدوباره با د. مآروم گفت دیببخش هیباز کردم و  شمویمنم شرمنده ن. خنده ریپق زد ز اریکوه

کار کنم؟ یحاال چ -

.میکن یدرستش م -

که  ییآدرس جا. دمیشن یحرفاشو م. یکیدرآورد و زنگ زد به  لشویبعد بلند شد و موبا. بهش انداخت ینگاه هیخم شد و  نویسمت ماش رفت

:ومد سمتم و گفتا. رو داد و گفت منتظره و بعد تلفنو قطع کرد میبود

.میمنتظر بمون دیبا -

؟یچ يبرا -

:کرد و گفت نیبه ماش ياشاره ا هی

.نیدنبال ماش ادیداره گفتم ب رگاهیزنگ زدم به دوستم که تعم. رگاهیبره تعم دیبا. یسوارش بش یتون یکه نم يجور نیا -

کنه  یدزد باشه بخواد تبان ومدیکه نم افشیبه ق. بود پیاسب، خوش تمن پیت ،یمعمول ي افهیقد بلند، چهار شونه، ق هی. نگاش کردم زیکم ر هی

!بدزده نمویماش

:اشاره کرد و گفت نشیبه ماش اریکوه

.میبخور رمیبگ يزیچ هیمن تا من برم  نیتو ماش نیبرو بش. کشه یکم طول م هی ادیتا ب -

.در ول کنم برم یب نمویتونستم ماش یخوشگل بود، اما نم. انداختم نشینگاه به ماش هی

.مونم یجا م نیهم ،ینه مرس -

.هوا سرده ،یکن یم خیخب  -

:کردم و گفتم نیبه ماش ياشاره ا هی

.در نداره نیخب ا -

.گفت یآهان هی

.امیجا تا من ب نیهم نیخب پس بش -

در  نمیسرد، البته اگه ماش يخوردن تو هوا داره قهوه یچه حال. قهوه برگشت وانیکم بعد با دو تا ل هی. درم یب نیو منم نشستم تو ماش رفت

به . کرد کیبه لبش نزد وانشویو آروم ل نیداد به ماش هیخودش تک. حرف ازش گرفتم یب. به طرفم دراز کرد شویکی. داد یحال م شتریداشت ب

.حلقه کردم وانیجفت دستامو دور ل. شدم رهیخ وانیدود ل

؟يخور یچرا نم -
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.کرد یاشاره م وانمیبود، اما سرشو برگردونده بود سمت من و به ل ابونیروش به سمت خ. ه کردمبلند کردم و بهش نگا سرمو

.کنه، گذاشتم سرد شه یدود م -

:گفت دهیبر دهیخنده و همراه با خنده بر ریپق زد ز هویچشماش گرد شد،  اریکوه

گرفته؟ شیکنه؟ مگه آت یدود م -

.شهیدو تا رو حواسم پرت م نیکنم ا یم یقاط شهیهم. دود و بخارم نیبازم من با ا اَه

:خندش که تموم شد گفت. گفتم یچ ستین ادمیمن  یعنیکه  یمنم خودمو زدم به خنگ دیکم خند هی اریکوه

گه؟یمنظورت بخاره د -

:لبخند زد و گفت هی. کردم دییسر تا با

.سرده بخور -

از دهنم جدا  وانویبا همه قدرت ل رونیچشمام از کاسه زد ب. قلپ دادم باال هیچسبوندم و لبمو . کم بوش کردم هی. به سمت دهنم بردم وانویل آروم

.مونده بود تف کردم و شروع کردم به سرفه کردن یتو دهنم باق یکردم و هر چ

:خم شد سمتم و گفت اریکوه

حالت خوبه؟! شده؟ یچ -

حرکت دستم تا ته  نیکردم با ا یم یسع. رونیهنمم باز کردم و زبونمو آوردم بد. راستمو باال آوردم و مثل باد بزن تند تند تکونش دادم دست

.جزغاله شده بودم. حلقم و زبونمو خنک کنم

:با تعجب گفت اریکوه

؟یسوخت -

:چشم غره بهش رفتم و گفتم هیهمون حالت  تو

.ارمیسگ پا سوخته رو درم ينه پس محض خنده دارم ادا -

. حرکتش نگاه کردم نیبا تعجب به ا یتو اون حالت سوختگ. قلپ ازش خورد هیاز دستم گرفت و  وانمویجلو آورد و لداد باال دستشو  ابروهاشو

!خورده يمن قهوه  وانیچه راحت از ل. دهیانگار نه انگاره تازه منو د! لکسهیچه ر! شه ینم شیحال یمهن یپسره دهن نیا

:بهم اشاره کرد و گفت. آورد نییپا وانویهم از قهوه ام خورد و ل گهیقلپ د هی

ه؟یکه خوبه، پس مشکلت چ نیا -

.تعجب نگاش کردم با

!شما سرد چند درجه س؟ تیتو وال -

:لبخند کج زد و گفت هی

.درجه ها نیتو هم -

شو خورده بود، هم قهوه خود. دهیتا ته سر کش دمیکه د رمیبرگشتم که قهوه ام رو ازش بگ. کردم و براش پشت چشم نازك کردم زیر چشممو
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!کنه، خودش که قهوه نخورده تر بود یبفرما اومده بود خوب. هم مال منو

من که دختر بودم . در حال رد شدن بودن ابونیدو تا دختر فشن از عرض خ. بودم ابونیبه خ رهیخ. قهوه شدم و آروم نشستم تو جام الیخ یب

انداخته بودن رو  یرفع کُت يشالشونم که اسقاط برا. رونیشالشون زده بود ب طرف شیبلندشون از ش يموها. خوردمشون یداشتم با چشمام م

.کردم یم شیآرا نیهمچ ییاخرا يزور يایرفتم مهمون یم یکرده بودن که من فقط وقت شیآرا نمیهمچ. بود دایپ حلقشونسرشون، تا 

و  نیداده بود به ماش هیتک نهیکه دست به س اریشمم خورد به کوهچ. نگاه کنم گهید يجا هیرومو برگردوندم که مثال به . نگاه نکنم عیضا اومدم

 يعمد! دنیم اریبه کوه هیچراغ رنگ یبا چشماشون هر چ دمیزدم و برگشتم سمت دخترا د يلبخند مچهین هی. دو تا دختر شده بود نیزوم ا

.دیچرخ نایاهمراه با حرکت  ارمیسر کوه. دنیخند زیر زیرد شدن و ر اریمن و کوه ياومدن از جلو

:با خنده گفتم. گرفت خندم

.برو یبزن یحرف ای يشماره بد يبر يخوا یم -

:زد و گفت يلبخند هی. دخترا اشاره کردم ریبا سر به مس ؟یچ دیسمتم و با ابرو ازم پرس برگشت

 یجور عشوه م نیهم گهیمورد د هی يبرا مطمئنا دو قدم جلوتر. تازه بچه هم بودن. دشونیاز دور د دیفقط با نن،یتریمثل عروسک تو و نایا -

.زنیر

.رفت باال و متعجب بهش نگاه کردم ابروهام

؟يندار يو باهاشون کار ومدهیخوشت ن نیتریتو و يعروسکا نیتو از ا یعنی -

:زد و گفت طونیلبخند ش هی

.ندارم يبچه کار يها یبه بارب. تا عروسک میعروسک دار -

نبودم که با چهار تا حرف و  یهر چند آدم. فکر کنم یاصال هم براش مهم نبود که من در موردش چ. زد یم چه رك همه حرفاشو. گرفت خندم

.قضاوت کنم یدر مورد کس دهیعق

راننده خم . اومد و دو تا پسر جوون توش نشسته بودن نییبغل پا شهیش. پژو اومد و جلومون ترمز کرد هیبعد  قهیپنج دق هی. نگفتم يزیچ گهید

:و گفت شهیمت ششد س

برده؟ یدرتونو ک -

:خم شد و با خنده گفت اریکوه

؟يکرد ریچرا انقدر د ؟يچه طور. ارتشیم یک نهیمهم ا ست،یدرشو برد مهم ن یکه ک نیا -

.ادیهم منتظر اشکان شدم تا ب یکل. بود بابا کیتراف -پسره

.دمبه من کرد که جوابشو دا یسالم هی. شد ادهیباز کرد و پ کمربندشو

کار کنم؟ یخب من در خدمتم، چ -پسره

.کن ستشیراست و ر گهیبوسه، د یدستتو م نیجان قربونت، ماش نیدمت گرم ام - اریکوه

:کرد و گفت نیبه ماش ینگاه هی نیام
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شده؟ یختیر نیا يحاال چه جور -

:کوتاه گفت اریکوه

.الیخ یاتوبوس خورد به درش و بردش، ب -

:سمتم و گفت برگشت

؟يدیرو م چییسو -

درسته . بدم بهش نمویماش چییشناسم که راحت بخوام سو ینم یدرست و حساب ارمیکوه. شناختم یپسره رو که به کل نم نیا. مطمئن نبودم ادیز

.دزدتش یکنه بعدم م یدر نداره، اما خب درشو درست م

:با لبخند آروم گفت. شد دمیمتوجه ترد اریکوه

بدم دستت؟ نمویماش چییسو نتیتا درست شدن ماش يخوا یصال ما. دزدم ینم نتوینترس ماش -

داشت  يزینه خب چ. افتادم نشیماش ادی اد؟یبه چه کارم م. داشت يو فولوکس قورباغه ا میخورد اومد یبه چه دردم م نشیماش چییسو

:و گفت نیرو داد به ام چییسو. با لبخند تشکر کرد. رو گذاشتم تو دستش چییشدم و سو الیخ یب. فولوکس نبود که توام

.کنم یدستت درد نکنه، جبران م -

.دیخوش باش دیبر ه؟یچه حرف نیا -

.بهم خبرشو بده. قربانت. گهید میپس ما بر -

:برگشت سمتم و گفت اریکوه. تکون داد و با هم دست دادن يسر نیام

.رسونمت خونه یبردار م لتویو وسا فیک -

:گفت میکه شد نشیسوار ماش. برداشتم و دنبالش رفتم لمویوسا

.نگران نباش ده،یم لتیسالم تحو نتویماش. هیراحت باشه پسر خوب التیخ نیاز بابت ام -

:زد و گفت یچشمک هیسمتم و  برگشت

 یهر چ يمن نبودم بر ؟یخونه رو بدم بهت راحت باش دیکل يخوا یم. یکه خواست گهید زیهر چ ای. ریمنو بگ نیبرد تو هم ماش نتویاگه ماش -

؟يبردار یخواست

به خونه که . میبه خونه تو سکوت آهنگ گوش کرد دنیضبط رو زد و تا رس. نگفت يزیچ گهید. دمیحرفاش و لحن شوخش بلند خند از

.نگه داشت میدیرس

.بهت بدم نتویشمارتو بده که خبر درست شدن ماش یتون یفقط اگه م. منزل نمیا دییبفرما. میدیخانم رس نیخب آرش -

.شدم و رفتم تو خونه ادهیکردم و پ یتشکر ازش خداحافظ یبعد کل. شیشمارمو گفتم و اونم زد تو گوش آروم

 ****

نگاه به ساعت  هیزدم،  یتو جام غلت. انقدر خوبه که حد نداره. که دوست دارم بخوابم ییتونم تا جا یو م لمهیشنبه ها، چون روز تعط کی عاشق
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 یخوابم نبرد و منم از ب یبعد از رفتنشم از زور خستگ. که حد نداشت میجا بود و انقدر چرت و پرت گفت نیا کایو ملتا ساعت د شبید. انداختم

آدم حس کنه  شهیاتاق باعث م یکیاالنم ساعت سه بعد از ظهره، اما تار. ساعت چهار خوابم برد گهید. کردن خونه زیرو آوردم به تم یخواب

.ان رهیاتاقم کلفت و ت يپرده ها نمیهم يبرا. مطلق بخوابم یکیادت دارم تو تارع. دیخواب شهیهنوزم شبه و م

آروم . خوندن یبا هم م یو فرامرز اصالن وشیدار. روشن کردم و گذاشتمش رو کانال آهنگ ونویزیتلو. رفتم قهوه جوشو زدم. جام بلند شدم از

اومدم  چیدوش گرفتم و حوله پ هی. لباسامو درآوردم و رفتم سمت حمام یکی یکیرفتم تو اتاقمو از همون دم در . لب شعرشو زمزمه کردم ریز

.رونیب

.کردن یبدنم سکوت و سکون و حس م يهمه سلوال. و دوست داشتم يکاریآرامش و ب نیا

. زنگ زد لمیموبا .خشک کردن موهامو يداشتم، نه حوصله  دنیلباس پوش ينه حوصله . نشستم ونیزیتلو يو رفتم جلو ختمیفنجون قهوه ر هی

!چه عجب. آزاد بود. نگاه کردم یبه صفحه گوش

بله؟ -

گرم؟یج يچطور. زمیسالم عز -

؟یبهم زنگ بزن يکرد دایپ یچه عجب باالخره وقت خال ؟يخوبم، تو چطور -

شام با . نمتیخوام بب یم .دلم انقدر برات تنگ شده بود که حد نداشت. ندازهیدلخوره چنگ م یخودم بشم که وقت يقربون گربه کوچولو -

.میهم

.بلند داد زدم. دراومد چشمام

؟یبهم نگفت يزیپس چرا چ ؟یشــــــعور، تو برگشت یب -

:و گفت دیبلند خند آزاد

.زنگ نزدم یگفتم خواب دم،یبابا صبح رس. محبتتم نیا يمرده  -

.شنبه ام رو خراب نکنه کیروز  دهیخوبه شعورش رس. کم آروم شدم هی

.زمیدنبالت، حاضر باش عز امیاعت نه مس -

.و قطع کردم میکم حرف زد هیگفتم و  يباشه ا هی

آزاد تنگ  يدرسته دلم برا. اصال حوصله نداشتم. از جام بلند شدم و رفتم حاضر شم یذره حوله رفتم و آخرم با تنبل هی. دمید ونیزیکم تلو هی

 يخونه . شهیمن نه، االن زوده براش پررو م ينه خونه . میخونه بخور ادیب رهیفتم غذا بگگ یکاش م. رفتن رو نداشتم رونیشده بود، اما حس ب

.گهیروز د هی يمن باشه برا

.سر ساعت نه آزاد زنگ زد. خشک کردم و کم کم حاضر شدم موهامو

جونم؟ -

.منتظرتم نییگربه کوچولو پا -

:لبخند گفتم با
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.امیاالن م -

 یلیسبز خ يکه فقط به خاطر آزاد کرده بودم و لنزا یشیو کفش ستش و آرا فیو ک یعسل يمانتو نیبا ا. انداختم نهیتو آ ینگاه هیرفتن  قبل

.خوب شده بودم

نشستم تو . نیتکون دادم و بهش لبخند زدم و رفتم سمت ماش یدست. در آپارتمان منتظرم بود يآزاد طبق معمول جلو. رونیخونه زدم ب از

 هیشده بودم  ریهم خندم گرفته بود، هم چون غافلگ. شدم سمتش و لباش نشست رو لبام دهیبرگشتم سالم کنم که کش. و در رو بستم نیماش

 دمینرم خودمو کش یلیو خ دمیآزاد کش يبه بازو یدست هیآروم پلک زدم و . شدم یو کم کم داشتم خفه م رمینفس بگ ستمتون ینم ییجورا

:با لبخند گفتم. کنار

!دلت برام تنگ شده بود یلیخ ينه، انگار -

:زد و با لبخند گفت یچشمگ هی

.بود یجات واقعا خال. یلیاز خ شتریب یلیخ -

!بود یجام خال گهیم یتعارفم به من نکرد بعد چاخان هی

:نگاه به من کرد و گفت هیبرگشت . روشن کرد و راه افتاد نویماش

.يشد گریج ،يخوب خوشگل کرد -

:اومدم و گفتم يعشوه ا هیبا لبخند . بدم بهش ریشه گ یکالمشه نم هیاما چه کنم تک اد،یم گفتن بدم گریاز ج چقدر

.بودم گریج -

. مسخره يادا و اصوال نیا يبرا رنیم یم. هیلوس يعشوه ها و حرفا نیاما چه کنم پسرا عقلشون تو هم اد،یجلف بودنا بدم م نیچقدر از ا عوق

.دیبا حرف من آزاد بلند خند! يگربه خودتو ملوس نشون بد و مثل یکه مثل بچه ها حرف بزن نیا

.بر منکرش لعنت -

خدا که واجب  ؟یکن یتو شهر و پشت فرمون م هیچه کار نیبگه آخه ا ستین یکی. سمت خودش دمیآورد و انداخت دور شونمو کش شیپ دست

آروم خودمو . کنه یمنم جون مرگ م شه،یکوفتت م نایهم میریبم میتصادف کن! یسخت ابراز احساسات کن طیشرا نیدر ا يجور نینکرده ا

انقدر دراز  ستیکه ن مونیبابا دست م. نشسته بودم، کج به سمت جلو يور هیرسما . دستش رو دنده ریو گذاشت ز تدستمو گرف. کنار دمیکش

!کنه یم داینمود پ یختیر نیحبتش ام. به هم زده، اما خب آزاد دوست داره ژمویکل پرست! فاصله نیباشه برسه به دنده اونم با ا

و  ختمیعشوه ر یه ینیریخود ش يمنم برا. مثل گربه نازم کرد قایدق د،یدست به سر و گوشم کش یبه رستوران قربون صدقم رفت و ه میبرس تا

 ایمدل نیاز ا يچه جور نیکردم ا یواقعا درك نم. حرکاتم نیکرد از ا یگفتم اونم عشق م یحرف زدم و کلمات و چپک یبچگونه و لوس یه

.گمیدارم م یچ دمیفهم ینم قایوقتا دق یخودمم بعض نم! ادیخوشش م

که  دمید یدخترا رو م. تو چشم بود یلیخ کلیو ه افهیبا اون ق. آزاد کنارم اومد و دستمو تو دستش گرفت. میشد ادهیبه رستوران و پ میدیرس

دخترام که کم و . دارم هیزد بچه ما یهم داد م یمارك دارش بود که از چند فرسخ يباسابه خاطر ل شتریالبته ب. کردن یبهش نگاه م يچه جور

.عشق پول شیب
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 يهر کار. بود یشب خوب. میقشنگ غذا خورد یلیخ يفضا هیتو . کرد تو رستوران میدستشو انداخت دور کمرم و راه. يبه در ورود میدیرس

 یهر چ. کارا کردن یکه اون جا چ ومدیگفتم مقور ن یهر چ. یخوب بوده و جام خال نگفت، فقط گفت یچیکنه ه فیکردم که از سفرش تعر

.کرده به من چه يهر کار. شدم الشیخ یآخرشم ب. بوده یخانوادگ هیگفتم گفت دور هم

کمم بهم . م اومده بودخوش یلینبوده، منم ازش خ يتا حاال که پسر بد ییخدا. برگشتم و با لبخند و مهربون نگاش کردم. رسوندم خونه دوازده

.بود یکرد، همه جوره اوک یمحبت نم

.زمیبهم خوش گذشت، دستت درد نکنه عز یلیآزاد جونم امشب خ -

:تو چشمام نگاه کرد و گفت طونیش

.میما رو بده بر يحاال که بهت خوش گذشت حق و زحمه  -

:بهش اخم کردم و با لبخند گفتم یلوس

؟يدست مزد کرد يبرا کارا رو نیا یعنیبد  يپسره  -

:و گفت دیخند مهربون

.چسبه یم یس حساب گهید زیچ هیمنتها مزد تو . دل خودم کردم يکارا رو برا نیمن، ا زینه عز -

و همه  گهیم یداره چ دمیفهم یم. موهامو بعدم صورتمو نوازش کردم. خمار شده اش رو بهم دوخت و آروم دستش و گذاشت رو موهام يچشما

 یکیدستشو پشت گردنم گذاشته بود و با اون  هی. صیاولش آروم و بعد کم کم پرشور و حر. دمینرم اومد جلو و بوس. هیچ يا براکار نیا ي

.دمیبوس یسفت بغلم کرده بود و با ولع م. داد یدستش بدنمو به خودش فشار م

. که ببوستم دیدوباره سرمو به سمت خودش کش. بود مدهویهنوز چشماش بسته بود و نفسش جا ن. فرصت مناسب ازش فاصله گرفتم هیتو  آروم

:بوس رو لبش نشوندم و با لبخند گفتم هی يتند

.شده ریبرم اداره د دیفردا با. گهیبسه د زمیعز -

 ست؟ینکارا  نیا يمن جا يدر خونه  يجلو نویفکر کنه ماش دیخودش نبا ؟یچ یعنینگاه  نیخب ا. کم بهش برخورده بود هی. نگام کرد دلخور

.نداره تیخوب نهیها بب هیاز همسا یکی. رانهیجا ا نیکنم و ا یم یجا زندگ نیاما من ا ست،یدرسته که حرف مردم برام مهم ن

:جلو بردم و گونه اش رو نوازش کردم و آروم گفتم دستمو

.به وقتش زیهمه چ -

.داد تیشدن معطلم کرد، اما باالخره رضا ادهیپ يبراکم  هی. قبول کرد يزد و مجبور کیلبخند کوچ هی ه،یمنظورم چ دیفهم خودش

. باال ادیبشه بخواد ب مونیوقت پش هیگفتم . انداختم و تا پامو تو ساختمون نذاشتم برنگشتم براش دست تکون بدم دیرفتم سمت در رو کل عیسر

.تم و رفتم باالکه نثارش کردم در رو بس یلبخند قشنگ هیبرگشتم و براش تند تند دست تکون دادم و بعد 

.خوش گذشت یلیبودا، خ یچه شب خوب ــــــــــــشیآخ

****
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 یخسته م یلیخ. نبودم از صبح تا عصر مشغول بودم و وقت سر خاروندن نداشتم لیتر تعط قیبه عبارت دق یعنیکه اداره داشتم و  ییروزا معموال

.داد یکه چقدر حال م يوا. خوابمو ب رمیدوش بگ هیبود که برگردم خونه و  نیعشقم ا يهمه . شدم

 یکنم م یعشق م. ساده و ضرب برقصن يتمایتونن با ر یحاال م. گرفتن ادیتا االن بچه ها چند تا حرکتو خوب . میداشت یکالس رقص عرب روزید

.کنم یم هیبا رقص خودمو تخل میخسته و عصب یوقت. نمشونیب

 یدلم نم. که بابا نباشه یموقع هیخونه، البته  رمیبعد کارم م يعصر گهیگفتم چند روز دبهش . آرشا زنگ زد گفت مامان دلش تنگ شده امروز

...اما خب  اره،یدر نم يباز یوحش شهیهر چند هم. نمشیخواد بب

وم حس شن یروز که صداشو نم هی. شمیم کیدارم بهش نزد یلیخ. نداشتم مییخودم و تنها يوقت برا. چند وقته همش با آزاد سرگرم بودم نیا

 هیخوبه، فقط  زشیهمه چ. ستین بیحس ها عج نیو ا زایچ نیکه اون بهم داره ا یهر چند با اون همه توجه. کنم دلم براش تنگ شده یم

 شیخانوادگ يایتعداد مسافرتا و مهمون یعنیخانواده دوسته،  یلیکه خ نهیمنظورم ا! کم مجهوله هیپسره  نیا. کنه یم تمیکم اذ هیکه  زشهیچ

که با  ییکنم آدما یحسو دارم و فکر م نیندارم ا یخوب يباشه و چون من خودم با خانوادم رابطه  یعیطب دمیدونم شا ینم. ادهیز یلیخ

!بنیعج نیمیصم يادیخانوادشون ز

که دلش کمتر تنگ  نتمیبخواد قبل مسافرتش ب یگفت م. میساعت ناهار رو با هم بود هیناهار اومد دم اداره دنبالم و . امروزم رفته مسافرت آزاد

.بشه

مامان و آرشا، نه  يالبته فقط برا شه،یتنگ م نایمامان ا يدلم برا نمیب یم کیانقدر به خانوادش نزد ویکی یوقت. زنم یسر خونه م هیحتما  فردا

.کهیاون مرت

.رونیاز اداره اومدم ب کایجمع کردم و همراه مل لمویوسا. تموم شد يکار ساعت

درست نشد؟ نتیماش نیآرش -کایمل

.پسره هنوز بهم زنگ نزده نینه بابا، ا -

:زد و گفت ثیلبخند خب هی کایمل

و رفته؟ دهیدزد نتوینکنه ماش گمیم -

رو  رمیمخصوصا که چند شبه م. اوردیحرفاش لجمو درم نیبا ا نمیهم يحساسم برا نمیدونست چقدر به ماش یخودش م. چشم غره بهش رفتم هی

!شده باشه يهاچ بک متوار دیپرا هیترسم واقعا به خاطر  یم. سوال بپرسم، اما چراغ خونش همش خاموشه نمیمورد ماش تراس که ازش در

:اخم گفتم با

.دم خونش رمیبخواد بدزده خودم م رم،ینخ -

:کم فکر کردم و گفتم هی

.شد یچ نمیکجاست و ماش نمیسراغش بب رمیآره دوباره امشب م. دم تراسش -

باز  ششویذوق زده ن کایمل. بود انیشا. میبه خودمون اومد نیبوق ماش يبا صدا. خونه باشه تا من سکته نکردم گهیکردم امشب د یم خدا خدا

.ستیبد ن یکم خوددار باش هی! جلف يدختره  شیا. کرد
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.هم گفت سوار شدم کایمل یوقت گهید. با اصرار گفت سوار شم که تا خونه برسونتم. کردم کیسالم عل انیجلو و با شا رفتم

. باز کردم خچالویتشنم بود رفتم در . لباسامو عوض کردم. کردم و باهاشون دست دادم و رفتم تو یازشون خداحافظ. دم خونه دمیرس راحت

 کایف ملحر ادیخوردم که  یقلپ ازش م هیداشتم . ختمیر وانیل هیخودم  يپاکتشو برداشتم و برا. چشمم خورد به آب پرتقال. دمیسرك کش

.زدم تو سر خودم یکیکه چقدر حماقت کردم که شمارشو نگرفتم  نیا يادآوریبا . زدم یپسره حرف م نیا با دیبا. افتادم

زده بودم  نیهمچ ".خاك تو سرت! ازشون؟ يریهم بگ يشماره ا هی دیبا یگ یبه ملت نم يدیجور اورت م نیاحمق شمارتو هم يآخه دختره "

.برداشتم و رفتم رو تراس وانمویو ل دمیژاکت پوش هیرفتم . با دست سرمو ماساژ دادم. گرفته بود دردم یتو سرم که حساب

"!نکرده یهاپول نمویپس ماش. آخ جون خونه س". ذوق زده شدم. خونش روشن بود يچراغا

.بلند داد زدم. شدم الیخ یب. ومدینم ادمی شیلیبود، اما فام ادمیاسمش . صداش کنم خواستم

... اریکوه...  اریکوه -

.بلندتر داد زدم. ومدین یاز کس صدا

... ــــــاریکــوهـــ...  اری یکوه...  یکوه... آقا ...  يهو...  اریکوه -

کردم و با اصوات مختلف اسمشو  یلبامو جمع م. کردن برام جالب شد اریکوه اریکوه نیکم کم ا. داد یجواب نم یکردم کس یصداش م یچ هر

تراس و تو همون حالم  يگذاشتم رو لبه  وانمویل. تازه خوشم اومده بود. کردم یم يداشتم با اسمش باز! مختلف يِبا صداها و تُنا. ردمک یتلفظ م

.به در تراسش دمیدرآوردم و نشونه گرفتم و محکم کوب موییدمپا هی ضهینبودن عر یخال يکردم برا یم صداشمکه 

.اریهو اریکوهو اریکوهو . ور و و اون ور کوه نیا اریو د اریدنبال  یرفت ؟یکوه يکجا ؟یکوه يباال ؟یکوه پشت ـــار،ی یکــــــُو هــــــ -

کردم لبمو که غنچه کرده بودم و تا حد  یم یچشممام چپ شده بود و سع. دستمو بلند کردم که پرتش کنم. درآوردم ممیدمپا یکیاون  دوباره

.پرت کردم وییحواس دمپا یب. نمیشگل بگمو ببکوه خو هیممکن جلو آورده بودم تا 

...کـــــــوه  -

!آخ -

.رفت هوا غمیج. کمرم نصف شد. تراس يعقب و محکم خوردم به لبه  دمیها پر دهیمثل جن د هوی

.جوابتو داد دهینرس هیخدا به ثان يناکار کرد يمنو ناحق زد. چوب خدا صدا نداره -

 یجا، شب م نیخدا ا ي شهیهم. نمیبب ییتراس تو نور و روشنا نیا يپسر رو رو نیمن ا ستیقسمت ن دونم چرا ینم. نگاه کردم برگشتم

!بود دایاالنم فقط همون هاله اش پ. نمشیب

 یکیتو اون . داد یدستش رو دماغش بود و آروم با دو انگشت ماساژش م. نمشیبب رونیب يقدم جلو اومد و باالخره تونستم تو نور المپا دو

.من بود ییم دمپادستش

.دیببخش! اوپـــــــــــــس -

دلم خنک  ییجورا هی. موضوع نبودم نیناراحت ا ادمیآقا دراومده بودن، البته ناگفته نباشد که تو دلم ز نیمبارك من از خجالت ا ییدمپا ظاهرا

.شدم ینم ییداد من دست به دمپا یدتر جواب مخب زو. کنم یانواع و اقسام پرندگان صداش م يجا دارم با صدا نیس ا قهیده دق. شده بود
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:کرد و گفت زیچشماشو مشکوك ر دمیکورم د يبا اون چشما. کم خودشو خم کرد جلو هی

جغد شبه، در واقع اسم منه که  يصدا هیشب شتریکه ب ادیم رونیکه از ب بیو غر بیعج يصداها نیا دمیفهم یم دیاز کجا با. اصال هم حقم نبود -

.یکن یدهنتو چپ و چوله م يچه جور نمیبعدم جالب بود که بب ؟یکن یصدام م يدار یمثل بز کوه

:کردم و گفتم زیچشمامو ر. گفتم و لبمو گاز گرفتم يبلند هـــــــــــه

.شدم یم عیکه من کمتر ضا يکرد یزودتر اعالم حضور م دیبا. تیترب یب -

!باال انداخت و سر خوش لبخند زد، سرخوش ابروشو

:داد گفتم با

!سرمست -

جرقه زد و ناخودآگاه  هیبهش گفتم سرخوش تو مغزم  یوقت. ستادمیصاف ا عیسر. گرد شده نگام کرد يبا چشما اریکوه. دمیذوق بلند خند با

.حرکاتو کرده بودم نیا شیلیآوردن فام ادیاز ذوق به . اومد ادمی شیلیفام

نه؟ ،يکم حافظه ا - اریکوه

:سمتش و گفتم برگشتم

؟یچ -

:لبخند زد و گفت هی. کرد ینگام م قیهمون جورم دق. واریداده بود به د هیتک نهیبه س دست

رفته بود، آره؟ ادتی میلیفام -

خودم  يو اصال به رو یکیچشممو چرخوندم به تار عیسر. فهمه یزودتر م نیکنم ا یفکر م یپسره که من به هر چ نیاز ا ادیبدم م. بازم اوه

.اوردمیمبارك ن يبازم به رو. دیخند. اوردمین

؟يکرد یصدام م یداشت یچ يخب حاال برا -

.خودمو اَنَک کردم یچ يبرا ادیب ادمیکردم تا  زیچشمامو ر. بلندم کله ام رو خاروندم يکله ام رو کج کردم و با ناخونا. ومدینم ادمی هان؟

...آها  -

.گهید يکم حافظه ا -

:گرفتم سمتشو با اخم متهم کننده گفتمتوجه به حرفش انگشت اشارمو  یب

.دزد -

:کم اومد جلو و با تعجب گفت هی. دستاشو باز کرد يگرفت و گره  واریاش رو از د هیتک. گرد شد چشماش

!دزد؟ یگیبه من م -

:تند سرمو تکون دادم و گفتم تند

خونه هم  یحت گهید. زده بتیغ هویو اون دوستت دادم  به خودت نمویماش چییسو یاز وقت ؟يکار کرد یچ نمویماش. گهید يدزد ؟یپس چ -

؟یکش یخجالت نم ؟یبلند کن زیدختر چ هیاز  ادیمن خوردن داره؟ اصال دلت م نیماش. دزد. بخوام نمویو ماش ارمیب رتیکه مبادا گ ياینم
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آدم چقدر  هی. کردم ینگاه م بشیحرکات عج نیه امنم با اخم ب. داد یو سرشو تکون م دیخند یم. خنده ریبلند زد ز هویکم مات نگام کرد و  هی

اگه  یحت. کور خونده. ازش رمیپس بگ نمویکه نخوام ماش یوونگیافتاده خودشو زده به د ریحاال که گ! دزد بدبخت نیتونه پررو باشه؟ ماش یم

داره  گهیخنده هاش د نیاما ا رون،یب کشم یاز حلقومش م نمویکنم پول ماش یداشته باشه در حال مرگم باشه شده برم خونشو خال طانسر

!کنه یم میعصب

:اخم و ناراحت گفتم با

.نخند -

:دوباره گفتم. اوردیخودش ن يرو به

.با توام نخند -

فرو کردم تو  یخونکیبا اخم جلو رفتم و انگشت اشارمو که هنوز تو هوا مونده بود آروم س. بود دنیکماکان در حال خند. نکرد یتوجه بازم

:تو همون حالت گفتم. شکمش

.نخند خب -

 ي وونهید نیمامان ا يوا. دمیراستش ترس. دور انگشتم و دستمو نگه داشت دیچیزدم بهش که بار پنجم انگشتاش پ یخونکیبار انگشتمو س چند

!گرفتتم يریزنج

:وزش ندم آروم گفتمکردم بر یم یکه سع یبا وحشت. محکم گرفته بودم یلیخ. شد یزور زدم دستمو بکشم عقب نم یچ هر

.ولم کن -

:بودم که مظلوم گفتم دهیترس انقدر

.خب بخند -

دونستم پسره  یخب آخه من از کجا م. کنم یاعتماد م هیخودمه که انقدر راحت به بق ریتقص. کردم یم یداشتم قالب ته گهید. دیبلند خند دوباره

!خورد خل و چل باشه ینم افشیاصال به قد و ق! س؟ وونهید

.که درم نداره یتصادف دیپرا هیتو دارم که بخوام بدزدمش؟ اونم  دیبه پرا يازیآخه من چه ن. يدیمنو د نیتو ماش. وونهید يدختره  -

:کم خم شد سمتم و صاف تو چشمام نگاه کرد و گفت هی

دم؟یدزد نتویماش يواقعا فکر کرد -

تند . بدم حیتوض شتریب دیفکر کردم با. زد و زل زد تو چشمام کیلبخند کوچ هی. دیبلند نخند گهید. آره تکون دادم يسرمو به نشونه  صادقانه

:گفتم

.يومدیآخه چند روزه خونه ن -

:لبخند زد و گفت دوباره

.خونه امیتهران نبودم که ب. بودم تیمامور -

دستبند نزنه بهم به جرم ! و من بهش گفتم دزد سهیخاك به سرم نکنه پل يوا. که مثل خودم در حال سفره نمیا. شاخکام تکون خورد ت؟یمامور
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تهمت؟

:کم رفت عقب و گفت هیول کرد و  انگشتمو

.جنوب بودم، بندر عباس -

:گفتم یلب ریآروم ز! ایرفته بود بندر دنبال قاچاقچ! سهیپل يدید اوه

؟یسیپل -

.دیو دوباره خند دینبود که بشنوه، اما شن نیقصدم ا اصال

هفته  هی. خبر دارم نتمیاز ماش. رمیبگ لیآوردن رو تحو یکه با کشت ییرفته بودم جنسا. کنم یکار م یرانیشرکت کشت هیتو  ؟هیچ سینه بابا پل -

.ارمشیو خودم برات م شهیآماده م گهید

 يدادم به لبه  هیسمت تراس و تک دمیچرخ کیش یلیچشمامو گردونم و خ. بود نمیماش ادیکه مسافرت بود، اما بازم  نیبا ا. دمیکش خجالت

.خلوت نگاه کردم ابونیرو دزد کردم به خ اروی نیا شیپ ي قهیدق هیکه تا  ارمیخودم ب يکه به رو نیتراس و بدون ا

 ن،ییافتاده باشه پا وانیخاك بر سر نشده باشم ل نمیبرگشتم بب. ستین دمیبخورم که د رمیآب پرتقالمو بگ وانیخاروندم و دست بردم ل گوشمو

.باشه فتادهیرو تراس ن نمیخم شدم بب. ور اون ور و نگاه کردم نیتند تند ا! دمشیچشم گردوندم ند یاما هر چ

؟يگرد یم یدنبال چ -

.ستین وانمینگران سر بلند کردم که بگم ل. دوست داشتم یلیخ وانمویل

...آب پرتق  وانیل -

قلپ از آب پرتقال  هی لکسیر یلیخ. شدم رهیلبش بود خ کیتش نزدمن که تو دس وانیحواسشو نگاهش به ل يکه همه  ياریزده به کوه بهت

.ستادمیکردم و صاف ا یظیاخم غل. خورد یم گهیقلپ د هیچقدر توش مونده، دوباره  نهیکرد بب یخورد و بعد نگاه م یم

؟يگفت آب پرتقال منو بخور یک. یشیناراحت م يدزد گمیم -

:بهم کرد و گفت ینگاه مین هی اریکوه

.کنم یقبول م يکه بهم زد یتهمت يبرا یبه عنوان عذرخواه نویا -

کردم االن  یخوردم توش تف م وانیاول که از ل يکاش دفعه ! ستین شیچندش، بهداشت مهداشتم حال يپسره  ؟یکدوم عذرخواه! پررو بچه

 زیخ يمتوجه  نمیهم يتو دهنش بود و برا انویل. رمیبگ وانویپام بلند شدم و دست دراز کردم که ل يبا حرص رو پنجه . سوخت ینم گرمیج

. کرد دستمو ول کنم یمحکم گرفت و با ابرو اشاره م وانویو اومدم بکشمش که با دست و دهن ل وانیدور ل دمیچیپ دستمو. برداشتن من نشد

!پررو

:حرص گفتم با

.ول کن -

.انداخت باال ابرو

.وانمویول کن ل گمیم -
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.ابرو انداخت باال دوباره

خم شده بودم  ینداشتم و از طرف شویول کرد منم چون آمادگ وانویل هوی. نشیفرو کردم تو س یخونکیکردم و با حرص انگشتمو س زیر چشمامو

آب پرتقال بود همش  یو هر چ میکج شد وانیتعادلم به هم خورد و خودم و ل شیحرکت ناگهان نیبرسه با ا وانیدو تا تراس که دستم به ل نیب

.نگیمحکم مچ دستمو گرفت که خودم کله پا نشدم پرت شم کف پارک ارمیکوه. نییپا ختیاز رو تراس ر رمثل آبشا

!اد؟یبارون م ینصف شب! وا -

دستم که تو دستش  عیسر اریکه کوه ختمیر یسر کدوم بدبخت يآب پرتقالو رو نمیبود؟ خواستم خم شم بب نگیتو پارک یک. گرد شد چشمام

بودم و با تعجب نگاهش  ستادهیا خیمن خنگم س. نتمونینگاه کرد نب یاگه کس نییکم خم شد که از پا هیو  واریم رو داد به دا هیو تک دیبود و کش

رو سرم فشار آورد که خود به خود زانوهام خم شد و دوال  نیهمچ شیابونیغول ب يچشم غره رفت و با اون دستا هیبرگشت سمتم . مکرد یم

.شنون یم اینییدهنش و آروم اشاره کرد که پا يانگشتشو گذاشت جلو عیبهش بگم که سر یچ هیبا حرص اومدم . شدم

:مرد اومد که گفت هی يصدا

.نیبب. ختهیکنم بارون باشه، فقط رو سر تو ر یفکر نم زمیعز -

.زن بود هیمال  یاول صدا

!ختیبه هم ر کاپمویم يمن؟ همه  يرو کله  گهید هیچ نیا! يوا -

!دهیصورتت نوچ شده، موهات به هم چسب! ستیکه هست آب ن یهر چ. دونم ینم -

:با عشوه گفت زن

؟یعنی ختهیر یآخه؟ ک نیا هیچ. حالم بد شد! دیجمش يوا -

.هاس هیهمسا نیاز ا یکیحتما کار . دونم ینم -

:گفت یعصبان زن

کارمون کردن؟ یچ يدید. ينداد اما گوش م،یفرهنگه بر یآپارتمان که توش پر آدم ب نیده بار بهت گفتم از ا -

.مرده هم ملتمسانه دنبالش راه افتاد. ومدیکفشش ن يپاشنه  کیت کیت يجز صدا ییصدا گهیگفت و فکر کنم قهر کرد، چون د نویا زن

.عشقم، صبر کن خانمم يجون، فر يفر ؟يفر -

.شدم یبه زور جمع کرده بودم تو دهنم که نخندم، داشتم کبود م لبمو

.یبترک يتو یم گهیحاال د يخوا یعشقم، اگه م يفر ،يفر -

.به بازوش دمیمحکم کوب دمیخند یاز جام بلند شدم و همون جور که م اریخنده هم زمان با کوه ریزدم ز پق

.رفت یتو بود االن آبرومون م ریهمش تقص. گم شو -

:و گفت دیخند طونیش

.جون دعواشون بشه دیجون و جمش يکه فر نگیتو پارک یکن یرو شوت م يزیآب هر چ ،یهست یفرهنگ یب ي هیبه من چه؟ تو همسا -

کرد و  یم یو باکالس یاحساس جوون یلیو پنج ساله که خانمه خ یزن و شوهر حدود س هیدومم بودن  يطبقه  يها هیهمسا نایا. دمیخند دوباره
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 ستم،ین دنیو به خود رس یمن مخالف حس جوون! کرد ین مساله خودشو فوکول و فش جدهیه يو مثل دخترها دیرس یبه خودش م یکل شهیهم

 ینم کیرفت و مثل موم تو دستاش بود، جلوش ج یزنش م يقربون صدقه  شهیمرده هم هم! داشت یحس برش م يادیز گهیدخانمه  نیاما ا

.تونست بزنه

:گفتم معترض

.شد ینم يجور نیبه آب پرتقال من ا يکرد یاگه تو مثل نخورده ها حمله نم -

.خوردم یمنم آب پرتقالتو نم ،يکرد یصدام نم یاگه تو کوه -

. اما رو لب هر دومون لبخند بود م،یکرد یکل کل م ره،یو تو چشم هم خ میبود ستادهیسانت از تراسا ا ستیب يهم با فاصله  يدو رو به رو هر

خوان باهاش کل  یو فقط م دنیرو د يپسر هیله رو داشتم که چهارده سا يحس دخترا. من جوابشو بدم یکیاون بگه  یکی. بود يباز هیانگار 

.ادیخوشش م ایهم حاضر جواب نیکرد انگار واقعا از ا ینگاه م نیاونم همچ. بندازن

:حرف تو چشماش نگاه کردم و آروم گفتم یب

.بگو یآب پرتقال خواست گهید يدفعه  -

:آروم گفت اونم

؟يدیبهم م -

رفتم سمت در  یو همون طور که م دمیلبخند زدم و چرخ هی. تو دستم نگاه کردم یخال وانیمو ازش گرفتم و به لچشم عیزدم و سر يلبخند هی

:تراس گفتم

.درست شد خبرم کن نمیماش. که بهت گفتم دزد دیببخش -

فرو کرده بود  بشیود و دستاشو تو جب ستادهیهمون جا ا. که برم تو خونه برگشتم و نگاش کردم نیدر رو باز کردم و قبل از ا. گفت يباشه ا هی

خودم آهنگ  يبرا! در رفته بود میخستگ یدونم چرا، ول ینم. بود یپسر جالب. براش تکون دادم و رفتم تو خونه یدست. کرد یو با لبخند نگام م

.کردم يانرژ ي هیو تخل دمیرقص یگذاشتم و کل

****

باال با آرشا حرف زدم که مطمئن  امیکه زنگ خونه رو بزنم که در رو برام باز کنن و ب نیا قبل از. دمیکش قینفس عم هی. ستادمیدر خونه ا يجلو

 ارمتو خونه ند یکه مزاحم نیاز ا نانیبا اطم. گرده یداد که مرده تا ساعت ده شب برنم نانیخودش خونه نبود، اما بهم اطم. ستین کهیبشم مرت

.لبخند زدم و رفتم جلو بغلش کردم. ردمامان در رو باز کرد و خوشحال سالم ک. در زدم

؟یسالم مامان جان، خوب -

خونه؟ يتو؟ چه عجب اومد يسالم چطور -

 م،یدرسته که با هم خوب نبود. خواستم بگم که به خاطر تلفن آرشا اومدم ینم یحت. اوردمیخودم ن يخواد گله کنه، اما به رو یدونستم االن م یم

.باشه یاما هر چ م،یریدرسته که از هم دلگ. میدکر یحفظ م دیاما ظاهر رو که با
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:همون لبخند گفتم با

.ور اون ور نیو ا تیواقعا سرم شلوغ بود همش مامور. چند وقته نیکار داشتم ا یمامان نازم تنگ شده بود خب، بعدم کل يدلم برا -

خوشمزه بود،  يایپر خوراک خچالشی شهیمامان هم. م توشو کله کرد خچالیسره رفتم تو آشپزخونه و صاف رفتم سر  هیدر آوردم و  پالتومو

...برنج، قورمه، فسنجون، . رونیدم دستم بود برداشتم آوردم ب یهر چ. منم که نخورده

!يچقدر الغر شد نیبب ؟يخور یتو تو خونت غذا نم نیآرش -

:دهن پر گفتم با

.کنم مامان یوقت نم -

.رست کنمغذا د ومدیم میکردما، تنبل یوقت م حاال

!شمیمن روز به روز چاق تر م ،یشیالغر و الغرتر م یتو رو خدا، تو ه نیبب -

 یلیمامان خ ادیم ادمیکه  یاز زمان. داشت یخوب کلیجوون تر بود و هم پوست شاداب و هم ه یلینسبت به سنش هم خ. نگاه به مامان کردم هی

چشمش و  ریاگه اون چهار تا چروك ز. و صاف بود زیشفاف و تم یلیکه پوستش خ يجور. زد یو انواع و اقسام کرما رو م دیرس یبه پوستش م

 یچروک بایتقر. جوون تر از سنش بود یلیخ یگرفت یم دیهم قشنگ بود و ند یلیکه دو طرف لباش بود و به نظر من خ يلبخنددو تا خط 

.نداشت

:و گفت دیبه شکمش کش یبا غصه دست مامان

!دونم چرا یشه، نم ینم کیخورم، اما بازم شکمم کوچ یکه شبا شام نم نیبا ا -

 کلمیدادم تا ه یم یکشتم، گشنگ یاون وقت من خودمو م! بازم شکمش تخت بمونه دنییمامان انتظار داشت با دو تا شکم زا. دونم واال ینم

.متعادل باشه

؟یکن یم تیمن چرا انقدر خودتو اذ زِیعز. خوبه کلتونیمامان جونم شما که ه -

رفته  ادمیبودم و  دهیبراش خر هیقبل از ترک يکه دفعه  یو از توش کرم صورت فمیرفتم سمت ک. گذاشتم تو بشقابم و از جام بلند شدم قاشقمو

.مامان يو کرمو گذاشتم جلو زیاومدم نشستم پشت م. بود بهش بدمو درآوردم

.رم صورتشهمارك ک نیگفت بهتر یفروشنده م. کرم صورت شما نمیا دییبفرما -

.ور و اون ور کرد نیکرمو ا جانیبا ه. شکمش شد الیخ یلبخند بزرگ زد و ب هیکرم انقدر خوشحال شد که  دنیبا د مامان

:قاشق پر غذا گذاشتم تو دهنم و گفتم هی

مامان آرشا کجاس؟ -

:کرد و گفت یاخم مامان

.ده یگوش نم مگیهم بهش م یهر چ. رونیپسره رفته ب نیباز با ا. دونم یچه م -

:تعجب گفتم با

!پسره؟ -
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:با حرص گفت مامان

... الده،یخ الده،یم گه،یپسره د نیهم -

!الدیگفت خ یبدبخت م الدیبه م. گرفت خندم

 هیحال  نیبا ا. که تا حاال آرشا داشت از همه فنج تر بود ییدوست پسرا نیکم بچه بود و ب هیدرسته . نبود يپسر بد. دوست پسر آرشا بود الدیم

و  رونیبره ب نینبود که آرشا با ا يروز یعنیکرد،  یهم براش خرج م یدوست داشت و مثل چ یلیاز آرشا بزرگ تر بود و خواهرمو خ یسه سال

.برگرده یخال ستد

 المیشا اومد خونه خدر باز شد و آر یلحظه فکر کردم باباس، اما وقت هی. اخم کردم. انداخت تو در دیکل یکیکردم که  یبهشون فکر م داشتم

:ازش جدا شدم و با اخم گفتم! داد یم ییبو هی. کردم یبا لبخند بلند شدم و باهاش روبوس. راحت شد

!؟يدیم یچ يبو -

:تا ته باز کرد و با ذوق گفت ششوین

.میخورد گریج میرفت الدیبا م. دمیم گریج يبو -

سرشو گرفت و . آرشا با اخم به مامان نگاه کرد. دمیبلند خند! گردنش خم شد قشنگ حس کردم. تو سر آرشا دیمامان گرومپ محکم کوب هوی

:گفت

!ه؟یچ -

:با حرص گفت مامان

!؟یکن یانقده ذوق م گریج هیواسه ! ينخورده ا يمثل دخترا. خاك بر سرت آرشا -

:هم بغ کرده گفت آرشا

 یخانوادگ میبر دیبه ما بگ يبابا زنگ زد ایتو  یک. میبخور گریج رونیب میبر نیایب گهیزنه م یهر هفته مامانش زنگ م نایا الدیم ه؟یخب چ -

 میبود نمیمن و آرش یوقت هیاگه . دیهمه جا خودتون بود شهیهم. و بابا يتو بود شهیهم م؟یبا هم حال کن یخانوادگ دیخواست یک م؟یبخور گریج

کنم که بدونه  یم دایرو پ گهید یکینده،  گریج الدیم. خورم یم گریپسرام ج با دوست رمیمنم م دید ینم گریشما بهم ج یوقت. با زور و کتک بود

.دوست دارم گریمن ج

و خوئک خوردن نبود،  گریج هیبحث سر . گفت یم یچ دمیفهم یبود، م ياما جد ه،یکرد شوخ یبود که آدم فکر م ییجورا هی دیشا حرفاش

 نیکرد، ا یبغض نم يجور نیبود آرشا ا نایه آرشا زدم نبود که اگه بحث رو اکه مامان ب یسر کتک یبحث سر دوست پسرم نبود، بحث حت

.کرد بره تو اتاقش یقهر نم يجور نیکرد و ا ینگاه نم يجور

که  نیقبل ا. رونیکردم و از خونه اومدم ب یساعت بعد از مامان خداحافظ مین. غذامو خوردم يچه جور گهید دمینفهم. رونیمثل آه دادم ب نفسمو

.دك برسه خونهمر

از . که موقع حرف زدن داشت دلم گرفت یاز بغض. آرشا دلم گرفته بود ياز حرفا. برم خونه دمیو قدم زنان راهمو کش ادهیپ. گرفته بود دلم

 هیتم تا انقدر داش. حسرتا رو داشتم نیافتادم که خودمم هم ییروزا ادی. با خانوادش تو صداش بود الدیخوردن م گریکه موقع گفتن ج یحسرت
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.فراموششون کرد دینداره با دهیحسرت خوردن فا دمیهمروز ف

زدم و  لویموبا يدکمه . دارم ازین یدونستم االن به ک یم. درآوردم بمیاز تو ج مویگوش. خونه رو نداشتم يحوصله . گرفته بود يبدجور دلم

.گذاشتمش دم گوشم

؟ياز ما کرد يادیمعرفت  یب. یخانم نیسالم آرش -

.دلم براش تنگ شده بود. لبخند زدم اریختا یب

.خانم يریگ ینم لیشما تحو م،یادتونیبه  شهیما هم ؟يچه طور. گل يبانو میسالم مر -

.یینایو ا تیمامور قهیدم به دق رم؟ینگ ای رمیبگ لتیکه بخوام تحو یتو اصال هست ن،یگم شو آرش -

.دمیخند

.شهر نیجام، تو هم نیاالن که هم -

و گفت دیکش یغیج

.دلم برات تنگ شده. جا نیا ایپاشو ب. ولیا -

:خوشحال گفتم. دعوت بودم نیمنتظر هم. ته دل لبخند زدم از

.اون جام گهیساعت د میباشه تا ن -

. ردمپولو حساب ک. در خونه نگه داشت يجلو. سوار شدم و آدرس دادم. دربست گرفتم هی قهیو بعد دو دق ستادمیا ابونیرفتم کنار خ عیسر

.دمیشن فونیو از تو آ میشاد مر يصدا. زنگ رو فشار دادم. انقدر ذوق داشتم که نگو

.باال ایب -

. داد یخونه و خانواده بهم آرامش م نیبودم ا یو دپرس یتو اوج دلتنگ یوقت شهیهم. آرامش گرفتم اریاخت یوارد ساختمون که شدم ب. زدم لبخند

. خواهر داره که ازدواج کرده، مادرش و پدرش بازنشستن هیهم مثل من  میمر. خوب بود يخانواده  هیظهر خونه برام م نیا یدونم چرا، ول ینم

.همش تو جمعشون باشه ادیکه آدم خوشش م نیمیانقدر خانوادشون با هم صم. بانک بوده سییپرستار و پدرش ر مادرش

که مامان  یدر صورت. پرسن یزدن حالشو م یپدرش زنگ م یبار مادرش و گاهچند  دمید یم میرفت یم رونیو با هم ب میکه با هم بود ییروزا هی

روز  هی. از هم خبر نداشته باشن نایکه ا ستین يروز! نه ایگردم  یمن شب برم نهیافتاد بب یکرد تازه به فکر م یشبو رد م ازدهیساعت  یمن وقت

بوسه، خواهرشو  یمامانشو م رهیراست م ره،یچپ م ممیمر. کنن یاموش نموقت فر چیتولد و مناسبتا رو ه يروزا. یدلتنگ یکل یعنی يخبر یب

!دنشیبوس. وقت با بابام نکردم چیکه من ه يکار به،یاز همش عج شتریکه برام ب يزیچ. رهیباباش م يبوسه و قربون صدقه  یم

.ا هماونم به زور در حد تماس دو تا گونه ب ل،یو سال تحو دایشد به ع یبابا خالصه م دنیبوس

.تا ته باز کردم و رفتم جلو شموین. لبخند به لب در رو برام باز کرده بود میمر. شدم در خونشون باز بود ادهیاز آسانسور پ یوقت

د؟یخانم، خوب هست میمر کمیسالم عل -

.دیو گونه ام رو بوس دیخند میمر

.تو دییچه عجب؟ بفرما. یسالم مرس -
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از نظر قد و قواره هم . زد یبه زور چهار کلمه حرف م. مرد آروم بود نیچقدر ا. کردم کیم، با باباش سالم و علکرد یتو و با مامانش روبوس رفتم

از  شتریمامانشم آروم بود، اما ب. شهیمهربون م یلیبابا بزرگ بشه خ یکردم که وقت یفکر م نیبه ا شهیدونم چرا هم ینم. و کوتاه قد بود زهیر

.يبود، روشن فکر و امروز دهیفهم یلیخ ومدینش خوشم ماز ماما. زد یباباش حرف م

.شلوار گشاد هیبا  دهیبلند پوش نیبلوز بلند آست هیسرشه و  يروسر میمر دمید. اوردمیداشتم پالتو و شالم و درم. تو اتاقش میکرد بر مییراهنما

خونتونه؟ یکس میمر -

.دنیخواب یآره مهسا و منصور هستن، تو اتاق بغل -

.ل شدش شمین

ساعت هفت شبه، خواب چه وقته س؟ -

:زد به بازوم و گفت یکی

.دیساعته ناهار خوردن خسته بود خواب هیاومده  کیاز بوت ریمنصور د. تیترب یخفه ب -

مهسا هم رفته بادش بزنه البد؟ -

:باال انداخت و گفت ییابرو میمر

.کنن بکنن، فقط زودتر منو خاله کنن یم یهر غلط ؟يکار به کار زوج جوان دار یتو چ. یحاال هر چ -

نه که برم بچه رو بزنما نه،  یعنیلحظه هم تحمل نداشتم،  هیکرد من  یاون جور که اون با بچه ها تا م یعنیعاشق بچه بود،  میمر. دمیخند بلند

 عور،مثل آدم بزرگا باشه، البته تو فهم و ش من انتظار دارم بچه. کنن یم یبد قلق یوقت یداد حت یبا صبر و حوصله جوابشونو م یلیخ میمر یول

.باشه و کل خونه رو بترکونه ادیز دیبا طنتشیوگرنه که ش

خونه  نیعاشق ا. آورد...و  وهیظرف شکالت و م هیو  تییسکویو ب يمامانش برامون شربت و چا. میتو هال نشست میکه درآوردم رفت لباسمو

 یبود، انقدر که م یتپل مینبود مر خودیب! کرد یم دایاضافه وزن پ لویرفت ده ک یخونه و م نیتو ا ومدیآدم م یعنی. هنوز باز بود شمین. بودم

 ییجورا هی یخوردن بستن. و تو خونه هوا مطبوع و گرم خبندونیهوا سرد و  رونیب. چشمام برق زد میتو دست مر یدو تا بستن دنیبا د. خورد

.خوشحال ازش گرفتم و مشغول شدم. ادد یحال م یکل. بود رونیب يبه سرما یدهن کج

. رفتم یخودم سال به سال سمت روزنامه نم. برام جالب بود. خوند یاخبار بود و مامانش داشت روزنامه م دنیطبق معمول در حال د میمر يبابا

بس که . گوشه هی ختمشندایبستمش و م یم عیگرفتم و از ترس سر یم یحوادثو بخونم که دل غش يو فقط صفحه  رمیشد دستم بگ یم یچ

 مینبود که مر خودیب. خوندن یتک تک کلماتشو م اقیو همه با اشت ومدیخونه هر روز روزنامه م نیا ياما تو. نوشتن یم توشوحشتناك  يخبرا

.منبع اخبار بود شهیبانو هم

تو اون . بود یزن جالب. نمیخاطراتش بش يپا انقدر دوست داشتم. به صحبتامون اضافه شد ممیمامان مر. میحرف زد ياز هر در میکم با مر هی

 نیهم رفته بود و بامزه تر ا يسرباز یحت. دانشگاه رفته بود و شده بود خانم پرستار میکردن مامان مر یم یزندگ نایکه ا یطیدوره و اون شرا

!بود يمعاف از سرباز میمر يکه بابا دبو

 یوقت. بانک بود يکارمند ساده  هیباباش اون موقع . میمر يتو بانک بابا رهیحقوقش م يراب میمامان مر. زن و مردم قشنگ بود نیا ییآشنا یحت
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آقا به  نیرفتم اون جا ا یکارم م يمن برا یکه چ یعنی گهیخوره م یبهش برم یمامانشم عصبان. يخواستگار رهیم اد،یخوشش م نهیب یمامانشو م

 شمیبانک يحقوق و کارا. ذاره یپا تو بانک نم گهیو خودشم د دهیکه جواب رد م نیصه اخال! زد یم دیرو د ایکار کردن نشسته بود مشتر يجا

 رهیم رهیگ یم ینیریگل و ش قهیکنه و دم به دق یکفش م هیمتانت مادرش شده پاشو تو  نیکه عاشق هم میمر يخواهرش انجام بده، اما بابا دهیم

 نیو ا هیمرد جوون خوب نیا گهیزنه و م یبا مامانش حرف م میآخرش پدر بزرگ مر دنیبعد چند بار رفتن و جواب رد شن گهیکه د ياستگارخو

.شنیخوش بخت م ییکنن و خدا یدو تا جوون با هم ازدواج م نیکه ا شهیم نیا. هیو مصرِّه، به تو عالقه داره و مورد خوب داستیجورم که پ

شالشو  میمر. کردم و با منصورم دست دادم یبا مهسا رو بوس. رونیاومدن ب که در اتاق باز شد و مهسا و بعدشم منصور میحرف زدن بود مشغول

 ورمیپل نیا. نداشتم يبا شال و روسر يا ونهیکال م. يبدون روسر ن،یبودم با شلوار ج دهیپوش وریپل هی. نگاه به خودم انداختم هی. درست کرد

 يجلو. بود دیمعتقد و مق زایچ نیبه ا یلیخ میس من که انقدر راحت بودم مربرعک. کردم یتاپ تنم م هیبود که هوا سرد بود، وگرنه  نیا يراب

 نیچقدرم ما سر ا. داد یبه نامحرم دست نم د،یپوش یزانو م ریبلند و حدالمقدور گشاد و بلند تا ز نیرفت، لباس آست ینامحرم بدون شال نم

 نایا میمر يخانواده . بودن یمیخونگرم و راحت و صم یلیخ يکال خانواده  منصور سه تا برادر داشت و. میبرنامه داشت میدست دادن و ندادن مر

ن یا شهیهم. بود، البته ناگفته نماند که مامان و باباش هر دو نماز خون بودن میبراش مهم بود مر زایچ نیوسط ا نیکه ا یطور، تنها کس نیهم هم

.کرد یم تیباشه، اما اصولو به شدت رعا یمذهب یلیحاال نه که خ. و با اعتقاد دیمق میو مر يمهسا انقدر راحت و امروز. تفاوت برام جالب بود

 یکی یکیمنصور اومدن و  يبرادرا یکه واردش شده بود من بودم، وقت یبود و تنها دوست یمراسم خانوادگ هیکه تو مراسم عقد مهسا که  یاول بار

با  ست،یدست بده ن میمر نیدیدستشونو نگه داشتن د یاومدن و هر چ میمر يجلو یوقت. منم باهاشون دست دادم یبا همه دست دادن و حت

 یکه م نیمنصور کماکان مصرّ به دست دادن و هر بار با ا ياز برادرا یکیالبته . هیختیچه ر میمدل مر دنیبعدا فهم. کردن یتعجب بهش نگاه م

.رهیگ ینم لیتحو میکه مر نیکنه جلوش و هر بارم دلخور از ا یاما دستشو دراز م شه،یدونه کنف م

کار  نیبه ا يدوست نشده بود و نه اعتقاد يپسر چیتا حاال با ه. آدم باشه نیبرام بهتر میامن و مر يخونه برام جا نیشد ا یباعث م زایچ نیهم

بود که  یدر ضمن تنها کس .کرد، منتها با اصول خودش یراحت با همه برخورد م یلینبود و خ يریآدم معذب و گوشه گ. يداشت و نه عالقه ا

که  دمیکش یاون خجالت م يجلو ییجورا هی. براش باز نکنم ادیاز مسائلو ز یکردم بعض یم یالبته سع. من خبر داشت يرازا ياز همه  بایتقر

.بدونه يمنو آدم بد ایدر موردم قضاوت کنه  زایچ نیا ينبود که از رو یکه اون آدم نیبا ا. انقدر راحت در مورد روابطم با پسرا حرف بزنم

دو ساعت کامال  نیکه ا نیبا ا. بودم اشیمن عاشق ترش. دست پخت مامانش حرف نداشت. میخونشون نشستم و شامو با هم خورد یساعت دو

 يجور. شد قیمثبت بهم تزر يانرژ یرفع شد و کل میدل گرفتگ. من آرامش بخش بود ياما برا خود،یب جاناتیبود به دور از ه یو معمول يعاد

.زدم یلبخند م لیدل یتونستم لبخندمو جمع کنم و ب یکردم تا برگردم خونه نم یخداحافظازشون  یکه وقت

****

چونش  ریدستشو ز. بهش انداختم ینگاه هیسرمو بلند کردم و . شده کیبهم نزد دهیش یاحساس کردم صندل. تو پرونده ها بود و غرق کار سرم

کرد و  یمن و من دهیکم بعد ش هی. پرونده شدم یشدم و دوباره مشغول بررس الشیخ یب. کرد یتو دستم نگاه م يبه پرونده  قیزده بود و دق

:گفت

... نیآرش... ام  -
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!شد ینطقش باز م هویداد و  ینشون م يبگه، اول خودشو عاد ومدیخواست بزنه صاف نم یم یحرف یوقت. بود نیهم شهیهم

:که بهش نگاه کنم گفتم نیا بدون

بله؟ -

؟يکاره ا یامشب چ...  زهیچ -

:به چونه ام زدم و متفکر گفتم یدست. کردم زیبلند کردم و چشمامو ر سرمو

مسافرت  يکم دلم برا هیکم غصه بخورم،  هینگاه کنم،  ونیزیکم تلو هیخودم قهوه درست کنم،  يبرم خونه برا دیآهان با. نمیخب، بذار بب -

سه هم با رجال ممالک داشته باشم، برنامم پر پره، چطور؟دو تا جل یکی دیشا. تنگ بشه

.باز بود ششین. نگاه کردم بهش

؟ییجا هی میبر يایباهام ب ،يانجام بد دیامشب با يکه برا ياون همه کار نیب يوقت دار گم،یم -

:انداختم باال و گفتم ابرومو

تا کجا باشه؟ -

:بازتر شد و خودشو لوس کرد و گفت ششین

.کوچولوئه، منتها به خاطر پسر خالش  یدوره هم هی. خونمون، پسر خالشم هست ادیخواد ب یامشب محسن م. ستین يبد يجا -

:حرفشو گفتم يادامه . شدم بهش رهینشستم و خ نهیدست به س ویصندل یدادم به پشت هیانداختم باال و تک ابروهامو

آره؟ ن،یر شما دو تا نشه تا شماها راحت باشکه سر پسر خالشو گرم کنم که سر خ يمنو ببر يخوا یم -

شد سرشون، منو  یسر خر خراب م هیهر وقت با دوست پسراشون قرار داشتن و  کایچه مل ده،یچه ش. بود ششیکار هم. نشونم داد ششوین فقط

!گرفتن؟ یباهم ماشت ركیس يگرایکه با باز دنید یم یدو تا تو من چ نیواقعا ا. طرفو سرگرم کنم مونیبردن که مثل م یم

:کلمه گفتم کی تو

.نه -

:و با التماس گفت دیخودشو جلو کش دهیش. گرفتم و دوباره کله کردم تو پرونده ها یام رو از صندل هیتک

.دوست دارم یلیمن که تو رو خ. جونم، تو رو خدا نیآرش -

.نه -

آخه چرا؟ -

.ادیخوشم نم. خواستن خودشونو بچسبونن به من ین به زور مدوست محسن خانتو نینرفته که ا ادمیقبلو  يهنوز دفعه  -

:دستمو گرفت و با التماس گفت دهیش

.هیخوب يپسر خالشه، بچه  نیا. کنم ینه خواهش م -

له کم صورتمو کج و کو هی. بدم نبود. نمیتو خونه بش ییرفتم مجبور بودم تنها یاگه باهاش نم. نداشتم يامشب کار. کردم براش زیر چشمامو

:شدم بهش و گفتم رهیخ. کنم یکردم که نشون بدم دارم فکر م
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.بهم يرو بد يدیخر هیاز ترک شیپ يکه دفعه  هیکه تاپ مشک یبه شرط -

از همون موقع که تاپ رو . زدم ینگام کرد، اما من برعکس اون لبخند م ثیو خب زیر يکم با چشما هی. خورد و دستمو ول کرد یتکون هی دهیش

 ایدونست که تا تاپو نده من ب یخودشم م. رمیفرصت بود که اونو ازش بگ نیحاال بهتر. بهم نداده بودش دهیچشمم دنبالش بود و ش بودم دهید

.ستمین

:کم با حرص نگام کرد و بعد گفت هی

.ایبه جهنم مال تو ب. باشه -

.خودش يسراغ کاراهم رفت  دهیحرف مشغول کارم شدم و ش یب. نگاش کردم و لبخند زدم روزمندانهیپ

چند . خندم گرفته بود. دیکرد و خرت و پرت خر دیخر یسر کوچشون کل يسر راهمون از سوپر. دهیخونه ش میکه تموم شد با هم رفت کارمون

.خره یداره مزه م دیفهم یم دید یم یهر ک یعنی... شور و ماست و آب انگور و  اریو خ پسیبسته چ

:زدم بهش و گفتم آروم

؟يرو بار کرد نایته اچه خبر -

:رو حساب کرد و گفت دایخر پول

.بره ادشیغصه هاش  ارم،یکم سر حالش ب هیخوام  یم. ناراحته یلیخ ست،یحال خودشم خب ن مارستانهیب ضه،یمحسن شوهر خالش مر -

فازش  دهیحال م يآ. رهیغم باد بگ و ینره تو فاز دپرس ارهیشانس ب اد؟یحالش جا م زایچ نیگفته با ا یک. براش پشت چشم نازك کردم فقط

.کم بخندم بهش هیمن  ده،یبرعکس شه بخوره تو پر ش

تازه پاهامو دراز کرده بودم و . ومدیخب خسته بودم، خوابم م. دمیخونه و منم با ذوق خوشحال خودمو پرت کردم رو مبل و دراز کش میرفت

نکبتا . پشت در بود و بزنم یخواست برم هر ک یدلم م یعنی. رو زدن زدم که زنگ در یو حس خوب لبخند م یهمه راحت نیسرخوش از ا

!خونه خراب شن سرمون میایم یما ک ننیداده بودن بب کیکش

:گفت جانیپر ه يبا ذوق و صدا. رو زد فونیآ دهیش. دم در بود کردم یفحش بلد بودم نثار هر ک یشدم هر چ یجور که از رو مبل بلند م همون

.کنم شیکم آرا هیوقت نکردم  من! محسنه يوا -

.منم غرغرم شروع شد. رفت تو اتاقش و تو همون حالت به من گفت برم بدرقشون دیدو عیگفت و سر نویا

سر  يحوصله . کشه یاعصابم به خود محسن نم گهید ه،یلیپسرخاله عجوزشو گرم کنم خ نیهمون سر ا ؟یجا حمال نیا يبه من چه؟ منو آورد -

.یعوض کن یتون یاصلتو که نم یهم بکن يبابا هر کار. رو ندارم نایو کله زدن با ا

:تر گفتم آروم

.یمون یم يکه بود یهمون زشت -

دلم خنک  میواشکیحرف  نیکه الاقل با ا نیتا خفم کنه و سر خوش از ا دیصدامو نشن دهیکه ش نیو خوشحال از ا دمیبه حرفم خند زیر خودم

.شد

زده بود، بهش  يسورمه ا پیت هیمحسن . در رو باز کردم. در همون موقع زنگو زدن ينداختم رو مبل و رفتم جلوو شالمو درآوردم و ا پالتو
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. موند با محسن جور نبودم یجور بودم و مثل داداشم م کایدوست پسر مل انیکه با شا يبودمش، اما انقدر دهید يچند بار. نبود يپسر بد. ومدیم

کردن  یفکر م گهیداشت و د یاز اندازه حس ورشون م شیب ومدنیدوستاش بود که هر بار باهاش م نیا ری، تقصنداشتا یبدبخت گناه نیا تهالب

محسن تو  نیکه دوست پسر نداشتم و از شانس ا ییالبته وقتا. جمع بودم يمخ منو بزنن، چون معموال من تنها دختر تنها دیکه به زورم که شده با

.تنها بودممن  میکه رفته بود يبار نداون چ

:اشاره کرد و گفت شیکنار در و به پسر پشت سر ستادیاومد تو و ا. تو ادیمحسن دست دادم و تعارفش کردم ب با

.ایپسر خالم عرش -

پسره به منظور کرم  نیتونستم حس کنم که ا یم. دیبار یم طنتینگاش کردم از چشماش ش قیدق. زد و دستشو جلو آورد يلبخند هی پسره

!دیخند یزد و م یسرخوش م یلیخ نیگرفته بود، ا يآروم و تا حدود یلیبرعکس محسن که خ. دهاوم ختنیر

پس ببند  ست؟ین ضیمگه شوهر خالت مر ،يهو": خواستم بزنم تو سرش بگم یم. چشم غره به لبخندش رفتم هی. وارد شد. دست دادم باهاش

“.شهیکج م بازت، دهنت شیاز عذاب وجدانِ ن ادیسرش ب ییاگه بال. شتوین

که در اتاقش باز شد و  رونیب ارمشیتو فکر بودم که برم بزنمش ب! کنه یم یتو اتاق داره چه غلط دهیش نیمعلوم نبود ا. ننیکردم که بش تعارف

ن محس ياومد جلو و با پسر خاله ! شهیخودشو درست کرده بود که فکر کردم امشب شب عروس نیهمچ. رونیخانم آالگارسون کرده اومدن ب

منو  يدرصد فکر کرد هیاگه  ؟ینیب یبچه پررو رو م". پاره کردن کهیو کنارشون نشست و شروع کرد به تعارف ت دیدست داد و محسن رو بوس

".کنم عمرا یم ییرایپذ نایکنم و از ا یقبول م زبانوینقش م یستیجا من تو رودربا نیا ياریب

باهام  یکه کس نیکه ازشون دورم و احتمال ا نیخوشحال از ا. نشستم و رسما لم دادم نایبه ا مبل نیبه مبال انداختم و رفتم رو دورتر ینگاه هی

داشتم؟ یو چشمامو بستم، اما واقعا چه توقع یلکسیهم صحبت بشه کمه، رفتم تو فاز ر

؟حتما گلو درد داره به من چه. چشمامو باز نکردم یتوجه حت یب. دمیسرفه شن يکه صدا دینکش قهیدو دق به

اد؟یخوابت م -

-...

؟یبخواب يبر يخوا یتموم شده؟ م تیانرژ ؟يخسته ا -

خواد بره بخوابه زودتر بره که منم راحت تر پاشم فلنگو ببندم برم  یم یتو رو خدا هر ک يخسته س؟ وا یزنه؟ ک یحرف م یداره با ک یک

.بچرتم

 نیوا ا. سرمو چرخوندم یچشم هی! نمونده بود که یکس. دیحرف یبا محسن م داشت دهیش. گهیم یبه ک یک نمیچشممو باز کردم بب يگوشه  آروم

با منه  یعنیچشم باز من  هی نیزل زده تو چشما که نه، تو هم یوقت گه،یبا من بود؟ آره د یعنی دم؟یاومد ور دل من نشست که من نفهم یپسره ک

:سمتش و گفتم دمیچرخ. چشمم باز کردم یکیاون  يمجبور. گهید

؟یمن با -

:لبخند زد و گفت هی

.میبا هم همراه ش يایب ادیتو هم اگه خوابت م نمیخواستم بب ینه پس با خودمم، م -
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محسن  يالیکنه فام یترسم، اون نصفم م یم دهیکنما، اما خب از ش ادهیبزنم دك و دهنشو پ! شهیم لینخورده فام ییپررو چا يپسره . کردم اخم

!رو بزنم

شد؟  یحاال مگه ساکت م. پسره اما ول بکن نبود شروع کرد ور ور کردن. به خودم زحمت ندادم جوابشو بدم یحت. گهید ور هیچرخوندم  سرمو

از . بود یآهنگ خارج هی. گذاشتم رو کانال آهنگ. برداشتم و روشنش کردم ونویزیکنترل تلو! خواستم با پشت دست بزنم تو صورتش یم یعنی

.داد یادامه م شیخفه شه، اما همچنان به سخنور اروی نیکردم که ا ادیزقصد صداشو 

خوشحال و . از خدا خواسته بودم که در برم. مثل فنر از جام بلند شدم میاریب لویوسا میصدام کرد که بر دهیتا ش. شد یداشت تموم م طاقتم

:دمیسرخوش رفتم تو آشپزخونه و با ذوق پرس

کار کنم؟ یمن چ -

.شدم فیبدبخت شک کرده بود، آخه کار کردنم ذوق داره؟ من مثل االغ خر ک خب. با تعجب نگام کرد دهیش

.وسط مبال زیرو م نیبچ لویوسا نیا ایب -

 گهیدو تا ظرف د. دور رفتم و برگشتم هی. خوب بود یلیخالص شدم خ ایپسره عرش نیا يایکه از دست وراج نیهم. لیرفتم سمت وسا عیسر

.زیبرداشتم که ببرم بذارم رو م

:آروم گفت دهیش

.جور بوده یلیشوهر خالش خ نیبا ا. ناراحته یلیمحسن خ ؟یامشب جو و شاد کن شهیم نیآرش -

!نچسبه خوب سرحاله ها ایاون عرش یدلم گفتم، ول تو

:کم فکر کردم و بعد گفتم هی

.جک بگم ستمیجو رو شاد کنم؟ من بلد ن یچ یعنی -

.اریرو سر شوق ب هیبق کم بزن و برقص کن هینه بابا جک نگو،  -

:با بهت گفتم. گرد شد چشمام

!از آدما يدار یبپوشم بجنبونم براشون؟ چه انتظارات یاون وقت؟ مگه اومدن کاباره؟ منم حتما رقاصشونم؟ برم لباس عرب یچ یعنی -

.تونه ملتو سرگرم کنه یت مراح یلیکه خ دید یم مونیمنو مثل م دهیش نیا قتایحق. دو تا بشقابو برداشتم بردم تو هال دلخور

 گهیبشقابا رو که بردم د دهیاز حرص حرف ش. کرد یرو پر م السایشده بود و گ یساق ایعرش. زیرو دور اول برده بودم سر م السایو گ ایبطر

.دمیکش هوا سر یپر کرده بود و برداشتم و ب ایکه تازه عرش یالسیکمک نشستم رو مبل و با حرص گ يبرنگشتم تو آشپزخونه برا

:با تعجب گفت. و زد تو ماست و گذاشت تو دهنم و آروم زد پشتم پسیچ هی عیسر ایعرش. ته حلقم سوخت و به سرفه افتادم تا

.بعد نهیبش ادیهم ب دهیکم آروم تر، بذار ش هی -

 السویخودش گ ایهمه که جمع شدن عرش. بندازم باال السیبعد گ انینشستم سر جام تا همه ب نیهم يبرا. نداشتم گهید نویکل کل با ا ي حوصله

کردم دارم  یحس م. گرم شده بودم. خوردم السیحواسم بود که سه تا گ. تو حس میبود که بر کمیرفت نور هالو کم کرد، موز دهیش. داد دستم

اونو  الیخ یاما ب! نه ایرده بودم خو السمویکه گ ومدینم ادمیتعجب کردم، . پره السمیگ دمیبردارم که د پسیچ هیدست دراز کردم . کنم یعرق م
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.برداشتم و دوباره خوردم

آهنگم بدجور تو تنم نشسته بود و ! جهش بپرم برم بخورم به سقف هیبا  یتونم حت یپر شدم و م یکردم به سبک یحس م. عوض شده بود حالم

و شروع کردم به تکون دادن خودم  ونیزیتلو يفتم جلواز جام بلند شدم و ر. خورد یداد و تکون م یبدنم خود به خود به آهنگ واکنش نشون م

.شد شتریب میحس سبک وزن. پک بهش زدم هیبود ازش گرفتم و  گاریتو دستش س. هم بلند شد باهام برقصه ایعرش. دنیو رقص

م که اصال حواسم به تعداد بود جیانقدر گ. پره السمیگ دمیشور بخورم د اریخ هیرفتم . دمیخند یچ يدونم برا ینم یحت. دمیخند اریاخت یب

!شد ینبود و نم یاصال خال وانمیآخه ل! نه ایخورم  یرو م السایگ نیکه اصال من ا دمیفهم ینبود و از اون بدتر نم السامیگ

حالت دادم، اونم به  یکه خودمو تکون م نیهم. دمیرقص یختیدونم چه ر ینم یحت. دمیکش گاریچند تا س ایخوردم  السیدونم چند تا گ ینم

 السیدستش گ هیتو . خورد یلحظه از کنارم جم نم هیهم  ایعرش نیا. شده بود دهیکم کش هیحرف زدنم . داد یتلو تلو خوردن بهم فاز م شتریب

.شه یتموم نم لشیوقت وسا چیه! هییجادو ایعرش. شد یدو تا تموم نم نیوقت ا چیو ه گاریاش س گهیبود و تو دست د

خودش تو دهنم مزه گذاشت،  دم،یسر کش السشویگ. ایتلو تلو خوردم رفتم سمت عرش. خودمو جنبوندم شتریب. بلندتر بار نیا دم،یخند دوباره

.زدم بهش یازش گرفتم، تند تند پک م گارشویس

تو  مومدیم یوقت. کردم یچرخش دستشو دور کمرم حس م. کمه یلیکردم که فاصلش ازم خ یحس م. دیرقص یازم م یکم هیبا فاصله  ایعرش

واضح تر بگم  ای. کار کنم یچ دیدونستم با ینم ؟یچ یعنی دمیفهم یدورم، اما نم شهیکردم که دستش حلقه م یچرخ بزنم حس م هی یجیحالت گ

 يو اونم ابلهانه به خنده ها دمیخند یانقدر سرخوش و مست بودم که فقط م! اعتراض ایحرکتاش اخم کنم  نینبود که بخوام به ا میحال یچیه

.زد یمن لبخند م بیعج

. بود میحال ییزایچ هی. تو بغلش دمیدور کمرم و کش دیچیپ ایدست عرش. آرومم شروع کرد به خوندن یآهنگ خارج هی. که کم نور بود چراغا

م باشه؟ پس دستش دور کمر دیمگه نبا ه؟یجور نیچرا ا. یهر چ ایرقص تانگو، والس  نیکه ا دمیفهم یاما نم م،یرقص یم میدونستم که دار یم

!کنن؟ یحرکت م نییبه باال و پا یانقدر انحراف دستاش نیچرا ا

درك  تمویکردم االنه که کله اش بخوره تو دماغم، موقع یکه حس م ایببندم، اونم به خاطر حرکت سر عرش شمویلحظه که تونستم باالخره ن هی تو

 یب. یکم آدم باش هی دیتو با ،یستیحاال درسته که من مستم، تو که ن. کرد یداشت از فرصت استفاده م یلیشعور خ یب يپسره  نیا. کردم

!لبام يبرداشته بود برا زیخ تیشخص

:اش و کشدار گفتم نهیدونه زدم تو س هی یجیاون گ تو

.گرمم شـــــد ،یچســب یچقــدر بهم م. گـــم شو اون ور -

همون جور منگ . آب خوردم وانیل هیرفتم تو آشپزخونه  دمیر خوردم چرخدور دو هیاز خودم دور کردم و همون جور تلو تلو خورون  اونو

. در اتاقو باز کردم و رفتم تو. دهیش يتوجه به آهنگ و نور کم و بچه ها که هنوزم در حال رقص بودن رفتم سمت اتاق مامان بابا یبرگشتم و ب

بودم،  داریالبته خواب و ب. مام بسته شد و با دهن باز فکر کنم خوابم بردآن چش هیپرت شدم رو تخت دو نفره و تو  بایتقر. نداشتم عادلواقعا ت

!دهیتکونم م یکیحس کردم که  یحت دم،یباز و بسته شدن در اتاقو شن يکم بعد صدا هیچون 

حالت خوبه؟ ؟یخواب نیآرش ن؟یآرش - دهیش
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نگاه  دهیسرمو کج کردم و به ش. چشمام باز باز بود، گرد گرد. دمیدستامو حائل بدنم کردم و از کمر خودمو باال کش. فنر از جام بلند شدم مثل

:و کشدار گفتم بیعج يصدا هیحال با  نیدر ع دم،ید یرو تو هاله م دهیش. کردم

.خوب خوبم. دارمینـــــه، من ب -

.نشون بدم اریشخواستم خودمو هو یبود که م ادیکردم و انقدر روم ز یرفتار م بیغر بیتابلو عج. هم خوب نبودم اصال

:گرفته گفت دهیش

.تشکر ایدن هیاما  ،یاولش فکر کردم از دستم ناراحت. کردنت يو شاد دنتیبا رقص ،يکم جو رو عوض کرد هی. بابات امشب یمرس -

 یعنیخواست،  یم دهیانجام بدم که ش ویهمون کار قایمن باعث شده بود دق یجیو گ یبود که مست نیا دمیکه فه يزیتنها چ. مفهوم نبود حرفاش

!و رقاص کاباره شدم مونیم

ناراحت بود تو همون حالت . رفت یور م یبود و با رو تخت نییسرش پا دهیش. کردم نییخود سرمو چند بار باال پا یباز کردم و ب شموین منگ

:گفت

.االن به محسن زنگ زدن، گفتن شوهر خالش فوت کرده -

.کردم، حرفشو تکرار کردم باز نگاش شیکج کردم به چپ و با ن سرمو

!هه. شوهر خالش فوت کرده -

.دوباره تکرار کردم. کردم زیخنده ر هی

فوت شد رفت؟ -

.دمیخند دوباره

مرده؟ یعنی -

که انتظار خنده و ضربه ام رو  دهیکه ش دمیمحکم کوب نیهمچ. دهیش يمحکم کوبوندم به بازو هویو  دمیبلند بلند خند. خنده ریپق زدم ز هوی

هنوزم . تو هاله بود دهیهنوزم ش. نیکرد تعادلشو از دست داد و پرت شد رو زم ینداشت و تازه با تعجب سرشو بلند کرده بود و بهم نگاه م

!ومدیو خندم بند نم دمیخند یبلند بلند م! دونستم ینم شونویکردم، اما معن یکلماتو زمزمه م. نبود میحال یچیه

.افتاد دهیش -

.خنده ریز زدم

.محسن مرد يشوهر خاله  -

.دمیخند بازم

.من مستم -

.خنده ریزدم ز بازم

.خدا شیرفت پ یکیمن خوبم، اما امشب  -

و نگران دستشو به تخت گرفته بود  دهیکه ترس دهیش. شدم رهیتو جام نشستم و مثل جن زده ها به رو به روم خ خیس. لحظه خندم بند اومد هی تو
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:وم گفتمن آر دنیکه بلند شه با د

شده؟ یچته؟ چ ن،یآرش -

که  يشدم به در رهیخ. منگ به اطرافم نگاه کردم. ستادمیتند از جام بلند شدم و ا. بخوره یتکون هیبرگشتم سمتش که باعث شد از ترس  عیسر

.هم دنبالم دهیتلو تلو خورون رفتم سمت در، ش. تو اتاق بود

پر نکنه  الستویگ یرکیز ریکار کنه، ده بار بهش گفتم ز یرو چ ایعرش نیخدا بگم ا. ب اصالبخوا ریبگ ایب ؟يریم يکجا دار ن؟یشده آرش یچ -

کار کنم؟ یحالت چ نیاالن من تو رو با ا. ها گوش نکرد

.رفتم سمت در و در رو باز کردم رفتم تو. گهیم یچ دهیش دمیفهم یداغون بودم که نم انقدر

کار؟ یچ يجا اومد نیا نیآرش -

:کشدار گفتم. کردم صاف تو چشماش نگاه کنم یشد سع یکه به زور باز م ییسمتش و با چشما برگشتم يجد

.رمیدوش بگ دیمن بــــــا. خوام بـــــــرم حمام یم -

بود که از تو دوش رو  یحرکت بازش کردم و آب هیرو با  ریچون دستم رفت سمت ش. شده بود ریاما د ره،یاومد جلومو بگ. گرد شد چشماش

:با حرص و داد گفت. عقب دیکم خودشو کش هیو  دیکش غیج دهیش. شد یم دهیمون بارسر

!ره؟یگ یبا لباس دوش م يکدوم خر! شدم سیخ وونهید نِیآرش -

آب  ریمنو از تو حموم و ز یدونم ک ینم. دوش بودم ریدونم چقدر ز ینم. دمیخند یدوش واسه خودم بلند بلند م ریز. نبود میمن که حال اما

شد بزنم طرفو له  یناموس یهم گارد گرفتم که اگه ب یتو مست! ارهیداره لباسامو درم یکیبه تخت، فقط حس کردم  دمیمن رس یآورد و ک رونیب

.شدم الیخ یب دهیش دنیبا د اماکنم، 

.دادن بهشو نداشتم اما حس جواب دم،یشن مویزنگ گوش يصدا. تلپ شدم رو تخت و چشمام بسته شد! یدونم با چ یعوض شد نم لباسام

.اومد دهیحرف زدن ش يزنگ قطع شد و صدا يصدا

شما؟. نهیآرش لیبله موبا. سالم -

-...

از جام بلند شدم و با حداکثر سرعت که باعث شد دو بار بخورم تو در  عیسر. تو حلقم ادیگفت چون حس کردم معدم داره م یچ دهیش دمینفهم

اومد و من و  یدست هیحالم که بهتر شد . تو معدم بود و از دهن خارج کردم یو هر چ ییندم به دستشوخودمو رسو وار،یو چهار بار برم تو د

.چرخه یدور سرم م ایکردم دن یحس م. تو اتاق برددوباره 

بود به  یچ نایا تیدونم تو اون وضع ینم! ترش هیما هیشد تو حلقم، بعد از اون  ختهیبه زور ر یتلخ عیما هی. از رو تخت بلندم کرد یدست هی

تو  ادیخواد ب یکردم که دلم م یکم حالم بهتر شده بود، اما هنوزم حس م هی. دوباره جنازه شدم رو تخت! مسموم نشم خوبه. دادن یخوردم م

.مدهن

.دمیرو شن دهیش يموهامو نوازش کرد و بعد از اون صدا یکی

.رونیب میپاشو بر. زمیجان پاشو اومدن دنبالت عز نیآرش ن؟یآرش -



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 61

 يرو يشناختم، اما تمرکز یم دم،ید یآدما رو م. گفتم یکم بود، چرت و پرت م یلیخ میاریهوش. دید یچشمام طاق اتاقو م. شدم نشستم پا

.حرفام و حرکاتم نداشتم

گرفتم  یم بوتمو مشد یخم م یه. تونستم بوتامو بپوشم ینم. کمکم کرد و بردم دم در. شالم انداخت رو سرم هیتنم کرد و  يزیچ هی دهیش

تالش کرد  یهم هر چ دهیش. واریخوردم تو د یبار م نیکردم ا یدوباره امتحان م. خوردم به در یپامو بلند کنم ببرم تو کفش م ومدمیدستم، م

و کفشمو گرفت  فیدستشم ک یکیپام کرد و بازومو گرفت و با اون  ییدمپا هی دهیش. میشد الیخ یآخرش خسته شد و ب. پام کنه بوتامونتونست 

.رونیاز خونه ب میو رفت

اومده دنــــــــبالم؟ یک ـــــــدهیش -

!دوست پسرت -

:با ذوق گفتم. کردم که نگو یذوق هی

از مســـــافرت برگشت؟ به خاطر من اومده؟ یاومده؟ ک یآزاد جونــــــ -

.گشتم یبا چشم دنبال آزاد م. ور و اون ور نگاه کردم نیه اکم ب هی. جوابمو نداد. رونیب میدر رو باز کرد و از ساختمون اومد دهیش

د؟یسالم خانم، خوب هست -

د؟یسالم شما زنگ زده بود - دهیش

حالش خوبه؟. بله من بودم -پسر

 يه پسرکردم و ب زیچشمامو ر. چشممو باز کردم دمیصداها رو شن یوقت. چشمام رو هم افتاد یک دمیچرت زدم، چون نفهم هی ستادهیکنم ا فکر

نذاشته بود به  نکممیکرد لنزامو برداشته بود و ع یداشت حاضرم م یوقت دهیچون ش دم،ید ینم يزیشدم، اما چ رهیبود خ ستادهیکه جلوم ا

.کردم یدستمو گرفته بود، وگرنه از همون باال سقوط م دهیجام که اومدم ش نیتا هم. چشمم، منم که کور

 یک نمیخواستم بب یم. تلو تلو خوردم رفتم جلو. رو از بازوم جدا کردم دهیحرکت دست ش هیبا . هاله بود پسر برام آشنا بود، اما خودش يصدا

دستمو بردم باال و  میکور نیبا حرص از ا. دمید ینم يزیانقدر رفتم جلو که دستام مماس شد با بدن طرف، اما قدش بلند بود چ. اومده دنبالم

. نمشیتونستم بب یحاال م. از خودم یپنج سانت يصورتم تو فاصله  کیو صاف آوردمش نزد نییپا شدمیو کش ارویدو طرف صورت  انداختم

.واضح شده بود یلیگردشم خ يچشما

:و کشدار گفتم دمیبلند خند هویکم فکر کردم،  هی. اخم کردم اول

کار؟ یچ يجا اومد نیا. جون خودمونه یکوه نیا! ـــــــــستیکه آزاد ن نیا! اه -

 دم،یکش یگوششو م ییجورا هیاما فکر کنم داشتم  دم،یفهم ینم. کور شدم کنار نره يچشما يدستمو گرفتم به گوشش که صورتش از جلو هی

:ام به خودم اشاره کردم و گفتم گهیبا دست د. چون سرش کج شد سمت دستم

.با معرفت یِخوب، دوست تراس يدنبال من؟ بچه  ياومد یآخــــــ -

هم  يبلند يخواستم آروم باشه، اما محکم بود و صدا یضربه که م هی. باشن دایباز کردم تا کل دندونام پ شمویمل مل دادم و ن خمارمو يچشما

.اریکوه يکرد زدم رو گونه  جادیا
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.پسر خوب ،ينــــــاز -

.خوردم یثبات تکون م یب. دهیجدا کردم، برگشتم سمت ش اریباز کردم و دستمو از گوش کوه شموین دوباره

.رمیمن با اون م ،یبده به کوه لمویوسا -

تو همون حالت سرشو . کمرمو گرفت اریکه کوه نیبود بخورم زم کیتو هم و از پشت نزد دیچیخوردم و پاهام پ یتکون هی. پام بند نبودم رو

:گفت دهیبرگردوند و رو به ش

.ازتون رمیگ یم لویوسا امیبعد م نیبرمش تو ماش یمن م -

:گفت عیرس دهیش

.ارمیم لویمن وسا دینه، نه بذار -

 یگرفت و برد گذاشت رو صندل دهیاز ش لویدر رو روم بست و وسا اریکوه. دمیخند یهنوزم واسه خودم م. شدم نیسوار ماش اریکمک کوه با

:گفتم دهیبلند به ش. شم ادهیآوردم و خواستم پ رونیباز کردم و نصف تنمو ب نویفرصت من در ماش نیتو ا. عقب

.ببــــــوسمت ایب. من بوســــــت نکردم -

:و گفت نیاومد و به زور چپوندم تو ماش اریشم که کوه ادهیپ خواستم

.میبر دیخواد، بعدا ببوسش االن با ینم -

 دمیو تا ته کشر شهیروشن شد ش نینشست و ماش اریتا کوه. کرد یخداحافظ دهیاز ش يسرسر. روم بست و رفت که خودش سوار شه نویماش در

بوس گنده  هیتو بغلم و به زور  دمشیو به زور کش دهیباز مثل عقاب پنجه انداختم رو ش يو با دستا رونیآوردم ب شهیو تا کمر بدنمو از ش نییپا

.دمیکش یداد م بایزدم و تقر یبلند حرف م اریبدون اخت. گردنش شدم زونیو آو رفتمازش گ

.میبا ما بر ایب. ـــقمعشــــــــ شهیدلم برات تنگ م -

 نیاز پشت و تو ماش اریکوه. کرد یزد و به زور اسممو صدا م یبودم که اون بدبخت فقط داشت دست و پا م دهیش زونیآو يدونم چه جور ینم

. باال دیها رو هم کش شهیرو زد و ش يقفل مرکز اریکوه. به سرفه افتاد و من نشستم سر جام دهیش. جدا کرد دهیو به زور منو از ش دیلباسمو کش

.داشت ینگه م یبه زور منو رو صندل. کرد و راه افتاد یخداحافظ دهیبوق از ش هیبا 

چند بارم . کنم زونیآو شهیبکشم و خودمو از ش نییپا نویماش شهیخواستم ش یبا اصرار م. تونم پرواز کنم یکردم م یداشتم فکر م یبیعج حال

فرستادم عقب و  یدست م هیو اونم به زور با  نمیبب افشویرفتم جلو تو حلقش که ق یم یتو مست. اریکوه محکم با دست کوبوندم به بازو و شکم

:گفت یسر جام و م نشوندم یم

.خونه میرس یم يریکم آروم بگ هی -

رو دهنمو تو همون حال تند دستمو گذاشتم  هی عیسر. که داشتم حس باال اومدن دل و روده ام تا تو حلقم بود یتنها حس م،یدونم کجا بود ینم

 ابونوینگه داشت کنار خ عیسر. و خودم و حالم اشاره کردم رونینگاهم کرد با دست به ب یوقت. اریکوه يدستمو کوبوندم به بازو یکیتند اون 

 هیلبم  ریمرمو ماساژ داد و زاومد کنارم و ک اریکوه. کم حالم بهتر شد هیچند تا عق زدم و . شدم و نشستم کنار جوب ادهیپ يتند. در رو زد لقف

!نایو کاه و کاهدون و ا تیظرف یو ب یو بدبخت نیگفت مثل، ماش یم ییزایچ
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اش  قهیدست بردم و . بودم جیهنوز گ. نگاه کردم اریکمرمو صاف کردم و به کوه. شد یبا هر بار باال اومدن حالم بهتر م. گهیم یچ دمیفهم ینم

:گفتم یم با مستسمت خود نییپا دمشیرو گرفتم و کش

...دوســـــــــــت  بتیخب بگو منم بشنوم، من غ ؟یکوه یکن یبلغور م یچ يدار -

 ریشده بود و غ یخال گهیمونده بود که فکر کنم د یتو معدم باق یهر چ یبگم دوست دارم که دوباره حالت تهوع گرفتم و قبل هر حرکت خواستم

.میبود اریکوه يهر دو مات لباس زرد شده . اریرو کوهکردم  یتوش نمونده بود و خال يزیزرد آب چ

:سرمو باال آوردم و به چشماش نگاه کردم و مست و مظلوم گفتم جیگ

!زرد شد -

.دمینفهم یچیحال افتادم و ه یچشمام رفت باال و ب. شد چرخ و فلک ایدن. دیچرخ یچشماش م. زدم تو چشماش زل

 هینشسته بود و  نیماش یکنارم رو صندل اریکوه. بودم نیتو ماش ابونیکنار خ. وم چشمامو باز کردمتو دهنم آر ینیریگرم و ش عیهجوم ما با

:نگاش کردم گفت یوقت. داد یبه دهنم فشار م وانویل

.فشارتم افتاده بود، بخورش. کردم بخور برات خوبه نشیریبخور، قهوه س که با عسل ش ؟يبه هوش اومد -

از اون حالت دراومده بودم، اما . مخلوط حالمو بهتر کرد عیما نیبه هم، اما ا دیچیپ یبود م يجور هیمعدم . سلو خوردمباز کردم و قهوه و ع دهنمو

 ادمی. نداشت یدرست و کامل تمیر. کهیت کهیمحو و ت ریتصاو هینبود  ادمی يادیز زیچ. بدنمو نداشتم يهنوز قدرت حرکت و کنترل درست اعضا

همه  اد،ینه ز شو،یاما بق ادمه،ی يدوش رفتنم هم تا حدود ریز ادمه،یرو هم  ایبودم و محسن و عرش دهیش يخونه  ایالم اومد دنب اریبود که کوه

.گنگ بود زیچ

کردم که با  ینگاه م رونیب یاهیبه س. یحرف چیروشن کرد و راه افتاد سمت خونه، بدون ه نویقهوه رو به خوردم داد ماش يهمه  یوقت اریکوه

. زد بد نبودا یادکلن به خودش م هیخب ! چقده بو گندوئه ارمیکوه نیا"! ومدیم يو بد بیعج يبو نیتو ماش. زه ها روشن شده بودچراغ مغا

"!بذار نتیتو ماش ریبوگ هیخب  ف،یکث ياه اه، حالم بد شد پسره . شمیم فهدارم خ

اومد سمت من با  عیسر اریکه دست کوه نییپا ادیب نیماش ي شهیشدکمه رو زدم که . جمع کردم و با اخم و چشم غره بهش نگاه کردم موینیب

:تعجب به دستش نگاه کردم و گفتم

؟یکن یچرا حمله م ن،ییپا دمیدارم م شهیش هی! چته؟ -

:نگاه بهم کرد و مشکوك گفت مین هی برگشت

حالت خوبه؟ -

!ضیمر ایکه نبودم  وونهیبودم، اما د جیدرسته گ. ابرومو انداختم باال هی

:چشم براش نازك کردم و گفتم پشت

کم هوا بخورم؟ هیتونم  یحاال م! با اجازتون بله -

".شدما یداشتم خفه م ش،یآخ". تا هوا عوض شه دمیکش نییرو پا شهیمنم ش. کرد بهم و دستشو برد عقب و گذاشت رو فرمون گهینگاه د هی

! اونم و چرا با اون اومدم خونه نیچرا تو ماش ومدین ادمیفکر کردم  یهر چ. ردمکم نگاش ک هی ار،یبرگشتم سمت کوه. در خونه يجلو میدیرس
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:گفتم جیگ

.یخونه، اما مرس يدونم چرا تو منو رسوند یکه نم نیبا ا -

:با دهن جمع شده گفت. خنده يهم متعجب بود و هم آماده  افشیق. ابروشو برد باال هی

!یبدمست یلیخ -

نگفتم چون حرفش اصال درست  یچیه. گفت یبهم م يعاد ویتیواقع هیانگار داشت . نبود که جواب بخواد یالحرفش سو. کم نگاش کردم هی

عقب  یاز رو صندل لممیوسا. شدم ادهیتفاوت بازم ازش تشکر کردم و پ یب. دونستم یحد خودمو م شهیبدمست نبودم و هم چمیمن ه. نبود

.برداشتم

. در آوردم  فمیرو از تو ک دیدر خونه و به زور کل يرفتم جلو یگزاکیز. و کنترل دست و پام مشکل داشتم هنوز جون نداشت و تو راه رفتن پاهام

 هرو برداشتم و خواستم دوباره بندازمش تو در ک دیخم شدم کل. نییاز دستم افتاد پا دیخواستم در خونه رو باز کنم که چون دستم سر بود کل

با دست بهش اشاره کردم که بره با سر گفت . بود ستادهیهنوز نرفته بود و همون جا ا اریکوه. درآوردم مفیاز تو ک مویگوش. زنگ زد لمیموبا

.باشه

.وصل کردم ویگوش عیسر. نگران شدم. شب بود ازدهینگاه به ساعت کردم  هی. نگاه کردم آرشا بود یگوش يصفحه  به

.نیالو آرش -

:گفتم نگران

شده؟ یچ ؟یسالم آرشا، خوب -

...نشده، فقط  یخاص زینگران نباش خوبم، چ -

:تر گفتم نگران

کرده؟ يدوباره اون مردك کار ؟یمامان خوبه؟ تو خوب ؟یفقط چ -

تو؟ يخونه  امیامشب ب شهیدنبالم؟ م يایب یتون یکه م نیفقط ا. نشده همه هم خوبن يزیچ. نه، نه -

:حرص گفتم با

... ای یگیشده؟ م یآرشا چ -

 يایب یتون یم. شه ینم دایبه اون صورت پ ینیشدم و االنم ماش ادهیپ نشیاز ماش. خوام برم خونه ینم. دعوام شده الدیبا م ن،یآرش یچیه -

دنبالم؟

:حرص و نگران گفتم با

.امیاالن م ؟ییبگو کجا -

 نیمو کج کردم تا برم سر کوچه و ماشراه یظیبا اخم غل. باعث شده بود که قدمام محکم بشه میو نگران تیحرص و عصبان. آدرسو داد آرشا

رو داد  شهیش. پام ترمز کرد يکرد دنده عقب گرفت و جلو یکه هنوز داشت نگاهم م اریکوه. فکر کردنم و گرفته بود يجلو تمیعصبان. رمیبگ

:تو گف نییپا
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؟يبر يخوا یحالت کجا م نیخونه؟ با ا ير یشده؟ چرا نم یچ نیآرش -

... نیشب، آرشا، ماش ار،یکوه. اخم نگاهش کردم با

:شدم و گفتم زونیآو نیماش ياز پنجره  يتند

.ستین نمیعجله دارم و ماش ؟يببر ییجا هیمنو تا  شهیم اریکوه -

 يزیکه ازم چ نیبدون ا. و آدرس دادم نیتو ماش دمیتند پر. کم نگاهم کرد فکر کنم حالم آشفته بود که سر تکون داد و گفت سوار شو هی

فکر کنم  نیتونستم به ا ینم طیشرا نیتو ا. حرکت کرد يکار دار یو تو اون جا چ ابونهیخ هیعجله دارم وسط  یگیکه م ییجا نیگه ابپرسه و ب

سانت از تراسامون  ستیب يکه به فاصله  هیکنه همون کس یکه االن کنارم نشسته و داره کمکم م يپسر نیکه ا. شناسم ینم ادیار رو زیکه کوه

اما در هر  ست،یخوب ن شیشناس ینم ادیکه ز یهمه کمک خواستن از کس نیا عتایو طب دمشیند شتریسر جمع پنج بار ب دیشاشناسمش و  یم

.دوست هی ه،یهمسا هیمثل . کرد یکمکم م یچشم داشت چیرسوند که بدون ه یم اونو یکمکا خوب نیحال ا

چشمم نبود، لنز هم  نکیع. که من چقدر خنگم يوا. گشتم، اما همه جا تار بود یبا چشم دنبالش م. که آرشا آدرس داده بود یابونیبه خ میدیرس

:با تعجب به حرکت من نگاه کرد و گفت اریکوه. جلو خم شدم عقب یدو تا صندل نیو از ب دمیچرخ. دمید ینم یچیه نمیهم ينداشتم برا

؟یکن یم يجور نیچرا ا -

:گشتم گفتم یم نکمیکردم و دنبال ع یرو باز م فیجور که در ک همون. میبرداشتم و دوباره نشستم رو صندل فمویک

.جاس نیآهان ا. ندارم نکیع نم،یخوام بب یم -

که زنگ بزنم بهش  میدستم رفت سمت گوش. دمیاما بازم آرشا رو ند نم،یتونستم راحت همه جا رو بب یخوبه حاال م. به چشمم گذاشتم نکویع

هم پشت هم تو  نیداده بود و دو تا ماش هیبود و بهش تک ستادهیدختر کنارش ا هیرو که  ادهیپ يرخت تود هیکجاست که چشمم خورد به  نمیبب

 دایتوجه بهشون باشه، اما پ یکرد ب یم یگفتن که دختره اخم کرده بود و سع یداشتن م یدونستم چ یبودن و نم ستادهیدختره ا يلوج ابونیخ

.خواد ین و اون نمخوان دختره رو سوار کن یم نایبود که ماش

:داد زدم اریبلند سر کوه اریاخت یشدم که ب یعصبان انقدر

.جا نگه دار نیهم -

قدرتم  يبا همه  دمیرس نیماش نیبه اول. مانتومو زدم باال ينایشدم و با حرص آست ادهیپ نیاز ماش. زد رو ترمز عیکه شوکه شده بود سر اریکوه

:و با داد گفتم نیبه صندوق ماش دمیکوب

.نستایبرو آقا وا -

:به درش و گفتم دمیو محکم کوب دمیرس نیماش نیدوم به

.ادینم رتیگ يزیبرو، برو که امشب چ -

.کرد یبهت زده بهم نگاه م شتریگرد و متعجب و البته ب يآرشا که با چشما يجلو دمیرس

بردمش  دمیدست آرشا رو گرفتم و دنبال خودم کش. دمیفهم یگفتن که نم یم ییزایچ هی نایماش ينایسرنش. رفتم جلو و بغلش کردم کیش

:گهیم نایاز ماش یکی دمیدر پشت رو باز کردم که سوار بشه که شن. اریکوه نیسمت ماش
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!يبر يدگور يایکول نیکه با ا نهیا اقتتیهمون ل -

رو داغون کنم که خودش زودتر  اروی نیبرگشتم برم ماش عیسر. شدم یکشتم آروم نم ینم ویکیخون به صورتم هجوم آورد که تا  نیهمچ

 نیچهار تا فحش خوشگل بهشون دادم و دلم که خنک شد برگشتم سوار ماش ستادمیها همون جا ا یمنم مثل کول. گاز داد رفت يتند د،یفهم

.کردن اخم کردم یکه با تعجب بهم نگاه م نیشو آر اریبه کوه. شدم

:گفتم اریبه کوه رو

!اعصاب ندارما ه؟یچ -

.شده یو چ دهید یکه چ اوردیخودش ن يروشو برگردوند سمت جلو و به رو عیبدبخت سر اریوهک

:دمیپرس یسمت آرشا و با حرص و عصبان برگشتم

االن وقت دعوا کردن و قهر کردنه؟ ؟یکن یکار م یجا چ نیوقت شب ا نیتو ا -

:به منو به فرانسه گفت ینگاه هیکرد و  اریبه کوه ینگاه هی آرشا

.شدم یم ادهیپ دیبا د،یبا. اون باشم نیتونستم تو ماش ینم -

گرد  يبا چشما. سمت چپ صورتش کبود بود شیشونیلبش پاره شده بود و خون مرده بود و کنار پ يگوشه . شم قیتونستم رو صورتش دق تازه

:نفهمه گفتم اریکه کوه یسیو بهت زده به انگل

ه؟یجور نیشده؟ چرا صورتت ا یآرشا چ -

:کرد و به فرانسه گفت اریبه کوه ینگاه هیآرشا  بارهدو

.گمیخونه بهت م میبذار برس -

 يزیچ اریخواد کوه یداد نم یزد نشون م یکه االن داشت به فرانسه حرف م نیخوند و ا یتونستم تا خونه صبر کنم؟ آرشا فرانسه م یمن م مگه

تونستم  یاما درست نم دم،یفهم یمن فرانسه م. ر کشش نداشت که تا خونه صبر کنمکردم، اما اعصابم انقد یدرك م نویمن ا. از موضوع بفهمه

نبودم که بتونم به  یطیتو شرا. یچیه گهیکه د دیفهم یاگرم م. نفهمه اریکه کوه نیا دیدادم به ام یجوابشو م یسیبه انگل نمیهم يبرا. زنمحرف ب

.از خودم و خواهرم فکر کنم تشیو ذهن اریکوه

:تمگف یعصبان

بپرسم؟ الدیزنگ بزنم از م ای یگیم -

:کرد و گفت یاخم

.با دست کوبوند تو صورتم... شد یعصبان. یشگیهم يزایدعوامون شد، سر چ -

:دمیبا حرص داد کش. چهار تا شد چشمام

 نیهمچ. کشمش یند کرده؟ مدست رو تو بل یبه چه جرات. بته یشرف ب یب يکرده پسره  خودیغلط کرده، ب! تو رو زد؟! تو رو زد؟ الدیم -

!یچ یعنیبزنمش که بفهمه دست رو دختر بلند کردن 

.اما موفق نشد اره،یاز دستم در ب ویشدن سمت من گوش زونیکرد با خم شدن و آو یم یآرشا سع. الدیدرآوردم و زنگ زدم به م مویگوش تند
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:تا الو گفت شروع کردم. و برداشت یگوش الدیبوق م نیدوم با

؟يبوکسش کرد سهیک يجور نیآرشا کس و کار نداره که ا يفکر کرد ؟يآورد ریصاحاب گ یانتر ب يپسره  -

...من نیآرش -

بود که فکر  یکردم وقت یاون موقع که مثل خواهر باهات رفتار م. شناسم یتو رو نم گهیمن د! ایاریاسممو به زبونت نم گهیو کوفت، د نیآرش -

؟يدیسراغش، فهم يرینه م یزن ینه زنگ م. يدور و بر آرشا بگرد نمینب گهید. يبدتر وونامیاز ح دمیاما االن فهم ،یکردم آدم یم

...من آرشا رو دوست نیآرش -

اگه دوستش . يدیمرده شور تو و اون دوست داشتنت رو ببرن که با زور نشونش م. دهنتو آب بکش. اریببند دهنتو، اسم آرشا رو به زبون ن -

. یکن یطرف با مشت نوازشش م هیاز  يریطرف قربون صدقش م هیکه از  هیچه جور احساس. يزد یدهن و صورتش نم تو يجور نیا یداشت

 ییبال نیسراغش همچ یبدونم رفت ایزنه،  یم یبفهمم آرشا در موردت حرف ایاسمتو بشنوم،  گهیبار د هیفقط  گه،یبار د هی هیففقط کا الدیم نیبب

... انقدر دوست و آشنا دارم که بتونن. زنم ینم خودیتونم و حرف ب یکه م یدون یخودتم خوب م. يورداز کجا خ یکه نفهم ارمیسرت م

 هی اریکوه. نشسته بود شیتو صندل ریآرشا موش شده بود و سر به ز. قطع کردم ویاضافه گوش يبدون کلمه . نذاشت ادامه بدم تیعصبان گهید

.نگفت یچیبهم کرد و ه بینگاه عج مین

:گفتم یسیتر به انگل میمال. دلم براش سوخت. م برگشتم سمت آرشااخ با

 هیحاال  م،یکتک خورد کهیکم از دست مرت. بهتره رهیکه دست بزن داشته باشه بره بم یکس. پسره شو نیا الیخ یغصه نخور، ب گهیتو هم د -

خواد دست رومون بلند کنه؟ یجوجه خروسم م

:خنده گفتم هیو با ته ما یکه حالش بهتر بشه به شوخ نیا يبرا

.دمیم گریبرم بهت ج یخبرم کن خودم م یخواست گریهر وقتم ج -

:اشاره کرد و گفت اریبا چشم و سر به کوه. لبخند کج زد بهم هیبلند کرد و  سرشو

بود؟  یدوست پسرته؟ اسمش چ -

:فتمدادم گ یم هیتک میگشتم و به صندل یهمون جور که برم. رفتم کمکش ومدینم ادشی

.مهیهمسا. ستیآزاد، نه اون ن -

:گفت یسیبا خنده و قر به انگل آرشا

!یچه پسر خوب! یخوب ي هیچه همسا -

.آرشا به فرانسه گفت الدمیم يحرفا. میزده بود یسیبود رو به انگل الدیکه در مورد م ییاونا ریحرفامون غ يهمه  کال

.دیامشب که رسما به دادم رس. بود یخوب هیهمسا اریکوه شییخدا. زدم زیلبخند ر هی اریاخت یحرف آرشا ب از

درسته؟. از خودتونه آرشا ینظر لطفتونه، خوب - اریکوه

.جواب آرشا رو داد ییکایآمر يبا لهجه  یسیبه انگل اریشده بودم، چون کوه ریمنم غافلگ. با بهت سرشو تکون داد آرشا

.سرمست هستم، خوش بختم اریمن کوه -
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:بغل سرش گرفت سمت آرشا و آرشا هم آروم بهش دست داد و گفتکج از  دستشو

.هستم نیمن آرشا، خواهر آرش. منم خوش بختم -

.بله متوجه شدم -

.کردم انقدر زبانش خوب باشه یفکر نم شییخدا. کردن ماها خوشحال بود عیهم رو لبش بود که انگار از ضا يلبخند هی

:گفت یبدجنس برگشت طرفم و با شخندین هیبا  اریکوه

از زبان  یلیخ بایکنم و تقر یکار م یبوده و تو شرکت واردات صادرات با کشت یسیزبان انگل میدانشگاه يکه من رشته  گمیمحض اطالع م -

.فهمم یرو م ایدن يها

 يچون حرفا ن،ینکن يزبون بازمن  يبرا خودیداد که ب یرو م یمعن نیا قایحرفش دق نیا. از خودم نشون بدم یچه عکس العمل دیدونستم با ینم

.میکرده بود عیخودمونو ضا يخودیب. دمیفهم تونمیفرانسو

:نفهمه گفت اریآروم که مثال کوه میجلو و از سمت راست صندل دیکم بعد آرشا آروم خودشو کش هی

.میخفه شد نییکم بکش پا هیجلو رو  ي شهیمن سردمه، تو ش. دهیجا چقدر بو گند م نیآرشا ا -

:زودتر گفت اریبوگندو بپرس که کوه نیدونم از ا یبگم نم اومدم

!خواهرتونه ریبد، تقص يبو نیآرشا خانم شرمنده بابت ا دیببخش -

:برگشتم سمتش و گارد گرفته گفتم عیگرد سر يچشما با

به من چه؟. داد یبد م ياز اولم بو نتیماش. گردن من که يگناه خودتو بنداز دینبا گهید یول اوردم،یبچه پررو من به روت ن -

:رو به روش نگاه کرد و گفت ابونیدوباره برگشت و به خ. ابروشو فرستاد باال هیبرگشت سمتم و  اریکوه

ن؟یفرمود نیکنار جوب لباس بنده رو مز ستین ادتی گه،ید نهیهم یبدمست گمیم -

.کردمش نیمز يچه جور نمیکردم تا تمرکز کنم بب اخم

.بهش نگه يزیچ یخواهرتون ما رو زرد کردن و بعدم از ترس غش فرمودن که کس وار،یخانم، روم به د گالب به روتون آرشا -

 اریکردم کوه یهنوزم فکر م. ومدینم ادمیبودم، اما  اریکوه يتو ذهنم دنبال صحت گفته ها لمیف يها کهیمن اما تو اون ت. خنده ریپق زد ز آرشا

.شدم یم عیبود من ضا یدرصد حرفاش درست م هی. نگم يزیکرد که چ یما عقل حکم مکه خودشو تبرئه کنه ا گهیداره دروغ م

.مینگفت یچیبه خونه نه من و نه آرشا ه دنیساکت شدم و تا رس گهینکنم د عیضا شتریکه ب نیا يبرا

.شد ادهیتشکر کرد و باهاش دست داد و پ اریآرشا از کوه. خونه میدیرس باالخره

:گفتمو  اریسمت کوه برگشتم

.بودم نتیدونم چرا امشب تو ماش یکه هنوز نم نیبا ا. ممنونم يکه امشب برام انجام داد ییکارا يبابت همه  -

.گفت جیمثل گ يزیچ هیلب  ریزد و ز یلبخند سرخوش اریکوه

 نتیماش یعنی. گرده یبرم گهید يتا هفته . مدته که رفته مسافرت هیخواست درست کنه،  یم نتویکه ماش ییارویخواستم بهت بگم اون  یم -

.یکم صبر کن هی دیبا. هنوز درست نشده
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:اخم گفتم با

بره؟ یدر درست کردن چقدر زمان م هیمگه . درست کنه گهید یکی دیخب بد ر؟یچرا انقدر د -

. ارهینم لشیوسا ای نتیسر ماش ییبالکنه و  یکار م یدونه چ یداره و م نانیاطم رکارهیتعم نیکه دوستم به ا نهیموضوع ا. بره ینم يادیزمان ز -

.يا گهیدرست کنه نه کس د نویماش دیفقط خودش با گهیم نمیهم يبرا

:شدم و گفتم الیخ یب. دونستم ینم رشیو نه از تعم نینه از ماش يزیکه چ من

.شب خوش... بازم تشکر و. بهم يممنون که خبر داد. ستین یباشه مشکل -

کرد و رفت  یبوق خداحافظ هیبا  اریکوه. در خونه رو باز کردم و اول آرشا وارد شد و بعد من. شدم ادهیدادم و پباهاش دست . جلو آورد دستشو

.خودش يسمت خونه 

 ینم. گرفتم یدوش آب گرم حساب هیکه تنم بود درشون آوردم و  ییتوجه به لباسا یب. دوش ریراست رفتم ز هیمن . تو خونه میآرشا رفت با

.دادم یدونم چرا بو م

فنجون قهوه  هیآرشا رو مبل نشسته بود و . رفتم تو هال. باز گذاشتم تا خشک شه سمویخ يموها. رونیاومدم ب چیحوله پ. جا اومد یحساب حالم

.و اومدم نشستم رو مبل کنارش ختمیفنجون ر هیخودمم  يرفتم برا. تو دستش بود

.کرد یمکه آهنگ پخش  ونیزیتلو يشدم به صفحه  رهیآرشا خ مثل

س؟ هیهمسا هیواقعا فقط  اریکوه -

:نگاه کردن بهش گفتم بدون

.که تا حاال چند تا کمک گنده بهم کرده هیهمسا هیآره،  -

.تکون داد يسر

از آزاد چه خبر؟ اوضاعت با اون چه طوره؟ -

:کوتاه گفتم. آزاد افتادم ادی. دمینفس بلند کش هی

.خوبه -

:نه نگاهم کرد و گفتبرگشت سمتم و موشکافا نیآرش

.شنوم یخب بگو، م -

.مشکل داره يزیچ هی یعنیکشم  ینفس م يجور نیا یدونست وقت یم خوب

.گفتم یم یکی يبرا دیبا. شدم بهش رهیسمتش و خ برگشتم

:بخار قهوه ام نگاه کردم و گفتم به

...فقط. گذاشت يرادیشه روش ا ینم ه،یدر کل پسر خوب. س، هم پولداره افهیهم خوش ق په،یآزاد خوبه، هم خوش ت -

...فقط -

.شده بود به حرفام قیدق. کردم نگاش
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.نمشیبه زور سه، چهار روز تهران باشه و بتونم بب دیشا. ونیهر دو هفته درم یعنی. ادیو من خوشم نم رهیمسافرت م یلیکه خ نیفقط ا -

:سرشو کج کرد و گفت آرشا

؟یو دوست يدور یگ ینم شهیمگه تو هم. که خوبه نیخب ا -

:انداختم پشتم و گفتم سمویخ يموها

 یآدمو م ییجورا هی. کنه یمحبت م یلیکنه خ یم یمهربون یلیخ. خوبه یلیهست خ یآزاد وقت ه؟یچ یدون یاما م گم،یم نویهم شهیچرا من هم -

گرده و روز از نو و  یدوباره برم یدنش عادت کنبه نبودنش و دور بو يایتا م. رهیکنه و م یتو اوج کشش ولت م هویکشه سمت خودش و بعد 

کال تا . میهم با هم ندار یتماس ادیمسافرته ز یمخصوصا که وقت. باشم يچه جور دیبا قایدونم دق ینم. رابطم ثبات ندارم نیمن تو ا. نواز  يروز

...یاز طرف. از هم میدور یلیخ ستین یهست خوبه، وقت یوقت

؟یچ یاز طرف -

تونم با  ینم یکیمن . دونم ینم... زننده س و یلیکنن که خ یم ییایشوخ. ادیهم داره که من اصال ازشون خوشم نم ییدوستا هی یاز طرف -

.امیدوستاش کنار ب

نه؟ ای ادیتو از آزاد خوشت م ؟یآخرش که چ -

:نگاهش کردم و گفتم قیدق

.ادیادت کردم و خوشم مبودنش ع يتو دوره  ادشیز يبه محبتا ییجورا هی. ادیآره، خوشم م -

:زد و گفت يلبخند آرشا

.خوبه -

.داد به مبل هیتک

؟یزن یبه هم م الدیبا م -

:تکون داد و گفت يسر

 یم. تونم کنارش آروم باشم ینم گهید. کنم یمثل قبل بهش نگاه نم گهید. از همون لحظه که دست روم بلند کرد برام مرد. آره یسخته، ول -

بچگانش  يتونم با اخالقا یمن نم! کهیکوچ یلیخ الدیم. بزرگ بودن یلیمن خ يدوستا يهمه  ،یدون یتو که م. رام بچه سب الدیم ه؟یچ یدون

!بچه هیمرد، نه  هیخوام،  یآدم بزرگ م هیمن ... دونم دوستم داره اما یم. امیکنار ب

که نقش  میبود یکس هیدنبال  شهیبه خاطر بابامون هم ییجورا هی. کردنام دنبال بزرگ تر از خودم بودم یتو دوست شهیخودمم هم. دمیفهم یم

.اونو برامون داشته باشه

:آرشا زدم و گفتم يبه پا یلگد آروم هیبا پا . سر درد گرفتم ادیفکر کردن ز از

.من خستم. میرو تخت با هم بخواب میپاشو بر ،يدیمنو که پوش يلباسا -

.تکون داد و از جاش بلند شد يسر

.یبرام نذاشت تیثیتو که ح يریآخه چطور ممکنه؟ بم! مثل سگ یگیدروغ م! دهیش یگیدروغ م ن؟یبگو مرگ آرش. نه، امکان ندارهنه،  -
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. دستامو فرو کردم تو موهام و آرنجمو گذاشتم رو زانوهام. قطع کردم و انداختم رو مبل ویحرص گوش با

:و گفت رونیاز آشپزخونه اومد ب آرشا

؟شده یچ نیآرش -

:همون حال گفتم تو

.آبروم رفت. گند زدم -

:کنارم و گفت نشست

رفت؟ یک يآبروت چرا رفت؟ جلو -

:سر بلند کردم و نگاش کردم و گفتم ناراحت

ممکن منو  تیوضع نیدر بدتر شبیشناسمش، اما د ینم ادیمن ز. اریکوه يبدتر از همه جلو. دهیمحسن دوست پسر ش يهمه، جلو يجلو -

. دهید

:با تعجب گفت اآرش

با هم  نیهم يو برا يفکر کردم خونش بود یکه تو داشت یآخه با اون شکل. هیمیصم یلیو دوست خ هیهمسا هیکردم  یواقعا من فکر م -

.نیاومد

:تعجب برگشتم سمتش و با استفهام گفتم با

ه؟یکه من داشتم چ یمنظورت از اون شکل -

:زد و گفت چند بار پلک. گردشو بهم دوخت يچشما آرشا

!گهیمنظورم لباساته د -

:کم زل زل نگاش کردم و گفتم هی

مگه؟ هیلباسام چ -

:کرد و گفت یپوف یحرص آرشا

؟يبود دهیپوش یچ شبید ستین ادتیبابا مگه . زنمتا یم نیآرش -

.با سر گفتم نه. نبود ادمی واقعا

:ابروشو انداخت باال و گفت هی

.يسات بندازنگاه به لبا هی يپس بهتره بر -

گه؟یم يجور نیتونست باشه که آرشا ا یمگه لباسام چش م دمیفهم ینم. از جام بلند شدم و رفتم سمت حموم جیگ

 هیگشتم، اما جز  یدنبال لباسام م. رفتم سمت لباسام. ییرفت لباسا رو بندازم تو لباسشو ادمیانقدر خسته بودم که  شبید. حموم رو باز کردم در

مثل جن زده  هوی. کم نگاشون کردم هی. نبود يا گهید زیگشاد چ يبلوز مردونه  هیگنده و  يمردونه  ي ژامهیپ هیمردونه و  يه اژاکت بافت قهو

.ها خم شدم سمتشون و گرفتمشون تو مشتم
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 "مامانش رو تنم کنه؟ يلباسا مردیم. باباشو تنم کرده بود يمنگل لباسا يدختره . که من راحت بشم دهیش يریبم يا"

.آرشا با هول خودش و پرت کرد تو حمام. دمیبلند کش غیج هیشدم که  یعصب انقدر

؟یکش یم غیشده؟ چرا ج یچ -

:بود گفتم هیآه و ناله کردن و ضجه مو يکه آماده  يا افهیق با

. مونیزشت م يسرش بمونه دختره ذارم مو به  ینم. کنم یتار تار موهاشو با دندونام م. کنم یکچلش م. کشم یرو م دهیش نیکشم، من ا یم -

خواستن  یکه م ایروزیفهمم چرا اون پسر د یحاال م يوا. هیدر و همسا ينه جلو نشون،یبوز لیمحسن و اون فام ينذاشت برام؛ نه جلو تیثیح

کار کنم؟ چه  یحاال چ. ام یهم که من کردم حقا که کول يو داد غیتو رو خدا با اون ج نیبب يوا. هیدگور يایکول نیهم اقتتیگفتن ل نسوارت کن

که به لباساش زدم و بدتر از  يدرآوردم و بعدم گند نایکه من سر اون ماش يباز یشده؟ با اون وحش یبدم که چ حیتوض اریکوه يبرم برا يجور

کردم حتما  دیرو تهد الدین ماون جور که م. منو بگو يدایو تهد غایج غیج. خــــــــــــــــدا يوا. گفتن من کهیو مرت الدیتو و م ياون دعوا

.گفتم الدیبه م يکنم که اون جور یکار م يزیچ ییها یقاچاقچ ،ییایبا ماف ایگانگسترم  هیکنه من  یفکر م اریکوه

.آورد رونمیآرشا به زور لباسا رو از تو مشتم درآورد و هلم داد و از تو حموم ب. با دو تا دستم لباسا رو زدم تو سرم محکم

.بده حیکن و براش توض یعذرخواه ارمیبعدا از کوه. که کار از کار گذشته تموم شد رفتخب حاال  -

. نه هیبود مهم نبود، اما همسا يا گهیهر کس د. در موردم داشته باشه يبد تیبود ذهن هیهمسا هیکه  اریخواستم کوه ینم. بد بود یلینه خ يوا

به راه بشه و بعد به گوش صاحب خونه  يو خاله زنک باز عهیبشه و بازار شا ریهمه گ هویمحل پشت سرم حرف بزنه تا  نینفر تو ا هیبود  یکاف

.تا تهش برو گهید... و برسه

.آرشا با تعجب نگاهم کرد. آرشا رو ول کردم دست

.بدم حیاالن براش توض نیهم دیبا -

.زنگ بزن بهش ؟يشمارشو دار. بده حیباشه توض -

.شه ینم یتلفن. حرف بزنم يحضور دینه، نه با -

کم زمان داشته باشم با خودم  هیکردم که نباشه خونه که من بتونم  یباهاش حرف ،اما خدا خدا م دیدونستم با یم. کج کردم سمت تراس راهمو

.بدم حیببرم توض نیاز ا شتریکه آبرومو ب نیو بدون ا شبید يفکر کنم که چه جور

؟يریکجا م ن،یآرش ياو -

:تمتمرکز گف یو ب جیگ

.بدم حیبراش توض رمیدارم م -

:آروم تر گفت آرشا

.خواهرم خل شد -

تراس  يکنار تراسم، رو به رو ستادمیو ا دمیبه سمت چپ چرخ. رونیبود رفتم ب نییسرم پا. توجه به اون و حرفش در تراسو باز کردم یب

.و بگمسرمو تا نصفه بلند کردم که اسمش. که صداش کنم دمیکش قینفس عم هی. اریکوه



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 73

!هاشم یقمر بن ای -

.قدم به عقب رفتم هیترس  با

.نیبش. آروم ـــــــش،یه -

پسره تخته  نیا". فتمیبود پس ب کینزد. شدم رهیداده بود به تراس و نشسته بود خ هیزده، زانو به بغل تک پیکه ت اریگرد به کوه يچشما با

"!هاش کمه ها

:کردم و گفتم اخم

؟یزن یچرا آروم حرف م ؟یکن یکار م یا چج نیتو ا نم؟یچرا بش -

:تکون داد و با حرص گفت يسر کالفه

.ستیجا ن نیا یوانمود کن که کس يجور. نیبش گمیبهت م. به من نگاه نکن -

:تعجب گفتم با

!ییجا نیاما تو ا -

:دندوناشو رو هم فشار داد و گفت یحرص

.یخنگ یلیخ -

و به زور نشوندم، درست  دیفشار کش هیبلند شد دست منو با  يخونه نگاه کرد و بعد تند يرو به رو ابونیتراس به خ يبلند شد و از گوشه  آروم

.مثل خودش

 وارید هیانگار . بود دهیتراسامون به طور کامل پوش ي وارهید. دمیشن یاما صداشو م دمش،ید ینم. که نشوند خودشم نشست درست مثل قبل منو

...رو ابونیرو خ رونینه ب ینیرو بب یتراس بغل یتونست ینه م ینشست یم یوقت نیهم يذاشته بودن و براتراس گ ينصفه و کوتاه به جا

.يبود لوم بد کینزد -

تحت  سیهمش مسافرته و االنم حتما پل نمیهم يو برا هیام درست بود که خالف کار قاچاقچ هیمطمئنن حدس اول. مشکوك بود یلیپسره خ نیا

"!کنن؟ میکنن؟ نکنه زندان بمیدنبالم و تعق انیشناسم بخوان ب یرو م اریکوه نینکنه فکر کنن من ا. خودمو نابود کردم خدا يوا". نظرش داره

:هوا گفتم یفکرام بودم که ب ریدرگ انقدر

 سیپل ریخوام درگ ینم .رمیخوام به خاطر تو بم یبودم، نم یدختر معمول هیمن  ؟يکرد ایباز نیچرا منو وارد ا! ينامرد یلیخ ،یدزد قاچاقچ -

.کنن میشم و زندان

بکشه رفتنم سخت  نایو ا سیو اگه کارم به پل گهیکشور د هیبخوام برم  لیادامه تحص يمن ممکن بود برا. یگرفتم از ناراحت یغمباد م داشتم

.دمیرو شن اریکوه يصدا. شدیم

ببرنت زندان؟ دیچرا با ؟یچ یعنی سیپل ه؟یو دزد چ یقاچاقچ ؟یگیکه م هیچ نایا وونهید يدختره  -

:گفتم یعصب

؟یکن یفرار م يدار یبه خاطر تو، از چ -
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.شمهیریشدم به خاطر دوست س میمن اگه قا. دختر یخل یلیخ -

:گفتم جیگ

؟یچ یعنی -

واستم دست به سرشم خ یالبته م م؛یبر میخواست یکه م ییاونو داشتم نه جا يمن نه حوصله  یول. ییجا هی میصبح دوستم زنگ زد گفت بر -

.خواست چتر بشه یگفتم م یاگه بهش م یبکنم، چون شب قراره برم مهمون

شدن ما داره؟ میبه قا یچه ربط نیخب ا -

 یب یلعنت! رفتم بندر ایمن واقعا خونم  نهیبب ستادهیا کیکرده اومده دم خونه کش لهیاونم از صبح پ. و بندرم ستمیآخه بهش گفتم من تهران ن -

!شه ینم المیخ

:تعجب گفتم با

ده؟یرو م کتیخب چرا کش -

:گفت یحرص اریکوه

.از دوستام خل و چلن خب یبعض. س وونهیبس که د -

رون؟یب يخب چرا اومد -

.رونیتونم پامو از خونه بذارم ب یو تا اون نره من نم یبرم مهمون دیشده با رمیکه د نیا يبرا -

؟یکار کن یچ يخوا یحاال م -

.مونم یم منتظر -

.اومد که چرا اومدم اون جا ادمیبعد  ي قهیپنج دق. زانوهامو بغل کردم و آروم نشستم. دمینپرس يزیچ گهید

.بدم یحیتوض هی دیبا شبیدر مورد د... اریکوه... زهیچ -

هم شاد بودن اون لباسا رو تنت دور  يو اونا هم برا يزیچ نیهمچ هی ای ياحتماال رو لباست باال آورد ،يدوستت، مست کرد يخونه  یرفت -

.سیالزم ن حیتوض. کردن

شگو؟یپ ه؟یپسره ک نیا. شدم رهیدهن باز به جلو خ با

:گفت یحرص اریبعد کوه ي قهیشش، هفت دق. نگفتم يزیچ گهید

.چوب بزنه دینبابهش بدم که بفهمه زاغ ملت رو  یدرس عبرت هی دیبا سته؟یخواد اون جا وا یم یکنه تا ک نیچه وضعشه؟ ا نیاه ا -

.خسته بشو هم نبود یلعنت. دمیاز جام بلند شدم و از کنار تراس سرك کش آروم

؟یکار کن یچ يخوا یم -

.صبر کن -

.کرده بود رییتغ یکه کم اریکوه يو بعد صدا دمیرو شن ییدکمه ها يصدا

 يخونه  يمرد هم داره از صبح تا حاال جلو نیسرنش هیکه  206 نیماش هی. مورد مشکوك رو بدم هیخواستم گزارش  یآقا م دی؟ ببخش110الو  -
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زن و دخترام . آقا میما دختر جوون دم بخت دار. آورده شیبله بله، برامون مزاحمت پ. کنه یما نگاه م يهمشم به خونه . ره یما پارك کرده و نم

.دیکن یدگیرس شمیبله ممنون م. مرد نیندارن از دست ا تیامن

.دمیرو شن اریخوشحال کوه يه صداک دینکش هیثان به

.رهیگ یم ادیحاال . درست شد گهیخب د -

»جدا؟ س؟یپل يواقعا زنگ زد«: خواست برم با بهت زل بزنم بهش و بگم یدلم م یلیخ

ده بگه تو بهش بگم بعد بهم بخن يزیمسخره کردن من و اگه چ يممکن بود ادا درآورده باشه و برا. دمشید یمن نم. خودمو گرفتم يجلو اما

 شهیخالص م يچه جور اریکه بفهمم کوه يهم کنجکاو یکم هینداشتم، اما خوب  يکار رونیب نیرفتم تو خونه من ا یم دیبا. يچقدر زود باور

.رمذاشت ب ینم

 ریو آروم و ز ابونیبرگشتم سمت خ يتند. دمیشن ریآژ هی يبعد که هنوز تو فکر بودم که صدا ي قهیحدود چند دق. افکارم مشغول بودم با

 سهیکم با پل هی. شد ادهیپسر جوون از توش پ هی. گفته بود اریکه کوه 206رفت سمت . بود سیپل يجد يجد. نگاه کردم ابونیبه خ یرکیز

التر از کم با هیهنوز رو زانو نشسته بودم و کلمم . رفته سوار شدن و رفتن نیمطمئن شدن ماش یوقت سامیپل. راه افتاد. شد سوارحرف زد و بعد 

.تراس بود ي وارچهید

.حقش بود -

.فرو کرده بود نگاه کردم بشیبود و دستاشو تو ج ستادهیکه ا اریبلند کردم و به کوه سرمو

:بهم انداخت و گفت ینگاه اریکوه

.یستیبا یتون یتموم شد، م ؟يشد میتو چرا هنوز قا -

.خطرناك بودا ارمیکوه نیا. شت لباسمو تکون دادماز جام بلند شدم و پ. هستم يهنوز تو جو پنهون کار دمیفهم

:برگشت سمتم و بهم لبخند زد و گفت اریکوه

.به آرشا سالم برسون. يکه موند یمرس. برم گهیمن د. تموم شد گهیخب د -

.رفت تو خونه و منم برگشتم تو خونه اریو کوه میهم دست داد با

.زد یحرف م لشیداشت با موبا آرشا

.خداحافظ. باشه. ارمشیکنم ب یم یخوب سع لهیخ. میایبا هم م یاوک. نمیآرش يمن خونه . مامان باشه، باشه -

:گفتم زمیخودم قهوه بر يرفتم تا برا یهمون جور که به سمت آشپزخونه م. قطع کرد و برگشت سمت من ویگوش

.اماینم ییمن جا -

:داد و گفت هیاومد و به اپن تک آرشا

.میباش دیخاله فرناز اومده و ماها با. میفت حتما برمامان گ. يایب دیبا -

:دمیبرگشتم سمتش، تند پرس عیسر

با بچه ها؟ ایتنها اومده  -
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:زد و گفت يشخندین آرشا

.اما از بچه ها فقط آرام همراهشه ست،یتنها که ن يتنها -

:تکون دادم و سرخوش گفتم تیاز رضا يزدم و سر يلبخند! آرام

.میبر -

اون وقتا . با هم هم خونه بودن رستانیتو دوران دب شونیاز زندگ يدوره ا هیرفتن و تو  یمامان بود، با هم مدرسه م هیمیقد ياز از دوستافرن خاله

 داشتمدوستش  شتریب میواقع ياز خاله ها. میبود نایخاله ا يشمال کل مدت اقامتمون خونه  میرفت یماها هر وقت م. کرد یم یمامان شمال زندگ

 داریکه تابستونا تو خونشون تا صبح ب ییچه شبا. داشتن، پنج تا بچه و آرام دختر آخر بود یتیپرجمع يخانواده . تر بودم یمیبا بچه هاش صمو 

.ماها میداشت یلیتخ يچه قوه . يپرنسس باز ون،یدختر شاه پر. میکرد یکه نم ییایچه باز. میزد یو حرف م میموند یم

از  بایتقر. کنن یفرق م نایکنه، اما خاله ا یاونم انقدر زود تعجب م دنمیحتما مامان از د. میدر خونه بود يکه جلواز هفت گذشته بود  ساعت

 هی. میکرد یم فیو براش تعر فتادیکه م یهر اتفاق مشیدید یآرشا م ایانقدر ساده بود که هر وقت من . ما هم خبر داشت يخونه  ياتفاقات تو

.حسنش بود نمیکرد و هم ینم یو قضاوت گوش شنوا بود و حرف جفت

ذوق  یخاله و آرام کل دنیبا د. میوارد شد. برق زد تیمن چشماش از رضا شتریما البته ب دنیبا د. مامان در رو باز کرد. میو منتظر موند میزد در

.دلم براشون تنگ شده بود یلیخ. دمیرفتم جلو و زودتر از آرشا هر دوشونو بوس. کردم

بود  يجزء معدود افراد. کردنم یاز تنها زندگ د،یاز کارم پرس. میزد یحرف م ياز هر در. تو اتاق آرشا میو بعد رفت میکم حرف زد هیخاله  با

در  یکه بتون شنیم دایپ یکم يآدما ایتو دن. به تظاهر کردن جلوش نبود ازین نمیهم يخبر داشت، برا نایکردنم و علتش و ا یکه از تنها زندگ

.خود خودت، بدون تظاهر ،یخودت باشکنارشون 

 يها کهیهمون جور که از ت. که دادم ییایزدم و سوت یحرف م شبید یبا آرام در مورد مهمون. ارهیب وهیو م ییرفت تا چا رونیاز اتاق ب آرشا

تخت ولو شده بود و فقط  يوآرامم ر. که کرده بودم يهمه خراب کار نیخوردم از ا یزدم، حرص م یتو ذهنم بود حرف م شبیکه از د یلمیف

 یدنیحالم بد بود که از خوردن اون همه نوش شبیانقدر د. کنم دایاز خودم پ يشد حس بد یو باعث م اوردیلجمو درم شتریو ب دیخند یم

.شدم مونیپش

برگشت سمتم که  نیبعد همچ نگام به من و هینگاه به آرام کرد و  هیگذاشت و  زیم يرو رو ینیس. به دست وارد شد ینیباز شد و آرشا س در

!سکته کردم

؟یبهش گفت یچ نیآرش -آرشا

:گرد گفتم يتعجب و چشما با

.نبود يبد زیچ ،یچیه -

:و مشکوك گفت زیاخم ر هیبا  آرشا

؟يکه براش حرف نزد شبتیدر مورد د نمیبب -

.گفتم شبیچرا، اتفاقا از د -
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:محکم کوبوند تو سرم و گفت آرشا

.کنه یاالن سوژه ات م. يبخت شدخاك بر سرت، بد -

:گفتم جیگرد نگاش کردم و گ يچشما با

!؟یچ يسوژه ! کنه؟ یسوژه ام م -

.بره یکنه، بعدا تو کتاباش شرفتو م یسوژه م یکن فیبراش تعر یهر چ. سهینو یآرام داستان م وونهید -

:دمیبرگشتم سمت آرام و پرس تند

؟یسینو یکتاب م گه؟یآرشا راست م -

:باال انداخت و بدجنس گفت يبهم کرد و شونه ا یباز نگاه شیبا ن مآرا

منه؟ ریمگه تقص. دیداستان يبرا یخوب يهم سوژه  یچیکار کنم، شما خودتون بدون ه یچ -

.چشم غره بهش رفتم هی

حاال اجازه هست؟ -

!؟یچ ياجازه  -

.يمنو برد يآبرو يچه جور هینرفته سر قبل ادمیهنوز . رینخ -آرشا

.باز کرد ششویآرام ن دوباره

.شناستت یکه نم یکس یآرشا جون -آرام

:خودشو ولو کرد کنارش و گفت آرشا

.خفه -

:تفاوت گفتم یب. گرفت خندم

.سیبنو ياگه دوست دار -

 یکرد االن م یم رو ضبط زیهمه چ يخاك بر سر بدجور. به حرفامون گوش داد يشتریذوق زده بالشتو برداشت و بغلش کرد و با دقت ب اونم

دختر تو حرف  نینابه، وگرنه ا يدنباله سوژه . دهیگوش م شتریزنه و ب یکلمه حرف نم کیو  شهیرسه انقدر آروم م یبه ماها م یفهمم چرا وقت

.شد دهیشده بود که بحثمون به ازدواج کش یچ ستین ادمیحرفامون گل انداخته بود و اصال ! ارهیمزدن کم ن

:برگشت سمت ماها و گفت هوی. زد یکه تازه ازدواج کرده بود حرف م شییداشت در مورد دختر دا. ن بزرگ تر بوداز م یسال هی آرام

سوال بپرسم؟ هی -

.بپرس -

:چونه اش و متفکر گفت ریبالشتو گذاشت رو پاهاش و دستاشو زد ز آرام

د؟یازدواج کن دیکن یفکر م ؟هیچ ندهیتصورتون از آ یعنیباشه؟  يچه جور ندتونیآ دیکن یشماها فکر م -

:که من جواب بدم آرشا گفت نیقبل از ا. میستیکدوم اهل ازدواج کردن ن چیدونست که ماها ه یم آرام
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 هیاما من، من با  زه،یهمه چ الیخ یکنه و ب یمثل االن کار م گه،یکشور د هی ای رانیتو ا. کنه یم یهنوزم تنها زندگ نیآرش گه،یسال د ستیب -

.ازدواج کردم رمردیپ

:با تعجب گفت آرام

!رمرد؟یپ -

:کم لبشو کج کرد و گفت هی آرشا

.جوون، اما پولدار دمیشا -

:با تعجب دوباره گفت آرام

!؟یخوش بخت -

:مطمئن گفت یلیخ آرشا

.البته که خوش بختم، چون طالق گرفتم -

.آرام گرد شد يچشما

!؟یچرا طالق گرفت -

اگه جوون بودم  یکنم، ول یو خوب زندگ رمیو من ارثشو بگ رهیبم دیکه شا نیا يبرا رمردیگفتم پ. الزم دارم یندگز يام رو برا هیچون مهر -

.کنم یرو م یو عشق زندگ شمیو ازش جدا م رمیگ یام رو م هیمهر ست،یمهم ن

:زد گفت یکه تند تند پلک م ینگاش کرد و در حال جیگ آرام

!؟یازدواج کن يخوا یم پس چرا یجدا بش يخوا یخب اگه م -

:چشماش و مل مل داد و گفت آرشا

پولو بده بهم؟ نیکه بابام ا يانتظار ندار. خوام یم میزندگ يپولشو برا گمیم! ایخنگ -

:برگشت سمت من و گفت. به ماها نگاه کرد جینگفت و فقط گ يزیچ گهید آرام

؟یکن یتو چرا ازدواج نم -

:باال انداختم و گفتم يا شونه

و  میآزاد رویمن پ. میبچسبون یکیبه زور خودمونو به  یعرب يچند تا کلمه  هیبرگه و  هیبا  دیچرا با. بده یوابستگ. هیمزخرف زیاصوال ازدواج چ -

کس لحظه از  هیتو  دیشا. نهیپسرا ذاتشون هم. به دست و پاش نبندم يریغل و زنج چیباشم ه یاگه قراره با کس دمیم حیمن ترج. استقالل عمل

.باشم شینفر اول زندگ دمیم حیاما ترج رم،یتونم جلوشو بگ یمن نم اد،یخوشش ب يا گهید

هم باشه؟ يا گهیتونه با کس د یاون آدم م یدوست باش یتو اگه با کس یعنی -

.البته -

؟يندار یو تو مشکل -

.باشم گهید یکیمنم بخوام با  دینه، چون شا -
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.براش سخته تیذهن نیدرك اگرد شده اش بهم فهموند که  يچشما

 یدر اون حالت محبت یکن یاصال فکر م ؟یتصور کن يا گهیاون آدمو در کنار کس د یتون یراحت م یلیخ یوقت! ه؟یچه احساس نیا! اما، اما چرا؟ -

باشه؟ نتونیهم ب

:تفاوت گفتم یب

.میذار یاما همو آزادم م م،یو همو دوست دار ادیمعلومه که از هم خوشمون م -

:به تنش افتاد و با اخم گفت کیلرز کوچ هی

.نبوده يکه انقدر طرف برات جد نیا ای یدوست نداشت ویتو تا حاال کس ای! وحشتناکه نیا -

:کردم و گفتم يفکر هی

.نهک یبهم محبت م یلیچون خ شم،یفکر کنم دارم عاشق آزادم م یدست کم عاشق پنج نفر شدم، حت مینه اتفاقا فکر کنم تو زندگ -

:بهم نگاه کرد و گفت رهیکم خ هی آرام

و فقط تو براش مهم  نهیفقط تو رو بب يدوست دار. شهیبرات مهم م زشیهمه چ يدوست دار ویکس یوقت ای یعاشق یوقت. یتون یشه، نم ینم -

باشه تا طرف بدونه برات  نایاالزمه که . تو دوست داشتن الزمه یکم حس خودخواه هیو  يکم حسود هیوقتا  یگهگاه. يا گهینه کس د یباش

همه و  ستیباشه ن نتونیب دیهم که با یاون محبت ستیاحساسا ن نیکدوم از ا چیه یوقت. و برات ارزش داره يد یم تیبهش اهم نهمهمه، تا بدو

.عادت زودگذر و مسخره هی شهیهمه م

:تکون دادم و گفتم نه يبه نشونه  يباال انداختم و سر يتفاوت شونه ا یب. قبول نداشتم حرفاشو

.یهست یاحساسات يادیتو ز -

.بحثو ادامه نداد گهیگنگ نگام کرد و د هکمیکم با حرص،  هی ج،یکم گ هی آرام

شد که از  یباعث م نیبود و هم یاحساسات يادیکم ز هی شهیهم. دمیخند یاز محبت و عالقه م تشیذهن نیدختر بزرگ تر با ا نیفکرم به ا تو

بود، اما هنوز ذهنش و تفکرش  دهیرس یتفاوت یو ب يسرد هیبه  نینابیب نیمسائل نکنه و ا یلیخ ریکنار بکشه و خودشو درگ خودشو زایچ یلیخ

.بود دهعوض نش

.نداشتم یبودم مشکل لیشنبه بود و من تعط کیکه فردا  ییشبو موندم و از اون جا نایبه خاطر خاله ا. خوش گذشت یبود و کل یخوب یلیخ شب

****

رفتم پالتومو با  یهمون جور که به سمت اتاقم م. زیرو از تو قفل درآوردم و پرت کردم رو م دیکل. حرص در خونه رو باز کردم و وارد شدم با

.کردم یلب هم غرغر م ریو ز اوردمیحرص در م

تا  ه؟یبق یتو زندگ یآخه انقدر فضول ت؟سیبد ن تمیکم شعور و شخص هیچه وضعش بود؟  نیبودن؟ ا یک گهید نایآخه ا. یچه شب مزخرف ایخدا"

"!حد؟ نیا

چک کنم و دو  لمویکه رفتم تو اتاق تا موبا فتادیم ادمی یوقت. دمیکش یغیج هیشدم و از حرص  یو اتفاقاتش دوباره حرص یمهمون يادآوری با
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کرد که من  یاون فکر م. میزد یحرف م میراحت داشت یلیو خ میبود ستادهیهم ا يرو به رو ینه، وقت ایحالم خوبه  نهیبعد من آزاد اومد بب قهیدق

گرفته بودم  میتصم گهیدرآوردم د اریکوه يکه اون افتضاحو جلو يکه من از اون بار یخوردم و حالم بد شده که اومدم تو اتاق در صورت يادیز

و دستمو نگران  ستادمیرفتم جلوش ا. خوش بودسر يادیصورتش گل انداخته بود و ز. حالم خوب بود، اما نگران آزاد بودم. نخورم یدنینوش

:لبخند قشنگ بهم زد و گفت هینگاه مهربون بهم انداخت و  هی. نه ایزونه  یم نمیخواستم چک کنم بب یم. گذاشتم رو گونه اش

.نگران نباش زمیخوبم عز -

انقدر تعجب کردم که . تو دنیآزاد پر يسه تا از دوستا باز شد و دو يبد يصدا هیو آروم گونه اش رو ناز کردم همون موقع در با  دمیخند بهش

:دوستاشن با اخم گفت دید یوقت! حمله نشده باشه نهیبرگشت طرف در بب عیرسما، سر دیآزاد بدبخت که ترس. دهنم باز موند

ه؟یچ يبرا تونیباز یوحش. دیچتونه؟ در رو شکوند -

:و مست بود گفت جیدوست آزاد که گ نیرام

.ارهیپدرتونو درم دینکن يجاها کار نیا. مهرسا به خونش حساسه میبگ میریمچتونو بگ میاومد ن،یکن یم يکار نیدار میفکر کرد -

باشه  تیشخص یتونه ب یآدم م هیچقدر . تینبودم، اما سرخ شده بودم، نه از خجالت که از عصبان یخجالت. بهت زده بهشون نگاه کردم يچشما با

که بعد از تموم شدن نطقش خودش و اون دو  نیبدتر از همه ا. و تازه نظر بده ارهیبلند به زبون ب يآدما رو با صدا یحد مسائل خصوص نیکه تا ا

:با لبخند رفت سمتشون و گفت دمینگاهش کردم د یوقت. بگه يزیمنتظر بودم که آزاد چ. دنیشروع کردن به خند گهینفر د

.نداره یبه شما هم ربط رونیب دیگم ش -

نکرده  یاما لحن حرف زدنش منو راض رون،یکه پرتشون کرد ب نینداره، با ا یکه گفت بهشون ربط نیبا ا. رونیهر سه نفر رو پرت کرد ب بعد و

!اونا يبود از حرفا ومدیبدش ن ادمینداشت و ز يانگار واقعا از گم شو گفتنش منظور. بود

:متوجه شد حالم به خاطر حرفاشون گرفته س، با لبخند گفت دیمنه بهت زده رو د یرو که دك کرد اومد سمتم و وقت اونا

.کردن یم یشوخ. نداشتن يبچه ها منظور -

:باز کرد که بغلم کنه که با اخم دستامو جلو بردم و مانعش شدم و گفتم دستاشو

؟يایکنار م نایبا ا يه جورتو چ ح؟یداشتن؟ آدمم انقدر وق يمنظور یرسوندن تا بفهم یمنظورشونو م دیواضح تر با نیاز ا گهید -

:باال انداخت و گفت يا شونه

.راحت -

 ریانقدر درگ. جلو اومد و بغلم کرد ستمیناراحت ن گهیاونم که فکر کرد من د. دستام افتاد کنارم اریاخت یحرفش انقدر تعجب کردم که ب از

هر . راحت بود یلیآزاد خ. نداشتم دمیبوس یفرو کرده بود و مکرد و سرشو تو گردنم  یحرکات آزاد که نوازشم م يرو يفکرام بودم که تمرکز

 یخصوص میکه وارد حر دهیحد به خودش اجازه م نیپرده و بهتر بگم تا ا یحد ب نیتا ا! ه؟یجور نیخود آزادم ا یعنیاونا دوستاشن،  شهبا یچ

 زایچ یلیخودمون خ يممکنه که در خلوت و تو جمع دخترونه . دونن یم نویدخترا فضولن، همه هم ا. رفتار برام قابل درك نبود نیبشه؟ ا هیبق

که آزاد در مورد من و روابطمون  نیفکر ا. میزن یحرف نم زایچ نیصراحت در مورد ا نیمذکر اونم با ا هی يوقت جلو چیاما ه م،یرو به هم بگ

از دوستاش در مورد خلوتمون  یکیاز دهن  يروز هینه ممک یعنی! نه يرفت، وا یم شیپ شترینرفته بود و در حد احتمال اگه ب شیپ ادمیکه ز
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.خواستم شبم خراب بشه، اما شد ینم. فکرا رو از خودم دور کنم نیکردم ا یسع! وحشتناکه یلیخ نیا يابشنوم؟ و يزیچ

. کنه یوحشتناك صدام م يجور نیکه ا هیک نمیبا تعجب برگشتم بب. صدا کرد جانیاسممو با ه یغیج يصدا هیاومدم  رونیبا آزاد از اتاق ب یوقت

. رددو تا بوسم از گونه ام ک يزده بغلم کرد و ظاهر جانیه يعشوه ا هیتند خودشو بهم رسوند و با  ترایم. جا شوکه شدم نیاونم ا ترایم دنیبا د

:و عشوه گفت جانیبا ه

.دنتیقدر خوشحال شدم از دچ. نمیجمع بب نیآشنا تو ا هیکردم  یفکر نم ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا نیآرش يوا -

شدم، اما االن با حضور آزاد کنارم اصال هم خوشحال  یخوشحال م يمنم تا حدود دیشا دمشید یاگه م يدر حالت عاد. زدم يزور لبخند به

.نبودم

:شده باشه گفت ریابروشو برد باال و انگار که غافلگ هی. کرد که چشمش به آزاد افتاد یهنوز داشت با عشوه ابراز احساسات م ترایم

!هستن؟ یآقا ک نیام، ا -

:زور لبخند زدم و گفتم به

.آزاد هستن، دوست پسرم شونیا -

:و ناباور گفت دیکش یغیزده ج جانیه

.یهنوز ناراحت باش يبه هم زد دیکه با سع نیهمش نگران بودم که نکنه به خاطر ا. خدا چقدر خوشحال شدم يجدا؟ وا -

:متظاهرانه گفت بعد

.هم عذاب وجدان داشتم، اما االن خوشحالم يتا حدود. واقعا خوشحالم -

 یم نیهم يدونم و برا ینم يزیکنه من چ یفکر م. مطمئنم که اصال هم عذاب وجدان نداشت. مزه یلوس ب يدختره . زور بهش لبخند زدم به

.خواد خودشو خوب نشون بده، انتر

کردم لبخند بزنم و  یسع نمیهم يبا آزاد حرف بزنه، برا نیاز ا شتریخواستم ب ینم. ش و بش کردبا ناز و عشوه با آزاد دست داد و خو ترایم

باهامون  میرفت یهر جا م. چونمشیحرفا بود، هر کار کردم نتونستم بپ نیدختر کنه تر از ا نیخودم و آزاد رو از دسترسش دور کنم، اما ا عیسر

سردرد آزاد رو بلند کنم تا  يکه مجبور شدم به بهانه  دیرس ییکار به جا گهید. زد یا آزاد حرف مکه با من حرف بزنه ب نیاز ا شتریو ب ومدیم

.بلند شد ياونم مجبور. منو برسونه خونه

 دمیلباس گرم پوش هیاومدم و تند  رونیب چیحوله پ. دوش ریرفتم ز. نرفته بودم و انقدر حرص نخورده بودم یافتضاح نیبه ا یوقت مهمون چیه 

از جام . خواب شدم الیخ یب. ذاشت بخوابم یداشتم بخوابم، اما انقدر فکر تو سرم بود که نم میتصم. خودمو پرت کردم رو تخت. ردم شده بودس

 يزیهر چ. خواد غذا بخورم یدلم م ،یحوصلم و عصب یب یوقت. برداشتم زدم به چشمام یپاتخت ياز رو نکمویدست بردم و ع. شدم و نشستم ندبل

.گشتم که باهاش خودمو آروم کنم یم يزیچ هیدنبال . دمیو باز کردم و توش سرك کش خچالیرفتم تو آشپزخونه، در . نمو بجنبونهکه ده

دو . رونیب دمینخ از توش کش هی. رو برداشتم گاریشدم و س وهیآب م الیخ یب. گاریس يبردارم که چشمم خورد به بسته  وهیبردم آب م دست

.دودش کنم قهیکه دم به دق نینه ا دم،یکش یو تفنن م يرو از سر لجباز گاریس. مطمئن نبودم که آرومم کنه. نه ایدل بودم که بکشمش 

 یکه تو روحت م میمال یقیموس هی يصدا. اومد رونیآرامش بخش از ب يصدا هی. يریگ میاپن بود و در حال تصم يرو گاریچشمم به س هنوز
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.شد یم ادتریشدن به در تراس صدا هم ز کیبا نزد. مت تراس رفتمآروم به س. صدا از تراس بود. دیچیپ

سرمو  ومدهیاومده ن رونیاز در ب. بودم که بتونم سرما رو تحمل کنم دهیسرد بود، اما انقدر لباس پوش. رونیرفتم ب. بردم و در رو باز کردم دست

.مطمئن بودم خودشه. اریکوه يچرخوندم سمت تراس خونه 

چرا  داره؟یفکر کنم ساعت حدود دو نصفه شبه، پس اون چرا هنوز ب". زد یتراس و ساز م يداده بود به لبه  هیش رو تکآرنجا. بود خودش

 "داره؟ یذهن هیریزنه؟ نکنه اونم حالش مثل من گرفته س؟ نکنه اونم درگ یو چرا االن داره ساز م دهینخواب

حضور منو حس  یانقدر تو عالم خودش غرق بود که حت. شدم بهش رهیو خ دمستایا نهیصدا دست به س یب. زدنش شده بودم یسازدهن محو

.دید یانگار افکارشو م. نهیرو بب ابونیکه خ ومدیبود، اما به نظر نم ابونیبه خ رهیخ. نکرد

د، اما هنوز چشمش به آورده بو نییسازشو پا. ساز که قطع شد چشمامو باز کردم يصدا. دادم به در تراس و چشمامو بستم و آروم گرفتم هیتک

.بود ابونیخ

.قشنگ بود یلیخ -

:زد و گفت يلبخند هیمن  دنیبا د. خورد و برگشت سمتم یتکون

حال شما؟. خانم نیآرش کمیسالم عل -

سرمو کج . تراس يدادم به لبه  هیخم شدم و تک ابونیرفتم جلو و مثل خودش رو به خ. ام رو از در گرفتم هیتک. لبخندشو با لبخند دادم جواب

:کردم سمتش و گفتم

.دهیتو آهنگاته که به آدم آرامش م یحس هی... هی ؟یگرفت ادی يچه جور. قشنگ بود یلیخ -

شد و گفت طونیش

.کنه یم یشکل نیآهنگا رو ا یحسه تو نفسامه که موقع فوت کردن تو سازدهن يراستشو بخوا -

:تر گفت طونیدور گردنم و ش شد سمتم و دستشو باال آورد تا بندازه لیکم متما هی

حسه رو بهت بدم؟ يخوا یم -

.تراس يکرد و دوباره دستش و گذاشت رو لبه  یسرخوش يبلند خنده . نییچشم غره بهش رفتم و دستش و تو هوا زدم که بندازتش پا هی

تراس بود  يلبه  يکه رو یو به سازدهن آوردم نییسرمو پا. انگار حالش عوض شده بود. نبود ابونیمات خ گهید. صورتش گرفته نبود گهید

آهنگ قشنگ از توش درآورد؟ هی شدیرو صدادار کرد؟ م کیساز کوچ نیشد ا ینفس م هیفوت  هیواقعا با . شدم رهیخ

تراس  کیتراس نزد يسمت لبه  دمیکم خودم و کش هی. خوشحال لبخند زدم. تو سرم جرقه زد يفکر هی. دیتو وجودم شعله کش يزیچ هی

ابروشو انداخت  هیکرد و  زیچشماشو ر. انداخت ینگاه هیکه کمتر شده بود و بعد به من  يبرگشت سمتم و اول به فاصله ا. متوجه شد. اریکوه

:تمشکوك گف.  باال

؟يخوا یم یچ ه؟یچ -

خوام؟ یم يزیمن چ دیاز کجا فهم نیا. تعجب نگاش کردم با

خوام؟ یم يزیمن چ يدیاز کجا فهم -
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:نگاه کرد و گفت ابونیو دوباره به خ رونیوت فرستاد بمثل ف نفسشو

 هیزنه و چشماشم مثل تو  یپهنا هم لبخند م نیبه هم. کنه بهم یم کیخودشو نزد يجور نیخواد هم یم يزیچون خواهرمم هر وقت که ازم چ -

.زنه یم یبرق خاص

 نیحاال الزم بود ا ؟یتو خواهر داشت! يریکوفت بگ". باشم يم عادکرد یسع. لبخند زدم یک دمیخودم نفهم. بستم شموین عیسر. گرد شد چشمام

"کرد؟ یتو استفاده م يمن برا یخر کنک يخواهر گرام از روشا

:سمتم و گفت برگشت

؟یخواست یم یحاال چ -

:باز شد و دستامو حلقه کردم تو هم و مظلوم گفتم شمیدوباره خود به خود ن. افتاد ادمی تازه

؟يبد ادیبه منم  شهیم شه،یم... یدون یم. عاشقش شدم دمیکه صداشو شن يدوبار نیمن هم ؟یزن یخوشگل ساز م یلیکه خ یدون یم -

درست . تونستم خودمو مظلوم و خوب و ملوس نشون بدم ینم نیاز ا شتریگرفت بره سمت گوشامو ب یلبام از هم فاصله نم نیاز ا شتریب گهید

.گربه هیمثل 

لبخند کنترل شده انگشت اشارشو گرفت سمتم و  هیتراس و با  يداد به تراس و دست چپشم گذاشت لبه  هیتک يور هیبرگشت سمتم و  کامل

:گفت

.یاوال خر خودت -

:انگشت شستشم باز کرد و گفت. گشاد شد چشمام

.شهیببند االن دهنت پاره م شتمیدوما ن -

.بستم شمویدهنمو جمع کردم و ن عیسر

:و گفت باز کرد شمیوسط انگشت

.يامروز ينه مدل لوس دخترا ،یخود خودت باش یکیتو  دمیم حیترج. این ایعشوه ملوس نیمن از ا يبرا گهیسوما د -

:باز کرد و گفت گشمیانگشت د هی

.يخودتو تاب بد يجور نیا ستیالزم ن گهیچهارما د -

 یم یعمل ناخودآگاه که وقت هی. دادم یبه چپ و راست تکون م کلمویسره داشتم کل ه هی اریاز اول حرف زدنم و خر کردن کوه دمیفهم تازه

.تکون نخوردم گهیو د ستادمیصاف ا عیسر. شد یخواستم خودمو لوس کنم خود به خود انجام م

:روم بود و گفت يباز کرد و حاال پنج انگشتش جلو کشمیزد و انگشت کوچ يلبخند هی اریکوه

رسه؟ یم یپنجما به من چ -

:گفتم تند

!يبخوا یهر چ -

:کرد زد و گفت یلبخند کج که به زور کنترلش م هیتو چشماش جرقه زد و  طنتیش برق
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.هم الزم باشه شمایش هیفکر کنم  -

:گفت یآروم يسمت جلو به طرف من و صاف تو چشمام نگاه کرد و با صدا دیخودشو کش. اش رو برداشتم کهیت

.يتو بخوا یپسر بگه هر چ هیبه  دیوقت نبا چیدختر ه -

:انداخت و ابروهاشو انداخت باال و گفت کلمیبه کل ه ینگاه کل هی

!سوءاستفاده کنه یحرفت کل نیتونه از ا یپسر م هی -

صاف زل زدم تو چشماش و محکم و بدون . بخواد بهم هشدار بده یکردم انقدر واضح حرفشو بزنه و به نوع یاما فکر نم گه،یم یچ دمیفهم یم

:گفتم یشوخ

 سمیکه وا ستمین يچون منم دختر شه،یاز گوشاش پاره م یکی يحرفم سوءاستفاده بکنه، احتماال پرده  نیبدونه اگه بخواد از ا دیپسرم با هی -

.نگاش کنم

:زدم و گفتم یچشمک ادیز طنتیبا حس ش هویپوزخند زدم و  هی

.تونه ازم سوءاستفاده بکنه یتا خودم نخوام نم يپسر چیه -

:تند تند دستمو جلوش مثل بادبزن تکون دادم و گفتم. دیخنده و بلند بلند خند ریپق زد ز هویعقب و  دیخودشو کش اریوهحرفم ک با

!ساعت از دو شب گذشته. شنیم داریها ب هیآروم بابا االن همسا -

:برداشت و گرفت سمتم و گفت شویبرگشت و ساز دهن. زور صداشو آروم کرد و خندشو تموم به

.یزن یم يچه جور نمیامتحان کن بب ا،یب -

:کردم و گفتم ینگاه به سازدهن هی جیگ

.ستمیمن اصال بلد ن یول -

:چشمام تکون داد و گفت يرو جلو ساز

.نه ای یفوت کن یتون یخوام بدونم که م یم ر،یبگ ا،یب! ارهیازش درب ییصدا هیتونه تو ساز فوت کنه و  یدو ساله هم م يهر بچه  -

کل لب و  قهیکم کم قد پنج دق اریافتاد کوه ادمیدهنم که  يخواستم ببرم جلو. دست جلو بردم و ساز رو گرفتم. دیخند یداشت م. مکرد نگاش

داده  هیدوباره تک. نگاه کردم اریبه کوه یچشم ریز. کم چندشم شد هی. ساز يکرده تو سوراخا یتف بوده خال یو هر چ دهیساز چرخ نیلوچشو ا

بکشم رو ساز تا  نمویو خواستم آست نییگرفتم تو مشتم و سازم آوردم پا ورمویبلند پل نیآروم آست. بود ستادهیا ابونیرو به خ تراس و هبود ب

.دراومد اریکوه غیروش ج دمیکش نمویدور آست هیتا . تر بشه یکم بهداشت هیکم از اون تف مفا کمتر بشه و  هی دیشا

!؟یکن یکار م یچ يدار -

!یوحش يپسره . نییبود پرت شم پا کیکه نزد دیساز رو از دستم کش نیآورد و همچدست جلو  تند

:دستش شروع کرد به ناز کردنش و گفت یکیبچه تو کف دستش گرفت و آروم با اون  هیرو مثل  ساز

.یش تیخواستم اذ ینم د،یببخش زمیعز -

.وونهید يپسره . کرد یساز بود و داشت نازش ممطمئنن با من نبود، چون نگاهش به . نگاه کردم اریتعجب به کوه با
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:برگشت سمتم و با اخم نگاهم کرد و گفت هوی

؟یپاکش کن نیبا آست یخواست یم ؟يکرد یکار م یچ یداشت. کار رو نکن نیا گهید -

:راستشو گفتم نیهم يبرا. دونستم ینم شویکنم، اما چه جور شیماست مال خواستم

!بود یخب آخه تف -

:و برد باال و گفتابروش هی

.میو پاکش کنم و دستمال بکشمش ندار هیو تف فهیکث. دم ینم ادتی یچیه ياریدرب يسوسول باز يبخوا ن،یبب -

:نگاهم کرد و گفت نیهمچ

؟يدیفهم -

.تونستم بهش بگم ینم دمیجز فهم يکلمه ا چیه که

:مظلوم نگاش کردم و گفتم. خونسرد شد هوی

.کنم یپاکش نم گهید. تا بزنمش شیبد شهیحاال م. دیخب ببخش -

باال انداخت و خودشو سرگرم ناز کردن ساز  يبدن روشو کرد سمت تراس و شونه ا یخوان به کس یرو نم شونیپسر بچه ها که اسباب باز مثل

:کرد و گفت شیدهن

.دم ینم -

:آروم تر گفتم ".الیخ یبابا ب. که بچه شد نمیا! وا"

؟يبد ادمی گهید يخوا ینم یعنی. دیه گفتم ببخشمن ک. نکن تیاذ اریکوه -

:نگاه نصفه بهم انداخت و گفت هی

.یبکن يکار هی دیقبلش با یول دم،یم ادتیچرا  -

:گفتم تند

؟یچ -

:لبخند گشاد زد و گفت هی

.اریب يزیچ یگلوم خشک شد بس که با تو چونه زدم، برو برام آب پرتغال -

.کنه نیبدنشو تام ينایتامیخواد و یرسه م یشه بخوره به من که م ینم دایپ یچیخودشون ه خونه. بچه پررو. نگاش کردم مات

:تند گفت دیمن و د ینگاه مات و چپک یوقت

.بدم ادتیکه  ستمیبلد ن یچیباشه پس منم ه ؟يارینم ه؟یچ -

:گفتم تند

.صبر کن قهیچند دق. ارمینه نه االن م -

 نیدونم ا ینم. و تند گرفتمش ختمیر وهیآب م وانیل هی عیسر. تو خونه و رفتم سمت آشپزخونه دمیود. برگشتم سمت در و بازش کردم تند
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 وانیاز تو ل وهیکم از آب م هیانقدر تند رفتم که . سمت در تراس دمیدو. بشه مونیپش اریکوه دمیترس یم دیبود شا یچ يهمه عجله ام برا

بعد  يشد که تو لحظه  یچ دمیشده و نفهم سیهوا پامو گذاشتم رو همون قسمت خ یم بکرد و من سیرو خ کیپارکت و سرام و ختیر رونیب

کل  يدرد بد هیو  نیکه با پشت محکم خوردم زم دینکش هیبکشم و به ثان غیرو هوا بود و من فقط تونستم ج کلمیتمام ه. نبودم نیرو زم گهید

که  اریکوه يو بعد از اون صدا وهیآب م وانیشکستن ل يصدا. فسم بند اومدزد و ن رونیچشمام از درد ب. وجودمو گرفت و نفسمو بند آورد

.دمینفهم يزیچ گهیشد و د اهیو س کیتار زیو بعد همه چ دمشونیاون همه درد شن نیبود که ب ییزایکرد تنها چ یاسممو صدا م

زل زده بود  یکم يدو تا چشم بود که از فاصله  دمیدکه  يزیچ نیاول. صورتم آروم چشمامو باز کردم يرو یسیبه گونه ام و خ یحس ضربات با

.چند بار پلک زدم. نمیهنوز وقت نکرده بودم کل صورت صاحب چشما رو بب. چشما برام آشنا نبود. بهم

حالت خوبه؟  -

"از رو تراس افتادم؟ یعنی يپرسه؟ وا یحالمو م یواسه چ". بود اریکوه. دمیصاحب چشما رو د تازه

:ترس گفتم با

از رو تراس افتادم؟ -

:خنده و گفت ریپق زد ز هویبا تعجب نگاهم کرد و  اول

صدات کردم  یهر چ. دمیرو شن وانیو بعد شکستن ل غتیج يمن صدا. خورد زیکه فکر کنم پات ل ياریب وهیبرام آب م ياومد! وونهینه د -

.يافتاد هوشیب دمیجا د نیو اومدم ا دمیاز رو تراس ها پر نمیهم ينگران شدم، برا. يجواب نداد

االن  یعنی... اما. شهیکم بلند برداره راحت از رو تراس ها رد م هیقدم  هی هیدرازش فقط کاف يخب البته با اون لنگا د؟یاز رو تراس ها پر اریکوه"

".الیخ یب. دعوت اومده یب... من؟ ام ياومده خونه 

؟یبلند ش یتون یم ؟یاالن خوب -

.نظرم خوب بودم به. کردم ینم يدرد حس

.آره، فکر کنم خوبم -من

از زور درد کبود . رونینفسم بند اومد و چشمام زد ب. شدم زیخ مین. افتاده بودم نیدراز کش رو زم. حائل بدنم کردم که از جام بلند شم دستامو

.شدم

:که هنوز رو پاش کنارم نشسته بود نگران گفت اریکوه

شده؟ یچ -

:زور گفتم به

.نمیم بشتون ینم -

دستاشو گرفت دو طرف  اریکوه هوی. نتونستم بلند شم. دیچیدستامو گرفت که کمکم کنه، اما درد دوباره تو بدنم پ. کرد کمکم کنه یسع اریکوه

ن شد دهیاما به محض کش ن،یکه اول ولو هستن رو زم يشب باز مهیخ يباال که مثل عروسکا دمیکش نیحرکت همچ هیبدنم و کمرمو گرفت و با 

. چشمم يجلو ادیکم خودشو خم کرد تا ب هی. کمرمو گرفته بود اریکوه. ستادمیسرپا رو پاهام ا یمنم همون شکل ستن،یا یم خیس هوی ننخ هاشو
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:نامطمئن گفت

؟يو راه بر یستیوا یتون یم -

:به سر تا پام کرد و گفت ینگاه هی اریکوه. آره تکون دادم يچشمامو بستم و سرمو به نشونه . تونستم تحمل کنم یداشتم، اما م درد

.مارستانیب میبر دیپالتوت کجاس؟ با -

:حرف زدن نداشتم اما گفتم ينا

.شمیخواد، استراحت کنم خوب م ینم -

:کرد و گفت یاخم اریکوه

!شم؟یاستراحت کنم خوب م یگیبعد م ،یاز جات بلند بش ینتونست یتو حت -

. پالتو و شالم دستش بود. رونیکه اومد ب دینکش قهیدق هیخونه کرد و صاف رفت سمت اتاق خوابم و به به  ینگاه هی. توجه به من برگشت بدون

.اومد کنارم و کمک کرد پالتومو بپوشم

.که پاته خوبه هیشلوار مشک نیهم -

بدنم  یخوردم قسمت تحتان نیزم من. بد متوجه شده اریکردم کوه یداشتم فکر م. و با دقت شالمو رو سرم انداخت و مرتبش کرد ستادیا جلوم

:قدم رفت عقب و گفت هیشالمو درست کرد و . کرد که گفتم مزاحمش نشم یداشت کار م قیاما انقدر دق. کنه، دستام سالمه یدرد م

؟يایراه ب یتون یم -

.کردم دییسر تا با

.چشماتو برات نگه داره يخدا سو ؟یکن دایپ یتون یم نکمویع نیدور و بر بنداز بب نینگاه به ا هیزحمت  یفقط ب -

:خم شد و گفت هویانداخت و  ینگاه هی. فکر کنم خندش گرفته بود. دمینفسشو شن يصدا

.جاس نیا ناهاش،یا -

.دمید ینداشتم، اما دورها رو نم یمشکل کینزد يزایبا چ. همه جا روشن و خوب شد يوا. برداشت و زد به چشمم نکمویع نیرو زم از

:اومد کنارم و گفت اریکوه. دیچیپ یبا هر حرکتم درد تو تنم م. قدم برداشتم هیبود  یهر جون کندنزور و با  به

.ارمیب نمویماش چییصبر کن من برم سو قهیدق هی -

. نهک یچه خوشش اومده از رو تراس رفت و آمد م نمیا. دوباره برگشت قهیموندم بره سمت در، اما رفت سمت تراس و بعد از چهار دق منتظر

.دستشو کج آورد باال کنار بدنش ستادیاومد کنارم ا. قدم برداشتم هیدوباره 

.کن هیبه دست من تک -

.دادم بهش تا بهتر بتونم قدم بردارم هیتشکر کوتاه کردم و دستمو گذاشتم رو ساعد دستشو تک هی

خب ". رونیاومد ب نیرو باز کرد و رفت تو و بعد با ماش نگیارکدر پ موتیو با ر یرفت ساختمون بغل اریکوه. رونیب میخونه اومد نگیدر پارک از

:و گفت نییآورد پا نویماش شهیشم ش یسوار نم دیکه د اریکوه. کردم ینگاه م نیبودم و به ماش ستادهیتو جام ا "نم؟یبش يحاال من چه جور

؟یش یپس چرا سوار نم -
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برگشت و با  اریکوه. آروم رفتم سمت در عقب رو بازش کردم و به زور سوار شدم نم؟یتونم بش یکنه نم یگاهم درد م منیگفتم که نش یم یچ

.پشت یرو صندل دمیآروم دراز کش هیمنم که مطمئن شدم حواسش به رانندگ. نگفت و آروم حرکت کرد يزیتعجب نگام کرد، اما چ

مجبور شدم برم عکس . میشد مارستانیوارد ب. شم ادهیپ پارك کرد و اومد در سمت منو باز کرد و کمکم کرد نویماش. میدیرس مارستانیب به

:و گفتم اریکه منتظر بودم عکس ها حاضر بشه رو کردم به کوه نیا يتو فاصله . رمیبگ

؟يبهم قرض بد لتویموبا شهیم-

.يبا فهم و شعور يچه بچه . کم ازم فاصله گرفت هیبهم داد و  ویحرف گوش بدون

 اریکنارم باشه نه کوه ستیبا یداشتم و اون م ازیاالن به کمک اون ن. داشتم اجیاالن بهش احت. دوباره زنگ زدم. جواب نداد. زدم به آزاد زنگ

 یبار که بازم تماسم ب نیرسوندم، اما بعد از سوم یداشت مطمئنن من خودمو بهش م اجیبهم احت یاونم وقت. بود نیهم يبرا یدوست. چارهیب

.باشه، ساعت از سه گذشته بود دمیبا. تما خوابهح. شدم الشیخ یب گهیموند د ابجو

دکتر . دکتر رو تخت نشستم و به چند تا سوالش جواب دادم يبا اشاره . دکتر شیپ میرفت عکسا رو گرفت و برد اریکوه. صدا کردن اسممو

:عکسا رو با دقت نگاه کرد و همون جور که چشمش به عکسا بود گفت

بالشتک مخصوص سفارش  هیبراتون . نینیبش ییهر جا نیتون یو نم نیچند وقت دردر دار هیتا . نیاقب باشمر شتریبهتره موقع راه رفتن ب -

سفت  ياز نشستن رو جاها نیتون یتا م. نیاریبه خودتون فشار ن ادمیز. دشیو همه جا هم با خودتون ببر نینیو رو اون بش نشیبهتره بخر دم،یم

.نیکن زیههم پر

:تعجب گفتم با

ه؟یدکتر مگه مشکلم چ يآقا -

.گهیم یچ مینیبب میبه دهن دکتر بود رهیهر دو خ اریمن و کوه. باالخره نگاهشو از رو عکسا برداشت دکتر

.ستون فقراتتون، دنبالچتون ترك برداشته يهمه درد تو انتها نیاز ا ن؟یدیخودتون نفهم یعنی -

چه ام ترك برداشته؟ یچ یرف؟ چح نیا یچ یعنی. شد یباورم نم. شدم رهیبهت به دکتر خ با

. کبود شد اریدکتر اسم برد کوه یچرا وقت دمیتازه فهم "! نـــــه". تو عکس ییجا هیعکسو جلو آورد و به  دیمبهوت منو د ي افهیق یوقت دکتر

.گهیم یدکتر چ دمیبودم نفهم میمبهوت ترك خوردگ

برگشتم با . اما آماده بود که منفجر بشه اریکوه. نشسته بودم به زور يور هیجام و من مات سر . رونیگفت و رفت ب گهید زیچند تا چ هی دکتر

:اخم نگاهش کردم و گفتم

.کشمت یم يدیخند -

که از چشماش  دیانقدر خند. دنیخنده و بلند بلند شروع کرد به خند ریزد ز اریکوه هوی. و روشن کردم تینامید هی ي لهیتیحرفم انگار ف نیا با

:گفت مارستانیتخت ب يهمون جور که خم شده بود و دستشو گذاشته بود لبه . اشک اومد

.ینذاشت یصدمشم باق هی يکه کرد ییکارا نیکوچولو دلم گرفته بود تو با ا هیاگه سر شب  یعنی. يدختر تو معرکه ا -

:اخم بهش چشم غره رفتم و با حرص گفتم با
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!مردم خنده نداره یبدبخت -

داروها و  میرفت اریبا کمک کوه. رفت دنبالم اومد یم برهیهمون جور که و ارمیکوه. و گاماس گاماس رفتم سمت در. شدم زور از جام بلند به

 يور هیپالتو و شالمو درآوردم و رو تخت . بعدم کمکم کرد و بردم خونه. دیرفت خر اریولو شدم کوه نیمن تو ماش یعنی. میدیبالشتک رو خر

:و گفت یها و گذاشت رو پا تختدارو اریکوه. دمیکشدراز 

.بود یذره شب طوالن هیامشب . یبهتره بخواب گهیخب د -

:کردم و گفتم نگاش

...احتماال ياگه تو نبود. ممنون بابت کمکت -

هم نبود که  یچکیهافتاده بودم و  نیجنازه تا صبح همون جا پخش زم نینبود احتماال ع اریاگه کوه. دادم یو حرفمو ادامه نم نییانداختم پا سرمو

.کمکم کنه

:زد و گفت يلبخند اریکوه

.تا دردت تموم بشه ریبگ یمرخص. دو روزم نرو سر کار هی یراست. بخواب ریبهش فکر نکن بگ گهید. حاال که بودم. الیخ یب -

.کردم یکار رو م نیهم دیبا. تکون دادم يسر

.يایاز رو تراس ب يجور نیکه ا نیدعوتت کنم، نه ا یبار درست و حساب هیدادم  یم حیترج. خونم ياومد یتیوضع نیهمچ هیکه تو  دیببخش -

:لبخند گشاد زد و گفت هی

...مواظب. من برم گهیخوب د. حالش بهتره يجور نیا -

:جمع کرد و کبود شد و آروم و پرخنده گفت دهنشو

.دنبالچتم باش -

و به  دمیدمر رو تخت دراز کش. و قبل رفتن چراغو خاموش کرد رونیاتاق رفت باونم برگشت و از . بهش چشم غره رفتم. دیبلند خند بعد

 ویشدم گوش یم دیکه داشتم ناام یبعد از چند تا بوق وقت. به آزاد زنگ زدم. برداشتم لمویموبا زمیاز رو م. بسته شدن در گوش دادم يصدا

.جواب داد

.الو -

.خواب آلود نبود صداش

چند بار بهت زنگ زدم؟ یدون یم ؟ییکجا ؟یسالم خوب -

ساعت چنده؟ یدون یشده؟ م يزیچطور؟ چ. زمیمن خونم عز -

:هنوزم درد داشتم با بغض گفتم. کم لوسم کنه هینازمو بکشه و  یکیخواست  یم دلم

.خوردم نیآزاد زم -

.شد دایپ یکم تو صداش نگران هی

که نشده؟ حالت خوبه؟ تیزیگلم؟ چرا؟ چ يخورد نیزم -
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.چند وقت استراحت کنم هی دیگفت که با... و گفت که دنب مارستانیهوش شدم و محبور شدم برم ب یب. ستمیخوب ننه  -

و  یحرف بزن ادیخواد ز ینم. شتیپ امیمن فردا صبح م. ریبگ یفردا رو هم مرخص. گلم االن استراحت کن ؟يچرا مراقب خودت نبود زمیعز -

.بوس بوس. یخانم یخوب بخواب. زمیدوست دارم عز. االنم قطع کن. من دم در خونتم يکرد چشم که باز. بخواب ریبگ. یباش داریب

. کمکت کرد یکس دینه پرس. مارستانیب یرفت يچه جور دیقطع کرده بود و نه پرس ویمزخرف گوش يپسره . بهت چند بار صداش کردم با

. کنم تیخواستم خودمو اذ ینم. بد فکر کنم يزایخواستم به چ ینم حد بود؟ نیدر هم شینگران يهمه  یعنی. هوش شدم یگفتم ب یناسالمت

.فکر نکنم بهشکردم  یسع نمیهم يبرا

".رقص کنسله يچند وقتم کالسا هی. رد کنه یتا برام مرخص کایباشه فردا صبح زنگ بزنم به مل ادمی". سر جاش گذاشتم و چشمامو بستم ویگوش

****

رو  زیم يرو يمجله ها. واریبا حرص کوسن رو مبل رو که عاشقش بودم پرت کردم تو د. هیشعور یب تینها نیا. شه یباورم نم. شه ینم باورم

شد  یم ،يآ. شم هیتخل دمیکش یم غیرفتم چهار تا ج یم ایشکوندم  یرفتم چند تا کاسه م یشدم م یتونستم پا م یم. گهیطرف د هیپرت کردم 

.خواد با کف پا بزنم تو دهنش یدلم م فتمیحرکاتش م ادی یهنوزم وقت. داشتم ازین يکتک کار هیبشه بذاره من بزنمش؟ واقعا به  دایپ یکی

 هینرفته بود پا شدم  نیکه داشتم و هنوز از ب يبا اون درد نتمیجا تا بب نیا ادیبه خاطر حرف آزاد که گفت م. شدم داریساعت نه صبح ب صبح

ها  وهیم. خرت و پرت آوردن یزنگ زدم از فروشگاه برام کل. دختره چه شلخته س نیکنه بگه اتا اگه اومد سکته ن دمیبه خونه کش یدست جزئ

کردم  یکارامو انجام دادم سع يهمه . قهوه رو آماده کردم تا براش درست کنم. تو ظرف دمیبراش چ دمیشکالت خر. و مرتب کردم ستمرو ش

.باشه یعال زیخواستم همه چ یخونه ام، متو  ومدیاول بود م يباشه دفعه  یهر چ. خودمو خوشگل کنم

کسل . شدم و منتظر شدم رهیبه ساعت خ. نگاه کردم و منتظر شدم ونیزیبه تلو. که تموم شد خوشگل نشستم رو مبل تو هال و منتظر شدم کارام

.شدم و بازم منتظر شدم دیشدم، ناام

 یحت. بوسه رو لبم نشوند هیاومد و . افتاده یاومد و انگار نه انگار که اتفاق. عصر اومدباالخره اومد، اما نه صبح، نه ظهر، بلکه ساعت پنج . اومد آزاد

 ییرایازش پذ. نیبش ایب یضیمر ستیبهم نگفت که حالت خوب ن یحت. گفت و نشست یخشک خال يحالت چطوره  هی. اوردیگلم برام ن هی

.شد یچ شبید دیبازم نپرس. مشکالت که دوست داشت و بهش تعارف کرد. گذاشتم وهیبراش م. کردم

:کم خوش و بش کرد و گفت هی

 یکمم رفع دلتنگ هیبگم که  يحضور امیگفتم ب. نباشم يدو هفته ا هیفکر کنم . يمسافرت کار هیبرم  دیکمک به بابا با يبرا. اومدم خبر بدم -

.میدو هفته رو بکن نیا

بهش چندشم  یکیبار از نزد نیاول يبرا. چندشم شد. تو بغلش دمیکمرم و کشدستشو انداخت دور . سمتم دیگفت و رو مبل خودشو کش نویا

قرار داشت و  تیتو اولو شهیکه خودش هم نیمربوط به من براش مهم نبود، از ا يزیچ چیکه ه نیاز ا ش،یخودخواه نیرفتارش؛ از ا نیاز ا. شد

من و  يحرکات مورچه ا يمتوجه  یحت. چرا بهش زنگ زدم شبیدنبود که من  ادشی یاون حت. داد ینم رییمن تغ يبرا امشووقت برن چیه

.یچیه د،ینفهم یچیه. نشد رممیبالشتک ز
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:گفت جیگ. انگار ناراحت شده بود. ازم جدا شد و بهم نگاه کرد. کم هلش دادم به عقب هیاش و  نهیدستمو گذاشتم رو س. کردم يزیر اخم

شده؟ یچ -

:تو چشمش نگاه کردم و گفتم صاف

؟يزاد تو منو دوست دارآ -

:زد و گفت ریلبخند غافلگ هی متعجب

.یخودم يتو گربه ملوسه . زمیمعلومه که دوستت دارم عز -

.بازم پسش زدم. اومد سمتم دوباره

 یکه بفهمم برات مهمم انجام نم یحرکت چیچرا ه ؟يکه بفهمم دوستم دار یکن ینم يکار چیوقت ه چیچرا ه ؟یگ یوقت نم چیپس چرا ه -

؟يد

:گفت يمتعجب ازم فاصله گرفت و با لبخند شوکه ا آزاد

بکنم؟ دیکار با یچ گهید. دوستت دارم. ادیکه ازت خوشم م دمیدم؟ من دارم مدام نشون م ینشون نم یچ یعنی ن؟یآرش هیمنظورت چ -

.کردم یبغض م داشتم

ابراز  یلیمحبته؟ خ یلیگلم، خ زم،یعز یبعد هر جملت بگ ای میببوس ای یاگه بغلم کن يفکر کرد ؟ينشونم داد يچه جور ؟يکار کرد یچ -

اگه . که برات مهمم يخوام با حرکاتت با رفتارت بهم نشون بد یم. خوام برات مهم باشم یم. خوام یرو نم زایچ نیعالقه س؟ نه آزاد من ا

گم؟یم یچ یفهم یم. یسر عادت حالمو بپرسنه از  ،ينه ظاهر. حالم چطوره یبدون يواقعا بخوا. ینگران بش یواقع یشینگرانم م

:و بعد تو چشمام نگاه کرد و گفت دمیزد و اومد جلو و با دستش دو طرف صورتم و گرفت و آروم بوس يلبخند هی

تا  رمیمنم م. برات واقعا الزم بود یدو روز مرخص نیا. يحساس شد یلیبود خ ادیفشار روت ز. يکار کرد یلیچند وقت خ نیفکر کنم ا زمیعز -

.عوض بشه تیخوب تا روح يجا هیبرمت  یبرگشتم م یوقت. کم بخواب هی. یتو راحت باش

.کنم ینتونستم ازش خداحافظ یانقدر شوکه بودم که حت. یراحت نیرفت، به هم. بلند شد و رفت یخداحافظ هیو با  دمیبوس دوباره

 يکارا نیاستراحت کنم؟ آروم بشم؟ با ا ؟یکه استراحت کن رمیم يخسته ا زمیبود که عز نیکه گرفتم ا یجواب يهمه حرف زدم و همه  نیا من

هنوزم . خوردم یهنوزم حرص م. اما نشدم. شم یخال دیتونستم آروم بشم؟ دوباره با حرص چند مشت محکم به مبل کوبوندم تا شا یاون مگه م

.خواستم دعوا کنم یهنوزم م. بودم یعصب

. ارهیشده و برگشته از دلم در ب مونیساعت پش کیآزاد باشه که بعد  دیکه شا نیا دیبا ام. جام بلند شدماز . زنگ منو به خودم آورد يصدا

.رو برداشتم فونیآ

ه؟یک -من

!ضیمر ادتیاومدم ع -

پسر؟ هیاونم  ضم؟یدونه من مر یکه م هیکردم ک اخم

:گفتم یاوقات تلخ با
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ن؟یباش یشما ک -

.رو باز کن در. ارمیبد اخالق کوه يدختره  -

"!هیآهان، کوه"

اصال اجازه . اومد و از همون جا شروع کرد به خوش و بش کردن رونیب اریدر آسانسور باز شد و کوه. باال ادیرو باز کردم و منتظر موندم ب در

و  میلو و به هم دست داداومد ج. جواب دادن بهش شدم الیخ یب. یکیرفت سراغ اون  یو بدم م شیجواب اول ومدمیداد جوابشو بدم تا م ینم

! ؟ینیب یتو رو خدا م". توش چند تا کمپوت بود. بازش کردم. نگاه کردم لونیبا تعجب به نا. داد دستم و خودش وارد شد لونینا هیار یکوه

"!شعوره یاز اون آزاد ب شتریمنگل ب اریکوه نیشعور ا

نظر  ریحرکت کل خونه رو ز نیدر ح اریکوه. راه افتادم اوردیتوش و درمهم پال يرفت سمت مبل و همون جور یتعارف م یکه ب اریکوه دنبال

.گرفت

جنگ شده؟ -

:تعجب گفتم با

!؟یچ -

:به کل خونه کرد و گفت ياشاره ا هی

!يبمب ترکوند ایجنگ شده  ای -

ولو بود و  ونیزیه بود و کوسنمم کنار تلوکه همه جا پخش شد ییهال پر بود از مجله ها و روزنامه ها. که اشاره کرده بود نگاه کردم يزیم به

.بودم رو هم از حرصم پرت کرده بودم تو هوا دهیآزاد خر يکه برا يبسته ا يشکالتا یحت

:کنم گفتم زشونیرفتم تا تم یبه سمتشون م يزدم و همون جور که مورچه ا يلبخند هیزور  به

.کنم یم زشونیاالن تم. بودم یکم عصب هی دیببخش -

:و گفت ستادیوم اجل اومد

...دن یناسالمت یضیتو هم که مثال مر. تو دنیاومدم د! ومدمیکه ن یخواد، مهمون ینم -

 یجور کبود بشه؟ نم نیافته هم یمن م يترك خورده  يدنبالچه  ادیخواد هر وقت  یپسره م نیخدا ا يا". جمع کرد و دوباره کبود شد دهنشو

"!وقت هیره 

.کنم یمخودم جمع  نیتو برو بش -

.که یشه کار کن یجا، نم نیا يشه، دفعه اوله که اومد یکه نم نینه بابا ا -

:بازومو گرفت و به سمت مبل حرکتم داد و گفت اریکوه

.نکن تیکنم خودتو اذ ینم يرفته؟ بعدم کار ادتی شبویدوممه، د ياوال دفعه . نیبش ریتو بگ. جاس نیبالشتکت کجاس؟ آهان ا -

خواستم  یم دیسر جمع کردن شکالتا که رس. تکم و خودش رفت اول کوسنمو برام آورد و بعد روزنامه و مجله ها رو جمع کردرو بالش نشوندم

کار کردنشم . خورد یرو م گهید یکیذاشت  یم یکیدوباره . خورد یکرد م یرو باز م گهید یکیذاشت تو ظرف  یشکالت م هی. خنده ریبزنم ز
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!نبود زادیمثل آدم

خودم کنترل رو برداشتم و  يمنم خوشحال برا. رو برداشت و برد تو آشپزخونه زیجمع شد اومد و کمپوت ها رو که گذاشته بودم رو م که خونه

:از تو آشپزخونه داد زد و گفت. رو روشن کردم ونیزیتلو

در بازکنتون کجاس؟ -

"در بازکنمون؟ مگه من چند نفرم؟"

:داد زدم بلند

.یدوم يتو کشو -

. پر آب کمپوت وانیل هیبود، و  السیکاسه پر کمپوت گ هی. به دست اومد و کنارم رو مبل نشست ینیس اریم بعد کوهک هی

زودتر از  اریخم شدم که برم شربتشو بردارم که کوه. دوست داشتم السیکمپوت گ. زیو گذاشت رو م ینیبود و س ونیزیچشمش به تلو اریکوه

من آورده بود بعد  يکمپوت رو برا. بودم ضیمن مر. تیترب یب. بود ونیزیهنوزم چشمش به تلو. ت دهنشو برداشت و زرت برد سم وانیمن ل

!خورد یخودش داشت م

عقب  دیگرفت و کاسه به دست خودشو کش ونیزیچشم از تلو دیو که تا ته سر کش وانیل اریکوه. کردم و دلخور بغ کرده نشستم سر جام اخم

:من و گفت يرو هم گذاشت رو پا بده به مبل و کاسه هیکه تک

.بخور برات خوبه ایب -

:لب گفتم ریز. اما من بهش چشم غره رفتم د،یند صورتمو

.رو بچه پررو نایمن ا يرو تو بخور وهیآب م -

ب اشکال نداره گفتم خو. اومد سمت کاسه اریرو تموم نکرده بودم که دست کوه السمیدونه گ هیهنوز . برداشتم گذاشتم دهنم السیدونه گ هی

"خوره؟ یهمه رو با هم م نیا يچه جور". مبهوت بودم. خوره تمومه، اما تو همون بار اول سه، چهار تا برداشت و انداخت تو دهنش یدونه م هی

. برداشت گهیمشت د هیبازم . دوباره اومد تو کاسه اریکه دست کوه ارمیاومدم هسته رو از تو دهنم درب. شدم الشیخ یکم نگاش کردم و ب هی

:گرفت سمتم و گفت شویشربت خال وانیل

.نیتو ا زیهسته ها رو بر ایب -

حدود پنج، شش  يزیچ دیشا السیپر گ يخالصه بگم از اون کاسه . همزمان هشت، ده تا هسته انداخت اریاما کوه وانیهسته انداختم تو ل هی من

خودش کمپوت نخورده تره که، چرا . هیچه کار نیخوب ا. خواستم بزنمش یم یعنی. خان نوش جان کردن اریرو کوه هیمن شد و بق بیتاش نص

کمپوت رو بخوره؟ ياومده دل منو آب کنه؟ بهم نشونش بده و بعد خودش همه . تونست بخوره یتو خونه خودشم م. جا نیآوردش ا

 نیتو ا. دنید لمیبه ف مینشست ییدو تا. لمیمنم عشق ف. معروف بود يگرایقشنگ با باز لمیف هی. لمیکانال ف هیکانال رو عوض کرد و زد  اریکوه

.رفت تو آشپزخونه و برگشت يدو سه بار هی اریمدت کوه

نصف  بایتقر. بود وهیپر پوست م ینیس هی زیرو م. زیبه خودم بدم که چشمم افتاد به م یکش و قوس هیکه تموم شد سرخوش اومدم  لمیف

مگه  اریکوه نیشکم ا. کدومشون نزده بودم چیدست به ه یمن حت. هم بود وهیآب و آب م وانیه تا لدو س. محبوب آزادم خورده بود يشکالتا
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شده بودم بهش برگشت سمتم و  رهیمبهوت خ ".کنه نیمن تام ياز خونه  ناشویتامیخواد و یپسره م نیحدسم درسته، ا"چقدر جا داشت؟ 

.چشمش به من افتاد

:کم نگاهم کرد و بعد پرو پرو گفت هی

شده؟ يزیچ ه؟یچ -

:ابرومو دادم باال و گفتم هی

!گشنته؟ -

:تکون داد و گفت يسر لکسیر

.آره -

!همه لمبونده بازم گشنشه؟ نیا. گرد شد چشمام

؟يشام دار -

!من که ور دل تو نشسته بودم، شامم کجا بود؟ -

:شت کنار گوشش و گفترو گذا یگوش. درآورد و شماره گرفت لشویموبا بشیتکون داد و از تو ج يسر

 ؟يدوست دار تزایپ ؟يخور یم یتو چ -

:تکون دادم و گفتم يسر

.خورم یمخلوط م -

.داد به مبل هیدوباره تک. زیم يقطع کرد و گذاشتش رو ویگوش. مخلوط سفارش داد يتزایزد و دو تا پ زنگ

م؟یکار کن یمدت چ نیتو ا. کشه یکم طول م هی ادیخب تا غذا ب -

:نابود شده و پر آشغال اشاره کردم و گفتم زیه مدست ب با

.تونم ینم ضمیمن مر یدون یخودت که م. یرو جمع کن نایا یبهتره پاش -

 هیپالتوش  بیج يبار دست برد و از تو نیا. دوباره اومد کنارم رو مبل نشست. دیهم طول نکش قهیپنج دق. کرد زیرو تم زیحرف پا شد و م یب

.دستشه شیسازدهن دمیرگشت سر جاش دب یوقت. درآورد يزیچ

.بدم بهت هیکم روح هی امیب یضیگفتم مر -

:صاف نشستم و گفتم خوشحال

منم بزنم؟ يدیم -

:سمتم و گفت برگشت

.يذار یو اصال به ساز احترام نم یکن زشیو تم یدو ساعت پاکش کن يخوا یتو م رینخ -

.بهم برخورده بود. کج کردم و اداشو درآوردم دهنمو

!انگار سازش از طالس گهیم نیهمچ -
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.از اونم باارزش تره -

"!؟یچ یعنی". شدم مشکوك

بعد اون وقت چرا؟ -

:به ساز انداخت و گفت ینگاه اریکوه

.بهم داد نویچهار سالم بود مادرم ا یچون وقت -

.مادرش فوت شده باشه دیحرفو زد که حدس زدم با نیا یبا حسرت و دلتنگ نیهمچ

:تمگف آروم

.متاسفم -

.بازم با صداش آروم گرفتم. کالم ساز و باال آورد و گذاشت رو لباش و شروع کرد به زدن یب. دیحرفمو هم نشن یغرق افکارش بود که حت انقدر

حدود . دمیدخن یانقدر موقع غذا ادا اصول درآورد که کل. رفت غذا رو گرفت اریکوه. غذا رو آوردن. که تموم شد زنگ خونه هم زده شد آهنگ

 يو شکالت و جعبه  وهیزباله که پر بود از پوست م لونینا هیکرد با  زیرو هم تم زیو آشغاال رو جمع کرد و م لیکل وسا یوقت ازدهیساعت 

.کرد و رفت یخداحافظ میکه خورده بود ییغذاها

بود تو  دهیر ياون جور يانگار نه انگار که عصر. ده بودمبه کل فراموشش کر. آزاد نبود ادیذهنم به  يگوشه  چیرفتم تو تختم ه یداشتم م یوقت

دور  زایچ هیانقدر فکرمو مشغول خودش و کاراش کرده بود که از بق. رو فراموش کنم زیکنه که همه چ يخوب تونسته بود کار اریکوه. اعصابم

.لبخند رو لبم چشمامو بستم هیبا . بودم دهش

****

.خوابنا یملت ب ؟یتونه باشه اول صبح یم یک یعنی. زنگ زد میه بودم که گوشو آماده منتظر درست شدن قهو حاضر

زنگ نزده  شتریبار ب هیکه رفته بود  يآزاد از روز. بود اریاما کوه. نگاه کردم میگوش يآزاد باشه به صفحه  دیدرصد که شا هیو احتمال  دیام با

 دناز بو یحس هی دیعادت باشه شا دیشا. ستیوقت ن چیچون اون که ه ه،یاسم شتریببا هم بودن  نیدونم چرا هنوزم باهاشم، البته ا ینم. بود

.تماس رو وصل کردم و گذاشتمش کنار گوشم. باهاش حرف بزنم دیبرگشت با یوقت ؟یتا ک یول. خوام تموم بشه یکنارش دارم که نم

.سالم نیالو آرش -

وقت صبح؟ نیشده ا یچ اریسالم، کوه -

سر کار؟ يبر دیوز باامر. نشده يزیچ -

.تموم شده میبرم، مرخص دیآره با -

.من منتظرتم نییپا ایخوبه، پس ب -

...آخه چرا من هنوز -

قهوه ام رو . من هنوز صبحانه نخوردم. نذاشت حرفم تموم بشه تیترب یب. از گوشم فاصله دادم و مبهوت نگاش کردم ویگوش. قطع کرد ویگوش

با . رونیبالشتکم رو برداشتم و از خونه زدم ب لونیو نا فمیک. صبحانه شدم ي هیبق الیخ یبرداشتم و ب خچالیاز تو  دونات هیو  وانمیتو ل ختمیر
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 لونینا يرو ییجورا هیشه  ینم. بشم یسوار تاکس يناقص چه جور منگاهینش نیکردم با ا یداشتم فکر م. به زور در و بستم لهیهمه وس اون

.شهیم عیضا یلیخ نهیبب یکی یول نم؟یبالشتکم بش

. باز کردن در با مشکل رو به رو شدم يو برا فمیدوناتم رو هنوز نذاشته بودم تو ک. بود لهیدستام پر وس. شدم ادهینگه داشت و پ آسانسور

.دنات رو با دندونام نگه داشتم و در رو باز کردم يمجبور

با . دمیترس هویاونم  دنشیبا د. بود و زل زده بود به من ستادهیا نهیس در دست به يشدم که جلو اریدر رو باز کردم چشم تو چشم کوه تا

.کردم ینیه اوردیدونات فشار م يبسته  يکه رو ییدندونا

.برداشت و اومد جلو نیاش رو از ماش هیتک. داده بود هیتک نیماش هی به

ن؟یخانم، خوب هست نیآرش ریصبح بخ-

.کله گفتم آره با

... ا اون تحتان خرابب يگفتم روز اول کار -

:در عوض گفت. رفت باعث شد حرفشو ادامه نده یگرد شدم که بهش چشم غره م يچشما

.یبش یتاکس الیخ یگفتم بهتره امروز ب یحاال هر چ -

"!يرو خوب ادا کرد یگیدمت گرم پسر، حقا که حق همسا". زده شدم ذوق

:دهن بسته خوشحال گفتم با

.ت طالدست ؟یمنو برسون يخوا یم -

کرد و دست جلو آورد و دونات رو از تو دهنم  يزیاخم ر. اصوات گنگ بود يسر هی دیشن اریکه کوه يزیبود که من گفتم، اما چ يزیچ نیا

:و گفت رونیب دیکش

؟یگفت یحاال بگو چ. دمینفهم يزیمن که چ -

:گشاد گفتم يخنده  با

.دمبه زحمت نبو یراض. ممنون یلیخ یمنو برسون يخوا یم -

.فتهیهمش تعارف بود از خدام بود به زحمت ب البته

.رمیبگ لیتحو نتویکردم تا ماش داریرو ب رکارهیسحر زنگ زدم دوستم و تعم يامروز کله . نتیاز ماش نمیا. يریخودت م. رسونمت ینه، من نم -

خوام برم  یفکر کرد م اریکوه. حساسات کنم، اما دستام پر بودابراز ا نمیماش يخواستم برم برا. داشتم ازین نمیاالن واقعا به ماش. برق زد چشمام

بغل  هیرو از دستم گرفت و من راحت تونستم برم اول  لیوسا يکمک کرد و همه  نیهم ينه برا ایخوب درست شده  نمیکنم بب یوارس نمویماش

از  ادیدرسته که ز. نگاه دلتنگ بهش بندازم هیو  دور دورش بچرخم هیبعد . لب قربون صدقه خانم طال بشم ریرو بکنم و ز نمیماش یحساب

درد  اریداشتم دست کوه ازیواقعا بهش ن نم،یاالنم که مجبورم رو بالشتک بش. ادیخوشم ن نمیشه از ماش ینم لیدل نیاما ا اد،یخوشم نم یرانندگ

.که به موقع آوردش هنکن

.تشکر کنم اریبا لبخند از کوه برگشتم
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...ن دایشده اصال پ یعال یلیخدستت درد نکنه،  يوا -

. بچه نخورده. نگاه کردم دیدونات رو انداخت تو دهنش و دو تا انگشتشم مک ي کهیت نیو بعدم آخر دیکه قهوه ام رو سر کش اریبهت به کوه با

.رمیگ یب سردرد محاال من بدون قهوه تا ش. شدم الیخ یبود ب دهیکه کش یو زحمت نمیبه خاطر ماش یبارش کنم، ول يزیچ هیخواستم 

.نیازش گرفتم گذاشتم تو ماش لمویوسا فم،یک یبره سراغ وارس یکه از سر فضول نیتشکر کردم و قبل از ا ازش

:سمتش و گفتم برگشتم

برسونمت؟ يخوا یم -

.صبحونه بخورم گشنمه هینه بابا االن زوده من برم  -

.شکمو هم هست چ،ینخورده که هست ه پسره

.حرکت کردم... بسم ا... شدم و بسم ا نیدم و سوار ماشکر یخداحافظ ازش

 یآدم نم يبرا تیثیکار کنه که ح یرو چ دهیو ش کایمل نیخدا بگم ا یعنی. خبر داشتن دنبالچم شکسته ییاخرا یاداره از دربون تا همکارا و حت تو

نه؟ ایبگن بهتره  انیآخه دنبالچم جاس که ملت ب. ذارن

 یدوباره نطقش باز شده بود و داشت سخنران ییچون اخرا میسالم اکتفا کرد هیبه  دیهم که رس یوقت. کرد ریکم د هی کایاومده بود، اما مل دهیش

.حرف بزنم کایو مل دهیبا ش یتا وقت ناهار فرصت نشد درست و حساب. که تموم شد همه رفتن سر کار خودشون ییاخرا يایپرحرف. کرد یم

و آوردم کنار من و سه  اشونیهم صندل دهیو ش کاینشستم و مل زمیپشت م رونیحوصله نداشتم برم ب. که بخورم درآوردم چمویناهار ساندو موقع

. دادم یبچه ها گوش م يزدم و به حرفا یگاز م چمیبا ولع به ساندو. گشنم بود یلیخ. میحرف زدن مشغول خوردن ناهارمون شد نیح ییتا

:تو هوا زد و گفت یبشکن جانیبا ه کایمل هوی. دغذا بو ریفکرم درگ ياصوال موقع غذا همه 

!دمید ویامروز ک نیبچه ها اگه بدون -

.به حرف اومد کایغلط بود آخرش خود مل دهیش يحدسا. غذام مهم تر بود. حدسا رو بزنه دهیاجازه دادم ش الیخ یب

!دمیرو د ترایدم ساختمون م ومدمیشه، امروز که داشتم م یباورتون نم -

.تو گلوم دیپر لقمه

:گفت جانیبا ه دهیش

...همون که ترا؟یم -

.حرفو زد کایاما مل. کرد و حرفشو ادامه نداد يمن اشاره ا به

دوست شده بره سراغ  یبا ک یک نهیکه فقط نشسته بب یهمون. کنن یم میهمه دوست پسراشون رو قا شهیکه تا وارد جمع م ییترایآره، همون م -

.پسره

:و گفت رو به من کرد بعد

.دتتید یتو مهمون شیگفت چند شب پ. پرو پرو سراغ تو رو ازم گرفت. ادهیدختره واقعا روش ز نیا -

:اخم کرد و نامطمئن گفت. کم مکث کرد هی
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.سراغتو از آزاد گرفته اونم گفته حالت خوب نبوده رسوندتت خونه. یرفت يپا شد یوسط مهمون هویگفت  ؟يهمراه آزاد بود -

:گفتم ومدیم رونیکه از ته چاه ب ییبا صدا. دینگم پروضوح ر به

ده؟یآزاد رو از کجا د... اون -

.گهید یدونم، گفت تو مهمون ینم -

که اون  نیمگر ا... که نیبودم؟ مگر ا ضیبگه من مر ترایبه م ستیاون جا ن یتونست وقت یم يچه جور. رونیاومد ب یآزاد با من از مهمون یول

.یبرگشته باشه مهمونبعد از رسوندن من 

 نیبا دوم. زنگ زدم به ترانه دوست دختر دوست آزاد بود. دمیپرس یم دیبا. برداشتم و اومدم تو راهرو مویگوش. از جام بلند شدم دیببخش هی با

.بوق جواب داد

.نمیآرش ؟یسالم ترانه جون خوب -

!ياز ما کرد يادیچه عجب  ؟یخوب زمیسالم عز -

رفت خونه؟ یآزاد ک ادتهیتو . مهران، من حالم خوب نبود رفتم خونه یداشتم روز مهمون یسوال هیمن  زمیعز. ادتمی شهیمن هم -

آخر شبم . ومدیاصالً ازش خوشم ن. بود دهیتمام شب و به آزاد چسب ،یاون دوستت بود تو مهمون. بود بیکم برام عج هیچون  ادمه،یآره خوب  -

گفت  یآزاد ه يجلو. رهیاومده بود، اما بعد گفت خودش م نایچون موقع اومدن با اشکان ا. ست برسونتشخوا یفکر کنم آزاد م. با آزاد رفت

.رسونمت یخواد من م یبراش که آزادم گفت آژانس نم رنیآژانس بگ

.قطع کردم ویروح از ترانه تشکر کردم و گوش یب. حرف زدن نداشتم ينا گهید. خون تو رگام منجمد شد. سر شد بدنم

مطمئن بودم اون شب آزاد  ییجورا هیکه  نیاز ا. بود ناراحت نبودم دهیکه کل شب بهش چسب نیاز ا. که آزاد اونو رسوند ناراحت نبودم نیا از

 یکار رو با من م نیا ترایناراحت بودم که چرا من؟ چرا م نیفقط از ا. خودشم نبود ناراحت نبودم يمطمئن بودم اون شب خونه  یتنها نبود و حت

کنه؟

هم  دهیو ش کایمل يبه حرفا. نشستم و مشغول کار شدم زمیپشت م. به غذا هم نداشتم یلیم. نداشتم ییاشتها گهید. برگشتم سرجام مغموم

.ياز هر خاطره ا ،یالیاز هر خ ،ياز هر فکر یکنم، خال یخواستم ذهنمو خال یم. نداشتم یتوجه

 یخونه بهم آرامش م یکیتار. بخورم يزیتونستم چ یگشنم بود، اما نم. ردم و رفتم خونهجمع ک لمویوسا. که تموم شد بلند شدم يکار ساعت

 گارمویو بسته س دمیژاکت بافت پوش هیهمت کردم لباسامو درآوردم و . که چراغا رو روشن کنمم نداشتم نیحس ا یوارد شدم حت یوقت. داد

قاطع  میتصم ندمیآ يداشتم به گذشته و حال با هم فکر کنم تا بتونم برا ازین. اشتمبه فکر د ازین. نشستم میرو تراس و رو صندل فتمبرداشتم و ر

کردم  یقطع م میآدمو از تو زندگ هیحضور  دیبا. گرفتم، اما بنا به عادت اون و پشت گوش انداختم یم دیبا شیوقت پ یلیکه خ یمیتصم. رمیبگ

 یعنیدونستم نبود فرهود  یکه م نیبا وجود ا. فراموشش کردم. کردم رونشیب میاز زندگ. که با فرهود کردم يدرست مثل کار. شهیهم يبرا

.تایخداحافظ کمکا و حما یعنی. یتو زندگ یسخت یعنی. زایچ یلینبود خ

کنم با  یزندگاون خونه با اون مرد  يتونم تو ینم گهیکه د دمیرس جهینت نیکه واقعا به ا یبار اول. رونیگرفتم از خونه بزنم ب میکه تصم یاول بار

نداشتن . بود یپول ینکنم ب یو عمل ممیکه باعث شد همون موقع تصم يزیفهمه، تنها چ یکه از پدر بودن فقط اسمش و پز دادنش رو م یکس
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 يراتحمل اون خونه و فشا گهید. نداشتم یسازمان استخدام شده بودم و هنوز پس انداز و پول نیاون موقع تازه تو ا. مناسب یمال ي پشتوانه

 هیو نظرم با  دهیترس از خرد شدن عق ل،یدل یترس از کتک خوردن ب ومد،یبود که تو اون خونه سراغم م يزیترس تنها چ. نداشتم شویعصب

تو  ایکه تو حمام  یشد به وقت یزمان موندنم تو خونه خالصه م نیشتریآرام بخش بود و ب يبه زور قرصا دنمیخواب. و مستبد یتوخال ومنطق پوچ 

 يبود که تو هر کار نمیهم يبرا. کردم یقبل از دانشگاه با انواع کالسا خودم و مشغول م. رونیاز خونه برم ب دمیچ یمدام برنامه م. اب بودمخو

 رون،یهر شب ب. کردم یبعد از دانشگاه برنامه ها و ساعتامو با دوستام پر م. يشگریداشتم از رقص گرفته تا زبان و آرا کیکوچ يسر رشته  هی

 ریباشم غ ییحاضر بودم هر جا. داشتن ییکه خونه دانشجو یهمکالس يبچه ها ينشد خونه  ،ینشد دور هم. یهر شب پارت ،یهر شب مهمون

. خودمون يخونه 

شب  ازدهیچشمشون ساعت  يجلو. شه ینم فمیحر دیزد، اما د یکرد، کتک م یزد، دعوا م یکرد، داد م یزرت و پرت م یلیخ لیاوا بابا

 یم ادهیدر پ يجلو. اوردنمیدوست پسرام تا دم در خونه م. دمیکش یم گاریاز لجشون شبا تو اتاقم س. رونیزدم ب یارسون کرده از خونه مآالگ

.  دوست پسرام نگرفت نیشدن از ماش ادهیپ ای دنیکش گاریوقت مچمو موقع س چیو ه دید یرفتنا رو م رونیفقط همون، شب ب باباهر چند . شدم

مامانم که . ارهینم شیبرام پ یمزاحمت گهیکه د نیکرد و من خوشحال از ا یمنو داخل آدم حساب نم. زد یحرف نم. کرد یقهر م ییوقتا هی

.و نباشم که نتونم آبروشون رو ببرم رمیبم یبود که اله نیحرفش چهار تا نفر يهمه  تیدر نها. شه ساکتیبود، هم لنتیسا شهیهم

بار ازدواج کرده  هی. که چهارده، پانزده سال ازم بزرگ تر بود پیدار و خوش ت هیمرد ما هی. با فرهود آشنا شدمها  یاز همون دور هم یکی تو

شاد . ازش خوشم اومد. لذت ببره یاومده تا خوش بگذرونه و از زندگ ایبه نظرش آدم به دن. خوش گذرون یلیخ یلیبود و طالق گرفته بود و خ

برنامه  شیتو زندگ. به موقع يبه موقع، دوست باز یکار به موقع، مهمون. کاراش به موقع بود يهمه . روندگذ یراحت وقتش و م یلیو خ دبو

!بود و مهم تر از همه پولدار یآدم خوب. داشت تمیر شیزندگ. داشت

خوام مستقل شم و از اون  یه مک نیگفتم از ا ممیبار براش از تصم هی. میزد یبا هم حرف م یو هر بار کل دمشیبعد اونم د یچند تا مهمون تو

 هقبول کردم؛ البت عیخوشحال شدم و سر یکل. کنه تمیکرد حما شنهادیاستقبال کرد و پ ممیاز تصم. به اسم پول مواجهم یمنتها با مشکل. خونه برم

. ستیو از سر لطف ن يخود یب تیحما نیدونستم ا یم

.خواست یدادم که م یو م يزیدر مقابل منم به اون چ. داشتم ازیستم و بهش نخوا یداد که م یو م يزیاون به من چ. میهم دوست شد با

داشت، اما  طنتشویاون ش. میهمه جوره با هم بود. من بود شیاز هفت روز هفته سه روزش پ. و سامون دادم میکمک اون خونه گرفتم و زندگ به

 نیبا ا. کنه يکار دیمن نبا يدونست که جلو ینستم ولش کنم، اونم خوب متو ینم نمیهم يبرا. داشتم ازین تشیو من به حما. من بودم تشیاولو

. میحرفا بود نیاز ا شتریب یلیو در خلوت خ میبود یهمه دو تا دوست معمول يدر واقع ما جلو. کرد یم تیمن رعا يکرد جلو یم طنتیکه ش

و  میگرم گرفت یلیبه احترام خاطرات مشترکمون با هم خ. یمیقد يااز دوست یکی. میدیرو د ترایم یمهمون هی يکه تو نیخوب بود تا ا زیچ همه

انقدر رفت و . سر راهش سبز شد قهیو دم به دق دیخند خت،یکرد، عشوه ر نیفرهودم کم يبرا. پسرا استاده دنیتو قاپ ترایکه م نیمن غافل از ا

.شد دهیکرد که فرهود به سمتش کش کیو خودشو بهش نزد ومدا

که با  میدرسته که من و فرهود جفتمون آزاد بود. رمیرو بگ ممیتا تصم دمیکش گاریگوشه نشستم و فقط س هیمثل االن  دمیشبم که فهم اون

 يا گهیاز کس د ایخواستمش،  یبودم و اگه نم یبا همون م دینفرم با هیبا  یاز نظر من وقت. کردم ینم انتیاما من بهش خ م،یباش گهید يکسا
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چه دختر و چه پسر  ا،یلیخ يکه برا يزیبود و هست چ یمعن یمن ب يبا دو نفر در آن واحد برا یدوست. کردم یتموم م یولبا ا دیبا ومدیخوشم م

و اون نه  هیمعن یب ترایم يقانون برا نیظاهرا ا. دوستام ممنونه یدوست شدن با دوست پسر قبل. مهم هست زیچ هیتو قانون من  ینداره، ول یمعن

اما با دروغ گفتن و  ومدم،یفرهود کنار م يطنتایبا ش. نداره یو مشکل شهیدوستاشم، دوست م یکه با دوست پسر فعل یبلتنها با دوست پسر ق

 یاگرم قراره با کس. ومدمیکنار نم ترایو بره با م چونمیکه به دروغ بگه کار داره و بخواد بپ نیبا ا. ومدمیو خر فرض شدنم کنار نم يپنهون کار

.نه دروغ یو بگ بهتره راستش یشبا

 یدوباره مستقل م دیرفت و من با یم دیبا تاشیحما. رفت یم دیبا. شد یتموم م دیفرهود با. گرفتم میتصم تیموندم و در نها داریشبم ب اون

شب  مهیک خکه مثل اون به خودش اجازه بده با من مثل عروس يا گهیپسر د چیه ایکردم نه به فرهود  یم هیبه خودم تک دیبار با نیشدم و ا

.خواد به حرکت واداره یهر نخم بتونه من و اون جور که م دنیکنه که با کش رفتار شیباز

 یبود که با وجود فرهود من م نیا شیخوب. امیجا ب نیبزرگ به ا يرفت و من مجبور شدم از اون خونه  تاشیرفت، پوالش رفت، حما فرهود

.ستمیرفتنش تونستم سر پا با کنم و بعد از رهیتونستم حقوقمو تمام و کمال ذخ

چراغاش روشن . انداختم ینگاه اریکوه يبه خونه . نییو از تراس پرت کردم پا گاریته س. که بکشمش تموم شد نیدستم بدون ا ونیم گاریس

ه بهم دست داده بود که تو اون لحظ ینداشتم، اما حس یقصد فضول. کردم زیگوشمو ت. ومدیم یقیموس يخونه صدا ياز تو. پس خونه س. بود

که جواب دختر اول  اریکوه يبعد صدا. ومدیهم م گهیدو تا دختر د يخنده  يصدا. کرد یرو صدا م اریکه لوند کوه دمیو شن دختر هی يصدا. بود

.رو گفت يزیچ هی اریکه به کوه گهیپسر د هی يصدا تیدر نها. و داد

 نایبه ا یعنی. خوره یاون خودشم غذا نم. خان دلش اومد مهمون دعوت کنه سیخس نیا يچه جور. سرش گرم بود. مهمون داشت. زدم لبخند

!خواد شام بده؟ یم

.سر و صدا رفتم تو خونه یلبخند زدم و برگشتم و ب دوباره

****

که  یه بود به نفهمخودشو زد ای دیفهم ینم ایاس ام اس نبود، اما  کیاز  شتریب اقتشیل. شهیهم يکردم، برا یاس ام اس خداحافظ هیآزاد با  با

.کنم جکتشیزد و من بارها مجبور شدم ر یبازم زنگ م

 ينداشتن، اما تو لحظه  یمصرف دیشا اشونیلیخ. دمیخرت و پرت خر یکل. دیخر میزنگ زدم به آرشا و با هم رفت میبهتر شدن روح يبرا

:ا رو چهار تا کرد و باعث شد با تعجب بپرسهآرش يکه چشما دمیشکالت و تنقالتم خر یکل. زده کرده بودن جانیمنو ه دنشونید

؟يرو بخور نایا يهمه  يخوا یواقعا م نیآرش -

:پر تنقالت کردم و گفتم لونیبه نا ینگاه

کنم؟ یخوام خودکش ینه اصال، مگه م -

؟يدیخر يپر کالر زیهمه چ نیپس چرا ا -

.گشنه يبچه  هیکردن  ریس يبرا -

:و برگشتم سمتش و گفتم ستادمیا. نگاهم کرد جیگ که متوجه منظورم نشده بود آرشا
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 ادیب یتموم شه از زور گشنگ امیترسم که اگه خوراک یم ییوقتا هیبه خدا . باشه که بخوره يزیچ هیاومد خونم  اریکه اگه کوه دمیرو خر نایا -

.منو درسته قورت بده

.میاومد رونیتوجه به نگاه اونا از فروشگاه ب یب. بد نگاهمون کردنکه دورمون بودن برگشتن و  يکه دو سه نفر دیبلند خند نیهمچ آرشا

و مخلوط  یگل فروش يبو. رفتم تو مغازه یآن میتصم هیرفتم سمتشون و تو . زده شدم جانیگل ها ه دنیبا د. بود یگل فروش هیکنار فروشگاه  

خودم  ریغ یکی. موجود زنده تو خونم داشته باشم هیخواست که  یدلم م یلیخ. شدم رهیبه گل ها خ دایبد دیمثل ند. مختلف مستم کرد يگل ها

تونستم گل  یشد، اما م یاز خونه بودم و اون بدبخت تلف م رونیوقتم ب شترینگه دارم چون ب وونیتونستم ح ینم. بکشه و بزرگ بشه سکه نف

 لونینا يتو دست هر کدوممون به اضافه  میاومد رونیغازه باز در م یوقت. به سمت گلدونا رفتم جانیبا ه. خواست ینم یدگیرس ادمینگه دارم ز

.دو تا گلدونم بود د،یخر يها

 یبلند تراس تا نور کاف یطول يگلدونا رو گذاشتم کنار پنجره ها. و بردم باال لمیبه زور وسا. خودم يرو رسوندم خونه و برگشتم خونه  آرشا

داشت انگار  یچشیبدنه اش چه پ. گذاشته بودم و توش پر آب بود نگاه کردم يا شهیکه تو گلدون ش یخوشگل يبه بامبوها. بهشون بخوره

 یبرگ هاش م يکه رو یبا هر انگشت. تونه تکون بخوره یکه م يانگار واقعا جون داره جور. شدم رهیبه گل قهر کنم خ. قر دادنه حالمداوم در 

هم  گهیدو تا گلدون د. نییکرد به پا یکل شاخه اش رو کج م دمیکش یمکه کف دستمو رو چند تا برگش  یگاه. کرد یخودشو جمع م دمیکش

.وسواس جاهاشون رو درست کردم با. عاشقشون شدم. بودن

 رونیب ریپن خچالیدرست کردم و از  ییچا. خوشحال رفتم و پاکشون کردم، شستمشون. بودم دهیافتادم که خر ییها يسبز ادی. شد گشنم

.دیبهم چسب بیعج ییهمراه چا يو سبز رینون و پن. بودم دهینون تازه هم خر. آوردم

خوش  کمیکوچ يزایچ نیمن با هم. داد یبهم م يحس فوق العاده ا يسبز يبو. بهم بده يادیز ي هیتونست روح یکوچولو م يزهایچ نیهم

.یلبخند بزن یتون یم یکیکوچ زیاگه فکر آروم باشه به هر چ. بودم

****

انقدر از صبح آزاد زنگ زده بود و اس . ببرم داخل نویکه بازش کنم و ماش نگیدر پارک يرفتم جلو. شدم ادهیپ نیز ماشا یبرداشتم و عصب فمویک

خب . شهیم نیکارا رو بکنه تهش هم نیدونست ا یاون که از اولشم م ه؟یدونم حرفش چ یمن نم. ام اس داده بود که اعصاب برام نذاشته بود

خواد؟ یم یاالن چ

 یکیدارم بره با  ازیکه بهش ن ینبود که همون شب نیکنه، اما منظورم ا طنتیندارم که ش یاز اول بهش گفتم من فکرم بازه و مشکلکه  درسته

 يزودگذر طنتیش هیخوشش اومده خواسته  دهید ویکیچشمش  ستمیگفتم که من ن ییوقتا يندارم برا یگفتم مشکل یوقت. عشق و حال گهید

. دوست بشم گهید یکیدلم بخواد با  ای. ادیازش خوشم ب نمیبب ویکیوسطا  نیبره عشق و حال، چون ممکن بود خودمم ا خواسته تهمسافر ایبکنه 

آدما  يهمه . کنم بعد یرم اولش با دوست پسرم اگه الزم باشه تموم م یمن همون موقع با اون آدم نم فتهیمن ب ياتفاق برا نیدرسته که اگه ا

همون شب دست  دینبا یمهمون هیتو  يریبا دوست دخترت م یخودش شعور داشته باشه وقت دیشه آدم با ینم لیدل نیاما ا. لبآزادن و تنوع ط

. ومدیخوشم نم انتیاز خ. یطرف کس يخودت نر يدوست دختر دار یکه وقت یانقدر درك داشته باش دیبا. خونش يبر يریرو بگ گهید یکی

.دادم یستم و تعهد نمخوا ینم دنذاشتم، چون تعه يبراش حد و مرز
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....نبود اما حاال یمنم مشکل ينبودن برا يکه براش مهم و جد یتا وقت ایمن ازشون خبر نداشتم  یآزادم تا وقت يطنتایش

بده؟  رییتونه نظرم و تغ یدختر بچه ها خوبه م يکرد با چهار تا حرف عاشقانه که برا یفکر م. ام اساش ته خنده بود اس

.ادیصداش درن گهیخاموش کنم تا د مویمجبور شدم گوش یآخر که زنگ زد عصب يدفعه . زنگ بخوره میگوش يودخیب ومدینم خوشم

. برعکس کردم فموینشستم و ک نیرو پاهام رو زم. کردم ینم دایپ دمویگشتم دسته کل یم فیتو ک یهر چ "کجاست؟ دیکل نیپس ا! یلعنت"

.یآزاد لعنت... یلعنت... یلعنت. نبود دیاز کل يگشتم، اما خبر یپهن بودن م نیو زمکه حاال ر یلیوسا نیب. توش پر خرت و پرت بود

"برم تو خونه؟ يکار کنم؟ چه جور یحاال چ". رو از پشت در بردارم دیرفت کل ادمیانقدر زنگ زد که  صبح

 اریکوه دنیبا د. بوق باعث شد سرمو بلند کنم يصدا. شده بودم رهیبودن خ نیکه نقش زم لمیماتم زده ها رو پاهام نشسته بودم و به وسا مثل

.بود نگاه کردم ستاهیمن ا نیپشت ماش نش،یکه تو ماش

؟یشده؟ چرا اون جا نشست یچ -

:گفتم غمزده

.تو خونه جا گذاشتم موندم پشت در دمویکل -

.دیخند بلند

؟يغمبرك زد نیواسه هم -

بغل منو  ریجمع کرد و ز فمویک. فمیدونه دونه گذاشت تو ک لمویوسا يشست کنارم و همه ن. شد و اومد سمتم ادهیپ نیاز ماش. تکون دادم يسر

:برد و گفت نشیمنو به سمت ماش. هنوز لبش پر خنده بود. گرفت و بلندم کرد

.میکن یم يفکر هیبعد . يریوا م یاز خستگ يمن، دار يخونه  ایاالن ب. يریماتم بگ ستیحاال الزم ن -

.اوردیبر علت شده بود و داشت از پا درم م دیهم مز یعصب يکار کردم و فشارها یلیامروز خ. شدم یتم هالك مگفت داش یم راست

منو برد  نیشد اول ماش ادهیپ. نگه داشت نگشیپارک يخونه جلوتر و جلو هیبرد  نشوینشست و ماش. شدم نشیسوار ماش اریحرف دنبال کوه یب

.رو باز کرد نگیدر پارک موتیبهم داد و با ر چموییسو. نیگشت تو ماشدرست پارکش کرد و بعد بر يگوشه ا هی

آقا  نیکم استراحت کنم تا ا هیشه بهتره اون جا  ینم دایخوردن پ يبرا يزیکه مطمئنا چ اریکوه نیا يخونه  يتو ایخدا. بودم، خسته بودم گشنه

.خونم بکنه يبرا يفکر هی

وارد شدم و خودش پشت سرم اومد کفششو درآورد و رفت تو . تعارف کرد اول وارد بشم. باز کرددر رو  دیو با کل میستادیدر خونش ا يجلو

کفشمو . پاهام بو بده اریکوه يکه اومدم خونه  یاول يخواست دفعه  ینه؟ از صبح پام تو کفش بود و دلم نم ای ارمیدودل بودم کفشمو درب. خونه

:از همون جا داد زدم. خونه پاها برم تو نیخواستم با ا یاما نم ردم،درآو

کجاس؟  ییدستشو اریکوه -

.تهییهمون در جلو -

بو  گهید. شستم زیو اول جورابامو درآوردم و بعد پام و جورابا رو تم ییتند خودمو پرت کردم تو دستشو. در بود يدرست رو به رو ییدستشو

.رونیاومدم ب ییخوشحال از دستشو. داد ینم
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 دایخونه پ يدر تو ياز جلو. خونه دهنم باز موند دنیتا وارد هال شدم از د. نامرتب بود يخونه  هیتو تصوراتم خونش . منیبودم خونشو بب مشتاق

 تیخونه نها دمانیهمه جا روشن بود و تو چ. بود یو نوران زیخونش برخالف تصور من مرتب و تم. شد یراهرو از خونه جدا م هینبود، چون با 

.بود رو به خرج داده قهیسل

کتابم  یخوشگل با کل يکتابخونه  هی. بار کوچولو هیمدرن با  یلیرو خ گهیو قسمت د... . و  چهیو قال ونیبود با قل دهیچ یقسمت خونه رو سنت هی

عکس از کم روحمو آروم کنم، اما بر هیباشه من  فیکث دیبه آشپزخونه نگاه کردم که شا يدواریبا ام. آشپزخونش اپن بود. خونه بود يگوشه 

راحت به نظر  یلیمخمل که خ هیشب يسوخته با پارچه ا يدست مبل قهوه ا هی. نبود نکیس ای نتیرو کاب فمیکث وانیل هی یزد و حت یبرق م يزیتم

ان اولش پر بود از سوه يرو طبقه . شده بود يطبقه بند کیدسته دار بود که مثل ک ي کهیظرف سه ت هیوسط  زیم يرو. وسط حال بود دیرس یم

 هی. بود دهیمختلف چ يسوم هم راحت الحلقوم در رنگ ها يو طبقه  ییو کاك و نون خرما یبرنج ینیریدوم پر ش يطبقه . و برنجک نجدو ک

.پر شکالتم بود يظرف بلور هی... مغز پسته، بادم، تخمه و. مغز بود هیهم بود که گرد بود و اونم چند قسمت داشت تو هر قسمتش  گهیظرف د

! قهیهمه سل نیانقدر مرتب و ا. زیانقدر تم. باشه اریکوه يجا خونه  نیشد ا یاورم نمب اصال

هنوز . دمیکم خجالت کش هیراستش . ونیزیتلو يروزنامه ها پرت، شکالتا پخش، کوسن جلو. بود افتادم دهیخونمو د اریکه کوه یبار اول ادی

 هیبود  دهیپوش یلباس راحت. رونیلباس عوض کرده از تو اتاق اومد ب اریکنم که کوه دایازش پ يرادیا هیگشتم که  یخونه رو م يدیداشتم با ناام

.پهیتو خونه هم خوش ت. پوشن یشلوارا م نیملت از ا نمیب یم ابونمیواال من تو خ. يشرت خاکستر یت هیبا  داسیآد یمشک لوارش

:بودم کرد و گفت ستادهیبه من که هنوز اون دم ا ینگاه اریکوه

.نیبش ایب. تو تعارف نکن ایب ؟يستادیا اون جا اچر -

خدا رو شکر . کنم فشیبا نشستنم کث دمیترس یبود که م زیانقدر همه جا تم. خوب و خانم رفتم نشستم رو مبل يمثل دخترا ریو سر به ز آروم

.کم آبروم حفظ شده بود هیکه جورابامو شسته بودم 

:د زدآشپزخونه و از اون جا دا يرفت تو اریکوه

قهوه؟ ای يخور یم ییچا -

:تند گفتم. قهوه بودم خمار

.قهوه -

آروم نشستم تا تعارفم . زشته دمیدوست داشتم بپرم سمت فنجون، اما د. که توش دو تا فنجون قهوه بود برگشت ینیس هیبا  اریکم بعد کوه هی

.کنارم نشست و تعارف کرد. کنه

؟ياوردیراحت باش، چرا پالتوتو در ن -

 یخونه م نیبود که به ا يکلمه ا نیدرسته آرامش بخش بهتر. رفت ادمیانقدر تو جو خونه آرامش بخشش بودم که  دیشا. دونستم چرا یمن

بلند شد و پالتومو گرفت و  اریکوه. دمیپوش یاز ترس سرما لباس گرم م. بلند داشتم نیلباس آست هی رشیز. پا شدم و پالتومو درآوردم. خورد

.گذاشت و برگشت قابرد تو ات

:برگشت سمتم و گفت اریکوه. زیم يفنجونمو گذاشتم رو. واقعا لذت بخش بود. میسکوت قهومون رو خورد در
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نه؟ ،يندار یدست کس یدکی دیکل نمیبب -

.سر گفتم نه با

:به چونه اش زد و گفت یدست متفکر

بشم؟وارد خونت  يخوب چه جور یتونم از رو تراس ها رد بشم، ول یمن م -

:و گفتم دمیو خوشحال از جام پر تند

که گل هام هوا بخورن در تراس رو باز کردم و انقدر فکرم مشغول بود  نیا يرفتم برا یصبح که داشتم م. تو خونه رمیاز رو تراس م نه،یهم -

.رفت ببندمش ادمیکه 

:ابروشو انداخت باال و گفت هی اریکوه

با هم شام  نیو در، حل شد بش دیحاال که مشکل خونت و کل. سرد بود یلیامروز خ. منجمد شدن يخور هوا يفکر کنم گل هات جا یخوبه، ول -

.و بعد برو میخور یم

تخم مرغ  هیاگه  یاما حت ده،یبهم م یمعلوم نبود چه شام. فرصتو از دست بدم نیا ومدیداشتم برم خونه و بدون شام بخوابم، اما دلم ن دوست

.بخورم زشویم يتنقالت رو نیو ا نمیدادم بش حیترج. منو غارت نکرده بود يبود خونه  ومدهیکم ن. بود متینداد غ یساده هم بهم م

. روشن کردم ونویزیتلو يکار یمنم از ب. تو آشپزخونه سرگرم کار شد. بلند شد و فنجونا رو برد تو آشپزخونه اریکوه. لبخند نشستم سر جام با

.هم افتاد يچشمام رو اریاخت یانقدر آروم و قشنگ بود که ب .در حال پخش بود میآهنگ مال هی

.حس پرت شدن سرم چشمامو باز کردم با

! جا کجاس؟ نیا! من کجام؟ -

.يخسته ا یلیظاهرا خ. یکم استراحت کن هینکنم بذارم  دارتینشسته خوابت برد، گفتم ب دمید -

رو مبل کامل  نمیکه بش نیبه خودم کردم قبل ا ینگاه. کرد نگاه کردم یالد درست مبود و سا ستادهیکه پشت اپن ا اریچرخوندم و به کوه سرمو

.بامالحظه بود یلیخ. زدم يلبخند. ارهیحتما کار کوه. و خوب بود میخونه مال يتابستونه بود، چون هوا يپتو هیبودم و رو تنم  دهیدراز کش

 هیمنتظر بودم که . رفتم سمت آشپزخونه. شام يصدام کرد برا اریرگشتم کوهب یوقت. آب زدم هیدست و صورتم و  ییشدم رفتم تو دستشو پا

.کرد یرو کم م مرویبود و احتمال ن بیکم عج هی. ومدیکه به مشام م یخوب يجلوم بذاره، اما بوها مرویتخم مرغ ن

گذاشتم و با بهت تونستم حدس بزنم غذاش  پامو تو آشپزخونه. پخته یخواستم کشف کنم چ یرفتم تو آشپزخونه م یو م دمیکش یبو م زیر زیر

.شده افتاد دهیچ زیو همزمان با گفتن اسم غذا چشمم به م هیچ

:گفتم يناباور با

!؟يقرمه سبز -

. نمیبهم اشاره کرد که بش زیم يبرگشت سمتم و ظرف ساالد رو گذاشت رو اریکوه

غذا قسمتت  نیا. دمیدر د يکنم که تو رو جلو دیکم خر هی رونیرفته بودم بکنم  یاز عصر دارم حاضرش م. نه ای يدونم دوست دار ینم. آره -

.بود
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برنج دون شده . ومدیاز برنج هنوز بخار م. بود یرنگ و شکلشم عال. داد یم یخوب يغذا به شدت بو. و نشستم پشتش رونیب دمیرو کش یصندل

ظرف هم بود که توش چند  هیپارچ آب و  هیماست و نوشابه و . دوست داشتم یلیکه من خ مویبا آبل يرازیساالد ش. بود دهیقد کش یبود و حساب

.بود یمدل ترش

.غذا رو درست کنه برام سخت بود نیباشه و بتونه ا قهیانقدر باسل اریکه کوه نیتصور ا یحت

. که تو دهنم گذاشتم چشمام گرد شد یقاشق نیبا اول. دیخودش بشقابمو برداشت و برام غذا کش. بگم يزیتونستم چ یشوکه بودم که نم انقدر

:تند لقمه رو فرو دادم و بلند گفتم

!هیعال -

:و نامطمئن کرد و گفت زیاخم ر هی. بخوره یتکون اریبلند بود که باعث شد کوه انقدر

.ممنون -

 يو چقدر دلم برا نداختیامانم مم يغذاها ادیمنو . حرف نداشت. بود یعال یبلندم، ول يباشه اونم به خاطر تن صدا ينبود حرفم جد مطمئن

همه غذا  نیسرعت ا نیکردم بتونم با ا یبا ولع افتادم سر غذا که خودمم فکر نم نیهمچ. فرصت حرف زدن نداشتم. دست پختش تنگ شده بود

.دمیترک یداشتم م. گذاشتم نیبشقابم، قاشق و چنگالمو زم نیکردن دوم یاز خال بعد. رو بخورم

:گفتم یو خوشحال جانیه با

.خورم یمن معموال شام نم -

:تند گفتم. خندون شد اریکوه يچشما

کنم، اما دمت گرم  نتیوارد بدنم بشه نفر يکه باعث شد يهمه کالر نیبه خاطر ا دیاالن قاعدتا با. خوردم یفوق العادت کل يبله، به خاطر غذا -

؟یرس یجور به خودت م نیا شهیمتو ه نمیبب. بود که بعد مدت ها خوردم ییغذا نیبهتر. حرف نداشت

:زد و گفت يلبخند. نشسته بود زیمدت ها بود که غذاشو تموم کرده بود و به احترام من پشت م اریکوه

 يا سهیک ییکه از چا نیا يکنم و به جا يآشپز. رمیخودم آهنگ بذارم و آرامش بگ يدارم دوست دارم برا یکه حس خوب ییروزا شه،ینه هم -

.يو انرژ هیجور روح هی ده،یم یبهم حس خوب چهیپ یدم کرده که تو خونه م ییغذا و چا يبو. دم کنم ییچااستفاده کنم 

.گفتم یکردم و م یکه خودم لمس م ییحسا. دمید یانگار داشتم خودمو م. چقدر حسش برام قابل لمس بود. حرفاش برام آشنا بود چقدر

:زدم و آروم گفتم يلبخند

.مثل من قایدق -

:بلند شد و گفت عیرو جمع کنم که سر زیجام بلند شدم و خواستم م از

.نیتو برو بش. کنم ینه نه، دست نزن خودم جمع م -

:کردم و دلخور گفتم اخم

.و شستن ظرفا کمکت کنم زیحداقل بذار تو جمع کردن م يدرست کرد یخوب نیغذا به ا. خوام کمک کنم یم ؟یچ یعنی -

.مهکار خود ست،ینه الزم ن -
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پس بکش  یکنم تو هم اهل تعارف باش یمن تعارف ندارم و فکرم نم یعنیکشم، پس  یمن، من پررو پررو ازت کار م يخونه  يایچطور تو م -

دم سخت در  یبهت کار نم گهیخونم د ياومد یو وقت شمیکارت من آدم م نیکه با ا يدیدرصد احتمال م هیاگه . کنار بذار به کارم برسم

.یاشتباه

و  میگوش داد زیو خاطره انگ یمیقد يو به آهنگا میتو هال نشست. میو ظرفا رو شست میرو جمع کرد زیبا هم م. نگفت يزیچ گهیو د دیخند ندبل

.میخورد دهیدم کش ییچا

:گفت اریکوه

 ؟ینیبب يخوا یم. دمیشن فشویتعر یلیجالب دارم خ لمیف هی ،یراست -

:ه نبودم گفتمخست گهیکه خوابم و رفته بودم و د من

.مینیهستم، بذار بب -

 ارمیکوه. ونیزیشدم به تلو رهیدادم بهش و خ هیکوسن گذاشتم رو پاهام و آرنجامو تک هیمن رو مبل نشستم و . گذاشت تو دستگاه لمویو ف رفت

.میشد لمیف دنیبا هم مشغول د رو زد و یپل يدکمه .  من يپا يدستشم گذاشت رو کوسن رو هیداد به مبل و  هیپام نشست و تک نییاومد پا

رفت ما دو تا هنوز تو  یرو صفحه باال م لمیف ي هیدست اندرکاران ته يتموم شد و اسما یوقت یانقدر قشنگ بود که حت. بود یقشنگ لمیف انصافا

.شروع شد لمیتازه بعدش بحث سر ف. میکرد یبه صفحه نگاه م لمیجو ف

دست جلو بردم و  اریاخت یب. فرمشو از دست داده بود گهیبلند شده بود و د یلیخ. ت سمت موهاشکه حواسم رف میزد یبا هم حرف م میداشت

هر  گنیم. شدم یزل زدم به موهاش و مشغول وارس. موند رهیساکت شد و به حرکات من خ. حرفشو قطع کرد. انگشتامو فرو کردم تو موهاش

ساختمونا  شهیمعمار هم هی. که مربوط به کارشه هییزایکنه چ یکه جذبش م يزیچ نیهم که باشه اول ایدن يتو همه جا اشهب یشغلش هر چ یک

کفاش به  هی. کنه یتوجه م انشیاطراف يبه دست خط و نوشته ها شهیمعلم هم هی. شهیآدما م يدندون پزشک زوم دندونا هی. کنن یجذبش م

کردم که موهاش چقدر و  یداشتم تو ذهنم فکر م. جذبم کرده بود اریهکو يموها عتایداشتم طب يشگریتو آرا که يا هیکفشا و منم به خاطر تجر

.ادیم شتریکوتاه بشن بهش ب يچه جور

:آروم گفتم. حال خودم بودم تو

.بلند شده یلیموهات خ -

.کوتاهشون کنم هنوز وقت نشده دیآره، با -

من کوتاهشون کنم؟ يخوا یم -

:گفت نامطمئن

؟یکچلم کن يخوا یم -

:آوردم و زدم تو سرش و گفتم رونیکه تو موهاش بود و ب یدست و دمیخند

.یباش یهپل يجور نیا ایخراب شن  فهیموهات پرپشته، ح. فرم قشنگ بهشون بدم هیخوام  ینه بابا م! وونهید -

:ابروشو انداخت باال و با لبخند گفت هی
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.که نابودشون کنه یناش هیهامو بدم دست خوام مو ینم گهیزنه، د یم يگند هی شهیهم نهیکه کارش ا شگرهیآرا -

:و خم شدم و سرمو بردم جلو صورتش و گفتم دمیموهاشو کش آروم

.دارم يشگریآرا پلمیمن د یناسالمت. یناش یگیآخرت باشه به من م يدفعه  -

:بامزه گفت يصدا هیتعجب نگام کرد و ناباور با  با

واقعـــا؟ -

:عقب و گفتم دمیم و خودمو کشموهاشو ول کرد. لحنش خندم گرفت از

.چه طرزشه؟ واقعا نیا وونه،یگم شو د -

:دیشوك پرس با

؟يتا حاال کارم کرد -

:باال انداختم و گفتم ییابرو

.زنم ینم یدست به سر و صورت هر کس. دمیکار انجام م امیدوستام و دور و بر يبرا شتریب. هم آره، هم نه -

.چشم غره بهم رفت هی. تکون دادم يباز کردم و سر شموین

:گفت دیکم فکر کرد و با ترد هی

؟يدیانجام م ونمیالسیاپ -

:کم اومدم جلو و گفتم هی متعجب

!وقتا یبعض -

:گوش تا گوش باز شد و خوشحال گفت ششین

.داشته باشم ریدست خ ادیمن خوشم م. ایجان من تعارف نکن. خبرم کن ونیالسیاپ يبرا یکمک خواست -

 یبازوش کردم که حت يلگد حواله  هیو . خنده و ولو شدم رو مبل ریبعد که متوجه منظورش شدم پق زدم ز. از تعجب گشاد شد چشمام اول

.بزنه دیملت رو کامل د ادیخواست ب یبچه پررو م. تکونم نخورد

:که تموم شد گفتم دنمیخند

!دست گربه؟ دهیگوشت رو م یپاشو خودتو جمع کن، ک -

:بلند شد و گفت نیاز رو زم عیسر هوی. شد شل ششین دوباره

جان من؟ ؟یبدون گند زدن موهامو کوتاه کن یتون یم ییخدا. چه خوب شد! آخ جون -

:گفتم یبدجنس با

موهاتو مش کنم؟ يخوا یم. از اونم بلدم شتریب -

:چشم غره بهم رفت و گفت هی

.کار کنم یزا گرفته بودم چمهم دارم و ع يجلسه  هیفردا . خوبه یهمون کوتاه کن رینخ -
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:و گفتم دمیخند

؟يو شونه دار یچیق نمیتونم، فقط بگو بب یبله م -

:خاروند و گفت سرشو

!نه ای ادیدونم به کارت م ینم یداشتن که دارم، ول -

 شمیچیق. بود هیبه نسبت بهتر از بق دونه برداشتم که هی نشونیاز ب. خورد یشونه و برس داشت، اما به درد کار من نم یکل. تو اتاقش میهم رفت با

 هاآورد انداخت دورش که مو میزیچ هیمبل و  يگنده آورد پهن کرد تو هال و جلو يپارچه  هیرفت . نبود يچاره ا گهیبود، اما د یزپرت یلیخ

.رو لباسش زهینر

کردن  یچیبا ق. ته باشم و دست به کار شدمجلو که رو سرش تسلط داش دمیخودمو کش. پام ياومد نشست جلو ارینشستم رو مبل و کوه منم

 دیکش یم زیر يغایج یکرد و ه یصداشو نازك م یه. اوردیدرم يتمام مدت داشت مسخره باز ارمیکوه. مبارك باشه گفتم هیمو  يدسته  نیاول

صداشو  نیهمچ. يپر پر کرد وسامیگ يکنه همه  لتیخدا ذل يوا. يکوتاه کرد يادیز يوا. يدیگوشمو بر يگفت وا یم اصولبا ادا و  یو ه

 نیبارم همچ هی. گند بزنم تو سرش يجد يباعث نشه جد دنمیگرفتم که خند یخودمو م ينازك و زنونه کرده بود که با هر حرفش به زور جلو

.کنم یچیگنده از موهاشو ق يدسته  هیبود  کینزد. دردم گرفت یو کل دمچنگ انداخت به پام که سکته کر

:حرص گفتم با

تو جلسه؟ ينمره چهار بر يفردا با موها يخوا یتو که نم. و فکتم ببند نیدرست بش وونه،ید یکوه -

:با عشوه گفت يزنونه ا يتو صورتش و با صدا دیدونه محکم با دست کوب هی

به سرم استکشنه  یونبچسب يخودتو ببر يسایگ دیبعد با. بلنده يکنه، عاشق موها یخفت م ادیشوورم م ؟یعنیخاك به سرم کچل شم  يوا -

.یبکن دیاز اوناش با ه؟یچ یانسکشنه چ

با . قفلش کرده بودم ییجورا هی. مجبور شدم دو تا پامو بچسبونم به بازوهاش که نتونه تکون بخوره. نبود ریپسره آروم بگ نیا. دمیبلند خند بلند

:بهش گفتم دیتهد

.دونم و تو یمن م ای يریگ یآروم م ای اریکوه -

. تموم شد یکوتاه. موهاشو کوتاه کنم یموهاش و جلسه بود که آروم گرفت و اون موقع بود که تونستم درست و حساب ياز ترس نابود کنم فکر

دور دورش  هی تیتموم شد پا شدم و با رضا یوقت. رفتم و آوردم و با دقت زدم به موهاش. گفت تو اتاقه. نه ایداره  يزیچ یژل دمیازش پرس

.خند زدملب هی و دمیچرخ

:نامطمئن گفت اریکوه

؟يدیر -

:گرد معترض گفتم يچشما با

ه؟یچ يدیر! شعـــــور یب -

.يبود گفتم رو سرم چهارراه باز کرد يجور هیآخه لبخندت  -
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. ومدیهش مب یاز هر حالت شتریکوتاه کرده بودم که ب یموهاشو فرم. نهیآ يو بازوهاشو گرفتم و هلش دادم تو اتاق و بردمش جلو میدیخند

سرشو به چپ و راست تکون . به خودش نگاه کرد نهیتو آ تیبا رضا. کرده بود کشیش یلیداد و عالوه بر اون خ یصورتشو قشنگ تر نشون م

:به موهاش زد و گفت یدست. کرد اهداد و بازم نگ

!رو بگوخدا امشبه  يوا. ستین نیبه استکش ازین. شهیم ینه خانم دستتون درد نکنه شوورمون راض -

مرده بودم از . دهیکه مثال خجالت کش دیخند زیو ر نییزنونه و عشوه گفت و چند بار تند تند پلک زد و آخرشم سرشو انداخت پا يبا صدا نویا

.منگل يپسره . خنده

.رفتم سر کار یم دیفردا با. وقت رفتن بود گهید. تو هال برگشتم

.رمب دیبا گهید ؟ياریپالتوم رو ب شهیم اریکوه -

:گفت دهیکش يبا لبخند و صدا اریکوه

؟يموند یحاال شب م -

:که لبخندم داشتم گفتم یکردم و در حال يزیر اخم

.برو بچه پررو، روتو کم کن -

.ختیر یهمشم نمک م. دوست داشت یشوخ یلیکال خ. کنه یم یدونستم داره شوخ یم

.موندم اریمنتظر کوه. برداشتم فممیو کو شالمو گذاشتم  دمیپوش. تو اتاق و با پالتوم برگشت رفت

تو، باشه؟ ایکنم بعد تو از در ب یتو تراس در رو باز م رمیمن م -

:برگشت و نگام کرد و گفت. ها دنبالش رفتم رهیرفت سمت تراس و منم مثل خ اریکوه. تکون دادم يسر

!تو کجا؟ -

.نمیبب امیخوام ب یم-

 هیخودش و از اون جا با  يتراس خونه  يلبه  يقدم بلند رفت رو هیرفت تو تراس و با . نگفت يزیو چبهم انداخت  یهینگاه عاقل اندر سف هی

.داشت جانیه یکردم کل یحس م. از حرکتش خوشم اومد یلیخ. نییپا دیراحت رفت رو تراس منو پر گهیقدم د

از  اریاخت یب. تراس ي وارچهید يشدم و به زور رفتم باال زونیآو.. .بسم ا... و بسم ا نییگذاشتم پا فمویک. شدم کیتراس نزد يبه لبه  اریاخت یب

 اریترس کوه اب. لرزه یکردم پاهام م یحس م. قدم از قدم بردارم گهیو نتونستم د دمیترس هوینبود، اما  ادیچندان ز. نگاه کردم نییاون باال به پا

.و صدا کردم

...اریکوهــــــــ... اریکوه... کو -

اومد  عیقدم سر هیکردم با  یپام نگاه م ریز نگیکه از ترس فقط به کف پارک یتراس در حال يرو لبه  دنمیبرگشت و با د اریکوه من يصدا با

.و دستشو دراز کرد سمتم کمینزد

.سمت نیا ایب ریدستمو بگ ؟یکن یکار م یتو اون باال چ -

قدم نامطمئن  هیتراس ها رو با  نیب یخال يمتر فاصله  یسانت ستیب. انگشتاش نیبه دست قفل شدم ب نانیاما با ترس دستشو گرفتم و با اطم تند
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تراس بلندم  يراحت از لبه  یلیدستمو ول کرد و دو تا دستشو گذاشت دو طرف کمرم و خ اریکوه. تراس خودم يبه لبه  دمیکردم و رس یط

.در حال لرز بودم نگیکف پارک ریهنوز از تصو. نییپا شتمکرد گذا

باال؟ یچرا رفت یترس یم یتوق -

:سرمو بلند کردم و تو چشماش نگاه کردم و گفتم. تموم شده بود. زور آب دهنمو قورت دادم به

.ومدیم ریانگ جانیبه نظر ه -

:کرد و گفت يخنده ا هی

خب حاال چطور بود؟ -

:گفتم روراست

.جیوحشتناك، اما مه -

. دیخند دوباره

!ادهیروت ز یلیخ -

:به در تراسم کرد و گفت ینگاه. زدم يلبخند جوابش تو

.داشتم یو شب خوب دمتیخوشحال شدم که د یلیخ. ندارم يجا کار نیا گهیفکر کنم د. خب درم که بازه -

.بود تشکر یبابت شام خوشمزه ات و شب قشنگ یممنون بابت کمکت و مرس -

:گفت طونیش

!ما ایشما،  يخونه . شبا نیتا باشه از ا -

.منو کرده يخونه  ياینم دلش هوس خوراکک فکر

ازش گرفتم و دوباره ازش  فمویک. برداشت و دراز کرد سمتم فمویک. راحت رفت رو تراس خودش یلیقدم خ هیبا  اریو کوه میهم دست داد با

 نیخسته بودم و با ا. دزده یمرو ن دیپرا هی یکس. ابونهیشدم که تو خ نمیماش الیخ یب. خودمون يتو خونه  میتشکر کردم و بعد هر دو رفت

.دیچسب یم یلیگرفته بودم االن خواب خ اریاز کوه که يا هیروح

****

.رمیبگ يزیچ ییپالتو هیمن  میندارم، االنم که سرده بر یلباس چیسفر ه يمن برا د؟یخر میبر يایم نیآرش -کایمل

:مکه سرمو بلند کنم گفت نیبود و مشغول کار بدون ا وتریتو کامپ سرم

.ارمشیکم بود نتونستم ب نشیبزنم، امروزم بنز نیرفت بنز ادمی روزید. ندارم نیمن ماش یول م،یباشه بر -

:با قر گفت کایمل

.خوبه يایخودتم ب مینخواست نیماش الیخ یب. کنه یم میقا نشویرسه ماش یهر وقت به من م! ــــــــــشیا -

.دمبرداشتم و بهش نگاه کر وتریاز رو کامپ سرمو
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. ندازنیمنت گرون تر بهت م یجا همون لباس اون ور رو با کل نیا ؟ياون جا لباس بخر میبر یکن یچرا صبر نم گمیم -

.خرم ینگران نباش اون جا هم که اومدم م. ندارم یلباس خوب چیخب آخه ه -

:زد گفتم یارا حرف ماز همک یکیکه داشت با  دهیرو به ش. پشت چشم براش نازك کردم هی. باز کرد ششوین بعد

؟يایتو هم م دهیش -

:سمتم و گفت برگشت

کجا؟ -

.گهید دیمن، خر يزن بابا يخونه  -

.رونیقراره با محسن برم ب ام،ینه نم -

 یکیو  کایمن و مل. هیترک تیمامور يگروه سه نفره رو انتخاب کرد برا هیاومد و  یامروز اخرائ. تکون دادم و دوباره مشغول کارم شدم يسر

.ومدینوبت نم نیهم چون قبال رفته بود ا دهیش. از همکارامون گهید

. دادن یم ادیبهمون  تایمختلف و تو روابط و موقع يزایذاشتن و چ یبرامون کالس م. داشت یآموزش يجنبه  شتریب مونیبرون کشور يسفرا

.دیکش یبه مدت کالسا سفر ماه ها هم طول م یبستگ

بود  قهیکه خوش سل نیبا ا کایچون مل. و خسته کننده یگشت و گذار طوالن هی يبرا میرفت کایو با مل میکرد یداحافظخ دهیبا ش يساعت کار بعد

رفت از همون  یگشتن بازم م یبعد کل دیحاال شا. بخره يزیکرد محال بود چ یو رو نم ریمغازه ها رو ز يتا همه  یعنی. بود دیبد خر یلیاما خ

کمتر با  نمیهم يرو نداشت، برا يجور نیا دیخر يمعموال حوصله  دهیش. گشت یم دیکرد کل پاساژ رو با ینم یفرق یلگرفتا، و یم هیاول مغازه

مغازه ها رو دوست  دنیگشتن و د یلیکردم اما خ یکه زود انتخاب م نیشدم، چون با ا یباهاش همراه م شتریو من ب دیرفت خر یم کایمل

.بود یدرمان دیخرجور  هی. داد یم هیروح مبه. داشتم

بلند  نیبلوز آست هی یعنیبودم،  دهیلباس گرم نپوش گهیمنم جو زده فکر کردم بهاره د. یآفتاب بود به چه قشنگ رونیزدم ب یکه از خونه م صبح

. زدم یم خیکتم رو مانتوم بود، اما داشتم کم کم  هیبودم و  دهیپوش

کم صبر  هی. میبر رهیبگ نویکردم تن خورش خوب باشه که هم یخدا خدا م. اق پرو که بپوشهو رفت تو ات دیرو پسند ییپالتو هی کایمل باالخره

ره؟یخفه نشده باشه اون تو بم نمیکرد رفتم در زدم بب رید یکردم تا بپوشه، اما وقت

تو  دهیور خودش و پالتو پوشزد و همون ج یحرف م لیداشت با موبا ومدیصداش م. در رو باز کرد. آروم صداش کردم. زدم و منتظر موندم در

.زد یم دید نهیآ

.ومدیتومن براش درم صدیفکر کنم حدود س! قشنگ بود، البته پولشم قشنگ بود یلیپالتوش خ شییخدا

.ایمونم زود ب یباشه منتظر م. مییاون جا گهیربع د هیکارم تموم شد تا . میایباشه م -

.بود دهیپسند یعنی شهیکه گفت کارمون داره تموم م نیخوشحال بودم از ا فقط. زنه یداره حرف م یبا ک نمینداشتم بب حوصله

:قطع کرد و گفت ویگوش

.رمشیگ یخوبه، م نیهم -
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.رونیب میگرفت و رفت فیعشوه پنجاه تومن تخف یپالتو رو حساب کرد و با کل رونیبعد اومد ب ي قهیدو دق هیدر رو بست . شدم خوشحال

دستمو  کایمل. میریبگ نیکه ماش ابونیاومدم و رفتم سمت خ رونیگرم، از پاساژ ب يجا هیخونه، تو  میبر میتون یمکه باالخره  نیاز ا خوشحال

:با تعجب برگشتم نگاش کردم و گفتم. و منو با خودش برد سمت راست دیکش

.شمیم زیمن دارم فر کایبه جان مل. يدار دینگو که بازم خر ؟يریم يکجا دار -

:به من گفت بدون توجه کایمل

خواد باهاش شام بخوره گفت با  یداره م ياز دوستاش قراره کار یکیزنگ زد گفت با  انیشا. یکه گرم بش ییجا هیبرمت  یندارم، م دیخر -

.میهم باش

خوان شام بخورن، به ما چه؟ یخب اونا م -

:گفتکرد که از کدوم طرف بره بهتره  یرو نگاه م ابونیهمون جور که داشت خ. ستادیا

. تر بشه یمیخواد باهاش صم یم انیشا نیهم يبرا. عامله ریمد. داشته باشن يبا هم همکار یلیبه بعد قراره خ نیبراش مهمه، از ا اروی نیبابا ا -

.هم هواشو داشته باشه ارویکه  ادیب یدوست پیخواد باهاش تر یم

خواد خرش کنه؟ یم یعنی -

:چشم غره بهم رفت و گفت هیو  برگشت

که؟ یفهم یخواد باهاش راحت باشه، ندار بشن م یم ه؟یخر چ -

م؟یازیندار شدنش ما ن يخب برا! آهان -

:رفت سمتش و تو همون حال گفت میمستق ییجا هیبه  رهیخ کایمل

.هیسر خوبپ یلیگفت خ یم انیشا. پسره هم باشه نیا... و ایو مهمون امونیدور هم يبه بعد فکر کنم تو همه  نیاز ا گه،یآره د -

:کردم و گفتم یحوصله پوف یب

 دیخر یاون جا کل امیدونم ب یم. هیداشته باشم تا بعد سفر ترک بمویج يهوا دیمن با. پس پول شام با شما میبر یم نیحاال که منو به زور دار -

.دارم یقسط و بده یهنوز کل. کنم یم

:و گفت ستادیا کایمل

خوبه؟. میانیباشه بابا، مهمون شا. میدیرس -

 دایرستوران پ يگنده داشت که تو یطول يها شهیرستورانش ش. میستادیرستوران ا هی يجلو دمیسر بلند کردم د. تکون دادم يسر خوشحال

:و گفت دیدستمو کش کایبا لبخند قدم برداشتم برم تو رستوران، اما مل. و از همه مهم تر گرم بود ومدیبه نظر م یخوب يجا. بود

.کهیگفت نزد. ادیب انیتا شا میمون یتظر مجا من نیهم -

:و گفتم کایچاپلوسانه خودمو کج کردم سمت مل. من سردمه. شد ناله افمیق

رم؟یشه من برم تو براتون جا بگ ینم -

:تفاوت گفت یب کایمل
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.رزرو کرده زیزنگ زده م انیشا. ستیجا الزم ن -

 یفکر م دید یمنو م یکی. کمتر سردم بشه دیپا اون پا شدم که شا نیو بغل کردم و مدام او دستام ستادمیناچارا همون جا ا. به سنگ خورد رمیت

.دارم ییکرد دستشو

کم از  هی ومدیالمصب برفم نم. رمیم یسرما م نیا يفروش تو تیکردم منم مثل دختر کبر یداشتم فکر م. گذشت قهیهفت، هشت دق حدود

تونم با اون گرم بشم؟ یفندك دارم چقدر م فمیتو ک. سوز هوا کم بشه

:قدم به جلو رفت و خوشحال گفت هیاز کنارم  کایمل

.دنیرس -

کم بردم  هیخوشحال چشمامو بستم و سرم و  انیشا نیماش دنیبا د. کهیتا باور کنم که گرما نزد ریشدم به مس رهیزده سرمو بلند کردم و خ ذوق

".مثل قرون وسطا. ببندم لیتو سرما قند کیو  ستیبود که تو قرن بواقعا اسف بار ! شکرت ایخدا": باال و رو به خدا گفت

گرم شدن و آروم گرفتن و  نیریکردم و حس ش یگرم به سمتمون تجسم م ياز ورودمون به رستوران و هجوم هوا ریتصو هیخودم  شیپ داشتم

.کردم یلمس م

.میکرد ریکم د هی دیحال شما؟ ببخش با،یز يسالم به خانما -

 یکار م یجا چ نیا نیوا، ا". چشمام دراومد اریکوه دنیاما با د م،یمرد یم میکمت داشت هیتو با اون  يچشم باز کردم بگم غلط کردحرص  با

"کنه؟

.میدینه ما هم تازه رس ،یسالم مرس -کایمل

.کرد یت با لبخند نگام ممتعجب بود، اما داش یهم کم اریکوه. دست دادم انیبه شا اریبه کوه رهیخ رهیابروم رفت باال و خ هی

.از دوستان یکیسرمست  اریجناب کوه. کنم یم یمعرف -

.گهینبند د یجاس، واسه ما خال نیو چرا االن ا هیک اریکوه نیا میدون یخوبه ما م. باز شد شتریب ارمیکوه شیرفت باال و ن شتریب ابروم

:دمیدستمو تو دستش گذاشتم و آروم پرس. به سمت من آورد دستشو اریدست داد و خوش و بش کرد و بعدش کوه اریبا کوه کایمل

تو؟ یشناس یرو از کجا م انیشا -

:آروم گفت اونم

.کنه یما جنساشو جا به جا م يایبا کشت -

در حالت . رو گرفت برد اون سمت تر و مشغول حرف زدن شدن کایگفت و دست مل دیببخش هی انیشا. تکون دادم دنیفهم يبه نشونه  يسر

.کنم یتر از اون بود که بخوام فضول خیاما االن بدنم  گن،یم یچ نمیشدم بب یمطمئن کنجکاو م يادع

 نیدادم که ا کایهم به مل یکیو  انیفحش به شا هی یلب ریپا و اون پا کردن و ز نیو شروع کردم به تند تند ا چوندمیدستامو دور خودم پ دوباره

.گهیتو بعد حرف بزنن د میکردن بر یخب صبر م. افتادن شونیحرف خصوص ادیجا و االن 

:کنار گوشم گفت اریکوه

سردته؟ -
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کنم؟ یم يجور نیدارم ا ییکرد واقعا دستشو ینه پس، فکر م. بهش کردم یهینگاه عاقل اندر سف هی

:ابرومو انداختم باال و گفتم هی

بهم؟ يو پالتوتو بد ياریدرب يباز نیفرد يخوا یآره سردمه، م -

.هم که شده پالتوشو بده یستیبشنوه تو رودربا واریراستش به در گفتم که د. کار رو بکنه نیکردم ا یکه به مسخره گفتم، اما خدا خدا م درسته

:شد و گفت رهیخ نایا انیتکون داد و نگاهش و ازم گرفت و به شا يسر کیش یلیخ ارمیکوه

.زنم یم خیپالتومو بدم خودم . اون کارا هم گذشته يدوره . ارمیدرب يزبا نیاز اون دوست دارم که بخوام فرد شتریمن خودمو ب -

!ـــــــــشیا -

.میحرف زدنشون تموم نشد بر نمیبب نایا کایبراش درآوردم و رومو برگردوندم سمت مل یشکلک هی

.کار رو بکنم نیتونم ا یاما م -

قسمت راست . بهش دمیاز پهلو چسب. تو بغلش دمیحرکت کش هیو با راستم  يکار دست راستش نشست رو بازو یکه بپرسم چ نیاز ا قبل

.پشتمو گرفته بود شتریب. بود دور تنم چوندهیپالتوشو پ

:با بهت گفتم. گرد شد چشمام

!؟یکن یکار م یچ -

:تفاوت گفت یب

.ستین يهم خبر يازب نیشه و از فرد یهم من سردم نم ،یشیهم تو گرم م يجور نیا شم،یم کیدارم پالتومو باهات شر -

:با آرنج زدم تو شکمش و گفتم دمیخند یهمون جور که م. رمیخندمو بگ ينتونستم جلو. خودشو داشتا يراهکارا ارمیکوه نیا. گرفته بود خندم

!وونهیگم شو د -

کرد و  یالتوش که هم گرم مپ ریغ. کم گرم بشم هیحرکتش باعث شده بود که  هی نیهم شییاما خدا رون،یکردم خودمو از بغلش بکشم ب یسع

.بدنش گرمم کرده بود يبه تنش گرما دمیچسب یگرفت که بهم نرسه وقت یباد رو م يهم جلو

.زد یلبخند م هیفقط  اریکوه. دمیخند یو تو همون حالم م دمیکنار کش خودمو

:گفت آروم

.ستینداشته باش، تو مرامم ن يباز نیاز من انتظار فرد -

.نه؟ االن عالوه بر سرما گشنمم شده بود ایتو رستوران  میبر انیدادن که ب تیدو تا خل و چل باالخره رضا نیا نمیشتم بببرگ. لبخند زدم فقط

.شدم ریکنن غافلگ یو با لبخند نگاهمون م ستادنیکه رو به ما ا انیو شا کایمل دنید با

:گفت یبا بدجنس انیسمتمون و شا اومدن

!نیشد یمیچقدر زود صم -

:شم غره بهش رفتم و گفتمچ هی

.شمیتو دارم منجمد م میبر نیایحاال زود ب. میبود یمیصم -
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کرد انقدر  یبوسم م یکیاالن اگه . شدم یبه حال یرستوران که به صورتم خورد حال يتو يخدا هرم گرما يوا. گفتم و خودم تند رفتم تو نویا

.داد یحس لذت بهم دست نم

:دیاومد کنارم و آروم پرس کایبردم که مل یخورد لذت م یبه صورتم م لیکه از فن کو ییاز گرما بودم و داشتم ستادهیجام ا تو

؟یشناس یپسره رو از کجا م نیتو ا -

:سمتش و گفتم برگشتم

رفت؟ ادتی. میهمسا گه،ید ارهیبابا کوه! ایکم حافظه ا کایمل -

.اریه کوهشد ب رهیآهان بلند گفت و خ هیاومده باشه  ادشیتازه  انگار

.نداره یآن چنان افهیاما ق. ستیبد ن کلشمیه. بلنده یلیقدش خ. ستین يزیبد چ -

:کردم و گفتم یاخم هی

خوبه مثل آزاد خوشگل باشه اما نامرد؟. و مردونه س یصورتش معمول ؟يکار دار یچ افشویق یخوب نیپسر به ا. تیترب یب -

.تمنگف يزیمن که چ ره،یگ یخب حاال چه طرفشم م -

دونست که  یم اریدر مورد کوه یچ کایمل. راستش ناراحت شدم. راه افتادم زمونیرفتن سمت م یکه م اریو کوه انیتوجه بهش دنبال شا یب

 یآدم نم هیخدا داد افهیق. ستین افهیکه ق زیدونست؟ همه چ یدر مورد خلق و خو و رفتار خوبش م یداد؟ اون چ یانقدر راحت در موردش نظر م

 دیکه خودت با زهیچ هیطور رفتار و منشم  نیهم. بدنشو ساخته بود ارمیکوه شیبساز یتون یکه خودت م هیزیچ هی کلیعوضش کنه، اما هتونه 

.بودم دهیازش ند يبد زیمن که چ. داره يکه هر پسر ییطنتایاز ش میحاال بگذر. بود یانصافا آدم خوش مشرب و خوب اریو کوه یکسبش کن

من که با سر تو غذام بودم . بود کایمل دیخند یکه به حرفاش م یکنه و تنها کس یکرد با حرفاش خوشمزگ یم یسع انیکل مدت شام شا تو

.حواسش به غذاشه يکه همه  دمید یم یول. زد یم انیشا يهم به حرفا يلبخند هیکرد و  یم تیکه اون رعا نیفقط ا. مثل من ارمیکوه

نگاهش به  اریکوه. خمار خواب بودم. خوابم گرفت بیبعد شام عج. بود که شامش خوشمزه بود یان خوببگم رستور دیبود، البته با یخوب شام

.من بود

:گفت انیرو به شا اریکوه

 میبر دیفردا صبح هم همه با. خانم ا هم خسته ان. بهتر باشه میکم کم بر گهیفکر کنم د. جان، ممنونم از لطفت و دعوتت انیبود شا یشب خوب -

.مونسر کار

کرد و  یخداحافظ انیو شا کایاز مل اریدر رستوران کوه يخواب بودم جلو جیگ. میبلند شد عیهمه منتظر بودن چون تند قبول کردن و سر انگار

:گفت

.رسونم یرو م نیمن آرش -

.ن فاصله داره منو برسونهم يبا خونه  وارید هیکه خونش  اریخواستم با وجود کوه یم انیبود که من از شا تیخر یعنیبرسونه،  دمیبا

و چشمامو  شهیدادم به ش هیکردم و سرمو تک یتا نشستم پرو پرو دست بردم آهنگ رو پل. شدم نیراه افتادم و سوار ماش اریحرف دنبال کوه یب

.بود که خستم دهیفهم ارمیکوه. بستم
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:گفت آروم

؟يخسته ا -

.و رو کرد ریکل پاساژ رو ز کایمل نیا! یلیخ -

.کنم یصدات م میدیرت بزن رسچ هی -

؟يدیفهم انیشا ياز حرفا يزیتو چ گم،یم. یمرس -

:صادقانه گفت اریکوه

. حواسم به غذام بود، المصب چقدر خوشمزه بود ينه بابا همه  -

.شدم هادیکردم و پ یازش خداحافظ. در خونم نگه داشت يجلو. دروغ و کالس گذاشتن تو کارش نبود. بسته لبخند زدم يچشما با

****

 هیو  ییفنجون چا هیخسته بودم، اما دلم . بود کیهمه جا تار. انداختم و وارد خونه شدم دیکل. شدم ادهیپ مایشد که از هواپ یم یدو ساعت حدود

.خواست یحمام داغ م

تموم  يشبم برا. دمیخر یسوغات میرمامان و آرشا و م يو من برا میکرد دیخر یکل میروز آخر رفت. تموم شد یو خوش یبه خوب تمیمامور نیا

.میمختلف رفت يسر کالسا میکه اون جا بود يچند روز نیاز بس ا میمرد. میحال کن میکم برقص هی سکوید میرفت تیشدن کارمون با موفق

جواب داده بود و  نمیهمو  امیکم چشم و ابرو براش ب هیهم که سوءاستفاده گر مجبورم کرده بود  کایبار از من خوشش اومده بود و مل مسئول

 ومدیم یدو تا هر چ نینخوردم، اما ا یچیمن که تو ترك بودم ه. رهیبگ لمونیتحو یو ه ارهیب یمجان یدنیبرامون نوش یباعث شده بود ه

.خوردن یجلوشون رو م

پسره خفتم کرد  هوی رونیب امیم که بتا دستامو شستم و برگشت. رفتم یکردم، اما نم یم سیکه کاش همون جا مبال رو خ ییلحظه رفتم دستشو هی

دونستم چه  ینم. شمیکه با تمام وجود حس کردم که دارم خفه م دمیمثل وحوش بوس نیهمچ. بود خفه بشم کیبهم که نزد دیچسب نیو همچ

.ییدستشو ادیشانس آوردم که خانم حالشون بد شده بود و مجبور شد ب. فحش دادم کایدر برم فقط تو اون حال به مل يجور

. برگشتم و دهنمو شستم عیانقدر چندشم شده بود که سر. رونیشد، رفت ب یبود و براشم بد م عیکه اومد تو پسره ولم کرد و چون ضا کایمل

.شد یبشورم، اما نم عیدوست داشتم حلقم و با ما یلیخ

:بازوش کردم و پرحرص گفتم يچند تا مشت حواله  هی رونیاومد ب ییکه از تو دستشو کایمل

.خودت یب يتزها نیبا ا کایمل يریبم! چندش يبو گندو ياه اه پسره . تو حالم نینینر يشد شب آخر ینم. کارد بخوره تو اون شکمتون -

 انیو مهرسا هم مجبور شدن دنبالم ب کایمل. داد یبهم دست م یحس خفگ. دوست نداشتم اون جا باشم گهید. رونیزدم ب عیگفتم و سر نویا

.رونیب

. از تن و بدنم و دختر بودنم سوءاستفاده کنم يجور نیا ومدیخوشم نم ومد،یخوشم نم. بودم نیسر سنگ کایبا مل مایبرگشت تو هواپ ریمس کل تو

 تجور خف نیو بعد ا امیکه بخوام عشوه ب نینداشتم، اما ا یمشکل نایگرفتن و ا فیتخف يبا چهار تا عشوه اومدن برا. میالبته سوءاستفاده داشت
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.يباشه، نه زور تیبا رضا دیسوءاستفاده با. ومدیتاوان بدم م ییجورا هیو  بشم

خونم تنگ  يدلم برا. خودمم فوق العاده بود يکه تو خونه  نیآرومم کرد و حس ا ومدیکه ازش بخار م ییچا. داغ به بدن خستم آرامش داد آب

کم بهشون آب  هی. رفتم سمتشون و نازشون کردم. جون یشده بودن و بکم زرد  هیهفته  هی نیا يبچه هام تو یطفل. گل هام يشده بود، برا

.دادم

.دیمن زود خوب بش يگل قشنگا. ذارم یتنهاتون نم يجور نیا گهید دیببخش -

.که بهشون برسه یکیگل هام رو بسپرم دست  تیبار خواستم برم مسافرت و مامور نیبمونه ا ادمی دیبا. دوستشون داشتم واقعا

زود نبود ساعت  ادمیهر چند ز. زود رفتم بخوابم نمیهم يبرا. دادن نامردا ینم تیبعد مامور یروزم بهمون مرخص هی. رفتم اداره یم دیبا فردا

.سه صبح بود

****

. تمشدم و رفتم در رو بس ادهیپ نیاز ماش د؟یرس یمن م يآخه سه ساعت خواب به کجا. رونیاومدم ب نگیساعت هفت خواب آلود از پارک صبح

.کنه یو با لبخند نگام م رونیآورده ب شهیسرشو از تو ش ارمیو کوه ستادهیا نمیماش يجلو اریکوه نیماش دمیبرگشتم که سوار شم د

خوش گذشت؟ ؟یبرگشت یک. بابا دلمون برات تنگ شد. ریبخ دنیرس. سالم سالم خانم خانما -

.دادم باهاش دست. ستادمیا نشیزدم و رفتم جلو و کنار ماش لبخند

.خوش نگذشت چمیآموزش بود، ه يبرا. که نرفته بودم حیتفر يبرا ؟یاما چه خوش ،یمرس. دمیساعت سه صبح رس ؟یتو خوب. یسالم مرس -

.چندش دروغم نگفتم يتوجه به اون خاطره  با

:زد و گفت یچشمک اریکوه

.یرفتم خانم یآب ریز شهیاما اون وسط مسطا هم م رن،یم تیمامور يهمه برا -

.رهیم یآب ریز شهیحرف زد که مطمئن شدم خودش هم طونیانقدر ش. گرفت خندم

:فاصله گرفتم و گفتم نشیماش از

.شهیم رتیبرو، د گهیخب د -

. دیازم کار کش ینامرد کل ییاخرا. شدم و رفتم اداره نمیمنم سوار ماش. کرد و رفت یبوق خداحافظ هیتکون داد و با  یزد و دست یچشمک دوباره

!برم خونه بخوابم؟ شهیم یک. شمیدارم له م. رمیبه خدا دارم وا م. سمیبدم و بنو حیو براش توض تمیمامور يایکار زهیمجبورم کرد ر

گوش . خوشحال شد یکل دنمیمامان با د. مامان و آرشا تنگ شده بود يدلم برا. سر خونه نزنم هی ومدیاما بازم دلم ن ،یاز کار با وجود خستگ بعد

که انگار تو  يجور. کرد یباره بهت منتقل م هیو  لیآمار کل فام يجور نیمامان ا ومدیخوشم م. حرف زد لیاز فام یآورد و نشست کل ریمفت گ

.یتک تک اتفاقاتشون خودت حضور داشت

.شن یداده نم لیع تحوسر موق دیخر شیپ يکنه و خونه ها یشرکت حقوق کارمندا رو درست پرداخت نم. کرده ریکار بابا گفت که بازم گ از

 بتیکه کرما رو بهش دادم دست از آمار دادن و غ نیبه محض ا. که براش آوردم خوشحال شد که حد نداشت یانقدر از کرما و لباس مامان
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 یکرد نم ینگاه م یکرما رو بخونه، اما خب هر چ يرو یترک يکرد نوشته ها یبه چشم سع نکیع یکه اون جا بودم ه یبرداشت و تا آخر ساعت

. داد دست من تا براش بخونم يدینتونست بخونه و آخرش با ناام اشمیسیانگل یحت. گنیم یچ دیفهم

خنده هاش از ته . رو نداشت یشگیهم ي هیروح. ستین شهیکه مثل هم دمید یزد، اما م یو حرف م ومدیباهامون راه م دیخند یبه ظاهر م آرشا

خورد االن به عنوان عصرونه کنار من نشسته بود و تا ته  یقد گنجشک غذا م ییغذا يکه تو هر وعده  ییآرشا. لبخند زود گذر بود هیدل نبود 

زده ها  یمثل قحط شهیمن هم. يزیچ هی یباز من و بگ. يجد یمشکل و دل مشغول هی یعنی نیا. بود دیاز آرشا بع نیا. میبا هم درآورد وغذا ر

...بودم، اما آرشا

.دنبالش رفتم عیکه رفت تو اتاقش سر تیموقع هیتو . حواسش به ماها نبود. رفت تو فکر یو م شدیم رهیخ ییجا هیبه  هوی

:رو پشت سرم بستم و رو کردم بهش و گفتم در

 ه؟یمشکلت چ. افسرده هاس نیع افتیشده؟ ق یآرشا چته؟ چ -

:بهم انداخت و آروم گفت نینگاه غمگ هی

.یچیه -

:شو گرفتم و گفتمدست. کنارش رو تخت نشستم رفتم

کنه؟  یم تتیبابا اذ ه؟یبه من بگو مشکلت چ -

.نه يتکون داد به نشونه  يسر

پس چته؟ -

:گفت ناراحت

... الدیم -

:صاف نشستم و تند گفتم عیسر

گفته؟ يزیکرده؟ چ تتیاذ ؟یچ الدیم الد؟یم -

:بغض سرشو تکون داد و گفت با

.دلم براش تنگ شده. نکرده تمینه اذ -

:گرد گفتم يچشما اب

 یخواست یزد م یهر بار زنگ م. نیبا هم دعوا داشت شهیشما هم ادمهیکه  ییتا جا. یبزن یحرف نیهمچ هیکردم  یوقت فکر نم چیه الد؟یم يبرا -

هر وقتم که  .خواهرم اومده. کنم یدارم غذا درست م. میمهمون دار یگفت یبش م یهر بار چاخان. يجواب دادن بهش در بر ریاز ز يجور هی

نه، من فکر کنم کل آپارتمان  یعنی. خوام صداتو بشنوم ینم ر،یخفه شو، بم الیشد به داد زدن تو که بابا م یآخرش ختم م يداد یجوابشو م

.یساخت یپسره نم نیتو با ا دنیفهم

:تکون داد و گفت يکرده سر بغض

.ودمن ب ریهمش تقص. نداشت یگناه چیه چارهیدونم، اما اون ب یم -
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:گرد شده گفتم يچشما با

!رفته شب آخر زده بودتت ادتیکه  نینداشت؟ مثل ا یگناه الدیم -

:چشماشو بهم دوخت و گفت ناراحت

.کرد یبود قاط دهیشمارشو د یوقت الدمیم. بهم زنگ زده بود یعل. من بود ریتقص -

 الدیموضوع با م نیچند بار سر هم. دیچسب ید و به شدت هم به آرشا مبو شیریس یلیخ. بود پشونیاک ياز بچه ها یکی یعل. باال دیپر ابروهام

 يهمه  يو خانواده شماره  کینزد يدوستا ریآرشا رو مجبور کرده بود کل کانتکتش رو پاك کنه و غ الدیبار م نیدعواش شده بود و آخر

.برده بود نیب ازپسرها رو 

:تعجب گفتم با

شمارشو حفظ بوده؟ یعنی ؟یِعل دیاز کجا فهم ؟يمگه پاکش نکرده بود... اما ؟یعل -

:و گفت دیقطره اشک از چشمش چک هی

دارم که شماره ها رو توش  لیفا هی وترممیتو کامپ یحت. بودن ویکارتم س میهمه تو س. کرده بودم مینه پاکش نکرده بودم، فقط شماره ها رو قا -

.کردم ویس

:بهت گفتم با

چرا؟... اما -

:برگشت و زل زد تو چشمامو پرحرص گفت. دو قدم تو اتاق راه رفت. دجاش بلند ش از

خواست  یدلم نم. بشم ایخواست تارك دن یدلم نم. باهاشون حرف بزنم ومدیخوشم م. بهم زنگ بزنن ومدیخوشم م. چون دوست داشتم -

. بود الدیم ،یمهمون. بود الدیم رونیرفتم ب یم. بود الدیخواستم بخوابم م یبود، شب م الدیشدم م یم داریصبح ب. الدیخالصه شه تو م میزندگ

ساعت هم  هی یو حت ینفر بگذرون هیکه تموم ساعتا تو با  نیا ؟یفهم یخسته، م. خسته شده بودم نیآرش. همه جا بود د،یخر. بودمسافرت بازم 

خونت و هنوز پات و تو  يگرد یو شبم که برم یباش یکیکه از صبح تا شب با  نیا. سخته یلیخ ینداشته باش تییخودت و تنها يبرا یوقت خال

که هر وقت  نیا. و الزمه دیکه با ينه اون قدر. يکه اونقدرا دوستش ندار یاونم کس. عذاب آورده يکار کرد یچ نهیبب زنهزنگ ب یاتاق نذاشت

دارم وارد  یکه چه ساعت نیا. دادم یش خبر مموندن و به یمدت احتمال. گفتم یاز قبل ده بار بهش م دیحموم با ای ییخواستم برم دستشو یم

 يحال کرد ای. اومد شیپ یمشکل. ییتو دستشو یبمون شتریب یوقت خواست هی. سخته یلیسخته، خ. خارج شم و بگم امخو یم یو چه ساعت شمیم

. کرده فیو شصت تا اس ام اس رد کال سیپنجاه تا م دمید یم ومدمیشد؟ م یم یدادم چ یکم طولش م هی یوقت یدون یم. یباش شتریتو حموم ب

 نیا يدید ،يندادم، گند نزدم به اعتمادش، اما خودت که بود یجلوش سوت لیگم اوا ینم چوندمش،یگم نپ ینم. زد یم انتیهر بارم توهم خ

کم سن و سالم . ستمین بکنم؟ من نفهم يتنها بودم که کار یذاشت؟ ک یشد؟ م یبکنم؟ م یطنتیتونستم ش یاصال م. چند ماه فقط با اون بودم

تونستم  یمن نم. بود، اما کاراش بچگانه بود ادیز يکاراش از عالقه  نیا يهمه . دوستم داشت اواقع الدیکه بفهمم م دمیآدم د يانقد. ستمین

 یگفتم من م یالم مدنب ومدیم ایآخر نیا. رو در حقش کردم یبدجنس تیمنم نها. کرد یم وونمید. شد یم وونهید ادیز ياز عالقه . تحمل کنم

مثل  رونیخواستم برم ب یم. موند یمنتظرم م نیتو ماش نییچاره بدون حرف دو ساعت کامل پایب نیا. نمیرو بب الیو فالن سر لمیخوام فالن ف
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ا التماس ب. گفتم فقط خفه شو حرف نزن اعصابتو ندارم یبهش م نیشستم تو ماش یم. رسوند یهر جا بود خودشو م. زدم بهش یآژانس زنگ م

.رونیبردتم شام ب یم

:با اشک گفت. هیگر ریزد ز. شکست بغضش

 ناسیتونه تحمل کنه و بازم عاشقت باشه؟ به خاطر ا یم یک. و بازم دوستت داشته باشه نهیبب تشویجور خورد شدن شخص نیتونه ا یم یآخه ک -

 نیا. خوام دوباره باهاش شروع کنم ینم. خوام بهش زنگ بزنم ینم اما به خاطر خودشم که شده شه،یدلم براش تنگ م. رمیگ یم شیکه دارم آت

دونم پسر خوب که تازه  یم. شمیم مونیدونم پش یم. که قدرش و بدونه یکیکنه بره دنبال  یخوام زندگ یم. هر دومون خوبه يبرا ییجدا

.نکردم يا گهیجز زجر دادنش کار د. خوب نبودم الدیم ياما من برا. دوستمم داشته باشه کمه

.دو تا دستاش نیرو زانوهاش خم شد و سرشو گرفت ب. اومد و خودشو کنارم رو تخت ولو کرد سست

که بهت  رمیمن دارم م الدیم«: بهش زنگ زدم و گفتم. رونیروز از صبح رفتم ب هیشد دست از سرم برداره؟  یراض يچه جور یدون یم نیآرش -

 یم. یکن تمیاذ يخوا یم. یگیگفت دروغ م یم. جوابشو ندادم. اس ام اس داد. زنگ زد. شد وونهید» .رونیب رمیم گهید یکیدارم با . کنم انتیخ

...نه جوابشو دادم نه. لحظه صداشو بشنوم تا باور کنم هیبردار بذار من  ویگوش یگیراست م اگهگفت 

:گفت روایبه د رهیباال و خ دیکش شوینیب. دیکش قینفس عم هی. کف دست اشکاشو پاك کرد با

 ومدمین نمیهم يبرا. دونستم دم در منتظره یم. تنها قدم زدم تا شب شه. و فقط قدم زدم ابونایاز صبح رفتم تو خ. نبودم یچکیاون روز با ه -

».يبرام مرد گهید. يکرد ينامرد«: فقط اس ام اس زد و گفت. خراب تر الدیحال م. حالم خراب بود. دوستم يرفتم خونه . خونه

.آروم نازش کردم. تو بغلم دمشیدستمو انداختم دورش و کش. هق هقش بلند شد دوباره

:گفتم يدلدار يبرا. شده بودم ناراحت

.یبکن یتون ینم يگذشته، کار گهید. نکن هیگر -

:سرشو بلند کرد و تو چشمام نگاه کرد و گفت. کرد یم هیبغلم گر تو

همه خاطرات  نیتونم ا یتونم، نم یاما نم. جفتمون دنیزجر کش یعنیبودنمون با هم  .خوردم یمن به دردش نم. خودش کردم يبه خدا برا -

عذاب وجدان . سخته یلیسخته، خ. در حال صحبت کردن ای رونیب ای. شب و روزمون با هم بود. میکم با هم نبود. خوب رو راحت فراموش کنم

.نیدل چرک يجور نینه ا. میتموم کرده بود یجور خوب و راحت هیکاش . کشتم یداره م

:نازش کردم و گفتم آروم

گه؟ید یکیبا  یو رفت شیکه اونم دلش آروم بشه، که فکر نکنه گذاشت یگ یچرا راستشو نم ؟یگ یچرا بهش نم -

:به صورتش و گفت دیجدا شد و دست کش ازم

.کنم دوارشیام دنشیخوام با دوباره د ینم. بدتره دنشیدوباره د ا؟یزن یم یحرف هی -

.کن یازش عذرخواه. شاد باشه يبهش بگو، بگو که دوست دار. اس ام اس بده ای. زنگ بزن. نشیگم بب ینه نم -

:آروم گفت. رفت تو فکر. دیباال کش شوینیب. کم نگام کرد هی

.دونم ینم -
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 یم میتصم دیخودش با. تا فکراشو بکنهذاشتم  یبهتر بود تنهاش م. از جام بلند شدم. دهیدونستم که آخرش اس ام اس رو م یم. لبخند زدم هی

.ییگرفت، تنها

:به شونه اش زدم و گفتم یدست

.خستم یلیخ. برم دیبا گهیمن د -

.خونه شدم یکردم و راه یاز مامانم خداحافظ. بلند شد و بغلم کرد. تکون داد يسر

کمک به مردم هدفم  شهیهم. و عشق انجام دادم رویبا نکارامو  يهمه . داشتم يانرژ یسرحالم آورده بود، االن کل یحساب شبیخوب د خواب

.ارهیکه دوست داره انجام بده هم پول درب يهم کار ادیبدش م یک. داد یبهم آرامش م یاالن فقط کمک به مهاجرا بود که کم. بود

آهنگ خوشگل تو ضبط گذاشتم و  هی لایخ یب! شهیم بمیچراغ قرمز نص شهیکه هم هیا غهیدونم چه ص ینم. نگاه کردم ییچراغ قرمز راهنما به

.خواست یرو م اریکوه یدلم آرامش ساز دهن. سر خوش سرم و بدنمو با آهنگ حرکت دادم. هماهنگ با آهنگ رو فرمون ضرب گرفتم

از  گهید. از و راه افتادمپامو گذاشتم رو گ. که االن سبز شده بود انداختم یبه چراغ یموهامو فرستادم تو شالم و نگاه. به خودم لبخند زدم نهیآ تو

.زنگ خورد لمیموبا. ترسم ینم يسوار نیماش

بله؟ -

؟يسالم، چطور -آرشا

ه؟یجور هیصدات  ؟یتو خوب ،یمرس. سالم آرشا خوبم -

م؟یبگرد میکم بر هی يحوصله دار. یخوبم مرس -

.دنبالت امیم ؟ییآره کجا -

.من خونم -

.شدم در با گهید ي قهیدق ستیتا ب. باشه -

حالش  دوارمیام. کرده هیحتما دوباره گر. صداش گرفته بود. دادم رییتغ نایمامان ا يبه سمت خونه  رمویقطع کردم و دور زدم و مس ویگوش

.خوب باشه و زودتر بهتر بشه

.میافتاد پاش ترمز کردم، سوار شد و راه يجلو. آهنگ آروم گذاشتم هیآهنگو عوض کردم و . آرشا منتظر بود. دم خونه دمیرس

م؟یخب کجا بر -

.میبچرخ ابونایکم دور بزن، تو خ هی. دونم ینم -

.گذاشتم خودش شروع به حرف زدن بکنه. حرف به راهم ادامه دادم یب

بکشم؟ گاریتونم س یم -آرشا

.يکردم ترك کرد یفکر م -

.الزمه ییوقتا هی -

:پک گفت نیروشن کرد و بعد اول يگاریس. تکون دادم يسر آروم
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.گهیبهم م ادیاز دهنش در ب یکردم االن هر چ یفکر م. که جوابمو بده دیساعت طول کش هی. بهش اس ام اس دادم -

.کرد بغض

وقت  چیکه ه نیخوشبخت باش، فقط ا. ندارم يمن ازت گله ا ،یبه ببخش داشته باش ازیکه ن ينکرد ياما، اما فحش نداد، فقط، فقط گفت کار -

.کوننش يجور نیا ویدل کس

.دیقطره اشک از چشماش چک هیو  شهیداده بود به ش هیسرشو تک. برگشتم نگاش کردم. گرفت دلم

؟یدوباره باهاش باش يخوا ینم -

.نگام کرد برگشت

.شترهیدوبارمون فقط عذاب ب یدوست. حفظ کنم وییجدا نیتا بتونم ا. تا بتونم فراموشش کنم شمیمن دارم داغون م. نگو گهیتو رو خدا تو د -

:کم بعد گفت هی. نگفتم يزیچ گهیمنم د. شد ساکت

.ممنون. رمیباهاش تماس بگ یکه بهم گفت یمرس -

.زدم لبخند

.کنم یخواهش م -

.خودم يو شبم بردمش رسوندمش دم خونه و برگشتم خونه  میخورد یکیذرت مکز هیو  میکم دور زد هیو  میآرشا رفت با

 دمیکم فکر کردم، د هیدرست کنم؟   یخب خب چ. خواد یم یخونگ يامشب حالم خوبه، دلم غذا. رفتم باالپارك کردم و  نگیتو پارک نویماش

آهنگو گذاشتم قرمم دادم، اما بازم . کم قر فکرم باز بشه هیآهنگ شاد گذاشتم که بلکم با  هیروشن کردم  ونویزیرفتم تلو. ده یجواب نم

.درست کنم یچ رمیبگ میمنتونستم تص

شکالت و  يکه جعبه  یبرگشتم تو خونه و پاکت. خونه بود اریکوه. دمیسرك کش. کردم و رفتم سمت تراس يفکر هی. ود ده بودحد ساعت

.و صداش کردم اریخم شدم سمت تراس کوه. گرفته بودم و برداشتم، رفتم تو تراس اریکوه يکه برا یراحت الحلقوم

؟يسرمت، خونه ا ار،یکوه -

.بچه پررو. نداد جواب

ـــار؟یکوه. کارت دارم بابا. رونیب ایخونت روشنه، خودتو لوس نکن ب يچراغا نمیب یدارم م -

.تیترب یب. ومدیهم از تو خونه م یسنت یقیموس يصدا یحت. نه ایخونه س  نمیب یبچه پررو خوبه من م. صداش کردم جوابمو نداد یچ هر

.بار بلندتر صداش کردم نیخم شدم و ا دوباره

.ـــــاریکوه. ـــارـیکوه -

با . شلوارش هنوز باز بود يبندا. رونیب دیبا هول در رو باز کرد و پر. دوئه سمت تراس و دستشم به شلوارشه یتند داره م اریکوه دمید هوی

:ترس و هول گفت

؟يخورد نیدزد اومده؟ زم! شده؟ یچ! ه؟یچ -

دم با  یجواب نم دید یوقت. بود ستادهینوز باز بود و شلوارش شل تو تنش اشد، ه یجور کمربند محسوب م هیبه بند شلوارش بود که  چشمم
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.کم از پاش سر خورد هیچشمام گرد شد شلوارش که شل بود . قدم اومد جلو هیهول 

:گفتم تند

.شلوارت اریکوه -

.نییرفت سمت شلوارش افتاده بود پا یدستش م رتریکم د هیبه موقع گفتما،  یعنی

.باال و بندهاشو گرفت و بستش دیافتادن بود و کش يتا نصفه که  يشلوار عیسر

:اومد جلو و گفت. جمع کردم تو دهنم که نخندم لبامو

مشکل کجاس؟ ؟یکن یصدام م يجور نیشده؟ چرا ا یچ. از دست تو -

:ت و تو همون حال گفتآورد و پاکتو گرف شیدست پ. با تعجب به پاکت نگاه کرد. زدم و پاکتو گرفتم سمتش يلبخند خراب کار هی

!ه؟یچ نیا -

بلند  هوی. زدم ضیلبخند عر هی يشتریبا جرات ب نمیهم يفکر کردم از شکالتا خوشش اومده برا. شد رهیتو پاکت کرد و بهت زده بهم خ ینگاه

:گفت

 شیگفتم آت. بود سکته کنم کیدنز ؟يبهم بد یکه خوراک رونیب يبا هول آورد ییمنو از تو دستشو ؟يکرد یصدام م ياون جور نایا يبرا -

احضارم  يجور نیدو سالم که به خاطر چهار تا شکالت ا يمگه من بچه . دختر خجالت بکش. يها رو خبر کرد هیکل همسا. دزد اومده ای یگرفت

؟يکرد

.شد یم تیثیح یشکالتا ب نیرفت بگه داشته به خاطر ا ادشیتازه . نییسرمو انداختم پا شرمنده

سرمو بلند کردم . زد یزد، اما هنوز بهم تشر م یحرف م زیر زیر. حس کردم تن صداش عوض شده. کرد یجور مستمر دعوام م نیهم اریکوه

:توپ بهش رفتم و گفتم يچشم غره  هی. ذاره تو دهنش یشکالتا رو م یکی یکیکنه  یهمون جور که دعوام م دمید

!ت؟یترب یدستت درد نکنته ب يجا. د بخورشونحداقل بذار دعوا کردنت تموم شه بع. ادهیروت ز یلیخ -

.براش در آوردم و رومو برگردوندم یشکلک

:و با دهن پر گفت ایمن رفته بود سراغ راحت يتوجه به حرفا یاما ب اریکوه

.یمرس! چقدر خوشمزه ان نایا -

:براش نازك کردم و گفتم یچشم پشت

.بخورشون ییزنه، بذار با چا ینخور دلتو م ادیز -

 رهیتراسو خ يداد به لبه  هیاومد مثل من تک. که خورد در دلش افتاد و در جعبه ها رو بست و گذاشتشون تو پاکت گهید يدو تا. توجه نکرد بازم

.ابونیشد به خ

.يبود ادمیممنون که . خوب بود یلیدستت درد نکنه خ -

:برگشتم سمتش و گفتم. گفتم یکنم یلبخند خواهش م با

؟یزن یآهنگ برام م هیبودم  ادتیحاال که من  -
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:بهم انداخت و با ناز گفت یبغل چشمش نگاه از

.دونم، حسشو ندارم ینم -

.کرد یمن ناز م يبچه پررو برا. به بازوش دمیحرص کوب با

.برام ادیم شیفکر کرده من دوست پسرشم قم. نمیبب اریبدو برو ب -

:و گفت دیکرد و بازوشو مال يزیر اخم

؟يدست بزن دار. شعور یب. شم باهات دوست بشم یمن حاضر نم یباش نمیاگه تنها مرد رو زم. بال به دور. تیترب یب ،یوحش -

:سرمو کج کردم و صاف تو چشماش نگاه کردم و گفتم. گرفت خندم

.ساز زدنت يدلم تنگ شده برا. گهید ارشیبرو ب اریکوه -

:خوشحال زد و گفت يلبخند دندون نما هی

.برم دیزنم، کار دارم با ینم شتریآهنگ ب هیفقط بگما . اما باشه ،یخرم کن يخوا یدونم م یکه م نیبا ا -

:کردم و گفتم اخم

تو؟  يکار دار یچ ینصف شب -

. دمیاز عصر پدرم در اومده بس که همه جا رو ساب. کنم یخونه تکون دیبا -

:تعجب گفتم با

ه؟یحاال چه وقت خونه تکون -

مطمئن  دیبا. دستمال به دست تو خونم بگرده ادیخوام دو روز که داره م ینم. وسواس داره. برق بزنه يزیکل خونه از تم دیبا. ادیا ممامانم فرد -

.زهیبشه همه جا تم

که  دمیفهم یتازه م. حساسه شیکردم مامانش فوت شده که اون جور رو ساز دهن یمن فکر م. باال دیابروهام پر اریاخت یب اد؟یخواد ب یم مامانش

.مطمئنا وسواس مامانش روش اثر گذاشته بود. بود یبه خاطر چ اریمرتب کوه يخونه 

.آروم شدم. ساز گم شدم يبه ماه، تو صدا رهیخ. رفت سازشو آورد و شروع کرد به زدن ارمیگفتم و کوه يا باشه

.بعد تموم شدن آهنگش ازش تشکر کردم. بود یو همون برام کاف دیطول کش قهیآهنگش پنج دق هیآهنگ اما  هیکه گفت  نیا با

.تعارف یب ؟يندار ازیکمک ن نمیبب. یخوب بود مرس یلیخ -

:زد و گفت يلبخند

.امینه ممنون، خودم از پسش بر م -

:باال انداختم و گفتم يا شونه

.خبرم کن یخالصه تعارف نکن، کمک خواست -

آخرشم . به اون صورت ندارم يحس آشپز گهیخب االن د. به غذا میرس یخب حاال م. هباهاش دست دادم و برگشتم تو خون. تکون داد يسر

.شد مرویتخم مرغ ن هیقسمتم 
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****

ن؟یآرش ن؟یآرش - دهیش

.حرص برگشتم سمتش با

.يتمرکزمو پروند يهمه . بابا بذار کارمو انجام بدم. یزن یحرف م يدار زیر هیدو ساعته  ه؟یچ -

.اومد ادمی يزیچ هی. يدیخب حاال انجام م -

 کهیبا دندونام ت ویکیشد بخوام  یکرد و باعث م یم میهم بدتر عصب دهیگشنه ام بود و حرف زدن مداوم ش. کردم و منتظر شدم یحوصله پوف یب

.ضعف کردم بداالنم . شده بود رمینتونستم بخورم، چون د یچیصبحم ه. رو خورده بودم مروین هیتا حاال فقط همون  شبیاز د. پاره کنم

کار رو  نیکه برام ا يشگریبا اصرار ازم خواست از آرا. خوشش اومد یلیخ دیاز دوستام د یکی يکرد تیال يمنو ها ياون دفعه که موها نیبب -

 لهیبدتر پ .نداره دوستم بوده تو خونه برام انجام داده شگاهیاز دهنم در رفت گفتم آرا. چونمشیهر کار کردم نتونستم بپ. رمیکرده وقت بگ

؟یموهاشو مش کن شتیپ ادیب يفردا وقت دار...  زهیچ گمیم. هشد

:گرد گفتم يچشما با

 ؟یچ یعنی یفهم یم. لمیفردا هم تعط. یبهش گفت يخود کرد یب. دم یکار انجام نم یهر کس يمن برا یدون یتو که م. نه بابا! کار کنمش؟ یچ -

.ادیخوابه ز ،يکار یب یعنی

اصال کامل بخواب . کم کم تر بخواب هی ؟یبار رو استثنا قائل بش هی نیشه ا یحاال نم. که دوستمه ستین یخب اونم هر کس یولدونم،  یآره م -

.ادیعصر ب گمیم

.رسم یهم دارم نم یتازه فردا کالس عرب. شه ینم رینخ -

:چشماشو گردوند و گفت دهیش

.بذارش بعد کالس. میدیهم فهم ویکار یب یبه معنخو. منم جزو شاگرداتونما يدونم، انگار یبله خانم م -

:کرد و با التماس گفت زیر چشماشو

.باشه یفقط راض. ها دهیخوبم پول م. محسنه يالیاز فام. مهمه یلیدوستم خ نیا -

. گرفت یزمان م یکل مش ای تیال يها هی. آخر هفته ام رو استراحت کنم التیخواستم دو روز تعط یم. برام مهم نبود. تفاوت نگاش کردم یب

:گفت هویروم نذاشته  يریحرفاش تاث دیفهم افمیکه از ق دهیش

.تونه بهت کمک کنه یم نیا ؟يندار یمگه تو مشکل مال نمیبب -

کم کم صد . بهتر بود قبولش کنم. تونستم طاقچه باال بذارم یداشتم، نم یمال دیشد ازیاالن ن. بود دهیحق با ش. رفتم تو فکر. راهم نبود یب حرفش

.رد کنم ویمشتر نیهمچ هیتونم  یدادم م امویاز ماه بعد که بده. کردم یتحمل م دیماهو با هی نیا. تومن پولش بود

:تکون دادم و گفتم يسر

.براش مواد بخرم دیبا. باشه يا نهیخواد رو چه زم یخواد، م یم یفقط ازش بپرس مش چه رنگ. ادیباشه فردا بگو بعد کالس ب -
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:زد و همراه لبخند گفت یچشمک

.گمیپرسم بهت م یباشه االن م -

.تکون دادم و برگشتم سر کارم يسر

:سمتم و گفت دیکش شویکه تا االن ساکت فقط شنونده بود صندل کایمل

؟ياریچقدر پول درب یتون یم یدون یم يکه تو دار يهنر نیبه خدا با ا. يقبول کرد يکرد یکار خوب -

:ه گفتمحوصل یکردم و ب نگاش

.دوست دارم نه کار حیتفر يو رقصو فقط برا يشگریمن آرا یدون یتو که م. ول کن جان مادرت کایمل -

:باال انداخت و گفت يا شونه

؟یچ یعنیپول  یفهم یتو چه م. گهید یخنگ. شترهیمغز و اعصابم ب يدرآمدشون از متخصصا شگرایاالن آرا. يبس که خر -

خورد  یحرص م. از کاراش خندم گرفته بود. خودش زیعقب و رفت پشت م دیکش شویچشم غره صندل هیهمراه بهم گفت و  ـــــــشیا هی

.با لبخند برگشتم سر کار خودم. قشنگ

 یم دیبعد کار با. کردم ادداشتی. خواست و بهم گفت یموهاش م يکه دوستش برا ییبه دست اومد سمتم و رنگا یگوش دهیبعد ش قهیدق پنج

.دمشونیخر یرفتم م

****

که  نیآهنگ کاملو برقصن بدون ا هیتونستن  یگرفته بودن م ادیکه  ییزایهفتم کالسشون بود و با چ يجلسه . عشق به شاگردام نگاه کردم با

هر  .شدن یپا رقاص م هیخودشون  يبرا گهید يسه جلسه  یعنی دن،یرقص یخوب م یلیخ. همراه بشن تمیبود با ر یفقط کاف ارن،یحرکت کم ب

بود که  نیدختر ا نیمنتها مشکل ا د،یرقص یخنگم بد نم ي دهیش. ارنیموقع رقص کم نم گهید رنیبگ ادی گهیشش حرکت د هی. هستنچند االنم 

 يخواست جلو یبود که م یوقت گهید یکیکالس بود و  نیا يتو یکی دیرقص یم دهیکه ش ییفکر کنم تنها جا. کرد ینم نیوقت تو خونه تمر چیه

.قرار بده ریکه اونو تحت تأث دیرقص یم یعرب ادیعشوه ب محسن

:با لبخند بلند شدم و گفتم. کل کالس براش دست زدن. نفرم رقصشو تموم کرد نیآخر

.نمتونیب یبعد م يشنبه . بود یکارتون عال دیخانما خسته نباش -

.د سمتماوم دهیش. که لباس بپوشن لشونیها تشکر کردن و هر کدوم رفتن سمت وسا بچه

.که تو قهوه ات آماده بشه یتا وقت یعنی. ادیم گهید ي قهیپونزده دق هیدوستم  - دهیش

:بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

.رهیدوستت آبروت م يجلو امیب يجور نیا. بو عرق گرفتم رم،یدوش بگ رمیخودت برو درست کن، من م يخوا یقهوه م! خودیب -

 نگیریج نگیکمربند جر يایپول پول نیبود، با هر قدمش ا اوردهیهنوز کمربندشو در ن. سمت آشپزخونهکرد و رفت  زیچشماشو برام ر دهیش

.کرد یم
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و در عرض پنج  رونیگرفتم و اومدم ب يا قهیدوش پنج دق هی. منم رفتم سمت حمام. کردن و رفتن یخداحافظ یکی یکی دهیها لباس پوش بچه

که به  هیشگریچه جور آرا نیگفت ا یبعد م. نهیمنو مثل مرده ها بب ادیخواستم دختره ب ینم. ردمک ممیمال شیآرا هیو  دمیلباس پوش قهیدق

.دهیخوب پول م ادیاگه من مرتب باشم اونم خوشش م. داد یپول کم م يجور نیا سه؟ر یخودش نم

دادم به اپن و در  هیو کف دستمو تک ستادمیر اپن او اومدم کنا ختمیآب ر وانیل هیرفتم . زد یداشت با تلفن حرف م دهیش. رونیاتاق اومدم ب از

:گفت عیهم سر دهیش. زنگو زدن. فونیبه دست رفت سمت آ یگوش. دهیشدم به ش رهیآب خوردن خ نیح

.باال ایب نهیهم -

:برگشت سمتم و گفت. قطع کرد ویرو زد و گوش در

.اومد -

:آوردم و گفتم نییپا وانویل

.پاشو برو در رو باز کن دم،یشن دم،ینه کورم، نه کر، د -

.آب زدم و برگشتم تو حال هی وانویل

تو  دیدست داد و دختره رو کش. در سالم کرد رونیبه ب رهیبا لبخند خ دهیش. نمیمهم محسن رو بب لیفام نیمنتظر موندم تا ا. در رو باز کرد دهیش

 اهقدش حدود صد و پنج. کوچولو موچولو و بانمک بود ي زهیم زهیدختر ر هی. من شروع شد یبهتر بگم بازرس ای یاز در که وارد شد بررس. خونه

و  فیک. بوتاشم سبز بود. سبز داشت يخزا ناشیو سر آست قهی يبود که رو دهیسبز پوش يپالتو هی. خوب بود کلشمیبود و به نسبت ه نایو پنج ا

.شهیموهاتو بشورم خود به خود پاك م یوقت یعنی. هشسته بش دیکه با فیح. هم داشت یکامل و قشنگ شیآرا. بود یشلوارش مشک

:با لبخند جوابشو دادم و گفتم. لبخند زد و اومد سمتم دستشو دراز کرد دنمیبا د دختره

.هستم نیآرش. دیسالم خوش اومد -

.منم پرشان هستم. مزاحم شدم دیببخش. خوش بختم -

:تکون دادم و با دست اشاره کردم و گفتم يسر

.دییبفرما -

تا . کن ییرایاشاره کردم که خودت برو پذ دهیرفتم نشستم و با چشم و ابرو به ش کیمنم ش. هال و نشوندش رو مبل يپرشان رو برد تو دهیش

رفتم  دیببخش هیاز جام بلند شدم و با . نداشتم ییهویمن معموال مهمون . میبا تعجب به هم نگاه کرد. بلند شد زنگ در رو دوباره زدن دهیش

.برداشتم ویبا تعجب گوش. فونیت آسم

!؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا! کایمل -

.زدم خیزود در رو باز کن . نمیمحسن رو بب لیفام نیا یاومدم فضول -

:برگشتم گفتم. خنده ام رو گرفتم و در رو باز کردم يزور جلو به

.کاسیمل -

.یبا اشاره به پرشان بهش فهموندم اومده فضولکنه؟ منم  یکار م یجا چ نیبا چشم و ابرو اشاره کرد ا دهیش
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و خوش و بش  کیبا لبخند و عشوه رفت سمت پرشان و باهاش دست داد و سالم عل. توجه به من وارد شد یباز کردم و اونم ب کایمل يرو برا در

.کردم زونیپرشانم گرفتم و بردم آو يلباسا. بچه پررو. کرد و پالتو و شالشو درآورد داد دست من

!همن يچند ساله  يدو تا دوستا نیکرد ا یدونست فکر م ینم یکیباهاش گرم شده بود که  نیسر حرفو با پرشان باز کرده بود و همچ کایمل

:گفتم دهیدم گوش ش آروم

شه؟یمحسن م یدختره ک نیا نمیبب -

:خودشو خم کرد سمتم و گفت یکجک دهیش

.محسن یعشق قبل -

:گرد گفتم يچشما با

!؟یچ -

:زد و ابرو باال انداخت و گفت يپوزخند هی

بودنش نگاه  زهیبه کوچولو و ر. ازدواج کرده گهید یکیبا  نمیهم يپرشان دوستش نداشته، برا یمحسن قبال عاشقش بود، ول. دختر عموشه -

چهارده ساله  ياز دخترا نیه، اما بببچه ام دار هیکه  نیبا ا. شکوندن یم یپسرا براش سر و دست طونه،یهم ش یلیو نه سالشه و خ ستینکن ب

.هفت ساله ازدواج کرده. دهیجوون تر نشون م

؟یهست یمیانقدر صم نیخب تو چرا با ا -

کار کرده که محسن اون موقع ازش  یچ نمیخوام بب یخودت نگه دار؟ م کیدشمناتو نزد گنیم يدینشن. ارمیخوام سر از کارش درب یم -

بهتره باهاش دوست باشم ممکنه به . داره داریخر یلیحرفش خ نایمحسن ا لیتو فام يدختر ينده و تنها نوه بعدم چون تک فرز. خوشش اومده

.دردم بخوره

!دختر ایدار یتو هم چه عقل. هیحرف نمیا -

 یم یمش کاه. کردم یم ياول موهاشو قهوه ا دیبا. برام باال انداخت و بلند شد و قهوه آورد و بعدش از خوردن قهوه دست به کار شدم ییابرو

 کیشر کایمل يبود و تو حرفا یکه دختر خوش صحبت نیبا ا. دختره رو به حرف گرفته بود نیکماکان ا کایمل. کرد یهم کمکم م دهیش. خواست

.رفت یدستش بود و باهاش ور م لشیشد، اما همش موبا یم

.و دکلره کنم ارمیکنم و تا بتونم از تو کاله مش موهاشو درب بشورم و خشک رهیکه رنگ بگ میموند یمنتظر م دیرنگ کردم و با موهاشو

:با تعجب گفتم. شال و کاله کرده دمیبرگشت د یوقت. از جاش بلند شد و رفت تو اتاق من که حرف بزنه. زنگ زد دهیش یگوش

!خانم کجا؟ دهیش -

:لبخند خوشحال زد و گفت هی

تنهات بذارم؟ یش یپرشان جون تو که ناراحت نم. ییجا هی میبر میخوا یمحسن اومده دنبالم م. برم دیبا -

.کنه ینم یبیجون انقدر گلن که آدم احساس غر کایجون و مل نیماشاال آرش. ندارم یشما برو من مشکل زم،ینه عز -پرشان

ذاشت تو  یدست آدمو م. گرفتمش که دلم خنک شه شگونین هیرو تا دم در بدرقه کردم و دم آخرم  دهیش. دادم فشویلبخند جواب تعر با
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.رفت یپوست گردو خودش در م

خم شده بود جلو و با تمرکز داشت . نشستم کایرفتم کنار مل. زنه یحرف م لشیداره با موبا ستادهیگوشه ا هیپرشان رفته  دمیتو هال د برگشتم

.کرد یبه پرشان نگاه م

؟یکن ینگاش م يجور نیچته تو؟ چرا ا -من

:م از پرشان برداره گفتکه چش نیبدون ا کایمل

.دختره مشکوکه نیبه جون خودم ا -

:سمتم و گفت برگشت

واال من که دوست . جواب بده رهیم. زنه یزنگ م لشیهم موبا قهیدم به دق. کنه یم يمدام اس ام اس باز شه؟یهمش سرش تو گوش يدید -

چهارده  يباشه؟ مثل دختر پسرا يجور نیهنوزم ا ید هفت سال زندگبع یکیزنه، چطور ممکنه  یزنگ نم ایده  ینم امیپسر دارم انقدر بهم پ

!ساله

:مسخره گفتم به

عاشقن؟ یـــــــلیخ دیشا -

.عارم هست یدست بزن داره و ب ست،یزبونش درآوردم شوهرش انقدرا خوبم ن ریجور که از ز نیا -

!؟يجد -

:نازك کرد و گفت یپشت چشم کایمل

 رتیدستگ زایچ یلیخ يکرد یکم دقت م هی. دختره رو در آوردم نیپدر جد ا قهیچهل دق نینه؟ من تو ا يکرد یه نمما توج يتو اصال به حرفا -

پنج ساله داره؟ يبچه  هیبهت گفت  دهیش نمیبب. شد یم

.گفت بچه داره، اما نگفت چند سالشه -

آهان  گن؟یم یظاهرا شوهرش، چ. به شوهرش داشته باشه يعالقه ابچشو دوست داره، اما فکر نکنم اون قدرا . دختر داره هی. آره پنج سالشه -

.خوره و خودت برو تا تهش یاز پول باباش م. ستین یمرد زندگ

دوستش داشته باشه؟ یلیخ دیواقعا؟ خب شا -

:بهم انداخت و گفت یهیعاقل اندر سف نگاه

تازه گفت . دارن یمشکالت هی شونیتو زندگ نایزنتش؟ نه فکر کنم ا یکه م ویدوستش داره؟ اونم کس یگیبعد تو م س،یرابطشون خوب ن گمیم -

.رهیمسافرت م ادیشوهرش ز

کرد و صداشو  یحرفام پوف نیتر از ا جیمن گ دید یوقت. دمیفهم یبهم بفهمونه، اما من نم ویزیچ هیخواست  یباال انداخت، م ییگفت و ابرو نویا

:آورد و گفت نییپا

.تونه شوهرش باشه یزنه نم یکه داره باهاش حرف م نیپس ا. االنم فکر کنم مسافرته. ادیرش مسافرته، اونم زشوه! دختر یجیچقدر تو گ -

!تونه؟ یچرا نم -
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:زد و گفت يپوزخند کایمل

!ییبابا یگ یکه تو به شوهرت نم ییاز اون جا -

!ییگه بابا یبه شوهرش نم یچکینه خب ه. باال دیپر ابروهام

؟يدیاز کجا فهم نویا -

:داد به مبل و گفت هیتک کایمل

که چند بار قبلم زنگ زده و  هیکه هست همون یهر ک ییبابا نیا یعنیشده؟  یباز چ ،ییزنگ زد و جواب داد گفت سالم بابا شیگوش یوقت -

.نیبب نینه بش یگیم. ستیشوهرشم ن

:سمتمون نگاه کرد و رو به من گفت مدویقطع کرده بود و داشت م ویبه پرشان که گوش. شد رهینشست و به جلو خ صاف

؟يایم انیشا یتو مهمون نیآرش نمیبب -

:تعجب گفتم با

هست؟ یک! ان؟یشا یمهمون -

.ایایتنها ب نمینب ار،یبا خودت همراهم ب. رهیبگ گهید يهفته  دیشا -

گه؟یتوپه د تونیمهمون نمیبب -

:گفت دهیباال انداخت و کش ییابرو

.تــــــــــوپ -

.دمیخند

.طالها رو عشقه اره؟یتو معدن طال و با خودش نقره م ادیم یک. امیجونم هستن؟ خب پس از االن بدون من تنها م انیشا يپس دوستا. جونم يا -

.پررو. دختر يریبم -

:کرد به پرشان و گفت رو

؟يایتو هم م زمیپرشان جون، عز -

:زد و نامطمئن گفت يلبخند هی پرشان

.دونم ینم -

:گفت طونیش کایمل

؟یاز معدن استفاده کن يخوا یم نیمثل آرش ای يایتو با شوهرت م. گذره یخوش م ایب -

:و گفت دیزده خند خجالت

ارم؟یبا خودم نقره ب شهیم -

.جلوتر میکم رفت هیو لبخند زنان  میدار به هم کرد ینگاه معن هی کایو مل من

شوهرت؟ -کایمل
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:با لبخند گفت پرشان

.برنزه اون که -

.بود یپر معن کایمن و مل ياما خنده  م،یدیسه خند هر

:چشمک زد و گفت هیکم جلوتر رفت و  هی کایمل

؟يپس فلز دوست دار نم؟یدر مورد نقره ات بگو بب طونیخب ش -

:زد و گفت یچشمک پرشان

.میکه دوست شهیم یچهار ماه هیراستش دوستمه، . نیهمچ يا -

م؟یشور یزن شوهردار رو م هیگناه  میدار يخود یباشن، ما ب اریو کوهمثل من  دیخب شا دوستشه؟

:لبخند گفتم با

ن؟یدوست -

.ذوق زده ایخجالت زده بود  دمیلبخند زد که نفهم هی

.دوست پسرمه -

.شدم بهش رهیخ مات

.نیبا هم آشنا شد ينباشه دوست دارم بدونم چه جور یاگه فضول. چه جالب! ؟يجد -کایمل

بهمون  يشتریتونه اطالعات ب یم ایکرد که آ یم لیتحل هیفکر کنم داشت تجز. کم مکث کرد هی. کرد کایبه مل ینگاه هیبه من،  ینگاه هی پرشان

پس  مشینیوقت نب چیه گهیو ممکنه د میشناس یکه ما اصال اونو نم نیبا توجه به ا میبراش باش یمشکل میتون یبعدم که حس کرد نم. نه ایبده 

رو داشته  شهیدوست م یبار با کس نیاول يکه برا یرستانیدختر دب هی جانیهم که شده ه قهیچند دق يکردن داستانش برا فیبا تعرتونه  یم

.شروع کرد جانیو با ه دیزد و خودشو رو مبل جلو کش يباشه لبخند

باشگاه  هیبرم دنبالش، کنار مدرسشونم  ادهیپ دمیم حیترج کهیچون نزد. خونمون کینزد ییجا هیمهد کودك،  رهیراستش دختر من م -

 یداره با بچه؟ وقت یگفتم چه معن. اولش توجه نکردم. کنه یدنبالم م ینیماش هیروز که رفتم مهد دنبالش موقع برگشت  هی. مردونه س يبدنساز

.سراغماومد  ادهیبار پ نیپارك کرد و ا نشویرفته، اما راننده اش رفت ماش گهیتو کوچه گفتم د دیچیهم که پ

:زد و گفت يلبخند هی

 دمید یگرفتم، اما وقت شیتوجه به اون و حرفاش راه خونه رو پ یب. زد یهم قشنگ حرف م یلیبود، خ کیو ش کلیخوش ه یلیراستش خ -

:داره برگشتم و بهش گفتم یو اون دست برنم میدیخونه رس کینزد

؟ینیب یکه م نویا. بچه امه نمیآقا من شوهر دارم، ا -

:لبخند قشنگ زد و گفت هی

.ستیاما برام مهم ن دم،یو فهم نمیب یم -

.ادیدم خونه ن گهیکه حداقل د رمیمجبور شدم شمارشو بگ ادیخواد ب یتا تهش م دمید یوقت. کردم تعجب
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:وسط حرفشو گفتم دمیپر

!با بچه؟ -

:لبخند خوشحال گفت هیتکون داد و با  يسر

.داغ بوده یلیخ ششیفکر کنم آت جانه،یپر شور و ه یلیخ. گهید مانهینر -

 رهیآدم م یوقت. هیبودم که از اول کار معلوم بوده دنباله چ مانیمن تو فکر اون نر. کرد یهم باهاش همراه کایمل. دیگفت و خودش خند نویا

...بچه هم داره  هیزن شوهر دار که تازه  هیسراغ 

شد؟ یخب بعد چ -کایمل

شدم قطع کردم،  مونیبوق که خورد پش هی. خواستم زنگ بزنم یم یعنیکار بودم وسوسه شدم و زنگ زدم،  یب روز که هی گهید یچیه -پرشان

.میبا هم دوست شد يجور نیا گهید یچیه. منم هول شدم جواب دادم. بعد خودش زنگ زد ي قهیاما دو دق

زن داره؟ اونم نمیبب. يبچه دار هیکه تو شوهر و  نهیمنظورم ا یعنی ست؟یسخت ن -کایمل

.هم عاشقه یلیخ ه،یپسر باحال یلیخ. مجرده مانینر زم،ینه عز -

بود  دایکرد کامال پ یم فیداد و ازش تعر یم حیکه پرشان توض يجور نیالبته ا. بود دایشدت عشقش کامال پ. ابروهام رفت باال اریاخت یب

.روابطشون تا چه حده

اما  نم،یرو بب مانیتونم نر یکمتر م ایحرف بزنم  یواشکیکنم و  میقا مویمجبورم گوش ،شمیم تیکه شوهرم خونه س اذ ییوقتا هیراستش  -

.راحتم گهیو مسافرته د ستیکه ن یوقت

درسته . گشتم یزد و من دنبال جوابام م یو شور در مورد خودش و دوست پسرش حرف م جانیپرشان با ه. ذهنم پر مجهوالت بود، پر سوال تو

...گناهه، بده، اما  ایلیاز نظر خ نیکنم، روابطم راحت و بازه و ا یکنم، راحت فکر م یم یکه من راحت زندگ

کنه و مطمئنه اگه بهم بزنن پسره  یم نشیتونه ولش کنه، چون اون همه جوره تأم ینم مانیکه نر نیداغ پرشان که در مورد ا يتوجه به حرفا یب

:دمیکالمش و پرس ونیم دمی، پرگرده سمتش یمحاله بتونه فراموشش کنه و دوباره برم

؟يچرا باهاش دوست شد -

:از سوالم گفت ریغافلگ. نگاهم کرد جیکم گ هیپرشان . انتظار نداشتن حرفاشونو قطع کنم. هر دو برگشتن سمتم کایو مل پرشان

 ينه و حالمو بپرسه، که حرفابهم زنگ بز قهیدم به دق یکیخوشم اومد که . بعدش خوشم اومد. اولش وسوسه شدم دیشا. دونم یخب نم -

ناز کردن و ناز  يدلم برا. يجا بود نیکاش ا ای شهیبغل کردنت تنگ م يبگه دلم برا ستمین یوقت. دوستم داشته باشه یکیبهم بزنه،  نیریش

...تنگ شده بود دنیکش

.وسط حرفش دمیپر دوباره

حسا جواب بده؟ نیبه ا دیکردم شوهر با یفکر م. يتو شوهر دار -

:کرد و گفت يبا انگشتاش باز. بود یدلخور و ناراض شتریب دیشا. کالفه بود. تو خونه گردوند شماشوچ

فقط زور و  يباشه، اما شوهر من از مرد يکه مرد یبرطرفش کنه به شرط دیزنه که مردش با ازین زایچ نیشوهر؟ کدوم شوهر؟ حق با توئه، ا -
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منو  یلیخ يفکر کرد. ازشیمحبتش خالصه شده تو ن. ستین يدار ازیبهش ن یوقت ست،یوقت ن چیزنه، ه یکتکم م ؟یدون یم. دونه یبازوشو م

 یاون م یوقت. و اونه نیمدام با ا. مدام سفره. مجبوره ؟یفهم یم. کنه یمجبوره که باهام زندگ. به من نداره يعالقه ا چیه زمیدوست داره؟ نه عز

تونه چرا من نتونم؟

؟یش یر برات سخته چرا جدا نمباهاش انقد یزندگ یوقت -

...اون بچه بدون من . رهیگ یچزوندن منم که شده بچمو ازم م يجدا بشم برا. دختر دارم هیمن . تونم ینم -

اون  یکن یفکر م اد؟یسر اون م یچ یکن یم انتیخ يکه دار ،یکن یکار م یبفهمه تو چ يروز هیاگه  يفکر کرد چیه. اون االنشم تو رو نداره -

شه؟یدرخشان م یلیخ ندشیع آموق

:گفت ناراحت

دوست  ویشاد باشم؟ کس دیکنم؟ من نبا یکنم؟ جوون یزندگ دیایمن ن ستم؟یتو خونه؟ بپوسم؟ بسوزم و بسازم؟ من آدم ن نمیکار کنم؟ بش یچ -

پول  یدم، ب یبهت نم یچیه ینت جدا بشکه پدرش گفته اگه از ز نهیا يده برا یداشته باشم و اونم منو دوست داشته باشه؟ شوهرم اگه طالقم نم

کنه خوبه؟ یم انتیاون خ. باباشه که با من مونده، اونم اسمش يبه خاطر پوال. شهیم

.شدم بهش رهیو خ ستادمیا. بلند شدم ناراحت

نکن،  ینباش، زندگ یکس دوست نشو، با یگم با کس ینم. کنه، کار اون اشتباهه، کار توام یم یگم اون کار خوب یمن نم. زمیپرشان جان عز -

. ایدن نیا يتو نشیبچه که شما آورد هیمسئول خودت، تعهدت و  ،یو االن مسئول يتعهد داد ،يتو ازدواج کرد. طیشرا نینه با ا یشاد نباش، ول

شو و بدون تعهد هر  آزاد شو، آزاد. کنه یاالنت ارضات نم یزندگ ،يخوا یم جانیخواد، ه یدلت تنوع م ،یستین یراض تیبده، از زندگ رتشوه

 نیکنه ا یکار م یمادرش چ دیکه فردا پس فردا بچت بزرگ شد و فهم نیهم اعصابت آروم تره، هم ا ياون جور. کن یزندگ يجور دوست دار

.یکن یکه زندگ یخوشحال باش هک دهیحقو بهت م

.بهش نگاه کنن گهیجوره د هیطالق و مردم  يخوام بچم بشه بچه  ینم -

که بدونه مادر و پدرش هر کدوم جدا به هم  نیطالق باشه بهتره تا ا يکرد؟ بچه  یفکر م یزن با خودش چ نیا. شدم بهش هریزده خ بهت

.کنن یم انتیخ

:رو به پرشان گفت. دیآروم بلند شد و دستمو کش د،یحالمو فهم کایمل. تو ذهنمه رو بگم یبودم که منفجر شم که بترکم و هر چ آماده

.کم رو بچه ها حساسه هی ر،ینگ يرو جد نیآرش ين جون تو حرفاپرشا دیببخش -

.آشپزخونه يو دنبال خودش برد تو دیکش دستمو

 نیخواستم ا یدختر بودم، م هیمنم . مردم نیا ونیجامعه، م نیا يتو ادیخواست بزرگ شه، ب یفردا م. دختر هیبچه داشت،  هیبودم؟ اون  حساس

چرا ازدواج نکردم؟ تا تعهد نداشته باشم، . کنم یمملکت نبود، جدا شدم، مستقل شدم تا راحت زندگ نیا يدمامن تفکراتم مثل آ. کنم یجا زندگ

درصد،  هی. که آخرش مثل من گله کنه از خونه و خانوادش ارمین ایمثل خودمو به دن يبچه ا هینکنم، تا  میزندگ ریرو درگ گهید يکسا ایکس  ات

... الیواو گهیکنه د یکار م یمامانش چ دیفهم یدرصد اگه دختر پرشان م هیفقط 

:برگشت سمتم و آروم گفت. هال انداخت ينگاه به تو هی. بردم تو آشپزخونه کایمل
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. رهیگ یتونه دوست پسر م یخواد م یدوست داره م. کنن یم یزندگ يکنن و چه جور یکار م ینداره مردم چ یمعلومه تو چته؟ به ما ربط چیه -

گه؟یبهت م يزیچ یکس ،يمگه تو دار

:حرص و آروم گفتم با

.من تنهام، مجردم، اون بچه داره -

:زدم و گفتم يحرص پوزخند با

.شهیفردا بچش بزرگ شه ازش متنفر م. ظلمه نیبزرگ تر. کرد یداشت ستم م. کرد یداشت به دخترش لطف م الشیبه خ -

کدوم  يکدوم وره و بد یکنه و خوب یکار م یداره چ میکه بهش بفهمون ستیما ن ي فهیوظ. خودتو بساز یزندگ یتون یبه ما چه؟ تو م. باشه -

.سمت

:برگشت تو هالو نگاه کرد و دوباره رو به من گفت دوباره

رنگ  گهیموهاشو درست کن، فکر کنم د ایب يزود. ایباز اظهار نظر کن ياین. کنم یجو رو درست م يجور هیمن . یآب بخور آروم بش وانیل هی -

.رفته باشهگ

گفت، من حق اظهار نظر  یراست م کایمل. کم آروم شدم هیآب خوردم  وانیل هی. باشه تکون دادم يسرمو به نشونه  دمیکش قینفس عم هی

 ياداگه د ایتعهد نده  ای. داشتم ییقانونا میکنم، اما منم تو زندگ حتیرو نص يا گهیتونستم کس د یکردم نم یم يکه خودم هر کار یمن. نداشتم

.شه یکم اون ور که نم هیور  نیکم ا هی. تیزندگ یکنسلش کن برو پ ینتونست. تا آخرش بمون

موهاش رنگ . رفتم جلو دیببخش هیبا . پرشان رو به حرف گرفته بود و از اون حال و هوا در اومده بودن کایمل. تر که شدم رفتم تو هال آروم

.تو کاله درآوردمموهاشو از . گرفته بود بردم شستمش خشکش کردم

 یکارمم که تموم شد صد تومن خوشگل ازش گرفتم و اونم که خوشحال و راض. مینزد یکدوم در مورد اون موضوع حرف چیتا آخر کار، ه گهید

ام ش يدونست برا ینموند، چون م گهیتموم شده بود د شیهم که فضول کایمل. براش درآوردم رفت یناز سوزن یلیمش خ هی یخوب متیکه با ق

 نیاز ا یکیواقعا . فکر در مورد پرشان و پرشان ها و بچه هاشون یو کل گاریپاکت س هیمن موندم و . کرد و رفت یخداحافظ. ادینم رشیگ يزیچ

و پرشان و  میبش يجور نیباعث شدن ما ا گهیمادر و پدر من از شدت عشق و عالقه و تعهد به هم د. از اون ور راسته یکی فته،یور بوم م

.يش و بچش اون جورشوهر

 هیدنبال  شهیهم. میبود يفرار شهیهم میکه تو خونه داشت یطیهر دومون به خاطر شرا نمیب یآرشا، م یکنم، به زندگ ینگاه م میبه زندگ یوقت

و فرار از  ياددنبال استقالل و آز شهیدوست داره تو مرکز توجه باشه و من هم شهیهم یتوجه یآرشا از شدت ب. میآرامش بود يبرا گهید يجا

و  میداشته باش میتونست یکه م یاز محبت يباشه و بتونه گوشه ا گاهیکه تو اون جا یو کمبود محبت پدر دنبال کس يپدر یتعهد و هر دومون از ب

زمون که دست کم شش هفت سال ا ییکسا. میگشت یبزرگ تر م يدنبال مردا شهیبود که من و آرشا هم نمیهم يبرا. و بهمون بده مینداشت

.چون براش بچه بود ومد،یکنار نم الدیآرشا با م نمیهم يبزرگ تر باشن، برا

 داینمود پ انشیخودش و اطراف یپرتو اون عمل تو زندگ رهیکه بگ یمیکه بکنه، هر تصم يهر کار یهر کس. ماست يانتخابا و عمال یتوال یزندگ

.رو داشتن ینقش مهم تمونیشخص يریپدر و مادر ما هم تو شکل گ يهمون جور که رفتارا. کنه یم
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.خوابم برد نیکه کف زم دمیبودم که نفهم ریفکر کردم، انقدر درگ انقدر

****

چهار  جیگ. چقدر سرد بود؟ با تعجب از جام بلند شدم. آروم چشمامو باز کردم. کرد یبدنم درد م يهمه . زدم یو غلت دمیبه صورتم کش یدست

داشتم . از سرما خودمو مچاله کرده بودم دم؟یمن چرا تو هال خواب. کردم یمثل بچه خنگا به اطراف نگاه م. و پامزانو نشستم و دستامو گذاشتم ر

!شدم یم منجمد

 خیبدن  عیگرم کردن سر يبا رخوت از جام بلند شدم و برا. عطسه خودشو نشون داد نیکه تو کل شب به تنم رسوخ کرده بود با اول ییسرما

از حموم  چیحوله پ. کردم یتنم گرم بود، اما از درون هنوز سرما رو حس م. تنمو گرم کردم یدوش آب داغ حساب ریز. حمامتو  دمیکرده ام پر

خودمو  یحساب. دمیپتو برداشتم و رفتم رو مبل وسط هال دراز کش هیو  دمیلباسامو پوش. گرم کردم و خوردم ریش وانیل هی. رونیاومدم ب

.موقع بود یب یسرما خوردگ هیه االن الزم نداشتم ک يزیتنها چ. بودم چوندهیپ

 هی نیبب. اس ام اس بود یلعنت. برداشتم زیاز رو م ویدو سه تا فحش دادم و گوش. دمیاز جام پر میگوش يچشمام گرم شده بود که با صدا تازه

.بازش کردمبا تعجب  ارهیکوه دمید یحس خوندنشو نداشتم، اما وقت. منو سکته دادا يچه جور کیزنگ کوچ

؟یکن یکار م یچ یلیروز تعط ؟یدختر خوب. سالم -

.دمیخواب یچیه ؟یممنون تو خوب. سالم -

.اس ام اس اومد يدوباره صدا. دمیفرستادم و دوباره دراز کش جوابشو

چه خبر . ومدیاالن خوابم م ينداخته بودراه ا روزیکه تو د یمبلیالبته منم بودم با اون دامبال و د ؟یتو هنوز خواب مهیو ن ازدهیتنبل خانم ساعت  -

.يکه خسته ا يدیرقص یحتما حساب ؟یداشت یبود مهمون

.با لبخند جواب دادم. آمار آهنگ گذاشتن منم داره. ینیب یفضولو م بچه

.کالس داشتم ه؟یچ ینه بابا مهمون -

.داد امیپ د،ینرس هیثان به

؟یکالس چ -

.یکالس رقص عرب -

.اب دادجو عیسر. کردم سند

داور بشم؟ امیب يخوا یم ام؟یمنم ب ؟يخوا یشاگرد نم! جون يا! اوف -

که پر دختر و  یکالس نیهمچ هیتا بتونه تو  رهیم یمطمئنم م. خنده دار بود یلیاوف خ نیا يادا نیدر ح اریتصور کوه. تا بناگوش باز بود شمین

.لرزونن باشه یخانمِ که دارن باسناشونو م

.نظر داور مذکر ریدخترا که بهتر برقصن، اونم ز يبشه برا يا زهیانگ هی ایب تو. ستیبدم ن -

.خنده برام فرستاد شکلک
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هنر  یتون یم نمیخواستم بب یم. خواد برگرده یراستش مامانم دو روزه اومده و فردا هم م. ازت بپرسم يزیچ هیخواستم  یم نیآرش -

خوام تو معذورات قرار  ینه، نم ایبهم بگو آره  یستیرودربا یبابام؟ ب شیکنم بفرستم پ يو حورکه من مامانم یکن ادهیرو مامانم پ تویشگریآرا

.يریبگ

تونستم  یحالم بودم، اما مطمئنا نم یب یاز طرف. گفت ممکنه سرما بخورم یگاه م یگاه و ب يعطسه ها نیسرما تو بدنم بود و ا. باال دیپر ابروهام

 ره شهیکم کمکم نکرده بود و هم اریکوه. مونیبلکه به خاطر دوست ،یو تعارفات کشکک یستیبه خاطر رودربا نه. رو رد کنم اریکوه يخواسته 

.خوشحالش کنم يجور هیبتونم  یشدم هر چند کم، ول یخوشحال م. ربط خودشو رسونده بود یوقت الزمش داشتم با ربط و ب

.فرستادم امیپ براش

.رمیمواد بگ دیخواد بکنه، چون با یکارا م یمنتها به من بگو چ. قدمشون سر چشم -

 امیم یخوام وقت یرنگم بکن براش، م. که مثل من کفش ببره يجور. موهاشو کوتاه کن. ابروهاشو خوشگل کن. یدون یکه خودت م يهر کار -

.دنبالش نشناسمش

.خندم گرفت. خنده و زبون دراز و برام فرستاد کونیآ

ت؟یال يها ایمش کنم  ؟يخوا یم یخب چه رنگ -

.حس کنه چهل سال جوون تر شده دتشیبابام د. خوام مامانم داف بشه یم. موهاشو بلوند کن یتون یاگه م -

.براش فرستادم یاوک هی. پسره خله به خدا نیا. دمیبلند خند بلند

هوس . رو بخره لیگفتم بره برام رنگ و وساو  دهیزنگ زدم به ش کیش یلیخ. کردن رو نداشتم دیاما حال خر د،یرفتم خر یم دیوجود با نیا با

.رهیمن بگ يهم برا یرنگ شراب هیکردم موهامو رنگ کنم گفتم 

که من به  دیایدادم گفتم ساعت دو ب اریبه کوه امیپ هی. که حالم بد نشه دو تا قرص خوردم نیاز ترس ا. ذره خونه رو مرتب کردم هیشدم و  بلند

.کارا برسم يهمه 

 يطبقه  ادیبهش گفت ب اریرد شد و کوه یخانم هیاز پشتش . در رو باز کردم. بود دایپ فونیتو آ اریصورت کوه. نگ رو زدنساعت دو ز رأس

.چندم

:گفتم فونیآ تو

؟يایتو نم -

.دنبالش امیفقط کارش که تموم شد خبرم کن ب. نه ممنون -

.راحت التیباشه خ -

:زد و گفت يلبخند هی اریکوه

.يساز یم یچ نمیبب -

که از  یزن. لبخند زدم ییخوش آمدگو يبرا. در باز شد. ستهیما با يمنتظر موندم تا آسانسور تو طبقه . راحت کردم و رفتم سراغ در الشویخ

و مرور زمان ر. ساله يحدود پنجاه و اند. بود نایبا قد حدود صد و پنجاه و چهار ا يزن چادر هیتصوراتم  يشد برخالف همه  ادهیآسانسور پ
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پوست  اریبرخالف کوه. کنم دایبهش پ یشد حس خوب یفوق العاده نداشت، اما صورت آرومش باعث م بایز. و چروك انداخته بود نیچ شصورت

کامل از پدرش باشه؟ ينسخه  هی دیبا اریپس کوه! بیعج. نداره اریبه کوه یشباهت چیه دمیتر شد با تعجب فهم کینزد یداشت و وقت يدیسف

.سالم کردم اریتمو جلو بردم و رو به مادر کوهلبخند دس با

.دیداخل خوش اومد دییبفرما. هستم نیمن آرش د؟یسالم خانم سرمست، خوب هست -

 ویبود، محال بود من بار اول کس بیتعجب کردم، برام عج. کرد یبهم دست داد و صورتشو آورد جلو و روبوس. وارد شد. لبخند جوابمو داد با

با خانم سرمست  یاما اصال از روبوس ومد،یخوشمم نم یدر ضمن من از روبوس. بود بیکار اون برام عج نیکنم و ا یهاش روبوسو بخوام با نمیبب

!داد یبهم م اریکوه يکه خونه  یحس مثل حس هی! شد یاز وجودش به آدم منتقل م یحس آرامش بخش هی. نشدم حتنارا

فضول  يها یخانم خان باج ي هیمنتظر بودم مثل بق. نگاهش کردم قیدق. رو مبل نشست. اشهو راحت ب نهیو تعارف کردم بش میهم وارد شد با

سرشو بلند کرد . چادرش در آورد و گذاشت کنار پاش ریاز ز فشویکنه، اما آروم تو جاش نشست و ک یابیبا چشماش خونمو متر و ارز لمونیفام

:و گفت

ن؟یمرد که ندار زمیعز -

کنم؟ یم یبهش نگفته من تنها زندگ اریکوه ینعی. باال دیپر ابروهام

.فقط خودمم ست،ین ینه کس -

. رمیرفتم جلو تا لباساشو بگ. یمشک یزرشک يروسر هیبود و  دهیپوش یکت و دامن زرشک هیچادر  ریز. تکون داد و چادرشو درآورد يسر

 زیو شکالتو از قبل رو م وهیم. آوردم ییو رفتم تو آشپزخونه چاکردم  زونیمانتو رو آو. فشیک يمانتوشو بهم داد و چادرشو تا کرد گذاشت رو

.زهیجعبه کاك رو م هی دمیبرگشتم د یوقت. بودم دهیچ

:گفت دیکه نگاه منو د اریکوه مادر

.سوغات شهرمونه. زمیقابلتو نداره عز -

.کاك دوست داشتم یلیمن خ. کنمازش تشکر  دیببخش هیبا . کردم يعطسه ا هیکه ازش تشکر کنم  نیزدم و قبل از ا لبخند

.نیخجالت زده ام کرد د؟یدیخانم سرمست چرا زحمت کش -

:لبخند گفت با

.قابل شما رو نداره دخترم. صدام کن يزر -

خواد بکنه، اونم  یکار م یچ دمیازش پرس میخورد مونوییکه چا نیبعد از ا. ختیر یم یمهربون افشیاز ق. داد یزن بهم آرامش م نیا بیعج

.گفته اریکوه یدونم هر چ یگفت نم

من . دیانجام بد دیدون یخودتون صالح م يهر کار گهید. و گفته کار شما هم خوبه شگاهیبرو آرا گهیکرده م لهیبد پ اریکوه نیدونم واال، ا ینم -

جز  یمنم راه. کنه یکنه ول نم دیکل يزیپسر رو چ نیراستش ا. مجبور شدم اریساکت کردن کوه يرفتن نداشتم، اما برا شگاهیاصال قصد آرا

.کشم یم ینفس هیمنم  شهیالاقل ساکت م يجور نیا. ستمیکردن خواسته هاش بلد ن بولق

:و گفتم ستادمیرفتم کنارش ا. از جام بلند شدم. هیمدل نیا داسیپ افشیاز ق. ارهیکوه فیتوص قایدق نیا. دمیخند
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نم؟یمن موهاتونو بب شهیم -

. داشتم ینداختمش و ابروهاشو برم یبند م دیبا. خواست یکم مرتب کردن م هیمدل خودش خوب بود، . بلند نبود ادیباز کرد ز موهاشو

.بود رهیت يموهاش قهوه ا. شد یعوض م افشیکم کوتاه کردنشون ق هیهشتش کرد و با  شدیابروهاش هالل بود، اما م

ابروهاشم رنگ کردم که با . مو، بعد رنگ و در آخرم مش یبروها، بعد کوتاهاول بند و بعدم ا. زدم و دست به کار شدم يلبخند تمیذهن به

:منم گفتم. ستیالزم ن گهید شیگفت آرا یجون مدام م يزر. میمال شیآرا هیموهاشو سشوار کردم و همراه با  تیدر نها. موهاش هماهنگ بشه

.سفارش کرده ارینه، آقا کوه -

اسمشو با  نمیهم يبرا. کرده باشم یاحترام یمادرش ب يخواستم جلو یکرده، اما نم یمعرف ینوانمنو با چه ع اریدونستم کوه ینم راستش

.کردم یآقا صدا م شوندیپ

. تو صورتش ختمیسشوار شده که جلوشو کج ر يموها. روشن شده و حالت گرفته يو ابروها یاستخون تیال يبلوند با ها يموها. شده بود یعال

که  نیا يآخرم برا. رمیبگ يزیشد، محال بود من ازش چ یاصرار کرد که باهام حساب کنه، اما مگه م یلیخ. خودش يشده بود برا یواقعا داف

:کنم گفتم شیراض

.دیکنم، شما نگران نباش یحساب م اریمن بعدا با آقا کوه -

.کرد یم میبشده بود و عص ادیبود که ز میدر پ یپ يمزاحم عطسه ها زیتنها چ. دراومده بود یعال زیچ همه

.سوپ گرم بخور و استراحت کن هی. يخور یسرما م يدخترم فکر کنم دار-

.ستمیحالشم داشته باشم بلد ن. حال داره سوپ درست کنه یک. خوب اومد سوپو

.خورم یقرص م. ستیبه سوپ ن يازیجون ن ينه زر -من

:زد و گفت يلبخند هی. نهیب یبهم کرد که حس کردم تا ته وجودمو داره م ینگاه هی

.يجونشو ندار گهیتو د. خوام برات سوپ درست کنم یهمه زحمت م نیجبران ا يمن برا نیبش ریتو بگ -

الزم داشت  یو هر چ ستادمیکنارش ا يشم مجبور ینم فشیحر دمید یوقت. رفت تو آشپزخونه. اما نذاشت رم،یکار کردم که جلوشو بگ هر

:رو مبل و گفت که گرفت بردتم نشوندم لویوسا. بهش دادم

.تا من سوپو حاضر کنم نیکم بش هی -

از نظر . هم بودن هیمادر و پسر برخالف ظاهرشون چقدر شب نیا. لبخند زدم اریاخت یمبل، چشممو دوختم به سقف ب یام رو دادم به پشت هیتک

.داشتن، هر دوشون خوب و مهربون و صادق بودن يادیز يشباهتا یاخالق

.جون بهم لبخند زد يزر. چشمامو باز کردم و صاف نشستم عیسر. شدم داریرو شونم ب یبا حس دست. دخوابم بر یک دمینفهم

.رمیکم کم م گهیمنم د. بخواب ریبرو بگ يدخترم خسته ا -يزر

.زنگ بزنم گفت خبرش کنم اریبه کوه دیاجازه بد. نه من خوبم -

:دار زد و از جاش بلند شد و گفت یلبخند معن هی

.تونم برم یخودم م هیخونه بغل نیهم ستین یراه. کنه یبه همه سفارش م یدو سالم، ه يکنه من بچه  یفکر م اریکوه. رمنه دخت -
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:از جام بلند شدم و گفتم. شدم الشیخ یپس ب. شده بود ریدرست کردنش د يبرا گهید. رو بدون آقا گفتم اریدادم و کوه یسوت دمیفهم تازه

.کنه یا از من گله مشه، بعد یجون نم ينه زر -

.لبخند دوباره سر جاش نشست هیکه دلش برام سوخت و با  ينگاش کردم جور مظلوم

.ادیمونم تا خودش ب یباشه دخترم م. اریکوه نیامان از دست ا -

گرفته بودم، آوردم  هیترککه از  ییایو همراه راحت ختمیر ییچا هیمنم رفتم تو آشپزخونه و . اریبرداشت و زنگ زد به کوه شویگوش فشیتو ک از

.زیگذاشتم رو م

.که زنگ زدن میخوردن بود ییمشغول چا. از حرف زدنش ومدیبامزه داشت که آدم خوشش م يلهجه  هی اریکوه مامان

.ممنون و تشکر از زحمتت یلیخ. برم دخترم گهیمن د اره،یفکر کنم کوه -

:گفتم اریردم و به کوهاول در رو باز ک. گفتم یکنم یخواهش م هیزدم و  يلبخند

.انیاالن م -

:ببنده که تند و هول گفتم شویو اومد روسر دیمانتوشو پوش. جون رو آوردم يتو اتاق و لباس زر رفتم

.نــه -

:بهم انداخت و گفت دهینگاه متعجب و ترس هی. از دستش افتاد شیروسر ي رهیشده گ هول

!چرا؟ -

:م و گفتمو شرمنده بابت دادم زد یشیلبخند ن هی

. ننتونیبب يجور نیخواستن ا یم ارمیآقا کوه. شهیهمش خراب م نیرو سفت ببند تونیاالن اگه شما روسر میهمه کار کرد نیا زه،یچ یعنینه،  -

.شه یموهاتونم خراب نم يجور نیا د،یسرتون و بر نیچادرتونو شل بنداز گهید هیآپارتمان بغل نیهم د؟یسرتون نکن يشه روسر ینم

.کرد يزیر يگفت و خنده ... ال اله اال ا هی. هم به حرفام اضافه کردم ینگاه التماس هی

.سرم ندازمیکنم چادرمو درست م یسرم نم يباشه، اما فقط روسر. دید یآدمو به باد م مونیو ا نیدست شما باشه د! امان از دست شما جوونا -

 یجا خداحافظ نیزشت بود از ا. نییو شالمو سرم انداختم که باهاش برم تا پا دمیپوشگفتم و اول رفتم پالتومو  يباشه ا. بود متیغن همونشم

.کنم

.تونم برم یدخترم تو زحمت نکش، خودم م -

.امیخوام ب ینه خودم م -

از . ضرب گرفته بود نیبا پاش رو زم. پشتش به ما بود اریدر خونه رو باز کردم، کوه. میو سوار آسانسور شد رونیب میاز خونه رفت گهیهم د با

.با اخم برگشت دیدر رو که شن يصدا. که منتظر شده بود کالفه شده بود نیا

...پام عل  ریز - اریکوه

دوست داشتم . نتشینظر بب هی اریتا حداقل کوه رهیمامانش که با اصرار من تو آسانسور حاضر شده بود تا دم در چادرشو سفت نگ دنید با

چشماش برق زد و . کم بعد به خودش مسلط شد هی. موند رهیمادرش حرفش نصفه تو دهنش موند و بهت زده خ دنیبا د. نمیعکس العملشو بب
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:گفت یآروم و راض. مدرو لبش لبخند او

.کشه یکارتون طول م نیگفت یحداقل م. نیومدیکم زودتر م هیخب  -

.يارش کردجان نذاشتن، گفتن تو سف نیاما آرش ام،یخواستم خودم ب یمن م - جون يزر

:زد و گفت يلبخند اریکوه

 اوری یبدزدن بابام ب یدختر گلمونو نصفه شب دمیترس. جون دلخور نشو خودم خواستم يزر. حرف گوش کردنش نیخانم گرم با ا نیدم آرش -

.بمونه

جون رو  يز کرد و دست زردستش درا اریکوه. رفت اریچشم غره به کوه هیبود خوشش اومده  دایکه پ يجون با لبخند يزر. دمیخند زیر

:به من نگاه کرد و گفت. گونه اش نشوند يبوسه رو هیگرفت و 

.ازت ممنونم، کارت حرف نداره -

. بهم بگه يزیچ هیخواست  یانگار با نگاش م. تکون داد يسر هیزل زد تو چشمامو  اریکوه. کرد یجون باهام خداحافظ يزر. تکون دادم يسر

!دمیمن که نفهم

در . شدم بهشون رهیانداخت تو در خونه خ دیکل اریکه کوه یهمون جا موندم و تا وقت اریفتن سمت خونشون و من از ذوق بهت کوهر ییتا دو

در رو بستم و اومدم از پله برم باال و سوار آسانسور بشم که چند ضربه به . جون وارد شد منم برگشتم و رفتم تو خونه يخونه رو که باز کرد و زر

.پشت در بود اریکوه. برگشتم از رو پله ها نگاه کردم! ه؟یک یعنی. تعجب کردم. خورد در ي شهیش

خودشو پرت کرد  اریکه باال رفته بودم و برگشتم و به محض باز کردن در کوه يچند تا پله ا. رفته ادشی يزیجون چ يبرگشت؟ حتما زر چرا

سفت . از ترس زبونم بند اومده بود. بلندم کرد و چرخوندم نیاز زم. شد دور کمرمشد دستاش حلقه  یچ دمیلحظه که اصال نفهم هیتو خونه و تو 

از ترس . رفته بود جیسرمم گ. ستمیتونستم سر پا با یبودم که نم دهیانقدر ترس. نییدو دور که چرخوندم گذاشتم پا. به شونه هاش دمچنگ ز

. تار شده و رو به بسته شدنم گرد گرد شد يچشما میشونیرو پ يبوسه ا و چرخش بودم که با نشستن جهیهنوز مبهوت سرگ. سقوط ولش نکردم

.از بهت نفسم بند اومده بود. شده دهیبوس میشونیکه پ نیاز ا اریشدم، هوش اریهوش

:زده و ذوق کرده گفت جانیه اریکوه

 دمیکنم، قول م یجبران م. تشکر ایدن هی. دمبو دهیجون رو انقدر متفاوت ند يوقت زر چیه. يحرف ندار ،یعال ،يدختر تو معرکه ا نیآرش -

.جبران کنم

مبهوت اومدنش و . رفت و در رو پشت سرش بست رونیبه کتفم زد و از در ب یخداحافظ يبرا یدست هیگفت و دستاشو از دورم باز کرد و  نویا

با بهت چند بار تند ! کار رو کرده باشه نیا اریشد کوه یهنوزم باورم نم. میشونیدستم رفت سمت پ اریاخت یب. چرخش و بوسه و رفتنش موندم

به  اریکوه. لبام از هم باز شد جانشیآروم آروم با درك کارش، حرکتش، لحنش، ذوقش و ه. بود یبود، ذهنم خال یفکرم خال. تند پلک زدم

شده بود؟ پس مامانش خوشگل. گفت من معرکه ام. باز شده ام شکل لبخند گرفتن يلبا. خاطر مامانش ذوق زده شد

خودمو گرفتم که  يبه زور جلو. شد به خنده، به قهقهه لیتبد قمیلبخند عم. چرخوندم جانیاز ه. منو چرخوند وونهید. شد ضیو عر قیعم لبخندم

 یوشگلمثل پسر بچه ها از خ وونهید. خودمو زدم و در که بسته شد خندم رو ول کردم يطبقه  يرفتم تو آسانسور و دکمه  دمیدو. بلند نخندم
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.فوران کرد جانشیه يچه جور نیجان من بب. ذوق زده شد نشماما

از خوشگل شدن مامانم، از به  اریتونسم مثل کوه یکاش منم م. رو لبم خوابم برد يلبخند هیشب هم با  یحت. میدیخونه خند يتا تو. دمیخند

 یم يکار هی دیبا اریمن برعکس کوه دیشا. زده بشم جانیو هجور خوشحال  نیمامانم ا يبایشدن بابام به خاطر صورت ز یوجد اومدن و راض

.به ماها جلب بشه گهیبه کس د گهید يتوجهش به جا شییبایمادرم و ز دنید يبه جا ابامکردم که ب

بدنم شد و به  يسرما يدوا نیریخواب ش هیبعد از اونم . خوردم شترشویب ییانقدر خوشمزه بود که تنها. بود یجون پخته بود عال يکه زر یسوپ

.از اون سرما و عطسه ها نبود يکه فردا صبحش خبر يجور. کل حالمو دگرگون کرد

****

گشنمم هست، وقت نکردم ناهار . اداره فرصت سر خاروندنم ندارم امیم یکال من وقت. اون ور رمیور م نیاز ا یه. دوم یسره دارم م هیصبح  از

خوب شد . فتمیدارم از پا م. شمیم ریس یمونم از گشنگ یخورم و گشنه م یروزا ناهار نم نیانقدر که ا. خوردم تییسکویدو تا ب ییسر پا. بخورم

شدم و غذا درست  یپا م میاگه اونو سوپش نبودن محال بود که با اون خستگ شییخدا. درد نکنه اریدست مامان کوه. سوپ خوردم یکل شبید

.کردم یم

. زنگش مزاحم همکارا نشه يبرداشتمش و جواب دادم تا صدا زیاز رو م عیسر. زنگ خورد میه گوشک زمیکردم و اومدم سمت م یکپ مدارکو

.دیچیپ یتو گوش اریکوه يپر انرژ يصدا

ن؟یخوب هست. خانم گل نیسالم بر آرش -

.یتم رو صندلخسته نشس. کرد یشارژ م مویاز انرژ یبدن خال ییجورا هیتو صداش بود که  يانقدر انرژ. لبخند زدم اریاخت یب

؟يتو چطور. یسالم مرس -

:کم مکث کرد و گفت هی. شد آروم

افتاده؟ یاتفاق ؟یضیمر -

نه خوبم، چطور؟ -

؟يانگار جون ندار فه،یکنم صدات ضع یحس م -

:و خسته گفتم دمیکش يبلند نفس

پدرم در . یاالنه که اومدم نشستم رو صندل نیحاال هم از صبح تا. رمیم یهم دارم م یاز گشنگ ستادم،یبه زور سر پا ا. آره اصال جون ندارم -

.اومده

.دیببخش ،یکم استراحت کن هی میبود من و مامانم نذاشت لتیکه روز تعط روزمید. يدار یاستراحت درست و حساب هیبه  ازین -

.کنه یرو نگفته بودم که عذرخواه نایواقعا ا. کردم یاخم هیتو جام نشستم و  صاف

.نگو نایو ا دیببخش يخود یمامانت کار کنم، پس ب يمن با تو تعارف دارم؟ خودم دوست داشتم که برا ؟یچ یعنی نیا وونهید -

مامان ما چقدر خرج رو دست پسرش  نیا نمیکه بب نیازت تشکر کنم، هم ا یزنگ زدم هم درست و حساب یراست. باشه دستت درد نکنه -
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انداخت؟

:خنده گفتم با

.هم بهم لطف کردن یکل شونیا. مادرتون مهمون من بودن. حرفا نزن نیهم از ا گهیبرو د ؟یه خرجچ. وونهیگم شو د -

.میبا هم حساب کن دیکه تعارفه، با نایا -

:کردم و گفتم یاخم هی یپشت گوش از

کارا رو  نیخودم ا يخاله  يبراکنم  یفکر م. در موردش نگو يزیچ گهیگفتم حرفشو نزن تو هم د. ياگه ادامه بد شمیجدا ناراحت م اریکوه -

.شو الشیخ یپس ب. انجام دادم

:کم مکث کرد و گفت هی

.من يخونه  ایپس شب ب -

چرا؟ -

که  ایشب ب. دارم یبیحس عج هی فهیبهم غر بزنه که خونم کث ستین یوقت. رهیگ یشده دلم م یخال هویخونه . هیامروز مامان رفت، جاش خال -

.منم تنها نباشم

:و گفتم میحال لم دادم رو صندل یب! نگه يزیپس چقدر خودشو کنترل کرده به من چ فیکث گهیم اریجون به کوه يکردم اگه زر یکر مف داشتم

.اصال حس ندارم ،یاز خستگ رمیدارم وا م گمیم اریکوه يوا -

:گفت طونیو ش زیانگ وسوسه

.کنم یبرات شام درست م -

:صاف نشستم و گفتم. فتهیو قور بشام و غذا باعث شد شکمم به قار  اسم

.زرشک پلو -

:و گفت دیخند بلند

.زرشک پلو -

.پس هفت اون جام ،یاوک -

.منتظرم -

.کار کنم يشتریب يرویباعث شده بود که با ن نمیهم. داد یم يبود و بهم انرژ یبرام عال ذمیشام لذ هیتصور . کردم یخداحافظ ازش

 يزنگ خونه . رونیخونه و اومدم ب نگیبردم تو پارک نویماش. دمیخر مویسر راهم نوشابه و دلستر ل. نهراست رفتم خو هیکه تموم شد  کارم

 راز همون دو. کرد یدر رو چهار طاق باز کرده بود و با لبخند بهم نگاه م. شدم ادهیاز آسانسور پ. حرف در رو برام باز کرد یرو زدم که ب اریکوه

 امیکه مجبور شدم ب ياز اون روز. زیجورابام نو بود و تم. رفتم تو خونه و کفشامو درآوردم. هم خوش آمد گفتخوش ب يسالم کردم و اونم با رو

.یموارد احتمال يپوشم، برا یو شسته م زیصبح به صبح جوراب تم اریکوه يخونه 

.و نوشابه رو دادم بهش دلستر
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؟يدیچرا زحمت کش -

.زحمت نبود، هوس کردم -

ازم  ارم،یکمکم کرد درش ب اریپالتومو باز کردم کوه يحال دکمه ها یب. رفتم کنار مبل یبا خستگ. داد یغذا م يو بو زیمگرم بود، ت خونش

.کرد زونشیگرفت و برد آو

:و گفت ستادیسرم ا ياومد باال. شدم رو مبل ولو

؟يداغ چطور ییچا هیبا . داسیپ افتینه؟ از ق يخسته ا یلیخ -

.هیعال -

و  زیگذاشت رو م وییچا ینیبرگشت و س. بود خوردم دهیکه تو ظرف خوشگل چ یمختلف يکم از مغزا هیخونه و تا برگرده، تو آشپز رفت

:دیداد دستم و پرس موییچا وانیل. خودشم نشستم کنارم رو مبل

؟يکارا کرد یخب چه خبر؟ امروز چ -

.انگار داغ دل من تازه شد، با اخم شروع کردم دیسوالو پرس نیا تا

 لیدرسته که من عاشق کارم هستم، اما دل. ستیبدم ن یکمم انصاف داشته باش هیبابا . دشمیفکر کرده من نوکر زر خر سمونییر ییاخرا نیا -

.تونم راه برم یور اون ور، درست نم نیکشم ا یخودمو م یاز زور خستگ. ارمیکم م ییروزا هیبه خدا . خودشم بده به من يشه که کارا ینم

 یدهنمو م يبا جفت دستاش جلو اره،یرو به جا ب یزبانیخواست حق م یتونست حرف بزنه و اگه من مهمونش نبودم و نم یم اریاگه کوه ممطمئن

گوش داد و تو  تامیکامل باحوصله و لبخند به تک تک شکا ي قهیگرفت که ساکتم کنه تا انقدر غر نزنم و سرشو نخورم، اما به مدت پانزده دق

 یکیسخت کنار  يروز کار هیبود که بتونم بعد  یخوب یلیحس خ نیکنه و ا یهام گوش م هیبه گال یکیون داد تا مطمئن شم که تک سرجوابم 

.در بره میکه خستگ يکنم جور یروح ي هیخودمو تخل يجور نیو ا نمیبش

:ت و گفترو شونه ام گذاش یلبخند دست هیبا . دمیکش قینفس عم هیزدنام که تموم شد ساکت شدم و  غر

.گشنته یلیمطمئنم خ. میشام بخور میحاال هم پاشو بر. تو خودت زیاگه واقعا برات سخته بهش بگو، نر. نکن تیانقدر خودتو اذ -

پر مخلفات و خوش رنگ و  زشیمثل بار قبل م. اول دستامو شستم و بعد رفتم تو آشپزخونه. کردم و دنبالش راه افتادم دییسر حرفشو تا با

:انداختم و گفتم اریبه کوه دارینگاه خر هی. شل شد شممیکه شدم ن ریس. با لذت غذامو خوردم. بود قهیباسل

غذا  ینیخونه و بب يایخسته ب دهیچقدر حال م یدون ینم يوا. گرفتم یخوشمزه هم که شده حتما زن م يغذاها نیمن اگه پسر بودم به خاطر ا -

...ـم زن خوبـــــــــــ هیحاضره و خونه گرمه و 

:تند سرشو بلند کرد و گفت هویانداخت و  کلشیبه کل ه ینگاه هیرد نگاهم و گرفت و  ارمیکوه. کردم اریبه کوه یینگاه سر تا پا هی

.يپاشو برو تا کار دست من نداد. شک کردم تمیلحظه به جنس هیتو  ينگاه کردنا نیبا ا. پاشو دختر، پاشو برو -

فنجون . کم بعد با دو تا فنجون قهوه اومد و نشست هی. نذاشت ظرفا رو بشورم و فرستادم تو هال اریکار کردم کوه هر. خنده از جام بلند شدم با

:قهوه رو گرفت سمتم و گفت

خودش  يخواست به رو یکه نم نیبا ا. ساعت قبل زنگ زد بهم هیکه  يجور. بود یبابامم راض یاز موهاش خوشش اومده بود، حت یلیمامانم خ -
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وقت موهاشو  چیجون ه يزر یدون یآخه م. براش خوب باشه شتیبار مامانو بفرستم پ هی یو گفت فکر کنم ماه اوردیاما آخرش طاقت ن ره،ایب

 بیجالب و عج یلیرنگ موهاش خ رییتغ هویهمه سال  نیبود و االن بعد ا رهیموهاش ت شهیهم. اوردیم يبهانه ا هیهر بار . بود هروشن نکرد

.ومدیبهش م یلیخ ییخدا. بوده

:و خوشحال گفتم دمیقهوه ام رو سر کش ته

.خوشحالم که خوشتون اومد یلیخ. کنم یخواهش م -

 نیداشت زم یچه حس خوب ش،یآخ. رو مبل دمیاز فرصت استفاده کردم و طاق باز دراز کش. قهوه رو برد تو آشپزخونه يشد و فنجونا بلند

.روز سخت هیگذاشتن کمرم بعد از 

.خودش، اما نذاشت يجا نهیخواستم بلند شم که بش. زیکنترال رو گذاشت رو م. روشن کرد ونویزیبرگشت و تلو اریکوه

.خواد دراز بکش، راحت باش ینم -

 دنیفرم دراز کش نیکم ا هی. خودش يخم شد پاهامو بلند کرد نشست سر جاشو پاهامو گذاشت رو پاها. پا نشدم گهیاز خدا خواسته د منم

بدون توجه به پاهام داره  اریکوه دمید یوقت. بلند شدن و نشستن نداشتم يگناه داشت، پام تو دهنش بود، اما نا اریکوه چارهیب یعنید، خوب نبو

کم  هی. حرفا بودم نیاما خسته تر از ا نم،یبب ونیزیخواستم تلو. شدم الیخ ینکردم ب جادیا یکنه و مطمئن شدم براش مشکل ینگاه م ونیزیوبه تل

.کنه یکار داره م یچ نمیسرمو صاف کردم بب. دستاش نیهمون جور که نگاهش به جلو بود پاهامو گرفت ب اریکوه. ونیزیل زدم به تلوز

...کم ماساژ داد رفت رو انگشتامو  هیبا دستاش ساق پامو فشار داد، نرم رفت سمت مچو  آروم

بدنم . چشمام خمار شد. رونیب دیکش یرو از تو پام م یانگار خستگ اوردیله شدم م يکه به انگشتا يبا هر فشار. بود ونیزیچشمش به تلو هنوز

خوابم . داد یشدن بهم دست م یحس ته. کرد یکال ماساژ همه جوره دوست داشتم و خمارم م. داشتم که نگو یحس لذت بخش هی. سر شد

.رو هم افتاد مامچش. گرفته بود

شده بود  رهیکه خ ياریشدم به رو به روم، به کوه رهیبا ترس چشمامو باز کردم، خ. نیومد افتاد رو زما نییدستم که پا. دمیبه صورتم کش یدست

.رفته بود تو بحرش بیعج ارمیشد و کوه یپخش م ونیزیداشت از تلو یآهنگ هی. سرمو برگردوندم. چونه اش بود ریدستشم ز هیبه جلو و 

تمام  یعنی. اریکوه چارهیب. من خوابم برد؟ چقدر زشت یعنی يوا. گذشته بود یدو ساعت. کردمگذشته؟ دستمو باال آوردم به ساعتم نگاه  چقدر

!ینشسته بود؟ طفل يجور نیمدت هم نیا

:زد و گفت يلبخند دارمیب دید یبرگشت و وقت. خورد یتکون هی اریپاهامو جمع کردم که کوه. نمیکردم از جام بلند بشم و بش یسع آروم

؟يدیخوب خواب -

:خجالت زده آوردم رو لبم و گفتم یلبخند کج دندون هی

...ماساژه  نیا یخواستم بخوابم، ول ینم. دیببخش -

:و گفت دیخند

.هیزیماساژ بد چ -

.دمیبه لباسم کش یاز جام بلند شدم دست. تو دهنم دمیکش لبمو
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.برم گهیخب من د -

.بلند شد ارمیکوه

.يموند یکجا؟ حاال م -

.فردا اداره دارم .برم دینه با -

:دمیبا تعجب پرس. ستادهیجلوم ا دهیژاکت پوش ارمیکوه دمیبرداشتم که برم د فمویک. دمیآورد و کمکم کرد پوش پالتومو

تو کجا؟ -

:باال انداخت و گفت ییابرو

.که تنها بفرستمت يوقت شب انتظار ندار نیا -

:خنده گفتم با

.خونه اون ورتره هی! اوهوك -

:اال انداخت و گفتب يا شونه

دو  نیپس اگه تو هم رونیب يریم يمن دار يچون از خونه . خوابن یسازن، شبا کارگرا تو ساختمون م یسر کوچه دارن خونه م. خونه باشه هی -

.میبر ایخونه انقدر بحث کردن نداره ب هیبعدم . با منه تشیبشه مسئول تیزیقدمم چ

منو  تشیمسئول. خودمون يخونه  میو هر کدوم رفت میکرد یباهاش دست دادم و خداحافظ. خونه و رسوندم مینگفتم با هم رفت يزیچ گهید

!کشته

****

. پالتومو در آوردم و پرت کردم رو مبل. بودم يهنوز سر حال و پر انرژ. داشتم یخلوت يروز کار روزیامروز برعکس د. برگشته بودم خونه تازه

کار کنم امشب  یکردم که چ یبه دست داشتم فکر م يباز بطر خچالیدر . نفسم جا اومد. دمیتم سر کشآب برداش يبطر هی خچالیرفتم از تو 

. برداشتم مویگوش فمیرفتم تو هال و از تو ک. و درشو بستم خچالیگذاشتم تو  ویتند بطر. زنگ خورد میو هوام عوض شه که گوش حالکم  هی

.تماسو وصل کردم. بهبد بود

.دییبفرما -

؟یکن یچه م ؟یخوب سالم -

؟یتو خوب یمرس ؟ياز ما کرد يادیچه عجب . سالم آق بهبد -

.ستین داتیپ ادیتو ز ادتم،ی شهیدختر من که هم -

.میسرم شلوغه همش دنبال کار و زندگ -

.بذار حمیتفر يبرا ییجا هیوسط مسطا  نیا -

.پرت کردم رو مبل خودمو
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کجا بود؟ حمیتفر -

؟يایمهرداده، م یهمونزنگ زدم بگم امشب م -

.توپ بودن یلیمعروف بود خ اشیمهمون. اونم مهرداد ،یمهمون ولیا. نشستم صاف

:کردم و گفتم يفکر هی

کجا هست؟. امیاحتماال ب -

.و قطع کردم میحرف زد گهیکم د هیبهم داد و  آدرسو

جور  نیا. نداشتم يریگ میقدرت تصم. به لباسام انداختم ینگاه. در کمدمو باز کردم. از جام بلند شدم رفتم تو اتاق عیسر. لباس یعنی یمهمون

.بود دیمف یلیوقتا آرشا خ

.برداشتم و به آرشا زنگ زدم مویتو هالو گوش رفتم

؟يخونه ا ؟یسالم آرشا خوب -

.آره خونم. یسالم مرس -

.رمیگ یم مایدست لباس برام انتخاب کن م هیخودت  ي قهیبا سل. دعوتم یمن امشب مهمون نیبب -

گه؟ید شیفرما -

:باز گفتم شین با

.ستشم بذار يکفشا -

. رمیگ یدوش م نایخونه مامان ا ه؟یاما چه کار. حاضر بشم رمیرفتم که زودتر برگردم برم دوش بگ یاالن م نیبهتر بود هم. قطع کردم ویگوش

.رمیم شمیهمون جا هم حاضر م

شم، که با  نمیاومدم برم سوار ماش. نگیبرداشتم رفتم تو پارک چموییو سو دیکل دم،یباس پوشل. گنده ام فیجمع کردم گذاشتم تو ک لمویوسا

:با حرص گفتم. چرخ جلوش آهم در اومد دنید

.مایدار یبرم؟ بدبخت يحاال من چه جور. یچرخ مراقبت کن هیاز  یخاك تو سرت نتونست ؟يپنچر شد یخنگ ک نیماش -

"رگاه؟یاز تو خونه ببره تعم نویماش يپنچر يبرا ادیم لیچرثق یعنی. رمیبگ ستمیبلد ن يکه پنچر من". ناچار زنگ زدم به آژانس به

.کنم یکه شده بعدا بهش فکر م هیکار. لگد به چرخ سوراخ زدم هی

 يخونه  نیتو حد فاصل ب اریکوه. باال دیابروهام پر. سرمو تو کوچه چرخوندم. بود ومدهیآژانس ن. به سر کوچه نگاه کردم. رونیخونه اومدم ب از

تونستم  یرفتم جلو م یدو قدم م یکیکه اگه  يجور. زد یخانم حرف م هیبود و با  ستادهیرو ا ادهیتو پ نشیمن کنار ماش يخودش و خونه 

.عیبشنوم، اما خب زشت بود و کامال ضا شونوصدا

کرده بودم که  زیچشمامو ر. خورد ینم اریسن و سالش به کوه. بود یزن سانتال مانتال هیخانمه . گل کرده بود میبه زن نگاه کردم، فضول قیدق

 دهیشد، د ینم گهیاما د رم،ینگاهمو ازشون بگ عیکردم سر یسع. و چشمش به من افتاد دیکم چرخ هیرخش به من بود  میکه تا حاال ن اریکوه هوی

 اریوقت خانمه براش سوءتفاهم نشه، اما کوه هی. و ساده ام یمولمع هیهمسا هیمن  یعنیتکون دادم که  يلبخند سر هیبا  نمیهم يبرا. بودتم
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.بهم زد و سالم کرد يراحت با وجود اخمش لبخند یلیخ

دنبالت؟ انیکو؟ م نتیماش ؟يریم ییجا ؟یسالم خوب - اریکوه

.نداره يپس مورد ستیبراش مهم ن اریکوه یوقت خب

.پنچره نممیماش. جا کار دارم هیآره  -

:گفت رفت و لبخندش

.برسونمت يخوا یم ؟ینگرفت شویچرا پنچر ؟يجد -

:زدم و گفتم يلبخند

.خوام مزاحم بشم ینه ممنون زنگ زدم آژانس، نم. رمیبگ ستمیبلد ن يپنچر -

شده  زیر يکرد، مخصوصا که با چشما دایشکم اگه نداشت االن پ. زنه مراعات کن يکم جلو هیبابا  يا یعنیبه خانمه کردم که  يچشم اشاره ا با

.گشت یم اریمن و کوه نیسرش ب ونیدر م یکیشده بود و  رهیبهم خ قیدق

:به خانمه کرد و برگشت سمتم و گفت ینگاه اریکوه

.مادر ن،یآرش. نیمادر، آرش. کنم یرفت معرف ادمی -

 يسر هیکرد و فقط  یاخم هیکه قربونش برم  مادر. به زور سالم کردم و گفتم خوشبختم. باال دیابروهام پر. کرد یدست ماها رو به هم معرف با

.تکون داد

نگو مادرمه خب زنه ناراحت  یدوست دخترمه خب نگو، ول یبگ يخوا ینم. ناراحت شد چارهیزن ب. کردنت یمعرف نیبا ا اریتو سرت کوه خاك

.کم حافظه س ارمیکوه نیا. بودم دهیو دجون ر يخوبه حاال من زر. کنه یبهم م میاوه اوه چه نگاه. یکن یم یکیاون و با ننه ات  شهیم

.نیتو ماش دمیتند کردم و پر یخداحافظ هی عیرو شکر، خدا رو شکر آژانس اومد و منم از خدا خواسته سر خدا

بهت  نسبت تمیذهن یکه قدر مادرت سن داره دوست یکیمن بفهمم تو با  يمثال فکر کرد. عقل نصفت نیکارت بکنه با ا یخدا چ اریبگم کوه یاله

.مشنگ يپسره . نداره که يمورد ؟يسن باال دوست دار يکرد تو زنا شهیکار م یزنم؟ خب چ یپشت سرت حرف م نمیش یم ای شه؟یعوض م

آرشا در رو . زنگ رو زدم رفتم باال. شدم ادهیدر خونه حساب کردم و پ يجلو. کردم یفکر م شیو حرف خاك بر سر اریخونه داشتم به کوه تا

.دمیمامانو بوس. د رفتم تو و سالم کردمتن. باز کرد

؟يبه ما سر زد بیچه عج -مامان

.گهید دیپرسم، گله نکن یحالتونو از آرشا م ایزنم  یزنگ م ای شهیمامان جان من که هم -

:زدم و رو به آرشا گفتم يلبخند هی

؟يبرام حاضر کرد یچ نمیبب -

دو  نشییدر آورد که پا یروم قهی یِنفت یآب راهنیدست پ هیاز تو کمد . بالش راه افتادمدن. برام نازك کرد و رفت سمت اتاق من یپشت چشم هی

:ذوق زده گفتم. خوشگل بودن یلیخ. جفت کفش ستشم درآورد هیهمراهش . زانو هم بود يخورده بود و تا باال نیچ فیرد

شال بافت بندازم دورم  هیساق کلفت بپوشم و  هیبه نظرت . مکن یم خیبازه من  يادیز نیکه ا نیفقط ا. چه خوشگلن، دستت درد نکنه ولیا -
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چطوره؟

:چشم غره بهم رفت و گفت هی آرشا

.بخور تا گرمت بشه شتریکم ب هی. کشمت یم يمسخره از فرم بنداز يزایچ نیلباس خوشگلمو با ا يبخوا. يغلط کرد -

:کردم گفتم یجور که نگاش مبراش درآوردم رفتم جلو و لباسو از دستش گرفتم و همون  یشکلک هی

.خورم ینم يزیچ گهیباال آوردم د اریکوه يکه جلو یاز بعد اون شب -

:لباسو گذاشتم رو تخت و گفتم. کرد که با مشت من ساکت شد يخنده ا هی آرشا

حوله هم  هی یراست. آماده بشم يزود امیحاضر کن که تا از حمام م شمیلوازم آرا. خودم کوتاهه يبلند بده بهم، چون پالتو يپالتو هیزحمت  یب -

.تو حمام اریبرام ب

: و رو به مامان گفتم رونیاز اتاق اومدم ب. آرشا گوش بدم يبه غرغرها وانستادم

.مامان من برم حمام -

.تکون داد يسر

تنم حال اومد از حمام اومدم  یسابح یوقت. دوش موندم ریز یکل میقد ادیبه . حال داد یلیخ. رفتم حموم یخودمون م يمدت ها تو خونه  بعد

پشت  رهیبا همون حوله موهامو سشوار کردم و با چند تا گ اوردم،یحوله رو در ن یزود خودمو خشک کردم، ول. رفتم تو اتاق چیو حوله پ رونیب

 يها هیذاشته بودم ساکه گ یآب يخوشگل شده بودن مخصوصا با لنزا یلیچشمام خ. متناسب لباسمم کردم شیآرا هی. جمعش کردم کجسرم 

.جلوه داشتن یلیکه زده بودم خ یچند رنگ یآب

".که من رفته باشم ومدیم رتریکم د هیکاش ! یاَه لعنت". ستادمیتو جام ا. زنگ خونه رو زدن. رو باز کردم انداختم رو تخت حوله

بود که با  نیبود، اونم ا یمشکل هی یول ستاد،یقشنگ وام یلیتو تنم خ. دمشیآرشا که بلند گفت باباست، رفتم سمت لباسو پوش يتوجه به صدا یب

 لیقند الیخ یپوشش و حجاب و ب. نپوشم رشیز یچیه یجا و محل مهمون نیشد تو حد فاصل ا یبلند نم يکه کوتاهه با وجود پالتو نیتوجه به ا

.ا بودکه مال آرش یو رفتم اتاق بغل رونیهمون جور با اون لباس از اتاقم اومدم ب. بستم یم

.ساپورت بده بپوشم منجمد نشم هیآرشا  -

:با اخم از رو تخت بلند شد و گفت آرشا

!یزن یمدل لباسو به هم م وونه،یگم شو د -

.رسم ینم یکنه به مهمون یسوز هوا مرحومم م رونیاز خونه پامو بذارم ب. ارمیدرش م دمیاون جا که رس. زنم ینم -

آرشا نداشتم،  يهم به پالتو يازین گهید. بهتر شده بود. دمشیهمون جا پوش. درآورد یساپورت مشک هیو کشو برام باال انداخت و از ت ییابرو

 یلیچشمم افتاد به گردنم، خ. شالمم انداختم دور گردنم. دکمه هاشو نبستم. دمیبرگشتم تو اتاق خودمو پالتوم رو پوش. خودم خوب بود يپالتو

.نه ایمن امشب بندازم گردنم  دهیم نمیبرم بب. بود فیو ظر کیکه بار دیسف يگردنبند داشت از طال هی. مامان افتادم ادی. بود یالخ

. نایبهش دادم و رفتم تو اتاق مامان ا یلب ریسالم ز هی. رونیاومد ب ییرفتم سمت اتاق مامان که بابا از تو دستشو یو داشتم م رونیاتاق اومدم ب از

.که اخم کرده مید یچشمم م ياز گوشه . مرد داشته باشم نیضور اتوجه رو به ح نیکردم کم تر یسع
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:به من کرد و گفت ینگاه هیمامان . تا اومدم صداش کنم بابا زودتر صداش کرد. مامان تو اتاق بود. تو اتاق رفتم

؟يکارم دار -

.يمونم برگرد یمنتظر م -

.دستم تو هوا خشک شد. دمیبابا رو شن يکه صدا دمیبه موهام کش یدست. کردمنگاه  افمیو ق پیو به ت ستادمیا نهیآ يرفتم جلو. رونیب رفت

کنه؟ اومده که بمونه؟ یکار م یجا چ نیدختر ا نیا -بابا

.رهیبگ يزیچ هینه اومد از آرشا  -مامان

کنن  یکه فکر م نیبره؟ هم هیدر و همسا يخواد آبرومونو جلو یمن بذاره؟ م يسر و شکل پاشو تو خونه  نیمگه من نگفتم حق نداره با ا -

.جا نیا ادیب لیشکل و شما نیبا ا ستیالزم ن گهید ه،یدخترمون از خونه فرار کرده کاف

".من براشون افت داشت لیشکل و شما". زدم یپوزخند عصب هی. بستم چشمامو

:اق خودم گفتمرفتم سمت ات یو همون جور که م رونیاز اتاق اومدم ب. شدم میگردنبند و گردن خال الیخ یب

.مردمان آبرومند رو نبره نیا يآبرو ـنمیوالد يتو خونه  شترمیکه حضور ب رمیجا م نیاالن از ا نینگران نباشد هم -

.بندم یدختر ببند فکتو، وگرنه خودم م -بابا

:برگشتم سمتش و گفتم یعصب

 ادشونیاصال  دیکه شا يدر مورد دختر ننیکه بش کارنیمردم ب دیکن یواقعا فکر م. تونهیزیکه کار کردن من باعث آبرور ینه تا وقت. بندم ینم -

نگن؟ یچیخونه رو از جا کندن ه يجور واجور شما که پاشنه  يدر مورد طلبکارا ینه حرف بزنن، ول اینباشه وجود داره 

 نیتحمل ا. رفتم یجا م نیداشتم و از ا یمبر فمویک دیبا. برگشتم رفتم تو اتاق. نکردم یکرد توجه یم نیکه توه ادشیزدم و به فر يپوزخند

 یآهنگ ساز دهن يکردم با زمزمه  یم یکه من سع ییحرفا. زد یناجور م يداد و حرفا یجور فحش م نیهم. هم سخت بود قهیدق هی يمرد برا

داد از پشت  یهمون جور که فحش م و واریرفتم سمت تخت که بابا با لگد زد به در اتاق و کوبوندش به د یداشتم م. با دهنم نشنومشون اریکوه

.اش کوبوند تو دهنم گهیتو همون حالت با دست د. که پرت شدم عقب دمیکش نیچنگ انداخت به موهام و همچ

دارم  یوقت ای یجور حرف بزن نیباهام ا ياجازه ندار. من پدرتم، بزرگ ترت. یستیحرفا ن نیقد ا. دختر یزن یگنده تر از دهنت م يحرفا -

.يو بر یکنم راهتو بکش یحبت مباهات ص

کتکا  نیا. دمیشن یخواست ولم کنه رو م یمامان که ازش م يآرشا و دادا غیج يصدا. انگشتاشو از تو موهام باز کنم يکردم گره  یدستام سع با

.که در حال انفجار بودم يکرد تا حد یم میفقط عصبان ومد،یدردمم نم گهید یشده بود که حت يانقدر برام عاد

:حالت کلنجار با موهام و دستش گفتم در

.یکه فکر کنم پدرم ينکرد يبرام پدر -

. جمع شده ام هم باز و شل افتاد دورم يدستاش آزاد شد و موها نیشد و از ب دهیچنان با لگد کوبوند پشتم که پرت شدم جلو و موهام کش آن

با . دیچیبود که مثل مار تو خونم پ یو خشم تیاما بدتر از اون عصبان ،دیکش یم ریکمرم ت. نفسم بند اومده بود. خودمم پرت شدم رو تخت

نرفته بود  نیبابا اما انگار سوزشش از حرفام از ب. زدم یاز حرص نفس نفس م. کمرم رو تخت بود و روم به سمت در. دمیچرخ تختحرص رو 
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خودش و پدر بودنش و احترامش و همه و همه رو  يده و برترجمله حرفمو ب کیجواب  یدر پ یو ضربات پ زیخ هیکه هجوم آورد سمتم که با 

.رهیبا زور ازم بگ

لحظه پاهامو از زانو خم کردم تو شکمم  هیو جنون و تو  یوونگیهمه و همه جمع شدن و شدن د ،یزشت و ناحق، نا عدالت يدرد، حرفا ت،یعصبان

تخت و در اتاق و که سه  نیب ياش که پرت شد عقب و فاصله  نهیوندم تو سپاهامو کوب یشد با چنان قدرت کمیبرداشت سمتم و نزد زیخ یو وقت

.کنار در واریشد تو د دهیکرد و کوب یشد و ط یم يمترچهار 

و دست راستشو تو دستش  دیچیاز درد به خودش پ. نیشد و با آرنج خورد زم نیبابا پهن زم. از سر راهش کنار رفتن غیج هیو مامان با  آرشا

بود که  یینایرفت و نفر یشوهرش م يحال قربون صدقه  نیدر ع. شده یچ نهیمامان خم شد روش تا بب. موند بهش رهیبهت زده خ آرشا. گرفت

.کرد ینثار وجود ناپاك من م

برداشتم و  فمویاز جام بلند شدم ک. دونست یکه خودشو پدرم م يسر مرد. سرش آورده ییچه بال نهیاون همه خشم و ک نمیاما نموندم تا بب من،

. تونستم منتظر آسانسور بمونم یبودم و نم یعصب. نییپا دمییتو دستم گرفتم و از پله دو امویکتون. تند از کنارشون رد شدم و رفتم سمت در

.رونیخودمو از خونه پرت کردم ب. بغض هم کرده بودم یناراحت نیدر ع ،یعصب. شالمو انداختم رو سرم لهو

بار با آرامش تو خونه  هیبار، فقط  هیتونم  یچرا نم فته؟یب دیاتفاق با نیذارم ا یخونه م نی؟ چرا هر بار که پامو تو امن شهیچرا؟ چرا ؟ چرا هم"

"؟یکن یکار رو م نیچرا با من ا ایامنم باشه بمونم؟ خدا يجا دیکه با يا

شده  سیخ ومد،یبارون م. رمیکجا دارم م ایکنم  یارم مکار د یدونستم چ ینم. براشون نداشتم یجواب چیکه ه ییچراها. سرم پر چراها بود تو

بلوار رو به روم رو، نه تردد  يبه نسبت پهنو، نه نور کم چراغا يکوچه  یکینه تار. دمیفهم ینم یچیاما من ه خت،یر یآب از سر و روم م. بودم

بابا  کلیمرد گنده با قد و ه هیبود که بتونم  دیچثه بع نیبا ا از من. پرت شدن بابا بود يلحظه  م،یدیفهم یو م دمید یکه م يزیرو، تنها چ نایماش

تو  الو شش س ستیب نیبود که تو تموم ا يا نهیکه اون ضربه رو زد خشم و بغض و ک یاون. پرت کنم، اما تو اون لحظه من نبودم يجور نیرو ا

.النه رو سر و تنم فرود اومده بودبود که بارها و بارها ناعاد یکتکا و ضربات يفشار همه . وجودم جمع شده بود

 یبه کجا؟ نم. رفتم یبارون م ریتلو تلو خرون ز. دمیکش یبد نفس م. خورد یچونم با بغض تکون م. دمیلرز یبود، منجمد شده بودم، م سردم

.تونم خودم باشم یو ممحل، به هر جا که بتونم نفس بکشم، که بفهمم آدمم  نیا ریخونه، غ نیا ریکوچه، غ نیا ریبه هر کجا غ. دونم

لنگه از  هی. بودم ستادهیبهت زده ا. قدم عقب گرد کنم هیباعث شد که  نیماش هیرد شم، بوق ممتد، نور چراغ  ابونیتوجه خواستم از خ یب

 رهیگرفتم تو بغلم و خو زانوهامو  نیرو زانو نشستم رو زم. از دستم افتاد میکیدوال شدم که برش دارم اون . شدم بهش رهیمات خ. افتاد امیکتون

منو از هر  يمنو، پا دیکه با ییکفشا. بودن، اما االن افتاده بودن یبودن، همراه راهم م یتو پام م دیکه با ییکفشا. که افتاده بودن ییبه کفشا شدم

 نیعخوردم و در  یرتشونو مکه من حس. که من نداشتم یهر آدم یمهم زندگ يمثل دو تا وزنه . کردن، اما االن افتاده بودن یحفظ م يگزند

.شکونده بودم ویکیامشبم که رسما زده بودم . داشتن من نداشتم

شدن و رو صورتم رد گذاشتن  یبارون قاط ياومدن و رو گونه هام با دونه ها رونیاشک از چشمام ب يافتاده قطره ها يبه کفشا رهیجور خ همون

 یشب لعنت نیا. دووم نداره زیچ چیه. فتهیو م رهیو م شهیرد م زیهمه چ ره،یم زیبفهمم همه چسر خوردن و افتادن تا . و از رو چونه ام سر خوردن

.شکنه یتونستم کنترلش کنم، م ینم گهیبغض که د نیبغض، ا نیو ا شهیهم تموم م
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شده  رهیبود و خ ستادهیبارون ا ریکه مثل من ز یبه آدم. برگشتم و به باال سرم نگاه کردم. رو شونه ام نشست یبه کفشا بودم که دست رهیخ هنوز

.خم شد و دستاشو گرفت به بازوهام و از جام بلندم کرد. بود بهم

؟یجا چرا نشست نیبارون؟ ا نیا ریز ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا -

. مید یا االن تو چشماش مکه واقع يزیچ ،ینگران. کرد ینگام م یبود و با تعجب و نگران ستادهیکه جلوم ا ياریشدم به کوه رهیخ. گردوند برم

پر بغض سرمو جلو بردم و آروم . موقع کتک خوردنام لمسش نکردم. تو حرفاش حس نکردم دم،یبابام ند يوقت تو چشما چیه دیکه شا يزیچ

 تمیو هدادستشو انداخت پشتم . نگفت يزیبهت زده بود، اما چ. ختمیآروم آروم اشک ر. یکس یاز ب دمیترک یداشتم م. اش نهیگذاشتم رو س

.کرد

.آروم باش. يلرز یم يدار نیتو ماش میبر ایب. ستین يزیچ - اریکوه

باز کرد نشوندم رو  نویدر ماش. کنارمه یخواست حس کنم کس یبه شدت دلم م. اش نهیداده بودم به س هیسرمو تک. نیسمت ماش میهم رفت با

دوست و  نیشده بودم به ا رهیدر تمام مدت خ. من نشست و آروم پام کردبرداشت و اومد کنار در سمت  نیبرگشت و کفشامو از رو زم. یصندل

.تر بود یمیبرام صم يلحظه از هر خانواده ا نیبود، اما االن تو ا بهیغر یلیخ دیشا هک يا هیهمسا

. بود سمیخ يپالتو میشیگرما ي لهیبود و تنها وس سیخ کلمیهمه ه. لرزم گرفته بود. جاش بلند شد در رو بست و رفت نشست پشت فرمون از

لبخند  هیبدون حرف، بدون کالم، فقط . به لرز بدنم انداخت، برگشت سمت عقب و پالتوشو برداشت و مثل پتو انداخت روم ینگاه اریکوه

.زد که بدونم هست، کنارمه مبخش به نانیاطم

. آروم حرکت کرد. رد و درجه اش رو گذاشت تا تهرو روشن ک يبخار. ضبط هم بلند شد يروشن کرد و همزمان با روشن شدنش صدا نویماش

آهنگ تو گوشم فرو . پالتو مچاله شدم ریز. اشک رو گونه هام سر خورد. شدم رهیخ رونیبه ب یدادم به صندل هیسرمو تک. حرف، بدون کالم یب

.کالم یحرف، ب یب. نوازشگربود آروم و  اریکوه. دستم ينشست رو یدست. فشردم یپالتو رو تو مشتم م يگوشه  اریاخت یب. رفت

.خواستم تنها باشم یخواستم، االن نم یانتهاش خونه بود، اما نم دیکه شا يریبه جاده تو مس رهیخ

:گفتم آروم

دوستم؟ يخونه  يمنو ببر شهیم -

کالم، در آرامش، با  یرف، بح یرفت ب شیپ. اوردیحال زارمو به روم ن. نکرد ينزد، کنجکاو یحرف د،ینپرس يزیچ. آدرسو گفتم. تکون داد سر

 قهیچند دق يآرومم کنه و خالص از صحنه ها یقیشد تا موس یکه پخش م یشدم و گوش دادم به آهنگ رهیخ ابونیبه بارون و خ. دستش یگرم

.شیپ ي

باره یبارون م کهیچ کهیتن سردم چ يرو

عاشق دوباره شمیکه با تو دارم م يانگار

منبه تو دارم عشق  یحس خوب چقدر

آخه دوست دارم ستیخوام دست خودم ن یتو رو م اگه



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 152

و ببوسمت رمیبغلم بگ يبارون تو ریخواد آروم تو رو ز یم دلم

ببندم حلقه کنم دستامو دور تنت چشامو

ببندم حلقه کنم دستامو دور تنت چشامو

کنم به بودن کنارت یدارم عادت م یلیخ

خوامت یکه امشب من از ته دلم م یدون یم

ها با تو تموم شه هیذارم عشقم ثان ینم

تونه باشه یمثل تو م یکس ایدن يتو کجا

و ببوسمت رمیبغلم بگ يبارون تو ریخواد آروم تو رو ز یم دلم

ببندم حلقه کنم دستامو دور تنت چشامو

ببندم حلقه کنم دستامو دور تنت چشامو

)ینعلیناصر ز يبارون با صدا ریز(

آروم چشمامو . کم بعد صدام کرد هی. فکر کردم تا روحمو آروم کنم. دستم فکر کردم يرو ارینوازش انگشت کوهبستم و به آهنگ و  چشمامو

.اشکام رو گونه هام خشک شده بودن. باز کردم و سرمو برگردوندم

:زد و گفت يلبخند

.میدیرس -

. شم ادهیگرفتم که پ فمویپالتوشو از رو تنم برداشتم و ک یلب ریتشکر ز هیتکون دادم و با  يسر. میبود دهیخودشه رس. نگاه کردم رونیب به

.و نگاش کردم اریبرگشتم سمت کوه. شد دهیام کش گهیدستمو گرفتم به در که بازش کنم، دست د

.فقط صدام کن. رسونم یمطمئن باش خودمو م. بدون تعارف خبرم کن یداشت اجیکه بهم احت یهر وقت و هر ساعت - اریکوه

براش تکون دادم و زنگ خونه رو  یدست. شدم ادهیپ. نشن و نبارن لیاشکامو گرفتم که س يبه زور جلو. تکون دادم يزدم و سر یپر بغض لبخند

.زدم

!ن؟یآرش -

؟یکن یدر رو باز م. میسالم مر -

.باال ایب زم،یآره عز -

از . دمیدر صورتمو د ي شهیتو ش. ه شدم حرکت کرد و رفتمطمئن شد وارد خون یوقت اریکوه. برگشتم در رو بستم. رو باز کرد و وارد شدم در

.کردم و رفتم باال زیشالم چشمامو تم يبا گوشه . شده بود اهیس یچشمم کم يبود و پا سیبارون و اشک خ

سوال آغوششو برام  بدون دیحال زارم و صورت نابود و غم زده ام رو که د. و مشکوك زد ریلبخند غافلگ هی دنمیبا د. در منتظرم بود يجلو میمر

.کردم با نفسام آرامش وجودشو ببلعم یتو بغلش و سع دمیخز. باز کرد
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:و گفت دیبه کمرم کش یدست

.دختر يلرز یم يدار. شده سیچقدر خ نیبب. ایتو گلم، ب ایب. ياومد يشده؟ خوشحالم کرد یچ زمیعز -

 میمر. تو اتاقش میکردم و رفت کیبا مامان باباش سالم عل يسرسر. ستین رید یلیکردم که خ یخدا رو شکر م. درآوردم و رفتم تو کفشامو

.و خشک زیدست لباس تم هیحوله آورد و  هیبرام  عیسر

.يخور یسرما م یبمون نایلباساتو عوض کن، با ا -

در تمام مدت نه . رو شونه هام پتو آورد انداخت هی. گرم شدم یداغ آورد که با خوردنش کم ییچا وانیل هیبرام . کرد لباسامو عوض کنم کمکم

امن رو برام  طیو اونم در آرامش مح اوردمیپناه م میحالم زار بود به مر یوقت شهیهم. بود نیهم شهیهم. دیپرس یسوال میزدم و نه مر یمن حرف

و آرامشو به دست  تیاون امن يجا تا حدود نیکه برسم ا نیقبل از ا اریآروم گرفتم خودم لب باز کنم و به لطف کوه یکرد تا وقت یم جادیا

.آورده بودم

. زدم گفتم کهیکه به مرت يکه بعد از ضربه ا ینیریاز حس ش تیو گفتم و در نها ختمیاشک ر. بغض کردم و گفتم. لب باز کردم و گفتم آروم

:وار زدم و گفتم وونهیلبخند د هیاشک و ناله  نیب

 ییدرصد از ضربه ها هی دمید یوقت. خنک شد، روحم تازه شد گرمیکشه ج یدرد م دمید یپهن شده، وقت نیرو زم دمید یوقت. خوب بود یلیخ -

.که بهم زده رو جبران کردم آرامش گرفتم

.بود بیدست خودم نبود، تعادل نداشتم، حالم عج ارمیاخت. ختمیبغض کردم و اشک ر زمیجنون آم يلبخند ها وسط

داد  یاجازه م. داد یوقت نظر نم چیه. کرد یوقت قضاوت نم چیه. غل کرد و نوازشم کردآروم سرمو ب. تو سکوت به حرفام گوش داد میمر

.داشتم ازیحضور گرم ن نیداد و من واقعا به ا یفقط آرامش م. برسم جهیبه نت المیخودم با حرفام و تحل

.و هر بار گفتم خوبم دیداد و حالمو پرس امیدو بار بهم پ اریکوه

.خوابم برد یک دمیکه نفهم نیکردم تا ا یروح هیزدم و خودمو تخلحرف  میتو بغل مر انقدر

 ****

 ".شد ریکارم د يوا". لحظه زمان و مکانو فراموش کردم کی يصبح شد؟ برا یخدا ک يوا. چشمامو باز کردم دیکه به صورتم تاب دیخورش نور

اداره  دیبا گهیدو ساعت د. منتها فرصت فکر کردن نداشتم. اومد ادمی زیکه توش بودم نگاه کردم همه چ یبه اتاق یوقت. تند از جام بلند شدم

.لباسم نداشتم یهنوز حت وبودم 

در باز شد . و خشک بودن زیباهاشون رفته بودم خونه سالم و تم روزیکه د ییبود، اما خدا رو شکر لباسا سیپالتوم خ. دمیچیپ یدور خودم م جیگ

.به دست وارد شد ینیس میو مر

؟يشد داریب. ریبخصبح  -

:سرمو خاروندم و گفتم جیگ

.شده رمیبرم د دیبا. دارمیآره ب -
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.میدیخودمو پوش يرو در آوردم و لباسا میمر يتند لباسا. گذاشت زیم يرو رو ینیس

.صبحونه بخور ایبرو صورتتو بشور ب -میمر

کنم برم خونه و لباسامو عوض کنم؟ یت مفرص یعنی. کردم میمر يبه مامان و بابا یسر راه سالم. ییسمت دستشو رفتم

 یبا سر به مبل تختخواب. که درست کرده بود و گرفت سمتم يلقمه ا. در حال لقمه گرفتن بود میمر. و رومو شستم و برگشتم تو اتاق دست

:اشاره کرد و گفت

.برو نایامروز با ا. بودن سیخودت خ يلباسا. برات پالتو و شال گذاشتم -

.ماچ محکم کردم هیگرفتم و خوشحال گونه اش رو رو ازش  لقمه

.دادم یزمان از دست م یوگرنه مجبور بودم برگردم خونه و کل ،ينجاتم داد. دختر يتو فرشته ا میمر -

:باال انداخت و گفت يا شونه

.نجات مردم نه،یکارم ا -

چند وقته بدبخت  نیا. گرفتم نیو ماش ابونیرفتم سر خ. رونیم بو تشکر از خونه زد یخداحافظ هیو حاضر شدم و بعد  میصبحونه خورد ییتا دو

 یباهاشون چ دیدونستم با یمونده بود و هنوز نم امیبده. رمیبود و منم مدام مجبور بودم آژانس بگ دهیپوالم ته کش شمیجور نیهم. شده بودم

.کار کنم

مطمئنا . اریکوه چارهیب. و مطمئنش کردم که حالم خوبه دیبازم حالمو پرس .بود اریکوه. زنگ خورد میمنتظر آسانسور بودم که گوش. اداره دمیرس

.انقدر نگران بشه اریداغون بودم که باعث شده بود کوه یلیخ شبید

.کردم و مشغول کارم شدم کایو مل دهیسالم هول به ش هی. نشستم زمیدفتر شدم و پشت م وارد

در تمام طول روز خودمو با کار مشغول کرده . میو مشغول خوردن شد میه ها دور هم نشستبا بچ. آوردن چیناهار زنگ زدم برام ساندو موقع

.ادیب ادمیدوست نداشتم فکر کنم، دوست نداشتم . فکر نکنم شبیبودم که به د

:وسط حرفش و گفت دیپر کایمل هویدر حال حرف زدن بود که  دهیش

خونش؟ میبر نیایامشب م. خواد براش سور بده یم .دهیخوشگل و ناز خر يتوله  هی انیبچه ها شا یراست -

.دادم تنها نباشم یم حیکار بودم و ترج یمن که ب. میبه هم کرد ینگاه هی دهیو ش من

هستن؟ ایک - دهیش

اد؟یبه محسنم بگو ب دهیش. هست ارمیکوه یراست. فقط من و شما ،یک چیه -کایمل

:ابروم و انداختم باال و گفتم. به محسن بلند شد بره زنگ بزنه عیسر. شکفت دهیاز گل ش گل

ته؟یمیصم يجزء پروژه  نمیا -

:زد و گفت یچشمک

.نیهمچ يا -

سگه  نیا يبرا يزیافتاد که چ ادمیتازه  میدیکه رس انیشا يخونه  کینزد. ساکت بودم ریتو مس. میرفت کایمل نیکار هر سه تا با ماش بعد
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.دمینخر

م؟یسگه بخر يبرا يزیرفت چ ادمونی کایمل -

 یسگه رو دوست داشت که گاه نیانقدر ا. که قبال داشت هیسگ گنده مشک ادته؟یاسکار . دهیخر زیم زیچ یخودش کل انیبابا، شا الیخ یب -

 یاسکار و گرم ي زهیشد جلوش در مورد سگ و جا یهفته نم هیکه بدبخت مرد چقدر ناراحت بود تا  نیسر ا یالهــــــ. شد یم میبهش حسود

.کرد یمبغض . رف زدح

.بشه منم غصه بخورم شونیزیچ هیدلبند منم  ياگه گل ها دیخب شا. کردم یدرکش م ییجورا هی

تو  یلیخ کایمل نیدونم هنر خودش نبوده ا یالبته م. بودتش دهیچ قهیبود که با سل يمتر ستیآپارتمان صد و ب هی انیشا يخونه . میدیرس

.در رو باز کرد خوشرو سالم کرد انیشا. میشد ادهیششم پ يو طبقه  میسور شدسوار آسان. کمکش کرده بود دمانیچ

.نیسالم سالم خانما، چه به موقع اومد -

نگاهمون  نیا. کردم دهیدار به ش ینگاه معن هی. ومدیسگ از تو اتاق م هیواق واق  يصدا. میو دست داد میو سالم کرد میوارد شد یکی یکی

ناهار  زیگنده بودن، م یلیبلند، مبالش هم خ یشاس نیماش. گنده هاش رو دوست داشت يزیاز هر چ انیشا نیاراستش . حرف توش بود یلیخ

غذا رو  یتا بتون یکم سرتو خم کن هیبود  یفقط کاف ینبود از دستات استفاده کن ازیو بلند بود که موقع غذا خوردن روش ن بزرگانقدر  شیخور

 نییباال پا اتیبچگ ادیروش به  يداد بر یبزرگ که بلند هم بود و جون م يتخت دو نفره . وان گنده داشت هیگنده بود،  دیسا خچالشی. یببلع

بزرگ بود و چقدر  شمیسگ قبل. بلند یطول يگنده پشت پنجره ها يوکای هیکاکتوس گنده و  هی! تو خونشم بزرگ بودن يهاگل  یحت. يبپر

.دمیترس ینم يزیکه از چ یونم منا. ترسوند یرو م دهیمن و ش شیاهیسگه و س نیا

و  کیکوچ يزهایاز چ انیشا نیکنم ا یداره؟ کال فکر م یبتیچه ه دهیتوله جد نیکه ا مینیو منتظر تا بب میبود دهیوحشت زده به هم چسب االنم

!کاسیمل نیکه دور و برشه هم یمتناسب زیتنها چ. وحشت داره زیر

دو قسمت بود؛ از در که  ییجورا هیخونش . میاریتو هال که لباسامونو درب میرفت کایبا حرکت دست مل رو به اتاق سگه رو صدا کرد و ماها انیشا

داشت و اتاق  سیسمت راست دو تا سرو. يناهار خور زیدست مبل و م هیبا  ،ییرایرو به روت آشپزخونه بود، سمت راست پذ يشد یوارد م

.بود دست مبل پر شده هیکه با  کیکوچ يفضا هیخوابا و 

.کرد نشستم یو ساطع م یمیحرارت مال ششیکه روشن بود و آت يا نهیچرخوندم و بردم کنار شوم مویصندل کیش یلیدرآوردم و خ پالتومو

گنده بودم، اما در کمال تعجب  يایسگ گرگ نیدونه از ا هیهمش دنبال . سمت صدا میشد برگشت کیواق واق کردن سگه که بلند و نزد يصدا

.بچلونمش رمیخواست بگ یانقدر ناز بود که دلم م. که موهاش اومده بود تو چشمش دمیپشمالو د يلوسگ کوچو هی

.کاینگاهمون کرد بعد آروم رفت سمت مل ستادیکم ا هیاول . کمونیو اومد نزد دیدو

خوش گذشت؟ ییبا بابا ؟يچقده تو ناز ؟یخوب زمیسالم عز -

.بامزه بود یلیسگ خ هینوان پدر به ع انیمن بخندم زشته؟ آخه تصور شا االن

:جواب داد و گفت. زنگ خورد دهیش یگوش. نشستم و مشغول ناز کردن سگه شدم کایجام بلند شدم و رفتم کنار مل از

.دیمحسن رس -
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:اومد و گفت رونیاز تو آشپزخونه ب انمیشا

.دیرس ارمیچه به موقع، کوه -

 انیبچه ها وارد شدن و شا. رفت استقبال محسن نیرینخودم که خودش دهیش. باال انید تا بچه ها بدر منتظر مون يجلو. رو زد و در باز شد فونیآ

.میو همه دور هم نشست میکرد کیسالم عل. کرد یمعرف دهیو به محسن و ش اریکوه

در واقع . رو با جمع مچ کنه اریده کوهو خن یو با شوخ ارهیدرب يباز زبانیکرد م یم یسع انمیو شا میبا ساشا سرگرم شده بود کایو مل دهیو ش من

.گهیمزه شده بود د یکم ب هی اشیکه شوخ يبکنه، جور یبیاحساس غر اریخواست کوه ینم

بخواد  یکیبود که  بیعج. زدم که جوابمو با لبخند داد يلبخند هی. نگامو حس کرد، چون برگشت و بهم نگاه کرد ینیسنگ. نگاه کردم اریکوه به

بگم انقدر زور  انیدوست داشتم برم به شا یلیخ. بود و معذب بودن تو خونش نبود یاصوال پسر راحت. بکنه یاحساس راحت اریهبکنه که کو يکار

.کرد جالب بود یاون جور تقال م یوقت دنشید یراحته، ول اریپسر کوه زنن

 یمن که نم. خواد بخوره یم یآورده بود هر ک ساشوالیبا گ يبطر هی انمیشا. به راه بود یدنیبساط نوش میشد یدور هم جمع م یوقت معموال

از جام بلند شدم و رفتم رو . اومده بود نیبا ماش. ذوق کردم یکنه کل یگفت رانندگ یوقت. کنه نخوره بهتره یرانندگ دیگفت با ارمیکوه. خوردم

براش باز کردم و چشمامو تا  شموینگاهم کرد ن تا. برم بچسبم بهش هویبود که  بیکم عج هی. با تعجب برگشت نگام کرد. جفتش نشستم لمب

:کردم و گفتم زیحد ممکن ر

؟یرسون یشب منم م ،یجوون اریکوه -

:با خنده گفت. باال و خندش گرفت دیپر ابروهاش

.بردمت یهم م یگفت ینم -

:باز کردم و گفتم شموین دوباره

؟يریبگ نممیماش يپنچر یتون یم یحاال که انقدر ماه -

:نگاه متفکر بهم کرد و گفت هی. کنم شتریرو ب میکالم و حس عشوه گر ریتند پلک زدم که تاث بار چند

.یبهتره خودت بلد باش. رهیبگ يشه برات پنچر ینم دایپ یکی شهیچون هم ،يریبگ ادیو  یو نگاه کن یستیخودتم با دیبا یول ام،یم -

:مو گفت دمیدستمو بلند کردم و گونه اش رو آروم کش خوشحال

.یپسر که انقده خوب یناز بش -

پلک زدم و پررو . کنن یباال رفته دارن به ما دو تا نگاه م يو ابروها يهمه با لبخند و کنجکاو دمیبرگشتم که بلند شم برم سر جام که د. دیخند

:پررو گفتم

.مونهیهمسا ه؟یچ -

:بدجنس گفت انیشا

؟یکش یلپمو م يجور نیباشم ا تونیمنم همسا -

:هم آرنجشو فرو کرد تو پهلوش و گفت کایشم غره بهش رفتم، از اون ور ملچ هی
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.من حق نداره لپتو بکشه ریغ یک چیه. یکن یتو غلط م -

.میبامزه گفت که باعث شد همه بخند انقدر

نشسته بودم و  نیمن رو زم. دنبه همراه تنقالت آور ییچا دهیو ش کایمل. میبعد شام دور هم نشست. میو شاممونم خورد دمیو خند میگفت خالصه

کنار  انیشا. هم مشغول ناز کردنش شد کایرو مبل و نشست کنارش و مل دیساشا پر. کنارم رو مبل نشست کایمل. ام رو داده بودم به مبل هیتک

 وخیدستش و مثل ش ریز نشسته بودن و محسن چند تا از کوسنا رو جمع کرده بود گذاشته بود نیرو زم نییهم پا دهیبود و محسن و ش اریکوه

.شکوند یم کیچل کیداشت چل یعرب لم داده بود و مشت مشت تخمه برم

.میکن يباز نیایبچه ها ب -انیشا

:در حال تخمه شکوندن گفت محسن

.جور نشسته باشه نیهم م،یاز جامون بلند ش میهست فقط مجبور نش يجان من داداش هر باز -

:و گفتبراش نازك کرد  یپشت چشم هی انیشا

.یتنبل یلیخ گهیمحسن تو د -

:خونسرد گفت یلیخ محسن

.براشون مینذار مجبورمون کنن با شکم پر پشتک بارو بزن. میکن یم لکسیر میتازه دار -

و محسن مجازات شده بود مجبورش  میکرده بود يکه باز يآخر يدفعه . مینبود لبخند بزن انیکه در جر اریکوه ریباعث شد همه غ حرفش

تونست درست پشتک بزنه،  ینم کیکوچ يمثل بچه ها. بود همش يور هیمحسن بس که گاگول بود پشتکاش  نیپشتک بزنه و ا میدکر

.شد و حالش به هم خورد یآخرشم انقدر تقال کرد که دل و روده اش قاط

.کرد فیتعر اریکوه يماجرا رو برا انیشا

مشاعره خوبه؟. میبکن ینشستن يباز هی نیایکنن ب یم یتنبل ایحاال که بعض گمیم -کایمل

م؟یشعر بخون یگیتو م دم،یکجا خواب شبید ستین ادمیبابا من  -محسن

:تند براق شد سمتش و گفت دهیش

؟يخونه بود شبید یمحســــــن تو که گفت -

:تند صاف نشست و گفت محسن

.مثال زدم. از مامانم بپرس یکن یباور نم. خونه بودم شبید زمیآره عز -

.برد یحساب م دهیاز ش یمحسن مثل چ ومدیم خوشم

.میاز شعر ترانه ها هم استفاده کن میتون یم -کایمل

:شکوند و گفت يتخمه ا هی محسن

.خوره که یهم به درد نم یخشک و خال يجور نیهم يباز -

:باال انداخت و گفت ییابرو کایمل
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.باشه ینشستن يباز مجازات شدن ندارم، ينا یگفت یاالن م نیتو که تا هم -

:باال انداخت و گفت يشونه ا محسن

.نباشه یمجازات عمل گم؛یاالنم م -

:با حرص گفت کایمل

؟یچ یعنی نیمثال ا -

 شهیهم دهیکه ش نیبه جبران ا. رو حرص بده کایمل ومدیدونست خوشش م یخورد، محسنم م یاز نصفه حرف زدن محسن حرص م شهیهم کایمل

:به جمع کرد و گفت ینگاه ثیبمحسن خ. چزوندش یم

.رو بده هیباخت خرج سفر بق یچطوره هر ک گمیم -

نگاه کردم که  دهیو ش کایتند برگشتم به مل! میشش نفر میستیدو تا که ن یکی. ادهیز یلیکه خ نیاون وقت؟ ا یچ یعنی نیا. گرد شد چشمام

:کرد و گفت یمن و من هی دهیش. کشمتون یم دیقبول کن یعنی

.ادهیز یلیخ نیاخب  -

با هم، چطوره؟ ونمیخانما با هم، آقا. میش یخب دو گروه م -محسن

:مبل و گفت يجلو دیخوشحال خودشو کش انیشا

.خوبه ولیا -

:نازك کرد و گفت یپشت چشم کایمل

.خوبه؟ پس اگه من باختم پولشو تو حساب کن -

:با لبخند گفت انیشا

.چشم ،یچشم خانم -

شدم که مخالفت کنم  ینم. یاوضاع بد مال نیبگم تو ا یمن بدبخت چ. داد یرو م کایشد، اما اون خرج مل یبا محبت م انیشا ومدیخوشم م انقدر

کم  هیکردم، اما حفظ کردن و جفت و جورشون  یگوش م ادیمن معموال آهنگ ز. میرو ببر يبود که هر جور شده باز نیتنها راهش ا. بود عیضا

.خوند کایشعر اول رو مل. میو شروع کرد يبا موافقت همه باز. کردم یبا تمرکز به شعرا فکر م دیباحال  نیبا ا. بودمشکل 

بله يداره آ يکه آهو جا یکوه کدوم کوه؟ همون کوه میبر ایب -

بله يدام داره آ شیبه پا ادیص بچه

.گهشعر ب "ه"بود که با  انیبعدش نوبت شا. میزد یبا خوندن شعر ماها بشکن م همزمان

عمرا سر کوچه واسه سهینا یلیکه خ یهمون -

قبوله؟ دیگ یم یآسه آسه شما چ رهیم راه

از وسط شعرم قبوله؟ - اریکوه

:زد و گفت یچشمک انیشا
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.شما بگو قبوله -

.شعر خودت گفتم يبرا -

بدبخت . کایسوخت و بعد پنج دور مل دهیش تو دور سوم. میو محسن و بعد من شعر گفت دهیش بیشعرشو خوند و بعد اون به ترت ارمیکوه خالصه

 یچیه يریگ یقرار م تیتو موقع یوقت ییخدا. خوندم یشعر م "ر"با  دیبا. دور ششم بود و نوبت من. شده بودم، خرج سفر افتاده بود تو پاچه ام

:نگاه کردم و گفتم نویکم آسمون و زم هی. ادینم ادتی

شعر کودکانم خوند؟ شهیم -

:تند گفتن ياز تنها عضو مونث مونده تو باز تیحما يبرا کایو مل دهیاما ش د،یبلند خند محسن

.بخون يدوست دار یهر چ -

.باز کردم و خوشحال و سرخوش با بشکن خوندم شموین

بود ییروباه ناقال. بود يجنگل و سبزه زار. بود يبود و روزگار يروز -

.بود انینوبت شا. بودن با شعر من دهیبچه ها پوک نیا یعنی

دل ينشونه ا یب يدل ا يا وونهیدل د -

دل يزمونه نامهربونه ا یدونست یم

:گردنشو تکون داد و گفت طونیش. شد به من رهیلبخند گشاد زد و به تک تکمون نگاه کرد و خ هی اریکوه

لب لب لب تو گل اناره  -

تن تو باغ بهاره  جنس

.ينخند یخودتو کنترل کن یتونست یه نمک ومدیعشوه و چشم و ابرو م نیهمچ! وونـــهید

.اریدور نهم بود و شعر افتاده بود به کوه. شد شتریبرد ب يبرا دمیام. سه تا میحاال مونده بود. سوخت انمیاز هشت دور شا بعد

یآرومه تو به من دل بست یهمه چ - اریکوه

یچقدر خوبه که تو کنارم هست نیا

 يهر کس برا. زمان گرفت کایمل. بشه شتریمحسن بلند شد صاف نشست تو جاش که تمرکزش ب. حساس شده بود يباز. محسن بود نوبت

.سوزه یوقت داشت، زمان که تموم بشه طرف م قهیخوندن شعرش سه دق

.شمرد مویتا کایمل. کرد یم "ي" "ي" ینشسته و متفکر ه محسن

.یپنج چهار سه دو، تموم شد باخت -کایمل

.زد به پاش یمشت هی یحرص محسن

.بگو "ي"از . نوبت توئه نیآرش -کایمل

.زدم از قبل خودم و آماده کرده بودم لبخند

وارهید هی وارهید هی وارهید هی -
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نداره یچیکه پشتش ه وارهید هی

ابرون هیس دنیو پوش واریکه د تو

رونیاز توشون ب دیخورش گهید ادینم

:و گفتم اریانگشت اشاره کردم به کوه با

.هبد "ن"از  -

نرو ،ياریدوم ب یتون ینرو، تو هم مثل من نم -

نرو ،ياریهم مثل من تو غصه کم م تو

نرو نرو،

:بدون مکث گفتم. شد و منتظر موند رهیچشمام خ تو

وقتشه وقتشه رفتن وقتشه -

از تو گذشتن وقتشه وقتشه

تولد دوباره نیست مهلت

من وقتشه يدوباره  مردن

.ملبخند کج زدم و منتظر شد هی

نکن هیگر گریباز یه -

میهممون مثل هم ما

میش یکه از خواب پا م صبا

میزن یبه صورت م نقاب

 یگوش م شهیگوگوش رو دوست داشتم و هم يآهنگا. شد ازشون استفاده کرد یاز شعرها رو قبال خونده بودن، نم یلیبگم؟ خ یچ میاز م م؟یم

.زدم و خوندم يلبخند هی. سال سوم دانشگاه افتادم ادی. میدوره از زندگ هین به شد یکردم، با هر کدومشون خاطره داشتم و مربوط م

رسیم یما به هم نم -

خورشیدیم و ماه مثل

تو خاك بهشنوت تن

من پر از گناه تن

:گفت یم زیر زیبود و ر دهیچیجفت دستاشو تو هم پ دهیش. زد یحرف نم یچکیحساس شده بود که ه يباز انقدر

"ه  "، "ه" -

:شد به دستش و گفت رهیو خ نییسرشو انداخت پا اریکوه

کنن یهمه که مث تو منو اشباع نم -
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کنن یکه مث تو با من خوب تا نم همه

کنن یاز ته دل از اون بوسا نم منو

کنن یزود جا نم نقدریدلم ا يخودشونو تو یبرم از هر کس و ناکس یاون روزا که م ای

.جواب دادم منم

یه صبح نازنینه يانفسام در هو -

طبیعت دلنشینه يتنها صدا برام

خوام دور از هیاهو دیگه تنها بمونم می

خوام این جا براي دل خودم بخونم می

:شد به من و گفت رهیسرشو بلند کرد و خ اریکوه

ما باید اسیر بمونیم -

هستیم تا اسیریم زنده

ما رهایی مرگه واسه

رها بشیم می میریم تا

م؟یهم مونده که نگفته باش يزیچ گهید. بگو "م"از  نیآرش -محسن

.با قر دادن سر و ابرو انداختن شروع کردم به خوندن تند

من و تو با همیم، اما دالمون خیلی دوره -

بین ما دیوار صد رنگ غروره همیشه

هیچ کدوم حرفی که بازم تازه باشه نداریم

خنده هامون خیلی وقته سوت وکوره چراغ

:شحال زد رو شونه ام و گفتخو کایمل

.برو يجور نیدمت گرم، هم ولیا -

 اریتعجب کردم آخه کوه. گرفت میتا کایمل. بود يا گهید ينگاش به من بود، اما فکرش انگار جا. و منتظر موندم اریزل زدم به کوه رهیخ رهیخ

:بازوشو تکون داد و گفت انیشا. ومدیبه نظر در حال فکر کردنم نم یحت

!رو دستمونا فتهیخرج م یکل میکم فکر کن، بباز هیپسر  -

.شمارش معکوس رو شروع کرد کایمل. گفت ینم يزیو حرص خوردن محسن فقط زل زده بود به منو چ انیتوجه به حرف شا یب اریکوه اما

.ولیتموم شد، ا. کیپنج چهار سه دو  -

چپ  انمیرفت و شا یچشم غره م نایا دهیمحسن به ش. خنده نگاشون کردم با. هوا دنیمتر پر هیهر دو  دهیگفتنش خودش و ش کیبا  همزمان

.کرد ینگاه م اریچپ به کوه
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مگه  نیخب پول ندار. تر بودن چارهیاز من بدبخت ب نایانگار ا. کردن یم يزدن به بر و بازوم و اظهار خوشنود یم یاومدن دورم و ه دخترا

.بود دهیشعرام ته کش. میبود تو هپروت که بدبخت شده بودنرفته  اریاگه کوه ن؟یبند یشرط م نیمرض دار

حس  نیواقعا با ا. اوردنیپسرا که با حرفاشون لجشونو درم يخوندنشون برا يدخترا و کر يشدم به خوشنود رهیخوشحال و با لبخند خ من

.کرده بود رییام به کل تغ هیشده بود و روح ادیز نمیآدرنال یمسابقه کل نیو ا يروزیپ

. شیک میقرار شد بر کایو مل دهیبچه ها که با نظر ش نیرو دست ا میبذار يشتریکه خرج ب میکجا بر میگرفت میو تصم مینشست یساعت کی هی

.داشت، هم ما سه تا تیمامور اریهم کوه. من نا به سامان بود بیماه هم اوضاع ج نیمنتها ماه بعد چون ا

.میشد یهم با محسن راه دهیو ش اریو من با کوه میکرد یبچه ها خداحافظبا . موند یشب م کایمل. وقت رفتن بود گهید

شده بود، تو خودش  بیعج ییجورا هی يبعد باز اریکال حال کوه. میگوش کرد میمال کیفقط تو سکوت به موز. نگفت یچیه اریکوه ریمس تو

.کرد یبود و فکر م

:برگردم ازش تشکر کنم که گفتخواستم . پارك کرد نویماش اریکوه. میدیدر خونه رس يجلو

.امیمنم باهات م -

.خودت بخواب يبرو خونه  ؟ینصفه شب ادیخواست ب یکجا م. باال دیپر ابروهام

:با لبخند گفت دید افمویکه ق اریکوه

.رمیبگ نتویماش يپنچر امیخوام ب یم وونهید -

.جونم بچم خوش قوله، با معرفت يا. افتاد میدو زار تازه

.بود ضیتعو يهم برا لهیچرخ زاپاس تو صندوق بود و وس. نگیتو پارک میدر رو باز کردم و رفت دم،یش ادهیپ ییکردم و دو تا باز شموین

 الیخ یهم سخته، هم سرده ب دمیاما د رم،یبگ ادی دیکم نگاه کردم که شا هی. پالتوشو در آورد داد دست من و خودش دست به کار شد اریکوه

مشغوله آروم پالتوشو  دمید یتا بازشون کنه کردم و وقت چوندیپ یچرخو م يچایکه رو کارش تمرکز کرده بود و پ اریوهبه ک ینگاه هی. شدم

.بهتر شد گرم شدم یآخ. آوردم رونیب ناشیانداختم دور خودمو دستامو از تو آست

سفت کرد و قالپاقو گذاشت تو جاش  چویپ. ردمک یمنم تو سکوت نگاش م. بود چیپ نیچرخا رو عوض کرد و در حال سفت کردن آخر اریکوه

:گفت هویبه چرخ  رهیبه چرخ کرد و تو همون حالت خ ینگاه هیقالپاقم که محکم شد نشسته . تا محکمش کنه

هجرت سرابی بود و بس خوابی که تعبیري نداشت -

کس که روزي یار بود این جا مرا تنها گذاشت هر

 یگرفتم و م یم یبه شوخ زویهمه چ يدر حالت عاد. بود نییسرش پا. ستادیمال پاك کرد و بلند شد ادستشو با دست. شدم بهش رهیخ متعجب

اومده باشه،  ادشیتازه  ایفراموش کرده باشه  ومدیخوندش اصال به نظر نم اریکه کوه يجور نیاما ا ،یگفت یم يتو باز دیاومد با ادتی ریگفتم د

!که بخونه بود منتها نخواست ادشیاز اولشم  رانگا

:تعجب گفتم با

!؟يچرا نخوند! بود؟ ادتیتو، تو  -
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.بلند کرد و بهم نگاه کرد سرشو

.يروزیپ هیو  جانیه هیبه  ،يدار ازیبرد ن نیفکر کردم تو به ا -

...هم حال داد، اما  یلیباحال بود و خ یلیخ شیباز یسفر و از طرف يبردم، چون پول نداشتم برا یحتما م دیدرسته که من با. دمینفهم منظورشو

.کرد و سرشو بلند کرد، آروم شروع کرد يکم با دستاش باز هی. نییو سرشو انداخت پا نیداد به ماش هیتک

لجباز  یلیخ. کردم تشیاذ یلیمن خ. بابام دوستش داره، چون محترمه، مهربونه و صبور، واقعا صبوره. اسیمامان دن نیجون، مامانم، بهتر يزر -

.گفت ینم یچیشد، اما ه یم یشد، عاص یاز دستم زله م. طونیبودم و ش

:نقطه و گفت هیشد به  رهیخ

.يدید روزیکه د یخانم. اون و همت خودم بود يبه خاطر محبتا دمیرس ییجا هیاگه االن به . من عاشقشم -

:پوزخند گفت با

.پدرم عاشقش بود. آورد ایمنو به دن مه،یکیولوژیمادر ب... مادر  -

:بغض گفت پر

...  یتفاوت فرهنگ یول -

:نفس بلند گفت هیتکون داد و با  يسر

.به هر حال -

.قسمتش رد بشه نیاز ا عیخواست سر یم انگار

رفت اون ساز  یم شهیهم يکه داشت برا يروز. بچه داره، بدون فکر به من، پدرمو ترك کرد هیکه  نیسه سالم بود بدون توجه به ا یوقت -

.محو از رفتنشه يخاطره  هیو  یمیقد یساز دهن هیکه ازش دارم،  يزیتنها چ. دبهم دا ویدهن

.بود يکردن خاطرات بد یدر حال تداع. شد رهیو به دستاش خ نییسرشو انداخت پا. شد ساکت

خودش  يانصافا مثل بچه . رزن جوون و خانم و خانواده دا هی. که مادر باال سرم باشه نیا يبرا. جون ازدواج کرد يپدرم به خاطر من با زر -

.بزرگم کرد

.خشک شده اش و با زبون تر کرد و ادامه داد يلبا. دیبه صورتش کش یدست. سرشو تکون داد یعصب

ها اون  نهیهز. کردم یم یبندر زندگ لیاوا. شرکت کار گرفتم نیهم يزبان تو يبا رشته . بود ادیخوب بود، همتم ز یلیهوشم خ. زبان خوندم -

 ياز مادرم خبر. دمیآپارتمانو خر نیا. گرفتم تهران یانتقال. بعد پنج سال تونستم دو تا خونه بخرم. پس انداز کرد شهیه، راحت تر مجا کمتر

.اومدم تهران یوقت. شیتا سه سال پ نداشتم

.تکون داد يسر کالفه

.کرد دامیپ یدونم از کجا، ول ینم -

مسخ شده و متأثر تو . خواست بگه یبراش سخت بود، اما م. کرد که حرف بزنه یداشت تقال م. ادانگشتاش فشار د نیهاش رو ب قهیشق. کرد اخم

.آب دهنشو قورت داد و ادامه داد. شده بودم بهش رهیبودم و خ ستادهیجام ا
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:گفتم یه شوخب. بودم دهیازش ند یعکس چیمن ه. باورم نشد. پوزخند زدم هیگفت مادرتم فقط  یوقت. اول اومد شرکت، نشناختمش -

.يجون ندار يبه زر یشباهت -

.دو ساله ارهیکوه. عکس از خودش و من نشونم داد هیکردم اشتباه گرفته، اما  فکر

.شد شتریب اخمش

. نمشیخواستم بب ینم. از اون جا رفتم عیسر یلیخ ادمهیبهش گفتم، فقط  یچ ستین ادمی. شدم یعصبان. که ولم کرده بود یخودش بود، زن -

 هویو شش سال چرا  ستیکه بفهمم بعد ب نیا يگفت مادرمه، برا یکه م یکس دنید يکنجکاو بودم، نه برا يراستشو بخوا. اون اومد خونه بعد

.نمشیبه خاطر اون حاضر شدم بب. جون اومد و باهام حرف زد يتا زر دمشیشده؟ اونقدر ند قلنبهحس مادرش 

:تکون داد و گفت يسر. زد يپوزخند

.داشت يادیبرام نکرده انتظار ز يکه کار يمادر. مادر باهاش رفتار کنم هیخواست مثل  یاومده بود و ازم م یینم با چه رودو ینم -

:هاش رو فشار داد و گفت قهیدوباره شق. به دندون گرفت لبشو

و بهش  دیکه با یهست، اما حس میکیولوژیدر بما. باهاش رفتار کنم یمادر واقع هیتونم مثل  یوقت نم چیاما ه نمش،یب یبار م هیهر چند وقت  -

.بهش ندارم يازین گهیاالن د. جون جاشو پر کرد يکرد نبود، زر یم يبرام مادر دیاون موقع که با. ندارم

:برداشت و بهم نگاه کرد و گفت نیاش رو از ماش هیو تک دیکش قینفس عم هی

. کم نشستم هیبه خاطر اون رفتم تو خونه و . دوستش دارم. دختر داره، خواهرمه هیاز شوهر دومش . رفته بودم برسونمش خونه اش شبمید -

.با اون حال خرابت. دمیکه تو رو د... گشتم که  یداشتم برم

و به زبون  يادآوریبودم منظورش از  دهیتازه فهم. رفت ینگاهش تا عمق وجودم م يزیت. کرد یصاف تو چشمام نگاه م. شد، زل زد بهم ساکت

کم . حق داشت بدونه. بود نیانصاف هم هم. که بگم و سبک بشم. کنم یکه منم خودمو خال. بود یهمه خاطرات سخت و درد و دل چ نیا آوردن

.دوست هیبدون توقع جبران، بدون چشم داشت مثل . بود دهیحساس به دادم نرس يو تو لحظه ها بودکمکم نکرده 

از خونه  ياومده و آرشا رونیمنِ از خونه ب. کنه یم یخودش زندگ يکه هر کس برا ينواده اگفتم از خا. لب باز کردم و گفتم نمیهم يبرا

 یو م یکن یکه پروارشون م ییمثل گوسفندا. کنن یپز دادن نگاه م يبرا يا لهیکه عاشق همن و به بچه ها به عنوان وس يپدر و مادر. يفرار

رفتار باب . میما هم حکم همون گوسفندا رو داشت. یکن یم شونیج برن با چوب هکه راهو ک نیبه محض ا. يدیم ششونینما هیبق يبرا يبر

که کارم به  ییتا جا ختمیر یرو تو خودم م زیهمه چ شهیمن هم. منتها وضع من بدتر بود. شد یم بمونیهمون چوب نص میکرد یکه نم لشونیم

آرشا مهربون . کرد یکار خودشو م يو خودسر غیبا داد و ج. ور بگنذاشت بهش ز یاما آرشا نم د،یدکتر روانکاو و مشاوره و قرض خواب رس

من تو خونه  یهر چ. رهیتونست جلوشو بگ ینم یکس. کرد یآرشا کار خودشو م. دوست داشت شتریالبته ناگفته نماند که مامانم اونو ب. بود

اونام از . زد یجار م تشونویثیکرد و ح یم ادیزد، فر یم غیج د،یکش یگفتم، آرشا داد م ینم یچیه کاشونساکت بودم و در برابر رفتارا و کت

.بهش بگن يزیتونستن چ یترسشون نم

در تمام . شهیکه پدرم محسوب م يو دعوا و کتک زدن و از حس لذت بخش لگد زدن به مرد شبیبه د دمیگفتم و گفتم تا رس. گفتم زیهمه چ از

.نگفت یچیو هبه حرفام گوش داد  نهیآروم و دست به س اریمدت کوه
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:بلند کردم و نگاش کردم و ناراحت گفتم سرمو

باشم؟ يبد یلیآدم خ شهیدارم باعث م الیخ یکه به پدرم زدم حس آسودگ يکه من به خاطر ضربه ا نیا -

:و گفت دیبه بازوم کش یشد و دست کیقدم بهم نزد هیزد و  يلبخند

بچه حق  هیموجود  هیپدر و مادر به صرف به وجود آوردن . ياز خودت و حقت دفاع کردتو . آدم بد هیکنه به  ینم لیموضوع تو رو تبد نیا -

.با روح و روان و جسمشونو ندارن يباز

.سبک شده بودم. براش گفتم حسمو بهتر کرده بود زویکه همه چ نیا. حرفاش آرومم کرد. دیلرز یچونه ام م. بغض نگاش کردم پر

.زمزمه کردم. همراه هی یناج هیدوست  هیمثل . و انداختم دور گردنش و بغلش کردمپام بلند شدم و دستام يانگشتا رو

.زیازت ممنونم به خاطر همه چ -

".یرو مرور کن يخاطرات بد يآروم کردن من مجبور شد يکه برا نیبه خاطر ا": دلم گفتم تو

:و گفت دیبه کمرم کش یدست

.به تشکر باشه ازینکردم که ن يکار -

:ابروشو باال انداخت و گفت. دم و بهش لبخند زدم، جوابمو دادجدا ش ازش

.از سرما رمیم یخونه هامون دارم م میحاال بر شهیم -

که شد  نشیسوار ماش. کردم یازش تشکر کردم و باهاش دست دادم و خداحافظ. نشون دادم و پالتوشو از تنم درآوردم و دادم دستش دندونامو

.در رو بستم

****

 ازین. شدم یبودم، اما داشتم خفه م رونیاالن ب نیکه تا هم نیبا ا. زیو پرت کردم رو م دیکفشامو درآوردم و کل. ه رو باز کردم و وارد شدمخون در

کار . نشستم یو رو صندل رونیرفتم ب يزیچ یراست رفتم سمت تراسو در رو باز کردم و بدون روشن کردن المپ هی. تازه داشتم يبه هوا

.دستام نیدادم به زانوهام و مستاصل سرمو گرفتم ب هیآرنجامو تک. دادم یم حیترج ویکیبود، اصوال تار میشگیهم

اما  "هنوز مامان مونده"زد  ادیتو سرم فر یکی. نمونده که ازش کمک بخوام یکس گهیواقعا د... مهلته و من  نیکار کنم؟ فردا آخر یچ ایخدا

که من بعد  نیمن دست بابا شکست؟ اونم بعد ا يکه آرشا بهم گفت همون شب به خاطر ضربه  نینم بعد ااو ان؟یواقعا مامان؟ اونم بعد اون جر

دم؟یلذت از ته قلب خند یخبر با کل نیدن ایشن

ر آخرم و د نمیموعظش بش يکه ممکنه بهم بکنه انتظار داره دو ساعت پا یاونم نباشه مطمئنا در قبال کمک. االن مامان به خونم تشنه س مطمئنا

 نیاز ا دو استقالل، بع ییهمه تنها نیبعد از ا. کار رو نکنم نیاما ا رم،یکنم که واقعا حاضر بودم بم یعذرخواه کهیبه خاطر کار نکرده برم از مرت

هزار تومن  ستیفقط دو یاه لعنت. هزار تومن اعتبارمو از دست بدم ستیخواستم به خاطر دو یاالن نم دنیهمه با چنگ و دندون خودمو باال کش

.کم دارم

اگه فرهود . رمیچه کنم چه کنم دستم بگ يپول کاسه  نیبه خاطر ا يجور نیاالن الزم نبود من ا ياگه تو نبود یعوض يترایم. فرهود افتادم ادی
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 يرو پا التا حا دمیاز اون بر یقتبذاره، اما از و ارمیراحت در اخت یلیبود که بگم انقدر الزم دارم تا خ یکاف. خوردم یو نم یبود من غم پول و بده

.کنم یکنم، به وقتش پس اندازم م یهم نم یکنم، اما خرج چندان پرت یخرج م ادیدرسته من ز. خودم بودم

از پول . محاله ممکنه گهیماه وقت گرفتم د هیازش  شمیبهم وقت بده، اما چون ماه پ گهیحرف بزنم تا دو هفته د يتونستم با احمد یم کاش

آرشا هم  یحت میمر کا،یمل ده،یش. نمونده که ازش کمک نگرفته باشم یکس گهید بایتقر. مجبور شدم يفتن متنفرم، اما به خاطر احمدقرض گر

...اما بازم  کرده،بهم کمک 

.یعوض. خبرم نداشتم یبده نیاز ا یمن حت. اون بود ریبه فرهود بدم، تقص یفحش درست و حساب هیخواست  یم دلم

اومد  ادشیو موقع حساب کردن آقا  میرفته بود دیخر يبا فرهود برا. خونه داده بودم يمبال دیخر يکه االن گرفتارشمو برا یکچ نیا ادمهی

شد که  نیچون صاحب مغازه آشنا بود قرار بر ا. ياعتبار يپوال و چک و کارتا يهمه . بود فیاون ک يتو زمیتو خونه جا گذاشته و همه چ فشویک

اما ظاهرا فرهود  ره،یجور ضمانت باشه که فرهود فرداش با پول بره و چک منو بگ هیبدم بهشون که  خیبدون تار یلغ، ولچک با مب هیمن 

 ران،یبره خارج از ا شهیرو مجبور م یچند ماه هیو  ادیم شیپ یمشکل هیبراش  هویمونه و طرفم چون  یکنه و چک من همون جا م یفراموش م

هنوز پول مبال حساب  گهیزنه و م یماه قبل به من زنگ م هی. فتهیچک و پولش م ادیکه برگشته موقع حساب کتابا  و حاال شهیمچک فراموش  نیا

ازش مهلت گرفتم،  یماه هی. تونم ازش بخوام پولشونو حساب کنه و خودم مجبور به پرداختشونم ینم ستمینشده و از اون جا که االن با فرهود ن

...اما 

و  اریکوه يدر تراس خونه  يصدا رم؟یتونم پول قرض بگ یمامان م ریغ یاز ک گهیکردم د یداشتم فکر م. دمیم کشبه صورت یدست کالفه

.دیرس یخواستم به حرفاش گوش بدم، اما خب صداش م ینم. اومد یصحبتش با گوش يهمزمان با اون صدا

تو  یجون دلم، باشــــــــه هر چ م؟یامشب بکش يخوا یم نمیبب. دارمجـــــونم، اون لباسه رو دوست  يا. امیمنتظرم باش حتما م زم،یآره عز -

آره . دنبالت امیتو حاضر شو من خودم م زمیباشه عز. رمیبگ یمرخص یساعت هیفکر کنم بشه فردا صبح . مونم یتو باشه؟ شبم م يخونه . يبخوا

.خودم یموش موش. برم قربونت

.اون حال خرابم از حرفش خندم گرفته بود تو

.من عاشق قرمزم یدون یتو که م گهیگفتم نه همون قرمزه خوبه د. گهیباشه د - اریکوه

:کم گفت هیساکت شد و بعد  هویحرفاش  وسط

.زمیزنم عز یجون من بهت زنگ م یال -

:با تعجب گفت. دمیقدماشو شن يصدا. قطع کرد ویگوش

!حالت خوبه؟! ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا نیآرش -

 یاالن آرامش م. و چشمامو بستم میصندل یدادم به پشت هیسرمو از رو دستام برداشتم و صاف نشستم، تک. بدم تیوضع رییغشدم ت مجبور

:گفتم یحال یبا ب تیتو همون وضع. دادن نداشتم حیتوض يخواستم و تمرکز حوصله 

.ستین يزیچ. آره خوبم -

شده؟ يزیچ نیآرش -
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.کم کسلم هینه  -

دستمو آروم . رو گونه ام دیچشمم چک يقطره اشک از گوشه  هی. بسته لبمو گاز گرفتم يپر بغض با چشما. کر کردم رفتهف. نگفت يزیچ گهید

 یتا ازش عذرخواه کهیبه مامان رو بندازم و با خفت برم سراغ مرت دیبا. تنها راهش همونه که بهش فکر کردم. باال آوردم و اشکمو پاك کردم

.تر بود و اعتبارم مهم بروآ. کنم

؟يبر ییجا يخوا یم. لباساتم که تنته. يایاصال خوب به نظر نم -

حال من بشه؟ الیخ یبهش بگم که ب یچ. کرد یبود و موشکافانه نگام م ستادهیا. شدم بهش رهیچشمامو باز کردم و خ. هنوز نرفته پس

.حوصلم یکم دلم گرفته، ب هی -

:لبخند گشاد زد و گفت هی. کم نگام کرد هی

.پاشو. حالت بهتر شه یکار کن یدونم چ یمن م -

 یب. زنم تو صورتش یم یکف گرگ هیبگه پاشو برقص  ارهیدر ب يبخواد االن مسخره باز! ها شهیم شیزیچ هی ارمیکوه نیا. گرد شد چشمام

:حوصله گفتم

کار کنم؟ یپاشم چ -

:فتور رفت و تو همون حالت گ لشیو با موبا نییسرشو انداخت پا اریکوه

.در خونتونم يجلو گهید ي قهیپنج دق. نییپا ایبردار ب فتویپاشو ک -

 یمنظورم همون ال الیشب و ژ ياالن داشت برا نیهم نیا. به عقل نصفه اش شک کردم. بهش چشم غره رفتم بایابرومو انداختم باال و تقر هی

بزنم؟ ستیحقش ن هیاالن اون کف گرگ! دیچ یجون برنامه م

:گذاشت بغل گوشش و گفت وشیگوش اریکوه

.حتما برم دیاومده با شیبرام پ يقرار مهم کار هیمن . امشب کنسل شد يبرنامه  نیبب ؟یخوب یسالم ال -

:گفت يجد یلیکم ساکت شد و بعد خ هی

.شب خوش. رمیگ یخودم باهات تماس م. برم دیبا گهید. اومد شیقرار پ نیشبونه ا نیهم قایدق -

زد که با  یرو م یال نیداشت مخ ا یو لوس یکشک ياالن بود با ناز و عشوه و حرفا نیهم! س وونهیپسر د نیقطعا ا. ندم بهشدهن باز مات مو با

هم گفت قرار  یتیو جد بتیبهمش زده با چه ه يجد يزنگ زده جد وونهیحاال خُل و د. به من چه شیبق گهیو شبم خونه و د رونیهم برن ب

قرار داشته باشه؟ قتایکنه حقن. منم باورم شد مدار يکار

.شد رهیسمتم و بهم خ برگشت

.یقرار بود دم در باش ؟یبعدم چرا نشست اد،یداره ازش بخار م یاوال دهنتو ببند ه -

:دمیشک پرس با

؟يندار يمگه قرار کار -

.مردونه و از ته دل کرد که زودم قطع شد يخنده  هی
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.ییقرار امشب من تو. وونهینه د -

:کردم و گفتم زیچشمامو ر عیا عشوه گفت که سرب نیهمچ

.من خارجه ياز عهده  شیبق ام،یباهات م رونویفقط ب -

:کرد و گفت يتک خنده ا هی دوباره

.س گهید ياون قرارا مخصوص آدما. ذارم یمن با دوستام از اون قرارا نم -

.از جام پاشدم. دیارز یم شیا هیبه  ید، ولبد بو ایحرفش خوب بود  نیا دمینفهم قایاالن دق. شعور یب ــــــشیا

.رونیب ایب نگیاز در پارک -

موهامم  یحت یسر تا پا مشک پیت هیدست لباس ساده  هیبا  شیبدون آرا. میبودم دنبال بدبخت رونیاز صبح ب. تکون دادم و رفتم تو خونه يسر

حوصله تر از اون بودم که بخوام لباس  یب. نبود داید و تا فرق سرم پجلو بو شهیشالمم به نسبت هم. ساده و سفت پشت سرم با کش بسته بودم

که بتونم از مامان کمک  نیا يبرا. نییو رفتم پا دمیبلندمو پوش يبرداشتم و دم در بوتا فمویبا همون سر و شکل ک. کنم شیآرا ای کنمعوض 

که  يهر چند با کار. قبول کردم که برم نمیهم يبرا. داغون نشم ادیز داشته باشم که يانرژ دیبا. داشته باشم هیروح دیبا که،یبخوام و از مرت

.شدم که نرم یار کرده بود نمیکوه

:دادم به در و گفتم کهیت. میسوار شدم و راه افتاد. جلوم ترمز کرد اریاومدم کوه رونیاز در ب تا

م؟یر یم میکجا دار -

:خونسرد گفت یلیخ

.یفهم ینم میتا نرس -

 ابونایشدم به خ رهینشستم و خ نهیدست به س. گه یخودمم بکشم نم یعنیجور که محکم گفت و اصال هم بهم نگاه نکرد  نیختم باال ااندا ابرومو

.و آدماش

.جواب دادم. مشکالت من شده بود ریاونم درگ چارهیب. بود میمر. زنگ خورد میفکر بودم که گوش تو

؟يکار کرد یچ ؟یخوب. زمیسالم عز -

.فعال یچیه. یرسسالم م -

:ناراحت گفت میمر

؟يهنوزم پول کم دار -

:آه گفتم هی با

.آره -

هست؟ يچقدر -

:و گفتم شهیآوردم و رومو کردم سمت ش نییصدامو پا. بود رهیبود و چشماش به جلو خ یانداختم مشغول رانندگ اریبه کوه ینگاه

.کم دارم هنوز یهزار تومن ستیدو هی -
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.که بهت بدم شتریبه خدا نداشتم ب ؟یجور کن يخوا یاز کجا م -

:لبخند نصفه زدم و گفتم هی

.جورش کردم دیشا. یخواد نگران باش یحاال نم. تشکر ایدن هی ه،یخودش کل يقدر که کمکم کرد نیهم. زمیدونم عز یم -

:تند گفت میمر

؟يسراغ دار ویاز کجا؟ کس! ؟يجد -

:و گفتم دمیکش یآه هی ناراحت

.تم از مامانم گرفتمرف دیشا -

:متعجب گفت میمر

...اما اون که ! مامانت؟ -

:چشمامو بستم و با درد گفتم. نصفه ول کرد و ساکت شد حرفشو

. ده یبهم وقت نم گهید ياحمد. اعتبارم در خطره ستین يکنم، اما چاره ا یمجبور شدم از بابامم به خاطر اون شب عذرخواه دیشا. دونم یم -

.صبر کرده تییش پاس بشه، تا االنم به خاطر آشناچک دیفردا با

پامو بذارم تو خونه تا کامل  یدونستم وقت یربع طول بکشه، اما من م هیفوقش . خودمو ناراحت نکنم ادیداد و گفت ز میکم دلدار هی میمر

.کنن ینکنن ولم نم نشونیو سرزنش و توه ارنیچشمام ن يمحاکمه نشم و جد و آبادمو جلو

.ابونیشدم به خ رهیطع کردم و تو سکوت خق ویگوش

:گفت اریافکارم بودم که کوه غرق

.میدیشو رس ادهیپ -

:با تعجب گفتم. میکیو تار اهیس نگیپارک هیتو  دمیانداختم د ینگاه. حواسم جمع شد تازه

!جا کجاس؟ نیا -

!گهیشو د ادهیپ. نگیپارک -

که انقدر شلوغه اونم  میر یکجا م میدار دمیفهم ینم. نگیتو پارک ومدنیبودن که م نیم و ماشآد یکل. شدم و کنجکاو دنبالش راه افتادم ادهیپ

.بود ازدهیساعت حدود ! ساعت شب نیا

 ستادیا اریکوه هویسمت چپ و  میدیچیو پ میآدما رد شد نیاز ب. یاصل ابونیبه خ میدیو رس میاومد رونیتوش بود ب نگیکه پارک يتو کوچه ا از

 پاشونیسانتال مانتال بودن و ت شترشونیجور وا جور که ب يآدما نیبرگشت با لبخند دستشو انداخت دور کمرمو از ب. خوردم بهش منم گرومپ

. وارد شدم. مییبودم کجا دهیهنوز نفهم تیبه خاطر ازدحام جمع. که باز شد يا شهیدر ش هیبه  میدیمنو کشته بود ردم کرد تا رس اساشونو لب

:با بهت گفتم دمیرو د وارایرو د یوقت

نما؟یس میاومد -

:رو به دربون داد و گفت طایبل اریکوه
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.تئاتر میاومد زمینه عز -

:زده گفتم ذوق

.من عاشق تئاترم ؟یگیم يجد -

 هیو  میوارد سالن شد میشده بود کیو چون به وقت شروع نزد دیخر پسیکرد سمت بوفه و پاپکورن و پفک و چ تمیزد و با دست هدا يلبخند

. دمیبا ذوق اسم تئاتر رو پرس. آدم اومده بود یلیخ. باز کرد و مشغول خوردن شد پسویچ يکه تا نشست بسته  اریکوه. میخوب نشست يجا

:گذاشت گفت یتو دهنش م پسیچ هیهمون جور که 

.خانمِ دو يزر يقهوه خانه  -

.کنه یم یلحظه فکر کردم داره شوخ هی

!داشته باشه؟و دو  کیکه  الهیمگه سر -

.تئاتره که داره نیا یدونم، ول ینم -

 يدست برد تو بسته  رهیگ یجور ادامه بدم از حرفام گوش درد م نیا دیکه د اریکوه. زدم یحرف م زیر هیذوق غمامو فراموش کرده بودم و  از

از تو دهنم وارد شده االناس که از گوش و  پسهیکردم چ یکه حس م يجور. فرو کرد تو دهنم یبدون آمادگ هویمشت برداشت و  هیو  پسیچ

.چشمام دراومد! رونیبزنه ب مینیب

:لبخند گفت با

.شهیاالن شروع م زم،یعز ریزبون به دهن بگ قهیدو دق هی -

. از خنده دمیبود ترک يکه چه تئاتر يوا. رو صحنه ومدنیداشتن م گرایچون باز رم،یمجبور شدم آروم بگ گهیدست صافم کرد رو به صحنه و د با

 دیکه دستمو گرفت و دنبال خودش کش اریاز جام بلند بشم و برم و به زور کوه ومدیانقدر خوب بود که بعد تموم شدنش دلم نم. بامزه بود یلیخ

ملت که تو  نیا دمید میدیکه رس نمایس رونیو به ب میرد شد رونیخواستن برن ب یاون همه آدم که م نیبه زور از ب. از سالن خارج شدم یاراضن

.گوشه جمع شدن هیسالن بودن همه 

از ... پسر جوونن  هیهمه دور  دمید. تیسمت جمع میدستمو گرفت و رفت. مرد یم یاونم بدتر از من داشت از فضول. انداختم اریبه کوه ینگاه

 نیجالب تر ا. د شروع کرد به خوندنکم بع هیزنه و  یم تاریداره گ ستادهیو ا تارهیگ هیجمع شدن و پسره هم دستش  پیخوش ت میحق نگذر

.نداختنیپول م فشیرفتن جلو و تو ک یجلوش پهن بود و ملت م تارشمیگ فیبود که ک

 یگذاشته بودن پنج هزار تومن فیکه تو ک یاسکناس نیکمتر اره؟یدرم یچه پول تاریگ هیپسره با  نیجان من بب! اوه. دمیکله ها سرك کش نیب از

.کاش مال من بود. نگاه کردم فیتو ک يبا حسرت به پوال. پول جمع کرده بود یلاالنشم ک نیتا هم! بود

:برگشت سمتم و دم گوشم گفت اریکوه

.گردم یجا بمون االن برم نیتو ا -

و  شدم به پسره رهیدوباره برگشتم و خ. ازم دور شد عیسر يریکه فرصت کنم بپرسم کجا م نیکه منتطر جواب من بمونه و قبل ا نیا بدون

زدن و ملت بهشون پول  یم ولونیو فلوت و و یتو کوچه ها و سر چهارراه ها تنبک و ن ومدنیافتادم که م ییدوره گردا نیا ادی. زد یکه م يساز
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 یدلش م یکس هی اوردنیحالت ممکن که شانس م نیزدن، اما در بهتر یقشنگ م یچیکه انصافا اونا بدون کالس رفتن و ه نیبا ا. دادن یم

چقدر  دیبار یاز سر و شکلشون م يدار هیآدما که ما نیجا ا نیکردن، اما ا یداد و اونام ذوق م یبهشون م یاسکناس دو هزار تومن هیو سوخت 

.بوده اوردنیو کم ن یبه خاطر جوزدگ شمیکم هی دیشا. ندازنیهم نداره پول م یبود مشکل مال دایکه پ جوون نیا فیراحت تو ک

 یکار م یاون جا چ اریکوه! چشمام چهار تا شد. اومدم و به پسر نگاه کردم رونیاز تو فکر ب. پسره دست زدن ياتموم شد و همه بر آهنگ

!کرد؟

 ستادیاشاره کرد که اونم ا اریبا دست به کوه. تکون داد يسر هیگوشش گفت و پسره هم با لبخند  ریز يزیچ هیکناره پسره بود و  اریکوه

!بود شیساز دهن. نیفکم افتاد زم. در آورد يزیچ هی بشیاز تو ج. کنارش

که  اریکوه یساز دهن يکردن و بعد ساکت شدن و به صدا قشیجمع شده هم با سوت و دست تشو يآدما. گذاشت رو لباشو شروع کرد سازشو

.بود یجالب زیچ رتایو گ یساز دهن يصدا قیتلف. نگاه کردم اریبه کوه رهیخ رهیخ. شد گوش دادن یقاط تاریگ يکم بعد با صدا هی

و پسره دو تا آهنگو با هم زدن و بعد پسره از  اریکوه. و بعد از تموم شدن آهنگ دست زدن فیقبل همه پول انداختن تو ک يمثل دفعه  بازم

.همه تشکر کرد و به مرور ملت متفرق شدن

زده بود، اما  یکه ساز دهن نیبا ا. نظر گرفته بود ریرو ز اریکه حرکات کوه يا رهیپالتوم فرو رفته بود و نگاه خ بیکه تو ج ییموندم با دستا من

.جالبش کرده بود نمیداد و هم یدهنش با چشم و ابرو به دخترا نخ م تیمشغول تیحواسم بود که تو همون وضع

تو جاش قرار داد و  رشوتایبرداشت و گ فیپسره پوال رو از تو ک. و پسر جوون جمع شده بودن برن اریکه دور کوه يکردم چند تا دختر صبر

تا بهم . اومد سمت من اریداد و بعد از دست دادن کوه اریبه کوه يزیچ هیو پسره  دنیبهم گفتن و خند ییزایچ هیو  اریبرگشت سمت کوه

:با تعجب گفتم دیرس

؟يمخ ملتو زد یساز دهن هیبا  يچه جور! يرینظ یتو ب -

:زد و گفت یچشمک

.همون جور که مخ تو رو زدم -

بار  يوقت برا چیه دیگفت اگه به خاطر سازش نبود شا یراست م ییمشت کوبوندم تو بازوش که باعث شد بلند بخنده، اما خدا هیکردم و  اخم

. توش بود نگیکه پارک يدستشو انداخت دور کمرمو چرخوندم و بردم سمت کوچه ا. گرفت یشکل نم مونیو دوست دمشید یدوم رو تراس نم

با تعجب . اومد سمت همون در ارمیکه کوه نمیکردم و رفتم سمت در تا بازش کنم بش دایپ گهید ينایماش نیاز ب نویماش. میدش نگیوارد پارک

:نگاش کردم و گفتم

کنم؟ یمن رانندگ يبد يخوا یسمت؟ م نیا يچرا اومد -

:برام باز کرد و گفت یشین هی

.افتضاحت هرگز یبا اون رانندگ -

.بود دهیند نمیماش ينداشتم که بگم کم منو در حال نابود يزیا چاخم کردم، ام دوباره

:نگاه به دستش انداختم و گفتم هینگاه به خودش و  هیبا تعجب . تر شد و دستشو به سمتم دراز کرد کیقدم بهم نزد هی
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!ه؟یچ نیا -

:تفاوت گفت یب اریکوه

.پول -

:با بهت گفتم. گرد شد چشمام

!؟یپوله چ -

:گفت زد و یچشمک

.کارکرد امشب -

.شدم به دستش و پوال رهیآوردم و خ نییپا سرمو

!دتش به من؟ یکه زده بود؟ پسره دونگشو داد؟ اما چرا داره م ياونم پول ساز پول؟

مون باشه؟ پول به خاطر ه نیباشه و االن ا دهیرو شن میمن و مر يممکنه حرفا یعنیاخمام رفت تو هم، . سرمو بلند کردم و نگاش کردم عیسر

... یعنی ،یعنی

:گفتم یعصب. شدم یدونم چرا عصبان ینم

.خودت بمونه شیبه من؟ پول خودته، پ شید یم يچرا دار -

شد و دستمو  کیبهم نزد گهیقدم د هی اریو درم به قصد کنده شدن بکوبم به هم، اما کوه نمیبرگردم سمت در رو بازش کنم و بش خواستم

:گفت يشد تو چشمام و جد رهیخ میردوند و پولو گذاشت کف دستم و مستقبرم گ. گرفت و نگهم داشت

. يریاز مادرت بگ يبر يخوا یو م يدونم که پول الزم دار یم. دمشونیخوام بگم ناخواسته، چون خواسته حرفاتو گوش کردم و شن ینم نیبب -

درسته که ما با هم  یاز طرف. کار رو نکنم نیو ا رمیدادم بم یم حیتو بودم ترج ياحتماال من اگه جا. کار برات سخته نیدرك کردم که ا نمیا

هستم وارد مسائل  یمیکه صم ییبکنم چون معموال من با دوستام مخصوصا اونا یکه نخوام بهت کمک مال شهیباعث م یدوست نیهم یول م،یدوست

امشب . خوام نطق کنم ینم. بره یم نیرو از ب ایکنم دوست یچون فکر م ست،یپول رد و بدل کردن و قرض دادن تو مرامم ن یعنیشم،  ینم یمال

که  دمیبه دفعات د. کنه یخودم ناراحتم ساز زدن آرومم م یوقت. ات عوض بشه هیآوردمت تئاتر تا روح نمیهم يبده و برا التحس کردم که ح

و برات ساز بزنم، اما قسمت  يهواخور يبرا مینیاز خونه سازمو آوردم که تو پارك بش نمیهم يبرا. يریگ یزنم چقدر آرامش م یساز م یوقت

تو  بیازش در اومد نص یهر چ نیهم يتو آوردم برا تیساز رو به ن نیهم که من ا ییاز اون جا. همه آدم ساز بزنم نیا يبود که امشب جلو نیا

.بحث کردن ندارم يچون حوصله  يریگ یپولو م نیاالنم ا. ستیبه پس دادنشم ن يازین. قرض به عنوان پول خودت هینه به عنوان  شه،یم

 يزیچ هیمنطق منم . گرفتم ینم یوقت پول قرض چیه اریمطمئنا منم از کوه. اما درکش برام سخت بود دم،یفهم یحرفاشو م. نگاش کردم مات

به پس دادنش  ازیول خودمه و نپ گهیکه م نیا یول رم،یحال بازم حاضر نبودم ازش پول بگ نیفرق داشت با ا طمیبود مثل اون، منتها االن شرا

.اس گهیحرف د هی نیا ست،ین

 هیشد و با  طونیش دیکه د مویجیگ. دیچرخ یصورت اون و دست خودم م نیمن مدام ب يچشما. من بود يایریبه خود درگ رهیساکت خ اریکوه

:چشمک گفت



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 173

جان تو ملت . شهر وجود داره يگوشه  نیشغل پر در آمد ا هیکار شدم  یاز کار ب يروز هیاگه  دمیاالن فهم. هم ازت دارم ژهیتشکر و هی -

.کنن یم راتیدارن خ ادیبده پول ز رشونیخدا خ. شد کم تر بذارم یکه روم نم یکیدادن من  یم یو ده ینه که همه پنج. دنیخوب پول م

:به بازوم زد و گفت يضربه ا. بودم جیهنوزم گ. لبخند زدم هیخاطر حرفاش و لحنش  به

.بهش فکر نکن ادیز -

.سوار شدم فویپولو گذاشتم تو ک. از داخل در رو باز کرد و کوبوند به پام تازه به خودم اومدم یوقت. و سوار شد نیو رفت اون سمت ماش دیچرخ

چقدره، اما  نمیببشمرمشون ب ارمیخواست پوال رو در ب یدلم م یلیخ. گرفت شیخونه رو در پ ریدراومد و مس نگیروشن کرد و از تو پارک نویماش

 هیبرگشتم . همه اسکناس بزنم نینبودم که دست رد به ا یطیتو شرا. خودش کرد ونیبده منو مد رشیهر چقدر که بود خدا خ. شد یروم نم

.ام شد، اخم کرد رهیکه نگام کنه متوجه نگاه خ نیبدون ا. و قدرشناس بهش انداختم ونیمد یننگاه طوال

:گفت ياما محکم و جد آروم

.ادینگاه ها اصال خوشم نم نیاز ا. یستین ونیتو به من مد. نگاهم نکن يجور نیا گهیلطفا د -

!دیکه بدون نگاه حسمو فهم نیشدم از ا شوکه

:گفت طونیلبخند ش هیو با  برگشت

.يپوال همون باد نیا يبره؟ تو برا یپول باد آورده رو باد م گنیم يدیشن -

.چشم غره بهش رفتم هیتازه متوجه منظورش شدم با حرص . دیبلند خند دیالت منو که دح. به حرفش فکر کردم جیکم گ هی

.بدجنس -

 هیبرگشتم و با  اورمیآخرش طاقت ن. کردم یدل دل م. شم ادهیخداحافظ گفتم و برگشتم سمت در که پ هیدر خونه ازش تشکر کردم  يجلو

نرم زد به  يبه بازوم و چند ضربه  دیآروم دست کش. ه اش نشوندم و بغلش کردمبوسه رو گون هیانداختم دور گردنش و  عیحرکت دستامو سر

.گرفت آرومحاال دلم . پشتم

:گفت طنتیتو همون حال آروم و پر ش اریکوه

.میحداقل با دل خوش بخواب میدینرس مونیامشب که به شب زنده دار. يکرد یماچ با پدر مادر خب م هی یماچ کن یخواست یتو که م -

کم حرص سرمو از بغل کوبوندم به سرش که آخش  هیحال با  نیکنه، اما با ا یم یبود که داره شوخ دایکامال پ. کردم زیاخم ر هیهمون حالت  تو

:دستشو برد باال گذاشت کنار سرش و گفت. در اومد

. خوام ینم یاصال خودتم بکش -

:مثل دخترا گفت یغینازك کرد و ج صداشو

.یوحش -

دستمو  عیسر. بار صورتشو ناز کردم هیزدم و دستمو بردم جلو و آروم  يلبخند. پسر یناز بش. ر صورتشو برگردون سمت جلوحالت قه به

.انداختم و رفتم تو خونه دیتند کل. شدم ادهیپ نیتند از ماش یخداحافظ هیازش جدا شدم و با  يعقب و بدون گفتن کلمه ا دمیکش

 یراست م اریکوه! و پنجاه هزار تومن بود ستیپول حدود دو نیا! واو. درآوردم و شمردمشون فمیتو ک پوال رو از عیمحض وارد شدن سر به



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 174

:ام و چشمامو بستم و رو به آسمون فقط گفتم نهیتو دستمو گرفتم تو س يپوال. هم نبود یگفت بد کاسب

.یمرس -

 يبابا، برا يسر خم نکردن جلو يآبرو نشدن، برا یتبار نشدن و باع یب يبرا ار،یبودن کوه يبرا. هیچ يبرا یمرس نیدونست ا یخودش م خدا

.یهمه چ يمامان، برا ينشدن و خار نشدنم جلو عیضا

.کنم به حساب، چکو پر کنم زیپوال که فردا ببرم وار ي هیرو بردم گذاشتم تو کشو کنار بق پوال

.دمیکردن پول خواب شب آروم و بدون استرس جور هیماه،  کیباالخره بعد . اریلطف کوه به

****

شدم  یصبحا پا م. شده بود کنواختی یلیخ یزندگ. گذشتن یروزا مثل هم م. تئاتر و پاس کردن چکم گذشته بود ياز ماجرا يهفته ا کی حدود

فکر . دمیرو د اریوهبار ک هیهفته فقط  هی نیا يتو. رفتنم نداشتم یحس مهمون یحت. شدم خونه یرفتم اداره و عصر خسته و کوفته جنازه م یم

.از شبا چراغ خونش خاموشه یلیآخه خ! کنه یجبران خسارت م رهیکه قرارشو به خاطر من کنسل کرد هر شب م یاون شب یکنم به تالف

خوش سالم و  هی. کنم دیشکمم خر يکم برا هیبخره، منم رفته بودم  گاریبسته س هیمحل بود که اومده بود  يتو سوپر دمشیهم که د يبار اون

.چون عجله داشت و دعوت بود زود رفت یکرد، ول یو بش

تو تعداد  یعنیبود،  یکی بایجا همه خونه ها ساختشون تقر نیا. انداختم دیکل. شدم که در رو باز کنم ادهیپ نیو از ماش ستادمیا نگیدر پارک يجلو

 موتیر نگشیدر پارک یکیمن  يخونه  نیشانس مزخرف من هم حاال از. دست بسازن هیکرده بودن ساختمونا رو  یطبقات و نما و امکانات سع

کرد بد  یسیخونمون خس يکه برا یکردم و تو دلمم به اون آدم یدر رو باز م. شد یباز م موتیبا ر نگشیدر پارک ارمیکوه يخونه  یحت داشت،ن

اصال حواسم نبود و فقط . اخل دوباره برگردم در رو ببندمشم و در رو باز کنم سوار شم برم د ادهیکنه پ یگفتم که هر بار مجبورم م یم راهیو ب

.سرمو بلند کردم دهیبوق ترس يبا صدا. کردم یلب غرغر م ریز

؟یزن یلب غر م ریز یدختر؟ چ يخل شد - اریکوه

.دمشیند چند وقته یوونیح یآخ. زدم يمن نگه داشته بود لبخند نینشسته بود و پشت ماش نشیکه پست فرمون ماش اریکوه دنید با

.آورده بود نییکه برام پا يا شهیدادم به ش هیشدم و رفتم جلو و خم شدم و تک الیخ یرو ب نمیخونه و ماش در

.یستیچند وقته ن ؟يشد يتو؟ متوار ییکجا ؟يچطور. سالم -

.لبخند جوابمو داد با

.هم نباشم یچند وقت هی دیفاقا شاات. بچه ها شیچند وقته اوضاع شاد بوده، چتر بودم پ نیکه نه ا يمتوار. خوبم -

:تعجب گفتم با

!چه خبره؟ -

.س ندهیدو روز آ یکیخواستم تو نبود من حواست به خونم باشه، البته منظورم  یداشتم، م یخواهش هیمنتها ازت . برم بندر دیدارم با تیمامور -

اما چرا؟. باشه -
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:و گفت دیکم خودشو جلو کش هی

رو بده  دیو خطرناکه و کل هیو خونت خال یستیچند وقته ن نیکرد که ا لهیدوستم پ یکیبعد اون . از دوستام بودم یکی يخونه  شبیراستش د -

.من برم شبا مواظب باشم

:گفتم يکنجاور با

.خب -

.رو ندادم بهش دیخب به جمالت، منم کل -

.کرد بهت یداشت لطف م ؟يچرا نداد! وا -

:داخت و گفتبهم ان یحینگاه عاقل اندر سف هی

...و  یو مکان عال یخونه خال. نبوده لیدل یلطفش که ب نیا. يدختر تو چقدر ساده ا -

...و  یراض الیبود که ژ نیاحتماال منظورش ا. بهم فهموند شویبا چشم و ابرو و ادا و اصول بق بعد

:تکون دادم و گفتم يسر

.باشه حواسم هست. دمیآهان فهم -

.مواظب خودتم باش ستمیچند وقته ن نیا .یدستت درد نکنه مرس -

:لبخند گفتم با

؟یدعوت ییامشبم جا یراست. باشه هستم -

.نه امشبو خونم -

.من يخونه  ایخب پس شام ب -

:باال انداخت و گفت ییابرو

؟یشام درست کن يخوا یم یعنی -

:نشون دادم و گفتم یشین

.بهت بدم يشام بدرقه ا هی یستین گفتم نه که چند وقت. يحاضر زیچ هیشام که نه،  -

:تکون داد و گفت يلبخند سر با

.نگیبذارم تو پارک نویبذار ماش. امیاالن م نیباشه هم -

تا من . خودم نیگرفتم و رفتم سمت ماش نیام رو از در ماش هیتکون دادم و تک يسر! تعجب کردم، انگار معطل بود شنهادمیسرعت قبول پ از

.بست نگویاومده بود و در پارک ارمیبشم کوه ادهیپارك کنم و پ نویماش

تند قبل رفتن  نیهم يپر از لباس به هم خورده بود و برا يچقدر خدا رو شکر کردم که صبح حالم از خونه . میوارد خونه شد یباال و وقت میرفت

 نهیبب هر یکه تو اتاق نم ارمیکوه. ه انقدرا شلخته نباشهباعث شده بود که ظاهر خون نمیهم. لباسا رو از تو هال جمع کردم و پرتشون کردم تو اتاق

.نباشه دایاتاق پ يباز کنم و وارد بشم که تو يو خودم رفتم تو اتاق و مواظب بودم که در رو جور نهیتعارف کردم که بش. بازار شامه
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 رهیگ. دمیپوش یراحت که تو خونه م یشرت معمول یت هیبا  دمیپوش یشلوار بلند مشک هی. پالتوم و شالمو درآوردم و لباسامو عوض کردم تند

سرم به  يتا باال چوندمیپ یهمون جور که موهامو م رونیسنجاق برداشتم و از اتاق اومدم ب هی. کم پوست سرمو ماساژ دادم هیموهامو باز کردم و 

حوله به دست از . پاك کردم شممیو دست و صورتمو کامل شستم و کل آرا ییموقت با سنجاق نگهش دارم رفتم سمت دستشو صورت

که رو مبل لم داده بود و کنترل  اریکردم از کوه یرفتم و صورتمو خشک م یکه به سمت آشپزخونه م یاومدم و در حال رونیب ییدستشو

.دمیکرد پرس یم نییتو دستش گرفته بود و کاناال رو باال پا ونویزیتلو

شربت؟ قهوه؟ ؟ییچا ؟يخور یم يزیچ -

:کردن گفت دایبود و حواسش به کانال پ ونیزیتلو يکه چشمش به صفحه جور  همون

.چسبه یم یلیداغ خ يقهوه  -

تونم درست کنم که زودم آماده شه  یم یخب االن چ. خچالیگفتم و رفتم تو آشپزخونه و قهوه جوشو آماده کردم و خودم رفتم سراغ  يا باشه

.درست کنم ایگرفتم الزان میکردم و تصم نتامیو کاب خچالی اتیحتونگاه به م هیبشه؟  يآبرو دار ارمیکوه يو جلو

 يفنجون برا هیآماده شد  یوقت. کار حواسم به قهوه هم بود نیدر ح. گهید يزایو چ ازیرو پر آب کردم و گذاشتم رو گاز و رفتم سراغ پ گید

.دمیاشو از پشت سرم شندوباره مشغول شدم که صد. تشکر کرد و من برگشتم تو آشپزخونه. بردم اریکوه

؟يخوا یکمک نم -

:نگاه بهش کردم و گفتم مین هیو  برگشتم

.دمیخودم انجامش م ؛ینه مرس -

:کردم انداخت و گفت یساالد خرد م يرو برا ارهاینگاه به دستم که خ هیجلو و  اومد

.بگو کمکت کنم ا،یتعارف نکن -

:زدم و گفتم لبخند

.کنم دوست دارم خودم همه کاراشو انجام بدم یکه دارم برات غذا درست م هیر اولکنم، فقط چون با یتعارف نم -

:لبخند گفتم هینگاه کردم و با  دیخند یبلند کردم و تو چشماش که م سرمو

.دهیبهم م یحس خوب ،ییتنها -

 یکار برام انجام داده بود و من حت یکل اریتا حاال کوه. دوباره مشغول شدم. رونیحرف رفت ب یتکون داد و ب يپررنگ تر شد و سر لبخندش

 یکنم و حاال حس م یکه بابت محبتش ازش قدردان نمشیبعد از تئاتر نتونستم درست بب یحت. هم نکرده بودم یازش تشکر درست و حساب

.رو بهش نشون بدم میگوشه از قدرشناس هیبتونم  یخوشگل و رنگ زیم هیبا  دیکردم شا

و قهوه و شکالت  وهیو خوردن م ونیزیسرشو با تلو اریمدت کوه نیو تو ا دیطول کش میساعت و ن کی زیم دنیچکردن غذا و ساالد و  درست

 تینفس راحت از سر رضا هی. بود لیتکم زیم. هست زینگاه به کلش انداختم تا مطمئن بشم همه چ هیو  ستادمیا دمیرو که چ زیم. گرم کرد

.رو صدا کردم اریکه اومده بود رو صورتمو کنار زدم و کوه یید تار موچن. پاك کردم مویشونیپ نجو با آر دمیکش

:و گفت دیکش یسوت هی زیم دنیبا د. کرد و اومد تو آشپزخونه میرو کانال آهنگ تنظ ونویزیگفت و تلو يبله ا هی
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.ایالزان يبرا رمیم یآخ جـــون، من م -

مثل بچه ها . تند بشقابشو بلند کرد و گرفت سمتم. چشمش به غذا بود. نم نشستاو ز،یکه غذا رو دوست داره نشستم پشت م نیاز ا خوشحال

.و دادم بهش دمیبراش کش. غذا ذوق کرده بود يبرا

برام لذت بخش بود، غذا خوردن  اریغذا خوردن کوه دنیکه د يانقدر. نخوردم يادیز زیو خودم چ اریشده بودم به کوه رهیتمام مدت شام خ در

.خودم نبود

:شام نذاشتم کمکم کنه گفتم بعد

.کنم یم زیباشه بعدا خودم تم -

:تند گفتم. اومد ادمی يزیچ هی هویدر بدرقه اش کردم که  کیتا نزد. کم نشست و چون فردا قرار بود صبح زود حرکت کنه بلند شد که بره هی

ار؟یکوه -

:شت سمتم و گفتباز کردنش شد و برگ الیخ یدر بود تا بازش کنه ب ي رهیرو دستگ دستش

بله؟ -

ترسم تو مدت نبود من گالم پژمرده و زرد  یم. نباشم يهشت نه روز هیدارم و فکر کنم  تیراستش منم مأمور ؟يگرد یبرم یتو ک نمیبب -

.خوب بود یلیبار آب بده بهشون خ هیباشه که هر چند روز  یکیگردم  یکه برم یشد تا موقع یاگه م. بشن

:تکون داد و گفت يسر

.دمیبهشون آب م امیمن م ست،ین یمشکل -

:زده گفتم ذوق

.الیخ یب شهیاگه برات زحمت م -

.بودن فیخوشگلم ح يگل ها. نشه الیخ یکردم ب یخدا خدا م اما

:تفاوت گفت یکم نگام کرد و بعد ب هی اریکوه

.یچیباشه، پس ه -

:آوردم وارفته گفتم کش

؟يجد -

:و گفت دیخند بدجنس

.اریب دتویبرو کل .ینه شوخ -

:زده گفتم ذوق

؟یلرزون یپس چرا دل آدمو م -

:که گفت دمیصداشو شن ارمیب دکوی دیرفتم تا کل یجور که به سمت اتاق م همون

.کنم تتیکم اذ هیحقته که . یکن یتعارف م یو ه ستمیاهل تعارف ن یدون یخوبه م -
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خب . در رو بستم و برگشتم تو خونه یبعد خداحافظ. تشکر کردم یم دادم بهش و کلدرآوردم و برگشت دکموی دیکل زمیم ياز تو کشو. دمیخند

بود که  کیکردن و حدود ساعت  زیرفتم تو آشپزخونه و تند تند شروع کردم به تر و تم. تیکار زیخانم بچسب به تم نیبسه آرش یتنبل گهید

.و تونستم برم بخوابم شدکارا تموم 

****

 هیبود که الاقل  اریکوه یکاشک. رو هم ندارم کایو مل دهیش يایحس دورهم یحت. گذره و من واقعا حوصلم سر رفته یم اریروز از رفتن کوه پنج

ن یاز صبح که اومدم اداره خودمو تو کار غرق کردم تا بلکه کمتر به ا. االن همش شده کار و کار و کار. کرد یام رو عوض م هیکم با حرفاش روح

 نیکمرم گرفت با ا. دمیکش قینفس عم هیدستمو به کمرم زدم و . گذاشتم زیدستم بود و رو م يکه رو ینیسنگ يپرونده ها .فکر کنم یکنواختی

. همه بار

به من زنگ  یساعت روز معموال کس نیا. تعجب کردم. زنگ خورد لمیکارام برسم که موبا ي هیبه بق یرو صندل نمیو خواستم بش دمیمال چشمامو

. برداشتم و به شماره نگاه کردم زیاز رو م ویگوش. آرشا باشه دیشا! زد ینم

 یدلم م. رو صورتم نشست یقیکرد لبخند عم یصداش که سالم م دنیبا شن. وصل تماسو زدم يدکمه  عیذوق زده سر اریاسم کوه دنید با

.ز اتاق خارج شدم و تو همون حالم سالم کردمتند ا يبا قدما. کم شلوغ بود هیجا  نیا. بشنوم قیخواست تنها باشم تا صداشو کامل و دق

؟ياز ما کرد يادی ار،یبه به آقا کوه -

.من مقصر، دل که گناه نکرده یگیچشاتو کرده، راست م ادیکار کنم دلم هواتو کرده،  یچ ؟يمن بود ادیاصال  یخوبه من زنگ زدم، تو چ -

.سرحال شدم. شد يجور هیدلم . رفت یکه دل آدم غش مخوند  یشعر رو م نیلحن بامزه ا هیبا  نیهمچ. دمیخند بلند

:که بند اومد با آرامش گفت دنمیخند. داد یخنده هام گوش م يساکت بود و به صدا اریکوه

اوضاع و احوالت خوبه؟ -

.حوصلم سر رفته. گذره یخوش نم ادیز یستیتو که ن. ستیبد ن يا -

:گفت يبامزه ا غیکرد و با ج یخروسک صداشو

کنم؟ اگه به شوهرم نگفتم چشماتو  یگرم م امیدارم که سرتو با مسخره باز فیتشر مونیکه من م هیمعن نیحرفتون به ا نیخانم؟ ا یچ ینعی -

. ارهیدر ب

:لب گفتم ریز. دمیبلند خند دوباره

.وونهید -

:شد و گفت آروم

.دمیشن -

.باز کردم شمویخودم ن يبرا

؟يگرد یبرم یک -
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.دهیکم طول کش هیکارام . امیم گهیچهار روز د -

.رفت تو هم اخمام

.یبرم دوب دیبا. پرواز دارم گهیمن سه روز د. چقدر بد -

نمت؟یب ینم یعنی ؟يجد -

.برگردم ینه تا وقت -

:گفت یگفت و دوباره تو گوش يبله ا هی. رو صدا کرد اریاز اون سمت کوه یکی

.مواظب خودت باش و سفر خوش بگذره. دمیخوشحال شدم صداتو شن. برم دیبا نیآرش -

:شدم و ناراحت گفتم رهیدستم خ يتو یجمع شده به گوش يبا لبا. بعدش قطع شد یخداحافط بگم؛ چون گوش هیتونستم  فقط

.نداره یو دوب رانیکه ا یخر حمال. هیآخه؟ همش خر حمال یچه خوش -

.و برگشتم سر کارم میبیگذاشتم تو ج ویگوش

****

دعوتمون کرده  دیع يآرشا زنگ زده گفته خاله برا. دهیهفته بعدش ع هی میبرگرد یساله، وقت نیتو ا تیمأمور نیدفعه امون آخر نیا تیمأمور

خاطره از  یاون جا بودم و کل موینبود من کل دوران بچگ يزیکم چ. شمال يایدر يتنگ شده بود و هم برا نایخاله ا يدلم هم برا. شمال میبر

.رمشهر دا يجا يجا

خوشبختمون  يدر مورد خانواده  نایکه مامان ا ییویتداوم سنار يهم اشکال نداره برا یباشم، اما خب گاه نایمامان ا شیکه دوست ندارم پ نیا با

د از االن یبا منتها. کار بعد از دو سه روز برگردم تهران يتونم به بهانه  یبمونم، م ادیز ستیالزمم ن. کم خودمو تو جمع نشون بدم هینوشتن منم 

. بده که بعدا حرفامون دو تا نشه يبدونه چه آمار ادیب یقوپ هیبق يخواد برا یم یندارم که مامان وقت یمرخص شتریاعالم کنم که سه روز ب

 یلیشغل خ نیا يتو یگاه. تر و پربارتر برگزار شده بود قیکالسا دق. شتریو زحمتمونم ب تیتر بود و طبعا فعال یبارمون طوالن نیا تیمامور

خوان مهاجرت کنن و  یاون آدما که م يهمه  يو گوش کردن به حرفا میساپورت کن ویشتریافراد ب میمجبور بود یگاه. میشد یم تیاذ

هم که اصال گوش  ایبعض. سخت بود شهیم بشونینص يبهتر تیکه کدوم کشور راحت تره براشون و موقع نیا يکردنشون برا نعو قا لشونیدال

 نیبه ا نمیهم يبرا. دادم یم حیبراش توض دیاز اول با دمینفهم يزیگفتن من چ یتازه آخرش م میزد یساعت براشون حرف م مین. دادن ینم

.میرو قانع کن ایمتقاض يمحکم تر لیو با دال میباال ببر انمونویتا قدرت ب میداشت ازیکالسا ن

 شتریکم ب هیگفتن  یبودن و به من م سادهیوا یدربونا هم ه نیا. میکن یفظتا از خدم و حشم هتل خداحا دیساعت طول کش هیآخر فقط  روز

.دیخند یگوش من م ریمرده ز لیذل کایکردن مل یپاره م کهیتعارف ت یه نایحاال ا. تعارفا نیو از ا دیبمون

:دمیفرودگاه با حرص ازش پرس میبر میکه شد یتاکس سوار

؟يدیخند یچرا م -

:ازش برگشت گفتب شیهم با همون ن کایمل
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کردن؟ یپاره م کهیبهت تعارف ت یچرا ه يدیتو نفهم یعنی -

:دمیپرس جیگ

!چرا؟ -

؟يدیتو هنوز نفهم دنیتو نگاه کردن کل هتل فهم يبه باال تنه  یچند روز ه نیتو ا نایکودن انقدر که ا -

!نیمن معضل يبرا شهیهم نامیا. رهیگ یکه دربونم چشمش م ایبرجستگ نیخاك بر سرم با ا. گرد شد چشمام

تونستن برن خونه و  یکردم، چون اونا م شونیشش هفت تا فحشم نثار خر شانس. کردم یبچه ها خداحافظ ي هیو بق کایاز مل رانیا میدیرس یوقت

 يچون برا ،ییخراراست برم اداره و گزارش کارا رو بدم به ا هیبودنم مجبور بودم  تیاستراحت کنن، اما من بدبخت به خاطر مسئول مأمور

 ره؟یرو ازم بگ نایا ادیبفرسته ب ویکیمرد  یم. صبحش الزم داشت فردا يجلسه 

ربع هم به نطقش گوش کردم تا ولم کرد  هی. ییگزارشا رو دادم به اخرا. گفتم منتظر بمونه تا من برگردم هیو کوفته رفتم اداره و به آژانس خسته

.ژانشو من تونستم خسته و کوفته برگردم تو آ

شدم و  ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا ستادیدر خونه ا يکه جلو نیماش. در بره میکم خستگ هیخونه رو دادم و چشمامو بستم تا  آدرس

به آپارتمان نگاه  یذوق هیبا . خواست یخودمو م يخونه  تیچقدر دلم آرامش و سکوت و امن. رهیخونه رو از من نگ نیخدا ا. چمدونمم برداشتم

 فمیک يکم گشتن تو بازار شام تو هیبعد از . گشتم دیدنبال کل فمویدستمو فرو بردم تو ک. ستادمیدر خونه ا يبه دست رفتم جلو نو چمدوکردم 

.توجهمو جلب کرد یکیسالم  يرو انداختم تو در که صدا دیخوشحال سرمو بلند کردم کل. کردم داشیباالخره پ

.ریبخ دنیرس. سالم -

"!من؟ يدر خونه  يجلو! کرد؟ یکار م یجا چ نیا ترایم". خشکم زد دنشیت صاحب صدا و با دبهت برگشتم سم با

.لبخند چاپلوس و گشاد زد و دستشو آورد جلو هی. شوکه شدنم شد ي متوجه

.يایمنتظرتم تا ب نمیکه تو ماش شهیم يا قهیچند دق هی. یبرگشت تیدونم تازه از مأمور یم. یخسته نباش ؟یخوب -

 ي افهیق هیباال و با  دیو منگم ابروهاش پر جیهنوز گ دید یوقت. من منتظر اومدن من باشه يخونه  يجلو دیبا ترایچرا م دمیفهم ینم. ودمب هنگ

:لوس گفت یمثال متعجب

جام؟ نیمن چرا ا یدون یتو نم -

ش؟یبقاپ يدارم زود دیدوست پسر جد ینیبب که

.سر گفتم نه با

بهت زنگ نزد؟ کایمل -

:گفتم زیاخم ر هیو با  ستادمیبه خودم مسلط شدم و صاف ا الخرهبا

قرار بود زنگ بزنه؟ -

:تو هم گره کرد و گفت دستاشو

.کردم خودش زنگ بزنه یفکر م -
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:لبخند گشاد زد و گفت هی ترایم. بلند شد میزنگ گوش يموقع صدا همون

.احتماال خودشه -

.جواب دادم يخشک جد ترایبه م رهیخ. بود کایمل. درآوردم مویگوش فمویبردم تو ک بهش کردم و دستمو یو طوالن رهینگاه خ هی

بله؟ -

خونه؟ يدیرس ن،یسالم آرش -

:گفتم خشک

.با اجازتون -

:کم مکث کرد و آروم گفت هی. حرف زدنم شد يلحن جد متوجه

اون جاست؟ ترایم -

:کلمه گفتم کی تو

.بله -

 انیخواستم شا ینم. بودم انیمنم با شا. کاره اومده بود دم در خونمون هی. مجبور شدم آدرس خونتو بهش بدم د،یتو رو خدا ببخش نیآرش يوا -

خوادش  ینم گهیمنم فکر کردم د. ومدیهم سراغش ن گهیبهم داد و د شیکه هفت ماه پ یهمون ادته؟ی. خواد یاومده و گفت فلششو م. نهیرو بب

که بعد از  اسیدونم چه جور یمهم بود و نم ترایم يبود که برا لیدادم به تو، اما ظاهرا توش چند تا فاو  ختمیر لمیخودم توش عکس و ف يبرا

خواستم  ینم. توئه شیمنم مجبور شدم بگم پ. نایخوادتش و ا یامشب م نیاصرار کرد که هم. ستیمن ن شیبهش گفتم پ! افتاده ادشیهفت ماه 

اصرار کرد که  یلیاونم خ. رو ازم بدزده انیخوام شا ینم. هیچه جور یدون یخودت که م. فلش يبرا هفتیبشه و دنبالم راه ب انین شایسوار ماش

سرك  تیتو زندگ ادیب رهیم یم یبود که داره از فضول نیا هیشب شتریکرد ب یالبته اون جور که اون اصرار م. رهیو ازت بگ ادیتونه ب یخودش م

.خوام یمعذرت م. رستو بهت بدممجبور شدم آد دیببخش دیببخش نیآرش. بکشه

 یهم درکش م یدختر ضربه خوردم و از طرف نیدونست که من چقدر از ا یم کایمل یاز هر کس شتریب. دمیفهم یهم نم دم،یفهم یحرفاشو م هم

 ینم. اجم وسط اومده بودو ازدو يحرف نامزد ایخوب بود و تازگ یلیدو تا رابطشون خ نیچون ا نه،یرو بب انیشا ترایخواست م ینم یکردم که حت

در هر حال . رو دوست داشت کایوا بده، چون واقعا مل ترایم يبا دو تا اشاره  عیباشه که سر یکس انمیکنم شا یالبته فکر نم. کنه سکیرتونست 

.کرد سکیشد ر ینم

.و دوباره بازشون کردم دمینفس پر صدا کش هیبستم و  چشمامو

.باشه -

:تشرمنده و متشکر گف کایمل

.خوام بفهمه ازش استفاده کردم ینم ؟یرو از تو فلش پاك کن لمایاون عکسا و ف یتون یم گهید زیچ هیفقط . نیممنونم آرش ایدن هی -

:بار با حرص گفتم نیگردوندم و ا چشمامو

.باشه -
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.قطع کردم ویگوش یخداحافظ یتا به تشکراتش گوش کنم، ب نستادمیوا گهید

.کایکارت کنه مل یخدا بگم چ. کار متنفر بودم نیتو خونه ام، از ا ادیمجبور بودم تعارف کنم ب ومدیخوشم م ترایاز م یلیخ

:گفتم ترایسرد رو به م یلیخ

.کنم دایباال تا من فلشتو پ ایب -

آسانسور  ي نهیکرد و خودشو تو آ ینگاه م واریتو آسانسور مدام به در و د. میانداختم و وارد شد دیکل. لبخند چاپلوسانه زد و دنبالم راه افتاد هی

رفتم و اون هر  یچشم مدام بهش چشم غره م ياز گوشه ! داشت؟ شیهمه قر و غمزه و آرا نیبه ا ازیفلش گرفتن ن هیدونم  ینم. کرد ینگاه م

.زد یزد که حالمو به هم م یلبخند گشاد م هی دید یبار چشمش منو م

اما در رو که باز کردم بدون تعارف اول خودم  ارمش،یجا صبر کن تا من ب نیوست داشتم بهش بگم همد. انداختم دیو کل ستادمیدر خونم ا يجلو

:رفتم تو کفشامو درآوردم و برگشتم سمتش و سرد گفتم

.تو ایب -

و دستام شوکه دو  گردم در حال سقوط بود يچشما. دیو بوسvمحکم گونه ام  یکیدور کمرمو  دیچیدو تا دست پ هویکه برم تو خونه که  برگشتم

.سر طرف عقب رفت، اما دستا ازم جدا نشد. طرف بدنم افتاده بود

:تعجب و بهت گفتم با

؟یکن یکار م یجا چ نیا! ـــــــــــــــــاریکوه -

.لبخند خوشحال رو لباش بود هی

.يزد یمزنگ  هی شه؟یدلم برات تنگ م یگ ینم یلعنت. يخودت اومد دمیاومدم به گالت آب بدم که د -

منم . نگاه و لبخندمو جواب داد. شدم به چشماش رهیخ. لبخند گرم هیلبخند زدم،  اریاخت یب. داشتم یاما حس خوب ،یکه بهم گفته بود لعنت نیا با

.شییهوی جاناتیه نیا يدلم براش تنگ شده بود، مخصوصا برا یلیخ

 ترایم. رو فراموش کرده بودم ترایبه کل م. شوکه شد و من اخمم رفت تو هم اریکوه. از پشتم سرفه کرد یکیچشماش غرق بودم که  یدلتنگ تو

:گفت يو پر عشوه ا ریلحن دزدگ هیبا  رهیخالف بگ نیدر ح ویباال رفته انگار که مچ کس يابرو هیقدم برداشت و اومد داخل و با  هی

.فکر کنم بد موقع اومدم، مزاحم کارتونم شدم دیببخش. سالم -

کنم اونم  یجا خورده بود و فکر م ترایکه به خاطر نگاه م اریکوه. بهم برخورد یلیمن خ شییکرد که خدا اریدار به من و کوه یمعن نگاه هی بعد

:کرد بهش تهمت زدن تند گفت یحس م

.میندار يکار. دیدونستم شما هم هست یمن نم ?هینه، مزاحم چ -

:فتو گ دیبه لباش کش یدست هیگرد شده  يبا چشما ترایم

.بود یخصوص يخب منظورم کارا -

:گفت ترایخفه کردن م يبرا ارمیکوه. همه وقاحت نیچشمام گرد شده بود از ا من

.گمیخوش آمد م يجور نیراستش من به همه ا -
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:لبخند پر عشوه دستشو جلو آورد و گفت هیآهان کش دار گفت و با  هی ترایم

.نیآرش یمیدوست صم ترام،یمن م -

 ینگاه. ستیدرست ن يزیچ هی دینگاه به من فهم هیبا  اریاخمام رفت تو هم که کوه نیهمچ. یمن باش یمیدوست صم يدیپدرت خندبه گور  تو

 هیپاش بلند شد و  يرو انگشتا ترایمن م يتو بهت و ناباور. رو گرفت ترایانداخت و به ناچار دستشو جلو برد و دست م ترایبه م یبه من و نگاه

و نفسم بند  نیول شد رو زم هویقلبم . کردم یمن داشتم سکته م. بدبخت ماتش برده بود اریخود کوه! دیرو بوس اریلب کوهبه  کینزد ییجا

:و گفت ستادیدوباره رو پاهاش صاف ا ترایم. اومد

.دیخوام معذب باش ینم. منم به روش شما عمل کردم -

.یعوض يترایم نیا ي دهیدر يکفشمو فرو کنم تو چشما يدوست داشتم پاشنه  یعنی

.رسه به استخونام یکردم از پوست و گوشتم رد شده داره م یاز حرص ناخنامو تو کف دستم فشار دادم که حس م انقدر

. کننده یابیگفتم نگاه ارز یم ارینگاه کوه نیمن به ا يدر حالت عاد. یعکس العمل چیبدون لبخند و بدون ه ترایشده بود به م رهیخ اریکوه

:کرد و گفت ترایرو به م اریکوه

.داخل دییبفرما ستیخب ن د،یستادیسر پا ا -

:شد آروم گفت یزد و کفشاشو درآورد و سر خود رفت تو هال و همون جور که از کنار من رد م يلبخند ترایم

!یکن یچقدر تند تند دوست پسراتو عوض م -

.شده بود ینفسام تند و حرص ".شونیدزد یتو هم به همون سرعت م"

:به من کرد و دستشو آورد سمت چمدونم و گفت ینگاه اریکوه

.ارمشیبده من م -

رو مبل  ترایم. بعد من اومد ارمیکوه. راه افتادم ترایبا حرص رومو و برگردوندم و پشت سر م. فقط دستمو از رو چمدون برداشتم. نگفتم يزیچ

.اجازه وارد اتاقم نشه یکه ب دیرس یانقدر شعورش م. اتاقم گذاشتانداختم که چمدونمو برد کنار در  ارینگاه به کوه هی. نشست

. بود ستادهیکردم که کنارم ا اریبه کوه ینگاه. کردم یو عکسا رو پاك م لمایف دیرفتم تو اتاق و همون جا هم با یم دیکردن فلش با دایپ يبرا

.نداشتم يتنها بذارم، اما چاره ا ترایدوست نداشتم اونو با م

:گوشم گفت ریآروم ز. کردم ارینگران به کوه نگاه هی

.تونم از در برم تو خونم یکفش ندارم نم نمیهم يبرا دمیمن از رو تراس پر -

تکون  يسر. بشه بیاون بره رو تراس و بعدم مثل غول چراغ غ يشد که جلو ینم. جا بمونه نیهست ا ترایم یمجبوره تا وقت یعنیحرف  نیا

:دادم و پر اضطراب گفتم

.ارمیفلششو ب رمیم -

لباسا و  يرفتم همه  یداشتم م یوقت. اتاق آهم دراومد دنیبا د. تکون داد و رفت نشست رو مبل و منم برگشتم و رفتم تو اتاق يهم سر اریکوه

رو  هوز باشم که پنجه نندازمارم يترایم نیجا مواظب ا نیبود که در رو باز بذارم و از ا نیا دمیام يهمه . بودم و جمع هم نکردم ختهیر لمویوسا
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.شد در رو باز کنم یاوضاع اتاق نم نیاما با ا ار،یکوه

هجوم بردم به . کوله ام رو از پشتم درآوردم و لب تاپمو درآوردم و گذاشتم رو تخت. پرت کردم رو تخت فمویکه داشتم ک یسرعت نیآخر با

رو تخت لپ تاپو روشن کردم و  دمیتند پر. کردم دایفلشو پ یآخر پاتخت يشوتو ک. سمت کشوها و همه رو باز کردم و تند تند توشونو گشتم

 کایمل يامانت دار يشد پا یدختره تو گل بمونه، اما نم نیکردم ا یفلشو پاك م اتیخواست کل محتو یآخ که چقدر دلم م. ردمفلشو وصل ک

.دمیکش وترید فلشو از کامپرو پاك کردم و تن لمایتونستم عکسا و ف یکه م یسرعت نیبا آخر. وسط بود

وجودمو پر کرده  يهمه  یاسترس و نگران. خورد یتو دلم وول م يزیچ هی. لحظه خشک شدم هی يسمت در که بازش کنم، اما برا دمیپر تند

زنانه  يو کلکا يرعشوه گ يدونستم که خدا یم. نه ایرو جلب کنه  اریمدت نظر کوه نیهفت خط تونسته تو ا يترایم نیا نمیخواستم بب یم. بود

.رهیحرکات پر عشوه اش قرار نگ ریتحت تأث اریکردم که کوه یوجودم خدا خدا م مبا تما. س

جاشو رو مبلش عوض کرده بود و اومده بود  ترایرو مبل خودش نشسته بود، اما م اریکوه. دمیدر سرك کش يدر رو باز کردم و از ال آروم

.اریکه دل منم ضعف رفت، چه برسه به کوه دیخند یم يبا چنان عشوه ا. اریکوه کینزد

 یلیجذب بشه خ ترایبه سمت م اریکه کوه نیفکر ا یدونم چرا، ول ینم. دادم رونیآه ب هیچشمامو بستم و نفس حبس شدم رو مثل  اریاخت یب

 اقتیل ترایواقعا م. رو از دست بدم اریهخواستم کو ینم. که موقع از دست دادن فرهود و آزاد داشتم یزجر آورتر از حس یحت. برام درد آور بود

.رو نداشت اریکوه

 ینم. لبامو تو دهنم گرفتم. داغ تو قلبم فرو کرد خیس هی یکیانگار  اریلبخند کوه دنیبا د. تو گوشم فرو رفت ترایم يخنده ها يهم صدا باز

.مرو حس کن اریکوه یخوش دلتنگ ينذاشت مزه  یحت یعوض يترایم! دونم چرا بغض کردم

.بهم نگاه کرد اریو بعدم کوه ترایشدم من اول م کیبا نزد. رونیو پر صالبت رفتم ب ستادمیصاف ا. دمیکش قینفس عم هی

:و گفتم ترایو فلشو گرفتم سمت م ستادمیا

.فلشت -

قصد نداشتم . شدم بهش رهیخم خا مچهین هیجلوشو با  ستادمیا خیس نهیدست به س. بهم کرد و دست دراز کرد و فلشو ازم گرفت ینگاه هی ترایم

تعارفش  اریکوه ایمن  دیمنتظر موند که شا یهر چ دیخودش از نگاهم فهم. دختر رو تو خونم تحمل کنم نیا نیاز ا شتریقصدم نداشتم ب نم،یبش

 یمشت م هیبراش قائلم  که ینگفت که بمونه، وگرنه با تمام احترام یچیه اریخدا رو شکر که کوه. پا شد ستین يخبر دید یم، اما وقتیکن

.کوبوندم تو دهنش

:لبخند از جاش بلند شد و گفت هیبا  ترایم

.من برم گهیخب د -

دست داد و با  اریازم جدا شد و با کوه. زودتر تموم شه بره دیجلو و گونه اش رو چسبوند به گونه ام از شدت انزجار چشمامو بستم تا شا اومد

.با لبخند جوابشو داد ماریکرد و کوه یعشوه ازش خداحافظ

.میاز خونم و از زندگ رونیدوست داشتم موهاشو بکشم پرتش کنم ب. دمید یرو م اریو لبخند کوه ترایم يعشوه  یخورد وقت یخونم م خون

:کرد و گفت اریبه من و کوه یبرگشت و پر عشوه نگاه. تند در رو براش باز کردم. دیرفت سمت در رو کفششو پوش ترایم
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.مزاحم تو و دوست پسرتم شدم دیببخش -

:گفتم يخشک و جد یلیخ

.میما با هم فقط دوست -

:کرد و گفت شتریکرد و ناز نگاهش و ب اریبه کوه ینگاه يبار قد نیباال و ا دیابروش پر هی

.اریخوشحال شدم کوه دنتیاز د -

. نخواد زر بزنه گهیبستم روش که د کیش یلیشد و درر و خ گشاد زدم که با همون سرعت هم جمع یلبخند حرص هیالس بزنه  ستادمینا گهید

دراومد و  یداد و از حالت شق و رق رونیزد چشماشو تو کاسه چرخوند و نفسشو مثل فوت ب یکه تا حاال لبخند م اریتا در رو بستم و برگشتم کوه

:گفت

. بود یگیته پا ییخدا. یدوستا هم داشته باش نیکردم از ا یکر نمف ؟يکرد دایاز کجا پ نویا نیآرش. چقدر چسب بود! بود؟ یک گهید نیا! اوف -

.داد یکرد من دوست پسرتم و انقدر دست و پا م یخوبه فکر م

:با تعجب گفتم "!؟یچ یعنی". گرد و بهت زده نگاش کردم يچشما با

!ومده؟یخوشت ن ترایتو از م یعنی -

:چشم غره گفت هیکرد و همراه  ظیاخم غل هی اریکوه

!ام؟ قهیسل یانقدر ب یعنی -

.کردم خوشت اومده ازت یفکر م. دنیخند یم نیداشت یول -

دختره  نیاز ا دمیفهم ،يمثل انار چروك کرد افتویباهات و تو هم ق هیمیخودشو چسبوند بهت و گفت صم ينه بابا، از همون اول که زور -

.هیبود چه جور آدم دایو از رفتارشم پ ادیخوشت نم

:دم اومدم و پر حرص گفتمبه خو هوی

باهاش؟ یگرفت یو قلوه م يداد یساعت دل م هیشعور پس چرا  یب -

:زد و گفت يشخندین

خوان با پنبه سر  یجور آدما که م نیا ياونم جلو. ظاهر رو حفظ کنه شهیهم دیو متنفر باشه با ادیخوشش ن یکیآدم هر چقدرم که از  زمیعز -

.کردمثل خودشون رفتار  دیببرن، با

 یلیکه اون خ یدادم در صورت یعکس العمل نشون م ترایم دنیبا د کیمن به صورت اتومات. بود اریحق با کوه ییجورا هی. باال دیپر ابروهام

م رفتار رو داشته باشم، نه با اخم و تخم، بلکه با لبخند اونو از خود نیباهاش هم دیبا. دیرس یکرد و آخرشم به هدفش م یم ینیریخود ش کیش

.زدم يلبخند هی. بردم یپ اریکوه یبه منظور اصل یوقت. دور نگه دارم

.بود اون همه اخم و چشم غره یچ. خودم نیشد آرش نیا نه،یآهان هم -

.شد شتریب خندم

:انداخت دور کمرم و گفت دستشو
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.من باش شیاون ور شامو پ میبپر مثل من از تراس ایب. يرو ندار نایشام و ا يحوصله  جهیدر نت يدونم خسته ا یم. حاال شد -

.کرد سمت تراس یم تمیبا حرف زدن هدا همزمان

.ترسم یم هیبابا من از اون بلند -

:به کمرم آورد و گفت يفشار اریکوه

.رمیگ یخودم دستتو م -

:در تراس گفتم کینرد. دلمو گرم کرد حرفش

.برات شکالت آوردم. ارمیبرات ب اتویبذار برم سوغات -

:اسو باز کرد و گفتتر در

نه؟ ای ینیمنو بب یکه بتون یداشته باش يبهانه ا هیفردا هم  دیبا. بعد يبذارش برا -

راحت  یلیخ اریبه کوه نانیبا اطم. و بعد دستشو دراز کرد سمت منو کمکم کرد از رو تراسا رد بشم دیخودش با مهارت از رو تراسا پر. دمیخند

.اون ي رو تراس خونه دمیو بدون ترس پر

.بود یاون واقعا عال يایو خوشمزگ ایهمراه با شوخ اریکوه يو آرامش بخش خونه  زیگرم و تم طیخوشمزه تو مح شام

شب  یکه وقت يجور. بود نیبا هم بودن بعد از مدت ها واقعا دلنش نیشام و ا نیا. دو نفره تنگ شده بود يشاما نیا يمن چقدر دلم برا و

.تمام سفر از تنم در رفت یکه خستگ دمیبا آرامش خواب برگشتم خونه ام آن چنان

 ****

کارگر  هی میو اون کمک گرفتن تونستم با کمک مامان مر نیبه هزار زحمت و از ا نیهم يبرا. کنم يریخونمو گردگ دیع يگرفتم برا میتصم

.بود یهمون قدشم برام کاف. کنه زیروزه خونه رو تر و تم هیو  ادیکه ب رمیبگ

.نداشتم کهیو با مرت نیماش هیرفتم تحمل نشستن تو  یمن تنها م یول ومدن،یهم م نایمامان ا. برم شمال دیروز قبل ع هیبود  رقرا

ه؟یکه کجائ دمیازش پرس يکنه با کنجکاو یاومد ازم خداحافظ یوقت. مامان و باباش شیخواد بره شهرش پ یم اریکوه

تو  شهیکه هم یاون همه کاك و نون برنج دمیگفت کرمانشاه، تازه فهم یوقت! ام از اصالتش با خبر بشمخو یهمه مدت تازه م نیبعد ا! نوبرم منم

.هیچ يخونشه برا

 دیدوم ع يشد که هفته  نیخودشون بودن، اما قرار بر ا يسرگرم کارا دیاول ع يبچه ها هم هفته  هیبق. که قرار بود سه روز شمال بمونم من

 ينایلباس و کفش و ا دیخرج خر ییجورا هی شهیم یعنی. اونا بود يکه پسرا داشتن و خرجش کامل به عهده  یباختهمون مسافرت . شیک میبر

خرج مسافرتو اونا حسابش کنن؟ يپا میسیبنوخودمونم 

 بمیحواسم به ج دیباماهم  هی نیا. خرج ماهم کنار گذاشتم يهم برا یقسمت هیبدم و  امویبده يتونستم همه  میدیو ع تیحقوقم و حق مأمور با

کنه،  یتو تنم تا نخرمش ولم نم فتهیم شهیخوره م ادیخوشم م يزیچ هیمن، چون معموال از  ياونم برا هیواال کار سخت. خرج نکنم ادیباشه که ز

.جون و پول بکنم يخوره ها نیحواسمو جمع ا دیشما، اما خب با ینم یمدل نیا ادیز البته
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.بندم یساعت چمدون م میدستم تند شده سر ن گهید تمیدر حال سفر و مأمور شهیکه همنه . جمع کردم لمویو بند بار

.ایشمال و در يگرفتم برا يسوار هیاز اون جا . نالیزدم آژانس و رفتم ترم زنگ

 دم،یرو خواب ریمس تمام. دنیرس یسحر راه افتاده بودن پس زودتر از من م يطبق معمول صبح کله  نایجور که با آرشا حرف زدم مامان ا اون

 امن ت شهیروند و هم یتند م یلینداخت، اونم خ یبابا م ادیمنو . راننده رو تحمل کنم يبمونم و گاز دادنا و سبقت گرفتنا داریتونستم ب یچون نم

.کرده یط مهیراه چهار ساعته رو شده دو ساعت و ن. رفتم یمرز سکته م

شده بود و  يبلوارا هرس شده و گل کار. رو گرفته بود دیع يهمه جا شکل و بو. شل شد شمین يجور خود به خود نیهم دمیشهر که رس به

.بودن دهیچ نیهفت س يهم سفره  یدونیم هیرو خوشگل کرده بودن و وسط  دونایم

 يداشتم، روزا یخوش يروزا. شهر نگشته بودم نیکم تو ا. جا خاطره نداشتم نیکم از ا. کردم یبا چشمام شهر رو وجب م. دربست گرفتم هی

.شهیخالصه م یمعمول يبا آدما کیشهر کوچ نیتو هم ایکردم دن یکه فکر م ییروزا ،يخبر یو ب یسادگ

کنم و چقدر اصرار کردم که خودم تنها برم و با چه  دیخودم خر يجدا شدم که برم بازار برا نایجا از مامان ا نیا میبار که اومده بود هی ادمهی

کردم قدم زدم و در آخر سر ظهر مجبور  دیرفتم تو شهر گشتم، خر. اون موقع فکر کنم پونزده سالم بود. شهر رو بلدم گفتم یاعتماد به نفس

.بگم کیش یلیشدم زنگ بزنم به عمو و خ

؟یکن دامیپ يایب شهیم. دونم یدونستم کجام، اما االن نم یم. عمو فکر کنم من گم شدم -

که گم  م،یبارم بود تو زندگ نیاون روز اول. با خونه نداشتم يفاصله ا ادیز دمیخونشون تازه فهم میبرگشت یتکرد و وق دامیاومد و پ. عمو اومد و

 کنبود که زنگ بزنم و ازش کم ییعمو گهید گه،یهم گم شدم و د یرفت و آمد بلکه تو راه زندگ ریبعد از اون به دفعات نه تنها تو مس. شدم

.کنم دایحرکتو پ ریغلط خودم مس ایخانواده و مجبور بودم درست  هیامن، تو  يجا هیمنو به خونه ببره، به کنه، که  دامیو پ ادیبخوام، که ب

جاست؟ نیخانم هم -

.دوال و پهنا حساب کرد بمیغر دیحساب کردم و البته فکر کنم فهم عیسر. نایخاله ا يدم خونه  میدیرس یک دمینفهم. بلند کردم سرمو

گنده با چند تا  يباغچه  هیدار دو طبقه بود که  اطیح يخونه  هی نایخاله ا يخونه . يدر خونه  يچمدون به دست رفتم جلو شدم و ادهیپ نیماش از

بلندتر شده بود و  واریرشد کرده بود و از د وارشونیکنار د يگل سرخا نیداشت که توش پر گل بود و ا کیبار يباغچه  فیدرخت و دو رد

.داشتن یقشنگ يبودن و جلوه  دایتو کوچه پداد از  یکه گل م ییاوقت

به  یخونه رفت و آمد داشت کس نیداد، انقدر که ا یجواب نم فونویآ یبود کس نیهم شهیهم. در باز شد دنیطبق معمول بدون پرس. زدم زنگو

.اطیو اومدم تو ح دمیدر رو هل دادم و چمدونو دنبال خودم کش. داد ینم دنیخودش زحمت پرس

 یکی ن؟یدار لویتو روخدا تحو. پنج تا پله رو باال رفتم و کفشمو در آوردم و در رو باز کردم نیا. شد یبا پنج تا پله جدا م اطیاز ح یلاص ساختمون

.زنگ زده يکدوم خر نهیبب ومدین

گذاشت  وینیو س دیکش یغیج هیمن شوکه  دنیرفت تو آشپزخونه با د یبه دست داشت م ینیآرام س. قدم برداشتم تو هال هیرو باز کردم و  در

.ماشاال نه که تپلم هست. بغلم کرد که حس کردم له شدم نیدو تا در اتاقا بود و تند خودشو رسوند بهم و همچ نیکه ب يناهار خور زیرو م

.االغ دلم برات تنگ شده بود ؟يومدیچرا زودتر ن ،يشعور یب یلیخ -آرام
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:دا شدم و گفتمازش ج. ضربه هم به بازوم زد هیحرفاش  همراه

.کار داشتم امیتونستم زودتر ب ینم. همه محبتتم نیا يمن مرده  -

:با لبخند چمدونمو گرفت و گفت آرام

.دیخوش اومد. دییدر هر حال بفرما -

.حال بود و سمت راست اتاقش آشپزخونه بود يدر ورود يرو به رو قایسمت اتاقش که دق میهم رفت با

کجان؟ هیبق -

.يتو اومد دهیآشپزخونه س، هنوز نفهم مامان تو -

.ابروم رفت باال هی

!باشه؟ دهیتو ممکنه نفهم غیج نیبا ا یعنی -

.فکر کنم هیپشت اطیخب تو ح -

زد  یمن لبخند خوشحال دنیبا د. تند سالم کردم. پشت خونه راه داشت اومد تو آشپزخونه اطیکه به ح يتو آشپزخونه و همزمان خاله از در رفتم

:فتو گ

.يزالزالک، خوش اومد کمیسالم عل -

خاله و آرامم رو تخت نشسته بودن به من نگاه . لباسامو در آوردم. راه بودم يمرده . تو اتاق آرام میبا هم رفت ییکردم و سه تا یخاله روبوس با

.کردن یم

بچه ها کجان؟ -

ش؟یدیند یراست. که فکر تو کوچه باشه نیآرم -

.سر گفتم نه با

!دونم کجاس یدر کل نم رونه،یبا دوستاش ب دمیننمم شرکته، احتماال، شا يبچه  یکین او -

:و با چشم غره گفتم برگشتم

.گهیدونم د یبگو نم یبارک هی ؟يدیچرا جواب م یدون یتو که نم دیخسته نباش -

:باال انداخت و گفت يا شونه

.دونم ینم -

.ه کردمبه کل اتاق نگا. بچه پررو. نشونم داد ششمین

!زه؟یاتاق تم نیچه عجب ا -

:دندوناشو نشونم داد و گفت دوباره

.کرده زیمامان تم -

.یکن یکارا نم نیدونستم خودت از ا یهمون، م -
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:با اعتراض گفت تند

.نداختم یمن داشتم آشپزخونه رو برق م رمینخ -

:لباسمو دادم باال و رفتم رو تخت نشستم و گفتم ينایآست

.يبه جونت کنن آرام ظرف شور همون جون -

:خاله با اعتراض و چشم غره گفت. به من زد که پرت شدم اون ور يلگد هی

!تیترب یب! آرام -

.کرد زیچشماشو برام ر يزدم که کفر يشخندین هیدرآوردن لجش  يبرا

چه خبر از کار و بار؟ -خاله

.رسونه یکارم خوبه سالم م -

:رو به خاله گفتم. ابروهام رفت تو هم که تمرکز کنم. هدیچیتو اتاق پ ییبو هیکردم  حس

؟يرو گاز دار يزیخاله چ -

:و گفت دیاز جاش پر هوی

.غذام سوخت يوا -

:آرامم با حسرت گفت. رونیب دیدو تند

 نیبا ا يدیما به چه ام يبابا نیدونم ا ینم. سوزونه یغذا م ایشکونه  یم وانیل ایزنه  یدستشو چاقو م ایما  يننه  نیا. رفت میناهار شد یب -

!ازدواج کرد

.یخر کن ویکی یتو هست که بتون يبرا يدیکورسو ام هیخوبه الاقل  -

:دمیپرس میدیخند ییکم که دو تا هی. دمیخند یاعتراض از ته دلم م يبا مشت و لگد افتاد به جونم و من به جا دوباره

ومده؟یمن ن يننه  نمیبب -

:باز کرد و گفت ششوین

.دیرفتن بازار خر ؟ینیب یاتاق نم يچمدوناشونو گوشه . گهید یجیگ. چرا اومد. شده ننه به زبونت افتاده یدمیکه اپ نمیب یم -

 شیخوب. که انگار تازه از سفر برگشتم دمیبغلم کرد بوس نیبعدم که اومدن مامان همچ. میبا هم حرف زد انیب نایمامان ا یتا وقت. کردم یآهان هی

 ادهآرشا هم سوء استفاده گر از فرصت استف نیا. خوشبخت رفتار کنن يخانواده  هیتونن اخم و تخم کنن و مجبورن مثل  ینم هیبق يلوکه ج نهیا

.نشونمون داد داشویذوق خر یکرده بود و بعدم با کل یمادر گرامو خال بیج یکرده بود رفته بود کل

 دیشا! بود یچ يبرا دنایپرس زیر نیدونم ا ینم. دیخورد بس که در مورد کارم ازم پرس آرام مخ منو نیفقط ا. روز به حرف زدن گذشت ي هیبق

.سهیوقت بخواد داستانمو بنو هیآرشا راست بگه 

به  میخودمونو زد ییشد بره دستشو داریآخرم از ترس عمو که ب. میزد یور م یو ه میبود داریصبح ب يشب تا دم دما. فردا ظهره لیتحو سال

.خوابمون برد یکه راستک میقدر خسته بودخواب و ان
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 یآرام که داشت از کنارم رد م يمشت زدم به پا هیچشممو باز کرده نکرده . تموم تنم درد گرفته بود. شدم داریبچه ها از خواب ب يسر و صدا با

:با تعجب برگشت و نگام کرد و گفت. همون ضربه باعث شد شوت شه رو تخت. شد

؟يا وونهیمگه د! یوحش -

:شدم تو جام نشستم و دستمو گرفتم به کمرم و با ناله گفتم بلند

 یو م ياوردیدر نم يو انقده گدا باز يکم مهمون نواز بود هیاگه . توئه ریهمشم تقص. کنه یدرد م کلمیهمه ه. ساکت شو از دستت شکارم -

.گار تحفه ستختت که ان نیبه ا يدیچسب نیهمچ. شد ینم يجور نیرو تخت بخوابم، ا یذاشت

:برام نازك کرد و دستاشو از هم باز کرد و تختشو بغل کرد و گفت یپشت چشم هی

.منه گریج نیا. تیترب یاحترام بذار ب -

:از جام بلند شدم و گفتم. باال دیپر ابروهام

!منه انگار شوهرشو بغل کرده گرهیج گهیم نیهمچ! یمنگل گهیهمون د -

با . ضربه به سرش زدم که به سرفه افتاد هی ریتو مس. در باز شد و آرشا لقمه به دست در حال لمبوندن وارد شدکه  رونیاز اتاق برم ب برگشتم

:که در رو ببندم گفتم نیو قبل ا رونیاز در رفتم ب. بهت با دهن پر نگام کرد

.من يرو دست و پا و شکم و موها نیپا رو نذار یه دینیرو بب یگندگ نیمن به ا دیچشم ندار. دیکه انقدر منو لگد نکن دیتا شما دو تا باش -

رو  یمیقد يکاسه ماسه  یکل. آرام رختخوابا رو جمع کرده بود. ده بود کیساعت نزد. خوردم يزیچ هیو صورتمو شستم و برگشتم و  دست

:دمیرو تخت لم دادم و پرسرفتم . گفت یلبش م ریز ییزایچ هیو  دیچرخ یم یه. بساط نشسته بود نیبود و خودشم وسط ا ختهیر نیزم

؟يبا خودت؟ چرا کاسه بشقاب جمع کرد یگیم یآرام چ -

:چرخوند گفت یاز بشقابا برنداشت همون جور که سرشو م نگاهشو

خوام هفت  یم. کردم برشون دارم یبه زور مامانو راض. هستن میمیدوست دارم، قد یلیرو خ نایا ؟ینیب یرو م ایبلور یآب یدست شیپ نیا -

.ادیجور درب میا روزهیف یآب يبذارم که با سفره  نایتو ا نمویس

.بغل تخت و دراز شدم رو تخت زیاز چشمم برداشتم و گذاشتم رو م نکمویگفتم و ع یآهان هی

گذاشت؟ شهیبذارم؟ سماورم م یچ گهید... و سرکه و سنجد و سمنو و سبزه و  بیس -

برام باز کرده بود، چون  ششویمطمئنم که ن. دید یاما اون که منو م دم،ید یکه من اونو نم درسته. چپ چپ نگاش کردم هیبلند کردم و  سرمو

:بالفاصله گفت

!بودن یچ گهید يها نیس ادینم ادمی ه؟یخب چ -

:سرمو گذاشتم رو تخت و چشمامو بستم و گفتم دوباره

...ساعت و سفره و سکه و  ر،یسنبل، س -

:گفت خوشحال

ارم؟یب ریسنبلم که االن از کجا گ. ذارم یم شهیساعتو که هم. الیخ یرو ب ریسفره و س ول،یا -
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گفت؟ یچ يبرا ولویپس ا! خله ها دختره

باشه؟ يپونصد ؟يتو سکه دار نیآرش. مونه سکه من که ندارم یم -

.نه ندارم ؟یکن یم نییاصال، حاال نرخشم تع يبچه پررو خوبه سکه ندار -

ه؟یچ سرزنش کردنت يتو که ندار -

.جاش بلند شد از

.داره يسکه پونصد یک نمیبب رمیمن م -

:جام بلند شدم و نشستم رو تخت و گفتم از

چشه؟ یو پنج تومن ستیباشه؟ مگه ب يحاال الزمه پونصد -

.دمید یاما صورتشو نم برگشت

 یو پنج تومن ستیب. دستمون ادیپول قلنبه ب هیکنه ب یخدا خواست بهمون لطف یوقت هی. ارهیباشه که تو کل سال برامون پول ب يپونصد دیبا -

.میکن یو پنج تومن و دو زار پول جمع م ستیبذارم تا آخر سال ب

پسر هفده  نیتونستم باور کنم ا یبود و بزرگ شده بود که اصال نم دهیانقدر قد کش نیآرم نیا. اومد تو اتاق نیگفت و رفت و آرشا و آرم نویا

 يبود با موها دیچقده ناز بود، سف ادمه،یاومده بود و  ایکه به دن يهنوز روز. و سه سالش باشه ستیب ایو دو  ستیخورد ب یسالشه، بهش م

.و صاف بود رهیت يشده بود و االن قهوه ا رهیاما به مرور موهاش ت شن،رو

. خواست بخورم، دهنم بجنبه یم يزیچ هیدلم . حوصلم سر رفت. اومدن نشستن کنار تخت ییدو تا. کردن یبحث م یدونم با آرشا سر چ ینم

آرام دو ساعت  نیا. نشده بودم ریهنوز از جونم س یاز تو آشپزخونه بردارم، البته تو اتاق بودا، ول بیس هیاز جام بلند شدم برم . ومدیم بمیس يبو

.داد یخوردمش منو درسته قورت م یاگه م. سرخ جدا کرده بود بیوسواس سه تا س اب

دو قدم برداشتم که حس کردم پام محکم . ارهیب بیده برام س یآرشا بگم خودشو تکون نم نیحسش نبود، اما مطمئن بودم به ا. شدم جام بلند از

:نامطمئن گفتم. نایبرگشتم سمت آرشا ا. تو جام خشک شدم. گوش خراش شکستن يصدا هیبعدم  ویزیچ هیخورد به 

!شد؟ یچ -

:آروم گفت نیآرم

!شکوند -

چسبوندم به فرش که حس کردم االنه که  بایخم شدم و دماغمو تقر هوی نیکه چشمم نبود همچ نکیع. برگشتم رو به جلو. رد شدگ چشمام

.زیبردارم از رو م نکمویرفته بود ع ادمیتنها راه بود، چون  دنید ياما خب برا ن،یبشه رو زم دهیدماغم کوب

شکوندم؟ ویزیچ واقعا نمیچرخوندم تا بب یفرش م یسه سانت چشمامو

شکست؟ یشکست؟ واقعا؟ چ -

برگشتم با . نیرو زم دنیکوب یو م دنیخند یم نویولو شده بودن رو زم نیبودم آرشا و آرم میخرابکار يایبه فرش دنبال بقا دهیدماغ چسب من

:اخم گفتم
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.دیساکت ش. ا، کوفت -

:خنده گفت ونیم نیآرم

.دوست داشت یلیرو خ نایکشتت، ا یاوه اوه، مامان م -

بدبخت  نیآرش. مراقبشون بوده یکاسه ها و چهار چشم نیآرام رو بچسب که از صبح مثل مرغ کورچ نشسته کنار ا ال،یخ یخاله رو ب -آرشا

.رفت يشد

:تمگف يناله مانند يبا صدا. به بشقاباش دهیبودم چسب دهیآرام رو که د یخاله نه، ول. دمیدو تا جونور واقعا ترس نیا يحرفا از

.برم اعالم خسارت کنم دنیمنو بد نکیاون ع -

بشقابا و  نیاز ا یکیبود به  دهیوامونده سر خود کوب يپا نیا. که پام بشکنه يا. زدم چشمم تازه همه جا واضح شد یوقت. بهم داد نکویع نیآرم

.ده بودسالم مون يخور وهیبود که م ییخدا. شکسته بود ویخور وهیخورده بود به ظرف بزرگ م نمیا

نگه داشتم و  زیعز یش هیها رو رو دو تا دستام مثل  شهیش. رونیتونستم رو جمع کردم و بردم ب یکه م یبزرگ ي شهیتند با دست چند تا ش تند

:شرمنده گفتم. مامان و خاله تو آشپزخونه بودن. و رفتم تو آشپزخونه نییسرمو انداختم پا

.خاله -

:و گفتمدستمو بردم باالتر . سمتم برگشت

.از عمد نبود. پام خورد بهشون شکست. دینش لیچشماتونو حفظ کنه که مثل من ذل يخدا سو. دمشیبه خدا ند دیببخش -

!؟يچرا شکوند نویا! خاك به سرم يوا -مامان

:به کاسه انداخت و گفت ینگاه هی خاله

آرام؟ ای يتو شکوند -

:بلند کردم و گفتم سرمو

.دونه ینمآرام هنوز . من شکوندم -

:زد و گفت يلبخند هی

.گهیشکنه د یم یسرت، شکستن يفدا -

:ماچ کردم و گفتم هیو گونه اش رو  دمیپر. گوش تا گوش باز شد شمیو ناباور و ذوق زده ن شوکه

.یماه یلیقربونت برم خاله جون، خ -

.رهتو پاتون ن شهیم شهیش يدیکه روز ع دیفقط قشنگ اون جا رو جارو کن. تو يفدا -

.دمیجارو کش زیبردم و تم ویتو سطل آشغال و جارو برق ختمیها رو ر شهیش. گفتم باشه يتند

:گفت یم نیآرم

.کند یدوستت داره، اگه آرام بود کله اش رو م یلیکه مامان خ يشانس آورد -

بدتر از من بود، . کرد دایکتاب پ یشد کل یدختر م نیتو اتاق ا. کتاب برداشتم و نشستم رو تختو مشغول خوندنش شدم هیکه تموم شد  کارم
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.کتاباش داستان بودن يالبته همه 

:بعد آرام خوشحال و بشکن زنون اومد تو اتاق و خوشحال گفت ي قهیدق هی

.بهم داد يگدا رو بکنم سه تا پونصد نیام نیالتماس ا ینداشت مجبور شدم برم کل یک چیه. کردم دایپ ولیا ولیا -

.از چشمم برنداشتم نکمویع گهید ياز ترس خرابکار. آرام يچشمم به کارا هیچشمم به کتاب بود  هی. نیو زمنشست ر جانیه با

 یه. شمرد یم یگشت و ه یدور خودش م یه. سکه ها هنوز تو دستش مونده بود. رو گذاشت تو بشقابا زایچ ي هیو سنجد و سمنو و بق بیس

.گفت یم يزیچ هیلبم  ریز. شمرد یگشت و م یم

!جا گذاشتمش نیپس کجاس؟ هم -آرام

اخم کرد و بلند  ینکرد عصب دایبشقاب رو پ یکم گشت وقت هیآرام . زدن ینم یکدومشون حرف چیه یول دن،یخند یم زیر زیر نیو آرم آرشا

:گفت

نش؟یدیبچه ها ند! بشقابه کو؟ نیاَه ا -

.منو يکور باز يادا یه نمیمو آر اوردیدر م دنیترک يو با دهن ادا دیخند یشعور م یب يآرشا

:اومد تو اتاق و گفت خاله

؟ینیسفره رو بچ يخوا یآرام نم -

:گفت دیچرخ یهمون جور که دور خودش م آرام

!دونم کجاس ینم! ستین شیکیآوردم، اما االن  قیمن دق. کنم دایکه بشقابمو پ نیبه محض ا. االن نمیچ یم -

.ه رو بذاردونشو سفر هیاون  الیخ یب. خب حاال -

.کنم یم داشیجا بود، االن پ نینه هم -

:خنده و گفتن ریبلند زدن ز نیآرشا و آرم هوی. کرد یآرام ول نم نیاما ا ال،یخ یکرد که ب یبا چشم و ابرو و لب گاز گرفتن اشاره م خاله

.زد بشقابتو شکوند نیآرش نیبابا نگرد، ا -

:هنگ کرد و بعد گفت قهیدق هی آرام

!؟يچه جور! ؟شکوند -

.لگد زد شکوند - نیآرم

!د؟یبشــقابو ند هی شهیمگه م! ؟یچ یعنیلگد زد  -

 يمختلف صحنه  يبچه ها با شکال. اوردمیخودم نم يمنم مثل بچه مظلوما سرمو کرده بودم تو کتاب و اصال به رو. دنیو آرشا دوباره خند نیآرم

 الیخ یو ب دیخند دیآرامم که صحنه ها رو د. رفتن از خنده سهیکردن و هر بارم ر لگد زدن من و بعدم خم شدنم و چسبوندن دماغمو اجرا

گرد خوشگل  زیم هیساعته  مین. توش دیو سکه ها رو چ يروز يکاسه از سر همون بشقابا آورد و توشو پر برنج کرد برا هیو رفت  شدبشقاب 

.دیچ نیهفت س

 يخنگول جلو يآرشا نیا یو خوشگل موشگل کرده بودن و حت زیهمه تر و تم. تند یلیگذشت خ یم عیسر یلیلحظات آخر سال انگار خ نیا
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الزم بود؟ شیهمه آرا نیا يدیدونم دم ع ینم. کرد یم شیخودشو خفه کرده بود بس که آرا نهیآ

.ورور و اون  نیا دنیدو یم یآرام و خاله هم ه. خوندم یبودم و رو تخت لم داده و کتاب م دهیلباس ساده پوش هی

به  دیهم گذشته و سنم رفته باال و کم کم با گهیسال د هینداخت  یم ادمیسال نداشت فقط  ي گهید يبا زمانا یبرام فرق یلیسال تحو راستش

.صورتم باشم يو چروکا نیفکر چ

 یدور سفره م میرفت یم دیبا بود و دهیوقتش رس. کرد کتاب رو بستم و از جام بلند شدم یعمو بلند شد که همه رو به اسم صدا م يصدا یوقت

خاله قرآن به دست . دور تا دورش نشستن ایرو گذاشته بودن وسط و همه رو صندل زیم. میشد یکه همه جا نم میبود ادیماشاال انقدر ز. مینشست

 شدیم لیسال که تحو نرویرفت ب یرو م دیآخر ع يگرفت و لحظه ها یقرآن م دیهر سال ع. کرد یکار رو م نیهم شهیهم. از خونه رونیبرفت 

.داد یم يدیبه همه ع ومدهیبود که از در تو اومده ن نیا شیتو و خوب ومدیزد م یزنگ م

من تمام تمرکزمو جمع کرده بودم که . به راه بود یهمه خوشحال و سر خوش بلند شدن و بازار روبوس ونیزیتوپ از تلو کیشل يمحض صدا به

و خدا رو شکر انقدر خر تو خر بود و  یگرفتم چه برسه به روبوس یدستشو م یچون محال بود که حت فته،ین کهیو دارها گذرم به مرت ریگ نیتو ا

.نبود شیحواسش به بغل یبودن که کس یمند به تف مال قههمه عال

 يدیو خاله و مامان ع هکیسال از عمو و مرت لیرو به شدت دوست داشتم، چون به محض تحو دیع نیاما ا ومد،یخوشم نم دیاز ع ادیکه ز نیا با

.گرفتم

و اونا هم  الشونیو فام نایمادرش ا يخونه  یدنید دیع میرفت نایهمراه خاله ا یو وقت ومدیخوشم م دیع نیتازه داشت از ا. جون دمت گرم خدا

.ستین ياز کوفتم خبر يشن بگن تو بزرگ شد یقائل نم ضیسن تبع يخانواده برم که برا نیقربون فهم ا. دادن به شدت خشنود شدم يدیع

رو هم که  الیو آج میرو که گرفت يدیو ع مینشست یم يا قهیهر کس دو دق يهر چند من و آرشا و آرام خونه . یسفرم جور شده بود حساب پول

.خودشو خفه کنه لیو آج ینیریو ش وهیهمه م نیبا ا یخال اریکوه يجا. رونیب میزد یم میخورد

 نایدوست داره، ا یبچم خوراک. دمیشقاقل و کلوچه خر يمربا اریکوه يبرا رونیکه رفتم ب يد گذشت و بار آخرسه روز به سرعت برق و با نیا

.کنه یذوق م نهیرو بب

 نایو ا يرو ادهیو پ ادیز تیخوب بود و به خاطر فعال یلیچند روز خ نیا. گشتم تهران یخواستن بازم بمونن، اما من فردا صبح برم یم نایا مامان

 ي افهیمخصوصا که به ق. متوسل شدم به قرص خواب يگرفت مجبور یدونم چه مرگم بود خوابم نم یبرد، اما امشب نم یاحت خوابم مشبا ر

.کردن یم يداشتن با هم ورق باز. موندن یم داریو مطمئنا تا صبح ب ادیخورد خوابشون ب ینم نیآرش وآرام 

:رو تخت بلند شدم و به آرام گفتم از

؟ياریآب برام م وانیل هیآرام  -

رو داد دستم و نشست  وانیآرام اومد تو اتاق و ل. قرص خوابمو درآوردم يداخلش بسته  بیو از تو ج فمیرفتم سمت ک. تکون داد و رفت يسر

.نگام کرد رهیخ رهیآرام خ. دونه قرص درآوردم و خوردم هیرفتم نشستم کنارشون و . شیسر باز

 یبشن م داریب نایبابا ا م،یدوف دوفت ندار يبرا لهیوس ؟يجا چرا خورد نیا ؟یزن یاکس م ؟يخور یم یچ ؟يشد یقرص. رمیبم یاله -

.کشنمون
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:قرصمو باال آوردم و گفتم ي بسته

.خرم یبه زور م نمیا. اونو ندارم دنیپول خر ست،یاکس ن ؟یگیم نویا -

هست؟ یحاال چ -

.قرص خوابه -

.دونه دونه ه؟یجور نیپس چرا ا -

.دمیچهار تا دونشو ده تومن خر نیهم. دنیم يدونه ا نیهم يگرونه، برا هیخارج نایا -

:زدم و گفتم يلبخند هی. تکون داد يسر

؟يخوا یم -

:گرد کرد و گفت چشماشو

.خوام بخوابم یمن که نم ؟یچ ينه، برا -

.گمیم یبخواب يخوا یهمون، چون نم -

:ورمو، رو کرد به آرام و گفتمنظ دیفهم. و به آرشا لبخند زدم برگشتم

.دمیکم بخند هیبخور  نایاز ا یکی ایآره ب -

:مشکوك نگامون کرد و گفت آرام

ن؟یبخند نیخوا یم یپس به چ ست؟یمگه قرص خواب ن -

. حاال تو بخور. کنه یم جادیا يبامزه ا يحالتا هی یکن یو باهاش مقاومت م یبخواب يخوا ینم یوقت یخواب کردنه ملته، ول يقرصه برا نیا ن،یبب -

.یفوقش بخواب گهیقرصه د هی

:نگاهممون کرد و گفت زیر يمشکوك با چشما. آبو گرفتم سمتش وانیو ل قرص

.خوره یم یلیباکالس خ يشما دو تا به مواد فروشا ي افهیق -

نشد؟ تیطور دمیسپر یازش م قهیهر دو دق. شینشست سر باز کیبعدم ش. و قرصو ازم گرفت و خورد وانیل. میدیخند

.خوابمم نگرفته یحت. شمیفکر کردم االن کله پا م یگفت نینه بابا، تو هم همچ -

حالتش  یچهار زانو نشسته بود و برگه هاش تو دستش بود، ول. حواسم جمعش شد هویشدم که  یقرصه و آرام م الیخ یربع داشتم ب هی بعد

بعدم که . کرد یم دایپ یکم يفاصله  نیشد که صورتش با زم یخم م ياز شکم به حد نییبرگه رو بندازه پا هیخواست  یم یوقت. بود بیعج

بعد دستشو بلند کرد و مبهوت بهش نگاه . تلو تلو خورد يجور نیکم هم هی. نیخوره زم یکردم االن از پشت م یحس م ببرد عق یخودشو م

.دیخند یچرخوند و بازم م یتو هوا م مایهواپ دستشو مثل. دیخند یو م نیکرد رو زم یبرد باال ول م یکرد دستشو م

!؟یکن یم يجور نیآرام چرا ا -

:باز نگام کرد و گفت شین با

کنم داره پرواز  یحس م ؟ینیب یدستمو م نیا. کنم انقده سبکم که پر وزنم یوقت نشده که فکر کنم وزنم کمه، اما االن حس م چیه میتو زندگ -
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...  نیبب...  نیبب. نییپا ادیخوره م یر تاب مکنم مثل پ یولش م یوقت. کنه یم

 یخورد حس م یواسه خودش تکون م یه. بچم خل شد رفت. بشن داریب نایزور دهنمو جمع کردم که خندمو قورت بدم که قهقهه نشه عمو ا به

.دیخند یکرد م یکرد سبکه ذوق م

.ستادیکم که گذشت بلند شد رفت رو تخت ا هی. دمثل بچه خنگ تپال شده بو. گرفت یاون خندمون م يهم از خنده  ماها

؟يستادیآرام اون باال چرا ا -آرشا

:گفت یفیلط یلیخ يباز کرد و با صدا ششوین

.االن همون حسو دارم. تونم چشمامو باز کنم یداره، فقط نم یحس خوب. کنم یبدون بال تو هوا پرواز م نمیب یوقتا خواب م یبعض -

مثل فنر از  ییدو تا هوی. میبرد یتازه به مفهوم حرفش پ. بود ستادهیآرام درست پشت سر ما رو تخت ا. میهم نگاه کردو آرشا با تعجب به  من

که پرنده س  نیا الیبهش به خ میدیرس یم رترید قهیدق هی. پرش بود يچشماشو بسته بود و آماده . سمتش میبرداشت زیو خ میدیجامون پر

.کرد یم داریکل خونه رو ب ومدیکه از پرشش به وجود م ییاما صدا د،ید ینم یبیت شدنش مهم نبود آسپر. نییکرده بود پا رتخودشو پ

.به زور بازوشو گرفتم و به آرشا تشر زدم. خواست پاشه بره پرواز یکرد م یم یمثل بچه ها بد قلق. آرام رو گرفتم و نشوندمش دست

.ترسم کار دستمون بده یم. مشیوابونکنار خودمون بخ دیپاشو جاها رو بنداز، امشب با -

د؟یخواب یحاال مگه م. میدرازش کرد مشیبرد یمکافات هیبلند شد و جاها رو پهن کرد با  عیسر آرشا

.طرفش بودم و اون طرفم آرشا هی من

...آرامش... شیآخ. میبرقا رو خاموش کرد. میسه تا طاق باز رو به سقف بود هر

.من گشنمه -

که مرده دوباره  نینشست تو جاش درست مثل ا دیمثل فنر جه هویساکت بودا،  شیپ ي قهیدق هیآرام تا  نیا. میدیا از جا پربرق گرفته ه مثل

. شد الشیخ یکم خورد و ب هیآرشا رفت براش غذا آورد . اما نشد مش،یبه زور بخوابون میکرد یسع. گشنشم شده بود یحاال نصفه شب. زنده بشه

. میکه بخواب میدوباره برق رو خاموش کرد. میش آب آوردبرا. خواد یم آبگفت 

:بلند شد گفت باز

.ادیمن خوابم نم -

:با حرص نگام کرد و گفت آرشا

.دیخواب یم يداد یبهش؟ حداقل دو تا م يقرص داد یمرض داشت! نیآرش يریبم -

کنه؟ چارمونیخواد امشب ب یدونستم روش اثر نداره م یخب چه م -

رسما قول و . آرشا هم دستشو گذاشت دور شکمش. ورش انداختم اون طرف رو دستاش که نپره نیمن دستامو از ا نانیاطم يبرا. مشیخوابوند

. وسطا خوابمون برد نیو خودمونم ا مشیبخوابون میبود تونست یقیهم خواست بلند شه اما به هر طر گهیبماند که دو سه بار د. میکرد رشیزنج

.دختر بود نیاده تر از ابچه س هی يارنگهد یعنی

که  یکه تو خاطرش مونده بود حس سبک يزیخواب کرد تنها چ یماها رو ب ينبود که چه جور ادشی نایاز ا یچیبود که صبح ه نیا شیجالب
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.دستت درد نکنش بود يجا ستیرو که ن. میکه من و آرشا تا صبح به خاطر دستامون خفش کرد نیداشت بود و ا

درست . رتمیبگ دهیکرد ناد یم یسع یعیتحمل بابا رو نداشتم مخصوصا که به صورت ضا گهیبمونم، اما خب د شتریخواست ب یکه دلم م نیا با

 یچند روز و مرخص نیبود که از قبل اعالم کرده بودم که هم نیا شیخوب. کرد از منم به همون صورت رد بشه یم یمانع سع يمثل پرش از رو

.نداد بهم يریچندان گ یکس نیهم يبرم سر کار براد برگردم تا فردا یدارم و با

عوض کردن نداشتم با  نیبرگشتم تهران و چون حس ماش يسوار هیقبل با  يو مثل دفعه  نالیکردم و خودم تنها رفتم ترم یهمه خداحافظ از

.رفتم دم خونه نیهمون ماش

ام  نهیس يسنجاق رو هیدور خودم و با  چوندمیحوله رو پ. گرفتم یدوش اساس هیچمدونمو گذاشتم تو اتاق . خودمم يکه من عاشق خونه  يوا

که  یو رفتم رو مبل لم دادم و به آهنگ ختمیقهوه ر. قهوه درست کردم هیرفتم تو آشپزخونه و  سیخ يهمون جور با بدن و موها. سفتش کردم

سفر رو  يو برنامه  رمیتونم با بچه ها تماس بگ یفردا م. خونه نیسکوت هم یعنیآرامش  نیا یعنی یزندگ. نگاه کردم شدیپخش م ونیزیاز تلو

.رمیازشون بگ

****

بعد از  شبید. ومدیمن هنوز خوابم م. که خفه شه لمیرو موبا دمیو دستمو کوب دمیدماغمو باال کش. به زور چشمامو باز کردم یزنگ گوش يصدا با

.رو مبل خوابم برده بود نیهم يو برا دمید یترسناك م لمیصبح داشتم ف يکه چمدونمو بستم تا دم دما نیا

زنگ  نیافتاد ا ادمی يداریتو خواب و ب. زدم روش، اما قطع نشد یبا حرص ه. دوباره زنگ خورد میشد که گوش یدوباره داشت گرم م چشمام

:گفتم يآلودخواب  يبا صدا. جواب دادم مویچشممو باز کردم و گوش هی. میزنه به گوش یداره زنگ م یکی ستیآالرم ن

ه؟یک -

.پاشو در رو باز کن ارم،یکوه -

:عالم خواب داد زدم تو

.آرشا در رو باز کن -

!آرشا که نبود. چشمامو کامل باز کردم هوی

!آرشا خونته؟ -

شما؟ دیببخش -

.میرس یم ریشو به پرواز د داریزود باش ب. دییبفرما یبگ دیبا ه؟یک گهیم رهیگ یم لشویموبا یبعدم ک ارم،یکوه گمیم ؟یهنوز خواب -

!گذشته قهیدق یکه زنگ گذاشتم س یخاك بر سرم از اون ساعت. به ساعت کردم ینگاه. دمیبار پلک زدم تا منظورشو فهم چند

:گفتم ارمیکه کم ن نیا يبرا

.شمیدارم حاضر م دارم،ینه ب -

.دم خونتم گهید ي قهیجدا؟ خوبه پس من پنج دق -
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 قهیپسره خل بود سر پنج دق نیا. قطع شده دادم و از جام بلند شدم یدو سه تا فحش به گوش! قطع کرد ویبگم نـــــــه گوشکه بتونم  نیاز ا قبل

 یکی. آب سرد لرز به تنم انداخت. تونستم مسواك زدم و دست و صورتمو شستم یکه م یبا حداکثر سرعت. ییسمت دستشو دمیدو. ومدیم

.پالتو تنم کردم هیکه لرزم تموم شه، آخرشم  دمیتونستم پوش یلباس م یتند رفتم تو اتاقو هر چ! نآب گرمو باز ک ریش خببگه  ستین

بود ممکنه منو جا بذاره؟ ومدهین اریکوه. کرده بودم رید قهیپنج دق هی ستادمیدر منتظر ا يجلو. رونیبرداشتم و از خونه زدم ب چمدونمو

 اریانگار کوه. میایبرگرده تهران و گفت که تا فرودگاه با هم ب شبیزدم گفته بود قراره د یحرف م اکیکه با مل روزیاومد؟ د یپسره ک نیا اصال

:بشه که گفتم ادهیخواست پ یم. بود اریسرمو بلند کردم، کوه. بوق اومد يتو فکر بودم که صدا! زنگ بزنه ایخودش زبون نداشت بهم بگه 

.عقب یذارم رو صندل یچمدونه م هی نینه بش -

.عقبو باز کردم و چمدونو انداختم توش و رفتم نشستم جلو در

.ریبه خ دنیرس ؟يسالم چطور -

کرد  یم یهمون جور که روبوس. شدم به جلو لیسمت خودش که متما دیزد و دستمو کش يلبخند هی. دراز کردم که باهاش دست بدم دستمو

.زد یحرفم م

.خوب يپر از روزا ت،یپر از موفق ،يپر از شاد د،یداشته باش یسالم بر شما، خانم سال خوب -

.راه افتاد. گفتم نیهمچن هیازش جدا شدم و . گرفته بود چقدر آرزواش پر بود خندم

- ؟يدیرس یک

.شب مهیساعت دو ن -

:و دستامو تو بغلم فرو کردم و گفتم دمیکش يا ارهیخم

 طیسحر بل يبهش گفت کله  یک. گرفتنش طیبل نیکار کنه با ا یمحسن رو چ نیبگم ا خدا. مه همه جا رو گرفته! چقدر سرده امروز. قیچه دق -

.هنوز هوا روشنم نشده ره؟یبگ

.بودم دهینخواب شتریب میسر جمع دو ساعت و ن ومدیخوابم م. زدم چشمامو بستم یجور که غر م همون

.ومدینم رشیرفته، وگرنه گرو هم از قبل گ نایا. شه ینم دایپ طیو بل دهیرفته که ع ادتیانگار  -

.بزنم یچرت هیفرودگاه  میتونستم تا برس یم. گفتم یاوهوم هی

.چشمامو باز کردم اریدست کوه يتکونا با

ه؟یچ -

.میدیشو، رس ادهیپ -

!چه زود؟ -

.يرو خواب بود ریتو کل مس. زود نبود -

 نیحواسم اصال جمع نبود، فقط تو فکر ا. رفتم یگاماس گاماس راه م و دمیکش یچمدونمو دنبال خودم م. شدم ادهیتکون دادم و پ يسر خمار

 ایوسط سالن کنار صندل اریکوه. که فقط گمش نکنم اریچشممو دادم به کوه هیهمت کردم . تا بتونم چرت بزنم نمیکنم بش دایپ ییجا هیبودم 
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:و گفت ستادیا

.ینیبش یتون یم ومدنیهنوز زوده بچه ها هم ن -

تونستم بخوابم، به همون  یانقدر سر و صدا بود که نم. دادم و چشمامم بستم هیبلند چمدون تک يته نشستم و گونه ام رو به دسته خدا خواس از

 اریداشتن به کوه. دادم، اما حس بلند شدن نداشتم صیبچه ها رو از ال به الش تشخ يشد صدا ادیسر و صداها که ز. آروم شدن بدنم قانع بودم

.گفتن یم دیشاد باش عو  کیعل المس

 هی. شعور بود یب ي دهیش نیکار ا. به ملت نگاه کردم يسرمو تند بلند کردم و سکته ا! شد به کمرم که نفسمو بند آورد دهیمحکم کوب یدست هی

 یحرفاس ب نیا تر از رهیخ دمید یوقت. داد ینشونم م ششویرفتم اون فقط ن یهم که من بهش چشم غره م یهر چ! دختر نیذره فهم نداره ا

.حسابش نکنم زادیجزء آدم يدادم تا اطالع ثانو حیو ترج دمش الشیخ

 هی مایکه من فوق العاده شانسم مزخرفه، هواپ ییاز اون جا. درست بخوابم مایتو هواپ میکردم و بغ کرده منتظر موندم تا بر کیسالم عل هیبق با

.سفر بشم يغر غرو يچهره  ياول کار نیخواستم هم یفقط تو دلم بود، چون نم چقدر تو دلم غر زدم، البته. ادیداشت تا ب ریربع تأخ

دونم چرا امروز بهش  ینم. شدم یخالص م دهیش يبود که از دست زر زرا نیا شیخوب. ذوق زده از جام بلند شدم. پروازمونو اعالم کردن شماره

 یم ادی کایمل نیکم از ا هیآخه ! کرد که نفس بکشه یذره وسطاش ول نم هیزد  یسره حرف م هیداشت  مایهواپ يتا تو! کرده بودم؟ دایپ يآلرژ

که خودمو رسوندم به  میگشت یم امونیدنبال صندل. داد یگوش م هیو فقط به حرف بق انیبود کنار شا ستادهیشد؟ از اول خانم ا یم یچ تگرف

:صدامو آروم کردم و گفتم. و بازوشو گرفتم اریکوه

.رو بشنوم کنترلمو از دست بدم بزنم لهش کنم دهیش يصدا شتریکم ب هیترسم  یم. نمیش یتو م شیمن پ. بدهتو رو خدا نجاتم  -

کمربندمو بستم و آماده . خودشون نشستن يایهم پشت سرمون رو صندل هیبق. کنارم ارمیکنار پنجره نشستم و کوه یرو صندل. تکون داد يسر

.حت بخوابمتونستم را یجا م نیکه ا نیو خوشحال از ا

خوب نبود  نمینه ا. کم کج کردم هیسرمو . کنم دایخوابم پ يبرا تویوضع نیخواستم بهتر یم. یدادم به صندل هیکه پرواز کرد سرمو تک مایهواپ

دادم  هیو سرمو تک اریکم خودمو کج کردم سمت کوه هی. نییپا فتادیشد م یشد کله ام سست م یم نیخوابم سنگ یگرفت و وقت یگردنم درد م

دستش مجله بود و . چشم غره بهش رفتم هیبرگشتم ! واریبه د یکوبون یم يسرتو دار يکرد یالمصب انقدر که سفت بود فکر م. وشبه باز

.کنم سرشو بلند کرد ینگاش م رهیخ رهیحس کرد خ یوقت. نییسرش پا

؟یکن ینگام م يجور نیچرا ا ه؟یچ -

:اخم گفتم با

.خوام بخوابم یم -

.شدم یبد اخالق م ومدیبم مخوا یوقت

!خب بخواب -

.بازوتم سفته ست،یشه، جام راحت ن ینم -

.باال و خندشو خورد دیپر ابروهاش
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!فکر کنم! یمرس... ام  -

:دوباره با اخم گفتم. ازش بد گفتم ایکردم  فیدونست االن ازش تعر یشده بود نم جیگ بچم

.ادیخوابم م -

!ستمیکار کنم؟ بالشت که ن یخب چ -

:به شونه اش کردم و با دست اشاره کردم و گفتم ینگاه

.تر سرمو بذارم رو شونه ات نییپا ایب -

 نیدستمو گذاشتم رو شونه اش و همچ. اما بازم کم بود ن،ییپا دیکم خودشو کش هیحرف  یب میجد یلیخ دید یذره با لبخند نگام کرد و وقت هی

:که گفت نییفشارش دادم به سمت پا

!یکن یشونه ام رو سوراخ م يدار -

.تر نییپا ایخب ب -

ن؟یپهن شم رو زم يخوا یچقدر؟ م گهید -

کردم و  میسرمو تنظ يسرمو گذاشتم رو شونه اش و جا اوردمیخودم ن يبه رو. رفته یجلوتر از صندل یلیدرازش خ ياون لنگا دمیکردم د نگاه

.مکردم لبخند زدم و اعالم کرد دایفرم مناسب پ هی یوقت

.من خوابم -

بدم خدمتتون؟ دیخوا یپتو نم ؟یشیفرما ؟يامر -

:بسته گفتم يچشما با

.نه، فقط حرف نزن -

.حرف نزد گهید شییخدا

.میایفرود م میدار. شو داریب نیآرش. نیآرش -

مثل  عیسر. چشمام فرو رفت تو نگاشکله ام رو چرخوندم و . بود اریکوه يسرم رو شونه . و آروم چشمامو باز کردم دمیکش ازهیخم هیخواب  تو

.برق گرفته ها صاف نشستم و اخم کردم

؟يتو که تو خواب به من نگاه نکرد -

:اش رو خاروند و گفت گونه

.کار بودم فقط تو رو نگاه کردم یاتفاقا چون ب -

:با حرص گفتم. شد شتریب اخمم

.یتیترب یب یلیخ -

:گرد کشدار گفت يچشما با

!ا؟چــــــــــر -
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.کمربندمو اصال باز نکرده بودم که بخوام ببندم. شدم نهیو دست به س میدادم به صندل هیتوجه به اون تک یب ظیاخم غل با

کردم؟ ینگات م دیچرا نبا گمیخب م -

.شمیچون تو خواب زشت م -

کنم، تازه  یخوابم دهنمو مثل غار باز م یم یوقت. دونستم یخودم م گه،یشدم د یخوب زشت م. خواستم بزنم تو صورتش یکه م دیخند نیهمچ

آب دهنم از  نیا نینوره، همچ ینور عل گهیاگه سردمم بشه که د. شنیکه دارن خفه م نایسرم خوب باشه و خر خر نکنم، مثل ا يجا ارمیشانس ب

.نهیبب یشکل نیپسر آدمو ا هیبود  عیضا یلیخ... افتاد که  یدهنم راه م يگوشه 

:آروم گفت که تموم شد خندش

.بامزه، نه زشت. يهم بامزه شده بود یلیخ -

.دل خوشکنک من گفته بود يکنم برا فکر

بودم تازه بهم  دهیکه پوش یاون همه لباس. شمیگذاشتم حس کردم دارم خفه م رونیب مایپامو که از هواپ. مینگفت يزیچ مایتا نشستن هواپ گهید

هوا با  یب. کم خنک بشم هی دیزدم تا شا یتند تند با دست خودمو باد م. گرفته بودم شیرون آتاز د. فشار آورده بودن و نفسمو گرفته بودن

:گفتم صحر

.چسبه یم یاالن لخت بش -

:کنار گوشم آروم گفت اریکوه

کمکت کنم؟ يخوا یم -

:مظلوم نگام کرد و گفت. با چشم غره نگاش کردم برگشتم

.قصدم کمک بود -

:ه گفتمازش گرفتم و کالف چشممو

.دارم که خنک بشم ازیاالن فقط ن -

.متعجب نگاش کردم. تو صورتم فوت کردن یتر و شروع کرد به صورت دوران کیآرود نزد سرشو

!؟یکن یکار م یچ يدار -

.کنم یدارم خنکت م -

:حرص گفتم با

!؟يجور نیا -

:بامزه کرد و دلخور گفت کیاخم کوچ هی اریکوه

رسه  یکه بهت م ییلطفا تقاضاهاتو واضح و کامل بگو که کمکا. نکردم دایپ يا گهید يخنک کننده  ي لهیفوت وس ریاالن غ. یخب خودت گفت -

.باشه قیکامل و دق

گرممو درآوردم و گذاشتم تو  يپالتوم و لباسا. ییچمدون به دست تند رفتم تو دستشو میگرفت لمونویکه وسا نیبه محض ا. گرفته بود خندم
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".حالم بهتر شد ش،یآخ". خنک يمانتو هیو  دمیپ پوشتا هیچمدون و 

بودن و االن در  دهیشرت خنک تنشون بود و روش پالتو و کاپشن پوش یت هیپسرام همه . لباساشونو عوض کرده بودن مایتو هواپ دهیو ش کایمل

.نداشتن ییآورده بودنش و مشکل گرما

و هماهنگ و  زیاون همه چ قیکرد و از طر یم یجا زندگ نیدوست داشت که ا هی. بودکه محسن اجاره کرده  يدم خونه ا میدیرس یتاکس هی با

...و  نیخونه و ماش. کرده بود ایمه

:گفتم دهینرس دهیرس. میبه دست وارد خونه شد چمدون

.از گرما میکولر رو روشن کنه، خفه شد یکی -

!دیچک یازمون م عرق شر شر ،یهوا هم شرج. دراومده بود و همه جا گرم بود آفتاب

 ییرایپذ هیسمت چپم . کیکوچ يآشپزخونه  هیبه دو تا اتاق خواب و  دیرس یراهرو داشت م هیتو خونه سمت راستت  يومدیکه م يدر ورود از

.دیسف يبا کوسنا یزرشک يبود با مبال

 یکمد که توش رختخواب بود و م هیبود و  نهیه روش آک زیم هیتخت دو نفره بزرگ و  هیاتاق بود با  هی. اتاق و چمدونمو گذاشتم نیتو اول رفتم

.مردم یم یداشتم از تشنگ. مانتومو درآوردم و با شالم انداختم رو تخت. هم کشو داشت نهیآ زیم. یکن زونیشد لباساتم آو

:با ناله گفتم. آهم دراومد. کوفتم توش نبود. رو باز کردم خچالیسمت آشپزخونه و در  رفتم

.میه ندارتو خون یچیه -

نن؟یچ یپر مالتم برات م زیکنن م یپر م خچالمیاالن برات  يها، فکر کرد ادهیروت ز نیآرش -کایمل

.باشه يجور نیچرا، آرزو داشتم ا دروغ

 نیاز ا .سرگرم بود کایکه با مل انمیشا. دیرفت خر یکشتمم نم یخورد، خودمو م یکه به دردم نم دهیش. نگاه ناله وار به بچه ها انداختم هی

.اریموند کوه یم. تا کمتر خسته بشه رهیهم دراز کش بم رهیداد اگه قراره بم یم جیترج یعنیشد،  یبلند نم يمحسنم که بخار

:ها، زار گفتم چارهینازك مثل بدبخت ب يصدا هیبا . دستشو بشوره ییاومد بره دستشو. از اتاقا یکیبرده بود تو  لشویوسا

.اریکــــوه -

.بود یمدل عشوه خرک شتریب دمیادا شد فهم یوقت البته

:و گفت برگشت

جانم؟ -

: مظلوم گفتم يرفتم جلو و با چشما. کردن خواستم یعمل يآماده س برا یعنیجانمش  نیا. من به قربانت يا

.میتو خونه ندار یچیه -

.تو چشمام نگاه کرد رهیخ رهیکم خ هی

د؟یخر يبر شهیم -

.گرومپ زد تو سرم دهیکردم که ش یم زمیپنوتیرو ه اریمظلومم کوه شده و زیر يبا چشما داشتم
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؟ينکرد دایپ اریمظلوم تر از کوه -

!دختر يریکه درد بگ يا -

:اومد جلو و نگران گفت اریکوه. دردم گرفته بود ییخدا. رو سرم گذاشتم دستمو

حالت خوبه؟ -

انقدر که . رونیزد ب یسرم م يبه سرم خورد چشمام داشت از تو کاسه  دهیش ضربه دست یحس کرد وقت نمیفکر کنم ا. بچه نیشعور ا قربون

.ضربش محکم بود سگ صفت

.آره فکر کنم -

.دیخر رمیدستامو بشورم م -

:که حرفش تموم شده بود گفت انیشا

. امیمنم باهات م -

.نیبر نیپس با ماش -محسن

.میریگ یم یباشه، تاکس -انیشا

:ون و گفتدو قدم اومد سمتم محسن

.دوستم اجارش کرده. چند روزه دستمونه نیا. نیزرد گرفتم براتون خوش باش يکامارو هیخواد،  ینم نیماش -

 دهیاالن تو دلش به خودش فحش م اریمطمئنم کوه. باختنا رو نیکنه ا شتریخدا ب. یسفر باخت هی يپسرا چه تو خرجم افتادن برا نیا نیاوه بب اوه

شه خرج رخت و لباس سفر منم بدن؟ ینم ناستیکه رو دست ا یبا توجه به خرج. و نخوندهکه اون شب چرا شعرش

پسرا اومدن  یوقت. میچند روزه گفت نیو از اتفاقات ا میهم نشست کایو مل دهیمن و ش. رهیمحسنم رفت دوش بگ. دیرفتن خر انیو شا اریکوه

البته شنا بهونه بود، من . شنا میکه بر میگرفت میتصم زدیبهمون چشمک م يربدجو رونیکه آفتاب ب ییو از اون جا میخورد يزیچ هی يحاضر

.جیاز قهوه گرفته بود تا روغن بچه و آب هو. کنم اهیآورده بودم خودمو س اتامکان یکل

.تو قسمت خانما میو رفت میاز پسرا جدا شد. لب ساحل میو ساك به دست رفت میرو جمع کرد لمونیوسا

شدن  اهیمحاله من بدون س. بکش و خوشگلم کن ه،یاما خب چاره چ اورد،یهوا نفس و بند م يهم گرما ییوقتا هی. کرد یم تیاذ يبدجور آفتاب

.حسرت بخوره نهیآرشا بب نیباشه ا يزیچ هی. شیباشه که نشون بده اومدم ک يزیچ هی دیحداقل با. برگردم تهران

االنم . ومدیخوردا، چون مطمئنا پشت بندش خودشم م یالبته چندانم حرص نم! يرص بدآرشا رو ح نیداد ا یحال م يآ. دمیبه فکرم خند خودم

.اما در حال حاضر اون جا به صرفه تر بود. رفت سفر یگشت تهران با دوستاش م یوگرنه برم ره،یگ یکه م هیائیدیاگه مونده شمال به خاطر ع

.خونه میکه برگرد میرو جمع کرد لمونیتموم شد بار و بندو بعد که طاقتمون  میگرما و آفتابو تحمل کرد یسه ساعت دو،

.میگرفته بود یرنگ مچهین هی. میاومد رونیمحوطه ب از

.ده یکولر حال نم ریز دنیخواب يبه اندازه  یچیاالن ه -من

. خونه میبر انیبچه ها کجان ب نیزنگ بزن بب هی یمل. چسبه یم یلیخ! یگفت يآ - دهیش
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.برنداشت ویگوش یدوبار زنگ زد، اما کس. درآورد شویو گوشتکون داد  يسر کایمل

.دارن یبرنم -کایمل

.خب به محسن زنگ بزن - دهیش

منم از فرصت . کردن یبحث م یموضوع هیچشمم خورد به سه تا پسر که سر . زدم یم دیخودم ملت رو د يبرا کایو مل دهیتوجه به بحث ش یب

.داد ینشون م زونیم کالیاز پشت که ه. شلوارکم پاشون بود. نه ها همه لخت رو ساحل نشسته بودنباال ت. زدم دشونیاستفاده کردم قشنگ د

.دمیصداشونو شن میدیکه رس کشونینزد. ها دهیم میکردن چه حال يزیه نکیپشت ع از

. رونیب انیذارن از محوطه ب یکنن که نم یشنا م یبابا وقت -

.جلوش باز باشه دیخب شا -

م؟یریبگ قیقا هینظرتون چ -

.نگاهشون کردم قیو از باالش دق نییدادم پا مویآفتاب نکیع. شدم بهشون رهیگرد خ يچشما با

.انیمحسن، شا ار،یکوه -من

.هم حواسشون جمع ما شد دهیو ش کایمن مل يبا صدا. ستادنیبلند شدن و رو به ما ا عیگرفته باشنشون سر يدزد نیاسماشونو گفتم انگار ح تا

:آخر گفتم. میکرد ینگاهشون م تعجب با

ن؟یریتو محوطه آفتاب بگ دیمگه قرار نبود بر ن؟یکن یکار م یجا چ نیشما ا -

.دییشما هم بفرما. میریآفتاب بگ رونیب نیا میگرفت میبود ما هم تصم فیکث یلیاون جا خ یقرار بود، ول - اریکوه

.شلوغ بود یلیزنونه هم خوب نبود، خ يمحوطه . کوفتتون بشه. هکنه دلمون بسوز یتعارف م ما،یتون یدونه نم یم. پررو بچه

.شهیگرمه، حالم داره بد م یلیخونه، خ میبچه ها بر -کایمل

:گفتم دهیدم گوش ش. نیتو ماش میبر میهم راه افتاد کنار

خوان لباساشونو تنشون کنن؟ ینم نایا -

:برگشت و گفت جیگ

؟یچ -

کنن؟ ینگاهشون م يمردم چه جور نیپسراتون از دستتون بپرن؟ بب نیدوست که ندار اده،یجا آدم ز نیا یاز من که گذشت، ول نیبب -من

:به اطراف نگاه کرد و تند به محسن گفت عیسر دهیگفتم ش نویا تا

.يریراه م يزود باش لباستو بپوش، زشته لخت دار -

شلوارك پامه؟ ه؟یلخت چ -محسن

. بخوان لباس تنشون کنن ارمیو کوه انیشرت تنش کرد و باعث شد شا یت هیساکت شد و چشم غره بهش رفت که اونم  هی دهیش

:گفتم اریبه کوه رو

!ن؟یاوردیدرم يزبازیه نیداشت -



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 205

:صادق و خونسرد گفت اریکوه

!آره -

نبود؟ دایپ يزیاز بغال چ-

!انگشت پا هی یحت-

ن؟یریبگ قیقا نیخواست یم-

.من بود شنهادیپ-

.خانما باز بودمحوطه  يجلو-

:اش زد و گفت گهیتو کف دست د یمشت جانیبا ه اریکوه

.کردن یقبول نم نایا میریبگ قیقا دیدونستم با یدونستم، م یم -

:لبخند کج رو لبم نشست و آروم گفتم هی

!بعد يدفعه  شاالیا -

:گفت کیش یلیخ ارمیکوه

!شاالیا -

.میدیساعت خواب چند هیجا ولو شد و  هی یخونه و هر ک میبرگشت

محسنم . میکه تو خونه بمون میومدیزدن که تو خونه حوصلمون سر رفته و ن ینق م کایو مل دهیش. میهممون جون گرفته بود دیچسب یلیخ خواب

:گفت کیش یلیخ

!نیحوصلتون تو خواب سر رفته؟ تا االن که خواب بود -

.يدوچرخه سوار میدشم برو بع رونیب میبا مشورت بچه ها قرار شد شام رو بر خالصه

 یوقت نیهم يبرا. امیهم کنار ب هینقل لیوسا ي هیتونستم با بق یراحت تر م یلیشدم خ یم نمیکه با خودم کنار اومده بودم و سوار ماش یوقت از

داشتم که کل  ممیتصم. دوچرخه خواستم هیمن با اصرار . انیکه خوشونو انداختن به محسن و شا کایو مل دهیبرخالف ش میریدوچرخه بگ میرفت

.رو دور بزنم رهیجز

منم خوشحال خوشحال تو گوشم . رفتن یراه م ادهیهم بودن که پ ییراه آدما نیب. با نور چراغاش روشن بود ستیو پ کیبود و همه جا تار شب

 هی. ما با درد پاهام به خودم اومدمرفتم، ا شیدونم چقدر پ ینم. فقط رکاب زدم هیتوجه به بق یآهنگ گذاشتم و قبل از همه حرکت کردم و ب

ستن؟یچرا بچه ها ن ؟یچ یعنی. تعجب کردم. کس نبود چیه. برگشتم پشت سرمو نگاه کردم. از تو گوشم درآوردم ویو گوش ستادمیگوشه ا

که شد از  کمینزد. هذوق زده منتظر موندم تا بهم برس. دمیرو د اریکجان که از دور کوه نمیکه زنگ بزنم بب میدستم رفت سمت گوش عیسر

:همون فاصله گفتم

ومدن؟یهنوز ن هیبق! نیشما؟ چقدر تنبل نییکجا -

.ستادیکرد و کنارم ا یاخم هی
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؟يشنو یمنو م ياالن صدا. يچه عجب شما به حرف اومد -

.نگاش کردم رهیخ رهیخ

صداتو بشنوم؟ دیچرا نبا. ستمیکور باشم، اما کر که ن دیشا -

:فتبا چشم غره گ اریکوه

نداده  دهیدادام فا دمید یوقت! اما کو گوش شنوا؟ شه،یبرگشت سخت م این ادیگلومو جر دادم که بهت بگم ز ؟يکرد یپس از قصد توجه نم -

من نذاشت تو  یمنتها حس انسان دوست. اول خسته شدن و برگشتن ي قهیهمون ده دق. منتظر بچه ها هم نباش. پاره کردن حنجرم شدم الیخیب

.رمبذا رو تنها

:گرد شده گفتم يچشما با

.میما هم برگرد ایچرا به من نگفتن؟ خب ب شعورایب ؟یچ یعنیبرگشتن؟  -

:با حرص گفت. شد شتریب یلیبار چشم غره اش خ نیا

.میبرگرد میتا بخوا میرس یزودتر به تهش م میرو به جلو بر. يذارم برگرد یهم نم یخودتو بکش -

صد  يدو تا پام شده بود دو تا وزنه  نیاز شما چه پنهون ا ستیاما از خدا که پنهون ن. ن راه افتاد و منم دنبالشگفت و بدون توجه به م نویا

:خسته و هالك و از نفس افتاده گفتم. کنم يدوچرخه سوار دیبا يرفت چه جور یم ادمی ییوقتا هی یاز زور خستگ. خورد یو تکون نم ییلویک

!یاز خستگ رمیم ین، من دارم مبک يکار هیجان عمت  اریکوه -

:تفاوت گفت یب ارمیکوه

.جا بمون نیهم يدوست دار یلیکه خ نیا ای يراهو ادامه بد نیا دینداره، با یفرق میریبم -

:آخراش به غلط کردن افتادم و گفتم گهید. موندم یتنها م ابونیب نیجا وسط ا نیمن ا عمرا

!بود سرم اومد؟ ینکبت چه نیا. ماست خوردم. اصال من غلط کردم -

:بار با حرص جواب داد نیا

معرفت و  نیا. رو سرت نترکونم مویهمه حرص و خستگ نیکه من ا میزودتر برس ياریفقط شانس ب. نداره دهیفا گهید یخورده باش زمیچ -

.کنه یکه بدبختم م يچسبه جور یبدجور خفت منو م ییوقتا هیهم  یگیحس همسا

منتظر مونده بودن و  نیوقت بود کنار ماش یلیبچه ها خ. که نگو میانقدر خسته و هالك بود. به انتهاش میدیبود رس يبا هر ضرب و زور خالصه

:گفت یمحسن با بدجنس. ما نگرفته بودن يخواست، اما برا یم یانقدر دلم بستن. دستشون بود یدونه هم بستن هی یکی

.میرو حروم نکرد یما هم بستن ن،یبرس یک تسیمعلوم ن میبود که گفت یراهه انقدر طوالن نیا -

و  میدیچپ نیتو ماش يبه زور شش نفر. در حسرتش موندم. بخرم یصبر نکردن خودم برم بستن یحت تایترب یب. خواستم بزنم لهشون کنم یم

رو مبل خودم و  رونیاومدم ب یوقتو همت کردم لنزامو درآوردم و  ییتو دستشو دمیانقدر خسته بودم که از در وارد شده نشده پر. خونه میرفت

.هوش شدم یشد ب یچ دمینفهم گهید وپهن کردم 

****



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 207

چه  م،ید یجا رو نم چیه شمیجور نیهم. رو مبل نشستم. دمیبا دست چشمامو مال. تشنم بود یلیخ. باز کردم مهیحس سوزش گلوم چشمامو ن با

. برم سر جام بخوابم نیکرد یم دارمیمعرفتا حاال من خوابم برده بود شما ب یب. تمبه مبل انداخ ینگاه هی. بود کیبرسه به االن که همه جا تار

.تو صورت من ومدیکولره بادش صاف م نیا. روم نیدیکش یم يزیچ هی اقلال

 ادیب ادمیتا  کم فکر کردم هی. باز بذارم مهیدادم چشمامو ن حیترج. مید یجا رو نم چینداشت، چون ه یفرق چیبودن و بسته بودن چشمام ه باز

 رونیب دنیکش ازهیبزرگ کردم هنوز از حال خوش خم يدهن دره  هی. از جام بلند شدم و پا کشون رفتم سمت آشپزخونه. آشپزخونه کجا بوده

.نیزم امیبخورم و با مخ ب زیکه باعث شد ل يچوب استوانه ا کهیت هیبودم که پام رفت رو  ومدهین

از اون بدتر همزمان با پرت شدن . کرد یکار م یآخه چوب وسط خونه چ. دهیبودم هم ترس یبود هم عصبانهم دردم اومده . دردم گرفت انقدر

.نفرم بلند شده بود هیآخ  يمن صدا

 يزیکه چ نیا دیو ظلمات به ام یکیشدم به تار رهیپاهامو گرفتم و خ ياز ترس تند چهار زانو نشستم و مثل بچه خنگا با کف دست انگشتا جیگ

.واضح ریتصو هیاز  غیاما در م،نیببب

:گفتم یکیبه تار رو

ه؟یک -

وقت شب؟ نیخواست باشه ا یم یک! غضنفرم يآقا -

:رو به صدا گفتم نامطمئن

؟ییتو اریکوه -

ه؟یراه رفتنت چ ینصفه شب! يناکارم کرد يبگم بهت آخه دختر؟ زد یچ... پوف ... نه پس  -

:شده بود گفتم یقاط یکه با خواب آلودگ تیبا همون مظلوم. کنم داشیپ دیدم شاجفت دستامو جلو بردم و تکون دا مظلوم

!نمیب ینم یچیمن ه ؟ییکجا اریکوه. تشنم بود خواستم آب بخورم -

. نور رفت تو چشمم و باعث شد چشمامو ببندم. شد کیشدم به نور که نزد رهیشده ها خ زمیپنوتیمثل ه. روشن شد یکیو بار فینور ضع هی

:که گفت دمیرو از کنار گوشم شن اریکوه يصدا

.ارمیتو برو بخواب من برات آب م -

 وانیبعد ل ي قهیدق هی. بود شیگوش يفکر کنم نور صفحه . پا شد و نورم با خودش برد اریکوه. گوش کن چهار دست و پا رفتم سمت مبل حرف

.حال اومد گرمیج... شیآخ. دمیسر کش وانوینفس کل آب ل هی. به دست اومد جلوم

:رو باال بردم و دادم بهش و گفتم وانیل

.دستت درد نکنه -

 هیکم بعد  هی. سرمو گذاشتم رو مبل و چشمامو بستم. بپره نیاز ا شتریمعطل نکردم خوابم ب گهید. گفت یلب ریخواهش ز هیازم گرفت و  وانویل

...دوباره آخ. شدم نیمبل سر خوردم و تلپ پهن زم يشه از گو کلیتمام ه میاشتباه و خواب آلودگ نیزدم که به خاطر تخم یغلت

.یکیافتاده بودم رو  يانگار. چشمامو باز کردم عیسر
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؟يخوا یم یدوباره چ. یکن یول نم ینه، تو تا امشب منو نکش -

.خورد یربه متوسط من ض یداشت که ه یاهیپسر چه بخت س نیدونم امشب ا ینم. که بلند شد ترس برم داشت اریکوه یعصبان يصدا

:گفتم یشرمندگ با

؟يبود دهیمگه اون وسط نخواب ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا. به خدا از رو مبل افتادم ،یچیه -

.جا بدتره نیاما ظاهرا ا. لگد نشم گهیکنار که د دمیرو سرم فکر کردم سر راهه خودمو کش يافتاد یوقت یچرا، ول -

.نگرفت خوب بود ینفس تنگ چارهیب. اش نهیو افتادم رو س اریکوه کلیرو کل هصاف تلپ شده بودم  دمیخودم اومدم د به

اش فشار آوردم که پاشم  نهیبا دستام به س عیسر. دلمم براش سوخت. افتادم معذب شدم یکه تو بغل کس نیاز ا میبار تو زندگ نیاول يبرا

.صورتم اومد کیاز نزدصداش . دور کمرم و نتونستم بلند بشم دیچیبرگردم رو مبل که دستشو پ

کجا؟ -

:دهنمو قورت دادم و گفتم آب

.برگردم سر جام -

؟یلگدم کن یپاش ایرو سرم  یفتیکه دوباره ب -

:گفتم تند

...نه به خدا  -

:وسط حرفمو گفت دیپر

.تا صبح نرسم یکن یارد مکه بهم و ییبایو آس تتیوضع نیترسم با ا یم. یخواب یکنار من م نییپا نیهم يمحکم کار يبرا ال،یخ یب -

. دمیهم موش شدم و بدون حرف همون بغل خواب نیهم يبرا. بدبخت حق داره دمید. کنار و برام جا باز کردم دیگفت و خودشو کش نویا

. ردمچنگ انداختم به مالفه و خودمو توش فرو ب. شدم یبده اون باال داشتم خشک م رشیخدا خ. رو تنم دیکم از مالفشو کش هی ارمیکوه

.دمیواقعا خواب گهید ارب نیچشمامو بستم و ا

بود  یبا حرص سرمو تو بالشتم فرو کردم، اما بالشتم سفت تر از اون. از سرم پروند نمویریکه خواب ش يکرد، جور یم تیآفتاب چشمامو اذ نور

.که بتونم فرو برم توش

و نامحسوس  دمیخواب یانگار رو تشک آب ییجورا هی. م سفت بود و هم گرمبود بالشتم ه بیعج. و انداختم دور بالشتم دمیبه چشمام کش دستمو

. کجام ومدینم ادمی. بود يسفت و ستبر ي نهیسرم رو س. که بالشت نبود نیا. شدم رهیبه بالشتم خ. کم پلکامو باز کردم هی. رمیم نییباال و پا

.بود دهیم خوابافتاد که آرو اریچشمم به صورت کوه. کردم و سرمو بلند زیر شماموچ

شدم  رهیو نشستم و خ دمیمثل جن زده ها از جام پر. رو به خاطر آوردم زیلحظه همه چ هیتو . دمیبار پلک زدم تا مطمئن بشم درست د دو

.بهش

 ینعی. اش نهیس يسرم رو يچشمم خورد به جا. چه سفتم بغلش کرده بودم "ار؟یبه کوه يحمله کرد یکس یاز زور ب نیخاك به سرت آرش"

 یعنی. صورتم مچاله شد. بودم اما باد کولر سرد بود آب دهنمو راه انداخته بود دهیکه رو تنم کش يبا وجود مالفه ا. خواستم خودمو بکشم یم
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بگم بهش؟ تا عمر دارم روم  یچ نهیشه لباسشو بب داریحاال اگه ب. شده بود سیخ اریشرت کوه یت کیکوچ ي رهیدا هیقد . من ارمکه ند تیثیح

.خوابه؟ چه خوشمم اومده بود یم الیخ یدخترم انقدر راحت و ب. شه نگاش کنم ینم

و رفتم تو  دمیتند از جام پر. بهش حمله کردم و آثار جرم چندش به جا گذاشتم شبیبشم و انکار کنم که اصال د میبود که ج نیکار ا نیبهتر

.ییدستشو

 یصبح مثل سگ از جام بلند م دمیخواب یم نیرو زم یکه وقت شهیحت بود که برخالف همانقدر جام را. دمیراحت خواب یلیخ شبید شییخدا یول

.اریکوه يخوش به حال دوست دخترا. سر خوش بودم یلیاالن خ. شدم

 اریکوه ریغ. نگاه به هال انداختم هی. رونیاومدم ب ییکوفتشون بشه گفتم و لنزامو گذاشتم تو چشمم و از دستشو هیتو دلم . زدم ثیلبخند خب هی

.نبود يا گهیکس د

.حرصم گرفت که نگو ینیهمچ. میامکانات بخواب یشعورا خودشون رفتن تو اتاق ماها رو انداختن تو هال ب یب. دو تا اتاقم بسته بود در

نشستم  ختمیر ییافنجون چ هی. یبه چه خوشگل دمیصبحونه چ زیخودم م يبرا. درست کردم ییرو گذاشتم رو گاز و منتظر موندم چا يکتر رفتم

.دمیرو شن اریکوه يکه بخورم که صدا

. زیبر ییمنم چا يبرا -

".شهیم داریاز خواب ب یوقت شهیچه بامزه م". ییتلو تلو خورون رفت سمت دستشو جیو گ دیمال یخواب آلود چشماشو م. بلند کردم سرمو

.زیو برگشتم سر م ختمیر ییفنجون چا هی ارمیکوه يشدم برا پا

.وارد آشپزخونه شد و با صورت پف کرده سالم کرد. اومد ییاز دستشو ارمیلقمه که خوردم کوهتا  دو

؟يدیسالم، خوب خواب -

از  یخودم افتادم که وقت يموها ادی. رفته بود یسمت هیموهاش هچل هفت تو هوا بود و هر کدوم . نشده داریبود کامل ب دایپ. خواب بود جیگ هنوز

.شهیم ونشیپر شمیم داریخواب ب

:گفت کسل

.آره خوب بود -

:نگام کرد و گفت زیاومده باشه ت ادشی يزیچ هیانگار  هوی

چت بود؟  شبیتو د -

:نگاش کردم و گفتم شرمنده

لگدت کردم؟ یدردت گرفت وقت یلیخ. یکه تو اون جا خواب دمیاصال نفهم دیببخش -

:شد و گفت طونیخواب آلودش ش صورت

.دردم گرفت شتریب يسقوط کرد از رو مبل ینه، وقت -

.گرفتم ریلقمه نون پن هیپشت چشم براش نازك کردم و  هی! لـــوس

.بود انگار دهیخودش نفهم. البته نامحسوس. آب دهنم بود يشرتش هنوز جا یت رو
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؟یاما تو چ دم،یخواب يچه جور دمیمن انقدر خسته بودم که اصال نفهم ؟يدیاصال تو چرا تو هال خواب نمیبب -

:نگام کرد و گفت یمدل هی اریکوه

و  یاتاق هیتا اومدن هر کدوم رفتن تو  دهیو ش کایمل. تا لباسمو عوض کنم و مسواك کنم اتاقا پر شدن. يدیخواب یگرفت عیرفتم؟ تو سر یکجا م -

.هم زشت بود خب کایمل شیپ! جراتشو نداشتم یعنیرفتم،  یکه عمرا م دهیش شیپ. دنیگرفتن خواب

:لقممو با لبخند پرت کردم سمتش و گفتم! رروپ بچه

.ادهیروت ز یلیخ -

.رو تو هوا گرفت و گذاشت تو دهنش و ابرو انداخت باال لقمه

رسما ما دو تا رو شوت کردن . تایشخص یب. کارشون کنم یدونم چ یشن م داریبذار بچه ها ب ؟یچ یعنی نیکنه، اما خب ا یم یدونستم شوخ یم

.تو اتاق مزاحمشون نشم یاول صبح ،یشب گهیگذاشته بودن پشت مبال که د یاحتمال ازیموارد ن يچمدونمم برا دمید مخصوصا که. رونیب

.خواستم برم تو خواب بزنمشون یاز دستشون حرص خوردم که م انقدر

:گفتم اریهامو جمع کردم و رو به کوه لهیوس

؟ییایتوام م رم،یخوام برم آفتاب بگ یمن م -

:د و گفتخارون سرشو

.امیبره، فکر کنم ب یخوابم نم گهیمن که د -

رنگ  دنیبا د کایو مل دهیش میبرگشت یوقت. اما خوب رنگ گرفتم. میومدیپالژ و تا سه ساعت بعدشم ن میو رفت میو گرفت نیبا هم ماش ییتا دو

:گفتم کیش یلیا رفتم منم خاعتراض کردن که چرا بدون اون یوقت. حال کردم یکل. دنیترک یداشتن م يپوستم از حسود

 هیاتاق پسرا تو  هیدخترا تو . میکن یداره؟ از امشبم زنونه مردونه م یچه معن. نینکن شیخودتون زوج يکه اتاق و برا نیتا شما باش! حقتونه -

.گهیاتاق د

 يزیجرات نکردن چ دنیاخم منو د یم وقته کایو مل دهیکه از خداش بود ش اریکوه. و محسن شروع کردن به اعتراض کردن انیگفتم شا نویا تا

.بگن

:به پسرا گفتم رو

.داره تیمن ارجح یرفته که من مسابقه رو بردم، پس راحت ادتونیکه  نیمثل ا. که گفتم، حرفم نباشه نیهم -

.بردم تو اتاق بزرگه و بست نشستم توش لمویوسا کیش یلیگفتم و رفتم خ نویا

من . مشغول بود يکار هیبه  یمدتم هر ک نیدور دور تو ا میبر يتا عصر میتو خونه موند رونیب میبر میتتونس یبود و هوا هم داغ، نم ظهر

.بود دهیناخنم پر يرنگ گوشه ها. کردم که دوباره الك بزنم یدستمو پاك م ينشسته بودم و الکا

.میبخور ارهیکنه ب ادیکه تنقالت پ خچالیهم رفته بود سراغ  کایمل. کردن یم يو پسرا هم حکم باز دهیش

برگشتم رو مبل . که پر الك بود رو درآوردم کمویکوچ فیرفتم از تو چمدونم و ک. بزنم یدونستم چه رنگ یدستم و پامو پاك کردم، اما نم يالکا

.انتخاب کنم ویکی نشونیرو مبل که از ب ختمینشستم و الکامو ر
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.انینشست کنار شاو تخمه برگشت و  پسیبا چند تا ظرف پر پفک و چ کایمل

: گفتم کایرو به مل. انتخاب سخت بود. به الکا کردم ینگاه هی

کدوم الکو بزنم؟ یمل -

:پفک گذاشت تو دهنش و گفت هیبه الکام انداخت و  ینگاه هیاز همون جا  کایمل

.شهیپاهات قشنگ م يقرمز برا -

.انداختم باال و نامطمئن به الك قرمزم نگاه کردم ابروهامو

:برگشتم و گفتم. خواستم یتنوع م. خستم کرده بود ییجورا هی. پاهام الك قرمز داشت شهیهم. خوب نبود ادمیز

.گهیرنگ د هینه قرمز نباشه،  -

.شد به الکا که فکر کنه رهیگذاشت تو دهنش و دوباره خ گهیپفک د هی کایمل

ا؟یوقت تعارف نکن هی. خورم یپفکش خوبه؟ تو بخور من نم -

ذوق زده . خواد بذاره تو دهنم یپفک برداشته و م هیکه  ارهیکوه دمیبرگشتم د. دهنم يپفک اومد جلو هیبهش نگاه کردم که  زیاخم ر هی با

.دمیدهنمو باز کردم و پفکه رو بلع عیسر

.زد یبا حرص برگه ها رو بر ممحسن . شش جلو بودن -برده بودن و سه  نایا اریدستم کوه نیا. جلو بود انیو شا اریکوه میبه نفع ت شونیباز

.به الکام انداخت و دست جلو آورد و الك زردم و از رو مبل برداشت و داد دستم ینگاه هی اریکوه

.بزن نویا -

.باال دیپر ابروهام

الك زرد؟ -

.ادیدرم یآس زیروش چ یکم طراح هیالکم رنگش قشنگه، با  نیهوا گرمه، ا -

نداختم؟یروش م یآخه چه طرح. گه، اما هنوز دو به شک بودم یبدم نم دمیکم فکر کردم و د هی

.ندازمیتمومه خودم برات طرح م مونیباز میدستو ببر نیتو الکو بزن، ا ه؟یچ يپس شکت برا ش؟یکه بزن شیدیمگه نخر -

.اما نامطمئن نگاش کردم خوشحال،

؟یگیم يجد -

:خونسرد گفت اریکوه

.آره، الکتو بزن -

:با حرص گفت محسن

؟يبر یدستو م نیکه ا یاز کجا انقدر مطمئن -

:خونسرد گفت ارمیکوه

.مطمئنم میبه باز -



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 212

:گفت ثیبا حرص خب محسن

.یانقدر به خودت مطمئن باش دینبا یهست نایناخن و ا یمثل زنا تو کار طراح یوقت -

.خودش يبه جا يزیهر چ-

 -سه  يباز. دو دور که الك زرد رو رو انگشتام زدم. منم مشغول الك زدن شدم. شدشروع  ينکرد، چون دستو دادن و باز دایبحث ادامه پ گهید

گردن محسن،  فتادیخرجش م يسر شام امشب بود و همه  يمحسن چقدر حرص خورد، چون باز نیکه ا يوا. تموم شد نایا اریهفت به نفع کوه

!بود پول بده المح دهیچون ش

:رو جدا کرد و گفت یطراح دیالك سبز و سف نشونیاز ب. پام و به الکام نگاه کرد يو نشست جلو دیدور چرخ مین هی اریکوه

.جلو اول اونا رو درست کنم اریدستاتو ب -

نگفتم و  يزیاما چ. هم الك زردم قشنگ بود يجور نیهم. نه ایکار رو انجام بده  نیتونه ا یمطمئن نبودم که م ادیز. دستامو بردم جلو آروم

 دیسبز و سف يخوشه  هیگوشه  هیربع بعد رو هر انگشت دستم و انگشت شصت پام از  هی. خواد و انجام بده یکه م يکار اریاجازه دادم کوه

.و قشنگ بود فیظر یلیخ یلیشده بود که خ دهیکشخوشگل 

:ذوق گفتم با

!یدرستش کن یکردم بتون یفکر نم! اریکارت حرف نداره کوه -

:از جاش بلند شد و گفت اریکوه

.بلدم ییزایچ هی نمیهم يخواستم نقاش بشم، برا یم یزمان هی -

.رو آب کردم دهیو ش کایخوشگل شدم نشستم و دل مل يگفت و رفت منم با انگشتا نویا

****

کم  هیشام  میبعدم بر. میکن دیو خر میکم تو پاساژا بگرد هی میبر میخواست یم. رونیب میبر میغروب دخترا چسان فسان کرده آماده شد دم

غر زده که تو خوب  دهیبه جون ش ای نیبرد یو شانس نیسره گفته تقلب کرد هی ایکه باختن  یاز اون ساعت شییخدا. میمحسن رو حرص بد نیا

 ینشده، به خاطر باختن حرص م یدونم که به خاطر شام عصب یم نمیانقدر حرص خوردن داره؟ البته ا یشام زپرت هیدونم  یمن نم. ينکرد يباز

.رهخو

. رهیگ یمن نفسم م. گرمه یلیدرسته که شبا هوا خنک تر بود، اما بازم خ. خوردن افتادم زیمن شخصا به چ میگذاشت رونیپامون رو از خونه ب تا

و  یکن یبه خاطر گرما عرق م یوقت. شهیم مونیکردن خودش پش شیجور وقتاست که آدم از آرا نیا. نیخودمو پرت کردم تو ماش يتند

تشت آب تا همه  هیتو  يکه با کله بر نهیتنها آرزوت ا شه،یماسه به صورتت و چسبناك م یم يکرم مرم زد یو هر چ شهیآب م سیصورتت خ

.چندش ازت دور بشه یچسبناک نیا ي

 یم یسع ی، ولچشممو گرفته بود زایچ یلیکه خ نیبا وجود ا. بار کردن و منم حسرت خوردم دنید یدخترا هر چ نیچند تا پاساژ و ا هی میرفت

 یلیتو خ یحت رمیخودمو بگ يکه جلو نیا يبرا. کردم یتحمل م دیماه هم با هی نیا. کردم یپولم و پس انداز م دیچون با رمشون،یبگ دیکردم ند

 يسراغ مغازه  رفتم یم ای ستادمیا یهمون دم در مغازه م. رفتم یکنم نم یدادم کنترلمو از دست بدم و حسابمو خال یها که احتمال م مغازهاز 
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.تا سرمو گرم کنم یعروسک فروش

آدم  یلیکه خ ینیتو ماش. سخت بود یلیوجب جا خ هیبا شش نفر اونم تو  يسوار نیماش یعنی. میشد نیدوباره سوار ماش دیگشتن و خر یکل بعد

موند ما چهار  یم. شست یجلو م ارمیپشت فرمون بود و کوه شهیچسب هم نیمحسن که ع. مینشست یم يکرد چهار نفر بوده ما شش نفر یپر م

.شست یم انیشا يرسما رو پا کایو مل میشست یتا که پشت م

باغچه بود که  هی. ستادیهتله، اما صاف رفت کنار هتله ا نیخواد ماها رو ببره ا یم میخوشحال خوشحال گفت. سیراه افتاد و رفت هتل پارم محسن

.هوس کباب کرده بودم بین عجم. بد نبود نمیخب ا. داشت یتوش رستوران سنت

مشغول  یهر ک. میداشت نشست یو صندل زیکه م یقسمت میو رفت میشد نایتخت و ا الیخ یب میبود ادیکم ز هیچون . میتو رستوران نشست میرفت

.رهیگارسون اومد سفارش بگ هی. هوس کرده یچ نهیشکمش بود بب یبررس

:گفتم خوام بدون توجه به منو یم یدونستم چ یکه م من

.خوام یم دهیمن کوب -

.دیچرخ هوی دمیچشمم بهش بود که د. کرد ادداشتیتو دفترچش  يزیچ هیبله گفت و  هی گارسونه

.بودم دهیهم نشن ییو راستش صدا دمیند ویصداش کرد، اما کس یک نمیمنم سرمو گردوندم بب نیهم يصداش کرد برا یکردم کس فکر

:بود گفت ستادهیسون که االن صاف رو به ما امنوش رو بست و رو به گار ارمیکوه

.بخورم با دوغ دهیفکر کنم منم کوب -

. بودم دهیبار درست د نینه ا. چشمام دراومد. دیدور دور خودش چرخ هیکرد و دوباره  ادداشتی زیچ هیتکون داد و  يسر هیدوباره  گارسون

با پام کوبوندم به ساق پاش از دردش  یاولش متوجه من نشد، اما وقت. اره کردمکرد اش یرو نگاه م گهیور د هیکه داشت  اریبرگشتم و به کوه

کرد و نگاهشو برگردوند سمت  يزیاخم ر هی. با چشم و ابرو بهش اشاره کردم که به گارسون نگاه کنه. با بهت نگام کرد. حواسش جمع شد

 يچشما. دیدور چرخ هیسفارش گرفت و  هی. رکتشو تکرار کردگارسون بعد گرفتن سفارش دوباره ح. داد یداشت سفارش م دهیش. گارسون

. خنده ریدهنمو جمع کردم که نزنم ز. چرخش هیو دوباره  گهیسفارش د هیدوباره . نگاه به گارسون کرد هیمن و  بهنگاه  هی. گرد شد ارمیکوه

هم متوجه گارسون  دهیو ش انیو شا کایمل. و چرخوندمسرم. و با لذت به حرکت گارسونه نگاه کرد شیصندل یداد به پشت هیخوشحال تک اریکوه

.شده بودن

.خنده ریز میزد یگارسون که رفت همه پق. تا آخر کله اش تو منو موند محسن

:دیبا تعجب سرش و بلند کرد و پرس محسن

ن؟یخند یم یبه چ -

!دیچرخ یدور م هیداشت، بعد هر کلمه  کیفکر کنم ت. به گارسونه - دهیش

ما شده بود  يتا آخر شام سوژه . دهیخورد که چرا ند یداد و حسرت م یماها در مورد گارسونه گوش م يفایعجب به حرفا و تعربا ت محسن

.بعد سفارش گارسون یحرکت چرخش

:گفت دهیش. که تموم شد شاممون
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.پشته نیوحشت، هم يخانه  میبر نیایبچه ها ب -

:گفت عیمحسن سر. برگشتم سمتش کنجکاو

.میر ینم رینخ -

.مینر گهیبودم چرا محسن م مونده

.میبر. دوست دارم یلیمن خ ؟يجد يوا -کایمل

 میاز جامون بلند شد. زد یمحسن اخم کرده بود و نق م نیفقط ا. رو دوست داشتم جانیه. نداشتم یمنم نظر خاص. موافق بودن انمیو شا اریکوه

:گفتم دهیرو به ش. و پسرا رفتن حساب کنن

محسن چشه؟ ه؟یچ هیقض -

:با لبخند گفت دهیش

!ترسه یمحسن م -

:با خنده گفت دهیش. خنده ریز میزد کایو مل من

ترسناك  نمیبارم شده برم بب هیخوام  یتونم بگذرم م یبار نم نیا گهید. ومدین ادیکردم باهام ب يقبال هر کار. اگه اومد تو میبذار بر! به خدا -

.خودمونه که توش چهار تا عروسکه و اصال هم ترس نداره هست يشهرباز يخانه وحشتا نینه مثل ا ایهست 

. ومدیمحسن ن میکرد يگفته بود هر کار دهیهمون جور که ش. وحشت يسمت خانه  میبا هم رفت. میپسرا برگشتن خندمون رو جمع کرد یوقت

ماها ول کن  دید یاما وقت م،یش الیخ یبترسونه ما بزد که ماها رو  یحرف م يجور هیو  اوردیدرم يآخر داشت شجاع باز يتا لحظه  یعنی

.میبه زور قانعش کن میهم نمونده بود که بخوا یفرصت گهید. نیگفت من طاقتشو ندارم شما بر نودتو لحظه  میستین

 نیا ادیمنو که . گرفته بود کاله لباس تا تو صورتش و. اومد جلومون اهیلباس س هیبا  يمرد هی. در رو باز کرد هیراهو نشونمون داد و  يمرد هی

مرد ماها رو به  نیا يگنده مونده  کلیه شمیجور نیهم. لباسش کپ همون بود. داد یداس نشون م هیو با  لینداخت که عزرائ یکارتونا م

 اریبه کوه میدیبکه چس دهیمن و ش. میبمون کیگفت بهم نزد یبهمون م یحس هیبشه، اما  یقراره چ میدونست ینم. تو میرفت. نداخت یم توحش

.شد انیدست شا زونیهم آو کایمل

:گفت یترسناک يصدا هیبا  مرده

.ستیجا امن ن نیا -

.تر کردم کینزد اریو منم خودم و به کوه دیکش یغیج هی کایمل. میدیبود ترس یچون ناگهان. با حرفش در پشت سرمون بسته شد همزمان

.ومدیبار ترسناك تر به نظر م نیمرده اومد ا يصدا دوباره. دید یچشم چشم و نم. بود کیجا تار همه

.دیخروج برس يتا به نقطه  دیو بدو دینور رو دنبال کن دیزنده بمون دیخوا یاگه م -مرد

ه نقط چینه ه ،ینیهمون نور رو بب یتونست یفقط م د،یرو د ییشد جا یباهاش نم. خودکار بود هینورش قد سر . شد دایاز سمت مرد پ يزینور ت هی

.وحشت آور مرد يدوباره صدا. اطرافشو يا

.نیش یکشته م دیجا بمون نیا -
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.که قلبنم کنده شد دمیکش غیج نیهمچ. بلند شد که من به شخصه سکته کردم یاره برق هیروشن شدن  يبا حرفش صدا همزمان

:گفت ادیبا فر مرد

.دینور رو دنبال کن. دیدنبال من بدو -

جا که  نیفکر کنم که بابا ا نیتونستم به ا یتو اون لحظه نم. مینفس بکش میتونست یکه نم میبود دهیانقدر ترس. کردنور حرکت  هویگفت و  نویا

.ندم هیاره برق اروی نیگفت بدوام و آتو دست ا یاما حسم م. رنشونیگ یتونن انقدر راحت آدم بکشن، م ینم

تر  کیو نزد کیبهمون نزد یکه ه ومدیهم از پشت سرمون م یاره برق يصدا. میدیدوو دنبال نور  میلحظه هر پنج نفرمون از جا کنده شد هی تو

ضربه  نیو ا یکیوحشت و تار نیا نیوسط ب نیا. خواستم بدوام یفقط م م،یاوردیاز کجا سر در م ای میرفت یدونم از کدوم سمت م ینم. شد یم

کورمال کورمال دنبال  یکیتو تار. دمیکش بیمه غیج هی. نیاومد و خوردم زملحظه کفشم از پام در هیتو  میزد یبه هم م دنیموقع دو که ییها

بازومو  یکی. دستم مشت شد دورش. دستم به کفشم خورد. از ترس تو جام خشک شده بودم. تر شده بود کیاره نزد يصدا. گشتم یکفشم م

.وحشت نصف شدن با اره. داالن چیو واپ چیپ. نور متحرك .بچه ها غیج. نفس نفس زدن. اره يصدا. شدم دهیدنبالش کش. و از جا کندم دیکش

 یعنی. اریقدرت رفتم تو بغل کوه يبا همه . بودم دهینکش میکه به زندگ دمیکش غیج نیهمچ. خورد تو چشمامون يدینور شد هی هوی چیپ هی تو

خواست  یم. بود سفت بغلم کرد یرم اونم هر کدمش گ. بود خودمو چسبوندم بهش یهر ک. کنارمه یک دمید یبود من که نم اریفکر کنم کوه

.کنهازم محافظت 

.مرد بلند شد يشدن همه جا صدا کیبا تار دوباره

.تر عیتر، سر عیسر. دیبدو. دیبدو-

... داالن تموم شد و هی ينور انتها تیدر نها. دنیبه هم چسب. از ترس دنیکش غیج. شدن توسط بچه ها دهیکش. نفس کم آوردن. دنیدو دوباره

... شدنش  کینزد... اره  يصدا.. یکیتار

بود  یهر ک. شده بود زونیمن آو يهم به پا یکی. بودم دهیکه کنارم بود چسب يقوا به مرد يبا همه . کردم یبند بند وجودم ترس رو حس م با

جون  قتایطاقت فرسا که حق يلحظه  هیتو . دور کمرم سفت شده بود یدست. وارید يگوشه  میبود دهیچسب. بود و نشسته بود اوردهیطاقت ن گهید

... حرکت آهن بلند شد و بعد  يم صدایکند

.و باز شد و نور، نور وارد داالن شد دیرو پاشنه چرخ یدر آهن هی...  يآزاد...  ییرها

 ینشسته بودن و از ترس م نیرو زم کایو مل دهیش. نگاه کردم نییبه پا. خنده ریز میهممون زد کیستریبه طور ه. میدیکش یاز آسودگ ینفس

کردم  یحس م ییجورا هی. اما جام راحت بود دم،یخند یمنم م. دیخند یم دهیزده بود و اونم کالفه و ترس واریبه د هیتک ستادهیا انیشا. دنیخند

ده بود حس محکم فوالد رو سفت ش شیپ ي قهیچند دق نیکه دور کمرم تا هم ییدر واقع دستا. تونه بهم صدمه بزنه یقاتل اره به دست نم نیا

.نصفش کنه ایتونست خورد،  ینم ریچه غ یچه برق ياره ا چیکه ه يداد؛ فوالد یبهم م

شده بود به در باز و تمرکز کرده بود که  رهیکه اخم کرده بود و خ یتنها کس د،یخند یکه نم یتنها کس. نگاه کردم اریبلند کردم و به کوه سرمو

.تنفسشو منظم کنه

 یصورتم لبخند آرامش بخش دنیبا د. نییسرشو آورد پا. تونه نجاتم بده یکردم م یکه فکر م یتنها کس زونیبهش، آو دهیبودم، چسب بغلش تو
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.آروم شدم و لبخند زدم. زد

بوده؟ یچ دنمونیترس يدونم هدفمون از پول دادن برا ینم - اریکوه

.تا مرز سکته بترسوندش یکیره آدم پول بده که دا یواقعا چه لذت. اول آروم و بعد بلند. دمیحرفش خند از

.میو رو پاهامون راه بر ادیو خندمون بند ب میکن دایخودمونو پ میتا بتون دیطول کش قهیبدنمون از ترس سر شده بود که سه، چهار دق انقدر

.بود نگاه کردم انیکه تو دست شا ییسابا تعجب به عک. اومد جلو و چند تا عکس گرفت جلومون یکیش يآقا هی میاومد رونیاز در ب یوقت

.بوده نیزد تو صورتمون در واقع فالش دورب ینور م هویهمون قسمتا که . ترسمون گرفته شده بود ياز اوج لحظه ها. عکسا معرکه بود یعنی

که جا  میدیکش یرو م گهیدهم. هم يدست و لباسا زونیبه هم، آو دهیشاالمون از سرمون افتاده، موها افشون، چسب گه،یهمد زونیآو همه

رو داشته باشه و حاال به  یاسب آب هیباز کردن دهنش مثل  تیآدم قابل هیکردم  یوقت فکر نم چیو از همه جالب تر دهنامون بود که ه مینمون

.نگاه به ما بنداز روتو کم کن هیبگم پاشو جمع کن  یبه اسب آب ونستمت یجرات م

.که حنجرمون خش افتاده بود میبود دهیکش غیاز ته دل ج نیهمچ

عکس حس  دنیبا د. تو بغلش گم بشم، محو بشم ییجورا هیخوام  یفرو رفته بودم که انگار م اریتو بغل کوه نیاز عکسا من همچ یکی تو

آروم عکسو بفهمه  یکه کس نیانداختم و بدون ا هیبه بق ینگاه هی. کردم یوحشت داشتم و کامل حس م يکه تو اون لحظه  یتیآرامش و امن

.دوست داشتم که مال من باشه. داد یخوب بهم م يحسا یعکس کل نیا. فمیک وگرفتم و گذاشتم ت

:و گفت اوردیطاقت ن انیآخرم شا. انقدر کارشو ادامه داد که واقعا رفت رو اعصابمون. ماها شروع کرد به متلک انداختن دنیبا د محسن

!؟يقدم تو خونه وحشت بذار يکه جرات نکرد یگیم یتو چ. تو میخوبه ما با وجود ترسمون رفت -

.نگفت يزیچ گهیمحسنم ساکت شد و د دهیو تشر رفتن ش انیحرف شا بعد

رفتم . خونه میبرگشت. رو نداشت شتریدور دور ب يحوصله  یکه کس میزده و خسته شده بود جانیکار خودشو کرده بود، هممون انقدر ه ترسه

و  مینشست يشش نفر. چاق کردن و دخترا هم نشسته بودن دور هم ونیپسرا رفته بودن تو کار قل. برگشتم به چشم نکیلنزامو درآوردم، ع

.میکرد فیو از خاطراتمون تعر میدیکش ونیقل

حرف  کم هیچون جا نبود پاهامو گذاشته بودم تو بغلش و اونم . پام نشسته بود نییپا ارمیکوه. خوردم یبودم و پفک م دهیرو مبل دراز کش من

 یتنقالت م ای دنیکش یم ونیقل ایوار نشسته بودن و  رهیدا ونیهم دور قل هیبق. دیچسب یم یلیخ ییخدا. داد یکم پاهامو ماساژ م هیزد و  یم

.وردنخ

پشتشو محسن با دست . تو گلوش دیپر ییکه چا يجور. خنده ریافتاد و پق زد ز يزیچ هی ادی هویبلند کرد که بخوره  شوییاستکان چا دهیش

:و گفت دیمال

؟یشد؟ خوب یچ -

:گذاشت و گفت نییکرد و استکان و پا دییبا سر تا دهیش

.رمیخودمو بگ يافتادم خندم گرفت، نتونستم جلو يزیچ هی ادی. آره خوبم -

تو گلوت؟ يپروند وییبوده که انقدر خنده دار بوده که چا یچ -انیشا
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:به من انداخت و دو دل گفت ینگاه هی دهیش

!ادیخوشش ن نیآرش دینه، شا ایتونم بگم  یدونم م یخب نم -

اد؟یخواست از من بگه که خوشم ن یم یچ. شدم زیبرگشتم سمتش و ت عیسر

:نشونم داد و گفت ششوینگاش کردم ن تا

!رو تهیبگم؟ اون مامور -

:دستاشو کوبوند به هم و گفت جانیبا ذوق و ه کایکه مل هتیمنظورش کدوم مامور قایکردم دق یداشتم فکر م. کرد یم تهیابرو اشاره به مامور با

!باحال بود یلیبگو بگو، خ -

:پفک گذاشتم دهنم و گفتم هیسرمو گذاشتم رو مبل و در حالت آرامش . هیاومد منظورشون چ ادمی تازه

.پسرم دلش شاد شه نیس؟ بگو ا بهیفقط غر اریوسط کوه نیو محسن ندونن ا انیشا دهیبع نیدون یشماها که م. بگو -

:گفت جانیو بعد با ه دیکم خند هیاول  دهیش

.دختر حرف نداره نیمسافرت رفتن با ا یعنی. گذره یاصال خوش نم نیبدون آرش تایمامور ن،یاگه بدون يوا -

:خنده و گفت ریزد ز کایمل

!کنه یکار م یبار چ نیصبرانه منتظرم بدونم ا یمنم ب. آره -

.صداشون دراومد اوردنیاز حرفامون سر در ن يزیپسرا که چ. رفتمجفتشون چشم غره  به

کرد؟ یکار م یکنه؟ مگه هر بار چ یکار م یبار چ نیا یچ یعنی -انیشا

.مشتاق بشن و بعدم شرفم بره شتریب نایکه ا يکنن، اما نه جور فیکه بهشون گفتم تعر درسته

موقع برگشت تو . بود... سفر  ادمهی. ذاره یجا م یچ هیما هم  يخونه  ادیهر بار که م یعنی. جا نذاره يزیو چ ییمحاله بره جا نیآرش نیا - دهیش

 رآبادهم نمونده بود تو مه يزیچ. میتو هوا بود م،یشد برگرد یهم نم گهیفهمه مانتو و شالش و تو هتل جا گذاشته و د یخانم م ران،یفرودگاه ا

.يتاپ حلقه ا هیبا  یر لشلوا هیتنشون بود؟  یحاال خانم چ. میایفرود ب

:وسط حرفش و گفت دیبا ذوق پر کایمل

که همون دم در  رونیب میببر يدختر و چه جور نیا مینشست ما موند مایهواپ نیا. هم که داشت تو چمدونش بود یهر چ ،ينه روسر ینه شال -

.نزنن ناکارش کنن

رو هم گرفت گذاشت  کایشال گردن مل. رسما توش گم شد. م گرفت و تنش کردبلند داشتم از يپالتو هیمن . هوا سرد بود رونمیحاال ب - دهیش

!ره ینم ادمیاون لحظش  ي افهیهنوز ق یعنی. شاله عرضش کم بود، مجبور شد چهار دور دور سرش بگردونه تا موهاشو بپوشونه نیحاال ا. سرش

.میهست يزیچ یخالف مالف فکر کرده بودن. از همه معطل کردن شتریبه خاطر خانم ماها رو ب -کایمل

:گفتم يو جد لکسیر یلیبرگشتم و خ. دنیخند یداشتن م پسرا

چشممو  بیعج. پیخوش ت یهم بود بس يپسر هی! بدتر شد. نداشت دهیزودتر ردمون کنن فا دیبا ناز و عشوه حرف زدم شا یآره، منم هر چ -

حرصم  یکل. اوردیخودش ن يبه رو دیفهم ای د،یطناب دادم، اما گوساله اصال نفهمانقدر چراغ و . دمشید میشد یم ادهیپ میداشت یوقت. گرفته بود
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بدبخت حق داشت شکل  دمیفهم دمید نهیخودمو تو آ میشد نیبعد که سوار ماش! غیاومدم، اما در یعشوه خرک یبهش لبخند زدم ه یه. گرفت

.بود دهیترس یبودم طفل چوندهیمواد خودمو پ يایقاچاقچ

 یکیرفتم  یهر جا م. دهن همه يمن شده بود نقل تو یموضوع فراموش نیا گهید. زدم یودن از خنده، منم به خنده هاشون لبخند مب دهیپوک همه

.داده بودم جالب تر بود کایو مل دهیش يکه جلو ییایمنتها سوت. گفت یمن م يخاطره از فراموش کار هی

.میدیرفت تو اتاق خودش و خواب یهر کاون وقت بود که . صبح شد يکه دم دما میحرف زد انقدر

 یکردم کل یحس م. دیبهتر بگم امروز صبح بهم چسب ای شبیخواب د بیعج. دمیچشمامو با پشت دست مال. و چرخ زدم دمیکش يا ازهیخم

تو دهنمه و  دهیش يکردم پا یحس م میدیخواب یم میکه داشت شبید. کردم یم یاحساس راحت یلیمن خ. بود بیعج يزیچ هی. دارم يانرژ

.عمل داشتم يحس آزاد االناما . تو شکمم کایدست مل

بود که  نیا شیخوب. میدیخواب یمیصم يادیکم ز هی. میرو تخت ولو شد يسه نفر نیهم يبرا میبخواب نیرو زم مینشد یکدوم راض چیه شبید

.میبقش کنو تختو سه ط میکنار هم رو هم بخواب يبه جا میتخت دو نفره بود، وگرنه مجبور بود

.انگار تنهام. ستین يخبر رینخ. کردم نشییمثل بال پروانه دو بار رو تخت باال پا. دستامو از هم باز کردم. دمیبسته طاق باز خواب چشم

. نرویاز جام بلند شدم و از اتاق زدم ب! شده بودن زیبچه ها چه سحرخ. تو اتاق نبود یدرست حس کردم کس. باز کردم و سرمو بلند چشمامو

قلپ ازش  هی. آب پرتقال برداشتم خچالیرفتم تو آشپزخونه از تو  رونیاومدم ب. دست و رومو شستم و لنزامم گذاشتم ییرفتم تو دستشو اول

"!سر و صدا بمونن یب دهیبچه ها بع نیجا انقدر آرومه؟ از ا نیچرا ا". خوردم

؟یچ یعنی. کردم زیاخم ر هی. نبود یکس. به دست رفتم تو هال وانیل

 یکی. دمیسرك کش. باز بود مهیدر اتاق ن. و گذاشتم رو اپن و رفتم سمت اتاق پسرا دمیتا ته سر کش وانمویل. نبود يدر از کفشاشونم خبر يجلو

من  لابه مثکه خو هیک نیکجان؟ اصال ا هیاما پس بق ستم،یخوبه که تنها ن. در رو باز کردم و رفتم تو. دمینفس راحت کش هی. بود دهیتو تخت خواب

قال مونده؟

بود و دهنشم باز  دهیبچه خواب هیمثل . بود اریکوه. شد دایسرش پ. دمیپاش کش يمالفه رو از رو يآروم انتها. ستادمیجلو و کنار تخت ا رفتم

"!شعورا یب...! چرا جا گذ نویا". مونده بود

 داریرفتن که ما دو تا ب نمیهمچ. تنها پالژ نرفته باشن روزید یبه تالف نایاگه ا ستمین نیآرش. چرا ما دو تا رو گذاشتن تو خونه دمیفهم یم االن

.نینیبب نیدو زار رنگ به تن ماها نتونست. نیکه انقدر حسود نیبترک. مینش

.دور خودش دیچیو مالفه رو پ دیو غلت زد و از اون ور خواب دینفس بلند تو خواب کش هی اریکوه

.کم رفتم جلوتر هی. حوصلم سر رفت نمیپاشو بب! وابهخ یپسر چقدر م نیا ؟یکه چ یعنی

.پاشو. ستیخونه ن یک چیشو ه داریب اریکوه ار؟یکوه -

.خم شدم و دستمو از رو مالفه گذاشتم رو بازوش و تکونش دادم. تکونم نخورد یحت چ،ینشد ه داریب

!ما دو تا رو تنها گذاشتن رفتن پالژ. پاشو گمیم اریکوه -

 نمیشدم به صورتش بب رهیخ. خم شدم روش و دستمو از اون طرف تنش گذاشتم رو تخت. ستیبشو ن داریپسر ب نیا رینخ. ردتکون نخو بازم
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!نه، واقعا خواب بود. صورتش تکون دادم يدستمو جلو یکیاون . چشماش که بسته بود. خودشو زده به خواب ایواقعا خوابه 

انگشتامو گذاشتم تو هم و با دو تا تکون پنج، شش تا از انگشتامو . به اعمال زور داشت ازیسر نپ نیا. تخت ينشستم گوشه . باال دمیکش خودمو

.جفت دستامو گذاشتم رو بازوش و تکونش دادم. رایگ یکشت نیمثل ا. شکوندم و تق تق صداشون دادم

...پاشو، پاشو، پاشو، پاشو، پاشو، پاشو، پاشو  -

با حرص . بشر خودشو از قصد به خواب زده بود نیکرد، اما ا یکردن من سکته م داریمدل ب نیبود با اخرم . انقدر حرصم گرفت. پا نشد نه،

.دیآخر ته مالفه رو کش ياما نامرد تو لحظه . مالفه بمونه یشه ب دهیتا کامل از رو تنش کش دمشیچنگ زدم به مالفشو کش

:شدم به چشماشو با اخم گفتم رهیخ

!کنم؟ یه صدات مدو ساعت يداریب! کوفته -

:لبخند نصفه زد و گفت هی

.خوابمو برم يکوفته؟ مگه غذام؟ نه هنوز خوابم، مالفمو ول کن ادامه  -

:چشم غره بهش رفتم و گفتم هیاخم  با

.رونیشو من حوصلم سر رفته همه رفتن ب داریب. نمیمالفه رو بده بب. عمرا -

 دیمالفه رو کش نیلحظه همچ هینـــــچ کشدار گفت و تو  هیاد زد و ابروشو انداخت باال و لبخند گش هی. دیتو چشماش جه زیآم طنتیبرق ش هی

کار؟ نیا یچ یعنی. رونیچشمام از کاسه زد ب. تو بغلش دمیتو هوا گرفتم و کش. پرت شدم رو تخت يور هیتعادل شدم و  یکه ب

:تعجب و بهت گفتم با

 ؟يکرد نیچرا همچ -

.و خواستم بلند شم که دستاشو حلقه کرد دور بازوهام و سفت تر گرفتمبه خودم دادم  یتکون هی

:همون تعجب گفتم با

.ولم کن بذار پاشم ؟یچ یعنی -

:گفت طونیش اریکوه

؟یچ یعنی نیخب ا... و  میو فقط من و تو هست مییو داد که همه رفتن و ما تنها غیج يبشه؟ دو ساعته اومد یکه چ یپاش -

:تعجب گفتم با

!؟یچ یعنی -

:گفت یلبخند بدجنس هیابروشو انداخت باال و با  هی

 ؟یچ یعنی یگیحاال م ،يحرف زد یزبون یبا زبون ب ،يمنو وسوسه کرد ياومد ؟یدون یتو نم -

:حرص گفتم با

 م؟ییاولمونه که تنها يمگه دفعه ! باشه ریخ يدیولم کن بابا، خواب د -

:کرد و گفت يخنده ا هی
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.خوام حوصلتو باز کنم یم ریآروم بگ! شیینه خدا -

که  شیشونیشد با کف دست کوبوندم تو پ کیخوب که نزد. اوردیبدجنسش باز بود که کفر آدمو درم شین نیهمچ. صورتشو آورد جلو طونیش

.حقش بود. گفت و سرش پرت شد عقب یآخ هی

؟یبکن اتویخرک یشوخ نیا ينکرد دایبهتر از االن پ تیجان من موقع. يکه منو دست ننداز یتا تو باش. حقته -

کمرم . باال یبود و کم زونیلنگام از کمرش به اون سمت تخت آو. افتاده بودم رو تخت و تو بغلش یمن چپک. بد بود تمونیموقع شییخدا

تنگ  یلیم که هم خبود دهیپوش داسیآد يحلقه ا یتاپ ورزش هی! چیمن خودم که ه. شرت یبدون ت. خم شده رو من اریکوه. به تخت دهیچسب

 هی. رونیزد ب یم گرمیدل و ج يشدم همه  یدراز کش م یچپک يجور نیا یباال تنش چهار تا بند نخ مانند بود که وقت پوشش نیشتریبود، هم ب

 هی. کردم یوگرنه لباسامو عوض م م،یباالنس بر میکردم االن بخوا یفکر نم. بودم که شب بتونم راحت جفتک بندازم دهیشلوارك کوتاهم پوش

.خواست یساده آالگارسون کردن نم يصبحونه 

.زد یو غر م شیشونیدستشو گذاشته بود رو پ هی اریکوه

منو قلقلک  يحسا يخوا یبه زور م یکن یم دارمیب يسراغ من به زور دار يسحر اومد يتو؟ صبح کله  یکن یچرا حمله م. یآمازون یِوحش -

.تو يندار یوخش ياصال جنبه . يجور نیبعدم که ا يبد

:گفتم تیباال که بلند شم و تو همون وضع دمیگذاشتم رو تخت و به زور خودمو کش دستامو

.نیهست ییشما پسرا همتون قلقلک خدا -

:به من گفت رهیشد و خ زیخ میآرنجاش ن رو

کنن؟ یحس پسرا نم ختنیبرانگ يبرا یحرکت چیدخترا ه یعنی -

:پوزخند گفتم هی با

!س ختهیحساتون برانگ شمیجور نیهم ست،یت نبه حرک ازین -

:نشست و گفت کامل

ستن؟یدخترا ن یعنی -

.بهش انداختم هینگاه عاقل اندر سف هی

؟يبند یشرط م -

؟یکه چ -

:و مبارزه طلبانه گفت ثیلبخند خب هی با

ده؟یزودتر وا م یکه ک -

:صورتش و زل زدم تو چشماش و آروم گفتم يتم جلوخم شدم رو تخت و با زانو نشستم روش و صاف رف. لجم گرفت انقدر

؟یسر چ -

:به چشمام گفت رهیخ
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!و برعکس يتو بخوا یهر چ -

:و عشوه گر زدم و سرمو کج کردم و گفتم حیلبخند مل هی

؟یمطمئن -

:لبخند سرشو مخالف جهت من کج کرد و گفت مچهین هیابروشو انداخت باال و با  هی

!یلیخ -

.شدم رهینگاهم بهش خ نیم و با معصوم ترگرد کرد چشمامو

کرد  یم یداشته باشه و سع یگونه تماس چیخواست ه ینم. ابروم رفت باال هی. عقب دیکم خودش و کش هیجلو سمتش که اونم  دمیکش خودمو

.بذار نمونیب يفاصله ا هیحتما 

کامل . رو تخت دیدراز کش گهیآخرش د. شد یم اون خم تر مرفت یمن جلوتر م یهر چ. خم کردم شتریقورت دادم و خودم و ب ثمویخب لبخند

چشمامو رو . اریشد به بدن کوه یم دهیانتهاش کش. نییپا ختیموهام از دو طرف صورتم ر. مینداشت يگونه برخورد چیهنوز ه. خم شدم روش

خودمو . دیچرخ یدو نقطه م نیا نیباونم چشماش . رد نگاهمو گرفت. چشماش و لباش حرکت دادم نینگاهمو ب بدجنس. صورتش چرخوندم

کردم نفسشو نگه  یحس م. گردنش يجلو سرم و صاف بردم تو گود دمیدو تا دستامو گذاشتم رو دو تا بازوش و خودمو کش. نییپا دمیکش

:آروم و پر ناز دم گوشش گفتم. داشته

!اینش مونیبعدا پش -

نرم خودمو . اما نگاهمو معصوم کرده بودم. رفت ثیلبخند خب هیلبم  يگوشه . جمع کردم که کامل نفسام بخوره به گوش و گردنش حواسمو

 ياراد ریمثال غ. و شکمش نهیرو س دمیبرداشتن کش نیو اون وسط مسطا دستامو در ح دمیعقب و دستامم نوازشگر از رو بازوش کش دمیکش

. مردم از خنده یداشتم م. ش نکردم تا چشمام لوم ندهو نگا نییچشمامو انداختم پا. کم رفت تو و جمع شد هی مششک. دستم خورد بهش

به  نهیس. اش نهیشدم رو س دهیکوب. کار رو کرد منم هول شدم نیهوا ا یب. جلو دمیدست کمرمو گرفت و کش هیکه با  رمیخواستم ازش فاصله بگ

.اش شدم نهیس

:به چشمام گفت رهیخ

!کن مونمیپش -

اش و آروم  نهیکف دستامو گذاشتم رو س رمیخوام ازش فاصله بگ یکه م نیا يبه هوا. رمیخندمو بگ يلودهنمو جمع کردم تا ج. گرفته بود خندم

 یلیرو کمرم خ. نفسم بند اومد. دیکه دور کمرم بود و آروم رو ستون فقراتم به سمت باال کش ینکرد و دست ياونم نامرد. عقب دمیخودمو کش

مور . رفت هوا یم غمیج! کس حق نداشت دست به ستون مهره هام بکشه چیه. مام بسته نشهخودمو گرفتم که چش يبه زور جلو. بودمحساس 

.شد یمورم م

چشمامو دوباره . و من کامل تمرکز کرده بودم که شرطو نبازم دیچرخ یدستش هنوز رو کمرم نوازش گر م. بلند شد ارمیکوه. رو تخت نشستم

.چشمام شد و زل زد به لبام الیخ یب گهیبار د نیا. اونم صاف نشست رو تخت. رو صورتش چرخوندم

رفتم  یداد خودم م یادامه م گهیکم د هی. دیچرخ یهنوز دستش رو کمرم م. حرکت کرد اریسر کوه. لبمو به دندون گرفتم يگوشه . خوبه نیا
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و  دمیپر نییحرکت از رو تخت پا هیو با  دادم رونیجلو اومد نفس حبس شدم رو ب یبه حد کاف یوقت. با نگاهش که به لبام بود اومد جلو. سمتش

.بهت زده رو خم شده به سمت جلو تنها گذاشتم اریکوه

:در شدم و گفتم کیزدم و دو قدم رفتم عقب و نزد روزیپ ضیلبخند عر هی. نگاه کرد دمیخند یشوکه شده بود و به من که با خباثت م بدبخت

!جون یهآق کو یشیم مونیپش! ؟یباخت يدید! ؟یباخت يدید -

.اول اومد سمتم، وگرنه مطمئن نبودم بتونم خوددار باشم اریخوشحال شدم که کوه یکل. دمیگفتم و بلند خند نویا

 نیب. سمت هال دمیو دو رونیاز اتاق زدم ب. پا گذاشتم به فرار غیج هیبرداشت سمتم منم با  زیکه تازه از بهتش دراومده بود با حرص خ اریکوه

 یبلندم کرد و افق نیاز زم یو ک يدستشو انداخت دور کمرم و چه جور يچه طور دمیحرکت نفهم هیو تو  دیت دستمو کشاز پش اریراه کوه

.کامل نگه داشتن من انداخت دور زانوهام يدستشم برا یکیاون . کمرش پشتگرفتم 

دادم  یبودم و هر آن احتمال م نیبا زم يمواز. مکرد یداشتم سکته م. به شکمش دمیو مثل کرم تکون خوردم و چسب دمیکش يبلند غیترس ج از

.بود ادیبه نسبت ز نیداشت فاصلم از زم نیهم که ا يبا اون قد. نیپرتم کنه رو زم اریکوه

.قلبم اومد تو دهنم نیبذارم زم يدوست دار یجان هر ک اریکوه -

.ینکن يپسر چیبا ه ایشوخ نیکه از ا يریبگ ادی دیبا رینخ -

!به من چه؟ يجنبه ا یتو ب. یرط گذاشتبابا خودت ش -

!يایقرار نبود انقدر عشوه ب -

.غلط کردن افتاده بودم به

.نیبذارم زم نیمرگ آرش -

:بدجنس گفت اریکوه

؟یمطمئن -

.و چنگ زدم به شکمش دمیکش یغیج هیکنم  یحرکت اومد که حس کردم دارم سقوط م هی

ن؟یرو زم یجون قربونت برم پرتم نکن اریکوه -

.ارمیباال م جهیکه حس کردم االن از سرگ يجور دیبشه دو دور در جا چرخ شتریکه ترسم ب نیا يبرا ارمیکردم و کوه یالتماس م داشتم

من و  دنیبا د. نجات بودن يمن که مثل فرشته  يبرا. تو خونه ختنیر يو التماسام در خونه باز شد و بچه ها چهار نفر غمیج يصداها نیب

.ستادنیزده شوکه دم در ا بهت اریکوه

شده بود از رو صورتم  شونیموهامو که پر. ستمیکمرمم ول کرد و تونستم صاف با. نیدستشو از دور پام باز کردم و پاهام ولو شد رو زم ارمیکوه

.اریکنار کوه ستادمیزدم کنار و ا

جا چه خبره؟ نیا -کایمل

:تو تو همون حالت گف ییخونسرد رفت سمت دستشو اریکوه

!شد یم هیتنب دیکرده بود با يکار هی یکس هی -
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.خواستم با پا بکوبم تو گردنش یم

:همون جا داد زدم از

.يشرط مرط نبند گهیکه د ارمیاز تو درب يپدر هی -

:کردم و گفتم یاخم هی. کنن یبچه ها هنوز دارن با تعجب دم در نگام م نیا دمید برگشتم

.گهیتو د نیایب ن؟یخوا یدخول م ياجازه  ه؟یچ -

:رو صورتم گفتم زیاخم ر هیبرگشتم سمتشون و با . تو اتاق دنیهم چپ دهیو ش کایپشت سرم مل. چشم غره رفتم تو اتاق هیچرخوندم و با  سرمو

.خوام لباس عوض کنم یم نیدر رو ببند -

:نگاه به لباسام کرد و گفت هی دهیدر رو بست و ش کایمل

.چرا؟ لباسات که خوبه -

.زد بسه داشوید اریهمون کوه. رونیب فتهیهمه جونم م نیبخورم زم. بازه يادیز قشی نینه بابا ا -

:نازك کرد و گفت یپشت چشم کایمل

گه؟ید زنیو محسن ه انیشا یعنی -

:تر و شلوار درآوردم و گفتم دهیتاپ پوش هیتو چمدونم  از

.ایذار یتو هم حرف تو دهن من م -

:نشست رو تخت و مانتوشو درآورد و گفت دهیش. کم بسته تر بود هی قشیخوب  ینبودا، ول دهیپوش نیهمچتاپمم  یکی نیا حاال

جا چه خبر بود؟ نیخب حاال بگو ا -

:گفتم تیرو گرفتم دستم که بپوشم و تو همون وضع دهیدرآوردم و تاپ جد تاپمو

.نبود يخبر -

م؟یکرد یم دایپ یتیبود معلوم نبود شماها رو تو چه وضع يخبر ن؟یبود یختیاون ر اریهنبود و تو و کو يخبر ؟يماها رو خر فرض کرد -کایمل

:درآوردم و گفتم شلوارکمم

م؟یبود یختیمگه ما چه ر ن؟یاریچرا حرف درم -

:اشاره به لباسام که االن رو تخت افتاده بود کرد و گفت هی دهیش

.نیبود زونیهمم که آو که لخت بود از سر و گردن ارمیجور، کوه نیتو که ا -

:برداشتم و موهامو جمع کردم باال و گفتم رهیگ هیباال و رفتم  دمیکش شلوارمو

که  نیا یخواست تالف یشد دنبالم کرد م یبه زور بلندش کردم عصبان. نشد داریکنم ب دارشیرفتم ب! نیحرف در آوردن يشما خدا یعنی -

.نیهم اره،ینذاشتم بخوابه رو درب

.ادامه بدن شونیپرداز هیدو تا به نظر نیصبر نکردم ا گهیو د رونیکردم و اومدم ب رو باز در

. میو خورد میکرد یکیصبحونه و ناهارمون رو  ارمیمن و کوه. زیدور م مینشست. ها ناهار گرفته بودن بچه
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بعد خوردن . میبود یصبح فردا سر کار م دیتموم شده بود و با مونیمرخص کایو مل دهیمن و ش. برگشت يبرا میپرواز داشت کیساعت  شب

.آفتاب کمتر بشه يزیتا ت میخونه موند یدو ساعت هیگرم بود  یلیناهار چون هوا خ

پانداها که گرما زده شدن و  نیمثل ا. کردم یکرد نگاه م یکه آهنگ پخش م کایو خسته رو مبل نشسته بودم و به صفحه لپ تاپ مل کالفه

:چونه ام زدم و گفتم ریدستمو ز. از صبح تو خونه نشسته بودم. حوصلم سر رفته بود. کردم یه نگاه مچشماشون خمار مونده به هم

.خوام یم جانیه. رمیم یم یحوصلگ یدارم از ب -

:کردن بود گفت يکه با محسن مشغوله تخته باز انیشا

!خواد؟ یبازم دلت خانه وحشت م -

.بهش چشم غره رفت محسن

:دم به مبل و گفتمدا هیکردم و تک یپوف

. رو ببره باال نمیآدرنال یخوام که حساب یم يزیچ هی. ده یاونقدرا حال نم گهیچه خبره خوب بود، االن د میدونست یبار اول که نم ينه اون برا -

.يزیچ ،یمسابقه رال ،ینیتلکاب ،یمثل پرش از ارتفاع

:با چشم غره گفت کایمل

!يخوا یم یخوبه، رال یلیخ تمینه که رانندگ -

زد سرشو بلند کرد و  یبود و فقط شنونده بود و به حرفامون لبخند م لشیکه سرش تو موبا اریکوه. درآوردم و از جام بلند شدم یشکلک براش

:گفت

؟یرال يریکجا؟ م -

:بهش کردم و گفتم ینگاه چپک هی

.آب يرو یاسک رمینه، م -

:با حرص حرکت کردم و گفتم. ابروشو برد باال هی

.رمیدوش بگ رمیم -

.میبا آب و وان و دوش خودمونو سرگرم کن دیبا. میندار ایجا در نینه که ا. يکم آب باز هیبرم  میکه ندار جانیه

کردم تا خشک شه بعد بذارمشون  زونیآب زده بودم بردم تو اتاق پشت در و پنجره آو هیلباسامو . رونیتو حمام موندم و اومدم ب یساعت مین هی

:اومدن تو اتاق و گفتن کایو مل دهیکه ش دمیپوش یداشتم لباس م. ونمتو چمد

.رونیب میبر میخوا یحاضر شو م نیآرش -

مغازه ها سرم و  نیتریقبل با و يمنم مثل دفعه . کردن دیپاساژ و بچه ها بازم خر میبار آخر رفت يبرا. تو شهر میو رفت میدیرو پوش لباسامون

 يخوشگل بود و بدجور یلیخ. یآب یساز دهن هیچشمم خورد به  یساز فروش نیتریو هیبودم که پشت  نایتریبه و مشغول نگاه کردن. گرم کردم

 یذوق هیوارد مغازه شدم و با  یآن میتصم هیبا . نگاهم نبودن ررسیکدوم از بچه ها در ت چیه. نگاه به دور و برم کردم هی. و گرفته بود مچشم

 اونتونستم تا  یالبته م. رمیبگ ادیخواستم  يروز هی دیدر کل که بلد نبودم ساز بزنم، اما خوب شا. بود یهدفم چ دونم واقعا ینم. دمیساز رو خر
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.من ذوق کنم بگم ساز زدم ادیتوش بکنم صداش درب یفوت هیموقع 

:رو به بچه ها گفتم. مکرد ایهوس در. شده بود و گرم کیهوا تار. رونیب میرو کردن و از پاساژ اومد داشونیکم بعد همه خر هی

.میشبش رو تماشا کن میبارم بر هی نیایب. میآفتاب گرفتن رفت يچند وقته همش برا نیا. ایدر میریب دیایب -

 ادهیپ نیاز ماش. پام شن ها رو حس کنم يدوست داشتم با انگشتا. ساحل به وجد اومدم دنیبا د. سمت ساحل میها موافقت کردن و راه افتاد بچه

 یبهم م یخورد حس قشنگ یشنها که به پاهام م یو روون یگرم. رفتم سمت ساحل هیتوجه به بق یو ب نیشامو درآوردم و انداختم تو ماشکف. شدم

چه حس . شب خوب بود یکیسکوت و تار نیچقدر ا. دمیدستامو از هم باز کردم و چشمامو بستم و دور خودم چرخ. ومدیکمم قلقلکم م هی. ددا

.داشت یش بخشو آرام زیدل انگ

. رو خواست اریکوه يساز شده  يدلم آرامش نفسا. خواست یقیدلم موس. آرامش خواست دلم

انقدر ذوق زده بودم که . رو شن ها مکافات بود دنیدو. سمتش دمیلبخند زدم و دو. گشتم اریبچه ها دنبال کوه نیب. چشمامو باز کردم. ستادمیا

 یم زیمنم ل رهیپام در م ریشن ها که از ز نیکردم ا یحس م. نداشتم یرو شن ها تعادل درست و حساب دنیبه خاطر دو. فتادیلبخند از لبم نم

.نیزم فتمیم ورمخ

.کرد ینگاه م ایو شب در یکیشلوارش فرو کرده بود و به تار بیدستاشو تو ج. بود ستادهیگوشه ا هیتنها  اریکوه

شدن  کیبا نزد. کرد یو باز شده بود نگاه متعجب يور هیو شالمم رو سرم  دمیدو یم سرشو برگردوند و به من که. بهش صداش کردم دهینرس

. که از آرنج به باال تا شده بود رفتم تو شکمش ییبا دستا. بازوهامو گرفت نیزم فتمیکه ن نیا يدرآورد و برا بشیدستاشو از تو ج اریمن کوه

:کردم و زل زدم تو چشماش و گفتم بلندسرمو 

بکنم؟ یخواهش هی شهیان مج اریکوه -

.شهیم میزیچ هیکرد  یفکر کنم حس م. کم نامطمئن نگام کرد هی

؟یچه خواهش -

؟یساز دهن ؟یبرامون ساز بزن شهیم -

:به بازوم داد و گفت يفشار هیزد و  يلبخند هی

!کشم یآخه دختر خوب من که سازمو همه جا دنبال خودم نم -

:گفتم یشد و سوال شتریب لبخندم

اگه من سازتو جور کنم؟ -

.یحرف هیاون  -

نگاه متعجب و  هی. نوم و درآوردم و برگشتم دادم دستش یساز دهن فمیو از تو ک نیسمت ماش دمیدو. زدم و ازش جدا شدم يگشاد لبخند

:هم به ساز انداخت و آروم گفت یکیبه من و  ریغافلگ

!چه آماده به حرکتم هست -

.نشست رو شن ها و آروم ساز و برد سمت دهنش. تمنگف یچیو ه دمیدلم خند تو
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.شدم بهش رهیچون ام و خ ریفوق العاده براشون درست کنه نشستم و دستامو زدم ز زیچ هیچهار ساله که منتظرن عموشون  يبچه ها مثل

انقدر حس توش پر بود که . کرد یم يبود که با روح و روان آدم باز یآهنگ هی. بچه ها هم جمع شدن دورش هیسازش که بلند شد و بق يصدا

.شیریبگ دهینشن یتونست ینم

پر پشت و حالت دارش که به خاطر تمرکز تو هم  يابروها. شدم به صورتش رهیکه دست خودم باشه خ نیبدون ا. سازش غرق شدم يصدا تو

.بود ستادهیکوتاهش که رو به باال ا يموها. مردونش که دور ساز گره خورده بود يدستا. رفته بود

.کنم که دوباره شروع کرد به آهنگ زدن قشیخواستم دست بزنم و تشو. آهنگ قطع شد و من به خودم اومدم يلحظه صدا هی تو

...که  يزیچ هیآهنگ آشنا بود  هی ،یمعمول ينه آهنگا اما

.ادین درمصداشو یکن یدرشون رو باز م یکه وقت نداختیم یکالیموز يجعبه ها ادیآهنگ منو  نیا. اومد ادمی

 ینم. اومد سمت من و دست چپشو دراز کرد سمتم. داد یساز خودشو تکون م تمیدست راستش به ساز بود و با ر. از جاش بلند شد اریکوه

 یوقت. باال و بلندم کرد دمیحرکت کش هیبا . دستمو بلند کردم و گذاشتم تو دستش. آهنگ جنگولک نیکار کنه اونم با ا یخواد چ یم دمیفهم

چشمک زد و  هی. دمیمنم ناچار به همون سمت چرخ. دیول کرد و همون دستشو انداخت دور آرنجم و به سمت راست چرخ ودستم ستادمیا

.سمت راست دیدست چپشو گذاشت رو ساز و دست راستشو دور آرنجم حلقه کرد و چرخ. دستشو از دور دستم برداشت

و محسن  دهیاز ما ش تیبه تبع. میدیچرخ یو م میدیچیپ یساز دستامونو تو هم م يبا صدا .بار باهاش همراه شدم نیا. خوشم اومده بود تازه

 یرو عوض م ارمونیو  میدیچرخ یدو دور به چپ و راست م. میدیکنار ساحل با آهنگ چرخ يبلند شدن و شش نفر انیو شا کایبعدشم مل

.میکرد

. کردم یداشتم حال م یحساب. دمیخند یبلند بلند م یو خوش جانیاز ه. اریبه کوه دمیدوباره رس دمیچرخ انیدور کامل با محسن و شا هی یوقت

 يکردم و گوشه ها يبلند يدوباره خنده . ییخوش آمدگو ای میجور تعظ هیمثل . خم کرد یچشماشو بست و سرشو با ساز کم. ستادمیجلوش ا

.کردم میتعظ المیف نیپامو مثل ا یکیپام و بردم پشت اون  هیو اون  فتممانتومو گر

 ستم؟یفکر کرده من بلد ن ؟یچ که

بهم زد و  یچشمک هی طونیبا خنده نگاش کردم که ش! چشمام گرد شد. دستم کمرمو گرفت يبه جا اریخنده دستمو دراز کردم، اما کوه با

منم دستامو انداخته . داد یدور کمرم و قلقلکم م شدیم دهیچرخش دستش کش نیمخصوصا که در ح. گرفت یخندم هر لحظه شدت م. دیچرخ

گرفته بودم و  جهیسرگ ادیبه خاطر چرخش ز ییجورا هیکه  نیهم ا ومد،یهم خندم بند نم. تونستم خودمو کنترل کنم یبودم دور کمرش، اما نم

دست . زنم یم جیگحس کرد که دارم . اش نهیبا دست آزادم چنگ انداختم به بازوش و سرمو فرو کردم تو س فتمیکه ن نیا يبرا. زدم یم جیگ

.مقدار چرخشم همه رو سرحال آورده بود نیاما هم شدن،همه متوقف . از ساز زدن برداشت

.رو شن ها نمیکمکم کرد بش اریکوه

رفت؟ جیسرت گ -

!آره -

.دنید یرو م شیینرنمانباشه بار اول بود که ه یهر چ. کردن یم فیو ازش تعر اریبچه ها هم اومده بودن دور و بر کوه. کم خندم بند اومد کم
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شدم به آسمون  رهیخ. دور بازوهام دمیچیدستامو پ. کم از جمع فاصله گرفتم هی. از جام بلند شدم و به سمت مخالف قدم زدم. بهتر شده بود حالم

 یو تالطمش باعث م ایدر یاهینورش پخش شده بود رو س. ایبه در دیرس یماه م يخط انگار نیا يرو. شدن یاز هم جدا م یخط هیتو . ایو در

.پاشه ینور م یکن فکرشد 

خالصه  ییروزام تو کار و تنها يداشتم؟ همه  یخوش میمگه چقدر تو زندگ. داشتم ازین ایخوش نیسفر و ا نیواقعا به ا. ایقدم زدم سمت در آروم

.شهیهم خسته م نایاز ا يروز هیکه آدم  یو دور هم یمهمون تیشد و نها یم

آّب و بچسب که روح رو  یخنک. مهم نبود. نشده بودم سیخ ادیز. اومدم تو آب يچه جور دمینفهم. برداشتم ایشم از درشد چ سیکه خ پاهام

.دهیجال م

گذره؟ یبهت خوش م -

:با لبخند گفتم. نگاه کردم ایشده بود به در رهیکه خ اریبه کوه. سمت صدا برگشتم

.تونه بهترم باشه یم. نیهمچ يا -

:پر سوال گفت. شد به من رهیگرفت و خ ایاز در نگاهشو

بهتر شه؟ يچه جور ن؟یهمچ -

:شد و گفت کیقدم بهم نزد هی. جوابشو ندادم. چپمو تو آب، تاب دادم يو پا نییانداختم پا سرمو

گذره؟ یبهت خوش نم -

.کرد دوباره صدام. ستادیا. بود کمیتو آب نبود، اما نزد. به سمتم اومد گهیدو قدم د. سکوت دوباره

شه؟یبهتر م يچجور گمیم! با توام نیآرش -

بود که فکر  بیعج. کردم یحس م يجور نیمن ا ایدونم واقعا نگران بود  ینم. سرمو بلند کردم و زل زدم تو چشماش. زدم يلبخند ریبه ز سر

کنم به خاطر من نگرانه؟

:تر گفت يمحکم تر و جد اریکوه

؟يچه جور نیآرش -

:زدم و بدجنس گفتم یمیلحظه لبخند عظ هیتو . خواست بدونه ینه، واقعا م. کردمو مظلوم نگاش  آروم

.يجور نیا -

و دستاشو حائل صورتش  دیکش یخرناس هیاز تعجب . اریآب بپاشه تو صورت و تن و بدن کوه یبه آب زدم که باعث شد کل يتمام قدرت لگد با

.کرد و دو قدم رفت عقب

 حیترج. در رفتم شمونیپ دمیرو د اریتو هم کوه ياخما یاما وقت دم،یو بلند خند دمیکش یکوتاه غیه از ذوق جاز حرکتم سر خوش شدم ک انقدر

 اریکوه. کم شده بود یلیسمت چپ که در برم، اما به خاطر شن ها و آب سرعتم خ دمیتند دو. خطرناك کنارش نباشم تیموقع نیدادم تو ا یم

و  دمیکش یم غیحرکت برم گردوند سمت خودش و من فقط ج هیرسوند و از پشت کمرمو گرفت و با  و با دو قدم خودشو بهم دیکش يداد هی

 یغیتک ج. باال دمیحرکت دستاشو انداخت دور پاهام و کش هیبا  اریکوه. و سفت کردن بدنم خودمو خالص کنم دنیکردم با کش یم یسع
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بگم  اریحرف بزنم که به کوه دیبا يچه جور ومدینم ادمی. دامو گم کرده بودمص. دستام شونه هاشو گرفتم باو از ترس چپه شدن محکم  دمیکش

.از ترس فقط دهن باز بدنم و مثل چوب خشک سفت کردم. دیو دو دور چرخ دیاما سرخوش خند ار،یکوه. نییبذارم پا

:ملتمس نگاش کردم و گفتم. دیو بلندتر خند ستادیو ا دیچرخ

.نیقربونت برم منو بذار زم -

سر  زیر زیدستاش از دور پاهام آروم شل شد و من ر. چشمام بسته شد. نفسم بند اومد. کرد و صورتشو تو شکمم فرو برد یسر خوش يخنده  هی

عطر تنش با نفسام وارد بدنم . کینزد یلیتو بغلش بودم و خ. چشمام بسته بود. دستاشو از دور پاهام گذاشت دور کمرم. نییخوردم و اومدم پا

که  یو گرگرفتگ یتپش قلب، نفس تنگ. ضربان قلبم باالس. نفسام تنده. جا نیداغ ا يبدنم گرمه، گرم تر از هوا. کردم گرمه یحس م. شد یم

بود؟ یچ يمضاعف برا جانیه نیزد؟ ا یچرا قلبم تند م. سرمو بردم باال و آروم چشمامو باز کردم. و هوا نبود جانیبه خاطر ه

. نگاه باعث شد قلبم تندتر بزنه نیبود، اما هم طونینگاهش، نگاهش ش. هنوزم سرخوش بود. شده بود رهیو چشمام خلبخند ت هیآروم با  اریکوه

.کردم یم هشیتوج يجور هی دیبا. بود بیعج یلیحالتم خ. آروم نگام کرد. عقب دمیآروم خودمو کش. تنم مور مور شد

:گفتم یقدم رفتم عقب و به همون آروم هی

.ترسم یم ياز بلند -

 یم ییکارا هی ارمیکوه نیا. هیدونستم چه کوفت یشد که نم یمرگم م هیداشت . رومو برگردوندم و رفتم سمت بچه ها. تر شد قیعم لبخندش

نقدر ا. رونیهوا رو فرو دادم و فوت کردم ب. دمیچشمامو بستم و آروم آروم نفس کش. ادیقلبم االناست که از جاش درب. اندازه داره جانمیه. کردا

.کردم که آروم گرفتم رارتک

.میرو جمع کن لمونیخونه وسا میبرگرد دیبا. گشنمونه میبخور يزیچ هی میبر گهیخب د -محسن

بعد غذا بچه ها کماکان . میسفارش داد. میو نشست میانتخاب کرد رونیباز ب يتو فضا زیم هی. میستادیرستوران ا هی يو جلو میشد نیماش سوار

.زدم یف منشسته بودن و حر

نداشت و صورتمون  يریکه چندان تاث نیبا ا. زد یدو تا پنکه بود که باد م يزیکنار هر م. کردم یکه تو رستوران بودن نگاه م گهید يآدما به

.بود یچیبهتر از ه یول شد،یاز عرق م سیخ

 یبار صدم بود که امشب فکر م نیا. نگاه کردمسرمو بلند کردم و به آسمون . شد سیکردم که حس کردم صورتم خ یجور داشتم نگاه م نیهم

. رو صورت من دیپاش یقطره ها از کجا م نیدونم ا ینم. داد که بارون داشته باشه یبارون رو صورتم نشسته، اما هوا اصال نشون نم يکردم قطره 

:تمگف یلب ریز. کرد یم میداشت عصب گهید. شد بازم به آسمون نگاه کردم سیصورتم خ دوباره یوقت

 ؟یکن یکار م کهیت کهیچرا ت. یچیه ایآسمونتو ببارون  ایدارم؟  یمگه باهات شوخ ایخدا -

؟یخون یورد م یلب ریز نیآرش: کایمل

:اخم نگاش کردم و گفتم با

 نیخدا باروناشم ا. ستین یاز بارش درست و حساب ياما خبر اد،یقطره بارون م هیقطره  هی یه میجا نشست نیا میاومد یاز وقت ه؟ینه بابا ورد چ -

.دهیم یجا قسط
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.خنده ریهمه زدن ز دینکش هیهمه چشماشون دراومد و به ثان نایداشت که ا يرادیدونم حرفم چه ا ینم

:خنده گفت ونیم اریکوه

!يتو معرکه ا! عاشقتم نیآرش -

 انیباز کردم که با حرف شا شموین ویالو  يهم گفته آکه ب نیذوق زده از ا. پربار بود یلیناراحت شده بودم، اما جملش خ دنشیاز خند درسته

.بسته شد عیسر

شه؟یم دهیآب از پنکه پاش يقطره ها نیا يدینفهم یعنی اد؟یخواد بارون ب یم يکرد یاز اون موقع تا حاال فکر م یعنی -انیشا

وسط  دمیکه د یدم اعتراض کنم بگم منو دست انداختاوم. ستیپنکه، آبپاش که ن گهیخودش م. برگشتم به پنکه نگاه کردم. باال دیپر ابروهام

 شتریمن ب یابروهام رفت باال و سرمو خاروندم که باعث شد بچه ها از خنگ "!خاك به سرم چقدر من خنگم". داره ییسوراخا هیپره ها  نیا

.بخندن

:گفت اریکه کوه میبلند شد. میبر میخواست یکم کم م گهید

.فرودگاه میگردم که بر یبرم نایا ازدهیو تا  دمیدارم انجام م يکار هیخونه من  دیبچه ها شما بر -

 گهید. خونه میو برگشت میشد نیمام بعد حساب کردن سوار ماش. رفت رونیزودتر از ماها از رستوران ب. جواب نداد يریکجا م میدیپرس یچ هر

.وقت چمدون بستن بود

خودشو  يجور هی یهر ک. مونده بود یسه ساعت هیتا پرواز . تا ما کردن نداشتم يه حوصل. تو چمدون ختمیجمع کردم و ر لمویوسا ي همه

به عکس . بزرگ اومد رو صفحه اریعکس کوه. زنگ خورد هویکردم که  یم يباز میبودم و با گوش دهیرو تخت دراز کش. سرگرم کرده بود

.بستش يبامزه افتاده بود با اون چشما یلیخ. خواب بود رو مبل ازش گرفتم اریکوه یعکسو وقت نیا. لبخند زدم

.جواب دادم ویگوش

بله؟ -

.در خونم يمن جلو. سالم -

در رو برات باز کنم؟ يخوا یتو، م ایخب ب -

.نییپا ایتو، تو ب امیخوام ب ینه نم -

چرا؟ -

؟یفهم یخودت م ایتو ب -

.رونیبه دست از تو آشپزخونه اومد ب ییچا ینیس دهیش. رونیو از اتاق زدم ب دمیپا شدم لباسامو پوش. باشه گفتم هیکردم و  یپوف

؟يریم يکجا دار - دهیش

.دارم يکار هی. امیزود م رمیم -

.از همون جا داد زد دهیش. دمیپوش کفشامو

.مایاز پرواز جا بمون ینکن رید -
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.امینه، به موقع م -

کجا بود؟ تو فکر  اریکوه نیپس ا. نبود یخونه کس يجلو. رونیاز کردم و رفتم بحرکت ب هیدر رو با . نییرو بستم و تند از پله ها اومدم پا در

...بود اما  اریکوه. قدم رفتم عقب هیبهت زده . پام ترمز کرد يبا سرعت جلو يزیچ هی هویبودم که 

؟ياز کجا آورد نویا -

:زد و گفت یچشمک

اد؟یخوشت م -

.شد دایو دندونام پ انقدر پهن که کل لثه. خود به خود باز شد شمین

.کنم يخواست موتور سوار یدلم م یاز بچگ. عاشقشم -

 نیبا ا سهیاصال قابل مقا. داشت که نگو یابهت هی. بود که پشتش بلندتر از جلوش بود يسورمه ا یموتور مشک هیسوار  اریکوه. ذوق رفتم جلو با

.هیمال زیبود چ دایپ. نبود ایموتور گاز

:و دوباره برگشتم سر جام و با ذوق گفتم دمیکه روش نشسته بود چرخ اریوهدور دور موتور و ک هی

؟یکن یمنم سوار م -

:تکون داد و گفت يزد و سر يلبخند

.بپر باال -

که  اریکوه. شد یکردم نم یمدلمو عوض م. شد یور نم نیگرفتم ا یدستمو م یه. بلند بود یلیشد خ ینم ییزده رفتم که بپرم، اما خدا جانیه

:گفت دیرو د میریخود درگ

.شیپرش بپر رو صندل هیبا  نییپا نیپاتو بذار ا. ریکمر منو بگ -

رفتم  یلیکردم خ یحس م. دمیخفه کش غیج هی جانیاز ه. باال دمیحرکت پر هیچنگ زدم به شونه هاش و با . که گفته بود و کردم يکار همون

.باال و االن تو آسمونم

:سرش و کج کرد و گفت اریکوه

؟يحاضر -

:کم بردم جلو و گفتم هی سرمو

بهم؟ يد یداره نم شهیکاله گنده ها که جلوش ش نیاز ا -

:خنده و گفت ریزد ز اریکوه

.نیمحکم بش. يندار ازیپس به اون کالها ن ؟یخواست ینم جانیمگه تو ه -

 يجلو که جا. عقب رمیم یلیخ رم؟یبگ ویپشت صندل. رمیبگ مونده بودم کجا رو. گفت و موتور رو روشن کرد و شروع کرد در جا گاز دادن نویا

.اریبه کوه دمیحرکت خورد محکم خودمو پرت کردم جلو و چسب يتکونش و برا نیکه موتور اول نیبه محض ا. دست نداره

 یم يرعت نور برابرحس کردم سرعتمون با س هیاز ثان يتو کسر. گم شد اریکوه يمن تو خنده  غیج يمثل جت از جاش کنده شد صدا یوقت



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 231

 یباد تو موهام م. شدن یمتحرکت محو از کنارم رد م ریتصو هیمثل  نمیرو بب ابونایتونستم بغل خ یاصال نم. میگذشت یم ابونایاز خ یمثل چ. کنه

ه که خفه بشم، اما دور گردنم که فکر کردم االن دمیچیپ يدستمو بلند کردم و شالمو جور هیبه زور . کردم شالم از سرم افتاده حس. دیچیپ

.که باد ببرتش کمتر بود نیحداقل احتمال ا

بگم آروم  اریکه دهن باز کنم و به کوه نیجرات ا. نینفله بش نیزم میبا مخ بخور دمیترس یهم خوب بود هم م. و ترس رو با هم داشتم جانیه

سوسک رفت تو  هی هوی دیکش یم غیو دهنش باز بود و جکه دختره پشت موتور نشسته بود  فتادمیم لمهیهمش اون ف. تر برو رو هم نداشتم

 هیو سرمو  اریبودم دور کمر کوه دهیچیلبامو رو هم محکم فشار داده بودم و دستامو پ نیبه خاطر هم. شد چندشم بشه یفکرش باعث م. دهنش

.تو دهنم ادیبهم بخوره، نه سوسک ب ادیکه نه باد ز. داده بودم هیبه پشتش تک يور

 یاما آدم محکم. شدن با هوا یکیو  یحس پرواز رو ابرا، حس سبک. داد یبهم م یکم کم داشت حس خوب میترس از مرگش که بگذرقسمت  از

و  یحس زندگ. کرد یم تیبدنش که از گونه هام به وجودم سرا يموقع ترس حس گرما. نمیداد که رو زم یم نانیکه جلوم نشسته بود بهم اطم

.کرد یم او بهم الق تیامن

دستمو  هیدستامو شل کردم و . شد یداشت آزار دهنده م گهید. بشه و مثل شالق بخوره تو صورتم و چشمام شونیباعث شده بود موهام پر باد

 چشیحرکت پ هویکردم که  یم یتازه داشتم حس راحت. شد از تو صورت و چشمام و دهنم کنار زدم یکه م ییجدا کردم و باهاش موهامو تا جا

چند  يتونستم قسم بخورم که حس کردم به اندازه  یم یبودم که حت دهیتو اون لحظه انقدر ترس. اریاز ترس بچسبم به کوه شدث موتور باع

.متر از رو موتور جدا شدم یسانت

از خودم تحت  تیحما يبدنش و برا زانیم نیشتریکرده بودم ب یسع. فقط با پنج تا انگشتم. اریبه کوه دمیچسب يحواسم نبود که چه جور اصال

.ارمیپوشش درب

که دستامو حلقه کنم دور کمرش،  نیا يبدنش باعث شد بفهمم از ترسم به جا یسفت. رفته باال يادیحس کردم دستام رو تنش ز. خودم اومدم به

!هاش نهیگذاشتم رو س

فرم  يجور نیرو ا نایزده که ا نهیس يقدر وزنه پسر چ نیفکر تو سرم بود که ا نیفقط ا! بود یجالب زیداشتم، اما راستش چ یدستامو برم دیبا

.داده و سفتشون کرده

کار  یزد، اما چ یکارم تند تند م نیقلبم به خاطر ا. گرفتم یخودم مچ خودمو م. کنما، اما دست خودم نبود یم يزیه يادیدونستم که دارم ز یم

نگاش  یدونم چرا وقت ینم. نشم کشینگاه نکنم و نزد اریبه کوه ادیز کرده بودم یمسخره تا حاال همش سع يکنم از امروز صبح و اون شرط بند

...  يبرا دهیجون م! هیخوش فرم و گوشت یلیلباش خ دمیهمون صبح فهم. رفت سمت لباش یکردم ناخودآگاه چشمم م یم

"!کن دختر شیچشماتو درو. که میحرفا ندار نیاز ا اریخاك به سرم، من و کوه"

 يدوره  هی يباشه برا یکشش جسم هیفقط  نیا دیشا ه؟یخب چ. ده یمن گوش نم یحسا به استدالالت منطق یکه بعضدونستم  یم نمیا اما

.نهیآره هم. رهیم نیاز ب گهیاحتماال دو روز د. خاص

 یحساب. اریبه کوه بودم دهیچسب یتمام مدت مثل چ. به خودم اومدم ستادیموتور ا یوقت. دم خونه میدیرس یک دمیآرامش داشتم که نفهم انقدر

.نشد ادهیخودش پ. شدم ادهیپ اریبا کمک کوه. حال داد
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خب، چطور بود؟ -

:گفتم جانیه با

.واقعا ممنونم. بود میزندگ يشبا نیامشب از بهتر! یعال -

:زد و گفت يلبخند

.حاال برو تو. خوشحالم -

؟يایمگه تو نم -

.پس بدم نویبرم ا دیبا -

:داد زد و گفت اریشدم کوه یداشتم وارد م یوقت. زنگ زدم در رو برام باز کردن.  گفتم و برگشتم برم تو خونهفعال هیتکون دادم و  يسر

.کنه یحساب م یشرط صبح رو ب نیا -

:که برگردم لبخند زدم و بدجنس و خونسرد گفتم نیا بدون

.کنم یبهش فکر م -

.بچه ها همه سراشون برگشت سمت من. خونه شدم وارد

؟يکجا بود -اکیمل

قسمت سفرمون مثل شرط  نیخواست ا یدلم م ییجورا هی. يموتور سوار میرفت اریدونم چرا دوست نداشتم بگم با کوه ینم. لبخند زدم بدجنس

.میو توش راه ند یو دوست بهیغر چیخودمون باشه و ه يفقط برا مونیبند

:باال انداختم و گفتم يا شونه

.دیرفته بودم خر ،یچیه -

:کرد و گفت میخال يبه دستا ینگاه هی انیشا

دت؟یپس کو خر -

:شونمو انداختم باال و گفتم ضهینبودن عر یخال يبرا. بلند کردم و نگاشون کردم دستامو

.همشونو خوردم -

.همه رو خوردم ییبودم که تنها دهیخر یفکر کنم من چ ننیحاال بش. رفتم تو اتاق دمیکش راهمو

قرار بود دوست محسن . میفتادیراه م دیکم کم با گهید. میکرد فیدر رد يجلو میهمه چمدونامون و برد. برگشت خونه ساعت بعد مین ارمیکوه

.میرفت یتا فرودگاهم با آژانس م ره،یرو ازمون بگ نیخونه و ماش دیو کل ادیب

و  دهیمن و ش. بودن ییکدوم مغوال گهید نایه توبه اسکته نکنه بگه توب دیکه طرف خونه رو د میدیبه سر گوش خونه کش یدست هیکمک بچه ها  با

 رپ وانیل هی. کردم فیکوسنا رو، رو مبال رد. رفته بود سراغ اتاقا ارمیکوه. و محسنم آشپزخونه رو کایمل م،یکرد یهال رو جمع و جور م انیشا

.رو صدا کنم که بشورتش کایو خواستم مل زیرو م گذاشتمش. جا مونده بود، برش داشتم و بردم سمت آشپزخونه زایاز م یکی ریپوست تخمه ز

.اومد رونیاز اتاق ما ب اریکه دهنم و باز کنم کوه نیا قبل
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 ه؟یمال ک نیا - اریکوه

تاب  نامیا رهیجور که راه م نیکه ظهر شسته بودم و با دو تا انگشت تو هوا گرفته و هم رامویلباس ز دمید ه؟یمال ک یچ نمیسمتش بب برگشتم

 نیاول داشتم به ا يتو لحظه . من دراومد يچشما. زوم کرده بود روشون. ده یلباساس و نگاهشم تکون نم نیچشماش به ا ارمیکوه. نخور یم

ور اون ور نگاه  نیتند به ا. خودمن يکه لباسا نایدل غافل ا ياومد ا ادمی هویبودن  یمخلوط بنفش و مشک. خوشرنگن نایکردم که چقدر ا یفکر م

:از تو هال گفت دهیش اریبردارم سمت کوه زیکه خ نیقبل از ا. متوجه نشده باشه یکس منیکردم بب

ه؟یمال ک یچ -

نشون بده چشم  هیو بق دهیخواست لباسا رو به ش یکه م ياریبغلم و به کوه ریو چنگ زدم لباسا رو برداشتم و زدم ز اریسمت کوه دمیپر تند

.غره رفتم

؟یل شهر رو خبردار کنک دیبا چ،یه يدیحاال خودت د -

.باال دیپر ابروهاش

مال تو بود؟ -

:گفتم پرحرص

!پوشه یم ناینه پس مادربزرگ تو از ا -

:جمع کرد و گفت لبخندشو

!باشه قهینه، فکر نکنم انقدر خوش سل -

:بهم انداخت و گفت ینگاه کل هی

!کنه یفرق م زشمیتازه سا -

:و داد زد بشینمش، اما اون خونسرد دستاشو گذاشت تو جحرصم گرفت که دستمو بلند کردم بز انقدر

.ستیتو اتاقا ن يزیچ -

.شک کنن هیرو جلب کرده بود نتونستم بزنمش تا نکنه بق هیحرفش توجه بق با

:از کنارم رد شد و گفت خونسرد

.در هر حال خوشرنگ بودن -

. تند رفتم و لباس رو چپوندم تو چمدونم. دستشه زشیو رنگ و همه چ زیکرده که سا شونیوارس یبچه پررو حتما حساب. به دندون گرفتم لبمو

.جا نذاشتم يزیبار چ نیا اریبه لطف کوه

. بزنم گهیگند د هیخواستم دوباره بخوابم و  ینم. موندم داریبرگشت ب ریتو کل مس. فرودگاه میبهش و رفت میرو داد دایمحسن اومد و کل دوست

.خونه میبرگشت اریو با کوه میکرد یخداحافظ تو فرودگاه تهران از بچه ها

کردم و رفتم  یخداحافظ اریدم در زود از کوه. کار فردا داشته باشم يبرا یجون هیکردم تا  یزودتر استراحت م دینمونده بود و با يزیصبح چ تا

.خونه
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.از نو يفردا روز از نو و روز. خوش گذشت یلیبود و خ یخوب یلیخ مسافرت

****

بعد . موندم یو منتظر تاکس ستادمیا ابونیکنار خ. برد نمویآرشا اومد و ماش شبید. اومدم رونیو اتفاقات روزمره از اداره ب یز کار و زندگا خسته

.اومد که مسافرم داشت رمیگ یتاکس هی قهیهشت دق

کرد کله اش رو  يتونستم اگه کار یبودم که م یبانقدر عص. خودشو بهم چسبونده بود يکنارم نشسته بود که بدجور یانسالیمرد م هی. شدم سوار

.بهش رفتم که خودشو جمع کرد ياخم و چشم غره ا نیاز دعوا همچ يریجلوگ يبرا. جا بکنم نیهم

تامو تو دس. رو دوشم باالتر انداختم فمویک. حالمو بهتر کنم دیبا. نفس بکشم دیبا. خواستم قدم بزنم یم. شدم ادهیپ نیقبل خونه از ماش ابونیخ هی

 ادتریز یلیخ اوردیکار رو روح و روانم م نیکه ا يوقتا فشار یگاه. رو به تمام اتفاقات روز فکر کردم ادهیبه کف پ رهیمانتوم فرو کردم و خ بیج

.شدم یم الشیخ یب دیاگه عاشق کارم نبودم شا. از حد توانم بود

تا حاضر شدن سفارشم پاهامو . و ساالد سفارش دادم ینیزم بینوشابه خانواده و س هیمخلوط و  تزایدو تا پ. ستادمیا یفروش تزایپ هیکوچه دم  سر

.تلو تلو دادم

کردم  یم یسع. بکنم يزیاز هر چ یکردم ذهنمو خال یم یسع. انقدر به اعصابم فشار اومده بود که حد نداشت. گرفتم و رفتم سمت خونه غذامو

نگاه  يبه جا. رفتم یراه م گزاگیز ییوقتا هی. ذاشتم یم نیپاهامو هر جا که دوست داشتم زم. بود قاعده یراه رفتنمم ب. قاعده باشم یتو لحظه ب

خواستم  یوقت نم چیبود، انگار ه يقدمام مورچه ا. دادم یتاب م فمیدستمو همراه ک. کردم یو آسمون نگاه م ابونیپام به خ يکردن به جلو

.برسم به خونه

 ریبه مقصد و به تاخ دنیرس یتون یم یتا ک یکن یو تو لحظه زندگ یکن یذهنتو خال یتون یم یتا ک یقاعده بمون یب یتون یم یتا ک ؟یتا ک اما

؟يبنداز

کردم با حرص  داشیپ یوقت. گشتم دمیو دنبال کل فمیدستمو فرو کردم تو ک. دمیو خسته کش قینفس عم هی. به در خونه انداختم ینگاه طوالن هی

 یو عصب یحرص. رفت یتو قفل نم دیزدم کل یزدم و زور م یمن حرص م یهر چ. رفت یجا نم دیکل. کردم ینم دایل رو پچپوندم تو قفل، اما قف

.به در دمیدو تا لگد محکم کوب

!؟يریگ یم یبا در کشت -

هم انداخت و نگاش رو دستم ب ینگاه طوالن هی. کرد یبا استفهام نگام م بیدست به ج اریکوه. برگشتم سمت صدا. از دستم افتاد دیکل دهیترس

.کرد و در رو باز کرد دایدر رو پ دیبرداشت از توش کل دمویخم شد و دسته کل. دیو کل نیاومد و رفت سمت زم نییپا

.يزنگ زدم جواب نداد تیامروز به گوش یهر چ. بهت بزنم يسر هیاومدم  - اریکوه

.کردم یداشتم فکر م یاونم وقت. رفت یزنگش تو مخم م يصدا م؟یگوش

.صداشو خفه کردم -

؟يمهمون دار -

.تنها شهیخود خودم، مثل هم. نه خودمم -
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:تو دستم کرد و گفت يتزاهایبه پ يا اشاره

؟يخوا یحاال مهمون نم. يفکر کردم مهمون دار یکه گرفت یهمه شام نیبا ا -

:خونه و گفتمتو و خودم اول رفتم تو  ادیباال انداختم و با سر اشاره کردم که ب يا شونه

!شه ینم بتینص يزینداشته باش، همش مال خودمه، چ نایچشم به ا یتو، ول ایب -

نخواستم  ایخودمم نداشتم، اما نتونستم  يکه حوصله  نیبا ا. کرد و دنبالم راه افتاد يگرفت و تک خنده ا یبه شوخ اریگفتم، اما کوه يجد من

.خواست االن تنها باشم یدلم نم شهیهم برخالف یدونم چرا، ول ینم. رو رد کنم اریکوه

توشون  یموهامو باز کردم و دست. مانتو و شالمو درآوردم و لباسامو عوض کردم. اپن ول کردم و رفتم تو اتاقم يغذاها رو رو میخونه شد وارد

.گذاشتم چشمم نکمویشستم و لنزامو درآوردم و ع شمویو کل صورتم و آرا ییرفتم تو دستشو. دمیکش

. نیتوجه بهش رفتم شامو از رو اپن برداشتم آوردم وسط هال گذاشتم رو زم یب. نشسته بود ونیزیتلو يجلو اریکوه. رونیتو اتاق اومدم ب از

.بهش کردم ینگاه هیبرگشتم و 

.بشه بتینص يزیشروع کردم چ یچون فکر نکنم وقت ،يایبهتره ب يخوا یاگه شام م -

:و گفت بلند شد و اومد جلوم نشست اریکوه

انقدر گشنته؟ یعنی -

:اخم گفتم با

.نه -

مشت  هی. کردم یخال ینیزم بیو س تزایپ يسسا رو رو. مشغول شدم اریتوجه به کوه یب. داشتم ازیغذا ن نیذره هم گشنم نبود، اما به ا هی یحت

. دمییجو یکردم و با حرص لقمه ها رو م یر مدر حد انفجار دهنمو پ. برداشتم و مشغول شدم تزایبرش پ هی. انداختم تو دهنم ینیزم بیس

 ایعدالت یب. چشمم بود و از ذهنم دور کنم يکه جلو یخواستم صورت یم. خواستم فکرمو آزاد کنم یفقط م. دادم یقورتشون م دهیینجو دهییجو

.نگاه ها رو فراموش کنم تیمعصوم. رمیبگ دهیرو ناد

که از خوردن با حرص غذا تو معدم شروع شده  يتوجه به درد یشد، اما ب یمقدار توش جا نماز اون  شتریداشت ب يمحدود ياندازه  هی معدم

 یکیلقمه ها رو  اریپر سوال کوه يتوجه به نگاه ها یب. به زور بغضمو قورت دادم. بازم حرصمو غذا کردم و تو دلم فرو بردم. بود باز هم خوردم

.اما مهم نبود ارم،یباال م که حس کردم دارم ییتا جا. قورت دادم يگرید دبع

.نگاش کردم. نشست رو دستم اریدست کوه. ششمم بود ایفکر کنم برش پنجم . تزامیبرش از پ هیگذاشتم رو  دستمو

ش؟یبخور يخوا یم یمطمئن-

:حرص دستشو پس زدم و با دهن پر گفتم با

.آره -

رو پرت کردم تو جاش و  تزایپ. قورت بدم مویقبل ينتونستم لقمه  یحت .دهنم که بردم از بوش حالم به هم خورد کیرو بلند کردم نزد لقمه

که به خودم و معدم  يبه خاطر فشار. کردم یخورده بودم و تو معدم به زور فرو داده بودم و خال یهر چ. ییسمت دستشو دمیدست به دهن دو
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دست  دمیآبو باز کردم و چند مشت آب به صورتم پاش ریش بلند شدم و. و با پشت دست پاك کردم سمیخ يچشما. آوردم اشک از چشمام اومد

.رونیو دهنمو شستم و اومدم ب

.بود ستادهیپشت در حوله به دست ا اریکوه

حالت خوبه؟ نیآرش -

پر  و یهنوز عصب. اومدم رونیاز اتاق ب. اریحوله رو گرفتم و صورتم و دستمو پاك کردم و دوباره برش گردوندم به کوه. تکون دادم سرمو

.با اخم بلند شدم. و بلندم کرد دمیدستمو تو هوا گرفت و کش اریبخورم که کوه تزامویپ ي هینشستم سر جامو خواستم دوباره بق. حرص بودم

؟یکن یم نیچرا همچ ه؟یچ -

!ابرواش گره خورده بود. اخم کرده يکه انقدر جد دمشید یبار بود که م نیاول يبرا. با اخم نگام کرد ارمیکوه

؟يبازم بخور يخوا یم. االن حالت بد شد نیهم ؟یخودتو خفه کن يخوا یم -

:و گفتم دمیکش دستمو

؟يکار به کار من دار یولم کن چ. خوام بخورم یآره م -

:و گفتم دمیبازوشو کش یعصب. ها رو جمع کرد تزایخم شد و پ. که نذاشت نمیدوباره بش اومدم

.زم غذا بخورمخوام با یمن م ؟یکن یکار م یچ يدار -

.رو برد تو آشپزخونه تزاهایتوجه به من پ یب

:زدم داد

.منه يجا خونه  نیا یندارم؟ ناسالمت نمیا اریاخت. خوام غذا بخورم یم. با تواما ياو -

:گفت يشد به چشمام آروم و جد رهیبرگشت و پر اخم خ. برگشت

.يذا بخورغ یتون یاگه بازم گشنت بود م يهر وقت آروم شد نیبرو بش -

پر حرص پامو کوبوندم . ذاشت بهش بها بدم ینم یبغض و حرص لعنت نیته دلم از حرکتم شرمنده بودم، اما ا. بهم کرد و برگشت قینگاه عم هی

کردم زانوامو تو بغلم جمع کردم و دستامو حلقه . شدم به آسمون رهیدر تراس و خ يجلو يکایگفتم و رفتم نشستم رو سرام یلعنت هیلب  ریو ز

 دمیدستمو محکم کش. گناهش یب يچشما تیبازم معصوم. بودم دهیکه د ییزایبه چ. بودم دهیکه شن ییبه امروز به خبرا دیذهنم پر کش. دورش

.بره رونیاون نگاه ها از ذهنم ب ادیبلکه  دمیچشمامو مال نکیع ریاز ز. به صورتم

؟یحرف بزن يخوا یم -

:محکم گفتم. شده بود بهم رهیچهار زانو کنارم نشسته بود و خبا فاصله  اریکوه. سمت صدا برگشتم

.نه -

:تکون داد و گفت يسر اریکوه. برگردوندم رومو

.حرف بزن یهر وقت که دوست داشت نمیش یجا م نیا. باشه -

.رفت تو هم اخمام
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.گفتن ندارم يبرا يزیچ ن،یبش یتا هر وقت که خواست -

زدم، که به  یدست خودم نبود که تلخ حرف م. بود، اما دست خودم نبود زیآم نینم حرفام و لحنم بد و توهدو یم. ادب شده بودم یدونم ب یم

.کردم یشدم، به همه به چشم دشمن نگاه م نیهمه بدب

.زیبه هر کس و ناکس فحش دادم، از همه گله کردم، از همه کس و همه چ. کردم لیروزمو تحل. تو خودم حرف زدم یه

:به ستاره ها گفتم رهیخ. در گذشت، چقدر گذشت که باالخره دهن باز کردمدونم چق ینم

بود، ازدواج کرده بود، ما با  یرانیگفته بود که ا يدختر هیاز کارمندا در مورد  یکیاز شهرا،  یکیتو . داد يخبر هیاز بچه ها  یکیتو اداره،  -

ن که یا يو برا ستین یرانیخواست دختره رو بفرسته بره که، که گفته شوهرش ا یهمکارمون م. سر و کارمون با مهاجراس م،یندار يکار ایرانیا

.دختره، دختره گفت بابام فروختم، به هفتصد تومن فروختم. جا بمونه با دختره ازدواج کرده نیبتونه ا

:رو صورتم نشسته بود گفتم بردن بغضم و اشکم نیاز ب يکه برا یبا اخم. با ناخن هام ور رفتم. انداختم نییسرمو پا. کردم اخم

هم پول گرفته تا بدن به  گهینداشتن از شش نفر د یشوهرش پول کاف. سراغش رهیم یکیهر شب . گفت هفت تا شوهر داره یگفت، م یم -

...از ... دختر  نیخوان، سهمشون، سهمشون از وجود ا یحقشونو م... دختره و اونا هم  يبابا

.کرد یروم بهم نگاه مآ. تو چشماش نگاه کردم برگشتم

دختر  نیو حاال، حاال ا رنیپولشونو بگ انیترسن ب یم. که دختره؟ که باباش معتاده؟ باباش نذاشت برگرده خونه ره؟یکه فق ه؟یگناهش چ -

.حامله س

.دوباره دهن باز کردم. رومو برگردوندم سمت آسمون. دمیکش قینفس عم هی. ازش گرفتم نگامو

ناز، با  يپسر بچه  هی. شمونیبچه رو فرستادن پ میآدرس اداره رو داد. کرده بودن دایرو پ يبچه ا هی. به اداره امون زنگ زد یکیامروز، امروز  -

 زشا. گوشه نشسته بود هیو  نییسرشو انداخته بود پا. کرد ینگاه نم یبود، خودشو جمع کرده بود و به کس دهیترس. گناه یمعصوم و ب يچشما

گفت؟ یچ یدون یم. آخرش به حرف اومد. داد یبا ترس جواب م میکرد یکه سوال م

:موهامو از رو صورتم کنار زدم و گفتم. و نگامو گردوندم دمیو پر بغض کش قینفس عم هی بازم

...دزدنش  یدنبالش، م انیبرادراش م. کرده یم یزندگ... افغ  شیپسره با پدرش و نامادر -

:پر بغض و با حرص گفتم. منگاه کرد اریکوه يو تو چشما برگشتم

.رانیا ارنشیدزدنش، م یبرادراش با کمک عموش م ؟یفهم یم -

.زدم يپوزخند

بچه از  انیتو شهر که م. فرار کنه، هر وقت که تونست فرار کنه گهیم گه،یزن عموئه به بچه م. خواستن بچه رو بفروشن یم. معتاد بودن -

چند  هی. معتمد سازمان يخانواده  هی شیپ مشیفرستاد. کرد و زنگ زد به ما، شانس آورد داشیپ یکیشانس آورد که . کنه یدستشون فرار م

.پدرش شیپ میبرش گردون میروز اون جا بمونه تا بتون

:بغض گفتم پر

خودت، به  شیبر پمنو ب ایب گهیم. برادراش شیخانواده هم برش گردونن پ نیترسه ا یم. ترسه یم. بهم زنگ زده شتریرفته ده بار ب یاز وقت -
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.شه غذا بخورم یروم نم گهیکه خوبن، اما م نیبا ا. اونا اعتماد نداره

.دمیکش قینفس عم هیبستم،  چشمامو

از خانواده؟ اد؟یگله کنه؟ از فقر؟ اعت یآدم از ک ه؟یچ یکی نیگناه ا -

:با حرص گفتم. و تو چشماش نگاه کردم برگشتم

...کردن، محافظت  یازش مراقبت م دیخانواده، با ؟یهمف یاونا خانوادش بودن، برادراش م -

.چشمام اشک جمع شد تو

پر از  د؟یآدما باشه؟ پر از اعتماد؟ پر از ام يامن برا طیمح هی ستیگن؟ مگه قرار ن ینم نیمگه خانواده به هم ست؟ین نیا فشونیمگه وظ -

ت؟یامن

.بغضم شکست. شکست صدام

که به وجودشون  ییباشه؟ کسا یبه ک دشونیام ه؟یگناه بچه ها چ ؟یکن هیتک یتون یم یپس به ک یاعتماد کن بهشون یاگه نتون ه؟یخانواده چ -

جهان باز کردن؟ نیکه آگاهانه پاشونو به ا ییآوردن؟ کسا اشونیکه به دن ییآوردن؟ کسا

.مشت کردم دستامو

 یب ياز آدما. ادیاز خانواده بدم م اد،یبدم م. انیاز پسش بر نم یتندازن وسط مشکالتشون؟ وق یرو م يبچه ا هی یچ يتونن برا ینم یوقت -

.ادیبدم م تیمسئول

اجازه راه به گونه ام باز کرده بود و با انگشتام  یکه ب ياز چشمم برداشتم و دو قطره ا نکمویع. نهیرومو برگردوندم تا اشکامو نب. شکست بغضم

.شتم رو زانومزانوهامو تو بغلم گرفتم و سرمو گذا. پاك کردم

 یحل نم يزیخودتو ناراحت نکن، چون چ. رنیگ یم میتصم هیبق یزندگ يکه اسم خودشونو گذاشتن خانواده و برا یاحمق يآدما. نهیهم یزندگ-

.یخودتو درست کن یزندگ یتون یتو م. شهیگذره و تموم م یم زیهمه چ. شه

:با ته خنده تو صداش گفت. نهیبتونه صورتمو ببسرشو کج کرد سمتم که . گاز گرفتم و سرمو تکون دادم لبمو

.جا نیا ایب. تویناراحت نمینب -

 کایدستشو جلو آورد و کمر شلوارمو گرفت و رو سرام. تکون دادم و رومو برگردوندم يتوجه بهش سر یب. دست به کنار خودش اشاره کرد با

.سمت خودش دمیکش

جا؟ نیا ایگم ب یمگه نم -

بود که به  دهیپر زور کش نیهمچ. نداشت دهیفا يبرا گهیدستامو بردم سمت کمرم که دستشو ازش جدا کنم، اما د. حرکتش خندم گرفت از

دوباره بغض . دادم به شونه اش هیسرمو تک. دستشو از کمرم جدا کرد و انداخت دور بازوام و کجم کرد سمت خودش. بودم دهیکنارش رس

.کرد وازشآروم بازومو ن. کردم

همه رو دارم، اما  تیپول و موقع ن،یچرا؟ خونه، ماش. سن اما تنهام يو اند یبا وجود س. نیمنو بب یبه تو ندارم، ول يکار. ون نگاه کنبه خودم-

که مجبور  يعادت کرد یکیمزخرفه، فقط چون به  یلیخ یوابستگ. ستیهم ن یجالب زیاز نظر من خانواده چندان چ. تنها باشم دمیم حیترج
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رو به خلوتم راه بدم که بخواد  يا گهیکس د دیچرا با. که بخوام و دارم یمن هر چ. خودخواه باشه دیآدم با. یعمرتو صرفش کن تا آخر یستین

چرا . توجه به خود یعنی نیا. کنه بابام و منو ول کرد و رفت یتونه با بابام زندگ یکه حس کرد نم نیبه محض ا. نیبمونه؟ مامانمو بب یدائم ادیب

.تو خون آدم باشه دیبا زایچ نیبه سر من زد که من بخوام به سر بچم بزنم؟ ا یباشم؟ مامانم چه گل يجور نیا دینبا من

:گفت یو به شوخ دیبه بازوم کش یدست

 نیخرج خورد و خوراك و رخت و لباس تا به ا ست؟یکم خرجش باال ن هیکنن، اما  یم ییبچه ها باهاشون درآمدزا نیا يخب پس پدر مادرا -

دن؟یسن برسه؟ حاال براشون خوب پول م

جمله ها  نیکنم خودم دارم ا یزنه حس م یحرف م اریکوه یکنم وقت یبده که فکر م نیا. میدیهر دو خند. خنده آرنجمو کوبوندم تو شکمش با

.خودمه يمثل جمله ها قایدق. س هودهیب زییچ هیکه  نیاعتقاد و اعتماد نداشتن به خانواده و ا گم؟یرو م

از نظر من . کم نور چراغا يجز سوسو دمید ینم يزیمن که چ. میبه آسمون و ستاره نشست رهیپشت در تراس خ یساعت هیسکوت و آرامش  تو

.چشمک زن بودن يستاره ها همون چراغا نکیتو شب و بدون ع دمیبا اون د

اره؟یس ایبه نظرت اون ستاره س  - اریکوه

 یواضح بفهمم چ دیچشمم گذاشتم تا با د نکمویع دمینفهم یاما وقت گه،یکدومو م نمیکردم تا بتونم بب زیرچشمامو . ندارم نکیرفته بود ع ادمی

بود، چون  بیکم عج هی. اشاره کرده بود نگاه کردم اریکه کوه یصاف نشسته ام و با دقت به چراغ چشمک زن. گفته اریکه کوه ینیهست ا یچ

:خاروندم و گفتم مویشونیپ. کرد ینورش قرمز بود و حرکتم م هیبق فبرخال

!که نورش قرمز باشه؟ میدار يستاره ا -

:گفتم اریبرگشتم و رو به کوه. ماسیهواپ هیبلکه نور چراغ  اره،ینه ستاره س، نه س نمیب یکه من م ینیافتاد که ا ادمی هوی. کم کج کردم هی سرمو

.ماست...  یپ... که نور هوا  نیا ؟یکن یمنو مسخره م -

 نیکم ا هی! شده بود به صورت من رهیکه بهم نشون داده بود خ ينگاه کردن به نور يبه جا اریکوه. تموم کردم دهیحرفمو نصفه و بر دنشید با

کم کنترل کردن  هی. باشم کشینزد ادیدوست نداشتم ز شیک يتو انینشسته بود و بعد اون جر کممیکرد مخصوصا که نزد یم تمینگاهش اذ

.رامب دخودم سخت بو

:بلند کرد و آورد سمتم و گفت دستشو

؟يدار نکیع شهیچرا هم -

.ابروم رفت باال هی

.نمیخوام بب یچون م -

؟ینیب ینم نکیبدون ع -

.محو ریتصاو يسر هی -

اخم  هی. تشافهنگاهش برام جالب بود، انگار در حال اک. شده بود رهیبه چشمام خ یبا چه دقت. از چشمام برداشت و زل زد تو چشمام نکمویع

:اومد و گفت کیکم نزد هیدو بار پلک زد و . تمرکزش بود يکرده بود که نشونه  يزیر
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ه؟یچشمات، چشمات مشک -

:خندمو جمع کردم و گفتم. لبم به سمت باال رفت ي گوشه

.رهیت يقهوه ا -

... يخاکستر ای یآب ،يخورد سبز یبهش م شتریب شتر،یس؟ ب رهیوقت حس نکردم که چشمات ت چیچرا ه -

.کردم لیجملشو تکم. ابروهام رفت باال جفت

باشه؟ یعسل ای -

:لبامو جمع کردم و گفتم. آره تکون داد يبه نشونه  سرشو

.هیخوب یلیخ زیچ یو رنگ یلنز طب -

برد  نکویع عید و سراش نگاه کنه که چشماش چپ ش شهیش يکرد از تو یکم کج و کولش کرد و سع هی. دوخت نکمیازم گرفت و به ع نگاهشو

.دمیخند ينخود. دیکنار و چشماشو مال

!؟ینیب یم میزیچ نیاز پشت ا -

.به وضوح روز -

:از مالوندن چشماش برداشت و گفت دست

؟یکن یچرا عمل نم -

:منگال گفتم مثل

!عمل؟ -

.يندار یته استکان ينکایرنگارنگ و ع يلنزا نیبه ا يازیهم ن گهیو د شهیو زودم چشمت خوب م هییکه سر پا. بله خانم عمل چشم -

:لبخند قشنگ زد و گفت هیچشم غره بهش رفتم که  هی

شه؟یپشت ش شونیکه بذار ادیدلت م ،یخوشگل نیچشم به ا ست؟یچشمات ن فیح -

مو با لبخند جواب لبخند. لبخند شد و اومد رو لبم هیبابت حرفش  میسرخوش يهمه . نشست تو دلم که نگو فشیاز تعر یحس خوب هی ینیهمچ

:داد دستم و گفت نکویع. منم بلند شدم. داد و از جاش بلند شد

.برم گهیمن د -

.حاال يموند یم -

:و گفت دیکش باشیبه ج یدست هی اریکوه

کو؟ لمیموبا -

:کرد و تو همون حال گفت یبود و چک م یسرش تو گوش. رفت سمتش و برش داشت. اشاره کردم زیم به

.نمتیبندر اومده بودم قبل رفتن بب تیبرم مامور دیفردا پس فردا با. مبر گهینه د -

!نهیخواست منو بب یقبل رفتنش م. لبخند ناخواست اومد رو لبم هی
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.در که باز شد صداش کردم. کرد و رفت سمت آسانسور دکمه رو زد و منتظر شد یخداحافظ. باهاش دست دادم. دم در همراهش رفتم تا

ار؟یکوه -

:لبمو به دندون گرفتم و گفتم. سمتم تبرگش

.دست خودم نبود د،یبابت امشب ممنون و ببخش -

:زد و گفت يلبخند هی

.يشده بود وونهید دمیخودم فهم -

 گهید. خل خوب سر حالم آورد يپسره . لبخند زدم. تکون داد و رفت تو آسانسور یبارش کنم دست يزیکه بخوام چ نیقبل ا. گرد شد چشمام

بود که انقدر زود و  نیهم يبرا. خودم بود هیشب اریچقدر کوه. خودم بود يحرفا هیچقدر حرفاش شب. نگاهم نبود يگاه معصوم مدام جلواون ن

.میومدیم کنارخوب با هم 

.زدم و رفتم تو اتاقم يخودم لبخند به

****

. زدم یپسش م یبه گوش دنیرفت و قبل رس یم شیدام دستم پم. رفتم یبود که با خودم کلنجار م یچند ساعت. بودم زمیم يرو یبه گوش رهیخ

مدت تو خونه تنها  نیو من تو تمام ا ستین يخبر اریچند روزه که از کوه. نداره یگفتم معن یهم دوست داشتم برش دارم و هم م. دو دل بودم

بار  هی یدور هم. شب دو شب هی یمهمون. خودشون بودن یهر چند همه دنبال کار و زندگ. دادم یم حیترج ایرو به بودن تو دور هم ییهاتن. بودم

کنارش  ادیم ییتنها نیا یدونم چرا وقت ینم. مییمونم و خودم و تنها یآخرش خودم م. نداره یتیجذاب. یروزمرگ شهیتکرار بشه م یدو بار وقت

...خندوند، که اگه بود  یلبام و دلمو م اشیمزه پرون گرفت، که اگه بود با یزد چقدر دلم آروم م یم يساز هیکه اگه بود  فتم،یم اریکوه ادی

زد و حال و  یم یزنگ هی تیرفت مامور یکه م شهیبه شدت دلتنگش بودم و برخالف هم. و برش داشتم یطاقت دستمو بردم سمت گوش یب

!نبود يبار اصال ازش خبر نیا دیپرس یم یاحوال

بوق به صدا دراومد  نیاول یوقت. که منصرف نشم تند شمارشو گرفتم نیا يبرا. ونم تو سفرخواستم بهش زنگ بزنم ا یبار بود که م نیاول يبرا

.بوقا رو شمردم. شد قطع کرد ینم گهیکار از کار گذشته بود و د. نفسم حبس شد

...پنج ... چهار ... سه  -

.دیچیپ یتو گوش اریخواب آلود کوه يصدا. تماس وصل شد و

د؟ییبله؟ بفرما - اریکوه

شبم  مهین کیساعت از . زمان گذشت یک دمیزنگ زدن و نزدن بودم که نفهم ریانقدر درگ. لحظه چشمم خورد به ساعت و آهم دراومد هی

!گذشته بود

:گفتم شرمنده

.کنم دارتیخواستم ب ینم ؟يخواب بود دیببخش. سالم -



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 242

:نگران بود گفت یکه هول و کم اریجون دار کوه يصدا هویکم سکوت و  هی

افتاده؟ یشده؟ حالت خوبه؟ اتفاق يزیچ نیرشآ -

:تر گفتم شرمنده

.اصال حواسم به ساعت نبود. خواستم حالتو بپرسم ینشده، فقط م یچینه ه -

.زد یتو صداش موج م يخنده ا ته

؟یخودت خوب. يزنگ زد يخوشحالم کرد. برات افتاده یفکر کردم اتفاق! دختر يتو که منو نصفه عمر کرد -

.شست رو لبامن لبخند

؟يبرگرد يخوا یکارات تموم نشد؟ نم ؟یتو خوب. یآره خوبم مرس -

.گردم یبرم گهیچرا دو سه روز د. خدا رو شکر -

.دادم ینفساش گوش م يآروم و ساکت به صدا. کم سکوت کرد هی

؟یکن یشام درست م هیبرگشتم برام  یوقت -اریگوه

!ازم شام خواست دونم چرا ینم. نبودم یآشپز خوب. گرفت خندم

.حتما -

.دست پختت تنگ شده يایالزان يدلم برا -

.دونم چرا انقدر دوست داشتم فکر کنم به من گفته دلم تنگ شده ینم. گفت یلحن خاص هیشده رو با  تنگ

.خسته کننده س زیبدون تو همه چ -

.کنم یاون جا دلتو وا م امیم -

.که خندمو خشکوند دمیشن یفیظر يخنده از اون سمت خط صدا ونیم. دمیخند

.بخواب ریبگ گهیبسه د زمیعز اریکوه -

.باشه تو بخواب - اریکوه

:گفتم تند

.ریشبونه مزاحم شدم، شبت بخ دیببخش. خوابت کنم یخواستم ب یدر هر حال نم دیببخش -

مچمو گرفتن و  يکردم موقع دزد یحس م. زد یقلبم مثل قلب گنجشک تند م. قطع کردم ویبتونه جوابمو بده گوش اریکه کوه نیقبل از ا و

:خودم گفتم يدلدار يبرا. لبمو گاز گرفتم. هم داشتم مثل غم یحس هی. هم گرفتن يبدجور

.بره یلذت م شیخب؟ بچه داره از زندگ هیچ -

که در حال  االتمیکه به خ يزیها چتن. کرد یم تمیاذ یلیخ ستیشب تنها ن اریبودم کوه دهیکه فهم نیا میاعتقادات روشن فکر يبرخالف همه  اما

که نسبت آزاد رو  نیبا ا یکرد حت یکه آزاد م ينشد، اونم نصف شب همون کار شیزنگ گوش الیخ یبود که ب نیداد ا یجوالن بودن آرامش م

!دونم ینم! دونم ینگرانم شده بود، نم ت،یاولو ت،یاهم یعنی نیا. باهام نداشت
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.احمقانمو تموم کنه يحسا نیخواب ا دیپرت کردم رو مبل و رفتم تو اتاقم تا شا مویام بلند شدم و گوشاز ج یحس ناراحت نیحرص از ا با

****

 ریو غ لیدل یب ياحمقانه  يانقدر بزرگ و عاقل شده بودم که بتونم فکرا. مدام با خودم کلنجار رفتم و فکر کردم ار،یچند روز تا اومدن کوه نیا

 دو در مور میدادم تو زندگ یوقت بهش اجازه نم چیاون بودم ه ينداشتم و اگه خودم جا اریکوه یتو زندگ یمن حق. از ذهنم دور کنم مویمنطق

تو دلم حس  یغم هی فتادمیم ادشی یبازم وقت ایدلدار نیا يبا همه . کردم یبه اون شب و تنها نبودنش فکر م يخودیپس منم ب. خلوتم نظر بده

.کردم یم

 دنید نیدادم هم یو رقبت انجامش م لیمن که با م يهر ساله  یدنید دیکل ع. دلم براشون تنگ شده بود. نایا میمر يونه رفتم خ شیروز پ دو

.داد یلحظاتم بهم آرامش م يو خانواده اش بود که تو همه  میمر

گفت چند وقته که  یز بود و مامان مو مرمو بیعج ییجورا هی. تو صداش بود یخاص جانیخوب بود و ه یلیحالش خ. با آرشا حرف زدم روزید

 یدعوت نشده باشه، اما مامان م یآن چنان یمهمون ایحدس زدم ممکنه با دوست پسرش به هم زده باشه ! و تو خونه س رهیم رونیکم ب یلیخ

ول دادم که با آرشا حرف بزنم و بهش ق. سر به راه شده، البته سر به راه از نظر مامان ییجورا هیکنه و  یم رییداره تغ اخالقشمگفت نه به کل 

.موضوع از چه قراره نمیبب

رو صفحه هول  اریاسم کوه دنیبا د. زنگ خورد لمیشدم که موبا نمیسوار ماش. رونیجمع کردم و از اداره زدم ب لمویوسا شهیتر از هم خسته

.یتو گوش دیچیخستش پ يصدا. وصلو زدم يبه زور دکمه . شدم

؟يسالم، چطور - اریکوه

؟یممنونم خوبم، تو خوب. سالم -

؟یکن یکار م یچ. یآره مرس -

؟يگرد یبرم یتو ک. گردم خونه یدارم از اداره برم -

.جا نیتو شرکت دارم اومدم ا ییکارا هی. برگشتم -

.کم سکوت کرد هی

ن؟یآرش - اریکوه

.آروم و خسته بود صداش

بله؟ -

؟یکن یرو امشب درست م يکه قرار بود بهم بد یشام -

:مطمئن گفتم. محو شد میخستگ يهمه . لبخند نصفه نشست رو لبم هی

.کنم یآره، درست م -

.ممنونم -
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.شب منتظرتم -

غذا رو  دمیخونه کش يبه سر و رو یدست هیخونه  دمیو رس دمیروشن کردم و رفتم سمت خونه سر راهم مواد الزمو خر نویماش. قطع کردم تماسو

 يو تاپ خاکستر يشلوار خاکستر هی. وسواس به خرج دادم اریکوه يانتخاب لباس جلو يبار برا نیاول يبرا .دوش گرفتم هی. حاضر کردم

تنگ  نهیس ریداشت و از قسمت ز یکوتاه یلیخ یسر هم ينایکم گشادتر و آست هیباال تنش . روش بود ينقره ا يکه طرحا کردمروشن انتخاب 

 ایلباس کج بشه و  ایشد که  یبه نسبت بازش باعث م ي قهیداد و  ینشون م یلباس اندامو به خوب ینگت. باسن ادامه داشت ریکم ز هیشد و تا  یم

 مویعسل یطوس يکردم و لنزا یمیمال شیآرا. بودن شونه بود دایبه پ شمیقشنگ ییجورا هی. بشه دایپ نمیرو س ای رونیب فتهیباز شونه هام  یکی

.لنزه يدیفهم ینم يکرد یدقت نم ادیاد و اگه زد یتر نشون م رهیمن ت يتو چشما. گذاشتم

.ساعت از نه گذشته بود. کرده بود ریکم د هیبه نظر . به ساعت نگاه کردم. موندم اریرو آماده کردم و منتظر کوه زیچ همه

.برداشتم و بهش زنگ زدم مویگوش

.نگران شدم يکرد رید ؟ییکجا ؟یسالم خوب -

:خسته گفت یلیخ يصدا هی با

ن؟یآرش. خونه دمیزه رستا -

:گفتم اریاخت یب

جانم؟ -

...اما  ام،یسر حال م رمیدوش بگ هی. خستم یلیمن؟ خ يخونه  ياریشامو ب شهیم -

.ارمشیم ست،ین یباشه مشکل -

.ممنون یلیخ یلیخ -

 يمانتو هی. رنیسلفون پوشوندم که خاك نگ روشونو با. و همراه ظرف ساالد برداشتم ایظرف الزان. شامو برداشتم لیقطع کردم و رفتم وسا تماسو

گاز و برقا رو خاموش کردم و از خونه . خونه رو چک کردم. برداشتم لمویو موبا دیکل. شال همرنگش انداختم سرم هیو  دمیگشاد پوش یسبز نخ

.از وقتمو گرفتن قهیکارا ده دق نیا يهمه . رونیب دمز

قدم به داخل خونه برداشتم و  هی. نبود يخبر یدر خونش باز بود و از کس. رفتم باال. مون باز شدحرف در ساخت یب. رو زدم اریکوه يخونه  زنگ

.ومدیاتاق م يصداش از تو. صداش کردم

.امیتو االن م ایب - اریکوه

 هی. رو اپن گذاشتم مانتوم و شالمو درآوردم و. اپن يور ظرفا رو گذاشتم رو نیاز هم. درآوردم و رفتم سمت آشپزخونه واردش نشدم کفشامو

فکر بودم که  نیو تو ا دمیکش یداشتم تو آشپزخونه سرك م. هر چقدرم خسته باشه سماورش به راهه. نگاه از رو اپن به سماور روشن انداختم

رم تو آشپزخونه ام رو از اپن جدا کنم ب هیخواستم تک. داد که جوش اومده یکه از سماور بلند شده بود نشون م يدم کنم، چون بخار ییبرم چا

.دور کمرم و سرشو گذاشت رو شونه ام دیچیبهم و دستاش پ دیاز پشت چسب یکیکه 

.چقدر دلم برات تنگ شده بود -
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بود که حاضر  یضرباتش بشه، اما حس اون لحظم انقدر عال يمتوجه  اریکردم هر لحظه ممکنه کوه یحس م! دنیامان کوب یشروع کرد به ب قلبم

...حرف من . بود شیتر از اون حرفش و دلتنگ نیریش. منبودم از دستش بد

هام  هیرو با تمام وجودم به ر اریخوش کوه يلبامو تو دهنم جمع کردم و هوا و بو. دیکش قینفس عم هیکرد و  شتریدستاشو دور شکمم ب فشار

.دمیکش

.یخوشحالم که برگشت -

. لختم تمام تنم مور مور شد يلباش که نشست رو شونه . شدم زیلبر یز حس خوشا. به گردن و گونه ام دیگربه گونه اش رو کش هیمثل  آروم

:با لذت چشم بسته گفت. دیبسته بو کش يغذا و با چشما يبه اپن و سرشو برد باال دیاومد کنارم و چسب. عقب و ازم جدا شد دیخودشو کش

.ایالزان نیا يبرا رمیم یم -

.زدم و رفتم تو آشپزخونه لبخند

سه؟یکه موهات هنوز خ یدون یم اریکوه -

:شام و گفتم يو رومو برگردوندم و رفتم دنبال ظرفا دمیخند. لبخند گشاد زد هی

.نمیچ یرو م زیمنم م. تو برو موهاتو خشک کن -

 زویم گذاشتم رو مماست و نوشابه درآوردم و غذا رو ه خچالیو از تو  دمیرو چ زیدرست کردم و بعد م ییاول چا. گفت و رفت یچشم هی مظلوم

تند . دیبار یم یاش گشنگ افهیاز ق. از همون دور که چشمش به غذا افتاد چشماش شروع کرد به برق زدن. خودشو رسوند عیسر. صداش کردم

غش دونست غذا رو تو چشم و دما یواقعا گشنش بود، چون نم. برداشتم کهیت هیخودم . دمیبراش غذا کش. بشقابشو گرفت سمتم واومد نشست 

بود و  زیرو م یکه تو خونه برش کرده بودم و خورد ساالدم تموم کرد و ماست و نوشابه و هر چ ییایاز الزان کهیچهار پنج تا ت! تو دهنش ایبذاره 

:و گفت دیبه شکمش کش یدست هی. کنار دیکه شد کش ریس. خورد

.بود یعال -

که  مامویالزان ي کهیت نیو آخر نییبا لبخند سرمو انداختم پا. رو خوشحال کردهنفر  هیدست پختم انقدر  يغذا دمید یکه م ومدیخوشم م لیخ

 يدبه  هیظرف ماستو که . بلند شد کمک کنه ارمیکوه. نکیبردم گذاشتم تو س. از جام بلند شدم و بشقابا رو جمع کردم. تو بشقابم بود و خوردم

.گذاشتم روش) یموقت(برش گردوندم تو ظرف و در ظرف و اسقات . ودممن به ماستم دست نزده ب. درآوردم خچالیبود و از تو  ندهگ

سفر خوش گذشت؟ -

!بابا پدرم دراومد بس که کار کردم ؟یچه خوش -

!یمردم از خستگ گهیبازم م دما،یدختره رو شن يدونه من صدا یحاال خوبه م. ابرومو بردم باال هی. نگاش کردم ستادمیا

.ابد نبود ادمیفکر کنم ز یول -

.داشت ینه بابا، از صبح تا شب سرکار بودم، همش دوندگ -

:گفتم هیکنا با

؟يدیدو یشب تا صبح که نم -
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: چاپلوسانه گفت. لبخند گشاد زده بود هی. و برگشت سمت نکیگذاشت تو س نکویکه برده بود سمت س ییها کاسه

.ذارم بهم بد بگذره، فوق برنامه هم داشتم یمن که نم -

شد چپ چپ نگاه  ینگام کم کم داشت م. کشه یتو وجودم داره سرك م یخشم دیحس شد هیحس کردم  هویدوم چرا  ینم. ش کردمور نگا هی

که  خچالیباز کردم اومدم ماستو بذارم تو  خچالویدر . خچالیماستو برداشتم و رفتم سمت  يچشمامو ازش گرفتم و پر حرص دبه . کردن

:گفت اریگوه

.خوب بود گهیکننده بود، اما از نظرات د خسته ياز نظر کار -

خورد و من که خم شده بودم تا بذارمش  زیدستام ل نیکه دستم بود از ب یشد ظرف ماست یچ دمینفهم هوی. بود تو قلبم شترین هیمثل  لحنش

 دیماست از توش پاش یشد و کلپرش باز  هیو درش با  خچالی نییاما با شدت خورد به پا رمش،یکردم تو هوا بگ یسع خچالی نییپا يطبقه 

 گهیمطمئن شدم ظرف ماست ثابت مونده و د یوقت. کردم با دستام نگهش دارم یبستم که حداقل تو چشمام نره و سع وچشمام! رونیب

.چشمامو باز کردم ادینم رونیب اتشیمحتو

با خودت؟ يکار کرد یچ -

دستمال بردارم تا  هیبرگشتم که . آشپزخونه پر ماست شده بود نیزم و خچالی. حرص در ظرف ماستو گذاشتم و هلش دادم تو قفسش با

و دستشو بهم نشون  دیبه موهام کش یدست هینگاه به صورتم کرد و  هی. ستادمیجلوش ا. مچ دستمو گرفت و نگهم داشت اریکنم که کوه زشیتم

.آهم دراومد! بود دهش یدستش ماست. داد

:لخند نصفه زد و گفت هی

.کنم یجا رو پاك م نیکن، من ا زیتم برو خودتو -

به زور موهام و . ماست بود يشلوارمم پر لکه ها یبود که موهام و صورتم و لباسم و حت دهیماسته پاچ نیهمچ. ییناچار رفتم سمت دستشو به

 يلکه از جا هیلباس و  یسیخ شد، اما یماست پاك م. موند یم يلکه ا هیبا آب به جون لباسم افتادم بازم تهش  یهر چ. صورتمو پاك کردم

 یمنم ب. شد ینم زیآخرش انقدر حرص خوردم، چون تم. آب و ماست شده بود سیخ يها کهیکل تاپ و شلوارم پر ت. ماست بود رو لباس

.رونیاومدم ب ییشدم و از تو دستشو الشیخ

 زیم ي هیخواستم برم تو آشپزخونه که بق. و خشک کنمبرداشتم که صورتم يبرگشتم تو هال و چند تا دستمال کاغذ. بود سیو صورتم خ موهام

:نذاشت و گفت اریرو جمع کنم که کوه

.ارمیاالن شربت م نیتو بش. خودم جمع کردم -

به  دیچسب یشد م یم سیبدتر دستمال خ. کردم موهامو خشک کنم یحرف برگشتم رو مبل نشستم و با دستمال سع یکج کردم و ب راهمو

.موهام

کرد به فرشو  ریپاش گ هویبگه که  يزیچ هیشد و اومد  کمینزد. خنده ریو زد ز دیاز دور منو د. رونیشربت به دست اومد ب ینیس اریکوه

شربت آلبالو پرت شد رو سرم و  وانیبا دو تا ل ینیبود س کمیشربت از دستش در رفت و چون نزد ینیتعادلشو از دست داد و خم شد جلو و س

.نفسم بند اومد. حس کردم نمیسرم و س تو يدرد بد هی
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کردم رسما شدم  یحس م نمیبا سر و س وانایکه از برخورد ل يعالوه بر درد. مبل يام رو از رو مبل گرفتم و اومدم لبه  هیلحظه تک هیزده تو  بهت

شده  یصورت میخاکستر ياشده بود و لباس دهیکل لباسام به گند کش. نییپا ختیر یسرخ از رو سرم و لباسم م يشربتا. دهیموش شربت چک

.بود

قدرت حرف زدن . کردم ینگاه م اریباز مبهوت به کوه مهیتو هوا خشک شده، دهن ن يشوکه و بهت زده بودم که دستمال به دست با دستا انقدر

.نداشتم

شربت و گرفت تو بغلش و سرشو  يشده  یخال ینیس. به موهام و سر تا پام انداخت ینگاه هیشرمنده ابروهاش رفت باال و هالل شد و  اریکوه

:کج کرد سمت شونه اش و مظلوم گفت

.يشستشو الزم شد گهیفکر کنم د -

 هیتا نکنه  ستهیفاصله ازم با نیشتریکرد با ب یم یسع. و از رو مبل بلندم کرد دیآروم و مظلوم اومد جلو و دستمو کش. بکشم غیداشتم ج دوست

رو نشونم داد و در رو باز کرد و  يدر هیو بردم سمت اتاقش و تو اتاقش  دین حالت دستمو کشتو همو. وقت منفجر بشم و بزنم لهش کنم

:کرد و گفت وشنبرقشو ر

.ينابود شد ییجورا هی. رنگش نمونه دیشا شونیاگه االن بشور. برو خودتو بشور -

.توپ بهش رفتم يچشم غره  هیبرگشتم و  زیت

دوش . نابود شده بودم. تاپمو در آوردم و شلوارمم. رونیو پر حرصو فوت کردم ب قینفس عم هی. ستدر و پشت سرم ب اریتو حمام و کوه رفتم

.رفتم خونه یکاش م. الزم بودم رسما

:که گفت دمیرو شن اریکوه يکردم که چند ضربه به در خورد و صدا یبا غم به لباسام نگاه م داشتم

.نیلباساتم بده بندازم تو ماش. ذارم یمو لباس  زیتم يبرات حوله . ریدوش بگ هی نیآرش -

:در شدم و گفتم کینزد

.شه یکه نم يجور نیا. کاش برم خونم -

.لباساتو بده. تو راحت باش. رونیب رمیمن از اتاق م. ریدوشتو بگ. مونم یوجدانم معذب م شیپ. يبر يجور نیمحاله بذارم ا -

.ازم گرفت و در رو بستم. در لباسا رو دادم بهش يباز کردم، از ال و لباسامو برداشتم، آروم در رو دمیکش قینفس عم به

 سیکردم که خ زونیآو ییجا هیلباسامو  ي هیبق. ظاهرا االن تنها کار ممکن همون دوش گرفتن بود. دمیبسته شدن در اتاقم شن يکم بعد صدا هی

.سه سوته نابود شد. ه کرده بودمک یشیاون همه آرا فیح. رشیدوشو باز کردم و رفتم ز. نشه الزمشون داشتم

 يو از رو تخت حوله  رونیتند اومدم ب. نبود یکس. دمیتو اتاق سرك کش. لباسامو برداشتم و در رو آروم باز کردم. گرفتم يا قهیدوش ده دق هی

آدم . راحت و نرم يت دو نفره تخ! بود زیچقدر تر و تم. دمیبه اتاقش کش یسرک هی. دورم دمیچیکه برام گذاشته بود و برداشتم و پ يدیسف

 ینگاه به ت هی. کم صبر کردم تا بدنم خشک شد هی. خودش بود يبه جا زیهمه چ. رونیبپره که فنراش بزنه ب نیخواست روش همچ یدلش م

ا بلندش برش داشتم و تو هو! شده بود يخاکستر زیچه امشب همه چ. که برام رو تخت گذاشته بود انداختم يکوتاه خاکستر نیشرت آست
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 نیب دم،یپوش یم امیمهمون يبود که برا ییراهنایقد پ شیبلند. انتظار داشت دینبا نمیاز ا ریغ اریکوه کلیاون قد و ه با. گشاد بود و بلند. کردم

!ه؟یخب چاره چ. زانو و باسنم بود

 یکردنشون آب شونیمو تند تکونشون دادم تا با پردستمو بردم تو موها. روش ارمیشرت کوه یو ت دمیرو از دورم باز کردم و لباسامو پوش حوله

کردم و  يزیاخم ر هی. لنگه از دراش باز بود هیکه  يدستم هنوز به موهام بود که چشمم خورد به کمد. که بهشون مونده بود ازش جدا شه

.شده بودن چشم دوختم دهینطم چمختلف تو کمد م يساز که با اندازه ها یمشک يفایمتعجب به ک. در رو باز کردم. سمتش رفتمکنجکاو 

. تنبک هیباز کردم و چشمم خورد به  پشویز. با زور از تو کمد درش آوردم. يبود و استوانه ا نیسنگ. برداشتم شونویکیجلو بردم و  دستمو

 يبود و شکل جعبه که سفت تر  يبعد فیک. داد يبد و بلند يصدا هیمحکم روش زدم که  يبا دست دو تا ضربه . ذوق کردم که نگو نیهمچ

 يصدا هیکه  ارمیکردم صداشو درب یسع. زده برش داشتم جانیه ولونیو هیچشمم خورد به . با دقت بازش کردم. درآوردمبود و  کیکوچ

رو بازش کردم که چند ضربه  يبعد فیرفتم سراغ ک. تار بود هی يبعد فیک. گذاشتمش سر جاش مونیپش. دراومد ماشیاز رو س یگوش خراش

.ر اتاق خوردبه د

.اومد ییصداها هی ؟یخوب ن؟یآرش -

:که تو دستم بود برنداشتم و تو همون حالت گفتم ياز سه تار چشم

.تو ایآره خوبم، ب -

؟يدیلباس پوش -

.تو ایآره، ب -

نشسته بودم و  نیکمد رو زم شده بود به من که کنار رهیچشماش متعجب بود و خ. برگشتم و با لبخند نگاش کردم. اومد تو اریباز شد و کوه در

.مختلف يدور و برم پر بود از سازا

؟يرو چرا باز کرد نایا -

:قدم اومد جلو و گفت دو

.آوردم یخودم برات درشون م یگفت یخب م! یختیاتاقو چقدر به هم ر نیتونم تنهات بذارم؟ بب ینم قهیدو دق -

:دستشو دراز کرد سمتم و گفت. نییشرمنده سرمو انداختم پا. ه بودمکرد کونیگفت اتاقو کن ف یراست م. دمیزده لب ورچ خجالت

.کنم یپاشو پاشو خودم جمعشون م. يکرد يجور نیا افتویخب حاال دعوات که نکردم ق -

:نگاه به دور و برش کرد و گفت هی. نیینگاش به سازا بود و سرش پا. گرفتم و از جام بلند شدم دستشو

.رو جمع کنم هیمن بق رونیببرش ب با خودت ؟يخوا یکدومو م -

دستمو دراز کردم . گرفتم ولونمیگرفتم، دوباره و تارمیدست دراز کردم تنبکو برداشتم، دوباره نگاه کردم، گ. به سازا کردم ینگاه هی خوشحال

:مکم جمعش کردم تو بغلم و گفت هیبه ساز موند و بعد  دهیدستم تو هوا نرس اریسمت سه تار که با نگاه کوه

.خوام یسه تا رو م نیهم -

:زد و گفت يلبخند هی
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.امیرو ببر من م نایباشه ا -

 یک اریکوه دمیانقدر مشغول بودم که نفهم. باهاشون ور رفتم یکی یکیرو مبل نشستم و . تکون دادم و خوشحال سازها رو بردم تو هال يسر

کم  هی. کنه یچونه اش و داره با لبخند نگام م ریدستشو زده ز میدیدم اومدم دفقط به خو. و نشست کنارم رونیکارش تموم شد و از اتاق اومد ب

شد و  یاما نم اد،یازشون درب يبهتر يصدا دیگرفتم تا شا یم یکشت یقیآالت موس نیکه داشتم با ا نینه از نگاهش، بلکه از ا دم،یکش تخجال

:که دستم بود و گرفتم سمتش و گفتم يتاریزدم و گ يلبخند یاحتمال يدور کردن خطر دعوا يبرا. رفتم یباهاشون کلنجار م يمنم بدجور

.صداش بهتر شه دیتو بزن، شا -

کرده بودم و  يکه من دست کار ییمایکم س هیکرد و  مشیرو از دستم گرفت و گذاشت رو پاشو تنظ تاریگ. لبخند جمع شده ابروهاشو برد باال با

.سفت و شل کرد و شروع کرد به زدن

:گرفتم سمتش و گفتم ولونیرفتم سراغ و دیته کش جانمیه هوینگاش کردم، اما  جانیبا ه قهیدقدو  قد

.بزن نمیا -

زدم کرد و بعدش  جانیه قهیقد دو دق نمیا. کرد و شروع کرد به زدن میتنظ. گرفت ولونویو گذاشت کنار رو و تاریگ. باال دیابروهاش پر دوباره

نگاه چپ بهم کرد و  هی. دیبه تنبک کرد و دست از ساز زدن کش ینگاه. دیفهم یخودش م گهید. سمتشحرف گرفتم  یرفتم سراغ تنبک و ب

:نگاهم کرد و خونسرد گفت رهیکه تنبکو بگ نیبدون ا. نییپا ذاشتگ ولونویو

.تسین ياز ساز زدن خبر يرینگ میتا تو تصم. شهینظرت عوض م قهیخودتو روشن کن، کدومو بزنم؟ سر سه دق فیتکل -

.برداشت و روشنش کرد ونویزیگفت و کنترل تلو نویا

عقب و رفتم سمت  دمیشدم دستمو کش مونیبهش پش دهیاما نرس تار،یکم فکر کرد و دستم رفت سمت گ هی. سخت یلیانتخاب خ هیموندم و  من

بود  ونیزیزوم تلو يبدجور. نگاه کردم اریکوهسرمو بلند کردم و با عجز به . سخت بود یلیخ. کردم ولونیبه و یشدم، نگاه مونیتنبک، بازم پش

.ونیزیبه تلو دمیرد نگاهشو گرفتم و رس. نداختیهم نم ینگاه مینو به من 

که انقدر حواسشو جمع خودش  هیکرد که گفتم چه موضوع مهم ینگاه م اقیبا اشت نیهمچ. بگم خاکــ یعنی. شماتتگر شد هویملتمسم  يچشما

سه  نیا ریاستخرم انگار غ نیا. خوندن یکرد که خواننده هاش سه تا آدم چاق و چله بودن که کنار استخر م یاه مداشت نگ یشو خارج هی. کرده

در  ایگرفتن  یحموم آفتاب م ایکردن  یشنا م ایو  رونیهمه جاشونو انداخته بودن ب! یینداشت، همه خانم بودن، اونم چه خانما يا گهیدتا مذکر 

.حال قر دادن بودن

:ص گفتمحر پر

ذارن تا چهار تا اشکول  یم هیما هیاز سر و شکل و اندام بق افهیندارن، نه صدا، نه ق یچیخودشون که ه. خواننده ها نیمن موندم تو کار ا یعنی -

.نگاشون کنه نهیمثل تو بش يزیه

:ت گفتو تو همون حال ونیزیبرگشت رو تلو عیچشماش اومد رو من و سر هیثان کیفقط  ه،یثان هی اریکوه

.پوشوندن یخواستن خودشونو م ینم م،ینیخب گذاشتن که بب -

کردم که  زیچشمامو براش ر. لبخند برگشت سمت من هیبا  ارمیکوه. شد هم تموم شد یکه پخش م ییبا تموم شدن حرفش شو همزمان
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 یم یوقت اریشرت کوه یت نیا. خودم نگاه کردمبه  عیسر. موند ناییما نییهمون پا. دیمسخره و سرزنشش کنم، اما نگاهش اصال به چشمام نرس

برام مهم . بود دایاز پاهام و رونم پ يادیحاال هم که نشسته بودم قسمت ز! شد یکوتاه م يادیز ینشست یم یوقت یول ،نداشت یمشکل يستادیا

.من يشد به پر و پاچه  یم رهیداشت خ يادیز اریکوه يچشما نیا گهینبود، اما د

برداره و بعدم رفتم شالمو برداشتم و برگشتم گذاشتم رو پام که پاهامو از نگاه  زشویه يتا اون چشما اریکوبوندم تو سر کوه یکیشدم اول  پا

:سمتم و گفت دیکم کش هیکنم که با لبخند خودش و  اریبار کوه زیاومدم چهار تا چ. گرگ دور کنم نیا

برات بزنم؟ یخواست یجان کدوم ساز رو م نیآرش -

.کرده عیچه بچه رو مط یخشک و خال دید هی نیبب. و آزاد هم نداره اریو دله ان، کوه زیه یپسرا رو جون به جونشون کن یعنی. باال دیپر امابروه

:گفتم اریشه و بعد رو به کوه ینم دهیشال د ریپاهام از ز گهیمطمئن شدم که د اول

... زهیچ... رو دوست دارم منتها  نایا يمن همه  نیبب -

:زدم و گفتم حیلبخند مل هی زه؟یچ یعنیتکون داد که  سرشو

؟يبد ادیشه به من  ینم -

:داد به مبل و پاشو انداخت رو پاشو گفت هیتک نهیعقب و دست به س دیخودشو کش. اومد تو چشماش ثینگاه خب هی. ابروش رفت باال هی

اد؟یمن م ریگ یخب چ -

.گهیدادنه د ادیساز  هیخوبه؟ بابا خواست االن؟ ماچ بدم  یم یخب چ. رفتم وا

:گفتم مظلوم

.خب دمیکالساتو م ي نهیهز ؟يخوا یم یچ -

:بهم انداخت و گفت ینگاه هی اریکوه

.ستنین زیو چ زنیو چ فنیکث یو بگ یپاکشون کن يبخوا یمثل ساز دهن. میندار يسوسول باز. خوام ینم نهیهز -

 يسر. نداشتن يدست با دك و دهن کار ریکدومشون غ چیه ییخدا شه؟یم یسازا تف نیاز ا یکی کدوم یاز ساز دهن ریکردم غ یفکر م داشتم

.تکون دادم

.يریبگ ادی يبخوا یکردم ساز دهن یالبته فکر م ،يکدومشو دوست دار نمیبب دمیامشب سازا رو نشونت م -

:گفتم تند

!وسوسه کننده س نامیا یاز همه دوست دارم، ول شتریاونو ب -

:تکون داد و گفت يسر

 ایخب هنوزم بعض یول ،يهر کدوم دو سال وقت گذاشتم تا دلمو زدن و رفتم سراغ بعد يبرا دیشا. دمشونیکه خر نهیهم يمنم برا. دونم یم -

زده  ش،یبزن یتون ینم یتا عاشقش نباش. ستمیبلد ن ادیسخته، منم ز یلیخ ولونیو نیمثال هم. تونم بزنم یبلدم و م ییزایچ هی ستم،یبلد ن یرو عال

.کنه یات م

.تکون دادم يحرفاش سر دییتا تو
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:کرد و گفت یبه سرم نگاه اریکوه

شه؟یم یمن چ يخب حق زحمه  -

:گفتم ناباور

شه؟یخب چقدر م -

:لبخند کج و نصفه زد و گفت هی

.کنم یکار نم یمن پول -

!خواست؟ یماچ م یعنی

.بده ادی یعربتو هم به من رقص  دمیم ادیمن بهت ساز  -

:نامطمئن گفتم. دمیفکر کردم اشتباه شن. جلو دمیکم خودمو کش هیو متعجب  ناباور

!بدم؟ ادتی یچ -

:باال انداخت و گفت يا شونه

.بده ادیبه منم . دوست دارم یخب؟ منم عرب هیچ -

:کردم و گفتم کلشیبه قد و ه یینگاه سر تا پا هی

!؟یمطمئن یعنی -

:گرفت و گفت یموضع دفاع عیسر

.دم ینم ادتی یچیباشه منم ه ؟يخوا ینم ه؟یچ -

:گفتم تند

.نداره یمن که شاگرد با شاگرد فرق يبرا. باشه دمیم ادتینه نه،  -

:زد و گفت يلبخند هی

.امشب جلسه اولو بذار -

.سمتم دیخوشحال خودشو رو مبل کش اریباشه گفتم و کوه هی. کنه که از دستش در نرم یخواست گروکش یم

:رو گرفت و داد دستم و گفت تاریگ اول

.يتا چه حد استعداد دار نمیامتحان کن تا بب نویا. از همه آسون تره تاریگ نیا نیبب -

اول . دادن حیپا شد اومد کنارم نشست و شروع کرد به توض. درست قرار داد يتو جا مایس يتو بغلم و جلوم زانو زد و دستامو رو گذاشت

 یلیخ ییخدا. نت هستش و هر کدوم اسم داره هیزدن  يمدل پنجه ها برا نیکالغ کج و کوله کرد و گفت هر کدوم از ا يپنجه  دستاشو مثل

 میذاشتم رو س یم دیانگشتمو با هیکه  ومدیتر بود و بعدم مگه چقدر کش م کیکوچ اریکوه يمن از دستا يکه دستا نیاون ا ازسخت بود، بدتر 

!رفتن یدر م مایو مدام از رو س شنیکردم انگشتام دارن از هم باز م یحس م. آخر میذاشتم رو س یم مویاول و انگشت بعد

کرد و از اون طرف انگشتامو  زونیم مایس نییپا يطرف بدنم با دست انگشتام و رو هیکرد و دستشو انداخت دورم و از  کمیخودشو نزد اریکوه
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:آروم و با تمرکز گفت کنار گوشم. درست قرار داد ییباال يمایس يرو

.مایرو س یانگشتتو آروم بگش نیقرار گرفتن ناخن ا يجور نیانگشتات ا نیا یوقت هیزدن آهنگ فقط کاف يحاال برا -

.زدم کرد جانیازشون دراومد که ه یقشنگ يصدا هی. مایرو س دیگرفت و آروم ناخنمو کش دستمو

.به سمت باال یو با انگشت اشاره ات بکش ینییپا ياول و سه تا میتا سرو دو  یخوام با ناخن شستت بکش یحاال م. نیآفر -

گرم نفساش موقع حرف زدن کمتر  يبود که شونه ام رو بدم باال و سرمو کج کنم سمتش تا هوا نیحواسم به ا يهمه . گفت یچ دمیکه نفهم من

 ییجورا هیشد  یبهم منتقل م یبود وقت دهیبهم چسب يجور نیبدنش که ا يگرما میاز طرف. کرد یتنمو مور مور م. بخوره تو گوش و گردنم

تو همون حالت  اریکوه. ببرم نینفسشو از ب يبه گوشم تا گرما دمشیبار چندم شونه ام رو انداختم باال و کش يبرا. کرد یحس م یببدنمو سر و 

:بهم کرد و گفت ینگاه

حواست با منه؟ نیآرش -

!چه؟یخودش و دستاشو دورم بپ يجور نیدادن بهم ا ادی يعا مجبور بود براواق یعنی. نتونستم تحمل کنم گهید

:رو گذاشتم تو دستاش و تو صورت بهت زدش با اخم گفتم تاریبرگشتم و گ. پاهام افتاد يشالم از رو. ستادمیحرکت از جام بلند شدم و ا هی با

.بده ادیبهم  گهید یکی. داشت، نه حس خوب جانینه ه. ومدیاصال خوشم ن. خوام ینم نویمن ا -

:سرشو گردوند و گفت جیبه لباسشو گ دیدستاشو کش. خورد و از جاش بلند شد یبه خودش اومد و تکون هوی. شد بهم رهیکم ناباور خ هی

.نمیصبر کن بب. باشه باشه... ام  -

:و گفت ولونیچرخشش چشمش خورد به و تو

.یوست داشته باشد نویا دیباهات کار کنم، شا ولونیخب بذار و -

.ستادیبرداشت و اومد جلوم ا ولونویو. کردم دییسر حرفشو تا با

اول با دقت به من نگاه کن تا نوبت تو برسه باشه؟ -

.سر گفتم باشه با

. ساز يریادگیحواسمو داده بودم به  يهمه . هم به من داد یحاتیتوض هیگذاشت رو شونه اش و جاشو درست کرد و تو همون حالت  ولونویو

:داد دستم و گفت ولونویو و ستادیجلوم ا. و اومد سمتم نییآورد پا ولونویکه تموم شد و حاتشیتوض

.من کردم تو هم بکن يهر کار -

کرد که چه  یآورد جلو و بهم کمک م یخودش دستشو م نیهم ياشکال داشتم، برا ییجاها هیکردم کاراشو مو به مو انجام بدم، اما بازم  یسع

...بذارم و  يکنم و سر و چه جور کسشیشونه ام ف رو يجور

ساز که رو شونه ام جا . یتحملش کن یتون ینم ینباش يساز نیواقعا تا عاشق ا. رفتن سمتش یکم م یلیخود نبود آدما خ یبود ب یکار سخت واقعا

دستاشو انداخت دورم و . به سمت باال هلشون داددستامو از آرنج با کف دستاش گرفت و . بهم کرد و بعد اومد پشتم ینگاه هی اریشد کوه ریگ

.کرد میساز تنظ يمایس يرو رو شهآر

بار به پشت گردنم  نیهنوزم با نفساش که ا. عوض نشده بود طیداد، اما شرا یحرف کارشو انجام م یکه ب نیبا ا. کرد یم میداشت عصب دوباره
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بازم پشتم بود و  اریکوه هیاز ثان يکم ازش دور باشم، اما تو کسر هیجلو برداشتم تا  قدم به هی. نفسام تند شده بود. کرد یخورد مور مورم م یم

...نفساش 

درست  يکرد تا جا یتالش م اریکوه یدستام سفت شده بود و هر چ اریاخت یب. شد ینفسام تند و تندتر م. بستم و لبمو به دندون گرفتم چشمامو

خود بشم و رم  یهمون باعث شد از خود ب. دستامو تکون بده يشتریکه با قدرت ب دیت بهم چسبلحظه از پش هیتو . تونست یقرارشون بده نم

.کنم

 ارمیکوه يبهت زده  ي افهیق. کنترل کردم تا کار دست خودم ندم. به زور خودمو کنترل کردم. دو قدم رفتم جلو و با اخم برگشتم سمتش تند

.رمیخودمو بگ يشد بخوام جلو یباعث م

:و آرشه رو گذاشتم رو مبل و گفتم ولونیو شدم و خم

.هیاصال منو چه به ساز زدن، همون برقصم برام کاف. نداشتم یقیوقت استعداد موس چیمن ه ال،یخ یب ه؟یچ یدون یم -

کوچولو بهش  هی دمیشده بود، شا جیگ بمیعج يکم به خاطر رفتارا هیفکر کنم . تو صورتش بود زیاخم ر هی. نگاه کردم اریبه کوه یچشم ریز

...بود که بهش  نیبهتر از ا. ومدیازم برنم يبرخورده بود، اما کار

:تکون داد و گفت يسر

.ستیبه من وارد ن يرادیپس ا يچون خودت کالستو کنسل کرد. سراغ کالس تو میر یو م میش یکالس من م الیخ یپس ب. باشه -

:رو مبل و گفت نشست

.تا مطمئن بشم نمیرقصتو بب دینه اول با ای یسته یکه بدونم معلم خوب نیا يبرا -

:دست دراز کرد و تنبکشو برداشت و گفت! گهیجور امتحان د هی یعنی. گرد شد چشمام

.يکاره ا یچ نمیزنم تو باهاش برقص، بب یم تمیخب من با ر -

:گفتم نامطمئن

؟یگیم يواقعا؟ جد -

:نگاهم کرد و گفت میمستق اریکوه

؟ینیب یم یشوخمن  ي افهیتو ق -

.نه... ام  -

موهامو باز  ي رهیگ. کردم زونیرفتم شالمو برداشتم و بستم دور کمرم و دو طرفشو آو. شد کرد یبود، پس اعتراض نم يجد يِهم جد واقعا

.کردم شونیکردم و با دو تا حرکت به چپ و راست موهامو پر

:و گفت دیکش یبا لبخند سوت اریکوه

.يکاره ا نیا یلینه انگار خ -

:و گفتم ستادمیباال انداختم و صاف ا يا شونه

.بزن -
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اول با . تونستم برقصم یتونستم قر بدم چون همش ضربه بود، اما با همون ضربه ها هم م ینم یعرب يدرسته که مثل آهنگا. کرد به زدن شروع

با  يو باز یطور ادامه دادم تا به حرکات چرخش نیو همرفت و بعد لرزوندم  یبا هر ضربه باسنم به چپ و راست م. حرکت باسن شروع کردم

.دیرس هیقموهام و ب

داد و زدن و تموم کرد و شروع کرد به دست  تیباالخره رضا اریکوه قهیبعد ده دق. بود و پر نفس که نفسام تند شده بود عیحرکاتم سر انقدر

. زدن

.نگاه کردم اریو با لبخند و عرق کرده به کوه نشه دایتا جونم پ دمیتر کش نییو لباسمو پا ستادمیجام ا تو

:نفس نفس گفتم با

خوب بودم؟ يگر یمرب يخب، حاال برا -

:زد گفت یکه برق م ییچشما با

!يبود یعال -

:از جاش بلند شد و گفت تند

.ارمیاالن برات آب م رینفس بگ نیبش -

:گفتم عیسر

.فقط مواظب باش -

:لبخند گشاد زد و گفت هی

.مهست -

بود  ومدهیهنوز نفسام جا ن. پرت کردم رو مبل و موهامو انداختم عقب که رو صورتم نباشه و با جفت دستام شروع کردم به باد زدن خودم خودمو

. و هوا به شدت گرم بود

:از دستاش اومد از همون دور گفت یکیبا دو تا شربت هر کدوم تو  اریکوه

.رمدا نانیاطم ینیاز س شتریبه دستام ب -

هر . لختم يرو پا ختیکم از شربت ر هیخورد و  یتکون هی وانیاز تماس دستامون دور ل. شربتو رو هوا ازش گرفتم وانیشدم و ل زیخ میخنده ن با

. خنده ریز میو زد میبه پام کرد ینگاه هیدو 

:بردم سمت دهنم گفتم یگرفتم و همون جور که م شربتو

.کشتمت یر واقعا مبا نیا. ختیخوب شد رو لباسم نر -

:نشست جفت من و با لبخند گفت ارمیکوه

..هییآب روشنا -

:چهار قلپ شربت خوردم و گفتم. براش نازك کردم یپشت چشم هیشربت  دنیحال سر کش در

!هیشربت قرمز نیا ه،ییآب روشنا -
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کم از شربتش خورد و با دست  هی اریکوه. دمیسر کش نفس هیتا ته  وانمویل اتیمحتو ي هیمنم بق. قلوپ از شربتش خورد هیزد و  يلبخند هی

.کنارش زیو گذاشت رو م وانیشربتمو گرفت و هر دو ل یخال وانیچپش ل

:نگاه کردم و گفتم میشربت يپا به

.جونم و پام حال اومد. چقدر شربته خنک بود -

:به پام بودم که گفت رهیخ

.شهیپات نوچ م -

 یحرف و ب یاونم ب. نگاهمو از پاهام گرفتم و بهش نگاه کردم. نفسمو بند آورد. من بود يغ تر از پاهادستش دا. دستشو گذاشت رو پام کف

دستش رو پام نرم و . روم خم بود و بهم تسلط داشت ییجورا هی. مبل پشت من یداد به پشت هیدست راستشو تک. شد رهیحرکت به چشمام خ

. تونستم چشم ازش بردارم ینم. آب دهنمو صدا دار قورت دادم. شربت و پاك کرد یکحرکتش خن نیشد و در ح دهیکش االبه سمت ب فیظر

.به حرکاتش رهیو من خ دینگاهش تو کل صورتم چرخ

به صورتم  رهیخ. باز شد مهیکردن هوا لبام ن دایپ يبرا. دستش رو پام سفت شد. شکست ینفسامون م يسکوت رو فقط صدا. بود یبیعج جو

.دادم یدرصدم احتمالشو نم کی یقرار گرفته بودم که حت یتیتو وضع. اومد کیروم نزدسرش کج شد و آروم آ

ثابت . دیچرخ ینگاهش رو صورتم نم گهید. میبه هم نگاه کن گهید میکه نتون ياز بعد. دمیترس یحال و دوست داشتم و هم، از بعدش م نیا هم

. دمیرس یخواستم م یکه کل شب م يزیبه چ دیموندم شا یاگه آروم م .کردم ینم ياگه کار. شدیتر م کیو متمرکز بود و هر آن نزد

 هیلحظه با  هیتو . شدیم کیصورت و لباش بهم نزد هیهر ثان. شده بودم زمیپنوتیمثل مار ه. نفسم بند بود. صورتم بود یتو سه انگشت صورتش

:گفتم قینفس عم هیحرکت صورتمو به سمت راست چرخوندم و با 

.من برم يخوا یه کالس نماگ...  زهیچ -

. نشست يلبخند محو هیرو لباش . دیحسش با حرکت و حرفم پر. رو من تو همون فاصله مونده بود زیخ میهنوز ن. نگاش کردم یچشم ریز

مبل  یعقب و دستشو از پشت دیخودشو کش. خواست حال و هواشو عوض کنه یانگار م. به گردنش و سرش داد یتکون هیو  نییسرشو انداخت پا

در مورد حرکتم  يزینه من چ. لبخند کج و نصفه بهم چشم دوخت هیتو دهنش و سرشو بلند کرد و با  دیلباشو کش. بود نیینگاهش پا. برداشت

.گفتم نه اون در مورد کارش

:گفت آروم

.گهیشب د هی مشیبذار میتون یم ياگه خسته ا -

:از جام بلند شدم و گفتم تند

.برم گهیمن د...  زهیچ. بهتره نیآره ا -

:لختم کردم و گفتم يبه پاها ینگاه هی

لباسام شسته نشد؟ -

:به آشپزخونه انداخت و گفت ینگاه هی اریکوه
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.جا برو نیدر تراست اگه بازه از ا گمیم. شیبپوش یتون یدر هر حال نم. هنوز خشک نشده -

.ابونیتونستم پا لخت برم تو خ یبود چون نم نیکار هم نیبهتر

.رمیاز رو تراس م -

مانتومو از . گرفتم و زدم به موهام و شالمو از دور کمرم باز کردم و انداختم دور گردنم رمویگ زیاز رو م. رفت و مانتومو برام آورد اریکوه

.دستش گرفتم و تنم کردم

. به خاطر کارمو کارش معذب بودم ییجورا هی .برگشتم و سرمو بلند کردم تا بتونم به صورتش نگاه کنم. پشت سرم بود اریکوه. رو تراس میرفت

.خودش آورد يداد نه به رو یحیهر چند اونم نه توض

.بابت امشب ممنون -

:شرتش کردم و گفتم یبه ت يا اشاره

.گردونم، قول یبهت برم نمیا -

. ، مثل چوب بدنمو سفت کرده بودمجرات تکون خوردن نداشتم. رفتم تو بغلش خیس. تو بغلش دمیزد و دستشو انداخت دورم و کش يلبخند

.تونم خودمو نگه دارم ینم گهیبار د نیبکنه و ا ينکنه که بخواد دوباره کار

:گفت آروم

.بابت شام خوشمزه یو مرس يکه اومد یمرس. رفت میخستگ يهمه  -

:زور تو همون حالت گفتم به

.خواهش، نوش جان -

بابا من . بود سکته کنم کینزد. دمیخفه کش غیج هی. تراس يحرکت بلندم کرد و گذاشت رو لبه  هیجدا شد و دستشو انداخت دور کمرم و با  ازم

. ترس یم ياز بلند

.و برو اون ور، من مواظبتم ریدستمو بگ -

و با لبخند مطمئن که شدم سالمم برگشتم . نییپا دمیچنگ زدم به دستش و قدم برداشتم و رفتم رو تراس خودمون و تند پر اطیو با احت آروم

:گفتم

. یمرس ،یمرس -

رو  نتمیب ینم اریپامو که تو خونه گذاشتم و مطمئن شدم کوه. تکون دادم و برگشتم و تند رفتم تو خونه یدست هی. بگم یدونستم چ ینم گهید

.دمینفس راحت کش هیزانوم خم شدم و دستامو گذاشتم رو زانوم و 

!بود یچه شب امشب

****

خوابشو  شبیکل د. کنم یفکر م اریکوه شبید ياز صبح تا حاال دارم به رفتارا. کردم یشده نگاه م اهیس توریبود و به مان چونه ام ریز دستم
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 یاز هر طرف نگاه م. منو به فکر انداخته بود يرفتاراش بدجور. بشم داریکه اصال دوست نداشتم از خواب ب يو چقدرم قشنگ بود، جور دمید

... ایکنه و  یهم مثل من تنش مور مور شده و به من فکر م اریکوه ایکه  دمیرس یم هجینت نیبه ا آخرشکردم 

.فکر کنم دوستم داره االتمیرو داشته باشم و تو خ یدادم همون فکر خوب اول یم حیترج. خواستم فکر کنم یبه حالت دوم نم خب

!نیشتیان يمتفکر شد -کایمل

:تمحوصله گف یچشم نگاهش کردم و ب يگوشه  از

.برو حوصلتو ندارم -

توجه به  یب. برگشت و برام پشت چشم نازك کرد یاخم هیبا . تو جام صاف نشستم و صداش کردم عیبهم گفت و برگشت بره که سر یشیا هی

:گفتم شیاخم و دلخور

سوال ازت بپرسم؟ هی شهیم کا،یمل -

:نگام کنه گفت نکهیابروش و با اخم داد باال و بدون ا هی

.بپرس -

کردم؟ یسوالم و مطرح م دیبا يچه جور. کردم و تو فکر رفتم زیر چشمامو

که بهش  یبعد همون کس ه،یبا به خاطر اختالالت هورمون هیواقع یکه خودت مطمئن نباش یداشته باش ییحسا هی یکیاگه تو نسبت به  ن،یبب -

بعد تو فکر . عوض بشه هوی شیکیکه قبال بوده و فرم نزد یاز اون شتریب یعنی. کنه کیخودش و بهت نزد يادیبخواد ز ییجورا هی يدار یحس

کرده باشه؟ دایاحساسات و عالقه نسبت بهت پ يسر هیاون هم ممکنه  ایباشه  ختهیاون آدمم هورموناش به هم ر کنهمم یکن یم

.بلند کردم و پرسشگر بهش چشم دوختم سرمو

:و گفت کینگام کرد و اومد نزد نگران

!؟یگفت یچ يدیاصال خودت فهم ؟یشیخل م يحالت خوبه؟ دارتو  نیآرش -

کنم که  انیبهتر ب يبودم که سوالم و چه جور ریدرگ. هیبه چ یدونستم چ یذهنم انقدر شلوغ بود که نم. گفتم یچ دمیخودمم نفهم راستش

:تماس رو وصل کردم و گفتم. آرشا بود. خودش زیهم برگشت و رفت پشت م کایبرش داشتم و مل زیم يبرگشتم و از رو. زنگ خورد میگوش

؟يخوا یم یچ -

؟يخوا یم یچ یگیهمه مدت زنگ زدم م نیبعد ا! یتیترب یب یلیخ -

 ،یاز خستگ شمیچون دارم هالك م ستمیبده ن نیماش. کنه یگل نم تیخواهر لیدل یوقت ب چیتو ه. يخوا یم یچ گمیم نیبه خاطر هم قایدق -

.دارم اجیخودم بهش احت

زنگ زدم بگم که آرام داره . خوام ازت ینم يزینه خانم چ. ادیبرامون م یسیچه ف نیروز بهمون قرض داد بب هیقعا که، گدا خانم خرش رو وا -

.تنگ شده نیآرش يدلم برا گهیم یجا، ه نیا ایشب ب یتونست. خونمون ادیم

...م خواست پامو تو اون خونه بذارم، اما آرا یدلم نم. کردم یاخم اریاخت یب

:کردم و گفتم یپوف یعصب
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.رمیگ یشام م رونیمن از ب يخونه  نیایشب ب يخوا یاون جا، اگه م امیمن نم -

:و گفت دیکش یسوت آرشا

.مییاون جا میپس هشت، هشت و ن ،یاوک! يچه دست و دلباز شد -

:و گفتم دهیو ش کایبرگشتم سمت مل. گفتم و تلفن و قطع کردم يا باشه

من؟ يخونه  نیایشب ب نیت داربچه ها دوس -

؟يدیشامم م - دهیش

!خوابونمتون یکارد بخوره به شکمت، نه پس گشنه م -

.امیهر جا شام باشه منم م یاوک - دهیش

.امیکارم م یمنم ب -کایمل

گرفتم با مخلفات  تزایپ و از سر کوچه سه تا رونیب میاز شرکت زد ییسه تا يبعد از تموم شدن ساعت کار. تکون دادم و مشغول کار شدم يسر

.بعد زنگ خونه رو زدن ي قهیده دق. میدیبه سر و گوش خونه کش یدست هیتا قبل اومدن آرشا و آرام با کمک بچه ها . خونه میو رفت

آرام چند . خونه تو انیبا لبخند ازشون استقبال کردم و دعوتشون کردم ب. دمیند شتریبودم و آرشا رو هم دو بار ب دهیآرام و ند دیبعد از ع از

 یشوخ نیب. شام و آوردم میو چون همه گشنه بود میحرف زد يو از هر در میکم نشست هی. کردم شونیبود، اما بازم معرف دهیبچه ها رو د يبار

.میبچه ها شامو خورد يو خنده 

:رو به آرام گفت کایوسط صحبتمون مل. که چقدر خوش گذشت میکرد یم فیتعر شمونیو از سفر ک میهال نشسته بود تو

کردن؟ یکار م یتو خونه چ ییاون روز تنها اریو کوه نیآرش میدیکه ما نفهم نیفقط ا. بود یخالصه جات خال. گهیآره د -

:و آروم و شمرده گفت دیچرخ دهیمن و لبخند گشاد ش ياخم و چشم غره  نیکنجکاو نگاهش ب آرام

ت؟یهمون همسا ار؟یکوه -

:تکون دادم و گفتم يسر

.میکرد یهم نم يکار چیدر ضمن ه. میآره بابا، همون همسا -

.چشم غره رفتم کایگفتم و به مل دیرو با تاک میکرد ینم

:نگام کرد و گفت قیچونه اش و دق ریجلو و دستش و زد ز دیبا لبخند و مشتاق خودش و کش آرام

هستن؟ یچه شکل هیهمسا يآقا نیحاال ا -

:گفتتند  دهیمن دهن باز کنم ش تا

.نردبون، اما زشت -

:براق شدم سمتش و گفتم عیسر

.مردونه و و ماه و نـــاز. یماه نیکجاش زشته؟ بچم به ا اریشعور، کوه یخفه شو ب -

:ابروهام رفت باال و گفتم. کنن یهمه دارن با تعجب بهم نگاه م دمیخودم اومدم د به
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ن؟یکن ینگام م يجور نیچرا ا ه؟یچ -

:فتبا تعجب گ کایمل

ماه؟ ار؟یکوه -

ناز؟ -آرشا

و انقدر از  ننیب یکورن نم نایمگه ا گه،ید نهیمن هم دیاز د اریکردم خب کوه یداشتم فکر م. رو اعصابم بود شتریباز آرام از همه ب شیوسط ن نیا

حرفم تعجب کردن؟

.برگشتن سمت تراسهم  هیهمزمان با من بق. کنه یداره صدام م یکیرفتم که حس کردم  یخودم کلنجار م با

.از تو کوچه صدات کرد یکی ن،یآرش -آرام

.لبخند زدم اریاخت یب

.از تو کوچه نبود -

:گفت و رو بهم گفت یلب ریز... بسم ا هیو  دیبلند شم که دستمو کش خواستم

پرتت کرد  رونیب یمن ها بعد که رفتخواست صدات کنه از اون ج  يجور نیهم یکیو  میندارم، اما اومد يکه اعتقاد اون جور نیبا ا ا،ینر -

.رهیگ یم شونیوقتا شوخ یبعض. نگیبه کف پارک يدیمثل تف چسب نییپا

:و گفتم دمیکش رونیخنده دستمو از تو دستش ب با

شد؟ یپس چ ،ينبود یتو که خرافات. ارهیبابا، کوه ستیاز اون ج من ها ن وونه،ید -

:شده بود گفت راحت الشیکم خ هیسمت تراس و آرام که  رفتم

.باشه برو اره،یپس کوه. کردن االن تو جوشم فیتعر زایچ نیاز ا یکل شبیدوستامه د نیا ریهمش تقص -

:بلندتر گفت هوی

ار؟یکوه ؟یچ -

ه من و با دست ب شهیبه ش دهیآرام چسب دمیبا تعجب برگشتم د. شهیبه ش دیشد به در و چسب دهیکوب یکیکه در تراس و باز کردم  نیمحض ا به

:گهیکنه که برم و با لباش م یاشاره م

.نمشیخوام بب یم -

.آبرو برم رفتم و پا گذاشتم رو تراس لیفک و فام نیچشم غره به ا هی. ستادیآرشا هم اومد کنارش ا. گرفت خندم

.د رقصم، کالس رفتمقرش بدم استا امیبگو منم ب نیهم دار یرقص عرب نمیبب. ادیچقدر سر و صدا م ؟يمهمون دار. سالم - اریکوه

:تا بتونه تو خونه رو نگاه کنه گفتم دیکش یکه گردن م یبراش گرد کردم و در حال چشمامو

.میجلسه هم کالس نذاشت هیخوبه هنوز  ؟يتو استاد -

:زدن خونم برداشت و با نشون دادن دندوناش گفت دیاز د دست

.دونن یتو مجلس که نم يخانوما م،یدون یمن و تو م نویا -
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:لبخند قورت داده بهش چشم غره رفتم و گفتم با

؟یکارم داشت -

.غذامو گرفت سمتم يو ظرفا لونینا هیبلند کرد و  دستشو

.دستتم درد نکنه. از لباسا و ظرفات نیا -

:به ظرفا کردم و گفتم ینگاه هی

ه؟یتوشون چ -

.بدم لیتحو یشه که ظرفو خال یبرات گذاشتم، نم ینون برنج -

موارد آداب دون باشن؟ نیکه تو ا شنیم دایا پسر پت چند

و  دمیمنظورشو نفهم. ابرو تکون داد هینگاه به من و  هینگاه به خونه انداخت و  هی. باز نگاهش زوم خونه ام شد. و ظرفا رو ازش گرفتم لونینا

:گفتم

؟یچ -

:و آروم گفت ستادیبه خونه اشاره کرد و صاف ا دوباره

.دنیچسب شهیدو نفر به ش -

.بزنن دیرو د اریکنن نامحسوس کوه یم یو به وضوح سع شهیبه ش دنیدو تا تابلو لوپشون رو فشار م نیا دمیبرگشتم د. دراومد آهم

:و در تراس رو باز کردم و گفتم دمیکش یپوف

.رونیب نیایآرشا، آرام، ب -

.اومدن رونیکردن ب هشونیکه تنب ییهم مثل بچه هاگره شده تو  يکم شرمنده، با دستا هیکم فقط  هیو  ریدو سر به ز هر

:گفتم اریبه کوه رو

.آرام دختر خالمه نمیا ؛یشناس یآرشا رو که م -

حال و احوال کرد و  شتریب ییبار آشنا هیبا آرشا به خاطر . کرد کیو آقا باهاشون سالم عل کیش یلیخ اریکوه. بلند کردن و سالم کردن سرشونو

سرشو  عینگاش کرد سر اریتا کوه. دهیکرد که انگار غول د یبا تعجب به قد و قوارش نگاه م نیهمچ. بزنه دشیونست کامل دآرام ت نیب نیتو ا

.نییپا نداختا

گفتن  نیهمچن هیحرفشو تموم کرد و اونا هم » .باهاتون خوش بخت شدم ییاز آشنا« ه،یخوش و بشش با آرشا تموم شد و رو به آرام با  ارمیکوه

 یباال رفته منتظر به دخترا نگاه م ينگاه کردم که دستاشو تو هم قالب کرده بود و با ابروها اریبه کوه. همه ساکت شدن. شون تموم شدو حرفا

 يکدومم به رو چیکنن و ه ینگاه م اریدارن به کوه یرکیز ریآرشا زل زل و آرام ز دمیبرگشتم د. بگه يزیچ هیخواست  یانگار م. کرد

.پاشن برن تو میباهاشون ندار يکار گهیتموم شد د کیکه سالم عل ارنیخودشون نم

بار انداخت  هیجفت ابروهاش و . با ابرو به آرام اشاره کردم که برن تو. سر بلند کرد و نگام کرد شونیکینگاشون کردم تا باالخره  رهیخ انقدر

زشت  هیدر و همسا يزدم تو سرشون، اما خوب جلو یدونه م هی یکینبود همون جا با مشت  اریاگه کوه. رم ینم یعنیباال و روش و برگردوند 
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!ودب

:کرد و گفت یمصلحت يسرفه  هی. بود دهیرو د زیخندشو گرفته انگار همه چ يبه زور جلو دمیرو نگاه کردم که د اریو با عجز کوه برگشتم

.پنج شنبه دعوتت کنم يخواستم برا یراستش م -

؟یدعوت چ -

.بارم نوبت من شده نیا شن،یخراب م یکیبار رو سر  هیمن هر چند وقت  يدوستا نیواال ا -

!خوششون اومده بود یلیظاهرا خ. دنیخند يو آرشا نخود آرام

.انیهم م نایو محسن ا انیشا -

:به دخترا گفت رو

.جمعمون کمن يدخترا. شمیخوشحال م نیاریب فیشما هم تشر -

:پشت چشم براشون نازك کردم و گفتم هی. بزنم نصفشون کنم. دنیخند زیباز ر شیدو تا با ن نیا باز

.شهیم یچ نمیحاال بب -

.ریشبتون بخ. مزاحمتون نشم. پس منتظرتونم خانما -

"ام؟یم یعنیمن » !نمیحاال بب« يکجا"

رص با شونه ام آرام رو هل دادم با ح. کردن یتراسش نگاه م يو به در بسته  دنیخند یم زیدو تا هنوز ر نیکرد و رفت و ا یخداحافظ اریکوه

:تراس و با حرص گفتم ي شهیخوردن تو ش یکه خورد به آرشا و جفت

.نیتو، آبرو برام نذاشت دیبر دیگم ش -

:آرام تند گفت میتا وارد شد. کتک بخورن شتریب دنیترس یم. در تراس رو باز کرد و تند خودش و بعدم آرام رفتن تو آرشا

!چقده درازه نیا -

:خوشحال گفت شاآر

م؟یازش دعوت گرفت يزور يدید -

.کج و کولم رفت يالیفام نیشب با ا هیخاك به سرم که کل آبروم تو . نیپسره فکر کرد منگل. مرده شورتون رو ببرن -

:آرام و گفتم يزدم تو پهلو یکیتو دستمو کنار مبل گذاشتم و  لیوسا

؟يدیخند یو م يکرد ینگاش م یچشم ریچرا مثل خنگا ز! مخصوصا تو -

:سرشو خاروند و مظلوم گفت آرام

.وجب فاصله داشت هیآخه سرش تا المپ سقف تراس  -

 ومدیم شیکم پ یلیچون خ. موضوع دقت نکرده بودم نیگفت بدبخت، من تا حاال به ا یراست م. میدیخود منم خند یحرفش همه حت نیا با

.میرو تراس و برقا رو روشن کن میبر

بود؟ یچ یمهمون ي هیقض -کایمل
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.انیگفتن م دهیو ش کایمل. کردم فیموضوع پنج شنبه رو تعر براشون

:به آرام و آرشا گفتم رو

ن؟یایم ،یشما چ -

:بود گفت یکه سرش تو گوش آرشا

.مهم تره یکیاون . یمهمون میبر میخوا یم نایا امکینه بابا، با س -

.کردمبهش گفتم و به آرام نگاه  یلب ریز يگم شو هی

:زد و گفت زیلبخند ر هی

.اوردمیلباس ن -

.يخر یم یکیحاال ... کوفت -

.نگفت يکرده بود، وگرنه جد ریگ یسیپسره دعوتمون کرد تو رودربا يدیبعدم اگه د. شمال رمیم ستمینه بابا، من اصال ن -آرام

:حرص گفتم با

تو؟ نیومدیبهتون اشاره کردم ن یپس چرا وقت -

:انداخت باال و گفت تفاوت شونشو یب

.داره يانگار دمید. نه ایانقدر ادب داره ماها رو دعوت کنه  نمیخواد بهت بگه، بعدشم بب یم یناز و ماه چ يآقا نیا نمیخواستم بب یم -

:خنده و گفت ریزد ز دهیش. خواستم بزنمش یم

ماه رو؟  يدید -

:کرد و گفت حیآرام جملشو تصح. دنیخند همه

!نردبون -

:بلند بشم بزنمش که دستاشو برد باال تا آرومم کنه و گفت ستمخوا

 یخاص زیچ. خوشگله یبگ یتونست ینم. مردونه داشت لیاست شتریب دیکم، شا هی. به نظر من انقدرا هم نـــاز نبود یناز، ول. دیخب بابا ببخش -

.شست ینداشت، اما به دل م

:داد به مبل گفت یم هیکه تکابروشو برد باال و همون جور  هیو بدجنس  متفکر

کدوم از  چیتنها نه ه يتو چشم تو. دقت داشته باش. انیکار کردن که تو چشم شما ناز و ماه به نظر م یچ ایداشتن و  یآقا چ نیا دید دیحاال با -

 ردوقت در مو چیه، اما خب آدم هصورتش برات جذاب تر ش شهیو باعث م نهیش یرفتارشه که به دل م ریتاث نیهر چند من معتقدم احتماال ا. ما

.رهیگ یمثل تو جبهه نم يجور نیا ستیکه براش خاص ن یکس

 يبچه  هیخواد به  یکه م یمثل کس ییجورا هی ای. بود رندهیمچ گ ییجورا هینگاهش . بهم نگاه کرد قیباال انداخت و دق يگفت و شونه ا نویا

که بود باعث شد من که تا اون  یهر چ. يو بهت بگه که تا حاال خودت بهش دقت نکرد يزیچ هیبه زور بخواد  ایرو بفهمونه  ییزایچ هیخنگ 

.و برم عقب و به فکر فرو برم رمیبودم، تو جام آروم بگ دهیشده بودم و خودمو رو مبل جلو کش زیخ مینموقع 
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که هر روز  يهمه پسر و مرد نیا نیهمه آدم از ب نیا نیبکه چرا از  نیبه ا. فکر نکرده بودم ایقسمتاش نگاه نکرده بودم،  نیحاال خودم به ا تا

ناز  قدراو اریکوه يصورت بازم برام جلو ییبایآزاد با اون همه ز یچرا؟ حت ار؟یچرا چرا کوه نمشونیب یم ایتو مهمون ایباهاشون سر و کار دارم 

چشم  يجلو ابونیتو خ یو هر جا و حت یهر لباس تایتو مامور رانیخارج از ا يکه تو مسافرتا ینبود؟ چرا من باینبود، انقدر خوب نبود، انقدر ز

 ذبمع اریکوه يبودن رونام جلو دایبه خاطر کوتاه بودن لباسم و پ شبیپوشم، اما د یم يحس بد نیراحت و بدون کوچک تر یلیصدها نفر خ

.بودم

با هم صحبت  یمیصم یگاه دیو شا میشست یکنار هم م. مختلف ياونم مدال میرقص یاز پسرا م یلیها با خ یتو دور هم یکه تو مهمون یمن چرا

 هی تینها ایساعت  هی يتونستم برا یم. نداشتن یخاص زیچ هیاول يکدومشون جز جاذبه  چیرفت، اما ه یم شیهم پ یو در حد مخ زن میکرد یم

... اریباشن، اما کوهدور و برم  ادیز ومدیشدم هم خوشم نم یکه دوست م ییبا اونا یحت. کنم حملشونت یمهمون

 يبرا. حاضر بودم به خاطر کمک بهش از روز جمعه ام بزنم. شدم؟ دوست داشتم مدام دور و برم باشه یداشت که من دلتنگش م یپسر چ نیا

داشت؟ یچ اریفراموش کنم؟ کوه مویخودم و خستگ شیمورد عالقش و رفع خستگ يدرست کردن غذا

.دونستم یجواب خودمو م خودم

 زشیکه با نگاه ت یتنها کس. زدن یحرف م یو مهمون اریبچه ها هنوز در مورد کوه. سرمو بلند کردم. دمیکش قینفس عم هیر به جواب، فک با

که  یقتیحق. کرد یم تیروحمو اذ زشیو جستجو گرش همراه لبخند ر قینگاه دق. چشم ازش برداشت. نظر گرفته بود آرام بود ریحالتامو ز

.کرده بود شونممیشده بود پر المیکه باعث آرامش خ نیا نیبود و رك کوبونده بود تو صورتم، در ع دهیمساده فه یلیخ

.کردم یخودمو مشغول م دیبا. رو برداشتم و رفتم سراغ فنجونا ینیس. رفتم تو آشپزخونه ختنیر ییچا يجام بلند شدم و به بهانه  از

؟يعاشقش شد -آرام

متفکر برگشتم . وجودم دنبال عشق گشتم يتو ته مها. دمیکش قینفس عم هیچشمامو بستم و . شتم مشت شدگذا ینیکه تو س یدور فنجون دستم

. شدم رهیکرد خ یداده بود به اپن و نگام م هیو بهش که تک

:گفتم صادقانه

.آره. عاشق نه، دوست داشتن -

:شد و با لبخند گفت نهیابروشو فرستاد باال و دست به س هی

عاشق نه؟ یدون یجا ماز ک! جالبه -

:گرفت آروم گفتم یدور تو ذهنم جون م يخاطره  هیکه  یو در حال نییانداختم پا سرمو

نبود، اما  یخاص یلیخ زیچ. داشت یمعصوم یلیبود که صورت خ يپسرِ ورود هیسال سوم دانشگاه که بودم  ادمهینباشه، اما  یدرست لیدل دیشا -

دانشکدشون بگردم دنبالش تا بتونم از دورم که شده  يبود که برم تو محوطه  نیعشقم ا يهمه . نداخت یه مدو سال يپسر بچه ها یپاک ادیمنو 

به  کایدست مل يبا ضربه . زدم اون اومد و از کنارمون رد شد یو من داشتم حرف م مینشسته بود مکتیبار که با بچه ها رو ن هی ادمهی. نمشیبب

شدم بهش و با  رهیو مات خ ستادمیکه بدونم ا نیحرفمو قطع کردم و از جام بلند شدم و بدون ا دنشیبا د یکه ک دمیاصال نفهم. خودم اومدم

دونم  یهنوزم نم. لیدل یحس عشق مفرط بود، صادقانه و ب هیکه به اون داشتم  یحس. دشیشد د یکه م ينقطه ا نیکردم تا آخر دنبالشچشم 



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 264

.گشت یو دنبال اون م دید یم و فقط چشمام اونو مکور شده بود. عاشقش شده بودم يچرا اون جور

:دیپرس کنجکاو

؟یشد؟ بهش گفت یچ -

:پر خنده گفتم يو با صدا ینیفنجونا رو گذاشتم تو س ي هیبرگشتم و بق. زدم میلبخند عظ هیاون روزا  يادآوریبلند کردم و با  سرمو

رفت که من  یو م ومدیم يجور هی. دیکنم بدبخت ترس ینگاش م وارایرختا و داز پشت د یمنم پشتشم و گاه رهیهر جا م دید ینه، پسره وقت -

.نمشینب

اشک چشماشو گرفت و . کم آروم شد هیو اونم  ختمیها رو ر ییکه من چا قهیبعد چند دق. دیخند یدلشو گرفته بود و م. خنده ریپق زد ز آرام

:گفت

ه؟یچ اریهاما حست به کو ،يبود یکیواقعا عاشق اون  ينه انگار -

:و صادق گفتم نتایدادم به کاب هیو برگشتم سمتش و از پشت تک دمیکش قینفس عم هی دوباره

دوستش . به خاطر اخالقش شتریکنم که ناز و ماهه، اما ب یالبته هنوز فکر م. افشیدونم که دوستش دارم، نه به خاطر ق یاالن م. دوستش دارم -

.خوب اتیخصوص يدارم با همه 

لبخند محو  هیچشمم اومد و  يشد از ته دل بخندم جلو یکه باعث م اشیزدناش و شوخ یگاهش، ساز دهن یگاه و ب يونش، کمکاخند صورت

و دخترا رو با  دید یم یداشت آهنگ خارج یوقت شیزبازیه. شدن یرد م ابونیکه از خ یفشن يزدنش به دخترا دیو بعدش د. نشوند رو صورتم

. کرد یصدا م زمیشب عز يها مهیو ن اریپشت تلفن که کوه فیظر يصدا هی ه،یآخر نیبود و ا زونیو لوچش آو از لب آبزد و  یم دید ویما

:تکون دادم و گفتم يسر

 يجور نیاز اولم ا. بکنم شییو خودمو کشته و مرده و فدا ادیخوشم ب یحس زودگذر از کس هی اینگاه  هیکه بخوام با  ستمیبچه ن گهیمن د -

با  ستنیتو وجودش داره و همشونم خوب ن یکه هر آدم ییو اخالقا اتیخصوص يو با توجه به همه  نمیبب ویکیباز  يبا چشما دمیم حیترج. نبودم

کور و تو  يبا ارزش تر از اون عشقا یلیکه به نظرم خ. از ته قلبم قیدوست داشتن عم هی. و دوست داشته باشم یبه احساسم و عقلم کس هیتک

.هیالیخ هیخال

قلبمو . کرده تیبدنمم سرا ياعضا يبه همه . شه یدوست داشتن که فقط تو قلبم خالصه نم هی. یلیاز خ شتریب یلیخ دیدوست دارم و شا ارمیکوه

به . زنونم يقلبم و حسا يحال عاقلش دوست دارم با همه  نیمردونه و اخالق بچگونش و در ع يمن اون و با جاذبه ها. کنه و بدنم و داغ یتند م

. کنم شیتیخوش اومدنش خودم و ت يبرا ایحرف بزنم  یبچگونه و لوس ستین ازیخود خودم و ن. تونم کنار اون خودم باشن یکه م نیا رخاط

:کم فکر کردم و آروم گفتم هی

.زن بهم نگاه نکرده هیهست که تا حاال به چشم  نمیهم يالبته فکر کنم برا -

حرفم و دادم و  يرفتم سمت هال تو فکرم ادامه  یبرداشتم و همون جور که م وییچا ینیتم و سرفت از خنده و من برگش سهیدوباره ر آرام

:گفتم

.شبیالبته به جز د -
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 یبهم داده بود و ظرف غذا هم توجه اریکه کوه ییلباسا لونیبه نا یو خدا رو شکر کس مینگفت يزیچ اریتا آخر شب در مورد من و کوه گهید

.بدم حیاونا توض يرانکرد و من مجبور نشدم ب

 شهیانگار هم. تونه راحت باشه یم اریفکر کردم که چقدر دوست داشتن کوه نیو به ا دمیتو تختم دراز کش يکار زیتموم شد و بعد از تم شب

دم خودم کر یخودخواهم، چون حس م یلیزدم و با صداقت به خودم اعتراف کردم که خ یغلت. تو قلبم داشت ییجا هی شهیدوستش داشتم و هم

. مثل خودم بود یاون به طرز باور نکردن ار،یمن و کوه یو زندگ يفکر ياخالقا و شباهتا يبا توجه به همه . متفاوت تیجنس هی باو دوست دارم 

.خود خود من، منتها پسرش

****

حرفا باشه، اما از صبح که اومدم  نیتر از ا راحت یلیکردم خ یکه فکر م یمهمون. توپ یمهمون هیپنج شنبه و  هی دیو کار به ام یهفته خستگ هی

 یکاراشو م يهمه  ییمستقله و تنها یلیمعموال خ ده،یکارا از اون بع نیا. کنه یم وونمیداره کم کم د. زنه یساعت زنگ م کیهر  اریسر کار کوه

.هیاری دست ازمندین يازم کمک گرفته باشه، اما امروز بدجور يکار چیوقت تو ه چیه ادینم ادمی. کنه

:دمیکه زنگ زد ازش پرس يبار نیآخر

!باشه یهمه استرس به خاطر مهمون نیکنم ا یباور نم. رهیم شیخوب پ زینگران نباش همه چ ؟یچرا امروز انقدر مضطرب -

:و ناراحت گفت دیکش ينفس صدا دار یاز تو گوش کالفه

همه  نیبه خاطر هم. کنم میرو تنظ يقرارداد هیتا ساعت پنج بمونم شرکت تا  عمل انجام شده قرار گرفتم و مجبورم امروز هیتو . حق با توئه -

.تو هم دهیچیکارام پ ي

 یدست. قرار داد مهمه نیبهتر میتنظ يبه اندازه  شیبرگزار شدن مهمون یشناختمش که بدونم براش عال یانقدر م. زد یصداش عجز موج م تو

:و گفتم دمیکش ینفس. نگاه کردم زمیم يرو يو به انبوه پرونده ها دمیکش میشونیبه پ

.شهیکارم تموم م گهیساعت د کیکار کنم؟ من تا  یفقط بهم بگو چ. تونم کمکت کنم یمن م اریکوه -

.بود میو ن ازدهی کیساعت نگاه کردم نزد به

:با ذوق گفت اریکوه

!کنم؟کار  یمن تو رو نداشتم چ! یتو چقدر ماه نیآرش يوا ؟یتون یم یعنیواقعا؟  -

:لبخند نشست رو صورتم و تو دلم گفتم هی

.يشد یدوست دخترات م زونیآو -

؟يدار نیماش نمیبب. خوبه پس -

.آره -

.ستین یاگه زحمت یرو درست کن نایژله و ا دیبا ؟يریخونه رو بگ دیشرکت ازم کل يایتونم بهت آدرس بدم ب یپس م -

.ستین ینه مشکل -
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.برداشتم و از جام بلند شدم فمویرو جمع و جور کردم و ک زیرو م لیکم وسا هیتماس رو قطع کردم و . کردم ادداشتیرو گفت و  آدرس

:بهم کرد و گفت یبا تعجب نگاه دهیش

؟يریکجا م -

.برم خونه -

:اشاره کرد و گفت زمیم به

.لهیطدو روزم که تع. يبد لیشنبه تحو کیتا  دیچقدرن؟ با یدون یم ؟یکن یکار م یچ نایبا ا -

:و گفتم رونیکردم و نفسو فوت کردم ب زیبه م ینگاه دوباره

.دمیاداره انجامشون م امیدونم، شنبه م یم -

:با تعجب گفت دهیش

.گهیامروز بمون تمومشون کن د نیخب هم ؟یچ ياداره برا يایب يخوا یم لتویروز تعط -

:کردم و گفتم اخم

.برم دیچون کار دارم با -

"!مهم تره اریوهک": دلم گفتم تو

.نمتونیب یشب م -

زنگ  اریبه کوه. گرفتم و رفتم دم شرکت یمرخص موندهیدو ساعت باق يرفتم برا. بگه و تند ازش دور شدم يزینتونه چ گهیکردم که د یاخم هی

.نییپا ادیزدم که ب

 نیبا ا ییجا نیهمچ هیتو  اریکردم کوه یکر نمف چیه. شدم رهیبه ساختمون غول جلوم خ میآفتاب نکیع ي شهیاز پشت ش نیبه در ماش هیتک

. ستیگذره دروغم که ن یبهش خوش م گهیبچه م ستین يخودیاوف، ب". یران یشرکت بزرگ کشت هی. کار کنه تیو معروف یمکان تیموقع

".ارهیکه درم ییپوال نیحال کنه با ا يمجرد يجور نیبذار هم. کار یچ خواد یسر خر م گهید نهیهم

خواستم . نگاه کردم ومدیکه خوشحال به سمتم م اریگرفتم و به کوه نیام رو از ماش هیتک. صدام کرد جانیبا ه یکیمحل بودم که  یسحال برر در

ترق توروق  يبغلم کرد که حس کردم صدا نیلحظه همچ هیکرد و تو  یرو ط موندهیبردارم که با دو تا قدم بلند اون دو سه متر باق نکمویع

.بلند شده نیو پاهام چند سانت از زم دمیشن نامواستخو

:گرد از تعجب گفتم يچشما با

!؟یکن یکار م یچ اریکوه -

:گفت شهیآشنا م نیکردم پاهام داره با زم یجور که حس م همون

.یابراز احساسات و قدردان -

تو کوچه  امیپارك مجبور شدم ب ينکردن جا ادیچقدر خدا رو شکر کردم که به خاطر پ. عقب دیخودشو کش اریقرار گرفتم و کوه نیرو زم کامل

.شرکت پارك کنم و منتظر بمونم یبغل
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 ایشرکت  رهیکه م مشیدیم يگذر ابونیکه تو خ یوقت یبودمش، حت دهیند یوقت انقدر رسم چیه. کت و شلوار خوش دوختش نگاه کردم به

.ومدیبهش م یرسم پیچقدر ت. وقت کت تنش نبود چیه. گرده یبرم

.ممنون یلیخ. ازت تشکر کنم يدونم چجور ینمواقعا  -

.جدا بودن و جدا کرد و گرفت سمتم ي رهیدا هیکه تو  دیبا دو تا کل دیدسته کل هی نشیدر آورد و از ب دیدسته کل هی بشیتو ج از

.هیدر ورود يهم برا یکی نیا اطه،یح يبزرگه برا نیا دکمه،ی يدایکل نایا -

:دمیپرس رو ازش گرفتم و با تعجب دیکل

؟يبر یور و اون ور م نیبا خودت ا دتیتو دست کل تمیدکی دیتو کل -

:گفت طونیبهم زد و با لبخند ش یچشمک هی

!که زودتر از من خودش و برسونه خونه رو آماده شه يدیل هیالزم شد بدمش به  دیشا -

:آخرش که با خباثت محض آروم اضافه کرد ثیخب يتو چشماش و جمله  طنتیش برق

.مثل االن -

.شم سمتش زیبلند کنم و ت هیاز ثان يکردم و تو کسر یم یرو وارس دایبود و کل نییشد که نگاهمو همراه سرم که پا باعث

:عقب و فقط تونستم با حرص بگم دیبکوبونم تو سرش خودشو کش یکیکه  نیاز ا قبل

!تیترب ینکن ب یکیمنو با اون دوست دخترات  -

:خندش گفت نیشد و ب قهقهه اش بلند يصدا

!یمن یتو سوگل ،يتو از همشون بهتر -

:خطا کار گفت يپسر بچه  هیو به زور دهنشو جمع کنه و آروم مثل  ادیبهش رفتم که باعث شد از جذبه ام به خودش ب يزیت يغره  چشم

!يخب تو با اونا فرق دار -

:گفت طونیباز کرد و ش ششوین دوباره

!یتو گل من -

دروغ چرا، از حرفش . لبامو جمع کردم که حداقل نخندم تا پرروتر نشه. بهش چشم غره برم و با چشم دعواش کنم نیاز ا شتریستم بنتون گهید

.شهیو زد به ش نیاومد کنار ماش. شدم نیبرگشتم و سوار ماش عیسر. خوشمم اومد ییجورا هی

 یکس دنیبگه که چشمش خورد به سمت چپ و با د يزیچ هیو  نیخواست خم شه سمت ماش. و منتظر نگاش کردم نییپا دمیرو کش شهیش

:گفت يجد یلیو خ یو رسم ستادیصاف ا

حالتون خوبه؟. یاتیسالم عرض شد جناب ب -

:نگاه کرد و گفت اریلبخند به کوه هیبا . بود نگاه کردم يپنجاه و پنج ساله ا -پنجاه  رمردیکه پ یاتیبه جناب ب برگشتم

.ممنونم پسرم. جان رایسالم کوه کیعل -

:شد و گفت طونیش شیلحظه صورت جد هیو تو  نیخم شد سمت ماش ارمیخودش و کوه یِرفت س یاتیهم تکون دادن و ب يبرا يسر هی
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.امیکنم زودتر ب یم یسع. رمیخونه برات بگ امیبازم زنگ بزن، دارم م یهم که الزم داشت يزیهر چ. زنگ بزن یداشت يهر کار یسوگل جون -

.گفتم یخداحافظ هیتکون دادم و  يحالتاش سر رییاز تغ جیگ

.کارش کم جذبه نداره ها طیشر خودمون تو مح اریکوه نیا. خنده ریو زدم ز هیبه چ یچ دمیکه افتادم تازه فهم راه

.و سوگل خانم گفتنش خندم دو برابر شد یسوگل يادآوری با

برداشتم و رفتم خونه  لمویو موبا دیو کل دمیپوش یلباس راحت کلفت هیباسامو عوض کردم و و رفتم ل نگیگذاشتم تو پارک نویخونه و ماش دمیرس

.اریکوه ي

 قایدق. جا شروع کنم نیرفتم تو آشپزخونه بهتر بود از ا. رو بسابم نیکف زم ستمیحداقل مجبور ن. زد یبرق م شهیرو شکر خونش مثل هم خدا

نوشته  هی. امیکم فکر کنم و به خودم ب هیتا  دمیدور دور خودم چرخ هیگذاشتم رو اپن و  لمویو وسا کار کنم مانتو و شالم یچ دیدونستم با ینم

از  ستیل هیخودش  يبرا اریکوه. لبخند زدم اریاخت یب. رفتم جلو و کنجکاو نگاش کردم. بود ستیل هینظرمو جلب کرد مثل  خچالیدر  رو

خدا رو شکر که از اون . همشو بلد بودم يخب خدا رو شکر انگار. کرد رو نوشته بود یدرست م دیکه با ییزایداد و چ یانجام م دیکه با ییکارا

.چیژله بود و ساندو شمیکیو دو تا دسر که  یدو مدل ساالد و ماکارون. خواست بده به مهمونا یسخت نم سخت يغذاها

.رفت غذا بخورم ادمی یق شده بودم که حتکارم تمرکز کرده بودم و غر يانقدر رو. و مشغول شدم میدیکش قینفس عم هی

بهم بگه چون اصال حوصله و  قشویدق يکه جا اریزدم به کوه یزنگ م عیکنم سر دایتونستم پ یالزم داشتم و نم ای اوردمیکم م یوسطم هر چ نیا

کردم  ویس کیه کارام شمارش و عدد ب دنیسرعت بخش يبرا. کرده بود میرو گرفته بودم که عصب اریکوه يانقدر شماره . وقت گشتن و نداشتم

.کالش کنم عیتا دکمه بتونم سر دوتا با 

مامان غذا و ساالد  نایمامانم ا يکه رفته بودم خونه  شیچند ماه پ. سوخته بود تنگ شده بود میفون قشنگم که به خاطر شکم پرست يآ يبرا دلم

 ختهیسس ساالد ر دمیرفتم سراغش د یغذاها و وقت لونیگذاشته بودم تو نا مویباال گوش ومدیداشتم م یوقت. خونه ارمیداده بود که با خودم ب

.بخرم یچند وقت نتونسته بودم گوش نیا یمال غیکار کنم چون به خاطر مض يدکمه ا یمیقد یگوش نیحاال مجبور بودم با ا. و سوخته روش

کل . نا نداشتم گهید. دیتا پنج عصر طول کش يو دسر موز یو ماکارون یو ساالد ماکارون هیساالد الو ،يدرست کردن ژله، بندر. هالك بودم رسما

.رمیبگ یدوش درست و حساب هیبود که برم خونه و  نیلحظه ا نیا يتمام آرزوم تو. بودم دهیبه گند کش کلممیه

.و برگشتم سمت در آب و بستم و دستامو با دستمال خشک کردم ریش دیچرخ یکه تو در م يدیزنگ و متعاقبش کل يصدا دنیشن با

!هم هست ییچه کدبانو نیبب. میبه زحمت نبود یراض. کار کرده یخانوم خانما چ نیبه به بب -

 يرو يآشپزخونه گذاشت و اومد جلو و خوشحال تو ظرفا يورود يتو دستش بود که همشو همون جلو دیخر لونینا یکل. لبخند نگاش کردم با

نبوغ و استعداد  يبرق بزنه همه  دمیبا. زد یبرق م تیبا برداشتن در هر کدوم چشماش از رضا. ردو بو ک دیکه پر غذا بودن سرك کش زیم

.حفظ بشه اریکوه يتا آبرو ارمیتو ظاهر ساده و آسون رو خوب درب يغذاها نیبه کار گرفته بودم که ا مویآشپز

:قدم به قدم به سمتم اومد و آروم گفت. نگام کرد نگاه مهربون و قدرشناس هیظرف رو که گذاشت سرشو بلند کرد و با  نیآخر در

من چطور ازت تشکر کنم؟ ن،یآرش -

زده  جانیکه کارمو خوب انجام دادم ه نیاز ا ییجورا هی. کار بزرگ انجام داده ام هیبود که  نیمثل ا. از خودم داشتم يفوق العاده ا تیرضا حس
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 به باال زهیر زهیر اریشدن کوه کیچشم دوختم و سرم و نگاهم همراه با جلو اومدن و نزد اریکوه يبا لبخند خوشحال به چشما. و خوشحال بودم

.رمیمجبور شدم صورتمو کامل رو به باال بگ کینزد يتو اون فاصله  دنشید يکه برا يجور. به عقب شد لیمتما یرفت و کم

گذاشته  نتیکاب يدستمو رو هیت دور کمرم و منو که تا اون موقع و نرم دستاشو انداخ ستادیام ا نهیبه س نهیبرداشت و س گهید کیقدم کوچ هی

نگاه پر  ریاز تأث دیشا! بود بیعج نیآروم، و ا یلیآروم بودم، خ. فشار ازش جدا کرد و به خودش چسبوند هیداده بودم با  هیبودم و بهش تک

.بود اریو مهربون کوه امشآر

:نگاهش و رو صورتم چرخوند و گفت. شده بود بهش نگاه کردم یکی اریضربان کوه تمیکه با ر ینفسا و ضربان با

.ینیتو بهتر -

بوسش  یوقت. خم شد رو صورتم و چشمام رفت سمت لباش. تر و براق تر شد رهیچشماش ت. تر شد کیصورتش نزد. تر شد قیعم لبخندم

 میشونیلباشو از پ. بدنم گرم شد يهمه . دمیامش کشاز سر آر قینفس عم هیچشمام بسته شد و  میشونینشست رو پ یو طوالن قیو عم فیظر

.دستشو تنگ تر کرد يبود و حلقه  دهیکه قبال بوس ییچسبوند به جا شویشونیپ. چشمام آروم باز شد. جدا کرد

 يکونااش برام مثل ت نهیکه حرکت نرم س نیا بیکردم و عج یاش رو حس م نهیرفتن س نییباال پا. بازوهاش قفل شدم نیکردم ب یم حس

.گهواره آرامش دهنده بود

هام و پر عطر  هیو ر دمیکش قینفس عم هی. ببره نیاز ب مویخستگ يجور همه  نیلحظه ا نیتونست تو ا یبود که م يو تنها تشکر نیبهتر نیا

.کم خودمو به عقب هل دادم هیدستامو بلند کردم و گذاشتم رو بازوش و . تنش کردم

:کاوشگرش گفتم يتوجه به چشما یب. از انجام کارش یتینارضا دیشا. گشت یم يزیچ هیبه چشمام دنبال  رهیخ .و ازم جدا شد دیفهم منظورمو

 امیتونم ب ینم دمیهم که م ییغذا يبو نیبا ا. نکردم يکار چیخودم ه يمن هنوز برا. بوسه یدست خودتو م شیخونه بق یحاال که برگشت -

کارا رو  ي هیتا اون موقع بق. زیرو م مینیتو ظرف و بچ میزیکمکت که غذاها رو بر امیاضر شم بعد مو ح رمیبرم خونه و دوش بگ دیبا. یمهمون

.بده نجامخودت ا

.نیکدبانو دستور بفرما یچشم، هر چ -

 یخداحافظ هیو رفتم سمت مانتو و شالم و برشون داشتم و با  دمیاز اون نگاه آروم توش نبود خند ياثر گهیکه د طونشیو به صورت ش برگشتم

کار مونده بود و  یهنوز کل. چرت بزنم اما اصال وقت نبود هیدوش گرفتن و حاضر شدن  يخواست به جا یچقدر دلم م. رونیاز خونه زدم ب عیسر

دو ساعت تونستم در عرض  یم دیکار داشتم، شا یامشب کل ياما منم برا. انجام بده ییبتونه همه رو تنها اریمطمئن نبودم که کوه ادیراستش ز

.کارامو بکنم و به موقع برسم و بهش کمک کنم يهمه 

دو  يموها نیخواستم از دست ا یمدت ها بود که م. چروك شد افمیبه خودم افتاد ق نهیچشمم که تو آ. رمیبرداشتم که برم دوش بگ حولمو

دست به کار شدم  یآن میتصم هیتو . بودم دهیخر یابرنگ شر هی دیقبل ع ادمهی. رنگ خالص شم، اما هنوز که هنوزه نتونسته بودم بهشون برسم

درست کردن ناخنمو الك زدن و انتخاب . دادم یرو انجام م موندهیباق يگشتم و کارا یکاله به سر تو خونه م. موهامو رنگ کردم عیسر یلیو خ

.لباس

کمربند  هیطرحش  يداشت و همه  یدم که دامن تنگقرمز ساتن کوتاه انتخاب کر يلباس دکلته  هی نشونیکردم و از ب یکمدمو وارس يلباسا
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.ومدیرنگ قرمزش به موهام و پوستم م. شد یم ونیپاپ نشیس ریبود که رو پهلو و ز یمشک

گرفتم تا  یدوش حساب هی عیتو حمام و سر دمیاز رنگ گرفتنشون مطمئن شدم چپ یبه موهام کردم و وقت ینگاه هیانداختم رو تخت و  لباسو

 هیکردم تا موهام  یو م شمیبهتر بود اول آرا. سرم جمع کردم يو باال دمیچیآب چکونمو با حوله پ يموها. رونیاومدم ب چیحوله پ. ادیبدنم حال ب

.کم بشه شیسیکم خ

لباس  نیبا ا. لنزامو بذارم چشمم ییکه برم تو دستشو رونیاز اتاق اومدم ب. انجام دادم شمویکل آرا قهیو در عرض ده دق میسراغ جعبه سا رفتم

خوب شده  یلیخ. چند بار پلک زدم. گذاشتم تو چشمام اطیلنزامو از تو جعبش درآوردم و با احت. شد یقشنگ م يلنز خاکستر هیمو  نیقرمز و ا

.بود

که کل  یگداشتم و آهن یقدم بر م زهیر زهیر. شده بود کیهوا تار. رونیاومدم ب ییآهنگ شاد زمزمه کردم و از دستشو هیلبم  ریز سرخوش

.خوندم یروز تو ذهنم بود و پرحس م

خلوت ییتنها هی-

مکتین هی بونیسا هی

تنها يخوام تنها یم

دور از جماعت باشم

خوش بو و تازه هوا

آرامش تن من  به

ازهیغرق ن حاال

 دنیرس ییتنها به

دنیاز تن کش نفس

چاره سازه نیا برام

خلوت ییتنها هی

 مکتین هی بونیسا هی

تنها يم تنهاخوا یم

دور از جماعت باشم

 دنیدستم که بهش خورد و زدمش با د. برق گشتم دیدنبال کل نیهم يو برا نمینتونستم جلومو بب گهید یکیو به خاطر تار دمیوسط حال رس به

 هیو  ستادیاز ترس قلبم ا کرد یو زل زل خونه رو نگاه م شهیبود و دستا و صورتشو چسبونده بود به ش ستادهیتراس ا ي شهیکه پشت ش اریکوه

.قدم عقب رفتم و دستمو گذاشتم رو قلبم هیو  دمیکش تاهکو غیج

چشم غره بهش  هی. گرفت و با دست چند ضربه بهش زد شهیاش رو از ش هیشرمنده و هول تک دیمنو د يزهره ترك شده  ي افهیکه ق اریکوه

:رفتم و رفتم در رو باز کردم و گفتم
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.خورد اون همه غذا درست کردم یبه هم م تیمردن به درك، مهمون. رمیبود بم کینزد ؟یکن یمکار  یجا چ نیتو ا -

:و مظلوم گفت شرمنده

.نه ایحالت خوبه  نمیاومدم بب. نگران شدم يجواب نداد لتیزنگ زدم به موبا یهر چ یول د،یبخش -

:و گفتم دمیکش میشونیبه پ یدست هی

؟یکارم داشت. یآره خوبم، مرس -

:مظلوم تر گفت اریوهک

... یتون یها هم حاضر نکردم م چیشرمنده من هنوز دوشم نگرفتم و ساندو یزحمتت دادم، ول یدونم امروز به قدر کاف یم -

:وسط حرفش و گفتم دمیپر

.کمکت امیم شمیحاضر م گهیربع د هیباشه تو برو من تا  -

لبخند  هیبهم انداخت و با  یینگاه سر تا پا هیسمتم و  دیچرخ ستاد،یا. شد مونیا پشبرگشت که بره، ام. زد و قدر شناس تشکر کرد يلبخند هی

:گفت طونیش

.لباست معرکه س -

:زدم و پر ذوق گفتم يکه خوشش اومده لبخند نیاز ا خوشحال

.یمرس -

.شحرف از رو تراس ها رد شد و رفت تو خون یتر و برگشت و ب قیلبخندش عم. گرد و پر خنده شد چشماش

اومد که  ادمیگرد  يبا چشما. رو سرم يشد به حوله  دهیدستمو بلند کردم تا به موهام بکشم که دستم کش. تو خونه و رفتم سمت اتاقم برگشتم

 یغیج هیبا بغض و حرص . بودم دورم دهیچیکه پ یکوتاه يوحشت زدم خورد به حوله  يآوردم و چشما نییسرمو پا. دمیمن هنوز لباس نپوش

"!تو رو خدا منو مسخره کرده نیبب. بگم خدا کوفتت بده اریکوه یلها" .دمیکش

لحظه از ذهنم گذشت  هی. به خودم کردم گهینگاه د هی. کنه یصحنه ها رو هم شکار م نیمردم ا يپشت تراس خونه  ادیم یدزدک یوقت معلومه

باشه؟ دهیند اریکه چند درصد از بدنم مونده که کوه

. دورم ختمیموهامو باز و با سشوار خشکشون کردم و صاف ر يحوله . و زحمتام فکر کردم یکردم و به شب و مهمون رونیبفکرا رو از ذهنم  نیا

مات بود و جلوه . به لبم دمیو چند بار مال میشیرژ قرمز آت. شد یم کیساده و ش ییجورا هی ختیر یپشتم م یوقت. ته موهامو فر دادم سیبا بابل

. بلندمو گوشم انداختم يگوشواره ها. خودم از خودم خوشم اومده بود. داشت یشدم تناسب قشنگ اهیس يو با چشما کرد یم شتریلبامو ب ي

.پوشوندن یو م شیادیلختم قسمت ز يرو شونه ها ومدنیگوشواره رو موهام م یوقت

.به قد ولیا. دمیبلندمو درآوردم و پوش یمشک يکه تموم شد از تو کمد کفشا کارم

 يخواستم جوراب بپوشم تا خونه  یچون نم دمیپوش مویبلند مشک يمانتو. از خودم مطمئن شدم یبه خودم انداختم و وقت نهیتو آ گهینگاه د هی

.نبود شتریدو قدم که ب ارمیکوه

.رونینه زدم بانداختم توش و از خو دمویو کل لیو رژ قرمزم و موبا نهیآ هیبرداشتم و  کمویکوچ فیک. هم انداختم رو سرم یشال مشک هی
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.بود دهیطول کش قهیدق ستیربع، اما ب هیگفتم  اریکه به کوه نیا با

. بلند صداش کردم. سشوار کل خونه رو برداشته بود يصدا. انداختم و رفتم تو خونه دیکه زنگ خونشو بزنم کل نیا بدون

.امیاالن م -

مبل بزرگه هم  یحت. طرف بودن هیمبل ها هر کدوم . خونه چشمام گرد شد ندیبا د. گذاشتمشون رو اپن شهیو شالمو درآوردم و مثل هم مانتو

کار کرده؟ یخونه چ نیپسر با ا نیا. وسط خونه بود

:نگاش کردم و پرحرص گفتم یظیبا اخم غل. رونیاز تو اتاق اومد ب اریکردم که کوه یگرد شده به خونه نگاه م يبا چشما داشتم

؟يجا رو ترکوند نیا -

کرد و هر لحظه رنگ  یحرکت زل زل به من نگاه م یدستش رو کروات نصفه بستش مونده بود و ب. تو جواب من خشکش زده بود اریکوه اما

سرش . کرد یخشکش زده، چون در کل اصال به من نگاه نم يجور نیفوق العادم ا ییبایدرصد فکر کنم از ز هیعمرا . شد یصورتش عوض م

.کرد یمنگاه  کفبه  شتریبود و ب نییپا

ها دستاشو جلو گرفته بود  يکه مثل سکته ا اریگرد به کوه يبا چشما. تو جام خشک شدم غشیج يقدم برداشتم سمتش که با صدا هی یعصبان

.نگاه کردم

:زده گفتم بهت

چته تو؟ -

!سایهمون جا وا! ایتکون نخور -

چرا؟ -

.برو یبعد هر جا خواست اریاول کفشاتو درب -

:دمیکش غیج ابیتعجب تقر با

؟یچـــ -

:گفت يشتریبار با آرامش ب نیآورد و ا نییکرد و دستاشو پا یاخم هی

.يدیکه کش هیفقط به خاطر زحمتائ يراه بر یتون یو هنوز م يجام که با کفش اومد نیتا هم. تو خونه ایب اریجان کفشاتو درب نیآرش -

بود؟ یمنظورش چ. انداختم شیرو فرش يو صندلها اریاه به کوهنگ هی. قشنگم کردم ينگاه بهت زده به پاهام و کفشا هی

بپوشم؟ یپس چ ارمیرو درب نایاگه ا -

:اشاره به کل خونه کرد و گفت هیبه کمر  دست

 دیتو همون دم در با ادیخواد ب یهم م یهر ک. اجازه نداره با کفش واردش بشه ياحد چیچون ه زه؟یخونه چرا انقدر تم نیا يفکر کرد -

.ارهیشاشو دربکف

:گفتم مستأصل

.هیاما مهمون -
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:اخم گفت با

!کفش یهم باشه کفش ب یعروس -

.کفش بموم یمن عمرا ب. داشت یفکم سفت شد چه معن. شد ظیغل اخمام

:گفتم يجد یلیخ

.ارمیدرنم -

:لبخند مهربون زد و گفت هینگاه بهم کرد و  هی

.کار دارم یکل. نکن تمیاذ. اریکفشاتو درب زمیجان عز نیآرش -

:تر گفتم يجد

.ارمیدرنم -

:با همون ژست گفت دوباره

.ارمیقربون شکلت مجبورم نکن خودم درشون ب -

.رسوند یکفشام بود که سرمو به سقف م نیقرم هم يهمه . رفته باشم یبدون کفش مهمون ومدینم ادمی. دو ساله لج کرده بودم يبچه ها مثل

:و گفتم نیلج پام کوبوندم رو زم با

.لیحسود بخ. یرو محروم کن هیبق يخوا یم يندار اجیخودت با اون قد چنارت به کفش احت. يریقرمو بگ يخوا یتو م. ارمیدرنم -

:با التماس گفت. ستادیدستاشو جلو آورد که گفتم قلبش ا نیهمچ اریکوه

.نیآفر ،یانمخ اریدرشون ب. رو فرشا يدیخاکه پاش یهر چ نیدلم پاهات نکوب رو زم زیعز -

با چشماش . خورم سرشو بلند کرد و نگام کرد یتکون نم دید یوقت. حرف فقط نگاش کردم یب. زد یدو ساله حرف م يبچه  هیداشت با  انگار

.قدم رفتم عقب هیقدم اومد سمتم من  هی. ارمینم یعنیمنم ابرو انداختم باال که . ارمیاشاره کرد درشون ب

:و گفت زد یلبخند عصب هی اریکوه

.تو خودتو به زحمت ننداز. ارمیبذار خودم درشون م زمیتکون نخور عز -

.نیبب یکن یاگه باور نم. زهیتهشون تم نایمحاله، ا -

:با حرص گفت. و چشماشو بست ستادیدستشو گرفت به قلبش و ا. پامو بلند کردم و نشونش دادم کف

.میبه خونه زندگ يبکن اون المصبا رو، گند زد -

.نیبود، هم یکوچولو خاک هیتعجب پامو گرفتم سمت خودم فقط  با

.بشورمشون بعد بپوشم يخوا یخب م -

.یخونه هم بپوش نیو تو ا يدیپوش رونیکه ب یمحاله بذارم کفش. فنیبازم کث! کنه؟ یم یچه فرق -

:گفتم پرحرص

!بکن يکار هیخودت  یتون یم. ارمیمن محاله درشون ب -
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:گفت يجدنگام کرد و  پراخم

.یباشه، خودت خواست -

زد که از جام تکون  یپرحرص فقط داد م ارمیکوه. که در برم دمیو دو دمیکش یغیج هی. هینه واقعا موضوع جد دمیبرداشت که فهم زیخ نیهمچ

.نخورم

دادم، اما  یکه جا خال رتمیبود بگ کیچند بار نزد. تونستم از پشت مبل ها رد بشم و از دستش در برم یبود و من م دهیرو شکر که خونه ترک خدا

که خودش و من  دمیکش نیبشم مچ دستمو گرفت و همچ میوسط هال ج يدستش در رفتم و خواستم از کنار مبل بزرگه  ریلحظه که از ز هیتو 

.هاش شکستکفش دنده  هیسر  یچیشدم بهش که گفتم ه دهیکوب نیهمچ. اول خودش بعدم من افتادم روش. رو مبل میشد پرتهر دو 

.پاش قفلم کرد هینه که تند دستاش انداخت دور کمرم و با  ایزنده س  نمیبلند شم بب عیسر خواستم

:لبخند پهن گفت هی با

نه؟ ياریکفشتو درنم گه؟ید یکن یم يکه با قلب من باز. آوردم رتیکجا کجا؟ تازه گ -

.اش نهیدر برم که سفت تر گرفتتم و چسبوندم به س دستاش ریخواستم با تکون دادن خودم از ز. افتاده بودم بد ریگ

:گفت سرخوش

.يذارم بر ینم ارمیو تا کفشتو درن یخالص ش یتون یتقال نکن، تا من نخوام نم خودیب -

ادم بلکم به التماس افت نمیهم يمهم بودن برام، برا یلیمجابش کرد و کفشامم خ يحرفاست که بشه با زور و لج باز نیتر از ا يجد یلیخ دمید

.افاقه کنه

.گهیباشه د. دوستشون دارم. نه تو رو خدا کفشام باشه -

آزادشو باال آورد و تو همون حالت انداخت پشت  يپا يمجبور. رمیدونست تا ولم کنه در م یدستاش که دور من بند بود و م. کو گوش شنوا اما

هم بکنه، اما  ویکیکردم با تکون خوردن نذارم اون  یمن رفت هوا و سع غیاولو که درآورد ج يلنگه . درشون آورد یکی یکیکفشم و با فشار 

آخ پرخندش  ياش که صدا نهیرو س دمیبکنم، از حرص با کله کوب يتونم کار ینم گهید دمیلنگه رو هم به زور از پام درآورد و فهم نیدوم یوقت

.ترم کرد یعصبان

:گفت طونیو سرخوش و ش قیلبخند عم هیبا . خشم نگاش کردم پر

؟یکن یداغونش م يجور نیا ستیاون سر خوشگلت ن فیح -

و رو  دیچشماش رو صورتم چرخ. اون ي نهیدرد گرفته بود تا س شتریضربه سرم ب هیچون با همون  رم،یرو هم فشار دادم که گازش نگ دندونامو

:ابروهاش رفت باال و سرخوش گفت. موهام ثابت شد

ل خانم؟سوگ یخوشگل کن يوقت کرد یک -

توجه  یحرفا بود و ب نیاما پرروتر از ا. میو بدونه چقدر عصبان ادیحساب کار دستش ب دیشدم که شا رهیپرغضب بهش خ يشده  زیر يچشما ای

:دستشو از کمرم گرفت و آورد باال که موهامو لمس کنه که تند، با حرص گفتم. کرد یم یبه من موشکافانه موهامو وارس

.ولم کن -
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:لبخند زد و مهربون گفت هی ییدلجو يبرا. شده بود میدلخور يکامال متوجه . آورد نییمن دستاشو پاحرف  با

.حرفا رو نداره نیکفش که ارزش ا هی. خودت خراب نکن يرو برا یمهمون. يدیچقدر زحمت کش نیبب. گهیحاال اخم نکن د -

کمرت باشن؟همه تا  ادیبپوشمش؟ خوشت م يذار یاگه ارزش نداره پس چرا نم -

:گشادتر و دستاش شل تر شد و آروم گفت لبخندش

.یشیکفشات م الیخ یب یاگه قول بدم بغلت کنم تا هم قدم بش -

شدم و دستمو مشت کردم و محکم  زیخ میتو صداش نبود پرحرص ن یشوخ يرگه  چیکه ه نیکنه با وجود ا یکه داره مسخرم م نیفکر ا با

:توجه بهش از روش بلند شدم و نشستم و گفتم یب. راه با خندش بلند شدآخش، هم يصدا. تو شکمش دمیکوب

.الزم نکرده -

.ارهیکه انگار سرحال ترش م يجور ره،یگ یخندش م شتریب رهیمن دردش بگ يکه با کتکا نیا يبه جا دمید یم یخوردم وقت یحرص م انقدر

...که بفهمم با لباش لبامو قفل کرد و  نیغلش و قبل از اتو ب دمیکه دوباره مچ دستمو گرفت و کش ستمیصاف شم با خواستم

حالشو  گهیمشت د هینه خودمو بکشم عقب و با . بکنم يکار چیتونستم ه یتو جام خشک شده بودم و نم بیاحساس عج هیگرد و  يچشما با

بدن مور مور شده از  هیبا  ریو غافلگ جیم گفقط مونده بود. پرولعش رو بدم يبوسه  نیکه حداقل باهاش همراه شم و جواب ا نینه ا رم،یبگ

دونم  ینم. ومدیداشت بند م یژنیکه از کم اکس یکرد و نفس یم قیبهم تزر یکه داشت کم کم خوش یحس هیرو کمرم و  دونشگر يتماس دستا

.هست یچ ژنیبعد چقدر لبامو ول کرد و تونستم دوباره بفهمم اکس

:زد گفت یکه نفس نفس م یحال در

.يزیسر و شکل و مو و لباس قر و غمزه نر نیو با ا يایمن راه ن يبا کفش تو خونه  گهیبود که د هتیتنب نیا -

امشب  اریسوال که چرا کوه هیشد و  یکه تند تند باز و بسته م یبود و پلک جینگاه گ هیحرفا و اتفاقات  نیا يعکس العمل من در برابر همه  تمام

بش و چشماش جا خشک کرده؟لبخند و نگاه مهربونش رو ل نیا

:و گفت دیبه صورتم و دور لبم کش یدست هیبا همون لبخند  اریکوه

.ها هم موندن هنوز چیساندو ،یدوباره رژ بزن دیبا گه،یپاشو د -

تم پشتمو آروم از موهامو از رو شونه ام با دست انداخ. اش بلند شدم و نشستم نهیاز رو س نهیو به خودم اومدم و با طمان دمیکش قینفس عم هی

.لبخند نگاش کردم و دستمو دراز کردم سمتش هیبرگشتم و با . جام بلند شدم

و  ختمیحرکت تمام زورم و تو مشتم ر هیشد دستم و مشت کردم و با  کمیدستش که نزد. رهیزد و دستشو بلند کرد که دستمو بگ زیلبخند ر هی

:محکم کوبوندم تو شکمش و با حرص گفتم

!مرض! شعور یب ،یِکارا نکن وسواس نیاز ا ین هماهنگبدو گهید -

.رهیقهقهه زدنش رو بگ يجلو ایدونست ناله کنه  یدلشو گرفته بود و نم اریکوه

:و موهامو از رو صورتم زدم عقب و گفتم دمیکش قینفس عم هیو  ستادمیصاف ا. سبک شدم شیآخ. کرده بودم یام رو خال عقده

.و جمع کنبازار شام نیپاشو ا گهید -
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سرخوش  یلیانگار خ یاز جاش بلند شد و شروع کرد به جا به جا کردن مبل ها، ول ارمیکوه. رو درست کنم چایسمت آشپزخونه که ساندو رفتم

.خوند یلب آواز م ریبود چون ز

!ه؟یچ قشیپس تشو نهیا هشیموندم اگه تنب. کرد یهم م یهاتیپررو چه تنب بچه

مبل ها  ياالن خونه رو کرده بود مسجد و همه . بود ختهیچرا اولش خونه رو اون جور بهم ر دمیهال نگاه کردم فهمبه  یکه تموم شد وقت کارش

.بشه و جا باز بشه یبود که وسط خال دهیرو دور تا دور سالن چ

 سیسوس هیبرداشتم و  چنگال هی. دلم ضعف رفت سایسوس دنیدر ظرف رو که برداشتم با د. کنم چشونیها که ساندو يسراغ بندر رفتم

بدتر ضعف  يجور نیا دمید. خوردم يبندر گهیچنگال د هیشور و دو تا گوجه و  اریخ هیکاهو گذاشتم  هیکردم  ینون خال هی. گذاشتم تو دهنم

 نیا دنیو حاال هم با دآخرش بود  يرفته بود و نفسا لیتحل میانرژ. کله کار کرده بودم هینخورده بودم و  یچیناهار تا حاال ه روزیکنم، از د یم

.رفت یم یاهیچشمام س ونیخط در م هیاز زور ضعف . رفت یمالش م يهمه غذا دلم بدجور

گاز زدم و رفتم سراغ درست  هی. اولو گرفتم که خودم بخورم چیساندو. که بتونم به کارم ادامه بدم ختمیر یشکمم م نیتو ا يزیچ هیبود  بهتر

شد و من هنوز دو تا گاز  یداشت تموم م ایبندر بایتقر. زدم یخودم م چیگاز به ساندو هیکردم  یدرست م که یچیساندو هیهر . شیکردن دوم

بود لقمه  کینزد اریکوه يزدم و اومدم لقممو بجوم که با صدا چمیبه ساندو گهیگاز د هی. شد یماشاال وقت نم. نخورده بودم چمیاز ساندو شتریب

.رمیبپره تو گلوم بم

؟يخور یم تنها تنها -

:چشم غره بهش رفتم و با دهن پر نامفهوم گفتم هی. ستادیکنارم ا اومد

.نخوردم از صبح یچیبابا گشنمه ه. تو منو بکش -

:و مظلوم گفت نتیداد به کاب هیتک دستاشو

.خوشمزه نبود نیشکالتش همچ ياونم برخالف بو. نخوردم يزیرژ تو چ ریمنم گشنمه منم غ -

بود و هنوز باال  چیدستمو که توش ساندو. زد بازم دلم براش سوخت یموج م طنتیکه ته چشماش ش نیفتم، اما راستش با اچشم غره بهش ر هی

:نگهش داشته بودم بهش نشون دادم و نامفهوم گفتم

؟يخور یم نایاز ا -

گرسنه که هالك نشه بمونه رو دستم، اما تا  ي بچه نیپرمالت گشتم که بدم به ا چیساندو هیآوردم و دنبال  نییسرمو پا. سرشو تکون داد تند

.خورده یتکون اساس هیو انتخاب کنم حس کردم دستم  چیمن ساندو

ته نون  هیفقط  چمیساندو ي موندهیاز دو سوم باق. شدم رهیتموم شدم که تو دستم مونده بود خ چیبلند کردم و با تعجب به ته نون ساندو سرمو

. ..چیمونده بود و ه

تو  دیپر یداد لقمه م یکم تمرکزشو از دست م هیو  شهیکه برداشته پر پره و به زور بسته م يگنده ا ياز لقمه  اریدهن کوه دمید برگشتم

و  کهیباگت ها ابعادشون کوچ نیلقمه ام غصه بخورم فقط خدا رو شکر کردم که ا يکه برا نیا يصحنه به جا نیا دنیبا د! شد یحلقش و خفه م

.مدل خوردنش نیقطعا مرده بود با ا اریوگرنه اگه گنده بودن کوه ه،یمعمول يچهارم باگتا کیاش  هدرست هی
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درست  چیساندو هی. و گوجه و کاهو و سسم روش ارشوریو خ ریپن هیژامبون و  هی. نونا و رفتم سراغ ژامبونا رینون رو انداختم تو خم ي موندهیباق

.گاز زدم هیورقه ا ریاز پن کممیژامبون تو دهنم گذاشتم،  هیکردم 

.با دهن پر اومد کنارم و مشغول کمک کردن شد اریکوه

نخورده تند کله اش رو آورد جلو و چون قدش بلند بود از  اریکوه نیبلند کردم و سرمو گرفتم باال که درسته بندازمش تو دهنم که ا ژامبونمو

ولش کردم و  عیسر رهیکه دستمو گاز بگ نید و گاز زد بهش که از ترس ادهنشو آور نیحرکت همچ هیتند با . باال رو ژامبونه احاطه داشت

شده بود  دهیزبونمم کش یحاضرم قسم بخورم حت. اریشد رفت تو دهن کوه دهیرفت تو حلق من از وسط حلقم رو هوا قاپ یکه داشت م یژامبون

.به ژامبون

:دو رگه شده بود گفتم یکه از حرص و گشنگ ییصدا با. کردم صورتم داغ کرده یحس م تیاز زور عصبان. نگاش کردم زیت

.رونیب یکش یچرا از تو حلق من م. گهیهمه هست، بخور د نیجا ا نیخب ا ار؟یکوه ياریدرم يچرا نخورده باز -

.زور ضعف بغض کردم از

. کله کار کردم هیجام که  نیبود سرم ا تهخیپرونده ر یاز صبح سر پام تو اداره کل. رهیم یاهیچشمام س ره،یبه خدا گشنمه، دلم داره ضعف م -

.نکن تیجونم تموم شده، جون مادرت اذ

چشمامو . نتیکنار کاب نیرو زم نمیرو شکمم و زانوهام خم بشه و بش رمیباعث شد دستمو بگ دیچیکه تو شکمم پ يدرد. نتونستم ادامه بدم گهید

.دادم تا تموم بشه یرو هم فشار م یاز زور درد و گشنگ

.کرده بود دشیبود که تشد ممیجسم تیروزم، بلکه به خاطر وضع هی یهمه بغض و ضعف و حساس شدن نه فقط به خاطر گشنگ نیا

 یاز اون بدتر، از ضعف و گرسنگ. بودم ستادهیدردم و فراموش کرده بودم و از ظهر سر پا ا اریدرد، اما به خاطر کوه یو کل يودیاول پر روز

بود چرا  یاگه شوخ. کرد یم جمیگ یکنم و حساب رشونیتعب یبذارمشون و به چ یدونستم رو چه حساب یبود که نم اریامروز کوه يتر کارا عیفج

گه؟  ینم یچیچرا ه هیداره؟ اگه جد یبرنمدست 

 يعفم و فکراکردم دردم و احساس ض یم یوجودم سع يهمه درد و ضعف و اعصاب متزلزل و شلوغ سر پا بودم و االن که با همه  نیزور با ا به

 یتحمل منو محک م يگرفته بود و آستانه  شیشوخ اریببرم کوه نیو از ب میگشنگ يسر پا موندن تا حدود يو برا رمیبگ دهیجور واجور رو ناد

.زد

ار از زور درد چشمامو رو هم فش. رفت یترك خورده بود که با هر ضربه احتمال شکستش م ي شهیش کیکارش درست مثل ضربه زدن به  نیا

.دمیشن کمیرو از نزد اریآروم و نگران کوه يصدا. دادم

ازت کار  يادیشرمنده فکر کنم ز. دهیشده؟ رنگت پر یچ. نداشتم يباور کن منظور. کردم یبابا شوخ ؟يشد ی؟ چ یخوب نیآرش ن؟یآرش -

.دمیکش

.بستم جمع شد ياشک تو چشما و دمیبا بغض لبمو به دهن کش. امیمهمون برنم هیو از پس  فمیخواستم فکر کنه ضع ینم

. ومدمیاز پس کارامم برم. نبودم فیمن ضع. دستشو جلو آورد و بازومو گرفت که کمکم کنه، دستشو پس زدم اریکوه

.باعث شده بود زانوهام بلرزه جهیفشار آوردم تا بلند شم، اما ضعف و سرگ نیبه زم گمیرو گرفتم و با دست د نتیکاب
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.بذار کمکت کنم نیآرش -

:گفتم زیاخم ر هی با

!نه -

 ایکه بتونم رومو برگردونم  نیرو گونه ام و قبل از ا ختیچشمم ر يباشم اما ناخواسته اشک جمع شده از گوشه  يکردم قو یم یکه سع نیا با

.دشید اریپاکشون کنم کوه

:ت گفتاشکام با به دنیو با د دیو با خشونت چونه ام رو گرفت و صورتمو به سمت خودش کش تند

کردم؟ تتیانقدر اذ یعنی ن،یآرش -

 افهیق دنیبودن رو کنار گذاشتم، چون د يو قو تیخانم گهید. بشه شتریداشت که باعث شد اشکم ب يادیز یشرمندگ هیبود،  يجور هی صداش

.کرد یم تمیاذ یلیخ اریکوه مونیشرمنده و پش ي

:گفتم هیبا بغض و اشک و گر. گرد اریکوهناراحت  يبلند شد و چشما هیثان هیام در عرض  هیگر يصدا

حتما تو  دیبا دمیکش یمهمون نیا يکه برا یهمه زحمت نیاالنه که غش کنم و بعد ا. رهیدلم داره ضعف م. به تو کار داره؟ من فقط گشنمه یک -

.باشم و بهمم خوش بگذره یمهمون

لبخند مهربون رو  هیکه  دمیرو د اریکه به زور باز مونده بودن کوه یاشک يچشما نیاز ب. هق هقم انقدر بلند شد که نتونستم ادامه بدم گهید

 يرفت برا یو دلم غنج م دمید یو گرسنه رو م سیخ يبچه گربه  هینداخت که خودم  یم یوقت ادیکرد که منو  ینگام م يجور هی. لبش نشست

.و کردن مظلومشیم ویم

:تا آرومم کنه گفت دیکش یهام و بغلم کرد و همون جور که دست تو موهام مشد و دستاشو انداخت دور شونه  کیقدم بهم نزد هی

 یحاالم نم. رو ندارم یتحمل گرسنگ گهیچون منم د م؛یبخور يزیچ هی مینیتا بش لیاالنم کار تعط ،ياز دست بد تویمهمون ستیقرار ن زمیعز -

!بشه اهیرژت که خراب شد، نذار چشماتم س. یکن هیگر يجور نیخواد ا

و  یاهیضد آب بود و س لمیوسا ياومد که همه  ادمی هیاز ثان ياما تو کسر ستاد،یقلبم ا شمیلحظه از تصور خراب شدن آرا هیلحظه فقط  هی يبرا

.شد بمیهم نص يشتریب زیچ دیکنم تا شا هیبغل گرم گر نیغذا و ا يتونم برا یو من هنوزم م ستیدر کار ن یخراب

و با چند تا  دیمقدار کش هی ییکرد و نشوندم و از هر غذا تمیهدا زیبوسه رو موهام زد و با دست به سمت م هی اریکوه. درست حدس زدم و

:با لبخند نگام کرد و گفت. و خودشم نشست زیگذاشت رو م چیساندو

!پس حمله. میرو دار یقیاستحقاق تشو میدیزحمت کش یلیچون ما خ گهیخب د -

ربع انقدر  هیبعد . هیقاشقمو برداشتم و زدم تو الو. برداشت و با چشم و سر به من اشاره کرد که بخورم چیساندو هی عیگفت و خودش سر نویا

.امیبه نظر ب شونهیاول حاملگ يکه ماه ها ییلباس تنگ مثل زنا نیشکمم ورم کرده باشه و تو ا دمیترس یبودم که م ختهیغذا تو معدم ر

 هیو نوشابم روش و تک دیلقمشو کامل جو. زد نگاه کردم یم چشیساندو نیگازشو به سوم نیه آخرک اریدستمال دهنمو پاك کردم و به کوه با

:و گفت دیبه شکمش کش یو دست یصندل یداد به پشت

.یمرس. خوشمزه بودن یلیواقعا دستت درد نکنه، خ. شدم ریس! شیآخ -
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.زدم لبخند

.کنم یرو درست م چایساندو ي هیدرست کن منم بق شتیتو پاشو برو آرا گهیخب د -

تموم شده  جممیبرده بود و درد شکمم و سرگ نیبدم و از ب يحسا يغذا به موقع بود، چون همه  نیواقعا ا. تکون دادم و از جام بلند شدم يسر

.بود

مهمونا  نیربع بعد اول هیو حدود  میدیرو چ زیم. کمک کردم اریو رژم و دوباره زدم و برگشتم و به کوه دمیبه صورتم کش یدست هی ییدستشو تو

 شتریگرد و پرغضب و ب يپسرا متعجب با لبخند و دخترا با چشما اریمن کنار کوه دنیو با د میدر به استقبال مهمونا رفت يجلو اریبا کوه. اومدن

کردن که  یم در دوره ام مکم ادب براشون مهم نبود همون د هیحاضرم قسم بخورم که اگه . کردن یبهم نگاه م يو خاله زنک باز یاز سر فضول

.دارم يسر و سر ایچه نسبت  اریبا کوه ننیبب

 هی دنیو د شهیاز افراد و شامل م یعیوس ي رهیدا هیکر،د چون دوست  یهمه رو کنجکاوتر م نیکرد و ا یم یمنو به عنوان دوست معرف اریکوه

.ارهیو به وجود م يادیسواالت ز يتا حدود ینیهمچ یدوست با جنس مخالف تو خونه اونم قبل پارت

جمع  يآدما تیشد گفت اقل یمهمونا م ينداشت، چون بعد از اومدن همه  يدواریام يخوب بود، اما جا یلیدخترا برخورد پسراشون خ برعکس

 تیرابر جمعاومده بودن که در ب گهیهشت، نه تا پسر د دیشا. و محسن بودن انیو شا اریخودمون کوه يپسرها بودن که سه تاشونم کل و کورا

.شدن یحساب نم يزیدخترا چ ،يشونزه، هفده نفر

امروز،  ادیبود که به خاطر کار ز نیبدتر از اون ا. شد یم ادیز یلیدست خ يجور نیا. انیخدا رو شکر کردم که آرام و آرشا نتونستن ب چقدر

.نشستم یم عیآوردم سر یم ریفرصت گو تا  ستمیمجبور بودم کمتر با. دیرسما نابود شده بود و دلدردمم شد میجسم تیوضع

همه  هیبق انیو محسن و شا دهیو ش کایاز من و مل ریغ. زدن یمهمونا اومده بودن و چند نفر چند نفر جمع شده بودن و با هم حرف م ي همه

.میافتاده بود بیغر ییجورا هیشناختن و  یرو م گهیهمد

:گفت رو کرد بهم و یبودم که مل ستادهیا یو مل دهیش کنار

؟يپنککت رو ناجور زد ای دهیتو حالت خوبه؟ رنگت پر نیآرش -

:حوصله گفتم یب

.ستمیخوب ن ادیز ضم،ینه بابا مر -

؟يخب پس چرا اومد -

!شام نخورم؟ عمرا هی دمیامشب زحمت کش يهمه برا نیا -

:شده بود اشاره کرد و گفت یکنارش که تازه خال یبه صندل کایمل

.گذره ها یچه بهش خوش م اریکوه گمیم. يستادیانگار به زور ا. نیبش ریبگ ایحداقل ب -

گفت که رو پا بند  یبهشون م یدونم چ یبود و نم ستادهیدخترونه ا يجمع چهار نفره  هیکه وسط  دمیرس اریرو گرفتم و به کوه کاینگاه مل ریمس

 یآدم خاص نم هیسمت  اریرو جلب کنن و اگه االن کوه اریر کوهتونستن نظ یمطمئنا هر کدومشون م. شدم قیدق پشونیبه صورت و ت! نبودن

رو  هیبق یکینداشت با نشون کردن  یلیجمع لذت ببره، دل يدخترا يتونست از همه  یخودش بود و م یبود که مهمون نیا يو فقط برا طرفت فق
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.ناراحت کنه

که رفت تو  يدور بازوش و سر دیچیکه پ یآخر دست يتو لحظه نکنم، اما  عیو با زل زدن بهشون خودمو ضا رمیکردم رومو ازش بگ یسع

 شینه بدتر ن ایزنبور  شیمثل ن یحس هی. شد تو هم دهیاخمام کش اریاخت یب. دقت زوم کنم روش تیبا نها یگردنش باعث شد که چهار چشم

 شتریکردم درد دلم ب یام مشت شده بود و حس مدست. تونستم یاما نم رم،یخواستم رومو ازشون بگ یبا تمام وجود م. معقرب تو دلم حس کرد

لبامو به دندون گرفتم و  رمیدرد و اشکمو بگ يکه بتونم جلو نیا يبرا. اوردیکه از تحملم خارج شده بود و اشک به چشمم م ياز قبل شده، جور

.از جام بلند شدم

.درست کنم ییخوام چا یم. تو آشپزخونه رمیم -

اتاق خودمو  هیتونستم مثل  یگنده داشت و م يها واریآشپزخونه د نیکاش ا. بگن رفتم تو آشپزخونه يزیونن چکه دخترا بت نیتر از ا عیسر

دادم تا به خودم مسلط  رونیب قینفسمو دو بار عم. دادم هیرسوندم و دستامو حائل بدنم کردم و بهشون تک نتایخودمو به کاب. توش پنهون کنم

 یکیکه  نیمثل ا. چقدر حسم مسخره بود. دستمو مشت کردم و رو قلبم گذاشتم. بود دهیو االن به قلبم رسکرد  یشکمم انگار حرکت م ردد. شم

چشمامو رو هم فشار دادم و لبمو گاز . به لباسش دست بزنه یکس یعروسکمو گرفته باشه، اونم عروسک مورد عالقمو که دوست ندارم حت

.ستادمیاگرفتم، تو جام صاف 

کنه و االنم  یم دیحواس آدمو تشد يزنانه س که همه  يمسخره  تیوضع نیهمش به خاطر ا! بود که من امشب داشتم؟ یمسخره چ يحسا نیا

.ستین يحسود يبرا يزیکه چ یشده در حال ادیز یلیحس حسادت من خ

آب جوش دلمو آروم  یاون و داغ ینیریدنبال نبات گشتم تا با ش نتایتو کاب. استکان برداشتم و رفتم سمت سماور و از آب جوش پرش کردم هی

قاشق تند تند مشغول هم  هیآب جوش انداختمش و با  وانیبرداشتم و تو ل ینبات زعفرون هی. کردم داشیپ نتیکاب يرو ياز ظرفا یکیتو . کنم

نباتا که حل شدن آرامش منم از . داشتم یکردم و خودمو از نو سر پا نگه م یم دایاز آرامشمو پ کهیت هی وانیبا هر حرکت قاشق تو ل. دمزدنش ش

.نکردم يرییو من تغ ستین يزیلبخند کم جون زدم که به خودم ثابت کنم که چ هی. نو ساخته شد

برگشتم، چشم دوختم به . و نبات داغم با آرامش تو دستام سرد بشه و بتونم بخورمش نتیبدم به کاب هیبا دستام گرفتم و برگشتم که تک وانویل

 نیاز ب. خورن یرقصن و تکون م یگوشه با هم م هیجمع شده تو  ایدر جا  ای ستادهیا اریکوه يخونه  يشده  یسالن خالکه وسط  یتیجمع

 یو چقدر لوند خودشونو تکون م دنیرقص یکه باهاش م يو دو دختر اریسرخوش و نور کم سالن چشمم خورد به کوه يو آدما لندب يصداها

 يکه نشست رو کنج لبا یبدنشون و لب يو حرکت مار گونه  اریبدن و گردن کوه ينوازش دستاشون روو تاب بدنشون و چرخش و  چیپ. دادن

...و  اریکوه

.نکردم داشیپ گهیکه رفت و د ینفس

آهم با  يصدا. کف آشپزخونه خرد شد نیرو زم يبد يبا صدا وانمیول کنم و ل وانویو بدون فکر ل عیتو دستام باعث شد سر یسوزش و داغ حس

خرد شده و  وانیو نشستم کنار ل نیخم شدم رو زم. دشیکس جز خودم نشن چیشد و تو هم گم شدن و ه یکی يبلور وانیشکستن ل يداص

.حل نشده زیر ياشده و نبات سیخ نیزم

رو گونم و  ادیمام بکه بود باعث شد اشک تو چش ینباتم؟ هر چ وانیشکستن ل ای اریشدن کوه دهیناراحت بودم، از بوس شتریب یدونم از چ ینم
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.نییپا زنیخودم ساخته بودم پودر شن و بر يکه برا یاون استحکام و آرامش يهمه 

؟يشد یحالت خوبه؟ زخم نیآرش -

با ناله و نامفهوم . خراب بود که لوسم شده بودم یلیفکر کنم حالم خ. نگاه کردم ومدیکه نگران به سمتم م ياریناله سرمو بلند کردم و به کوه با

حواسم پرت شد و از . داغ بود، دستمو سوزوند وانیل" یکردم به معن یکه فکر م يزیچ. گفتم ییزایچ هیاصوات گنگ همراه اشک  يسر هیا ب

سوز و خراب تو  یداغه و دستو م وتونویل"بود  نیا دیرس اریکه به گوش کوه يزیاما در واقع چ ".افتاد و شکست و همه جا رو گند زدم ستمد

".يو گندو مو زد دیکسموا رش یدستو اف

:کنارم نشست با تعجب بهم نگاه کرد و گفت آروم

؟یسوخت نمیبب! ؟یکن یم هیگر يدار وانیل هیبه خاطر  -

کم فوت کرد که قلب  هیدستشو دراز کرد و دست سوختمو تو دستش گرفت و ! گمیم یچ دیزبون نامفهوما رو بلد بود و فهم اریظاهرا کوه خب

!که انقدر زود خودشو رسوند دید وانمویو چه وقت من و ل یک اریکوه دمیاصال نفهم. آروم گرفتو دستم با هم 

.از جام بلندم کرد اطیگرفت و بااحت دستمو

.مایدیرقص یم میمثال داشت! ؟یکن یکار م یجا چ نیا اریکوه -

که با اخم رو جا  اریبه کوه دینگام چرخ. شدم رهیکرد خ یاه منگ اریمن و کوه يبود و به دستا ستادهیدر آشپزخونه با اخم ا يکه جلو يدختر به

:به دختر بندازه گفت ینگاه مین یحت ایذره از تمرکزش کم بشه  هیکه  نیبدون ا. من تمرکز کرده بود ییبه جا

.حاال هم برو. فعال خودت برقص من کار دارم -

دونستم  ینم. به من رفت و چشماشو گردوند و از آشپزخونه رفت یتوپ يه چشم غر هیبهش برخورده بود  یلیدختر که خ اریحرف کوه نیا با

که وسط عشق و حالشون سرخر شدم؟ نیشرمنده باشم از ا اینشون بدم  شموین دونیم روزیپ يمثل رقبا. نشون بدم یچه عکس العمل دیاالن با

:گفت یهم م ییزایچ هیلب  ریور که مشغول کار بود زج نیهم. شکسته وانیو خودش رفت سراغ ل نمیبش زیکمکم کرد که پشت م اریکوه

 یسرم مهمون ریخ! يتو دستت نگه دار یتون ینم وانیل هیکه  يتو رو خدا انقدر خسته ا نیبب. برات نمونده یکه جون دمیانقدر ازت کار کش -

...برا  يخورد یبود دستت؟ نبات داغ م یچ نیحاال ا. ارمیتو رو از پا درم میانگار دارم با مهمون یگرفتم که بهتون خوش بگذره، ول

:و گفت رونینفسشو پر حرص فوت کرد ب. فشار داد شویشونیانداخت و پ نییسرشو پا. ساکت شد هوی

!چقدر؟! تونم احمق باشم؟ یآخه من چقدر م -

.زیاومد کنارم رو م وانیل هی. دادم یماساژ م مویشونیو پ زیدستامو از آرنج گذاشتم رو م. نزد و از جاش بلند شد یحرف گهید

.بود نگاه کردم ستادهیکه با اخم و نگران باال سرم ا ارینبات داغ و بعد به کوه وانیبلند کردم و اول به ل سرمو

؟يدرد دار یلیخ دم؟یفهم یم دیشعور از کجا با یمنِ ب ؟یچرا بهم نگفت -

.کردم آرومش کنم یبود سع یدست خودش عصبان از

.انداختم تیتوام از مهمون دیببخش. زود شهیکمه، خوب م هی .ستین يزینه، چ -

:لبخند محو کم جون زد و گفت هی
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.حالت انقدرم زحمتت دادم نیکه با ا یببخش دیتو با. سرت يفدا -

.گرفتم دستم وانویگفتم و ل یستیمهم ن هی

 یخال يجا هیبه سمت مبل گندهه که . رونیب میاز آشپزخونه رفت منو جمع کرد و اومد کنارم و با هم يخرابکار ارمیمن نبات داغمو بخورم کوه تا

چشمم دنبال . نگاه کردم دنیرقص یبدون حرف به مجلس گرم کنا که وسط م. ستادیکرد و من نشستم رو مبل و خودشم کنارم ا تمیداشت هدا

.که اومده بود تو آشپزخونه دنبالشبود  یهمون. نگاه بهش کردم مین هی اریاومد کنار کوه يدختر هیبود که  کایو مل دهیش

 نیخاك تو سر من، با ا. کرد یم تمیاذ یلیگرفته بود خ تمیر اریکوه ي نهیتوجه باشم، اما دست دختر که رو بدن و س یکردم بهشون ب یسع

.کوفتم شده یمهمون. احساسات دیو تشد یمشکل زنانگ

د؟یمن با شما آشنا نشدم، ممکنه افتخار بد دیببخش -

که کنارم نشسته بود استفاده کرد و  يدختر يا قهیدق هیاز بلند شدن . بود اریکه هم سن و سال کوه یپسر جوون هی. مت صدا برگشتمس به

.شده بود رهیبهم خ اقینشست جاش و بااشت

 زاشیچ ي هیبق نیهم د،یسفپوست  را،ینافذ و گ يچشما ،یمشک يقد متوسط رو به باال چهار شونه، موها. کردمش یکل یابیارز هینگاه  هی با

.اخالقش چطوره دید دیبا. هیخوب سیک یشد بگ یحدم م نیبود، اما در هم یمعمول

:ممکنم گفتم يصدا نیتر نیریتکون دادم و با ش يو اغواگر سر حیلبخند مل هی با

.هستم نیکنم، من آرش یخواهش م -

.لبخند دستشو جلوم دراز کرد و باهاش دست دادم هیهم با  پسر

.جان نیخوش بختم آرش یلیبا شما خ ییاز آشنا. هستم نیمنم مت -

.که بهتره يکار یاز ب ستیبدم ن نیهمچ. کنه یم یمیجو رو صم عیکاره س؟ سر نینه پس ا. باال دیابروم پر هی اریاخت یب

.ندارم یتوجهبه تو  یعنیتکون دادم و چشمامو تو جمع گردوندم که  يسر. شیکردم با دست پس بکشم با پا پ یسع

:سمت من تا بتونه راحت تر حرف بزنه و گفت دیکم خودشو کش هی نیمت

ن؟یبرقص نیخوا یشما نم -

.لبخند زدم فقط

ن؟ید یبه من افتخار م -

ا متانت و ب. برد یشب تا صبح خوابم نم گهیپاشم برقصم د یوضع بحران نیمونده بود که با ا نمیهم. دستش که جلوم دراز شده بود نگاه کردم به

:عشوه گفتم

.رقصم ینه ممنون، من نم -

:و وسوسه کننده گفت ناباور

.برقصم تمیبتونم با ر دمیقول م. چرا؟ آهنگش خوبه ها -

کم از هم باز  هیدهنم گذاشتم و لبامو  يکوچولو جلو هیکم بردم عقب و دستمو  هیسرمو . کنه یم یداد که داره شوخ یکنار لبش نشون م لبخند
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زدن مخ من  يپسر برا نیا ختمیر یمن عشوه م یهر چ. دمیو تو چشماش د اقینگاش کردم اشت یوقت. دمیخند شیو پر ناز به شوخکردم 

 نیچند ساعت تو هم نیکنم، البته فقط هم يکنه باهاش باز یم يتونم مثل گربه که با کالف باز یم. کم مشغول باشه هیبذار . دش یمشتاق تر م

.حوصلشو ندارمچون در کل  ،یمهمون

؟يزیچ یاسنک ؟یدنینوش ؟يندار لیم يزیجان چ نیآرش -

 یکنه منو آورده چه رستوران گرون یندونه فکر م یکیکنه که  یدست رنج خودمو به خودم داره تعارف م يغذا نیهمچ ؟ینیب یرو خدا م تو

.از منو انتخاب کن گهیم

.دییندارم، شما بفرما لینه ممنون م -

اومد  دوارتریپسره هم مشتاق تر و ام. نرو شمیناراحت م يبر يگفت اگه بذار یکه م یمدل هی. چشمام نگاش کردم يو از باال نییدادم پا سرمو

و با دستم هر دومونو به  نیمن و مت نیب ییتار مو هی يباسنشو چپوند تو حد فاصله  نیهمچ دیببخش هیبا  اریکوه هویخودشو بکشه جلو که 

باسن مبارك  يخودشو جمع و جور کرد تا جا برا يمجبور نمیکه رسما پرت شدم سمت راست مبل، مت یکیداد که من مخالف هم هل  يسمتا

!جان باز بشه یکوه

!گهینشست د یرو سر من م ومدیم دیبا نهیخواست بش ینه؟ چون اگه م ای نهیخواد بش یدختره هم م نمینگاه انداختم بب هی تند

:گفت نینشست رو به مت تا

.اریمن ب يآب برا وانیل هیجان  نیقربون دستت مت -

:گفت اریو آروم به کوه نهیمبل تا بتونه منو بب يجلو دینگاه بهش کرد و بدنشو کش هی نمیمت

.بود اهینوکر بابات س -

:لبخند رو به من گفت با

؟يخوا یم يزیجان چ نیآرش -

:کرد انداختم و با لبخند گفتم یگاه من نیکه ابروشو داده بود باال و به مت ارینگاه به کوه هی

.دیاریمن ب يآبم برا وانیل هی شمیممنون م ستین یاگه زحمت -

:با لبخند سر خم کرد و گفت نمیمت. لبخند گشاد زد هی اریحرفم کوه نیبا ا. اریمنم ب يبرا ياریم اریکوه يبرا يدار یوقت یعنی

.ارمیچشم االن م -

:آروم گفت اریکوه که از جاش بلند شه نیاز ا قبل

.برنج بود ریو ش دیتو سف يجان تو نوکر بابام به اندازه  -

.خنده و رومو برگردوندم ریجمع کردم که نزنم ز لبامو

؟يزد یباهاش حرف م یبود که داشت یصداها چ نیا -

:گفتم يبا تعجب نگاش کردم و عاد برگشتم

!کدوم صدا؟ -
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:گفت یخرک يوه ناز و عش هیکرد و با  یغیصداصو ج هوی

؟يایعشــوه م نیمت يبرا. ــــدیاریمن ب يآب هم برا وانیل هی شـــــمیممنون م ــستین یاگه زحمت -

!بود يگفته بودم؟ به نظر خودم که عاد يجور نیواقعا من ا. گرد شد چشمام

:ر حرص با آرنج زدم تو پهلوش و گفتمپ. اوردیمنو درم يادا شتریشد و ب یتر م قیلحظه مات نگاش کردم که هر آن لبخندش عم هی

.برو خودتو مسخره کن. حرف زدم یعیهم طب یلیخ. نبود يجور نیا چمیه. يبسه آبرومو برد گهیخفه د -

مدت ها بود که به خاطر . تور کنم ویکیعشوه گر نازکم حرف زدم تا بتونم  يدونستم ناخودآگاه با صدا یاما من که م د،یخند یفقط م اریکوه

 يصدا نیاز ا گهیتونستم خود خودم باشم د یکنم و م يبود و جلوش مجبور نبودم نقش باز یراحت يو نشست و برخاست با اون که خدا اریکوه

.کرد یول م اریکوه نیمگه ا يوا... کرده بود و صدام  دیرو تشد زیهمه چ نیمت نیاستفاده نکرده بودم و حاال، امشب، ا میتور پهن کن

.اریکوه يبرا نمیشما و ا يبرا نیجان، ا نیآرش دییبفرما -نیمت

 وانویبا حرص ل. مته رو اعصابم بود هیهنوز ادامه داشت و مثل  اریکوه يخنده . گرفته بود اریبه سمت من و کوه وانویجلوم خم شده بود و ل نیمت

کم پامو  هی. بودم ستادهیا اریکوه يرو پا ییجورا هی .و از جام بلند شدم اریکوه يتشکر خشک کردم و پامو کوبوندم رو پا هیگرفتم و  نیاز مت

.نشد یکارساز شد و عقدام خال اریکوه يفشار دادم رو پاش که فقط در حد جمع شدن دهن پر خنده 

 یالمنحرف کردن فکرم وارد بحثشون شدم و به سو يبرا. زدن یحرف م گهیکه با چند تا دختر د دهیو ش کایبرگردوندم و رفتم سمت مل رومو

از پشت دستشو انداخت دور کمرم و دست  یکیدادم که  یبود و م دهیداشتم جواب سوال دومو که پرس. جواب دادم دیاز دخترا ازم پرس یکیکه 

.و خودشو انداخت وسط جمعمون دهیش يرو شونه  ختاندا گشمید

د؟یگ یم یبه سوگل من چ نیدار نمیبب - اریکوه

:با تعجب آروم گفت دهیش. خندم گرفتم يباال و به زور جلو دیپر ابروهام

!سوگل؟ -

!ه؟یکدوم خر گهیسوگل د -کایمل

:و به من اشاره کرد و گفت کایبرداشت و انگشت اشارشو گرفت سمت مل دهیش يتند دستشو از رو شونه  اریکوه

.سوگل بخوردتا گمیم د،یدرست صحبت کن ــــــــش،یه -

.مشاخم و خنده زدم با آرنج زدم تو شک با

:از دخترا که تا حاال فقط برامون چشماشو مل مل داده بود با ناز و عشوه گفت یکی

نه؟یکردم اسمش آرش یسوگله؟ فکر م شونیاسم ا -

:گفت يلبخند خشک زد و جد هی ارمیکوه

.من سوگله يبرا یول نه،یشما همون آرش يبرا -

:آروم دم گوشم گفت اریکوه. گهیسمت د هیرگردوند گفت و روشو ب یشیا هیدختره . چشمک زد هیکرد و  ینگاه بهم

.بهتره یسر پا نمون ن،یبش میبر ایب -
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:کم زل زل نگاش کردم که با لبخند آروم تر گفت هی

.دما یم یقیبهت تشو ینیبش يایب -

:اره سرشو برد کنار گوشم و گفتتوجه دوب یب. و نظر چند نفر رو جلب کرد دیلبمو گاز گرفتم و بهش چشم غره رفتم که بلند خند اریاخت یب

.س گهید زیچ هی قیتشو ه،یاون تنب گهینه د -

:و آروم کنار گوشم گفت دیبه کمرم کش یدست. زد گهیچشمک د هی

.کشم یمن برات غذا م نیبرو بش. زیرو م شنیسمتو خراب م نیکنن ا یاالن وقت شامه، همه حمله م زمیجان عز نیآرش -

بعد  ي قهیچند دق. تکون دادم و رفتم نشستم رو مبل يسر هیکه اشاره کرد نگاه کردم و  یو مبل ریحرف به مس یشتم بندا ستادنیجون ا واقعا

.هم اومدن کایو مل دهیش

!هست شیزیچ هیامشب  اریکوه نیگما، ا یم -کایمل

چطور؟ -

؟يدیمگه ند - دهیش

.رو قطع کرده بودن تا بچه ها برن سراغ شام کیموز يون صداکنه، چ فیاستفهام نگاش کردم که خم شد سمتم تا آروم تر تعر با

 دیدختره پر هویاز کنارش تکون نخورده، بعد وسط رقص  یبا همون دختره که از اول مهمون دیرقص یاون وسط داشت م اریکوه نیبابا ا - دهیش

.ماچش کرد هی

.و شکستم دمیبود که من د يهمون بوسه ا نیا. ستادیا نهیتو س قلبم

!ه؟یچه حرکت نیا. وسط که همه هستن نیبرو تو اتاق، نه ا یبکن يخوا یماچ م. مینداشت ایجنبه باز یب نیاز ا. میماها همه شوکه شده بود -

.خوبش کرد، خوشم اومد اریکوه یول -کایمل

:گفتم یفیضع يصدا با

کار کرد؟ یمگه چ -

:با ذوق گفت دهیش

. نگاه ها به منم بندازه نیوسط مسطا از ا نیشدم که نکنه ا میکرد که من از ترس پشت محسن قا دختره رو هل داد عقب و بهش اخم نیهمچ -

.مثل جت رفت تو آشپزخونه هویبعدم که 

واقعا  یدونستم، ول یدرستشو نم یلبخند اومد رو لبم که خودمم معن هی. تو دلم ختیر ایآرامش دن يباره آزاد شد و همه  کیتنگ شدم به  نفس

آرامش به سراسر بدنم منتقل  نیچشمامو بستم و اجازه دادم ا. بود دهینبود که بوس یکس اریبودم که اون بوسه دو طرفه نبود و کوه خوشحال

.بشه

؟یخوب - اریکوه

به . بودنپسرا براشون غذا آورده . و محسن مشغول بودن انیبا شا دهیو ش کایمل. بود ستادهیبشقاب به دست جلوم ا اریکوه. باز کردم چشمامو

:کردم االن نگرانه لبخند زدم و گفتم یکه حس م ینگاه



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 286

.آره، خوبم -

:گرد گفتم يبا چشما. بود مونیپر و پ. شد سمتم، بشقابو گرفت طرفم، ازش گرفتم لیمبل من نشست و متما يو رو دسته  اومد

که همشو من بخورم؟ يانتظار ندار -

:لبخند زد و گفت هی

.منم کمکتم یاگه نتونست یت، ولنوش جون گمیم میبخور -

خندوندم که دل درد و  اشیبا حرفاش و شوخ اریشام خوردم، بس که کوه يچه جور دمیاصال نفهم. برداشت چیساندو هیدراز کرد و  دستشو

.دمیراحت بلند بلند خند الیفراموش کردم و با خ ویو ضعف و همه چ یخستگ

 یجا نشسته و نم نیچرا ا دمیازش پرس یوقت. که پا شد بچه ها کارش داشتن میدو بار یکیند نشد، از جاش بل ادیز اریکوه یتا آخر مهمون گهید

:خونسرد گفت یلیره که برقصه خ

.رمیآروم بگ نمیجا بش نیکم ا هیخوام  یم. داشتم یقرار داد استرس هیکار کردم؛ تو شرکتم  یرفته منم امروز کل ادتی -

:کالفه گفت کم هی دینگاه متعجب منو د یوقت

.شدم ودیکنه؟ پر یمنم دلم درد م ه؟یچ یدون یاصال م -

.کردم یاخم گفته بود اگه دختر بود باور م یتمام و کم تیحرفو با جد نیخنده، چون ا ریزدم ز پق

نمونده بود  يزیچ گهیترکونده بودن د یکه حساب دنمیبود و تموم کرده بودن و رقص یدنیو نوش یخوراک یشب بود و مهمونا هر چ يآخرا گهید

بود  اریکنار کوه یخودمون و اون دختره که از اول مهمون يکردن و کم کم رفتن، فقط بچه ها یخداحافظ یکی یکی. که براشون جذاب باشه

:و با ناز تو گردنش گفت اریبه کوه دیکه بره لباساشو بپوشه آروم چسب نیدختره قبل از ا. مونده بودن

امشب بمونم؟ يخوا یم زمیعز اریکوه -

حرفاشو  يشدم همه  یبود تا مجبور نم ستادهیمن نا کیانقدر نزد اریکاش کوه. تو دهنم ادیبند اومد و حس کردم دل و رودم داره م نفسم

.دیمچ دستمو کش اریتا خواستم تکون بخورم و برم کوه. دوست داشتم تند از اون جا فرار کنم. بشنوم

رو به دختره  يخونسرد و جد یلیخ. نداده بود تشیتو وضع يرییتغ چیچشمش به دختره بود و ه. گاش کردمزده متوقف شدم و با تعجب ن بهت

:گفت

.خستم ،يبر یتون یم. ستین يازیاما ن ،یکن یلطف م -

و رو پاهاش  دیکش اریبه صورت کوه یدست هی. گذاشته بود يلبخند عشوه ا هیاما رو لباش  د،یدختره د يرو تو چشما یو ناراحت يشد دلخور یم

 اریآخر کوه يتو لحظه . رمیتونستم نگاهمو ازشون بگ یشده بودم و نم زمیپنوتینفسم به شماره افتاده بود و مثل مار ه. بلند شد که لباشو ببوسه

.رو گونش نشست اریکوه يلبا يدختره به جا يسرشو چرخوند و با من چشم تو چشم شد و لبا

شد،  شتریفشار انگشتاش دور دستم ب نییاما تا سرمو انداختم پا رم،یبگ اریکوه قیو دق زیده ام رو از نگاه تش رینگاه غافلگ عیکردم سر یسع

و حس  يجد ق،ینگاه دق هیفقط تو چشمام نگاه کرد،  هیتوجه به حضور بق یب قهیدق هی يبرا. مجبور شدم سرمو بلند کنم و تو چشماش نگاه کنم

.دستمو فشار نداد و من چقدر ممنون بودم گهید. از ترس چشمامو بستم. خونه یو مکتاب داره چشمام هیکردم مثل  یم
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.برن میکرد شونیو راه میکرد یخداحافظ هیشد و رفت و ماها هم از بق الیخ یباالخره ب دختره

نفس  هیر آسانسور که بسته شد د. بود ستادهیپشتم ا ارمیکوه. که رفتن تو آسانسور دست تکون دادم دهیو ش کایمل يو برا ستادمیدر ا يجلو

.خدا رو شکر تموم شد و خوبم بوده. دمیکش قیعم

.و آوردم تو خونه و در رو پشت سرم بست دیدستمو کش اریکردم که کوه یآسانسور نگاه م يبا لبخند به در بسته  هنوز

داره؟تو؟ در آسانسورم نگاه نگاه  یکن یدو ساعت نگاه م يدار یآخه دختر خوب به چ - اریکوه

.دمیخند یکرد سمت مبل بزرگه و منم فقط از دستش م تمیزد هدا یجور که غر م همون

.یچیپ یبه خودت م ياز سر شب دار. داره یحال درست میلینه که خ -

:متعجب گفتم. رو مبل و شونمو گرفت و آروم طاق باز درازم داد نشوندم

؟یکن یکار م یچ يدار اریکوه -

:و گفت گذاشت جلو لباش دستشو

.کم کمرت صاف بشه هیبذار . نشسته ای يسر پا بود ایاز صبح . رهیآروم بگ قهینگو، بذار کمرت دو دق یچیه ــشیه -

. نشسته بودم يکمر چه جور نیدونستم با ا یواقعا نم. دمیو آسوده کش قینفس عم هیبه مبل  دیکم شل شدم و کمرم که رس هیحرفش  نیا با

.بشه شتریبا هر تکون دردش ب دمیترس یدادم، چون م یموضع نم رییتغ بود که نیهم يبرا دیشا

انقدر . داد یکرد و تا زانوها ادامه م یاز انگشتام شروع م. مبل و پاهامو گرفت تو بغلشو آروم شروع کرد به ماساژ دادن ينشست انتها اریکوه

.فتادیشد و رو هم م یداشتم که چشمام داشت گرم م یو سبک یحس آرامش و راحت

.شروع کرد به حرف زدن آروم

زحمتت دادم و تو هم واقعا لطف  یلیدونم خ یم. شد ینم یخوب نیبه ا یمهمون نیا ياگه تو نبود. ازت تشکر کنم يدونم چطور یواقعا نم -

.جبران کنم يدونم چه جور ینم. يکه از کارت و استراحتت زد يکرد

:تمرفت گف یم لیکه تحل ییبسته و صدا يچشما با

.مچ پا -

حال چشمامو  یب. باالتر اومده یحس کردم پاهام کم. سبک شده بودم. کم ماساژشون داد هی. دستاش رفت سمت مچ پاهام. دمیخندشو شن يصدا

فسم به مثل برق گرفته ها جفت چشمام از هم باز شد، ن. رو ساق پام نشوند قیآروم و عم يبوسه  هیرو پاهام خم شد و  اریکوه. باز کردم مهین

.بدنم داغ شد افتاد،شماره 

و زمزمه کرد که به  يزیچشماشو بست و آروم چ. داد به مبل و پاهامو گرفت تو بغلش هیو تک نییاز پاهام جدا کرد و آروم پاهامو آورد پا لباشو

".یمیکه االن وسط زندگ ياز کجا اومد". اصال قرار نبود که بشنومش دمیشا. دمیزور شن

تو  دهینکش هیو به ثان نیکه بود باعث شد انقدر شوکه بشم که تند پاهامو جمع کنم و بذارمشون زم یاز من، هر چ ای دیش پرساز خود دمینفهم

:بهت زده گفت. شد به حرکات من رهیچشماشو باز کرد و متعجب خ ارمیبود که کوه عیانقدر حرکتم سر. و بلند شم نمیجام بش

!شده؟ یچ -
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جا  نیخواستم االن ا ینم. خواستم برم یم. ختهیبود و به هم ر فیهمه جا کث. کردم یبه دور و برم نگاه م جایدم مثل گکه بهش جواب ب نیا بدون

و  دمکنار مبال رسون زیبا دو قدم خودمو به م. تونستم تنها ولش کنم ینم. خسته و دست تنها چارهیب اریجا و کوه نیا يباشم، اما اوضاع آشفته 

رو توش  وانایچند تا بشقابو رو هم گذاشتم و ل. رفتم یکردم و بعد م یم زیجا رو تم نیاول ا دیبا. بار مصرفو بردارم هی ياخم شدم روش تا ظرف

.انداختم

.خواستم نگاش کنم ینم. کنارم خم شد و مچ دستمو گرفت اومد

!؟یکن یکار م یچ يدار ن؟یآرش -

:گفتم رو ظرفا گذاشتم و گهید وانیل هیشدم و  رهیخ زیم به

.یتون ینم ییتنها. جا رو جمع کنم نیا دیبا -

:تو چشمام نگاه کرد و با آرامش گفت. ستمیفشار به دستم مجبورم کرد صاف با هیتر شد و با  کینزد

دست  يزیه چخواد ب ینم نیبش ایب. یاستراحت کن دیتو با. کنم یمونه فردا خودم جمعشون م یهم م نایا. يدیامروز زحمت کش یتو به قدر کاف -

.یبزن

:و کف پر از آشغال نگاه کردم و گفتم ایو صندل زیبه م. کردم دستمو بکشم یسع

.یشیشه، خسته م ینم ییتنها ادن،یز یلینه خ -

 هی. مجبور شدم تو چشماش نگاه کنم. چونم و سرمو بلند کرد ریدستشو انداخت ز. که بدنش مماس تنم شده بود يتر کرد جور کینزد خودشو

:زد و گفت کیند کوچلبخ

.میکم آروم ش هیجان، امشب نه، بذار  نیآرش -

م؟ینیچرا نگفت راحت بش م؟یریچرا نگفت آروم بگ م؟یآروم ش یبا ک ای م؟یآروم ش یبا چ! م؟یآروم ش! م؟یش آروم

کنن راه حل  یفکر م یر چمعلمشون جواب بدن، اما ه يجلو دیمسئله هستن و با هیخنگ که دنبال جواب  يبودم مثل دختر بچه ها شده

همراه آرامش و  ش،یشگیهم طونینگاه که مخلوط نگاه شوخ و ش هیبا . کردم یبا عجز نگاش م ییجورا هیزدم و  یتند تند پلک م. ادینم ادشونی

:م و گفتدستشو گذاشت رو شونه ا. کنه یو رو م ریکردم داره چشمامو ز یحس م. توش بود تو چشمام نگاه کرد یخاص یحس مهربون هی

.ستیبه خدا سخت ن -

!مثل مار جذب چشماش شده بودم. قدم رفتم عقب و ازش فاصله گرفتم هیآب دهنمو با صدا قورت دادم و  ریغافلگ

.برم گهیمن د. کمکت امیفردا م يپس باشه برا -

:ذره اومد جلوتر و گفت هی

؟یمون ینم -

:نشو باال انداخت و گفتلبخند زد و شو هی. باال رفته نگاش کردم يابروها با

تراس بهتر باشه؟ هیبگم  دمیپنجره، شا هیرو  وارهید هیاون ور؟  ایور  نیداره ا یچه فرق -

:آروم و ملتمس گفت. کردم نگاش
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.بمون -

:و گفت نشیشد، چشماش خواهش کننده، دستاشو رو هم گذاشت و مثل دعا آورد رو س طونیشد، صورتش ش قیلبخندش عم. کردم نگاش

.خوابم تو، تو اتاق یجا م نیاصال من ا. باشم یپسر خوب دمیقول م -

:گفت دواریکرد و ام زیر چشماشو

؟یمون یم -

.قدم رفتم عقب تر هی

.بمونم دیبمونم؟ نبا. جا بخوابه نیخواد ا یم ه،یپسر خوب. خواد یم ارمیخوام، کوه یمن م یول. بمونم دینبا. خوام بمونم یمونم؟ م یم

:گفتم يعاد یلیگفته خ یچ دمیانگار نه انگار که فهم لکس،یلبخند زدم و خوشحال و ر هیودمو کنترل کردم و روز خ به

.خودم راحت ترم يبرم تو خونه  دیبا یاز دعوتت، ول یمرس -

:کرد و اومد جلو و گفت یقدم ط هیقدم فاصله رو با  دو

.يراه بر يدونم جون ندار یم. بهتره یجا بمون نیا. کنه یپاهاتم درد م ،يخسته ا یول -

:خودم کرد و گفت يخونه  واریسر اشاره به د با

.ایرس یتا اون جا نم -

.داره یبرنم یدست از شوخ تمیوضع نیتو ا. کردم يخنده ا تک

:و گفتسرشو خم کرد رو صورتم و آروم نفساشو داد تو صورتم . سمت خودش دمیشد و آروم کش دهیچیشد دستاش دورم پ کینزد یلیخ

.یبخواب یجا راحت تر بتون نیبندم ا یشرط م -

"؟یگیم یچ" یعنینگام کرد که  يجور هی

.تونستم بخوابم یحرارت راحت تر م نیجا و با ا نیمطمئنا ا. بدنش گرم بود. رفتنش انداختم نییاش و باال پا نهینگاه به س هی

.نییول شد پا تیشد و در نها دهیدادم عقب و دستاش رو کمرم کشو خودمو هل  نشیلبخند زدم و دستمو گذاشتم رو س هیزور  به

.که راحت ترم یدون یم. برم دینه با -

:شونه اش رو باال انداخت و گفت هیدستاشو از هم باز کرد و آروم کوبوند به روناش و . هیاز اون بود که نفهمه منظورم چ زتریت

.دیارز یبه امتحانش م. یهر جور راحت. باشه -

.لبخند زدم. زد خندلب

.ارمیلباساتو ب رمیم -

.شمیممنون م -

دونستم اگه  یاما م ار،یحضور کوه يچقدر سخت بود مقاومت کردن در برابر وسوسه . شکرت ایخدا. دمینفس آسوده کش هی. تو اتاق رفت

اعتماد کنم، اما انقدر به خودم اعتماد نداشتم که تونم بهش  یو م ستهیا یزنه پاش م یم یحرف اریکوه یکه مطمئن بودم وقت نیامشب بمونم با ا

 یکه م يرییکه ممکنه با موندنم انجام بدم و تغ يآروم بگذره و مطمئن نبودم که فردا صبحم از کار زیاگه بمونم اجازه بدم همه چ شممطمئن با
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.من هنوز به خودم مطمئن نبودم. بودم یم یکنم راض جادیتونستم تو رابطمون ا

:به دستاش کردم و گفتم ینگاه. برداشتم کمویکوچ فیک. و شالمو انداختم سرم دمیمانتومو پوش. از تو اتاق اومد لمیوسا با اریکوه

پس کفشام کو؟ -

:کنار درش کرد و گفت یبه جاکفش يلبخند اشاره ا با

.اون جاس -

 ارمیدست کوه دمید یوقت. داشت یحس خوب. چقدر رفتم باالکفشا  نیکردم با ا یحس م. دمیو کفشامو برداشتم و پوش میهم به سمت در رفت با

:گفتم عیرفت سمت کفشش سر

!کجا؟ گهیتو د -

 ؟يکه بذارم تنها بر یکن ینصفه شبه، فکر نم میساعت دو و ن -

:تند دستمو گذاشتم رو دستش و گفتم. بذارم برگرده خونش ستمیمطمئن ن ادیاگه ب شه؟یم نمیتر از ا عیفج! نه اوه

.اریوهک -

گفتم؟ یم دیبا یحاال چ. لبمو گاز گرفتم. هول صداش کردم که متعجب برگشت نگام کرد انقدر

:و ملتمس گفتم آروم

.رمیمن خودم م -

:گفت خونسرد

.شه ینم -

.پرسشگر نگام کرد. بار بازوشو گرفتم و متوقف و صافش کردم نیشد سمت کفشش که ا خم

.رمدارم تنها ب ازین. کنم یخواهش م -

کرد که  یاز حرفم چه برداشت ایخوند  یدونم از تو چشمام چ ینم. بشیدستاشو جمع کرد و گذاشت تو ج. نگفت يزیاز سوال نگام کرد، اما چ پر

:آروم گفت

. باشه -

:زده با ذوق گفتم جانیو ه خوشحال

. یمرس -

. گفت و خم شد در رو برام باز کرد یکنم یخواهش م هیلبخند  با

. یممنون بابت همه چبازم  -

.کنم یخواهش م -

 نییسرمو انداختم پا. انداختم رونینگاه به ب هیو برگشتم سمت در باز،  نییسرمو انداختم پا. لبخند نصفه زدم هی. فشار دادم فمیرو ک دستمو

 يم اتفاقات امشب، نه بعد از همه برم، نه بعد از تما يجور نیتونستم هم ینم. قدم به سمت در برداشتم هیفشردم،  فیبه ک شتریدستمو ب
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... هیزدم،  یم یحرف هیگفتم،  یم يزیچ هی دیبا. داشت، نه بعد از اون همه نگاه و آرامش اریکه داشتم و کوه ییحسا

مطمئن خودمو آروم کردم و . جدا کردم و مشت کردم فیدستمو از ک هی. دمیکش قینفس عم هیچشمام و بستم و . لبمو به دندون گرفتم ي گوشه

...اون چشما و اون نگاه  دنیقد بلندش، بدن استوارش، با د بش،یتو ج يدستا. اریبرگشتم سمت کوه

. همش تموم شد ،یشک، دو دل ،یتموم شد، التهاب، استرس، نامطمئن. پام بلند شدم و چشمامو بستم و تند لبامو گذاشتم رو لباش يپنجه  رو

... ایشوکه س؟  ه؟یداد بفهمم حالتش چ یبستم اجازه نم يچشما. بود ریغافلگ اریکوه دمیشا. تبه هم، اما ثاب دهیلبامون ثابت بود چسب

چشمام هنوز بسته بود و همون طور . قرار دادم و لبام از رو لباش برداشته شد نیپامو رو زم يپاشنه  ومدیهم م یکه به نظر طوالن هیاز چند ثان بعد

.کفشام بود دمیکه د يزیچ نیآروم چشمامو باز کردم و اول. ستم بهش نگاه کنمتون ینم ییجورا هی. نییسرمو آوردم پا

حرکت چرخوندم و  هیرفت دور شکمم و با  اریدست چپ کوه هیاز ثان يخداحافظ آروم گفتم و اومدم برگردم که تو کسر هیگاز گرفتم و  لبمو

به باال هلم داد و لبام  یخم شد و با دست کم ید کرد و خودشم کمتو بغلش و همزمان با دست راستش چونه ام رو گرفت و سرمو بلن دمیکش

.قیملتهب، اما ثابت و عم يبوسه  هی. بسته شدن اریاخت یچشمام ب. کرده بودن دایخودشونو پ يجا

تو  دیلباشو کش .باز رو لبم ثابت مونده بود مهیچشماش ن. جرأت کردم و چشمامو باز کردم. میشونیچسبوند به پ شویشونیجدا شد و پ لباش

چشماش . به چشماش نگاه کردم به هر دو تاش. چشماش باال اومد و تو نگاهم نشست. خواست لبامو مزه کنه یانگار م. دهنش و گازشون گرفت

.مزه هم نبود يبار کوتاه نبود ثابت نبود، برا نیا. شد دهیو دوباره لبامو با لباش کش دیلباش خند د،یخند

دستام . افتاد فمیدستام باز شد و ک جانیاز زور ه. شد و دست راستش شونه هام رو احاطه کرد و به خودش فشردم چپش دور کمرم سفت دست

 هیتونستم  ینفس کم بود، اما نم. دیچرخ یسرامون و لبامون م. تو موهاش فرو رفت يگریدور گردنش حلقه شد و د یکیباال اومدن و  اریاخت یب

.ذاشت یخواستم، نه م ینه م. شد ینم رم،یلحظه ازش فاصله بگ

. نفسام تند شده بود و داغ. دونم چقدر گذشت که لبامو ول کرد و بوسه هاش نشست رو صورتم، رو گونه ام، فکم و سرش رفت تو گردنم ینم

:گفتم دهیبر دهیآروم و بر. داغ شدم، گر گرفتم. چند بوسه به گردنم زد

...برم ...  دیبا...  اری... کوه  -

:تو گلوم گفت. دستاش دور کمرم سفت شد. حرکت یرو گردنم ثابت موند، ب لباش

موندنت راه نداره؟! حتما؟ -

.تونم، بمونم ینه، نم -

. رو لبام نشوند و ازم فاصله گرفت قیعم يبوسه  هیکم فاصله گرفت و  هیبوسه به گلوم کرد و  هیداد و  یتکون هی سرشو

بود، اما  رهیتو چشمام خ. آروم صداش کردم. داد یدور بدنم اجازه نم دهیچیپ يدمو بکشم عقب، اما دستاخواستم خو یم. چشماش نگاه کردم تو

.انگار تو حال خودش بود

جانم؟ -

.دستات -

. گفت و دستاشو جدا کرد و رفت عقب یآهان هیبه خودش اومد  هویاستفهام نگام کرد و  با
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.حواسم نبود دیببخش -

:آروم گفت. بود نییسرش پا. تشکر کردم. برداشت و داد دستم نیاز رو زم فمویخم شد و ک. زدم لبخند

.انقدر تالش نکرده بودم یموندن کس يتا حاال برا -

:لبخند محو زد و گفت هی. نگام کرد. نگاش کردم فقط

.ارزش داشت -

.زدم لبخند

.ریشبت بخ. من برم گهیخب د -

:گفت زیاخم ر هیو با  يجد یلیفرو برد و خ بشیدستاشو تو ج. لبخند زد. دمیوسپاهام بلند شدم و آروم گونه اش رو ب رو

.بد مزه س یلیخ. رژت مزخرفه -

:گفت طونیلبخند کج زد و ش هی. گرد شد چشمام

.کنن یآدمو گشنه م. نیلبات عال -

. در نرفت ينسور نشدم و درش بسته نشد از جلوتا سوار آسا. رونیجمع کردم و باهاش دست دادم و اومدم ب مویزور لبخند خوشحال و راض به

دونستم به کدوم  ینم. کننده گم شده بودم جیگنگ و گ يتموم حسا نیب. دمیکش قینفس عم هیآسانسور و چشمامو بستم و  واریدادم به د کهیت

.قسمتش فکر کنم

بدون فکر . خسته یلیخسته بودم، خ. ردم و صورتمو شستمو لنزامو درآو ییراست رفتم تو دستشو هی. خسته خودم و به خونه رسوندم يقدما با

.خوابم برد یک دمیرو خودم و نفهم دمیداشته باشم رو تخت ولو شدم و مالفه رو کش یلباس دنیکه حس پوش نیلباسامو درآوردم و بدون ا

دکمشو  يداریتو خواب و ب میلمس گوش و با یرو پاتخت دمیحوصله و خواب آلود بدون باز کردن چشمام دستمو کش یب میزنگ گوش يصدا با

:گفتم یبم يخواب آلود با صدا. گوشم ریزدم و گذاشتم ز

ه؟یچ -

.دیچیپ یتو گوش اریکوه يکالفه  يصدا

.کنم دارتیخواستم ب ینم دیببخش ؟يخواب بود. سالم -

.گفتم یاهم هیخواب  تو

.مزیخوابت برس عز يکنم، تو به ادامه  یزود قطع م گمیم زیچ هی -

زنگ زده، اما  یبودم ک دهیهنوز نفهم. دادم هیو به دستم تک دمیباال کش یباز شد و به زور سرمو کم مهیشد و چشمام ن زیگوشام ت زمیعز دنیشن با

. بوده یو مهم تیدونست پس آدم با شخص یخودش م زیکه بود منو عز یهر کس

:سرفه صدامو صاف کردم و گفتم هیشم و با  اریکردم هوش یسع

.دارمینه، ب -

.دمیرو شن اریکوه يکالفه، اما پر خنده  يصدا
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!يبود داریب داسیصدات کامال پ یآره، از قشنگ -

 يو خونه  یو مهمون شبید ادی. ومدیمن خوابم م. صبح بود ازدهیساعت . به ساعت نگاه کردم جیگ. کردم سیخاروندم و لبامو با زبون خ سرمو

.بشم زیخ میام نباعث شد تو ج اریکوه ي دهیترک

.اون جا امیبخورم م يزیچ هی ؟یکن زیخونه رو تم يخوا یم. صبح شد یک دمینفهم زه،یچ -

:تند گفت اریکوه

.زنگ زدم نیهم يبرا. خواد ینه نم -

.بلند داد زد اریاز تو خونه صداش کرد و کوه یزن هی

.امیاالن م -

"!کرده بود؟ میکجا قا نویا. همه رو فرستاد رفتن شبیفکر کردم د! بود؟ یکدوم نکبت گهید نیا". اخمام رفت تو هم. و چشمام باز شد گوشام

بوس ارزش  هیحاال . هم نداشتم دنیپرس يبرا یلیو دل ومدیحرفا به من نم نیتو خونته؟ آخه ا هیک ارهیخودمو گرفتم نگم که اون پت يزور جلو به

داشتم؟ یحق نیمنم همچ یول داشت، دمیشا. رو نداشت هیبق یخصوص یمداخله تو زندگ

:کرد و با عجز گفت یپوف یکالفه تو گوش اریکوه

.نیبدبخت شدم آرش -

:توجه بهش گفتم یب. نییلختم افتاد پا يمالفه از رو باال تنه . رو فراموش کردم و نگران صاف تو جام نشستم زیلحظه همه چ هی تو

!شده؟ یچ! چرا؟ -

شب؟یدبود  يچه جور ادتهیخونه رو که  -

.آره -

تعجب . جون پشت دره يزر دمیبارش کنم که د زیچ یهست کل یزنگ زدن رفتم در رو باز کردم خواستم هر ک شیساعت پ هی گه،ید یچیه -

تا براش  ومدیاصال از در تو ن. بود سکته کنه کینزد دیدر رو که باز کردم اومد باال خونه رو که د. ادیخبر نم یمعموال ب. کردم، انتظارشو نداشتم

رو  دیبرداشت چ لونینذاشت چند تا نا نیساکشم رو زم یحت. دور پاهاش و دستاش و اون موقع تازه پاشو گذاشت تو خونه دیچیبردم پ لونینا

.ساکشو گذاشته روش نیزم

:و گفت دیکش ينفس صدا دار کالفه

.پاك شه ینجست سابه تا از یدستکش دستش کرده داره کل خونه رو م اوردهیاالنم لباس در ن -

:آروم گفتم. ناراحت شدم شیو کالفگ شیناراحت از

کمکت؟ امیب يخوا یم اد؟یاز دست من برم یکمک -

:گفت دلخور

جا رو  نیا ومدیبود که هر وقت م نیهم يبرا. رمیتا حاال مجبور شدم دو بار دوش بگ شیساعت پ هیاز . بزنم يزیذاره من دست به چ ینم یحت -

.شک داره که ناپاکه زیاالن به همه چ. وسواسش عود نکنه نیکه ا کردم یمثل گل م
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. راحت بود یلیمن که اومد خ يخونه  یعنیباشه،  یمدل نیا ومدیبه مامانش نم. بگم یدونستم چ ینم

داد؟ ینم ریراحت بود و گ یلیمن اومد خ يپس چرا خونه  اریکوه -

:کرد و گفت یپوف

. رمیگ یدوش م هیفوقش برگشتم خونم  نم،یخوام دو ساعت بش یاونا م يخونه  گهیم. مشکل داره ایودبا خ ،يندار يها کار بهیبا غر -

:گفت هیبعد از چند ثان. طور نیاونم هم. ساکت شدم. نداشتم بگم يزیچ گهید

دستت درد نکنه تو . شهیم دهیچون خونه داره ساب ،یبخواب یزنگ زده بودم بگم راحت تا هر وقت که خواست. کردم دارتیاز خواب ب دیببخش -

. خواد بره دکتر یبمونه، م يهفته، ده روز هیفکر کنم . جاست نیا یدونم تا ک ینم. ياستراحت کن خسته ا شتریکم ب هیهم 

:گفت یتند تو گوش ارمیکوه. رو صدا کرد اریجون اومد که کوه يزر يصدا دوباره

.دیببخش. زنم یبعدا بهت زنگ م. برم گهیمن د نیآرش -

داد  یچرا داشت خودشو جر م شبیبدبخت د نیا دمیتازه فهم. تو دستم نگاه کردم یبه گوش جیگ. که بتونم جوابشو بدم قطع کرد نیقبل از ا و

!جفت کفش ناقابل هیبه خاطر 

زنگ  چیوقت ه چیه انگار هک دمیخواب نیبعد همچ هیپرت کردم رو تخت و خودمو ولو کردم روش و چند ثان ویام رو باال انداختم و گوش شونه

.نکرده بود دارمیاز خواب ب یتلفن

 ****

چند روز انقدر کالفه  نیا. پرسه یزنه حالمو م یبارم که شده زنگ م هیهر روز  اریمدت کوه نیگذره و تو ا یم اریاز اومدن مامان کوه يروز سه

اومده؟ شیپ یمشکل دمیازش پرس یوقت. ستین يخبر شیشگیهم يایاز شوخ گهیس که د

:گفت ناراحت

.نداد تیتا فرشا و مبال رو چهار دور با شامپو فرش نشست رضا. فهیکنه خونه کث یجون مدام فکر م يزر -

:آه گفت با

.شه رو مبال نشست ینم یحت. کرده رفته سیرو خ هیاثاث ياومده همه  لیس هیکنم  یحس م. سهیخونم خ يهمه  -

دونستم  یبدم، اما االن نم يکردم بهش دلدار یم یبغل سع هیانقدر براش ناراحت شدم که اگه بود با . زد یتو صداش داد م یو خستگ یکالفگ

.بگم یچ

:گفتم فقط

.يد یهم نم ییپول فرش شستن و مبل شو. شد زیتم یباره اساس هیدر مورد شستشو هم بهتر، خونت . خونش رهیتحمل کن م گهیکم د هی -

کفش  ریغ اریخوبه کوه. بده یلیبودنم خ یوسواس ییخدا. با خودم که تعارف ندارم، دل خودمم براش تنگ شده .کم شادش کنم هیخواستم  یم

نه حاال که فکر . دیاجازه گرفت سر کش یقهوه و آب پرتغالمو که ب. خوردنش افتادم یدهن ادی. ستیحساس ن يا گهید زیتو خونه رو چ دنیپوش

.خور یدهن فه،یذره هم کث هیکنم  یم
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****

راست رفتم تو  هیوسط هال انداختم و  زیرو رو م دیکل. کفشمو درآوردم. رو تو قفل چرخوندم و وارد خونه شدم دیهوا کل ياز کار و گرما خسته

.دوش آب ولرم بدنمو سرحال آورد هی. کرد یبدنم حالمو بد م یو چسبناک یسیانقدر عرق کرده بودم که حس خ. اتاق و تو حمام

 یخنک بودن و به پوست تنم باد م یلیکه خ دمیپوش نیچ نیدامن کوتاه چ هیو  يتاپ بند هیاومدم و بعد خشک شدن تنم  رونیحمام ب از

و پرده  دیچیدر تراسو باز کردم و با باز شدنش باد تو خونه پ. تموم شده ژنیکردم اکس یهوا گرم بود و احساس م. رونیاز اتاق اومدم ب. رسوندن

.باد بخوره يجور نیپرده ا ومدیانقدر خوشم م. دیدر با باد رقصپشت  ریحر دیسف ي

تماسم نگرفته  یقبل حت يبرخالف روزا. نبود يخبر اریامروز از کوه. بود یخال یخال. انداختم ینگاه به تراس بغل مین هی. دمیکش قینفس عم هی

.لت درست کردم و خوردمام هیرفتم تو آشپزخونه و . و برگشتم تو خونه دمیکش ینفس هیدوباره . بود

نازك آوردم و رو  يمالفه  هیبرداشتم و همراه  یخوندم و از رو پاتخت یکه شبا قبل خواب م یکتاب. تونستم استراحت کنم یوقت داشتم و م یکل

 يجور. اشتمکتاب خوندن تو سکوت و آرامشو دوست د. رو چشمم گذاشتم و مشغول کتاب خوندن شدم نکمویمبل بزرگ تو هال لم دادم و ع

.شد بلند شدم المپو روشن کردم و دوباره مشغول شدم کیهوا که تار. کردم یرو حس نم نکه گذشت زما

رو  رونیب یکیکه تو تار يا هیکردم تا بتونم سا زیچشمامو ر. باعث شد متعجب سرمو بلند کنم شهیبه ش ییتقه ها يکتاب بودم که صدا غرق

.نبود، اما قدش دایپکه  افشیق. نمیرو بب ستادهیتراس ا

:و با شک گفتم نامطمئن

؟ییتو اریکوه -

اجازه هست؟ -

.و از جام بلند شدم و به سمت تراس رفتم زیبرداشتم انداختم رو م نکمویکتابو بستم و ع عیسر

.تو ایالبته، ب -

قدم  هیاش رو از رو در برداشت و  هیکه شدم تک کینزد. کرد یاش رو داده بود به در و بهم نگاه م هیتک. در تراس کینزد دمیچند قدم رس با

.رفت عقب

:اشاره کردم و گفتم بهش

.تو خونه ایب رون؟یب يریچرا م -

:خودشون انداخت و دوباره نگام کرد و نگران گفت ينگاه نامطمئن و با شک به تراس خونه  هی

.دارهیمامان هنوز ب. بمونم ادیتونم ز یجا خوبه، نم نینه هم -

.شد يجور هیدلم ! بودمش دهیند يجور نیوقت ا چیه. چهرش خسته بود. ستادمیو رو به روش ا رونیاومدم ب تراس از

:گفتم آروم

حالت خوبه؟ اریکوه -
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:گفت یبه همون آروم. تراسو روش نشست و چشماشو بست يداد به لبه  هیبست و تک چشماشو

.جور نیافتاده، مامانمم که اجلو  تمیشرکت گره خورده، مأمور يکارا. ستمینه خوب ن -

.بودنش، به مقاوم بودنش يبه پر از انرژ دنش،یشاد د شهیعادت کرده بودم به هم. شد شیخستش ر ي افهیق يبرا دلم

م رو دستمو بلند کردم و گذاشت اریاخت یب. ومدیخستش خسته تر به نظر م ي افهیق ومدیکه از سالن م يتو نور. جلوش ستادمیقدم جلو رفتم و ا هی

با شستم نوازشش . رو کف دستم دیو صورتشو خم کرد سمت دستم و گونه اش رو کش دیکش قینفس عم هیتو همون حال چشم بسته . گونه اش

:گفت یبیحال عج هیشد و با  رهیچشماش و باز کرد و تو نگام خ. دیباال آورد و گذاشت رو دستم و کف دستمو بوس شودست. کردم

.دلتنگم. خستم -

.من بوده باشه يبرا یدلتنگ نیدوست داشتم که ا چقدر

حاال که نشسته بود تا . جلو سمت خودش دمیدستاشو گذاشت رو پهلوهام و پاهاشو باز کرد و آروم کش. لبش يلبخند کم جون نشست گوشه  هی

.حرف یکالم، ب یب. شد رهیتو عمق چشمام خ. اما بازم اون بلندتر بود م،یهم قد شده بود يحدود

چشمام و لبم  نینگاهش ب. چونه ام رو فشار داد و سرمو آورد باال ریبا جفت شستاش ز. و آورد کنار گردنم دیاز رو پهلوهام باال کش اشودست

.کم خم شد سمتم هی. دیچرخ

د و آروم خم ش شتریسرش ب. دیمنظورمو فهم. کم تکون دادم هیسرمو . داشت یحس خوب دنشیبوس. دوستشون داشتم. خوش فرم بودن لباش

من که . دیبوس یآرامش گرفتن م يانگار واقعا برا. يعجله ا چیبدون ه نه،یو بوسه هاش آروم بود و با طمان دیدونه دونه لبامو بوس. نشست رو لبم

.دونم یاونو نم ،آروم شدم

. و بغلم کرد دیچیشد و دور کتفم پ دهیکشدستش آروم رو گردن و شونه ام . گوشمو نییپا د،یگونه ام رو بوس. لبامو ول کرد قهیاز چند دق بعد

.سرشو گذاشت رو شونه ام

...که نتونستم  دیببخش. زیبابت همه چ یمرس ،یمرس -

ار؟یکوه -

.اریسمت در تراس کوه دیو سرامون چرخ میکم از هم فاصله گرفت هیکرد  یرو صدا م اریجون که از تو خونه کوه يزر يصدا با

.دونه کجام یمامانه، نم -

:ناراحت گفت يصدا هیبا . نگام کرد برگشت

.برم دیبا -

.موافقت يتکون دادم به نشونه  يسر

:گرفت و برگشت سمتم و با لب زدن گفت رهیدستشو به دستگ. رو تراس خونش دیبوسه رو لبم نشوند و ازم جدا شد و با دو حرکت پر هی تند

.ممنونم -

.رفت تو خونه تکون داد و یدست. زدم و چشمامو بستم لبخند

...به  ش،یبه بودنش، به خستگ. تراس به رفتنش نگاه کردم يبه در بسته  رهیخ



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 297

و نگاهش و  اریخوندم صورت کوه یکه م یلبخند محو رو لبم نشست و برگشتم تو خونه و دوباره کتابمو گرفتم که بخونم، اما بعد از هر خط هی

.شد یزدنم مباعث لبخند  اریاخت یچشمم و ب يجلو ومدیکاراش م

.رو همون مبل با در باز تراس خوابم برد یک دمیکتاب خوندم و فکر کردم که نفهم انقدر

****

 ارمیکوه هی. رو ندارم زیچ چیکس و ه چیه يچند وقته اصال حوصله  نیا. مشغول سر و سامون دادن به خونه شدم یحوصلگ یو ب يکار یرو ب از

االن . رو تراس بوده دنشیبار د هیجون اومده تماسمون در حد همون چند تا تلفن و  يزر یاز وقت. شده تسیکرد، اونم ن یم تیتقو مویبود روح

. زنگم نزده یکه حت وزهدو ر

باعث شد که به  میکم ذهن مشغول هیبود که  نیداشت اونم ا تیمز هی ایو کالفگ ایکار یب نیا. و گم کردم يزیچ هیکنم  یو مدام حس م کالفم

کرد، اما  یموضوع مامان و خوشحال م نیهر چند که ا. چند وقته آرشا سر به راه شده نیگفت ا یمامان که م يو حرفا فتمیو آرشا ب فکر مامان

... یلیخ یلیالاقل کم رفتنش خ اینرفتن  یخونه موندن آرشا و دور دور نکردن و مهمون. بود بیمن عج يبرا

. ادیکار بودم که تند گفتم زودتر ب یانقدر ب. جا، اونم قبول کرد نیا ادیساعت بزنگ زدم بهش و گفتم وقت کرد دو  نمیهم يبرا

مهربون که هر  يمثل مادر بزرگا. خندم گرفت. و شکالت داشتم ینیریکم ش هی. انداختم خچالینگاه به  هی. دم کردم ییتو آشپزخونه و چا رفتم

ذارن که بچه اومد  یم نایتو خونشون شکالت و ا ای، که نوه شونو خوشحال کنه و شکالته ینیریپر ش باشونینوه هاشون تو ج دنید رنیوقت م

 نایا. خوردم یخودم که نم. جات ینیریسمت شکالت و تنقالت و ش رهیدستم م اریاخت یب دیخر رمیبدن بهش ذوق کنه، منم هر بار که م نخونشو

.ییجا رهیم ایو به عشق خوراک ناستیفقط دنبال ا رهیکه م یمهمون. ال بشهجا بدم بهش خوشح نیاومد ا اریکوه یوقت هیکه اگه  رمیگ یرو هم م

رفتم . کمرمو که صاف کردم زنگ خونه رو زدن. زیو بردم گذاشتم رو م دمیطرف چ هیبرداشتم تو  ینیریو چند تا شکالت و ش دمیکش نفس

. و اومد تو خونه میبا هم دست داد. شد ادهیاز آسانسور پ. مو منتظر باال اومدنش شد ستادمیدر ا يجلو. آرشا بود. سمت در رو بازش کردم

.وقت تلف کردم یربع هیو  دمیپرس نایو از مامان ا میکم حال و احوال کرد هیو  دمبر ییبراش چا

:رو کردم بهش و گفتم يساز نهیزم شیهمه پ نیحوصله از ا یب نمیهم يبرا ستم،ینبودم و ن یخوب نیمقدمه چ کال

ه؟یچ هیآرشا قض -

:دیابروش رفت باال و با تعجب پرس هی

!ه؟یقض -

:جلو و گفتم دمیرو مبل خودمو کش. که تو سرم بود و باعثش مامان بود یهمه توهم نیاز ا دمیکش یپوف

ه شده و گرده و بچم سر به را یآرشا همش تو خونه س و دنبال کار م گهیزنم م یهر وقت باهاش حرف م. خوشحاله یلیخ دایمامان جد نیبب -

موضوع  هی ای یگرفت یافسردگ ای! لنگه یکار م يجا هی یعنی نیخب ا. شهیراحت م المیخونه من خ يکمتر نگرانشم و تو هم اگه برگرد گهید

زنم؟ یخودم حدس م ای یگیخودت م ای الحا. س گهید

:لبخند تلخ زد و گفت هیبلند کرد و  سرشو
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 زایچ نیدلشو به ا م؟یدختره خوب یلیخ ننیتو خونه و آفتاب و مهتاب رنگمو نب نمیوبه؟ اگه بشکنه خونه موندن من خ یواقعا مامان فکر م -

خوش کرده؟ 

:باال انداختم و گفتم يا شونه

خودتو تو خونه  يخودیکه ب یستین یدونم آدم یم نمیاما ا ،ینیشده و تو چرا خونه نش یو چ هیچ هیدونم قض یمن نم. مامانه يحرفا نایا نیبب -

 دیعشق خر يشده که آرشا یحاال چ. کردن رو شاخشه دیرفتن و خر رونیب يو مسافرتم که نر یو دورهم یمهمون یکمِ کم اگه حت. یبس کنح

!محروم کرده؟ ینعمت اله نیتو خونه نشسته و خودشو از ا دیبهتر بگم معتاد خر ای

.تکون دادم يفرستادم باال و سر ابروهامو

.خودت بگو -

حرف فقط نگاش  یمنتظر و ب. شد رهیرو پاهاش خم شد و آرنجشو گذاشت رو پاهاش و دستاشو تو هم قفل کرد و به فرش خکرد و  یپوف

که تو ذهنشه رو سر و سامون  يزیداشت تا چ ازیبه زمان ن. دادم خودش دهن باز کنه و حرف بزنه تا به زور ازش حرف بکشم یم حیترج. کردم

.بده

قلپ ازش بخورم که با حرف  هیخواستم . کردم کیبرداشتم و بردمش به سمت دهنم و به لبام نزد زیام رو از رو م بردم و فنجون نسکافه دست

.شدم به آرشا رهیخ زیو ت زیگذاشتمش رو م عیسر. تو دهنم و تا حلقمو سوزوند دیآرشا پر

؟يتا حاال به ازدواج فکر کرد -آرشا

که شبا  ییاالیو سر لمایتو ف اریاخت یهست که ب یچند وقت هیبهش معتقد نبودم و حاال  نایمامان ا که به خاطر يزیچ! یبیغر يچه واژه ! ازدواج

 زیکرد، اما در هر حال بازم چ یم کیاحساساتمو تحر يا گهید زیاز هر چ شتریب گرایباز يازدواج و خواستگار يصحنه  مید یموقع خواب م

.حرف نگاش کردم یب. بود یرفمزخ

.تو حس و حال خودش بود. شد رهیو بهم خ بلند کرد سرشو

همونه که از نظر تو از  اد؟یبدونه کم و ز رییباشه بدون تغ دیکه با هیهمون نیا ؟يخوا یهمونه که م نیا یو فکر کن ینیبب ویتا حاال شده کس -آرشا

براش  یتون یو م یباهاش راحت یه حس کنک یو نه خانوادش؟ کس افشینه ق تش،یکه خودش برات مهم باشه، نه موقع یکس له؟یهر لحاظ تکم

مهم . یکن یفکر م یتو چ ستیو اعتقادات اون باشه؟ مهم ن لیکه بر طبق م يزیکه اون بخواد و خوشحالش کنه؟ هر چ يهر کار ؟یبکن يهر کار

.يواخ یاالن مهمه که فکر اون شده فکر تو، چون خودت م ،يکرد یفکر م یقبال چ ستیمهم ن گه،یم یمنطقت چ ستین

"!ا؟یزنه آ یحرف م اریآرشا در مورد کوه": گفت یکیتو ذهنم  ییجا هی

:و گفت دیکش قینفس عم هی

.ستیکه قابل وصف ن یحال. من االن اون حالو دارم -

".کنم ینده، خودم حسش م حیتو توض"ذهنم گذشت  از

:گردوند و دستاشو باز کرد و دوباره تو هم قالب کرد و گفت سرشو

.نه ای ادتهیرو  نیم حسدون ینم -
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.شد، اما نه کامل یم دایتوش پ یگنگ يزایچ هیذهنم فشار آوردم  به

و بازم دوستش داشته  نمشیعمر کنار خودم بب هیتونم باهاش ازدواج کنم و  یکه حس کردم م یتنها کس نش،یبهتر. الدیدوست پسرم قبل م -

خوب  تیموقع ای کلشیقد و ه افش،ینه به خاطر ق. اعث شد به ازدواج فکر کنمکه واقعا ب یکس. وقت از داشتنش خسته نشم چیباشم و ه

که بهم  یاخالقاشو دوست داشتم رفتارش، حس. بودن، اما مهم تر از همه خودش بود، خود خودش همون جور که هست نامیخانوادش که البته ا

.بود نمونیکه ب يزیداد، چ یم

.شد به سقف رهیداد به مبل و سرشو رو به باال گرفت و خ هیبغض لباشو تر کرد و تک و دستاشو آزاد کرد با حسرت و دیکش ینفس

!بود و خراب شد ایکردم هست  یکه فکر م يزیچ -

"!خراب شد؟". کردم يزیر اخم

 یگه از کسا. بود نمیکه حس ییشد تو جمعا یخالصه م امیمهمون. کنار گذاشتم مویقبل يبه خاطرش کارا. به خاطرش خودمو عوض کردم -

بود،  ادیز شمیآرا. شد یدوست نداشت دور انداخته م ویاگه لباس. شهیهم يشد برا یاون آدم حذف م ه،یجور هیکرد  یحس م ای ومدیخوشش نم

 یلیکه دوست داشت، دوستش داشتم، خ یخواست، همون یشدم که م یهمون. کردم یدونست، قطع رابطه م یرو خوب نم ییاآدم. کردم یکم م

توجهاتشو دوست داشتم و واقعا بهش . محبت کردنش و  یو حت دنشیو از ته دل خند تشیو عصبان اشیسگ باز یو اخالقش و گاه زشیهمه چ

حس . خبر بود دلواپس بشه یازم ب ایدادم  یجواب م ریاگه د. بخونم یکی يرو تو چشما ینگران. اشممهم ب یکس يکه برا نیبه ا. داشتم ازین

. اون صبح کنم يروزامو با چشما يکه بخوام همه  نیا. گرفتم یجون م. شد یه بگه هوا سرده لباس گرم بپوش تنم گرم مک نیاز ا. داشت یخوب

.شده بود امو آرزوه اهامیاز رو ییبود که کم کم جزو يفکر

:زد و گفت يزهر خند. سمتش دمیخودمو کش کنجکاو

.نذاشتن یعنیاما نشد، نخواستن،  -

.تو هم رفت اخمام

رسه؟ یآخرش به کجا م ایخواد بکنه؟  یکار م یهمه آدم حسود و چشم تنگ چ نیبا ا ایکنم دن یحس م ییوقتا هی -

از  یکیبا  نمیهم يمن سخت بود که هر بار تا اون جا برم، برا يبرا. گرفت یاون جا م اشویمهمون. شیخونه مجرد. کرج بود نیحس ي خونه

داشت و مطمئن تر از آژانس بود و در ضمن خونش  نیچون ماش م،یو برگرد میکه با هم بر مینگ شدرفت هماه یدوستاش که اونم از تهران م

هم خودم راحت . در موردش نکردم يفکر بد چیو شش ساله بود و نسبتا محترم ه یس _و پنج  یمرد بزرگ س هیبود، چون  ما يخونه  کینزد

هم  يو جلف باز یشوخ. ياما جد م،یزد یراحت حرف م. بود یرسم یلیهم خرابطم با اون پسره . راحت شد الشیخ نیتر بودم، هم حس

با هم . میگفت من و اون پسره با هم نیرفت و به حس یمعرفت یکدوم آدم ب ،يدونم کدوم آدم حسود ینمکه  نیخوب بود تا ا زیهمه چ. مینداشت

.میرابطه دار

.ل مشت شدمب يدستاش رو دسته . کرد يآرشا بغض خفه ا. گرد شد چشمام

من فکر  ایشد،  یقبول کرد، راض. امیو م رمیبا اون اصال م یچ يو برا ستین يزیدادم که چ حیبراش توض. کرد دادیداد و ب یکل. بهم زنگ زد -

و  میر یبا هم م یچ يبرا يپس فکر کرد م،یآره ما با هم"نکرد و گفت  يپرسه، اونم نامرد یانگار بعدش از خود اونم م. شد یکردم که راض
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"م؟یایم

...مشت چرت و پرت در مورد من بهش گفت که اونم  هی بعدم

:گفتم آروم

!قبول کرد؟ -

:ناراحت نگام کرد و گفت يبغض و چشما با

باور . دونست، هم خودم بهش گفتم یو هم خودش م زیو همه چ میقبل يراحتم و دوست پسرا يدونست، از روابط  یرو در موردم م زیهمه چ -

اون؟ ایکنه من باشم  یم یبرات چه فرق ،یانقدر راحت یگفت وقت. اورش شدکرد، ب

.لبخند کج زد هیکرد و  یبه دستامون نگاه. جلوتر رفتم و دستشو گرفتم و آروم نوازشش کردم. ناراحت نگاش کردم. گاز گرفتم لبمو

و آرزوهامو خرد کردم و شکوندمشون  اهامیبه زور رو. بذارمش کنار به زور تونستم. به زور با خودم کنار اومد. رابطمون به فنا رفت و تموم شد -

 رکشواز مدا یکی"که بابا زنگ زد و گفت  رونیشدم برم ب یتو خونه بودم و داشتم حاضر م شیدو ماه پ م،یماه و ن هیحدود . تا بهشون فکر نکنم

.مونم تا مدارکو بدم و بعد برم یمنم گفتم باشه م ".رهیبگ ادیفرسته ب یاز همکاراشو م یکی ستیخونه جا گذاشته، خودش تو شهر ن

...در رو باز کردم  یوقت. رفتم مدارکو برداشتم و آوردم. باال دییدر رو باز کردم و گفتم بفرما. بعد زنگ زدن ي قهیدق ستیب هی

:با بغض گفت. سرشو بلند کرد و تو چشمام نگاه کرد. قینفس عم هیتو دهنش و دوباره  دیلباشو کش. شد ساکت

. تر هم شده بود یدوست داشتن. نکرده بود يرییتغ چیه. ماتم برده بود. اونم پشت در خونمون دمش،یهمه مدت د نیبعد از ا. خودش بود -

رف ح یاونم فقط ب. در ماتم برده بود ي رهیبه دستگ دهیچسب. تونستم تکون بخورم یدهنم باز مونده بود نم. چقدر شوکه شده بودم یدون ینم

.نهیکرد منو بب یاونم فکر نم دیشا. مونده بود جیاونم گ رد،ک ینگام م

 يبا صدا» .دییبفرما«: گفت نینگاه به ما دو تا کرد و رو به حس هی. شد و اومد تو خونه ادهیاز آسانسور پ یمامان ک دمیمات موندم که نفهم انقدر

.مدارك اومده يد و گفت براکر یکرد و خودشو معرف یسالم هیبه خودش اومد  نیمامان حس

گرفتشون  یکه داشت م یموقع. حرف دستمو بلند کردم که بدم بهش یکه ب ارمیازم خواست مدارکو ب. کرد کیبا لبخند باهاش سالم عل مامان

...شد به دستم و من  دهیدستش کش اریاخت یب

:شد و به زور گفت شتریب بغضش

. رفت یخداحافظ هیتند تشکر کرد و با  نیحس! شد ییشدم و دلم هوا یبه حال یوا، دوباره حالاون همه زحمت دود شد رفت ه! گرفتم شیآت -

 نیبود که مامان تا دو ساعت در مورد حس نیبدتر از اون ا. مثل منگال باز مونده بود شمیفقط ن. تونستم درست فکر کنم یانقدر شوکه بودم که نم

.زد شیکرد و دل منو آت يسخنور شییبودنش و وجناتش و آقا افهیق خوشو 

 نیو ا میاومده بود تو ذهنم و زندگ الشیدوباره خ. کل روز بهش فکر کردم. رفتن شدم و برگشتم تو اتاقم و رو تختم ولو شدم رونیب الیخ یب

. اون و خاطراتمونسمت  دیکش یزدن، مدام ذهنم پر م یبار دور کردنش سخت تر بود، چون با وجود مامان و بابا که مدام در موردش حرف م

.کردم یچند وقت گذشت و من مدام به اون فکر م

از ساعت ده به بعد  یعنیداد،  یزد جواب نم یزنگ م شیهم به گوش یهر چ. کرد و مامان نگران شد ریشب بابا به خاطر کارش د هیکه  نیا تا
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دونست با  یفقط م. رفت یمثل مرغ سر کنده مدام تو خونه راه ممامانم . بود ومدهیدوازده شده بود و بابا ن. خاموش شد و مامان نگران شیگوش

!ساعت؟ نیو مشغول کار اما تا ا رونهین بیحس

 دنیبا شن. برداشت ویبوق گوش نیبا دوم. شمارشو حفظ بودم، زنگ زدم بهش. برداشتم مویبه مامان بگم رفتم تو اتاق و گوش يزیکه چ نیا بدون

 ینم. مکث کرد و آروم جواب داد. سالم کردم عیدوباره الو گفت سر یوقت. تا بتونم حرف بزن دمیکش قیچند تا نفس عم. صداش هول شدم

:اونم بعد از اون جور به هم زدنمون تند گفتم. خواستم فکر کنه از قصد زنگ زدم بهش

.خاموشه و مامان گفته با تو بوده شمیکرده و مامان نگرانشه و گوش ریبابا د -

:آروم گفت يبا همون صدا. دمیششدم و نفس ک ساکت

.میو از هم جدا شد نشیکارمون تموم شد و رسوندمش کنار ماش شیربع پ هی م،یبا هم بود -

:گفتم یلرزون يمتعجب با صدا. کردم و اومدم قطع کنم که صدام کرد یخداحافظ یخال یمرس هیگفتم و با گفتن  یآهان هی

!بله؟ -

!زد یم یقلبم مثل چ. دلم نبود يدل تو ! بخواد باهام حرف بزنهشد با من کار داشته و  ینم باورم

:کم مکث کرد و گفت هی

...تو  يپدر نیهمچ هیکه با وجود  نیبه ا. بهش فکر کردم یلیچند وقته خ نیتو ا. هیبابات مرد محترم -

.وش دادمگ شیبعد يسفت شدن، نفسم حبس شد، چشمامو بستم و به جمله  یدستام دور گوش ستاد،یا قلبم

. سوزه یبابات م يواقعا دلم برا. کم به کارات فکر کن هی ؟يبا کارات آّبروشو ببر یتون یتو چطور م ییپدر محترم و باآبرو نیهمچ هیبا وجود  -

.متاسفم. داره يدونه چه دختر ینم

.شد ساکت

کرد که مطمئن بودم تو  یم فیتعر ویو پر درد همه چ اتیانقدر با جزئ. غم به آرشا که بغض کرده چشماشو بسته بود نگاه کردم ایدن هی با

سخت و هم با کوچک  يلحظه ها یو چقدر اون پسر رو دوست داشته که حت شهیم تیکردم که چقدر اذ یدرك م. ذهنش به اون زمان برگشته

باعث و  يبرا هیکه بق نیمتنفرم از ا. ارهد یداشت و االن چه حال یاون لحظه چه حس دمیفهم یم. کنه یم فیو تعر ادشهی اتیئحاالت و جز نیتر

که  یمیتصم نیبهتر. کرده باشم یاشتباه میکنم تو زندگ یهر چند هنوزم فکر نم. مزخرفمون دل بسوزونن و ماها رو مقصر بدونن یزندگ یبان

.توشم برام عذاب داشت دنینفس کش یپر تنش بود که حت ياون خونه  ازاومدن  رونیگرفتم، ب

:گوشش گفتم ریبا دستام موهاشو ناز کردم و ز. رفتم و دستامو انداختم دور شونه هاش و بغلش کردمجلوتر  آروم

کس ارزش نداره که به  چیه. نداره اتویناراحت نیا اقتیل یکن یم فیکه تو ازش تعر ینیحس نیا. خواهر کوچولو ناراحت نباش، غصه نخور -

.یکن تیخاطرش خودتو اذ

:گفت و پر بغض تو بغلم آروم

چقدر سخته چقدر بده که از زبون  یکه بفهم یحس منو نداشت. حرف انقدر داغون بشم هیکردم با  یوقت فکر نم چیشد؟ ه يجور نیچرا ا -

و کارات  تیدر مورد خودت و زندگ یکه بفهم ،یهست يزیآبرور هیکه ما يرو بشنو یحرف نیهمچ هیبشه  تیزندگ يتونست همه  یکه م یکس
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...فکرا  نیکنه و ا یمفکر  يچه جور

:گفت هیو با همون گر هیگر ریزد ز پق

.کنه یبده، داغونت م یلیخ -

.کنه یکنه و خودشو خال هیگذاشتم تا خوب گر. نوازشش کردم آروم

:تر که شد تو بغلم گفت آروم

مرد  رهیپ هیطالق گرفته از  ایتنها  ندهیخودمو تو آ بار نیاول يبرا. داشته باشم ندهیتونم ازدواج کنم و آ یکردم که م یدفعه فکر م نیاول يبرا -

 یتونم عاشق شم و با عشق ازدواج کنم و زندگ یفکر کردم م میبار تو کل زندگ هی. که به خاطر پول باهاش ازدواج کنم یکس. تصور نکردم

.بمونه و کنارم باشه شهیکه نخوام ازش جدا شم و باهام تا هم یکس. بسازم

صدام حرف  نیکردم با آروم تر یسع. هم مطمئن بودم يزیداره، اما به چ یچه حس قایدق دمیفهم یبار م نیاول يبرا دیشا. نوازشش کردم آروم

.بزنم که قانع کننده تر باشه

چون  ،يکرد یبهش فکر م یلیخ دیداد با یازدواج م شنهادیاگرم بود و بهت پ یحت یکه تو گفت یآدم نیا. نکن تیخودتو اذ زم،یآرشا جان عز -

خود  يکه تو بخوا ستیکس انقدر مهم ن چیگلم ه. يداد رییتغ زاتویچ یلیخان شما خ نیحس نیو خوش اومدن ا دنیرس يخودت برا يبه گفته 

 یو ب رییکردن و تغ يهمه نقش باز نیکه از ا دیرس یم يروز هی ؟یاون رفتار کن يو خواسته  لیبه م یخواست یم یتا ک. یکن وضع تویوجود

اون موقع همه  دیکرد شا یبروز م یدنبال خود درونت و وقت یگشت یاون وقت م ،يکه خودتو گم کرده بود يروز هی ،يشد یخسته م یتیهو

.نبوده نانینشد، جون قابل اطم يزیمن به شخصه خوشحالم که چ. زد یحست همون موقع جا م نیو ا ختیر یبه هم م زیچ

به تظاهر خود درونش و نشون بده  ازین ینفر بتونه ب هیبود که  نیریبودنم در کنارش و چقدر ش یو حس خود واقع اریسمت کوه دیپر کش ذهنم

 اریاخت یب. تظاهر کنه ادیخوشش ب یکه کس نیا يمجبور نباشه که برا ایقضاوت اشتباه کنه  ایدر موردش فکر بد  ینباشه که کس نیو نگران ا

.ت فک و لبم شل بشهشد عضال یباعث م شهیهم اریکوه ادی. لبخند زدم

موندنش اصرار  يبرا نمیهم يخواد تنها باشه، برا یحس کردم م. بره دیدادم و حالش که بهتر شد بلند شد و گفت با يکم آرشا رو دلدار هی

.داد یآرشا نم ییتو تنها يرییکردن، اما تغ یم یهم زندگ گهیاون خونه دو نفر د يکه تو نیبا ا. نکردم

در  يجلو. کردم یو خداحافظ دمشیبابا اومده بود در رو باز کردم و بوس نیبا ماش. اومدم اطیدر ح يکردم و باهاش تا جلوو مانتومو تنم  شال

 يکه رفت پشت بندش صدا نشیماش. کرد، براش دست تکون دادم یبوق خداحافظ هیشد و راه افتاد و با  نیو نگاش کردم تا سوار ماش ستادمیا

.نگاش کردم. بود ستادهیا نگیپارک ياومد که جلو گهید قبو هی

:بغل گفت ي شهیآورد و از ش نییسرشو پا. لبخند زدم. بود اریکوه "!جونم يا"

؟يخوا یمهمون نم -

انقدر ذوق کرده بودم . شد اومد سمتم ادهیجا به جا کرد و پارك کرد و پ نویبوق زد و ماش هی. خوام یم یعنیتکون دادم که  يلبخند سر با

:اومد کنارم و با لبخند گشاد گفت. نگو که دمشید

.دلمون باز شد دنتونیبا د. میگل، منور شد یبه به سوگل خانم -
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:برم تو خونه با خنده گفتم دمیچرخ یکردم و همون جور که م زیاخم ر هی

؟يحرمسرا باز کرد. یکن یقاجار سوگل سوگل م يمثل شاها! اسمه تو دهنت موندا؟ نیا -

:سمت خودش و گفت دمیکم کش هیم و دستشو انداخت دور کمرم و اومد کنار طونیش

.یسوگل جون ،یمگه بده؟ تو سر سبدشون -

:بسته شه و با دهن جمع شده گفت شیمتر هی شیبار واقعا اخم کردم که باعث شد ن نیا

؟یجون نیآرش -

، انگار "یجون نیآرش"گفت  یبود وقت يچقدر جد افشیق دیاگه بدون. خندمو گرفتم يو به زور جلو نییجمع کردم و سرم و انداختم پا دهنمو

. کرد یم حیغلطشو تصح يداشت تو کنفرانس کلمه 

همون جور پشت من اومد  ارمیکوه. کنم زونشیو من مانتو شالمو درآوردم و رفتم تو اتاق آو میاز در وارد شد. باال میو رفت میآسانسور شد سوار

:از تو اتاق داد زدم. گفت شیآخ هیو خودشو ولو کرد رو مبل و 

جون رفت؟ يزر -

:کرد و خودشو رو مبل جمع کرد و نشست و گفت زیاخم ر هی. رونیب اومدم

. امشبو دل کند از ما و خونه هی. نایدختر خالش ا يرفت خونه ! نه بابا، کجا رفت -

:کرد و گفت یپوف

.فکر کنم امشبه رو تا صبح راحت باشم. شونامشب و بره خون هیاصرار که  یزنگ زدن و دعوتش کردن و کل -

 ونیزیکنترل تلو. زیرو م دمیبودم آوردم چ دهیکه براش خر ییو شکالتا ینیریبا ش ختمیر ییزدم و رفتم سمت آشپزخونه و دو تا چا يلبخند

که اجازه بده سرد  نیو برداشت و بدون ا ییکنترل رو گذاشت کنار و خم شد چا. نگه داشت لمیف هیکرد، رو  یم نییدستش بود و کاناال رو باال پا

! شروع کرد به خوردنش شهب

که سرده  نیخودم انداختم و مطمئن از ا یینگاه به چا هینشستم کنارش و  "!سوزه؟ ینم اریچرا کوه": کردم یبهش بود و متعجب فکر م چشمام

سق دهنم و زبونم . بدم یو داغ ییو چا اریفحش بلدم به کوه یچ دستمو دراز کردم و آوردم سمت لبام که همون قلوپ اول باعث شد تو دلم هر

سمتم و  دیخودشو کش عیزنم سر یدارم بال بال م دیکه د اریکوه. پوست سقم ور اومده بود يهمه . دوم در عرض دو ساعت سوخته بود ارب يبرا

که تند  ییاومده با جفت دستا رونیو با دهن باز و زبون ب خوردم یرو مبل تکون م. زیخودش گذاشت رو م وانیرو ازم گرفت و با ل ییچا وانیل

.دهنمو خنک کنم یکردم کم یم یرفت، سع یم نییتند باال و پا

:نگران گفت اریکوه

!باال؟ يدیهورت کش هویچرا  يداغ بخور یتون یمن تو که نم زیآخه عز -

:بهش کردم و با حرص گفتم زیاخم ت هی

. باال ينداز یکه سرده، انقدر که راحت م یکن یبه آدم القا م! داغ ییچاقهوه داغ، . توئه ریهمش تقص -

:لبخند مهربون زد و گفت هی
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... يداغ، دختر داغ و لبا يداغ، غذا يداغ، قهوه  ییرو داغ دوست دارم؟ چا زیمن همه چ يدیتو هنوز نفهم -

. تو فکرشه یکرد اصال تابلو نبود که چ یم اون جور که اون به من و لبام نگاه. بهم دوخت طونشویو نگاه ش لبخند

 نیا نمییمنتظر بودم ب. صورتم کیدستاشو بلند کرد و آورد باال و نزد. تر کیکم به کل صورتم نگاه کرد و لبخندش مهربون شد و اومد نزد هی

و آروم دستشو گرفت به موهامو نرم و  رفت پشت سرم. اما برخالف انتظار من دستش نه به صورتم خورد، نه اصال سمتش رفت شه،یبار چطور م

و باز کرد و با همون آرامش و تمرکز  انیکش موهامو که سفت بسته بودم تا کل موهام از پشت جمع بشن و گوجه بشن و تو صورتم ن کزبا تمر

راحت ببندمشون موهام لولو  که بهشون داده بودم تا حجمشون کم بشه و بتونم یچشیبه خاطر پ. انگشتاشو کرد تو موهامو آروم بازشون کرد

. شده بود

.عقب و لول موهام از هم باز شد و پخش شد رو شونه ام دیبا موهام کش دستاشو

شد سرشو بلند کرد و به چشمام نگاه  یپخشم رو شونه و پشتم جابه جا و درستشون کرد و کارش که تموم شد و خودش که راض يبه موها رهیخ

:کرد و با لبخند گفت

.ادیبهت م شتریباز ب يدر ضمن موها. کم باز بشن و هوا بخورن هیبذار  ؟یچلون یم يجور نیبدبختا رو ا نیا ستین فیح -

:داد به مبل و با دست دو ضربه به پاهاش زد و گفت هیعقب و تک دیشد و صاف تو جاش نشست و خودشو کش ساکت

.جا نیسرتو بذار ا -

 وانیکم خم شدن ل هیبا . زیو پاهاشو گذاشت رو م کینزد دیجلومونو کش زیبا پاهاش م. م رو پاشو سرمو گذاشت دمیحرف رو مبل دراز کش یب

. ونیزیمنم سرمو کج کردم سمت تلو. بود ونیزیچشمش به تلو. زیرو گذاشت رو م یخال وانیو ل دینفس سر کش هیبرداشت و  شوییچا

.دمیشن فشویقشنگ باشه، تعر دیبا لمهیف نیا -

 فیو علت توص ارمیب لیبوسه ها دل نیا يدونم چرا دوست نداشتم برا ینم. زد یاتفاقات و بوسه هامون نم نیاز ا یحرف چید که هخوب بو چقدر

از . حاال با چهار تا بوسه و آرامش اضافه تر م،یخواست هنوزم دو تا دوست باش یدلم م ییجورا هی. دوست نداشتم روشون اسم بذارم. کنم

به گفتن و بحث کردن و حرف  ياصرار ارمیروش بذارم و چقدر خوبه که کوه یخواست اسم یو دلم نم دمیترس یم دیجد يرابطه  نیا فیتعر

خواد و بس، بدون  یخلوت دو نفره رو م نیآرامش و ا نیاالن فقط دلم ا. میزن یدر موردش حرف م يروز هیبه وقتش . زدن در موردش نداره

.يو فکر یدل مشغول چیه

هر . رفت تو صورتم یشد شکمش م یخم که م. خم شد و ظرف شکالتو برداشت اریکم که گذشت کوه هی. ونیزیبه تلو میشد رهیسکوت خ تو

دفعات خم شدنش  نیاز ا یکی يخودمو گرفتم تا وسوسه نشم تو يجلو یلیخ. شکمش يشکم نداشت، همون عضالت منقبض شده  چارهیچند ب

.ستمیشت که نبال ؟یچ که یعنیخب . رمیشکمشو گاز نگ

!آقا زیچشمام گرد شد، رسما شده بودم م. شکالتو برداشت صاف نشست و ظرفو گذاشت رو شکم من ظرف

بدم خدمتتون؟ زیجان؟ م اریبد نگذره کوه -

:به شکمم و گفت دینگاه به من کرد و آروم به حالت قلقلک دستشو کش هی
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.شکم خوبه نیهم -

شد و  یشکمم منقبض م يها چهیخود به خود ماه یتونستم نخندم، از طرف یو نم ومدیشکمم قلقلکم م خورد به یگرفته بود دستش که م خندم

شکالتا  يهم نگران ظرف بلور رم،یو رو شکمم بگ اریدست کوه یحرکت دوران يخواستم جلو یهم م. شد تو شکمم یدست و پام جمع م هوی

جفت دستامو حلقه کرده بودم دور ظرف شکالت و پاهامم . بود، گرون بود فیح ن،یچ و تاب خوردن من ولو نشه رو زمیبودم که به خاطر پ

. که اشکم دراومد دمیانقدر خند. زد یداد و لبخند م یمن قلقلکم م يپا به پا ارمیکوه. دمیخند یبودم رو شکمم و بلند بلند با دهن باز م دهیکش

 ستادیحس کردم و خندم بند اومد و بدنم آروم شد و از حرکت ا میشونیرو پ لباشو یسیو خ یداغ هوی. متوقف شد شلحظه که حرکت دست هیتو 

.چشمام بسته شد اریاخت یو ب

:با تأمل لباشو جدا کرد و آروم گفت هیاز چند ثان بعد

.جونم خنده هات -

 لمیو زوم ف ونیزیبه تلو رهیخ رایکوه. چشمامو باز کردم ستین يخبر دمیکم که گذشت و د هی. دیپر ینکردم چشمامو باز کنم، حسش م جرات

!بچم نخورده بود. خوردشون یحرکت م هیداشت و با  یو شکالت برم يرفت تو ظرف شکالت خور یبود و دستشم تند تند م

 کایک نیانقدر ا. کرد یدرست م ینیریو ش کیک عیخورد سر یم یبه توق یتق لمیف يخانمه تو. میشد دنید لمیکج کردم و مشغول ف سرمو

:با دهن پر از شکالت گفت اریکه کوه کایک يدلم ضعف رفته بود برا. کرد یکه آدم هوس م ومدیزه به نظر مخوشم

. کیک يبرا رمیم یمن م -

!کنه یم یداره خودکش گهید زیچ هی يخوبه دهنش پر شکالته و برا. ابرومو دادم باال و نگاش کردم هی

:مقدمه گفت یب هویو  نییسرشو آورد پا اریکوه

؟یدرست کن يبلد نیآرش -

فقط خوردنشو  کیگفتم از ک یکردم و م یم عیخودمو ضا اریکوه يجلو دیذره، اما چرا با هی یراستشو بگم بلد نبودم، حت. مات موندم ریغافلگ

بلدم؟

:اعتماد به نفس گفتم با

.همه مدلشو -

:و مظلوم مثل پسر بچه ها گفت دیزده خوشحال خند ذوق

ا؟یشکالت نیاز ا ؟یکن یبرام درست م -

:گفتم اریاخت یبچم انقدر معصومانه گفت که ب یاله

.پزم یچرا درست نکنم؟ برات م -

. شد دل بچه رو شکوند یاما خب نم! کجا بود؟ کمیک. دادم یقول کشک دمیتازه فهم دیذوق زده خند یوقت

:که شد گفت آروم

؟یدرست کن یتون یاالن م -
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:ش کردم و گفتبه یهینگاه عاقل اندر سف هی

ارم؟یاز کجا ب لهیاالن وس. ایگیم يزیچ هیپررو نشو،  گهید -

:جمع کرد و دوباره به شکالتا حمله کرد و گفت دهنشو

.یمرس. پس حتما بعدا برام درست کن -

".رهیم ادتیحاال کو تا بعدا؟ تا اون موقع ". ونیزیباشه گفتم و سرمو چرخوندم سمت تلو هی

 ینم. ادامه داد لمیکار رو تا آخر ف نیرفت تو موهامو آروم و نوازشگر کف سرم و موهامو با انگشتاش ماساژ داد و ا اریهدست کو لمیف يوسطا

شده  ادیحساسش و منم خوابم کم کم ز يبود به جاها دهیرس لمیف. دمید یم لمیمقابله کنم، خمار ف میبا حس خواب آلودگ ای نمیبب لمیدونستم ف

نشون  اریخواستم خودمو هوش یسرم م ریمثال خ. و من چشمام گرد باز موند ستادیدستش تو موهام ا اریکوه یبا زنگ گوش وهی. و بدنم کج بود

! بدم

:برداشت و با تعجب گفت لشویموبا زیخم شد و از رو م دوباره

! جونه يزر -

.گوشش ریوصلش کرد و گذاشت ز ویگوش. شدم بهش رهیسرمو از رو پاش بلند کردم و چهار زانو نشستم رو مبل و خ تند

جون؟ يجونم زر -

-...

.نمیب یم لمیخواستم باشم؟ تو خونه نشستم، ف یکجا م -

- ...

.شد نگاه کردم یم شتریکه هر لحظه اخمش ب اریبا تعجب به کوه. صاف نشست خیمثل س اریکوه هوی

:بهت گفت با

!؟ییتو کجا يمامان زر -

- ...

نا؟یدختر خالت ا يخونه  یقرار نبود شب بمون! ؟یکن یکار م یپشت در چ -

-  ...

:و گفت دیتو صورتش کش یدست یعصب

.کنم یجون، االن در رو باز م يزر يلطف دار یلیخ -

:به هم فشرده گفت يبا حرص قطع کرد و با دندونا ویگوش

!یلعنت -

گشت و  لشیفرو کرد و دنبال وسا بشیاش بلند شد و دستاشو تو جتند از ج. کردم یداشتم نگاش م جیهنوز گ. یپرت کرد رو مبل بغل ویگوش

:با حرص گفت يهمون جور
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. شب تنهات بذارم، آژانس گرفتم خودم اومدم ومدیدلم ن گهیم! ترسه یم ییدو ساله طرفه که از شب و تنها يکنه با بچه  یجون فکر م يزر -

 ؟یکن یمزنم در رو باز ن یزنگ م یچرا هر چ گهیم. االن پشته دره

:با ناله گفت اریکوه. کنارش ستادمیاز رو مبل بلند شدم و ا. لشویبرداشت و از رو مبل موبا دشویو کل چییو سو زیشد رو م خم

.نییتونم برم پا یدره، نم يجلو -

 یلب غرغرم م ریز .و رفت سمت در و کفشاشو برداشت و برگشت دیچرخ عینگاه به تراس انداخت و سر هی. حرف به تراس اشاره کردم یب

. کرد

کم  هیشوهرت، به اون  شیبهش بگم زودتر برگرد برو پ گهیم طونهیش. شه یکه نم نیا. میندار یمادرمون زندگ نیچه وضعشه؟ از دست ا نیا -

شده؟ یچ هوینگرانمون نشد،  یکس میکرد یتنها زندگ يعمر هیبابا . بده ریگ

 ستادم،یبه تراس جلوش ا دهینرس. جون بگه ياز دهنش بپره به زر يزیچ هی تیتو عصبان دمیترس یم. نگرانش شدم. حرص کبود شده بود از

بوس نفس  نیچشماشو بسته بود و با هم. نییو اومدم پا دمیدستامو دور کمرش انداختم و رو پنچه پا بلند شدم و آروم لباشو بوس. ستادیاونم ا

:اش و آروم گفتم نهیدستامو گذاشتم رو س. م کردآروم چشماشو باز کرد و نگا. رفته بود نیاز ب شیحرص

.برات شهیدلش تنگ م ره،یم گهیدو روز د یاز طرف. مادره دل، نگرانته -

:گفت معترض

!ستمیبچه که ن نیآرش -

:وسط حرفش و گفتم دمیپرس

ا؟یبهش نگ يزیوقت چ هی. دلش نازکه -

:و گفت دیبوس ومیشونیلبخند زد و آروم پ هی. قدرشناس و مهربون شد نگاهش

.گم ینم یچیچشم، ه -

:حسرت گفت پر

.میشب آروم تو حال خودمون باش هیذاره  ینم -

پرش رفت رو تراس خودشون و  هیبا . دنبالش رفتم. رونیو ازم جدا شد و رفت سمت در تراس و تند زد ب دیخم شد و تند لبامو بوس. زدم لبخند

:درش برگشت سمت من و گفت يجلو

... یلیچند وقته خ نیا دیببخش. یمرس زیچ بابت همه -

:ادامه بده، منم نذاشتم با لبخند گفتم نتونست

.ستیمهم ن -

 يفکر کنم زر. داد باعث شد بخندم یفشارش م یکیانگار  قهیدق هیدر که هر  یاپیپ يزنگا يصدا. تکون داد و رفت تو خونه يزد و سر لبخند

!در رو براش باز کنه اریداره که صبر نداره کوه ییجون دستشو

تو سطل زباله و  ختمیهمه جا پخش کرده بود و ر اریکه کوه ییرو جمع کردم و پوست شکالتا زیبغل کردم و برگشتم تو خونه و رفتم م بازوهامو



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 308

.دمیرفتم تو اتاقم و خواب يکار زیتم هیبعد از 

****

. به غلط کردن افتاده بودم. یمتر پرت شدم باال و دوباره افتادم رو صندل میم و نتکون محکم خورد هی. بار صدم افتاد تو دست انداز يبرا نیماش

.بسته التماس کردم يبا چشما

!تو هم دیچیدل و رودم پ. مردم به خدا. چاله چوله ها نرو نیانقدر تو ا انیجون شا ،یمل -

.هیخب به من چه؟ محلتون داغونه، همه جاش کنده کار -

:لب زمزمه کردم ریز

!کجه نیگفت زم یتونست برقصه م یعروس نم -

گرفتم و کمرمم سالم  ینم چهیتونستم با آژانس برم و برگردم انقدرم دل پ یراحت م یلیخ. بردم نیبه خودم فحش دادم که امروز ماش چقدر

لطف کرده بود  یکل. ادیحال ب گرمیجشد چهار تا فحش پرد مادردار بدم  ینم یول ا،یچینه که ه یعنیبگم  يزیچ یشد به مل یخوب نم یبود؛ ول

.گرفته بود و امروزم باهام اومده بود دکتر تبرام وق

خودمم خسته شدم از .خالص شم نکینمره عمل کنم و از شر لنز و ع نیکه چشمامو با ا نیبه ا. کردم یفکر م اریکوه يبود که به حرفا یوقت چند

لنز و  يواسطه  یواضح و ب یلیخ وییزایچ هیدوست دارم  یلیخ دایواد همه محو بشن، اما جدخ یدلم م ییوقتا هیدرسته که . ایدن يهمه محو نیا

امروز وقت  يکرد و بهم برا نهیو رفتم معا رهیگفتم برام از چشم پزشکم وقت بگ یخودم جراتشو نداشتم به مل. نمیبا تمام وجود بب. نمیبب نکیع

.عمل يداد برا

ازم . انقدر خوشحال بود که حد نداشت. جون بعد از ده روز برگشت خونش يگفته بود که باالخره زر اس ام اس داده بود و اریکوه صبح

تونم امروز  ینداشته باشم گفتم نم یخواست امشب شام برم خونش، اما چون نوبت عمل داشتم و مطمئن نبودم که بعد از عملم سر درد و مشکل

تونم امشب و استراحت کنم و  یراحته م المینداره خ یمشکل خاص هیاول يتار یکم ریال چشمم غ، اما االن که عمل تموم شده و کییبرم جا دیبا

.کنم زشیفردا برم خونش و سورپرا

به نور کم و  يازیندارم ن تیمنم که به آفتاب حساس. زرت زرت درستش کرد دیربع طول کش کیکمتر از  دما،یعمله ترس نیاز ا يخودیب چقدر

.در عوض راحت شدم رفت یول ندارم، نایو ا نکیع

کم نشست در  هی. مید یتار م یآخه هنوز کم. پارك کرد و کمکم کرد برم تو خونه نویماش یمل. خونه دمیخرد شدن کمرم رس یبعد کل باالخره

کنم رفتم تو اتاق و که وسوسه نشم چشمامو باز  نیا يبرا. من در تمام مدت چشمام بسته بود. حرف زد و بعدم رفت انیساعت و از شا میحد ن

.خوابم برد یک دمیو نفهم دمیکش درازرو تخت 

:اومده بود که گفته بود اریاس ام اس از کوه هی. شدم داریده صبح بود که ب ساعت

؟يایامشب خونه م -

:نکردم و گفتم ينامرد منم
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.ستیمعلوم ن -

. بشه ریتا قشنگ غافلگ ستمیفکر کنه امشبم خونه ن بذار

و  ومدیبه چشم هم نم یحت يذره تار هی نیا نکیمطلق من بدون ع يبرام نمونده بود و با وجود اون کور يزیچ گهیچشم د يلو تارکوچو هی ریغ

.نمیهم بب وانویل يآب رو يتونستم لکه ها یم یکردم چشمم سالم سالمه، چون حت یاالن حس م نیاز هم

 یکیکه تو تار یدروغ چرا، اون شب. نشونش بدم یعیبا رنگ طب مویواقع يو چشما رایکوه يبشه و بدوام برم خونه  يتو دلم نبود که عصر دل

 دیدرصد به ام هی دیشا نمیرو بب اریخوام زودتر برم کوه یکه م یلیاز دال یکی. ذوق زده شدم یکرد کل فیدر تراس از چشمام تعر يسالن جلو

.از چشمام باشه شتریب فیتعر

.محتاجم االن فیشدم رفتم، تعر خل

با . رونیخورد فقط بدنمو شستم و اومدم ب یدو روز آب م یکی دیکه سر و صورتم نبا ییتو حمام و از اون جا دمیپر جانیکه شد با ه عصر

.باشم یکنم و امشب عال زیرو سورپرا اریدوست داشتم کوه. وسواس لباس انتخاب کردم

 ممیآب ینخ يو شال و مانتو دمیپوش یمشک يتاپ دکلته  هیتنگم و با  نیلوار جش. زدم و رژ گونه هم توپ ینکردم، اما رژ حساب شیآرا چشمامو

.يریغافلگ یلیخ یعنی زیسورپرا. لبمو گاز گرفتم. گل کرده بود طنتمیش. بسته شکالت برداشتم هی خچالیاز تو . تنم کردم

بود که بدم  ومدهین شیپ تی دستم مونده بود و هنوز موقعتا حاال یاز شب مهمون. رو برداشتم اریکوه يخونه  دیتو اتاق و از تو کشو کل رفتم

.بهش

رو باز کردم و رفتم تو و سوار  اریکوه يبا ذوق در خونه . رونیبرداشتم با شکالتا از خونه زدم ب لمویخودم و موبا يو خونه  اریکوه دیکل

.آسانسور شدم

چقدر استرس داشتم . بود، چون هوا انقدرا هم گرم نبود بیعج نیده بود و اگرمم ش. زنه یانقدر تند م ییهویدل واموندم چرا  نیدونم ا ینم

.نمیدوست دارم صورت متعجب و بهت زده اش رو بب. نمیش یتو خونه و منتظرش م رمیاالن خونه نباشه م اریاگرم کوه یحت ؛يریغافلگ نیا يبرا

.رو آروم انداختم تو قفل دیو استرس لبمو گاز گرفتم و کل جانیاز ه. رونیو اومدم ب دمیکش قینفس عم هیآسانسور که باز شد  در

تو خونه داشت دعوا  یکیانگار . شدم خکوبیخونه تو جام م يتو يصداها دنینیآروم در رو هل دادم اما با ش. باز شد یفیضع کیت يبا صدا در

.کرد یم

فقط ده، . تو دمیکردم که در رو کامل چهار طاق باز نکردم و نپرخدا رو شکر . انتخاب کردم زیسورپرا يو برا تیموقع نیتو سرم که بدتر خاك

خواستم آروم در . هم نفهمه که من اومدم یو برم و کس ندمشیراحت رو هم بذارمش و بب یلیتونستم خ یدوازده سانت از در رو باز کرده بودم م

حواسم رفت سمت  يشد و همه  زیگوشام ت اریاخت یب. شدمدختر جوون بود تو جام خشک  هینفر دوم دعوا که  يصدا دمیرو ببندم که با شن

.دعوا

؟يمنه که تو با خودت مشکل دار رهیمنه؟ تقص ریتقص -دختر

.بهت گفته بودم یدونست یتو م - اریکوه

مگه منِ تنها خواستم؟ مگه دست من بود؟ مگه مجبورت کردم؟ و؟یدونستم؟ هان؟ چ یم ویچ -
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.میبود یمواظب م دیبا هر دو. يبود یمراقب م دیتو با -

:پر حرص گفت دختر

کنترل کرد؟ شهیمگه احساس آدم دست خودشه؟ مگه دل رو م م؟یبود یم یمن مواظب چ زیآخه عز! جالبه، واقعا جالبه -

. وزنمو نداشتمپاهام توان حمل . شد ستین میانرژ يلحظه همه  هیتو . دیپر یزد و پلکام م یچشمام دو دو م. نفسام منقطع شد. کرد خی دستام

.نییجون خم شدن پا یدستم با شکالتا ب یکیاون . در شل شد و افتاد کنار بدنم ي رهیدستم از رو دستگ

سر خوردم و نشستم رو  واریرو د. پاهام سست و خم شد. تموم شد میانرژ. واریشدم به چپ و خوردم به د لیمتما. تعادل چند قدم عقب رفتم یب

.نیکنارم افتادن رو زم دهایشکالت و کل يبسته . شکممزانوهام خم شد تو . نیزم

.کردن یعمل م قیو دق زیکردن و چقدر االن گوشام ت یگوشام که با اصرار به بحث دو نفرشون با داد گوش م ریحواسم نابود شدن غ ي همه

:داد زد یکالفه و عصب اریکوه

.شهیکار رو کردم، پس م نیعمرم ا يمن همه . شهیم شه،یآره م -

:پربغض گفت دختره

از هر  يخوا یم یتا ک ؟یباش يجور نیا يخوا یم یتا ک. چشماتو باز کن ایبه خودت ب وونهید. يآره، واقعا هم که چقدر خوب کنترلش کرد -

.یقبول کن دیباالخره که با ؟یهان؟ آخرش که چ ؟یاحساسه فرار کن یچ

 دیچرا با. ادیهم که هستم خوشم م ینیاز ا. اعتقادات نیمنطق و با هم نیاخالق با هم نیبا هم يجور نیهم. که هستم نمیقبول کنم؟ من هم ویچ -

.عوضش کنم

:رفتن صداش شده بود گفت لیکه باعث تحل یبا بغض دختره

...که خودتم یشیم مونیپش يروز هی. اریکوه یشیم مونیپش -

:گفت هیو با گر دیترک بغضش

کنار  ویکیدعا کن که حداقل . به موقع باشه تیمونیدعا کن که پش. نشده باشه رید یلیخ يایبه خودت م که يفقط دعا کن، دعا کن که اون روز -

...انقدر تنها که  یمون یوگرنه تنها م... وگرنه ،یخودت داشته باش

:وسط حرفش و خونسرد گفت دیپر اریکوه

خوبه؟  یگفته که وابستگ یآخه کدوم آدم عاقل. ندارم اجیاحت يا گهیکس د چینه به تو و نه به ه ؟یفهم یرو دوست دارم، م ییتنها نیمن ا -

؟یبگ یجا چ نیا يشم، نگفتم؟ االن اومد یبهت گفتم من وابسته نم. دمیجمله تا حاال نشن نیمزخرف تر از ا

:با بغض و اشک آروم تر گفت دختره

!معرفت یدلم برات تنگ شده بود ب -

:تو صداش گفت یمهربون یفه با کمآروم تر و کال اریبار کوه نیا. سکوت

 مینیگفتم همو نب یوقت. بود شهیهم يمنظورم برا میبهت گفتم تمومش کن یوقت. يکرد تیبا اومدنت فقط خودتو اذ. يستاره بهتره که بر -

.وقت بود چیمنظورم ه
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:هق هقش گفت ونیبه هق هق افتاد و م دختر

.برو یو چقدر راحت گفت يو وابستم کرد يت دادمنو به خودت عاد. يبد یلیخ اریکوه يبد یلیخ -

:شد و داد زد و گفت یعصب اریکوه دوباره

که  يشاد يبودم، به همون روزها یدوستانه راض يمن به همون آخر هفته ها. یخودت خواست ،یلعنت یخودت خواست. یچینکردم، ه يمن کار -

خونمو بهت دادم چون دوستم  دیکل. يوقت اومد یکه وقت و ب يتو بود نیا. يکرد رششتیکه ب يتو بود نیا. بود یهمونا برام کاف. میبا هم داشت

کار  یاما تو چ! يدوست داشتم با دوستم، با تو بگذرونم برام مثل خانوادم بود لمویتعط يبه عنوان دوست دوستت داشتم، چون روزا ونچ ،يبود

 ،یوابسته بش یخواست یخودت م. يجا بود نیا ومدمیرفتم شرکت م یکه مآخرام . بعد شد چهار روز. دو روز در هفته شد سه روز ؟يکرد

.یدونست یتو م. ستمیو ازدواج ن یمن اهل وابستگ یدونست یهان؟ م ؟یبه کجا برس یخواست یم. مخواست یمن نم! خودت

.ینیبب بیتا تو کمتر آس میگفتم تمومش کن نیهم يبرا -

:با هق هق گفت دختر

 ینم. اما نتونستم. دنتید امیچقدر با خودم کلنجار رفتم که ن دم؟یکش یهشت ماه چ نیتو ا یدون یم. دمید بیته شدم و آسوابس گهیاالن که د -

.من هنوز به فکرتم اریکوه. تونم

:آروم تر گفت اریکوه

.برو. نکن تیانقدر خودت و منو اذ. ستاره برو، فقط برو -

.شکست صداش

!همبف نویا. شم یوابسته نم... من -

و در رو  رونیکه خودشو از خونه پرت کرد ب يدختر. تر شد کیو نزد کیکه نزد یهق هق يصدا ون،یزیبلند تلو يباز هم سکوت و بعد صدا و

.به در هق هق کرد و اشکاشو پاك کرد هیتک. با صدا پشت سرش بست

.کردم یروح و مات بهش نگاه م یولو شده بودم و ب نیرو زم تیاومد چشمش به من افتاد که مثل م نییکه پا دستاش

 ؟يخونه کار دار نیبا ا یعنی. کرد لیبهم کرد و سرشو به عقب متما ینگاه پرسش هی

.حرف نگاش کردم یب

:لبخند تلخ زد و پر بغض گفت هی

؟يدوستش دار -

.نکردم هیاما گر د،یلرز چونم

:گرفت و گفت ینفس هی

اون وقته ! کنه ینکنش، اون وقته که رم م تونیوارد دوست. مواظب احساست باش! ، فقط دوستمعرکه س یباهاش دوست یتا وقت. مواظب باش -

.جا بود نیپنج شنبه جمعه هم ا. میدوستا بود نیدو تا از بهتر. منم دوستش بودم. شهیدود م اتونیخوش هویکه 

:و با حسرت گفت ختیصدا اشک ر یب. دراومد اشکش
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خودش به خودش  یبروز ندادم تا وقت یتا وقت. حسو داره نیکردم اونم هم یفکر م. عاشقش شدم. شدم من وابسته. میداشت يچه دوره ا -

 گهید. رابطه رو به کل قطع کرد. رو نابود کرد زیهمه چ هوی شهیکه مطمئن شد داره وابسته م نیبود، اما به محض ا یعال زیاعتراف نکرد همه چ

.نذاشت نمش،ینذاشت بب

:در بالفاصله باز شد و قبل از ورود بهم نگاه کرد و گفت. سمت آسانسور و دکمشو زد دیدو .هق هق کرد دوباره

.یشکن یم ،ینذار وابسته بش -

.رو اعصاب بود اریکوه ونیزیبلند تلو يصدا. و ذوق منو برد جانیشور و ه يهمه . منو برد يایخوش يرفت و همه . رفت و

!کنم هیتونستم گر ینم یحت. یاز هر فکر و احساس یته. بود یخال ذهنم

دکمشو زدم و . پا کشون رفتم سمت آسانسور. بهش فشار آوردم و به زور از جام بلند شدم میانرژ يو با ته مونده  نیدستمو گذاشتم رو زم کف

به . دستم نبود يزیچ کمیچکو فیک ریدستام سبک بود و غ. شکل بود همه جا هیبرام  زیهمه چ. کم در باز شد و وارد شدم هیبعد . منتظر موندم

.نگاه کردم میخال يادست

.در جا گذاشتم، به درك يشکالت و جلو ي بسته

.رفت، به درك میخوش. نگفتم چشمامو عمل کردم، به درك. به درك دم،یرو ند اریکوه

شالمو از . قدم برداشتم هی. نیانداختم زم دمویو کل فیک. قدم برداشتم هی. کفشامو درآوردم. خونمو باز کردم و وارد شدم  در و با پا بستم در

 ي مهدک. قدم برداشتم هی. نییمانتومو باز کردم و از رو شونه ام سرش دادم افتاد پا يبندها. قدم برداشتم هی. پام ریو انداختم ز دمیسرم کش

و  دمشیکش رونیم دو طرف تاپمو از سرم بدستامو گرفت. قدم برداشتم هی. شلوارمو باز کردم و به زور شلوارمو درآوردم و همون جا انداخت

.نییانداختمش پا

.کنه فیازم تعر اریبودمشون تا خودمو خوشگل کنم، تا کوه دهیکه پوش ییتحمل لباسامم نداشام، لباسا. بودم یته. بودم داغون

. رو به روم وارید يدیشدم به سف رهیات خم. دادم به تخت هیو تک نینشستم رو زم. دمیچیرو تخت و گرفتم و دورم پ يتو اتاقم و مالفه  رفتم

نگاه . به خودم اومدم میزنگ گوش يدونم چقدر گذشت که با صدا ینم. شدم رهیفقط خ. اریبدون کوه نده،یبدون فکر، بدون گذشته، بدون آ

انقدر نگاش کردم . دزن یبزرگ رو صفحه چشمک م اریاسم و عکس کوه. دوختم یگوش يروشن و خاموش شو يتفاوتم و به صفحه  یمات و ب

.که دوباره زنگ زد و باز هم نگاه مات من و تماس قطع شد دینکش قهیدق هیبه . تا تماس قطع شد و صفحه خاموش

.اومد امیبار پ نیا

.باز شد امیپ يصفحه . کردم کیانگشت کم جون رو دکمه کل هیو با  نییشل از رو زانوم افتاد پا دستم

؟يایخونه نمامشب  ؟یستیخونه ن ن؟یآرش -

.دیسف واریدوباره چشم دوختم به د. خاموش شد ینگاش کردم تا بازم صفحه گوش. که بهش جواب بدم نگاش کردم نیا بدون

. خونم یرو با فاصله از چشمام م یامیپ یو حت نمیب یم مویگوش. نمیب یرو م واریکه من د بهیو چقدر عج ست،ین ينور که،یهمه جا تار که،یتار هوا

. مات بود زیکاش هنوزم همه چ  ؟یو مات يپس کو اون محو ؟يو تار یکیپس کو اون تار! شفافه زیواضحه، چقدر همه چ زیمشب همه چچقدر ا

چقدر .دنید ینم یچیه د،ید یکاش هنوزم چشمام تار م. بودن یاهیس يکاش هنوزم آدما توده ها. روشن بودن يکاش هنوزم نورها مثل هاله ها
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.چقدر دردناکه تیشفاف. وضوح سخته

و وضوح و  دنیپرده ها کش. رفتم سمت در تراس. اومدم رونیشل آروم آروم از اتاق ب يبا قدما. تخت و از جام بلند شدم يگرفتم لبه  دستمو

.و ستاره ها یکیشدم به شب و تار رهیخ. سمت راست نشستم واریرفتم کنار در تراس کنج د. داسیو آسمون پ رونیکم کردن، اما ب

.ستیکه االن رو تراس ن يبه مرد ،یتراس بغل به

:زمزمه کردم آروم

رنیدوتا پنجره اس یسنگ وارید کی يتو -

من شونیکیتو  شونیکیتا خسته دو تا تنها،  دو

. گفت دوستش بوده. رو دوست داره اریگفت؟ گفت کوه یچ دختره

:کردم زمزمه

سنگ سرد و سخت خارا اهیاز سنگ س وارید -

ما يخسته  يبه لبا ییصدا یقفل ب زده

.یخودته، خودت خواست ریگفت تقص اریکوه. وابسته شد گفت

:کردم زمزمه

وارید ینیسنگ ریز میکه بجنب میتون ینم -

دارید يعشق منو تو قصه است قصه  ي همه

.مزخرفه یوابستگ. خواد ینم یوابستگ. میگفت دوست بود اریکوه

:کردم زمزمه

منو تو يدستا نیفاصله بوده ب شهیهم -

منو تو يگذشته شب و روزا یتلخ نیهم با

».بده یوابستگ ه،یمزخرف زیاصوال ازدواج چ«گفته بودم؟  یآرام چ به

:کردم با بغض زمزمه

ادهیز نمیاما باز ا ستیما ن نیب يراه دور -

منو تو دست مهربون باده وندیپ تنها

گفته که  یآخه کدوم آدم عاقل. ندارم اجیاحت يا گهیکس د چینه به تو و نه به ه ؟یهمف یرو دوست دارم، م ییتنها نیمن ا«گفت؟  یچ اریکوه

»!شم، نگفتم؟ یبهت گفتم من وابسته نم. دمیجمله تا حاال نشن نیخوبه؟ مزخرف تر از ا یوابستگ

.شه یوابسته نم اریشم، کوه یوابسته نم من

ستاره رو به خاطر درك کردن حس  اریکوه. زدم یپس م یداشتن معمولاز دوست  شتریب یدوست پسرامو به محض احساس کردن حس من

.از خودش روند یعالقه و وابستگ
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:بغض زمزمه کردم با

میریتا اس میزنده هست میبمون ریاس دیما با -

 یهجوم آورده بود که نملحظه انقدر حرف و خاطره تو ذهنم  هیتو . نداشتم هیوقت گر. نداشتم هیگر ينا. هیداد، اما گر یگلومو فشار م بغض

.دونستم به کدومشون فکر کنم

میریمیم میمرگه تا رها بش ییواسه ما رها -

.در تراس، نشسته کنار من نیجا کنار ا نیجا بود، درست هم نیهمون شب که ا مگه

".یتا آخر عمرتو صرفش کن یستیکه مجبور ن يعادت کرد یکیفقط چون به . مزخرفه یلیخ یوابستگ"

چرا نخواستم بفهمم؟ اون که  دم؟یپس چرا نفهم گم؟یجمله ها رو م نیکنم خودم دارم ا یزنه حس م یحرف م اریکوه یخودم نگفتم وقتبا  مگه

خواد  یاون چه طور م ومدمیمن خودم کنار ن اد؟یکنار ب یو وابستگ ادیتونه با دوست داشتن ز یمن، چه طور م هیبود، انقدر شب کیانقدر بهم نزد

 ؟ادیب ارکن

و  نیبعد ترش بعد از چند یحت. و بوسه حرف نزد یکدوم بعد اون شب مهمون چیه. مینگفت امونیکدوم از وابستگ چیه. میکدوم حرف نزد چیه

.میاوردیخودمون ن يکدوم به رو چیه. مینذاشت شیکدوم پا پ چیچند بوسه، ه

گشت؟ یم لیکرد و دنبال دل یم بحث. زد یبالفاصله در موردش حرف م يکه هر آدم عاد نیمگه نه ا چرا؟

م؟یاوردیخودمون ن يو به رو میپس چرا ماها مدام پسش زد م؟یطفره رفت یچرا ماها ه پس

.زدم یاما هق م. اشک یصدا بود، ب یشکست هق هقم ب بغضم

من عوض شدم، . بود، هنوزم هستخودخواه  اریکوه. من خودخواه بودم» .خودخواه باشه دیآدم با«. دیچیپ یتو سرم م اریکوه يجلمه  هی مدام

: زمزمه کردم با بغض با هق هق. از خودم بدم اومده. عوض نشده اریاحساسم به کوه. نکرد رییاون تغ

میریخراب شه من و تو با هم بم وارید نیا یکاشک -

میریهمو بگ يدستا گهید يایدن کی يتو

نباشه يزاریدل ها درد ب ياون جا تو دیشا

نباشه يوارید گهید پنجره هاشون ونیم

تو صورتم؟ انقدر واضح که بفهمم چقدر بدم؟ چقدر اعتقاداتم بده؟  یبا مشت بکوبون يجور نیا دیاالن با ؟ينشونم بد دیچرا؟ چرا االن با ایخدا

در مورد دوست داشتن حرف  نیمن اگه جاش بودم با اول ار؟یبا کوه ؟یبهم بفهمون نویا دیمثل خودم با یآدم هیبا نشون دادن  یعنیمسخره س؟ 

از  يو نه اثر شهیدو روزه تموم م شیاحساس و وابستگ... و  شهیتموم م یهمه چ. کنم یفرار م هیکه بفهمم موضوع جد نیبه محض ا یوابستگ و

.نهک یکار رو م نیبا منم هم. کنه یکار رو م نیاونم هم. مثل منه، خود خود منه اریکوه. شیهست نه وابستگ میاون آدم تو زندگ

.اریاشک، متنفر از خود، با عالقه به کوه یصدا، ب یب. زدم هق

! کنم، اما نبود دایرابطمون پ يراه نجات برا هیراه دررو  هی دیکردم تا شا نییبا خودم فکر کردم، انقدر خودم و اخالقم و اعتقاداتمو باال پا انقدر

.مینشدتو تحمل ک نیبه ا یوابستگ هی میمحال بود بتون. شناختم یم یخوب به همون ارمیکوه... شناختم و حاال یخودمو خوب م! نبود یچیه
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....اریشدم اما کوه یعوض م دیشا من

».بفهم نویا. شم یمن وابسته نم«: دیچیتو سرم پ صداش

.شه یوابسته نم. شه ینم وابسته

.ختینر یکه اشک یکه هق هق شدن و چشم ییهم نفسا باز

بدنم  يهمه . که پخش شد از جام بلند شدم يدینور خوش نیبا اول. زد و روز شروع شد دهیسپ التمیتحل نیو ا ایلدل مشغو نیا نیب یک دمینفهم

...سرمو گذاشتم رو بالشت و . به زور خودم و به اتاق رسوندم و رو تخت ولو شدم. حس شده بود یب

!هیبیغر زیچ خواب

****

.تشابه نیکار کنم و با ا یچ اریکار کنم؟ با کوه یکه تو دلمه چ یمحبت نیمن با ا. رمیودم کلنجار مدارم با خ. کنم یروز تمومه که دارم فکر م پنج

خوام االن باهاش حرف  ینم. کوتاه جواب دادم اماشمیپ. زنگاشو جواب ندادم. داد امیزنگ زد پ اریکوه. رمیو تو فکر م شمیم رهیجا خ هیبه  مدام

 کنه؟دورمون  یتون یتراس چقدر م هیتونم پنهون بمونم؟ مگه  یم یتا ک ؟یاما تا ک. هنوز مسلط نشدم. نشدم هنوز سر پا. رو به رو بشم ایبزنم 

.دیراحت به هم رس شهیم. راحت از روش رد شد شهیم اره؟یچقدر دووم م

...بعدش  ؟یبعدش چ اما

 گهیکه خداحافظ م یتحمل ندارم اون. باشه اریتمومه کوه یهمه چ گهیکه م یاون. باشه اریبرّه کوه یکه م یممکنه بتونم تحمل کنم اون محال

...يزیچ هیکه باعث تحول بشه،  يزیچ هی... دگاهید هی... حرف هی... نگاه هی دیهست؟ شا یراه ایآ. فکر کنم دیبا. باشه اریکوه

. ییجدا نیا ،ییتنها نیمه، االز يدور نیا. تیبره مأمور دیشنبه با کیگفته  اریکوه. فردا شنبه س. روز تموم فکر کردم پنج

.یچیبدون ه ،يجور نینه ا. کشم یعقب نم يجور نیمن ا. شهیتر م يکه تو سرمه هر لحظه قو يفکر

.دادم اریبه کوه امیپ هی. پارك کردم نگیتو پارک نویماش. کردم دیخر یسر راهم کل. گرفتم و زودتر رفتم خونه یساعت مرخص سه

؟يکاره ا یامشب چ -

.کار کنج خونه نشستم یب یچیکو بچه؟ هسالمت  -

و  نییبرداشتم و برگشتم پا ازممیمورد ن لیلباسا و وسا. و برداشتم اریکوه يخونه  دیرفتم باال و کل. جوابشو ندادم گهیلبخند زدم و د هی خوشحال

.اریکوه يرفتم خونه 

.خدا رو شکر. کار نداره یچکیبه ه یچکیهها  هیهمسا ادیخوشم م. خودمه يوارد شدم که انگار صد ساله خونه  نیهمچ

.دست نباشه بهتره يجلو. اریخودمو بردم تو اتاق کوه لیتو آشپزخونه و وسا دمیرو چ يآشپز لیتو خونه، وسا رفتم

پودر . هیاغ بقرفتم سر ویکه گذاشتمش تو ماکروو نیرو درست کردم و بعد از ا ایالزان عیاول ما. و شالمو درآوردم و مشغول به کار شدم مانتو

.چشمک بهش زدم هی. در آوردم لونیآماده رو از تو نا کیک

تو  ختمیآماده کردم ر کمیمواد ک. اضافه کنم و هم بزنم کیک هیاما بلدم سه تا تخم مرغ و روغن و آب و به ما ستم،یپختن بلد ن کیکه ک درسته
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رفتم حمام و . اریوقت داشتم تا اومدن کوه یساعت هیارم که تموم شد ک. مخلفات شامم حاضر کردم ي هیبق. قالب گرد و گذاشتمش تو فر هی

.حمام کردم یاساس

بنداش با هر بار تکون  نیکه چهار تا بند داشت و ا دمیتاپ تنگ قرمز پوش هیکردم و  یدرست و حساب شیآرا هیهفته  هیو بعد  رونیب اومدم

. دمیپوش ومدیزانوم و هشتاشم که تا وسط رونم م يتا باال دیرس یکوتاه که هفتاش م دیدامن هفت و هشت سف هیرو شونه ام و  فتادنیخوردنم م

 اریهمون جور که کوه. دورم ختمیموهامم سشوار کردم و باز ر. شد یم دایاز تاپ و کمر دامن پ یخط فاصل هیتنگ بود و شکمم از  دامنکمر 

.فوق العاده باشم، معرکه دیامشب با. دوست داره

با . کرد یشده نگاه م یچراغون ياز در وارد شده بود و با تعجب به خونه  اریکوه. بلند شم و به سمت در برم نهیآ يث شد از جلودر باع يصدا

:من دهنِ بازش جمع شد و ناباور گفت دنیبا د. لبخند جلو رفتم

؟یکن یکار م یجا چ نیا ن؟یآرش -

:لبخند و لوند گفتم با

.کنم رتیخواستم غافلگ یم! زیسورپرا -

قرمزش شروع کرد به نگاه کردن و چشماش  يپام با اون الکا يو از نوك انگشتا نییسرشو انداخت پا. حرفم انگار تازه متوجه من شده نیا با

که تو حد فاصل به شکم لختم  دیبود و اومد باال تر و رس دایدامن کوتاهم پ ریبراقم و اومد باال رو زانو و رون پام که از ز يشد به ساق پاها دهیکش

.بود و گردنم و در آخر صورتم دایکه از توشون پ ییها نهیباز تاپم و س ي قهیبه  دیبود و باالتر رس دایکمر دامن و تاپم پ نیب

:و گفت دیکش يرفت باال و سوت بلند اریاخت یب ابروهاش

!با خودت يچه کرد -

:قدم به سمتم برداشت و آروم گفت هی

!نایهمه توجه و ا نیا ؟هیخبر نیجان من آرش -

 ياش و دستامو گذاشتم رو شونه اش تا بتونم خودم و رو پنجه  نهیبه س دمیلبخند زدم و رفتم سمتش و چسب. دست به سر و شکلم اشاره کرد با

.شه لیقرم تکم ارمیکفش نو ب هیرفته بود  ادمیخاك به سرم . پام باال بکشم

:و گفتم نییاومدم پا و دمیو نرم لباشو بوس دمیباال کش خودمو

.میشب خوب دو نفره داشته باش هیجون خسته ات کرده گفتم  يبودن زر دمید. ستین یخبر خاص زمینه عز -

:باال و نامطمئن و خوشحال گفت دیابروهاش پر جفت

!دو نفره؟ -

.و رفتم دمیاش کش نهیس يسمت آشپزخونه و دستمو از رو شونه اش تا رو دمیزدم و چرخ یلبخند چشمک با

.نمیچ یشامو م زیمن م يریدوش بگ هیو  یتا تو لباساتو عوض کن -

.چشم بلند باال گفت و تند رفت تو اتاق هی

اومد تو . يسورمه ا يشلوار پارچه ا هیبود با  دهیپوش دیهفت سف قهیشرت  یت هی. رونیاومد ب سیخ يبا موها دهیلباس راحت پوش قه،یده دق سر
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.حرکت از جا بلندم کرد و دو دور چرخوندم هیغذا ذوق زده دستاشو انداخت دور کمرم و با  زیم دنیآشپزخونه و با د

.ینیتو بهتر نیآرش -

مثل بچه ها بشقابشو برداشت و گرفت . زیمحکم ازم گرفتم و نشست پشت م يبوسه  هیو  نیآروم گذاشتم زم. دمیخند یم شیخوشحال از

.حال محکمش بودم نیدر ع يبچه گانه  يو خوخلق  نیمن عاشق ا. سمتم که براش بکشم

شده بودم بهش و از  رهیغذا خوردن خ يمن اما به جا. با ولع غذا رو خورد و مدام به به و چه چه کرد. و گذاشتم جلوش دمیغذا کش براش

.بود یحالتاش برام پر آرامش و خوشحال نیا يهمه . بردم یلذت م دنشید

:من نگاه کرد و با تعجب گفت يو به بشقاب دست نخورده  که تموم شد سر و بلند کرد غذاش

؟ينخورد يزیتو چرا چ -

:باال انداختم و گفتم يلبخند شونه ا با

.مراقب باشم دیشده با ادیخودم و ول کردم وزنم ز یلیچند وقته خ نیا -

:زد و گفت طونیچشمک ش هی

.یخودم یبازم سوگل یهم باش یبا هر وزن يهر جور -

.بودم یمن فقط سوگل. دم اما دلم گرفتز لبخند

با فشار  نیهمچ هویرو باز کردم  ریتا ش. منم بلند شدم و رفتم سراغ شستن ظرفا. نکیجاش بلند شد و ظرفا رو جمع کرد و گذاشت تو س از

نشه، اما کف آشپزخونه  فیبسته بودم تا لباسام کث شبندیخدا رو شکر قبلش پ. شدم یم یخال سیصورتم نبود خ يکه اگه دستام جلو دیپاش

.نگاه کردم اریشرمنده به کوه. شده بود سیخ

:لبخند مهربون زد و گفت هی

.کنم یم زیاالن تم. الشیخ یکنه ب یم یقاط ییوقتا هی. رهیبا خودشم درگ رهیش نیا -

:گفتم تند

.نیزم فتادمیگرفت م ینم بازوم و اریخورد و اگه دست کوه زیقدم پام ل نیکنمش، اما با اول ینه االن خشک م -

.يدیپوش یرو م ایروفرش دیبا. يخور یم زیل ستیپات ن يزیتو چ. کنم یم زیمن تم گهیتکون نخور د نم،یآرش -

"!نمیآرش"

:لوند گفتم زیاخم ر هیکردم و با  یمخف ذوقمو

.زهیر یقر و کالسمم به هم م. کنه ینم یفرق دنشیو نپوش دنیپوش. رونیزنه ب یپاهام از سرش م. پوشم یگنده رو نم ياییمن اون دمپا -

 اریکوه. مدت ظرفا رو شستم نیکرد و منم تو ا زیو تم نیو برش داشت و زم یحرف رفت سمت ت یب. جمع شد عیکرد که سر يتک خنده ا بلند

.کارش که تموم شد رفت تو هال

.به اطراف انداختم و صداش کردم یبا تعجب نگاه. نبود يخبر اریاز کوه. غذاها رو جا به جا کردم و رفتم تو هال. آبو بستم ریش

؟ییکجا ار؟یکوه. ام -
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.از تو اتاق اومد صداش

.امیمن االن م نیتو بش زمیعز -

رو روشن کنم که در اتاق باز شد و از تو اتاق اومد  ونیزیتو جام نشستم و خواستم تلو. زدم یلبخند م زشیمحبت آم يبا هر کلمه  اریاخت یب

.با تعجب و کنجکاو نگاش کردم. ومدیمشکوك راه م ییجورا هیدستاش پشتش بودن و . رونیب

ه؟یچ -

.و راحت باش نیتو بش یچیه -

.اون پشت مشتا بود يزیچ هیظاهرا  اورد؟ینم رونیچرا دستشو از پشتش ب. کردم زیر چشمامو

.هیچ نمیکه بب دمیکش گردن

!یفهم یاالن م ریجان آروم بگ نیآرش -

گرد نگاش  يبا چشما. پام زانو زد ياومد و جلو اریکوه. خوب و حرف گوش کن آروم نشستم سر جام يبه دهن گرفتم و مثل بچه ها لبمو

.کردم

لبخند قشنگ زد و آروم و پر  هی. شد یپلکام خود به خود تند باز و بسته م. زد بازم هم قد منه نشسته بود یزانو م یخاطر قد بلندش وقت به

:احساس گفت

خوند و  یخونه نماز م نیجون تو ا ياما زر رم،یخواستم قرت رو بگ ینم. خوام یکه کفشاتو درآوردم معذرت م ،یبه خاطر اون روز، شب مهمون -

.دوست داشتم خونم پاك باشه. نماز بخونه فیکث يجا هیخواست  یدلم نم

.آوردم نییذره سرمو پا هی آروم

:شد و گفت شتریب لبخندش

.نیهم يبرا. باشه زیکه قرت نو و تم یبه شرط. یخواد بدون قرت باش ینم اما دلمم -

زبونم بند . شدن یگرد من رفت رو دو تا صندل قرمز پاشنه دار که با چند تا بند خوشگل به هم وصل م ياز پشتش درآورد و چشما دستشو

.اومده بود

...من يبرا. با حفظ قر و عشوه ات یرو تو خونه بپوش نایا یتون یم -

و  اریدور گردن کوه چوندمیکفشا بود دستامو پ یو قشنگ اریاز حرکت کوه یکه ناش یاز سر ذوق و شوق اریاخت یو ب دمیکش یغیزده ج جانیه

.صداش دراومد یچون طفل. قشنگ تر و پر دردتر بلد نبودم نیاز ا یقدر دان. دمیسفت فشارش دادم و آوردمش جلو و محکم لباشو بوس

:و گفت دیبه گردنش کش یدست. ردمولش ک یوقت

.لبامم ورم کرد د،یکش ریگردنم ت. که محبتشم درد داره جاناتتمیه نیعاشق ا -

حرف اشاره کرد آروم  یکه با دست آروم نشوندم سر جام و ب رمیباال انداختم خواستم کفشا رو ازش بگ يو با ذوق باز کردم و شونه ا شمین

رو هر پام نشوند و آروم و با دقت کفشا  قیعم يبوسه  هیجور زانو زده دستاشو گرفت به پام و آورد باال و اول  همون. کم آروم گرفتم هی. رمیبگ

.پام کرد رو
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.نشم یهمه محبت احساسات نیاز ا. که بغض نکنم اد،یتو دهنم گرفته بودم که صدام درن لبامو

.نیپاهامو جفت کرد و آروم گذاشت رو زم. رو که پوشوند کفشا

.کم تو بغل گرفتم هیو  دیگردنمو بوس. احساسم بغلش کردم يبار آروم و با همه  نیلبخند پر بغض و خوشحال نگاش کردم و ا هی اب

:جدا شد و نشست کنارم و گفت ازم

م؟یکار کن یامشب چ... خب -

:زدم و گفتم یچشمک

م؟یدسر بخور -

:و آروم گفت سمتم دینگام کرد و چشماش رفت رو لبم و خودشو کش طونیش

!دسر نیا يبرا رمیم یم -

:لباش و مانعش شدم و گفتم يصورتم شد با خنده دستمو گذاشتم جلو کیکه نزد لباش

.برات ارمیصبر کن تا ب! ینگفتم، دسر واقع نویا -

 کیک دنیبا د اریکوه. ردم تو هالو بشقاب و چنگال ب ییو همراه دو تا چا ینیدرآوردم و گذاشتم تو س خچالیو از تو  کیتو آشپزخونه و ک رفتم

:زد و گفت یپرشوق دست

.شه ینم دایماه تر از تو پ! عاشقتم، عاشقتمم نیآرش -

...خودم و وجودم باشه، اما  يشام و فقط فقط برا ای کیک يابراز احساس نه برا نیدوست داشتم که ا چقدر

اون  شیپ ي قهیده دق نیخورد که انگار نه انگار که هم یبا ولع م نیهمچ. رو بخوره کیک يدونست چه جور یانقدر ذوق داشت که نم اریکوه

.باشه ییایخواستم امشب براش رو یچون م. بگم يزیتونستم چ یاما نم ره؛ینگران بودم که دل درد نگ. تو شکمش ختهیهمه غذا ر

پز  کیکرد خودم باور شد که ک فیانقدر که تعر. کرد یم فیکم تعر هیخورد و  یم گهیچنگال د هیکرد،  یبه به م هیخورد  یم کیچنگال ک هی

میماهر

:مبل و رو به من گفت یداد به پشت هیتک. بشه شیبق الیخ یداد ب تیها رو که خورد دلش قرار گرفت و رضا کیک شتریب نصف

م؟یدار زیرابازم سورپ نمیبب. تونستم داشته باشم یبود که م یمأمورت يبدرقه  نیامشب بهتر! يتو معرکه ا نیآرش -

:زدم و گفتم یلبخند چشمک با

!چرا که نه -

:کرد و گفت يذوق تک خنده ا با

 زیهمه چ. جشنه هی نیمن که ا يبرا. میداشته باش يجشن دو نفره ا نیهمچ هیتا بتونم هر شب به همون بهانه  هیدونستم مناسبتش چ یکاش م -

.هیعال

تنش  يدلم گرما. خواست یدلم بغلشو م. دمیفهم یاز حرفهاش نم يزیچ. زد یق حرف مداشت با ذو. سمتش دمیخودمو کش یو راض خوشحال

.بغل گنده بکنمش هیاالن  نیدوست داشتم هم. خواست یو م
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بگم  يزیکه چ نیبدون ا. با استفهام. شد رهیحرفاش قطع شد و بهم خ. بود که حسش کرد نیانقدر نگاهم سنگ. به صورتش رهیخ. سمتش رفتم

 نیدستاش که در ح. اش نهیحرف دستامو انداختم دور کمرش و خودم و فرو کردم تو بغلش و سرمو گذاشتم رو س یرفتم جلوتر و ب گهید کمی

.اومد و نشست دور کتفم و کمرم نییآروم پا. خورد همون جا خشک شد یحرف زدن تو هوا تکون م

:نوازشم کرد و گفت آروم

زم؟یحالت خوبه عز -

.آره تکون دادم يم به نشونه اش سر نهیرو س آروم

:آروم گفت ارمیکوه

اومده؟ شیپ یمشکل. و ساکت یآروم یلیخ. هست تیزیچ هیتو . هست شیزیچ هیاما  ه،یامشب عال -

.نه یعنیآروم سرم و تکون دادم که . نکنم يادیلبامو به دهن گرفتم که زر زر ز. کردم بغض

:رو موهام و گفت دینوازشگر کش دستشو

؟یمطمئن -

:گفتم آروم

.آره -

تنش گرفتم خودمو ازش  يکه از بو یهام فرو بردم و با آرامش هیو عطر تنش و به ر دمیکش قینفس عم هیچشمامو بستم و . موهامو بوسه زد رو

.و بردم تو آشپزخونه ینیتو س دمیو ظرفا رو چ کیو بلند شدم ک دمیتو نگاه پر سوالش خند. جدا کردم

. لباسمو درست کردم. کردم شونشونیو پر دمیبه موهام کش یدست. و روشن کنه انداختم ونیزیکنترل رو گرفته بود تا تلو که اریبه کوه ینگاه

. اریراست رفتم سمت کوه هی. و رفتم تو هال دمیکش قینفس عم هی. بشه انینما شتریکم ب هیشکمم  کیتر آوردم تا خط بار نییکمر دامنمو پا

.رو خاموش کردم ونیزیوکنترل رو ازش گرفتم و تل

.من ساکت نشسته بود يبه کارا رهیخ اریکوه. که آماده کرده بودم و تو دستگاه گذاشتم يد یرفتم و س یخانگ نمایسمت س به

، اما با با تعجب. کرد ینگام م اریکوه. بود بیحالم عج. دیخند یبغض داشتم، اما لبام م. کردم یآهنگو پل. دمیکش یقینفس عم. ستادمیشدم ا بلند

.ومدیبودم براش، اما خوشش م بیعج. لبخند

سر از کارم . کرد یرو مبل نشسته بود و نگام م. آروم شروع کردم به تکون دادن خودم. محبتم رفتم جلوم يمهرم، با همه  يزدم با همه  لبخند

.وجود حسش کردم يبا همه . ه کردملب آهنگ و زمزم ریز. آروم و هماهنگ با آهنگ حرکت کردم. کرد یاما نگاه م اورد،یدر نم

امشب، فقط امشب فقط هم بغض من باش  همین

امشب، فقط مثل خود عاشق شدن باش همین

.بشر رو دوست داشتم نیمن ا. شدم رهیتو چشماش خ. زد زیلبخند ر هی. داد به مبل هیتک

رو . آروم کمرمو قر دادم. دستش تو دستم بود. هام همراه شد با. بردمش وسط سالن. از جا بلندش کردم. تعجب کرد. جلو دستشو گرفتم رفتم
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.اش نهیبه س نهیس. شدم کیبهش نزد. دمیدور چرخ هیدست به دستش . تو چشماش نگاه کردم. اومدم نییزانوهام پا

کم  هی. هماهنگ با منهم راه من شد، . با من حرکت کرد. حرکت کرد. حرف نگاهمو خوند. لبخند زد. کردم قشیبا چشمام تشو. زدم لبخند

.دادم بهش هیاز پشت تک. دیچیگره شدمون دور کمرم پ يدستا. دمیدورش چرخ

:زمزمه کردم. آهنگ تکون خوردم تمیر با

آوار همه آینه ها تکرار من باش  در

امشب کلید قفل این زندون تن باش همین

گلدون رفاقت بریز عطر سخاوت بپاش رنگ طراوت رو

درد و درمان جان جانان اي  اي

سخت و آسان آغاز و پایان اي

اي ابرکم بر من ببار و تازه تر شو ببار

قطره قطره نم نمک آزاده تر شو ببارو

.اون تنها دور کمرم بود حرکت کرد يدستا. دستامو جدا کردم. کرد یبدنش گرمم م يگرما. کردم یکنار گوشم حس م نفساشو

:گوشم زمزمه کرد ریز آروم

؟یوبخ نیآرش -

:آروم گفتم. چشمامو بستم. اش نهیدادم به س هیتک سرمو

.میعال -

. اش نهیبه س دمیچسب. رفتم تو بغلش. دمیچرخ. بود یعال اریبغل کوه. بود یجا عال نیا. بودم یاما عال ومد،ینفسم به زور باال م. داشتم بغض

.دستامو باال آوردم و انداختم دور گردنش. ل شدح. تو نگاهم غرق شد. شدم، غرق شدم رهیتو چشماش خ. سرمو بلند کردم

.بدون فرد اضافه ک،یبدون شر. خودم، خوده خودم يبرا. خواستم یوجودش و م يهمه . دونستم یم نویا. دونم یم نویخواستمش، ا یم

:کردم زمزمه

همین امشب، فقط امشب فقط هم بغض من باش  -

امشب، فقط مثل خود عاشق شدن باش همین

. کردم کشیصورتمو نزد. دمشیکش نییکف دستمو گذاشتم پشت سرش و آروم به سمت پا. رو پنچه هام بلند شدم و باال اومدم. بستم چشمامو

.خوام یم یدونست چ یخوام، م یم یدونستم چ یم

!نیآرش -

.باز کردن چشمام، بدون نگاه کردن تو چشماش بدون

.نگو یچیه -
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؟یمطمئن -

.مطمئنم -

هماهنگ با حرکت پاندول وار . آهنگ تمیهماهنگ با ر. حسم يبا همه . کرد یم انیکه تو وجودم غل ینرم، آروم، با حس. ش گذاشتمرو لبا لبامو

 هیبا . دستاش تنگ تر شد يحلقه . خودمو بهش فشار دادم. دیچیدستاش دور بدنم پ. لباش با لبام همراه شد. دیلبام رو لباش رقص. بدنمون

. لبخند زدم. خوندم یم. دونستم یحرف نگاهشو م. نگاهم تو نگاهش قفل شد. پاهام دور کمرش گره خورد. باال دمیکش گرفت و کمرموحرکت 

.لبخند زد

اي ابرکم بر من ببار و تازه تر شو ببار

و قطره قطره نم نمک آزاده تر شو ببار

این باغ پر از برگ و پر از خواب ستاره اگه پر میوه اي تو

فتاده تر شوسایه اي ا پر

گلدون رفاقت بریز عطر سخاوت بپاش رنگ طراوت رو

جان جانان اي درد و درمان اي

سخت و آسان آغاز و پایان اي

. نشست یکه با هر بار تماس لباش تو گردنم م يبوسه ا. لباش رو پوست گردنم. چشمام بسته شد. سرش تو گردنم فرو رفت. دیبوس لبامو

.میبا آهنگ حرکت کرد. میبا آهنگ همراه شد. دیچیانگشتام تو موهاش پ

 دایلباش دوباره لبامو پ. به زور با دست و پا در اتاق و باز کرد. لبخند زد. لبخند زدم. سرمو بلند کردم. سرشو بلند کرد. به در اتاق خواب میخورد

چرخش . کردم یلباشو حس م. دمیشن ینفساشو م. سرش تو گردنم رفت. آروم و نرم رو تخت خوابوندم. نفساش داغ شد. تنم گرم شد. کرد

.رو بدنم گشتاشان

:زمزمه کردم. خوند یخواننده م. ومدیآهنگ م يصدا

همین امشب، فقط امشب فقط هم بغض من باش  -

شامشب، فقط مثل خود عاشق شدن با همین

آوار همه آینه ها تکرار من باش  در

امشب کلید قفل این زندون تن باش همین

داغ . دیلباس رو پوست تنم چرخ ریدستش از ز. پام دنیجاش نشست و پاهام و دونه دونه باال آورد و کفشا رو درآورد و شروع کرد به بوس تو

. لبخند زد. چشمامو آروم رو هم گذاشتم و باز کردم. لبخند زدم. ام نگاه کردتو چشم. سرشو بلند کرد. دمیکمرمو باال کش. نفسم بند اومد. شدم

.نگاهش پرستش گونه بود. بود ینگاهش خواستن. نگاهش مهربون بود. اجازه دادم. داشت جازها

.شدن یکی نیوجود آرامش بخش، ا نیداغ، ا ينفسا نیبدن گرم، ا نیا جان،یه نیشور، ا نینگاه، ا نیا. خواستم یم نویا من
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.بدنش گر گرفت یانگشتام از داغ. شد یکیبا پوست تنش . لباسش رفت ریدستم ز. بستم چشمامو

گلدون رفاقت بریز عطر سخاوت بپاش رنگ طراوت رو

جان جانان اي درد و درمان  اي

سخت و آسان آغاز و پایان اي

بدون حد،  شه،یمال من بود، تا هم شهیکاش تا هم. ن بغض داشتمخواست نیدر ع. بغض داشتم. کرد یم وونمیبوسه هاش د. دیچرخ یم لباش

.خودیبدون محدوده، بدون فرد اضافه، بدون قانون و منطق ب

اي ابرکم بر من ببار و تازه تر شو ببار

و قطره قطره نم نمک آزاده تر شو ببار

.شد ینوازش دستاش گرم تر م بوسه هاش. شد یتشنه تر م. شدم یگرفتم و تشنه تر م یم شیآت. گرفتم یم گُر

این باغ پر از برگ و پر از خواب ستاره اگه پر میوه اي تو

سایه اي افتاده تر شو پر

گلدون رفاقت بریز عطر سخاوت بپاش رنگ طراوت رو

جان جانان اي درد و درمان اي

سخت و آسان آغاز و پایان اي

.شدن و تا ابد با هم بودن، تا ابد تو خاطر موندن یکی، شدن یکی. آهنگ، شور تو وجودمون تمیداغمون، ر ينفسا

ببین که دست من عطر تو رو کم میاره امشب

همین ترانه هم نفس نفس دوستت داره امشب

صدا صداي من به وسعت یکی شدن صدا

.لحظه هی يبرا یدستام به دور شونه هاش، جدا نشدن حت يحرکات دستاش، حلقه  نش،یریش يحرفا

شکن شکن بیا به جنگ تن به تن بیا به جنگ تن به تن بیا بیا

اي ابرکم بر من ببار و تازه تر شو ببار

و قطره قطره نم نمک آزاده تر شو ببار
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این باغ پر از برگ و پر از خواب ستاره اگه پر میوه اي تو

سایه اي افتاده تر شو پر

.موندنشدن، تو خاطر ها  یکیخواهش، خواستن و خواسته شدن،  تمنا،

گلدون رفاقت بریز عطر سخاوت بپاش رنگ طراوت رو

جان جانان اي درد و درمان اي

سخت و آسان آغاز و پایان اي

که  ییچشما. پر بغضم يلبخند زده  يلبا. خندونش ينگاه پر عشقم، لبا. نگاه پر مهرش ش،یپر ستا يشدن، هماهنگ موندن، نگاه ها همراه

 يبرا. يعمر دور هی يبرا یشب فراموش نشدن هی ه،یخداحافظ هی نیتا نگه ا. خوام فرار کنم ی، تا نگه باختم، تا نگه مبسته شد تا نباره، تا لو نده

.کالمش، حس گرم حضورش یراحت تش،یحس حما. شیقو يعمر گم کردن بازوها هی. یکس یعمر ب هیو  ییعمر تنها هی

امشب، فقط امشب فقط هم بغض من باش  همین

فقط مثل خود عاشق شدن باش امشب، همین

آوار همه آینه ها تکرار من باش  در

امشب کلید قفل این زندون تن باش همین

آروم . آروم بود. کردم یموهاشو نوازش م. و تو موهاش گره خورده بود دهیچیدستم دور گردنش پ. سرش رو بازوم بود. بود دهیدراز کش کنارم

پر کردن چشمام از  يبرا هیثان کی یحت. لحظه رو هم از دست بدم کی یخواستم حت ینم. ا بغض داشتمچشماش بسته بود، من ام. بود دهیخواب

.اونو از دست بدم ي دهیبه آرامش رس ریتصو

از امشب تو  يریفقط تصو شهیتا هم. تونستم صورتشو، وجودشو تو ذهنم تا ابد حک کنم یشب بود که م نیفقط هم. امشبو وقت داشتم فقط

و خواستن محصور  تیتونه حس امن ینم گهیآدم د چیه گهیوقت د چیه. کنم یتجربش نم گهیوقت د چیدونستم ه یکه م یحس. موند یذهنم م

.بهم بده روبازوها  نیا نیشده ب

کرده  قطره اشک مزاحم که از سر شب تو چشمام خونه هی. چشمامو بستم. منو تو بغلش حل کرد شتریکه دور شکمم بود تنگ تر شد و ب دستش

 يکه همه  ینه تا وقت. داشت و تموم ییخودنما يقطره اجازه  هی نیهم. قطره هی نیفقط هم. نفوذ رو گونه هام باز کرد يبرا یاجازه راه یبود، ب

.لحظه نینه االن، نه ا. کنم یبدنم حسش م يکنارم و با تک تک سلول ها. جاس نیعشقم ا

 ییتمام سال ها يدور برا انیسال يبوسه برا هی ،یروم پرعطش، پر آرامش، پر خواستن، پر دلتنگآ يبوسه  هیبسته سرمو کج کردم و  يچشما با

.و عشقم یدلتنگ يبا همه  یطوالن يبوسه  هی. نشوندم شیشونیموندم رو پ یازش دور م دیکه با

:آروم زمزمه کردم. باز کردم چشمامو

 هیهر لحظه آرزو کنم کاش خودم و شبه خودم  دیچرا با اد؟یر از خودم و شبه خودم بدم بانقد دیچرا من با م؟یهم باش هیانقدر شب دیچرا ما با -
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 م؟یبنداز میکرد یم دایپ يروز هی دیشا دیکه شا یبه محبت و عشق ینظر نگاه هیگوشه فقط  هی تمونیشخص يریاون شکل گ يتو یزمان هی ییجا

 يتونم حاال که همه  یچرا؟ من نم م؟یذاشت یکنار م يموارد اضطرار يتبصره برا هیه، ماد هیگوشه،  هیمنطق پر استداللمون  نیا يتو دینبا راچ

.تونم تو رو داشته باشم یشکنه نم یاستحکامم داره م ياعتقادم، همه  يتو رو داشته باشم؟ چرا حاال که همه  شهیمنطقم داره پوچ م

دستاش دور کمرم تنگ تر شد و از پشت . دمیبه پهلو غلت. چشمامو بستم با بغض. کرد یبغض داشت خفم م. دمیآه کش هینفس بلند همراه  هی

. کردم یچشمامو بستم و ذهنمو خال. شد شتریخواستنم ب. شد شتریدادم ب یکه تا فردا از دست م یتیحس امن. شد شتریبغضم ب. دیبهم چسب

 یشدن خال یکیحس  يبوسه ها همه  ياز همه . کردم یر خالپرشور و پرمه ياون نوازشا، حرفا ياز همه . کردم یذهنمو از تمام شب قبل خال

.تو خواب غرق شدم. رفتم ایتو رو. معلق شدم. شدم یته. شدم یخال. کردم

خواب و  نیب. کنم یسرمو رو بالشت جا به جا م. دمیمالفه رو تو دستم مچاله کردم و تا گلوم باال کش. دمیزدنم و به سمت چپ چرخ یجام غلت تو

 تیمأمور. صبح زود رفته بود. نگاه کردم اریاز کوه یبه تخت خال. لبامو به دهن گرفتم و آروم چشمامو باز کردم. دمیکش قینفس عم هی يداریب

.داشت

.حرف نداشت میبند زمان

 يو چشما اریفقط صورت پر شور کوه شبیاز کل د. شدم رهیو به سقف خ دمیو طاق باز خواب دمیبه موهام کش یدست. به خودم زدم يپوزخند

 يو چشماش و لباش، لبا اریفقط کوه. کدوم از لحظات، نه االن چینه به ه. فکر کنم يا گهید زیخوام به چ ینم. نظرمه يخندون و خوشحالش جلو

دوش  هی. راست رفتم تو حمام هیاز جام بلند شدم و . دمیبهشون کش یچشمامو بستم و دست. زد یکرد و بوسه م یم شیکه ستا ییباخندونش، ل

.آتشفشان پر شده از مواد مذاب. شهیآت يکوره  اریکوه. دیرس ینم اریبدن کوه یآب هم به داغ یداغ یحت. آب گرم گرفتم

اتاق . سر صبر صبحانمو خوردم. زدم اریاز عطر کوه. و موهامو خشک کردم دمیلباس پوش نهیبا طمأن. دنیاومدم و لباسامو پوش رونیحمام ب از

.خواب رو مرتب کردم

 ستم،یدزد ن. رو برداشتم اریکوه دیشرت سف یتخت ت يقرمزم و از رو يتخت کفشا نییاز پا. برداشتم فمویو ک دیو کل دمیو شالمو پوش مانتو

!تونه باشه یشرت که سهم من م یت هی نیحداقل ا یول

.از االن دلم براش تنگ شده. گرده یبرنم گهیتا ده روز د اریکوه. اومدم رونیاتاق ب از

حرکتم عوض  ریقدم مس هیلحظه با  هیتو . لبخند تلخ زدم هی. خواستم برم سمت در اما چشمم خورد به تراس یم. دمیم رونیمثل آه ب نفسمو

.رفتم به سمت در رفتم به سمت تراس يکردم و به جا

. دمیترس یم يکه از بلند نیبا ا. راه برگردم نیهم الزم شد دوباره از دیشا. و در و رو هم گذاشتم، اما نبستمش رونیتراسو باز کردم و رفتم ب در

...بود که کمکم کنه، اما  اریکوه شهیاز رو تراس ها بگذرم و هم ییکه جرأتشو نداشتم تنها نیبا ا

!اگه ترسناك باشن یاز فاصله ها بگذرم، حت ییگرفتم که دوباره تنها یم ادی دیبا

.رو تراس خودم دمیرس و لرز پرو با ت ستادمیا اریتراس کوه يزور رو لبه  به

که سال ها انکارش کردم و اون چقدر راحت ذره ذره تو  یحس دنیبه خاطر بخش هیهد. من يمجازات برا هیو  اریبود به کوه هیهد هی شبید

رو حرف نادرستم بود و چه مصرانه  ریو انکار کردم که انکارناپذ یمنطق میکه تمام زندگ یمن يوجودم کاشتش و رشدش داد و مجازات برا
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.رو که نشکوندم ییکردم و به خاطرش چه دل ها يپافشار

. به پشت سر نگاه کرد دینبا. که برگردم رفتم تو خونم نیبدون ا. رونینفس حبس شدم بغض شد و بعدم آه و اومد ب دیرس نیکه به زم پام

.گذشته ها گذشته

****

.انیها بدون پرده ان بزرگ تر به نظر م شهیش نیاالن که ا. کنم ینگاه م یالخ ابونیتراس به خ يا شهیو ش ياز در قد نهیبه س دست

.شنوم یرو از پشت سرم م میمر يصدا

؟يایتو نم رن،یکارگرا دارن م. بود شیآخر نمیجان ا نیآرش -

:گمیکه برگردم م نیا بدون

؟يکه دار دیکل. گردم یکم کار دارم برم هیمن  نیشما بر زمینه عز -

:گهیم مهربون

.مینیچ یکم م هیخونه رو  يایپس ما تا تو ب. دارم. آره گلم -

.رفت ینه، ول ای دیدونم شن ینم. گمیجون م یممنون ب هی

به تک . که دور و اطراف افتاده يروزنامه ا کهیبه چند تا ت. کنم ینگاه م لهیاز وس یخال يگردم و به خونه  یبرم. کشم یبه چشمام م یدست کالفه

.برمش یکه گفته بودم خودم م موندهیکارتن باق

 نیکه تو ا يتند باد يکنم به خاطر ضربه ها یحس م یگاه. تند یلیرو دور تند بود، خ زیهمه چ. مثل خواب بود! یبا چه سرعت. روز گذشت نه

مقاوم بودم و خم به ابرو . ردمتونستم خودمو کنترل ک یکه م یینه روز تا جا نیا يتو. جونم زخم شده يخوره همه  یبه صورت و بدنم م ریمس

.اوردمین

:بود دهیخوام خونمو عوض کنم ناباور پرس یگفتم م میبه مر یوقت

؟یکن یسال خال هیو تو کمتر از  يکه دو ساله اجاره کرد يخونه ا دیچرا با -

من همراه شد و باهام  يچند روز پا به پا نیتو ا. دینپرس یسوال گهیبود که حالمو درك کرد و د دهیجوابش فقط سکوت بود و چقدر خانم و فهم و

.خودشون اجاره کردم يخونه  کیخونه نزد هیدنبال خونه گشت و با کمکش 

برمشون به  یدارم م میچند روز اسبابمو جمع کردم و امروز باز هم با کمک مر نیا يبگم تو یکس چیو آرشا و ه کایو مل دهیکه به ش نیا بدون

.دیجد يخونه 

.جا باشم نیا دیگرده و من نبا یبر م اریفردا کوه. نمونده یوقت گهید

که باعث شد من مفهوم دوست  یتراس. بودم شیتراس و تراس بغل نیمن عاشق ا. کنم یبا حسرت به تراس نگاه م شهیگردم و از پشت ش یبرم

کردم با آرامش  یسع اریو شبا رو تخت کوه یبغل يتراس گذشتم و رفتم خونه  نیچند شب و از رو ا نیتموم ا. داشتن رو آرامش و بفهمم

.خبر نداشت یبود که صاحبش حت یتنها رو تخت دنیدوست داشتن خواب نیسهم من از ا. کنمخونش خودمو آروم 

 هی به سمت کارتن جا مونده رفتم و با دیچیپ یخونه م یخال يبرخوردش با کف تو فضا يکه صدا ییو با قدما دمیدوباره چرخ. زدم یتلخ لبخند
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.حرکت بلندش کردم و به سمت در رفتم

وحشت  يکه تو خانه  یعکس ار،یکوه دیشرت سف یت. کارتن نگه داشته بودم نیمدت رو تو ا نیخاطرات ا يهمه . کارتن به جونم بسته بود نیا

... لمبوند و  یزده ها م یکه مثل قحط ییپوست شکالتا یکه برام گرفت، حت يقرمز يکفشا م،یگرفت شیک

خودم و گرفتم که برش  يجلو یلیخ دمیمادرش که رس ادگاریبه ساز . کردم یخونه خداحافظ لیتو کل خونش قدم زدم و با تک تک وسا شبید

 هیاز هر ده تا آهنگ  دیکه شا دیام نیو با ا دمیروشون کش یدست. بودم و گذاشتم کنارش دهیخر شیدر عوض ساز خودم و که تو ک. ندارم

.زنه لبخند زدمدونشو با ساز من ب

به . رمیآخر، تا شب ها سر تنهام و روش بذارم و آروم بگ يادگاری. تختش اومدم يبا بالشت رو. رونیب ومدمیم يزودم که داشتم از خونه  صبح

.داد یاونو م يحداقل بو. بود یچیشد، اما بهتر از ه ینم اریمحکم کوه ي نهیس ياندازه 

.استم عطرشم بردارم، اما خودمو کنترل کردمخو یم. آخرا دزد شده بودم نیا چقدر

.به تراس انداختم ینگاه دوباره

:زمزمه کردم آروم

.وقتشه از تو گذشتن وقتشه. وقتشه وقتشه رفتن وقتشه -

.اومدم رونیزدم و از خونه ب یچرخ

.انداختم اریکوه ينگاه و به خونه  نیآخر. دمروشن کردم و به راه افتا نویگذاشتم و نشستم پشت فرمون و ماش نیعقب ماش یرو رو صندل جعبه

من وقتشه يمردن دوباره  ست،یتولد دوباره ن فرصت

.چشمم رد شدن يهشت ماه از جلو نیتموم ا. رو گاز فشار دادم و راه افتادم پامو

".سرمستم اریمن کوه"

"!خانم آزاد یکم حواس ؟ینشناخت"

.کنم یو دنده رو عوض م میجو یم لبمو

".ندارم يبچه کار يایارببا ب"

"دم؟یدزد نتویماش يواقعا فکر کرد"

".کنم یقبول م يکه بهم زد یاز تهمت یبه عنوان عذرخواه نویا"

 يدار یجغد شبه، در واقع اسم منه که مثل بز کوه يصدا هیشب شتریکه ب ادیم رونیکه از ب بیو غر بیعج يصداها نیا دمیفهم یم دیاز کجا با"

"؟یکن یصدام م

".زرد شد": نگاش کردم و گفتم جیو با تعجب و گ اریکردم رو کوه یمعدمو خال زرداب

"!یبدمست یلیخ"
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.کردم یتلخ يخنده  هیبغض  با

 ياز زبان ها یلیخ بایکنم و تقر یکار م یبوده و تو شرکت واردات صادرات با کشت یسیزبان انگل میدانشگاه يکه من رشته  گمیمحض اطالع م"

".فهمم یرو م ایدن

".يامروز ينه مدل لوس دخترا یخود خودت باش یکیتو  دمیم حیترج. این ایعشوه ملوس نیمن از ا يبرا"

".يتو بخوا یپسر بگه هر چ هیبه  دیوقت نبا چیدختر ه"

خفش . نم ساکتش کنمتو یکنه، اما نم یم میعصب شتریب شهیکه از تو ضبط بلند م یآهنگ. دمیفشارش م شتریذارم رو گاز و ب یحرص پامو م با

کار کنم؟ یتو مغزمو چ يرایخواننده رو ساکت کنم، صداها و تصو. کنم

دیره واسه گفتن، این کالم آخرینه دیگه

واپسینه يضجه نمونده، لحظه ها فرصت

".میو پاکش کنم و دستمال بکشمش ندار هیو تف فهیکث. دم ینم ادتی یچیه ياریدر ب يسوسول باز يبخوا"

".در رو باز کن ارمیکوه! بداخالق يدختره "

".ستین يهم خبر يباز نیشه و از فرد یهم من سردم نم یشیهم تو گرم م يجور نیا شم،یم کیدارم پالتومو باهات شر"

ل نه به عنوان قرض، به عنوان پو شهیتو م بیازش دراومده نص یهر چ نیهم يتو آوردم برا تیرو به ن یساز دهن نیکه من ا ییاز اون جا"

".ستیبه دادنش هم ن يازیخودت ن

با عاطفه دشمن، واسه دلتنگی رفیقم دیگه

صداترین غریقم یشط سرخ نفرت، ب يتو

".جبران کنم دمیقول م. يحرف ندار ،یعال ،يدختر تو معرکه ا نیآرش"

".ط صدام کنفق. رسونم یمطمئن باش خودمو م. بدون تعارف خبرم کن یداشت اجیکه بهم احت یهر وقت و هر ساعت"

سرابی بود و بس خوابی که تعبیري نداشت هجرت

کس که روزي یار بود این جا مرا تنها گذاشت هر

".يروزیپ هیو  جانیه هیبه . يدار ازیبرد ن نیفکر کردم تو به ا"

"!ییقرار امشب من تو وونه،ینه د"

"!شه؟یدلم برات تنگ م یگ ینم یلعنت"
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عروس قحطی کدوم تبارم عروسک کدوم بازي وحشت، من من

مثل تولد فاجعه سردم، که مثل حادثه آرامش ندارم که

".باشه قیرسه کامل و دق یکه بهت م ییلطفا تقاضاهاتو واضح و کامل بگو که کمکا. نکردم دایپ يا گهید يخنک کننده  ي لهیفوت وس ریاالن غ"

"!يمنو قلقلک بد يحسا يخوا یه زور مب یکن یم دارمیب يسراغ من به زور دار يسحر اومد يصبح کله "

".کن مونمیمنو از شرطم پش"

"!يعاشقتم، تو معرکه ا نیآرش"

"شه؟یپشت ش شونیبذار ادیدلت م. یخوشگل نیچشم به ا ست؟یچشمات ن فیح"

".يزیسر و شکل و مو و لباس قر و غمزه نر نیو با ا يایمن راه ن يبا کفش تو خونه  گهیبود که د هتیتنب نیا"

و ساده و شکسته، آینه ي قدیمی ام من سرد

چراغ و گل غریبه، با غبار صمیمی ام من با

"؟یمیکه االن وسط زندگ ياز کجا اومد"

".میبذار آروم ش"

".ارزششو داشت. انقدر تالش نکرده بودم یموندن کس يتا حاال برا"

".خستم و دلتنگ یلیخ"

".قربون خنده هات"

"حالت خوبه؟ نیآرش"

"؟یمئنمط"

".من سوگله يبرا یول نه،یشما همون آرش يبرا"

"جون؟ نیسوگل جون؟ آرش ؟یسوگل ؟یسوگل"

.بود شتریشدم از توانم ب یکنترل خودم متحمل م يکه برا يو فشار شدیکه بهم وارد م یفشار عصب. ادیز یلیبود، خ ادیبرام ز نایا ي همه

لبام . دستام رو فرمون سفت شد. متوقف شد نیماش. نکردم یتوجه میپشت سر ينایممتد ماشو به بوق  ابونیکنار خ دمیکش نویحرکت ماش هی با

.هجوم خاطرات تو ذهنم داغونم کرد. جمع شد

".شم یمن وابسته نم. شم یمن وابسته نم"

.مشت شدم رو کوبوندم رو فرمون يبا تمام قوا دستا پرحرص

:داد هیهر ضربه  با

... یلعنت...  یلعنت...  یلعنت -



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 330

...آخر و  ي ضربه

.شد يفرو خوردم جار يسد اشکا. سکوت پانزده روزم شکست. تحملم شکست وارید شکست،

.گذاشتم رو فرمون و هق هقم بلند شد سرمو

چرا؟ چرا؟ چرا؟ -

. وشن کردم و راه افتادمر نویشد، سرمو از رو فرمون برداشتم و ماش طیاخمام غل. فکر اشکام خشک شد هیلحظه با  هیتو . زدم و زار زدم هق

...دادم و  رییتغ رمویمس یدگیبر نیاول

باز  یکیت يدر با صدا. سرش کردم هیدستمو گذاشتم رو زنگ و . شدم ادهیپارك کردم و پ نویبا عجله ماش. ستادمیا نایمامان ا يدر خونه  يجلو

و  مدر رو با هل باز کرد. پشت در منتظر نبود یخونه باز بود، اما کسدر . بودم که منتظر آسانسور نشدم و از پله ها باال رفتم یانقدر عصب. شد

.خونه برداشتم يقدم تو هیبدون درآوردن کفشام 

.زد یتوجه به من حرف م یب. رفت یبود و در رو باز کرده بود و االن داشت به سمت آشپزخونه م دهیانگار از رو پله ها منو د مامان

.ارمیتا برات ب نیبش. دم کردم ییاالن چا نیهم. يخوب شد اومد -

:دمیپرس یلرزون يتوجه به حرفش با صدا یب

چرا؟ -

.سوالم ایانقدر تعجب کرده بود؟ از صدام  افمیدونم از ق ینم. با تعجب برگشت بهم نگاه کرد. نصفه موند حرفش

:و با شک گفت نامطمئن

چرا؟ یچ -

:مشت شده گفتم يقورت دادم و با دستا بغضمو

خود  يعشقو به اندازه  يها وهیکه م نیمگه نه ا م؟یعشقتون نبود يمگه ثمره  م؟یمگه ما بچه هاتون نبود ن؟یکار رو کرد نیبا ما ا چرا -

پس چرا؟ ن؟یداشت یدوست م دیعشقتون با

.بلندتر شد صدام

چرا  م؟یمزاحمتون دنیفهم یاز ک م؟یهست يادیبراتون ز نیحس کرد یاز ک ن؟یچرا ماها رو به امون خدا گذاشت ن؟یپس چرا ماها رو ول کرد -

 ن؟یکار رو کرد نیبا ما ا

:داد گفتم با

ن؟ینابود کرد ندمونویچرا گذشته و حال و آ -

.رونیدر اتاق آرشا باز شد و اومد ب. قدم عقب رفت هیخورد و  یصدام بلند بود که مامان وحشت زده تکون انقدر

شده؟ یچ -آرشا

:رو گونم رو به آرشا گفتم دنیچک یاجازه م یکه ب ییبا اشکا پربغض

با کاراشون ماها رو به گند  ینگفت ؟ینیب یم یچ ندتیتو آ ینگفت ؟یترس یاز دوست داشتن م ینگفت ؟یترس یاز عشق م ینگفت ؟یبهشون نگفت -
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دن؟یکش

...جان  نیآرش -مامان

:داد گفتم با

تو  م،یداشت ازیکه بهتون ن يتو دوره ا. نیکرد یکار رو نم نیاگه بودم با ما ا! بچتون یحت ستم،ین یچیمن ه ستم،یمن جانتون ن. به من نگو جان -

تن و  وبود که ر ییکتکا. بابا نبود. نیشما نبود. نینبود نیداد یو اعتقادات و منطقمون و شکل م تیو شخص نیبود یکنارمون م دیکه با يدوره ا

.کرد یکه تو دلمون خونه م ییترسا.ومدیتو دلمون بوجود م یول ،یچ يبرا میدونست یکه نم ییعقده ها. شدیم یروحمون خال

.مامان يپا يقرص آرامبخش رو از توش درآوردم و پرت کردم جلو یو دو تا قوط فمیکردم تو ک دست

 شیمن پ يدیاصال فهم. شده پر ترس، پر وحشت میزندگ. بره یقرصا به زور خوابم م نیبدون ا یمن حت ؟يکار کرد یبا ما چ نیبب ن،یبب -

که نزنم به  نیا يبرا. نشم وونهیکه د نیا يرفتم؟ برا یدکتر م شیپ یسالگ جدهیهمه فشار از ه نیکردن ا یخال يبرا يدیروانکاو رفتم؟ فهم

 ن؟یمتوجه شد ن؟یدیاصال فهم. آخر و خودمو شما رو بکشم میس

صدام آروم تر و پر بغض و . صدا رو گونم رون شده بودن یاشکام ب. ه بودمامان گرد و وحشت زده شد يکرد و چشما یم هیصدا گر یب آرشا

.ملتمس شد

محکوم  یو وابستگ یکیهر نزد میکه باور کن نیچرا مجبورمون کرد م؟یباش يدوست داشتن و محبته فرار یکه از هر چ نیکرد يچرا کار -

و دوست داشته باشم، اگه ازدواج کنم و  یفکر کنم اگه عاشق شم، اگه کس نینداره؟ چرا باعث شد یخوش انیبه فنا شدن، نابود شدن و پا شهیم

چرا مامان؟ . کنم يکه دوستشون دارم دور ییبشم؟ از آدما يتعهده فرار یکه از هر چ میکرد يمثل ما؟ چرا کار شهیدرست م یکیبچه دار شم 

چرا؟ 

سمتم و شونه هامو بغل کرد و با  دیدو ونیگر يآرشا با چشما. نیزم زانوهام شل شد و خم شد و محکم با زانو نشستم رو. هق هق شد اشکام

. نداشت یآرامش چیتازه سر باز کرده بود و ه یدمل چرک نیکرد آرومم کنه، اما ا ینوازش بازوم سع

. انقدر بلند نگفته بودم وقت چیه. حرفا رو بهش نزده بودم نیوقت ا چیه. تو چشماش نگاه کردم. مات و مبهوت و بهت زده افتاد رو مبل مامان

:آرومتر گفتم پربغض

اون موقع که پا به . يکرد یم تیاز اون حما یکه از ما دفاع کن نیا يگرفت، اون موقع که به جا یاون موقع که عشقت ماها رو به باد کتک م -

 يریخ نیبب. به من نگاه کن. نیبب... و  نیکرد ونتمیکه انقدر اذ دیریبم یو اله دینینب تونیاز جوون ریو ناله، که خ يکرد یم نیاون نفر يپا

 امیتا م. شهیبهش برسم برام سراب م امیتا م. و آرامشو حس کنم یخوشبخت ينتونستم مزه  یحت! یچیاز ه. مینه از زندگ م،ینه از جوون. دمیند

 شهکه آخرمون ب ن؟یکه آخرمون بشه ا يآورد ایبه دنماها رو ... يکار رو کرد نیچرا با ما ا. برنش یبه زور م ای رهیم ای. شهیحسش کنم محو م

 یهست، ازش م یشنوه، اگه عدالت یهست، اگه صدامو م ییاگه خدا ت؟یفرار از مسئول ا؟یاز وابستگ يبه آدما؟ دور ياعتماد یب ؟ییمردن تو تنها

اون  ن،یخون یکه م ياون نماز. نینابود کرد يرهر کدوممون رو چه جو یو زندگ نیبهتون نشون بده که با ما چه کرد. خوام بهتون نشون بده

بوده، همش  يبود، اگه کج رو یاگه انحراف. شما باشه ریما تقص يگناها يکه همه  ینه تا وقت. شه یکدومش قبول نم چیه ن،یکن یکه م ییعاد

.گردن شماس، همش به خاطر شماس
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 یدل سنگمو نرم نم نیا يزیچ چیه گهید. نه اشکاش برام مهم نبود ش،یراحتنه نا. ختیر یهم به هق هق افتاده بود و مامان آروم اشک م آرشا

.کرد

و روشنش کردم و  نیتو ماش دمیپر. اومدم نییبزنن از پله ها پا یکه بتونن حرف نیآرشا رو از دورم باز کردم و از جام بلند شدم و قبل از ا دست

.خودخواه يآدما نیا يمه خواستم برم، برم و دور شم از ه یم. پامو گذاشتم رو گاز

.شد ادیتو سرم فر اریکوه يصدا

".خودخواه باشه دیآدم با"

:گوشم و با داد گفتم هی گهیدست فرمون رو گرفتم و با دست د هی با

.عشقش يبچش، نه برا ينه برا -

که اونا برام ساختن به دکتر و  یزندگ نیکس نگفتم که با من چه کردن که از فشار ا چیبه آرشا هم نگفته بودم به ه. وقت نگفته بودم چیه

 يخاطرات دردآور اون خونه برا يآور ادیبا  یاومدم گاه رونیکه از اون خونه ب نیهنوزم بعد ا یحت. آرام بخش يروانکاو پناه بردم، به قرصا

که  يآوردن بچه ا ایرسم از به دنت یترسم از وابسته شدن، چون م یوقت نگفتم که م چیه. ارمیشدم به دارو رو ب یگرفتن مجبور م مآرو

.مثل مامان، ساکت و صامت و گوش به فرمان یکیکه بشم  نیاز ا دمیترس یم. سرنوشتش من باشم، سرنوشتش آرشا باشه

وح و ر یبا چشما و صورت ب. و دور زدم تا آروم گرفتم و تونستم دوباره اون سد بزرگ رو از نو بسازم ختمیو اشک ر دمیچرخ ابونیتو خ انقدر

لبخند  هیشد  یکه خود به خود بسته م يبه در. پارك کردم نگیتو پارک نویماش. دمیجد يتفاوت، به خودم مسلط شدم و رفتم سمت خونه  یب

!داره موتیدرش ر. تلخ زدم

:زد و گفت يلبخند هی. پشت در منتظرم بود میدر باز شد و مر. زنگ در رو زدم. چهارم بود يبار خونم طبقه  نیا. و رفتم باال دمیکش ینفس

.نگرانت شدم ؟يکرد ریچقدر د -

:زدم و گفتم یفروغ یب لبخند

.رفتم یم دیکار داشتم؛ با ییجا هیشرمنده  -

.خودشون بودن يتو جا لیاز وسا یلیخونه شلوغ بود، اما خ. خونه شدم وارد

.میکم سامون بد هیخونتو  نایبا مامان ا میکرد یسع - میمر

:قدرشناس گفتم سمتش و برگشتم

کجان؟ نایمامان ا. دستتون درد نکنه -

.رفتن یم دیدعوت بودن، با نایعموم ا يکه امشب خونه  یدون یم. بودن، اما مجبور شدن برن شیپ قهیپنج دق نیتا هم. خواهش -

؟یتو چرا نرفت -

:باال انداحت و گفت ییابرو هی

.ریخن ؟یبازار شام بمون نیمن برم تو تنها تو ا ؟یچ -

 یاما م م،یخسته شده بود. میجا به جا کرد لویو وسا میبا هم تا ساعت ده شب مشغول شد ییدو تا. خنده دستمو انداختم دورش و بغلش کردم با
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چقدر از دست . میو خورد مینشست يکارگر يو با همون لباسا میسفارش داد تزایشام پ. کرد یشد توش زندگ یشده بود و م دهیخونه چ دیارز

.انقدر قهقهه زدم که اشکم دراومد. از خنده دیترک یزد که آدم م یم ییحرفا هی يجد يجد. دمیدخن میمر

 یچیچشم داشت، بدون ه یکه ب یکه برام مونده بود، تنها دوست یشدم به تنها کس رهیخ نیبغض سنگ هیلبخند و  هیکه آروم گرفت با  خندم

کرد و آغوش خودش و خانوادش به دور از  یبردم و اون چه با سخاوت قبولم م یم بهش پناه مشد یزده م ایکنارم بود و هر وقت از دن شهیهم

. تونه فکرمو مشغول و لبمو خندون کنه و منو از گذشته ها دور کنه یلحظه ها م نیکه تو ا یو دوست اریتنها . به روم باز بود یقضاوت چیه

.ا غذام سرگرم شدمقلپ بزرگ نوشابه فرو دادم و دوباره ب هیبا  بغضمو

فردا که  میمونده بود که قرار شد با کمک مر ایکار زهیر يسر هی. میو سامون داد میدیتا خونه رو به کل چ میشب کار کرد مهیساعت دو ن تا

.میانجام بد لمیتعط

.میدیو بعد به زور خواب میحرف زد یالبته خواب که نه کل م،یدیرو تختم خواب ییتو اتاق و دو تا میرفت

****

و  ییتنها نیعاشق ا یزمان هی! بدون شور و همه مثل هم جانیو مشابه بدون ه یمتوال يتکرار روزا! هیمزخرف زیچه چ یروزمرگ ،یروزمرگ

...اما االن  ون،یزیتلو يجلو نمیفنجون قهوه درست کنم و بش هیو  کمیتار يتو خونه  امیکه شب به شب ب نیعاشق ا. بودم یروزمرگ

من  امییتو تنها. شترهیارزشش ب امییتنها. ستنیبرام مهم ن. شناسم ینم ویداره و من کس ای! نداره یبغل هیهمسا گهید. تراس نداره دمیجد ي خونه

ذهنم  يفکرا و خاطراتو از خودم دور کنم و اون ته مه ها يداده چه جور ادیبهم  یگرفتم؛ زندگ ادیاما  ال،یفکر و خ یهستم و خودم و گاه

. دور از دسترس بذارمشون

سراغش، دوش گرفته  رمیپاك م شهیانقدر برام مقدسه که هم. خاطراتم يسراغ جعبه  رمیم رهیگ یکه دلم م یگاه. شم یهم موفق نم شهیهم اما

 يکفشا .اریبازوها و آغوش کوه ادیبه . شمیلباس با پوست تنم غرق لذت م یکنم از تماس نرم یرو تنم م دیشرت سف یت. خوش يو پاك با بو

...شدن تن  یکی ادیکنم، به  یبالشتشو بغل م ه،یتنب يبوسه  ادیکنم، به  یم امقرمز رو پ

دلم . قرمز یساز دهن هیچشمم خورد به  یساز فروش هیکادو بخره، دم  انیشا يتا برا میتو پاساژ بود یبا مل یوقت یروز بعد از اسباب کش چند

.دمشیرفتم و خر. اریساز زدن کوه يضعف رفت برا

بهشون سپردم اگه،  یدونن خونمو عوض کردم، ول یهنوز نم دهیو ش یمل. دادم رییخونمو که عوض کردم، خطم رو تغ. ندارم يخبر اریکوه از

هر بار بچه ها گفتن  یسراغمو گرفته، اما وقت يظاهرا چند بار. تمیندارن ازم، بگن مأمور يسراغمو گرفت بگن خبر اریدرصد کوه هیاگه 

طرف تو رو از  یکن یجور موارد که حس م نیشناسم که بدونم تو ا یانقدر خودمو م. گن یاز من بهش نم يزیکه اونا چ دهیفهم تمیمأمور

!کنه یکار رو م نیمطمئنا هم ارمیو کوه رمیخودش رونده غرورمو حفظ کنم و دنبالشو نگ

راحته که  المیخ. خاموش و بعدم خطمو عوض کردم مویمون موقع گوشباهام حرف بزنه، از ه تشیمأمور يبهش فرصت ندادم بعد از بدرقه  یحت

 دایبدونه، اونم چون جد انیشا دیشا. مید ینم یاز محل کارمون به کس یقیکدوممون آدرس دق چیوقت ه چیشه، چون ه ینم داشیدم اداره پ

. براشون خوشحالم یلیخ. کرده يخواستگار یزده و از مل ایپسرمون دلو به در
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.رهیگ ینم شویِبستم پِ مونویارتباط يکنم و عمدا راه ها یم يبفهمه عمدا ازش دور یشناسم که بدونم وقت یشناسمش، انقدر خودمو م یم انقدر

 يبرا میمهمونم دار یوقت گهید یحت. زنم یو باهاش حرف م نمیب یکه اسمشو خانواده گذاشتن، فقط آرشا رو م یاز جمع. ندارم يخونه خبر از

.نشون بدم يشه برم اون جا و خود ینم یهم دلم راضحفظ ظاهر 

.قراره یروح ب هی تیمن شکا ادیفر

روزگاره یکه خسته از همه زخم یروح

.عمرم ازشون گله دارم یقد باق. و شش سال دلم ازشون پره ستیب قد

ایمردم دن يآها ا،یمردم دن يآها

دارم گله دارم گله

از دست خدا هم گله دارم من

 یوقت ر،یتقد نیسرنوشت با ا نیازت گله دارم که با ا. يوجود عشق و محبت و بهم نشون داد نیو با ا يدیکه منو د نیازت گله دارم، از ا ایخدا

 یتو نم بیهم هست که نص یخوب يزایچ یبگ یخواست یم ؟یدلمو بسوزون یخواست یم ؟يرو کنارم سبز کرد اریچرا کوه يرقم زد ،ییبرام تنها

!خوب ،يدلمو سوزوند خوبشه؟ 

از عالم و آدم، گله دارم گله دارم من

 یکشن توجه نم یو م دنیکه کش يو به زجر گرانیو مشکالت د یدرصدم به زندگ هیکس  چیو ه شنیتفاوت از کنار هم رد م یکه ب ییآدما از

.کنن یکنه و چقدر راحت در موردشون قضاوت م

نیعاطفه بست کمر به کشتن ن،یکه حرمت عشقو شکست شما

نیکه حرمت عشقو نگه نداشت نیگذاشت متیدل ق يکه رو شما

با  یراحت نیکنه و به هم دایرو پ يزیچ نیهمچ هی ياعتماد یهمه ب نیچقدر سخته که آدم با ا. دوست داشتن و عشق سادم تنگ شده يبرا دلم

!شیاشه به نابوددرش شکل گرفته مجبور و محکوم ب یکه از بچگ یلیدل یاعتقاد و منطق ب هی

قراره یروح ب هی تیمن شکا ادیفر

روزگاره یکه خسته از همه زخم یروح

ستیخودم ن تیمن از شما حکا ي هیگال
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ستیمن که از شما سوختم و گم شدن ن يبرا

ستین ینباشه آدم یعشق اگه

ستین یآدم نباشه زندگ اگه

و چه شبا که خواه ناخواه آهنگ  ادیاز توش درب يزیچ هیکنم تا  ینقدر توش فوت مو ا رمیگ یرو م یخودم، واسه دل خودم ساز دهن يبرا یگاه

!شمیم نیزنم و چقدر غمگ یرو با ساز م وشیدار يایمردم دن يآها

از من چه آمد بر سر عشق نپرس

ستین یمن به جز شرمندگ جواب

ایمردم دن يآها ا،یمردم دن يآها

دارم، گله دارم گله

گله دارم، گله دارماز عالم و آدم  من

ایمردم دن يآها ا،یمردم دن يآها

****

خوشمزه سر صبر  يغذا هیخواستم براش  یجا و م نیا ادیشب قرار بود آرشا ب. درست کنم یخواستم ماکاران یغذا پختن بودم، م مشغول

رو  اریکوه. ایعاشق الزان ارمیکوه. هیماکارونآرشا عاشق . یدنیخونه د ادیخواست ب یم. بهش گفته بودم خونمو عوض کردم روزید. درست کنم

.ساکت! کوفت

دونه  هی. درست کنم يرازیآوردم که باهاشون ساالد ش ازیو گوجه برداشتم شستم و با پ اریخ خچالیرو گذاشتم دم بکشه و رفتم از تو  یماکارون

 لمیکرد و نشست به ف فیکم از خونم تعر هیو  دمیرو پرس نایاو حال مامان  میکرد کیسالم عل. پوست کندم که زنگ زدن و آرشا اومد باال اریخ

.دنید

آرشا همون جور که چشمش به . سوزوند یبد چشمو م ازهیپ. دمیکش یرو باال م مینیو مدام ب ومدیکردم و از چشمم آب م یخرد م ازیپ داشتم

:بود گفت ونیزیتلو

.کردم دایکار پ یراست -

.باال دیابروهام پر یاشک يچشما با

هست؟ يچه کار. مبارك باشه. کالیبار -

.شرکت واردات صادراته هیتو  -

.رفت باال شتریب ابروهام

!؟يکرد دایاون جا رو از کجا پ -
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چون دو تا . از بچه ها هم باهاشون آشنا بود یکی. شمارشو بهم داد رشونیپارسال که رفتم مد ؟یالملل نیب شگاهیرفتم نما یکه تابستونا م ادتهی -

 که يو هم تو دوره ا رمیبگ ادیکرده براشون حامله شده منو بردن کمکش که کارا رو  یکه کار م میدر ضمن خانم ه،یزبان بلدم و مکالمم عال

.میگرده با هم کار کن یبرم یانجام بدم، هم وقت ییکارا رو تنها یمرخص رهیم

.لبخند زدم و دماغمو فرستادم باال خوشحال

.یموفق باش یبه سالمت. گمیم کیتبر ن،یآفر -

.گفت یمرس هی خوشحال

.اریدر ن میبکشن، تنبل باز يگارینذار ازت ب ،یبا جذبه باش دیکار با طیتو مح. حواستو جمع کن یول -

:انگشت اشارمو گرفتم سمتش و چون چاقو دستم بود اونم اومد باال و گفتم زیآم دیتهد

.یش یبا همکاراتم دوست نم -

:بهم نشون داد و گفت یشین هیچاقو که به خاطر خورد کردن گوجه بود انداخت و  يبه چاقو و انگشت من و قرمز دهیو ترسنگاه متعجب  هی

نه؟ ایهستن  یدرست و حساب نمیبذار بب -

:گفت عیکردم که سر زیآم دیاخم تهد هی

.باشه حاال -

:مسر بزنم و تو همون حالت گفت یجام بلند شدم که برم به ماکارون از

.یموفق بش شاالیتو کارت دقت کن و ا -

.گفت یمرس هی خوشحال

****

رو ندارم، نه که انقدرا  یو دورِ هم یمهمون يبه اون صورت حوصله  گهید. به پرونده ها دمیحواسمو م یسر کار مثل چ. کارم کردم ریدرگ خودمو

.دارم ازیدوست دارم و بهش ن موییتونم تو جمع باشم، نه فعال تنها یاما نم. دل مرده باشم، نه

نه به خاطر حق  رم،یرو بگ تایمأمور شتریکنم ب یم یسع. کنم یتوجه به اونا خودمو مشغول م یزنن و من ب یبا هم حرف م یو مل دهیاداره ش تو

.شهیم یتو راه ط میزندگ. انریمختلف ا يدو ماهه که مدام تو سفرم، سفر به شهرا. هوا نیشهر، ا نیبلکه به خاطر دور بودنم از ا تش،یمأمور

!سر و سامان، چون باد یاز سفرم، ب ریناگز

نتوان گفت آزاد ییگرفتار رها به

ختیگر شیشود از خو یمگر م! تا چند؟ کوچ

ه؟یسرمو بلند کردم و اشاره کردم که چ دهیش يبا صدا. کردنش یپرونده بود و مشغول وارس هیتو  سرم
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؟يایتو م. لباس بخرم سیپرد یمهمون يخوام برا یم د؟یخر میبر يایم گمیم - دهیش

:تفاوت گفتم یب

.امیرو م دیخر یرو نه، ول یمهمون -

مستقل  نیمن هنوز همون آرش. گرفتم یافسردگ نمیو بب امیروز به خودم ب هیخوام  ینم. هم برم يهواخور دیبا یگاه. از خونه نشستن بود بهتر

.ما هنوزم خودمماحساس متحول شده، ا هیو تنهام، با 

 یم یکیدم هر مغازه و بوت. میوارد شد ییپارك کردم و سه تا دیمرکز خر نگیتو پارک. میو راه افتاد میشد نیسوار ماش ییکار سه تا بعد

در سر پرو چق. دنشونیپوش یگرفتن و بچه ها م یم یقبول یاوک اشونمیلیو خ میکن دایتا خوباشو پ میکرد یلباسا رو اسکن م نیو همچ میستادیا

. شاد يجمعا نیدارم، به ا ازیرفتنا ن رونیب نیواقعا به ا! دمیخندلباسا 

بود و  یسرم تو گوش. تموم شد بایکارمون تقر دم،یشرت خر یت هیو منم  دنیدونه لباس خر هی یکیهر کدوم  دهیو ش یاز دو ساعت که مل بعد

:لت گفتمتو همون حا. خوندم یکه آرشا برام فرستاده بود رو م یمتن

ن؟یندار دیخر گهیبچه ها د -

:گفت دهیش

.نه -

:اشاره کرد و گفت یفروش یلوازم بهداشت ينگاه کردم که با ذوق به مغازه  کایبلند کردم و به مل سرمو

.خوام یاون جا من چند تا الك م میبر -

 یمخصوصا تستراشون که م. شد یم دایتوش پ یبهداشت زیچ مغازه ها بودم که همه نیعاشق ا. زودتر از همه راه افتاد و ما هم دنبالش خودش

!یکن یپشت دستتو کامل نقاش یتونست یم. شد همه رو امتحان کرد

کرم داشتن هر  یو کم يکار یکرد و منم از سر ب یهمه رو تست م یکی یکی جانیبا ه یمل. سراغ الکا میرفت یرفت سراغ رژا و من و مل دهیش

! ده رنگ شده بودم. الك رنگ کردم هیکدوم از انگشتامو با 

رو نگاه کنم  زایچ ي هیکه برم بق دمیالکا شدم و چرخ الیخ یب. لبخند تلخ زدم هیافتادم و  دیرو ناخونم کش اریکه کوه یو الك و طرح شیک ادی

روز مبادا بردارم که  يدونه برا هیرفتم سمتشون و دست دراز کردم که . کوچولو و خوشگل یبهداشت يبغلم چشمم خورد به پدا يکه تو قفسه 

ناباور و نامطمئن آب دهنمو قورت  ده،یو ترس جیگ. شد و به سرعت خاطراتم و زمانا رو مرور کرد ریذهنم درگ! دستم تو هوا خشک شد هوی

. و عقب اومد و افتاد کنارم دیدستم تو هوا لرز! دادم

!ده؟یرنگت چرا پر! ؟یخوب نیآرش - دهیش

:گفتم ومدیکه از ته چاه در م ییبا صدا ومد،یور باال مکه به ز یینفسا با

م؟یبر شهیم. یچیه -

:و گفت دیبه سمتمون چرخ دشیخر لونیبه فروشنده داد و با نا داشویپول خر یمل

؟یخوب نیآرش. میبر -
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و تو چه  يدونم چه جور ینم. بدم ترس و دلهره باعث شده بود که تمرکزمو از دست. رفتم خونه تا مطمئن بشم یم دیبا. تکون دادم يسر فقط

. دخترا رو به خونه هاشون رسوندم یحال

 نویخونه و با عجله ماش دمیرس. دمیرس یم جهیگشتم کمتر به نت یم یگشتم، اما هر چ یدنبال روز و ساعت م! سرم پر از فکر بود، پر از آمار تو

در  يرو میتو آشپزخونه و چشم دوختم به تقو دمیو دو زیپرت کردم رو م دمویبه محض پا گذاشتن تو خونه کل. گذاشتم و رفتم باال نگیتو پارک

!نبود يماهم تا االن خبر نیماه قبلم و ماه قبل ترشو چک کردم، نبود، ا يلرزون برگه  يبا دستا. خچالی

شدم شب  ودیکه پر يبار نیآخر. نیو سر خوردم و نشستم رو زم خچالیدادم به در  هیو تک دمیهمون جا چرخ. پاهام شل شد د،یلرز دستام

شب  هیبودم، فقط  یکیمدت فقط با  نیا يمن تو... و من  ستین يخبر مهیدو ماه و ن! نشده یچیه مهیدو ماه و ن! یچیبود و بعد ه اریکوه یمهمون

... قطف... 

!ممکنه؟ یعنی. م رو شکمم قرار گرفتدست چپ لرزونم آرو. اومد و به شکمم نگاه کردم نییسرم پا اریاخت یلرزونم مشت شد، ب يدستا

کم چاق  هیکردم  یحس م. خوردم یم ادینشم غذا ز یکه عصب نیا يکه کمتر فکر کنم و مشغول باشم، برا نیا يکردم برا یاسباب کش یوقت از

...شدم، اما 

!ممکنه؟ یعنی. حس متفاوت هیترس همراه  دم،یترس

ممکنه  یعنی. تلخ ي هیگر هی ه،یگر ریبلند و بعد قهقهه و وسط قهقهه زدم ز يشد به خنده ها لیم تبدصدا یلبخند ب. لبخند زدم، دوباره اریاخت یب

اون؟ هیشب یکیبزرگ؟  زیچ هیخودم؟  يبچه از اون برا هیرو داشته باشم؟  اریکوه يمن بچه 

!برد ادشیشه از  ینم! فرار کرد اریشه از کوه یشه؛ نم ینم

چشماتو نمیبتونم بب کاش

دستاتو رمیبتونم بگ شکا

یشب بارون هی آرزومه

یمون یم شمیپ شمیپ یگوشم بگ تو

!بچه تو وجود من هیبچه باشه،  هیتونه  یکه م يزیچ نیموجود هست، ا نیا. موند ینم ست،ین اریکوه ست،ین اما

مامان و بابا  دیشا میاگه ماها نبود. بود يادیبودم، آرشا ز يادیچون من ز ه،یادیکردم ز یکردم مزاحمه، فکر م یفکر م ومد،یبچه بدم م از

کردن؟  ایدن نیچرا ماها رو وارد ا. نداشتن يازیهمو دوست داشتن و به ما ن. کردن یم یشاد زندگ ییخوشبخت بودن، بدون دغدغه، بدون دورو

پر  یو گاه یشاک يزن پدرمون، چشما کتک يمادرمون، دستا ينایغممون پدرمون شد، نفر نیکه بزرگ تر ییجا هیجا پر درد و غم؟  هیوارد 

!تنفر مادرمون

معصوم  يبچه  هیکه سر ماها اومد سر  ییشم تا اون بال یبچه دار نم. شم یرو دوست داشته باشم بچه دار نم یروز کس هیکردم اگه  یم فکر

دادم  یدرصد احتمال م هیاالن که ! اما االن! د که نباشهاز خدا نخوا يبا عقده و داد نخوابه، تا بچه ا ينشه، تا بچه ا نینفر يتا بچه ا. ادین گهید

تونم دوستش داشته باشم، به  یکنم م یکه هنوز معلوم نشده حس م یکس. موجود کوچولو موچولو تو دلم باشه، تو وجودم هی دیشا دیشا دیشا



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 339

به  دمیکه خودم ند یکه هر عشق و محبت. امییتنها قیخودم باشه، رف يخوام که برا یموجود رو م نیخوامش، ا یکنم م یحس م! اریکوه ياندازه 

که بدونه  یکس ار،ینه مثل من، نه مثل کوه. منطق و اعتقاد درست بسازم هیاون  يخودم برا لیدل یاستدالل ها و منطق ب يهمه  يبه جا. بدم اون

.الزمه یعشق و وابستگ

 یحرف زدم و درد و دل کردم و در آخر وقت ست،ین ایدونستم هست  یکه نم يبه شکمم و با موجود دمیخونه موندم و دست کش یکیتار تو

.رو بغل کردم و سرمو گذاشتم روش و انقدر هق زدم تا خوابم برد اریبرام نموند رفتم تو اتاقم لباسامو درآوردم و بالشت کوه یجون گهید

****

.تماسو وصل کردم. رااز همکا یکیبود  دهیسپ. زور چشمامو باز کردم و تلفنمو جواب دادم به

جان؟ دهیجانم سپ -

!يتو بود دمیکه بد موقع زنگ زدم شرمنده، اما تنها ام زمیعز دیجان ببخش نیآرش -

.باشم اریکردم هوش یشدم و سع زیخ میشدم تو جام ن نگران

!افتاده؟ یاتفاق! شده؟ يزیچ -

 یم. ستیتونم تنهاش بذارم، چون شوهرمم ن ینم. ستیو حالشم خوب ن ضهیاما پسرم مر ت،یراستش من قرار بود امروز برم چابهار مأمور -

.کنم یباور کن بعدا جبران م. تیمأمور يمن بر يبه جا یتون یم نمیخواستم ازت خواهش کنم بب

:و گفتم دمیبه صورتم کش یدست

چند روزه س؟ یراست. دنبالم ادیو به راننده بگو ب بکن اشویفقط خودت هماهنگ. بچت مهم تره. ستین یمشکل رم،یآره م. هیچه حرف نینه بابا ا -

.يهفته ا هی. تشکر ایدن هی -

.زمیکنم عز یخواهش م -

 یبرم یهفته بود و وقت هیسفر  نیا. کردم یجمع م لمویوسا دیبا. ییاز جام بلند شدم و رفتم سمت دستشو. کردم و تماسو قطع کردم یخداحافظ

.نه ایهست  هیترک یآموزش تیگفتن که اسممون تو گروه اول مأمور یهمون مبودم و بعدش ب کاریهفته ب هیگشتم 

 دمیترس یم. از بودن و نبودنش دمیترس یم دم،یترس یم. که تو شکمم ممکن بود باشه فکر کردم يزیو چ شبیکل مدت بستن ساکم به د تو

 یم. غرقم کنه ییمثل باباش منو تو تنها دمیترس یم. شه داشیپ هویو کال انکارش کنم  ایدل ببندم و بعدا نباشه  ای ست،ین نمیبهش دل ببندم و بب

!دم وابستش بشم و ولم کنهیترس

روزا نیبه تو وابسته شدم ا

ایتو رو نمیب یرو هر شب م تو

چقدر برات دلتنگم یدون یم

جنگم یبا احساس خودم م من
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جور  نیبذار هم. بدم شیبرم آزما ایخواستم برم داروخونه  ینم. مطمئن باشم خواستم ینم نیهم يو برا دمیترس یم. با خودم روشن نبود فمیتکل

.دهیباشه خودش نشون م ياگه خبر. باشه

رو باز  نیدر ماش. نییبرداشتم و رفتم پا لویراننده که زنگ زد وسا. دنبالم ادیاداره شدم که ب نیو صبحونمو خوردم و منتظر ماش دمیپوش لباسامو

!اخمام رفت تو هم اریاخت یکه با لبخند گشاد سالم کرد، ب يدومه دنیکردم و با د

!شهیسفر کوفتم م نیمطمئنم ا. کردم یهم سفر باشم، وگرنه عمر قبول م شیریس يپسره  نیدونستم قراره با ا یخواست؟ نم یم یچ گهید نیا

****

پسره دنبالم راه  نیکردم سفر زهرمارم شد بس که ا یهمون جور که فکر م. بالم یوقتا به هوش سرشار و حس ششم تو حدس زدن م یگاه

!گفت حرف بزنه و اظهار فضل بکنه؟ یبهش م یک. بخورم یناهار و شام درست حساب هینذاشت  دیافتاد و مثل تف بهم چسب

! سوسول ملتم بکشم يجور پسرا دیدارم با یخودم کم بدبخت. کرده بود که دوست داشتم خفش کنم میانقدر عصب. من بود يکلش تو کارا همش

حالم به هم ! آخه پسرم انقدر جل؟ اَه اَه! یتوت فرنگ يدر حد مربا نیریخودش. هیحال هی گهید یلیپسره خ نیاما ا اد،یبدم نم یمن معموال از کس

!ـــــــشیسوسول بچه ننه کجا؟ چ يپسره  نیبا اون همه متانت و وقارش کجا؟ ا اریکوه. ردخو

 هیبرداشتم و با  زیکنترل رو از رو م. شدم لباسامو درآوردم یجور که وارد م نیو چمدونمو گذاشتم همون دم در و هم خونه رو باز کردم در

 نیتازه ا. سره رفتم تو حمام هیکولر رو زدم و  يدکمه . که تو خونه پخش شد آرامش گرفتم کیموز. دکمه ضبط رو روشن کردم و صداشو بلند

.بود زده شدم تیمأمور یپسره واقعا از هر چ نید و با وجود اتموم شده بو یت کوفتیمأمور

موهام خودش خشک  یسیخ ي هیحوله گرفتم و ولش کردم تا بق هینم موهامو با . رونیسنجاق کردم و اومدم ب نهیو رو س دمیچیرو دورم پ حوله

.زنگ خورد لمیاز و هنوز نزده بودم که موباقهوه س يدکمه . و رفتم تو آشپزخونه که قهوه درست کنم رونیاز اتاق اومدم ب. بشه

آرشا . وصلو زدم يدکمه . دستمه هیمیبخرم همون قد یدرست و حساب یگوش هیهنوز فرصت نشده برم . و از توش درآوردم فمیسراغ ک رفتم

.بود

جونم آرشا؟ -

تموم شد؟ تیمأمور ؟يچطور. یسالم خواهر خانم -

:و گفتم دمیبه موهام کش یدست خسته

چه خبر؟. تازه برگشتم. آره بابا، تموم شد -

االن؟ يکاریب -

.کردم يزیر اخم

شده؟ يزیچ! آره چطور؟ -

.میکم با هم حرف بزن هیاون جا؟  امیتونم ب یم. نشده يزینه چ -

...کم مشکوك بود، اما خب  هی



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 341

؟یرس یم یک. منتظرم ا،یآره ب -

.اون جام گهید ي قهیده دق هی. کمینزد -

برگشتم . دمیبه جاش رفتم تو اتاق و لباسمو پوش. کم لفت دادم تا اومدن آرشا هیدرست کردن قهوه رو . گفتم و تماسو قطع کردم يه اباش هی

پسره  نیراستش بس که ا. رمیم یم یدارم از گشنگ ایدست پر ب يایم يزنگ زدم به آرشا و گفتم دار. میکوفتم ندار دمید خچالیرفتم سراغ 

از معمولم  شتریو ب اوردمیخودم نم يحرفا بودم و به رو نیهر چند من پرروتر از ا! شمره یکردم لقمه هامم م یزد بهم، حس م یم زلسر غذا 

.دیچسب یاما بهم نم اد،یخوردم تا چشمش درب یغذا م

 يبرا یبغل خوراک هیشد با  یراس ظاهر مرو ت ایزد و دم در  یزنگ م اریکوه هوی مییکالفه بودم و تو اوج تنها ییافتادم که از تنها ییروزا ادی

چقدر جاش کنارم . نمشیخواست بب یکرد؟ چقدر دلم م یکار م یاالن کجا بود؟ چ. بغض کردم، دلم براش تنگ شده بود. قشنگ لمیف هی دنید

!بود یخال

زارمیفاصله ها ب نیاز ا من

تو و عشق تو رو کم دارم من

یخواد کنارم باش یدلم م من

یباش ارمی شهیمه یتون یم

دادنش؟ به حضورش؟ يدارم؟ به دلدار اجیدونست چقدر بهش احت یم

که تو دلمه  يزیچ نینبود و من هنوز انقدر شجاع نشده بودم که به ا دایپ يزیهنوز چ یجزئ یبرآمدگ هیجز . دمیبه شکمم کش یدست اریاخت یب

از حس . اریموجود، از محبتم به کوه نیبه ا دهیحس از عشق و محبت ند یاز کل شهیکنم قلبم پر م یدر موردش که فکر م! ببخشم تیواقع

...موجود  نیتونستم داشته باشم، اما به ا یکه به پدرش نم یتیمالک

يفاصله رو بردار یتون یم

؟يذار یمنو تو حسرتت م ای

یکه هم صحبت شبام تو

یامیدن یدلخوش نیآخر

 ایبودم نرم خستگ یکه هر بار خسته از کار و زندگ تییجادو يدستا و صدا طونت،ینده هات، نگاه شخ يبرا. دلم برات تنگ شده ؟ییکجا اریکوه

.برد نیرو روند و از ب

چشماتو نمیبتونم بب کاش

دستاتو رمیبتونم بگ کاش
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یشب بارون هی آرزومه

یمون یم شمیپ شمیپ یگوشم بگ تو

خوام،  یم یزندگ هیمن . کنن یکه آدما با هر قدمت قضاوت م يشهر و کشور نینه تو اندارم،  ییجا جا نیدلم ا يموجود تو نیدونم با ا یم

.خوام یها رو م نیموجود برتر نیا يمن برا. بد ياز حسا يعار

حدود که بعد از جدا شدن از فرهود  یکس. تر کیهم نزد یاز مل یدوستم بود، حت نیکترینزد ییدانشجو يکه تو دوره  یدوست. افتادم رایالم ادی

اون  يپارسال بهش سر زدم و در مورد دانشگاه ها. رفته بود هلند لیتحص يادامه  يشد که برا یم یدو سال یکی. مونده بودم ششیرو پ یماه هی

مونده  شیکارامو کرده بودم و فقط کم يقسمت عمده . یزندگ يدرس، هم برا يبرم اون جا، هم برا ومدیبدم نم. میپرس و جو کرده بود اج

 یبه فراموش تیعقب و در نها زیو مخارجش شدم که همه چ یکردن و بعدم زندگ دایاستقالل پ ریافتاد که انقدر درگ یاتفاقات هی هوی، اما بود

تلخ طرد  يصد بار مزه  يروز ایناعدالت نیا نیجا ب نیمعصومم ا يذاشتم بچه  یمن نم...  دیحس جد نیهمه مدت با وجود ا نیبعد ا الو حا. رفت

.رو بچشه شدن

.آروم زمزمه کردم. دیچک نییقطره اشک شد و پا هیبغضم . دمیانداختم و به شکمم نگاه کردم و دوباره روش کش نییپا سرمو

.شهر و آدماش نیاز ا میدور ش م،یرو بسازم، تا با هم بر نایمعلوم بشه تا برات بهتر تتیموجود هیفقط کاف -

"!جاست تو قلبم نیا شهیشه دور موند، هم ینماز اون  ار؟یکوه". شد یم ادیسرم فر تو

شم ایبتونم با تو هم رو کاش

عاشق باشم ياجازه بد کاش

زارمیفاصله ها ب نیاز ا من

تو و عشق تو رو، من تو رو کم دارم من

:از جا بلند شدم و در رو باز کردم و گفتم. آورد رونمیزنگ از فکر ب يصدا. نداشتم شتریفکر ب مجال

.االب ایب -

!به وجودم چنگ انداخت یدوباره حس ضعف و گشنگ. رو به اعماق ذهنم فرستادم ایو دلتنگ دمیبه صورتم کش یدست

خرت و پرتا رو از دستش گرفتم و مثل  لونیتو نا ادیکه خودش ب نیو قبل از ا دمیپر دنشیبه محض د. تاب منتظر باال اومدن آرشا شدم یب

با ولع شروع کردم به گاز . گرفته بود برام چیساندو! آخ جون. رو درآوردم ایگفتم و رفتم نشستم رو مبل و خوراک یخال "تو ایب" هیزده ها  یقحط

.چمیبه ساندو دنز

:گفت اوردیبا تعجب اومد تو و در رو بست و همون جور که لباساشو درم آرشا

!مگه بسته بودنت؟ -

:دهن پر گفتم با
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.دیچسب یاون جا غذا بهم نم -

:رو مبل و با تعجب گفت نشست

چسبه به تنت؟ یم شهیخوب گوشت م یمفت يتو که غذا! چرا؟ -

بودم سنگ شد و به زور  دنشییکه در حال جو يلقمه ا. کرد یرو جارو م خچالیخونم  ومدیافتادم که هر بار م اریکوه ادیمفت  يگفت غذا تا

 رهیو خ زیکه فقط دو گاز بهش زده بودم رو گذاشتم رو م یچیساندو. ستم بخورمتون ینم گهید. اشتهام کور و غذا کوفت شده بود. قورتش دادم

:شدم به آرشا و گفتم

چه خبر؟  -

:مقدمه گفت یپاشو انداخت رو پاش و ب آرشا

.رونیاز کار اومدم ب -

:با بهت گفتم. دراومد چشمام

!؟یچ يبرا -

:اخم گفت با

.با سامان دعوام شد -

:گرد گفتم يچشما با

!ه؟یک گهید نیا -

:تفاوت گفت یب

.سمییر -

.رفت هوا غمیج

دعواتون شد؟ یسر چ. بگو اخراج شدم رون،ینگو اومدم ب! ؟يدعوا کرد ستییبا ر -

:حرص گفت پر

.منم بوق ده،ینکبت با دختره به هم زده، بازم جواب تلفنشو م -

:گرد گفتم يچشما با

بهت جواب پس بده؟ دیگفته با یک ؟یکن یم یبه تو چه فضول. یمعلومه تو بوق -

:ابروشو انداخت باال و پررو پررو گفت هیکرد و  یاخم هی

.خواد، ول کنه بره با همون دختره که دو درش کرد ینم. دوستشم ستم،یچوب خشک که ن. جواب پس بده دیبا گمیمن، من م -

:گفتم دهیبر دهیبر. نییافتاد پا فکم

!؟يدوست شد ستییر... با ... تو  -

:تکون داد و گفت يا شونه



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 344

.آره -

:گفت غیکرد و با ج یاخم. داد که حظ کردم ییصدا نیکف دست محکم کوبوندم تو سرش، همچ با

!چته؟ -

:حرص گفتم پر

 با سر دستشون دوست یکودن؟ خوبه بهت گفتم با همکارا دوست نشو، تو رفت شهیدوست م سشییآدم عاقل با ر. چته و کوفت، چته و درد -

!؟يشد

:خاروند گفت یجورکه سرشو م همون

.هیپسر خوب ه؟یمگه چ -

کنه چون پولت دست اونه پس  یحس م دهیکه حقوقتو م یشیدوست م یکیبا  یوقت. دهیمعلومه که خوبه، اما پول تو دست اونه و اون حقوق م -

 الیخ یب يرو هوا و مجبور رهیکارت م یکن یدعوا م هیتا  .مثل االن ،یجلوش سر خم کن دیبا شهیهم يجور نیبدبخت ا. مال اونه گهید یهمه چ

.نهیمغزت قد فندقه هم گمیم. یکارت بش

:پر اخم آروم تو جاش نشست و گفت دهیبرچ لب

.کردم یخال زممیم. گردم ینکنه برنم یدرست و حساب یتا منت کش. میدعوا کرد میتازه کل. کرد میکار کنم؟ عصبان یخب چ -

.دادم و از جام بلند شدم تکون يتأسف سر با

.نه ای يبرگرد یخواد تا بتون یازت معذرت م ینیبب یصبر کن دیکه شده، با هیکار گهید -

:گفت ناراحت

!جنسا لیتحو يبرا یدب میبر گهیقرار بود دو هفته د -

:زدم و گفتم يپوزخند

!برد یشاخ شدنت تو رو هم م نیحتما با ا -

:گفت یحرص

.مانیرفته واسه زا یکینداره، اون  مترجم. ببره دیبا -

:تکون دادم و و رفتم سمت آشپزخونه و گفتم يسر

؟يخور یقهوه م -

.براش رمیم یم -

****

 نیکه مدام تو سفرم، اما دلم ا نیبا ا. یکالفم حساب. تیخونه، واسه مأمور یرو م ایآخر هفته اسم ک يبرا مینیبب ادیب ییاخرا نیا میصبح منتظر از

.با بچه ها بچرخم. کم ذهنمو باز کنم هیخوام برم  یم. خواد یرتو ممساف
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مهابا  یکنم و ب یم یاحساس گشنگ یاز هر موقع شتریب! و مراعات کردن شدم میرژ الیخ یدونم چرا ب ینم دایجد. یاز گشنگ رهیضعف م دلم

 یلیخ تمیوزن اضافه کردم، هر چند فعال لویدو ک یکیکنم  یمحس ! بودنش ندارم يکم کالر ای يبه پر کالر میخورم، کار یرو م ییهر مدل غذا

!شترهیب

.کنم یلب زمزمه م ریآروم ز. کشم روش یسمت شکمم و دستمو م رهیچشمم م اریاخت یب

.غصه کنم، نه با یم رتیبا غذا س. یذارم گرسنه بمون ینگران نباش نم. یکن یخوشحالم م یاگه باش ینه، ول ای یدونم اون تو هست ینم -

 ياراده  دنشیبا فهم ایکنم  دیرو ناام دمیتنها ام نیا يزود نیخوام به ا ینم. بدم شیخواد برم آزما یاما هنوزم دلم نم شم،یدارم خل م دیشا

.خود خود من تنها يمنه، برا يهست برا يزیتو اگه چ نیا. از دست بدم مویدور

 یاسم من باشه، اما تنها کس شیخوند منتظر بودم که بعد یکه م یبا هر اسم. چه ها رو خونداز ب ستیل هیاومد و  ییانتظار اخرا یبعد کل باالخره

با حرص لبمو به دندون گرفتم و شروع . جا موندگار بودم نیرفتن و من تک و تنها ا یاز بچه ها م گهیبا دو تا د یو مل دهیش! که نبود من بودم

:اومد کنارم و گفت ییاخرا. تو جام نشستم و حرص خوردم پر اخم. رفتم یم دیمن با. کردم به کندن پوستش

.نوبت شماس يبعد يدفعه  شاالیا. يخسته شد یرفت تیمأمور یسه ماه کل نیشما تو ا. هیبعد يجان نوبت شما سر نیآرش -

 ریکه داشتن رفتم و ز ییادیکه داشتن در مورد سفرشون و خر کایو مل دهیش يپشت چشم برا هی. به درك. شدم الشیخ یتکون دادم و ب يسر

.کوفتتون بشه گفتم و مشغول کارم شدم هیلب 

****

دخترخالش  یعروس يکه برا میمر. تنها رفتن یو مل دهیمن هست؟ سفرم که اون جور شده، ش یبه بدشانس یآدم ایخوام بدونم تو دن یم یعنی

شانس  نیبا ا رمیمن برم بم یعنی. یامروز پرواز کردن رفتن دبکرده و  یآشت سشییر نیکه آرشا زنگ زد گفت با ا روزمید. رازیرفته ش

.موندم یحوصلگ یتو اوج ب ،یبزرگ نیشهر به ا نیکس تو ا یو ب امن تنه! مزخرفم

!پــــــوف. کنم دلم باز بشه ییخودم نوحه سرا يکم برا هی یتونم درست و حساب ینم

 ياز همونا که برا ،یشکالت کیکردم، ک کیهوس ک. خواست یم یدلم خوراک. پا شدم حوصله از رو مبل یب. تو خونه دیدلم پوس يجمعه ا روز

. پختم اریکوه

:گفتم طونیو ش دمیبه شکمم کش یدست هیکردم و  ثیخب يخنده  هی

باشه؟ م،یبا هم درست کن ارمیم رمیگ یدونه م هی رمیاالن م -

.بشنوه یکاشک! زدم یو با شکمم حرف مشده بودم  وونهید ییاز سر تنها. لحظه به خودم شک کردم هی

به  دهینرس. يراه افتادم سمت سوپر ادهیبردن شدم و پ نیماش الیخ ینبود ب یهم راه يحوصله بودم و تا سوپر یحاضر شدم و چون ب عیسر

:گفت غیو و غیج یزنگ زد و با کل میسوپر مر

. شد یحال و هوات عوض م يومدیباهامون م يبود لیتعط یکاشک -

.خوش بگذره یلیخ دوارمیازش تشکر کردم و گفتم ام نمیهم يرو نداشتم، برا بهیغر یعروس يحوصله  ییخدا اام
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فروشگاه  هیشب شتریسوپر مارکت که نبود، ب. وارد سوپر مارکت شدم. فمیقطع کردم و گذاشتم تو ک ویکردم و گوش یازش خداحافظ يسوپر دم

با . رو گرفتم و راه افتادم ایدونه از سبد فلز هیشدم و  الشیخ یب یو عالقم به چرخ دست اقیاشت يمه با ه! داشت میبود که چرخ دست ییمواد غذا

! و بخورم رمیخواست همشونو بگ یدلم م ییجورا هی. کردم ینگاه م ایبه خوراک تدق

 دیبچم دارم خر يکرد برا یفکر م دید یم یکی. تنقالت بود بار کردم یهر چ... و نوشمک و نوشابه و پفک و  یدستم رفت سمت بستن اریاخت یب

.کنم یم

اون ! شد یبودن زود تموم م کیک نیکنم، چون همه عاشق ا دایپ یشکالت کیچشم چشم کردم تا پودر ک. توش بود کایکه ک يبه قفسه ا دمیرس

 يرو پنجه . رمشیستمو بلند کردم، اما نتونستم بگد. هوا دمیکم پر هیذوق زده . نبود شتریدونه ب هیقفسه چشمم بهش افتاد،  نیته ته، تو باالتر

!نشد. باال دمیقدرت پر يبا اخم و با همه . خورد یبه درد م اریکوه یبا حرص فکر کردم االن قد نردبون. دیبلند شدم بازم قدم نرس اپ

خوشحال . نیو افتاد کف زم نییاونم پرت شد پااومدن من،  نییبسته و هم زمان با پا يآخر دستم گرفته شد به لبه  يکه تو لحظه  دمیپر دوباره

گرم از پام  عیما هیو حس کردم  دیکش ریدلم ت ریصورتم رفت تو هم، ز هویبردارم که  نیکردم و خم شدم که بسته رو از رو زم يتک خنده ا

. دراومده به پاهام نگاه کردم يدستمو گرفتم به شکمم و با چشما. شد ریزسرا

!ز خونکرمم پر بود ا شلوار

دورم  ایو دن جیرفت و سرم گ یاهیرفت که حس کردم چشمام س یازم م ادیم ریکه از ش یکه مثل آب یاز خون ایدونم از ترس و وحشت بود  ینم

!یاهیسکوت و س گهیخانم بود و د هی غیج يصدا دمیکه شن ییصدا نیو آخر نیو محکم ولو شدم رو زم دیچرخ

****

کنم  یاحساس م. به زور چشمامو از هم باز کردم. نهیسرم سنگ. تو دلم و سرم درد دارم. اومد رونیشدم به زور بنالم از تو حلق خشک  يصدا

با شدت تو چشمام فرو رفت و مجبور شدم  دیاز پلکام نور سف يا کهیبا باز شدن بار. ستمیهست تو حال خودم ن یهر چ. منگم ای ادیخوابم م

 میخون يپاها يبا باز شدن کامل چشمام صحنه . پلکامو باز کردم تا بتونم نور رو تحمل کنم يال زهیر زهیر. هکن تمیتا نور کمتر اذ کنمجمعشون 

. درك نکرده بودم تمویهنوز موقع. کردن کمک به اطراف بچرخونم دایپ يتو ذهنم ظاهر شد و باعث شد وحشت زده سرمو برا یخون نیو زم

.رفت یکه با سرم ور م دمیرو دپوش  دیسف یو خانم رخوندمسرمو چ دهیترس

:که بتونم دهن باز کنم خانم با لبخند گفت نیقبل از ا. شد شتریاخمم ب! مارستانیب! پرستار! پوش دیخانم سف. کردم اخم

؟يحالت چطوره؟ درد ندار زم؟یعز يشد داریب -

:خشک شده ام گفتم يزور از تو گلو به

...دلم ... د ... سرم  -

:بخند گفتخانم با ل دوباره

.کنه یات م نهیهر وقت دکتر اومد معا. یبهتره استراحت کن. یشیبهتر م يمسکن خورد. هیعیطب -

. شد زونیلب و لوچه ام آو. راه افتاد رونیزد و به سمت ب يلبخند هیکارش که تموم شد . ازش سوال بپرسم دیچرخ یزبونم نم. بودم شوکه



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 347

بپرسم؟ یحاال از ک! رفت

دونه تو  هیخب ظاهرا فقط من . و چند تخته س؟ و دوباره برگشتم سمت راست هیچه جور نمیزدم بب دیندم تا راست و اتاقو داز چپ چرخو سرمو

!اریاتاقم و کوه

!بود و برگشته بود سمت چپ رو انقدر تند برگردوندم سمت راست که گردنم رگ به رگ شد دهیکه از راست چرخ يسر

!کنار تخت یناراحت نشسته بود رو صندل یبسته به شکل يبا چشما نهیکه دست به س ياریوهگرد و متعجبمو دوختم به ک يچشما

تو اتاق  ماریمن تنها ب قتایحق! نه دمیبه عنوان همراهش اومده باشه، اما د اریهست که کوه يا گهیکسِ د نمینگاه به اتاق انداختم بب هی دوباره

!کنه؟ هنگ کرده بودم یکار م یچ جا نیا اریبود که بفهمم کوه ریذهنم درگ. بودم

شد و چشماشو باز کرد و صاف  اریهش هوی. نییبر و بر نگاش کردم تا سرشو که صاف باال گرفته بود کم کم خم و شل شد و افتاد پا انقدر

چشمش که . امو ببندمچشم ایکه سرشو بچرخونه و به من نگاه کنه رومو برگردونم  نیفرصت نکردم قبل از ا یانقدر شوکه شدم که حت. نشست

:تکون داد و گفت يلبخند کج زد و سر هیکنم  یو دارم نگاش م دارمیمطمئن که شد ب. چشماشو تنگ کرد و با دقت نگام کرد اولبه من افتاد 

.معرفت یشده؟ سوگل خانم ب داریاز خواب ب یک نیبه بب -

انقدر که خودمم . توهمه نیکه ا دیچیپ یکرد و مدام تو سرم م یو انکار مبه شدت ذهنم حضورش. شد ناله افمیحاضرم قسم بخورم ق. ختیر قلبم

.ستین شیب یالیوهم و خ نیباورم شد که ا

:تکون دادم و آروم گفتم نیرو آروم به طرف نمیزدم و سر سنگ یبستم و لبخند تلخ چشمامو

.بازم توهم زدم -

:تر گفت کینزد صدا

.شهیم یتوهمت واقع یچشماتو باز کن -

نه انگار خودش بود، خود خودش، با . تر و دستاشو گذاشته رو تخت و زل زده بهم کینزد دهیکش شویصندل دمیچشمامو باز کردم و د عیسر

بشه و کال  فیبلند کنه و کر و کث شیمن ر ياز دور لمایچقدر دلمو خوش کرده بودم که مثل تو ف! نکرده بود رییذره هم تغ هی یحت افه،یهمون ق

!باطل الیخ یبشه، اما زه الهن افشیق

 نیاما ا ".کرد یکار رو م نیاون حتما برات ا ؟يمثل شوهر مرده ها ابرو پر کرده بود ،يکرده بود ينه که خودت سوگوار": تو سرم داد زد یکی

.بود شهیتر از هم کیو ش زتریتم مید یکه من م ياریکوه

.زمزمه کردم. چشمهام پر اشک شد د،یلرز چونم. و بچه افتادم يزیفروشگاه و خونر ادی دنشید با

...بچم ... بچه  -

 يکه فقط لب زدن و صدا اریبر علت شده بود و کوه دیکه کرده بودم مز میبغض. دیشن یبه زور م اریو کوه ومدیم رونیب فیضع کلمات

:تر شد و با اخم تمرکز کرد و گفت کینزد دیشن ینامفهوممو م

؟يخوا یم یچ ؟یچ -

:بغض تر گفتم پر دوباره
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بچم؟ -

بهش  دنیبخش تیقطع يبرا یتالش چیموجود رو تو دلم قبول کنم، هر چند ه نیخواستم حضور ا یهر چند نم. هیگر ریو زدم ز اوردمین طاقت

.کردم یحاال با نبودنش احساس خال م. مییتنها يشده بود همدم شبا. انجام نداده بودم، اما باهاش انس گرفته بودم

:نامطمئن گفت. عقب و با تعجب نگام کرد دیکم خودشو کش هیبهت زده  اریشد کوه ریرازکه س اشکم

!؟یکن یم هیگر يدار -

:از جاش بلند شد و گفت. بلندتر شد میندادم فقط گر جوابشو

بهت مسکن بده؟ ادیبگم پرستار ب ؟يچته؟ درد دار -

.تکون دادم "خواد ینه نم" يهق هق فقط سرمو به نشونه  با

:کرد و پر حرص گفت ظیاخم غل هیو  دیتو موهاش کش یدست الفهک

!ه؟یچ يات برا هیآخه گر -

تختم و  يحرف نشست باال یتر شد و ب کیکرد و نزد یپوف گم،یم يزیچ هیلب  ریز یشم و ه یساکت نم دید یکم زل زل نگام کرد و وقت هی

:تو همون حالت گفت. رمیبه بازوم تا آروم بگ دینرم دست کش. تو بغلش دمیآروم دستشو انداخت دور کتفم و کش

.تموم شد، نگران نباش. ستین يزیچ ـــش،یه -

بودنش تنگ  اریکوه بودنش و  نیا يچقدر دلم برا! بود یحس حضورش عال يادآوریچقدر ! داشتم ازیچقدر بهش ن! آغوشش گرم بود چقدر

 يکنم و به جا یخال مویخواستم دلتنگ یم. شد شتریب میآروم شدن گر يکه به جا بازوهاش انقدر مقاوم و آغوشش انقدر دلنواز بود! شده بود

.حسش کنم ناشنبود نیا يهمه 

:گفتم یدورم م هی رمیخواستم نفس بگ یم یاون وسط مسطا وقت. ختمیشرتش و اشک ر یاز سرممو باال آوردم و چنگ زدم به ت یخال دست

.بچم -

اخم به  هیبه بازوم منو از خودش جدا کرد و با  کیفشار کوچ هیبا  اریکوه "بچم"گفتم  ستمیبار ب يراکردم و ب هیگر یکم که حساب هی بعد

:شد و گفت رهیصورتم خ

.ادیخوره به تنم قلقلکم م ینفست م يگرما ؟یگیم یمن چ ي نهیتو س یه -

کم زل زل  هی! اد؟یقلقلکش ب دیمن با ي هیوسط گر نیهم یعنی. رو فراموش کردم و مات موندم بهش زیو بچه و همه چ هیلحظه از حرفش گر هی

 نیو ا نشیکردن و پررو سرمو فرو کردم تو س هیفنا شده ام افتادم و دوباره شروع کردم به گر يبچه  ادی هوی. نگام کرد رهینگاش کردم، اونم خ

:بلندتر گفتم ربا

...نازم  يبچه ... بچم  -

:منو از خودش جدا کرد و گفت يشتریبا فشار ب عیرس اریکلمه از دهنم در اومد کوه نیا تا

!همراهت بود يبه من نگفت تو فرشگاه بچه ا یکس! کدوم بچه؟! بچه؟! ؟یگفت یچ -

:پر بغض گفتم! زد یم جیچرا انقدر گ اریحساس کوه تیموقع نیتو ا دمیفهم ینم
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...ما  يبچه ... تو  يبچه ... بچم  -

:تمبه شکمم و گف دمیبا دست کش آروم

.کف فروشگاه موند ن،ییپا ختیخون شد ر. تنهام گذاشت ومدهین. رفت، مرد -

 ز،یر يتک خنده  هیگونه هاش باال رفت و . متعجبش گرد شد، دهنش جمع شد و فشرده يچشما هوی. کم مات زل زل نگام کرد هی اریکوه

از  یکوفت کیک هیپرش احمقانه و  هیمن بچمو به خاطر  دمیفهم ینم. واقعا نگرانش شده بودم. و بلند قهقهه زد دیترک هویپشت بندش دو تا و 

!چرا عقلشو از دست داده؟ نیبودم و اما در عوض ا یشوکه م دیو با مدست داده بود

ش که تو ییبه هن هن که افتاد و بعد آروم گرفت با انگشت اشکاشو پاك کرد و با صدا یاشکشم که در اومد، از رو نفس تنگ د،یکه خند ریس

:زد گفت یخنده موج م

؟ییجا نیچرا ا یدون یتو نم یعنی -

!مسخره بود یلیخ یسوال واضح نیهمچ دنیمن پرس یناراحت يبود، اونم تو لحظه  ییجا یکه سوال ب دیفهم یم دیخودش با. نگاش کردم فقط

:پر خنده گفت يبا همون صدا دوباره

؟يحامله ا يکرد یتو فکر م -

.رهیخندشو بگ يو جمع کرد که جلودهنش. تکون دادم سرمو

بچت سقط شده؟ یکن یبعد االن فکر م -

:تو بغلش و گفت دمیو دست انداخت دوباره کش دیکش قینفس عم هیجمع کرد و  شتریدهنشو ب. سرمو تکون دادم دوباره

که تو فروشگاه  یداشت ستیجا بود دختر؟ کآرام بخش؟ بچه ک يدونم بهت روان گردان دادن به جا ینم. جا فعال اوضات ناجوره نیهم ایتو ب -

 یکیبا  دیهم با نایکسم همرات نبود و ا چیه. يشد یعمل م دیاونا زنگ زدن آمبالنس اومد و با. يهوش شد یو ب يکرد يزیو خونر دیترک

.زنگ زدن به من کردن، یهماهنگ م

:مبردارم به باال نگاه کردم و گفت نشیکه سرمو از تو س نیتعجب بدون ا با

!چرا تو؟ -

.بودم تیاضطرار يظاهرا من جزو تماسا! دونم واال ینم -

کارتمو  میس یو وقت یگوش يکرده بودم، اونم رو ویس کیعدد  يرو رو اریکوه يشماره  یاومد که شب مهمون ادمی. شد یپازل داشت حل م تازه

کدوم االن تو  چیبود که ه گهید يماره هامم مربوط به بچه هاش ي هیبق. بود و تا حاال عوضش نکرده بودم ویس یعوض کردم شمارش تو گوش

:با شَک گفتم. شهر نبودن

!؟يتو چرا اومد -

:کرد و گفت یاخم هیکه تو صورتش بود محو شد و  يحرفم کل خنده ا با

!ومدم؟یم دینبا -

:شد بهم و گفت رهیخ. نشیشلوار ج بیو دستاشو کرد تو ج ستادیآروم منو از خودش جدا کرد و بلند شد ا. حرف نگاش کردم یب
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. بدون تعارف خبرم کن یداشت اجیکه بهم احت یبهت که گفته بودم هر وقت و هر ساعت. شهیم دامیپ ازین يوقتا ستم،یمعرفت ن یمن مثل تو ب -

.فقط صدام کن. رسونم یمطمئن باش خودمو م

!بود ادشیشد هنوز حرفاش  ینم باورم

و باعث شد صورتم  دیچیتو وجودم پ يدرد. دمیبه شکمم کش یدست. نییگرفتم و سرمو انداختم پا شیشونیاخم رو پاش و  رهیاز نگاه خ چشمامو

.جمع شه

:تر شد و گفت کیقدم نزد هی

.دلت زدن ریز هیاالنم چند تا بخ. بردنت عملت کردن یبازم داشت د،یکه ترک یستیک ریغ. یبهش دست بزن دینبا -

که نبوده از  يتوهم بچه ا يمنم نشستم و برا. شد شیو سرگرم گوش شیدرآورد و نشست رو صندل شویگوش. نگفت یچینگفتم، اونم ه يزیچ

.کم غصه خوردم هیدست دادم 

از خود من در  شتریب یکنارم موند و نرفت و حت اریتمام مدت کوه. تونستم روز بعد مرخص شم یموندم و م یم دیشب با هیدکتر  صیبه تشخ بنا

که  دمیمن اصال نفهم! کار؟ یخواد چ یزنانه رو م يماریب هیهمه اطالعات در مورد  نیپسر ا نیمونده بودم ا. دیپرس یم از دکتر سوال ممورد عمل

تونم  یدارم که م يفکر کردم بچه ا الیبود و من چه خوش خ نیورم کردن شکمم و احساس اضافه وزن به خاطر هم نیدارم، پس ا ستیک

منو تو غذا خوردن باز کرده بود و منم از فرصت استفاده  يبسته  شهیتوهم انگار دست و بال هم نیو از اون بدتر ا! شم کیرباهاش ش اموییتنها

.کشتم یخودمو م دیوزن با لویک هیکم کردن هر  يحاال بعدش برا. کرده بودم ییرایاز خودم پذ یکل وکرده بودم 

 صمویترخ يگرده تا کارا یشبو برگشت خونش و گفت فردا برم نمیهم يبرا. اهام نداشتب یبمونه، چون نسبت شمیتونست شب پ ینم اریکوه

.محال بود به مادرم زنگ بزدم. بود که تو شهر داشتم ییبکنم، چون در حال حاضر تنها آشنا یتونستم مخالفت یانجام بده و من نم

با . هستم یتراس بغل ي هیکرد که انگار هنوز همون دوست همسا یمزد و برخورد  یحرف م يکه جور نیا. رفتار کردنش برام جالب بود يعاد

 دهیبعد سه ماه هنوز نفهم یعنیشد احمقانه فکر کنم که  یباعث م يو بد يحس موذ هیهم  ییوقتا هیکم شرمندم کرده بود و  هیرفتارش  نیا

!کنه؟ یبرخورد م يجور نیداره ا همن رفتم ک

****

 نیا"! شوکه شدم اریکوه دنیسرمو چرخوندم به راست و با د. ادیبدم م مارستانیب ياز بو. و چشمامو باز کردم دمیبه صورتم کش یدست آروم

"!نداره؟ یکار و زندگ نیاصال مگه ا! ده؟یرو درخت خواب! اومد؟ یپسر ک

"!برو خونت يخب کمبود خواب دار". نشسته و پاشو انداخته رو پاش و چشماشو بسته نهیدست به س بازم

! کس؟ یب. کسم یدوره که من واقعا ب نیلطفه، اونم تو ا تیرفتن من واقعا نها يجا بعد اون جور نیزنم و بودنش ا یم خودیدونم دارم نق ب یم

.تو گلوم نهیش یبغض مزخرف م هی

.یشینباشه مرخص م یکنه و اگه مشکل یات م نهیمعا ادیدکتر م گهیساعت د هی ؟يشد داریب - اریکوه

"!زنه یکشه چشماشو باز کنه، همون جور بسته حرف م یپسره زحمت نم نیا". موش کردمفرا بغضمو
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بده  رییتغ تشویکه موقع نیکه گذشت بدون ا قهیدق هی. دید یبسته نم ياونم که با چشما. که حرصم گرفت منم از قصد سرمو تکون دادم انقدر

:گفت دیمنو د ي رهیخ يچشما یفقط چشماشو باز کرد و وقت

گفتم؟ یچ يدیشنن -

.تکون دادم سرمو

!؟يپس چرا جواب نداد -

:کم نگاش کردم و رومو برگردوندم و گفتم هی

.ینیب یچشمات بسته است نم یوقت یجواب دادم، ول -

:داد و گفت هیدستاشو گذاشت رو تخت و بهشون تک. دمیخودشو شن يشده  کینزد يو بعد صدا شیشدن صندل دهیکش يصدا

؟یتون ینم. چشمام بسته س با دهن جواب بده ینیب یم یخب وقت -

:گفتم ارمیکه کم ن نیا يبرا

.ارمیبه خودم فشار ب ادیتونم ز یمثال عمل کردما، نم -

:پر خنده شد و گفت صداش

.شکمتو پاره کردن، نه زبونتو -

آدم مجبوره دراز بکشه و  یعقربه ها وقت. به اتاقحوصله چشم دوختم  یبحث کردن شدم و ب الیخ یب! جواب داره هی گمیمن م یپررو هر چ بچه

!کنن یساکتم باشه انگار اصال حرکت نم

به دهنش و  دیرس یخوند اکوش م یانگار تو حلقش و دلش آواز م. حوصلش سر رفت و با دهن شروع کرد به ساز زدن اریکوه قهیاز ده دق بعد

رفتن انگار  نییکم که خوند انگشتاش شروع کردن به باال پا هی. کرد یز من نگاه ما ریاتاقو غ يهمه جا. نگاش کردم یچشم ریز. دمیشن یمن م

کم باالتر رفت انگشتاش از تو هوا فرود اومدن تو شکم  هیحلقش  يصدا یکم انگشتاش تو هوا تکون خوردن و وقت هی. گرفت یم بداشت ضر

که به  ییصدا هیو با  دیکش ریدلم درد گرفت و ت. ضربه هاش تند دیرس به اوج شیصدا حلق یضرباتش اول آروم بود و وقت. چشمام گرد شد! من

:کنم گفتم لتونستم کنتر یزور م

...آخ ! اریکوه -

. کنه یکار م یباشه داره چ دهیبلند من و آخم انگار تازه به خودش اومده باشه و فهم يبا صدا. دمیمنقبض شد و از شونه خودمو باال کش شکمم

:گفت مونید و پشنگران بهم نگاه کر

.حواسم نبود، جو زده شدم دیحالت خوبه؟ ببخش -

صورت نگرانش از هم باز شد و . لبخند زدن اکتفا کردم هیدهنمو جمع کردم و به . بخندم شیالیخ یب نیاز ا ایکنم  هیدونستم از درد گر ینم

که من خودم  ییاونم سواال د،یازش سوال پرس یکل روزیمثل د ماریام کرد و کوه نهیمعا. همون موقع دکتر از در وارد شد. جواب لبخندمو داد

 يبلند شد رفت دنبال کارا ارمیکوه. تونم مرخص بشم یاشکاالتش و ابهاماتش که تموم شد دکتر گفت م! دیتعجب کردم از کجا به ذهنش رس

.صمیترخ
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حس  یبودم، حت دهیرو تخت دراز کش فیبالتکل. روش دیکه پاش یخونشلوار و مانتوم که به فنا رفته بود با اون همه . بپوشم یبودم االن چ مونده

:گذاشت روش و گفت لونویاومد کنار تختم و نا. تو دستش لونینا هیاومد تو با  اریتو فکر بودم که در باز شد و کوه. بلند شدنم نداشتم

.میبر دیبا گهیپاشو د -

:و گفتمکردم  مارستانیزشت ب یصورت ينگاه به خودم و لباسا هی

!نا؟یبا ا -

:حالت چندش به صورتش داد و گفت هیابروهاشو فرستاد باال و  اریکوه

.پاشو لباس برات آوردم عوضشون کن. کنن چه برسه به تو یحال من سالمو بد م. ناجورن یلیخ نایام نه، ا -

.شدن یهمون پاره م یعنیدم، ش یبدبخت م دنیترک یم ارم،یهام فشار ب هیتونستم به بخ ینم. درد تو جام نشستم با

من مونده . تنگ يتاپ بند هیآورد، همراه با  رونیدامن ست و گشادش ب هیشال همرنگش با  هیو  یکوتاه آب ینخ يمانتو هی لونیاز تو نا اریکوه

:گفت دینگاه منو که د! آورده ریرو از کجا گ نایبودم ا

.حرف نداره قمیخوشت اومد؟ سل -

:داختم و گفتمنگاه به دامن ان هی

!ه؟یچ نیا -

.اومد و به شکمم نگاه کرد نییبه صورتم کرد و نگاهش پا ینگاه هی اریکوه

.برات بهتره نیهم ؟یبپوش نیشلوار ج یها بتون هیفکر نکنم با اون بخ -

!هام نبود هیمن اصال حواسم به بخ. کرد یاز من کار م شتریفکرش ب اریکوه نیا. جمع کردم تو دهنم لبامو

کمکت کنم؟ ای یخودت لباستو عوض کن یتون یم -

و  يجد ییجورا هی. لبخندش یاون شوخ و شنگ یداشت، نه حت طنتیو شوخ بود، اما نگاش نه ش ثیلبخند خب هیرو صورتش . نگاش کردم عیسر

:گفتم یول ،یشوخ ایبود  يحرفش جد دمینفهم. سخت بود

.کنم یخودم عوض م رون،ینه برو ب -

:گفت رونیرفت ب ی انداخت و همون جور که مباال يا شونه

؟یکن یم میقا یاز ک دم،ید ویمن که همه چ -

.رفت شروع کردم به غرغر کردن رونیبا حرص رو هم فشار دادم و از در که ب دندونامو

پسره آخرش، چاك و  نیا ایخدا. یخودم تونست تیبود که با رضا یاون مال اون وقت. ياریخودت ب يبه رو دینبا میباش دهیپررو، د يپسره  -

.کنه یبست دهن منو باز م

. رونیداد و نافمم افتاده بود ب یشکممو نشون م ي چهیتاپه انقدر تنگ و کوتاه بود که فرم ماه. دمیجام بلند شدم و آروم آروم لباسامو پوش از

 نیبده تو ا رشیخدا خ یول. ستم و شالو آزاد انداختم رو سرممانتومو ب يبندا! بود؟ دامن انقدر گشاد، تاپ انقدر تنگ دیلباس بود که خر نمیا

!رفت توش یباد م ینیهمچ. بود يزیدامن خوب چ نیگرما ا
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.از در تو اومد اریتقه به در خورد و بعد سر کوه هی

تموم شد؟ - اریکوه

.باال دیابروم پر هی

.تو يداشت؟ تو که کله کرد یتمومم نشده بود مگه فرق -

مورچه  يبغلمو گرفت و با قدما ریو بعد اومد ز میخون يلباسا لونیو نا فمیک. برداشت لمویاز تو کمد وسا. ال انداخت و کامل اومد توابرو با ثیخب

.نطقش وا شد هوی میدیکه رس مارستانیب يوسط راهرو! رهیچرا انقدر آروم راه م نیمونده بودم ا. راه افتاد يا

انقدر بچه بهت بدم که . يدر تالش بعد شاالیا. میحتما صالح نبود ما االن بچه دار بش. خدا بزرگه. گهیبار د بار نشد نیا. زمینداره عز یاشکال -

بچه رو دوست داشته  يبابا دیتو با. یو افسرده بش يلخته خونِ شکل نگرفته غصه بخور هیبه خاطر  نمینب. خوام ینم گهیبسه د یخودت بگ

کنم،  یخودم کنارتم و شب و روز شادت م ایناراحت نباش. بچه یبا بچه، ب شهیشاد م یزندگ. میو خودتمهم خودم . ستین گهیبچه که د. یباش

.خونت؛ مخصوصا شبا یدلخوش شمیخودم م

دونست  ینم یکیناراحت که  يصدا هیگفت، اونم با  یرو م نایبلند بلند ا ارمیمخصوصا که کوه. رونیبزنه ب نیاز ا شتریمحال بود چشمام ب گهید

همراه با  ينگاه همدرد هی ییجورا هیو همراهاشون که تو راهرو بودن  مارایچون نگاه پرستارا و ب! کرد واقعا ماها بچمون سقط شده یکر مف

.بود اریکوه يبه خاطر حرفا بخندل

:لب گفتم ریکردم و ز یاخم مچهین هیگرد  يچشما با

!؟یکن یکار م یچ يدار -

:آروم گفت اریکوه

حس  هیببرم،  یضیف هیبذار منم . کنم یم تیالیخ ياون بچه  يدرست برا يسوگوار هیدارم  ،يکرد هیو گر یسه من بچه بچه گفتدو ساعت وا -

.ساکت. پدر بودن بکنم یالیخ

 يز همدردا. کردن یآخر پرستارا رسما با لبخند نگاهمون م يقدما نیا گهید. نیبه در ماش میدیانقدر گفت گفت گفت تا رس. شروع کرد دوباره

!کرد بود راتیمنو خ يدهنده حرف زده بود و آبرو يدلدار ياز شبا اریکوه نینبود، بس که ا يخبر

حرص و خجالت  رونیب میایب اریکوه يمورچه ا يکه با قدما قهیده دق نیمنم انقدر تو ا. نگفت يزیچ گهیساکت شد و د میکه شد نیماش سوار

:گفت یم میگفتم تندتر بر یبهش م یکرد هر چ یزائو رفتار م يبا من مثل زنا. برام نمونده بود یجون گهیخوردم که د

.آسه قدم برداشتن بعد از عمله نیمزش به هم -

.تازه به خودم اومدم ستادیا نیماش یوقت. بود که زمان و مکان از دستم در رفته بود ریذهنم انقدر درگ. راه افتاد اریبستم و کوه چشمامو

!چشمام گرد شد میقبل يمحله  دنیو با دباز کردم  چشمامو

:رو پارك کرد و گفت نیماش ابونیکنار خ اریکوه

.میدیرس د،ییبفرما -

:کرد و نامطمئن گفتم یکه با لبخند نگام م ياریبرگشتم سمت کوه. نگاه کردم رونیبه ب شهیتعجب از ش با
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کنم؟ ینم یجا زندگ نیا گهیکه من د یدون یتو م... ام  -

:و محکم گفت يجد. صورتش جمع شد و لبخندش محو و اخماش تو هم رفت هیاز ثان يکسر تو

 یم گاریو س ستادهیغول تشن رو تراس ا هیتو  يجا دمیکه برگشتم و د نیکه آدم بتونه فراموش کنه؟ اونم بعد از ا هیزیچ نیا یکن یفکر م -

زونه؟یدخترم ازش آو هیکشه 

در حال حاضر . زدم یکاش الل مرده بودم و حرف نم. بد بود یلیرو از حرفاش بفهمم، اما اخمش خ یگونه احساس چیذاشت ه ینم شیجد کالم

.شد یشرف م یپسره بود فکر نکرد من با اون غول تشنم، شرفم ب زونیآو یکیخدا رو شکر که حداقل . دادم یم حیلبخندشو ترج

:شد و گفت که نگاش عوض شد و لبخندش دوباره رو لباش پهن دینکش هیثان به

.میبر دییبفرما گهیخب د -

:زور دهنم و باز کردم و گفتم به

!ستیمن ن يجا که خونه  نیکجا؟ ا... اما  -

:گفت يلبخند جد با

 نه دمیهم که فهم ییتا جا. شهیکه از فردا شروع م يدار یاستعالج یهفته هم مرخص هی. یتنها بمون یتون یحالت نم نیمنه و تو با ا ينه خونه  -

.با منه تتیفعال مسئول يچه نخوا يپس چه بخوا. آرشا تو شهر هستن یو نه حت دهیو نه ش یمل

.شه ادهیبرگشت که در رو باز کنه و پ اریکوه. اخمم رفت تو هم اریاخت یب

!؟یچ ياون وقت برا -

:برگشت سمتم و گفت زیت

.شو هادیبحث بسه پ گهیحاالم د. یگذاشت تیاضطرار يچون منو جزو تماسا -

برداشت و اومد سمت منو در رو باز  لویشد و در پشتم باز کرد و وسا ادهیرو باز کرد و پ نیاز طرف من بمونه در ماش یکه منتظر حرف نیبدون ا و

:کرد و گفت

؟یش ینم ادهیپ -

و باز کرد و اول من وارد شدم و در خونه ر. دستمو ول نکرد گهید. شم ادهیاخم کرد و دوال شد و بازومو گرفت و کمک کرد پ. کردم نگاش

کردم  یذره هم بازوم درد گرفته بود، حس م هیراستش ! بره تو دادگاه یبود از بازو که انگار محکوم م دهیچسب نیدستمو همچ. بعدش خودش

!دهیاز قصد فشار م

:شد و گفتم شتریب اخمم

.امیکنم، خودم م یدستمو ول کن، فرار که نم اریکوه -

:آسانسور رو زد و گفت يگام کنه دکمه که ن نیا بدون

؟یستینه که اصالم اهلش ن -

:پر حرص گفتم. در آسانسور باز شد و هلم داد تو و خودشم اومد تو. رفت تو هم اخمام
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!؟یمگه دزد گرفت -

:گفت ينگام کرد و با اخم و جد زیت

.رو گرفتم يدونه از اون دزد حرفه ا هی ؟یپس چ -

 یمنظورش به اون بالشت و ت یعنی ،یعنی! گفت دزد گرفتم يجد یلیخ. حالت و مات شد و تمام بدنم صاف یت اخموم بصور. نییپا ختیر دلم

.خودمو گذاشتم جاش گدا یخب ساز دهن! دیبد دیند! که برداشتم؟ هیشرت

:پررو گفتم ارمیکه کم ن نیا يبرا

م؟یدزد یمگه چ ،یدزد خودت. درست صحبت کن -

".یخر خودت"گفت  یکه مبهم کرد  ینگاه هی

من برات بگم؟ يخوا یم ای یدون ینم -

"!گرفته نهیشرته ک ینه جان من از اون بالشت و اون ت"

:که از ترس دزد بودن خشک شده بود گفتم یزور آب دهنمو قورت دادم و با دهن به

نمونشو بگم؟ هی م،یندزد يزیچ -

".اریدر ن يبازگدا . نگو، نگو جان من". کردم یدلم التماس م تو

:در آسانسور باز شد، بدون پلک زدن گفت. بودم دهیچشما د نیکه کمتر از ا ینگاه هیو برنده،  ينگاه جد هیشد،  رهیتو چشمام خ زیت

.آرامشم -

.رونیبرد بو  دیرفت و دست منم کش رونیاز آسانسور ب اریفرصت به خودم اومدنم نداشتم، چون کوه یبدنم شل شد و وا رفتم، اما حت مات

جناب  یآقا ناراحت نشه، که زندگ الیکه خ ختیخودم به هم ر یزندگ! کار به آرامش تو داشتم پسر؟ یمن چ! بوده یدونستم منظورش چ ینم

؟يخوا یآرامش از من م يبعد اومد. به هم نخوره مشیتنظ یعال

:سر زنده گفت يصدا هیکرد و با لبخند و انداخت و در خونه رو باز کرد و اول خودش رفت تو و در رو کامل باز  دیکل

.نیمنت رو تخم چشم ما گذاشت د،یصفا آورد دیخوش اومد. تو دییخانم بفرما نیآرش -

قبل  ي قهیدو دق نیاالن انقدر سرخوش بود که انگار نه انگار که هم. آوردم یدرنم اریکوه نیمن که سر از کار ا. کند وارد شدم يبا قدما آروم

!بود و ازم طلب داشت منو دزد کرده

تو هال و  امیگذاشت رو اپن و برگشت سمتم و کمکم کرد ب فمویرفت تو خونه و لباسامو برد تو آشپزخونه و ک اریدم در، درآوردم و کوه کفشامو

.کرد ییمنو به سمت اتاق خواب راهنما

:نگاه آرزومند به در حمام انداختم و گفتم هیتو اتاق و  رفتم

رم؟یبگتونم دوش  یم -

.یمنو بپوش يلباسا یتون یم. ذارم یچرا که نه؟ برو تو برات حوله م -

:لبخند و خوشحال گفتم با
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.شمیممنون م. که تنمه خوبه، فقط حوله ناینه هم -

.شتداد که حد ندا ضمیبه بدن کوفته و مر یکه به بدنم خورد آرامش یتکون داد و کمکم کرد رفتم تو حمام و در رو بستم و آب يسر

دورم و خودمو خشک کردم و دوباره همون لباسا رو  دمیچیرفتم حوله رو پ. حوله رو تخته و در اتاقم بسته است دمیو د رونیدوش اومدم ب بعد

.دمیپوش

.اومد اریکوه يتقه به در خورد و صدا چند

.کم استراحت کن هی يدیاگه لباس پوش -

.ملتمس نگاش کردم. بود ستادهیپشت در ا. سمت در و بازش کردم رفتم

.رهیتا حاال همش خواب بودم، حوصلم سر م روزید. خوام بخوابم ینم -

بالشت و مالفه برام آورد و بالشتو  هیخودش رفت تو اتاق و . زدم و رفتم سمت مبل يلبخند. کنار و مبل رو نشونم داد دیحرف خودشو کش یب

.دیپشتم و مالفه رو روم کش

.حاال راحت باش -

و رفت تو آشپزخونه، برام  رونیو اومد ب دیتو خونشو پوش يلباساشو عوض کرد و لباسا. زد و رفت تو اتاق يه ازش تشکر کردم که لبخندنگا با

:شربت منو داد دستم و گفت. شربت درست کرد و آورد و نشست کنارم

دختر؟ يهمه خونو از کجا آورد نیا. نیلباساتو انداختم تو ماش -

به خاطر من غذا رو . ناهارم خودش درست کرد، زرشک پلو با مرغ. میشد دنیصدا مشغول د یروشن کرد و ب ونویزیتلو. زدم کالم لبخند بدون

.قبل بود یغذاش به همون خوشمزگ. میتو هال و خودشم رو مبل کنارم نشست و با هم خورد زیرو م دیچ

چون  اره،یخودش نم يهر چند من ممنونش بودم که به رو! فتاده؟ین نمونیب يافاصله  چیکنه که انگار ه یرفتار م يچرا جور دمیفهم ینم هنوزم

.در قبال من نداشت یتیمسئول قتایاز اون نداشتم، اما اون حق ریرو غ یواقعا االن کس

.برد خوابم یک دمیو کم کم نفهم شهیاحساس کردم چشمام داره گرم م دنید لمیف نیو من در ح دمید ونیزیساعت شش با هم تلو تا

درد از جام بلند  یبا کم اریاخت یب. دیرقص یدر تراس باز بود و پرده با باد م. ومدیصدا از رو تراس م. چشمامو باز کردم یمیمال یقیموس يصدا با

تنگ  شیساز دهن يصدا يکه چقدر دلم برا دمیفهم یتازه م. ساز به دست در حال نواختن بود اریکوه. آروم رفتم رو تراس يشدم و با قدما

تو کل بدنم  اریکوه ییجادو يساز با نفسا نیا يدادم به در تراس و سرمو چسبوندم بهش و چشمامو بستم و اجازه دادم صدا هیتک. بود شده

از در  مویتک. گاریتند س يفندك و بعد بو کیت يصدا. صدا که قطع شد، منم چشمام باز شد. پخش بشه و آرامشو به سراسر وجودم منتقل کنه

.شدم به کوچه رهیتراس و خ يدادم به لبه  هیو تک ستادمیکنارش ا. تر کیگرفتم و رفتم نزد تراس

.ساز زدنت تنگ شده بود يدلم برا -

.خودت تنگ شده بود يدلم برا -

لحظه فکر  هی. داد رونیهاش ب هیرو از ر گاریس ظیدود غل ابونیبه خ رهیخ یعکس العمل چیتفاوت بدون ه یب. برگشتم و نگاش کردم عیسر

 يهمون ساز نیا. دستم دراز شد سمتش و گرفتم تو دستم اریاخت یرنگ ب یآب یساز دهن دنیو با د نییسرمو انداختم پا! دمیکردم اشتباه شن
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 دهیت ندوق چیساز استفاده کنه ه نیکه مجبور شد از ا شیبار تو ک هیاز  ریغ ادمهیکه  ییچون تا جا! بود بیعج! گذاشته بودم راشبود که من ب

!از ساز مادرش بزنه ریغ يبودم که با ساز

.مواظبش باش -

.نگاش رو ساز بود. سمتش برگشتم

.زهیعز یلیبرام خ -

.يبدون لبخند، کامال جد ،یسرشو بلند کرد و تو چشمام نگاه کرد، بدون شوخ. فشرده شد دلم

هر دومون بد شه يبرا دینکن شا یمن خوب به

آب از سرم رد شه تو دل طوفان بذار نشستم

سوال بپرسم؟ هی شهیم -

.سر گفتم آره با

؟یچرا رفت -

تو ذهنم . بگم یمات مونده بودم که چ. سخت بود یلیپرسه، اما برام جواب دادن بهش خ یسوالو م نیدونستم که ا یم. شدم رهیبهش خ شوکه

.نگهکامل  یعنینگه،  قتویحق ادمیگشتم که دروغ نباشه، ز یم یجواب هیدنبال 

دمیاحساس ترس نیاز تو، از خودم، از ما، از ا من

.دمید یدر تو چ ینیبب ،یمن باش يجا دیبا تو

:کنم گفت دایپ يزیکه چ نیاز ا قبل

.من مجبورت نکردم ،يبود یخودت راض ،يخودت اجازه داد ؟یگفتم مطمئن دم،یبه خاطر اون شب بود؟ من که ازت پرس -

شب  هیهمون  يهمه مدت منو سر پا نگه داشته بود خاطره  نیکه ا يزیتنها چ. و مطمئن بودم یستم، معلومه راضمعلومه خودم خوا. کردم بغض

.بود

:تکون دادم و گفتم يناراحت سر يبغض با چشما پر

.اون شب فوق العاده بود. معلومه که نه -

.گرفت کل صورتشو یو آرامش رونیو فوت کرد ب دیکش قینفس عم هیچشماشو بست و  هوی

رو ول  تیکه باعث شده تو خونه و زندگ یداشت یکردم چقدر کارم افتضاح بوده و چه شب وحشتناک یسه ماه، تو تک تک شبا فکر م نیتموم ا -

.يجا بر نیاز ا ینیکه دوباره منو نب نیا يو فقط برا یکن

 اریاخت یب. سمتش و سرمو کج کردم که به صورتش نگاه کنم دمیکامل چرخ "کار کرده بودم؟ یبچه چ نیمن با ا ایخدا". دهن باز نگاش کردم با
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آروم دستمو . به دستم کرد که باعث شد تو همون حد فاصله صورتش خشک بشه یسرشو چرخوند و نگاه. رو صورتش نهیدستم باال رفت که بش

.نییآوردم و سرمو انداختم پا نییپامشت کردم و 

هاممن چرا تن یبفهم ،یمن باش يجا دیبا تو

خوام یم یاز تو چ ینیبب گم،یبهت م یچ یبفهم

:تراس خاموشش کرد و پرتش کرد تو کوچه و برگشت که بره تو خونه و گفت يزد و با لبه  گارشیپکش رو به س نیآخر

.یتو سر پا نمون يایبهتره زودتر ب -

 يچند ماه دور نینشون بده که ا اریهر چقدرم که کوه. ر غمپ یکوچه و محله و دل نیا يواضح شده  يشب و نورا یکیتو و من موندم و تار رفت

با نگاه کردن به چشماش بگم همه . خبر رفتم که مجبور نباشم آگاهانه رابطه رو قطع کنم یمن ب. شهیفاصله حس م نیوجود نداشته، اما بازم ا

.تونستم، چون در توانم نبود یچون نم تمومه، یچ

چرا تنهام من یبفهم ،یمن باش يجا دیبا تو

خوام یم یاز تو چ ینیبب گم،یبهت م یچ یبفهم

:خودش تو هال جا پهن کرد و گفت يبرا اریکوه. و رفتم تو خونه دمیکش یقیعم نفس

.راحت باش. برو رو تخت بخواب -

.شد یم میشب زندگ نیراز بهت کهیت هی يادآوریکه هر تکونش باعث  یگفت و دراز شد تو جاش و من آروم رفتم سمت تخت "يریشب بخ" هی

 ****

 هویو  دمیصورتمو چند بار به بالشت نرم کش. هام فرو کردم هیرو با ولع تو ر یعطر آرامش بخش يو بو دمیکش قینفس عم هیچرخوندم و  سرمو

...اریکوه

.خوند یننده مکه هماهنگ با خوا يبلند و مردونه ا يو صدا ومدیآهنگ بلند ضبط از تو هال م يصدا. باز کردم چشمامو

نازنین در آینه ما را ببین ينازنین، ا يا

شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین از

که جان در برده ایم یتندباد حادثه گفت از

دیریست که در خود مرده ایم یچه جان در بردن اما

نازنین در آینه ما را ببین ينازنین، ا يا
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اده چینشرم این صد چهره ها در آینه افت از

با ما نبود يجا به جز درد و دروغ هم خانه ا این

غربت من مثل من هرگز کسی تنها نبود در

و شعور و اعتقاد کاالي بازار کساد عشق

در شکل دوست بر نارفیقان شرم باد سوداگران

نداشت يکه تعبیر یبود و بس خواب یسراب هجرت

یار بود، این جا مرا تنها گذاشت يکس که روز هر

جا مرا تنها گذاشت این

.خوند، اما حس تو صداش، بغض کالمش ینم یعال دیشا. داشت يادیصداش حس ز. شدم کیتخت بلند شدم و قدم به قدم به در نزد يرو از

. خوند یگ مداد همراه آهن یکه تکون م يبود و با سر زیم دنیتو آشپزخونه مشغول چ اریکوه. اومدم رونیاز اتاق ب. ناراحت رفت تو هم اخمام

.پر کالمش يشدم بهش و گوش دادم به صدا رهیو خ ستادمیاپن ا يرفتم جلو

نازنین اي نازنین در آینه ما را ببین اي

شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چین از

با تو گریه کرده ام در سوگ همراهان خویش من

که عاشق مانده اند در خانه بر پیمان خویش آنان

من با من بمیر يدر خود اسیر لیالمثل من  يا

ماند به جا یبه یمن مرگ ما این قصه م تنها

نداشت يبود و بس خوابی که تعبیر یسراب هجرت

یار بود، این جا مرا تنها گذاشت يکس که روز هر

جا مرا تنها گذاشت این

سرشو برگردوند و اول با اخم و بعد با لبخند  عیسر اریام کوهدونم چرا زمزمه کردم؟ چرا بغض کردم؟ اما با صد ینم ".جا مرا تنها گذاشت نیا"

:گفت

.زمیر یم ییمنم چا يتا تو دست و صورتتو بشور ؟يشد داریب. ریصبح بخ -

.دم کرده بود ییبرام چا. رفت سمت سماور برگشت

شرکت؟ يبر دیتو نبا -
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سال همش سرم  هی نیا. کنن، البته اگه مهم باشه یداشته باشن خبرم م اجیدر ضمن اگه بهم احت. داشتم اجیبهش احت. گرفتم یهفته مرخص هی -

.تو کار بود

!اما چرا؟! هفته؟ هی -

:برگشت و با لبخند گفت اریکوه

 هیرفتم  یزنگ زدن داشتم م مارستانیاز ب یذاره، سوما وقت یتو خونه تنها نم ضویکه آدم مهمون مر نیبعدم ا ،یدر کردن خستگ ياوال که برا -

.کارمیهفته ب هی نیعمال ا. خودم فرستادم يرو جا گهید یکی نایعمل تو و ا انیبندر که سر جر يهفته ا هی تیأمورم

به خاطر ! خواست برم جلو و از پشت بغلش کنم یچقدر دلم م. پهنش نگاه کردم ياز پشت به شونه ها. زهیبر ییکم نگام کرد و برگشت چا هی

.بودم یم قشیکنم ال یکه فکر نم یتوجهات نیا يهمه 

یمون یکنار من نم ینکن وقت یمن خوب به

یتون ینم يدیاز فردا تو که د شمیبد م نگو

یکه آشوب ییچه وقتتا ،یشیکه بد م ییوقتا چه

یخوب یکن يجاست، تو هر کار نیدرد من ا تمام

دونست  یکرد نم یبود که آدم هول م دهیچ یخوراک یکلشاهانه با  زیم هی. زیو رفتم دست و صورتمو شستم و برگشتم و نشستم سر م برگشتم

:گاز زدم و با دهن پر گفتم هی عیازش برداشتم و سر کهیافتاد با ذوق دست دراز کردم دو ت یشکالت کیکدومو بخوره؟ چشمم که به ک

؟يخودت درست کرد -

 کشیک دیپختم فهم کیکه براش ک میاون روز یعنی. دمبرگشتم نگاش کر. آماده روش بود کیک ينگاه کرد؛ بسته  نتیزد و به کاب يلبخند

نکردم؟ يکه من کار اوردیکرد و به روم ن فیآماده بود و انقدر ازش تعر

. رو مبل و خودش همه کارا رو انجام داد نمیمجبورم کرد که بش روزیو بعدش دوباره مثل د مینگفتم و تو سکوت صبحونمونو خورد يزیچ گهید

.گرم کرده بودم ونیزیتمام مدت من سرمو با تلو. رونیشرکتشو انجام داد و اومد ب يت تو اتاقش و کاراساعت رف هیبعد کارش 

 دمیکنجکاو گردن کش. رد شد و رفت تو تراس ونیزیتلو ياومد از جلو ینیس هیبا  دمید. صدا مشغول کار شد یرفت تو آشپزخونه و ب دوباره

:د زدکنه، از همون جا دا یکار م یداره چ نمیبب

.یفکر کنم کالفه شده باش. رونیب ایب يدوست دار -

".خل بشم يکار یبود از ب کینزد. خواستم یم نویقربون دهنت من هم يا"

 یروش رفت تو خونه، وقت ختیزغاال رو که ر. کرد یداشت منقل درست م. لبخند زد هیبهم کرد و  ینگاه هی. جام بلند شدم و رفتم رو تراس از

.با شالم دستش بود یلصند هیبرگشت 

.نیبش ایب ،يخسته شد -

.از نشستن خسته شدم نم؛یش یبعد م ستمیکم وا هی. ممنونم -



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 361

 يچقدر خوشگل با رنگا نمیکه بب شایسرمو خم کرده بودم رو آت نیهمچ. و زوم کاراش شدم ستادمیمنم کنارش ا. کردن زغاال شد شیآت مشغول

 اریبرگشتم و با دهن باز به کوه! ستمیبا خیشد که نفسمو بند آورد و باعث شد س دهیکمرم کش به قسمت لخت یدست داغ. سوزن یمختلف م

:لبخند محو زد و گفت هی. نگاه کردم

 ینم لتیدوست پسرت تحو گهیاون وقته که د. آخر مو و ابرو و مژه برات نمونه شیتو آت يکه تو کله کرد يجور نیترسم ا یم. نیبرو بش -

.رهیگ

"!؟دوست پسر"

:و عنق گفتم یدورم و رفتم سمت صندل دمیچیکردم و شالمو پ یاخم هی

نه؟ ایخورد  یم يدرد هیبه  دیبا. جا نبودم نیاگه داشتم که االن ا! بود؟ یدوست پسر خر ک -

لحظه  هیکه  ارمیکوه. فتهگر شیآت يدهنمو جمع کردم و چشم دوختم به زغاال عیسر. کنه یداره نگام م قیلبخند عم هیبا  دمیبلند کردم د سرمو

و  ینیس يتو نون تو دیرو کش خایرو که درست کرد، س گرایج. شد بخندم یپروند و باعث م یم يزیچ هیمدام . رهیتونست زبون به دهن بگ ینم

: به دست رفت سمت در تراس که بره تو و به من گفت ینیس

.دهیکه داغ داغ مزه م ایپاشو ب -

که اون  يگریتونم بگم ج یبه جرأت م. رو آورد زایچ ي هیو بق شتریهال و رفت از تو آشپزخونه مخلفات و نون بتو  زیرو گذاشت رو م ینیس

.که فکر کنم همش خون شد تو رگام دیانقدر خوشمزه بود و بهم چسب. روز خوردم به عمرم نخورده بودم

که به شکمم  یبه خاطر فشار و انقباض دمیترس یکه م يخنده، جور ریزدم ز ینداخت منم پق م یم کهیبا دهن پر ت. شد یکه آروم نم ارمیکوه

صورت مات و  هیبا  اریکوه دمیکم که آروم شدم سرمو بلند کردم د هی. دمیخند یدستمو گذاشته بودم رو شکمم و م. هام پاره بشه هیبخ دمیم

.ش غرق شده بودم که با سوالش به خودم اومدمتو عمق چشما. زل زدم تو چشماش. خندم کم کم جمع شد! شده رهیبهم خ ونهکنکاش گ

؟يحامله ا يکرد یتو واقعا فکر م -

.جوابشو داد سکوتم

؟یخواست یبچه رو م نیو ا -

.سکوت کردم دوباره

؟يکه از پدرش فرار کرد يبچه ا -

.شد و دوباره به چشمام رهیبه چونم خ. دیام لرز چونه

!ادیت بکردم از بچه خوش یدرصدم فکر نم هی یحت -

:زور دهن باز کردم و گفتم به

.ادیخوشم نم -

:گفت هیبا کنا. باال دیابروش پر هی

؟يکرد یم هیگر ادیکه خوشت نم يبچه ا ياما خوب برا! جدا؟ -
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.اونو دوست داشتم -

:تمسخر گفت با

اون وقت چرا؟! واقعا؟ -

:جمع کردم و با بغض گفتم لبامو

.کرد یاون فرق م -

:و با اخم زل زد به دهنم و گفتکج کرد  سرشو

!؟یچه فرق -

:گرفتم و آروم سرمو بلند کردم و تو چشماش نگاه کردم و گفتم ینفس هی. نییانداختم پا سرمو

.باشه مییتنها اریتونست  یم. ما بود يتو بود، بچه  يبچه  -

:زد و گفت يپوزخند. شد، فکش منقبض شد ظینوشابه مشت و سفت شد، اخمش غل وانیدور ل دستش

بچه؟ نه باباش؟ بچه؟ -

 يبرا وانیشدن ل دهیکوب يصدا. و رفت سمت اتاق زیمحکم کوبوند رو م وانویتر از جاش بلند شد و ل ظیاخم غل هیبا  یعصب. کردم نگاش

.رو کنترل کنم زهیر یکه رو گونم م ییکردم اشکا یلبامو گاز گرفتم و سع. بود یشکوندن بغضم کاف

.و رفت سمت در رونیبه دست از تو اتاق اومد ب چییکرده سو لباس عوض اریکوه

:بغض گفتم پر

خواد به کجا برسه؟ یآرامشت م نیا ؟یچرا همش ساکت ؟یپرس یچرا نم ؟یگ ینم یچیچرا ه -

:گفت یعصب يخم شد و با صدا یو کم کمیبرگشت سمتم و با دو قدم نزد زیت

؟ینیب یمن آرامش م يآرامش؟ تو تو -

:داد و با تاسف و تمسخر گفت تکون يسر

.که ندارم همون آرامشه يزیتنها چ -

:هق هق گفتم با

؟یپرس یچرا نم ؟یکن ینم یپس چرا خودتو خال -

:و کالفه و داغون و کنترل شده گفت دیتو صورتش و بعد موهاش کش یحرص دست پر

.شه یچون مسئولتم، االن نم ،یضیچون مر ،یچون مهمون -

و در رو محکم پشت سرش بست و من موندم و هق هق  رونیشت و با دو قدم رفت سمت در و در رو باز کرد و از خونه زد بگفت و برگ نویا

 یب ادیداشت و منو  اریکه کوه يهمه شعور و مالحظه ا نیرفت به خاطر ا یکه تو دلم فرو م یشد و سوزن یم ختهیکه به خاطر سکوت ر ییاشکا

.بدم حیتا توض نستادمیوا یخبر و مثل ترسوها فرار کردم و حت یبنداخت که چه  یخودم م يشعور
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****

شب شده و من . و هنوز برنگشته رونیاز خونه زده ب اریپنج ساعته که کوه. و سکوت فرو رفته بود یکیبودم و خونه تو تار دهیمبل دراز کش رو

. خواستم برم یم یرفتم، وقت یقبل ترش وقت یماه به فکر خودم بودم، حتسه  نیمن تو تمام ا. المپم ندارم هیحس بلند شدن و روشن کردن  یحت

فکر  نیفقط تو ا. من نباشم دهیشدن بهش دست م یمونه و حس ته یکه م یاون ار،یمن باشم نه کوه رهیکه م یکردم که اون یفکر م نیبه ا طفق

که به ستاره زد به منم  ییولم کنه بره و همون حرفا دیکنه شاهست که ن یهست، عشق يهست، عالقه ا یتا نفهمه حس نمشیبودم که برم و نب

فکر  ادیم یچ اریکه سر کوه نیبه ا. فکر نکردم دهیبهش دست م یمونه و چه حس یم اریکه کوه نیبه ا. به بعدش فکر نکردم قتو چیه. بگه

.نکردم

 مید یدو روز م نیا يتو... بتونه ناراحتش کنه و االن  يزیچکردم  یوقت فکر نم چیه. و مقاوم تو ذهنم بود طونیهمون پسر ش اریکوه شهیهم

من چقدر بدم؟ . رهیازم نگ مویخونه تو معذورات قرار نده و حس راحت نیکه منو تو ا! ازم نپرسه يزیکنه که چ یکه چقدر خودشو کنترل م

چقدر؟

برق گشت و تو  دیدنبال کل یکیرد شد و کفششو درآورد و تو تاروا اریکوه. تو قفل به خودم اومدم و از رو مبل بلند شدم دیکل دنیچرخ يصدا با

.بود دهیصداش ترس. صدام کرد یکیتار

؟یهست نیآرش ن؟یآرش -

.تو ایآره، ب -

:آسوده شد و چراغو روشن کرد و اومد داخل و گفت صداش

.رهیگ یدختر؟ چشمات درد م ینشست یکیپس چرا تو تار -

:باال آورد و گفت دستشو

.گرفتم تزایبرات پ نیبب -

:باال رفته گفتم يبا ابروها. توش بود نگاه کردم تزایدست باال اومده اش که سه تا پ به

!؟یگرفت تزایخورن که سه تا پ یمگه دو نفر آدم چقدر م -

:چشمک گفت هیباز کرد و با  یشین هی

.یخودتو خفه کن يبخوا یبش یمثل اون شب عصب دیگفتم شا -

و لعنت به شعور  یبغض لعنت نیبازم ا. خودشو آروم کرده بود و برگشته بود تو خونه. خندم گرفت. رد و رفت تو آشپزخونهک يتک خنده ا هی

.نداشته ام

رو باز کرد و  تزایپ يدر جعبه ها. و خودشم نشست رو مبل زیگذاشت رو م تزاهایو سس و نوشابه بود آورد با پ وانیکه توش دو تا ل ینیس هی

:گفت

.ستیمن گشنمه حواسم به تو ن گه،یر دبخو -
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گفت  یانگار راست م. تزاهایپ يزدم و دست بردم برا يلبخند. رو برداشت و تا نصفه فرو کرد تو دهنش ترایقسمت از پ هیدست برد  عیسر

:ذاشت و گفتکنم که ن زیرو تم زیخواستم بلند شم م. خورد و بعدشم ولو شد رو مبل تزایپ یحرف کل یواقعا گشنش بود، چون ب

.برو بخواب يخوا یکنم تو اگه م یخودم جمعشون م -

 اریکوه دمیخواب زود بود، اما چون د يکار تو خونه نشسته بودم برا یو امروز رو ب روزیمن که کل د يساعت نگاه کردم حدود ده بود و برا به

:گذاشت کنار تخت و گفت لونینا هی. در زد و اومد تو اریبعد کوه ي قهیدق هیاز جام بلند شدم و رفتم تو اتاق و  ادیخسته به نظر م

.مال توئه نیا -

.تو کمدش رختخواب برداشت و رفت از

مدل بودن، فقط طرح و رنگشون فرق  هیبود که لباسا  نیا شیجالب. بود گهیتاپ و دامن د هیتوش . نگاه کردم، دست بردم برش داشتم لونینا به

 لونیلبخند زدم و لباسا رو گذاشتم تو همون نا. توش داشت یآب یرنگ يو بلند و طرحا یو نخ دید و دامنش سفبو دیبار تاپش سف نیا. کرد یم

 هیانقدرم قشنگ بود که آدم . بنفش توش بود ریدست ست لباس ز هی. با دقت نگاش کردم. هست لهیحس کردم توش بازم وس. تخت رکنا

!قهیسل نیباشه با ا دهیپسر خر هیداد  یدرصدم احتمال نم

خودم نشون ندم  شیکه حداقل پ ضهینبودن عر یخال يلب برا ریو ز زیاخم ر هیکردم و  يتک سرفه ا هیخودم  يبرا. تا بناگوش باز شد شمین

از تو و پا شدم و  لونیگفتم و لباسا رو گذاشتم تو نا "یتیترب یب" هیمن و اندازه س  لیو رنگش باب م زیکه انقدر سا نیاز ا میکه چقدر راض

.خوابم برد یک دمیشب مشغول خوندن شدم و نفهم يها مهیکتاب برداشتم و تا ن هیاتاقش  ي خونهکتاب

****

شده بود  دهیصبحونه چ زیم. و دست و صورتمو شستم رونیاز اتاق رفتم ب. بلند شدم اونم به خاطر کتاب خوندنم بود گهید ياز روزا رترید امروز

.بود زینوشته رو م هیو 

 یشب شام م. شد خودت بخور ریاگه د م،یدار خچالیناهار تو . رفتم، شرمنده یم دیداشتن با یجان از شرکت زنگ زدن کار مهم نیآرش -

. اریکوه. امیم رمیگ

در برام رو  یکیخونه  امیم یخواست وقت یدلم م شهیهم. داشتم ینیریحس ش هی. دمیرو خطوطش کش یلبخند زدم و دست. نوشته نگاه کردم به

 یبرم یو براش مهم بوده که بهم بگه که کجاس و ک مییداشت گذاشته باشه که بفهمم که به فکرم بوده و نگران تنها ادی نهیآ يجلو ای خچالی

.گرده

 ییم چاخود يرفتم برا زیاخم کردم و نامه رو ول کردم رو م. کارم خودمم شوکه شدم نیاز ا. دمشیبا ذوق نامه رو بلند کردم و بوس اریاخت یب

کم جمع کردم و تو  هیو تو اتاق و  رونیو رفتم ب دمیبه آشپزخونه کش یدست هیرو جمع کردم و  زیم. خوردم ریس يصبحونه  هیو نشستم  ختمیر

.شدم الشیخ یبه ناهار نداشتم و ب یلیصبحونه خوردم م ریگذشت، چون د یوقت کُشتم، اما بازم وقت بود و ساعت نم یکردم و کل زیتم لمها

نگاه  دهیکه برام خر یبه ست لباس بنفش. بدنم حال اومده بود. دمیبود رو پوش دهیبرام خر اریکه کوه ییدوش گرفتم و لباسا هیتو حموم و  رفتم

.حرف نداشت قشیکردم، نه سل
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ندم که آخرم دستام شل شد و انقدر خو. و مشغول خوندن شدم دمیمالفه و بالشت اومدم رو مبل بزرگه دراز کش هیکتابمو برداشتم و با  رفتم

.دمیو چشمام بسته شد و خواب نمیکتاب افتاد رو س

گردنمو کج . صورتم بود و دست گرمش تو موهام فرو رفته بود یتو چند سانت اریمهربون کوه يچشما. حس نوازش موهام چشمامو باز کردم با

:کردم و خواب آلود گفتم

؟یبرگشت یک -

:زد و گفت یمهربون لبخند

.شهیم یساعت مین هی -

:و گفتم دمیبه صورتم کش یدست. وسط نشسته بود و لباساشم هنوز عوض نکرده بود زیرو م. نگاه کردم بهش

؟يچرا لباساتو عوض نکرد -

:زد و گفت ینیریش يلبخند

.کنم یاالن عوض م -

که رفت  اریکوه. ادیبشم و نفسم بند ب خیدرازکش س باعث شد شوکه تو جام تهیسیالکتر انیحس جر. دیبوس مویشونیپ قیشد و آروم و عم خم

 وونمیآرامشش د نیآخرش با ا! ارهیکشه و نفسمو بند م یشوکاش منو م نیهنوزم که هنوزه ا. رونیتو اتاق و در رو بست نفسمو فوت کردم ب

!کنه یم

.جام بلند شدم و رفتم صورتمو شستم و رفتم کتابو برداشتم ببرم تو اتاق از

.یحال کن دم،یخر يزیبرات د نیبب ایب نیآرش -

زرد و  ي افهینگاه به ق هی. ختمشیو دورم مرتب ر دمیبه موهام کش یبه خودم انداختم و دست نهینگاه تو آ هیکتابو بردم تو اتاق و . زدم لبخند

 هیمل و یکم ر هیو  دمیدرآوردم و تو چشمم کش مداد هی فمیاز تو ک. رو داشتم ضایمر ي افهیتابلو ق. خودم بدم اومد دنیخودم از د. زارم انداختم

.حداقل اعتماد به نفسم برگشته بود. بهتر شده بودم. رژ گونه و رژ

ظرف و  هیتو  ختشونیکارش که تموم شد ر. درست کردن بود دهیدر حال کوب اریکوه. آشپزخونه زیاز اتاق و نشستم پشت م رونیب رفتم

زل زده  زیاخم ر هیبا  دمیسرمو بلند کردم ازش تشکر کنم که د. خوشش شده بودم يود و مست بوب يزیچشمم به د. زیبرگشت گذاشت رو م

!به من

:رفت سمت نون تو هوا موند و نامطمئن گفتم یدستم که م. کم هول شدم و نگران هی

شده؟...  يزیچ -

:همون اخم و نگاه شماتتگرش گفت با

ه؟یخبر ،يدیبه خودت رس -

بودم و  دهیکه به خودم رس یارزش داشت، همون شب ایکه برام قد دن یاون شب افتادم، همون شب ادیدونم چرا  ینم. ره شدبند پا هیمثل  دلم

کنه، اما هر چقدر اون  یبود که انگار اونم به اون شب فکر م يجور ارینگاه کوه. بسازم یشب فراموش نشدن هیدرست کرده بودم تا  یخودمو عال
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!کرد یم تشیاذ شمیادآوریپر شده بود از درد و  اریکوه يانگار برا بود، یمن عال يبراشب 

:دستم رفت سمت لبام که رژمو پاك کنم و آروم گفتم اریاخت یب

.خسته شده بودم ضمیمر ي افهیاز ق -

با نگاه ! دزدا دستمو گرفتهحس کردم مثل . دمیکه ترس یانقدر محکم و ناگهان. که دستم برسه به لبام و بکشم روش مچ دستمو گرفت نیاز ا قبل

.لبخند آرامش بخش و نگاه آرومش برگشته بود تو صورتش. نبود ینگاش طوفان گهیاخم نداشت، د گهید. بهش نگاه کردم يا دهیترس

.شهیپاك م يغذا بخور شمیجور نیهم. يخواد خوشگل شد ینم -

.افتاده غذامو خوردم ریبه ز يو با سر نییآروم دستمو آوردم پا. زد و مشغول شد یچشمک هی

:گفت اریو خواستم بشورمشون که کوه نکیاز غذا پا شدم ظرفا رو گذاشتم تو س بعد

.مینیکن بب دایپ يزیچ هیبرو . شورم یخونه من خودم ظرفا رو م يچون امروز تنها موند. نیخواد، تو برو بش ینم -

.سرمو برگردوندم سمت آشپزخونه. زغال اومد يذشت بوکم که گ هی. کردم نییرو مبل نشستم و کاناال رو باال پا رفتم

!؟یکن یکار م یچ يدار اریکوه -

:گفت زیبذاره رو م ونویقل ومدیبه دست پا شده اومده تو هال و همون جور که م ونیقل دمیاومدم سرك بکشم که د. نداد جوابمو

.برو حالشو ببر. امشب شب دود و دمه -

.شد نخندم یه گفته بود که نمانقدر بامز. دمیبلند خند بلند

و  رونیشد اومد ب یم دایتو خونش پ شهیکه هم يو مخلفات خوشمزه ا ینیریو ش ییو رفت تو آشپزخونه با دو تا چا زیرو گذاشت رو م ونیقل

:و با ابرو اشاره کرد و گفت زیرو م دیچ

.چاق کنم، تو مشغول شو نویتا من ا -

چاق کنه، از  ونویچهار تا قل قل کرد که قل ارمیکوه. کردم و نشستم دونه دونه انداختم تو دهنم يوم هندزدم و خم شدم دستمو پر باد يلبخند

:نفس گرفت و تند گفت هیقل قال  نیب. نییگشت پا یبرم یرفت باال خال یمن بود که بادوم به دست م يچشمش به من و انگشتا میطرف

.به منم بده، دق کردم -

و سرشو خم کرد سمت دست  رونیمثل دود کش داد ب ونویقل ظیدود غل. با انگشت گرفتم سمتش يدو تا دونه بادوم هند و دمیبلند خند دوباره

تونستم اعتراض کنم، مبهوت  یبه انگشتام که مات موندم و نم دینرم لباشو کش نیهمچ. دیمن و دهنشو باز کرد و بادوما رو همراه دست من بلع

 عیشد به منِ مات؟ به خودم که اومدم سر رهیصاف نشست خ یسرشو برد عقب و ک یبادوما رو برداشت و ک یک دمینفهم. بهش وندمم رهیخ

تار شده  ظیبود که به خاطر دود غل ونیزیچشمم به تلو هی. اوردمیخودم ن يگرفتم و رومو برگردوندم و به رو قشیو دق رهیچشمامو از نگاه خ

.دبو ارمیخودم و کوه دنبود و حواسم به خور

؟ینیب یم يزیتو چ -

:و با سر گفتم هیمنظورش چ نمیکردم بب يزیاخم ر هی. و با استفهام نگاش کردم برگشتم

؟یچ -
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:نگاش کرد و گفت رهیخ رهیبه صورتم و زوم کرد تو چشمام و خ دیتر شد و چسب کینزد اریکوه

!؟ینیب یم يپس چه جور! يندار نکمیع ،يلنز ندار -

 انیرو دارم ب تیاهم یموضوع ب هیو انگار  نییلبخند تلخ زدم و نگامو ازش گرفتم و سرمو انداختم پا هی. بغضم برگشت .شل شد رو پام دستام

:کنم گفتم یم

.عمل کردم -

:بهت و خوشحال گفت با

؟يعمل کرد یرفت يدیدو يتنها شد. يهمه من بهت گفتم گوش نکرد نیا! ؟یک! ؟يجد -

:گفتم زیاخم ر هیو با  ونیزیتلوبلند کردم چشم دوختم به  سرمو

.جا بودم عمل کردم نیاتفاقا ا -

:و گفت رونیدود رو فوت کرد ب. با بهت خم شد جلو و سرشو کج کرد تا تو چشمام نگاه کنه اریبار کوه نیا

!؟یچرا به من نگفت! ؟یک! واقعا؟ -

:زدم و گفتم يخند زهر

.یاومدم بگم اما نشد، مهمون داشت -

:د و رفت تو فکر و همون جور آروم و تو فکر گفتکر یاخم هی

.ادیمن نم يخونه  یکس! کدوم مهمون؟! مهمون؟ -

بود  تیاهم یانقدر ستاره و بحثشون براش ب یعنی. شد یباورم نم. شد الیخ یخسته شد که ب دنینرس جهیکم انگار از فکر کردن و به نت هی بعد

.نگفتم يزینگرفت، منم چ شویِپ گهیآورد؟ د ینم ادیاونو به  یکه حت

:گرفتم سمتش و گفتم ونویقل. شد جمیکوچولو باعث سرگ هیگرفتتم و  ونیدود و غلظت قل. کم من هیو  دیکش ونیقل اریکم کوه هی

.سرم درد گرفته. تونم ینم گهیتو بکش، من د ایب -

:گرفت و گفت ونویقل شلنگ

.باشه تو دراز بکش و چشماتو ببند سرت بهتر بشه -

کارش تو . دمیشن یفقط صداشو م. چشمامو بستم. برداشت و برد تو آشپزخونه ونویاز جاش بلند شد و قل. دمیگفتم و دراز کش يباشه ا هی

.صبح بود روزیهمون آهنگ د. ضبط بلند شد يخاموش و صدا ونیزیتلو يو صدا رونیآشپزخونه که تموم شد اومد ب

داشتن يریکه تعب یبود و بس خواب یسراب هجرت

جا مرا تنها گذاشت نیبود، ا اری يکس که روز هر

 یتونست باهاش ببره، اما راحت ب یکه م يشعر. شعر رو برام خوند نیکه ا يو پنچر نگیپارک ادی. افتادم مونیو باز انیشا يشب خونه  ادی

.بغض کردم. بهتر کردن حال من يشد، برا الشیخ
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پام و  يجاشو که درست کرد آروم آروم شروع کرد با دست مچ و انگشتا. امو گرفت تو بغلشتر شد نشست رو مبل و پ کیقدماش نزد يصدا

 ياز کجا اومد"به من نگفت به خودش گفت، گفت  ایمبل بهم گفت،  نیجا رو هم نیهم شیشب مهمون. شد شتریبغضم ب. ساق پامو ماساژ دادن

"؟یمیکه االن وسط زندگ

کنه چرا  ینم يچرا کار ه؟یجور نیاما چرا االن ا. دونست یخودشم م. رفتم یم دیمن با. نبودم شیدگزن يجا چیبودم؟ من ه شیوسط زندگ من

گه؟ ینم یچیه

شد، بازم دستاش  ینشه، اما نم دهیداغش به پوستم کش يآروم پاهامو جمع کردم تا دستا. شد يبستم جار يچشما ياشکام از ال. شکست بغضم

:گفتم يا دورگه يبا بغض و صدا. رو پام بود

.نکن -

:پر بغض تر و بلندتر گفتم یبار چشمامو باز کردم و با نگاه اشک نیا. لحظه و دوباره برگشت سر کار اولش هیلحظه ثابت شد فقط  هی دستاش

.نکن -

:اخم نگام کرد و خشک گفت هیو با  برگشت

کار نکنم؟ یچ -

:و گفتم دمیباال کش موینیب

.تو رو خدا نکن. رو بخوام زایچ یلینذار خ. ادیب ادمی زایچ یلینذار خ. حالمو عوض نکن. نوازش نکن. ماساژ نده. ردستتو از رو پام بردا. نکن -

:گفت یحرص يبا نفسا. شد شتریاخمش ب. رو پام مشت شد دستاش

 یخوب ماساژ نم گهید ست؟یخوب ن گهیبگو مچم د! گه؟یبگو د! ؟یبار نگفت نیچرا ا! ؟يشد یتو که خمار م! ومد؟یتو که خوشت م! چرا نکنم؟ -

؟یفهم یازشون نم يزیچ گهیرسونه؟ د یحسمو نم گهید ست؟یداغ ن ست؟یدستام گرم ن گهیدم؟ د

آورد و  نییروش نشوند و با ضرب پامو پا یبوس حرص هیحرص پاهامو جفت کرد و باال آورد و محکم و با حرص لباشو چسبوند به پام و  پر

:گفت

 يزیچ يتئور ،یبود رو بهت نشون بدم؟ آره تو آدم عمل نمونیکه ب ییزایاون چ يهمه  یعمل دیبا ای اره؟ینم ادتیرو  يزیچ نمیا ؟یچ نیا -

.يریگ یم ادینه  اد،یم ادتینه . ادینم ادتی

:با داد گفت اریکوه. کردم هیگر بلندتر

ازت  ینامعقول زیکردم؟ مگه چ تتیداشتم؟ مگه اذ يات کارخودت؟ مگه باه يبرا ؟یک يبرا ؟یکن یم هیگر یچ يبرا. نکن هینکن، گر هیگر -

خواستم؟

.تر اومد نییصداش پا. باالتر رفت صدام

خودت  يو به رو يکه دزد ییزایچ يبرا ؟يکه گم کردم و تو باعثش شد ییزایچ يبرا م؟یالیخوش خ يبرا ؟یکن یم هیمن گر يبرا -

آرامشمو نابود  يهمه  ؟يو صبح روز بعدش نابودش کرد يداد هیکه بهم هد يرکه اشب مع يبرا ؟یگرفت يکه به باز یحس يبرا ؟ياوردین

؟يکرد
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.جاش بلند شد و پامو با حرص پرت کرد رو مبل از

:بغض گفتم پر

 نیا. مد یاما پسشون نم دم،یبالشته، خب باشه پولشو م هیشرت و  یت هیدادا به خاطر  نیا ياگه همه . دمیندزد یچیه. نکردم يکار چیمن ه -

کنه؟ یم تیراض

:شد بهم و گفت رهیو خ زیحرص اومد نشست رو م با

؟یچ نویپول ا ،يدیپول اونا رو م -

.رو قلبش کوبوند بامشت

؟یچ نویا -

.اش قهیرو فشار داد رو شق شیتا انگشت اشاره و کنار دو

 يکار ؟يکارت کرده بودم که آرامشمو برد یچرا؟ چ. يول کرد اما صاحبشونو ،يشرت؟ اونا رو برد یت ایبه خاطر بالشته؟  یکن یواقعا فکر م -

 هی قیال یحت. یو رفت یخبر گذاشت یهزار بار تک تک روزامونو مرور کنم تا بفهمم اشتباهم کجا بود که ب يروز. ادیکه از خودم بدم ب يکرد

 هیقدر  یبرات نبودم، حت زیچ چیکس و ه چیکه من ه. که دنبالت نگردم يبهم فهموند. ییکه نگن کجا يبه همه سپرد. هم نبودم یحافظخدا

.خداحافظت

به صورتم  یدست. ستمیمن کوه ن. ستمیآقا من مقاوم ن. ختمیتو خودم ر یبسه هر چ. پر شده بودم، تحملم تموم شده بود گهیتونستم، د ینم گهید

:و پر حرص با داد گفتم دمیکش

.برو یخداحافظ، تو نگ یتو نگ. يمن رفتم تا تو نر -

:تر گفتم آروم

.ادیازم بدت ن... تا تو . یتو ولم نکن. یازم زده نش ،یتا تو ازم خسته نش -

ناراحت با  يبا چشما. شد تو چشمام رهیخ میخم شد سمتم و مستق. دهنش جمع شد چونه اش حالت بغض گرفت. شد بهم رهیگرد خ يچشما با

:گفت نیغمگ يصدا

هر چقدرم که بخواد، هر چقدرم که ! هست که بتونه از خودش جدا بشه؟ میمگه کس! اد؟یاز خودش بدش م یمگه کس! از تو؟! اد؟یازت بدم ب -

.رو دوست دارم یمن خودمو دوست دارم من و تو رو که خود خود من. دوست دارن یاز هر کس شتریتالش کنه، آدما خودشونو ب

.بعق دیزد و خودشو کش يزهرخند هی. شدم به لباش رهیزده خ بهت

 یکه آدمو به هوس م یبیس هیترش و خوشمزه،  بیس هی. يبود بیس هیتو برام  ؟يکار کرد یو باهام چ يبود یبرام چ يدیوقت نفهم چیه -

خواستم همون جور  یم. خراب بشه بمیخواستم س یخواستم، نم یاما من نم ،يتظاهر چیبدون ه يتو خودت بود. گاز ازش بزنه هینداخت تا 

 دمیمن زودتر از تو فهم. که هست لبخند بزنم و آروم بشم نیو با حس ا نمشیبب امیو م رمیتا هر وقت که م زیم يونه تو سبد روقشنگ و سبز بم

 ای. يصدا غصه خورد یکردم و تو ب داتیپ جیبارون گ ریخونتون ز يکه تو کوچه  یاز همون شب دیقبل تر از تو، شا یلیخ م،یهم هیکه ما چقدر شب

من  یهمون موقع ها که وقت. یقبول کن یخواست یخواستم کمکت کنم نم یوقت یحت ،یکلمه هم به من نگفت کی تیمال ازین ي مها هکه ب یاون شب
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که مثل خودم دنبال آرامش  ییتو ،یمن هیکه تو چقدر شب دمیهمون موقع فهم. یگرفت ینم يو جد دیخند یم ایر یکردم تو ساده و ب یم طنتیش

من رابطمونو همون . خوام یخودم م يکه خودمو فقط برا. که خودخواهم دمیهمون موقع فهم. حیبدون توج یبال دوستدن ،يبود فیبدون تعر

تشابهات، کنار  يدونستم که با وجود همه  یم نمیخواستم، اما ا یخودم تنها م يبرا بمویس. فیجور که بود دوست داشتم، دوستانه بدون تعر

 يرو تراس، به هوا امیتو م دنید يکه به هوا دمینفهم! شد؟ يجور نیچطور ا دمیکنار، اما نفهم. تو مشکله ان باومدن با خودم مشکله، کنار اومد

 امیکه خسته و کوفته ب نیخوام، ا یم یلیرو خ یدوست نیا دمیروز به خودم اومدم د هی. زنم، مشتاق حرف زدن با توام یکشوندن تو ساز م رونیب

.خواستم یرو م نایمن ا. نگاه کنم ونیزیو تلو نمیکه کنار تو بش نیو آروم بشم، ا نمیرو بب تو دنیو با تو غذا بخورم، که خند

:کالفه گفت. و از جاش بلند شد و قدم رو رفت دیتو موهاش کش یدست

سبز تو  بیس یتون یتو م م،یدو تا دوست باش میتون یکردم تا ابد م یفکر م. کردم یفکر نم گهید یچیگذشت که به ه یانقدر بهم خوش م -

خواستم کفشاتو  یوقت ،يخونه مانور داد يپاشنه دار تو يو با کفشا يبا لباس قرمز اومد یتو خونم وقت یشب مهمون. اما نشد ،یباش زمیسبد رو م

بهت گفتم . شدبدتر  زیو همه چ دمتیبوس. کنم يکوچولو ازش خوددار هی دنیسبزمو بوش کردم و نتونستم از چش بیبوت کردم، س ارم،یدر ب

.تینیریزبونم، ش ریاما مزت رفته بود ز ،یگرفت یتو هم به شوخ هیتنب

:دستاش و کالفه گفت نیرو مبل و سرشو گرفت ب نشست

نخورده بودم  یبیس نیهمچ هیبه عمرم . بزنم بیناخونک به س هیاالن دوست داشتم برم و . يسبد نبود يتو یسبز خواستن بیاون س گهیتو د -

.يکه خودت اومد نیتا ا! بکنم شترشویهوس ب یناخونک که با هر

.شکست، سرشو بلند کرد و با اخم نگام کرد صداش

 قیو تشو يدیو رقص یو آهنگ گذاشت يخوب درست کرد يغذاها یو کل يجا خودتو خوشگل کرد نیبا قر و غمزه ا يکه اومد یاون شب -

...و  يکرد

.اش تکون خوردآروم لب. مات و ملتمس نگام کرد. شد ساکت

نم؟یب یدارم و نم ویکه چ يبچشم؟ چرا بهم نشون داد بویس یطعم واقع يچرا اجازه داد ؟يکار رو کرد نیچرا با من ا -

.که برگردم و بمونم کنارش تیبه عشق اون رفتم مأمور. شدم بمیس عاشق

:شد و پر حرص گفت شتریب اخمش

.من، مال منه بیدونستم، س یتو رو حق خودم م -

:تر گفت آروم

.و برش داره ادیب يا گهیممکنه کسه د نیرو بذارم زم بیمن س یکردم وقت یاما فکرشم نم -

:دورگه گفت يناراحت با صدا يچشما با

من خودمو دوست داشتم و حاال خودم منو ول کرده . خودخواه بودم دمیتازه فهم یرفت یوقت ؟یرفت دمیکه طعمتو چش نیچرا بعد ا ؟یچرا رفت -

 دمیاون موقع تازه فهم ؟یکدوم کار، کدوم حرکت من باعث شد فرار کن دمیداغون شدم، داغون شدم و نفهم. لیخبر، بدون دل یبود و رفته بود، ب

.دارم ازیوابستت شدم و چقدر به حضورت ن رچقد
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:با بغض و اشک گفتم. شد هق هقم بلند شد و صدام شکست یشد، باورم نم ینم بارم

 دیمن با ،يخواستم تو بر ینم. شکستم یو من م يکرد یرفتم تو ولم م یموندم و نم یاگه م. و من وابسته شدم یوابسته بش یستخوا یتو نم -

کنار  یوابستگ نیبا ا ؟یکن رییتغ یتونست یتو م ؟یکردم من شکل گرفتم، اما تو چ رییشناختم و درسته که من تغ یمنم خودمونو م. رفتم یم

 دنتیکنار تو و رقص ،یشب پشت گوش مهین يهر دختر يصدا دنیشن. خواستم یخودم م يتو رو برا. تو حسود شده بودم من به خاطر ؟يومدیم

.کرد یم وونمیستاره از تو خونت د يصدا دنیو شن یتو مهمون يبا دخترا

:بهت گفت با

!ستاره؟ -

!گفتم ایچ میوسط بغض ترکون میبه خودم اومدم فهمد تازه

:با تحکم گفتشد و  ظیغل اخمش

!؟یشناس یتو ستاره رو از کجا م -

:به دندون گرفتم و آروم تر گفتم لبمو

جا بود و شماها  نیاومدم ستاره ا یکنم و بهت شکالت بدم، اما وقت رتیکه عمل کردم اومدم غافلگ يروز يفردا. جا، از تو خونت نیاز هم -

.دمیرو شن زیتو، اما همه چ امینتونستم ب. مشغول دعوا

:خودم گفتم هیتوج يکنه برا یحس کردم داره سرزنشم م. تکون داد يشد و با تأسف سر رهیبهم خ يناباور با

.شهیبکشه که نابود م یشه و به وابستگ شتریب تیو گفت نذار دوست دیرفت منو د یداشت م یوقت -

:دهن باز نگام کرد و به زور گفت با

... یوابستگ يفکر کرد! کنم؟ یول م تو رو يفکر کرد! ؟یتو به خاطر اون رفت -

:از جاش بلند شد و گفت یو عصب دیبه صورتش کش یدست کالفه

من و  يتو رابطه . و بکنه يکه تو با من کرد يتونست کار یشد و نم یوقت من نم چیشد، ه یوقت تو نم چیستاره ه. يتو ستاره نبود وونهید -

.کرد اون بود ادیکرد و روابطو ز ادیرو ز که روزا یقدم شد اون بود، کس شیکه پ یاون کس

.زد یانگار با خودش حرف م. شد شتریب اخمش

تفاوت بود و فکر  یکه ب یخواست من بودم، کس یم شتریکه ب یکس ،يکه ثابت بود تو بود یمن بودم، کس ومدیجلو م یکه ه یکس. اما من و تو -

.يتو بود هیکرد شوخ یم

:شد و گفت هریبلند کرد و تو چشمام خ سرشو

.هست يدونستم آزاد یم یوقت یبشم و کنارت باشم، حت کیکردم بهت نزد یکه ناخواسته چقدر سع نیوقت بهش دقت نکردم، به ا چیه -

"!شناخت؟ یاون آزاد رو از کجا م". بهش نگاه کردم شوکه

:زد و گفت يلبخند

 هیدارم  یگیو همسا یکردم تو عالم دوست یاون موقع فکر م. اما برام مهم نبود ،یدونستم تو با آزاد دوست یمن م. پسرا دهن لق تر از دختران -
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!لطفام نیدونستم که چرا خودم انقدر مشتاق ا یکنم، اما نم یبهت م یلطف

:گفت نیریش يصدا هیشد و با  رهیداغش گرفت و تو عمق چشمام خ يخم شد و دستامو تو دستا. جلوم نشست زیرو م اومد

 م،یراهم بر هی نیبذار ا م،یکنه، اما بذار امتحان کن یمنطقامون و استدالالتمون فرق م يدونم با همه  یدونم سخته، م یم. بمون شمیپ نیآرش -

 هی يزرو هی. تموم شه يروز هیداشته باشم که  نویخوام ترس ا یاز دستم بره، نم بمیخوام س ینم گهیمن د. ارزششو داره. میبذار تالشمون رو بکن

قول . میو دل خوش کنم به حضورش تو خونه و زندگ زمیبذارم تو سبد رو م بمویبذار با دل امن س. و برش داره ادیب ستیمن حواسم ن یوقت یکس

.نهیبش شیقلیو ص یرو صاف ينذارم غبار دمیم

برو و  یب دیپرس یازم م اریوهک يجا يا گهیهر کس د دیشا. بود دایاز تو نگاهش پ زیهمه چ. کردم یوجود حرفاش و صداقتشو حس م يهمه  با

بهش  یکردم حت یوقت فکر نم چیکه ه ییمن بود، آرزو يزده بود که آرزو یحرف اریاما کوه دم،یخند یبلند بهش م ایزدم تو دهنش  یبرگرد م

... اریاما با وجود کوه ،فکرم کنم

:چشماش نگاه کردم و گفتم به

.صاف با عطر بهتر بیس هیتازه،  بیس هیسراغ  يریاون وقت م ست،یتازه ن گهید شه،یچروك م بتیگذره، س یزمان م -

:و گفت دیکش ینفس هیصورتم آورد، کنار گوشم  کینزد سرشو

.خواد یخودشو م بیدل من اون موقع هم س. اگه روزا بگذرن و پوستش چروك بشه یعطر رو داره، حت نیهم شهیمن تا هم بیس -

:دستاش شل شد و گفت. دو نگران نگام کر دیخودشو عقب کش هوی

.کنم یخوام به زور نگهش دارم، اما تالشمو م ینم رم،یتونم جلوشو بگ یبخواد من نم گهید يخونه  هیو  گهیسبد د هی بمیاگه س یول -

 نانیو با اطملبخند نگامو تو صورتش چرخوندم  هیشل شدش از تو دستام جدا بشه دستاشو محکم تر تو دستم گرفتم و با  يکه دستا نیاز ا قبل

:گفتم

.هیبرام کاف یخوام، تو باش ینم دیو سبد جد دیجد يمن خونه  -

:دستاشو فشار دادم و گفتم. زد یپهن لبخند

.هیدستا باشن کاف نیا -

:نگاه کردم و گفتم نشیس به

.هیآغوش باشه کاف نیا -

 يتو بغلش و با همه  دمیحلقه کرد دور کتفم و کش جانشیه يهمه دستاشو از تو دستم آزاد کرد و با . رفت نییباال و پا جانیاش از ه نهیس

:شوقش گفت

.ادیب جانیتو به ه يتو گرم بمونه، برا يبرا شهیتا هم نهیس نیا دمیقول م -

:و گفت دیخند زیر. اش نهیرو س دمیگونه ام رو کش آروم

.ادینکن دختر، قلقلکم م -

چشماشو بست و . رو صورتمون بود زمونیر يخنده ها يهنوز ته مونده ها. م سرمو بلند کرددستشو آورد و چونمو گرفت و آرو. دمیخند منم
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. و لبامون جدا شد میدیهمو پر شور بوس قهیقد دو دق. تنش چشمامو بستم و لباشو با تمام وجود حس کردم يبا آرامش گرما. خم شد رو صورتم

.دیو رو موهامو بوس نشیدادم به س هیتک ودوباره سرم

کنه؟ یهاتو باز م هیبخ نیا ییچه کارا قایدق گم،یم - اریهکو

:و گفت دیبلند خند. اش که آخم دراومد نهیحرص با خنده کله ام رو کوبوندم تو س پر

.یکن یخودتو ناکار م یزن یم ؟یهنوز عبرت نگرفت -

:با دستش سرمو نوازش کرد و گفت. سرم بد درد گرفته بود یول دم،یخند

.دسرشم که تموم شد، پاشو برو بخواب ،يو که خوردشامت گهیخب د -

 الیخ یب. کرد و کاراشو کرد و اومد تو اتاق زیرو تم زیم اریکوه. مسواك کردم و صورتمم شستم و رفتم تو اتاق ییشدم رفتم دستشو بلند

!دهیراحت دراز کش الیبا خرو تخت  دمیبلند شدم برم بخوابم که د. دمیو به دست و صورتم کرم مال نهیآ ينشستم جلو اریکوه

!؟يدیجا چرا خواب نیا -

برم تو کوچه بخوابم؟ -

.خودت بخواب يبرو سر جا ینه، ول -

:برام نازك کرد و گفت یپشت چشم هی

.رفته ادتیجاس؛ انگار  نیمن هم يخانم خوب جا! ها نهیهم رهیگ یصاحب خونه رو م ي قهیدزد پررو  -

:با خنده گفتم. رفتگفت که خندم گ یبا حرص م نیهمچ

.پاشو خودتو لوس نکن برو بخواب -

:بار ملتمس گفت نیا

.درد گرفته دنیخواب نیبه خدا کمرم از رو زم م؟یخواب یمگه بار اولمونه کنار هم م. بذار بخوابم نیسر جدت آرش -

.براش سوخت دلم

...بعد اون وقت ،یترسم تو خواب لگد بزن یم -

:دلخور گفت. بهش فحش دادم نگام کرد که انگار نیهمچ

تو خواب لگد پروندم که بار دومم باشه؟ یک -

:و آروم گفتم رشیباال که بخزم ز دمیباال انداختم و نشستم رو تخت و مالفه رو کش يا شونه

.دمینخواب شتیپ شتریدونم؟ من که دو بار ب یمن چه م -

:زد و گفت یثیلبخند خب. ترس چشمام گرد شدلحظه از  هیدستشو انداخت دور شکمم که  عیدراز شدم سر تا

.یامتحان کن یتون یامشب م نیاز هم یکن شتریکه دفعاتشو ب نیا يبرا. مواظبم نترس -

آرامشو  نیچقدر ا. دمیاون نفس کش يزدم و چشمامو بستم و تو هوا يلبخند. و بغلم کرد دیشرتشو درآورد و دراز کش یشد نشست ت بلند

.بودم دوست داشتم و محتاجش
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****

وقت تموم  چیخواست ه یبود که دلم نم نیریتو خوابم باهام بود انقدر ش یتا االن حت شبیکه از د یحس. زدم يبسته تو خواب لبخند يچشما با

 یخال يجادستم که خورد به . به بدنم دادم یهام فرو بردم و دستامو باز کردم و کش و قوس هیو عطر اتاق و تو ر دمیکش قینفس عم هی. بشه

! وحشت زده از جام بلند شدم و نشستم اریکوه

. کردم یاتاق به رفتن و نبودن فکر م نینبود و من تنها تو هم اریبودم، صبح روز بعد اون شبم کوه ششیکه پ یمثل بار قبل! ستین! نبود اریکوه

.نبود اریوحشت زده به اتاق نگاه کردم، اما کوه

. با چشم کل خونه رو گشتم. و بازش کردم و خودمو انداختم تو هال دمیبه در رس عیجام بلند شدم و با دو قدم سررو از روم کنار زدم و از  مالفه

 درانق. مات ولو شدم رو مبل ییسست و چشما یکه چنگ زد به گلوم با بدن یوحشت زده با بغض! نبود. حمام ،ییرفتم تو آشپزخونه، دستشو! نبود

 "؟ییکجا اریکوه". دادم و سرمو گرفتم تو دستام هیآرنجامو به زانوام تک. که سرم درد گرفته بودوارد شده بود  یبهم فشار عصب

رفت؟ به حرفاش فکر کردم، به  یم دیکردم که چرا با یفکر م نیمدام تو ذهنم به ا. ومدیتلنگر اشکم در م هیبغض داشتم که با  انقدر

خبر رفته تا خودم بفهمم و رفع زحمت  یب نمیهم يشده و روش نشده بگه و برا مونیه پشنکنه، نکن". به جوابم، به ذوقش بش،یعج يخواستگار

"کنم؟

.شد شتریبغضم ب د،یلرز چونم

که با چند  اریپر بغض به کوه. ستادمیقدمام سست شد و ا اریکوه دنیدر با د يچند متر. سمت در دمیدر مثل فنر از جام بلند شدم و دو يصدا با

. نگاه کردم اوردیرو از توش در م دیبست کل یبود و همون طور که در رو م ستادهیش رو به در اتو دست لونیتا نا

که روشو برگردوند و سرشو بلند کرد من با شتاب خودمو  نیسمتش و به محض ا دمیقدرت دو يو با همه  دیاشک از گونه ام چک يقطره  چند

.پر بغض ناله کردم. مات دستاش تو هوا موند یمبهت زده از حضور من ک. و بغلش کردم نشیبه س دمیکوب

.يفکر کردم فرار کرد. مردم و زنده شدم. یستین میدیشدم د داریب! ؟یچرا رفت! ؟يکجا بود -

:و گفت دیکم فشارم داد و رو موهامو بوس هیو  دیچیدستاش دور بدنم پ مهربون

! نه من ،ییتو يعروس متوار زم؟یرفته عز ادتی -

:داد و گفت کلشیبه ه یتکون هی. دمیاش خند نهیوسط بغضم تو س خاطر لحنش به

.ادیمن فوت نکن قلقلکم م ي نهیده بار بهت گفتم تو س -

:و تو همون حال گفت میبا هم به سمت آشپزخونه رفت. کرد، اما دستاشو از دورم باز نکرد تیبا دست منو به کنارش هدا. شد شتریب خندم

.گذاشتم ادداشتیبرات  ینکردم، ول دارتیب ،يخواب بود. کنم دیخر صبحونه يبرا رونیرفتم ب -

اشاره کرد  خچالیگذاشت و به در  زیم يرو رو لونایدستشو از دورم باز کرد و نا. میوارد آشپزخونه شد. نگاش کردم یکردم و سوال زیاخم ر هی

.و به سمتش رفت

.نیجاست، بب نیهم ناهاشیا -
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.بود رو برداشت و بهم نشون داد دهیچسب خچالیبه در  یگرد آب يآهن ربا هیبرگه که با  هی

.اریکوه. رو دم کن ییچا یاگه حوصله داشت يشد داریب. کنم یم دیخر رمیمن م زمیعز"

لبخند زدم و  هیو من  میبه سماور جوش نگاه کرد میهر دو برگشت اریبا کوه. هم باشه یادداشتی دیشا نمیرفته بود بب ادمیکال . ابروم رفت باال هی

:گفت ارمیکوه

.ستین يخبر مییاز چا ناهاش،یو ا -

:و گفت دیو گونمو کش برگشت

.یتنبل باش نمینب -

:شدم و گفتم زیم دنیمنم مشغول چ. دم کرد ییرفت سمت سماور و چا خودش

.رونیزنم ب ینه مقهوه از خو هیبا  شهیم رمیکه صبحونه بخورم، معموال چون د ادیم شیکم پ یلیراستش من صبحا خ -

:و گفت زیو گذاشت رو م ختیکه ر ییتا فنچون چا دو

.هیدیمف یلیخ يچون صبحونه وعده  ،یش داریصبحونمو کامل بخورم و دوست دارم با تو بخورمش، پس بهتره روزا زودتر ب دیمن با یول -

:نشست گفت یون جور که مو هم دیبه حرکتم بلند خند اریکوه. کم لب و لوچمو کج و کوله کردم و نشستم هی

؟یکن یو چروك م یچلون یچرا صورتتو م -

درست کردم و خواستم بذارم تو دهنم که با حرف  ریلقمه نون و پن هی. و با قاشق همش زدم مییکردم تو چا یباال انداختم و شکر رو خال يا شونه

.به دهنم لقمه و دستم تو هوا خشک شد دهینرس اریکوه

م؟یزن یم با بابات حرف یک -

:دمیشدم و نامطمئن پرس رهیگرد بهش خ يبا چشما متعجب

!؟یچ يبرا -

:ابروشو فرستاد باال و گفت هی

. يکردم، توام بله داد يکه نرفته؟ من خواستگار ادتی شبوید نمیبب -

:گفتم جیباال انداختم و گ يشونه ا. کم زل زل نگاش کردم و خواستم سر به سرش بذارم هی

.دمینفهم يمن که خواستگار ،يحرف زد بیتو همش در مورد س ؟يستگارکدوم خوا -

:دیپرس يکرد و جد یاخم هی

!؟يدیواقعا نفهم -

:گفت تیبا همون اخم و جد. نه تکون دادم يبه نشونه  يسر

ه؟یکنم، جوابت چ یم يخب االن خواستگار -

بوس دل  هیو بلند شدم و رفتم سمتش و با دو دست صورتشو گرفتم و  زیلقممو گذاشتم رو م. خنده ریخودمو کنترل کنم و پق زدم ز نتونستم

:رو گونه اش نشوندم و با خنده تو چشماش نگاه کردم و گفتم يضعفه ا
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.منم همون موقع جوابتو دادم دم،یفهم شبیهمون د. قربونت بشم -

:کمرم انداخت و بغلم کرد و گفت دور یمن متعجب شده بود مهربون شد و لبش خندون دست يکه به خاطر بوسه  چشماش

.زمیممنونم عز -

. نشستم سر جام رفتم

م؟یبا بابات حرف بزن یخب پس بگو ک -

:ناله وار گفتم. دیپر یحسم م يهمه  دیکش یم دكیاز تصور اون مرد که اسم پدر رو . جمع شد صورتم

!م؟یمجبور -

:تگف يآورد و جد نییاخمش برگشت فنجون تو دستشو پا دوباره

خوام رسما تو رو از  یم. که عرف و معموله انجام بدم يو اون جور یرو اصول زیخوام همه چ یم میبار تو زندگ نیاول يچون برا. میآره مجبور -

.کنم يپدرت خواستگار

:گفتم نامطمئن

!؟يخواستگار نیایجون و بابات ب يبا زر یعنی -

:زد و گفت يلبخند

خودم باهاشون صحبت کنم و جواب بله رو از  يزیخوام قبل از هر چ یم. انیجون و بابا هم م يو بعد زر یکن یمنو به پدرت معرف دیاول با -

.رمیاونام بگ

.کردم اخم

.دادم یاونا مگه مهمه؟ مهم منم که بهت اوک يبله و نه  -

:جلو آورد و گذاشت رو دستم و گفت دستشو

. اجازه گرفتن شهیبزرگ تر، ماحترام به  شهیاما اون م ،ییاصل تو ،ییمهم تو -

:زدم و گفتم يپوزخند

؟يمعتقد شد زایچ نیتا حاال به ا یاز ک -

:زد و گفت يلبخند

خوام  یدخترشون آرزو دارن، نم يمن برا يمطمئنم اونام مثل خانواده . رو انجام بدم يکار یبار اصول نیاول يخوام برا یگفتم که م ینشدم، ول -

.رسه، بذار دل اونام شاد باشه ینم يبه ما که ضرر. میاونا رو خراب کن ينقشه ها آرزوها و مونیبا خودسر

آخرش  يدیتا با منت بهم بگه د رمیبرم و ازش اجازه بگ! خواست دل اون مرد رو شاد کنم یدونم چرا اصال دلم نم یبود، اما نم یمنطق حرفاش

؟يآدم شد

تو فکر . گفتم و مشغول خوردن شدم يباشه ا هیدر برم کالفه  رشیتونم از ز یجوره نم چیکه ه دمیو فهم میدیرو د ارینگاه مطمئن کوه یوقت

:دمیلقممو قورت دادم و آروم پرس. بودم
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ار؟یکوه -

جانم؟ -

.مستیخوان ن یکه مامانت و بابات م ياون جور. کنم یفرق م گهید يمن با دخترا... که  نهیجون و بابات، منظورم ا يزر گمیم...  زهیچ -

:عزممو جمع کردم و گفتم. سخت بود که بگم برام

.ستمین دهیمن آفتاب و مهتاب ند -

بود، اما به  دهیکه فهم نیدونست، با ا یکه م نیبا ا. نمیحرکاتشو بدونم و بب زیخواستم ر یم. تو چشماش نگاه کردم يبلند کردم و جد سرمو

.داشت گهید ریتأث هیبلند  يزبون آوردنش با صدا

:لبخند زد و گفت هی. نگاهش مهربون شد دید موینگاه نگران و جد یتفاوت نگام کرد، وقت یب اولش

 يخوا یم. براش مهم بود که از بهشت رونده بشه؟ مهم حوا بود که با اون اومد یکن یفکر م. نیرو خورد و افتاد رو زم بیآدم به خاطر حوا س -

 ،ينزد یوقت در مورد گذشته و روابطم حرف چیتو ه. با من باش، همون جور که من هستم ندتویبهت بگم؟ گذشتت مال خودته، حال و آ یمن چ

.یبابت نگران باش نینداره که از ا یلیپس دل

. فکر ناجور یقضاوت، ب یب. که خود من بود یآدم نیگفتم؟ به ا یم یمن بهش چ. بند اومده بود و کالمو گم کردم زبونم

.مردم، فقط من يبدون گفته  ث،یکه هستم قبول داشت خود خود من، بدون حرف، بدون حد ینید، منو همموردم قضاوت نکرد، نظر ندا در

:نگاش کردم و گفتم. باشم يگلومو صاف کردم تا بتونم جد يحال لبخند زدم و با سرفه ا نیبا ا. مهر زیشوق شد، لبر زیلبر دلم

جون؟ يزر ؟یاما خانوادت چ -

:و گفت دیخند طونیش

 هیفقط کاف دن،یاز ازدواج من ناام نایانقدر که ا. تو نگران نباش زمیعز ؟ییجون که انقدر به فکر حرف اونا يزر يهو ای یزن من ش يخوا یم -

. ستیاگه طرفم جورج بوش باشه براشون مهم ن یحت رن،یم یخوام از ذوق م یبگم زن م

.شد ینم يآروم و جد قهیدق هی. دمیخند زیر

****

رو باز  نیرفت در ماش ینم شیدستم پ ینفسام به شماره افتاده بود و حت. خواست قدم از قدم بردارم یکرده بود و دلم نم خیدستام  استرس از

از  شتریکه ساعات عذابش ب يخونه ا رون،یب امیوقت نشده بود بدون دعوا از توش ب چیکردم که ه ینگاه م یبا وحشت به در ساختمون. کنم

 اریکوه دمیفهم یهنوزم نم. شدن و به کار خود مشغول بودن الیخ یب نیرفتن و نرفتن ب نیبودم ب ریهنوز با خودم درگ. ش بودآرامش ياه قهیدق

.ادیچرا کوتاه نم

لبخند دلگرم کننده و مهربون بهم زد و  هی. مضطربمو بهش دوختم يبرگشتم و چشما. گرم شدم شیگرمش رو دستم نشست، از داغ دست

:گفت

؟یترس یم یاز چ شتم،یمن پ -
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 نیو ا زهیبه هم بر زیدوباره همه چ شمیخونه م نیوارد ا یبار صدم وقت يترسم که برا یم. ترسم یحضور تو م نیگفتم از هم یبهش م يجور چه

 ستید شدن غرور بخواست خر یدلم نم. روابط خانوادم وارد بشه اتیخواد انقدر تو جزئ یو دلم نم رهیصورت بگ یتو انفجار خانوادگ يبار جلو

.نهیبب هیثان هیو شش سالمو تو 

.دوباره بهش نگاه کردم. فشار داد دستمو

.بدون نویشه، ا یمن بهت کم نم يذره از عالقه  هیکه بشه  میهر چ. االن وقتشه زمیعز ن،یآرش -

تونم چراغ روشن اتاق آرشا  یسخت، اما م نییپا نیو به خونه نگاه کردم از ا شهیدوباره بر گشتم سمت ش. زدم يجون و سپاس گذار یب لبخند

:که جمع کردم محکم گفتم یقدرت يو با همه  رونیچشمامو بستم و نفسمو فوت کردم ب. نمیرو بب

.میبر -

.رونیرو باز کردم و اومدم ب نیزودتر در ماش خودم

رو اعالم کنم و  یخوام خبر مهم یخونه و م امیگفتم امشب مبار بعد از مدت ها به مامان، به اون مرد، به آرشا،  نیاول يبرا. زنگ زدم روزید

.قو مشتا ياون مرد با اکراه و آرشا با حس کنجکاو. مامان ناباور و خوشحال به تماسم جواب داد. مهمه یلیچون برام خ د،یهمتون باش دوارمیام

. رفت ینم شیدستم پ. بردم تا زنگ رو فشار بدم شیدستمو پ. دستمو تو دستش گرفت و لبخند زد. میستادیدر خونه ا يجلو. شد ادهیپ ارمیکوه

و برگشتم سمت  دمیدستمو پس کش عیانگشتم رو زنگ قرار گرفت، اما سر. و مشت شد، اما بازم با اکراه جلو بردمش ستادیچند بار تو راه ا

:التماس و خواهش تو وجودم تو چشماش زل زدم و با بغض گفتم يهمه  با. اریکوه

تنها برم؟ شهیم شه،یم -

آروم ! دیالتماسمو د د،ید یبود و چ یتو چشمام چ. قیکامل، عم ق،یشد، دق رهیتو چشمام خ. دیارز یکردم قبول کنه، اما به امتحانش م ینم فکر

:بار بست و باز کرد و دستمو فشار داد و گفت هیلبخند زد چشماشو 

.رتمن پشتتم و منتظ. قدم آخرم تنها برو نیا. زمیبرو عز -

قدم به  هیآروم . باز شد یکیت يدر با صدا هیبعد چند ثان. زنگ فشار دادم يبرگشتم و با قدرت دستمو رو یمرس هینگاش کردم و با  قدرشناس

با به آرامش دعوتم کرد و  يانداختم که با لبخند دلگرم کننده ا اریبه کوه یبرگشتم و همزمان با بستن در نگاه مضطرب. ساختمون برداشتم يتو

.دست گفت برو رکتح

لبخند  هیجون و نگران زدم که  یلبخند ب هی. در باز بود و آرشا پشت در. سوار آسانسور شدم و رفتم باال. انداختم و در رو بستم نییپا سرمو

:وشم گفتگ ریآروم ز. دستشو گرفتم و بغلش کردم. سالم کرد و جوابشو دادم و کفشامو دم در از پام درآوردم. داد لمیبزرگ تحو

.يخواهر يخوش اومد -

لبخند رو لبش بود و  هی. اومد رونیمامان از تو آشپزخونه ب. در رو پشت سرم بست. قدم به جلو برداشتم هی. جدا شدم و بهش لبخند زدم ازش

. جوابمو داد يقو يلبخند و صدادلش قرص شد و صاف نگام کرد و با . آروم سالم کردم. انگار شرمنده بود ن،ییرو به باال و پا مهینگاهش نصفه ن

 چیتا حاال ه. به خودش اومد سفت بغلم کرد و منو به خودش فشرد یانتظارشو نداشت وقت. شوکه شد. گرفتم و جلو رفتم و بغلش کردم ینفس هی

...انگار ! کرده باشه دامیبغلم نکرده بود، انگار تازه پ يجور نیوقت ا
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 یچ گه،یم یچ یاز نگاهش، از رفتارش بفهم ارهیرو به زبون ب يزیکه بچت چ نیقبل از ا دیبا ،يتو مادر": تمتو دلم گف. لبخند محو رو لبم اومد هی

از  ااز من که گذشت، ام ؟یدرست عمل کن يخوا یم یدون یرو م زیحاال که همه چ. ارمیتا آخرش خودم به زبون ب يدیساال ند نیتمام ا. خواد یم

".یاون جبران کن يبرا اتویکم کار يهمه  ینشده باشه و بتون ریا دآرش يخوام برا یته دلم از خدا م

. نفسم آه شد. نداشت یبودن و نبودن من براش فرق. تفاوت ینگاه ب هیاومد، با اخم و  رونیبابا از تو اتاق ب. به اطراف نگاه کردم. جدا شدم ازش

.بود که باهاش حرف بزنم مجبورم کرده اریکه کوه نیزدم، از ا یباهاش حرف م دیکه با نیاز ا

.نگاشو باالخره به من دوخت و فقط به تکون سر اکتفا کرد. قدم به سمتش برداشتم و سالم کردم هی

:جلو اومد و گفت آرشا

شربت؟ ای ارمیب ییبرات چا. نیبش ریبگ ؟يستادیچرا ا -

:که بره گفتم نیتکون دادم و قبل از ا يسر

.باهاتون حرف بزنم دیبا نیشب ایب. خورم ینم يزیچ. ینه مرس -

:نگاه به من و بعد به مامان و بابا انداخت و با شک گفت هی. که برگشته بود که بره با تعجب برگشت سمتم آرشا

.باشه... ام  -

زرگ رو به روم ب يسمت راست تنها و آرشا و مامان رو مبل سه نفره  يکنار در و بابا رو مبل دو نفره  يمن رو مبل تک نفره . سه نشستن هر

.نمیتونستم هر سه شونو درست و کامل بب یخط بودن و م هیرو  بایتقر. نشستن

 میخوا یکار م یآشنا شدم؟ چ يچه جور دم؟یرو کجا د اریبگم کوه. نمیبراشون بچ ياز کجا شروع کنم، چه مقدمه ا ایبگم  یدونستم چ ینم

نفس  هی. نبودم دنیمن واقعا آدم مقدمه چ. لبمو با زبون تر کردم. رو تک تکشون چرخوندمو کالفمو  فیواقعا مستأصل بودم و نگاه بالتکل. میبکن

:مقدمه گفتم یو ب دمیق کشیعم

.خوام ازدواج کنم یم -

زده شد  جانیرفت، آرشا نگاش مهربون و ه شیکه شوك اول قهیدق هیبعد از . دهنش باز شد، مامان چشماش گرد و بابا اخمش تو هم رفت آرشا

ابروهاش پر . کنه و اما بابا هیگر ایخواد بخنده  یلبخند که معلوم نبود که م هیو پر بغض و آرزومند با  یلبخند گشاد، مامان چشماش اشک هی با

.و نگاش پر تمسخر و رو لبش پوزخند بود خما

:لب باز کردم و گفتم. بدم حیتوض شتریب دیکردم با احساس

.هیکرمانشاه تشیلاص. سرمست اریکوه اره،یاسمش کوه -

 دیشا... رو  هیخواهر از مادر داره، اما بق هیکه  نیو ا... بودم و مادر دهیجون و د يمن فقط زر. دونستم یچند تا بچه ان؟ نم. بگم یدونستم چ ینم

.بابا خفه شدم يبگم با صدا يزیکه دهن باز کنم و چ نیقبل از ا. سرمو بلند کردم تا بگم. بهتر باشه از کارش بگم

؟یگیچرا به ما م -

:نگاه به مامان و آرشا انداختم و گفتم هی. با استفهام بهش نگاه کردم "!؟یچ یعنی". گرد شد چشمام

!بگم؟ یپس به ک -
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:زد و گفت يصدا دار پوزخند

؟یکه چ یبگ يتموم شده اومد زیحاال که همه چ ؟یمگه به ما گفت یو باهاش قول و قرار گذاشت يکرد داشیپ یوقت -

.یحرمت یبازم پوزخند، بازم ب ه،یبازم کنا. شدم، اخم کردم یعصب

.میخانواد هست هیفکر کنم بر اساس شناسنامه هامون ماها هنوز  -

:گفت یبار عصبان نیشد و ا شتریاخمش ب. دونم حرفم تند بود، اما دست خودم نبود یم

.نکردم تتیترب يجور نیمن ا ،یخانواده؟ بهتره درست حرف بزن -

"!کرده بود؟ تمیمگه اصال ماها رو ترب". باال دیپر ابروهام

از  دیهر دو نگران بودن، شا. آروم باال اومده بود يشده بود و دستاش به نشونه  لیمامان به سمت بابا متما. نگران به ما چشم دوخته بود آرشا

.گرفتم شیآت شیاما با حرف بعدخندمو گرفتم،  يبه زور جلو. یاحتمال ياز دعوا و کتک کار دیبرخوردمون، شا

؟يکرد دایخودت پ يلنگه  یکی یگشت یرفت رتت؟یبگ ادیآدم بدتر از خودت مجبور شده ب نیکه ا يباال آورد يچه گند ستیمعلوم ن -

:ملتمس گفت مامان

!دیحم -

:بابا بهش توجه نکرد تندتر به حرفاش ادامه داد اما

 میریبگ یعروس هیبعدم  ؟يخدا رو شکر شر رو کم کرد ولیا میو بگ میو بعد ما به به و چه چه کن يخبر بد يایب ییکه بدو ؟يفکر کرد یچ -

 يخوا یم. ياومد يکرد خودیب. میایکنار نم اییآبرو یب نیخانم، ما با ا ریو آبرومون بره؟ نه خ ننیشادوماد رو بب انیکه همه ب میدعوت کن لویفام

؟يبرد یهر کس و ناکس يمنو جلو يکه آبرو یدر حال ؟یبروتو حفظ کنبه نفع خودت؟ که آ یازمون استفاده کن

:جاش بلند شد و گفت از

.بپوشونه اتویگند کار يرو يکرد دایپام که پ هی. یبرس تیبه همون هرزگ يبر یتون یاالنم م -

:حرص مشتامو فشردم و گفتم با

.دمیکه تا حاال د هیسک نیمحترم تر ه،ینه من خرابم و نه اون آدم بد. درست صحبت کن -

:گفت هیشد و با کنا قیعم پوزخندش

؟يبد لیتشک یمثال زندگ يخوا یو م يسرت به سنگ خورده و آدم شد یبگ يخوا یم یعنی -

.جان بسه دیحم -مامان

:آروم که شد گفت. دیبلند خند هوی

ه؟یفارس لمیف ؟يزیآب توبه بر يخوا یو حاال م يگنداتو زد -

:که به زور آروم نگهش داشته بودم گفتم ییبا صدا. دمیجهش از جام پر هیکنترلمو از دست دادم و با . دیلرز یم ناشیتنم از توه تمام

کار آبرومند، با عرق  هیکشم،  یکارم زحمت م يکنم و برا یمن کار م. که بخوام خودمو گناهکار بدونم يکنم، نه کار بد یمن نه خالف م -

منطق و اعتقاد و . پشت سرمه ایلیخ ریخ يکنم و دعا یآدمو حل م یحالل تره، چون مشکل کل یپولم از هر پول .ارمیپول درم یو خستگ ختنیر
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 چیدونستم که حرف زدن باهاتون ه یم. نرسونم، پس حق اظهار نظرم ندارن یبیآس یکه به کس یینداره و تا جا یربط یبه کس ممیندگز ي وهیش

و خودمونو به شکل  نمیپدر بب هیبار شما رو به عنوان  هیبارم که شده، فقط  هی يخواستم برا یکنم، اما م ینداره و فقط خودمو خسته م يا دهیفا

 نیخوا یاگه شما نم ستین میالبته اصرار ن،یخواستم شما کنارم باش یم میزندگ میتصم نیبزرگ تر يذارن و برا یکه به هم احترام م ده،خانوا هی

.دیتلخ بمون يتو همون گذشته  دیتون یم. کنم یمجبورتون نم نیباش ندمیو آ یاز زندگ يجزو

که اشک تو چشماش جمع شده بود انداختم  ییاخمو و بهت زده و مامان شرمنده و ناراحت و نگران و آرشا يبه بابا ینگاه اجمال هی. گرفتم فمویک

.نییپا دمیدو و از پله ها رونیبدم از خونه زدم ب یحرف زدن به کس يکه اجازه  نیو قبل از ا

کرده  یبار بود که سع نیاول يبرا دیشا اد،ین شیپ یبشه، بحث ییو اجازه نده دعوا رهیخواست وسط رو بگ یبار بود که مامان م نیاول يبرا دیشا

!ریو در کنار هم آروم، اما چه د میبود واقعا خانواده باش

بغض . زمیناعادل اون مرد فرو بر يچشما يخواستم جلو یو نم فتهیارم بو هر آن احتمال داشت کنترلمو از دست بدم و فش دیلرز یم بدنم

 دمیدو. شد شتریبغضم ب دنشیبا د. چشم به راهم بود نیتو ماش اریکوه. رونیدر آپارتمانو باز کردم و خودمو پرت کردم ب. دمیلرز یداشتم و م

.و در رو باز کردم و تند نشستم توش نیسمت ماش

شد؟ یچ -

 اریاخت یب. شوکه شده بود، اما حالمو درك کرد و آروم شروع کرد به نوازش کردن پشتم چارهیب. تم برگشتم و محکم بغلش کردمدر رو بس تا

:شد و با بغض گفتم ریاشکم سراز

... کهیمرت نیا. شه یوقت عوض نم چیدونستم ه یم ومدم،یم دیدونستم نبا یدونستم؛ م یم -

:حرفم و گفت نیب دیپر

شده؟ یچ نمیآرش -

:و گفتم دمیباال کش موینیب

.رفتار کرد شهیمثل هم ،یچیه -

؟يو بغض کرد يلرز یم يدار نمیهم يبرا -

:زدم و گفتم ياش پوزخند نهیس تو

.نهیهم شیشگیهم امدیو پ ششیرفتار هم قایدق -

:شد و گفت رهیمنو از خودش جدا کرد و تو چشمام خ آروم

گفت؟ یچ یگ ینم زمیعز -

:اخم گفتم هیو با  دمیاال کشب موینیب

...کنم و  یم یفکر کرد دارم باهاش شوخ. اش شهیهم يحرفا -

.بهش نگاه کردم ناراحت

.میبش الشیخ یبهت گفتم ب. نداره دهیبهت گفتم فا -
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:و گفت دیبوس مویشونیزد و جلو اومد و نرم پ يلبخند

.میکار رو بر اساس عرف انجام بد نیا دیمنم بهت گفتم با -

:برد که با تعجب گفتم رونیپاشو ب هی. در رو بازش کرد ي رهیزد و برگشت و دستشو گرفت به دستگ يدلگرم کننده ا لبخند

!کجا؟ اریکوه -

:و بهم نگاه کرد و مهربون و دلگرم کننده گفت برگشت

.تموم تو رو تموم کنم مهیکه کار ن رمیم -

گشاد  يبا چشما. در و زنگ زد يشد و رفت جلو ادهیپ نیدهن باز کنم و مانعش بشم از ماش که بتونم نیقبل از ا. شدم رهیزده بهش خ وحشت

برام تکون داد و رفت  یدست هیبرگشت  اریدر باز شد و کوه. بشم نذارم بره زونشیآو نییجرات نداشتم برم پا یحت. شدم رهیاز ترس بهش خ

.تو

 چاریدر حد چهار کلمه حرف و ل کهیفقط خدا کنه مرت. داشتم پر پر شد رفت اریکوه يکه جلو مییذره آبرو هیهمون . بغض کردم. ختیر قلبم

. شدم یم رهیها خ هیدادم و به حرکت ثان یپر استرس دستامو بهم فشار م. نکشه یکیزیردش کنه بره، کار به دعوا و بزن بزن ف یلیبیس ریز

به باال و چراغ اتاق خاموش آرشا . دمییجو یکردم و لبامو م یخونه نگاه م يبسته به در . شکوندم یو انگشتامو م دمیکش یو صدادار م دبلن ينفسا

من  يساعت که برا هیبعد از ! کنن یکردم اصال حرکت نم یگذشت که حس م یها انقدر کند م هیثان. گرفتم یکردم و از تو لپمو گاز م ینگاه م

.رونیاز دراومد ب اریها و ساعتا و روزا گذشت در باز شد و کوه قهیو دق اه هیثان

آوردم به پاش نگاه  نییسرمو پا. بود یچشم دوختم به دستش، خال عیقدم که برداشت سر هی. زده و ناراحت و نگران نفسم حبس شد وحشت

 يارخدا رو شکر که آبرود. نشده که بخواد از خونه بدون کفش فرار کنه یکیزیف يپاش کفش داشت، پس دعوا دم،یکش ینصفه نفس هی. کردم

کردم؟ یبهش نگاه م يوگرنه چه جور نکرد،کرد دست روش بلند 

.حرف زدن يبغلش کردم و شروع کردم رگبار عیدر رو بست سر نوینشست تو ماش تا

 هی. يکنن، اما گوش نداد یگفتم درست برخورد نم ،یخواد باهاشون حرف بزن یبهت گفتم ولش کن، گفتم نم. ارمیشرمندتم کوه د،یببخش -

.دیواقعا ببخش. کهیمرت نیعذرت به خاطر رفتار ناجور ام ایدن

.نمیآروم آروم، صبر کن بب -

:از خودش جدا کرد و با تعجب زل زد تو چشمام و گفت منو

!؟یگیم يدار یچ -

.به سمت خونه تکون دادم يشک سر با

شد؟ یبابام؟ چ -

:زد و گفت يلبخند

.يخواستگار میایآخر هفته م. نگران نباش گهیدرست شد، د -

:اخم کردم و پر حرص گفتم هوی. زده بهش چشم دوختم بهت
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؟یکن یمسخرم م يدار! يمزه ا یب یلیخ -

:گونمو ناز کرد و گفت آروم

مزاحم  ریامر خ يرفتم باال به بابات گفتم برا. کردم در رو برام باز کردن یچرا مسخرت کنم؟ رفتم زنگ زدم، خودمو معرف. دلم زینه عز -

دادم  حیتوض میو من از عالقم بهت گفتم و در مورد کار و زندگ میرفتم تو خونتون با بابات مثل دو تا مرد نشست. رمیخواستم وقتتونو بگ یشدم، م

.کرده دتییکه مادرمم تأ نیو در مورد محسنات تو گفتم و ا

:شد گفتم ینم نیکه مطمئنم گشادتر از ا ییچشما با

!خب؟ -

:و گفت نشونم داد یدندون لبخند

پنج شنبه شب بهم اجازه  يکنه و برا قیآدرس محل کارم و خونمو گرفت که بره تحق. دیکم در مورد خانوادم سوال پرس هی. گهید یچیخب ه -

.نیدختر گلشون که شما باش يداد تا با خانوادم خدمت برسم برا

هضم حرفاش برام سخت بود. شدم بهش رهیحرفاش، با دهن باز خ مبهوت!

:کرد و دستشو جلو آورد و زد به چونه ام و گفت ينده اخ تک

؟یکن ینگام م يجور نیچرا ا -

آدم  هی ده،یخودشو خوب جلوه م یلیکنه، خ یم يآبرودار یلیها خ بهیغر يدونستم جلو یم شهیهم. گشتم یذهنم دنبال علت رفتار بابام م تو

 يکه برا يآدم وجود نداره، جور نیکرد داناتر و به روزتر از ا یفکر م دشید یم یکه هر کس یکی. و خوش برخورد و روشن فکره یمنطق

و  شییاون ابهت دانا يجلو دیشد و با یمحسوب م بهیغر هی اریاالنم کوه. گرفتن یم يرفتن و ازش کمک و هم فکر یم ششیمشورت تو کارا پ

 نیو االن واقعا به حرف حس دید ینم گشوید ياده نبود اون رواز خانو يکس تا واقعا جزو چیه. داد ینشون م شویادب و درك و منطق روشنگر

".هیبابات آدم خوب و آبرو دار": که به آرشا گفت یوقت مبود دهیدوست پسر آرشا رس

... ایدونستم خوشحال باشم  ینم

:گفتم نامطمئن

!گفت؟ نویا کهیمرت نیجان آرش -

:کرد و گفت یاخم هی

!که؟یمرت -

:گفتم الیخ یب

.همون بابا گه،یدآره  -

:گفت يزیانگشتشو رو لبم گذاشت و ساکتم کرد و با اخم ر اریکوه

.یلفظ صداش نکن نیبا ا گهیکنم د یازت خواهش م نیآرش -

:کردم و گفتم اخم
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!چرا؟ -

.چون پدرته -

:شد و گفتم شتریب اخمم

.نکرد يکه برام پدر يپدر -

:تکون داد و گفت يسر

 هیکرد؟  ياون برام مادر ؟يدیتو مادرمو د. خرجتو که داد یسن هیبه وجود که آوردتت، تا . کرده با نکرده يه پدرک ستیمهم ن ست،یمهم ن -

آورد و نه ماه تو شکمش حملم  امیکه به وجودم آورد و به دن نیمن به احترام ا ینکرد، ول ادشی چمیبچه رو به امون خدا ول کرد و رفت و ه

.مادر گمیکرد، بهش م

:سمتم و گفت دیچرخکم  هی

 یچه حس ؟یکن یکار م یالفاظ صدا کنه چ نیبچت تو رو با ا يروز هیاگه . یمادر بش يخوا یفکر کن که بعدا خودتم م نیمن، به ا زیعز نیبب -

ده؟یبهت دست م

:گفتم یروح یبازوهامو بغل کردم و با نگاه ب اریاخت یب. به بدنم افتاد يلرز هی

.شمینابود م -

:زد و گفت یحیمل لبخند

احترام خودتو نگه دار که بعدا بچمون هم  گمیگم احترام بذار و دوستش داشته باش، م ینم. لفظ استفاده نکن نیاز ا گهیپس خواهشا د -

.احترامتو نگه داره

.دمیلرزدوباره . بچه افتادم، بچه، بچمون ادی. دادم یشعور و فهم خودمو نشون م دیمن با. فکر رفتم حق با اون بود تو

:رو روشن کنه آروم گفتم نیکه ماش نیاز ا قبل

ار؟یکوه -

جانم؟ -

:شدم و گفتم رهیچشماش خ تو

.خوام یمن بچه نم... من ... من  -

:گفت طونیش. باال و لبش پر خنده شد دیپر ابروهاش

کردم؟ یو بچم بچم م ختمیر یاشک م مارستانیپس من بودم تو ب! جدا؟ -

:زدم و گفتم یکج لبخند شیادآوری از

.میمن جد -

:سمت من و خونسرد گفت دیشد و کامل چرخ يخاطر لحنم جد به

بپرسم چرا؟ شهیم -



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 385

د؟یفهم یگفتم؟ م یگفتم؟ از ترسام م یبهش م یچ

:شد و گفت رهیچونه ام و سرمو بلند کرد و تو چشمام خ ریدستشو گذاشت ز. بازوهامو بغل کردم شتریو ب نییانداختم پا سرمو

چرا؟ نمیآرش -

.خود به خود باز شد دهنم

.ترسم یم -

؟یاز چ -

.که عاقبتش بشه من، بشه تو میاریب ایبه دن يکه بچه ا نیاز ا -

:زد و گفت يکج کرد و لبخند سرشو

مگه چمونه؟ -

.ارهیخودش نم ياما به رو ده،یدونستم منظورمو فهم یم. کردم اخم

.گمیم یچ یدون یم -

:گفت شد و يجد دوباره

 ینداشتت اشک م يبچه  يبرا يچه جور مارستانیتو ب دمیکه د نیوقت به فکر بچه هم نبودم، اما االن، بعد از ا چیمنم ه دم،یترس یمنم م -

؟یخواست یتو که بچه نم ؟يکرد یم هیازت بپرسم چرا اون روز گر شهیم. ستنیآدما مثل هم ن دمیاون موقع بود که فهم ،يزیر

:گرفتم و آروم گفتمبه دندون  لبمو

.گهید اریکوه هیقرار بود بشه مونسم، همدمم و بشه . که دوستش داشتم ییتو بود، تو ياون بچه . کرد یخواستم، اما اون فرق م یبچه نم -

:تو بغلش و گفت دمیزد و آروم کش يلبخند

و  رونیب ارهیسازامو ب يبره در کمدمو باز کنه و همه  لایخ یخوام که ب یکوچولو م نیآرش هیمن . خوام یکه من بچه م نهیا لیدل نیو هم -

که سر شکالت خوردن باهاش دعوا کنم و من بکشم و . کنه یو تف رهیبگ مویکه ساز دهن. کوچولوش بکشه و ولشون کنه يبا اون انگشتا ماشویس

.شهاون بک

:نرم تر گفت. گرفت خندم

که مثل پدر و مادرمون  میکرد يمن و تو هر کار. که بچمون با ما فرق داره میفرق دار من و تو. میستیمن و تو، پدر و مادرمون ن ن،یآرش -

که بچمون مثل  میکن ینم يپس کار م،یموردم مطمئنم از رفتار اونا درس گرفت نیدر ا. میداد رییاعتقاداتمونو تغ م،یجدا کرد مونویزندگ م،ینش

.پر حسرت بزرگ بشه ودمونخ

:ودش جدا کرد و گفتشد و منو از خ طونیش هوی

تو؟ يمگه منو دوست ندرا نمیاصال بب -

:تکون دادم و گفتم يسر

.دارم -
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.داشت میپس حله، بچه هم خواه -

:گفتم آروم

!همو دوست دارن، اما ماها رو نه یلیمامان و بابام خ. ترسم یم نیاز هم -

:آروم گونه ام رو نوازش کرد و گفت اریکوه

 یما پدر و مادرمون نم. میکن میعالقمونو تقس میکه بتون میدیو مشکالت کش یسخت مونیو تو زندگ میعقل رس هست فکر کنم انقدر نیآرش -

.زمیباور کن عز نویا م،یش

. داشتم مانیتونه تعادلو برقرار کنه، بهش ا یمطمئن بودم که اون م. داد یگفت انگار کالمش قدرت داشت و حس باور رو بهم م یم اریکوه یوقت

:چشمک زد و گفت طونیو ش دیبوس مویشونیلبخند خوشحال زد و پ هی. تکون دادم يلبخند سر با

من حاال حاالها خلوتمو با مامانش . ایبه دن میراهش بد میمنتظر بمونه تا بخوا دیها؟ حاال حاالها با هیسرش فکر نکنه خبر میحاال انقدر دعوا کرد -

.خوام یم

.دمیخند بلند

!وونهید -

.میبرگزار کن دیجا با نیرو هم یفکر کنم عروس گمیم -

:کردم و گفتم یپوف کالفه

عده آدم حراف شام بدم که آخرشم  هیخرج کنم و به  یکه کل نیبا پولش برم ماه عسل تا ا دمیم حیمن ترج م؟یریبگ یعروس میحاال مجبور -

.برن پشت سرمون صفحه بذارن

:کرد و گفت يبلند يخنده  تک

.هم پدر و مادرامون آرزو دارن، هم من. میریبگ یعروس دیبا ،یمشه خان ینم -

:حوالم کرد و گفت یچشمک

.برقصم یعرب میخوام تو عروس یم -

.دمیخند بلند

!يومدیجلسه هم کالس ن هی ؟يچقدرم که بلد -

.دمیخر دهیکه صدا م ایتازه رفتم از اون کمربند پولک. يبرام کالس فشرده بذار دیبا ؟یپس چ -

:و گفتم دمیخندمو جمع کردم و لب برچ. دمیخند لندب

!شه؟یم یپس ماه عسلمون چ -

:چشمام نگاه کرد و گفت تو

.بعد يمونه برا یم. هر دومون میگرفت یساله قد چهار سال مرخص هی نیچون ا ه،یاون که فعال منتف -

:گفت ومدیشد و همون جور که جلو م رهیلبام خ به
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.سال رو هر روز و مخصوصا هر شبشو برات ماه عسل کنم هی نیا دمیاما قول م -

:دل نگران گفتم. رو روشن کرد نیزد و ماش چوییعقب و سو دیکم خودشو کش هیبعد . ببوسم ایدونستم بخندم  ینم. دیخنده هام لبامو بوس ونیم

؟یجون و بابات چ يزر ار،یکوه -

:کرد و گفت یثیخب يخنده  هی

که موهاشو  ياز همون بار یعنی ،يبد یآب و رنگ هیجون  يهر بار به زر یمنتظره عروسش بش یعنیبامم که عاشقته، با ه،یِجون که اوک يزر -

.بهت ارادت داره دهیکال ند يرنگ کرد

.و حرکت کرد و منم تو خنده همراهش شدم دیبلند بلند خند خودش

پروا یپروا چه ب یکن من چه ب نگاه

 تازم یکهنه م يمرز قصه ها به

سرما  نیا يتو یکن با چه سر سخت نگاه

سازم یفصل تازه م هیعشق  يبرا

تو يوحشت برا یفصل امن و ب هیفصل پاك  هی

یگلبرگ زود رنج کی که

پوست من  ریفصل گرم و راحت ز هی

یگنج نیتو که با ارزش تر يبرا

بشن،  مونینگاه ها ماها رو بترسونن و مانع زندگ یلیکارا، خ یلیخ آدما، یلیخ دیشا. دور و برمون باشه که باعث ترسمون بشه زایچ یلیخ دیشا

باهاش  دیبا. شهیترست برات خنده دار م نیبزرگتر يکرد داشیپ یوقت. یکن داشیپ هیفقط کاف. مقابله با ترسا هست يروزنه برا هی شهیاما هم

.یکن قابلهم

وار الیکن من به عشق تو چه ل نگاه

بوسم  یپروازو م يبسته  خی تن

رگ هات  یگرم کن منو با سرخ ایب

بوسم یپر آواز رو م ياون رگ ها من

انیعر ي زهیپاک يبوسم ا یرو م تو

مثل مخمل قرآن زهیپاک تو

 نیوقت ا چیه دم،یرس یوقت بهش نم چیه دینبود، شا یکه اگه ترس. اریرو دارم، کوه هیهد نیترسم مقابله کردم و االن بهتر نیبا بزرگ تر من



کاربر انجمن نودهشتیا آرام رضایی |پشت دیوار سنگی                              نه نودهشتیاکتابخا

w W w . 9 8 i A . C o m 388

.میکن یرو کامل م گهیترسامون و تشابهاتمون هم د يمن و اون با وجود همه . مینبود میکه االن با هم يورج

.هیعال نیو ا میاز هم بگذر میتون ینم نمیهم يبرا. خودخواهه اریمن خودخواهم، کوه ".خودخواه باشه دیآدم با ". اریبه حرف کوه دمیرس بازم

 مریگ یکن من حرارت از تو م طلوع

رمیگ یکن من شهامت از تو م ظهور

ستیکس مثل من و تو عاشق ن چیه ایب

و همدم  هیما عاشق و همسا مثل

سخت و بلند عشق ي شهیاز ش ایب

با هم  مینور رد بش يارابه  مثل

کن من چه شبنم وار چه شبنم وار نگاه

رمیخزون م ياستقبال دستا به

رانگریو يسرما نیاز ا ستین هراسم

رمیم یتو من عاشقانه م يبرا

انیپا

ییرضا آرام

92/3/3

92مرداد : انتشار خیتار
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