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 مقدمه
دوربرگردون رفت. هر چه قدرهم که به  یب ابونیخ نیا یتا انتها دیشد، با تیزندگ چکیدل بهار، پ یکه تو یزییپا

پنهان  ی. هر چه قدر هم برایبسوز دیبه عشق با دنیرس یهم برا ییوقت ها هی ،یتر بش کیمشکالت نزد دیخورش
 !رهیگ یمدرونت شکل  ارانفج نیا دار،یرسوخ و پا ،ییجا ،یروز ،یحس تقال کن نیکردن ا

 
 اول فصل

 !؟ییگن تو یپس مهندس مهندس که م -
دونست  یمرگ پدرش من رو مقصر م یکرد. برا یلفظ منزجرم م نیخواست مهندس نبودم. ا یبار دلم م نیاول یبرا

که انگار حلقه عذاب  ییرو روش زوم کنه. همون چشما شیسبز وحش یبود که چشما یو حق داشت. به دنبال کس
نگاهش  دیاز پر بودن. حرمان و ناام یشه. خال یبود که انقدر داد بزنه تا خال نیبه ا لشیانداخت. تما یدور گردنم م

 یدادم. گونه ها یمهابا جاخال یکردم. پر از درد بود و کراهت. پر از عداوت و انزوا. دستش که از خشم باال رفت، ب یم
کرد  یکه بهم منتقل م یرو از حس نیتونستم ا ی. مدیلرز یاش باال رفت و با استهزا نگاهم کرد. چونه اش م دهیکش

که از  ییدرشت و مژه ها یبود و معصوم. چشماش پر از اشک و قرمز. چشما باینگاهش کردم. ز شی. با تشوفهممب
 زد. یتر شدم. بزرگ تر از پونزده سال م قیاومد. دق یبودن. حقا که با پوست سبزه اش م زونیاون چشم ها، آو

 یجسد ب ریکردم و هنوز هم تصاو یم لشیذهنم تحل یانداخت. تو یم هیسال داشت. قد بلندش سا ستیب که انگار
دهشتناک  ریآژ یشد. صدا یچشم هام دور نم یبود، از جلو دهیجون پدرش، که سقوط از دو طبقه رو به جون خر

پر موج نگاهش، به سمتم هجوم آورد  یای. درتانداخ یوهم آور به تنم م یهنوز که هنوزه، لرزه ا س،یآمبوالنس و پل
ام فرو برد.  نهیگوشت سـ*ـ یتونست تو یزد. ناخناش رو تا م یا شمهیکوتاه  نیزده از آست رونیب یبه بازو یو چنگ
حرکت در مقابل دادگاه  یهام بود. ب یکه حس کردم از کنده شدن پوستم نبود، بلکه از تموم نشدن بدبخت یسوزش

اومده بود هم  رونیکوتاه ب نیاز بازوم، که از آست ینداشتم. چنگ هاش به قسمت یو دفاع بودم ندهسرخ چشماش مو
کرد و انگار که قاتل پدرش رو به روش بود. حنجره  ی. پدرش رو صدا مدیکش یم ادیزد و فر ی. مستمر چنگ مدیرس

 یکه چند نفر نیکردم. تا ا یم هوتب دارش نگا سیکرد. الل شده به صورت خ یم یاتهام رو همراه نیاش خوب ا
 جلو اومدن و جدامون کردن.

انداخت. جدامون  یم نییکه من رو از پرتگاه ترس، پا ییزد و حالت تهو یمشامم قدم م یجا یالـ*کـل، جا یبو
دور شد و  دمیشد. از د یرو هم آوا م« قاتل»زد و لفظ  یم غیبار، خشک بودم. ج یب یکردن و من هنوز مثل درخت

ام  نهیکه پر از گرد و خاک بود. قفسه سـ*ـ نگاراومد. هوا ا ینم رونی. دهشت کرده، نفسم بدمینشن گهید صداش رو
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ها  نیکدوم از ا چیبود. ه یو خون دهیسمت راستم خراش ی. بازودیکش یم دکیرو به  یلباسم، پارگ قهیسوخت و  یم
 «قاتل!»کلمات کرد. با ادا کردن:  ریو اسمردمک چشمام، من ر یبود که درست تو یزمان یدرد نداشت. درد اصل

 دکیدور گردنم، به  یو به زمان حال برگشتم. چهارسال گذشته و من هنوز اون روز رو مثل طناب دمیکش یقیعم نفس
افکار  یتو یگاهیکه جا یزد. قلب یاز عرق بود. هنوز هم قلبم با همون وهم و هراس م سیکشم. تمام تنم خ یم

. به جون لبم که پوست پوست بود افتادم. مکان دیچسب یهمه واهمه، سخاوتمندانه به تنم م نیام نداشت. ا دهیپوس
 من رو به خودم وصل کرد. ییزد. صدا یسبقت دار، تند م یکه کم یو زمان از دستم در رفته بود. ضربان نبض

 کردم! یبخشش رقابلیدونم که اشتباه غ یم -
 هیتک زیهم، به م یگفت. دستام رو یرو م نی. درست روبه روم بود و ادیقاصر و اکو دار به گوشم رس یلیخ صداش

که باورش  یاتفاق نیالتماس ها! شوکه و غضبناک از ا نیشدم که چرا به گذشته برگشتم. ا نیا ادآوریداده شده. تازه 
سر بلند  یکه از شرمسار یکنه؟! مرد انـتیشد. چه طور تونست به اعتمادم خــ ـ یباورتر م رقابلیبرام هر لحظه غ

مضطرب کنترل شده ام، باز هم سرکش  یخواستم هرگز جاش باشم. نفسا یکردم و نم یکرد. حالش رو درک نم ینم
 یکه تو یدیسف یمنیشد. صورت شکسته شده اش که رنگ باخته بود. کاله ا یرفت و شعله ور م یاز دستم در م
 یبود. غوز کم درسید یکهنه مقابلم تو بایتقر زیاز م یمتر میه ناش بود. به فاصل ختهیبهم ر عصابا یدستش، حاک

 یبگم. وقت دیبا یدونستم چ یکشوند. مسکوت بودم و نم یبودنش پشتش رو به انحنا م فیو نح یالغر لیکه به دل
 نیا دیشده بودم. به دنبال کل لکنه و من درست قف یمغز هنگ م ،یریقرار بگ یوقت نبود چیکه ه یطیشرا یتو

ساختمون  یحال تو نیداره و با ا ادیدونستم اعت یکه نشسته بودم جا به جا شدم. م یچوب یصندل یرو یقفل، کم
 راهش داده بودم.

تو و اون رو در حال برداشتن پول از  امیکه از در ب نیرو باهاش گذرونده بودم. باور ا یادیبود و مدت ز سرکارگرم
 رونیاز ب یاز سخت هم سخت تر بود. وقت نم،یرفته بودم بب رونیه بودم و بباز گذاشت یلحظه ا یکه برا یگاوصندوق

اگه  دیپلک زدم تا شا یکه چند بار ادمهیکرد. درست  یم مدستش بود و با مخافت نگاه یپول تو یاومدم، بسته ها
ال خودش نبوده. ح یکرد که مواد زده بود و تو فیبرسونم. حالم خوب نبود و برام تعر یداریخوابه، خودم رو به ب

 هیبه ر یکارگرم بود. نفس بلند نیسخت کوش تر ر،یتفاس نیکردم؛ اما با تمام ا یم رونشیدرنگ ب یب دیقاعدتا با
شدن  یموارد باعث م نیا یکهنه اش گرفتنم. گاه یو شلوار پارچه ا یراه راه آب راهنیشد و نگاه از پ میهام تقد

 سرد شه. ینگاهم به زندگ
 یم یمیتصم دیاتفاق روحم رو ضرب گرفته بود. با نیکه از ا یرو باال زدم. حس خفقان میمشک وریپل نیآست یکم

 رو خاروندم و دست از فکر کردن برداشتم. معوق، انگشت اشاره ام باال رفت. میشونیپ یگرفتم. عصب
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اتاق به  نیاز ا یرفدم ح یشه! من هم قول م یهرگز تکرار نم گهیاتفاق د نیو ا یبه کارت ادامه بد یتون یم -
 گم! ینم یزیهم چ رضایدرز نکنه، خصوصا به عل رونیب

توام  یافتاده بود رو باال گرفت و حاال، حالت چهره اش کامال بهت زده و براق بود. خوشحال نییپا یدیکه با ناام یسر
کبودش  یشم! لبا مونینشه که پش ییفردا دوارمیبود. ام شیدوره پنجاه زندگ ادآوری ش،یچند سانت دیسف شیبا اندوه. ر

 زد. یکیبرق کوچ زشیر یتکون خورد و چشما
 من... -

 یخودم م یالتماس ها ادیخواستم دعا بشنوم.  ینم نیاز ا شتریادامه ندادن حرفش باال بردم. ب یراستم رو برا دست
به خاطرش قول دادم به  که ییگوشم، دست به قتل افکارم زده بود. همون صدا یکه تو یهمون تضرع ادیافتادم. 

 یاتاق رو ترک کنه. طبق عادت پاهاش رو رو دیبا هک دیحواله ام کرد و خودش فهم یصدمه نزنم. نگاه کوتاه یکس
کهنه با  یکرد. و باالخره، در چوب یپاش حمل م ریکه از پشت خم شده بود رو هم ز یو کفش کهنه ا دیکش نیزم

آدما برام با ارزش  تیشخص شهیبرام لـ*ـذت بخش نبوده. هم گرانیکردن د ریبسته شد. هرگز تحق یژیق یصدا
هم رفت،  یرو یحالتم فرو بردم. چشمام که لحظه ا یب یمشک یموها نیب ی. دست کالفه امبوده و حفظشون کرد

 نبود. یرو نداشتم؛ اما اون آدم هر کس یام رو باز کرد. حوصله کس رهیت یقهوه ا یچشما یداخل شدن کس یصدا
شده پشت  دهیچ مانیس یها سهیصورت معصومش شده. از ک ریذهنم درگ هیکه چند ماه یساله ا کیو  ستیب ردخت

نگاهش، رنگ  شیشد. چشم چرخوند و گرگ و م یمتر ستیدر رد و کامل وارد سالن واحد در حال ساخت صد وب
 هیبه توص وری. از اواخر شهروندکش یم یزد و من رو به خلسه محجوب یقلبم نامنظم م یها هیداشت. کالو طنتیش
 نیها کمکمون کرد، ا یلیبرعکس خ م،یبار شروع به کار کرد نیاول یبرا رضایمن و عل یکه وقت یهمون کس ش،ییدا

 ستادیکهنه که سمت راستم بود ا یدارم رفت. کنار مبل سلطنت شیر یضیجا کارآموز شده بود. دستم به سمت چونه ب
هام  هیوارد ر الیاز حضورش، س یناب یرسوندم. هوا شیمشک یرفتم و به چشماش گیگلبه کیش یو چشم از پالتو

بهم  یروح نوازش انرژ ینور تعارف کرد. با صدا اهام،یرو یکیو به تار دیاز راه رس میزندگ دیشد. وسط قصه ترد یم
 القا شد.

 باشه. یکار دیسر بزنم شا امیگفتم ب -
دونست  ی. حسم به خودش رو مدمیفهم یبهم قفل شده اش م فیظر یرو از دستا نیسر زدن ها بهونه بود و ا نیا

لبم نشست. روح رو  یرو دنشیکه از سر شوق د یتند بود. لبخند خوش رنگ ششیکه به جونم افتاده، آت یعشق نیوا
رو دکلمه کرد. و سرافرازانه، عشق  دیگندم زار دلم، زورش بهم چرب یخشکسال یداد. تو یجال م یمشک یها لهیت نیا

نچندان  یرو جابه جا کردم و صدا زیم یرو یکاغذ ها یو نازکش مهمون شد. کم کیکوچ یلبا یرو یحیلبخند مل
 :دیشادم بهش رس
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 حل شد؟! نیکه با دوستتون داشت یندارم. اون مسئله ا یکار -
بود؛ اما من دوست نداشتم از حدم بگذرم. هل بودم؛ اما االن وقتش نبود. نگاهم  یهم برام شما بود. دختر متفنن هنوز

نبوده. دست  یخاص زیچ یعنی نیاومد دادم. ا یوجود به صورتش م نیو پهنش که با ا یاستخون ینیب یرو نیرو به چ
 یوجودم رخنه م به ینینشست و از سکوتش تسک یم واستخ ینبود. دلم م یا گهیکرد و انگار که حرف د یدست م

و سرافرازانه، عشق  دیگندم زار دلم، زورش بهم چرب یخشکسال یداد. تو یجال م یمشک یها لهیت نیکرد. روح رو ا
 ختهیرو بهم ر میزندگ یجا یکه جا یو نازکش مهمون شد. انفجار کیکوچ یلبا یرو یحیرو دکلمه کرد. لبخند مل

کرد. نگاهم به  یاز تالطم دهشت زده درد هام کم م یکه دلم رو بـرده. کم یوحش یو چشما یمشک یبود. موها
خودش رو به تن  یپشت مبل بود و بارون نم نم بایخورده سمت راستم افتاد. تقر کیپنجره پالست یچهارچوب چوب

 موندنش لب زدم: یکوبوند. برا یپنجره م
 آذر ماه و سرما! سرده نه؟! -

بود  یآواز خوش ش،یبوت مشک یبه پشت برگشت و صدا یدونست. کم یرو م نیا ربط بود و خودش هم یب حرفم
هم چهره  شینیب کیقوس کوچ ی. حتدیخوند و زمزمه وار، به پشت پنجره رس یسهراب م رلبینگاهش. ز یبرا

م پرپشت و فردارش، حواس یداد. مژه ها یم بهشتیادر یبو ر،یزمهر نیکرد. حضورش وسط ا یم باتریرو ز بشیدلفر
 یکردم. حتم داشتم که حت یذاشتم و مدت ها نگاهش م یچونه م ریخواست دست ز یکرد. دلم م یرو بدجور پرت م

 یوقت نم چیخوند. ه ی. باز هم داشت با خودش شعر مدمیزمزمه کرد و نفهم یزیلب چ ریزدم. ز یپلک هم نم
بود؛ اما از  یدونم ک یکرده بودم. نم داشیبود که تازه پ یشد. دلبر ناب یم دهیازش شن یزیر یو فقط صدا دمیفهم

به داخل مقنعه اش فرو برد.  فش،یظر یقلم یرو با انگشتا شینرم مشک یکه دوستش دارم مطمئن شدم. موها نیا
 تپام دس ستیو به سمتم برگشت. ا دیچیسالن پ یخال یفضا یتو یصندل یتحمل نکردم و از جام بلند شدم. صدا

 خودم نبود.
رنگش به  یبرجسته صورت ینگاه دلم بود. گونه ها نیشناختم و ا ینگاه رو م نیهم روش زوم بود. ازد و نگا پلک

که دلش پر از نوربود. سوز  ی. الماس نابدمیبه کنارش رس دیعاشقانه بودم. بدون ترد نیلبخند کش اومد و من غرق ا
 فش،یسرو گردن از من کوتاه تر بود و جثه اش ظر کیها به اتاق رسونده بود.  کیپالست یخودش رو از ال ،یسرد

بودم.  نیعشق نداشتم. در مقابلش هم نیژرف تر و پاک تر از ا یزی. چدیرس ینه چندان الغرم م یبه سرشونه ها
کاش دلم با عقلم  یبغـ*ـل کردنش رو کنار زدم. ا دیشد لیرفت. م میشلوار کتان مشک بینگاه و نگاه. دستم به ج

 یا رهیالک زده اش، دا ی! دست چپش باال رفت و با انگشتادیرس یو حرف دلم از نگاهم به زبونم م ردک یم یاری
که از سر و  ییمشغله ها یگرفته بود. ال به ال یعطر هلوش، هوشم رو به باز ی. بودینم زده کش کیپالست یرو

 باز شد. موقع یکه ب یدر یرفت، جا خوش کرده بود. و صدا یهام باال م یکول روزمرگ
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بود که  یتنها کس م،یو هفت سال از زندگ ستیب ی. توقمیو رف کیبود. شر رضایالغرتر از خودم وارد شد. عل یکلیه
گرد و تو رفته ام،  یفاصله گرفت و چشما ی. هانا چند سانتمیرو با هم از سر گذرونده بود زهایچ یلیکنارم موند. خ

من و هانا رد و بدل کرد و هانا به عقب  نیب یاشاره ا طنتیبا ش شد. زیاومد، ر یتر م کیکه نزد رضایعل یبرا
 یسرفه مصلحت رضا،یرفت که عل یکرد. به سمت در م یا« خداحافظ»لب ریبرگشت. نگاه واژه وارش، کوتاه شد و ز

 کرد و جلوتر اومد.
 اِهم اِهم. انگار بد موقع مزاحم شدم. -

و نازکش رو جلو فرستاد  یگوشت یلبا رضایرفت. عل رونیاز در ب ،یقینگاهش کردم و هانا با لبخند عم طلبکارانه
مبل نشست.  یو رو دیرو از رون باال کش شیخی یبرگشتم و شلوار ل زیگرفتم. به سمت م دهیکه زد رو ناد یوسوت

تا نسب یقرار گرفت. چشما دمید یرون زده بود، تویازشون ب یبا لجباز مانیکه س یزرد ینشستم و آجرا یصندل یرو
 یحرف دیو نبا میدونست عصب یاش، نظاره گرم شد. خودش م وستهیکم پشت و پ یدرشت و روشنش از پشت ابروها

به  یکرد. همون طور زومش بودم. چرخش یدست و اون دست م نی. ادیشده اش کش ویبه صورت ش یبزنه. دست
 نکرد و حرف زد: تحملدستش داد.  یتو لیساعت است

 !؟ی. حاال چرا برام مچه کردنیترکون یالو م نیدونستم سر صبح دار یبابا. خب من چه م یا -
زدم  ییبدون گچ باال سرم افتاد. لبخند دندون نما دیقهقه ام به سمت باال، رونه شد و نگاهم به سقف سف ش،ییپررو از

 .دیچیفضا پ یکف زدنش تو یوصدا
 خانوم شدن کار دستت داد نه؟! سیبه روت بخنده. باالخره، شبا سرو ای. بخند که دننهی! همولیا -

 یکه گوشه محوطه م ییروشنش زل زدم. آره از همون شب ها شروع شد. همون شب ها ینشستم و به چشما صاف
 د،ی. خنده ام رو که ددمی. خنددیچیخاطراتم پ نیب ،یاون روزها لبخند یادآوریآورد. از شوق  یو دلم طاقت نم ستادیا

 درشت تر شد و لباش رو تکون داد: شدرشت یرو چنگ زد. چشما شیآب شرتیجمع کرد وسو یخودش رو مصلحت
 رفت. یشد وونهیبسم اهلل! د -
دونستم از من  ی. مدیکش یبودم که سرم از فکرش زوزه م یمرده ا یمزرعه پر از گل شدم و بدون اون، ماه هی

بسته اطرافم رو باز کرد. با انگشت شست و اشاره ام، دو طرف چشمم  یبودم. دروازه ها دهیند یکه عاشق یمن ده،یبع
لختش به  یبرد و موها یم نیرو به طرف سرشجلوش ضرب گرفت.  یلیمستط یچوب زیم یرو پوشوندم. با دست رو

زدم. صبحم رو با اون حادثه شروع کرده بودم  یخواست سر حالم کنه، قهقه ا یکه م شیرفت. از سرخوش یاطراف م
 به خودش برگشت و با تعجب نگاهم کرد. یگذشت. به آن یم رضایظهرم با عل و
 !اد؟ینم رایسم -
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خوش گذرون عاشق بشه،  یرضایکردم عل یکه باور نم نیشده. با ا یفقط من نبودم که دلم نخ کش نگاه کس انگار
 فتم:عوض کردن بحث، گ ینگاهم رنگ شک گرفت. فرق سرش رو خاروند و نگاهش روم موند. برا

 نشد؟! یخبر یصفر اروی نیاز ا یراست -
 رونیب یکه پوف کالفه ا دیکش یم شیریبلندش کرد. زبونش رو به لب ز یشونیکم پشتش رو قاب پ یها ابرو

 فرستادم.
 .میرو بهش فروخت شیگم؟ همون که طبقه ش یرو م یک یدون یحتما نم -

 .دیباز کرد و بعد با صدا خند یرو کم دهنش
 .میپاچه اش انداخت ی. بلکه تومیاومد. بهش نفروخت ادمیآها  -
. دیرس یفروخت، خوشحال بود. اصوال طبقات آخر سخت به فروش م یم یطبقات آخر رو به کس شهیکه هم نیا از

بخندم. حاال سرش تا  شیشوخ نی. نتونستم به امیاومده بود، محتاط تر شده بود شیکه اون حادثه برامون پ یاز روز
 نداشت. یبه هوا بودنش تموم سرکه  یو هفت ساله ا ستیکرد. پسر ب یم یبود و باز یشگو یکمر تو
بود برعکس کردم. باز هم همون شماره بود.  زیم یرو که رو یزنگ خورد. صفحه گوش میبهش بود و گوش نگاهم

 یداشتم. ضربان قلبم در حال سبقت بود و پام ب یموهام چرخ خورد. بعد از چهار سال، چه جواب نیب یدستم عصب
 توجهم رو جلب کرد. رضایعل یخورد. صدا یکنترل تکون م

 !؟یچرا جواب نداد -
 دمیدارم کش شیبه صورت ر یپنهان بود. دست نیبهت زده ام، در حال آشکار کردن ا افهیو ق دهیداشتم رنگم پر حتم
 کردم صدام نلرزه. یم یو سع

 اش رو ندارم. . حوصلهباستید -
و  دیکش یسرم زوزه م یزنگ تو یکردم. صدا یرو جمع و جور م هیقض نیا دیکم پشتش باال رفت و با یابروها

 قهیکردم چند دق یبود. سع دنیاندوه درونم، در حال سرکش هیعل یانیاعماق معده ام رو سد کرده بود. عص ،یدلهره ا
برداشتم. همون طور که  یرو از پشت صندل میمشک یجلوه کنه. از جام بلند شدم و پالتو یعیرو بگذرونم تا طب یا

نگه،  یا گهید زیکه چ نیا یداشت و برا یجیجا به جا شد. حس گ زیمن و م نیب رضاینگاه عل دم،یپوش یپالتوم رو م
باز شد و  یعبور کردم. در چوب رپامیخورده ز مانیس نینگفتم و از زم یزیبرداشتم. چ زیم یرو از رو چیو سو یگوش
راه پله در حال رفت و آمد بودن. در حال دست و پا زدن داخل مرداب وهم بودم.  ی. کارگرا تودمیاز در رس رونیبه ب

شدم.  رونیب یتکون دادم و از راه پله سمت چپم راه یسردرگمم. سر ژن،یهوا موندم و به دنبال جرعه اکس یانگار ب
و کارگرا در حال آجر بردن با  دمیکرد. به محوطه رس یم شتریرو ب میکارگرا، تنش ذهن یباالبر توام با صدا یصدا

 .دنیخند یفرقون، م
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که توش  یپالتوم رو به هم رسوندم و از چاله گِل یاحوالم بود. لبه ها ریگ بانیگر ،یو سوز بد دیبار ینم نم م بارون
 یرمز گوش ینباشم. الگو درسید یخواستم تو ی. مدمیرس یاصل یآب یدر حلب آب جمع شده بود، عبور کردم تا به

 یکاش یو نگاه از صفحه ها دیجوش یدلم م یتو نیرنالاز آد یهمون شماره مکث کردم. گلوله ا یو رو دمیرو کش
 یگوش ینه چندان دخترونه اش تو یگوشه حلب گرفتم. تماس با لرزش درستام برقرار شد و با خوردن چند بوق، صدا

 :دیچیپ
 مهندس! یپس باالخره، جواب داد -

 یشونیپ یرو ی. عرق سرددهیبه تن چسب راهنمیپ کردمیقورت دادم و حس م یادیز یدهنم رو با سر و صدا آب
م خواست یو نم دمیعرق کرده ام شده بود. کوتاه پرس یکوتاهم نشست. لفظ مهندس باعث مورمور شدن کف دستا

 در کار باشه. یلکنت
 !؟یخوا یم یچ -
زد و چشمام رو  یکه چهارسال کابوس آشکار و نهانم بود، برخورد کنم. قهقه کوتاه یبا کس نیتونستم بهتر از ا ینم

 با انزجار بستم.
من  نی. ببدیذهنم نچرخ یتو یدارم. جز تو کس اجیمهندس؛ اما به کمکت احت یاز ما ندار یدونم خاطره خوش یم -
 گه؟ید یایکنم. م یالفاظمم درست استفاده م یحت
قسر در برم. طبق معمول  ینگون بخت اهچالهیس نیتونستم از ا یزد و نم یبه روحم چنگ م یشیرفتم؟ تشو یم دیبا

 مکث، ادامه داد: یانداخت. بعد از کم هیحرف هاش سا یالل شده بودم و سکوت رو
 ! مهمه.ایدونم باهات بد کردم. فقط ب یم -

گشاد و خاطرات  ی. مردمک چشمام به اندازه سکه ادیکوب یم نهیگفت، قلبم محکم تر به سـ*ـ یکه م یجمله ا هر
 بمم بلند شد: یآورد. زمزه وار، صدا یتنم به ارمغان م یبرا یو آواها، رخوت

 باشه. -
 نید. قبول کردم و با اکه به دست زمستون در حال مچاله شدن بو یتماس رو قطع کردم و آذرماه ،یخداحافظ بدون

 یایدر رو گرفتم. سوار پرش یمشک رهیقفل ها باز شد و دستگ ر،یبود. با زدن دزدگ یحال، ذهنم از تمام افکار خال
روشن  یبا لرزش نیچرخوندم و ماش گاهشیرو داخل جا چییشدم. سو ستادهیکه سال هاست کنار هم و غمم ا یدیسف

 شدم. یپدال گاز رفت و به سمت خونه راه یپام رو ،یدست دنیشد. با کش
رو روبه روم قدعلم  بایباز شد، د یقهوه ا یفکر نکنم. در چوب شیساعت پ میکردم به ن یو سع دیقفل چرخ یتو دیکل

 :دمیزدم و باتعجب پرس یبا نمکش لبخند مهربون ی افهیکرد. به ق
 شده. یتو بگو چ امیسالم، چته؟! بذار ب -
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کنار  یبلند فردارش رو به سمت خودش کشوند . با ناله اسمم رو صدا زد. از ورود یه اش، موهاور شد هی یها شونه
 .دیرفت و به بازوم چسب

 ساختمون برم. هی دیبا میواسه پروژه کارآموز -
پررنگش  یعسل ینبود. به چشما یادامه حرفش کار سخت دنیدم در گذاشتم. فهم یفلز یدیجاکل یرو تو دهایکل

کار رو  نیخواست ا یم یزیکه چ یداد و مواقع یالغرش رو تاب کلی. هدیقرمزش رو کش شرتینگاه کردم و بند سو
 کرد. یم
 ؟یشه تو واسم حلش کن یکردن من نه. راستش برسام، م دایهمه دوستام ساختمون پ -

که حاظر به  یدونستم. آدم راحت طلب یآرودم. منظورش روم رونیو پالتوم رو از تن ب دمیبه صورتم کش یدست خسته،
 پرپشتم، انگشتم رو سمتش گرفتم. یابروها نیب ینبود. با اخم ساختگ یاومدن کارآموز

 خوره! یکاغذ که بدرد نم ،یریبگ ادی یبر یحضور دیجان شما خودت با بایاصال! د -
گوشش، به چشمم  یقرمزِ رنگ تو نیرو پشت گوشش پنهون کرد و حاال گوشواره نگ شیفر قهوه ا یموها یعصب

 برام رفت. یخورد. چشم غره ا یم
 .یکن یدونستم قبول نم یم -

 دمیبه گردن دردناکم کش ی. دستستهیخودش با یپا یگرفت رو یم ادی دیدادن سرم، اطراف رو نظاره کردم. با باتکون
و  اوردهیدونستم آخر سر طاقت ن ینبود. ماز مهراد  ی. از کنارم فاصله گرفت و همراهم وارد سالن ال مانند شد. خبر

به سمت  بایبهش زنگ هم نزدن. د یاز تصادفش حت دکه تا چند مدت بع ییدوستاش شد. همون دوستا زونیآو
 اطیشدم. از پنجره هال تماشاگر ح دهیکش یهوا به سمت پنجره دست چپ ورود یاتاقش که دم راه رو بود، رفت و ب

 یمیکشوند. نگاه از تخت قد یم یرو به طناز اطیح یجا یجا ش؛یارغوان یهابودم گل  یو بهشت گون کیکوچ
افکارم ملق  ی. تودیکوب یهوا م یکیبه تار یرحم یکه شالق ب یجاخوش کرده بود و بارون اطیکه کنج ح یکیکوچ

 از کنار گوشم بلند شد: بایدخترونه د یکه صدا دمیغلت یوار، م
 ؟یشد رهیخ یجور نیا یبه چ -

 مردونه ام شد. یبردم. دستاش قفل بازو میشلوار کتان مشک بی. دست به جدمیکش یقیعم نفس
 .یش ینم شییبایمتوجه ز ینر رشیقشنگه نه؟ تا ز -
 ریحر دیکه به مامان رفته بود. پرده قهوه وسف یگوشت ینیکردم. همون ب ینگاه م دشیرخ صورت شفاف و سف مین به

پنجه پا  یرو ،یزد و با ذوق بچه گانه ا شهیبار، به ش نی. دستاش رو ارهیکنارم جا بگ بایکنار زدم، تا د شتریهال رو ب
 شینارنج یکه موها یزیی. پایرو به اتمام زیی. چه پادیکش یم البه*ـان درخت ها صـیبه تن عـر ز،یی. خزان پاستادیا

 شد. یرفتن آماده م یبست و برا یرو مو م
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 دوم فصل
شده گذشته برگردم. سال هاست که عذاب اون روز، وجدانم  دهیتن یبه نقطه اول تارها کردم دوباره یفکر نم هرگز

نشسته. قدرت نگاه به صورتش  ن،یماش کی یتو ،یکرده. حاال درست کنارم، با فاصله ده سانت یرو غرق در گمراه
 یرو شتریرو ب شیمشک یکه بارون نمیب یگذره. از گوشه چشم م یکه کرده م یاز سالم یا قهیرو ندارم. چند دق

 یو من راه هیدو یاتفاق دنبالم م نیا هیآوردم. سا یسبز رنگش رو تاب نم یچشم ها دنیکشه. طاقت د یپاهاش م
کرد. تمام قدرتم رو جمع کردم و به سمتش  یدونستم که نگاهم م یبود. م ینوزده سالش م دیفرار ندارم. االن با یبرا

. نبضم دیلرزون چشمام، به چشم سالمش رس ین یر رفته بود و حاال درست نبافت بنفش رنگش، کنا البرگشتم. ش
خاصش به  یخورده اش، صدا نیچ یدر حال افت بود و از چشم چپ پروتز شده اش نگاه گرفتم. با لبخند لب ها

 :دیگوشم رس
ه به خاطر ک شیصورت مال چهارسال پ نی. ایدیانگار روح د دهیرنگت پر یجور هیدونم سختته مهندس.  یم -

 خوبه. تیاضی. آخه انگار فقط رگهید هیچ یدون ی. مدیقرض بابام دچارش شدمه. اس
رو داشتم  یکرد. حکم بندباز یم بمیدردناک و عذاب آور نص یاجهیسرگ ن،یاتاقک ماش یهوا ژنیکم بودن اکس حس
 ی. موهاچرخهیرقصان م زه،یشده از ن دهیپوش نیاز زم یپاش رو از دست داده و در دل آسمون با فاصله دور کیکه 

که گونه راستش هنوز سالم مونده بود.  خوب. چه دیرس یگونه چپش م یسوختگ یچرب شده اش، تا رو یتونیز
 دستام مشت و لبام از هم فاصله گرفت.

 و... یعمل جراح ت،یدم. شکا یانجام م ادیاز دستم برب یشه. هر کار ینجوریخواستم ا ینم -
انداخته بود،  هیسکوت دهشتناکش سا یجا یکه سکرات مرگ، جا یاشده نیباتالق نفر نیاز ا ییهادنبال ر به

 :دیچیصداش پ
 یرفتم، دختر یکه م یپیاون اک ی. توستمین نجایخودم ا ینچ. برا ه؟یگنده کار راحت یانداختن آدما ریگ یفکر کرد -

خوام  یافتاده. راستش پول م یخواد ازدواج کنه و به فکر جراح یکار رو باهاش کرد. حاال م نیبود که نامزد سابقش، ا
 ؟ید یبراش. م

 یکه حاال گرفتار گرگ زشت ییبایمچاله شده گرفتم. صورت ز یها یو نگاه از خط خط دیبه گونه چپش کش یدست
 ها شده بود. لبام رو تر کردم.

 ؟یخوا یچه قدر م -
 نصفه اش برگشت. یبه لبا لبخند

 گفتم. یداره. اگه داشتم نم یچند تا جراح. ونیلیصد م -
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افتاده بودم. کف دستام دسخوش قطرات  ریته مرداب، گ دیمروار هیکنم. درست مثل  دشیتونستم ناام یاما نم نداشتم؛
 قول دادم: ریعرق شده بود و ناگز

 باشه. -
 ذوق زده اش، خراش روح دردارم بود. یصدا

 ممنون مهندس! -
 یدرونم رو چنگ م ،یکردم و حس تهوع یبه غربت زده ها نگاهش م هیکرد. شب یمهندس صدام نم گهیکاش د یا

تر بشه. چشمام  یخواست مکالمه امون طوالن یبه سمتم روونه شد. دلم نم ،یرو باز کرد و سوز وحش نیزد. در ماش
که  ییالیال وارد در قرمز خونه وکردم. حا ازو چشم ب دیکش یسرم زوزه م یتو یزیبسته شد. چ نیرو بستم و در ماش

 ینم گهیبودم، شد. تمام حاصل و زحماتم، از دستم رفت. با دو انگشت چشمام رو فشردم و د دهیبا تمام پس اندازم خر
 گاز گذاشتم. یتوان پا رو نیمهلکه بمونم. به سمت ساختمون دور زدم و تا آخر نیا یتو نیا نیا شتریتونستم ب

 ریکز کرده در حال گرم کردن اندام نزارشون بودن. دزدگ ش،یکه کنار آت ییبودم و کارگرها دهیبه ساختمون رس حاال
 یتلق چیچاله در مقابل چاله مشکالتم ه نیعبور کردم. ا ،یبه صدا دراومد و با سرعت از چاله کنار در ورود نیماش

به نشانه سالم  یز موج رقصانش، سرو با گذر ا کردمیرو حس م شیآت نیسهمگ یهاشراره زیتند و ت یشد. بو یم
هوا،  یطاقت فرسا یگرفتم. سرما د،یکش یوار شعله م وانهیکه د یقرمز رنگ شیآت یتکون دادم. دستام رو باال

 دووند. یم رپوستمیز ،یدلچسب یگرما
م در دفتر؛ پله ام باال اومدم و د نیشدم. از آخر یگذشت تا با پراکنده شدن کارگرا، من هم به سمت دفتر راه یکم
به  یدست دنمی. با ددمید یآجر واریزده به د هیالغرش رو تک کلیکه خودش رو زودتر از من رسونده بود، ه رضایعل

 .دیکش شیقرمز مشک یکاپشن باد
 اد؟ینم هیچرا چند روز -

و کهنه دفتر  یبار، دستش رو به در چوب نیکردم. ا یورژنش عادت م نیکم کم به ا دیپر تارم باال رفت و با یابروها
 داد و شونه باال انداختم. کهیت
 من چه بدونم! -

 :دیکردم و پرس یفاصله گرفت. سرفه کوتاه واریاز د یزیگرفته ام رفت. با تعجب ر افهیبه ق یغره ا چشم
 ات گرفته است. افهیق نیهمچ -

شد.  یراه پله منعکس م یخال یفضا یشکستن آجر، تو یاز پشت سرم در حال رفت و آمد بودن و صدا کارگرها
خروج گرد و خاک رقصان هوا  یکوتاه برا یطبقه باال چشم چرخوندم. سرفه ا یچونه باال انداختم و به راه پله منته

زخم خورده ام رو  افهیداشت. ق ریتاث یدادم. کم شاراز عطسه در راه؛ نوک زبونم رو به کامم ف یریجلوگ یکردم و برا
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 رضایمفرح عل یتماممون بود و صدا مهیبان کپ و گفت ن هیکردم. سکوت سا یپنهون م زشیت یچه طور از چشم ها
 به پشتم اشاره داشت:

 به به، سالم خانوم ها. خانوم ثابت پاتون خوب شد؟ -
 دهیدرشتش کش یلبا یاراده، سمت رژلب قرمز رو یهانا جدا کرد. نگاهم ب یدستش رو از دور بازو رایو سم برگشتم

 خاص، جواب داد: تی. با همون جددیچادرش رو جلوتر کش رایشد و سم
 نشده بود که! یزیچ -

 یکرد و مدت ریپاش به پله ها گ شیبـرده بود. چند روز پ غمایرو به  رضایکه دل عل یهمون دختر سر سخت رایسم
 سرخورده، پلک زد. رضایبودمش. عل دهیساختمون ند نیهم یبرا
 .بله، حق باشماست من اشتباه کردم -
 دیچیپ یکه به تنم م ینگاه ریحواله ام کرد. نگاهم قفل حر یچشم غره ناب رضایکردم و عل یلب خنده کوتاه ریز

اراده محو  یآورد. لبخندم نقش گرفت و ب یکرد و دلم رو تا آسمون به پرواز در م یکه دلگرمم م یشد. همون نگاه
که  یتا لحظه ا دم،یکش یم ادیو هزاران بار فر ودمهام، در هم تنده ب ییتنها یانزوا یصورت ماهگونش بودم. تو

سبز رنگ هانا  یغرولند شده بود و نگاه از پالتو رلبیز رضایهام، همراهم شد. عل یدلتنگ یپستو یو البه ال دمشید
 به هانا زد: یسقلمه ا رایگرفتم. سم

 .میشد بر ریهانا د -
 یزمزمه کرد و هانا همون طور از دمغ یا« بااجازه» رای. سمدیرس انیون به پاتکون داد و مکالمه کوتاهم یسر هانا
رفتن که  یآورد. به سمت طبقه باال م یرو به ارمغان م یکه دلهره ناب ییعطرهلو ی. دوباره بودیخند یم رضایعل
 .دیبازوم رو کش ،یحص رضایعل
 فقط نگاه و لبخند؟ ؟یکلمه بگ هی یریم یم -

 دادم، به سمت در واحد هلش دادم. یطو رکه سرمست سر تکون م همون
 !یتو الل ش یا -

 قرار گرفت. دمید یتو شینسبتا بزرگ استخون ینیرخ و ب میاشاره اش رو باال آورد و حاال ن انگشت
 کنه؟ یبرات دلبر یاوال خدانکنه، دوما من الل شم ک -
 یکنارمون ظاهر شد. مدت ن،یزم یپاش رو دنیبا کش یناصر یسرش رو به طرف در دفتر برگردوند و آقا یلودگ با
 نیسرش رو سنگ دنمید اینبود.  یکرد کار سخت یکه خودش رو از من پنهون م نیبودمش. حدس ا دهیشد که ند یم
 رضایعل یکردم جلو یم یداد. سع یم دنینکش ازسرما زده اش قرمز بود و از حال و روزش خبر  یانداخت. دستا نییپا
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 یاومده. راه به سمت طبقات باال گرفت. برا دیخر شیپ یبرا یلب اطالع داد که مشتر ریباشم. همون طور ز یعاد
 زدم. وارد دفتر شدم و در رو بستم. یاشاره ا رضایکار، داخل دفتر شدم و به عل یسر هیبه  یدگیرس

اومدم و به طبقه چهارم  رونی. از دفتر بسر بزنم رضایبود تا به عل یخوب تیجمع و بستم. موقع زیم یها رو از رو طرح
که  رضایگرفته بود، گذر کرد و به عل یجا یکه وسط هال، به درست یگفته بود، رفتم. نگاهم از ستون یکه ناصر

که  یداد. دختر یسقف رو نشونش م قیو دق زیتم ی. گچ کاردیبود رس یمشغول خوش وبش با دختر جوون مشتر
رفت.  یبود که به فروش م یواحد نیآخر بایاز تاسف تکون دادم. تقر یکرد. سر یم یدلبر ش،یچتر ییطال یباموها

 یکه با باز بودنشون، هوا یدوجداره ا یسقف، برداشت و به سمت پنجره ها یزبردست رو یدست از کنده کار
 خورد. یواحد، چرخ م یخال یفضا یتو رضایعل یخنده ها یرفت. صدا شدن، یم رایرو پذ یزییپا

پناه پنجره برخورد کرد وو از درز و داالن  یب کیبه پالست یدیر نرفتم و به دفتر برگشتم. با باز شدن در، باد شدت جلو
شده بود. صاحبش لندن بود  رییواحد هم دستخوش تغ نیشد که ا یم یکرد. چند رو یورود م لیها، به سالن مستط

 م،یکه از کانکس راحت شده بود نیدغدغه. هم یب یپولدار ها استراحت در نظر داشت. از اون یجا رو فقط برا نیو ا
 :دمیرو شن رضایبم عل یبرام ارزش داشت. به محض جلوتر رفتنم، صدا

 م؟یناهاربر یرستوران برا هیباهم  هیخانوم ثابت، نظرتون چ -
. انگار دیچرخ د،یم ترچسبرو محک شیکه چادر مل رایو سم رضایعل نیرفتم. نگاهم ب رونیرفته رو برگشتم و از در ب راه

 جبهه گرفته، گفت: رایعادت نکرده بود. سم رضایهنوز به لحن عل
 جناب! نیمن و شما؟! حدتون رو بدون -

و خودش هم من رو  ختیر ینگاه من رو بهم م کیرسم قرار گرفت. با  دید یتو رایرفتم و تازه هانا کنار سم جلوتر
 کرد. سکوت جو زده رو شکوندم و لب زدم: یاحساساتم رو تر و خشک مگذاشت. انگار که  یکرد و سرجا م یجمع م

 بود؛ چون کارمون زود تموم شد دعوتتون کرد! یدسته جمع یفکر کنم منظور عل -
به خودش گرفته بود؛ اما  یمخالف افهیق رایدادم که سم یابروهام رو ماساژ م ونیکوتاه بهم انداختن و م یدو نگاه هر

لب  ریمسرور، ز رضایرفتن و عل یم نییبه رفتن شدن. جلوتر از پله ها به پا یهانا، راض زیآم طنتیباالخره، با نگاه ش
و هانا هم  رایجلو نشست و سم رضای. علمیرفت نمیو سمت ماش میودب دهیزد. حاال به با هم به محوطه رس یسوت م

. زمیرو بهم بر ژنیاکس تیالیس نیحضورش، تمام قوان یو از هوا نهی. بشنهیارم بشپشت. عادت داشتم کن یصندل
 سمتوسط، به  نهیکرد. استارت زدم و با نگاه به آ یبلند م یروزیاندوه درونم، پرچم پ هیبود که عل یانیعشقش عص

 .میشد یراه م،یرفت یم رضایکه اکثرا با عل یرستوران
لحظات ناب و کوتاه. از هم  نیو من غرق در ا میبود میسفارش داد رضایعل شنهادیکه به پ یا دهیخوردن کوب درحال

 ،یرچشمیخورد و ز یخواست تمام لحظات رو هم قدمش باشم. با وجد غذا م یشدم و دلم م یخسته نم شیجوار
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رستوران، به  دیکنار بشقاب سف می. زنگ گوشادمگذاشت، د یقاشق به دهن م نهیکه با طمأن ییراینگاه از هانا به سم
که قصد  یکرد، جواب ندادم. دوباره حس کالفگ یم ییصفحه خودنما یهمون شماره که رو دنیصدا در اومد. با د

 دمییجو یرو استرس وار م نمیریفائده بود. لب ز یرو داشت. هنوز پول جور نکرده بودم و جواب دادنم ب ختنمیبهم ر
 سمت دستم، گفت: ی. با نگاهدیکش رونیرو از دهنش ب الچنگ رضایو عل

 .نیاز خودتون بگ کمیحتما خواهرش بوده. خب خانوم ها  -
قاشقش رو  رایلختش رو کنار زد و سم یقرار گرفت. موها دمید یاش تو دهیبهش انداختم و صورت کش ینگاه مین

 رفت، غرولند شد. یم یبشقاب ول داد. پوست سبزه اش همون طور که به سمت سرخ یتو
 م؟یکه از خودمون بگ قایدق یچ یعنی -

زوتر از من شروع به  رضایجام جابه جا شدم. عل یشد و تو یم دهید شیلیمستط نکیاز پشت ع شیوحش یچشما
 کرد: ییخاطره گو

 یعمو شیپ می. رفتمیداشت یماهم مثل شما کارآموز ش،یشش سال پ ادیم ادمی. یگفت ،یگپ ،یمنظورم خاطره ا -
 برسام؟ ادتهیبرسام 

انداخت و  رایبه سم ینگاه میدستش رو کنار بشقابش گذاشت. هانا ن یتو یو دستمال کاغذ دیخند یهم نخود بعد
. دمیبه گردنم کش یبود، سرش رو سمت من برگردوند. طبق عادت دست کشیکوچ یلبا یکه هنوز رو یبا لبخند

چونه جمع  ریفراموش کنم. هانا دستش رو ز داد رییرو تغ میشد اون روز که زندگ یبود. مگه م میانگار متوجه کالفگ
اومد. به  یروشن همراه ابروهاش م ارهیبود که به س یپر راز یو جورش گذاشت و هر تار از موهاش، منظومه شمس

 شد. قیتزر جانیصورت گردش، ه
 دوست دارم بدونم. یلیمگه چه طور بود؟! خ -

که به  یدرحال رضایبود. عل زیم دیسف یزیو نگاهم هنوز به روم دیچیپ یرستوران م یفضا یتو یتیال کیموز یصدا
 کرد، دستاش رو باال برد. یم یسرعت دهنش رو از غذا خال

اول انقد  یسالمون بود. روزا کیو  ستیمن بگم. خانوم ها جونم براتون بگه اون روزا ماهم مثل شما ب نیاجازه بد -
 دستمون به کل خسته شده بود. بگم برسام؟ از چارهیبرسام ب یکه عمو میدرآورد یباز جیگ

 یخواد ببندتش. نگاه کج ینم رضایکردم پرونده اون سال ها بسته شده؛ اما انگار عل یول کن بود. فکر م رضایعل مگه
 ادامه داد: جانیبه حرفم، با ه تیاهم یبهش انداختم و معلوم بود که قصد اتمام نداره. ب

 قیرشته شد. منم که رف نیرسام چون تو کار ساخت و ساز بود برسام مشتاق اب یآقا از اول بگم که کال عمو -
برسام، سامان  ی. بعد اون روز پسرعموارنیقرار بود مثل امروز آجر ب ادمه،یتنهاش نذاشتم. اون روز رو خوب  قشیشف

اومد و رفت. آجرا رو آوردن. چک  شیبراش پ یکار دیسعبشه. اون روز عمو  دیهم باما بود. که باباش همون عمو سع
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 یخوشحال م ادیعمو ب یوقت میکن یدادم خودمون بار رو خال شنهادیشه. منم پ یشد تا آجرا خال یداده م لیتحو دیبا
و سامان امضا کرد.  میبود، امضاشم که سامان بلد بود. خالصه، دست چک رو برداشت زیم یشه. دست چک که رو

 ...نهیبد نب روزچشمتون 
. نگاهم سمت برق چشماش دمیو من لرز دی. خنددیبه من انداخت و هانا خند یا دهینگاه ترس مین د،یکه رس نجایا به

 ،یبیکه حواسم به طرزعج ی. اونقدربدیشده بود. چه قدر بد زورش به من چر یبستر ششیقلبم پ عیرفت. چه قدر سر
 بلند شد: رضایبم عل یاز گذشته پرت شد. صدا

شد! چشمتون روز  ونیلی. حواسمونم نبود که صد ممیصفر اضافه گذاشت هیاز هل،  ونیلیده م یبه جا گهید یچیه -
و برسام غر زد. خب من  چارهیکرد. سر سامان ب دادیسرمون داد و ب یکه برگشت و متوجه شد. کل دیعمو سع نه،یبد نب
که پوال رو پس داد.  میبود. شانس آورد دهیشک رونیرو ب ونیلیشدم. مرده راننده صد م یم یبود پسر مردم تلق یهرچ

 ارزه. از همه بدترش سر برسام اومد. ینرفت که ثواب کردن به کباب شدنش نم ادمونی میماهم تا عمر داشت
هوا تکون داد. البته  یتو یپر تارم رو بهم گره زدم. دست یبود، ابروها دایکامال ازش پ یکه تند یزیبا نگاه ت عیسر

 بود. یبراش مهم م دیکه نبا
 گـ ـناه جلوه داده شدم. یشد. منم که کامال ب دهیشد، سامان بخش هیبرو بابا. برسام تنب -
 :دیمغموم هانا به گوشم رس یصدا رضا،یپشت سرعل ییبه ستون طرح دار و طال رهیگفت! خ یکاش نم یا

 شه؟! ینکرد، مگه م یکار یکس یعنیچرا آخه؟! واقعا  -
مشغول خوردن بودن، نگاه  ییکه به تنها یدادم به مرد و زن حیزد و ترج یچشم م یتو ز،یآو یالوستره دیسف نور

 خورد و جوابش رو داد: یلقمه ا رضایکنم. عل
 یشد. مجبورش کرد تو یعصب یلیخ دیکه فهم یبدقلقه. روز کمی یبه قول گفتن ه،یریبرسام کال آدم سختگ یبابا -

هم نداد. هرچه  یبیپول توج یکار کنه؛ تا خسارت وارد نشده پرداخت بشه. بهش حت یسالگ کیو  ستیهمون سن ب
 که نرفت. فتبرسام، عمو بابک به گوشش نر یکرد، بابا یونیپادرم دیقدرعمو سع

مغموم  رضایعل یداشت، برام سخت بود. هانا که متاثر از حرف ها فیتعر یبرا یتیداستان چه جذاب نیکه ا نیا درک
 کرد، پرسشگر شد: ینگاهم م

 یآسون نیبه ا یجبران داره. مخصوصا وقت یزیاشتباه کنه و هرچ دیتونه؟! باالخره، بچه ست و با یآخه چه طور م -
 تموم شده بود.

 اظهار نظر کرد: رضایحالتم فرو بردم که عل یب یموها یتو یدست یتونست. عصب یمن م پدر
 یجور نی. اعتقاد داره بچه استیاصال درست ن نیگذره و ا یم عمو بابک زود از بچه هاش به خاطر اعتقاداتش -

 !بانیکنه، اونم بدون پشت یم دایخودش رو پ
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 نیکه بعد از چند بار زم ییروز ها یافکار گره خورده ام بود. تداع یدشتم، باز ریو شفاف برنج ز دیسف یها دونه
اون روزها هم  یادآوری یبردم. حت یبه کجا پناه م دیبا وار،یپر از د یایدر نیا یخوردن، از جا بلند شده بودم. تو

که اعتماد به نفسم  یکرد. حس یسرکش، به درونم رسوخ م و یپنهان ،یچارگیبود. حس ب میال یشده با عذاب نیعج
 کرد، گفت: یتفاوت گوش م یکه با ب رایرو به سم رضایانداخت. عل یم نییگرفت و سرم رو پا یرو م

 بود نه مگه خانوم ثابت؟ یاما داستان جالب -
 جواب داد: شیجد شهیروشنش زل زد و بالحن هم یچشما یتو رایسم
رفاقت  یتو ی. مخصوصا وقتستیجالب ن چمیه رهیدا یاشتباه گذشتشون رو ختنیو ر گرانیاصال! مسخره کردن د -

 رو تنها رها کنه. گرشید قیجا بزنه، رف یقیبشه و رف ینامرد
دستش  یتو یداد. دروغ چرا، خوشحال شدم. خونسرد با دستمال کاغذ هیتک یچوب یبه صندل پکر یا افهیبا ق رضایعل
 لب زد: یکرد و زمزمه ا یم یباز
 .رهیبه اشتباهاتش بخنده و از اونا درس بگ دیآدم با -
 حاال آروم تر شده بود. راینثارش کرد و سم یلبخند زورک رضایعل
 یزیکردن االن چ ییآقا یلیمهندسم خ ی! آقانیریرو مسخره بگ تونیمیدوست صم یکه زندگ نیبله؛ اما نه ا -

 کردم. ینگفتن؛ چون من بودم تحمل نم
 که فقط من بشنوم، گفت: یبهم انداخت و طور ینگاه یچشم ریز
 بگم چشم، حق با شماست. دیکنم همش با یزندگ نیاگه بخوام باا -

رد شد و آب  یکه با سرعت وفخرفروش یبلند یشاس نی. ماشبود ابونیکنارمون، به خ یا شهیازپنجره بلند ش نگاهم
حرف  نی. بااختیکرد، ر یرو عبورم ادهیپ یکه داشت تو یزن یناالنش، رو یها کیالست ریاز ز ابون،یجمع شده خ

 گرفت و کوتاه جواب دادم: تیجد ینگاهم چاشن رضا،یعل
 .یداد یشماره شناسنامه ام رو هم م -
 ،ینگاه ینیسر و ته بود. سنگ یبحث ب نیانداز ا هیکه سا یچه خوب که صامت شد. غذا رو به اتمام و سکوت و

تونست من رو از نو بسازه. انگار که به  یکرد. لبخندم جون گرفت و چه خوب که م یم یبه روم نورافشان یلبخند
آورد. نت  یو واژه ها رو به رقـ*ـص در م تخنوا یعاشقانه م یولونیعشق، مثل و نیبسته. ا یروح دلم، نقش ابد

 .میو عزم رفتن کرد میحال بودن. باالخره، از جا بلند شد نیا یکه آوا ییها
برد از  یکرد و دل م یم یدادن. با بند پالتوش باز لمونیتحو ییو تشکر بلند باال میرستوران خارج شد یدر چوب از

قدم زدن، قابل درک نبود. سوار  یشدن. اصرار هاشون برا یجاده راه یو به انتها میدل. حاال از هم جدا شد یمن ب
 یهمون طور مسکوت، کنارم جا گرفت. بعد از استارت، راهنما زدم و از پارک در اومدم. کم رضایو عل میشد نیماش
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که با  ،یدیسف دینثار پرا یفحش رلب،یز یدونشت. عصب یرو بهتر از من م نیداشتم و خحودش هم ا یحالت تهاجم
باز کردن بحث دست  یکه برا رضایبود. قبل از عل دیفحش دادن هم از من بع یاز کنارم رد شد کردم. حت یاطیاحت یب

 قدم شدم: شیکرد، خودم پ یدست م
االنم  ،یکرد فیبود و نبود رو تعر یبرام، هرچ یاون دهنت نگه دارد، خب! آبرو نذاشت یتو یبگ یخوا یم یهرچ -
 شده؟ یچ مگه یبگ یخوا یم
رگبار شد. اما انگار وخامت اوضاع رو درک نکرده بود  نیا یقربان رضا،یو قول ناقولم خشم آلود بودم و عل یپول یب از

 .دیکش نشیکه دستش رو به شلوار ج
 کردم خب. یم فیگفتم حاال توام؟ داشتم خاطره تعر یمگه چ -

لحنم دست خودم  یدستم، وارد کردم. تند ریدفاع ز یبه فرمون ب یدرست از آب دراومده بود و فشار عصب حدسم
 نبود.

 سرم مهندس اون ساختمونم. ریبود، خ میچه خاطره ا -
تنش خاروند و  یبافت مشک یبست. بازوش رو از رو یشد و کمربندش رو م رهیتفاوت، به جلو خ یو ب میمال
 دست، جا به جا کرد. یرو تو شرتشیسو
 که هانا خوشش اومد. یدید -

 شدم؟! یم ریدلگ قمیرف نیتر قیزد و من از رف یمن رو به اسم صدا م یاهان
 .نیشد یمیهانا؟! چه زود باهم صم -
 نیبه کنترل ا یدونستم. سع یلحنم شک کرده رو هم م نیاالن هم به ا ی. حتییپروا یو ب یدونستم آدم راحت یم

 شونه ام زد. یگرفت. دستش رو رو یم یشیکه از فرمان مغزم پ یتیسر داشتم. حساس رهیحس خ
 !؟یچته تو، چرا ترش کرد -

 چپ روندم. نیزدم و با زدن راهنما، به ال یممتد بوق
 اصال دوروبرت چه خبره. یفهم یشه. نم ینم تیحال یچیه گهید یوفتیگرم که م -

ز حد گذرونده بودم. حاال رو ا یحوصلگ ینبود؛ اما من ب یسکوت به موقع اش ممنونش بودم. اهل ناراحت یهم برا باز
 رلبیفروخت. ز یجا هم فخر م نینگه داشتم و خونه دوبلکس و پر زرق و برقشون، از ا یرنگ یدر قهوه ا یجلو

شده بودم و  یخورد. دچار رخوت دلچسب یرقم م یا گهیکاش روزگار جوره د یکه شد. ا ادهیکرد و پ «یخداحافظ»
 رو ادامه دادم. ریزد و مس یکمک م ادیفر کایالست غیپام فشرده شد. ج ریبا اکراه، پدال گاز ز

نشسته بود. درست سمت راست در  ونیتلوز یمبل کرم رنگ روبه رو یرو شهیهال رو باز کردم و بابا، مثل هم در
 برق ش،یجوگندم ی. موهادیرس میخال یاز دهنم خارج شد و نگاه منجمدش، به چشما یا «سالم»رلبی. زیورود



 

 

18 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 نیکرد. من اول یکه با تنفر و انزجار نگاهم م نینگاهش رو دوست نداشتم. ا ریزد و نگاهش رو درغم کرد. تحق یم
که  ییروز ها ی. تداعرضایعل یزده اش، مخمر حالم بود. درست مثل حرف ها خی یقهوه ا یپسرش بودم و چشما

پسراش!  یعظمت برا نیاز ا غیاما در ؛یبتعجب عظمت مح ،یعجب کلمه ا« بابا». دیگز یدرونم سکنا م یکس یب
محفل  نیا یبرا یشن و چاره ا ی. باز هم دستام مشت مامیعقده هام، باز هم کنار م مرم و با تما یبه سمت اتاقم م

 .ستین کیتار
 سوم فصل

 یبسته شد. حتما مهراد بود. آروم تکه ا یدر با شتاب یو صدا میآشپزخونه بود یچوب زیشام خوردن، دور م مشغول
نسبتا  کلیگرفتن بود. ه زیبودم که کماکان در حال خ یو حواسم به ساعت بود. منتظر انفجار پدر دمیجو ینون رو م

 زیبحث همراه بود. بابا که راس م کیکه با شروع  یکرد و سالم ییچهارچوب آشپزخونه خودنما یدرشت مهراد، ال
 ریکه مهراد رو غافلگ ییدستش اشاره زد. و هجوم پرسش ها یتو لیسر بلند کردن، به ساعت استنشسته بود، بدون 

 کرد.
 موقع شب؟ مگه نگفتم قبل ده همه خونه باشن؟! نیتا ا یکجا بود -

قلمرو در برم؛ اما مادرم، مادرم  نیخواستم از ا یکه در حال گسترش بود. بارها م یاستبداد یحکومت نظام دوباره
به من  ینگاه زش،یو ت دهیکش یحوصله با چشما یو ب دیکش شیتوس یبه کاپشن باد یذاشت. مهراد دست ینم

 .دیکش زیرو از پشت م شیاکره صندل با. مامان دمیبار، خودم رو کنار کش نیبود و ا رشیانداخت. منتظر مج
 بابک توروخدا باز شروع نکن! -

 یشدستیبه پ رهیصامت، خ بایبه سمتش برگشت و سکوت باعث شده بود گوشه لبم رو به خون آغشته کنم .د بابا
گذاشت و لحن مستبدش به  زیم ی. بابا دستش رو روشناسمیآه رو م نی. من جنس ادیکش یآه زیم یرو یگلدار آب

 :دیمامان رس
 ؟ی! خب مهراد پسرم کجا بودنیریتو دخالت نکن ش -

و از خواب خوش، برپا.  میشد یم لیشدن سور اسراف دهیمنتظر دم دیبا یعنیزد؛  یطور آروم حرف م نیبابا ا یوقت
که من از مهراد بدترم، طومار ذهنش بود. مهراد چشماش  نیبود. اعتقاد ا دهیکه مهراد، وجه من رو خراش ییها یعالف
 فرستادن بازدمش جواب داد: رونیهم فشرد و با ب یرو رو

 بودم بابا. رونیوف، با دوستام با -
 از آب رو خورد و خطاب به مامان ادامه داد: ی. قلپختیر وانیل یتو ز،یم یرو یا شهیاز پارچ ش یآب بابا
 ؟یکرد تیترب ییچه بچه ها ن،یریش ینیب یم -
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 یکوتاهش رو عصب ییطال یجا غافله جنگه. مامان موها نی. انگار امیمامان بود یجالب که من و مهراد بچه ها چه
 لب زمزمه کرد: ریز یا« استغفراهلل»کنار زد و

 چته تو بابک؟ همش دعوا، همش دعوا! -
 ادامه داد: ،یآب وانیبابا غرورلند با خوردن دوباره ل و
 برسام. نیاز ا نمیاز اون مهراد، ا نیا -

باشم. سر بلند کردم و  نیزم یدم روآ نیتر الیخ یو ب رمیشبانه بگ مریآلزا کیخواست  ینبود. دلم م یدور انتظار
توام با اخم بود. ابهت نگاهش  یقاب دش،یو سف اهیس یبهمن زده اش زل زدم. ابروها یقهوه ا یچشما یدرست تو

 به نعره زد. هیشب یزیداشت. دست اشاره اش رو جلوم تکون داد و چ دیتهد یهنوز هم رنگ و بو
 !رهیگ یاز تو الگو م ،یتو برادر بزرگ ترش -

 آروم باشم و با حوصله جوابش رو دادم: شهیکردم مثل هم یسع
 بره کار خالف کنه خوبه؟ ن،یکارش دار یخب پدر من چ -

جمع دخترونه و پسرونه قابل انجامه رو انجام داده؛ اما برادرم بود ونخواستم  یکه تو یتر از روز، هر کار خالف روشن
 شیبود که پدرم فرمانده یجا پادگان نی. اچهیاز خانواده به تنش بپ یرو دو ییتنها باشه. نخواستم مثل من تار تنها

 و با تَشر جوابم رو داد: دیرو کش شیو آب دیسف راهنیپ قهیرو بر عهده داشت. 
 پسر نکرده؟ نیبوده که ا یخالف ،یزن یتازه حرفم م -

 قرار گرفت. خجالینسبتا تپلش کنار  کلیبار از جاش بلند شد و ه نیا مامان
 ؟یبگ نارمیشه ا یروت م ،ی! تو که تو مسافرتید یم ریبچه ها گ نیبابک همش به ا گهیبسه د -

 لیگرفت. بابا به سمت مامان متما یم یشیبود. از اون ها که آوازه شهرتش از بچه هاش پ مایپدرم خلبان هواپ ،یراست
 شد وحق به جانب گفت:

 بچه ها داره؟ نیبه ا یکار من چه ربط -
تونست داشته باشه. مامان با  یم یرو با من قدم نزد، چه پدر میمه گرفته زندگ یکه جاده ها یگفت. پدر یم راست

 جوابش رو داد: ز،یم یرو یا شهیبشقاب ش یمچاله شده دستش تو یپرت کردن دستمال کاغذ
 هشون!ب ید یم ریهمش گ ی. االنم که خونه ایباهاشون وقت نگذروند یحت ،یوقت کنارشون نبود چیه -
االنشون شد.  یکه حاصلش زندگ ییو عاشقانه ها دیرس یفرودگاه، به دختر دانشجو یگره نگاه بابا تو شیسال پ یس

بابا شکست و از جاش بلند شد.  یبود. خوبه که حداقل گره ابروها یکه حاال استاد رازیدانشگاه ش اتیادب یدانشجو
 یشد. حاال نفس محبوسم، رنگ آزاد یدر راه سمتو به  دیرو از پشت کش راهنشیرفت! پ یکاش به اتاقش م یا
تفاوت به سمت اتاقش برگشت. مامان، سرش  یکه ب یو مهراد دییجو یکوتلت رو م یبا اشتها، تکه ها بای. ددید یم
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 یتوپرش رو هنوز هم متعد م یکه دستا یدار نی. حلقه نگدیکش یآه م ،ینقطه ا رهیدستش گرفته بود و خ یرو تو
 کرد.

اومد. نگاهم  رونیب یکیتار یزنم و اتاق از انزوا یبرق رو م دیرم. کل یشم و متقابل به سمت اتاقم م یجا بلند م از
که سمت چپ اتاقم جا خوش کرده بود، رفتم.  یا زمطالعهیشد و به سمت م دهیاتاق کش یو مشک یبه سِت قهوه ا

خالص  یبرگ یباغ ب نیخواست از ا یشدم. دلم م ریو کرخت، روش جاگ دمیکش رونیب زیرو از پشت م یچوب یصندل
 یبازشون کردم. رو زیم یشک خونه امون بود. ناچار، سمت پروژه ها دست بردم و رو یکه ب یشدم. همون باغ یم

 یفلز یاز جامداد ی. مدادیشگیهم یو خسته از بحث ها نیتمرکز گرفتم. سرم نبض دار و سنگ ،یکاره ا مهیپروژهِ ن
 رو برطرف کردم. راداتشینقشه ا یبرداشتم. آروم رو زمیم یرو یسه بعد

زدم  یم یچرخ دیرفتم. با رونیخورن آب، از اتاق ب یرو داشتم. خسته و برا یانوسیقالب گرفته ته اق یماه حکم
 ،یشدم. با چند تقه ا دهیقهقه بلند مهراد، به سمت اتاقش که بعد از اتاقم بود، کش یصدا دنیگرفتم. با شن یم دهیوا

 گر شدم: خیرو قطع کرد. خودخواه مغرور! رو بهش توب دئوکالیوحوصله رو برگردوند و  یب دنم،یدر رو باز کردم. با د
 !؟یکرد یکار م یاومد چ یمن بابا م یمهراد جا -

ورت که مثل خودم پرتار بود رو باال فرستاد. من هنوز زوم ص ییولو شد. ابروها وتریکامپ یصندل یرو به روم، رو درست
 اش بودم. دهیکش
 .ی! حوصله بابا رو که اصال ندارم. باز تو قابل تحمل تریدوست دار یول کن برسام جون هرک -

 بمش ادامه دار، بلند شد: یداشتم. صدا یدوشم نگه م یخونواده رو رو نیا یها هیبود. من پا نیهم شهیهم
 بود؟ یپسر دار شدنت چ ،یبهش بگه انقد دختر دوست داشت ستین یکی -
کرد  یشمع وجودم رو آب م ش،یالیخیبه سمتم چرخوند. ب وتررویکامپ زیم یزدم و صندل هیدر تک دیچهارچوب سف به
 پر موج، خودش جنگ و خطر بود. آروم تر ادامه دادم: یایدر نیو ا
 کارات بردار. نیدست از ا ایگم ب یمهراد جان برادرانه م -

کرد.  یکه وسط اتاق، اعالم حضور م یرنگ یمشک یشد. جوراب ها دهیو شلوغش کش ختهیبه اتاق بهم ر نگاهم
 گرفتم و حاال پرخاشگر ادامه داد: وار،ینامرتب گوشه د یچشم از روتخت ،یکفر

 ؟یکار دار یبرسام تو به من چ -
و  زبونش بود ریهاش، ز دنی. مزه جور کشختهیبه خاطرش بهم ر میاوضاع زندگ دید یکه م یرحم بود برادر یب چه

 یم یخونه زندگ نیا یو هفت سالم بود؛ اما هنوز تو ستیواژگون رو نداشتم. ب یزندگ نیحق داشت. من استحاق ا
 پهنم رو تر کردم. یخواستم. لبا یکردم. من هم آرامش م

 .یکن یسرزنش شدم. آخرش هم من به بابا قول دادم که کار خالف نم یالک یامروز به خاطر تو کل -
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که حاصل  یجواب ییاش شد. متعجب از پررو دهیو اخم نثار صورت کش دیکش شیانگشت شست، گوشه لب گوشت با
 کرد:

 کنم؟! یمگه م -
 بهم دست داد و نگاهم که رنگ تمسخر گرفت. شیفکر یاز ب ییخال حس

 یبود رونیر ببا کدوم دخت ؟یاومد ری. امشب چرا دیرونیدخترت ب یدونم تو با دوستا یندونه من که م یهرک -
 هان؟
رو برداشت. همون طور که باهاش  شیگرفت و گوش یزد. نفس زیبه م یجبهه گرفته، با سر انگشتاش ضربه ا یعصب
 رفت، جواب داد: یور م

دونم تو چرا انقد کاسه  ی. توام انقد امل نباش برادر من! من نمستیخالف ن نایچرت نگو من با دوستامم. بعدم ا -
 ؟یداغ تر از آش

 یها یاعماق خستگ یکه تو یرو طوفان مشکالت به باد برد. من میکاهگل یکه زندگ یگفت امل؟! من یمن م به
 شد ودستم رو تو هوا چرخوندم. یبود. همون طورکه از جاش بلند م یخونه م نیحواسم به ا دیبا م،یمفرط و تکرار

 ر!اصال؟ از فردام برو دنبال کا یفهم یدادما، م حیاآلن واست توض -
 ،یزیدرشت شده و خنده تمسخرآم ی. با چشمادیرو باال کش شیآب یبهم انداخت وشلوار راحت یحوصله نگاه یب

 پوزخند زد:
 یذار یخونه خوبه؟ حاال م امیرو به من ربط بده. باشه بابا، شبا زودتر م یبگذرم؟ توام که همه چ میتو از زندگ نیع -

 به کارم برسم؟
 از تاسف تکون دادم. یتخت گرفتم و سر یشده روچروک  یها راهنیاز پ نگاه

 .دنهیکوب خیحرف زدن با تو مثل تو سنگ م -
 :دمیبستم که صداش رو شن یجا گرفت. در رو م یصندل یدوباره رو ش،یپاتخت یمد رو یبرداشتن مجله  با
 در سنگ فرو! یآهن خینرود م -
بودم و  دهیگفت. حاال به هال رس یساکت کردنم م یگرفتم. فقط برا دیرو ناد شیالک یرو پشتم بستم و باشه ها در

کردم.  یبه حال مِهراد م یفکر دیمبل تک نفره کنارش، جاگرفتم. با یمبل، در حال مطالعه کتاب بود. رو یمامان رو
 گفتم: ،یشگیاز بحث هم گارمبل رو برداشتم. ف یا رهیپا رو پا انداختم و کوسن دا

به حرفم گوش  ام،ی. االن از اتاقش مادیها! اگه بفهمه دوباره همون شبم خونه نم رهیاد نفهمه بابا ممامان لطفا مهر -
 ده! ینم
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حرف ها بود، که بخواد به  نیرو از صورتش برداشت و وسط کتاب گذاشت. مهراد کله شق تر از ا شیلیمستط نکیع
برد. گرچه تخس  یاز مامان حساب م کمی دیشد. شا یتوام با نگران یخوش فرمش، قاب یحرف من گوش کنه. ابرو

 یتو یبا دفتر سالنامه ا بایدر، سر بلند کردم. د یکه با صدا دمیکش یبلند شده ام م شیبه ته ر یتر از حرفا بود. دست
 .ستادیدستش، روبه روم ا

 سخته! ،یکن یرو برام حل م نیبرسام ا -
لباس  یفرش، ال به ال یاز مسئله ها زد. موها یکی یدستش، رو یتو کیرو سمتش دراز کردم و با خودکار ب دستم
تکون  یشد. سر یکه تازه کار بود، سخت محسوب م یکس ی. به مسئله نگاه انداختم. برادیرقص یم دش،یسف یپشم
 دادم.

 حل کنم؟ حیبا توض ایبدم  حیکه آسونه، واست حل کنم بعد توض نیآها خب ا -
 رو باال انداخت وکنارم نشست. زشیت چونه

 .رمیبگ ادی م،ینه با هم حل کن -
 خاروندن کف دست راستم، گفتم: با
 .میشروع کن نجایباشه پس از ا -
روشنش،  یگرفته، دفتر رو دستش داشتم. چشما یآوردم. کرخت و با گردن رونیگذشت که سر از دفتر ب یم یساعت مین

کوتاهم رو خاروندم و با برداشتن دفتر، به سمت اتاقش رفت. تن خسته ام  یشونی. پدمیکش یا ازهیخمـار شده و خم
جنگ سخت برگشته رو  کیکه بعد از  یبود. حکم آدم نیتمر نیاتاق کردم؛ تا بخوابم. تمام گردنم درد دار ا یرو راه

 کردم. یفکر نم یزیو جز خواب، به چ دمیتخت دراز کش یرو ،یکیتار یداشتم. تو
رو حصار  میست کردم و همون طور که کمربند مشک میقهوه ا یبا پالتو یمرادنه کرم رنگ راهنیپ ،یکش و قوس با

رو به  کشیکوچ یساک مسافرت ش،یاومدم. بابا در حال برداشتن کاله خلبان رونیکردم، از اتاق ب یم میشلوار توس
شد. از همون نگاه  بمیسال ها، نص نیحسش، مثل تموم ا یو ب یو نگاه خال دیرو نرم بوس باید یشونیدست داشت. پ

 زد. به اجبار لب زدم: یها که ته دلم رو چنگ م
 تا فرودگاه برسونمتون؟ -
برداشت. با همون نگاه  یناهار خور یصندل یرو از رو شیشمیفاخر ابر یعبور کرد و پالتو ییکنار کنسول طال از

 زده، رو ازم گرفت. لیقند
 مادر و خواهرت باش!رم. مواظب  ینه خودم با آژانس م -
محبت، غبطه  یکه به رنگ و بو ییداده. غوغا اهیرنگ س میبه شناسنامه زندگ ،یپدر یو هفت سال بود مُهر ب ستیب
که سال هاست برام  یاطیراه گرفتم. از ح اطیاز کنارم نشدم و به سمت ح بایپرت، متوجه عبور د یخورد. با حواس یم
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جز ادامه نداشتم.  یشدم و چاره ا نیگرفته، سوار ماش یبا حال ،یدم. سر صبحفقط حکم گذرگاه رو داشته، عبور کر
 کرد. به سمت ساختمون روندم و دستم محکم دور فرمون سفت شد. یم یکه هر روز، حساب رس یتکرار شهیکل
رو از  دنیبار یزیرفتم و بارون ر یم یبه سمت ورود ر،یپارک کردم. با زدن دزدگ ابونیمخالف خ ،یشگیهم یجا

و تندش، کنارم حس  زیبا عطر ت رضایگوش خراش باالبر، جمع شده و حضور عل یسر گرفته بود. چهره ام از صدا
و حاال به  دی. بازوم رو به سمت خودش کشبودلختش رو به سمت باال، به استقرار درآورده  یکرده و موها ویشد. ش

 .میوبود دهیراه پله ها رس
 ن رزرو کردم.بگما، من رستورا ومدن؟ین -

 کم پشتش عقده دار شد. یشروع شده بود. شونه باال انداختم و ابروها شیشگیهم سؤال
 برسام نامرد! -

خورد  چیفضا پ یتو یگپ و گفت دخترونه ا یپشت در دفتر موند. صدا دن،یانتظار کش یو راغب برا دیرو کش دستم
 یانداز. چشما نیطن شیمشک نیپوت یجاش جابه جا شد و صدا یکمرنگش افتاد. با نگاهم تو یآب تییو نگاهم به سو

که  یچادر رایکردن و سم ینرم. سالم ریحر نیا برد یم غمایبود و دل به  شیگردِ مشک یام، گره چشما رهیتورفته ت
 کشیکوچ یگوشه لبا یبیپهنم نشست و لبخند دلفر یلبا یرو ی. لبخند کمرنگدیبود رو باال کش نیگِل مز یبه لکه ها

 به پهلوم، به خودم برگشتم. رضایبه گندم زارش کرد. با ضربه عل لیبود که تبد یبرهوت ابونیب میجا گرفت. زندگ
 از االن بگما، مهندس شادفر براتون رستوران رزرو کرده... -

و هدفش از  دیرنگش رو کش یخاک یاش خاموش شد. با حرص لبه پالتو دوارانهیرو درشت کردم و نگاه ام چشمام
 :دیچیگوشم پ یبمش تو یدونستم. چونه باال انداختم و صدا یطرح دارش رو م راهنیکردن پ انینما
 .رمتیگ یجا خوب م هیرو تور کنم. منم  یکیباشه آقا برسام. باشه. پشتم نباش تا  -

و  دمشیکش رونیبپالتوم  بیبود. از ج یندیناخوش آ کیموز م،یزنگ گوش یتکون دادم و آوا دشیتهد یبرا یسر
دلهره تهوع آور هم  نیبدم. ا یتونستم جواب ی. تا پول رو جور نکرده بودم، نمدیپر یشماره اش، پلکم عصب دنیبا د

 یتفاوت یبه ب رضا،یبهت زده هانا و نگاه مشکوک عل هو از نگا دیشده بود. نگاهم به باال رس نیکه انگار با من عج
زد. چشمام  یم دیرو د یکنارم بود و صفحه گوش رضایقصد اتمام نداشت. عل م،یزندگ ی. فصل خشکسالدمیرس رایسم

برگشتم  میعبور کنم. به آرامش ظاهر یکیتار نیاز ا ،یکردم تا با تبسم قدرشناسانه ا یجرات م دیرو با درد بستم و با
 لبام از هم فاصله گرفت: و
 اشتباه گرفته! -
 :رهیونش رو بگزب یابرو باال انداخت و نتونست جلو رضایعل
 واسه اون! یخاطرخواه دار یلیخ ستیزنگ نزنه؟ ن گهید شیذار ینم ستیچرا تو ل -
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دست دست کردم و با  یانداختم و سکوت کرد. کم یدیگرفت. نگاه پرتهد ینگذشته بود که انتقام م یلحظه ا چند
بودن و از وسط فرقون  دنیدر حال خند یبلند یعقبگرد کردن به سمت محوطه ساختمون رفتم. کارگرا با صدا

 یباال دهیبه آسمون صاف و سرما د ینگاهاومدم.  یبا خودم کنار م یکم دیبه سمت راست گرد کردم. با مانشون،یس
 کردم. یکار م یچ دیزد. با یهام نبض م قهیسرم انداختم. دستام به شدت مشت و شق

که در حال جدال با قطرات بارون  یکیداخل نبود. به سمت پنجره پالست یباز شد و کس شیشگیهم ژیق یبا صدا در
زدم، حاال هـ*ـوس  یکه جا نم یداشتم. من، من ازیفرار ن یبرا یبود و درگاه یخال ندهیشدم. فکرم از آ دهیبود، کش

رسوند.  یرو بهم م یخوشبخت یچهارچوپ، حس یکه تو یدر، به پشت برگشتم و قامت محجوب یفرار کردم. باصدا
گرفتم و بهار روح  یاز صورتش گلگونش م یمثبت یزدم. انرژ یخوش رنگش گرفتم و لبخند نینگاه از شلوار ج

 ،یریدستش، جلب شد. با لبخند دلبرانه ونفسگ یتو یاومد. توجه ام به کالستور سورمه ا یدرونم به وجد م یزیانگ
 زد، شروع کرد: یهمون طور که دفتر رو ورق م

 .یآوردم سر گرم ش گهیمسئله د هی نیمهندس. واسه هم یستیکنم خوب ن یراستش حس م -
 نی. درست مثل زمدمیشن یبود که م یدفتر رو به دستم داد. چه قدر لفظ مهندسش، متفاوت با اون ،ینگاه چموش با
که  یموج نگاه نیم از ادونستم نگرانه و حال یکرد. م یمغزم رو به انفجار دعوت م یجا یجا ،یشده ا یگذار نیم

 شست، خوب بود. لب باز کردم: یدردهام رو م
 کنم. یممنون. نگاه م -
عشق به تنم  نیکه از ا یتند شیدوخت. آت یقلبم رو بهم م یپاره ها کهیبود که ت یو تنها کس ستادیبه روم ا رو

 یبود. خودکار رو از دستش گرفتم و بو یشبی. نگاه از خط خواناش گرفتم و درست همون مسئله ددیکش یشعله م
 یسر بلند کردم و حواسم به مژه ها یطعم بود. لحظه ا نیتر نیریش میزندگ یمزه ها هیخوش عطر هلوش، ال

 فردارشگره خورد.
مقنعه چپوند.  ریشبگونش رو ز یحلش کردم. دفتر رو روبه روش گرفتم و موها م،یحواس یگذشت و با تمام ب یکم

 برد. بدون نگاه گرفتن، لب زدم: یدلم رو م ،یوحش یو چشما یمشک یموها نیا
 بدم؟ حیحل شد، توض نیا -
 تشکرش اومد: یقفل شد وصدا کشیخوش فرم کوچ یلبا یباال انداخت. نگاهم رو ییابرو «نه»یمعن به
 مهندس؟! یکه خوب یشم. مطمئن ینه ممنون خودم متوجه م -

شدم. هنوز دفتر رو نگرفته  یتنه براش جون م هیرفت، خودم  یگه جونمم در ما یموند. حت یم شتریخواست ب یم دلم
 بود، که جوابش رو دادم:

 خونه. یخواهرم حل کردم. هم سن شماست، اونم عمران م یمسئله رو برا نیا روزیراستش د -
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 :دیکردم، که پرس ی. به خط مقنعه اش که کج شده بود، نگاه مدیشد و نگاه متفکرش روم چرخ زیر چشماش
 واقعا؟! اسمش... -
 گفت: یوافر جانیکشف کرده باشه، باه یزیانگار که چ هوی با،یگفتن اسم د با
فکر کنم  یعقب افتاد؛ االن ول کمیاما اون  م؛یچندتا درس باهم بود ،یریهانا ام نی! آره اونم شادفره. بهش بگباید -

 کاراش درست شد.
به  یپرتاب جسم یکردم. راستش کم جا خوردم؛ با صدا یفکرش رو هم نم ی. حتهم کالس بود بای. با دیخبر چه

 لبام باز شد: میزدم گچ باشه، مال یدر که حدس م
 گم. یبهش م یخبر اونش رو ندارم؛ ول -
برد. بلد بود  یبه دفتر! ازم هوش و حواس م ش،یالک زده مخمل یدستش با ناخن ها کیدستش به دفتر بود و  کی

. دوست دمیکش یاز ذهنم عبور نکنن. آروم و منظم نفس م ریتصاو نیداشتم ا یکنه. سع شتریاز ب شتریرو ب میوابستگ
که با  ینشست. تنها کس یکه به مزاجم م ینیریبود. حس ش یداشتن و دوست داشته شدن، چه حس فوق العاده ا

. با در چهیهام بپ ینگاهش دور دلتنگ ریحربود تا  یم دی. باارمیبود تا کم ن یم دینگاهش من خراب رو جمع کرد. با
کوتاه نگاهمون کرد. دفتر رو به سرعت ول کردم. هانا  یو بدون اجازه وارد شدنش، چند لحظه ا رضایعل ییهویزدن 

من،  یدرست رو به رو رضایرفت وحاال عل رونیزد. از در ب رضایبه سمت عل یرو خاروند و لبخند مهربون شگوشه ابرو
 بود. ستادهیا نهیبه سـ*ـ هانا دست یجا
 گم؛ اون وقت تو... یبهت م امیخوره م ی! من خر رو بگو تا ته دلم تکون منایخوب واسه خودتون خلوت کرد -
 کم تارش رو باال پروند. یابروها طونیرو حفظ کنم. ش میکردم خونسرد یجام جابه جا شدم و سع یتو
 شم حاال؟ یعمو م یک -

اتاق  یدستم رو طرفش کردم؛ بلکه ساکت شه! خودش رو به در رسوند و هم زمان هانا تو یپرتاب خودکار تو قصد
 انهیدو دستش رو پشتش پنهون و با لبخند موذ رضایگرفتم. عل یهوا خشک موند وشرمنده، نفس یشد. دستم تو داریپد
ام با طرح لبخند، اشاره به خودکار تو یبود، با تعجب تاقمن و هانا رد وبدل کرد. هانا که حاال داخل ا نیب ینگاه ،یا

 دستم کرد.
 .ریاومدم خودکار رو بگ -

دستم رو گرفت و  یرنگ جامونده تو یدستم انداختم و هل شده به سمش گرفتم. خودکار آب یبه خودکار تو ینگاه
 یزیبه مهانا شد. حاال  یشونه ها فیخورده باعث تکون خف کیناهنجار برخوردش با پنجره پالست یبا صدا ،یباد

 ادامه داد: رضایرفتنش عل رونیبزدم. به محض  هیقرار گرفته بود، تک ییانتها واریکه درست وسط د
 بارم من مظلوم واقع شدم. هیخوشم اومد،  -
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 و صدام توش گم شد. دهیدفتر کش یسنگ نیزم یرو زیشدم و م زیخ مین
 کشتمت! رمتیبگ یعل -
 شده اش زد. زیدوتا دست به صورت تم با
 اضافه شد! میسمونیخرج س یه -
 رضا،یعل الیخیول دادم. ب یصندل یانداخت. دوباره خودم رو رو رونیاز جام بلند شدم، به سرعت خودش رو از در ب تا

که حس رو  یعضو نیبهتر»خونده بودم  یی. جادیشد، پر کش یذهنم پاک نم یکه از تو شیمشک یفکرم به چشما
 یشه، حس یبهت ساطع م شیکه امواج قلب یریگ یقرار م یکنار کس یواج قلبه. وقتنگاه و ام یکنه؛ انرژ یمنتقل م

 خود کنه؟! یتونست آدم رو از خود ب ینگاه مگه چه قدر، م کی« شه. یبهت منتقل م
 چهارم فصل
که هرگز داخلش نرفتم. خونه  ییالی. مقابل همون خونه وستادیاز حرکت ا نیپدال ترمز فشرده شد و ماش یرو پاهام

خود »شد.  یمغزم تداع یهزارتو یبابا، ال به ال یکه غرامت جون پدرش بود. نگاه از خونه گرفتم و حرف ها یا
هم  رضایکرد. عل یبهم اعتماد نم یکس گهیکنم. د افها رو ص یشد تا بده یسال کیو تمام. « !ستین ریکرده را تدب

نبود.  یگرفته بودم و راه لیساختمون رو تحو نیداده بودم. خودم زم حیرم رو ترجغرو ،یقصد کمک داشت و من لعنت
 . یگاهیتک یحت

 یم نیزم یگسل نا امن رو نیدرونم، ا یو در خونه باز شد. چشمام رو با زهر، بستم. زلزله ا دیبه بوق رس دستم
 یباز شد و بو نیقالب طوفان افتاده. در ماش ریرو داشتم، که فرسخ ها دور تر از ساحل، گ ینجات قی. حکم غرختیر

 و مردونه اش، متعجبم کرد. نیریعطر ش
 سالم مهندس! -

شدم. حالم دست خودم نبود. به  رهیانداخت، به جلو خ یم نیزم یرو هیرنگش، سا اهیکه چادر س یدر حال آسمون
 برداشتم. یصندل یرو از رو یپشت خم شدم و ساک مشک

 .ادین شیپ یوقت مشکل هیخودم همه پول رو گرفتم که  -
 جونش نست. یب یبه لبا یگرفت و لبخند پهن یاش، رنگ شاد مهینصفه ن صورت

 مرامت رو عشقه مهندس! اوه. قرار بود الت نشم. -
رفتن  یشده و نه پا بانمیمالم. انگار تندباد حوادث جهان، دست به گر یرو گرفت و با سر انگشت چشمام رو م ساک

 تر شده. کیآروم شده اش، حاال نزد یشد. صدا ینبرد سر سخت تموم م نیا ی. پس کستادنیدارم و نه ا
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نکنه  ی. گفته بودم بهت؟ اگه گفتمم دوباره گوش کن. نامزدش گفت اگه جراحیخوشحالش کرد یلیباور کن خ -
از اونا که خارج برو و پولدارن،  م،یمیصم یاز دوستا یکی داشتم. دیروزنه ام هیزنه. باز من  یازدواجشون رو بهم م

 رو نداشت. یبنده خدا کس نیخرجم رو داد؛ اما ا
تونست عشقش  یرفت. چه طور نم ی. همون بهتر که اون مرد مدهیخواب یمحبت چه درد نیدونست پشت ا یم چه

 .ارمیو من تاب نم نهیش یبه تنم م یرزکنم. ل یم کیبهم نزد شتریرو ب میخاکستر یپالتو یرو نشون بده. لبه ها
 .نمشیقرار بذار بب هی -

 یدونستم که م یکرد، م یم یچشم زندگ کیحاال هم که با  یبود که به سمتم برگشت. حت رهیدستگ یرو دستش
 .نمیرو درونش بب شیتونم اون حس چهارسال پ

 !؟یو باز بش دیاس نیعضو کمپ یخوا یکشه مهندس؟! نکنه م یقلبت م یمطمئن -
 یمغز یانحنا نیکرد و ا ینگاه ازش گرفتم. مغلطه م ،یضیو با پوزخند مر دی. مطمئن نبودم. تمسخر لحنش رو ندنه

نداشت. سکوت که  ییافتاده بودم که قصد رها ریگ یبه فرمون زدم و درست وسط منجالب ینداشت. چنگ انیقصد پا
نتونستم به صورتش نگاه کنم.  یرفت. حت نییرو باز کرد و پا نیامون شد، در ماش مهیبان گپ و گفت نصفه ن هیسا

 از من، در حال وقوع بود. استارت زدم و راه افتادم. یدیبُعد بع
رو وارد  نی. ماشدمیدرخونه د یخودم رو جلو ده،یبه داالن افکارم چسب یکه مثل چسب یکنار زدن تمام گذشته ا با
در  یتو دمیبودم. کل دهیشطرنج وارش عبور کردم و حاال به در هال رس یها یرو زدم. از کاش موتیکردم و ر اطیح

قرار دادم ونگاه از لوستر روشن  یدیجا کل یرو تو دیغرق سکوت بود. کل یبیکه به طرزعج یو خونه ا دیهال چرخ
. بدون انتطار در رو باز کردم ،یشدم. با چند تقه ا یرد م بایبودم و از اتاق د یأسیهال روشن گرفتم. دچار خلسه 

در، بلند شد وبا  یرفت. سرش با صدا یورم شیتختش نشسته بود و با گوش یخودم رو داخل انداختم. رو ،یجواب
 شیفرش رو از بافت کرم رنگش کنار زد و صفحه گوش یدخترونه اش زدم. موها یبه اتاق صورت یخچشم، چر

 :دمیمقدمه پرس یکرد و ب یخاموش شد. منتظر نگاهم م
 ؟یریهانا ام ؟یشناس یتو هانا م -

 یگشت. هم زمان صداش با امواج کم رهیکرد و دنبال گ یسرش جمع م یرو باال شونشیپر یطور که موها همون
 شد: دهیشن
. چه طور؟ دمشیشه ند یوقت م یلیکنم، خ یاالن که من تموم م یجا موندم؛ ول کمیبود. بعد من  میآره هم کالس -

 ؟یباهاش دوست
 کرد و با اخطار اسمش رو صدا زدم: یم یمفرطش، فرافکن یکنجکاو

 .شییساختمون ماست به سفارش دا یتو ی! کارآموزباید -
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 نازک و کمرنگ باال رفته اش گفت: یلبش شد و با ابروها نتیز یپوزخند
 ن.زن یرن مخ داداشم رو م یمن تو خونه نشستم؛ اون وقت دوستام م نایرو بب ای! دن؟یجد -

 گرفتم. انگار حسادت دخترونه اش، دوباره در حال قل زدن بود. با اکراه لب زدم: شیخزدارعروسک یاز روفرش نگاه
 !ه؟یچه حرف نیا -

 نداره. ییجز مظلوم نما یدونست در مقابلم چاره ا یو م دیورچ لب
 کالفه ام. ستیکه بابا ن نیخب حاال ولش کن توام. برسام، از ا -
خوش  یموها یرو یبود. با بـ..وسـ..ـه ا یا قهیشدم. برعکس اتاق مهراد، دختر با سل کشیزددر فاصله گرفتم و ن از

از حد بود  شیبه بابا ب شیاومدم. وابستگ رونیتخت، از اتاقش ب نییاز پا دشیعطرش و کنار زدن عروسک بزرگ سف
 یپالتوم رو تخت انداختم و دلم م سمت اتاق خودم رفتم. هدارم، نبودم. ب یکه چه آرامش غن نیو من قادر به گفتن ا

 بزنم. کمد رو باز کردم. یهام لبخند بزرگ یکودک هیخواست دوباره شب
نگاه انداختم. وقت شام بود و  زیم یرو یعوض کرده و به ساعت نقره ا ،یسبک مشک یرو با بافت تو خونه ا لباسام

بودم  زیمهراد، پشت م یرو به رو دنیرفتم. وارد دست چپ شدم و در حال سکنا گز رونیبه قصد آشپزخونه، از اتاق ب
 یکنارم جا گرفت. رو به مهراد که در حال قهقرا بایآب، توسط مامان بسته شد و د ریش ی. صدادیهم سر رس بایکه د
 گفتم: یبود، با لحن متعجب یگوش

 !یموقع شب خونه ا نیاو تو  ستیکه بابا ن نیچه عجب آقا خونه ان، جالبه ا -
به دندون گرفته و مهراد حواس پرت  یاریخ باینگاهم کرد. د ثیخب زش،یر یسرش رو باال آورد و با چشما یتند به

 لب زد:
 رفت. ادتیآهان، پس بذار بگم مامان رو  -
برد  یاز مامان حساب م کلیکه با اون ه دنشیبود کرد. د یماکارون سیبه مامان که در حال آوردن د یاشاره ا و

 لب زمزمه کردم: ریبرام قابل اغماض بود. ز
 پس به قولش عمل کرد! ولیا -

و بم مهراد  جیگ یگذاشته ش. صدا میا شهیبشقاب ش یجلو ینیچ سیپهنم شنست وهمزمان، د یکنج لبا یخند لب
 :دیکه پرس

 ...یزن یحرف م یرمز -
تفاوت چنگال رو دستم گرفتم. حرفش کامل  یکنار بشقابش گذاشت و ب ز،یم یرو رو شیشنوه. گوش یکردم نم فکر

 فونیصرف نظر کرد و به سمت آ یا شهیزنگ در خونه آواز جمعمون شد. مامان از آوردن پارچ ش ینشده بود که صدا
که حکم  ییشد. سامان پسرعمو انینما درچهارچوب  یسامان، تو یگذشت که قامت رعنا یم یا قهیرفت. چند دق
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چپوند، مامان بهش  یم شیشلوار ل بیج یرو تو چییکرد و همون طور که سو یکوتاه یبرادر رو داشت. احوال پرس
 تعارف زد:

 کجان؟ هیشام بخور پسرم. مامان و سا ایب -
در فاصله  یتا انتها یداد. سرش، هنوز کم هیاش رو به در تک گهیبود، دست د ستادهیا خچالیکه حاال کنار  سامان

 داشت. صورت سبزه اش رو به سمت مامان گرفت و چونه چال دارش رو باال انداخت.
 تو راهن. انی. اونام منیتو هال شما راحت باش نمیش ی! مرمیممنون س -

 یاز در م رونیگذاشت. سامان، همون طور که به سمت ب زیم یکنارمهراد نشست و پارچ رو رو یصندل یرو مامان
نخورده بود که به عشق سامان، از جا بلند  یهنوز چند قاشق بای. ددیکش شیخوش حالت مشک یموها به یرفت، دست
داشت.  بایبا د یبود؛ اما رابـ ـطه فوق العاده ا شدهخانواده  نیتر از من وارد ا رید یسال کی، رفت. سامان و به هال

 نبودن. ریتاث یهم ب هیو سا باید یآمد ها که برادرش بودم. البته رفت و یتونستم بگم، فراتر از من یم یحت
اشغال کرده بود. مامان خرامان خرامان،  ییجا یهرکس ،ییرایپذ یرسه و حاال تو یم انیبه پا یسادگ نیبه هم شام

و  دیباال کش یرو کم شینوک مداد یاُپن برداشته و سمتمون اومد. عمو شلوار پارچه ا یرو از رو وهیم نیظرف بلور
 به صحبت کرد: وعپرپشتش، شر یپا انداخت. با حالت دادن به موها یپاش رو

 سخته نه؟ شیگرده حاال؟ دور یبرم یبابک رفت نه؟ ک یبه سالمت -
تو رفته اشون، که من هم به  یگم. خصوصا حالت چشما یرو م دیبه پدرم داشت. عمو سع یکننده ا رهیخ شباهت

کرد. مامان کنار زن  ریکه آغوشم رو قفل و زنج ین پدرم بود. همون پدرتر بود دهیارث بـرده بودم. تنها فرقشون، تک
 سالن نشست. دیمبل کرم کنار ستون سف یعمو رو

 هست فکر کنم. یپنچ روز هیامروز صبح ساعت ده پرواز داشت.  گهیآره د -
برفگونش  شیبه ر یداشت، با تفکر، دست یدار بر م هیپا نیانگور بنفش رنگ از ظرف بلور یهمون طور که دونه ا عمو
 یروسر ریرو ز شییطال یکه موها یجاش جابه جا و درحال یلبم نشست. مامان تو یرو ی. پوزخند بدجنسدیکش

 بالفاصله وسط حرف افتاد: بایکرد، د یم میطرح دار ساتنش قا
 .یلیعمو آره خ یوا -

 . دیسرش کش یرو یبهش انداخت و دست ینگاه مهربون سامان،
 .یبچه تو چه قدر لوس -

داشت،  یبر م دشیسف یبلوز بدنما یرو از رو بیبه دندون گرفته و همون طور که تکه س یبیحوصله س یب مهراد
 نطق کرد:

 !گهید هیچ یکار و زندگ -
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 : دی. وبا خنده پرسرهیفاصله بگ یتو پُرش کم کلیتا از ه دیکش شیبه بلوز ببر یعمو دست زن
 از کارات بگو. کمیپسر؟ خب برسام تو  یگ یوا. چرا م -

و رژ گونه قرمزش  دیبافته شده و به طرفش جابه جا شدم. خند ییبایروبه روم که به ز عتیبه تابلوفروش طب حواسم
 دست انداختم وجواب دادم: یبود. دست تو یتوجهم رو جلب کرد. آدم رئوف و واهب

 ره. یم شیکارا خوب پ -
حرفش  یدستش، هم آوا یالنگوها نگیجر نگیجر یجلوم تکون داد و صدا نیآفر یااشاره اش رو به معن انگشت

 شد.
 نکن. یوقت زن دادنشه، تنبل گهید نیری. شنیآفر یخودت رو خوب نشون داد -
که فنجون  هیسا یجان فرسا بود. نگاهم رو شه،یبار بر خالف هم نیکه ا یبه اصطالح خاله زنک یهمون حرف ها از
خواستم مرد باشم  ینشدم؛ بلکه م دیفکر دخترک قلبم فرو رفتم. سرخ و سف یو تو دیرو به دست داشت، چرخ یچا

 یشد. تنها شرط مامان برا یمستدام م رونمعشق، د نیهر روزه ا شیها. ذوق رو ینامرد یایدن نیا یبراش، تو
فکر نکرده بودم. مامان در جواب زن  ندیو کنارش نفس کش یخونه. تا حاال به زندگ نیقبول کردن خروج من از ا

 اکتفا کرد. یشد، به سر تکون دادن یم ریو بم دستش سراز ریکه عصاره پرتقال از ز یعمو، در حال
سخت  یکه در مقابلم داشت. آه؛ اما مادرم زندگ یبودم و حس مادرانه ا رهیخ یزن عمو شاد دیصورت الغر و سف به
که رو به مامان  یدر حال باید یکرد. صدا یرو دنبال م یستیاه بود؛ اما ساده زکه استاد دانشگ نیداشته. با ا یتر
 زده شده بود، من رو به جمع برگردوند: جانیه
 .نانیساختمون برسام ا یکارآموز م،یشده؟ هانا بود همکالس یچ یدون یمامان م -

 یکه به خوب یشیآت یپررنگش، پر از شرارت بود. حرفاش شراره ها یعسل یشدم و چشما لیمتما بایبه سمت د یکم
اون برگه موافقت نکرده بودم،  یکه برا نیزد. از ا یموند و به موقع حرفش رو م یته دلش نم یزیشناختمش. چ یم

 زیم یرو ییاز جعبه طال یکرد. کنجکاو نگاهش کردم. مامان همون طور که دستمال کاغذ یم یحرصش رو خال
 داشت، دستاش رو پاک کرد. یبرم
 ه؟یغصه ات چ ینکن یتوام تنبل یخواست یواقعا؟! خب م -
 کرد. یاز پشت مژه نگاهم م ،ییگرفت. با پررو یفرش رو به باز یبه من انداخت و موها ینگاه مین باید
بعد اون وقت  مم،یساختمون واسه کارآموز هی ریدرسته من گ نیشن دختره...، آخه ا یم دایپ ییچه آدما ینیب یم -
 داداش من. شیرفتن پ نایا

کرد. بلوز مغز  یا شهیش یدست شیدستش رو مهمون پ یاش، دستمال تو زکردهیعز ینیتفاوت از خبرچ یب مامان
 :دمیغر تیعصبان یچاشن یدامن بلندش انداخت و من کم یداد، رو یم شیرو که به صورت محجوبش آرا شیپسته ا
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 .ینبود یفهمم. تو دختر حسود یرفتارات رو نم لی! من اصال دلبایحرف نزن د یطور نیا گهید -
دونست چه طور سکان اعصابم رو  یزد. خوب م یاش انداخت و پوزخند صدا دار گهید یپا یساق دارش رو رو یپا

 .رهیبه دست بگ
 .یکن یکه م میمخ داداشم رو زدن رفت، ازشون طرفدار گهیبله د -

لپش رو به  یها چهیماه دن،ینخند یکرد و سامان هم ازبرا یکه لباش رو غنچه کرده بود، مشکوک نگاهم م مهراد
ازم رو گرفت. هم زمان،  ،یادامه نداد و با چشم غره ا بایقرار گرفت. د بایشونه د یدندون گرفته بود. دست سامان رو

 . بدون نگاه، رد تماس زدم.دیمتم چرخکه به س یانداز شد و نگاه ها مشکوک نیطن لمیزنگ موبا یصدا
کرد،  ینگاهم م طنتیمهراد که با ش یچشما یرو جلو ینگذشت که دوباره زنگ زد. صفحه گوش یا هیثان چند

از جمع  یکوتاه یاتصال رو لمس کردم. عذرخواه نهیوگز دیگوشتش کش یلبا یرو یپیز یطونیگرفتم. با لبخند ش
 :دیچیپ یمردونه اش، پشت گوش یکردم و صدا

 ؟یزن یچرا رد تماس م -
 یزد. طلبکار از ب یبود و باز هم زنگ م دهیجام بلند شدم و سمت اتاقم راه گرفتم. چه خوب که رد تماسم رو د از

 جواب دادم: ش،یمالحضگ
 کار داره. یعنیزنه  یرد تماس م یکس یزنم؟ وقت یرد تماس م یاِه، متوجه شد -
 . ادامه داد:دیرو زوزوه کش یریام ت قهیحالتم بردم و دو طرف شق یب یبه موها یرو پشتم بستم. دست در
 گم برسام... یاز من واجب تر؟ ولش کن حاال. م یآره مگه کورم؟ ول -
 مواج چشمام رو کنار زدم. یحرف ها رو ازبر بودم. خستگ نیته ا تا
 خوام بخوابم. ی. خب بهش فکر نکن. حاالم قطع کن! میبگ یخوا یم یباشه ادامه نده متوجه شدم چ -
 الو... -

کنار آباژور  یپاتخت یرو رو یتخت نشستم و گوش یبرق، رو دیادامه ، ندام و تماس رو قطع کردم. با زدن کل اجازه
و  دمیشک نهیرو تا سـ*ـ یمشک ی. روتختیسردرد لعنت نیو چشمام رو با درد بستم. امان از ا دمیجا دادم. دراز کش

خاطره  یها ادداشتیغلتم و  یکرد. م یرو خوب نم ونمزبانه گرفته در شیکه آت یبالشت فرو رفت. خنک یسرم رو
. دیکش یم ریو ت رهیگ یدادن. پشت سرم درد م یوار مغزم رو فشار م وانهیکه د یشونی. افکار پرزمیر یام رو بهم م

 رم. یدردناکم، به خواب م یساژ چشما. حاال با ماچمیپ یهام داغ شده و به خودم م قهیشق
 دیو خورش دیبار یکه مقابلم بود. بارون نم ی. مهلکه رعب آوردهیو ترس دهیام. رنگ پر دهیساختمون رس یجلو به

رو کنار  تیرم، ازدحام جمع یافته و جلو تر م یم یدرست وسط آسمون، تابان بود. نگاهم به ساختمون ته کوچه ا
 ،یتنگ یدست ها نیما ب انوس،یاق یشدم که به جا یبه نهنگ هی. شبسیپل نیماش ریآمبوالنس و آژ غیج یزدم. صدا
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کمرش رو گرفته.  ریاز سرش تراوش و تا ز یافتاده و خون روشن یسنگ نیزم یکه رو ی. مرد الغر و مسنرهیاس
و خم مغزم  چیپ یضربان قلبم، ال به ال یلرزن و صدا یتنها شانسم بود. دستام م دیشا نیو ا دمید یصورتش رو نم

. نفسم بند اومده و حاال نمیبیم یزیشنوم و نه چ یم یزیروبه روم بودم. نه چ ریشده، مات تصو خشک. رهیگ یاکو م
که محوطه  یزرد رنگ یشده و نوار ها دهیکه کش یکردم. به کروک ینگاه م شیخال یهمه رفته بودن و به جا

 .پرم یاز خواب م یا دهیرسم و با نفس بر یرد. به انفجار مک یم انیساختمون رو نما
که  یبود. کابوس دهیآف رس کیبه ت ،یبختک زده ها، قادر به تکون خوردن نبودم. ضربان قلبم، بعد از اوج طوالن مثل
. دمیاز توانم کش شتریکه بود، ب ی. هر چدمیاز خودم پا پس کش ال،یخ نیشده. دست برداشته ام از ا میزندگ هیچاشن

. دمیبود که بار ها خودم رو بهش بخش یتاوان یشدن. زندگ نیپلک هام سنگ ی. رودیرس یدردها نم نیزورم به وزن ا
 یخط ها یار ال به ال ،یاز عرق، حاال قطره اشک سیآوردمش. کرخت و خ یانقدر تهوع آور، که با هر نفسم باال م

 چشمام رد شدن. یموندم و تمام چهار سال، از جلو رهیتاق خا دیکنن. به سقف سف یچشمم عبور م یمرز
انداخته بود.  هیرو به گر مارستانیب یراه رو ،یدختر غیج یبودم و صدا دهیرس مارستانیبه ب یدونم با چه سرعت ینم
 یهاش، به صالبه م غیرو با ج مارستانیب یکه کف راه رو ی. دختر پونزده ساله ادمشید یبار بود که م نیاول یبرا
نبود.  رمیمج یکنه. کس یدونستم کمکم نم یزنگ بزنم. م رمتونستم به پد یبودم. نم دهیترس یدیجور بع هی. دیکش

. آب دیزد و بلند تر خند یعقب رفتم. پوزخند یاز جاش بلند شد و رو به روم قد علم کرد. ناخواسته قدم کیستریه
 تش از هم فاصله گرفت:درش یدهنم رو به زور قورت دادم و لبا

 !؟ییگن تو یپس مهندس مهندس که م -
و به زمان حال برگشتم.  دمیکش یقیبه تنم نشست. نفس عم یلرز ،یزوزه افکارم اوج گرفت و با وهم ترسناک یصدا

 شهیهمکه  ییبود. مشتا یجنگ روان نیمقابله با ا یگره شده به ملحفه، تمام توانم برا یدستام کنارم افتاده و مشت ها
وگر گرفته،  دیرس نیرو کنار زدم. پاهام به زم یشدم و روتخت بلنداز جا  ،یشد. با کرخت یخاطرات، گره م نیدر مقابل ا
ته راه  ییکردم و به سمت دستشو یرو پاک م میشونیاز در رفتم. با دست، قطرات عرق جا مونده پ رونیبه سمت ب

 داخل شدم. ،ییدمپا دنیرو باز کردم و با پوش دشیشدم. در سف یرو، دست راست اتاقم راه
گرد  نهیدرون آ ریکه تصو یانیگرفته بود. عص یتو رفته ام رو به باز یکه چشم ها یآب رو باز کردم و شرمندگ ریش

کوتاهم  یشونیپ یکه رو یشونیپر یرفت و موها میقهوه ا شیکشوند. دستام زلزله وار، به ر یرو به روم رو به لرزه م
اندوه  هیعل یانیخودخواسته بودم. عص بیفر کیخودم دست برداشتم. انگار دچار  لیبود رو کنار زدم. از تحل ختهیر

شرشر آب، با بستنش قطع شد و  ینبودم. صدا نهیآ یتو یدرونم، در حال جدال و کش مکش بود. من آدم ترسو
 شیخاموش کردن آت یآب، حواله صورتم کردم. خنک بود و برا یبار، مشت نی. ادیآب چرخ ریش یدوباره دستم رو
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شدم. به  یو آروم م دمید یخواست مامن امنم رو م یبودم. دلم م یبازنده م هیخواست  یبود. دلم نم یدرونم کاف
 کردم. یکه نداشتم و تظاهر به داشتنش م یهمون آرامش

رو از سر گزروندم. لباس هام رو  شهیپا در هوا، کل کیق و اتاق شدم. معل یدوباره راه ،ییاومدن از دستشو رونیب با
 یخوش بود. کس دنشیاومدم و دلم فقط به د یم رونیکردم. از اتاق ب ضیتعو میسورمه ا یو پالتو یبا بافت مشک

رفتم.  رونیدم در، به ب یچوب یدیاز جا کل چییسو رداشتنبود. با ب دهیبخش یرنگ گرم دم،یو سف اهیس یکه به زندگ
رسوندم و پشت  اطیسرما زده وسط ح نیبه صدا دراومد. خودم رو به ماش نیماش ریبوت هام رو پام کردم و دزدگ مین

 هام اون بوده. از خونه خارج شدم. یکس یفشرد که انگار مقصر تمام ب یم یرول نشستم. دستام فرمون رو طور
حواس از پله ها عبور کردم و  یبا کار کردن آروم بودم. ب . آرامشم کارم بود.دمیدونم چه طور به ساختمون رس ینم

هوا باز  یو هوا هنوز سرد بود. لبه پالتوم رو گرفتم و در اتاق رو ب دیبار یکارگرا تکون دادم. بارون نم یبرا یسر
رم رو نشسته بود. س زیبود. دست راستم پشت م رضایگرفت عل ارقر دمید یکه تو یکس نیکردم. با باز شدن در، اول

 . شروع به کف زدن کرد و گفت:دیدرشت و روشنش خند یکه داخل بردم، چشما
 .نیو سالم که نگرانش بود حیمهندستون صح نمیخب خانوما ا -

 یکه چشما یکمرنگ هیگوشه چادرش رو به دست گرفته بود، افتاد. سا یدیکه با لبخند بع ییرایحواسم به سم تازه
لبخند  ش،یو کوتاه یزرشک یپالتو دنیشده بود، با کش ریمبل جاگ یآورد. هانا که رو یم دیبه د شتریگردش رو ب

من،  یها هیشده. ر کیکوچ یراهنیپ ی. به اندازه تنگمکه چه قدر دلتنگ بود دمیفهم یبه روم زد. تازه م یذوق زده ا
لحظه  دیل دست نگه دارشد که مث یدم و بازدم نفس هاش رو کم آورده بود. داشت دوست داشتن رو فراموشم م

 ی. از جاش بلند شد و برگه ادیخند یم دنشیشک از د ی. جلو تر رفتم و چشمام بدیبخش یاعدام، دوباره بهم زندگ
و  کیکوچ یبه کاغذ انداختم. نقشه ا یبودم، گرفتش. نگاه ستادهیا زیکه کنار م یمن ی. رو به روآورددر  فشیاز ک
خودش رو  رضایباشه. عل دایاز چشمام پ نیکردم تحس یبه لبام نشست وسع یبود. لبخند پهن دهیبا اتوکد کش یفرض
 نرم هانا به گوشم خورد: ی. صدادیکش یجلو تر آورد ودم گوشم سوت یکم
 مهندس؟! یبزن کیرو برام ت راداتشیشه ا ی. ممشیدیفعال کش رای. من و سمادیخوب در ب میکرد یسع -
 یبه شدت خوشحال بودم. قلبم بادبان اره،یخواد رو به دست ب یکه م یزیموفق بشه و اون چکه تونسته بود  نیا از

درست مثل معجزه  ،ییهمه درد و تنها نیا یداشت. درست ال به ال یکه من رو زنده نگه م یبود و نفس هاش، باد
خوابوند. نگاه از صورت  یهام رو م یکه دلتنگ بود یقیدرمان، نازل شده بود. صداش موس یهمه درد ب نیا یرو یا

 ادامه داد: د،یچرخ یالک قرمزش م یتکون دادم. نگاهم همون طور که رو دییتا یبه معن یشادش گرفتم و سر
 درست بود. ممنونم! میکه با هم حل کرد میاون مسئله ا ،یراست -
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بخونم. چه قدر خوب که تونسته حواله ام کرد. دوست داشتم نت به نت و گام به گام، براش شعر عشق  یچشمک و
کرد و با تمسخر ادامه  یتک خنده ا رضای. علدیساب یبودم کمکش کنم. دوست داشتن وسواس بود که زخم هام رو م

 داد:
از چاه نجات بده اون حس رو نداره.  قشمیداره که آدم رف یحس خوب هیآره واال. کمک کردن به خانوم ها اصال  -

 مگه نه برسام جان؟
کرد بود. درست  یلبخندش که من رو بعد از چشماش، محو خودش م یحرفش رو گرفتم و هنوز هم حواسم پ هیکنا

تکون دادم  یسر دیتونه انقدر جالب باشه، خند یجذب شدن نم یبرا یزیکردم جز نگاهش چ یکه فکر م یلحظه ا
گفت.  یبهش م یزیبا چشم و ابرو، چ رضایکرد و عل ینگاه م یهمون طور جد رایانداختم. سم زیم یرو رو چییو سو

. دوباره نگاهم رو به هانا دادم. دست خودم دمیفهم یبراش داشت که من نم یدختر چه سود نیسر به سر گذاشتن ا
 یبرا یبشم که راه یداریخواب و ب یاهایخواست من باشم و خودش. غرق رو یکه م ینبود؛ بلکه دست دلم بود. دل

نگاهش رو دوست داشتم. لباش رو داخل برد و  طنتیام مواجه شد. ش رهیکرد، با نگاه خ دنباشه. سر که بلن یخالص
که با  رایرفتم. حواسش رو از سم رضایکنار عل ز،یو پشت م دمیبه پشت گردنم کش یزد. دست ییلبخند دندون نما

 ی. از باالسر به نقشه هادمزدم و حاال آروم تر بو یکرده بود، به من داد. لبخند محو یظیاخم غل شیکمان یابروها
 دستش نگاه کردم. ریز

اکران در حال برداشت. سانس شب، اجرا و موقع رفتن، دم راه پله ها، آرامش روحم  یبود و پرده ها انیرو به پا روز
نگاهم شد.  مهیکرد. انگار منتظرم بود. تعجب ضم دایپ انیزده ام جر خی یبه رگ ها یخون تازه ا دنش،ی. باددمیرو د

شده  دهیچ یها یشدم ونگاهش به کاش لیخودش مچاله شده. به سمتش ما یتو یو کم ستادهیا یسمت چپ ورود
 روح بخشش صدام کرد: یبا صدا دنم،یبود. به محض د یفرع واریبه د

 مهندس. منتظر بودم. -
 ونیباشم م یها، باور یامردن ونیم یخواست براش مرد باشم. مرد ی. دلم مدیدرست وسط رگ هام جوش ینیآدرنال

و دلم رو  رمیالتماس دست هام بگ ونیدخترونه اش رو م یهـ*ـوس ها، دست ها ونیباشم م یتمام دروغ ها، عشق
شم.  گاهشیکه خواست تک دیباشم و ام اهشذارم. خسته که شد پن یبزنم که تنهاش نم ادیاز بودنم قرص کنم. فر

شالگردن  ش،یبزرگ مشک فیگرفته بود. با باز کردن ک یرو به باز شیقلم یدستاش به سمت هم رفته و ناخن ها
 شالگردن مات شد. یرو در سمتم گرفت. نگاهم رو یدرشت یبا بافت ها یخاکستر

 منه؟ یبرا بایشالگردن ز نیا -
کرد. اون هم دلش همراهم  یبهم توجه م یباربود که کس نیاول یکرد. برا دییسوالم رو تا ش،یصورت یلبخند لبا با

 داد و لحن شادم دست خودم نبود: یلذتبخش، روحم رو جال م یبود. شور و شعف
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 .نیهنرمندم که هست ن؟یوقت کرد ی! کن؟یخودتون بافت -
دم. محو شالگردن بودم و  یافعال مفرد بشن، من حرف دلم رو تراوش م نیکه ا یتکون داد. و زمان یسر آروم

ها  یکه تازگ یکرد. همون نگاه یم یمثل شبش زل زدم و باز با همون نگاه چموش، دلبر یچشما یصاحبش. تو
 هاش بودم و جواب داد: یوار مـسـ*ـت دلبر وونهیمعتادش شده ام. د

 سه روز تمومش کرد. یشه تا دو ال یدستت تند باشه م -
زده اش رو  رونیب یکردم و موها یبخار خارج شده از دهنم، نگاهش م یافعال مفردش، جان فرسا بود. از ال نیا

 مقنعه فرستاد. یتو
 منتظر موندم که ... نجای. منم ایرو بدم؛ اما تنها نبود نیراستش امروز چند بار اومدم ا -

معتاد به  ده،یرو دوست داشتم. منه احساس ند یلعنت یها نیاول نیقشنگ و مردونه بود. دوستش داشتم. من ا واقعا
 شد: قیصدام تزر یتو یجانی. هیقدر تو خال نیقدر کم. هم نیبا احساس شدم. هم یتو
 قشنگه. یلیممنونم! خ -

 حضورش شد. یمزاحم گرما یبرق زد و باد سرد چشماش
 چه طور شده. نمیخوشحالم خوشت اومد مهندس، بنداز گردنت بب -

شالگرد فرق داشت.  نیما اداد؛ ا یبهم دست م یاز انداختنش حس خفگ یعنیعمرم شالگردن ننداخته بودم.  یتو من
که باعث شد بخنده. دستش رو  چوندمیدور گردنم پ یشالگردن رو باز کردم و دستم رو باال بردم. به صورت نابلد

 صورت از سرما سرخ شده اش گرفت. یجلو
 نه، اجازه بده. یجور نیا -

کنار پام مشت شد و افکار  د،یشد لیم نیخواست؟ دستام از ا یبغـ*ـل ازش م هیروبه روم قرار گرفت. چرا دلم  آروم
پاشنه پاش  یگرفت. رو یم یفعال ذهنم رو به باز یهلوش، مولکول ها نیریعطر ش یرو کنار زدم. بو میطانیش
 یکوپیجشن و پا ،یکیهمه نزد نی. از اچوندیپ مو بدون برخورد دستش، خودش شالگردن رو برام دور گردن ستادیا

 یکاش زمان نم یتر و کج کرد. ا کیدرست کردن پشت گردنم، نزد یو برا. صورتش رختیر یقلبم رو بهم م
 . از ته دل!دمیبار من خند نی. استادیگذشت! فاصله گرفت و سرجاش ا

 . حاال چه طور شدم؟ستمیوقت شالگردن ننداختم، بلد ن چیه ،یدون یم -
شب  یکرد، موها یاراده مفرد شد. شونه هام رو صاف کردم، همون طور که براندازم م یچه طور فعلم ب دمینفهم و

 گفت: یحیمقنعه اش پنهون کرد. با لبخند مل یگونش رو طبق عادت تو
 ! راستش خواستم جبران محبت ها باشه.ادیبهت م یلی. خیریگ یم ادیاشکال نداره  -
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تازه  یداده شده، جال قلیحس ناب شدم. روحم دوباره ص نی( به رگام، سرشار از ای)هورمون شادنیسروتون قیتزر از
که از  شیگپ مشک ینایبهم انداخت و آست ینگاه میشل کردم. ن یکه نفهمه شالگردن رو کم یگرفت. طور یا

 با جسارتش رو دوست داشتم. ینگاه ها نیدستش مشت کرده بود. ا یزده بود رو تو رونیپالتو ب
 .دیارز یشالگردن م نیبه گرفتن ا ینکردم. ول یکار -

هام،  یلحظه لحظه دلواپس یداد. من تو یضربان قلبم، قرار م شیدارش، من رو مقابل افزا حهیقر یچشما یشاد
 ینداشت. دلم م یکه با جنون فاصله ا یحال نیاز ا وانهیو د دهیکردم. شور یصرح لبخند دلبرانه اش رو تصور م

 زد. ی. دوباره لبخندارمیزدند؛ اما من هوش یم یوانگیخواست بهم انگ د
 !ارهیشانس ب دوارمیام -

 شد. دهیکه عکاس لحظه هامون بود، کش ابونیبرقِ اون ور خ رهیبه نور زردِ ت نگاهم
 .میطوره. بر نیهم -

محسوب  نیپروژه موفق، برام دلنشس کیبود. به اندازه  رهیبهم خ ینگاهش رو بهم قفل کرد و باحس خاص صامت
. در رو باز کردم میرفت ابونیپارک شده اون طرف خ نیمکث کرد و به همراهم اومد. باهم به طرف ماش یشد. کم یم

از دور گردنم شل کردم.  یشالگردن رو کم ارهزدم و دوب یشد. لبخند نامعلوم یساکت م ینشست. گاه یو بدون حرف
بشنوم. استارت زدم و در حال بستن  یزیبگم و چ یزیخواست چ یانداخته بود. دلم م هیسا مونیحرف یب یسکوت، رو

 رسوندم. گاهشیرو روشن و متقابل، کمربند رو به جا یکمربندش بود. بخار
 سه، پرسشگر شدم: یزدم و با گذاشتن دنده رو رو یرو دور م بلوار

 شما رو خانوم ثابت؟ ن؟یهست یجا راض نیاز ا -
 پاش، ثابت موند. یرو فیبند ک یتاش رورو از پنجره به من داد و دس نگاهش

 کنه. یکمکومون م یلیزنه. مهندس. خ یحرف نم ی. کسستین نیخوبه. فضا و جوشم سنگ یلیخ یآره همه چ -
بافت؟ نه! من متوهم  یهم شال م رضایعل یبود؟ برا یمیگفت مهندس؟ با اون هم مثل من صم یاون هم م به
 یو نور چراغ تو میکوچه اشون بود کیمحال ممکن بود. حاال نزد رضا،یشدم. سکوت کردم. حسادت با عل االتیخ

 کرد: یتشکر ن،یشد. با توقف ماش یم بایانداخت؛ اما ز یم هیقوز دارش، سا ینیب یکه رو نی. با ادیرقص یصورتش م
 واقعا ممنونم! مواظب باش مهندس. -

اکتفا کردم. مثل « طور نیشما هم هم» . به گفتناز احساساتم بگم؛ اما بازهم نتونستم یزیشجاع باشم و چ خواستم
 ایگم شده ته در یمشک دیفاصله گرفتم. عاجز بودم و حکم مروار ریتر از خودش، حرکت کردم و از مس عیسر شهیهم

 کردن. یراه رو سد م زارانهام ه ییزد و همه تنها یبه دلم چنگ م شیرو داشتم. غم دور
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گذاشتم.  نگیپارک یرو تو نیماش موت،یزد. با زدن ر یخونه که بهم چشمک م یشدم و در مشک یافکارم دورتر م از
از  دی. بادمید یبهش رو خواب م دنیحاال من هم رس د؛ید یکه پرواز رو خواب م ،یدرست مثل مرغ بال شکسته ا

 شدم. یبرهوت مغزم رد م ابونیب
داد. سرم  یم بهشتیارد یبو ر،یزمهر نیدستم گرفتم. وسط ا ینشسته بودم و شالگردن رو تو وتریکامپ یصندل یرو

بارها  نیاول نیانداختم و ا یبود که شالگردن م یبار نیگذاشتم وچشمام رو آروم بستم. اول یصندل یرو از پشت رو
 یکه کس یبار نیاول« باتو بود! میزندگ یها نیولکاش تمام ا یا»نجوا شد:  یزیسرم چ یچه قدر قشنگ بود. تو

 هیعطربودنت رو بهم هد ،یتو خال یهمه نبودنا نیا یکاش جا یبافت. ا یخودش شالگردن م یمن با دستا یراب
 !یداد یم

 پنجم فصل
کلنجار  یشالگردن مشغول بودم و با دست موهام رو سمت راست فرستادم. چند بار نیکمد دم هال، به تمر نهیآ یجلو

کنارم شدم. مقنعه  بایو متوجه حضور د دیدر چرخ رهیدستگ یکه بود درستش کردم. دستم رو یرفتم و با هر دردسر
 :دمیو با تعجب پرس دیچسب میشونیگذاشته بود! ابروهام به سقف پ

 شده؟! یچ -
 رو برداشت. شیآب فیوکمرنگش به شالگردن دور گردنم کرد و ک یهشت یبا ابروها یا اشاره

 .امینرفته، منم از امروز باهات م ادمیتا  ی! راسینداخت یگردن نممبارک! شال دیشالگردن جد -
 :دمیپرس دنیبرداشتم. با همون جذبه، بدون خند یدیرو از جاکل چییسو
 کجا؟! تو چرا؟! -

 به گوشم خورد: باید یبه خودم چسبوندم. صدا شتریرو ب میسورمه ا یپالتو
 شیپ ی. نکنه مشکلگهید یبسته. کارآموز گهید یبا تواما، حواست هست؟ گفتم سرساختمون. به قول مامان تنبل -

 اومده؟
شه بهش اعتماد.  یو نم ستین یدونستم دختر آروم ی. مستیخواست بفهمه اون ساختمون ارث باباش ن ینم چرا

 و به اجبار، جواب دادم: ریکردم. با تأخ یم یم کارخود دیکرد و االن وقت مخالفت نبود. با ینم یبدون نقشه کار
 .میبر یچیه -
ذهنش چرخ  یکه تو یدیزد. فکر افکار پل یبشکن م ،یسنت یقیساکت بود و با موس یبیتمام راه، به طرز عج یتو
القا شدنش نبودم. صورتش رو از  یریکه قادر به جلوگ ینشوند. حس منف یرعب آور رو به تنم م یخورد، دلهره ا یم

 پنجره به سمتم گرفت.
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 یدون ی. میایبودن در ب یمیقد نیبلکه از ا ارم؛یفلش م هی. دفعه بعد امیکنار ب اتمیآهنگ سنت نیبا هم دیبا گهید -
 که داداشم تو کارساختمونه و من برم سرگردون شم. نه؟ ستیدرست ن نیبرسام؟ باخودم گفتم ا

 یکرد، ادامه داد: البد بازم دنبال عطر م یکرد. همون طور که داشبورد رو باز م یاالن هم اعالم جنگ م نیهم از
 گشت.

 بابا اومده؟ یدون یم یراست -
تفاوت با با زدن راهنما،  یبود. ب داریهم پد شیصوت یذوق از امواج تار ها یگشت. حت یم یبازم دنبال عطر البد

 :دمیکه نگرانش بودم رو پرس یبلوار رو دور زدم. تنها سؤال
 بامهراد دعوا نگرفت که؟ -

 ینگه نم نیماش یتو یوقت عطر چیدونست ه ینکرد، داشبورد رو بست. خودش م دایپ یزیچ یکرد و وقت ینچ
و ترمز  میساختمون شده بود کی. نزددیغلت یخون م یرگ هاش، به جا یکه تو یگشت. کنجکاو یدارم و باز م

 محوطه نگه داشتم و خطاب بهش گفتم: یگرفتم. تو
 خوب پارک کنم. مواظب پله هام باش! یجا هیرو  نی. تو برو تو ساختمون تا ماشمیدیرس گهیخب د -
 زشیر یدامهلکه کنه. ص نیا یبرا یتونست کار یگفتم. اون راحت تر م یموضوع م نیراجع به ا رضایبه عل دیبا

 اومد:
 .میمونم باهم بر یم -

 جواب دادم: ریگفتم. ناگز یم کیرو به خودم تبر دیجد ینگون بخت نیا دیبود. با یاراد ریگردنم، غ عیسر گردش
 شو من پارک کنم. ادهیباشه. پس پ -
و با  دمیبه صورتم کش یرو با دنده عقب، پارک کردم. دست نیشد. ماش ادهیپ نیاز ماش ش،یشگیناز و عشـ*ـوه هم با

 :دمیبودم و دستش که دور دستم قرار گرفت، باتعجب پرس ستادمیا بایشدم. حاال کنار د ادهیپ ،یمشهود یکالفگ
 .ستیخونه ن هیکار طیمح نجای! اه؟یچه کار نیا -
 دارش پلک زد. ملیر یبا مژه ها یبهم انداخت. چندبار یقرمزش رو جلو فرستاد و نگاه کج یلبا
 خب. منم راحتم. یمگه؟ داداشم هیچ -
حجاب  ،یدیدونست چه افکار پل یکردم و لبام رو با حرص بهم فشردم. فقط خدا م اریسکوت اخت ش،یمقابل سرتق در

کردن،  ینگاه م رتیتجمع کرده و با ح شیکه کنار آت یو نگاه از چند کارگر میرفت یذهنش شده. به سمت ورود
طور مقتدر قدم برداشتم و حاال به طبقه اول  همون. چه به روز ابهتم آورده بود. رد و بدل شد یگرفتم. سالم کوتاه

تند تند دستاش  رضایمشغول صحبت راجع به ساختمون بودن و عل رضا،یدر کنار عل رای. کنار دفتر، هانا و سممیدیرس
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گرفت،  یم بایگاه از دست دبرگشت. نگاهم به نگاه پر لعاب هانا که ن دنمونیزد که با د یداد. حرف م یرو تکون م
 تر جلو اومد. عیشناخت وسر یرو م باید یکه تاحد رضای. علخوردگره 

 خانوم؟ باید یخوب -
از کارگرا گم شد. رو به  یکیزدن  لیهمراه در باید یو صدا دمیکش رونیب بایدستم رو از دست د یعیحرکت سر با
 داد: یجواب یبا لبخند رضایعل
 شما؟ نیخوب یواصف یسالم آقا -
 ساختمون، بلند تر تکرار کرد: ادیز یو کالفه از سر و صدا دیپشت گردنش کش یطبق عادت، دست رضایعل
 کجا؟ نجای. شما کجا امیما هم خوب -
 دهنش گرفته بود، ادامه داد: یجلو یهمون طور که با عشـ*ـوه دست بایزد. د یچشمک رضایعل
 موقع اومدن. د،یکارآموزم. برسام نگفته بود؟ البته خودشم امروز فهمشما  شی. از امروز منم پگهیمهمونتون شدم د -
. دینگاهش بهم رس یکرد و معن یمکث رضای. علدیتر کش نییقرمز کوتاهش رو پا یبه من زد و پالتو یاشاره ا باید

پاش رو درست مثل  یکه تکه آجر جلو باید یمشک نیانداخت. نگاهم از پوت یم ییخونسرد و هانا، نگاه گذرا رایسم
 کتریکم کم، بهم نزد رضایبود، افتاد. عل رهیخ بایبه د ینکه حاال با حرص پنها رایگرفته بود، به سم یاعصابم به باز

 شد.
 دفتر کارت دارم. خانوم ها... یتو میبرسام جان بر -
 :دیسط حرفش پرداد، و یم شیفاصله دارش رو نما یهمون طور که دندون ها ،یبا لبخند گشاد ع،یسر باید
 شناسم از دوستان هستن. یم -

 ادامه داد: رضاینظاره گر بود. عل ینبود. هانا هم با لبخند تصنع ینگاه خوب بایبه د راینزدن. نگاه سم یها حرف بچه
 .نیگفتمان داشته باش هیاِه، چه بهتر پس تا من برگردم شمام باهم  -
 دنیدر حال کش بایکه د ییشوک رفتار و نقشه ها یبا گرفتن بازوم، من رو به سمت دفتر کشوند. هنوز هم تو رضایعل

 غرولند گفت: رضایو عل می. وارد دفتر شدانیپا یب یبود، بودم. خلسه ا
 ! راستش منم تعجب کردم.؟یکار کن یچ یخوا یکنه؟ حاال م یکار م یجا چ نیچته تو برسام؟ خواهرت ا -

 انداختم و گفتم: میسورمه ا یپالتو بیج ی. دستم رو تودیبه موهاش کش یتکون دادم و دست یسر فهکال
دخترونه و حسادت  یدونم نقشه داره. رفتارها یبره. م یردش کن دی. باامیکاره افتاده دنبالم که منم ب هیامروز  -

 ده. یهاش، کار دستمون م
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پشت گردنم  یمن بودم که دست نیداد. حاال ا زیاش رو به م هیاز فرط تعجب درشت تر شد و تک شیقهوه ا یچشما
شلوارش انداخت و متفکر نگاهم کرد. با تمسخر،  بیج یبه گردنم دادم .دستش رو تو ی. خسته و فگار، تابدمیکش یم

 .دیکم تارش باال پر یابروها
 .میکن یم یکار هیحاال  میبر ای. بایزن یکنه به نظرت؟ حرفا م یخواهرت رو؟! باور م -

 ی. تازه مدنیرس یتر به نظر م کیفاصله چه قدر کوچ نیانداختم. کارگرا از ا رونیبه ب یاز پنجره آجر یجیگ نگاه
 کرد. زمزمه وار لب زدم: یم شهیهم بایکه د ی. کاریچ یعنیتونستم بفهمم از باال به همه نگاه کردن 

 دونم اگه بمونه دردسره. یدونم فقط م ینم -
رو  شیآب فیبا دو دست، ک بای. دمیرفت رونیلختش گرفتم. باهم به ب یرو پشتم زد و نگاه از تار تار موها دستش

قوز، دستاش رو  یبا کم رضایبچه ها بود. عل رهیاز همون نگاه باالها، خ ،یکنارپاهاش نگه داشته بود و نگاه متحقر
 .دیبهم مال

 یلیو خ میگرفت یاز اولشم نم یعنی م؛یریگ یکارآموز نم گهیکه ما االن د نیهست! ا یمشکل هیخب خانوم ها  -
 پره. تیکه ظرف یعنی...، یوکار یمنیبه خاطر مسائل ا یشد؛ ول یاتفاق

 بـرده بود، جبهه گرفته جواب داد: ییکه انگار بوها باید
 که من برم. اونا برن! مگه نه برسام؟ نیخب انتظار ندار -
. همون دیو بچه ها چرخ رضایعل نیشده ام رو بلند کردم و نگاهم ب نیبه بچه ها زد. سر سنگ یبا دست اشاره ا و

 یقیبود. نفس عم ریکردن آدم ها، نفس گ دیکردن . چه قدر ناام یطور صامت و متعجب، به مکالمه امون گوش م
 باز کردم: ،شه یم یدونستم باعث جنگ بزرگ یکه م یو دهن به گفتن حرف دمیکش
از قبل بهم  دیکنن . متاسفم! با یخانوم ها چند ماهه که با ما کار م نیکنم. ا یم دایپ ییجا هیجان واسه تو  باید -
 .میکن یخونه صحبت م ینشه. تو یجور نیکه ا یگفت یم
دستش  د،یخودش رو عقب کش ،ی. با دهن بازدمید یشده اش م زیر یعسل یچشما یدرست جرقه خصم رو تو و

 ریو بسته کرده بود. انقدر افکارم درگ نیگلوم رو سنگ ،یمزخرف یادامه نده جلوم نگه داشت. حس دوراه یرو به معن
 ی. منمیعکس العملش رو بب واستمخ یهم گذاشتم و نم ی. چشمام رو رودیچرخ ینم یکس یبود که نگاهم رو

لجبازش  یلرزونش، موها یز فاجعه گذشته بود، با دستاا یاما خودش مجبورم کرد. حاال که کم ه؛یبد یدونستم نامرد
 مقنعه چپوند و متعجب عقبگرد کرد. ریرو ز

بود گفت مگه  ی. کمی...، مگه تو خونه بهت نگفتم؟ ماصحبتامون رو کرد یبگ یخوا یبرسام نگو که م ؟یچ یعنی -
 !؟یدیبه اسم برسام ندارم فهم یبرادر یعنیندارم؛  یحرف گهیداداشت مرده هان؟ د
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 یبود که م ی. حق داشت؛ اما اون مال قبل از زماندیکش ادیفر بایو کلمه آخر رو تقر دیلرز یم تیاز عصبان صداش
 آروم باش باال آوردم. یشناسه. هردو دستم رو به معن یدونستم بچه ها رو م

 گم برسوننت. ی! ممیزن یکنم حرف م یجان خواهش م باید -
 یم ادیخوش فرمش رو به دندون گرفت. چشم هاش درد رو فر یبه سر تا پام انداخت و لبا ینگاه ترسناک ،یا لحظه

چشماش بود رو نا  یکه تو یکرد. اشک یرو تحمل م یزد و من امروز غرورش رو شکونده بودم. انگار که درد بد
منجالب  نیه من رو وسط اک یشیرخنه کرد و تشو مبه یرو کنار گذاشتم. عذاب وجدان میگرفتم وانگار که برادر دهید

هم سقوط کرد و پشتم  یبهم زد. پلکام رو یالغرش، تنه محکم کلیشد که با ه ینگه داشته بود. از کنارم رد م
 شد. کمینزد یشکست. کس

 بگو برگرده. بایرم به د یمهندس من م -
 یمن رو به زندگ قتیحق نیقدرتمت نگاهش، به سکوت وادارم کرد. دوستش داشتم و ا ین یباز شدن و ن چشمام

 کرد. به ناچار لب زدم: یمرهم حضورش، شعله زخم هام رو خاموش م یکرد. خنکا یدلبسته م
جا  نیحرفام بهونه بود. ا نیرفت. ا یم دیبا یعنیخواستم بره؛  ی. خودم مستیلطفا! االن وقتش ن یریخانوم ام -

 خونه حرف حرف اونه بسه! یکه تو نی. همسهیکنه رئ یجا بمونه فکر م نی. اون اارهیرو ببار م یمشکالت بایبودن د
 .یحال، لبخند زد. لبخند زورک نیرفع ا یخرد شده نکردم و برا یآجرا یبه صدا یتوجه

 خونه حرف، حرفه منه! یام و تو کهیکنم. منم خواهر کوچ یدرک م -
 ینثارش کردم. دلم م ید زورککه قصد داشت حالم رو بهتر کنه، ممنونش بودم. من هم به تبع اون، لبخن نیا از

تونستم با عشقش،  یکرد. م ی. عشقش، هندسه جهان رو دگرگون مدایرو گم کنم و خنده هاش رو پ مییخواست تنها
 زمزمه کرد: رلبیتر شد و ز کینزد رضای. علارمیرو تاب ب میشونیپر
 چ،یبدتر بود. تو رو که خورد ه رامیکه از سم نیا ییخدا یول اره؟ین شیپ یوقت تو خونه مشکل هیگم برسام  یم -

 پستم نداد.
خاروند، درست کنار خال  یشد. گوشش رو م یهوا تکون دادم ونگاهم جد یبه لبخند کش اومد. دستم رو تو لباش

 خارج بود، با چشم به پشتش اشاره زدم. رضایعل درسیکه از د رای.. سمیزیر
 ! خانوم ثابت.یپشتته عل -
 رایسم دنیآروم با د یلیمچاله شده، آب دهنش رو صدا دار قورت داد. سالنه سالنه، عقبگرد کرد و خ یچهره ا با

 :دیکش «ینیه»پشتش
 .ادیمبارک! بهتون م دیگم خانوم ثابت چادر جد یکه...، م نهیاِه، منظورم ا -
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درشتش  یاکتفا و لبا یاومد، به چشم غره ا یبدش م یکه از لوس باز رایو سم دیبه صورتش کش یدست رضایعل
 کرد: یحرکت

 همون چادرمه! -
 به خودش چسبوند. شتریرو ب شیتر کرد و ژاکت توس یلب رضایعل
 ذارن برام که. یهمونه، حواس نم نمیب یکنم م یبله االن که دقت م -

 رو پروند و رو به من ادامه داد: رضایعل یانداختن سطل، شونه ها نییپا یصدا
 .ییعوض شده خدا ندرالیجام با س ه؟یک گهید نیاوف ا -

 یعادتم رو م رضای. از جام بلند و نقشه ها رو مرتب کردم. علمیکرد یم یدگیشد که به کارها رس یم یساعت چند
امروز، دست و  هیکرد که بمونه. قض یتعارف نم نیهم یرسم؛ برا یبه کارام م یشتریدونست که شب ها با آرامش ب

 یپستو یول دادم و چشمام رو بستم. درست ال به ال یصندل یخونه رفتن رو کور کرده بود. خودم رو رو یدلم برا
مبهم در، چشمام رو باز کردم. حاال وارد دفتر شده بود  یهام، امتداد خط ممتد درد، پر از سکوت شدم. با صدا ییتنها

 پرسشگر شد: دنم،یو با د
 کنم. یخداحافظ امیرفتم، گفتم ب یم مبرق روشنه اومدم. راستش داشت دمید -
رو با من  میمه گرفته زندگ یشمرد و جاده ها یتر شد. چه خوب که قدم هام رو م کیخم شدم ونزد زیسمت م به

عطر هلوش،  یتکون دادم و بو یقرار گرفت. سر زیم یو دستام رو دیچیفضا پ یبوتش تو یشد. صدا یهم قدم م
 داشت. به ناچار، لب زدم: یوا م یکوبیهام رو به پا هیر
 .نیخدانگه دارتون. مواظب باش -

 :دمیکرد. مِن مِن کنان صداش رو شن یتقال م یزیگفتن چ یهم انداخته بود و انگار برا یرو تو دستاش
 بودن ما... نجایدفتر، واقعا ا یموقع شب تو نیسوال بپرسم؟ تا ا هیتونم  یمهندس م -

 گفتم: ش،یجمع الیخ یزد. برا یبه تن چشم هام م ،یتم و سوزن خستگرو به نشانه سکوت باال گرف دستم
 یداشتم م گهید ستیراحت. در ضمن، مهم ن التونیخ ستین ی. نه مشکلنیبگ نیخوا یم یچ دمی. فهمنیادامه ند -

 !نیرفتم. ممنون که به فکرم
 یطور به من نگاه م نیا ی. نگرانم بود؟ چه خوب! وقتدمید یبود رو م کشیکوچ یکه نقش لب ها یلبخند پهن حاال

 یدلم رو آب م د،یتراش یرو م میکنن. رگ و پ یبزرگ م یچشم ها من رو دچار خبط نیا ،یکرد، حتم داشتم روز
در رو  یو قفل رو میرفت رونی. با هم از اتاق برداشتمب یداد. از جا بلند شدم و پالتوم رو از پشت صندل یکرد و جال م

آوردم. چراغ قوه اش  رونیرو ب میبه نور محوطه، گوش دنیرس یانداخت. برا یبه راه رو چنگ م یحکم کردم. ظلماتم
 وبه سمتم برگشت. میدیرفت. دم در رس یم نییشده بدون نرده، پا لیتکم یاز پله ها اطیرو روشن کردم وبا احت
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 مهندس؟ یستیکنم؛ اگه مساعد ن یمن رانندگ یخوا یم -
 یم تیحد اهم نیکه بهم تا ا نیا یاز سرخوش دیخندم؛ اما خودم رو کنترل کردم. شا یم یحرفش، لحظه ا نیا از

رو زدم. باهم  ریآوردم و دزدگ رونیرو ب چیی. سودیاشاره زدم وخودش منظورم رو فهم دمیسف یایپرش نیداد. به ماش
رو چرخوندم و هم زمان با  چییبود. سو زمستونطعم  نیتر نیریش ر،یزمهر نی. حضورش وسط امیشد نیسوار ماش

 نییها رو پا شهیش یها روبغل کرده بود. کم شهیکه ش یروندم و بخار یزدن کمربند، استارت زدم. به سمت جاده م
 یقلبم نا منظم م یها هیدرونم رو پر کرده. کالو ،ی. التهاب گرمنهیش یسکوتمون م یهوهوکنان، ال ییبردم. سرما

 .دیکش رونیقاصر، فرو رفتم که صداش من رو ب یخلسه ا زنند و درون
 ...امیراسش مهندس. من فکرام رو کردم از فردا ساختمون نم -

زده و ترس خورده، به  رتینگه داشتم. ح ابونیاز خ یو گوشه ا دیچیپ نیاتاقک ماش یراهنما تو کیت کیت یصدا
 سمتش برگشتم.

 چیاونجا درد سرسازه. ه بایو براتون حل شد؟ گفتم که بودن د میردموضوع صحبت ک نیفکر کردم قبال درمورد ا -
 شناسه! یکس اون رو به اندازه من نم

 بود. رونیب شیهم انداخته و پاهاش جمع تر شد. هنوز هم نگاهش به گرگ و م یرو تو دستاش
 .ستین یبه ناراحت یدونم؛ اما دلم راض یم -

 یاز ابهام، برا یخواست. دلم در حال سر رفتن بود و با هاله ا یم یجمع، دلم فعل مفرد یفعل ها نیاز ا خسته
 موندنش ملتمس شدم:

 کنم بمون! هانا! یخواهش م -
. باالخره، بازنده تقالهام شدم. تمام جراتم رو جمع کرده و دمیبه لبم کش یدست یپلک زد و عصب یشک، چند بار پر

. دست و پاهام، درست دیلرز ی. مبهم و هولناک، نگاهم مدیشدم. قلبم سرکش شده بود و با صدا خند لیبه سمتش ما
 :گرفتداد. لباش از هم فاصله  یسرما رو جوالن م ،یخیمثل تکه 

 !وفتهیانتظار نداشتم انقدر زود اتفاق ب -
رو  یهمه خوشبخت نیاندازش رو احاطه کرده بود. من تاب ا طنتیبرق، درست صورت معصوم و ش رهیچراغ ت نور

 ینورزدگ نیاز ا دیشد. با یآروم تر م یکم جانمیه دیفکر کنم. با میعظ یروزیپ نیکردم به ا یجرأت نم ینداشتم. حت
گرفتم. آروم و  یم میگذشت، تا عاقالنه تصم یم یجنون و سرمست نیاز ا دیگذشت تا چشم هام رو باز کنم. با یم

 گفتم: میمال
 ؟یریشه خواهش کنم چشمات رو ازم نگ یپس حدسم درست بود. به نظر تو پنج ماه کمه؟ م -
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کردم، تعجب نکرد. انگار که حرف دلش رو  یکرد. اون قدرها هم که فکر م ینگاهم م زیکه هل کنه، ر نیا بدون
 خارج شدم: اهامیکه گفت از رو یزیکرده بود. با چبه بغـ*ـل کردنش، وجودم رو اشباع  یدیشد لیزده بودم. م

 کنم! ینفهمه؟ خواهش م یشه کس یم -
 یکیعشق مثل ستاره کوچ نیداشتم. ا یباهاش حرف بزنم. حس جالب م،یرفت شیجا پ نیخواست حاال که تاا یم دلم
 سبک شده بودم و حالم دگرگون بود. صادق شدم: یدست هام بود. کم نیماب
 یلیانگار خ دمت،ید یدونم از وقت یتو من شکل گرفت. نم ییحسا هی ی. از همون شب بارونیو راحتاصال هرجور ت -
 ناخواسته صدا زدنت. نیاز حسام رو کنترل کنم. مثل هم یلیتونستم خ یدست من نبود. نم زایچ

کردن، دوست داشتم. نگاهش که روم زوم موند، لبخندش پهن  یزد و خنده هاش رو به عمق زندگ یسرمست قهقه
 .دیدستش رو به صورتش کش یو با حالت خاص دیخند یتر شد. چشماش م

 بود. هیهد هیمنظور بود. فقط  یدو طرفه ست؟ اگه اون شالگردن...، ب یدیچه طور فهم -
و خوش بخت.  جیمـسـ*ـت وبرق زده، گقدر  نیتونستم باور کنم. هم یزدم و هنوز نم یلبخند هگرشیلحن توج به

 چشماش، معترف شدم: یمشک دیمروار رهیدر رگ هام. خ یمثل خون جار
 قانعت کنه. نگاهت. نیا دیپس شا -

از حضورش قرض گرفتم  یآورد. نفس یچشم هاش، من رو به وجد م ینگاهم شد و چموش رهینگاه ندزد؛ بلکه خ ازم
 دم:فردارش، ادامه دا یبه مژه ها رهیو خ

و هفت ساله  ستیپسر ب هیگفتم. من  یمن فقط مطمئن شدم بعد حرف زدم. من اگه شک داشتم هرگز بهت نم -
 هیخانواده مجبوره بمونه. پس حسم  نینگه داشتن ا یکنه و برا یم یام که مستقله؛ اما کنار خانواده اش داره زندگ

 ست. دهی. سنجستیحس زودگذر ن
 یم تیحد اهم نیکه بهم تا ا نیا یاز سرخوش دیخندم؛ اما خودم رو کنترل کردم. شا یم یحرفش، لحظه ا نیا از

رو زدم. باهم  ریآوردم و دزدگ رونیرو ب چیی. سودیاشاره زدم وخودش منظورم رو فهم دمیسف یایپرش نیداد. به ماش
خوندم و هم زمان با رو چر چییبود. سو زمستونطعم  نیتر نیریش ر،یزمهر نی. حضورش وسط امیشد نیسوار ماش

 نییها رو پا شهیش یها روبغل کرده بود. کم شهیکه ش یروندم و بخار یزدن کمربند، استارت زدم. به سمت جاده م
 یقلبم نا منظم م یها هیدرونم رو پر کرده. کالو ،ی. التهاب گرمنهیش یسکوتمون م یهوهوکنان، ال ییبردم. سرما

 .دیکش رونیقاصر، فرو رفتم که صداش من رو ب یزنند و درون خلسه ا
 ...امیراسش مهندس. من فکرام رو کردم از فردا ساختمون نم -

زده و ترس خورده، به  رتینگه داشتم. ح ابونیاز خ یو گوشه ا دیچیپ نیاتاقک ماش یراهنما تو کیت کیت یصدا
 سمتش برگشتم.
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 چیاونجا درد سرسازه. ه بایراتون حل شد؟ گفتم که بودن دو ب میموضوع صحبت کرد نیفکر کردم قبال درمورد ا -
 شناسه! یکس اون رو به اندازه من نم

 بود. رونیب شیهم انداخته و پاهاش جمع تر شد. هنوز هم نگاهش به گرگ و م یرو تو دستاش
 .ستین یبه ناراحت یدونم؛ اما دلم راض یم -

 یاز ابهام، برا یخواست. دلم در حال سر رفتن بود و با هاله ا یم یجمع، دلم فعل مفرد یفعل ها نیاز ا خسته
 موندنش ملتمس شدم:

 کنم بمون! هانا! یخواهش م -
. باالخره، بازنده تقالهام شدم. تمام جراتم رو جمع کرده و دمیبه لبم کش یدست یپلک زد و عصب یشک، چند بار پر

. دست و پاهام، درست دیلرز ی. مبهم و هولناک، نگاهم مدیشدم. قلبم سرکش شده بود و با صدا خند لیبه سمتش ما
 :گرفتداد. لباش از هم فاصله  یسرما رو جوالن م ،یخیمثل تکه 

 !وفتهیانتظار نداشتم انقدر زود اتفاق ب -
رو  یهمه خوشبخت نیاندازش رو احاطه کرده بود. من تاب ا طنتیبرق، درست صورت معصوم و ش رهیچراغ ت نور

 ینورزدگ نیاز ا دیشد. با یآروم تر م یکم جانمیه دیفکر کنم. با میعظ یروزیپ نیکردم به ا یجرأت نم ینداشتم. حت
گرفتم. آروم و  یم میگذشت، تا عاقالنه تصم یم یجنون و سرمست نیاز ا دیگذشت تا چشم هام رو باز کنم. با یم

 گفتم: میمال
 ؟یریشه خواهش کنم چشمات رو ازم نگ یپس حدسم درست بود. به نظر تو پنج ماه کمه؟ م -

کردم، تعجب نکرد. انگار که حرف دلش رو  یکرد. اون قدرها هم که فکر م ینگاهم م زیکه هل کنه، ر نیا بدون
 خارج شدم: اهامیکه گفت از رو یزیبه بغـ*ـل کردنش، وجودم رو اشباع کرده بود. با چ یدیشد لیزده بودم. م

 کنم! ینفهمه؟ خواهش م یشه کس یم -
 یکیعشق مثل ستاره کوچ نیداشتم. ا یباهاش حرف بزنم. حس جالب م،یرفت شیجا پ نیخواست حاال که تاا یم دلم
 سبک شده بودم و حالم دگرگون بود. صادق شدم: یدست هام بود. کم نیماب
 یلیانگار خ دمت،ید یدونم از وقت یتو من شکل گرفت. نم ییحسا هی ی. از همون شب بارونیاصال هرجور تو راحت -
 ناخواسته صدا زدنت. نیاز حسام رو کنترل کنم. مثل هم یلیتونستم خ یدست من نبود. نم زایچ

کردن، دوست داشتم. نگاهش که روم زوم موند، لبخندش پهن  یزد و خنده هاش رو به عمق زندگ یسرمست قهقه
 .دیدستش رو به صورتش کش یو با حالت خاص دیخند یتر شد. چشماش م

 بود. هیهد هیمنظور بود. فقط  یدو طرفه ست؟ اگه اون شالگردن...، ب یدیچه طور فهم -
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و خوش بخت.  جیقدر مـسـ*ـت وبرق زده، گ نیتونستم باور کنم. هم یزدم و هنوز نم یلبخند هگرشیلحن توج به
 چشماش، معترف شدم: یمشک دیمروار رهیدر رگ هام. خ یمثل خون جار

 قانعت کنه. نگاهت. نیا دیپس شا -
از حضورش قرض گرفتم  یآورد. نفس یچشم هاش، من رو به وجد م ینگاهم شد و چموش رهینگاه ندزد؛ بلکه خ ازم
 فردارش، ادامه دادم: یبه مژه ها رهیو خ

و هفت ساله  ستیپسر ب هیگفتم. من  یمن فقط مطمئن شدم بعد حرف زدم. من اگه شک داشتم هرگز بهت نم -
 هیخانواده مجبوره بمونه. پس حسم  نینگه داشتن ا یکنه و برا یم یقله؛ اما کنار خانواده اش داره زندگام که مست

 ست. دهی. سنجستیحس زودگذر ن
 براقش شد. یشونیقاب پ رت،یتوام با ح یبا شور ابروهاش

 مهندس. -
که شروعش کردم،  یزیچ ی. من برادیمطلق اطراف چرخ یکیتار ینگاهم رو یحس بود و کم نیحاصل ا یا حهیقر
 گفتم: حیجنگم. لبم رو با زبون تر کردم و صر یم
اما دلم  ه؛یرو ادهیدونم ز ی. لطفا! منهیش یمهندس به دلم خوش نم نی. امیباهم یبرسام؟ حداقل وقت یشه بگ یم -
 نگاه کنم. ریخواد چشمات رو س یم

 .دیکش فشیرد یزده، لبش رو به حصار دندونا رتیشده و ح شوکه
 برسام! خوبه؟ -

 یشده بودم. کم کم لبام به خنده کش اومد و حاال م اگریبود که به دنبالش، کم یابیراحت بود با من. حس نا چه
بود. حالم چه خوب بود. دوست داشتنش،  ییدلربا یقیخنده اش، موس یدهنش گرفت و صدا ی. دستش رو جلودمیخند

اتاقک  یخنده هامون تو یو حاال فقط صدا اشتمفرمون گذ یرو روداد. دستم  یم ییکرانم رها یمن رو از اندوه ب
شه امشب  یخوام. م یبرسه، من اون شب رو تا آخر شب م انیکه با نگاه تو به پا یبود. شب ینیدلنش یسمفون ن،یماش

 تو حواست به منه. یشه. من غرق چشماتم وقت یم ی! چایامشب رو شب بذار خدا نیصبح نشه. حداقل فقط هم
 ششم فصل
 یقدرت رو برا نیکه ا نیوادار کنم. هنوز هم باور ا یزده ام رو به حرکت خی یتونستم انگشت ها یهم نم هنوز

کردم.  یگذشت که مسکوت به صورت چروک خورده اش نگاه م یم یا قهیبودم رو نداشتم. چند دق رفتهیپذ ییارویرو
زدنم از  خیدونم  یرنگم بود. نم یصورت ب رهیزرد رنگ پارک نشسته و چشماش خ مکتین ینرگس، کنارش رو

کرد، از صورتش  یآب شده اش رو پنهون م یرو که گونه ها شیدلهره. خودم گفته بودم شال سورمه ا ایسرماست 
 .راستیانگار اسمش حم ،یبرداره. راست
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کردم بهت  یو سع رمیگ یدر حال جنگ بود. کرخت شده و لمس، نگاه ازش نم یو بسته، با بغض نیسنگ گلوم،
 یدختر، از گورستان آرزو برگشته بود. موها نیرو نداشت. انگار ا قیمهلکه عم نیچشمام پنهون بمونه. قلبم طاقت ا

 .دمی. صداش رو آروم و نرم شنفتمبار نگاه ازش گر نیدر حال رشد و ا مهینصفه ون ش،ینارنج یزییپا
 کرده. ممنون! فتونیرام توص. نرگس بنیاما چه خوب که اومد نمتون؛یب ینم نکهیبا ا -

تو رفته بدون ابروش  یچشم ها دنیطاقت د گهی. نه! ددمیشده بود و نفس مقطع کش بانمیدست به گر ،یا چهیپ دل
کوله  دیشدم. با یم یراه یکیزد. انگار به سمت کارناوال تار یبود و قلبم دهشتناک م دیرو نداشتم. من از خودم ناام

 باز کردم: ورفتم. دهن خشک شده ام ر یم داشتم و یبار ترس رو بر م
 !نیمن حساب کن یبود رو یهر کمک -

بود؟! از فرم صورتش، انگار  یقبال چه شکل یعنیرو نداشتم.  شیا شمهیمچاله شدن دستاش دور بافت نازک  طاقت
پالتوم گره  نیفاصله گرفتم و دست نرگس به آست ی. قدمدیکش یزبانه م ،یرحم یبوده. از جا بلند شدم و سوز ب بایز

 خورد.
 گوش نکردم. رمیگفت ازت انتقام بگ یکردم مهندس؛ اما چه خوب به حرف اون دوستم که م تتیاذ یلیخ -

سکوت کردم. به راهم ادامه  شهیو مثل هم دیرنگ بهت و صورتش، از خنده براق شد. دستش رو پس کش نگاهم
هوا معلق بودم.  یشدم و انگار که رو نیگرفتم. من دشمن خودم بودم. سوار ماش یانتقام مدادم. من خودم از خودم 

مشت آدم شده ان.  کی یگریو وحش یوانگیکه طعمه د ییدخترها نیشد. ا یتموم م دیوهم با نیاستارت زدم و ا
 یزخم ها یمرهم رو یداد. چه کس یرو م نهییتاوان زجر آ ی. چه کسدیکه صورتک آرزوهاشون رو دزد ییکابوس ها

 ذاشت. یاشون م ندهیآ
 بایهال به خواب رفتم. از اون روز د یمبل جلو یکه رو یا قهیبودم و پنج دق دهیشد که به خونه رس یم یساعت چند

بود. اتفاقا تازه از در وارد  شیقبل طوفان. منتظر منج یگرفته بود. از همون آرامش ها شیرو درپ یسکوت مشکوک
 دمید ی. کالفه، چشمام رو باز کردم و مدمیشن یرو م شغرولند یه خواب زده و چشمام رو بستم. صداشد. خودم رو ب

. دیبودم تازه من رو د یرفت. سمت راست در ورود یبابا رو به دست گرفته، از دم در تا سالن کنارش راه م یکه پالتو
منجمدش، سرتا  یکردم و چشما« سالم» ،یفس. با گرفتن ندمیرو از پشت کش میتوس وریمبل بلند شدم و پل یاز رو

 .دیرو کاوو امپ
 رو هم ببر! بایساختمون د یهروقت رفت ،یراست ؟یموقع روز تو چرا خونه ا نیا -

و جا خورده، زمزمه  دیپر یعصب یدادم. پلکم کم یبهش جواب پس م دیهمه سن با نی. باایحداقل از راه برس بذار
 وار لب زدم:

 !؟یچ یعنی -
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 بودم. رهیخ شیمشک دیسف یچند سانت شیآوردن ساعت بند چرمش، به ر رونیحال ب در
 که من گفتم. بحثم نکن! ینیهم -

فغان به  نیدرون سلول به سلول تنم، در حال فوران بود و ا ینگاه کردن به من، به سمت اتاقش رفت. خشم بدون
 دمیشن یرو از اتاق مامان م بایلمس بود. د رقابلیو هفت ساله، غ ستیمن ب یزد. تحمل حرف زور، برا یتنم زخم م

 زیم یصندل یدر، رو یباز شد و درست رو به رو ممنا آرو یمقدمه، در توسط دست ها یو به سمتش پا تند کردم. ب
 تر رفتم و دستم رو جلوش تکون دادم: کینشسته بود. نزد یشیآرا
 ؟یشد میقا نجایو االنم ا یآخرسر کار خودت رو کرد -

بلند و روبه  یاز صندل یدخترونه اش، به حالت تهاجم یها یاز حد معمول باال تر بود و خسته از بچه باز یکم صدام
 به گردنش داد. یروم قرار گرفت. همون طور که دستاش رو بغـ*ـل گرفته بود، تاب

 .یها نفروش بهیمن رو به غر یخواست یم -
 کج کردم. هزایسته بود، هم زمان بلند شد. سرم رو با استنش یتخت دو نفره زرشک یکه سمت چپم رو مامان

 !؟ید یرو کش م زیدختر. چرا همه چ یکه چه قدر تو حسود یوا یا -
 کرد، با پوزخندش همراه شد. یم شتریسر و گردنش، که لجاجتم رو ب یبه موهاش داد و حالت ها یتاب
 به عشقت؟ ؟یحسادت؟ به ک -
زد.  یزدن، نبض م رونیخونه نمونده بود. رگ گردنم در حال ب نیا یتو یاحترام گهیبودم؟! د یباز هم آروم م دیبا

پخش شده  یرفت و موها یصورتش م یابرو، به دستش که رو ریفواره خشمم اوج گرفت و دستم باال رفت. از ز
شد و حاال از  کینزد ی. مامان با تعجب وافردهتنفس ته مون یبیکرد. با همون سراش یداشت، نگاه م یاش رو نگه م
 .دمشید یگوشه چشم م

 !ه؟یچه کار نیبرسام ا -
 گفت: دیلرز یم تیکه ازعصبان یی. مامان با صدادمیبه صورتم کش یدست یبود و عصب باینگاهم به د هنوز

 دیشا یلی. با سیپسر هیبه صورتشه، لطافتش به صورتشه. تو  شییبایدختره. ز هیاون خواهرته؛ اما قبل از همه  -
 شیحام دی! تو بایخواهرت دست بلند کن یکه رو یرو ندار نیکه زنده ام اجازه ا یسفت شه؛ اما تا موقع صورتت

 برسام شادفر؟! یدی! فهمینه که روش دست بلند کن یباش
ثبات شده بود. دستام باتمام توان، کنار پام مشت و نگاهم رنگ تاسف  یب یادیبه فر لیجمله آخرش، حاال تبد و

 زیزن مقابلم موند رو جا یندونستم. تو رو زیرنگ آلوده بود و موندن رو جا یب یروشنش، به خشم یگرفت. چشم ها
 درد و دل نبود. یبرا یزدم. چه بد که کس رونیاطرافم، از اتاق ب یندونستم. حاال بدون تحمل فضا
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به  لیهزاران بار درونم تبد همه خصم، گرگرفتم و نی. از ادمیکش رونیو لباسام رو با حرص از تن ب دمیاتاقم رس به
 نیسنگ یدوش ها یرو رو میسورمه ا یشم. کمد لباس هام رو باز کردم و پالتو یسر و سامون م یب یها ادیفر

 شدم. یراه نی. در خونه رو باز و به سمت ماششدم یدور م ونیهذ نیتر از ا عیهر چه سر دیشده ام انداختم. با
پر دقدقه  یآدم ها ینگاهم رو ابون،یخ یهدف گشت زدن تو یپارک کردم وخسته از ب دیپرترد ابونیاز خ یا گوشه

. به ستادنیهاشون، سر پا ا یکه با تمام ناتوان یبودن. مردم قهیدست به  یکه هر کدوم با مشکل ییافتاد. آدم ها یم
افتاده و با بغض  هیبه گرکه  یکرد. به بچه ا یم بورع ابونیو از خ دیکش یکه دست بچه اش رو با شدت م یمادر

 ی. به مندیبوس یکه بچه چهارساله اش رو بغـ*ـل زده بود و صورتش رو م یزد. به پدر یسده شده گلوش، هق م
که  دمید یگردم. من پدر یخاطرات صندوق شده، به دنبال محبت م یال به ال شهیکه هم یا دهیمحبت د یکه ب

همه سال، اسارت  نیا دی! چرا بادم؟ید یم یمحبت پدر دیکرد. چرا نبا یبچه هاش، اجتناب م دنییو بو دنیاز بوس
از گلوم خارج شد و من جنس  یزد. آه دردناک یگلوم رو شخم م خیب ،یرحم یبا ب ی. بغضدمیکش یحس رو م نیا
 از جنس درد! یزیشناختم. چ یآه رو م نیا

 نیا ی. انقباض فکم، برادیسمت راستم رو بلع وجودم، چشم یاز ناشت گرفته از سست یبه فرمون، اشک یضربه ا با
 هیتک یصندل یکرد. سرم رو به پشت یمن رو به منِ آروم مبدل م انش،یکه عص ینبود. ضعف یافکار، کاف اهچالیس

 و استارت زدم. دیچرخ چییسو یهم گذاشتم. دستم رو یرو یدادم و چشمام رو کم
 نگیپارک یرو تو نی. ماشدیذهنم چرخ یتو ییها دیها و نابا دیده بود که با کیاز دستم در رفته و ساعت، نزد زمان

باز شد. هنوز در رو نبسته بودم، سرم که  یتق یانداختم. در با صدا دیبه دست گرفته، کل چییپارک کرده بودم و سو
لوستر،  دیه داشت. نور سفاز من فاصل یمتر میبود و ن ستادهیروبه روم ا نهیبلند شد، متوجه بابا شدم. دست به سـ*ـ

 داشت. یبه خونسرد یکرد؛ اما باز هم سع یم یپرتوافشان یصورت پر از خشمش، نور یتو
 خوره. یبهت برم م رهیگ یگم اون برادر عالفت از تو الگو م یخونه؟ بعد م یایب دیساعت چنده؟ االن با -

که  یبحث نمونده بود. حکومت نظام یبرا یرنگ پشت سرش انداختم. حوصله ا یقهوه ا یا رهیبه ساعت دا ینگاه
ابروم باال  هیکه  ی. متعجب، در حالستیدر کار ن یمهراد یعنیانقدر منتظر بود؛  ی. اما وقتدیکش یاستبداد به رخ م

 :دمیبود، پرس
 !ست؟یمهراد خونه ن یعنی -

 تکون داد. یسرو  دیکش شیسورمه ا یبه شلوار پارچه ا یاومده بود. دست رونیکه تازه از ب انگار
 .ستینه خونه ن ه،یادیمثل تو انتظار خونه موندن اون ز یاز برادر -

 میس یزنگ تلفن خونه، مجاب به سکوت شدم. به سمت تلفن ب یو با صدا دیدهنم چرخ یادامه تو یبرا یحرف
 بود، رفت. جواب داد و به مکالمه اش گوش کردم. واریبلند کنار د هیپا زیم یکه رو یمشک
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 بله. خودم هستم. -
- .... 

 داد زد: ریمتح ،ینسبتا بلند یشد و با صدا یسرخ تر م تیهر لحظه از عصبان صورتش
 رسونم. ی! متوجه شدم. االن خودم رو م؟یکالنتر -

قادربه نگاه  یتوقف کرده بودم و حت دن،یو نپرس دنیپرس یدو راه نیپرتاب کرد. ب زیم یرو قطع و تلفن رو رو تماس
 تر کردم و لب زد: ینبود. لب شیجز اثبات خصمانگ یزیبهت زده اش نبودم. حرکات بدنش، چ

 دونم، پس نپرس! ینم یزیبود. فعال چ یاز کالنتر -
تر از منِ مشوش،  عیداد. به سمت در برگشتم و سر ینم یخبرات خوش ،یواه دیدادم. اما ام یاتفاق بد، راه نم یبرا دل

به صدا دراومد و همون طور که کفش هام رو  ریرسوند. دزدگ یم یحالم رو به خراب ،یرفت. دل آشوبه ا ونریاز در ب
دارش  اقوتینشستم. با حلقه  نیبه جلو، من هم داخل ماش رهیخنشسته بود و  نیدر رو بستم. داخل ماش دم،یپوش یم

 رو باال فرستادم. موتیگشت. استارت زدم و ر یم یکرد و به دنبال آرامش یم یباز
 یتا کالنتر یزیکردم و چ یم یرانندگ شهیتر از هم عیشب بود. سر یاهیبه س رهیصامت و زخم خورده، خ یکالنتر تا

خواست  یو جان فرسا، من هم مجاب به سکوت بودم. دلم م زیدم و نداد. رعب انگ یم حینمونده بود. گفته بود توض
هم  المونیدراز بکشم و سرمست بخندم. اما انگار، لبخند از خ یخوشبخت یالیخسقفِ ستاره اندود و  ریز م،یمثل کودک

 رخت بسته بود.
. باز هم سکوت کرده بود و از میش یوارد م ،یو مثل جوجه اردک ها، به دنبالش از ورود میدیرس یبه کالنتر حاال

 یکرد. راهرو یم یسبز رنگش، بدجنسانه دهن کج واری. در و ددیرو پرس یدر، اتاق سروان باقر یسرباز نگهبان جلو
باز کرد و وارد اتاق سروان  یدی. در اتاق رو بدون تردمیدیاتاق رس نیو به اول میدست راست رو طبق گفته سرباز، رفت

 یر ،یتفاوت ینشسته بود و نگاهم به مهراد که با ب یا شهیش یقهوه ا زی. سروان سمت چپ در، پشت ممیشد یباقر
 افهیکه کنارش، با ق یوبه دختر دیچرخ یزدم. نگاهم کم یحدس م دیرو به رو کز کرده بود افتاد. با یمشکل یصندل

 یکرد. از بچگ یابرو و طلبکارانه نگاهم م ری. به سمت مهراد پا تند کردم. از زدیبود رس ستادهیا هیپف کرده از گر یا
متوجه  یدونست. داستان رو تا حدود یرو مقصر م گرانیزد، د یازش سر م یطور بود. هر وقت کار اشتباه نیهم

 :دمیشدم و با اشاره پرس
 . حاال حالت خوبه؟یمهراد؟! چه قدر بهت گفتم گوش نداد یکار کرد یچ -

رو به ما، با  یانداخت. مهراد رو ازم گرفت و سروان باقر یحرف هامون وقفه م نیب ،یدختر کنار نیف نیف یصدا
 هرادو دختره اشاره زد:دستش به م یخودکار تو

 درسته؟ نییآقا نیشما پدر ا -
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 داشت خونسرد باشه و حفظ ظاهر کنه. یدونستم سع یکالفه به مهراد انداخت. م ینگاه بابا
 جناب سروان؟ هیبله، موضوع چ -

موش سرش گرفتم و بدون  یمونده رو یباق ی. نگاه از سر اندک تار هادیکش شیمغزپسته ا راهنیبه پ یدست سروان،
 گرفتم و به مهراد چشم دوختم.

بدن به  تیرضا نیوالد دیبودن ناچارا با یوضع بد یاتاق، استغفراهلل...، تو یشبونه تو یپارت یآقا و خانوم تو نیا -
عقد الزمه که حتما باشن. شما به  یاما برا ام؛یندارم و نم یخانوم که کال گفت دختر نیو عقد دائم. پدر ا تیمحرم

حل بشه. حاال هم  هیتا قض نیبر یم یمراجع شرع یرو هم برا نامهو عقد نید یبه عقد م تیآقا رضا نیعنوان پدر ا
 .دیو امضا کن نیبرگه رو با دقت بخون نیا

 شتریشده بود، ب نهیتکون داد. مهراد که حاال دست به سـ*ـ یآهسته سر ج،یبا بهت، پلک زد و گ یچند بار بابا
از  یکردم وعکس العمل خاص ی. شرم آور نگاهش منیمن ازش فقط مرد بودن بود، همکرد. تمام انتظار  یم میعصب

اش رو جلو آورد. مهراد  دهیدست چروک ش،یبشده آ زیر یشد. سروان با چشما ینم دهیچهره اش دد یتو یمونیپش
برگه  یچند تا خط رو دنیرو به دست گرفت و با کش یداد و با اکراه از جاش بلند شد. خودکار آب یبه خودش تکون

 بیدونستم. دست به ج یخودم رو مقصر م جه،ینت یب یها حتیهمه نص نیا ی. ال به الستادیکنار ا ز،یم یرو ی
اومد و با استرس، مشغول  زیبرداشت. دختره خرامان به سمت م یصندل یرو از رو شیباد شنبرد و کاپ شیشلوار ل

از  یبا لجاجت بسته بود، شد. همراه با سقوط قطره اشک شفافکرم رنگش که کمربندش رو  یدرست کردن پالتو
 چپوند. شیشکشال م ریشرابش رو ز شونیپر یکرد. بدون سر بلند کردن، موها ییاش، امضا دهیگونه رنگ پر

. دیدر یهوا، آدم م شیصبح بود و گرگ و م می. حاال ساعت سه و نمیمعطل شد یچند ساعت ،یادار یاتمام کارها تا
عقب نشستن.  یو دختر به همراه مهراد، با اکراه صندل میبود نیکنن. دم در ماش یمحضر عقد رسم یقرار بود فردا تو

رو داشتم که فرسخ ها، با  یبه گل نشسته ا یکشت کمبان افکار فگارمون بود. ح هیزد. سکوت سا ینم یحرف یکس
 یلرزش نیجاش چرخوندم. ماش یرو تو چیینشست و سو نیشبود. بابا بعد از من داخل ما رهیو آرزو به ساحل خ دیام

 .میگرفت و حرکت کرد
 یکه حت یبابا رو احاطه کرده بود. دختر ،ی. آرامش ترسناکمیبود دهیشد که به خونه رس یم یا قهیچند دق حاال

که طردش کردن و از رفتن به خونه منع. به همراه مهراد،  یدونستم، با ما همراه شده بود. خانواده ا یاسمش رو نم
 دیداد. کل یتنم رو ماساژ م یبه اتاقش رفته بود و خستگ ازد. باب ینم یحرف یسر و صدا به اتاق مهراد رفتن. کس یب

ه بود. چ نیمامان سنگ یبرا یاتفاق مشئوم، کم نیا حیبرق رو فشردم و شروع به عوض کردن لباس هام کردم. توض
بالش فرو رفت.  یو سرم رو رو دمیتخت دراز کش یزد. رو یدم و بازدمم، قدم م ی. اندوه، ال به الینافرجام ریتقد
 افکارم شناگر شدم. انوسیاق یاتاق، تو دیسقف سف رهیخ
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بدون لباس عروس، هق  ،یدیآکنده از اندوه، سر سفره عقد سف یسرخ و قلب یبود که با چشم ها یبه دختر نگاهم
 یتو یانداخت. هر کس ینگاه نم یبه کس یجا کس نیبود. ا یرفعالیکه سردتر از پدرم، آتشفشان غ یزد. پدر یم

کرد. حلقه  یم یادیو شمعدونش، انگار ز نهیآکه قرآن،  یرفته. سفره عقد ساده ا یطوالن ییافکار خودش، به کما
و غرش  دیچرخ یمسکوت، م تیجمع نیکه ماب یدیفقط محرم بودن مهم بود. گردباد ناام نجایکه در کار نبود. ا یا
 گرفت. یکه از نور سبقت م یکرد. سرعت یم

اسمش هانده است،  دمیخواد. دختره که تازه فهم یم یرلفظیکه نگفت عروس ز ییزد و نجواها یخطبه رو لب م عاقد
من بودم و پدر هانده و بابا. . دینساب یخوندن باز نکرد و قند یقرآن برا یهمون بار اول. کس یلب زد. تو یا« بله»

که  یوبودم. مهراد دهیپوش یجمع، تک کت سورمه ا نیتضاد ا یقهار. برا یپوش ها یانگار مجلس ختم بود. مشک
داشت.  یها بر نم یباز نیدست از ا یبود. انگار زندگ یحال بد یکس ی. بدییجو یلب هاش رو م طنت،یبدون ش

مهراد که برخالف  شونیپر یزد. نگاه از موها یباتالق انزوا، دست و پا م یکه تو یکرد و جو یهانده سر بلند نم
 رفت. یکه درون حلقم، به قهقرام یگرفتم و چشمام رو بستم. آه نبود،مرتب  شهیهم
سال  یبا بهمن ها یشباهت چیبهمن، ه نیبهمن ماه بود و ا ی. آخرامیاومد رونیگرفتن سند ازدواج، از محضر ب با
داده بودم  حیمامان آروم و با حوصله توض یشوک، کمر راست نکرده بود. برا نی. بابا هنوز هم از انداشت شیپ یها

داشت و با  یاتاقش محبوس. سابقه افسردگ یشده بود و تو لنتیکار رو نداشت. باز هم سا نیتوان ا یو جز من کس
خونه  میرو فرستاده بود بایرده بود. دحال کالسش رو کنسل نک نیداد. با ا یبود که نشون م یهر شوک، عکس العمل

شدم و  دهیدرد ها، در خودم تن نیا یپستو یفرار من بود! من هم ال به ال یهم برا یکاش راه یعمو. اما من، ا
 «!یباش یقو دیبا یتو مرد»گن:  یدر گوشت م یول ؛یبر یکه م ییجا یرو شکوندم. وقت یادیهزاران بار درونم، فر

هال،  یمبل تو یاومد. هانده رو ینم رونیمهراد به اتاقش پناه بـرده. در قفل کرده بود و ب م،یبرگشته بود یوقت از
 یب نیبارش بود. تحمل ا نیبود. انگار که اول رهیخ یقال دیسف ینشسته و صامت به گل ها ،ییکنار گلدون برگ طال

 تاق مهراد رفتم و در زدم.رفت. به سمت ا یم رههاش طف تیمهراد رو نداشتم. باز هم از مسئول یتفاوت
 ؟یدیفهم یحرف بزن دیراجع به هانده با ؟یش میقا یخوا یم ی. تاکمیحرف بزن دیمهراد باز کن برسامم. با -

 از پشت در جوابم رو داد: یگرفته ا یصدا
 خوام... یبرو نم -

بزرگ کرده. دوباره با انگشت  کلیحد بود و فقط ه نیشد. مرد بودنش در هم دهیشن ییپا یتموم و صدا مهین حرفش
بودم.  دهیعمرم ازش کم د یکه تو یآشفته ا یباز شد و موها یتق یاتاق زدم. در باصدا دیبه در سف یاشاره تقه ا

 شد: دهیگرفته اش شن یصدا
 ؟یهانده چ -
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 جا به جا شد و دستم رو باال بردم. یدست به داخل اتاق هلش دادم. کم با
مرد  دی. اما بایبه عواقبش فکر نکرد شهیکه شده. توام مثل هم هیدونم کار یطور؛ چون مپرسم چرا، چه  یازت نم -

 حداقل االن که ... یباش
اتاقش رو درست کرده. مادرم  ،یدونستم کار مامان بوده. به طور وسواس گونه ا یبرعکس قبل مرتب شده. م اتاقش

 .دیباال کش ینی. مهراد بدینقطه رس نیبه ا شیکه زندگ یتک دختر خونه اشون بود. تک دختر
 افته. ینم یکردم که اتفاق یخواستم ازدواج کنم. تو حال خودم نبودم. فکر م یمن زوده. من نم یازدواج برا -

 یدونستم تا به دختر یشناختم. م یکردم. برادرم رو م یدلم رو لرزوند. باور نم یکیرنگ چشم ژنت نیکرد. ا نگاهم
بودم و  یکرد. انگار که من قاض یم فیره. بعد از مدت ها سکوت، تند تند تعر ینم شیحد پ نینکنه تا ا دایعالقه پ

 شد. حس برادرانه ام گل کرد. یرفع اتهام م دیبا
. دوستش یداشت یاالن وضع بهتر یکارات بردار. اگه همون موقع گوش کرده بود نیقبال بهت گفتم دست از ا -

 کمیکن  یمنتظرته. حداقل االن سع رونیبسه. هانده ب هی. توجیرفت شیحد پ نیالقه تا ا! نگو که بدون ع؟یندار
 !یشوهرش گهی. االن دیبزرگ ش

 .دیرو کش دشیدار سف قهی شرتیدستش رو به دهنش زد و ت ناباور
 نیمثل من. من آرزوها داشتم. ا یآدم یکلمه چقدر سخته. اونم برا نیحرف، ا نیا دنیشن یدون یبرسام نم یوا -

 هانده سر سفره عقدم باشن؟! یکه فقط تو و بابا و بابا ؟یهل هلک یطور
 . دمیاشاره و شستم رو بهم مال انگشت

 دی. بایباش یکن شوهر خوب ی. سعینکن دیرو ناام یکن از االن کس ی. حداقل سعهیبزرگ تیبله سخته. چون مسؤل -
 .رونیب می. خودت رو جمع و جور کن بررهیکاش د یا یبرا گهیعقل من. د یبرادر ب یکرد یاز قبل فکر م

رفتم و  رونیاومده بود. از اتاق ب رونیب یتفاوت یب نیانداخت. حداقل از ا یبه اطراف نگاه ج،یفاصله گرفت و گ ازم
کرد و  ید، نگاه نمچهارچوب در بو یهنوز در رو نبسته بودم که بابا، رو به روم ظاهر شد. به مهراد که حاال ال

 مخاطبش من بودم:
 بود جواب اعتمادم به تو؟! نیا -
 یهانده، با پا نیه ی. صدادیبرق از سرم پر ش،یناگهان یلیگشتم که با س یدنبال هزارن کلمه، لغتنامه ذهنم رو م به

تم رفت. دست سمت چپ صور یزده، دستم رو لیشد، همراه شد. با همون نگاه قند دهیمهراد که ناخواسته جلو کش
از من! بعد  یکوتاه تر واریگـ ـناه مهم نبود. چه د یگشت و براش گـ ـناه کار و ب یبه دنبال مقصر م شهی. همزادیمر

بهانه دست  نیتشکر که لمس نشد، حداقل به ا یو برا دیکرد. دلم لرز یاز شش سال، صورتم دستاش رو لمس م
 صورتم نعره زد: یزد. تو یپدرانه اش رو بهم م
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 دختر آماده کنه با مهراد اونجا باشن. نیا یاتاق برا هیگفتم  نیریکنه؟ پس حقت بود. به ش یخالف نم یگفت ادتهی -
 یسراب م شتریرفت، ب یرو داشتم که هرچه قدر جلوتر م یدفاع از خودم نداشتم. حکم ساربان یبرا یزیبود و چ ادمی
 حال گفتم: نیخسته ام. با ا مقصر بودم، شهیکه هم نی. از ادید
 کردم! دتونیتونم بگم متاسفم که نا ام یفقط م -
 بود، کرد. ستادهیحرف ها براش مهم نبود. رو به مهراد که کنارم ا نیدونستم ا یم
. یکن االن آدم باش ینه االن. حداقل سع یکرد یتوجه م زایچ نیبه ا دیبا یبود یاون موقع که تو اوج کثافت کار -

 سرکار! یر ی. درضمن، از فردا هم میهمسرت درست کن یبرا یخوب یواسه جبرانش زندگ
 خودش رو جلو انداخت. دستش رو به خودش زد و حق به جانب شد: جیحرف رو نداشت، گ نیکه انتظار ا مهراد

 چهارسالمه! ستیسرکار؟ کدوم کار؟! آخه من فقط ب -
مجبور بود. بابا  گهیتونسته ازش در بره؛ اما االن د شهیمهراده و هم یبخش زندگ نیدونستم کار کردن سخت تر یم

 :دیخصمانه بهش توپ
و  ستیبرادرت از ب نیخواد؟ هم یکه شد. چون از فردا خرجت باخودته! کار مگه سن م یهرچ یکارگر ،ییپادو -
 ؟ینگرفت ادیها رو ازش  نیکرد. ا یکار م یسالگ کی

که مجبور به  ییبه تنم کشوند. همون موقع ها یباره رخوت کیار، همراهم بود، واگن ب یکه تو یاون خاطرات تمام
 دیکرد. با یم فیبود که بابا ازم تعر یبار نیاول نیکرد؟ ا فیکار کردن و درس خوندن کنار هم شدم. اما از من تعر

 رو به من گفت: ته،گذش یاغما یداشتم؟! راستش نداشتم .غرق تو یم یحس خوب
 ! به عنوان کارگر استخدامش کن!؟یدیساختمون، فهم ادیاز فردا مهراد هم باهات م -

و عجز رو تاب  یکالفگ نیداد. ا یداد. انگار که سکوتم بهش قدرت م یرو به اون ساختمون ربط م یهمه چ چرا
 و دستام رو به خودم زدم. اوردمین

 کنم! ی! بابا من اونجا آبرو دارم خواهش م؟یچ یساختمون برا -
نذاشت  یشده بود. انگشت اشاره اش رو باال آورد وحت ریشبه پ کیکنار چشمش انداختم و اون هم انگار  نیبه چ چشم

 زد: میحرفم رو کامل کنم. حرف خودش رو با تحک
دم! دوباره بهت اعتماد کردم سربه راهش  یکه بهت فرصت جبران م هیبار آخر نیکه! ا یستینگو برادرته مجبور ن -
 ن!ک

 یریشد. مج یمن نوشته م یبه پا دیاعتنا از کنارم راه گرفت. چرا گـ ـناه نکرده با یو ب دیپر پشتم باال پر یابروها
فرش  دیسف شهیومهراد به ر دمیدست به صورتم کش یزد. چند بار یبه تنم خنجر م ،یکس یپشتم نبود و حس ب
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شونه ام قرار گرفت و چشمام  یرو یکردم. دست یجمع م دیهاش رو من با یزد و کله شق یگند م شهیبود. هم رهیخ
 رو بستم.

 شد. دیبازم بابا به خاطر من ازت نا ام -
 شدم. رهیو هاله گرفته اش خ یقهوه ا یاتفاقات عادت کرده بودم. به چشما نیبه ا گهید
اون هم خونوادش  باش. زنت رو دوست داشته باش. یتموم شد، آدم خوب گهیباشه؟ د یمهراد قول بده آدم بش -

 !یعهد بست ،یباش. تو االن عقد کرد یکه کرد ی. سرعهدییتو شیطردش کردن. االن تنها حام
 یگردنش رو در آورده بود؟ همون یتو لیگردنبند است ،یحاال رنگ غم گرفته بود. راست الش،یخ یب شهیهم یچشما

 نداشت؟ ییکه ازش جدا
 !دمینپوش یکت و شلوار داماد یبرسام؟ من حت یدون یآره. م -

 .دمیکرد. پشتش رو برادرانه دست کش یبه ازدواج فکر نم یدونه برادرم کباب شد. اون حت هی یبرا دلم
 یزمان م یشه حلش کرد. فقط کم یدونن پس م یرو فقط دوتا خانواده م هیقض نیدم! ا ی. من قول میپوش یم -

 نه اون. یکه مقصر تو بود یکن ید رفتارزنت. مبادا باهاش ب شیخواد. حاال هم برو پ
و  دمیبه سرش کش یبود. دست دیهم ازش بع نی. ادمید یجوونه زده اش رو م ششیو من تازه ته ر دیخند نیغمگ

 یکردم. گوش یبودن رو انتخاب م یرحم درد، قو یخلسه ب نیوسط ا دیبه صورتش زدم. باز هم با یلبخند مهربون
 کردم. کیرو به گوشم نزد ی. گوشرضاستیدونستم عل یرفت و م برهیو بمیج یتو
نگرانت بود. ازم خواست زنگ  یریخفتت کرده هان؟! البته خانوم ام بای. نکنه دیایپسر چرا چند وقته ساختمون نم -

 بزنم حالت رو بپرسم.
ونست، کم د ینم یو فعال که کس میباهم بود یشد که به طور رسم یم یفراموشش کردم. چند وقت ی. چه جورآخ

 یجنگل هرج و مرج هم، فکر کردن به چشما نیوسط ا ی. حتدمیبه سرم کش یداد. چند قدم برداشتم ودست یم امیپ
 مرتعش شد: یکرد. صدام کم یم دیدلم رو پر از نور ام ش،یوحش

 .میزن یکنم، بعدا حرف م ی! من قطع مامی. فردا مامیبگو نگران نباش م -
نشست. به  واریهال، مشرف به د یتو یمبل خاکستر یکرد و تماس رو قطع کردم. هانده رو یکوتاه یخداحافظ

 یعسل ی. چشمانمیو صورت گردش رو بب یشراب یتونستم خوب موها ی. حاال مستادمیسمتش برگشتم و کنارش ا
شده، معذب و گوشه  رهیخبه مهراد  یوتاهآورد. هانده بعد از نگاه ک یداشت. از همهونا که مهراد رو به وجد م یدرشت

 لب زد: ر،یگ
ازخونواده خودم گرفته  گنیرو بهم م نیهمه با نگاهشون ا ن؟یازم متنفر ن؟یکن یبهم نگاه م هیشما هم مثل بق -

 تا...
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 ،یزیکردم. مهراد، در حال گشتن به دنبال چ یکرد و از حرفش، اخم ینگاهم م شیو هشت یمشک یپشت ابروها از
تنفر وجود نداشت.  یبرا لمینبود؛ اما دل یمناسب تیوضع نکهی. با ادمشید یدر باز، م ید و از الز یاتاقش چرخ م یتو

 جواب دادم:
 یپدر و مادر چیشن. ه یم مونیحرف رو نزن! مطمئنم آروم تر که بشن، پش نیگفتن. ا یزیچ هیبودن  یاونا عصب -

 رو ندارن. یدور نیطاقت ا
شن. آخه پدرها از  یم مونیکرد. من مطمئن بودم خونواده اش، پش یبود که القا م یحال نینگاهش، ژرف تر یدیناام

 بود و ادامه دادم: نیزم رهی. حاال خادیب شیپ یهرکس یاتفاق ممکن بود برا نیگذرن، مثل پدرم! ا یدختراشون نم
 یراستش اگرم م ست،یکدوم از ما آسون ن چیاتفاق هضمش واسه ه نیخوام باهات راحت باشم. ا یهانده م نیبب -
گذشته، مرورش فقط  گهیرو جمع و جور کنه. گذشته د هیقض نیا یکی نیب نیا ازهیکه من خونسردم ؛چون ن ینیب

از دوتا  ریبه غ یکن. به مهرادم گفتم. کس بلند. سرت رو ییکه شما عروس ما نهیاالن مهم ا گهیشه. د یباعث آزار م
 شه. مطمئن باش! یخودمونه و تموم م نیهست ب یدونه، پس هرچ ینم یزیخانواده چ

 دهی. با بغض چسبدینگاهم چرخ یرو ش،یعسل یدونستم افعالم رو چه طور به کار ببرم. سر بلند کرد و چشما ینم یحت
 به گلوش، چونه گردش به لرزش دراومد.

تونم  یاه کرد. من نمانقدر ساده نگ یشد به زندگ یکاش م یبود. واقعا ممنونم! اما ا یممنونم حرفاتون دلگرم -
 کنم. یم یشه؛ اما سع ینم یعنیبهش ساده نگاه کنم؛ 

شد تا آدم به  یحرفا، باعث م یبعض یشد بهش ساده نگاه کرد. اما گاه یبود که هرگز نم یا دهیچیپروسه پ یزندگ
 ی. اگه خودش رو انقدر برهیبگ یدرست میخواستم که اون تصم یو من م رهیبگ یدرست میخودش برگرده. تا تصم

از خانواده ام شده، باهاش مثل خونواده ام  یخواست حاال که اونم عضو یامکان نداشت. دلم م نیا د،ید یارزش م
 جواب دادم: ییو خوشرو متینداشته باشه. با مال بایبا د یرفتار کنم. برام فرق

همون  ینگاه کن یرو هرجور ی. زندگنیسر یشما هم به حرف من م نینگفتم. روش فکر کن یفقط واسه دلگرم -
 .میش یما خونوادتون محسوب م گهی. دنیراحت باش ،یکنه. راست یباهات تا م یجور

خورد.  یپر تر بود و لباس هاش بهش نم باینشده اش کردم. اندامش از د ضیتعو یبه لباس ها یلبخند، اشاره ا با
دست والک زده اش، به  کی یو ناخن ها دیرفتن. با پشت دست، به گونه اش کش یم یدیبا مهراد خر دیپس با

از روزها هست که مشکالت  یلیخ یگزند یکرد. تو یتحمل م دیاومد. سخت بود؛ اما با یتوپرش م یدست ها
دامه ا یآروم تر ی. باصدایبزرگ شد یعنی ؛یبرنده ش یاون جاست که اگه تونست ارن،یبه آدم فشار م کهویغامض، 

 داد:
 به چشم... گرانید یکه بدون هیحال بد یلیخ نیدون یپسرخاله شدم. م ومدهیخوام فکر کنن چقدر پرروام که ن ینم -
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 کنه: نیرو باال بردم و نذاشتم به خودش توه دستم
اگه اشتباه کنن. انسان  ی. انسان ها باهم برابرن؛ حتنیارزش جلوه ند یحرفا ب نی! خودتون رو باانیلطفا ادامه ند -
 یشه چه جور یطرز فکر ماست که باعث م نیشه. ا یارزش نم یاشتباه ناخواسته ب هیکس با چی. هزالخطاستیجا

 .مینگاه کن هیقض نیبه ا
 :دیخراش یصداش رو م یبغض ،یرچشمینگاه ز با
کرد. دوست  یم فیازش تعر یلیخ. من بامهراد توسط دوستم آشنا شدم. مونمیپش یلیبار بود. خ نیاول نیباور کن -

اش شدم. من...، من حماقت کردم. چه طور  فتهی. اون شب واقعا شهیبچه باحال یلیگفت خ یدوست پسرش بود. م
 !ه؟یک ریتقص پسخواد  یتفاوت رفتار کنم. االن که من رو نم یتونم مثل اون ب یم

غرق اشک بود و  ش،یگوشت یرنگ و شفافش بود. خال گوشه لبا یشور صورت ب شهیزد و اشک، ش یهق م حاال
شناختم.  ی. مهراد رو مدیپر یم یزینجات عز یبرا ،یاز پرتگاه دیرو داشتم که با یآروم کردنش سخت. حس کس

 ره شدم و مطمئن گفتم:یکرد؛ اما از درون خودخور بود. به حال خزان زده اش خ یتفاوت رفتار م یب
 گـه. یخواد االن خودشم م یو ممهراد هم شما ر -
هست که مثل خوره، روح رو آهسته  ییزخم ها یزندگ ینشد که کنارمون بود. تو یا هیصدا کردن مهراد، چند ثان با
چرخوند و هانده تعجب  یخواستم هانده هم روح زده بشه. مهراد چشم ی. من نمدیتراش یخورد و م یانزوا م یتو

 ادامه دادم: یکرد که با چشمک یم منگاه طونشیو ش زیر یو با چشما زده، سر بلندکرد. پشتش رو صاف
 یم یرلفظیبرادر من نکنه ز گهیپس خودت بهش بگو. بگو د ،یکنه که دوستش دار یگم باور نم یمن به هانده م -

 هان؟! یخوا
در  یبه هانده انداخت و سکوت یپلک خورد. مهراد نگاه یسرخش، چند بار یکرد و چشم ها یمنتظر نگاه م هانده

 . سرخورده لب زد:دیباال کش ینیگرفت. هانده، دست هاش رو گره هم کرده و ب شیپ
 آقا برسام، من که بهتون گفته بودم. نیدید -

 کاسه رقصوند. یتو یتر کرد و چشم یکرد، لب یهمون طور که از باال به هانده نگاه م مهراد
 نداره. حیوضبه ت یازین ،ییجا نیکه ا نیهم -

شناختم، اگه  یبه سمت اتاق راه گرفت. نه تنها هانده؛ بلکه من هم متعجب شدم. برادرم رو خوب م ب،یبه ج دست
انداخت.  ینگاه متشکر رت،یتوام با ح یگفت. مغرور کله شق. هانده با لبخند یرو نم نیدرصد دوستش نداشت، ا کی

به ازدواج و دوست داشتن فکر  یکه حت ی. کسبودکه الزمه تشنج افکارم  یآروم تر شده بود. حس خوب یحاال کم
 دیبا یبود که هر کس یرو دوست داشت. دوست داشتن و دوست داشته شدن حس ناب یکرد، حاال واقعا کس ینم

 .دمید یم الهیپ ی. اشتباه از من بود که خواب سرچشمه رو تودیرس یکرد تا بهش م یتجربه اش م
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 هفتم فصل
رفتم. از پله ها عبور و صداها کمتر شده  یشد که به ساختمون م یم یظهر بود و بعد از چند روز یکاینزد تساع

و بچه ها نبود.  رضایاز عل ی. وارد دفتر شدم. خبروفتهیعقب ن لیکردم تا موعد تحو یم یدگیبه کارها رس دیبود. با
. میکرد یم یواحد رو خال دیز سر برگردوندم. کم کم بایپشت در گرفتم و به سمت م یها مانیس یخال ینگاه از جا

 زمیم یرو رو چییقدم برداشتم. سو زیبود. آروم به سمت م رهیخ یبه نقطه فرض ز،یمبل سمت راست م یهانا رو
 :دمیگذاشتم و با تعجب پرس

 ...ومدمیمتاسفم که ن زیاومده؟ بابت همه چ شیپ ی! مشکل؟یسالم. منتظرم بود -
 امیبود که جواب پ ی. چند وقتدیدزد یمعذب بود ونگاه ازم م یزیگفتن چ یو لباش رو تر کرد. انگار برارو بلند  سرش

 جواب گذاشته بودمش. یزنگ زد و من ب میبار به گوش نیکردم. چون چند یکار درکش م نیا یداد. برا یهام رو نم
 اومدم باهاتون صحبت کنم. -

شدم  بی.به سمتش دست به ج ومدیجمع بستن فعلش خوشم ن نیو از ا دیپاش کش یرو شتریرو ب شیمشک یپالتو
 جواب دادم: یزیو با اخم ر

 شنوم. ی! باشه. مم؟یمگه قرار نشد باهم راحت حرف بزن -
خودش رو  لهیبود که پ یبه پراوانه ا هینبود. شب نیا تشی. اصال لحن حرف زدن و شخصدمشید یاز مدت ها م بعد

 لب زد: یمشهود یتر از من، با دستپاچگ عیسر یلیفراموش کرده. خ
 .استعفا بدم یخوام از کارآموز یبگم...، م یزیچ دی. باهیکار طیجا مح نیا -

کرد،  یحرامانم نگاه م یبه چشما یجد ی. جوردمیکش میبه چونه استخون یاراده، دست یو ب دیباال پر یبه آن ابروهام
داشته. حرکات  یلیقلبم. حتما دل ختنیاز فرور ایدونم از استرس بود  یشده بود. نم یخیبه تکه  لیانگشت دستام، تبد

 ،یقفس خال نیا یتو یزیاما چ ختم؛یر یبهم م دیبود. نبا شیشونیاش، نشون از پر دهیچیبهم پ یبدن و دست ها
دهنم به هوا،  یشوک بودم و ب یکرد. به طور وسواسگونه ا یشد. صورت از سرما قرمز شده اش، نگرانم م یآزاد نم

 باز شد. یگفتن جمله ا
و من فکر کردم برات حل شده! اگه نه هم بهم  میکه اون رو ده بار حلش کرد باستیمن بهت گفتم اگه مسئله د -

 بگو چرا؟
 صداش زمزمه کرد: یتو یحس چیکردم. بدون ه انیب یفعل آخر رو با طعنه ا و
 کنم. یبدم. فقط اومدم ازتون خداحافظ حیبراتون توض نمیب ینم یازی. متاسفم! اما نهینه، مشکل خونوادگ -
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. حاال طلبکارانه دیمشکالتم افتادم. عقلم قفل و مغزم سوت کش یها یادگاری ادیرو به حالت تمسخر کج شد و به  سرم
 دهیچشماش گود رفته بود و انگار که کل شب رو نخواب ریکرد. ز یصورتش خم شدم و چه خوب که بهم نگاه نم یتو

 نبود. ینعره نزدنم کاف ی. اما برابود
 حیتوض دیبا د،یمن با ینکن؛ اما برا هینده، توج حیتوض یخوا یکه م یهرکس ی! برایبد حیتوض دیچرا اتفاقا با -
 !دی! بایدیباشه فهم هیمن توج یرفتنت برا دی. بایبد

 یگرفت. پس اون نگاه چموش کو! کالفگ ینم نییوقت سرش رو پا چیوه دهیناخنش، از زخم به خون رس یها گوشه
 پا اون پا کرد. اما مصمم ادامه داد: نیداشت و ا یمشهود

 !نیلطفا اصرار نکن نیبرم هم دیفقط با -
خودم، جلوش رو گرفتم. از  دنیخواست رد شه که با جلو کش یکرد. م یام م وونهیچشم ها، د نیبه ا یناگسستن مهر

تر  میحالتم زدم و مال یب یبه موها یاومدم. چنگ یواست بره داشتم به ستوه مخ یزد و همش م ینم یکه حرف نیا
 گفتم:

 یزده؟ ده المصب بگو چ یحرف بایکردم؟ د یمن کار ؟یکن یرفتارا رو م نیا یهانا؟ واسه چ یچ یعنیرفتارا  نیا -
و  یما چند ماه عاشق نیب ؟یر یم یدار ومدهیشه ن یفهمم. آخه مگه م یمن نم ؟یر یم یدار یجور نیشده که ا

 ن؟یچند روز دوست داشتن بود هم
 :دمیرو شن شیلب ریز یآهم از ته حلق خارج شد. صدا ،یبهار میمثل شم درست

 همون بهتر که کم بود. -
بودم.  دهیرو سنج زیبه دست آوردنش همه چ یکردم. من برا یشد. باورم نم ادیبه فر لیدرونم هزاران بار تبد یزیچ
که دوستش داشتم هم در نظر نگرفتم و اون خانواده اش رو بهونه کرد؟! افکار منجمد شده ام، خون  یخانواده ا یحت

 رسوند. دستم رو، رو بهش تو هوا چرخوندم. یبه مغزم نم
باشه. من و تو  یکه حسمون الک میستیمن و تو بچه پونزده ساله ن ؟یگ یم یچ یفهم ی. مستایتو حالت خوب ن -
 . عقلمون کامل شده مثال!میفهم یم

بود. رد نگاهش سمت  رهیخ ینقطه فرض هیوهنوز به  دمیکش شمیبه صورت پر ر ینکرد. دست ینگاه ینزد وحت یحرف
رو  یدرونم رو به صحبت بود. حکم قمارباز یآروم نبودم؛ بلکه انفجار گهیرفت و د یپنجره م ریتکه آجر افتاده ز
 :دیاز دهنم پر یرفباخته. ناخواه ح ،یروزیقمار، غرق در فخر پ زیداشتم که سر م

 وسطه؟! یا گهیکسه د یپا -
تند صدام  ش،یپ قهیبار برعکس چند دق نیشد. دهن باز کرد و چشماش رو بست. ا رهیبرق گرفته ها به چشمام خ مثل
 کرد:
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 برسام! -
 نیخواست از ا ینثارم کنه. دلم م یخواست حرف یدونستم م یو م دیبار یخصم م شیآت ش،یمشک یچشما از

کوالک  نیچمبره زده بود. ا میتپه دلسرد زندگ ی. خاکستر غم، روامیب رونیمهلکه هول ناک ب نیکابوس، از ا
 یبگم که با تقه ا یزیهام رو فشار دادم. دستام رو باال بردم و خواستم چ قهیزد و شق یبه تنم صالبه م ،ینگونبخت
استفاده و کوله  تیاز موقع ی. هانا باچشم غره ادمیبه صورتم کش یدست یوارد واحد شد. دوباره عصب رضایدر، عل
 رضایگفت وعل «یخداحافظ» رلبیرفت، ز یم رونیمبل برداشت. همون طور که به سرعت از در ب یرو از رو شیمشک

. دیکش یم أسیبه تنم خنجر که کورمال کورمال،  ییعطر هلو یرفتنش بودم. بو ماتجوابش رو داد. مسکوت، 
 رفتن هانا از در به سمتم برگشت. رونیکه انگار متوجه شده بود، با ب رضایعل
 حداقل خاطراتمان را نبر! ،یرو یم -
شده. به سمت مبل رفت و نشست.  یحقم بود که بفهمم چ نیباشم. ا الیخ یب رضایتونستم مثل عل یکاش م یا

. اتاق دور دمیکش یموهام رو م شهیرفت، آروم سرش رو سمتم برگردوند. ر یگودال مبل فرو م یهم زمان که تو
 که خودم بشنوم لب زدم: یبه طور رومفرستاد. آ رونیبود. نفسش رو ب دایو حالم از چشم هام هو دیچرخ یسرم م

 شه؟! یرم. اصال مگه م یرفت! اومد و گفت دارم م -
 :دمیازش شن ییضرب گرفت. صدا زیم یدست رو با
 شه. یواقعا به تو مربوط نم دیبه درک! شا -

 رضا،یتر اومد. بدون توجه به عل کیحد آشپزخونه و اتاق خواب بود، عبور کرد. نزد یکه به تازگ یاز محوطه ا رایسم
داد.  ینم یخواد؛ اما دلم گواه خوب یم یدونستم چ یخسته اش رو بهم دوخت. نم یرو برداشت وچشما نکشیع

 یشیبود رو نما دهیپوش وریرپلیکه ز یراهنیهوا تکون داد. لبه پ یبه تمسخر دستش رو تو رضایکردم که عل ینگاهش م
 باال زد.

 خوان برن دعوا! یافتادم که م ییکسا ادی یی. خدااریبردار. کت در ب نکیع -
 :دیش توپبه یو عصب یجد شهیحرفا بود، مثل هم نیحوصله تر از ا یکه ب رای. سمدیخند یهم نخود بعد
 شه منم برم؟ یگم که...، م یم ن؟یرفتن هانا که هست انیمهندس، در جر ی! راستش آقان؟یشه نخند یم -
هم  دیشا ایخواست جو عوض شه،  یم دیشد. شا زونیآو ریخنده اش رو صدادار قورت داد و لب هاش به ز رضایعل

گرفتم. حاال که هانا رفته بود،  دهیضربان قلبم رو ناد شیخواست بگه بود. افزا یم رایکه سم یزیمثل من نگران چ
جا اسپورت بپوشن؛ اما  نیافتادم که گفتم ا یروز ادی ش،یسه سانت یبه کفشا رهیجا بمونه. خ نیحق داشت نخواد ا

رو به زور نگه داشت.  یشد کس یبگم. به هرحال نم ی. سرم رو کج کردم. مونده بودم بهش چستیگفت راحت ن
 من جواب داد: یآکنده از اندوه، به جا یمغموم و چهره ا ییداد. با صدا هیتک زیستش رو به مد رضایعل
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 ن؟یمشکل داشتن خواستن برن. شمام مگه مشکل دار شونیشما چرا؟ ا -
اومدن، به کارمند دائم مبدل شده.  ونیخط درم کیاز  رایحال دل، به عشق سم نیسرمست از ا رضا،یدونستم عل یم

فضا  یتُرق شکستنش، تو یافتاده بود و صدا شیقلم یاز انگشت ها یکیحاال با فکر، به جون  ال،یخ یب رضایعل
 خواست هرجور شده نگهش داره. لب زد: ینقش گرفت. انگار که م

 .میش یجا خوشحال م نیهم من، هم برسام از موندن شما ا نی! باور کننیشه نر یخانوم ثابت! م -
 یریانداخته و با سنگ ضغ نییسرش رو پا رضایرو نداشتم. عل ییرک گو نیزد. انتظار ا یکپر شک، پل یچند بار رایسم

حاال نرم تر شده بود. گره ابروهاش شکست. نگاه پر از  را،یجمله رو مظلوم گفته بود که سم نیرفت. انقدر ا یور م
حنجره ام  ونیم ی. غمباددمیپهنم کش یلبا یرو رو ستمبدون رژش رو جلو فرستاد. د یبهم انداخت و لبا رتیح

 صورتش رو برگردوند. رضایفکر کردن، با اکراه رو به عل یداد. بعد از کم یجوالن م
 فکر کنم. شتریب یموندن کم یکنم برا یم یخب سع -
لباش از هم فاصله گرفت. حاال چشمام  ،ی)اُ( مانند یدرشتش رو درشت ترکرد. با صدا یزده، چشما رتیح رضایعل

که سکوت  رایکرد. سم یم دوارمیبه برگشت هانا، ام یکم دنشیبراق شده و پر شکوه، ازموندنش خوشحال بودم. د
 یخال انهیآش نیرفت. هانا هم رفت و ا رونیگفت. سالنه سالنه، به سمت ب یا« بااجازه» د،یرو د نمونیسردرگم ب

 خودم گفتم: لب با ریحواس، ز یشد. ب
 !نمیب یرو نم شیمشک یاون چشما گهید یعنی -
 دستشم بغـ*ـل گوشش زد. هیدهنم گرفت و  کیگوشش رو نزد ،یبه طور محسوس رضایعل
شه.  یکلک؟! درست م ینگاهشم نکرد یگفت یمهربونت. تو که م یرنگه عشقه مثله رنگ چشما یمشک ؟یمشک -
 بهم بگو باشه؟ اینر یرآبیدفعه درست شد ز نیاگه ا یول

قهوه  یلختش، پرده چشم ها یشونه ام گذاشته و موها یبه بشکن زدن کرد و ازش فاصله گرفتم. دست رو شروع
فرستادم و ازم فاصله گرفت.  رونیب یبودم. نفس رهیو صورت معصومش خ طونیشده بود. به پارادوکس نگاه ش شیا

 مه داد:داشت، ادا یبرم زیم یهمون طور که برگه ها رو از رو
 خانوم شدن کار دستت داد. سیگم باالخره، شبا سرو یخب راست م -

 و با شوک، نگاش کردم. زیدونه. چشمام رو ر یرو نم نیا رضایکردم عل یم فکر
 !؟یدون یتو از کجا م -
 گرفت. یدندون م دن،ینخند ی. لباش رو از داخل براختیر زیم یزده برگه ها رو، رو جانیه
 دونه. ینم یپسر بگو ک -
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 یم شیگچ کار یزدم. از فردا کارگرا برا ی. با چشم، اتاق رو دور مدمیکش یول دادم و پوف یصندل یرو رو خودم
شد و  یم ییکاش جادو یراه داشتم و چشم به انتظار دوختم. ا یتو یمن. گمشده ا انیاومدن. ساختمون رو به پا

پروا، مشغول  یو ب یگوش یسرش تو رضای. علفتغربت گر نیگشت! مامن امنم در حال اتمام بود و دلم از ا یبرم
 یسخت یبرافراشته بود. روزها دیبا اون ها پرچم سف ییارویرو یدرونم، برا یکه قهرمان یبود. مشکالت روزافزون یباز

 داشتم. ستادنیبه ا یسع ر،یتفاس نیکرد. با تمام ا یرو به دوئل دعوت م تیکه شاهزاده انسان
 رونیپالتوم ب بیرو از ج یو طاقتم طاق شده بود. گوش دیکوب یتاب م یگذشت و چشمام رو باز کردم. دلم ب یم یمدت
کرد.  ییصفحه خودنما یرو« خودم»صفحه تماس، عدد دو رو فشار دادم. کلمه  یرمز رو رسم و تو ی. الگودمیکش

بود.  یجد مشیت. انگار که واقعا تصمبوق هم زده شد و برنداش نیکردم تا جواب بده. آخر یهمون طور نگاه م
و جواب نده. کالفه و  نهیتونست تماسم رو بب یدادم. چه طور م یحواس ماساژ م یانگشت شست و اشاره ام رو ب

تاب و تحمل،  یبود. ب بانمیکه دست به گر ی. حس سردرگمدمیموهام کش نیب یدست ،یدلخور، پر از حس سرافکندگ
 اکودار شد: رضا،یعل یبرداشتم که صدا یشتم. قدمبردا رو چییاز جا بلند و سو

 !؟یکجا به سالمت -
 یفکر دیدر که بلند شد، با ی. صدادیکش یم ازهیبه سمت در پا تند کردم. حاال خم م،یخاکستر یبرداشتن پالتو با

 گوشه اتاق کز کرده بود، گفتم: یصندل یکه حاال پژمرده رو رضایگوش خراش کنم. رو به عل یصدا نیا یبرا
 . حواست باشه!دیبازد یبرا ادیب یامروز قرار بود مشتر -
اتاقک رو با  یآجر واریکرد و د ریگ یسنگ هیهوا، پام به ت یاز ساختمون راه افتاد. ب رونیرو بستم و به سمت ب در

 یبراش تو یشدنم زدم. دست عیضا از یجون یکرد، لبخند ب یکه با نگاهش معذبم م یدست گرفتم. به کارگر جوون
 یشکسته رو م یفرقون آجر ها نیکه آخر ییارگراک ی. برایچ چیکرد و ه یفکر م زیهوا تکون دادم. به همه چ

رو از پارک در آوردم. با  نیشدم. ماش ابونیپارک شده اون طرف خ نیلب زدم. سوار ماش یا «دیخسته نباش»بردن، 
رو  شهیشد دچارش شدم، ش یم یکه چند ساعت یپدال گاز، به سمت خونه راه افتادم. با حس خفگ یپا گذاشتن رو

 رو تا چونه باال دادم. دمیسف ورمیپل قهیوصف،  نیهوا بهتر شده بود. با ا یدادم. سرد نییپا یکم
 دیوب بود و من نه! کلروح بخش پرگل، رد شدم. هوا خ اطیاز ح ر،ی. پارک کردم. با زدن دزدگدمیکم به خونه رس کم

 ییشد. طبق معمول از کلمات نا واضحشون، دهشت دعوا یم دهیمامان و بابا از پشت در شن یانداختم که صدا یم
سمت  دنشونیدر، شاهد دعواهاشون شدم. با هل وارد و با د نیکه پشت هم یبه تنم رخنه کرد. درست از هشت سالگ

 یمبل خاکستر یراحت شد. مامان که رو یکم المیو خ دمیکش یده اکردم. نفس آسو یکم جون« سالم»راست هال، 
 پرسشگر شد: ،یتعجب یدونفره نشسته بود، با چاشن

 خونه؟! یای. االن مرهیخ -
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رفت.  یاز سر و کولم باال م یآوردن پالتوم بودم. خستگ رونیگذاشتم. پشت بهش، در حال ب یدیجاکل یرو تو چییسو
هم از سر و  دینشون بده. شا یکرد خودش رو قو یم یسع یلیدونستم خ یبهبود بود. م یچه خوب که در راستا

. من بهش قول داده بودم نهیمادر، غمگ نیگفت، ا یسامون گرفتن بچه پر دردسرش خوشحال بود. چشماش بهم م
 کیزدم. نزد ایبابا هم کنارش بود؛ اما چرا حسش نکردم! دل رو به در ،یکنم. برگشتم سمتشون.راست یدرستش م
 یمشک تریدستش بود. همون که با با ت یبابا نشستم. نگاهش به مجله تو یمبل تک نفره رو به رو یشدم و رو

 ییایکرد و غرق در دن یگرفته. جدول حل م دیدونستم حضورم رو ناد یم« مجله خانه و خانواده.»درشت نوشته بود، 
کردم مضطرب نباشم و آروم لب  یکرد. سع یکار رو م نیا ش،یکار یب یکه پر رنگ تر از خانواده اش بود. زمان ها

 زدم:
 بابا! -

جا خونده بودم،  هیشدم.  رهیزد، خ یم ادیکه شباهتمون رو فر شیقهوه ا یبلند و منتظر نگاهم کرد. به چشما سرش
 یخشخاش م مته به ،یفی. استرس خفمیرنگ نیا رویشد و انگار که ما پ یرنگ مغلوب چشم محسوب م یقهوه ا

غبغب انداختم و انگار که جسارت داشتم.  هب یکردن. باد یرو حس نم گهیهم د ،یخیتکه  یذاشت. انگشتام به سرد
 ادامه دادم:

 مهراد... -
به  یمقابلش پرتاب کردو مامان کم یچوب زیم یبود. محکم، جدول رو رو یشدنش کاف یعصبان یاسم مهراد برا و

ارتباط  نیکرد. ا یخشم بود. داشت کار رو برام سخت م دونیشناختمش. رستم م ینخوردم. م یعقب رفت. تکون
 برام سخت بود. شمرده شمرده نعره زد: شهیگرفتن ها، هم

 !اریمن ن شیاسم اون پسره جوالق رو پ -
خواست و من هم  یرو از من م شیگرفت. مهراد تمام دلخوش ینم میآوردم جد ینداشتم. اگه کم م نیجز ا یتوقع
 یکج کردم. دلم نم یلبم رو کم ز،یم ینصفه از آب رو یا شهیش وانیکردم. چشم به ل یکار رو م نیبرادرم ا یبرا

 لب زدم: ادش،یتوجه به فر یحنجره ام باشه. ب یبرا یخواست نگاه خصمانه اش، مانع
کنه. باهاش  یباباشه. اونم توش کار م. شرکت یکردم. حسابدار دایپ یکار هیاز دوستام،  یکیشرکت  یواسش تو -

مهراد و  یشه برا یازتون بخوام؟! م یزیچ هیتونم حاال که به قولم عمل کردم  یصحبت کردم. اونم قبول کرد. م
 !ن؟یریبگ یهانده عروس

اش  افهی. از قدیکش شیبه شلوار راحت یشد. دست رییپرپشتش، دستخوش تغ یشده اش، همراه ابروها زیر یچشما
شرکت باباش حسابدار  یکه تو نیقالب کردم. قبال با دوستم آرم یداد. دستم رو تو ی. سرتکون مدمیفهم ینم یزیچ

داشت. اون هم قبول  یصنعت تیریمد پلمیکه فوق د نیدادم. ا حیمهراد رو براش توض طیبود، صحبت کرده بودم. شرا
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ازش  زیمحبت آم یبندن. منتظر جمله ا یداد مگفت اگه کارش خوب بود، قرار  یکار کنه. م ششونیکرده بود که پ
 یمشکالت تو دیبودم. با یدر مقابلش رک م دیکرد. خوب شد که دست دست نکردم. با یم یبودم؟ حرفام رو حالج

. حرکاتش نرمال نبود و دیرو سرکش وانیل یاز آب مونده تو یخورد. کم یم دیکل یکی یکیشد و  یذهنم حل م
 جاش، جا به جا شد و صداش رو صاف کرد. یدر راه جا مونده بود. تو یطوفان

 بحث رو تموم کن! نیجا ا نی! هم؟یحرف رو از کجا گفت نیا -
جا  نیسخته؛ اما من تا ا یلیدرخواست خ نیدونستم ا یتشر داشت. متعجب نبودم. خودم هم م یرنگ و بو حرفاش

 باال آورد. میبگم، که انگشتش رو با تحک یزیواستم چتونم برم. خ یاشم رو هم م هیرفتم، پس بق شیپ
خواست  یم یپدر ک نیافتاد. اما ا د،یکش یکه درحال غروب، خودش رو تا وسط سالن م یبه سمت نور آفتاب نگاهم
اتفاق  یبرا دیبده، نه به خواسته هاش. بعد از چندذ سال رو به روش نشسته بودم؟! شا تیبه بچه هاش اهم یذره ا

بار  نیپدر بود. ا نیقوام رو جمع کردم. من بچه هم مهم هرگز. دوباره تما دی. شادیکش یدوباره اش، سال ها طول م
 مصمم و ملتمس شدم:

بار هم که شده  کی نیبار، فقط هم کیکنم  ی. خواهش منی. شما پدرشنیبه فکر اونم باش کمیاون گـ ـناه داره.  -
 به حکمتون!نه  نیبه بچه هاتون فکر کن

چشم شدم.  ی. باالخره، باهاش چشم تودیرنگش رو باال کش یخاک یدرست به سمت من نشست و شلوار راحت حاال
خواست  یکدومش م ش،یجوگندم یموها ای شیو مشک دیسف شی. ته ردیدر یکه احساساتم رو م یخال یچشم ها

پر از  یکرده بود. سکوت شهیسکوت پ شهی، مثل همام دهیبچه هاش پدر باشه. مادر رنج د یبرا دیبهش بفهمونه که با
 ادامه داد: میگرفت. دوباره با تحک دهی. التماس صدام رو نادیتو خال یپر از شکستن ها ی. سکوتادیفر
 بگم هان؟! یمن به مردم چ ؟یگ یم یدار یچ یفهم یتو م -

بحث که به مردم وصل  نیمردم، مردم. خسته از ا شهی. مثل همدیفهم یو اون نم دمیفهم یکرد. من م یم مغلطه
گفتم که  یم دیهمه سن من نبا نیفکر و حرف مردم باشه، همون بهتر که نباشه. با ا هیکه بر پا یشد. زندگ یم

 خودش دستم رو تکون دادم: ازتر  یکرد. عصب یم حتمینص دیبلکه برعکس، اون با ست؛یحرفش درست ن
 دونه. ینم ی! جز دوتا خانواده کسگهیمردم، مردم، مردم. بسه د -
 ی. نمدمیکش یقیپاره شد. انگار حرکتم جواب داده و حاال آروم تر شده بود. نفس عم ییجا هیاعصاب،  میس نیا

کردم جواب بله رو بده  یو متفکر روم زوم شد. فکر م دیکش شیمشک دیسف بلیبه س یخواستم؛ اما وادارم کرد. دست
 که گفت:

 عجله داشت؟ کهیکنن. بعدشم به مردم بگم پسر بزرگم ازدواج نکرده کوچ یخانواده عروس که خودشون قبول نم -
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 یبار، دست نیشناختمش. ا یکرد و م یم یافکارش شده بود. بهانه تراش چکیکه پ یخوردم به بند اسارت یم غبطه
ساله که در  نیکنه. چند یتونست دفاع یم نممامان ه یبه خودش گرفت. حت یفی. ابروهام گره خفدمیبه صورتم کش

 نیته ا یی. به دنبال روشنادمیجنگ یتنه م هی دون،یم نیا یمرد مهر سکوت به لباش بسته بود. من تو نیمقابل ا
 زدم: یفکر حرف یکرد که ب یکردم. منتظر نگاهم م یم دایحرفش پ نیا یبرا یچاره ا دیبا ،یکیتاالب تار

بارم که شده مردم رو  کی یپدر من؟ برا هیچه افکار نیمن حاضرم خودم برم شخصا ازشون بخوام. درضمن، ا -
 کنم. شما فقط بگو باشه. یرو درست م زیفراموش کن. لطفا! خودم همه چ

فت. عقب ر یبه هدف خورده و کم رمیبود. ت دایچهره اش هو یشدن تو ریحرف رو نداشت و کامال غافلگ نیا انتظار
بار از جا بلند و  نیاما متعجب بود. ا اورد؛یخودش ن یشد. به رو ینیچ ریچشماش رو درشت و گوشه چشمش، درگ

 جبهه گرفته جواب داد:
 شیپول عروس یخوا ینداره. نکنه تو م یپسره که پول عروس نیده! ا یم یبچه داره به من درس زندگ هی نیبب -

 !؟یشد؟ نکنه جازد یچ ؟یرو بد
شدم؛ اما  شیکرده بود. ک رمیبودم. باز هم غافلگ رهیاش خ دهیسرم با بلند شدنش بلند شد. حاال به صورت تک متقابال

 زیبه لب داشت و ناگ یلبخند روزمندانهیبود. پ زیبهانه رو که به تنم آو یتقاص ب نیکردما یتمومش م دیمات نه! با
 لب زدم: یچارگیبا پ
ام؛ اما مهراد  ندهی. درسته به فکر آهیخواد قبول کنم؛ اما فعال دستم خال یدلم م دادم. یباور کن اگه داشتم خودم م -

 .نینیبب یخواد پسرتون رو تو لباس داماد یکه شماهم دلتون نم نی! نگنیاریبرادر منه. لطفا همش بهانه ن
. از رمیبگ یعروس هیکه  نیکه بتونم خودم رو باهاش راه ببرم، نه ا یبود. داشتم؛ اما اون قدر یهم دستم خال واقعا
 حجاب چشمام شده بود و صداش سوهان روحم شد: یاون پدر مهراد بود نه من. حس پوچ یطرف

 . اما باشه. قبول!یخودم ازدواج کنم چ گهیدو فردا د نمی. بگو به فکر استین یدستت خال -
مهلکه، دلشوره  نیاز اتمام ا ،یافتاده از غمش بود، که با ناباور یو نگاهم نگاهم به شونه ها دیکش یهوف مامان
. چشمام تا در اومدن مردمک ام گشاد شده بود. مامان با ذوق و اشک ختیر یبه دلم افتاد. انگار که دلم هر یکیکوچ

 یبه جون مرو  اشیموضوع رو ببندم. تمام سخت نیا بتونمتا ارهین یاما و اگر گهیخواستم د ی. فقط مدیدیخن یم
زده بود.  رونیاز گوشه گوشش ب شیخوش رنگ عسل یزد. موها هی. هم زمان با مامان بلند شدم و به بازوم تکدمیخر

 نیا دیدهنش رو گرفته بود. با یو جلو دیخند یصدا م ی. بدید یهاش رو نم یکه دلبر فیرنگ مورد عالقه پدرم. ح
 گرفتم. ذوق زده با هل گفتم: یرو قاب م هلحظ

 تونم بگم ممنونم! یفقط م -
 ادامه داد: یقیتموم شده، با نفس عم زیکردم همه چ یفکر م یواه الیکه با خ یلحظه ا درست
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 نیا ریچون در غ ؛یبزن رشینکن ز ی. پس سع یبدن بعد! خودت گفت تیرضا دیشرط داره! خانواده هانده اول با هی -
 صورت معامله ما فسخه.

 یاز تن رخت بست. انگارکس کبارهیاز ته جنگل وجودم بود. تمام حسم به  ،یوحش یها یمرغاب غیبرام حکم ج صداش
راهم سنگ بندازه. با دست پشت  یخواست جلو یدونستم. م یفشرد. دستام مشت و قصدش رو م یگلوم م یپا رو

دخت کهن  نیا شهیر دیگفت معامله. با یپسرش م ندهیو آ یراحت من هستم. به زندگ التیخ یعنیمامان رو گرفتم؛ 
. دیتراش یرو م میکردم و رگ و پ یکردم. حس م ینبود؛ بلکه حس م یشکوندم. نگاه فخرفروشانه اش، گفتن یرو م

 مامان بود و گفتم: ینگاهم به چشما
 رم دم خونشون. یباشه. فردا م -

م انداخت و با انگشت به یبه حالت اولش برگشت. سر تا پا نگاه عیبود و سر دایحالت چهره اش هو یشدن آن جمع
کرد از پس  یفکر م شهیوقت باورم نداشت. هم چی. انگار که باورم نداشت. هدیکش شیگوشت ینیشستش، به پره ب

کرد و من سِر شده بودم. مامان  یهم سِر م ادیکه درد داشت؛ اما درد ز نیبود. با ا ی. برام عادامیبرنم یکار چیه
بزرگ  یخوشحال هیبه خودم گرفتم. مادرم حق  شترینرمش رو ب یدونستم. بازوها یبغض کرده، هق زد و دردش رو م

رو داشت. بابا به همون سر تکون دادن اکتفا کرد و دوباره سر جاش نشست. مجله محبوبش رو به دست گرفت. لب 
دم و نگاهش به وارد کر ردستمیمامان، ز یبه بازو یاز حرف ها رو گرفتم. فشار یلیاومدن خ رونیب یو جلو دمیگز

. با دست اشکاش رو پاک و نگاهم کرد. ستادمی. دم اتاق امیمن افتاد. بهش اشاره زدم. به سمت اتاق مهراد راه افتاد
رابـ ـطه  نیته دلش به خوب شدن ا مدونست یکرد. م یبراق از اشکش که ذوق زده و حرامان نگاهم م یچشم ها

 کردم. یو تموم مکار ر نینداشت. اما من هر طور شده ا یدیام
گفتم. مامان که به اتاق  یخبر خوش رو بهشون م نیا دیکردم. با یکار رو م نیچه قدر هم که شاق بود، باز هم ا هر

و  دهیتخت دمر خواب یهانده، وارد شدم. مهراد رو« تو ایب» یاتاق مهراد رو زدم. با صدا دیخودش برگشت، در سف
رو  شیشراب یبه نشانه احترام ازجا بلند شد. موها دنمیاش نشسته بود. با ددرحال تماش ،یصندل یهانده باالسرش رو

 زدم: ینداره. به جاش لبخند یفهموند که حال خوب یحس و مشوشش، بهم م یب یپشت گوشش فرستاد. چشما
 مهراد خوابه؟ -

 مهراد بود و نگاه به سمت هانده گرفتم. یزده از پتو رونیب یبه پا نگاهم
 .نیبگ یزیچ نیخواست یبره سر کار. ممنونم! انگار م دیکه فردا صبح با نیکرد دایاوهوم. گفت براش کار پ -
مصمم  ره،یسوق بگ یکه به سمت افسردگ نیکنج لبش نشست. نگران از ا یبود و لبخند کم جون ینقطه ا هیبه  رهیخ

 یکرد و آه یپتو نگاه م یدرشت و بنفش رو یخبر رو بهش بدم. به گال نیتونم ا یم ،یشتریب یتر و با خوشحال
 کردم. ی. سرفه ادیکش
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 یشه! بابا قبول کرد که براتون عروس یم یاومدم بگم همون طور که کار مهراد حل شد، انشاهلل ازدواجتونم رسم -
 !رهیبگ یرسم

رنگش، از  یخوش فرم و صورت یزدم. لبا یشد. لبخند مهربون رایبلند و آبرنگ نگاهش، تعجب رو پذ یبه تند سرش
دهنش گذاشت.  یاز دهنش خارج شد. دستش رو رو« اُ» هیشب ییبگه، صدا یزیکه چ نیهم فاصله گرفت و قبل از ا

رو گرفت.  یلبه صندل وفتادن،ین یبراو دستش  دیرقص یچشماش م ین یشد. ن یم نیمز یسیکم کم چشماش به خ
 کرد. لب زد: ینامنظم و مقطع م یگرفت. خنده ها و شوک. لبش رو دندون یخوشحال نیماب یحالت

 امکان نداره! -
بار به جون  نیبرداشت و ا یگشاد شده. دستش رو از صندل یبرق و به اندازه سکه ا یاز خوشحال شیعسل یچشما
 گفتم: یافتاد. مطمئن سرتکون دادم و با لبخند پهن شیسرمه ا کیلبه تون

 بدن. تیداره. بابا اصرار داره اول خونواده تو رضا یشرط هی.البته  ستیممکن ن ریغ یزیچ چیه -
 یکرد. موها یبود که هانده فکرش رو م یتر از اون دهیچیخانواده پ نی. استادیاخم کمرنگ و مبهوت، نگاهش ا با

نشست. نفس حبس شده  یصندل یصورت گردش رو پوشونده بود، کنار زد و پکر شده، رو ،یرو که با لجباز شیشراب
. دیفهم یزیشد از چهره اش چ یدونم، نم ی. نمدکر یم یباز رش،یشکل ش فشیفرستادم. با گردنبند ظر رونیرو بام 

 ازش خارج شد: ییچشم دوخته بودم. باالخره، صدا شیبادوم یآروم سرش رو بلند کرد. حاال به چشما
 نداره قبول کنن.دونم خانواده ام امکان  یدن. من م ینم تیاونا من رو طرد کردن. هرگز رضا -

عالم خواب، به  یتو یزد و کش و قوس یشناخت؛ اما من اهل جا زدن نبودم. مهراد قلت یاش رو بهتراز من م خانواده
 گفتم: یدهنده ا یتونست انقدر راحت بخوابه. با لحن دلدار یم طیشرا نیا یتو یخودش داد. چه جور

گـه که  یم یزیچ تیعصبان یتو یداشته باش! هرکس دیشد. ام یمخالف بود؛ اما باالخره، راض یلیبابا هم خ -
 اش با من. هیتونه از بچه خودش بگذره. نگران نباش! فقط آدرس رو بده بق ینم یشه. کس یپشمون م

کنار تخت رفت. نگاهم  زیم ینداشتم. با اکراه، به سمت کشو یبزنم که بهش اعتقاد ییمجبور بودم حرف ها یگاه
. گرچه بی. زنش! چه عجدیکش یاز زنش هم خجالت نم یشد. حت دهیبود، کش واریراد که بغـ*ـل دمه یبه جوراب ها

 .شتازش داشتم. هانده با خودکار و کاغذ به سمتم برگ یادیانتظار ز
 کنن من شرمنده شما بشم. یکنن؛ اگه موضوع رو بفهمن ممکنه رفتار یمن که دخترشونم تو روم نگاه نم -
 انداختم. بمیج ینوشت و آدرس رو ازش گرفتم. نگاه نکرده تو یزیکاغذ چ یرو
 کنم! یدرستش م -

 خجالت زده اش به گوشم خورد: یو صدا دیدرخش یچشماش، به آن برق
 .هیبزرگ دیخانواده ام یمثل تو، تو یمواقع بودن کس نیشم! تو ا یشه، ممنونت م یحالم خوب م یلیاگه بشه من خ -
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اومدم.  رونیتونست باشه. از اتاق ب یکردن بابا سخت تر نم یاز راض دیموهام عبور دادم. شا نیب یدست ،یلبخند پهن با
خواستم هر طور که شده  یدادن حل بود. م یم تی! خانواده اش رضاشرفتهیدر حال پ زیممنونت که همه چ ایخدا

 یرو ،یکه مثل شکاف ژرف ییدهادر مقابل تمام در دیبا یاگه محال بود. گاه یبه حالت اولش برگرده؛ حت زیهمه چ
 .ستمیخوام که با ی! و من میستیآلونک ساختن، با تیزندگ

 هشتم فصل
. دیلرز یکنم. اتاق گرم گرمه؛ اما بدنم از سرما م یرو نگاه م یبرف زمستون نی، اول ابونیپشت پنجره مشرف به خ از
کردم و آه  یشد. بهش فکر م یسرد و سرد تر م خ،یاز  ی. دست و پاهام، مثل تکه اییتنها ایدونم از برف بود  ینم
باشه؛ اما نبود. ندارمش. نگاه  مینگاهش، احساش، گرما بخش زندگ رم،یبود تا دست هاش رو بگ یم دیکشم. با یم

گردم. امروز  ی. برمرمیگ یندارن، م ابونیکردن خ دیسف یبرا یو قدرت دنیرقص یکه م یبرف کم جون یاز دونه ها
داشتم. تمام چشمداشتم  دیام یرفت. هنوز روزنه ا یکه سخت بودنش، از سر و کولم باال م یکار سخت روز موعود بود.

 دایرفتن پ یبرا یکه زمان مناسب نیتونم. با ا یکنم، پس اون ها رو هم م یبابا رو تونستم راض یبود که وقت نیبه ا
که  ینداشتم. واکنش یکه شناخت نیداشتم به درست شدنش؛ با ا دینکرده بودم؛ اما غروب رو انتخاب کرده بودم. ام

 کرد. یآشفته م ،یمن رو کم
خواستم من رو هم مثل  یکنم. نم یاتاق، ساده شونه م یچوب نهیآ یرفتن، موهام رو جلو یحال آماده شدن برا در

. به طور دمیرو هم پوش میمشک یکنم و پالتو یم میتنظ میشلوار کتان مشک یرو رو یمهراد بدونن. بلوز زرشک
با خودش هم  دیآدم با یزدم. گاه یمکبه خودم چش نهیآ یبه رفتار هاشون حساس شدم. تو ،یوسواس گونه ا

 اومدم. رونیبود. از در اتاق ب یمهربون م
که داده بود راه افتادم. بلوار برف گرفته رو  یپام، به طرف آدرس ریو با فشار پدال گاز ز رونیب نگیرو از پارک نیماش

دست فرمون  هی. با دمیکش رونیپالتوم ب بیرو از ج ی. گوشدمیرو از هانده نبپرس یلیافتاد، فام ادمیزدم که  یدور م
 جواب موند. یزنگ خورد و ب یبار ندشماره هانده رو. چ گهیرو گرفتم و با دست د

رسوندم.  یبود که هانا رو م یابونیهمون خ ابون،یشدم. خ رهیمطمئن، با آدرس خنگه داشتم. نا ابونیآدرس، سر خ طبق
با هانده  دیخونه هاست. شا نیاز ا یکیکدوم  یدونستم تو ینم یلبام نشست. حت یرو یضیلبخند مر شیادآوریاز 

 یبود، دست و دلم به کار نم ومدهیکه ساختمون ن یچند روز نیازش بپرسم. ا یزیتونستم چ دیبودن. شا هیهمسا
 یشده بود، شدم. چند متر نیکه دو طرفش با آپارتمان مز یشلوغ ابونیداد. وارد خ یزدم و جواب نم یرفت. زنگم م

دست  دنیبرف، از رقص یشدم. دونه ها ادهیپارک کردم و پ یرو گوشه ا نیکردم. ماش دایجلو رفتم و ساختمون رو پ
بودم. درست کنار خونه  یو مشک دیسف یبا نما یحال آب شدن بودن. حاال دم ساختموندر  ن،یزم یو رو ودنب دهیکش
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 یبه کاغذ تو یبرداشتم. نگاه االتیشد. دست از فکر و خ یساخت و ساز م یبرا یقرار داشت. خونه خوب ییالیو
 :دیدستم، کنجکاو پرس یتو کاغذ دنیاومد. با د رونیدر رو باز کرد و ب ییدستم انداختم. هم زمان آقا

 !ن؟یکار دار یبا ک -
دونستم.  یاسم از هانده م هی. فقط دیکاو یم ش،یمشک یها هیکه سرتا پام رو با عنب یپا به سن گذاشته و پخته ا مرد

 گرفتم و جواب دادم: شیته استکان نکیچشم از ع
 سالم، خانواده هانده خانوم. -

 شونه ام زد.زدم و سرتکون دادم. دستش رو به  یلبخند
 .نیرو انتخاب کرد یپسرم. خوب خانواده ا نیخوشبخت ش ره؟یامر خ -

لبم نشست. در  یرو یکرد من دامادم، لبخند یکه فکر م نیگشتم که از کنارم رد شد. از ا یم یبه دنبال لغت هنوز
. به دمیور به طبقه دوم رسآپارتمان نه طبقه. با آسانس هیرو باز تر کردم و وارد ساختمون شدم. طبقه دوم  یقهوه ا

کاسه چرخوندم. هانده ننوشته بود و من هم نگاه نکرده بودم.  یتو یانداختم. واحد رو ننوشته بود. چشم یآدرس نگاه
 یراست رو زدم. مدت ،یزنگ سمت مربع ،یرفت. شانس یانتظار نم نیمقصر خودم بود؛ وگرنه از حال هانده جز ا

 .دیرو سفت چسب شیگل گل دیدر رو باز کرد. لبه چادر سف یسن باال و فربه ا بایگذشت تا خانوم تقر
 پسرم؟ یکار دار یسالم باک -

 راه رو اکو دار شد: یتر کردم. صدام تو کیبهم نزد یپالتوم رو کم لبه
 هانده خانوم! -

 گرفت. ینجکاوانداخت، صورت تپل و چروک شده اش رنگ ک یتَتو شده اش رو باال م یطور که ابروها همون
 . فقط گفتن ازدواج کرده.میدی! آخه ما دامادشون رو ند؟ی. دامادشوننییآها. واحد روبه رو -

 زدم. یزد. لبخند زورک هیبه در تک شتریرو مقابل شکمش گذاشت و ب دستاش
 . ممنون! بااجازه.نینیب یرو هم م شونیا یآ ... برادر دامادشون هستم. به زود -

از  دیندونستم. انگار با زیموندن رو جا نیاز ا شتریانداخت. ب یمامان م ادیرنگ شده اش، من رو تازه  ییطال یموها
 گرفت. یحق به جانب افهیآورد. ق یسر در م زیهمه چ

 کنم. یخداکنه، خواهش م -
زنگ رفت. هنوز چشمم به زنگ بود که در  دیکل یباالخره، در رو بست. به سمت در رو به رو برگشتم و دستم رو و

فرد مقابلم، لب هام به هم  دنیرشد کرد. شوکه از د ،ییباز شد. سر بلند کردم و چشمام به اندازه گردو ،یکیخونه با ت
 . با تعجب لب زد:نهکه چشمم بهش بود؛ اما حواسم  یدوخته شد. دختر جوون

 تو! -
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شد. حتما اشتباه کرده  یاز حنجره ام م ییحلقم، مانع خروج صداعقب گذاشتم. اسپاسم عضالت  یحواس قدم یب
رو  یمنقبضم، کار ساز نبود. انتظار هر کس یها هیر نیفرو بردن ب یکه برا یالیناس ژنیامکان نداشت. اکس نیبودم. ا

 ی! حتبودمش؟ دهیشد که ند ی. چند وقت مدیکش یمزد و سرم زوزه  یداشتم اِال فرد روبه روم. قلبم به تپش م
 حسابش رو هم نداشتم. به زور دهن باز کردم:

 هانا؟! -
.. دستش رو دمید یاز پشت جمع شده اش رو م یمشک یبار موها نیاول یانداخته و برا رونیاز در ب مهیرو ن خودش

 شتریدر رو ب یدرشت شده اش، تنگ تر شد. ال یقوس دارش گذاشت. چشما کیکوچ ینیب یبه نشانه سکوت، رو
 انداخت. رونیبست و خودش رو ب

 !؟یکن یکار م یچ نجایشنون. تو ا یم نای! مامان اسیه -
دستم نگاه کردم. ساختمون همون ساختمون  یو گنگ، دوباره به کاغذ تو جیکردم؟ گ یکار م یجا چ نیواقعا ا من

 .دمیبه صورتم کش یواحدش رو اشتباه اومدم؛ اما...، دست دیبود. شا
 انده بودم. اما تو...دنبال خونه ه -
دهنش  ی. دستش رو جلودیشونه اش بود، رس یو رو نیمز یمشک زیر یکه با گل ها ینگاهم به چادر قهوه ا و

 :دیتعجب پرس یگذاشت. با اخم و چاشن
 .امیاالن خودم م نییاصال تو برو پا ؟یکار دار یباهاش چ ؟یشناس یهانده؟! تو اون رو از کجا م ،یچ -

به  ،یکردم و خودش رو داخل خونه پرتاب کرد. با دهن باز یحرف زدن نداشتم. مات نگاهش م یبرا یتوان انگار
. به سمت چپ رفتم و به زور، خودم رو دمیرو کش میگرد بلوز زرشک قهی یکم ،ییزدم. به دنبال هوا هیکنارم تک وارید

 داخل آسانسور انداختم.
 نیتمام ا یعبور کردم. دم در منتظرش موندم. کالفه بودم؛ اما ال به ال نگیاومدم و از محوطه پارک رونیآسانسور ب از

 شیوحش یو چشم ها یمشک یکرد. موها یقلبم رو به فشار وادار م یها چهیدر ،یکیگنگ، شوق کوچ یحس ها
 هیتک نی. به ماشدیکش یگوشم زوزوه م ریهوا، ز یسرماآورد.  یکه دلم رو بـرده بود. هزار فکر باهم به مغزم هجوم م

اومد. با اخم  رونیشد که منتظر بودم. از در ب یم قهیکردم، نباشه. ده دق یکه فکرش رو م یوار بودم اون دیزدم. ام
 تر دستش رو جلوم گرفت. عیباز شد. سر یگفتن حرف یکرد و لبم برا ینگاهم م

 نگو فقط سوار شو! یچیه -
 تییاومده بود و روش سو یار شدم. با لباس تو خونه امکث، من هم سو یشد .با کم نیرو دور زد و سوار ماش من

کردم کنارم نشسته. استارت زدم و با زدن کمربندش، راه  یسر و هم کرده بود. باور نم ینازک یبا شال مشک یآب
اشباع بودم. عشقش درست مثل  ،یشده بود. دروغ چرا، از حس خوش یبه لخته خون لیتبد ش،یخال یافتادم. واقعا جا
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 هیباره به ر کیکردم تمام عطرش رو  یم یبود. سع دنیکه در حال زبانه کش یتند شیه تنم افتاده بود. آتب یبمب
 سنگکوب کردنم. متیبه ق یهام بکشم؛ حت

 ی. مسکوت بود و با اخم چهره اش، نممیشد یم کیو به خارج از شهر نزد میراه بود یتو یا قهیدق ستیب بایتقر
. دییجو یفرو رفته بود و لب هاش رو م یقیفکر عم یرفت. انگار تو یم کیبزنم. کم کم هوا رو به تار یذاشت حرف

پشت  ینیماش یدادم و وقت نهی. حواسم رو به آدمید خرکه روز آ ییشناختم. نه اون هانا یکه م ییشده بود همون هانا
 به سمتش، گفتم: ینگاه میبا ن دم،یند
 .میر یم رونیاز شهر ب میدار -

 داشبورد زد. یلباش برداشت و انگار که از بهت دراومده باشه، رو دنییاز جو دست
 نگه دار! یتو جاده خاک -
 :دمی. با تعجب به سمتش برگشتم. پرسدیرو بلع نیباره خاک، تمام ماش کیترمز کردم.  یجاده خاک یتو
 جا؟! نیا -

 سرتا پا به خودش کرد و با دو انگشت، لباساش رو تکون داد. ینگاه
 یم رونی. با لباس بنمشیرم بب یم نهیتو ماش نییکافه؟! گفتم دوستم پا میبر یلباس ها انتظار دار نینکنه با ا -

بابام  توام، نیتو کوچه تو ماش ننیخواهرم افتاد؛ اگه مردم بب یکه برا یکردن. بعدش هم، با اتفاق یاومدم شک م
 ده! یخونه راهم نم گهید

شده بود،  انیبرهوت پشتش، نما ابونیکه ته ب یخونه کهنه ا رهیبه سمتش برگشتم و کمربندم رو باز کردم. خ کامل
توام با عجله،  ی. با استرسدیرس یبه نظر م شون،یحواس و پر ی. بمیدور شد ادیدونستم که ز یلب هام رو تر کردم. م

 گفت:
 !؟یشناس یکه خواهرم هانده رو از کجا م نیخب حاال بگو! ا -

کنم. خواهرش؟! هانده خواهرش بود؟!  یکه گفته رو حالج یزیچ یکردم چند بار یپرت شده ام رو جمع و سع حواس
رابـ ـطه خواهرش  ی. حاال چه جوردمیباال کش یصندل ی. خودم رو رودمیترس یبود که ازش م یزیهمون چ نیا

 یزیهولناک به تنم رخنه کرده و چ یسترسدادم. ا یاز دستش م دیبار با نیچندم یبرا یعنیگفتم؟  یرو مباخودم 
 یوصلم. حاال به جلو نگاه م ینفس و انگار که به قالب یدادم و ب یزده ام رو حرکت خیداد. تن  یدلم جوالن م نیب

 لب زدم: ،یناخواه با لحن متعجب ،یکردم و با پوزخند کجدار
 !یخواهر زن برادرم یاهرت؟! بهتره بگخو -
 . مبهوت و کشدار، داد زد:نهیبب قیداشت صورتم رو دق ی. سعدهیکه انگار باال پر یجاش جابه جا و به طور یتو
 که خواهرم رو از راه بدر کرد؟! یتو برادر اون نامردِ کثافت یعنی! یچ -
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 یرو م شیریغافلگ نیشده بود، جلب شد. چندم یکه حاال وحش ش،یمشک یشونه ام زد و نگاهم به چشما یرو
شکسته بشه و  یخواستم حرمت یکارو نکرده بود.نم نیا ییرو بگه؛ اما مهراد که تنها نیدادم بهش ا ی! حق مدم؟ید
 دهنش رو گرفتم. یبادست جلو ،یاراد ریحرکت کامال غ یط
 !یه برادرم فحش بددم ب یبهت اجازه نم گهی. مهراد برادر منه! اما دیدیبله درست شن -

 ادامه داد: یبلندتر یرو با شدت پس زد و باتن صدا دستم
 !ی! نکنه توام مثل اون؟یکن یم یآشغال طرفدار هیشنوم. چه طور از  یم یچ -

دونست؛ اما  یبابا من رو مثل اون م شهیتونستم باشم. درسته هم ینم یعنیوقت مثل مهراد نبودم؛  چی! من همن؟
صداش و نگاهش تنگ بود؛  یکه دلم برا نیکردم صدام باال نره. با ا یگفت. سع یرو نم نیشناخت ا یاگه من رو م
 خواستم. ینم یجور نیاما هانا رو ا

 !؟یگ یرو م نیمن تاحاال بدون اجازه ات بهت دست زدم که ا -
 تر زمزمه کرد: می. مالدیرو جلو کش شیآروم تر شده بود و با دست، شال مشک حاال

 .یسرم داد زد شیپ قهی! بعدشم چند دقیاالن که دهنم رو گرفت نی. همآره -
شد  یبراش نم یکار چیمثل زخم کف دست بود. ه یبشکنه. دلشکستگ یخواستم صدام باال بره. دل یفقط نم من

 کنه. متقابل شرمنده، زمزمه کردم: دایخودش بهبود پ یبذار دیکرد. با
 اون فرق داشت. ممکن بود صدام روت بلند شه. -

کرد. حق داشت، من  زیشد و چشماش رو ر رهی. به چشمام خدیرونش کش یرو شتریرنگش رو ب یآب تییسو مانتو
 کی یقلبم رو بهم دوخته بود، اون هم تو یها کهینداشتم. باز هم ت ییابا یعذرخواه یوقت برا چیمقصر بودم و ه

 ادامه داد: مکث. با دیفهم یقلبم رفته بود که خودش نم یتو ییجا هیچشم بهم زدن. 
 دم خونمون؟ یخب حاال بگو چرا اومد -
 لب زدم: حیهام رو ماساژ دادم. صر قهیانگشت شق با
 واسه وساطت. -

 :دیچیپ نیاتاقک ماش یقبل برگشته بود. تن صداش بدون کنترل تو یبه همون هانا دوباره
افتضاح به بار آورده که باعث شده خوانواده  هی یذارم! برادر جناب عال یاجازه بده من نم اگه پدرم هم ؟یوساطت چ -

کرده؟ مادرت  رونشی! پدرت برادرت رو از خونه ب؟یفهم یو سه سالشه م ستیمن خواهرم رو طرد کنن. هانده فقط ب
 برادرت رو داره؟! دنیحسرت د
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کردم. حق به جانب انگشت  یم یکار دیشد. با یم شتریداشتم که هر لحظه ب یانی. حس طغدیلرز یاز خشم م صداش
خبر خونه  یو بسته شده بود. اون حت نیگلوم سنگ رمنتظره،یاتفاق غ نیداد و فگار از ا یرو جلوم تکون م شیقلم

 حنم داشتم.در کنترل ل یلحظه برسم خبر نداشت. سع نیکه پشت سر گذاشتم تا به ا ییزهایامون ور هم نداشت. چ
 ستینکرده. دوما برادر منم فقط ب یخواهر شمام مقصره و برادر من به زور کار یگ یکه م یافتضاح نیا یاوال تو -

 !دیترش یم یسالگ یتا س دیانگار خواهرت با ؛یزن یحرف م یجور هیو چهارسالشه. توام 
 ینگاه می. نریفائده بود و د یاما ب دم؛یزدم. لب گز دهیکه نسنج یبودم. حرف کال دهیهم زهر حرفم رو فهم خودم

 جواب داد: یکنه. با پوزخند صدا دار یهنوز بد نگاهم م نمیبود تا بب یکاف
 !؟یدیفهم هیادینداشت. از سر برادرتم ز ی. خواهر من گناهیلیبرسام شادفر، خ ییپررو یلیخ -
سروع  یکرد. درونم آتشفشان یم میعصب طان،یش هیداد و مهراد رو  ینشون م سهیکه داشت خواهرش رو قد نیا از

 یتلخ یکه ال یماجرا ترس داشتم. دهشت نیکرده و خاموش کردنش دست من نبود. من از عواقب ا تیبه فعال
 جواب دادم: یکرد. صورتم رو برگردوندم و با لحن بد ینقش باز م م،یزندگ

 افتاد! یگـ ـناه؟! اگه پاک بود که به دام مثال برادر من نم یب -
پوستم رد  یرو زش،یت یکه از ناخن ها ینرمش که با صورتم اصابت کرد، انگار که خودم رو باختم. خط یها دست

دونم از  یکه نم یفروزان ی. در حال سوختن بودم. شعله هادیکه کرده، ابروهام به باال پر یانداخت. ناباور از کار یم
کرد. شوک  یم ییراهنما رونیکه قطرات خون رو به ب یکیوچنگاه انداختم. خش ک نهیقلبم. به آ ایپوست صورتم بود 

مرهم چه  یشست. حاال ب یبود که موج نگاهش، دردهام رو م ی. خودش تنها کسدید یم زیکه سکوت رو جا یاتفاق
 ارمرو دور زد. حاال کن نیشد و ماش ادهیشدم. به دنبالم پ ادهیرو باز و پ نیکردم. در ماش یرو ادهیدونم ز یکردم. م یم

 :دمیدردهام. صداش رو شن نیبود. تسک
حس رو  نیتوام هم دمی. تازه فهمیحرف بزن یخوام! نتونستم تحمل کنم راجع به خواهرم اون طور یمعذرت م -

 ؟ی. حاال قهرهیبه چ یچ دمی. هنوز نفهمجمیگ یلی. باور کن خیگفتم داشت یمن راجع به برادرت اون طور یوقت
 دفر باتوام!شا ی! آقا؟یخوا یدستمال م

شد، به ساحل  یاگه غرق هم م یبودم که حت یشناختم. من همون یکه م ییشده بود. شده بود همون هانا مظلوم
درونم، رو  یزخمم، سرما یشعله ها یمرهمش رو یرو داشت که خنکا ینیرسوندش. درست حکم نغمه دلنش یم

و بازوهاش رو با دو دست  ردوندمرو سمتش برگ افتاده بودم. صورتم ریباتالق، گ نیکرد. من هم وسط ا یآروم م
 ادیطاق شده، فر یبا طاقت ر،یزمهر نیا یهوهو ونیرقصوند. م یاش رو م ختهیر رونیب یموها ،یگرفتم. باد سرد

 زدم:
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 دم،یاز پدرم چقدر حرف شن یدون ی. منجامی! من بخاطر اشتباه برادرم ایدیحرف نزن فهم ینجوریبامن ا گهید -
 تینشن رضا یخواهرت از پدرم اجازه گرفتم. گفت تا خونواده شما راض یخواهرت رو کردم. به خاطر شاد تیچقد حما

 دمیخواهرت رو نپرس یلینکن! من فام قضاوت! پس ندونسته ؟یفهم ی. مستمیجا ن نیخودم ا یده. من برا ینم
 اومدم. هرچقدر زنگ زدم جواب نداد؛ وگرنه...

 دکمه درشت پالتوم، صورت کبود شده از سرماش جمع شد و لباش آروم تکون خورد:به  رهیکرد. خ ینگاهم م شوکه
 !هیکیکوچ یایتر تو! عجب دن کی. خواهر بزرگ تر من و برادر کوچی! حق دار؟یاومد ینم ،یوگرنه چ -

 یقصد تموم شدن نداشت. پلکام رو میزندگ یدونم چرا بن بست ها یشل شد؛ اما هنوز دور بازوهاش بود. نم دستام
موهاش پنهون شده بود. خسته  یتو کش،یکرد. صورت گرد و کوچ یهم افتاد. چهره مغمومش، حالم رو دگرگون م

 بحث، صادقانه لبام باز شد: نیاز ا
 نبود. نیمنظورم ا -

همه آدم، چه طور خواهر  نیا نیو نامرد بود. از ب کیچه قدر کوچ ایدونستم. دن یرو خوب م نیو ا میدو خسته بود هر
 یم غمایزل زدم. دل به  باشیز شهیهم یچشما ینبودم که بخوام پا پس بکشم. کالفه تو یاون و برادر من! من آدم

 بغض دارش بلند شد: یصدا کهول کن اشاره زدم. رو برگردوندم  یبرد. با دست به معن
بود. معلومه که بود.  یمگه رابـ ـطه ا یگ یما با خودت مول کنم که ادامه رابـ ـطه من و تو اشتباهه؟! حت نمیا -

خراب شد.  زیهمه چ هویچون  رم؛یاومدم. به خاطر مشکل هانده نتونستم باهات تماس بگ رونیمن از اون ساختمون ب
 کنم. یداحافظازت خ امی. فقط تونستم برونیب ایبابا گفت از اونجا ب

برسه. به خال گوشه  نییکه انتظار فرود رو از پرتگاه چشماش داره به پا یخواستم اشک ی. نمدیلرز یاز بغض م لباش
. رهینگاه رو از من بگ نیا یزیچ چیخواستم ه یگفت و کارم سخت بود. نم یموندم. قطعا درست م رهیخ شیشونیپ

ل وجودم، جنگ ونیبود که ناز انگشت هاش، م یگرفت. بهار تشیافتاد، قلبم از مظلوم نیی. سرش که پایمتیبه هرق
خبره. باز هم زود قضاوت کرده بودم.  یکردم چرا بهم زنگ نزده و ازم ب یکرد. من خودخواه بودم که فکر م یطاقم م
خلل داشت؛ اما من همه جوره حاضر به  ادیام چسبوندم. درسته رابطمون ز نهیو سرش رو به سـ*ـ اوردمیطاقت ن

 یبرا دیبود که با یواه دیهوا، نور چشماش، ام شیگرگ و م یصدا شروع به هق زدن کرد. تو یادامه اش بودم. ب
دعوت کرد. زمزمه وار  یهام رو به سرفه ا هیهوا، ر یسکوت بود و سرما یداشتمش. چند لحظه ا یزنده موندم، م

 بم شده اش، به گوشم خورد: یصدا
 ن!به خاطر خونواده هامو م؛یباهم باش میتون یوقت نم چیحرف ها ما ه نیدور از ا -

دونستم  یشدم. م یم داریبودم. صبح ها به به دن اون ب شییهوا دمش،یکه د یتر بغلش کردم. من از وقت محکم
نفساش و  یهمه ازش دورموندم. صدا نیعالوه بر خودش، من هم آروم شدم. اصال مسکن دردهام بود. چه طور ا
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بودم. آروم شروع به نوازش  دهیلحظه رس نیاانتظار به  تیبود که با نها یآرامش بخش یضربان قلبم، سمفون یصدا
شالش افتاده بود،  یکه رو یبرق ریهمه جا رو گرفته بود. تنها نور ت یمفرط یکیکتفش کردم. سوز هوا سرد تر و تار

 یکه تو ی. با آرامشرهیخوام رو از من بگ یکه م یزیکس حق نداشت چ چیکردم. ه یآرومش م دیمنبع نور بود. با
 رو دادم: وابشصدام مشهود بود ج

 دم! ی. من تاآخرش پات هستم. قول مشیه -
اش پاک کرد. بدون نگاه به  دهی. با پشت دست اشکاش رو از گونه رنگ پردیرو پر صدا باال کش شینیجدا شد. ب ازم

 چشمام، لب زد:
 گذشت. یخورده مرابـ ـطه شکست  هیباتو آشنا شدم شش ماه از  ی. وقتدمیشن ادیحرف رو ز نیا -
با تمام  یبود. حت ایدن ینیب نیهم برام قشنگ تر شینیب یرو کیغوز کوچ یموندم. حت رهیصورتش خ یبه اجزا جیگ

دونم  یرو دوست داشته. نم یخواستم باور کنم قبل از من کس یبود. نم ایفرد دن نیبودنش، برام با ارزش تر یمعمول
به دلم چنگ  ش،یرودر برگرفته بود. غم دور کلمیه هک یناراحت. حس ناامن ایبودم  یاز صداقتش خوشحال م دیبا
رو  نیزم یوحش یکه رو یبودن. دلهره ا یریدلگ نیا یکه تماشاچ ییها کیرجیج یصدا ،یکیتار نیزد و ا یم

 :ارنیاز ذهنم به دهنم هجوم ب یباعث شد، ناخودآگاه جمالت عبور طیکه تعصبم بهش و شرا ییایداد. دن ینشون م
سمت من، من رو بگو که چه قدر باورت داشتم و فکر کردم که تو دوستم  یپس واسه فراموش کردن اون اومد -

 !یمن ینفر زندگ نی! تو...، تو اولیدار
که  یلیکه لب باز کنه، دستاش رو گرفتم. قند نیتر نگاهم کرد؛ قبل از ا قیرو به چپ و راست تکون داد. دق سرش

 یم شی. من از شمع وجودش، چشم نامحرم رو به آتدمیترس یدست هاش رو احاطه کرده بود. من از رفتنش م
اشک پنهون شده بودم. حاال نور چراغ،  زا یچشماش حلقه زد و انگار که من هم پشت هاله ا یکه تو ی. اشکدمیکش

که حتم  نی. ادیخند یم هیگر ونی. مشست یقلبم رخت م یتو یکه کس نیصورتش متمرکز بود. حس ا یدرست تو
که باالخره، خودش  ینبوده. بغض، چونه گردش رو به لرزه در آورده بود و قطره اشک سمج مینفر زندگ نیداشت اول
به  رتیشد. با تعجب و ح میقهوه ا یچشما ین ین رهیبا دست کنار زد و درستن خ رورسوند. اشکاش  نییرو به پا

 ردن اسمم، ترس به نگاهش گره خورد.و با صدا ک رهیپشت سرم خ
 !سیبرسام پل -

نا به جاش، دستام ازش کامل  یحال و حوصله از شوخ یکه زده بشم. ب یگذشت تا بتونم متوجه حرف یا هیثان چند
شدن و به سمتمون  یم ادهیکه از موتور پ یسبزپوش سیدو افسر پل دنیبه پشت سرم انداختم. بد یجدا شد و نگاه

سر برگردوندم و رو به هانا، چشم  ،یاکراه باموتور نشده بودم!  یشوک شدم. چه طور متوجه صدا یاومدن، کم یم
 رو هم گذاشتم:
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 !ستین یزیچ -
و استوارشون، سکوت جاده رو  یمشک یها نیپوت یاما دخترکم نترس بود. صدا ده؛یترس یکه چشماش کم دمید یم
خواستم دلهره به وجود  یه داشتن. نگاهم به لباس سبز پر رنگشون بود و نمبا ما فاصل یشکوند. درست چند سانت یم

 رو به من گفت: ش،یپرپشت مشک لیو سب شیبه ر دنیکه مسن تر بود، با دست کش یاومده، من رو بترسونه. اون
 .میزد یگشت م میسالم جناب. داشت -

. دیکش یتنم م واریبود. از اون نگاه ها که حس انزجار رو به د تینور کم هم قابل رو یپر شک سبزش، تو یچشما
 کردم خونسرد باشم. لبه پالتوم رو دستم گرفتم. با اکراه جوابش رو دادم: یسع
 !نجا؟ی. از انیسالم، خسته نباش -

 یار مکن شهیلحظه فقط نگران هانا بودم و خودم مثل هم نیا یاز حرفم باال رفت. تو یکم دشیو سف یمشک یابرو
 زد. یکرد. به اطرافمون اشاره ا یو مشکوک نگاهم م دیبه لباسش کش یاومدم. دست

 ادیز یدزد نیروزا ماش نی! مدارک! انیخلوت کردن انتخاب کرد یرو برا یخوب یبگم جا دی! بان؟یتعجب کرد -
 !ن؟یدار یشده. باخانوم نسبت

کرد. من نه در حال  یرفتار م دهیکه انگار نشن ی، طوربه حرفم تیاهم یانداخت، ب یطور که به اطراف نگاه م همون
 جواب دادم: نیهم یباشن؛ برا یرانندگ ییراهنما سیکه اونا پل نیبودم که خالف کنم، نه ا یرانندگ

 .ارمیبرم ب نیاجازه بد نهیماش یتو ازهیکردم من! اما اگه ن ینم یاشتباه شده! رانندگ -
شدم. اشبورد رو باز و با کنار زدن چند تا کاغذ، مدارک رو از داشبورد  زیخ میرفتم و با باز کردن در، ن نیسمت ماش به

به هانا کردم و لب  یبه مدارک انداخت. نگاه یقی. نگاه دقستادمیوا یاول گرفتم و گوشه ا سیبرداشتم. به طرف پل
 دادم: واببود. خودم ج دهیبه مرز خون رس دن،ییهاش از جو

 !مینامزد -
 زد: یدیسمت دستامون رفت و پوزخند بع نگاهش

 !؟یگ یدروغ م یکش ی! خجالتم نم؟یش ی! مزاحم ناموس مردم من؟یبدون حلقه نامزد کرد -
 نیبود و بحث هامون از دور، اون رو به ا دهیکه د یاراده از لحن تندش، دست چپم رو مشت کردم. حتما صحنه ا یب

 شدم. رهیسبزش رنگش خ یشدم. سرم رو باال گرفتم. حاال درست به چشما یمواخذه م دیبا یشک انداخته بود. تا ک
 ندارم. یخانواده هامون اطالع دارن. ترس -

مرتب شده و  شی. ردهید یکرد، انگار صحنه قتل یمجرم نگاه م یبود، افتاد. جور ستادهیکه بغلش ا یسیبه پل نگاهم
 یو نگاه ها نیسنگ یگرفتم. فضا دهیپر پشت گره خورده اش رو ناد یبود. ابروها لشیصورت جوونش، نشونه سن قل

 داد: مهاول، ادا سی. پلدیدزد یم طیاز مح ژنیکه اکس یخفه کننده ا
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 تا مشخص بشه. سیاداره پل نییبفرما -
 نیکه آخر نیا یو هفت سالم بود. برا ستیباختم. من ب یخودم رو م دیرو نشون ندم. نبا میکردم جا خوردگ یسع

 تالشم رو کنم. هانا رو پشتم فرستادم.
 !امیدونن ترسم ندارم. االنم باهاتون م یگم م یجناب م -

 شده بود. دستش رو به پشتم زد و هم زمان گفت: کیهوا کامال تار حاال
 طرف. نیا نییبفرما -

جک رو باال فرستاد. نداد و بالفاصله، همون که جوون تربود، به سمت موتور رفت. سوار موتور شد و  یحرف اجازه
حالمون شد. افسر مسن تر، با من به سمت  یچاشن ،یبا گاز دادن، گرد و خاک د،یچرخ گاهشیجا یکه تو چییسو
 یکرد. درست مثل چشم ها ین رنگ متنفرم میبار، از ا نیچندم یسبزش، برا یراه افتاد. همون که چشما نیماش

مخمسه هولناک،  نیا ری. هانا هم در رو محکم بست. درگمیا هم نشستروشن تر. در جلو رو باز کرد و ب ینرگس؛ اما کم
 ،یرچشمیطور ز نیانداختم. استارت خورد و کمربندم رو زدم. هم گاهشیجا یآوردم. تو رونیپالتوم ب بیرو از ج چییسو

 یسوت دهشتناک ،یکیداالن تار نیا یتو ی. کسمیشد، با فشار پدال گاز، راه افتاد دهیکه کش یو دست داشت رنظرمیز
 .دیکش
انداختم.  نهیاز آ یزیدونستم حاال پر از خشم شده. نگاه ر ینبود. م یکردم؛ اما جرأت یخواست به هانا نگاه م یم دلم

دارمت؛ اون  یکه وقت یدار یترسم. تو چ یتو، از خودم م یبود. من ب رهیخ رونیو بق کرده، به ب نهیدست به سـ*ـ
شدن.  اهیتلخ تنها موندن، س یده. بو یتلخ گم شدن م یومن، ب یتو خنده ها یبشه.  یم ییسکه هم تماشا یرو

. حواسم به میرو داشت شیکه با هم پ یهمه مشکالت یدادم. تو یم شیمن بود و دلدار یخواست واقعا برا یدلم م
 شد، رفت. یم دهیازش شن یزیبار، چ کی قهیکه هر چند دق مشیس یب یصدا
 ی. نمنگیمحوطه گذاشتم تا ببرن پارک یرو تو نی. ماشمیدیرس سیباالخره، به اداره پل ،یساعت رانندگ میاز ن بعد
گفت، کار مهراد تکرار  یحتما با خودش م د،یفهم یبودم اگه بابا م نی. فقط به فکر امینکرده بود یچون کار دم؛یترس

که  یدادم که خانواده هانا بفهمن. اون هم با کار یاجازه م دیاحال نب نیداد. با ا ینم حیوقتم اجازه توض چیشد. ه
 شده بود.

 یحل م»زدم:  یانداختم ولب م یم یاز گوشه چشم، نگاه ،ینگران باشه. هر از گاه یخواستم هانا، لحظه ا ینم
 رو به ما سر بلند کرد: ،ینشسته بود، بعد از پرسش مقدمات زیکه پشت م یسروان« شه
 مادر! ایشماره پدر  -

که  یو سبز دیسف واریرو بغـ*ـل کردن. از د گریپلک زدم و انگشتام، هم د یبه تنم رخنه کرد. چندبار یا رعشه
 دادن: حیزده بودم، فاصله گرفتم. دستام رو جلو آوردم. دوباره شروع کردم به توض هیبهش تک
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. میستیناهه؟! بچه نکجاش گ نیا میزد ی. جناب ما فقط حرف منیزنگ بزن نیکه بخوا مینکرد یجناب ما کار -
 ... کمیما  یحرفا برا نیازمون گذشته. ا یسن

 . حرف خودش رو زد:دیحق به جانبم رس یمسنش، به چشما یقهوه ا یادامه بدم، نگاه متهمگرش از چشما نذاشت
کنن. بعدشم پسر خوب مشخص  یوسط شروع م ادیم نیوالد یگن؛ اما تا پا یرو م نیشه. همه هم یمشخص م -
 جلو شماره! اینه! خانوم ب ای نیزد یحرف م ییخلوت دوتا ابونیخ یتو کیتار یاون هوا یشه تو یم

کم پشت  یطور از پشت ابرو ها نیحدقه چرخوندم. با باز شدن چشم هام، متوجه شدم هم یرو بستم و تو چشمام
پرکاغذ  زیم یپر چرکش رو یستافوت کردم. د رونیام مونده. با پر کردن لپام از هوا، نفسم رو به ب رهیخ دش،یسف

ذاشتم  یم دیمن، نبا ی. هانادمیدارم کش شیبه صورت ر یتعادل دست یب ش،یاز لحنش دستور یقرار گرفت. کفر
 یکار دیداد. با یپا تکون م یدرست رو به روم، نشسته و عصب ،یرنگ یقهوه ا یچرم یصندل یشه. رو یجور نیا
 نیپرده حائل ب ،یبیعج یرندگیکه با گ یینبود. چشم ها شیب یبهم انداخت. پرده چشماش، نقاش یکردم. نگاه یم

 شد. به ناچار لب زدم: یمو تماشاگر نندهیاحساس ب
 کنم! یدونن خواهش م یدونن. خانواده من م ینم شونیخانواده ا -

 داد و لب زد: از تاسف تکون یبهم انداخت. سر یانتظارم، نگاه کوتاه و سرزنشگر برخالف
 باشه بگو! -
از داالن  ییزد. اما صدا یبار، تند تند م نینشسته بودم. قلبم ا یچرم قهوه ا یصندل یشد که رو یم یساعت مین

خواستم  یکردم. فقط نم یم ینیب شیپ نکهیبا ا دم؛یترس یبودم. از عکس العمل بابا نم یم یقو دیگفت: با یمغزم، م
که  ییداد. نگاهم به قفسه ها یبهم نسبت م یحتکه به را یتلخ و گس یشرمنده باشم. شرمنده همون حرف ها

جو کم  نیا یتک المپ اتاق، از خفگ دیشده بودن، افتاد. نور سف دهیو با فشار، کنار هم چ یقطور، منزو یپرونده ها
 ازم فاصله داشت. یکرد. هانا درست، دوصندل ینم

به هانا انداختم  یکرد. نگاه یم یدگیروش رس یجلو یبه پرونده ها ،یدست چپم، با ژرف خاص زیپشت م سیپل افسر
و به  دمیو دوباره نگاه ازش گرفتم. دور تا دور اتاق چرخ کیرو به هم نزد تشییسو یو چشماش رو بسته بود. لبه ها

محسوب  یداشتم و تظاهر به خوب بودن کار سخت ره. دلشودمیشده پنجره رو به روم رس دهیپرده کش یکرکره ها
شکوندن سکوت اتاق  یداشت؛ اما برا یکم یکرد و صدا یاتاق برخورد م یمیقد یبه کاش یشد. کف پام عصب یم

 بود. یکاف
احترام کرد، داخل اتاق  یکه ادا ی.به همراه سرباز دمیبابا رو از پشت در شن یشد که صدا یم یا قهیچهل دق حاال

شد. هانا از جاش بلند شده بود و بابا  یقانع م دیبدم و شا حیتونستم براش توض یبود، حتما م یعاد یه پدرشد. اگ
بار  نیرفتم. ا زیاز جا بلند شدم و به سمت م س،یپل هبود. با اشار زیپشت م سیپشت بهش، در حال صحبت با پل
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بود رو  زیم یکه رو یمغزم، تعهد نیالتهاب سهمگ ریشده بود. شرمزده و درگ یشده. انگار براش عاد یچ دینپرس
بودم.  دهید ادیز یکه از بچگ یکیستری. حرکات هدیکش یرو دست م شیکت توس ب،یامضا کردم. بابا دست به ج

انداخت. هانا همون طور که دستاش رو گره هم کرده  ینم ینگاه یبرگشته بود. حت یخزون زییپا ر،درست وسط بها
شدن و از  یزرد م یکی یکیخواست، غصه ها  ی. دلم مدیلرز یم یرو دست گرفت. دستاش کم ییبود، خودکار طال
 افتادن. یم نیشاخه دل به زم

رفت و  یپاسگاه راه م یمحوطه نوران ی. بابا جلو جلو تومیمحوطه بازداشگاه بود یگرفته و تو نگیرو از پارک نیماش
حس  ی. به صورت بستادی. هانا هم پشت بابا استادمیا نینبود. کنار ماش ی. نشونه خوبمیبه دنبالش من و هانا راه افتاد

 یکه ب یلبش جا خوش کرده بود. چشمام گره چشماش شد و دست شهگو ،یبیکردم. پوزخند مه یبابا نگاه م یو خال
 یم نییپا گلوم باال و بکیکه هانا زده بود. س ییاز شوک، عقب رفتم و درست همون جا یمهابا باال رفت. چند قدم

 مچش یتو یباختم. سر بلند کردم و دوباره با خونسرد یمرد نم نیشد و دست از سمت چپ صورتم برداشتم. من به ا
هام داغ شده و لبخند  قهیشق د،ید یم کیو هفت ساله رو انقدر کوچ ستیکه من ب نیپدرم زل زدم. ا نیخشمگ یها

بار پشت دستش، حواله صورتم شد. قدرت  نیو ا دیبه چشمام رس یتفاوت یب لیلبم نقش بست. س یرو یکیکوچ
فراتر از  یلیخ یعنیرفتارش؛  نیکردم. ا یزبونم حس م یکاپوت پرتابم کرد. مزه گس خون رو رو یدستش، رو

کرد؛ انگار من براش فرق داشتم. انگار دوست  یمهراد هم دست بلند نم یبا اون همه اتفاق، رو ی. حتهیتصورم عصب
 یگوش داغ شده ام م یباد، تو یشت من هم مثل مهراد باشم. هانا پشتش، دست به دهن گرفته بود و هوهوندا

 زد. بابا خطاب به هانا، همون جور که پشت کرده بود، گفت: یصورتم چرخ م ونیم ،یکه دوران ی. درددیچیپ
 !ستین یگپسر مرد زند نیدختر من. ا ی! توام جاریپسر فاصله بگ نیبرو دخترم، از ا -
. ستمین یگفت مرد زندگ یکه شکوند و دم نزدم. به من م یکه بهم نسبت داد. غرور یخواستم، حقم نبود، حقارت ینم
رو با کنار هم نگه داشتن خونواده ام جبران کنم.  شیکردم محبت پدر یبشم. سع دهیکردم د یکه تمام عمرسع یمن
و پر حسرت. هاج و واج،  یبار توخال نیزدم. اما ا زلنبودش مرد خونه باشم. حق داشت. دوباره بهش  یکردم تو یسع
کمر خم کردم. رو از من گرفت و  ،یشب بارون یتو یگشتم. مثل درخت یزده اش، دنبال محبت م لینگاه قند یتو

 یشد. با چونه ا دهیار نگاهم به هانا کشب نیکرد. ا ینم یدونستم با آژانس اومده. هرگز رانندگ یشد. م نیسوار ماش
. دمید یبود که م ییچشما نیتر نیحاال غمگ اهش،یس یبایز یاشک از گونه هاش سُر خورد و چشما د،یلرز یکه م

 فاجعه بودم. نیا نیدست محاوره باد، در حال چرخش ب یتو یبهش زدم و سوار شدم. مثل برگ یلبخند
 نیبه ماش نهی. از آدیغلت یم نیاتاقک ماش یتو ،ینیکردم وجو سهمگ یم یرانندگ ،یکیسکوت، به سمت دل تار یتو

اون محوطه نحس  یتمام جونم رو تو یشده و من لعنت رهی. بابا، به جلو خدمیکردم، که گوشه لبم رو د ینگاه م میپشت
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 تیاز عصبان یمشتم گرفتم. چند بوق یحرص، فرمون رو تو ا. بیالک یاحترام نگه داشتن ها نیجا گذاشتم. خسته از ا
 که در حال حاضر قادر به انجامش بودم. یفرستادم. تنها کار رونیزدم و صورتش به سمتم کج شد. نفسم رو با درد ب

 یباز و ب دیرو زدم و با اکراه دنبالش راه افتادم. در هال رو با کل ری. دزدگمیبود دهینه بود که به خونه رس یها کینزد
رفتم که مامان کنار در آشپزخونه، متوجه حضورمون  ی. سرخورده و لمس شده، به سمت اتاقم ممیخونه شد صدا وارد

 شد.
 برسام! -
اتاق ها بودم. بازوم رو گرفت و  یتر شد. درست پشتم قرار گرفت و هنوز دم راه رو کینزد د،ی. تعللم رو که دستادمیا

کوتاه رو به  ی. خونسرد، به موهادمیفرستادم و آروم سمتش چرخ رونیب یبه سمت خودش برگردوند. نفسم رو عصب
 صورتم گذاشت. یشد، دستش رو رو دهیصورتم کش سمتنگاه نگرانش  یکردم. وقت یسمت باال تل زده اش، نگاه م

! چرا آخه؟! نکنه...، تو یدستش بشکنه اله ؟یزدتت؟ دعوا کرد یشده؟! ک ی! صورتت چنمتیروت رو برگردون بب -
 بابک؟! یزد

نزدم. بابا که جلوم بود، برگشت و به  یبپرسه؛ اما حرف یکی یکیخواستم بگم  یدهنش قرار داد. م یرو جلو دستش
 جواب داد: ،یمن بالحن مقتدر یجا
 کردنم! تیبچه ترب نیحقش بود؛ اما کمش بود! دستم دردنکنه باا -

 زد. یآروم یلیومامان به صورت خودش س کرد زیبهش انداخت. چشماش رو ر یمتعجب و ناباور، نگاه مامان
 شنون! یداد نزن بچه ها م -

 تکون داد: یسر یراه رفته به سمت راه رو رو برگشت. عصب بابا
 بدونن. دیاتفاقا همه با -
داد. مهراد با  یبهش م یکردنم آرامش خوب ریاتفاق. انگار تحق نیشروع کرد به صدا کردن مهراد. سِر بودم از ا و

 به ما کرد و هل شده گفت: ی. نگاهدیپر رونیتعجب از اتاقش ب
 شده بابا؟! یچ -

آشفته  گهیکه د ییموها یقدرت رو دوباره به دست گرفته. حت یعنیطرح دارش،  یمشک شرتیو ت یخاک یراحت شلوار
وزن رو نداشت. بابا در  نیتحمل اسوختم و دندون هام  یشعله وهم م نیا ینبود و رو به باال شونه زده شده. تو

 جوابش، بادست سمتم اشاره زد.
 !یکه تو اون جا بود یلی! و درست به همون دلرونیباتعهد از پاسگاه آوردمش ب طون،یبرادرِ...، لعنت خدا برش نیا -

کَر کردن  یبرا یادیبودم، انداخت. قلبم با درد، فر زیم یگلدون رز رو رهیجام، خ یبه من، که تو یرتینگاه پر ح مهراد
 کرد. دنیزد. مهراد شروع به خند یدیناام نیا
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اشتباه  دیشد؟ شا یجور نیچرا ا یدیعرضه ها نداره. پدر من اصال ازش پرس نیبرسام، امکان نداره! برسام اصال از ا -
 برسامه! ستمیمن ن نیشده. ا

کردم. مهراد از لبه اتاق فاصله گرفت و به هانده که  یوجودم رو درک نم یگر بابا، ساکت شد. خونسرد خینگاه توب با
 ت،یاهم یتا آسمونه. بابا ب نیدونست فرق خودش با من زم یمهراد هم م ی. حتادین رونیداخل اتاق بود، اشاره زد ب

 من و مهراد اشاره زد. نیزد و با دست ب یواضح ندبرگشت. پوزخ یآب وانیبه سمت آشپزخونه رفت و با ل
 یرم تو ی. منیچون لنگه هم ن؛یهم رو جمع کن یایگند کار دیتو اشتباه بود؟ معلومه که شما دوتا با مگه واسه -

 به اسم برسام ندارم تمام! یخستم. از امروز به بعد پسر گهیروز خوش ندارم. د هیاتاقم، از دست شماها 
شده بودم.  داریب یبه عقب رفت. تازه انگار از گورستان بدبخت یاراده قدم یبه قلبم نشست و پام ب یمثل خار حرفش

 لیبودم. انگار سوراسراف یدرمون، دنبال لغت یدرد ب نیا یزدن نداشت. به دنبال حالج یبرا یتوان گهیکه د یافت ضربان
شد. مامان  قهقه ام بلند تر ی. در اتاقش رو محکم بست و صدافمیمحشر، بالتکل یصحرا نیا یشده و من تو دهیدمد

آوردم. دستام رو از حرص  یبود که به رو نم یودرونم تالطم دمیخند یلبش رو دندون گرفت و سمتم اومد. بلند بلند م
. دیمفه یجا بودم و اون نم نیخونه بمونم، من فقط به خاطر مادرم ا نیا یخواستم تو یمشت کردم. انگار من م

 به شونه ام زد. دهیمهراد ترس
 بگو! یزیچ هیبرسام  -

 یدرد در مقابل درد نیدرد نکردم. ا نیبه ا ییتراوش کرد. اعتنا یخشک شده لبم، خون هیاز ال کم،یستریه یها خنده
بزرگ کرده بود.  یادیندارم. بابا داستان رو ز یدونستن من گناه یم دیبود. با چیکرد ه یکه به قلبم خدشه وارد م

شد  یتموم م ی. پس کستمین یداریافتادم و قادر به ب یبلند ازسقوط کرده بودم. انگار وسط خواب،  یانگار از دره ا
 یتار ها ونیاز م یصادقه! ناخودآگاه از مهراد فاصله گرفتم و با دست پسش زدم. با تمام وجودم، نعره ا یایرو نیا

 راه گرفت: میصوت
. ستمیپسرش ن گهی. من دیدیزدم. به من دست نزن! مگه نشن دختر حرف زدم، فقط حرف زدم، فقط حرف هیفقط با -

 جام. مادرم! نیجام. من به خاطر مادرم ا نیانگار به خواست خودم ا
شدن  زیکه تا دم لبر ی. مامان اشکدمیکش یشعله م ش،یجا مونده از آت یهام دست خودم نبود. مثل خاکستر حالت

 دیمهراد دستش رو پشتم کش نیخوش رنگش زد. ا یسورمه ا راهنیبه پ یگرفت. چنگ شیقلم یبود رو با سرانگشتا
 کرد آرومم کنه: یو سع

به من وتو  شهی! مگه حرفش مهمه، اون همیکن ینم یدونستم تو کار یدارم و م مانیبرسام آروم باش. من بهت ا -
 کرد. شک داشت. راجع به من حق داشت؛ اما راجع به تو نه! گـ ـناه کرد ندونسته دست روت بلند

 ام زدم: نهیو کالفه داد زدم، تا صدام رو بشنوه. با دست به سـ*ـ یعصب
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 گـ ـناه، آره گـ ـناه کردم! من گـ ـناه کردم! -
داد  هیزد، توان خوب کردن حالم رو نداشت. مهراد من رو به خودش تک یکه به مردمک چشمام سوزن م یاشک پرده

 یشک دستا یکرد، ب یکه پشتم رو لمس م ی. دست دومدید یراب مبود که س یبرهوت ابونیو دهن خشک شده ام، ب
فرکانس  یخواست افکارم رو رو یم دلمعمرم باورم داشت.  یکه تمام سال ها یگرم و پر محبت مادرم بود. کس

 گوشم بلند شد: ریدورگه مهراد ز یبود. صدا یراکدمون خال یزندگ ونیم بیکه عج یزیتمرکز بودم. چ یشاد
وگرنه حرص تو رو که داشت  د؛یزود خواب رونیامروز رفته بودب بایببرمت اتاقت. خوب شد د ایب ا،یبرسام، ب یخل شد -
 کرد! یم فیک
 تیدنبال آتو از ما بود. دست مشت شده ام از عصبان بهیغر هیاز من ومهراد داشت که مثل  ینیپدر چه دل چرک نیا

 :دمیبار غر نی. کنار پام نگهش داشتم. ادیلرز
 آلوده شه! یک نیاونم خونه ما تو رگاشه بب -

 و حاال کامل بغلم کرده بود. چشمام رو بستم. تکرار کرد: دمیرو سمت اتاق بابا نشون م دستم
 تند نرو! ستیحالت خوب ن ش،یه -

 نیکه خفه ام کرده. ا یمردونه ا یایحجب و ح نیصالبت نفس. از ا نی. خسته از ازیبود و غرورم لبر لیتکم تمیظرف
 یجا ختم شد؟! مهراد به سمت اتاق هلم داد و خودش به اتاق کنارم رفت. پالتوم رو گوشه ا نیهمه مواظب ها به ا

باال بردم. سرم داغ و نبض دار، نگاهم  نهی. پتو رو تا سـ*ـدمیتخت دراز کش یپرتاب کردم. کرخت، رو کیاز اتاق تار
گفت  یهانا چرا م دمیفهم یشدم. حاال م یجهنم در حال رشد رها م نیاز ا یسقف اتاق بود. پس ک یرو هیبه سا

 یمایپشت پلک هام جون گرفت. س رشیو صورتم رو سمت پنجره برگردوندم. تصو دمیکش ی. آهمیبا هم باش دینبا
 هم افتاد. یرو نمیسنگ یگمشده ام، پلک ها یایبود. چشم به راه رو میکه مشفق زندگ یا هخوش چهر

 نهم فصل
لبم نقش  یدر ساختمون، رو یبنر جلو دنیاز د یضیو مر کیلبخند کوچ« ناظر ساختمان: برسام شادفر. دسمهن»

. دست چپم دمیکرده، عبور و به در واحد رس دایبست. با همون لبخند وارد ساختمون شدم. از راه پله تازه اتمام پ
رفتم  یم زیبود. به سمت م یگوش یتا گردن تو ز،یمپشت  رضایشد. دفتر رو باز وعل یکار م ،یآسانسور در حال ساخت

با تکه گچ  یشد. سالن هنوز کم زیو تم یزدم. چه زود اتاق ها و آشپزخونه گچ کار یبا چشم، به اطراف م یو گشت
. دیپرتاب کردم وشونه هاش باال پر زیم یرو رو چییبودم. سو ستادهیکرد. حاال کنارش ا یها دست و پنجه نرم م

 ند کرد.بل رجاخورده س
 نیا ایشده؟! خون جمع شده. ب یصورتت چ ،ی. هنمیبب ستایاِه، مرحله آخر بودما، به خاطر تو هل کردم سوختم. وا -

 .یشده برسام؟ اصال روزم رو عوض کرد یبگو چ یخودکار بکنمش. جون عل نیجا برات باا
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ور شده،  هیکرد. چونه ام  ینگاه مبا دقت  رترویدرشتش ز ی. چشمادیکردم و صورتش رو جلو کش ینگاهش م سرجام
 یکردن. ساعدم رو رو یکه ناله م ییفنر ها یوصدا دمیدراز کش مون،یشگیمبل دو نفرهِ کهنه هم یازجا بلند شد. رو

 یکنارم رو رضایبه دنبالم نگرده. عل ینجات قیخودم غرق باشم و غر ییتنها یخواست تو یچشم گذاشتم. دلم م
 یحوصله ا یبم و لحن ب یشدم. باصدا رهیخ دشیسف وریبود، به پل رونیساعد ب ریکه از ز یپنجه نشست. باچشم

 جوابش رو دادم:
اومدم  ینگو من اومدم، خودت کارا رو انجام بده. باور کن اگه مجبور نبودم نم میول کن حوصله ندارم! به کس یعل -

 که تحملت کنم.
بار دست چپم رو که  نیخواستم از اون خونه دور باشم. ا یفقط م آروم شدن نداشتم. یبرا یا گهید یهم جا واقعا

 آزاد بود تکون داد. صداش رو صاف کرد.
 گفتما! ی. جون علگهیبرسام بگو د ،یشده، جون عل یچ ی! حاال ولش کن. نگفتگه؟ید یآقارو، پس چرا اومد -

 کنجکاوش زوم شدم. یچشما یداد. دستم رو از صورتم برداشتم و تو یگفتم تا صبح ادامه م ینم اگه
 گرفتنم! -
بود. و  دهیبسته مغزش رس یدستش رو سمتم گرفت و از جا بلند شد. انگار تازه خون به رگ ها «ستایوا» یمعن به

 یخنده زد. همراه چشمک ریپخ ز ،یبلند یزد. لباش کش اومد و با صدا یبه تنش زار م وریپل نیا دمیمن تازه فهم
 ادامه داد:

خواد  یحاال؟! اسم دختره رو هم نم ی. باکیتازه مرد شد شرفت،یپ نیساختمون، کلک؟! بابا آفر نیهم یتوتو رو؟!  -
 شده بال! یبگه، چه حرفه ا

 براش پروندم. یشده واحد گرفتم. به ناچار، لگد یگچ کار مهیبه دست زدن کرد و نگاهم رو از سقف ن شروع
 گهیشاهکار بابامه، بهم گفت د نمیزدم، ا یشتم با هانا حرف م! اوال چرت نگو. دوما دا؟یگ یم یچ یفهم یم -

 خوشت اومد. دیامتحان کن شا ،یآدم ش ی! اما تو تا حاال شده بخواستمیپسرش ن
 جواب داد: زون،یآو یا افهیدا.د با دهن باز و ق هیتک زیدستش رو به م وفتادن،ین یرفت وبرا عقب

خندن بهت!  یم اینگ ییواسه حرف گرفتنت؟ جا یی. حرف؟! خدایعرضه ها ندار نیچه قدر من خنگم. گفتم تو از ا -
راجع به  یگـه! ول یشنوه. هر روز داره بهت م ی. انگار تازه مییحرفا نیشده. گفتم تو بچه ننه تر ا یحاال انگار چ

 حال بهم زنم! گـه که چه قدر یبهم م شهیام هم فهسخته، تازه عاط یلیبگم، جون تو خ دیمورد آخر حرفت با
 یترش بود و چند بار کیداد. عاطفه خواهر کوچ یگشت، جوابم رو م یم یزیدنبال چ بشیج یطور که تو همون

که  یزیبه هم بود. چ هیشب یهاشون تا حد افهیکه ق یدختر مؤدب و خوب رضا،یباهاش مالقات داشتم. برعکس عل
 خنده گفت: نیو ح دیاش کش نهیبه سـ*ـ ینکرد. دست دایخواست رو پ یم
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واست خوبه هان. من  ارمی. آقا خب موز میداشت تیفعال شبیباشه د ی. هرچیش تیتقو ارمیب زیچ هیرم برات  یم -
 زاست المصب. واسه کمرتم ... یدوست دارم انرژ یلیکه خ

 لب هاش رو جمع دنش،ینخند ی. برادیرو پشت پاش کش شیشدم. نوک بوت قهوه ا زیخ میمسخره اش، ن یشوخ از
 رو به سمتش پرتاب کردم. زیم یرو یآب معدن یخنده اش به هوا رفت. بطر کیکرده بود؛ اما سرانجام، شل

 شعور! یب یگمشو روان یعل -
در  دنش،ی. به سمت در اتاق رفت. درست قبل از رسدیچک یداد. صورتش از خنده قرمز و اشک از گونه اش م یجاخال

 ژیبا پرست رضایشد. عل دهیهم کش یتو اریاخت یشوک شده، اخمام ب دنش،یباز شد. از حالت نشسته خارج شدم و با د
 زد. هیخاص خودش به در تک

 رفتم. فعال. ی! من هم داشتم م؟یبه سالمت نیبرگشت -
 یم یعاد یهم زندگ شد من یم یزد. چ یکرد، لبخند کم جون یم یباز شیهمون طور که با بند کوله مشک هانا

 کیاز دفتر، نزد رضایزد. با رفتن عل یبه تنم چنگ م دنشیاز دوباره د یخاص جانیداشتم. کف دستم عرق کرده وه
بگه؛ اما  یزیکه معذب بود. لب زد تا چ نگارروبه روم نشست. خودش رو جمع کرده بود و ا یتک صندل یتر اومد. رو

خواست مدت ها  یفهمم چه قدر دلتنگش بودم. دلم م یرفت. تازه م یالک دستش ور م یب یساکت موند. باناخنا
که از ته حلقش،  ییکرد. باصدا یسر باز م ادش،یشد؛ بلکه هر بار با  یخوب نم شیکردم. زخم دلتنگ ینگاهش م

 :دیزد، پرس یانگار که به زور لب م
 حالت خوبه؟ -
 یم یرو که تا صبح با ذهنم باز یضیتمام افکار مر دیکه نگرانش بود، با ییخاطر بابا. به خاطر همون خونواده ها به

 زده و طلبکار به نظر برسم. خیکردم  یکنم. سع یکرد، عمل
 !؟یخوا یم یچ -

جلو  یصندل یخودش رو رو ح،یواکنش بود. به حالت توض نیکنم. اما انگار منتظر ا یو بسته، سکوت م نیسنگ گلوم
سوزوند. صورت  یتند عشقش من رو م شیهام رو جمع و من رو به خودم برگردوند. آت کهیت بود که ی. تنها کسدیکش

 بار، دلم راه خودش رو بره. مِن مِن کنان ادامه داد: نیقرار گرفت و نذاشتم ا دمید یمغمومش تو
 صورتت چه طوره؟ ؟یکن یدونستم که حالت خوبه. برسام بهم نگاه نم یم دیخوام! اما با یمن بود معذرت م ریتقص -

تونستم  یآوردم بازهم نم یم ادیاگه اون اتفاقات رو به  یدونستم. حت یرو م نیمظلوم من نبود و من ا یهانا ریتقص
دادم و از نگاهش  یتکون م یکرد. پام رو عصب فشیو ظر کیکوچ یازش ناراحت باشم. لبش رو حصار دندون ها

اومد  یکردم؛ وگرنه باز م یاالن تمومش م دیناچار به گفتن نشدم. با ترشیب نیکنم برو تا از ا یدور نموند. خواهش م
که در برابرشون ضعف داشتم. سر بلند  ییچشماش شدم. همون چشم ها رهی. خمیخور یگفت ما به درد هم نم یو م
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 یو معصومش، رنگ نگران دیکشم. صورت سف یتک تک کلماتم م یبرا یدونست چه عذاب یکردم. فقط خدا م
 در حال آب شدنم. با تشر، ادامه دادم: دیفهم یم دیمانع صدام نباشه. نبا یبغض مکرد یگرفت. ناچارا سع

! مهندس نمتیخوام بب ینم ر،یبهت نگفت! ازم فاصله بگ روزیمگه پدرم د ر،یبرو! برو ازم فاصله بگ گهیخوبم د -
 بهتره! یجور نیا ،یدیدست از سرم بردار فهم رون،یبرو ب می! از زندگیشم مثل قبل صدام کن یشادفر، خوشحال م

قلبم رو  یتمیآر ،یخیبه تکه  لیبود. دستام دوباره تبد دایصورتش هو یاز تک تک اجزا یریآخر رو زدم. غافلگ ریت و
کردم. چند بار با دست به سرم  یبه سمتش قد علم م ،یرو داشت که مثل درخت یکرد. برام حکم آفتاب یتحمل م

 .دیس خندزدم و با استر
 تو؟! یبهتره، برا یک ی! برا؟ی! انقدر از من متنفر؟یخوا یرو م نیواقعا ا -

کردم سرد باشم. ناباور لباش از هم فاصله گرفت. با  یشد. سع یخواستم، قلبم داشت ازجاش کنده م یرو نم نیا من
با ترس هام بود. تنفر؟!  دنیجنگ یسالح من برا نیکج کرد. آخر یموند. سرش رو کم رهیبه صورتم خ یشتریدقت ب

 رفتم! یکه هرگز نم ی. راههیمن تنفر از تو یراه برا نیآخر
 !رونیبراتون. حاالم برو ب -
 یو کس دنید یکردند که زنده ام. بخار گرم نفس هام رو م یزد. همه فکر م خیقلبم بود که  نیلحنم، ا یسرد از
 تکون داد.« باش آروم»یدستاش رو به معنحالت دلت چه طوره! دستام رو مشت کردم.  د،یپرس ینم
 باشه باشه رفتم. آروم باش. متاسفم که ناراحتت کردم! مهندس شادفر خدانگه دار! -

که دلش پر از نور  یداد. الماس ناب یم نیشست و تسک یدرد هام رو م یاز جاش بلند شد. مثل موج ،یحرف بدون
دلم، انگار فقط  شیآت یکرد. برا یمن رو خوب م دنش،یرفت و د یکه روزانه از سر و کولم باال م ییها یبود. خستگ

 رونیدونستم مردده. اما ب یکرد. م یمکث کوتاه رد یپاهام قرار گرفت. جلو نیخودش آب بود. دستام گره وار، ب
سنگ  بود که داشت. با پا، به یقدرت نیدوستش دارم. ا روزیاز د شتریکردم. امروز ب ریدستام اس نیرفت. سرم رو ب

دوجداره، به داخل راه  شهیاز ش ،یشب بارون کیکه بعد از  یرفت. آفتاب زیو به سمت پشت م دیلگد زدم. چرخ یزیر
تبلور  یگرفت. تو یاوج جون م یمن با بودنش تو یاینبض دارم رو به شدت فشار دادم. دن یها قهی. شقافتی یم

 موند. یهمراهم م شهیشده، هم یسپر یها یکیطلوع مهتاب، باعبور ازتار
بهم  یزد، باز شد. وارد اتاق و نگاه یرو هم م وانیل یتو رموزیو همون طورکه ش رضایعل یبسته ام، با صدا یچشما

 انداخت. لحنش شوخ شد:
ده.  یصددرصد جواب م نینها ا ایغاتی. البته از اون معجون تبلیش یم مونیپش یبه جان خودم معجونه، نخور -

 و؟هست. چته ت میعیطب
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 یترش بود و چند بار کیداد. عاطفه خواهر کوچ یگشت، جوابم رو م یم یزیدنبال چ بشیج یطور که تو همون
که  یزیبه هم بود. چ هیشب یهاشون تا حد افهیکه ق یدختر مؤدب و خوب رضا،یباهاش مالقات داشتم. برعکس عل

 خنده گفت: نیو ح دیاش کش نهیبه سـ*ـ ینکرد. دست دایخواست رو پ یم
واست خوبه هان. من  ارمی. آقا خب موز میداشت تیفعال شبیباشه د ی. هرچیش تیتقو ارمیب زیچ هیرم برات  یم -

 زاست المصب. واسه کمرتم ... یدوست دارم انرژ یلیکه خ
لب هاش رو جمع  دنش،ینخند ی. برادیرو پشت پاش کش شیشدم. نوک بوت قهوه ا زیخ میمسخره اش، ن یشوخ از

 رو به سمتش پرتاب کردم. زیم یرو یآب معدن یخنده اش به هوا رفت. بطر کیکرده بود؛ اما سرانجام، شل
 شعور! یب یگمشو روان یعل -

در  دنش،ی. به سمت در اتاق رفت. درست قبل از رسدیچک یداد. صورتش از خنده قرمز و اشک از گونه اش م یجاخال
 ژیبا پرست رضایشد. عل دهیهم کش یتو اریاخت یشوک شده، اخمام ب دنش،یباز شد. از حالت نشسته خارج شدم و با د

 زد. هیخاص خودش به در تک
 رفتم. فعال. ی! من هم داشتم م؟یبه سالمت نیبرگشت -

 یم یعاد یشد من هم زندگ یم یزد. چ یکرد، لبخند کم جون یم یباز شیهمون طور که با بند کوله مشک هانا
 کیاز دفتر، نزد رضایزد. با رفتن عل یبه تنم چنگ م دنشیاز دوباره د یخاص جانیوه داشتم. کف دستم عرق کرده

بگه؛ اما  یزیکه معذب بود. لب زد تا چ نگارروبه روم نشست. خودش رو جمع کرده بود و ا یتک صندل یتر اومد. رو
خواست مدت ها  یفهمم چه قدر دلتنگش بودم. دلم م یرفت. تازه م یالک دستش ور م یب یساکت موند. باناخنا

که از ته حلقش،  ییکرد. باصدا یسر باز م ادش،یشد؛ بلکه هر بار با  یخوب نم شیکردم. زخم دلتنگ ینگاهش م
 :دیزد، پرس یانگار که به زور لب م

 حالت خوبه؟ -
 یم یرو که تا صبح با ذهنم باز یضیفکار مرتمام ا دیکه نگرانش بود، با ییخاطر بابا. به خاطر همون خونواده ها به

 زده و طلبکار به نظر برسم. خیکردم  یکنم. سع یکرد، عمل
 !؟یخوا یم یچ -

جلو  یصندل یخودش رو رو ح،یواکنش بود. به حالت توض نیکنم. اما انگار منتظر ا یو بسته، سکوت م نیسنگ گلوم
سوزوند. صورت  یتند عشقش من رو م شیخودم برگردوند. آت هام رو جمع و من رو به کهیبود که ت ی. تنها کسدیکش

 بار، دلم راه خودش رو بره. مِن مِن کنان ادامه داد: نیقرار گرفت و نذاشتم ا دمید یمغمومش تو
 صورتت چه طوره؟ ؟یکن یدونستم که حالت خوبه. برسام بهم نگاه نم یم دیخوام! اما با یمن بود معذرت م ریتقص -
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تونستم  یآوردم بازهم نم یم ادیاگه اون اتفاقات رو به  یدونستم. حت یرو م نیمظلوم من نبود و من ا یهانا ریتقص
دادم و از نگاهش  یتکون م یکرد. پام رو عصب فشیو ظر کیکوچ یازش ناراحت باشم. لبش رو حصار دندون ها

اومد  یکردم؛ وگرنه باز م یاالن تمومش م دیناچار به گفتن نشدم. با شتریب نیکنم برو تا از ا یدور نموند. خواهش م
که در برابرشون ضعف داشتم. سر بلند  ییچشماش شدم. همون چشم ها رهی. خمیخور یگفت ما به درد هم نم یو م

 یو معصومش، رنگ نگران دیکشم. صورت سف یتک تک کلماتم م یبرا یدونست چه عذاب یکردم. فقط خدا م
 در حال آب شدنم. با تشر، ادامه دادم: دیفهم یم دیصدام نباشه. نبا مانع یبغض مکرد یگرفت. ناچارا سع

! مهندس نمتیخوام بب ینم ر،یبهت نگفت! ازم فاصله بگ روزیمگه پدرم د ر،یبرو! برو ازم فاصله بگ گهیخوبم د -
 بهتره! یجور نیا ،یدیدست از سرم بردار فهم رون،یبرو ب می! از زندگیشم مثل قبل صدام کن یشادفر، خوشحال م

قلبم رو  یتمیآر ،یخیبه تکه  لیبود. دستام دوباره تبد دایصورتش هو یاز تک تک اجزا یریآخر رو زدم. غافلگ ریت و
کردم. چند بار با دست به سرم  یبه سمتش قد علم م ،یرو داشت که مثل درخت یکرد. برام حکم آفتاب یتحمل م

 .دیزدم و با استرس خند
 تو؟! یبهتره، برا یک ی! برا؟ی! انقدر از من متنفر؟یخوا یرو م نیواقعا ا -

کردم سرد باشم. ناباور لباش از هم فاصله گرفت. با  یشد. سع یخواستم، قلبم داشت ازجاش کنده م یرو نم نیا من
با ترس هام بود. تنفر؟!  دنیجنگ یسالح من برا نیکج کرد. آخر یموند. سرش رو کم رهیبه صورتم خ یشتریدقت ب

 رفتم! یکه هرگز نم ی. راههیمن تنفر از تو یراه برا نیآخر
 !رونیبراتون. حاالم برو ب -
 یو کس دنید یکردند که زنده ام. بخار گرم نفس هام رو م یزد. همه فکر م خیقلبم بود که  نیلحنم، ا یسرد از
 داد. تکون« باش آروم»یحالت دلت چه طوره! دستام رو مشت کردم. دستاش رو به معن د،یپرس ینم
 باشه باشه رفتم. آروم باش. متاسفم که ناراحتت کردم! مهندس شادفر خدانگه دار! -

که دلش پر از نور  یداد. الماس ناب یم نیشست و تسک یدرد هام رو م یاز جاش بلند شد. مثل موج ،یحرف بدون
دلم، انگار فقط  شیآت یکرد. برا یمن رو خوب م دنش،یرفت و د یکه روزانه از سر و کولم باال م ییها یبود. خستگ

 رونیدونستم مردده. اما ب یکرد. م یمکث کوتاه رد یپاهام قرار گرفت. جلو نیخودش آب بود. دستام گره وار، ب
بود که داشت. با پا، به سنگ  یقدرت نیدوستش دارم. ا روزیاز د شتریکردم. امروز ب ریدستام اس نیرفت. سرم رو ب

دوجداره، به داخل راه  شهیاز ش ،یشب بارون کیکه بعد از  یرفت. آفتاب زیبه سمت پشت مو  دیلگد زدم. چرخ یزیر
تبلور  یگرفت. تو یاوج جون م یمن با بودنش تو یاینبض دارم رو به شدت فشار دادم. دن یها قهی. شقافتی یم

 موند. یهمراهم م شهیشده، هم یسپر یها یکیطلوع مهتاب، باعبور ازتار
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بهم  یزد، باز شد. وارد اتاق و نگاه یرو هم م وانیل یتو رموزیو همون طورکه ش رضایعل یبسته ام، با صدا یچشما
 انداخت. لحنش شوخ شد:

ده.  یصددرصد جواب م نینها ا ایغاتی. البته از اون معجون تبلیش یم مونیپش یبه جان خودم معجونه، نخور -
 هست. چته تو؟ میعیطب

رو  وانیکردم و ل یتب دارم نگاهش م یشد. با چشم ها رهیغم زدم خ افهیزدم. به ق شیالیخ یبه ب ،یکم جون لبخند
 گذاشت. مثل قبل بغـ*ـل پام نشست. زیم یرو
 ات عوض شه به خدا! هیکنم روح یکارارو م نیا ری. نه خمیجور نیمن واقعا ا یفکر کرد -

دست  ی. دستم رو گرفت و توهیدونستم چه آدم با مرام یبهش وارد کردم. م یسمت شونه اش رفت و فشار دستم
 رو داشت زدم: اقتشیکه ل یمردونه اش قفل کرد. حرف

 !یکه هست یمرس -
 نهی. هم زمان سرش رو کج و چشماش رو درشت کرد. با انگشت اشاره به سـ*ـدیچسب شیشونیبه سقف پ ابروهاش
 اش زد.

 شده! یخدا دلم ضعف رفت انگار ازم خواستگار ی! وا؟یبامن بود یبرسام. جانه من، جان عل -
 .ختمیلختش رو با دست بهم ر یکردم و موها ییپروا یب خنده

 جنبه! یب -
کم  یبرد و با ابروها یطرف م هینشست. لباش رو به  زی. از جاش بلند شد و پشت مدیدوتا دست به صورتش کش با

 نهیسـ*ـ یتو یدرد نیزدم. انگار نه انگار همچ یم یرنگاومد. در مقابل حرکاتش فقط لبخند کم یپشتش برام ادا م
شرشر بارون، سکوت اتاق رو  یکردم، بد نبود. صدا زهرو م رموزیاز ش یرو برداشتم و کم وانیکرد. ل یم ینیام سنگ

 رن. یو م انیم عیکه سر یاز اتفاقات زندگ یلیشد. مثل خ لیآفتاب به بارون تبد عیشکوند. چه قدر سر یم
 یدادم که کس ی. با سر انگشتام، چشمام رو ماساژ مدیجد یطرح ها رینقشه ها بود و من درگ یمشغول بررس رضایعل

پشت لبم  یمبل ول کردم. مِن مِن کنان جلوتر اومد. دست یجلو زیم یبهت زده، برگه هارو رو را،یسم دنیدر زد. باد
از پشت  یتر و حت کیکوچ ش،یگرد و قهوه ا یها شمشد. حاال چ دهیکرم پودرش کش یو نگاهم به صورت ب دمیکش

کرد.  یرنگ تر م یمداد خورده اش، صورت سبزه اش رو ب شهیهم یو مشک یکمان یبود. ابروها دایهم هو نکیع
مرتعشش  یهم فرو برد و باالخره، صدا یکرد. انگشتاش رو تو یم ییچادرش خودنما ریز یساده ا یقهوه ا یروسر
 .دمیرو شن

 نشیداشتم به دستتون برسونمش. خودتون خوند فهینوشته، وظ یدونم چ یواسه شماست مهندس شادفر. نم نیا -
 !نیش یمتوجه م
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گذاشتش.  زیم یتر اومد و رو کیبود رو سمتم گرفت .نزد دهیکش رونیب شیلیمستط یقهوه ا فیرو که از ک یپاکت
 :دیتش داد و متعجب پرسبه صور ینیاز جاش بلند شد. چ رضایبگم، که عل یزیخواستم چ

 خانوم! رایسم نینکنه استعفاست بازم؟! مرموز شد -
 رضایجواب عل شهیکه هم ییرایو پاکت جابه جا شد .سم رایسم نیقدم جلو اومده رو به عقب برگشت و نگاهم ب رایسم

 تکون دادم. رضایبود. پاکت رو برداشتم و دستم رو سمت عل دیازش بع متیسکوت و مال نیداد، ا یم زیرو تند و ت
 اجازه بده! یعل -
 یداد. بدجور تو یعذابش م یزیلباش رو بهم فشار داد. انگارچ رایکرد، سم دایپ یتالق راینگاهم که با صورت سم -

 رضایبه عل یمشت گرفت. اگه حال و روزش مثل االن نبود، مطمئنا جواب دندون شکن یتو یفکر بود و چادرش رو
کرد و حتم  یبا چشم دنبالش م رضایبلند و استوار به سمت در رفت. عل یس، باگام هاحوا یداد. همون طور ب یم

همون  رضایرفت و عل رونیاز در ب رایکرد. سم یکه باهاش کل ننداخته بود، حال و روزش رو درک م نیداشتم از ا
 رونیکه از هپروت ب نیا یپاکت کنجکاو بود. برا اتیمحتو یاز من دلهره داشت و برا شتریطور مات و مبهوت بود. ب

 انداختم: کهیبکشمش، ت
 !یخانوم، چه زود پسرخاله شد رایسم -

 حوصله به سمتم سر کج کرد. یبود و ب شیشلوار ل بیج یتمسخر لحنم شد. دستش تو متوجه
 . توام نامه ات رو بخون!رونیرم ب یمن م ال،یخی. بمیباهم مچ شد یلیخ یآره شما که نبود -
 یبوتش تو یدستم کردم. صدا یتو یلیمستط دیبه پاکت سف یدستم اشاره زد. نگاه یچشم و ابرو به پاکت تو با

دستام  یگفت نامه بود. به آن یروش ننوشته بود. درست م یزیپاکت رو باز کردم. چ یافکارم گم شد. رفت، با کنجکاو
 برگه داخلش رو باز کردم: ،یو با استرس چهار تا خوردگ دیلرز
به سمتت  یفراموش کردن کس ی. من برایکن یکه اشتباه م یبدون دی. من اومده بودم حرف بزنم؛ اما باسالم»
وقت تالش نکردم  چیفراموش کردنت ه یرو بدون من برا نیخوام! اما ا یمتاسفم و معذرت م زیهمه چ ی. براومدمین

 یمن خاطره ها یکم، برا یکنارت بودن حت حظاتاما تمام ل م؛یباهم نداشت یدونم رابـ ـطه چندان یکنم. م یو نم
 یشد تو یکاش م یشد. ا یجا تموم م هی دیخودت نبود؛ اما باالخره، با یدونم اون حرفا، حرفا یبود. م یبا ارزش

 «.زیدوستت دارم مهندس شادفر عز یلیکه خ یبدون دیروت بگم؛ اما با
 نیا یعطر حضورش هنوز تو یکم د،یرو که شا یعطر یب کاغذ دمیینبودم. نامه رو مچاله و بو یکس زیکه عز یمن

 دیو سف اهیس میرنگ گرفت. انگار که قبل از اون، زندگ میزندگ یها یکه با اون تمام خوش ینامه مونده باشه. کس
که احساساتم رو  یکردم. همون یرو تحمل م ییلویاومد و انگار وزنه چند صدک یم رونیب نیبود. نفسم سخت و سنگ
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 یکه م ینبود. حس ناب شیب یاز اشک چشم هام،وابستگ یذاشت. سوزش ناش یکرد و سر جاش م یتر و خشک م
 . شمرده شمرده، لب زدم:یبا تمام وجودت حسش کن یتون
 منم دوستت دارم. -

مه  یجاده ها دیباکار ها نکردم. من  یلی. من هنوز خدیزبونمون نچرخ یجمله چه قدر وزن داشت که رو نیا مگه
. زمیخواست اتاق رو به هم بر یجمله رد شدم. دلم م نیشهامت از ا یزدم. چه ب یرو باهاش قدم م میگرفته زندگ

فائده ست.  یدونستم ب یکه م نیشم. با ا آروم یفقط کم ،یکم دیرو پرتاب کنم، تا شا زیم یرو یتمام نقشه ها
سرشار از  میشد. زندگ یزد و آروم نم یخودم، به فکرش رفتم. قلبم تند م الیخ یازجام بلند و به پنجره پناه بردم. تو

 بندم. یشدم و چشمام رو م ادیو نبودن ها بود. درونم هزاران بار فر یدلتنگ
باالسر کارگرا بودم  یبه کار کارگرا مشغول کردم؛ بلکه فکر هانا دست از سرم برداره. مدت یدگیرو با پروژه و رس خودم
شب که  هیفهموند. سا یرو بهم م نیپچ پچاشون هم ا یصدا یتعجب کرده بودن. حت ییهوی یوقت گذرون نیو از ا

 یکه دلم نم نیناچار ازجا بلند وقصد رفتن کردم. با ا بهاتاق قد علم کردد، متوجه زمان از دست رفته شدم.  یتو
 !ستینخواستن ن یبرا یاجبار کلمه کاف یخواست؛ اما مجبور بودم. گاه

گذاشتم. از کنار آشپزخونه رد و به سمت  یچییجا سو یرو تو چییزد. سو یهال قدم م یهال رو باز وعطرغذا تو در
تقه  یرفته بود، که صدا راهنمیبده خسته بودم. دستم به دکمه پ میباز یجور هی شهیهم یکه زندگ نیاتاقم رفتم. از ا

دست داشت و دستم از دکمه  یآب پرتقال تو وانیوارد شد. ل یربوندر من رو به خودم آورد. در باز و هانده با لبخند مه
انداز  نیشادش، طن یرو سمتم گرفت. صدا وانیکارم، نشست ول زیکامپوتر گوشه م یصندل یسُر خورد. رو راهنمیپ

 شد:
 !یزحمت افتاد یتو یلیرو بخور برات خوبه. من واقعا متاسفم! به خاطر من خ نیحداقل ا یشام که نخورد -
 یگرفت. سرما راهنمیتخت، به سمتش نشستم. چشم از دکمه باز پ یکردم. رو یآب پرتقال، تشکر وانیگرفتن ل با
که عذاب وجدان نداشته باشه، چونه  نیا یکردن بود. برا یداد. قصدش فقط خوب یم یانگشتام، حس تازگ ریز وانیل

 باال انداختم.
 !ستمیمیکه دادم وا یقول یو پا ستمینباشم؛ اما نامرد ن یبه قول بابا آدم خوب دیکنم! شا یول نم رمینگ تیمن تا رضا -

کرد  ینگاهم م یانداخت. هنوزهم چهره اش شاد بود و جور یهانا م ادیرو به کنج لبم داد. ناخودآگاه من رو  نگاهش
اد کردن سخت بود و همون کرد. اعتم ینگاهم م نانیانقدر با اطم یداره. بعد از مدت ها بود کس نانیکه بهم اطم

ناخنم رو به  شهیمن و در رد وبدل کرد. ر نیب ینگاه ههاند د،یچیهال پ یسامان که تو ی. صدانیقدرهم بارش سنگ
سامان  یو به صدا دمیپهنم کش یلبا یرو یرفت. دست رونیب ،یحوصله ام. با لبخند پهن یدونست ب یگرفتم. م یباز

 گوش دادم:
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 بابچه ها بخوابم؟ نیشه امشب اجازه بد یم -
 بعد خودش ادامه داد: ی. کمدمیشن یمامان رو نم یصدا

 !نایمن عادت نکرد ینه هـ*ـوس کردم، شما هنوز به هوسا -
توام با  یشد. چه قدر بچه تر بودم. قاب یم شیرو برداشتم. مربوط به هفت سال پ یپاتخت یرو یعکس خانوادگ قاب

چه قدر دوستش داشت .چه قدر حالمون خوب بود  ادمهیرفت.  بایسر د یرو رنگ، دیسف رهِی. دستم سمت گیخوشحال
زمان ها هم انگار حالم خوش نبود. مهراد هفده  مونکنم. ه یشده. به خودم نگاه م یانگار که نقاش مونیانگار. شاد

باال گرفته  یپهن نداشت. سرش رو با تخص یو شونه ها کلیهمه ه نیهنوز ا ش،یپاکت یشلوار ل بیساله، دست به ج
 یو موها یاومد، شال توس یکرد. مامان چه قدر جوون تر بود. چه قدر بهش م ینگاه م نیبود و زل زده به دورب

و پف دارش رو بغـ*ـل گرفته و  دیلباس سف بای. دشی. بابا، همون طور مقتدر و با کت و شلوار مشکشییطال شهیهم
درست سمت راست بابا، لم داده بود. مامان هم سمت چپشون، مهراد رو بغـ*ـل گرفته. دوباره به خودم برگشتم. 

که چه قدر به زور  دیفهم یم عکس نیا دنیبا د یکرد. هرکس یو غم چشمام، محزونم م ستادهیسمت چپ مهراد ا
 .یزورک ی. لبخندهامیستادیکنار هم ا

به صورت خندان سامان رفت.  ش،یسورمه ا وریو پل یخی نیگردم .نگاهم از شلوار ج یبه خودم برم یسرفه ا یباصدا
اومد. با  کمیاش رو از چهارچوب در برداشت و نزد هیکیکردم. ت زیقاب عکس رو به جاش برگردوندم. چشمام رو ر

 مقدمه حرفش رو زد: ی. بدیخند ینگاهش هم م
 بابا. نیع ،یخوام دوباره برم تو کار ساختمون ی. محق با تو بود -
 مشیتصم یدونستم که روز یکنه و تعصب عمو نذاشته بود که ازش جدا شه؛ اما م یعمو کار م شیدونستم پ یم

نداشت. نور المپ، درست حائل نگاهم و صورت سبزه  یخبر خوب کش،یکوچ یلبا ی. غم پشت لبخند رورهیگ یرو م
داد. لب  یبهش م یخاص تیجذاب دارش،و چونه چال دهیشد. صورت کش نهیدسته به سـ*ـ ،یخاص ژیاش بود. با پرست
 گر ادامه داد: هیکنم. توج یفکر م یدونست به چ یکرد و م زونیو لوچش رو آو

 لیدل ام؟یشه منم ب یگرفتم، گفتم خودم برم توش. من باهات کار کردم. م ادیتمام فن وفنونش رو  هیکار خوب دمید -
 .هیمقدمه بودنم هم، شناخت تو یب

 یداد و منتظرم بود. م شیو استخون کیکوچ ینیبه ب ینیداشت. چ یاخم بامزه ا زش،یکم پشت و تم یبا ابروها حاال
 دادم: یکیکوچ حی. توضهیدونستم چه قدر آدم با استعداد 

 یکه ساختمون داره تموم م نی. فقط ایباهاش بود ،یِعل کمیشر یدون ی. خودت هم مستین یاز نظر من مورد -
که  میفردا باهم بر یندار یاگه مشکل ایدم.  یزنم بهت خبر م یحرف م یمن باعل یمونده! ول شیشه. فقط گچ کار

 .ییجا نیشه، امشبم که ا یاوک
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جذاب و خوش برخورد  افهیزد. ق یروشن و خمارش برق یو چشما دیو خوش حالتش کش یمشک یموها یتو یدست
 .دیبه گوشش کش یکرد. دوباره دست یرو براش فراهم م یخوب یکار تیبودنش، موقع

 یجوب نم هی! فقط نگو که آبتون تو میاریروهم ب باید ه،یزنم. فکر خوب یکه حله. من خودم باهاش حرف م رضایعل -
 ره؟
 یرو نم نی، اچه به روزگارم آورده بایدونست د یبه سراغم اومد. اگه م یهیشدت بلند کردن سرم، گردن درد فج از

 اتاق، گفتم: دیشد و چشم ازش گرفتم. زل زده به سقفق سف رایگفت. نگاه متعجبم رو پذ
 آخه! میعاشق ساخت و ساز یخانوادگ -

 دهم فصل
گر بود. مطمئن بودم متراژ اتاق  هیگذروند. نگاهش کنجکاو و تجز یپا انداخته و کل دفتر رو از نظر م یپا رو سامان

 یجابه جا و صدا یصندل یرفت که نگاهش روم زوم شد. رو یگفت. دستش سمت کت چرمش م یرو هم بهم م
وارد  رضایکه در با ضرب باز شد. عل فتر ینگاهم سمت ساعت م رضا،یکرد. به انتظار عل یترق تُروقش کوالک م

 یدوست کیتشنه  رضای. نگاه علدیرو به آغـ*ـوش کش رضاینشده به سمت سامان پرواز کردسامان از جا بلند وعل
. باشوخ دیپشت سامان کش یدست رضایبودتش. از هم فاصله و عل دهیساله ند نیکه انگار چند یبود، به طور یمیقد

 گفت: شیشگیهم یطبع
 سمت ما؟! یاومد ینکنه ورشکست شد -

 دست راستش رو هماهنگ با سرش تکون داد. سامان
 چند سال قبل! یرضای. همون علییجورا هی یه -

به سامان که از خنده قرمز « شو دور»یدستش رو به معن رضایانداز اتاق شد. عل نیقهقه از ته دلِ سامان، طن یاصد
 بمش نازک شد. یگرفت. صدا یزیلبش رو دندون ر رضایشده بود، زد. عل

پنج  ارویما رو هم نگرفته! تاا النم خودم رو با بوتاکس نگه داشتم، آخه  تیتا نحس رونیقربونت پاشو برو ب یوا -
 عقل باشم؟ یمن همون بچه ب یخوا یسال گذشته و تو م

 سامان شد. ادیباعث فر رون؛یخنده کارگرا از ب یصدا
 .یواال از عقل که همون -
اما امروز خوش نبودم. از صبح  دونم چرا؛ ی. نمدیکش یخنده هاشون، به افکارم سوهان م یو صدا دنیخند یم

بود و من  یحاال، م نیخواست هم یاسارت بود. دلم م نیکه نگهبان ا یفیبهم رخنه کرده بود و بالتکل یبد یدلتنگ
کرد. از جا بلند و  یدعوت م یکرخت نیزد و من رو به ا یذهنم قدم م یجا یجا ،یشیکرد. با تشو یم ماریرو از نو ت
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 ،ی. با لحن نسبتا تندستادمیپشت پنجره خاک گرفته ا ب،یاصابت کرده بود. دست به ج زیکه با شدت به م یصندل
 غرولند شدم:

 .یرو هم تحمل کن یعل یچرت و پرتا دیبا یجا بمون نیا یبخوا -
 جوابم رو داد: یکه اصال اهل غر زدن نبودم. سامان باتک خنده ا یمن
 بودن خوبه! الیخیب یمثل عل یگاه -
 زد: گهیبا دوتا دست به هم د رضایدرون گُر گرفته و از پنجره به طرفشون برگشتم. عل از
نداره. درضمن  یاش کار گارگراست به ما که ربط هیما؟! هنوز چهار هفته مونده، بعد شم بق یالیو میبر نیموافق -

 ام هست. رایسم
رو مورد حمله قرار  رضایابروهام عل نیاخم ب بپرسه، با یزی. سامان خواست چدییجو یتفاوت، گوشه ناخنش رو م یب

 دادم:
تجربه؟ اسم  یکارآموز ب هیده دست  یکارآموزه، مگه آدم ساختمون رو م هی رایتو؟ سم یخل شد ا،یزن یحرفا م -

 مهندس؟! یذار یخودتم م
 .دیرو به صورت نرمش کردن، از پشت کش دستاش

 خوره اونم از جنس من. یخوره؟ اون فقط آدم م یمگه ساختمون رو م -
 یکرد. دلم م یکرد، حال نانرمالم رو واژگون م یم شتریپام رو ب یکه حرکت عصب ییکالمش و خنده ها یهزایاست

 واریکه لرزه به د یبم ی. صدادمیکوب زیم یبا دست رو ،یرارادیغ یواکنش یشد. ط یخواست فقط صدا ها قطع م
 انداخت. یدهشت زده م یها
 گم! ینم یچیه یجمع کن خودت رو، ه کمی گهیبسه د -
به قله،  کیآورد. انگار که نزد یبود. انگار که خودم نبودم. نبود هانا بد جور بهم فشار م دیاز من بع تیهمه عصبان نیا

سمتم آورد.به طرفم اومد و  «یگ یم یچ»ی. نگاهش رنگ تعجب گرفت و دستش رو به معنژنمیدر حال اتمام اکس
 .دیبازوم رو سمت خودش کش

 یجور نیکه ا یدیگم من رو مگه االن د ی! باتوام؟ م؟یکن یمنو؟ چرا ترش م یدیتو؟ مگه تازه د یگ یم یچ -
 !؟یمن عادت ندار ی. اون وقت تو به رفتارامیدوازده ساله هم ینره ما دوستا ادتی ؟یکن یم

 یشونه ها یاوضاع درهم، رو نیا یرفت. حق داشت. خستگ یم نییباال و پا ،یمنظمنا تمیام با ر نهیسـ*ـ قفسه
 رو آروم کنه: رضایکرد عل یلحظه ساکت بود، سع نیکرد. سامان که تا ا یم ینیقاصرم سنگ

 مشکالت داره! کمیخب برسام  ن،یجون تو رو خدا باهم دعوا نک رضایعل -
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. با پشت دست آروم دمیبحث، سکوت بود. بازوم رو محکم از دستش کش نیکنار پام مشت و سهم من از ا دستم
 ادامه داد: د،یکش یرو به رخ م شیآروم که دلخور ییام زد. با صدا نهیتخت سـ*ـ

 واقعا دلم شکست! ،ینامرد یلیخ -
. سابقه اومده بود رمیدوستم گ نیدل شکستن بهتر متیکه به ق یدر و سکوت یبه سمت پنجره برگشتم. صدا دوباره

. دمید یرو نم نیکرد ومن ا یداشت محال بود. تحملم م رضایکه عل یا هیبا روح یعنی م؛ینداشت مونیدوست یدعوا تو
 کمیاصابت کرد، سامان نزد یرو که محکم رو دستمخورد.  یبه خودم، مورانه وار، ذهم رو م تیکه نس یحس تنفر

 اومد.
اومده بود. سابقه  رمیدوستم گ نیدل شکستن بهتر متیکه به ق یدر و سکوت یبه سمت پنجره برگشتم. صدا دوباره

. دمید یرو نم نیکرد ومن ا یداشت محال بود. تحملم م رضایکه عل یا هیبا روح یعنی م؛ینداشت مونیدوست یدعوا تو
 کمیامان نزداصابت کرد، س یرو که محکم رو دستمخورد.  یبه خودم، مورانه وار، ذهم رو م تیکه نس یحس تنفر

 اومد.
 خودم برم وساطت؟! یخوا ی. اصال میاری. حاال از دلش در مستیتو دلش ن یچیکنه، ه یم یزود آشت رضایعل -

 میدرد آروم ن نیهم فشار دادم و ا یرو چه طور مطرح کنه. چشمام رو رو یزیدونست هر چ یبود. م یا دهیفهم آدم
 یرو م یجالب یهدف پوشونده بودش، هارمون یتار از موهاش که ب هیشد. چشم باز کردم و خال گوشه ابروش، با 

 .کرد نییصورتم باال و پا یدستش رو جلو د،یساخت. جوابم که طول کش
 دونم کجا رفت. یدوستمه. نم نیشکوندم. اون بهتر یدلش رو م دیکرد. نبا یداشت تحملم م یلیدونم، خ یم -

وار سرتکون  کیدست برداشتم و اتومات یجیکردم. از حالت گ یع مکه زده بودم رو جم یگند دیگفت. با یم درست
 دونستم کجارفته که بخوام برم دنبالش. زمزمه وار لب زد: ی. نمدمیپشت گردنم کش یدادم. دست

 یره سر پله ها یم شهیهم ستین ادتینگاه کنم. درضمن،  دیجد یمنم به نقشه ها یبرم؟ تا برگرد ای یر یم -
 نه؟یش یراهرو م

 زیرفته بود. از م ادمیهم  نیداد، چشم دوختم. ا یم یخاطر چشم هاش بهم دلدار نانیبه سامان، که با اطم دانهیام نا
رفتم  یاومدم. به سمت راه پله م رونیباز و از اتاق که ب شیشگیهم یفاصله گرفتم و به سمت در رفتم. در با صدا

گذرا انداختم.  یراه پله دوم، نشسته بودن. از باال، نگاه گردپا یشدم. رو یپچ پچ یقدم، متوجه صدا نیآخر یکه تو
 ن،یبا زم میو اصابت کتون دمیخودم روعقب کش شون،یخودش رو جا داده بود. با ساکت شدن ناگهان رضایکنار عل رایسم

 یکه باعث شد برا یرفت؛ اما حرف یضربان قلبم باال م ،یجانیه یها لمیکرد. درست مثل ف جادیا یزیر یصدا
 امروز به خودم لعنت بفرستم. یبار تو نیصدم

 که گفتم، با داداشم دعوام شده. گهید نیهم -
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 :دیداد، پرس یم شیجیکه خبر از گ یبا لحن راینبودم. سم دنشونیبه درست د قادر
 !ن؟یداداشتون؟مگه برادر دار -

 نبود. یشناسمش، کار سخت یله مسا نیکه چند یمن یاش درهمه، برا افهیکه ق نیآروم بود و حدس ا رضایعل لحن
چند  یعنیحوصله بود.  یب کمیتر، اسمش عاطفه ست. منظورم برسامه! امروز  کیخواهر دارم چند سال کوچ هینه  -

 .هیجور نیروزه ا
داده بودم بزنم.  هیکه بهش تک یواریجمالتش باعث شد، چشمام رو ببندم و سرم رو با درد، چند بار از پشت به د و

 با شک، پرسشگر شد: را،یشد. سم یام م رضایتنفر از خودم، در حال صعود بود. مگه پاک تر از عل یمنحن
 بخاطر هاناست؟! منم مثل شما خواهر هانام. یعنی -
تعجب.  یعنی رضا،یعل یبعد از صدا ن،یزم یچرخش رو یسرعت نور چشمام رو باز و آه از نهادم بلند شد. صدا به

 کرد. دایپ یتالق رضاینازک شده عل یاز کارگرا با صدا یکی «نییپا بنداز»یصدا
تونم اون موقع  یبابرسام دعوا کنم؛ چون م شهیکاش هم یا ؟یگ یرو م نیاوا خاکه عالم. مگه من دخترم که ا -

 .یو توام منو نخور رایبهت بگم سم
 یتون یتو م یعنی ؛یکن یشوخحالت هم  نیبدتر یتو یکه بتون نیدادم. ا یهم فشار م یرو دن،ینخند یرو برا لبام
 کرد: فیازش تعر د،یخند یم یهمون طور که نخود رای!. سمیرو شکست بد یزندگ

 ! مهندس!نیبامزه ا یلیخ -
خنده ام رو به هوا  کیشل را،یرو در برگرفته. لحن بامزه سم رضایتمام وجود عل یدونستم چه حس خوب یفقط من م و

 دنم،یبا د رضایدادند. باعث شدم توجهشون به من جلب شه و عل یحلقم آزاد تر جوالن م یها چهیفرستاد. حاال ماه
 اعتراض کرد: عیسر
 بهش بگو بامن حرف نزنه! رایها. سم هیکار بد یلیخ ستادنیفال گوش وا -

 یا« با اجازه»رو تکوند.  شیمتانت وار، خاک چادر مل یرد و بدل، تنها با لبخند رضایمن و عل نیب ینگاه رایسم
پله ها نشستم. کلمات از ته حلقم  یرفتم و کنارش رو رضایدرک ممنونش بودم. به سمت عل نیا یزمزمه کرد و برا

 کردم. صداششد. سخت  یاحساسات م نیاومدن. سد غرور، مانع ا ینم رونیب
 ؟یعل -
 یبرا یحوصله ا ین قدر تنها شدم که کسکنم، او یشد. حس م یم یهم بود، از دستم عاص وبیاگه حضرت ا یحت

 تیاز انسان یهم قالب کردم. غرور، وقت یحس باشم. دستام رو تو نیخواستم مسؤل ا یو من نم هیمن نداره. حس بد
راه  یدادم. به انتها یرو شکست م دشمن نیا دیشه. و من با یدشمن انسان محسوب م نیبزرگ تر ره،یبگ یشیپ

 بودم. رهیپله خ
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 زدم! یحرف م یباهات اون جور دی! نبایحق دار ؟ید یمجواب ن -
تمام ناراحت  یوقت تو چیرو که ه یگفتم حرف یم دیدادم حرفم رو بزنم. با حیمظلومش رو ازم گرفت و ترج صورت

شونه اش  یآدمه. دستم رو هیبودن  یکه قبل از عل نیغافل از ا« .ستین یاونجور یعل»گفتم شهیکردناش نزدم. هم
حرفا  نیدوست داره ا یعنیدونستم سکوتش؛  یهدف گرفت. م یباز ینشست و با انگشت اشاره اش، زانوش رو برا

شن؛ چون  یوقت بزرگ نم چیکه ه میدار ییخودمون بچه ها یبرد. همه ما، تو یبشنوه. اصال لـ*ـذت م شتریرو ب
 حرفم رو کامل کردم: ق،یعمنفس  هی. با میسرپابمون میتون ینم گهیاگه بزرگ شن، ما د

 .یکه دارم. داداشم یهست یدوست نیخوام! تو بهتر یمعذرت م -
هنوز  یعنیرو نسبت بهش کم کرد. اخم کمرنگ ابروهاش؛  دمید شیاستخون ینیرخ صورتش سمتم، ب میگرفتن ن با

 دلخوره.
 ؟یدیحرفامون رو شن -

. چشمام پشت ارمیبه زبون نم لیدل یرو ب یدونست حرف یداره. م یقصد آشت یعنیکه جوابم رو داده بود؛  نیهم
 .دمیپر تارم، پنهون شد. پوست لبم رو به دندون کش یابروها

 نصفه هاش رو. -
افتادم  ییهانا ادیکرد. شجاعانه. با جسارت!  یتمام نبودن ها، عذرخواه یبرا دیبا یکالمم از ته دل بود. گاه صداقت

 یپس م یخونه آبه ا ،یکرد. زخم دلتنگ ینم دایها بهبود پ یراحت نیکه دلش رو شکونده بودم. دل شکستن به هم
 ششیست و خوب شدنش، کهنه تر. صورت بدون ر نهکه ،ی. داستان دلتنگیکرد یداد وکش اومدن قلب رو حس م
 کرده بود رو گفت: ریدلش گ یکه تو یرو لمس کرد. بدون پوزخند، حرف

 تو خفا؟! یایم یموقع عذرخواه ،یریگ یم گهید یکی یدعوات رو جلو -
 به سمتش خم شدم. دنش،یکامل د یبه لبخند کش اومد و خوشحال بودم که حرف دلش رو گفته. برا لبام

 کن باشه؟ یگم، تو فقط آشت یهمه م یاصال جلو -
دونستم دل  یرخ انداخت و ملتمس بهش چشم دوختم. م میاز ن یکرد. نگاه «ینوچ»گردش رو باال انداخت و  چونه

نثارم کرد. با بازو به شونه اش  یدرشتش رفت و لبخند کجک یبا چشم ها یحرفاست. چشم غره ا نیرحم تر از ا
 کرد. رمیکه گفت، غافلگ یزیزدم. خواستم بغلش کنم؛ اما با چ

 کن! یرو واسم خواستگار رایشرط! سم هیبه  -
 ریگ ییجا یکردم دلش جد یدستش افتاد، حس م شهیگرفت. دوباره که به جون ر یم یاز آب گل آلود ماه داشت

 بزنه، برق چشماش جوابم رو داد. ناباور باخنده سرتکون دادم. یکه حرف نیکرده. بدون ا
 ق بشه!ما اون قدر بزرگ شده که واقعا عاش یکوچولو یشه عل ی! باورم نم؟ی! واقعا دوسش داررضایعل -
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 متعجبم کرد. حق به جانب جواب خودش رو داد: ،یدیبار با پوزخند بع نیا
 نه! یعنی یگ یاسم رو کامل م یوقت -

بار سرش  نیهمون لحظه باشه. چند یخواستم منشا قولم، صرفا احساساتم تو یدونست. نم یاخالقم رو م خودش
 حاال دوباره قول خواست:نازکش نشست.  یلبا یرو یکرد و لبخند پهن نییرو باال و پا

 ؟یبرام انجامش بد ید یحاال قول م -
ره. با دست چپم چشمم رو  یدونست سرم بره قولم نم یکردم. م یراه داشت، نگاه م نییکه به پا یشش پله ا به

 نشونه گرفتم.
 کن. یچشم! حاال شما آشت -

 یتکون داد و چشما دواریصورتم تهد یبراقش، نشات گرفته از حال درونش بود. انگشت الغرش رو جلو یها هیعنب
 کرد. زیرو ر شیقهوه ا

 !یگولم زده باش یآشت یبه حالت اگه برا یوا -
دوستش داشتم. خوش حال کردنش، از التهاب درونم کم  تینها یخنده ام بعد از مدت ها به هوا رفت و من ب کیشل
هم بلند  رضایبود. ازجا بلند و خاک پشت شلوارم رو با دست تکوندم. متقابال عل وندیکه در حال پ یرد. گسستگک یم

 شد و کارم رو تکرار کرد. هم زمان گفتم:
 سامان منتظره. میبر گهید -

 ی. به طورساختمون بود یو سامان، تک صدا رایسم یخنده ها ی. صدامیکرد یکه تا دفتر بود رو ط یچند پله ا حاال
 یکه روسر رایزده به چهارچوب در، به سم هیاز گارگرها رو هم جلب کرده بود. سامان تک یکه تعجب و توجه بعض

 ینفس م صانهیافتاد. حر رضایعل رتیسرخ شده از ح تبود. نگاهم به صور رهیکرد، خ یچادر درست م ریرو از ز شیآب
جلو  ینداشت. قدم یهماهنگ شش،یقدر که با اعتراف چند لحظه پ یفیزد. حر یکه نبض دار م یرتیو رگ غ دیکش

 رو صدا زد: فشیقصه از دست نرفته؛ اما زودتر از من، حر یرضایگذاشتم تا عل
 سامان! -
به  یکه بهت نیا ایکه لبخندش رو پنهون،  نی. سامان بدون ادیچیراه پله پ یبود که تو رضایعل یانعکاس صدا و

 ملموس گفت: یخودش راه بده، با لحن
 .نینکرده بود یخانوم محترم رو بهم معرف نی. انیهان خوب شد اومد -

حرکات بودم.  نینظاره گر ا ب،یاز مهلکه رو داشت. دست به ج ختنیبازهم قصد گر رایبود و سم رایاش به سم اشاره
 نگاهش ادامه داد: طنتیفرار رو حاصل کرد. سامان با ش« بااجازه»با گفتن  رایسم
 رو نداره. یکس دمیهم که از صحبتا فهم ییازش خوشم اومد. تاجا یلیبرسام خ -
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 :دیکه متوجه باشه، غر نیجلو گذاشت. بدون ا یبود، قدم ستادهیاز من عقب تر ا یکه کم رضایعل
همش با تلفن  دمیرو داره. خودم د یکی! ؟یدیدو کلمه حرف فهم نیرو داره. توهم یکیخوشت اومد؟!  شیاز چ -

 !هیزنه. سرش همش تو گوش یف محر
حواس  یانقدر ب رضایکه قصدش مزاح بوده. عل دمیفهم یانداخت. حاال م یخونسرد سامان من رو به شک م لحن

 زد: یبود که سامان چشم چرخوند و سوت
 دو کلمه بود؟ یدون یاز کجا م -

گرفت.  یقیکه کنار پاش مشت شد، انگار قصد حواله رفتن به صورت سامان رو داشت؛ اما نفس عم رضایعل دست
 باال نگرفتن کار، مداخله کردم. یسامان قصد ادامه داشت و برا

 دست بکش! یدوست دار ی. جون هرکادیخوشش م رایاز سم رضایذاره. عل یم بیداره رو دختر مردم ع یالک -
 .ختیبهم ر رضارویلَخت عل یموها ،یبا تک خنده ا سامان

 یخواستم خوده عل ینه؟! م نیبود که قرار شد ساختمون رو بهش بسپر ییرایهمون سم نیخودم متوجه شدم. ا -
 بگه.

 سامان داد. دستش رو به شونه اش زد. لیتحو یخنده ا ،یاز سرخوش رضایعل و
 ناهارکه من گرسنمه. میبر م،یبچه ها بر -
 ر،یو با زدن دزدگ میمحوطه بود ی. تودیخند یحال دل، م نیداد و سرمست از ا یها هلمون مپله  نییسمت پا به

با اشاره به سامان، عقب نشست و منتظر نشستن سامان بودم که اون هم در عقب رو باز  رضای. علمیشد نیسوار ماش
که  ،یشگیاستارت خورد. در راه رستوران هم و دیچرخ چییزدم. سو شونیوونگیمعرفت و د نیبه ا یکرد. لبخند

 صندوقچه خاطرات بود.
 یا شهیرفتن و گرم صحبت. از در ش یشدن. هر دو نفر، جلو تر راه م ادهیداشتم که پ یبرم نیرو از ماش چییسو

گ پنچره بزر کیکه نزد یزیبه صدا دراومد. پشت م ینگیریدر، ج یزنگ تازه نصب شده باال یرستوران عبور و صدا
رو حصار پشتش کردم. نشستم و آسمون  تومو پال دمیرو جلو تر کش ی. صندلمیشد ریقرار داشت، جاگ یا شهیش

. همون شهیگرفت. مثل هم یخدمت سفارش ها رو م شیغرش بارون داشت. پ دش،یکه بدون خورش یریدلگ
 .یا شهیکل یشگیهم
 یم رضایعل یها ینشست و به شوخ یکه رو به روم م یاول یروز ها ادیگذشت. به  یاز صرف غذا م یا قهیدق ده

با چشم هام، صورت  شتریشم، ب یم دهیدرهم تن ،ییتنها یانزوا یاز نبودنش، تو یدونتسم روز یافتادم. اگه م دیخند
افکارم جا گذاشته.  یکما یومن رو تو موشرو خا یشد که گوش یم یکردم. مدت یم یشده اش رو عکاس ینقاش

 رشته افکارم پاره شد. رضا،یزده عل جانیه یلب هام نقش بست. باصدا یرو یلبخند تلخ
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 پسرا اون دختره رو! -
با دست،  رضایبود. عل دهیپوش یونیر یکوتاهِ مشک یکه با اندام تپلش، مانتو یبه سمت اشاره سرش رفت. دختر نگاهم
 درست کرد. هم زمان با چشم غره رفتن من، ادادمه داد: یبادبزن

سر به ما  هیکه  یشد ی! توام که اگه ورشکست نمیا یدونم چرا انقدر توخنث یبچه ها گرممه! جون برسام نم -
 !یزد ینم

استکان  یرو آروم و آهسته، تو یبهار یچا ،ینیچ دیسف ینگاهش، از قور یبا تلخ رضای. علدیخند یم زیر سامان
 زنم. یداد. لب م یم بهشتیردا یکه بو یتازه دم ی. چاختیر یم ییلبه طال کیکمر بار

 پررنگ. -
شک کردن به اعترافش بود.  یمن برا لیدل نینداشت و ا یهاش تموم طنتیبخار گرفته بود. ش شهیبه ش نگاهم

 یصندل یاز دهن افتاده ام. همون قدر سرد، همون قدر تلخ. سامان رو یاستکان چا کیکنم مثل  یفکر م یگاه
 .دی، جاش جابه جا شد وکت چرمش رو جلوتر کش یپهن و چوب

مدت اومدم از بابا  هیدونه.  یتنگ شده بود. راستش گرفتار بودم. برسام م یلیخ طنتاتیش نیا یدلم برا رضایعل -
 بوده که بابرسام کار کنم. نیجام، شرطش ا نی. االنم که ادیجدا شم مخالفت کرد، شد

 و دستش حلقه کمر استکان شد. گاه کمرش کرد هیرو تک شیصندل رضایعل
 یپدر نیو اعتقادات خودشون رو دارن به کنار؛ اما من اگه همچ نیمیکه قد نیهمن؛ ا نیشما دوتا باباهاتون چرا ع -

گفت. آدم انقدر خود  دیبا یبرسام رو چ یتو که خوبه، بابا یکنم. حاال بابا شرفتیتونستم پ یوقت نم چیداشتم ه
 !یرأ
 ناطق شدم: رلبی. زرهیدادم؛ بلکه ذهنم آروم بگ یدست چشم هام رو ماساژ م با
 نکن! فیمن رو تعر یدوباره داستان زندگ ،یعل -

 بود. یچا یکرد. نگاهم به بخار مواج، درا کینازکش نزد یاستکات رو به لب ها لبه
من همه جا گفتم  یکنم؛ ول یم نتیتحسدونه. دارم  یاز من بهتر م میلیدونه، خ یگـه انگار سامان نم یم یجوری -

تونستم از کارم لـ*ـذت  یوقت انقدر نم چیه نه،یمثل برسام نداشتم؛ که البته نظر برسامم راجع به من هم یاگه دوست
 ببرم. مگه نه برسام؟

 ابروهام باال رفت: یمشخص هینشستم و باکنا نهیبه سـ*ـ دست
 .گهیدونه د یرو م یسامان که از خودمونه همه چ -
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 یبود، که برا یا دهیبه گرگ بارون د هیکردم. همون قدر لب دوز و لب سوز. حالم شب کیرو به لبام نزد یچا استکان
کشم و بدون  یرو عقب م یگذاشتم. صندل ینلبعک یآوردم و رو نییزد. استکان رو پا یم یپناه گرفتن به هر درد

 با برداشتن پالتوم، به سمت صندوق دست راستم رفتم. رضا،یسر و ته عل یب یتوجه به حرف ها
زبرگشتم و  یکه صندوقدار بود، برگشتم و با گرفتن فاکتور، پول رو حساب کردم. به سمت م یسمت پسر جوون به

اومد.  یجا هم م نیتا ا رضا،یاومد. بعد از پرداخت صورتهقه مسـ*ـتانه عل یفاصله هم م نیق خنده اشون تا ا یصدا
رسوندم. دستم بعد از  یتموم رو به اتمام م مهیکار ن دیامروز با نی. هممیعبور کرد یا شهیسالنه، از در ش سالنه

 نشست. لبام رو جلو فرستادم. رضایگرم عل یها دستیسامان، تو 
 تو با سامان برو دفتر، درش رو باز گذاشتم. یاومد. عل ادمیبرم. االن  دیکار دارم. با ییجا -

 یراه ،یبه لرزه به اندام انداخته بود و با تک بوق نیشدم. ماش نیرو زدم. سوار ماش ریدزدگ ،یانتظار و جواب بدون
 بار از حفظ بودم. نیکه ا یآدرس شدم. آدرس

 فون،یو با زدن زنگ آ دمیکش یبه پالتوم م یشدم. دست ادهیروشن کردن راهنما، وارد کوچه شدم. پارک کرده و پ با
رو لمس  یشده بودم. همون آسانسور و همون طبقه. زنگ در چوب نگیدوباره وارد همون محوطه پارکدر باز شد. 

کردم و جوابم  یا« سالم»ثابت موند.  ،یا همرد قد بلند و چهارشون یگذشت که نگاهم رو یم یکردم. لحظه ا
 انداز شد: نیراهرو طن یکه تو یبم یاش بود. صدا زشدهیر یعسل یچشما

 انگار؟! دمید ییجا هیمن تو رو  -
صدام  یبیرسوندم. با لبخند دلفر یعرق کرده ام رو باگوشه پالتوم به خشک یبود. دستا ادشیسخت که من رو  چه

 رو صاف کردم:
 م؟یشه حرف بزن یبرسام شادفر هستم، برادرمهراد! م -
رسوند، خبر از سخت  یم شیشونیپرپشتش رو به پ یکه ابروها ییاومده. اخما ادشی یعنیسرتکون دادناش؛  نیا

 کرد. دیسمتم پروند. خصمانه حرفش رو تاک« برو» یداد. دستش رو به معن یبودن کارم م
 یرو جا تی! برو جوون، برو خدا روزنمیخوام بب یکه از اون خانواده باشه رو نم ی! هرکسم،یندار یما باهم حرف -
 حواله کنه! یا گهید

کنم. باسماجت به  قیکردم آرامش رو به خودم تزر یضربان قلبم شد. سع باال رفتن یبرا یمحکمش بهونه ا یصدا
 .دمیکه تنها شانسم بود، چسب یدر چوب

 رم. ینم ییجا، جا نیاز ا نیلطفاً! تااجازه ند نیکنم! کوتاه، فقط چند لحظه. در رو نبند یخواهش م -
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به چشمام داده  یتیبود. جد یکه ارث یی. رنگ چشم هادیکاو یام رو م دهیصورت رنگ پر ش،یمشک یها هیعنب با
شد که نگاهش به حال  یم یا قهی. نفس هاش منظم تر و گره ابروهاش شکست. چند دقرهیبودم که از من رو نگ

 . صالبت صداش هنوز همون طور بود.تدر برداش یدونم چرا؛ اما دستش رو از ال یبود. نم رهیبهمن زده ام، خ
 تو! ایب -

ازش  یکرد. نه بابا کم یم یبابا رو برام تداع تشیکرده بود. جد نیمز یانسالیش رو به مصورت ش،یجوگندم یموها
 میکنم. کتون دایپ گران،یچهره د یکه پدرم رو تو نیعادت کرده بودم. عادت به ا گهیکوتاه تر و سن خورده تر بود. د

داد. انسان به  یکه، عطر حضورش رو م یخونه ا یتو داکردنشیپ ی. چشمام جون گرفت برادمیکش رونیرو از پام ب
 دمانیکه حاصل چ یریداشت. دلپذ یخونه بر م ریاش رو از هال نورگ هیزنده ست. آفتاب درحال غروب، سا دیام

 :دیکش رونیمن رو از ته افکارم ب یبم یکرد. صدا یخود م یکه من رو از خود، ب یبود. خونه گرم ،یا رهیمبلمان ش
 !نیبش -

دهنم  یتو یبود و دست هام دو طرف بدنم. تشکر ستادهیکرد، ا یم ییکه تو دل هال خودنما ینکنارستو هنوز،
خشکم از هم باز  یگرفته بود. لبا یحلقم رو به باز یها چهیکه ماه یمبل تک نفره جاگرفتم. استرس ی. رودیچرخ
 شد:

 دونم از کجا شروع کنم. یراستش نم -
 یم شیپرفسور شیبه ر یبمش بود. دست یمرد به صدا کین کنم. قدرت خواست مِن مِ یروم نشست. دلم نم روبه
 کمرم راه گرفت. یو عرق از گود دیکش
 !ارهیب ییبرات چا الیگم ش یم -

 یدستش تو کی یو دندون ها دیکش یرنگش م یب یپهنش، دور لبا یباال رفت. با انگشتا« نه» یبه معن دستم
 قرار گرفت. دمید
قبول کردم. حاالم تعارف  نمیهم ی. برایکنم؛ چون مهمون خونم ینم یاحترام یبهت ب ؟یش رینمک گ یترس یم -

 رو بذار کنار، برو سر اصل مطلب!
که جمالت رو به ذهنم ارسال  یزده ا خیکرد. تن  یم تیرو به سمتم هدا یزده ا خی یمنجمدش، افشانه ها نگاه

 یجا م دی. نبادمیشلوارم کش یعرق کرده ام رو یفرستادم. بادستا رونیبه حلقم رو آروم ب دهیکرد. نفسِ چسب ینم
اما  د؛یآرومم به گوش خودم هم نرس یتر. صدا میمال ازدم. انگار بابا مقابلم بود. همون استرس، همون نخواستن؛ ام

 جواب نموند. یب
 که ... نهیخان موضوع ا دیحم -
 . غرولند شد:دیمبل جلو کشلبه  یکرد و حاال خودش رو رو ینگاهم م هزایاست با
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 اسمم رو اون دختره بهت گفته؟! -
 و لب زدم:که به ذهنم خطور کرد ر یزیچ نیکردم. اول یها لغت عبور م صدیاز هزارتو ،یدنبال جواب به
 ذهنم بود. ینه از سرعقد تو -

پر پشت و  یموها یو قدرش، ال شیتکون داد و دست عضالن یبودم. سر دهیهانده فهم یگفت. از حرفا یم راست
فکر  بش،یو دلفر بایکه چهره ز یکامال امروز یزد و سر بلند کردم. زن یخورد. مادر هانا رو صدا م یتکون ش،یجوگندم

عسل  ینفره روبه روم نشست. درست چشم ها ومبل د یرو دخانیکرد. کنار حم یداشتن دو دختر رو ازش صلب م
سرش رو  یرو یخمارش، از هانا جدا بود. شال سورمه ا یو چشما یگون هانده رو داشت. اما چرا صورت استخون

 ادامه حرفم رو کامل کردم: دخان،یکرد و با اشاره حم میتنظ
خوام تو کار بزرگ ترا دخالت کنم.  ینباشه که م نیبرداشت ا اینشه،  تونیحرفام باعث ناراحت دوارمیراستش ام -
دونم که اتفاق  یم نمیافتاده، ا یکه انگار نه انگار اتفاق ی. طورنینرو فراموش ک زیخوام همه چ یازتون نم ن،ینیبب

بچه اش اون رو سر  ندهیاما حرف زدن راجع به آ ه؛یریخواد. پدر من آدم سختگ ینبوده، هضمش زمان م یدرست
 منطقش آورد.

 پهنش بهم گره خورد. یگاه مبل رفت، ابروها هیکه به تک دخانیحم دست
 !دن؟یبخش یعنیمنطقش؛  -
ملتمس  یگفت چشمات رو فشار بده، کنار زدم. لبم رو با زبون تر کردم و نگاه از چشم ها یکه بهم م یدیشد ازین

 بگم: یکردم با لحن قانع کننده تر یخانوم گرفتم. سع الیش
روردتون دختر نازپ یکه شماهم دلتون برا نیا م،یباش نیواقع ب کمیمنطقه! منطق آدما متفاوته؛ اما  نیگم ا ینم -

 یافته وگرنه بهش م یکنم؛ اما اشتباه ندونسته اتفاق م ینم هیکنارتون باشه؟ من اتفاق رو توج دیتنگ شده؛چرا نبا
 !میگن تصم

که با تمام  یکه دختر یدیبود. ناام یدیو ناام انیکه منشاش عص یداد. عصبانت یم یدلتنگ یهاش رنگ و بو حرف
از بچه اش بگذره. بچه  یشد پدر یبود. مگه م نیخونه بودم هم، هم نین اکه مهمو نیا لی. دلدنشیپرست یوجود م

 یکه جوونه داده بود، پرپرش کنه! پدر من م شد حاال یخودش خاک خورده و رشد کرده. مگه م یکه با دست ها یا
انداخت.  ینگاهش لرزه به تنم نم یسرما گهیپدر حال چشم هاش دلتنگ بود. حاال د نیتونست؛ اما مرد مقابلم نه! ا

 :دیکش رونیمحکمش من رو از افکارم ب یصدا
 !؟یدیبخش یم یبود یدختر نی! تو اگه پدر همچ؟یکثافتکار ایاشتباه  ،ینگفت -

روم زوم شد. دستش  قشیو نگاه دق زیبود. چشماش ر دهیانهدام رس نیا یداد و مغزم به انتها یقد نم ییبه جا افکارم
 خاروندم. یجام جابه جا و با انگشت شصت، گوشه ابروم رو مصلحت یرفت. تو شیفسورپرو شیبه ر
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اما باهاش کنار اومد.  رتره؛یسختگ یلیپدر من از شما خ نیدم. باور کن یکنم. من بهتون حق م ینم هیگفتم توج -
 نیتونم بگم ا یکه توش قرار نگرفتم رو نم یوقت اتفاق چی! هنیهم نیایراه ب کمی. فقط نیخوام قبول کن یمن نم
حقتونه که خانواده  نیدادم. ا یحداقل فرصت جبران م متونم بگ یکردم. اما االن م یکردم، اون کار رو م یکارو م

 .نینیکه اون رو تو لباس عروس بب نی. دخترتون کنارتون باشه و انیدامادتون رو بشناس
 زیم یرو یدستمال کاغذ ،ییاز جعبه طال یه مادرهانا راه انداخته بود. برگگونهِ برجست یرو یباریاشک، جو قطرات

 بلندش گفت: یبه لرزش افتاده بود، باکنترل صدا تیکه چونه اش از عصبان دخانی. حم دیچشماش کش ریبرداشت و ز
 آبرو نذاشتن واسمون. گهید ؟یعروس -

 نینبود که از ا یصاف ودستم کنار پام مشت شد. هزاران راه رو سد کرده بودن و همراه یگلوم رو با سرفه ا راه
 هزارتو برگردم. ملتمس شدم:

شه. اون روز که اومدم  ریقائله ختم به خ نیا نیبد تیدونن، شماهم رضا یکنم! فقط دوتا خانواده ها م یخواهش م -
و جشن  یبدون عروس یجور نیدخترتونن. ا یمنتظر عروس کرد من دامادتونم. همه یفکر م تونیدم خونتون همسا

 !هیزیآبرور
 رو مشکوک کج و دستش رو سمتم گرفت. سرش

 کدوم روز؟! -
 یقلبم رو جمع و تعجب رو از چشم هام دور کردم. باخونسرد ی. تکه هاختیر یم نیقلبم رو به زم ،ی! دلهره ایلعنت

 مسلط کلمات رو ادا کردم: ،یالقا شده ا
 تا دم خونتون اومدم اما بهم زنگ زدن مجبور شدم برگردم. شیروز پچند  -

سرخ شده اش بود. موافق و استرس، دستاش  یو نگاهم مجذوب چشم ها دیخوش فرمش رو باال کش ینیهانا ب مادر
رو  دخانیبودم، دست مردونه حم رهیدلمرده ام، به مادر هانا خ یرو به لرزه انداخته بود. همون طور که با چشم ها

 زنونه اش کرد. یقفل دستا
 نیباشه دخترمونه. تو ا یخواد. هرچ یدونم توام دلت م یدادن، م تی. همه رضاایتو رو به اون خدا کوتاه ب دیحم -

 باشه؟! یک میروزا ما پشتش نباش
 یست کنار مرو با با د میشونیپ یمادر هانا رو مورد نوازش قرار داد. قطرات مزاحم عرق رو فیشونه ظر دخانیحم

 :دیچیگوشم پ یتو یبا آرامش دخانیحم یزدم که صدا
دادن تموم شه بره بهتره.  تیهانده تنگ شده، حاال هم که همه رضا یباشه، منم دلم برا الیفکر کنم حق با ش -

ما اون شونه ها بزرگ شده بود نداشتم؛ ا نیهم یکه رو یکار رو از دختر نیخسته ام. انتظار ا یلجباز نیخود هم از ا
 جونمه.
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کرد. لبخند  یمرد غلبه م کیزن، به افکار  کیقدرت  شهیزد. هم یجون یاز شونه هاش گرفت و لبخند ب اشاره
بودم که پدرش عالقه وصف  دهیلمس بود. از هانا شن رقابلیغ د،یاتفاق پر ترد نیشد. ا انیلبام نما یرو یا دهیخشک
 خواب بودم. ی. انگار که توشتمرو ندا یخوشحال نیا لیفرصت تحل یبه بچه هاش داره. حت ینشدن

 گرو گذاشتم تا اومدم. شیر نیکن ی. باور نمنیچه قدر خوشحالم کرد نیدون یاصال ازتون انتظار نداشتم، نم -
*ـر پدرم رد شدم، همون لحظه اول ـلتـیدونست چه طور از ف ی. اگه مدمیرو چندبار به صورت زبرم کش دستم

 گاهشیجا جان،ی. قلبم از شدت هختیر یم یمادر هانا، حاال بارون بهار یکرد. خزون چشم ها یموافقتش رو اعالم م
 داد. لمیتحو یلبخند پهن دخانیزد. حم یرو پس م

 گم زنگ بزنه خبر بده. یم الیآماده کن! به ش یعروس یخودتو برا گهی. برو دیندار شیپسر تو که ر -
 یچوب زیم یرو ییاز جعبه طال ینشد، دستمال کاغذ میشونیعرق سرد پ فیدستم حر یزدم. وقت ییدندون نما لبخند

 .دمیصورتم کش یبرداشتم. رو
 ن؟یزن یم میتجربگ یاز ب هیکنا -
 یو با شاد رمیخنده ام رو بگ یجوابم شد. نتونستم جلو یرایپذ یچشماش شدم و با لبخند رهیخ ،یا حهیشوق و قر با

به مادر  ی. نگاهدمیگنج یپوست خودم نم ی: توی. به قول گفتندیحال خوب نخند نیشد به ا یگرفتم. مگه م ینفس
خان و مادر هانا، به  دیکرد و از جا بلند شدم. حم رشدهم گذاشت. لبخندم  یهانا انداختم و چشماش رو با رئوفت رو

سرِد  رهی. دستم دستگدمیسر یگذر کرده و به سمت در چوب یقصد بدرقه متعاقبا از جا بلند شدن. از کنار ستون ورود
. در باز شد و چشمام دمیدر، دست پس کش یتو یانداختن کس دیچرخش کل یرو در آغـ*ـوش گرفت و با صدا یفلز

مرداب بودم.  نیا یبهش، حاضر غرق شدن تو دنیرس یکه برا یمشک دیشبگونش شد. مروار یچشم ها یتالق
 ریرو ز شیمشک یبود. موها دارید نیدرست مثل اول دارش،یدلتنگ و پر حسرت، پلک هام بهم اصابت کرد. طعم د

 من رو از خودم گرفت: آرومم، یصدا ،ینقاش نیشده بود، فرستاد. محو ا نیصورتش عج ییبایکه با ز یشال قرمزرنگ
 !ن؟یخواهرعروسمون باش دیشما با -

از جانب اونا بود. پدر و مادرش هم که  دیی. انگار که منتظر تادیرنگ شک گرفت و سمت پدر و مادرش چرخ نگاهش
 تعجب کرده، باهم گفتن: یعروس یکردن برا یفکر م

 گـه! یراست م -
 یکالبد رو داشت. کالبد یبود. حکم روح تو رهیحس بهم خ یزد. نگاهش همون طور خشک و ب یاراده لبخند یب لبام

عطر  ینشد. بو دایکه پ یکه گم شد و حال خوب یکرد. احساسات ینگه داشتن روحش تالش م یکه با تمام قوا، برا
چشم  ،یبیزمان و مکان از دستم در رفته. باحسرت مه و ستادهیکه رهبر نوازنده قلبم بود. همون طور کنار در ا ییهلو
 میخوش رنگِ گره خورده اش گرفتم. از کنارش گذشتم. انگار که از برزخ گذشتم. کتون یو ابروها یمشک یها لهیاز ت
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 رونیاش، از خونه ب رهینگاه ت هیلحظه ا دنیکردم. با دزد یشد. تشکر کوتاه دخانیحم ی. دستم چفت دستادمیشرو پو
 .ومدما

 ازدهمی فصل
فرش، به  رهیکه سال ها نداشتم. خ یشد که به انتظار بابا نشسته بودم. حس یم یپا گذاشته ومدت یمبل، پا رو یرو

 یرو ورق م یامتحان یمبل کنار ستون، برگه ها یکردم. مامان رو یگوش مهراد، گوش م ریهانده ز زیر یپچ پچ ها
کرد. در سالن باز  یصورتم رو براق م یو غرور دیغلت یم نمدرو ،یزیر جانیبود. ه ومدهیهنوز از خونه عمو ن بایزد. د

م در بذاره. بدون نگاه به د یچوب لباس یآورد تا رو یم رونیرو از تن ب شیو پشت شرس بسته شد. اورکت مشک
بلند و مانع رفتنش به اتاق شدم. نگاه  واریگرفت. از مبل کنار د شیاطرافش، طبق عادت، راه اتاقش رو در پ

 لب باز کردم: ،یچشمام نشست و با نفس یچشماش تو یکرد. قهوه ا نییسرتاپام رو باال، پا زشیرآمیتحق
 یکه قولش رو داده بودم و بهم داد. و حاال من انجامش دادم. خانواده هانده به عروس یبابا اجازه کار شیچند روزپ -

 دادن! تیرضا
لبم  یرو یکه لبخند محکم و پرافتخار یانداخت. درست زمان ینگاه نکیسر بلند کرده و مامان از پشت ع هانده

 داد، لب زد: یدهنش قرار م یلو. همون طور که دستش رو جدیاز جا پر یوصف نشدن جانینقش بست، هانده با ه
 آخه؟! یشه. چه جور ینه امکان نداره! باورم نم -

 بود، جواب داد: دیپدر بع هیکه از  یکشوند. با تمسخر یم یزده مرد رو به روم، تنم رو به دوئل سرد لیقند نگاه
 شه! یرگزار مب ی. باشه سرقولم هستم. عروسدنیهم خودشون فهم دینه؟! شا یکاره ا یچ یبهشون نگفت -

گفت. من که پسرش  یسرکوبم بود. راست م یبرا یبه دنبال راه شهیآب باز وبسته شد. هم یب یمثل ماه دهنم
هم و از کنارم رد  یبـرده بود. چشماش رو ادمیرو  ریخبر، اتفاقات اخ نیکردم و شوق ا ینبودم. سرخورده نگاهش م

 .دیچیگوشم پ یبا اُبهتش تو یشد، صدا یشد. همون طور که دور تر م
 خونه راه نده! یها رو تو بهیچندبار بهت گفتم غر نیریش -

قفل شده ام اومد، رو کنار  یکه تا پشت دندونا یبه کمر افتاده بودند. احترامش رو نگه داشتم و حرف یبا تبر انگار
مامان به اعتراض  یعصب یدا. لبام به پوزخند رفت وصدمید یحرف رو نم نیخودم توان تحمل ا یزدم. من تو

 نشست.
 !دهیزحمت کش ی! بچه ام به خاطر تو کله؟یچه حرف نیبابک ا -

 . انگشت اشاره اش رو سمتش نشونه گرفت.دیرفته رو به سمت مامان چرخ راه
 خودش! نیبرادر ع یمن نه، برا یآره بچه تو. برا -
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بست. مهراد از جا بلند و به سمتم اومد.  یمحکم یداد. در اتاقش رو با صدا یم تشیبلندش، خبر از عصبان یها نفس
 داد: میدلدار یشونه ام قرار گرفت، با لحن آروم یدستش که رو شهیمثل هم

 بود! یکه کارت عال نهیهم ام ست؛یاصال مهم ن شیو چه جور یکرد یکنم. کار بزرگ یمن بهت افتخار م -
 یاز هر شوق یزد. تنم لمس و چشمام خال یم خیش نداشتم. درد، مغز استخونم رو محرف ها یبرا یواکنش یحت گهید

. هانده به سرعت کنار مهراد قرار گرفت و ذوقش رو به دیمثل ام یزیشده بود. چ ختهیدرونم به دار آو یزیبود. چ
 کرد. قیچشماش تزر

ازت تشکر  یبرسام من چه جور یم؟ وااجازه دادن من بر یعنیخونمون، همه حالشون خوب بود؟! واقعا!  یرفت -
 یمن نم یکس به اندازه  چیوگرنه ه اره؛یخوشحاله؛ اما خب به روش نم یلیمطمئنم پدرتم خ یکرد یکنم؟ کار بزرگ
 از خانواده چه قدر سخته. دنیدونه حرف شن

 یحوصله ا ی. به سمتش برگشتم و با لبخند بدندیدو یشد، حرف هاش به سمتم م یزده م جانیکه ه شهیهم مثل
 گفتم:

 .ینیبب یبر یتون یخودت م گهید -
 لیگرفتم که با اصرارش دوباره به سمتش متما شیهم رفت. راه اتاقم رو پ یرو دییاز تا ش،یخاطرجمع یبرا چشمام

 شدم.
 گم. یخونمون هانا هم بود؟! خواهرم رو م یسوال بپرسم، امروز رفت هیتونم  یم -

چشمام  یبودمش، جلو دهیکه د یبه خودش گرفت. درست لحظه ا ینیریاسمش، لرزه ش دنیقلبم از شن شهیهم مثل
. با میرفت یدونستم خواهرشه و هدفم وانمود کردن به ندونستن بود. حاال با هم به سمت اتاق م یجون گرفت. م

 ملموس، ادامه دادم: یلحن
 اومد. رونیاومدم، از ب یلحظهِ آخر که داشتم م -
خوش  یباز و لبا مهینگاهش شدت. چشم چپش ن یو درشتش، عمق گرفت و رنگ دلتنگ یعسل یگوشه چشما نیچ

 ور رفت. هیدندوناش  ریفرمش، ز
 رونیکه دوست بود، همش ب ریبا ام یوقت ادمهی. هیفکر کنم دوباره باکس یعنیبلند شد.  رسرشیحتما ز طونیش یا -
 .یکن داشیپ یتونست ینه نمام تو خو قهیدق هیرفت.  یم
برگشته بود.  یقبل از ماجرا یبه هانده ا یو هانده با شاد می. حاال دم اتاق بودستادمیو مبهوت، قدم از قدم ا جیگ

اراده  یبود؟! لبام ب ریگفت؟! اسمش ام یبود که م یهمون رابـ ـطه ا نیو ا دیکش یمغزم سوت یدرون هزارتو یکس
 یطعم گس یکرد. دهنم به آن یم وونمیباشه د شیزندگ یبخواد تو یا گهیکه کس د نیهم فشرده شد. فکر ا یرو

 :دمیاز خودم شن ییبه خودش گرفت و صدا
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 پس همونه. -
کوتاه  یشد. طبق عادت، موها رهیدرونم چ یدیکرد. نا ام یطور خالصانه نگاه م نینگاهم رنگ باخته بود که ا حتما

 باال انداخت. یرو پشت گوشش محاصره کرد. با خنده سر شیشده شراب
حساس بود، از دوست  یلیماها خ یشه جداشدن. بابا رو یم یهفت ماه اینه خانواده ها نذاشتن. شش  ر؟یبا ام -

» گفت:  یم شهیحساس تر بود و هم یلیهانا خ یشه؛ اما رو یم یدونم چ یماجرا نم نیالبته. بعداز ا ادیداشتن ز
 «و حساسه. هیتهتقار

تموم  زیبودم که همه چ یخوشحال م دیکردم. االن با یم ییرایاتاق، از افکار مختلفم پذ یقهوه ا یبه پادر رهیخ
بود، با لبخند جمع شده اش، از کنارم  دهیرو د میناگهان یشونیهانده که پر ؟یشده؟ اگه هنوزم دوستش داشته باشه چ

تخت  یشده ها، رو ریسمت تخت رفتم. درست مثل تسخ هسرم بستم و ب رد شد. وارد اتاق شدم. در اتاق رو پشت
که احاطه  یدیزد. حس نا ام یبه دلم ضربه م ی. انگار که کسدیچیاتاق پ یشدنش تو نییباال و پا ینشستم وصدا

 ام کرده بود، دست خودم نبود.
دمه داخل شد. نگاهم از سمت مق یدر، سر کج کردم. در باز و مامان تلفن به دست، ب یحواس به سمت صدا یب

به  یو کوتاهش، جور ییطال ی. موهادنیخند یو پهنش م کیکوچ یبه صورت شادش افتاد. لبا ش،یمشک یروفرش
 کرد و لب زد: هاستفاد میحواس یبخنده. از ب شهیخواست هم یاومد، که دلم م یچهره بشاشش م

 واسه جمعه شب دعوتشون کنم؟! یعنیمامان جان  -
 یتشک تخت رفت و از جا بلند شدم. همون طور که به سمت کمد سمت چپ راه یهم مات بودم و دستم رو هنوز

 کردم. یشدم، جوابش رو آماده م یم
 زنگ بزن. ریآره. قرار بود خودشون خبر بدن. حاال شما شماره رو از هانده بگ -

کرم رو  یتک تکشون باشم. در کمد قهوه ا صورت یتونستم نظاره گر لبخند تو یخوبه که بعد از اون ماجرا، م چه
رفت. با برداشتن حوله  رونیتکون داد و از اتاق ب یدوش گرم داشتم. مامان سر هیبه آرامشِ  یمبرم ازیباز کردم. ن

آب باز و قطرات  ریگذاشتم. ش زیرخت آو یو حوله رو رو ماومدم. وارد حموم دست راست شد رونیرنگ، از اتاق ب یآب
مامان از پشت در  ینواخت. باصدا یاز آرامش رو برام م ی. برخورد قطرات آب و کف حموم، سمفونآب رها شدن

 زد: یانداختم. باعجله حرف م رونیتنه خودم رو به ب مین حموم،
به کارات  رونیب ایبابات. خداحفظت کنه. توام ب یکردم از لجباز ی. من که داشتم دِق مانیبرسام زنگ زدم. گفتن م -

 هفته است ها. نیا یمهمون م،یکار دار یبرس کل
از من، از راه گرفت. خنده  یتکون دادم و بدون جواب یمامان کنار زدم. سر دنیبهتر د یمزاحم آب رو برا یها قطره

اال ام ب قهیاومدم. حوله رو تا  رونیآب رو بستم و باحوله، ب ریشد. ش یلبم طراح یدستپاچه بودنش رو نیاز ا یا
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 یگشتم که چشمم به شالگردن خاکستر یم راهنی. دنبال پمو وارد اتاقم شدم .دوباره سمت کمد لباسام رفت دمیکش
 کرد. یسر باز م یکه مثل زخم کهنه ا یگوشه کمد خورد. خاطرات

تم. بو تخت نشس یدستام گرفتم. رو یباشه، شالگردن رو تو یباارزش ءیکرده و آروم، انگار که ش ضیرو تعو لباسام
بغلم گرفتم و همون طور که  یذاشت. شالگردن رو تو ینم یکه جز غبطه خوردن، راه ییهلو نیو عطر دلنش دمیکش
ذهنم رو چنگ  یجا یکه جا ،یدرد اختاپوسکردم با حضور کمرنگش، بخوابم.  یسع دم،یکش یتخت دراز م یرو
 خودم گم شدم. ییکوچه تنها یزد. تو یم
شدم و  زیخ مین ی. هل کرده برادمیبغلم د یشالگردن رو تو ج،یشدم. گ داریبم مهراد از پشت در، ازخواب ب یصدا با

 کل اتاق چرخوند. یپرتابش کردم. مهراد که حاال داخل اتاق بود، چشماش رو تو رتختیتخت، ز نییبا خم شدن به پا
 !؟یخواب بود -

نم داشت. نگاه خمارم رو بهش سپردم و دستم ناخودآگاه  یکم شب،ی. هنوز از ددمیکش شونمیپر یموها یتو یدست
 برخورد کرد. میشونیبا پ
 کشه! یمن رو م یشد عل رمید یاوهوم، ساعت چنده؟ وا -
 انداخت. یاستلش نگاه کوتاه یساعت مچ به
 .مینه ون -
 زیکرد. به سمت م ینگاه م میوسط اتاق به دستپاچگ نهیسرعت پتو رو کنار زدم و از جام بلند شدم. دست به سـ*ـ به
 حرفاش بود. یحواسم پ دم،یکش یرو به روم، پا تند کردم. همون طور که بُرس به موهام م نهیو آ
 خوام واسه تو جورش کنم... یخواهر داره م هی. هانده ایبزن پیخوام خوب ت یرو بهت گفت؟ م یمهمون هیمامان قض -

. دلم از حرفش آشوب شد. ذهن و قلبم به شدت ستادمیاتاق مقابلش ابار من وسط  نیو ا دیرس زیاز دستم به م برس
 تفاوت جواب بدم: یکردم ب یحال سع نیشد. با ا یم ریدرگ یبا هر حرف

 .هیکه تو رو قبول کنن کاف نیهم -
 جورابم شدم. تند جواب داد: دنیتخت نشستم و مشغول پوش یرو
 نبود که؟! کهیت -

 . دستم رو تند جلوش تکون دادم.ستادیمنظور زده بودم شدم. کنار تخت ا یکه ب یربط یبلند کردم. متوجه حرف ب سر
 باور کن نه. -

شدم. خم  رهیرفت و با تعجب سمش خ رتختی. نگاهش به زستادیرفت که ا یتکون داد. به سمت در اتاق م یسر
 رو بستم . گندش بزنن! زده بود رو برداشت. چشمام رونیتخت، ب ریکه نصفش از ز یشد و شالگردن خاکستر

 !ه؟یکرد؟! مال ک ریبه پام گ هیچ نیا -
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کردم و خونسرد جواب  یلبه شلوارم رو درست م ،یپنهون کار نیبرام مهم نبود. خسته از ا گهیفرستادم. د ونیب ینفس
 دادم:

 .گهی. تواتاقِ منه، پس ماله منه دینیب یشالگردن، مگه نم -
به  دنیرو تن کردم و با دست کش دمیسف وری. پلدیباال کش ینیکرد، ب یطور که شالگردن رو پشت و رو م همون
 همراه شد. ییخنده اش با چشمک پرمعنا یگرفتم. صدا دهیباال رفته اش رو ناد یپرپشتم، ابروها یموها

 عطرشم دخترونه است. یبهت داده هان؟ بو یکلک ک ؟یانداخت یتو که شالگردن نم -
 ،ی. شونه باال انداختم و باکالفگارهیخواست سر از کارم در ب یدادم و امروز اون م یم ریمن بهش گ روزیقهار! تا د چه

 .دمیشالگردن رو از دستش کش
 ده! یم ریگ یه ستین یگم کس یاندازم. ول کن، م یحاال م -

سر و گردن از من  هیزدم.  دیرخش رو از سرشونه د میدم. نکه به بازوم رفت، از رفتن به سمت در متوقف ش دستش
 گوشم زمزمه کرد: ریبلند تر بود. ز

 ه؟یهست حاال؟ اسمش چ یام هست. ک قهی. چه خوش سلیهست؟ خودت رو لو داد یکس هیگفتم  یمن ک -
 زمیکارم بردارم. به طرف م زیرفت که ساعتم رو از م یم ادمی. داشت دمیفرار از سواالتش، دستم رو پس کش یبرا
 رفتم، که دنبالم راه افتاد. یم
 یشعار م ی! هیشد یکه دل سنگ داداشِ من رو تونسته آب کنه. تو که عاشق نم هیک نیا نمیخوام بب یبابا م -

 گم، بذار منم کمکت کنم. ینم ی. نترس به کسیداد
من به خودم « شم! یعاشق نم» ،یزد یداد م یتراحت داش الیشد، که باخ یآدم م یوارد زندگ یدرحال شهیهم عشق

 یقهوه ا یبار با نفوذ به چشما نیرو به دست انداختم. ا لمی. ساعت استیا گهینتونستم کمک کنم، چه برسه کس د
 گفتم: تیاز جد یروشنش، با لحن

 خودت رو مسخره کن! -
رفت و  شیورزش یسورمه ا شرتیبود. دستش به سو یکاف شیناراحت دنیفهم یو سکوتش برا لیبه جلو ما لباش

 ی. نفسستمیداد. برعکس من. انگار که زنده ن یانجام م یکه گاه یدیدونستم تازه از ورزش برگشته. تنها کار مف یم
 .دمیکش یکم پشتم دست شیگرفتم و به ته ر

 ! هانا!شیشناس یم -
 :دیکرد و متعجب پرس یشد. تک خنده ا ریحالش، سراز یبه چهره ب جانیرنگ تعجب گرفت و ه نگاهش

 نکنه تو... ستایچه جالب اسم خواهر هانده ام...، وا دمش؟یشناسم؟! جدا؟! د یم -
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تکون دادم.  یسر زونش،یآو افهیدقت به ق یونگاهش مشکوک شد. ب زیمتوجه موضوع شده بود. چشماش رو ر انگار
 یدندونا یشد. زبونش رو رو یبگه و نم یزیخواست چ یصورتم خشک شد. انگار م یدرست مثل برق گرفته ها، تو

 :دیو با مکث پرس دیباالش کش
 ه؟یام داده! مگه رابطتون چه قدر جد هیکه بهت هد یرفت شیپ عیدو روز؟! چه قدر سر نیتوهم -
 که برام سخت بود. نیشد؛ با ا یماجرا قطع فیتعر یبرا ممیقرض گرفتم. تصم یخفه اتاق، نفس یهوا از
دونه  یاونم نم ،یدونه، فقط عل ینم ی. کسبایساختمون، دوست د یشناسمش. کارآموزم بود تو یقبل از اون م -

 تموم شه. گهید میکه باهم بود میاون چند ماه میگرفت می. تصمستیدرکار ن یکه رابـ ـطه ا نیخواهر هانده ست؛ و ا
به خودش  میدلدار یبرا ،یمتاسف افهین داد و قتکو یدرشتش رو کم کلیدونستم گفتنش انقدر زهرآلوده. ه ینم

 گرفت.
دونه، شالگردن رو بهش نشون  یاگرم هانده نم یبه خاطر باباو پدر هانده؟! پس شالگردن رو اون بهت داده؟ راست -

 ؟یکار کن یچ یخوا یفرداشب رو م یوجود مهمون نیفهمه. باا ینده م
مخمسه  نیبود و از ا یم یخواست راه یداد. دلم م یقد نم ییها فکر کرده بودم و ذهنم به جا نیا یبه همه  خودم

 جواب دادم: ،یآروم یشدم. با صدا یخالص م
 .رهیدونم. ذهنم بدجور درگ ینم -

 کرد. دایپ یدر، تالق رونِیاز ب با،یبلند د یشد و جوابش با صدا کیبهم نزد یقدم
 !اد؟یم هیک یصدا نیا -

و  بایمقابل د ،ییرایپذ ی. بابا تومیرفت رونیمهراد بودم و با اشاره اش، به سمت ب رهیواضح تر شد. خ باید یصدا
 یشد. نگاهم رو یمحسوب م ادیپسر، ز هی یبود. مطمئنا سنش برا ستادهیداد، ا ینشون م یکه مرد پخته ا ،یپسر
اثبات  یبرا یخوب لیرفت، دل یم یدیبه سف هاش ک قهیشق ی. موهادیچرخ ش،یپررنگ و صورت استخون شیته ر
. نگاه متعجبم که به سمت میبود ستادهیاتاق ها ا یمرد بود. همراه مهراد، لبه راه رو کیبه عنوان  لمیوتحل هیتجز

 شد: دهیبابا شن یمهراد رفت، صدا
 گـه. یپسر جون دختر من خودش عقل داره، اگه دوستت داشته باشه م -

تر  کیکم پشت و کمرنگش، نزد یابروها نیب یبود، زد. با اخم ستادهیبه مامان که دم در آشپزخونه ا یاشاره ا مهراد
 :دیپرس بیشد. مهراد دست به ج

 هست؟ یاصال ک ه؟یمامان؟ اسمش چ هیچ هیقض -
که فقط ما  یچرخوند، طور یپسره و ما م نیب یموقع مهراد، مامان همون طور که چشم یب یاز کنجکاو ریمتح
 لب زد: م،یبشنو
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که فرار کنه زنگ خونه رو زد و  نیا یپسره ام به جا نتشون،یب یپسره قرار داشته، بابات دم در م نیصبح با ا باید -
 . اسمش حامدِ فکر کنم.نینیب یاومد تو. االنم که م

که فقط ما  یوند، طورچرخ یپسره و ما م نیب یموقع مهراد، مامان همون طور که چشم یب یاز کنجکاو ریمتح
 لب زد: م،یبشنو

که فرار کنه زنگ خونه رو زد و  نیا یپسره ام به جا نتشون،یب یپسره قرار داشته، بابات دم در م نیصبح با ا باید -
 . اسمش حامدِ فکر کنم.نینیب یاومد تو. االنم که م

باهاش در  یو االن بدون مواخذه ا دهیمرد د هیکرده اش رو با  زیو متعصبم دخترعز یرتی! پدر غ؟یراحت نیهم به
دونستم اونم حال من رو  یصورت مهراد خشک شدم. م یوتو دمیکش نییباال رفته ام رو پا یحال گفتمان بود. ا برو

 یزد. با تن صدا یبه اطراف چنگ م ز،یکه سر جال مرو داشت یکردم. حکم مرتکس یرو درک نم شیداره؛ اما خونسرد
 :دمیغر یبلند

 داده بود. سیپل لیما رو تحو م،یاگه ما بودحاال  -
 وارد کرد. یفشار شینیتر کشد و با دستش به ب نییرو پا شیچادر گلدار آب مامان

 شنوه پسر. یبابات م سیه -
 یفرق گذاشتن ها و تفاوت ها، روحم رو آزار م نی. ایرفتار یمواظبت ها نیخسته بود. از ا شیشگیسکوت هم از

 ،یوصف نشدن تیگرفتم. عصبان یم یمنطقش قرار م یمورد حمالت ب شهیکه هم نی. از ادیشن یداد. به درک که م
هال  ین محاکمه بشه. حامد کنار در ورودیخواست وارد ا ینم ی. مادرم حتختیر یمعادالت رو به روم رو بهم م

 دیرو به سمت باال دست کشداد. موهاش  یاومد، مانور م یکه اصال به سنش نم یو شلوار ل ی. با ژاکت عسلستادهیا
مشغول  بایکرد. د یم ییدور گردنش، خودنما ییطال ریبرگشت و زنج بایبه سمت د یکرد. کم یو به بابا گوش م

 حرفاش. یحامد که بلند شد، گوش شدم برا یزومش. صدا نگاهملب هاش بود و  دنییجو
 شیخواستگار امیکردم نه که ب یفرار م دمیشما رو د یحرفتون درست؛ اما من اگه دخترتون رو دوست نداشتم، وقت -

 کنم. من دوستش دارم. تا آخر پاش هستم!
د رحال فوران  میعصب یگفت؟! من هنوز هاج و واج بودم. من هنوز سلول ه یرو م نیا شونیتوجه به فاصله سن یب

کردم  ینثارش م «ییپررو» رلبی! زنبوده و نخواهد بود  شینفر زندگ نیاول بایبستم د یآبرو! شرط م یبود. مردک ب
 زدن حق دادم. رونیاز حدقه ب یبه چشمام برا دم،یکه از بابا شن یو باجواب

 از جنمت خوشم اومد! -
هام داغ شده بود.  قهیگفت! سرم در حال انفجار و شق یرو م نیجنم نداشته اش خوشش اومد؟! با کدوم منطق ا از

 یزیچ یشناختم. برا یداد. من جنس خودم رو م یصطالح جنتلمن نشون مانداخت و خودش رو به ا نییحامد سر پا
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که دندونام  یشدن. کراهت یاز خونه، راه رونیب یبه سو بایگفت و با د یا« با اجازه»کرد.  یخواست، تالش م یکه م
 الل و خونسرد باشم؛ اما آتشفشان درونم تازه فعال شده بود. شهیخواستم مثل هم ی. مدیساب یهم م یرو رو

 مزخرف. کهیاون جنم داره؟ مرت ن؟یکن ی! تازه بهش افتخارم من؟یهم -
 ،یشد و با پوزخند رهیقبل، خ یچشمام باهمون سرد یشد. درست تو یتر م کیو نزد کیتفاوت، بهم نزد ینگاه ب با

 یکرد. باحرص یضربه ها بزرگ ترم م نیها سِر شدم. ا نیاز ا گهیات کنه ؟ درواثب یخواست چ یاز کنارم عبور کرد. م
شد.  یبه آه تند و کوتاه لیدستم افتادم. نفسام تبد فکه کنترلش ازم خارج بود، دستم رو مشت و به جون گوشت ک

 منتظر حرفش شدم. یدست مهراد که به شونه ام رفت، بانگاه کوتاه
 نشه. رتید گهی. برو دومدیولش کن، منم ازش خوشم ن -
داشتم. به سمت اتاقم برگشتم و با برداشتن پالتوم از اتاق، از خونه  مانیموضوع ا نیشد و من به ا یمعما حل م نیا
پا تند کردم  نیکه همراه با تپش قلبم، اوج گرفت. به سمت ماش ییرو و با شدت بسته شد. صدا اطیزدم. در ح رونیب

رو  تمیشد و من عصبان یتر م کیلحظه به عدد صد نزد رمون روندم. عقربه سرعت، هو با سوار شدن، سمت ساخت
درددارم  یها قهیبه شق ی! کالفه دسترهیتونست انقدر راحت بگ یکردم. چه طور م یم یدفاع خال یسر فرمون ب

توان فشردم  نیرکرد. پدال گاز رو تا آخ ینم یمن کمک یشاد یبرا ی. من خودم از خودم جا مونده بودم. کسدمیکش
 شد. یخوب نم ردسرد نیو ا

ساختمون  یشد. کنار حصار حلب انیبود، از دور نما رضایکه در حال چونه زدن با عل یلطف یرو پارک و چهره آقا نیماش
شده ساختمون گرفتم و با حفظ  زیشدم. نگاه از محوطه تم کشونیبودن و با گذر از کنار کپه شن، نزد

که کالفه گره موهاش شد،  رضایعل دستتوجهشون رو به من دادن.  یو لطف رضایگفتم. عل یا «سالم»یخونسرد
 از خجالتش دراومده. یجاش، حساب یب یبا اصرارها یلطف دمیفهم

 آوردن. فیمهندس خودشون تشر یلطف یبرسام. بفرما آقا یخوب شد اومد -
 کردم. حق به جانب شد: ی، نگاه مهم گره زده بود یکه از سرما دستاش رو تو یلطف یبه آقا منتظر

 ماه نبود؟ نیمهندس جان مگه قرارمون ا -
از دهنم خارج شد و فک قفل شده ام رو آزاد  یشد کرد. بخار ینم یکمکم چیخواست بفهمه، ه یکه نم یکس به

 کردم.
به تعهدنامه ما  ینگاه هی دیبر م؟یگفتم سه ماه! مگه توافق سه ماه نکرد نیچه زود فراموش کرد یلطف یآقا -

 .نیبنداز
و  زیر یسر کم موش رو خاروند. به چشما یرو از سرش برداشت و کم شیلبه دار پشم یکاله خاکستر یلطف یآقا

 بهم داد: یتمام جواب جالب ییبودم که باپررو رهیاش خ ختهیبهم ر یابروها
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 دارم.ن ی. مهندس جان گرفتارم باور کن راهگهیفراموش نکردم، سر ماه اومدم د -
 شد و ادامه دادم: پالتوم مشت بیج ینداشته ام رو حفظ کنم. دستام تو یخونسرد یچه جور دیدونستم با ینم گهید
چشم! ساختمون رو به  یرو دادم. به رو گهیماه د کی. من قول میشه آخر اسفند، مااالن آخر بهمن یخب سه ماه م -

 یکه نم یدم از خونت بزن یایب یکه شما ه نیبدو بدو. ا یو کل یکار مونده. شهردار انیثبت پا یاتمامه؛ اما کار ها
 تونن. قبال هم گفته بودم. یمن نم یشه. کارگرا

از سرما  یگوشت ینیدونستم متوجه رفتار ناآرومم شده. ب یام بود. م رهیپهن و کبودش، خ یتموم شدن حرفم، با لبا با
خحواستم با آرامش نداشته ام، آرومش کنم. انگشت  یو دستم پشتش قرار گرفت. م دیقرمز شده اش رو باال کش

سرش جا به  یرو رو شیخاکستر یو کاله لبه دار پشم تهانداخ نییپر پشتم رفت. شرمنده سر پا یاشاره ام به ابروها
 جا کرد.

 کار کنم؟ یمهندس جان تو بگو منه بدبخت چ -
 نقاب چهره ام شد. یمضحک لبخند

*ـگر ـیدندون رو ج کمیباشه؟!  ،یدم تا سال نو سرخونه ات باش ی. من قول منیینفرما ،یلطف یدبخت چرا آقاب -
 حله. نیبذار

تپلش  یتکون داد. دستم رو جلو بردم و به ناچار، دستم رو گره دستا دییتا یبرا یهم فشرده شد و سر یرو لباش
 یبود و من کار دایپ شییخرما یچشما یتو یدیکرد. نا ام یمنگاهم  شیموکت یکرد. با قد کوتاهش، از پشت ابروها

کنارم  رضایکه عل دمید یبه سمت داخل ساختمون برداشتم و تازه م یاومد. قدم یاز دستم برنم ر،یتقد نیدرمقابل ا
دفتر رو باز و  یشده و چوب ضی. در تعودمیشده، کش یکامل گچ کار یوارهایبه د ی. از در راه پله عبور و دستستین

 داخل شدم.
 .دشونیبه جون موهاش افتاد و با دست کش دنمیولو شده بود، افتاد. با د یصندل یکه طبق معمول رو رضایبه عل نگاهم

 یاالن خونه م»دونه مو هم برام نذاشت از بس گفت:  هینبود.  شیاصال حرف حال ؟یکرد شیراض یچه جور -
 !ادیبد قلق بدم م یایمشتر نیاز ا م،ید یانگار دست ماست و انجام نم« خوام

ضربه زدن بوتم  یرو کنار زدم. صدا زیم یرو دیسف یمنیشدم. کاله ا یکه هنوز وسط سالن بود، راه یزیسمت م به
 بلند شد. زیبه م

 یفردا زودتر م ؟یعل یراست ؟یزن یرو م یجوش چ گهیکردم. حاال که درست شد، د یادآوریقراردادمون رو بهش  -
 رم خونه حواست باشه.

 شده باال سرش داد. ینگاه ازم گرفت و به سقف گچ کار ،یغره ا باچشم
 که شب جمعه منتظرتن؟! یان شاهلل، زن و بچه دار رهیمو شدما نه تو! حاال خ یمن ب -
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 دمیاومد، فهمکه  زیکنار رفتن م یگشتم و صدا یم لیدنبال موبا بمیج یشده بود. تو یبه خونه کامل لیدفنتر تبد حاال
 . سر بلند کردم.ادیداره سمتم م

 .نای. خانواده هانده امیمهمون دار -
 :دیتوجه به حرفم پرس یبلندش رفت. ب یشونیشده اش داد و نگاهم به خاک گوشه پ ویبه صورت ش ینیچ
 گم دختر مجردم دارن؟ ی! مه؟یهانده ک -

رو  شیجواب سرتق یکرده. همراه پوف یکار م یچ نییدونم پا یرفت و نم شیشونیپاک کردن خاک پ یبرا دستم
 دادم:

 خواهر داره. هانا. هیکرده بودم.  فیعروسمون. برات مهراد رو که تعر -
خنده اش به  کیسکوت توام با تعجب، شل یکرد. بعد از کم یم یا گهید یفکرها یعنیگوشه لبش؛  ثیخب لبخند

 صورتم تکون داد. یهوا رفت. انگشتش رو جلو
 .دمیخند یلی. خیمن باش هیبه خوشمزگ یتون یوقت نم چیه -

 یحوصله و عصب یمنتظرم موند. درست مثل اکثر مواقع ب یجیبه خودش اومد. باگ د،یو زل زده ام رو که د یجد نگاه
 جواب دادم: یقیخودم حلش کردم. با نفس عم یبودم؛ اما به خاطر فرد رو به روم، تو

 هانا خواهرهانده ست! -
 کف زدن کرد. یشیاز بهت در اومد و با دستاش شروع به نما آروم

 برادر. یستیشبه جمعه تنها ن گهیما باش. د یپارت کمی ایباالتر؟ خدا نیاز ا ی. چی! چه تصادفکیتبر -
از تاسف  ی. سردیکرد و بلندتر از من خند ییلبام خودنما یرو یرو داشتم. لبخند رضایاز سمت عل یهر واکنش انتظار
شونه  یبود. همون طور که از خنده قرمز شده بود، رو یکه کنارش بودم، کار شاق یزمان دن،یدادم. نخند یم تکون

 رضایزدم و عل یبود، آزاد شد. حاال قهقه م یزندون مقفس حنجره ا یکه تو یو شاد یعصب یام زد. تمام خنده ها
 من بود. یقسمت زندگ نیشادتر
 دوازدهم فصل
رو  میقهوه ا راهنیو پ ایاومدن خانواده هانده مح یبرا زیعدد هشت سوار بود. همه چ یرو م،یساعت مچ یها عقربه

 ینگاهشه. با صدا یزدم. مرد به عطر تلخش و سرد یمردونه ا یامضا ،یانداختم. با عطر تلخ و سرد نیشلوار ج یتو
 یبدرقه م ییخانواده هانده رو با خوشرو ،یاز ته دل یاومدم. مامان و بابا با خنده ها رونیدستپاچه، از اتاق ب فون،یآ

 یآغـ*ـوش پرمهر پدر و مادرش فرو رفت و ازشون دل نم یبود. هانده تو دیبع یخیکه مرد  یکردن. خوشبرخورد
دست پدر ومادرش  یرو یکرد. با همون اشک ها، بـ..وسـ..ـه ا یکه فضا رو مغموم م یکند. هق هق دخترونه ا

 .یقیکاشت. چه پدر ال
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قدر دونست.  دیرو با دارشونیکه د یو خنده ا هی. گردیخند یم یاز خوش هیگر ونیبود و م ستادهیکنار مادرش، ا هانده
دم در جا گرفته  یفلز یکنار چوب لباس بایصحنه، برام قابل احترام بود. د نیا دنیشونه مادرش سر گذاشته و د یرو

مسخره  یاش بودم و لحنش چاشن رهیخ زیکرد. ت یم ییرایهانا پذ از ورود یبا پوزخند مزحک ،ییبود. با نگاه سرتاپا
 داشت. یا

 !؟یهانا؟ تو خواهر هانده ا -
کنارت باشه و از ته  ی. چه قدر دلتنگش بودم. شده کسدمشید یجستجوگر شد. حاال که م دنشید یهام برا چشم

حس تلخ رو داشتم.  نیمن درست هم ؟ینتون شینیکه بب نیاما هم ؛یانتظار بکش دنشیبه آغـ*ـوش کش یدل برا
 تیهانده رو متوجه موقع ،یشده بودم. هانا از بغـ*ـل هانده جدا و با نگاه خال ریفاصله، زنج نیا ونیدلبر ناب من. م

 مهمون لباش کرد. یدرشتش رو از گونه نرمش پاک کرد. لبخند مهربون یکرد. هانده اشک ها
 ازجونمه، چه طور؟! زتریآره، خواهر عز -
که ازش متنفرم  ییبهش انداخت. همون نگاه ها یا دارانهیجواب منتظر مونده بود، دوباره نگاه خر نیا یکه برا باید
 ادامه داد: یکرد. با پوزخند کمرنگ یم
 هانا؟ ساختمون... ادتهی ،یزمان هیمن بود  یآخه هم دانشگاه -
 دامه حرفش توسط بابا کامل شد:شروع به زهرچشم گرفتن کرده بود و ا باید
 منم آشناست. یبرا افتیق -
 یهانا بد م یبرا دنیفهم یم هیبودتش. اگه بق دهی. ندسیاداره پل ی. مطمئن بودم اون روز تودیرنگ از روم پر یآن به

کرد. انگار نه تنها من، همه  یم میهمرا یگشتم و دلهره ا یم ینداشتم. به دنبال راه یشد و من درمورد خودم فکر
 جواب داد: یمنتظر جواب بودن. باحفظ خونسر

 شادفر. یآقا نیباش دهید بایمن رو با د دیشا -
رو  میشونیکه پ یعرق سرد یبه داخل دعوتشون کرد. نفس محبوسم رو رها کردم و قطره ها« درسته»با گفتن بابا

بودم که به  ینفر نیهوا کم شده بود. آخر یو حاال از گرما مدیپشت گردنم کش یگرفتم. دست دهیپوشونده بود، ناد
 رفت. یسمت سالن م

کرد. کف  یقرارم م یکه ب یرچشمیهانا نشستم. محکوم به نگاه ز یمستقر شده و کنار مهراد، رو به رو ییرایپذ یتو
شده بود، زدم.  نیمحجوبش عج یمشک یسرش که با موها یرنگ رو یبه شال گلبه یدیخاروندم و د یدستم رو م

 یرو لمس م گریو انگشتام همد دیخند یم بتقابل کنترل بود. با هانده صح ریپام، غ یاومد. تکون عصب یبهش م
که مهراد، به خودم  یکه نتونستم ازش محافطت کنم. با سقلمه ا یعشق یعشق بدهکار بودم. برا نیکردن. من به ا

 اومدم.
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. خدارو چه ی. نگاه کن، نه که عذاب بکشینگاهش کن یتون یم ادیز میشد لیفام گهی. حاال دایدوستش دار یلیخ -
 .ستمیمؤمن ن ادیدرست شد. گرچه من ز زیهمه چ دیشا یدید

حضور، عقلم رو از کار انداخته بود. چشم ازم گرفت و مشغول حرف زدن با پدر هانا شد.  نیاز حدم به ا شیب یتشنگ
 یشمردم. ب یفرستادم رو م یبه خودم م ییجدا نیا یکه برا ییعنتادلم ل یبود وتو یگرم صحبت با کس یهرکس

که خودم  یبود. استحقاق یبرام نور روشن ورتش،ص یکنترل، نگاهم دوباره به سمتش پرواز کرد. وجب به وجب اجزا
نموند و از جا  رهیآوار شد. نگاهش خ ونهیآش نیچشماش، ا یبار با تالق نیکه ا نیدونستم. غافل از ا یم قشیرو ال

ازجا بلند شدم.  ،یمهبوت یرو کرد. با گنگ ییبلند شد. به سمتم درخواست پا تند کرد و درخواست نشون دادن دستشو
و صداش متوقفم  میشد، شده بود یختم م ییاتاق ها که به دستشو یاومد. وارد راه رو یافتادم و به دنبالم م راهجلوتر 

 کرد:
 نگاه نکن! یرکیرزیز یجور نیبهم ا گهید -

حضورش، نفسام تند تر بود. انقدر  منیگردم. به  یبه سمتش برم اریاخت یکرد و ب یحال خرابم رو دگرگون م صداش
بود که من  ینیبود و حاال برآورده شده. صداش مورف یبرام حاجت اهشیمثل شب س یتند که انگار، زل زدن به چشما

 دادم: یاجبار جواب یاز رو ییحالم بشه، باپررو وجهکه بخوام مت نیداد. بدون ا یم نیمعتاد در حال ترک رو تسک
 !رم؟ینگاه کردن ازت اجازه بگ یبرا دیبا -
به نگاه سردش  ت،یعصبان یچاشن د،یاش چسب نهیفرستم. دستاش که به سـ*ـ یکه به خودم م یلعنت نیهزارم ده

 اضافه شد.
که نرفته؟ من دوست ندارم،  ادتیشده مهندس شادفر.  تموم زیما همه چ نیشه؟ ب یمتوجه نم یکس یفکر کرد -

 ...رونیبرو ب میراحتم بذار، از زندگ
 یرو جد نیحرف هاش بود و من ا نینبودم. اون نامه آخر شیب یبحث، بازنده ا نیا یبود و حق داشت. تو ادمی

ردتماسش  ستیل یخاموش باشه و بعد از روشن شدنش تو شیکه گوش نیبودم. ا ینگرفته بودم. مجبور به لجباز
 دهیکش بمیام طبق عادت به سمت ج هکرد خی یتونستم به خاطرش مواخذه اش کنم. دستا یبود که نم یباشم، حق

 از تمسخر جوابش رو دادم: یشد. با لحن
 ؟یزن یخودم رو به خودم م یحرفا -

 .دیاال انداخت و لب برچتفاوت شونه ب یکه جون ازم گرفت. ب ییحرفا همون
 .ستیفکر کن برام مهم ن یهرجور راحت -
خواستم بره و  یگره خورد. مانع رفتنش شدم. من فقط نم فشیظر یقصد برگشت، عقبگرد کرد و دستم به بازو به

 بدون فکر، تلخ گفتم:
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 !؟یکن یم یفدا کار یجور نیدونه براش ا یم ریام -
 یشک گرفتن دستش رفع نشده بود، که لباش از هم فاصله گرفت. بهت زده، اخم بود که به جونم افتاد.هنوز یا خوره

 . طلب کار ادامه داد:دیام چسب نهیتخت سـ*ـ یو باضربه ا دیکرد. دستش رو محکم پس کش
 به تو داره؟ هان باتوام؟ یچه ربط ریبهت گفته؟! ام ی! ک؟یگفت یچ -
جونش رو  یب یداد. دستا یوجودم رو قلقلک م ی. حسادتدیچیگوشم پ یقفل شده اش، صداش تو یدندونها نیب از

بغـ*ـل کردنش رو کنار زدم.  دِیشد لیکرد. تما یگرفتارش، تقال م ینجات دستا یحصار دستم کردم. باحرص برا
و سرکشش  یوحش یچشما رهیبه ستوه و خ یقرار یعطر شد. دلم از ب حهیرا کی چهیشد انقدر راحت بز یچه طور م

 شدم.
 .دمیکه فهم نهیمهم ا ست،یکه گفته مهم ن یکهر  -

 کرد، گفت: یباالتر نرفتن کنترل م یکه خشم صداش رو برا یلحنم دست خودم نبود. درحال یسرد
مدرکت هنوز  نیباا شتر،یاصال ب ایتونه دها رابـ ـطه داشته باشه  یم یکردم. هرکس تیتو، انگار جنا یگ یم یچ -
 گذشته گذشته ست مهندس؟! ینگرفت ادی

حالت  نیهم یصداش و موندش، تو دنیبه شن یکه راض یو تلخ عادت کرده بودم . جور نیریمجادله ش نیبه ا انگار
 بودم.

 !یبامن بود یچ یکنم که برا یادآوریخواستم بهت  یسازه! فقط م یرو م ندهیگذشته است که آ -
 زد. یحالتم، پوزخند یب یده به چشمانشدم و دستش ازم جدا شد. زل ز فشیبار حر نیا

! ؟یکن یقضاوت م یجور نیکه راجع به من ا یشد حیاون وقت انقدر وق د،یرابـ ـطه من و تو به شش ماهم نکش -
 نداره! یبدم؛ چون به تو ربط حیبرات توض نمیب ینم یازیام ن گهیدادم، د حیبار برات توض کیمن 
 نثارش کردم: یجواب ناخواسته ا ت،یشد. بدون در نظر گرفتن موقع یم یعشق هم بدون لجباز مگه

 رو اثبات کرد. یرفتار تندت همه چ -
 نیفوران کرد و دست مشت شده با حرصش، از نگاهم دور نموند. سکوت کردم، درمقابل ا تشیعصبان یها شعله

 :برگشت و زمزمه وار لب زدم ییرایشد. به پذ یم شتریکه هر لحظه ب یتیعصبان
 بودمت! دهیوقت ند چیکاش ه یا -

دلم قفل و  یزدم. من برا هیکنار اتاقم تک واریهم فشرده شد و نفس سوزناکم راه خروج گرفت. به د یرو چشمام
رو باز کردم. چشمام رو بستم. من  راهنمیاول پ یقفس ساخته بودم. وارد اتاقم شدم و در رو پشتم بستم. دکمه ها

 ی. مدید یمرده قلبم رو نم یانزوا ی. کسدیشن ینمام رو  نهیآه درون سـ*ـ یبودم. کسخودم قاتل و مقتول خودم 
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کردم.  یکار م یچ دیهمه فاصله با نیکه دوستش دارم دوست داره؛ اما با ا یدونستم اون هم من رو همون قدر
 که رعب و وحشت رابـ ـطه امون بود. ییفاصله ها

 یوارد جمع شدم. دوباره کنار مهراد جا گرفتم. صدا قهیاومدم . به ناچار، بعد از چند دق رونیگذشت و از اتاق ب یکم
 شد: دهیشن یگوشم با پچ پچ مبهم ریمهراد ز

 که ترش کرد؟ یگفت یحرف زدن، چ یبود برا یفرصت خوب -
 ی. بعد از کمدیچرخ یش نمنگاهم سمت گهید دن؟یهامون انقدر تابلو بود که همه فهم افهیق یعنیاز نهادم بلند شد.  آه

 گفتم: یزیر یتعلل، باصدا
 ن؟یکار کرد ی. شما چمیبحث کرد -

 یشدم. با دوتا انگشت اشاره ام به جون کاسه  لیپام قرار گرفت، به سمتش متما یتکون عصب یکه رو دستش
 نقش بست. م،یشونیپ یرو یچشمم افتادم و اخم

 نیکه از ب یداد. طور یاش جوالن نم دهیکش یچشم ها نیماب یزد. چرا ذوق یم یضیرمق بود. لبخند مر یب یکم
 صدا ها بشنوم، گفت:

 !مهیعروس دیع -
 نیا یادآوریرو که درسته تموم کنم؛ اما با  یکه تونسته بودم کار نیبه لبام برگشت. خوشحال بودم از ا یپهن لبخند

 شد، دلخور لب زدم: یکه تا آخرماه ساختمون تموم م
 ...میرو باهم انجام بد تیعروس یخواد کارا یگرفتارم. دلم م یلیخ میبد لیساختمون رو تحو دیآخر ماه با -

 گفت: یدیبع یبهش وارد کرد. ادامه حرفم قطع شد و با چاشن یدستم رفت و فشار یرو دستش
 داد... تیکه بابا اومد رضا یدختر نیا ،یتوام. راست ونیرو هم مد خیتار نیمن هم -

 ینی. سِروتوننمیبب یلباس داماد یتونستم مهراد رو تو یشد. م یبود. برادر تخسم داماد م نیتشکر کردنش هم مدل
که  با،ید دنییخوند. نگاهم سمت لب جو یَترق تَرقش، آواز م یکردم و صدا یم یزد. با دستم باز یبه بدنم چنگ م

 مهراد، جواب دادم: یدرپ ی. باضربه پدیچرخ یفرو رفته بود، م یخلسه ا یهانا تو رهیخ
 که ... میکرد یو هانده ام خواهرشه بحث م یاتفاق که تو برادرم نیآره هانا بود، اون روز درمورد هم -
 من رو از ادامه حرفم منع کرد. شیبار مهراد با گفتن جمله خبر نیا

 تعارف کنم. ینیریرم با اصرار مادر، ش ی. مدمیفهم -
پر تارم به  یمهمون پام کرد. از پشت ابروها یرو برداشت. با پا ضربه ا زیم یرو یبلور ینیریکنارم بلند و ظرف ش از

 یبامزه بود که لحظه ا یکار زنونه شده، به اندازه ا نیکه مجبور به انجام ا یکلیبا ه دنشیکردم و د یباال نگاه م
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نارم نشست. بعد از موج خنده جمع، کنارش گذاشت. ک یزعسلیم یروزدم و طرف رو  ی. با دست اشاره ادمیکوتاه خند
 منتظر سکوت و ادامه حرف پدر هانا شدم.

 افتاد. یاتفاق م نیحاالها ا اگه پسرتون برسام نبود فکر نکنم حاال -
که فنجون  ینشسته بود برگشتم. بابا در جوابش، درحال واریبه د یمبل منته یخان که سمت راستم، رو دیسمت حم به
 بهت قرار داد: یذاشت، لبخند زنان من رو با حرفش تو یم یدست شیپ یرو تو یچا
 باعث وساطت شد. یکیباالخره،  -

دورو  نقدریتونست ا ینبود که آب رو به لبم رسوند. مگه اصرار به نشدن نداشت! چه طور م یهمون یخیمرد  نیا مگه
 ادامه داد: یرو جمع و باشوخ طبع شیخان کت قهوه ا دیباشه. حم

 خانوم؟ هیکردم. نظرت چ دایبرسام عالقه پ دنیکردم؛ اما باد یکه پسر داشته باشم فکر نم نیبه ا شهیهم -
 کرد رو به من، ادامه داد: یکه خنده اش رو جمع م یدرحال دخانیدعوت شد و حم یبه خنده بلند جمع

 خودت برسام جان! یانشاهلل عروس -
که به انتظار  یزد. برزخ یکه به تنم زخم م یت. طعم گسنداش یاز آه دلم خبر یزدم. کس یجوابش لبخند محجوب در

باحواس  الخانومیگفت. ش یزیچ یرگوشیخانوم ز الیهانا، به سمت ش یمبل کنار یهراسانشم. مامان رو ل،یسوراسراف
 صداش رو بلندتر کرد: ،یپرت
 .میرس ی! به هانا هم ممیفعال هانده رو سرو سامون بد -

کرد؟!  یم ینگاه من، تالش یبرگشتن عشق تو یبرا یذهنم نقش بست. کس یکه تو یکس نیاول د،یو ناام حرامان
به گل درشت  رهینگاهم ، ازم رو گرفت. خ ینیشده بود. با سنگ رهینداشتم؛ بلکه غم به من چ یحس سرخوش گهید

 کنار زد: وخان با اعالم ساعت، افکار مغمومم ر دیشدم و حم یرنگ قال یسورمه ا
 .میکم کم رفع زحمت کن گهیدرست شد، ماهم د زیمه چخداروشکر که ه -

 قرار گرفت، با تعارف گفت: دخانیمتقابل از جا بلند شد ودستش پشت حم بابا
 .نیداشت فیکجا حاال تشر -

کردن. هانده دوباره  یبار با هانده خداحافظ نیچندم یاز جا بلند شدن. برا دخان،یو مادرش، با اشاره محسوس حم هانا
اومد. سفت و وقار هم رو  یباند صورتش فرود م یپهنا یبغـ*ـل مادرش انداخت و بارون اشک، رو یتوخودش رو 

لب هام نقش بست و از جا بلند شدم. نظاره  یرو ی. لبخند کم جوندنیبغـ*ـل کرده، انگار که هزار سال هم رو ند
 :دخانیصحنه بودم و حواسم به جواب حم نیگر ا

 نیمن امروز ماش ن؟یزن یزحمت آژانس زنگ م ی. بمیزحمت داد یجام کل نیوقتم هست، تاهم رینه بابک خان د -
 واسه... رگاهیرو دادم تعم
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 :دیوسط حرفش پر یسرخم کرده با اخم تصنع بابا
. برسام جان؟ برسام، نیافتضاحه، شمام که دست ما امانت شیپسره رانندگ نیآژانس چرا؟ دامادتون هست. آخ نه ا -

 و خانواده رو تا خونه برسون. یریام یواست کجاست؟! زحمت بکش آقاپسرم ح
جانش رو  ستم،ی. مطمئن ندمیبه اطراف چرخ یبابا ثابت موند. کم یجان؟! سرم باال رفت و با بهت نگاهم رو برسام

ار سال کردن انگ یرفتار م یاتفاقم. چرا جور نیبه اسم من نداشت و حاال، هنوز هم مهبوت ا یبا من بود؟! پسر
هاش بود؛ اما امروز  ییاز زورگو یدیمدل جد دی. شاردک یآف ناخواسته م کیهاست با همن. چرا قلبم رو وادار به ت

دستش جا داد. نگاهم  یخان، بازوم رو تو دیتکون دادم و هم زمان حم یبار دوست داشتم. سر نیاول یزور رو برا نیا
 مات نگاهش شد.

 تعارف ندارم که. م،یر یبا آژانس م نینه پسرم بش -
پالتو  ،یکرد. دم چوب لباس یم یکوبیدلم پا ونیم یشد. آشوب رشیمجبور به پذ دخانیبابا، حم یدرپ یپ یاصرارها با

به انتظارشون  نیماش یتو اط،یدر ح یآورده و جلو رونیب نگیرو از پارک نیرفتم. ماش رونیرو برداشتم. از در ب چییو سو
گرم کردن، هم رو در آغـ*ـوش گرفته بودن.  یدستام برا یبخارزد و دستم سمت  یم نهایهوا، تاز ینشستم. سرما
که  یبودم. همون عطر ایمیعطر ک نیجلو و هانا همراه مادرش، پشت نشستن. چه قدر دلتنگ ا دخانیباالخره، حم

م. یرفت یکه با هم خونه م یی! مثل تمام اون روزهامیکاش تنها بود یشدم. ا یم گهید یبه آدم لیکرد و تبد یجادو م
 یکردم و نم یم ی. با دقت رانندگمیگاز رفت و حرکت کرد یشد. پام رو یبه خاطره م لیتبد زیچه زود همه چ

 یخان، تو دیحم یعبور کردم. صدا ریو از سرعت گ ضی. دنده رو تعورهیرو بگ میمچ نگاه دزدک یخواستم بازم کس
 حاکم شد: نیسکوت ماش یفضا

 شه. یمام مهندس م یهانا نیخدا بخواد ا گهیتا چند وقت د ،یدس عمرانمهن دمیشن -
زمزمه کردم. حال دگرگون شده قلبم با فشار  یا« موفق باشه»به نم بارون جلوم  رهیسه رفت، خ یکه رو دنده

 قرار گرفت: دخانیبا داستان حم یمساو نه،یآ یخارج از عقلم تو یشد. نگاه دزدک یفرمون، توسط دستم رفع نم
 دمیاعتماد داشتم ونپرس شییبه دا گهیرفت. من د یم یکارآموز شییبه سفارش دا ییآقا هی شیاواخر پ نیراستش ا -
 ینم شیی. البته هنوز داادیب رونیاومد، مجبورش کردم از اون ساختمون ب شیهانده که پ هیقض نیاما ا ه؛یچ ه،یک

شه به  ینم ارم،یگفته باشه وخالصه، سرت رو درد ن یزیم فکر نکنم چوقت ناراحت نشه. اون مهندس هیدونه، نگفتم 
 اعتماد کرد. یهرکس

حرفاش، خودم رو  دنیکار کرده بودم؟ من بدون شن یهم رفت و من ندونسته چ یرو یمونیاز پش یلحظه ا چشمام
 .دنشیشن یخورد، دل شدم برا چیگوشم پ یکه تو نشیدلنش یازش دور کردم. صدا

 شن! ینکن، خسته م تیشادفر رو اذ یبابا جان آقا -
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ها با  لومتریکنارم، با اون ک دخانیها، دوستش داتشم. حم یبه خاطر حرفامه؛ اما با تمام لجباز دشیدونستم تاک یم
 متیکرد. جواب هانارو با مال یتر و گرم تر رفتار م میبودم، فرق داشت . مال دهیخونه اشون د یکه تو یدخانیحم
 ام داد:تم
 مردونه. میزن یحرف م مینگفتم که بابا جان، دار یزیچ -
 کرد. جواب دادم: یم ییصورتش خودنما یبرق تو رهینور چراغ ت دخان،یرو به حم ینگاه مین با
 .نیگفت یم نیبرم. داشت یم ضیبله، دارم ف -

خوش  یابروها نیکه ب یظیصورت خوش نگارش افتاد. اخم غل یرو ن،یماش نهیآ یقرارم، با دوران از تو یب نگاه
چشم غره دلبرانه اش ضعف رفت و با لبخند کمرنگم،  یانداخت. دلم برا یفرمش جا گرفته بود، قلبم رو از تپش م

« سرد شده اش یلیهوا خ»بار در جواب نیقرارم، جاگرفت. ا یحال ب ونیدوباره م دخانیحم یازم رو گرفت. صدا
 ادم:د یجواب

 آخراشه. گهید -
بخارگرفته جلوم رو پاک کردم  شهی. بادست، شدمیجلو کش شه،یفاصله گرفتم و خودم رو به سمت ش یاز صندل یکم

 :دمیرو شن دخانیو درحال برگشتن به جام، جواب حم
رو که روشن کردم برم  نیرفتم وماش یم رونی. امروز صبح داشتم از خونه بگهیسرده د یجور نیآخراش ا نیهم -

گـه به من؟  یم یچ یدون یم نا،یشده و ا یجور نیگم آقا ا یم رگاه،یخورد. بردم تعم ییترمز گرفتم و صدا ،ییتاجا
گم آخه من اگه خودم  یچه شه. بهش م یدینفهم یگـه چمه، چه جور یزنه بهت م یبا آدم حرف م نیگـه ماش یم

 تو که! شیآوردم پ یبلد بودم نم
 شدم. دنیانداز شد، من هم وادار به خند نیطن نیماش یخنده اش که تو یصدا

 .ارمیسر در نم نیاز ماش ادیز نیدرسته. منم راستش رو بخوا -
پرحرف شده بود. سرعتم رو کم کردم و سرکوچه با راهنما زدن، واردشدم.  یو از سرخوش دیخند یاز ذوق، م چشماش

 زد: یداشبورد حرف یبادست گذاشتن رو دخانیحم
 !یجا نگه دار پسرم، مرس نیهم -

سن، حلقه دست  نیا یکه تو نیشد. ا دهیاومد، کش یکه به دست مردونه اش م شییطال نگیسمت حلقه ر نگاهم
 کرد، برام قابل احترام بود. بدون تعارف، جواب دادم: یم
 .گهیزنم د یدور م هیشکونم،  یرسونمتون. هوا سرده و شاخ غول که نم یتا دم در م -
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کرد و هم زمان دم در خونه ترمز کردم. مادر هانا که تا اون لحظه ساکت بود، با تشکراش موقع  ییبلندباال تشکر
خودم حس کردم، بدون نگاه کردن به  ینگاه قفل شده اشون رو رو ی. وقتستادنیشدن، دم در منتطر هانا ا ادهیپ

 تشکرش شدم. یرایپذ ش،یوحش یچشما
 ! شبخوش.نیلطف کردممنون مهندس شادفر  -

به برف پاک کن روبه روم، مات  رهیهم فشرده و خ یجونم رو یب یباز نشد. لبا یچفت شده ام، به خداحافظ دهن
رفت و  یوسط، حواسم به رفتنشون بود. م نهیبه خودش گرفت. از آ یفیموندم. با بسته شدن در، شونه هام تکون خف

 یتکون داد و بوق کوتاه یدوباره برام دست دخانیکه با برگشتنش انداخت. حم ی. نگاه کوتاهدیکش یم غمایدلم رو به 
آوردم. به  رونیرو از حالت لرزش ب نی. ماشتیوضع نیتحمل از ا یقرار و ب ی. بدمیپشت گوشم کش یزدم. دست

 .مدیخر یادامه راه م یفگارم، وقت برا یچشم ها دنیگرفتم. با مال شیسرعت دور زدم و راه برگشت رو پ
برم. بدون روشن  یبه سمت اتاقم پناه م ن،یکه خونه رو بغـ*ـل گرفته. پاورچ یکنم و خاموش یهال رو باز م در

به شدت  یطوالن یماجرا نیخواب، بعد از ا کی یتخت انداختم. دلم برا یو رو رونیکردن برق، پالتوم رو از تن ب
تخت انداختم و لباس  یرو هم رو راهنیباز کردم. پ رو میقهوه ا راهنیپ یرو کنار زدم و دکمه ها یتنگ بود. روتخت

خواب  کی یرایپذ ،یقیخواست با نفس عم ی. دلم مدمیتخت دراز کش یگوشه تخت رو برداشتم. دمر رو یراحت
 باشم. یطوالن
رو از  یگشتم. گوش یخسته ام پَر داده بود، م یکه صداش، خواب رو از چشم ها یلیدراز کرده، به دنبال موبا دست
رو برگردوند. سر  میاریهش ،یصفحه گوش یشماره ناشناس رو دنیباز، د مهیکنارم برداشته و با چشم ن یپاتخت

گوشم  یتو ییمنتظر جواب شدم. صدا« بله»گفتن  بااتصال رو برقرار کردم.  نهیبرگردوندم و باصاف کردن صدام، گز
 :دیچیپ
 ؟یبه جا آورد ،یریام دیهستم. حم یریسالم. مهندس شادفر؟! ام -

 و هم زمان جواب دادم: دمیبه صورتم کش یکه برام آشنا نبود. دست یمرد یصدا
 ! شرمنده نشناختمتون.نییشما دخانیبله خودم هستم. آ ... حم -
 شدن تخت بلند شد. نییباال پا ینشستم که صدا زیخ میجام ن یتو یبه طور ،یمعرف نیشوک ا از
 شبیدارم. د یزحمت هیپسرم؟ تو ببخش بد موقع مزاحم شدم! شماره ات رو از هانده گرفتم. راستش برات  یخوب -
 شیزنه و از کارآموز یبچه داره بادوستش حرف م نیا دمیهانا حرف زدم؟ امروز د یهست درمورد کارآموز ادتی

 یخواستم بدونم برا ی. میهست یارباوق وپسر باجنم  یلیچند مدت که شناختمت خ نیکنه. من تو ا یم یناراحت
 ؟یاشکال داره؟ ساختمون که نرفت ادیامروز ب نیشما؟ از هم شیپ ادیشه ب ینه؟! م ای یکن یکار یتون یما م یهانا
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کرد، افتاد. با عجله و پشت  یم ییرو خودنما میکه هشت و ن یپاتخت یساعت، رو یبود. نگاهم سمت عقربه ها ادمی
قلبم به  یها چهیشد. در یم یبرام محال تلق بایازم کرده، تقر یخواسته ا نیکه همچ نی. ادیپرس یهم سوال م

و خداخواسته، تند جواب  دیچسب یتر به گوش کمزده، دستام مح جانیداد. ه یسرعت نور، خون رو از خودش عبور م
 دادم:

 .ستین ی! نه نرفتم. موردادیب -
 ؟یکن یآدرس رو لطف م -
رو  ی. روتختدمیپوش یگرفتم و لباس م یدوش م دیرو گفتم و تماس رو قطع کردم. با آدرس ،یتصنوع یآرامش با

 ینگاه از چشم ها نه،یآ یکرد. جلو یکه رگ به رگ وجودم رو زنده م یاریکنار زده و کامل از جا بلند شدم. هوش
داخل  یاومدم. بدون معطل رونیام گرفتم. با برداشتن حوله از کمد لباس ها، از اتاق ب ختهیبهم ر یپف کرده و موها

 حموم شدم.
که نگاه  یکه چشمم به شالگردن گوشه کمد خورد. شالگردن دمیپوش یروم میسورمه ا یو آماده، پالتو دهیپوش لباس

. حاال دمیکش میبه شلوار کتان مشک یانداخت. شالگردن رو برداشتم. دست یبا روحم، راه م یخوفناک یو عطرش، باز
کردم پنج شنبه ها  یاز آشپزخونه صدام کرد. فکر نم هرادرفتم که م یاز در م رونیمدم و به سمت باو رونیاز اتاق ب

 که حاصل دهن پر شده اش بود، گفت: یبم یباصدا دنم،یباشه. با د لیتعط
 .زهیبر ییهانده برات چا نیبش -
لقمه نون و  ستاده،ی. با بسته شدن در اتاقشون، متوجه هانده شدم. سرپا ارهید دیزدم وخودش فهم یدست اشاره ا با
 داد: یدهن گذاشتم. باچرخش دستش، خبر یتو یریپن
 رابطشون واسه چند ماهه! دهیفهم ده،یمامان امروز ازش پرس رون؟یو حامد رفتن ب باید یدونست یم یراست -

تفاوت باشم؛ اما  یخواستم ب یکه م نینداشتم. با ا باید یبرا ییجا گهیمختلف رو گذرونده بودم که د یماجراها انقدر
 .دیلبش چرخ یجا مونده رو ریپن کهیت یهوا خشک و نگاهم رو یباز هم خواهرم بود. دستم تو

 گفتم. یک نیپسره مشکوکه بب نیتعجبم نداره. ا یجا -
دستم  یوشه کمد جا خوش کرده، توکه مدت ها بود بدون استفاده گ یدادم و شالگردن یتکون م دییاز تا یسر

از انداختنش اجتناب کردم. دوباره روز از نو  نیبه ماش دنیشناختش. تا رس ی. حتما مدیفهم یهانده م دیفشردم. نبا
 حال پوست انداختن بودم. رد دنش،ید یکه برا ی. با شوقیدیشروع شده بود؛ اما با حال جد

خودش حفظ کرده  یعطرش رو تو یهنوز هم بو نیماش یگرفتم. فضا شیراه ساختمون رو پ نگ،یخروج از پارک با
 .دیخروش یم دنش،یدوباره د یته دلم رو برا یدادم و حس یهام قرض م هیبود. با لـ*ـذت عطرش رو به ر
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و قرمزش که زبردستانه  یمشک ینما یساختمون، پارک کردم ونگاهم رو یمشک یدر بزرگ آهن یرو به رو درست
آجرا  نیبود. من با دونه دونه ا ادمیساختمون کنده شد رو  نیا یکه پ شیسال پ کی. هنوز دی، چرخشده بود یحکاک
 یو به سمت ساختمون پا تند کردم . پله ها ادهیپ نیشد. از ماش یثمره تنگ م نیا یکردم وقطعا دلم برا یزندگ
اتمام ساختمون بود. از دفتر عبور و وارد واحد دوم شدم. کارگرها با شت به تن  یبرا یشده اش نشونه خوب لیتکم

 یم دیدم ع یها یخونه تکون ادیرنگ، من رو  یدادن. بو یم هیرو بهش هد دیو رنگ سف دنیکش یم واریسرد د
زد.  یرف کوتاهاومد و تعا یبه دست، سمتم م ییاز کارگرا، چا یکیبزرگ شده بودم.  یلیخ شانداخت. همون ها برا

که  یزبده جا خوش کرده دل سقف، دادم. پنجره دلباز یها یبا اشاره دست، کردم و حواسم رو به سمت گچ بر
 شدم. یاهتکون دادم و به سمت دفتر ر تیاز رضا یکرد. سر یسرد، اعالم م یحضورش رو با ورود هوا

کنم.  ی. حس مدمیبه پالتوم کش یکار، دست زیم یکنار هم جلو رایو سم رضایعل دنیکنم وبا د یباز م یرو به آروم در
که از  یشد. حس طراوت یکه دوز به دوز، وارد خونم م یجانیکرد. ه یم قیهام رو تشو هیرو که ر یعطر زندگ نیا
 یشاک دنم،یبا د رضاینبود. عل یعاد یگُر گرفتگ نیدم و ا یاز گردن فاصله م یرو کم ورمی. پقه پلرمیگ ینگاه م نیا

 :دیسر باال کش
 بودم؟! دهیشالگردنت رو من د نی! اِه، اِه. ایچه عجب، باالخره، اومد -

رو ازم گرفت. حس  ،یگردنم انداخته بودم. با لبخند تلخ تیماش یشالگردنم شد. آره تو رهیکه خ یا لهیت یچشما
نشسته  یشگیمبل هم یشد. رو یلباش م یرایکه پذ یاومد رو دوست نداتشم. پوزخند یکه به سراغم م یپژمردگ

رفتم، با اشاره  یطور که جلوتر م نیگذاشت. هم رشد به آدم دلخو یم یبه احترامم از جا بلند نشد. چه احترام یو حت
 رو به من گفت: رایکه از نگاهم دور نموند، سم را،ینامحسوسش به سم

 مهندس شادفر، هانا دوباره برگشته! -
نشستم.  زیکردم و پشت م یتکون دادم. پالتو رو حصار صندل یسر دم،یکش یم رونیب طور که پالتوم رو از تن همون

لب، با  رینداشتم. سرخورده و گناهکهار، لپ تاپ رو باز کردم. ز یدلتنگ نیکردن ا یجز سکوت و مخف یانگار راه
 گفتم: ،یلحن متمرکز

 سر به کارگرا بزن. هیکن به کارش، خودتم  ییرو راهنما یری! خانوم امرضایعل -
 رضایعل یلپ تاپ گره وار مشت شد و صدا بردِیک یجرأت نگاه به برزخ چشم هاش رو نداشتم. دستام رو یحت

 بهم القا کرد. یاسترس
 !ادایژستا بهت نم نیگم برسام، ا یم ؟یمگه تو سر نزد -

همه  نی. ادیفهم یشک م یزنم و ب یبهم متصل شده بود. خودم بهش گفته بودم به کارگرا سر م یبرق هزارولت انگار
روبه روم مشغول باشم.  یکردم با کاغذها یو سع اوردمیخودم ن یکرد. به رو یمستعدم م یدلتنگ یبرا ،یحواس یب
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بسته  یرفتن. صدا رونیباهم به ب یچ یبرا ونستمد یرو صدا زد. م رایجواب موند، سم یحرفش که از جانب من ب
. ستادهیا زیم کی. حاال نزددیدو یخوش عطرش، به سمتم م حهیال آوردن کرد. موج راشدن در، سرم رو وادار به با

دلم، با صداش طلوع  دیبه بودنش بودم. خورش یکه فقط راض ینیریداد. عذاب ش یبه جونم م یصداش روح تازه ا
 کرد. یم
 رو بمونه! دیچون بافت درشتش با ن؛یخواستم بگم شالگردن رو اشتباه انداخت یمهندس شادفر؟! اگه فکر...، م -
کرد. حال چشماش  ینگاهم م یبود. با همون تخس دیکه از من بع یچشماش شدم. رفتار بچگانه ا رهیخ ،یتند به

تونستم  ی. حاال مدیرس یمن م یکه به ساحل چشما یزد. درست همون موج یتوش موج م یمونیخوب نبود و پش
خواست موهاش، مثل  ی. دلم مداشتماومد؛ اما دوست ن یده بود. بهش م. امروز موهاش رو بافت کرنمشیدرست بب

برام قابل درک  رییهمه تغ نیکردش. ا یزد و با ناز، وادار به حبس بودن م یم رونیاز مقنعه اش ب یبا لجباز شهیهم
موند. از  یرژ نم یگرفت؛ اما ب یجا م شیو استخون کیکوچ یگونه ها یرو شهیکه هم یصورت مینبود. رژگونه مال

به  شتریرو ب شیکرم رنگ و اندام ی. پالتودهییباغچه اش رو یتو یرو داشتم که گل تازه ا یشوق باغبان دنش،ید
. ناباور و هولناک، دستم یراحت نیرفت. به هم رونیکه گفته نشد و از در ب یبود. حرف یخودش چسبوند و منتطر حرف

پرت کنم. منشاء عصبانتم،  زیم یوشد شالگردن رو از گردنم جدا و ر باعث دار،ید نیا ییشد. گرما دهیبه شالگردن کش
بدون در زدن،  رضایکرد. باوارد شدن عل یم فمیکه ضع یانی. عصدییجو یبود که مغزم رو خوره وار، م یافکار پوچ

 بشکنش بعداز خودش اومد: یازش رو گرفتم. صدا ،یگرفت. باچشم دووندن کوتاه یحوصلگ ینگاهم رنگ ب
 !یهمون برسام. چه شالگردن قشنگ یهان، حاال شد -
 رضای. به علدیکش یم دکیکه لحظات بودن و نبودنش رو به  یلیشد. وسا ریبلند کردن ناله مبل فلک زده، جاگ با

ها با  لومتریک ش،یکه زندگ یبود. کس ستادهیدغدغه رو به روم ا یبزرگ بود و ب یصراف سیکردم. پسر رئ ینگاه م
 آه خارج شد. باضرب گرفتم و بازدمم  زیم یرو یصله داشت. چند بارفا میزندگ

 ؟یبشنو یخواست یرو م نیهمون شالگردن هاناست! هم نیا -
بود، به گوشم  نیزم یرو یشده  ختهیپودر چوبِ ر دنید یبرا ز،یم ریبمش، که حاصل خم شدن سرش ز یصدا

 خورد:
 . حاال که برگشته دوباره از خودت دورش نکن!قایدق -
 شدم: حیحرف حق داشت. کالفه، لپ تاپ رو بستم و صر نیهم از ا رضایعل یحت
 نداره! یا ندهیاون بامن آ -

گفت و  «یآخ»خورد.  چیاتاق پ یخال یفضا یتو ز،یاصابت سرش با م یبلند شد، صدا دنمیبهتر د یکه برا گردنش
 .دیسمتم چرخ شیبانبا گرفتن سرش، چهره عص
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 . افتاد؟!یکن یاون وقت همه کار براش م ؛یدوستش داشته باش هیباشه، کاف یحرفا متنفرم! تو دستتم خال نیاز ا -
 م شدم و گفتم:خ زیگرفتم. به سمت م یاز صندل هینشکستن غرورم، تک یدونستم و برا یزد رو م یکه م ییحرفا

 !یشد لسوفیف -
 داد و با پاک کردن اشک گوشه چشمش، جواب داد: لمیتحو ییبلند باال ازهیخم
 بزدل! ینه مثل تو، ترسو یعاشق شدم، اونم عاشق واقع -
 دمیکش ایکه چ دیگفت ترسو؟! مگه ند ی. به من مدیفهم یرو خوب م نیو ا شیحالت چهره ام تعو ش،ییرک گو از
 موهام گره خورد. یال یبه دست آوردنش؟ دستم عصب یبرا
 ؟یکرد یکار م یچ یمن بود یمن همه کار کردم؛ اما نشد که بشه. تو جا -

« خدا یا»فائده است.  یگم و بحث بامن ب یمن دارم اشتباه م ،یعنی نیکردن ناخنش شد. ا زیکرد و مشغول تم ینچ
 نموندم. بینص یو از جوابش ب دیلب زمزمه کردم، به گوشش رس ریکه ز یا

تو باشم!  ی! خدانکنه من جاانهیدونه تورو به عشقت برسونه  یاالن سرش شلوغه، نم اون ؟یکار دار یباخدا چ -
 .یکن یم وونهیهمه رو با کارات د یدار یسمیآدم ساد هی نیندارم؛ اما تو، ع میمشکل چیه یسالم نیمن به ا

و تعجب به چهره  زیچشماش کرد. چشمام ر یرایمغموم رو پذ یچشما ،یبود. باژست خاص زیم یدوتا دستم رو حاال
 اشاره زد: ن،یبا خودمم روشن نبود. با تکون دادن سرش به طرف فمیشد. من تکل دهیام کش

 که بهت لطف کنم و راستش رو بگم. گه،یخوره د یروزا م نیبه درد هم یهوم؟ دوست -
دونستم  یمسکوت بودم. من خودم هم ن یجرعه ا ازمندیهم رفت. ن یول دادم و چشمام رو یصندل یرو رو خودم

 یرو داشتم که به بوم نقاش یشده بود و حکم نقاش نیبا تنم عج یخوام. کسالت یم یقل و احساسم، چ یاز دوراه
 نیا فیتکل دیمن بودم که با نیا دی. شاودشده ب رمیگ بانینداشت. انگار طناب خانواده گر یمیو قدرت تعم رهیخ

 سرد بود. بینبودنش، عج یکرد. هوا یدوست داشتن رو مشخص م
 زدهمیس فصل

حامد به خونه،  ی. رفت و آمدهاهیتکرار یکه مجازاتش، زندگ ییکردم. هزارتو ریگ ییهزارتو یکنم تو یفکر م یگاه
تونستم هم جنس  یکرد. م ی*ک مـیاز وصف بابا، حس ششمم رو تحـر شیشد. اعتماد ب یم دهیگاه د یگاه و ب

 بود. لیتکم ششیاز گنجا شیب حامد،فکر کردن به  یهنم برابدم. اما ذ صیتشخ یخودم رو از هر فاصله ا
از اتاق  م،یتوس وریپل قهیبرداشته و بندش حصار دستم شد. با درست کردن  وتریکامپ زیم یبند چرمم رو از رو ساعت

قهوه  راهنیو پ یشلوار پارچه ا نیدونستم ا یبود. م رهیخ یو به نقطه فرض دهیهال، لباس پوش یاومدم. بابا تو رونیب
ساعت شش  وار،ید خکوبیم دیآهنگ ساعت سف ی. صدادنبو دیرس یکه به خودش م یمرد پیزده، ت رونیب یا
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 یبهت زده و سر یزدم. نگاهم کم یم رونیاز خونه ب ریحوصله بودم و د یب یکرد. امروز کم یعصر رو اعالم م
 نعره زدن بابا، شونه هام رو باال پروند. یدر هال، صدا یسرد فلز رهیبود. با لمس دستگ دنشیند هم،یتکون دادم. ترج

 !باید با،ید -
چسبوند. به  میشونیابروهام رو به سقف پ تش،یجام، به سمتش برگشتم. صورت سرخ شده از عصبان یشده تو خشک

شت و دا یاومده، عکس العمل خونسرد شیحالش، دور از حدسم بود. اصوال به اتفاقات پ نیخوردم ا یجرأت قسم م
کرد. قامت  یبود، من رو مات م ذازهآتشفشان در حال پرتاب گ نیباره ا کیکه به  نی. اختیر یخودش م یتو

 شد: دهیازش شن یفیضع یکرد. صدا ییدر اتاقش خودنما یاز ال با،یوحشت زده د
 شده؟! یچ -
 یرو یلیتاختن س یصدا با،یشدن بابا به د کیشونه اش انداخته بود. با نزد یبه غرورش رو رو ختهیآم سوانیگ

بود،  بایاتاقش د نیاتاق ها که اول یبه جلو گذاشتم. تا راه رو ی. هل شده قدمدیچیکل خونه پ یتو دش،یصورت سف
صورتش  یتک تک اجزا ی. ترس تودمید یرو م هصحن نیبود که ا یبار نیاول نیقدم فاصله داشتم؛ اما ا ازدهی

اومد.  رونیگلگونش رو به دست داشت. مامان هل کرده از آشپزخونه ب صورت فش،یظر یو با انگشت ها داستیهو
 لب زد: با،یصورت د یدیدرشت و مروار یاشک ها دنیبا د

 شده؟! ی! چه؟یچه کار نیبابک ا -
خواستم مادرم دوباره مهردار  یگلدار بسته شده کمرش، جلوتر اومد. نه. نم شبندیحال خشک کردن دست هاش با پ در

 انگشت اشاره اش رو تکون داد. بایهم فشرده و رو به د یبابا رو یسکوت باشه. چشما
 از تو نه! با،یکه گفتم. از همه انتظار داشتم از تو نه د نی! هم؟یدی! فهمینیب یرو نم کهیاون مرت گهید -
کرد. بابا به خاطر حامد صداش  کیو به لبش نزدلرزونش ر یو شوکه، دستا ختیر یصورت اشک م یبه پهنا باید

تک  با،ید یکه رو یکرده باشه. تا حد یتونست بابا رو عصبان یحد م نیتا ا یزیسر انداخته بود؟! چه چ یرو تو
 بایآرومش کنه. د با،یمحافظت از د یکرد برا یسعبود،  دهیبابا چسب یدخترش دست بلند کنه! مامان که حاال به بازو

 و جواب داد: دیرو باال کش شیقلم ینیب
 کار کرده؟! یمگه حامد چ -

مجادله شرکت  نیا یخواست تو یکردم. دلم نم یقدم رو ط ازدهیدرشت و ناخودآگاه،  یبابا به اندازه سکه ا یچشما
 که بود، خواهرم بود. بابا سرش رو سمتش کج کرد و جواب داد: یکنم. اما هر چ

! اون مردک زن و بچه داره و اومده سراغ ؟یپرس یاز من م حی! وق؟یدونست یباور کنم تو نم یخوا ینگو که م -
 ابله. یتو
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شد. مات و  رایکه روحم رو پذ یخی. سطل دیرس یام و صداها اکو دار به گوشم م ستادهیا یکوه یرو به رو انگار
من و مهراد  هیاز سرخوردگ ،ینیریخود ش یاعمر بر کیکه  ییبایبه اتفاق در حال وقوع روبه روبه زل زدم. د ج،یگ

 یبه صورت خودش زد و لباش ب یلیبا دست س انبار حاال خودش سرافکنده شده بود. مام نیشد. ا یخوش حال م
 بابا بود. لب زدم: فیکه حر یکردم. تنها کس یمداخله م دیرحمانه حصار دندوناش شد. با

 !ن؟یدی! شما از کجا فهمن؟یبابا شما مطمئن -
 دشیبود و حاال نا ام دشیتنها ام بایبه کنترل خودش داره. د یدونستم سع یمشت کردن دست هاش کنار پاش، م با

 کرد: یخش دارش، غرش یکرده. صدا
دونست. منه احمق بهش اعتماد کردم و دختره  یرو م نیدختره ام ا نیاون کثافت زن و بچه هفت ساله داره، ا -

ز زنش اومد جلو خونمون و سند عقدش رو نشون داد، شناسنامه هاشون رو نشون داد. دسته گلم رو بهش سپردم. امرو
 !هلهمتا کهیاون مرت دمینفهم یدونم چه جور یطالقم نگرفتن، من نم

از توان بابا خارج بود. پشت  نیبودم . مطمئنم ا یبه فکر وخامت اوضاع م دیگشاد شدن. با یبه حد ممکن چشمام
 نهیامون از سـ*ـ یکه ب یتند و کش دار یشد. نفس ها جادیا ییپش خورد و صدادست راستش به کف دست چ

دونستم که  ی. خودم رو مقصر مودمگذشته ب هیقض نیدونستم که از کنار ا یشد. خودم رو مقصر م یاش خارج م
بار حس بدم رو براش  کینرفتم و  بایمدت اصال اتاق د نیا یلج کردن با پدرم، خواهرم رو کنار گذاشتم. تو یبرا
تازه شونه  یبه موها یشد. کالفه، دست یم یگریکردم االن اوضاع طور د یکار رو م نیاگه من ا دینکردم. شا فیتعر

 خونواده به عهده من بود. یتو شهیکه هم یکردم آرومش کنم، کار ی. سع دمیزدم کش
 و... نیدیباشه، حاال شمام به موقع فهم -

 حرفم با تشر بابا مواجه شد. ادامه
 کردم! تیکردم! از توام شکا تینشده؟! به خاطر اغفال دخترم ازش شکا یزیچ یگ یچه طور م -

ام  نهیپدرانه اش. قفسه سـ*ـ دِیتهد یکرد.گذاشتمش پا یم یکار رو کنه. حتما داشت شوخ نیطور تونست ا چه
 که دست خودم نبود: ییشدن، شدت گرفت .تن صدا نییباال و پا یبرا
اش  ندهیباآ یدون ی. شما منیکار رو کرده باش نیشه شما ا یباورم نم ی! واست؟یکه ن بای! بابا منظورتون د؟یاز ک -
 !؟یکار کرد یچ
 یم ادیسرم فر یتو یشکست. کس یاحترام م نیا یهام هم، هنوز برام شما بود؛ اما حتم داشتم روز ادیفر یبه ال ال

. دیلرز یم شتریزد و دستام ب ی. با هرجمله، قلبم کند تر مستمیمن سابق ن گهیشکنه و من، د یم درونم یزیزد. چ
 کرد: فی. بابا دست به کمر ادامه شاهکارش رو تعرکرد یو نگاه ماتش، با حالم رو خراب تر م بایهق هق د یصدا



 

 

129 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

رو ببرن ، خودش  باید انیکه مامورا ب نیکردم. اون کثافتم االن بازداشگاه ست، تا قبل ا تیآره من از دخترم شکا -
 رو آماده کنه.

حد نبود. هر کلمه اش که به سمتم  نیفکر و خودخواه، تا ا یکردن. انقدر ب یجدا م رم،یکه روح از کالبد متح انگار
دام و ص دید یرو نم ییقفل و افکارم بسته شده نگاهم جا میمغز لیکرد. تحل یسرم هموار م یرو رو یآوار د،یدو یم

 گرفت. یشتریناخواسته اوج ب
فکر کن اون  یبابا! بابا لطفا منطق ،یریگ یرو پس م تتیکنم برو زنگ بزن بگو شکا یبابا! خواهش م یگ یم یچ -

 !یاالن عصب ریبگ میو عاقالنه تصم کمیدخترته! آروم باش 
 دادم. با حرفش محکومم کرد. یو قورت مبزاقم ر ادیسوخت و ازد یساختار خونه به ناله افتاد. معده ام م ادم،یبا فر و
 یکار رو م نیا لیدل نیگذرم! اتفاقا به هم ینم نیرو بذار کنار، از ا یمثل مهراد ازش دفاع کن نمیکه ا نیفکر ا -

 !یدیحرف بزنه، فهم یهرکس ایآرومم. از امروز به بعد حق نداره باتلفن  میلیکنم. خ
سوزوند،  یکه حلقم رو م یقیکردم، باز هم من داروغه شهر ماجرا بودم. با نفس عم یبودم اگه دخالت هم نم مطمئن

مادرانه اش، گره موهاش شد. واقعا انگار عقل از  یرو بغـ*ـل گرفت و پنجه ها باینداره. مامان د یدونستم منطق یم
اون  یخواهرم تو دنی. ددلش خواست انجام بده یکه هرکار میمن و مهراد نمیکرد ا ی. فکر مدهیمرد پر نیسر ا

 کردم: دیحرفم تاک یو رو دمیوضع، برام اسف بار بود. بااسترس خند
 بابا، لطفا! ایکوتاه ب -

 ،یناواضح ریتصو دنیپا تند کرد. با د فونیمتشنج خونه حکمران شد، بابا سمت آ یفضا یزنگ خونه که تو یصدا
 رو برداشت. باگفتن جمله اش، همه اون رو شوکه کرد. یزد. گوش یلب خند محکم

 !میر یآماده شو باهاشون م سه،یپل -
و  یانصاف یهمه ب نیخواست باشه. از ا یم یچ یباز نیتاخت. سرانجام ا یم خته،یدرونم، افسار گس یانیعص

کرد.  یون در، التماس مج یبه چهارچوب ب ستادنیا یبرا بای. ددمیرس یبه نقطه جوش م شتریهر لحظه ب ش،یدیقیب
گفت  ینم یزیمرد متنفر شده. مامان چ نیا ازبار  نیصدم یبرا دمیاش، فهم رهیمامان و نگاه خ دهیرنگ پر دنیباد
رو رها و دستاش کنار تنش قرار گرفت.  بایترسوند. نه! مادرم. دوباره نه! مطمئنم از شوک الل شده. د یمن رو م نیو ا

 یگرفت. ا یمامان نم یخال یکه چشمم رو از چشم ها یمقطع ینکردم و نفس ها بایصورت د باریبه جو یتوجه
 یغرق شدن تو یلحظه برام، به تلخ نیو ا دیلرز یبود. چونه اش م دهیبه فتور رس هیبا حاال از گریمادرم! د یوا

شد. حاال عمق فاجعه  وارد خونه سی. بابا در رو هال رو باز و پلدهیقهوه دم نکش کیخوردن  یمرداب بود. به تلخح
 بابا گره خورد، به خاطر خواهرم. یبازو رکنم. حاال! بعد از مدت ها، دستم دو یکار دیکرد. با یبه مغزم نفوذ م

 کارو! نکن! نیکنم! نکن ا یبابا بهت التماس م -
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 یخی یمرد نیبه ا یادیپدر بودن خدا ز یکار رو کنه. برا نیبود تا بتونه ا یتعادل روح و روان م یب دیآدم حتما با هی
 من رو پس زد. نیلطف نشون داده بود. خشمگ

 تو کار من دخالت نکن! -
هست و نه  ی. نه مهرادیزدن ادیکه هر لحظه آماده فر ،یترسناک لمیف دنیکنم. درست مثل د یاطرافم نگاه م به

کرد  یکمک م بایکه به د یر. افسر خانوم چادلهیدر حال تشک ییجا عزا نیعروس بود. ا دی. چه وقت خریهانده ا
 یو به قامت ب دی. نگاهم چرخ و فلک وار چرخمیشد رشیبود که اس یچه نگون بخت نیمانتو و شالش رو بپوشه. ا

. به سمت مامان پا دیشن ینم یزیحنجره خاموش چ نیاز ا یزنم و کس یکمک م ادیدلم فر ی. تودیجون مامان رس
زد.  یکه پسرش بودم . با دست به صورت مامان ضربه م ی. زودتر از من. مندیبه مامان رس ،یتند کردم و افسر خانوم

و اصرار به  سیگرفتم. نگاه ناباورش به خانوم پل بایدونم. نگاه سمت د یجوون تر. نم دیبود، شا انتو سن و سال مام
وحست زده. همون  مشحر، نامه اعمالم رو به دست چپم دادن. همونقدر یصحرا یجدا کردن بازوش داشت. انگار تو

 وانیآب، ل ری. با باز کردن شرداشتمخشکن رو ب یرو یا شهیش وانی. ل دمیقدر هراسون. به سرعت به آشپزخونه رس
برد  وانیدستش رو داخل ل ،یتی. بدون جدختیر سیچادر خانوم پل یاز آب رو یگردم. کم یرو پر کردم. به هال برم

لرزونم از کنترل خارج  یباز شد. دستا مهین یپف دارش، فقط کم یم هاو چند قطره آب به صورت مامان پاشوند. چش
 ستادهیکه دم در هال ا یمرد سیکنار ستون نظاره گر بود. افسر پل یلرزه آور یاز هال، با سرد یشده ان. بابا گوشه ا

 به خودم اومدم: سیخانوم پل یداخل نشدنش ممنونش بودم. با صدا یو برا
 استراحت کنه. دیاتاقش. اتاقش رو نشون بده. با مشیجوون ببر ریرو بگ ربغلشیز -

بغـ*ـل مامان رو گرفتم. دست  ریداشتم. مغز قفل کرده ام باز و ز شهیتر از سنم ر ریکه ده سال پ یبودم؟ من جوون
مامان رو  یکم میشد. چادر کش دارش رو با دست آزادش گرفت. تونست سیخانوم پل یاش، حصار انگشت ها گهید

به دست  شینیو در رو با پا باز کردم. سنگ باید اقکرد. از ات یبود؛ اما کمک م یحال یب ی. خودش هم تومیحرکت بد
به گوش  فشیضع ی. ناله هادمیرو روش کش ی. روتختدیتخت دراز کش یکرد. آروم رو یوارد م یفیو کمرم فشار خف

 افتاد. ملتمس شدم: سیحال بود. کمر راست کردم و نگاهم به خانوم پل یخورد. حال و ب یم
زمان  یکنه. اگه کم یکار م یفهمه چ یو نم یکنم! پدرم االن عصب ی! خواهش من؟یشه خواهرم رو نبر یم -

 .نینیب یرو که م تمونی. خودتون وضعادیبگذره به خودش م
پوشوند،  یرو م شیشونیکه تا لبه پ ی. دست به مقنعه سبز رنگلک دار بود یزد. صورتش کم یانتطارم، لبخند برعکس

سبزش  یترسوند. بلکه با چشماش سبز و با مانتو یسبزش، بر عکس تمام چشم ها، من رو نم ی. چشم هادیکش
 :ادکرد و جوابم رو د میسرش تنظ یکرد. چادرش رو رو یم جادیا یهارمون
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صورت  نی. فقط در ارهیرو پس بگ تشیپرونده شکا لیقبل از تشک ن،یو معذور. با پدرتون صحبت کن میما مأمور -
 .میبهتون کمک کن میتون یم

لحظه  نیهم یداد. آره. من تو یمرگ رو م کیگرفتم. دهنم طعم گس بعد از  دشیو سف یاز صورت اسنخون نگاه
 دنمیبود، با د دهیکه حاال به دم در رس بای. دمیاز اتاق رفت رونیتکون دادم. باهم به ب دییتا یبرا یبار مردم. سر نیچند

 قهیشق یرو ادهیجا خوش کرده، حاال مسافر پ میشونیپ یوکه ر ی. عرقدمیبه سمتش دو اریاخت یبه خودش اومد. ب
که نفسش به  یگاهش کردم. کنارش نشستم. با التماس، در حال هیبازوم رو تک ن،یزم یهام بود. قبل از افتادنش رو

 صدام زد: شماره افتاده بود؛
 کنم! برسام... یترسم! خواهش م یبرسام توروخدا! توروخدا کمکم کن، نذار من رو ببرن! من م -

فرش شد. گره بافتش شل شده و  یمردونه ام، مهمون موها یآغوشم فرو رفت. نوازش دستا یبرادرانه تو سرش
من رو با خونواده ام  یرحم! چه طور تونست یشال نامنظمش، جا خوش کرده بود. مردک ب ریز ختهیموهاش بهم ر

 یلرزونم، آروم نم یها هیبیبودم. ع یم زانمینظاره گر درد عز دیبا گهیاومد و من چه قدر د ی. به رحم نمیامتحان کن
 گرفت.

 کنم خب؟! یباشه؟ هرجور شده درستش م امیمن باهات م با،ید -
 یرگ هم جار یکه تو یکرد. حس غذاب یم یکوب یمعده ام، پا یتو ینوازشگر بازوش بودم و دل آشوبه ا دستم،

زدم  یاز جونم در حال کنده شدن و من چنک م یا کهینکردن سخت بود. اصال درد بود. ت هیو گر دنید هیبود. گر
 گرفت. یصداش روح ازم م التماسام مشت شد.  نهیسـ*ـ یلرزونش، رو یاتصال. دستا یب سمانیر نیبه ا

 ترسم. یکنم! من...، من...، م یغلط کردم! خواهش م -
 ی. پدریهمه نامرد نیکردم. قابل اغماض نبود ا یسوهان روح م نیا یبرا یکار دی. بادیجو یدرد، تنم رو م انهیمور

شدم  ادیجونش که از حلقه دستم جدا شد، شکستم. هزاران بار درونم فر یب ی. دست هادید یطور م نیرو ا یکه پدر
 کردم. دوارشیام ،یخاطر نانیبود. بااطم نیرآگکنم، قلبم زه یکه نتونستم کار نی. از ادمیاز هم پاشو 
 کنم! نترس خب؟! یآره؟ من کمکت م ؟یبه من اعتماد دار با،ید با،ید -
 یحرف و لمس، از کنارم عبور کرد. سوزن اشک، رو یدورش رو احاطه کرده بود. ب یانصاف یکه حباب ب یواه دیام

خواهرم رو  دیبودم. با یم یقو دیزد. با یهال قدم م یتو یانداخت. در باز و سوز زمستون یپارچه چشم هام، طرح م
شم؛  یبگم تا خال یزیخواست چ یثابت موند. دلم م کر، ینگاهم م یتفاوت یبابا که با ب یدادم. نگاهم رو ینجات م

کرد، انسان نبود. رو ازش گرفتم و  یدخترش، با تنش م کار رو با نیکه ا یرو نداشت. کس یحرف چیه اقتیاما ل
 یکه تازه م یچادر سیخانوم پل ن،یرو به پا کردم. دم ماش میپالتو، کتون دنی. بدون پوش دمییدستپاچه به دنبالشون دو

جا گرفتم. شال  بایباشم. با متانت قبول کرد. کنار د بایتا بتونم کنار د نهیبود، خواستم جلو بش یاسمش احمد دمید
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کرد.  یم انیرو نما رشیز دیکه بدون بستن دکمه، گپ سف یخاکستر یاز سرش افتاده بود و مانتو شیسورمه ا
 :یام بود، شروع کردم به دلدار نهیسـ*ـ یهمون طور که سرش رو

 !شیجام باشه؟ ه نی. من ازمیعز -
اومد. با  یهق هقش بند نم ی. صدادیکش یاال مب ینیب یکرد. هراز گاه یبه ذهنم هجوم م یافکار پوچ ینگران از

سرش  یکرد. سرم رو یمتورمش، مغمومم م یقرمز و لبا شینیگوشه شال، شروع به پاک کردن چشماش کردم. ب
 قرار گرفت و نوازشام متداوم.

و  نیشد. دور چشمام سنگ یکرده، از تنم جدا نم خیرمق و  یب بای. دمیدیرس سیشد که به اداره پل یم یا هیثان چند
من انداخت  یرو رو شینیبشه. سنگ ادهیپ نیشد. دستش رو گرفتم و تونست از ماش یم رهیبه من چ ،یرحم یسردرد ب

و هم  یجونش به خانوم احمد ی. با سپردن تن بزمیعز. خواهر میگذر کرد سیاداره پل یراه رو یا شهیو از در ش
رفت. در و  ییبه اتاق روبه رو بایخواهرم نشستم . د ندهیاداره، به انتظار آسبزرنگ و دلمرده  یراه رو یکارش، تو

 رو داشتن. دنمیگورستان، قصد بلع نیا یها وارید
 تیکه خبر از شکوه و شکا ییمختلف و ناله ها ی. آدم هادمیکش یو انتظار م رهیخ نیگذشت که به زم یم یرب کی
کرد. چشمام رو  یم خیکه مو به تن س ییکه آرزوهاشون حصار دستبند شده بود. التماس ها ییداد. جوون ها یم

 شتری)هورمون استرس( خونم رو ب زولیتکه فقط خشم و کور یروح یب یخلوتم، صدا یبستم و درست تو یلحظه ا
 .دمیکرد، شن یم
 ختر اعتماد ندارم.د نیبه ا گهیگفته باهم رابـ ـطه ام داشتن! من د سیمردک مزخرف به پل -

 یکه تو ییوالی. هنمشیدستام بود رو باال گرفتم تا بهتر بب ری. سرم که اسدیکش یبابا مته به اعصابم م یصدا
 یگرفت. جواب یخورد و آروم نم یتکون م اریاخت یگشت. پاهام ب یزد و بر م یقدم م یوجودمون رخنه کرده بود. ه

به  یخواهرم بودم. حت دیشدم. من تنها ام یدست به کار م دیافتادم. با یحرف خانوم احمد ادیحرفاش نداشتم.  یبرا
 گرفته ام، قلبم رو به سوزش آورد. یشکستن غرورم. التماس صدا متیق
حل  یقانون یپزشک هیمتاسفم. اما با  ،یرو بهش بدن. اگه به تنها دخترت اعتماد ندار بایخب از قصد گفته که د -
 شه. یم

مهراد همراه باد  یاسم مهراد، تماس رو وصل و صدا دنیبا نگاه خصمانه اش همراه شد. با د لم،یزنگ موبا یصدا
 :دیچیگوشم پ یتو
 مگه؟ نییده؟ کجا یجواب نم یکس رمیگ یخونه رو م یالو برسام، چرا هر چ -

 سره حرف زدنش گرفتم. هیهمه  نیاز ا یقیعم نفس
 اده.سالم. مامان خونه ست. حتما خواب بوده جواب ند -
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 یزیبرسام؟ راهم دوره اگه چ هیاومده دم خونتون. ماجرا چ سیگـه پل یزنگ زده م مون،یهمسا یمرده مظفر نیا -
 شده برگردم؟!

 . جوابش رو دادم:دنیبود. حتما همه محل فهم وارمونیبه د وارید هیهمسا یبه کل رفت. مظفر آبرومون
نپرس! فقط امشب  یزی. چمیکرده. االن کالنتر تیاومده. بابا از حامد شکا شیپ کیمشکل کوچ هی ستین یزیچ -

 قطع کنم. دینگو. من با یزیبمون. به هانده ام چ ییجا ی. هتلایخونه ن
 شد. یزده تر م رتیتر و ح فیهر لحظه ضع صداش

 الو! ؟یچ تیتو؟! شکا یگ یم یچ -
 گم قطع کن! یم یبعدا اومد -
 یاومد. چشماش به اندازه گردو رونیاز اتاق روبه رو ب بایتونل انتظار، د یس رو قطع کردم. توتما ،یبار بدون جواب نیا

بغلم فرو رفت و سرش رو  یبه سمتش پرواز کردم. صامت تو دنشیبه آغـ*ـوش کش یورم کرده و خون افتاده. برا
بهمن زده اداره رو به رحم  یهق زدنش راه رو یطد. صدا یبیو چنگ مه دیچسب میزی. محکم به بلوز پائدمینرم بوس

 رحم بود. نتونستم تحمل کنم و روبه بابا دوباره ملتمس شدم: یپدرکه ب نیآورد. امان از ا یم
کنم؛  یم یبگ یتونم! هرکار یمن نم ،ینیحال بب نیا یدخترت رو تو یکن یکه تحمل م یرحم یاگه تو انقدر ب -

 نم! فقط تمومش کن! تموم!ک یدم! خواهش م یتاوانش رو من م
شناختمش.  یگرفت. م ینوش دارو رو بعد از مرگ سهراب بغـ*ـل م شهیکرد. هم یفکر م یدونستم داشت به چ یم

انداخت و لباش  بایبه د ینگاه متفکر میانداخت. ن یرو به شک م شیمشک یها هیکه عنب یبود. همون حس مونیپش
 ؛یعنی نیداد و ا ی. آروم سر تکون مودشده ب نییتز ش،یر دیو سف اهیرو به دندون گرفت. چه زود صورتش از س

بغلم، شمرده  یطور تو نیهم بایرفت. د میبه اتاق بغل یبار تازه نبود. بدون حرف نیاز آب گرفته، ا ی. ماهتیرضا
با  بایم. دداد یکرد. نوازشگر، کتفش رو ماساژ م یضربان قلبم، حالش رو بهتر م دی. انگار تشددیکش یشمرده نفس م
 رونیب بایگذشت که اول بابا و بعد د یا قهیکه بابا رفته بود، رفت. چند دق یبه همون اتاق ،یا گهید سیکمک افسر پل

رو  شونشیپر یتر خودم رو بهش رسوندم. دوباره بغلش کردم. موها عیملتمس شده و سر نیزم یاومدن. پاهاش رو
اما خوشحالم  ر؛یشد. هر چند د یجلوتر راه ،کردم. بابا بدون نگاه به ما شیرفتن همراه رونیب یکنار زدم و برا یکم

 آروم شد. زیکه همه چ
به بسته شدن داشت.  یدیشد لیتما ،یشب هم گذشته. چشمام از فرط خستگ مهیو ساعت از ن میدیبه خونه رس حاال
 کیو نزد کیفرستاد. نزد یگوش م موهاش رو پشت ،یمامان، آه از نهادم بلند شد. به طور وسواس گونه ا دنیبا د

. بابا بعد از من وارد سالن شد و در حال ختیر یاشک نم گهیکه د نیبه خودش برگشته و حداقل ا یتر شد. کم
 آورد. ورشیبه سمتش  دنش،یآوردن اورکتش بود که مامان با د رونیب
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 رحم! ازت متنفرم! یپدر؟ پست فطرتِ ب یذار یاسم خودت رو م ؟یکارش کرد یدخترم رو چ یروان ،یروان -
کردم آروم شه.  یمردونه ام موند. با بغـ*ـل کردنش، سع یدست ها نیجونش، ب یب یو دست ها دمیسمتش دو به

وهم که خونم  یزالو نیکشتن ا یبرا یتونستم. راه ینم گهیکرد. د ینگاهش م یاز هر حس یبابا طبق معمول، خال
 سمت اتاق رفت. آروم لب زدم: هجواب، ب یانداخت و ب یینگاه پر استهزانمونده. بابا،  دیمک یرو م

 دخترت. نمیمامان جان آروم باش! تموم شد. ا سیه -
تر شد.  کینزد بایبغـ*ـل گرفتنش، تعلل نکرد و د ی. برادیدر مونده بود، رس یکه جلو باینگاه متنجش، به د حاال

 یزندگ نیحائل ب یزد. اشک، پشت اشک. درد، پشت درد. پرده ا یبه تنش چنگ م بایمادرم شکست و د نیبغض بلور
بود.  لدایانار، وسط  هیبه گر هی. نگاه سرخش، شبدمیپشت مامان کش یو آرزوهامون. فکم از افت فشار قفل و دست

 اومد. رونیدستم نوازشگر شد و از بغلش ب
نداشتم. با کمکم، به  یشک شیو زالل ینداشت. من به پاک ستادنیا یبرا یینا بایو د رونیب ییاز روشو بایو د مامان

زدم. تمام  یشد. لبخند فگار انینما شیصورت یواری. چراغ اتاق رو که روشن کردم، کاغذ دمیسمت اتاقش رفت
لب  یبه نقطه ا رهیدر، نشست و خ یرو به رو تتخ ی. رویصورت یها وارید نیهم ونیجا بود. م نیا شیدخترونگ

که از سبد قرص ها برداشته، به اتاقش برگشتم  ی. نگاه ازش گرفتم و به آشپزخونه رفتم. همراه آب و آرام بخشدیگز
رو از دستم  وانیبهم انداخت. ل یرو به سمتش گرفتم. نگاه کوتاه وانیآوردن لباس هاش بود. ل رونی. حاال در حال ب

 .دیلرز یم یگرفت. دستاش هنوز هم کم
حال نداشتم و کوله بار غم رو جمع  نیا یبرا یا گهید فیخودش مچاله شد. توص یو تو دیکشتخت دراز  یرو نرم

 یتخت دو نفره ا یرو دنشیباز بود. د مهیو جور کردم. برق رو خاموش و به سمت اتاق مامان رفتم. در اتاقش ن
شد که بدون بابا شب  یم یشد. چند سال اتاقتوانم رو هم ازم گرفت. وارد  نیآخر ختن،یدست چپم در حال اشک ر

خاطرش صدام  نانیاطم یداده شده. کنارش نشستم و برا انیوفا، پا یعشق ب نیوقت بود ا یلیکرد. خ یرو صبح م
 رو صاف کردم:

. زهیگفتم کارا رو بکنه و براش پول بر ی. به علادیبهونه جور کنه خونه ن ،ییجا ،یبه مهراد زنگ زدم گفتم بره هتل -
نکن  هیدرست شد. گر یراحت مامان! همه چ التینفهمه. خ یزیهم بهش دادم و گفتم که هانده چ یحیمختصر توض

 .گهید
 پاش گفت: یداد و با زدن رو یتاب، خودش رو تکون م یپشت بغلش کردم. ب از
 کردم؟ یکار م یکار کنم؟ من تو رو نداشتم چ یمرد چ نیمن با ا -

 ریزد. بلوز حر یم یمات و غصه دارش، لبخند مهربون یزدم. چشماخوش رنگش رو با انگشت کنار  ییطال یموها
 گرفتم. یدستم لمس شد و نفس ریز شیمشک
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 ؟یبخواب یشمام بخور ارمیآرامبخش ب هیذارم تو دلت آب تکون بخوره!  یتا زنده ام نم -
 مردونه ام قفل شد. یاش، دور بازو دهیتازه چروک د یدستا

 کنه. توام برو بخواب مادر، برو. یدرد م کمی! قرص خوردم؛ سرم مید یروز رو نم نیخورد ا یکاش آب تکون م یا -
که سکوت شب، در حال خفه گردنش بود.  یاومدم. خونه مغموم رونیتکون دادم. با بلند شدن از جام، از اتاق ب یسر
 یتو یشتم. لرزه ارفتن ندا یبرا یحال گهیداد. د یجوالن م کی یدستم، که رو یساعت تو یعقربه ها دنیبا د

. دمیمبل سه نفره هال دراز کش یبود. رو قلعه نیباشم که محافظ ا یجا بخوابم. نگهبان نیخواست هم یوجودم م
 چشم بستم.

 مهین یخوردم. چشم ها یبودم. گردنم درد دار و منقبض شده، تکون یداریناواضح و بم، در حال مبارزه با ب صداها
مثل  روز،یاتفاق د یادآوریاومد. نگاه از آفتاب رشد کرده هال گرفتم و با  یپشت مبل م بازم رو باز تر کردم و صدا از

شد.  دهیرفت، کش ی. نگاهم به بابا که به سمت پنجره مدمیبه صورتم کش یشدم. دست زیخ میجا ن یشوک زده ها، تو
 یصاف یبرا یمبل بلند کردم و نشستم. سرفه ا یبود. با اکراه، تن درددارم رو از رو قهیو ده دق ازدهی یساعت رو

 :دمیصدام کردم و پرس
 شده؟! یباز چ -

 انگشتش رو جلوم تکون داد. یجمله بود. با توپ پُر، به سمتم برگشت و عصب نیکه منتظر هم انگار
االنم رفته  پسره؛ نیا ی! سر صبح همه خواب بودن، بلند شده رفته مالقاتنیبازم گول تو رو خوردم بب ،یتو گفت -

 !؟یدیتو زرد در اومد. د یدفاع کرد یاز هرک شهیکرده. هم میاتاقش قا یخودش رو تو
نشده بودن. نگاه ماتم رو بهش دوختم  داریهنوز ب میمغز یصورتم رو با پنجه فشار دادم. سلول ها یچند بار یعصب

رفت و  بایخت بسته بود . به سمت اتاق دخونه ر نیاز ا شیزد. انگار آسا یقرار و ناآروم عرض هال رو قدم م ی. ب
 بلندش شد: یصدا مهیدرست پشت اتاقش، خشم، ضم

 !؟یدی! فهمستیها ن یریاز اون تو بم یریتو بم نیگم، ا یم یگوش کن چ باید -
برگشتن.  یدونستم ک ینم یکه خونه ان. حت دمیمهراد دم در اتاقش، فهم دنیسر برگردوندم و با د بایسمت اتاق د به
باز و  مهین یلرزون. همون چشم ها یشد. همون استرس و دست ها یتداع روزیو باز هم حال د رونیاز اتاق ب باید

 تر شد: یجر دنشید. بابا با شتریب یبار با شدت نیورم کرده؛ اما ا یلب ها
 کنه! یتونه برات کار یکس نم چیه چ،یاندفعه برسام که ه -
 شدم. ریگفت که غافلگ یزیرفته، چ لیتحل ییبلند کرده و صدا یبا سر روز،یبار بر خالف د نیا باید
 نکردم! یمن دوستش دارم، کار اشتباه -
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پلک زدم واز جا بلند شدم. بابا ناباور و ملحد،  یانداخت. چند بار یبه اندامم لرزه م یترس ،یغرق در انهدام مبهم خونه
 دستاش به کمرش رفت. ،یسر داد. با پوزخند واضح یخنده عصب

! یکن یزندگ یتون یم ابونیو تو خ یستیدختر من ن گهید ای یکن یبا سامان ازدواج م ای ؛یندار یپس توام انتخاب -
 وجه! چیشه، به ه یحرفم اندفعه عوض نم

. سامان؟! بایبه حال د ی. وادیکش یم ریهوا رد شد. تنم لمس شد و سر انگشتام ت یتو یانگشتش که به سمت افق و
 یزوال نداشتم. مهراد از پشت ابروها یبرا یعقل گهیمرد کجا رفته بود. من که د نیکه مثل برادر بود؟ عقل ا یکس

شوکه.  یبزنه و مثل من تو یخواست حرف یدونستم م یمکرد.  یبهت بود، نگاه م یکما یکه تو بایحالتش، به د یب
از در اتاق فاصله گرفت  بایانداخت. د یم هیرمون ساحضو یکه رو یلمس بود. سکوت رقابلیاتفاقات، غ نیا یریباورپذ

که  یغیجونش کنار پاش، مشت شد. ج یب یو دستا زیتعادلش، به سمت بابا قدم برداشت. چشماش ر یب یو با پاها
 هام رو باال پروند. شونه د،یکش
 برادرمه ازدواج کنم؟! نیکه ع ییبا پسرعمو یخوا یچه طور ازم م -
تنش رو چنگ  دیسف زیوار، شوم وونهید بایبغـ*ـل گرفت. د یرو تو بایتر از من د عیراد سرو مه دمییسمتش دو به
 یتینشدن مامان با اون قرص ها بودم. بابا دوباره راه ترب داریب یروح و روان شده بود. دعاگو یزد. خواهرم ب یم

. بعد از چند میبود شیباز ی. انگار که عروسک هات! به سمت آشپزخونه رفیگرفت؛ خونسرد شیرو در پ شیشگیهم
 پشت همش، ادامه داد: یکه به هال برگشت، با سرتکون دادنا قهیدق
 .رهیاز سامان تو رو بگ ریغ یکارت، کس نیالبته فکر نکنم با ا انه؛یرو به عموت گفتم در جر هیقض نیمن ا -

درونم شکل گرفت و  یاز تصوراتم هم خارج بود. زلزله ا نیننداختم. ا ینگاه بایو بسته، به آب شدن د نیسنگ گلوم
 شد: داری. تحملم طاق و بهت صدام پدختیگسل ناامن، فرور نیا

کارو  نیبا دخترتون ا نیتون یبشه؟ هان؟ چه طور م یبشه؟! همه بدونن که چ ی! که چن؟یکار کرد یبابا شما چ -
از دخترت  ه؟یبسه! چ یبا من و مهراد کرد یبا سامان ازدواج کنه؟! بسه، بسه هرکار نیخوا یچه طور ازش م ن؟یکن

باشه  یآورد؛ چون هرچ ی. باالخره، افتضاح به بار ماشهنه؟! خب معلومه اونم خون من و مهراد تو رگ یانتظار نداشت
 !یخراب کن من و مهراد نیرو ع شیذارم زندگ یخون تو رگمونه، خون شما! اما اون دختره نم هی

 باال رفت. دواریرو به روم بود. انگشتش تهد حاال
 حواست به تن صدات باشه برسام! -

به احترامش، درون نطفه خفه  شهیکه هم ییخواستم که باشه. حرف ها یبلند شده ام نبود و نم یبه تن صدا حواسم
صورتم  یو کنترل سرخ نییت باال و پاام به شد نهی. قفسه سـ*ـدهیکه رشد کرده و حاال به انفجار رس یشد. غمباد

شد؛ بلکه تازه شروع به زبانه  یخاتموش نم یچ طوفانیرو داشت که با ه یریدست خودم نبود. بدنم حکم کوره آجرپذ
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وهفت  ستیخواست پسره ب یلبم نشست. م یرو یزدنم باال رفت و پوزخند یداغ بود. دستش برا شیزدن کرد. آت
 بار بزنه؟! نیچندم یساله اش رو برا

عمر به من و مهراد  هیخوب  یبابا. از دستم در رفته. ول ینیب یم ؟یشه؟ سوم یم شیهفته چندم نیا یآره بزن! تو -
مامان  شیهفته تمام پ کیاومدنم  ایبعد از به دن شیو هفت سال پ ستی. بیکه چه قدر ازمون متنفر یفهموند

 ی. اما وقترونیب نیاومدن مهراد، دو هفته از خونه زد ایدن هثال بعد از بم ای. چرا؟ چون فقط پسر بودم؟! آره؟ نیدینخواب
رفت اصال دوتا  ادتونی ی. حتنیازش تشکر کرد یو کل نیگرفت متیگرون ق سیسرو هیمامان  یاومد، برا ایبه دن باید

 !نیچرا ؟ چون از اول عاشق بچه دختر بود ن؛یپسر دار
تونست من  یکه م یرو خوب تونست بهم القا کنه. فک قفل شده ا تشیصورتش، حس عصبان یرگ ها یبرجستگ

 جواب داد: یبم یشده اش، با صدا دهییسا یدندونا نیبکشه. از ب رونیرو از مرز جنون ب
چرت و پرت ها رو بهت  نیا ی. کی! به نفعته تو کار من دخالت نکنید یبه من درس م یتو پسره عالف دار -

 گفته؟ هان؟!
 لبم جا خوش کرد. یبار، پوزخند رو نیچندم یشد. برا ادیبه فر لیصداش تبد و
من خودم شاهد  دن،یکه عالوه بر شن با،یباشم نه؟! و اما مهراد و د دهیحرفاتون رو با مامان شن نیکرد یفکر نم -

 ماجرام.
فروکش کرد و بدون جبهه گرفتن،  یداد. خشمش به آن یرو لو م نیدوسنت حق بامنه. وحشت چشم هاش ا یم

 خونسرد شد:
 بود. شتریحواسم به شما ب نیذارم؛ فقط چون شما پسر بود یبچه هام فرق نم نیمن ب -
 شهیکه هم یراه انداخته بود. کار یکردم؟! جنگ روان یم نشیپدر بودنش تحس یبرا دیشد. با دهیکش انیسوت پا و

و  دیچسب نهی. قلبم به سقف سـ*ـدمیهمه الطاف رو ند نیبودم که ا یرکرد. من چه بچه ناشک یبعد از کم آوردن م
احساسات پدرانه اش بذاره؟!  یرو پا دنیکش بهمه سال عذا نیتونست ا یرو نداشت. چه طور م یحرف نیحق همچ

 ناباور لب زدم:
به من و مهراد توجه  یمحل یب ای نیکه من رو از فرزند بودنتون محروم کن نیبابا؟! ا یرو بگ نیا یتون یچه طور م -

خودم کار کنم  یسالگ کیو  ستیکه من از ب نیباور کنم؟! ا یخوا ی! من؟یا یعنیتوجه  یبوده؟! از نظر شما معن
 پس؟! یچ نایا ن،ینباش میوشما حام

 .شهیکرد از جواب دادن طفره بره، درست مثل هم یعوض کردن بحث، سع با



 

 

138 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

. مید یانجام م بایکاراشم با د هیگرفتم از دانشگاهش. بق یمرخص باید یبراترم  هیحرفات تموم شد باالخره؟ من  -
مراسم. بعدشم انقدر حرص نزن کارات  یجا برا نیا انیم نای. امشب عموت ارهیدستش بگ یگوش رون،یحق نداره بره ب

 نرفته! ادمیهنوز 
متعجب مهراد که  یو نگاه از چشم ها دیحدقه چرخ یگرفتم! چشمام تو دهیطفره رفتن، ناد یحل دوم پدرم برا راه

 ندهیبا آ یکه عهدقجر رو به خودش گرفته بود. به چه حق یدادم. افکار د،یکش یم شیبا استرس دست به شلوار ورزش
 هوا تکون دادم. یکرد . دستم رو تو یم یاش باز

! ؟یگرفت یکنه براش مرخص یحرفا! حاال که دانشگاهش رو داره تموم م نیاو...، پدر من گذشت دوره قاجار و ا -
 کردم! ی! حداقل به زور ازدواج نمنیداد ینم تی. اگه حرف زدن با دختر جرمه، رضایراست

 زیبه هدف خورده. به سمتم خ رمیکه برگشت و نگاه خشم آلودش به چشمام گره خورد، بهم فهموند که ت سرش
 گرفت.

 خفه شو پسره... -
 :دیاز من، وسط حرفش پرمهراد که پشت سر بابا، به دفاع  یصدا

از  شتریب یلیکه نه، خ شتریکه اون رو ب نیرو خراب نکن. به حساب ا باید یگـه بابا، حداقل زندگ یبرسام راست م -
 !یحرفا دوستش دار نیا

 بادست جفتمون رو نشون داد. نه،یکه هر دومون رو بب یکج کردن سرش، به سمت مهراد برگشت. جور با
خودتون  نیدختره رو هم ع نیذارم ا ی! نمنیچون لنگه هم ؛نیهم رو جمع کن یایگند کار شهیهم دمیشما دوتا با -
 !نی! واسه امشب آماده باشنیکن

بگه. بدون ادامه بحث، به سمت در رفت.  یکه نذاشت کس ییتایواقع یلی. خمیباشه برادر یزدم. هرچ یمحکم پوزخند
 یم حیمدافع حرف هاش نبود، فرار رو بر قرار ترج یمنطق یزد .وقت رونیبرداشت و از خونه ب یاورکتش رو از جالباس

 داد.
سرد پشتش رو پناهش  واریرفته بود، انداختم. گوشه هال مچاله شده و د ادیکه با بحث کردنمون از  بایبه د ینگاه

 با،یاده. به سمت داومد. ممنونش بودم که تا االن خودش رو نشون ند رونیبلند کردنش، از اتاق ب یکرده. هانده برا
 یرو قفل انگشتاش کرد .م میتوس لوریرو به بغلم رسوند. پ ودشتاب، خ یبود، رفتم. ب ستادهیکه حاال مهراد کنارش ا

 دونم لرزش صداش دست خودش نبود.
 ترسم! یداداش! م -
 دم گوشش نجوا کردم: فش،یزد. با نوازش پشت نح یم نیدرد سنگ نیکردم. قلبم از ا یمهلکه رو جمع م نیا دیبا
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به زور ازدواج  یا گهیکس د چیه ایذارم با سامان  یدم! نم یمن بهت قول م زم،یشه عز یدرست م زیهمه چ -
 !یکن

 پررنگ نمناکش شدم. ملتمس لب زد: یعسل یچشما رهیام بلند و خ نهیاز سـ*ـ سرش
 کردم؛ اما تو... تتیاذ یلیممنونم! من خ ؟ید یقول م -

کبودش رفت و  یلبا ی. انگشت اشاره ام که رودیهم رفت. نگاهش سمتم لغز یقول دادن بهش رو یبرا چشمام
 صامت شد.

فکر نکن. من و مهراد  زیچ چیاستراحت کن جون برات نمونده. به ه کمیحرفا بسه، بلند شو برو تو اتاقت  نیا -
 !میپشتت
نثارش کرد. به کمک هانده که  یدیبه مهراد انداخت. مهراد برادرانه لبخند بع یاحساسات هم فشرد و نگاه ابراز

به صورت  یآب دیرفتم و با ییتکون داد. به سمت دستو نانیاز اطم یدستش رو گرفته بود، به اتاقش رفت. مهراد سر
 زدم. یمغلوبم م

تاالب  نیاز ا یا ختهیذهن بهم ر شدم. با یراه اطیدم در، برداشتم و سمت ح یچوب یدیجاکل یرو از رو چییسو
رو داشتم. خودم رو به دست ابر و باد  یشب بارون یتو یکردم و بوت هام رو پا کردم. حکم درخت یمتوهم عبور م

 اتفاقات سپردم.
که در کمال سرد  ییکرد. از همون روز ها یم یساز هیو با نور کمش، سا دنیظهر، در حال رقص میو ن کی آفتاب

زد.  یحرف م یناصر یداشت با آقا رضایرفتم. عل یبست. با دو، به سمت پله ها م یم دیبا خورش یبودن، پارادوکس
شد؛ اما رو از نگاه  میاتفاقات بد ن یادآوریمثل قبل نبود. حالم از  گهیاما د خت؛یر یبهمم م یکم دیشا ،یناصر دنید

 تموم رها و روبه من گفت: مهیحرفش رو ن مدنیباد رضایشرم زده اش گرفتم. عل
 پسر! یاومد ینم گهیبرسام؟ د یکجا بود -

کرد. با  یرشد م یا گهید یهر بازو، بازو نی. با برددنیچسب میکه مثل اختاپوس به زندگ ییدونست از دردها یم چه
 گوشه ابروم رو خاروندم و به سمت دفتر قدم برداشتم. ن،یماش چییته سو

 گم! یدفتر بهت م میبر ایاومده بود. ب شیبرام پ یمشکل هی -
 نجوا کرد: یزیلَختش رفت. مِن مِن کنان چ یموها یشده، دستش ال نگران

 ...زهیشده؟! دفتر؟! راستش دفترچ یچ -
 زینقشه وسط م یو هانا که سخت مشغول کار کردن رو رایتمومش نبود و وارد دفتر شدم. سم هیبه حرف نم حواسم

بودم و  ستادهیحرکت دم در ا یکرد. ب یم ادداشتیبا دقت خط کش رو نگه داشته و هانا اندازه ها رو  رایبودن. سم
 با تعجبم، زمزمه وار لب زد: رضایعل
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 که! یکامل بگم. مهلت نداد یکنن؛ البته نذاشت یکار م یانیکار پا یگفتم که بچه ها دارن رو -
 یبود هم تشنه بودم. خط به خط بودنش رو دوست داشتم. حتکنارم  یوقت یشد که دلتنگم؟ من حت یوقت م چند

 لیبود. خط به خط تنم. م رشیکمرنگش جا خوش کرده بود. تمام من درگ یابروها نیکه موقع تمرکز ب یفیاخم ظر
شونه ام قرار گرفت، حواسم  یرو هک رضایبود و دست عل نیی. سرش همچنان پادیبه نگاه کردنش درونم سرکش

 برگشت خورد.
 کنه! یچقدر قشنگ و بادقت به نقشه ها نگاه م یآخ -
 جواب دادم: ،یاحساساتم، با قورت دادن آب دهن دنیبودم. هل شده از فهم رهیدونم چه مدت بود که بهش خ ینم
 کنم که، تو فکرم. یمن به هانا نگاه نم -

 هم رفت. یخنده حاصل از تمسخرش، دم گوشم بلند شد. چشمام رو تک
 نگاهش! یا رو گفتم؟! آخ، دلم ضعف رفت برامگه من هان -

 یم نییشدم . ابروهاش رو باال و پا رهیخ شیقهوه ا یزده بود. دستام مشت شد و با اخم به چشم ها یدست هی بهم
دشتشون  ریز یبچه ها شد. نقشه ها کیوهفت ساله، نزد ستیاز مرد ب یدیبع ینیریفرستاد. ازش رو گرفتم. با خودش

 کار جمع کرد. زیم یرو از رو
تموم شه.  دیکه قبل ع دوارمیشه؛ البته ام یکار ساختمون تموم م گهیخانوما کار بسه. تا چند هفته د گهیخب د -

 خواد بپرسه خب؟! ینم ی. کسمید یم لیساختمون رو تحو نیماهم ا
و هانا  رای. سمدیرس انیبا سرفه من به پا را،یسم یرو رضایعل یا هیچند ثان رهی. نگاه خدمیرس زیدر فاصله و کنار م از

لول شده  یگرفت. نقشه ها ینفس رضایکردم. عل یبودن، با تکون دادن سربهشون سالم بمیکه تازه متوجه من و اور
لب، لب  ریرو نگاه کنم، ز یکه کس نیبم فرو رفت. بدون ایج یگذاشت. دستم تو زیم یدستش رو، دوباره رو یتو

 زدم:
 !ستیدونم خوب ن یذهنته، م تو یهرچ یعل -

 یکرد، برام قابل درک بود. صدا یکه از قصد نگاهم نم نیبود و ا رضای. نگاهش سمت علدیها به سمتم چرخ نگاه
 اکودار شد. مونیاتاق خال یتو رضایعل
رو بهتون  نیمهندس برسام شادفر به من گفتن ا شیپ یبله برسام خان؛ چون مربوط به شماست. خب دوستان چند -

ساختمون تموم شد،  یتونه بگه. مهندس گفت به اطالعتون برسونم که وقت ینم یبگم. آخه بچه ام خودش خجالت
بعد.  نی! فقط اول دست بلند کنه؟یچ ظرتونما دعوت کرده. خب خانوما ن یالیو تشکر هممون رو به و ینیریش یبرا

 به همه برسه.
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 یکه ب یدلبر ناب یموهام جابه جاشد. ناخواسته حواسم پ یبه ال بمیتم از جسوار کرده. دس ینبود باز چه کلک معلوم
درمانم بود. مثل ترک  دنشیشد. چه قدر خوب که برگشته بود. غم هجرانش، درد و د دهیکرد کش یم یحرف دلبر

 ی. دهنم قفس و زبونم رویجنگ جهان کیشدن بعد از  یشد. مثل متالش یکه با هر قدم، خرد تر م یکاش یها
 یبه هم م یزینگاه هم بودن، افتاد. انگار که باچشم چ جیکه حاال گ رایهانا و سم نیاسمش قفل شده بود. نگاهم ب

 رو درست کرد. رچادرشیز یمشک یطبق عادت روسر رایگفتن. سم
 آخه مادوتا دختر و پسر؟! -

بلکه مرزه  ست؛یمثل خودش و هانا راحت ن رایدوسنت که سم یم رضاینکته اش زدم. عل یادآوریاز  یمعن یب پوزخند
 پا پس بکشه؛ اما پر روتر ادامه داد: رضایکردم عل یدارن. فکر م یها براش معنا و مفهوم

حالل تراز  ایتا من بگم که حالله  هیک دتونیمرجع تقل نیبگ ن،یگ یم یعی! خب از نظر شرنه؟یاِه، مشکلتون هم -
 گناهش گردن خودم. نیس حل شد، به هرجام مشکل برخوردمادر هان؟! خب پ ریش

خاروندم و از فرصت  یرو م میشونیحدقه چرخ خورد. پ یبچه ها رو به خنده وادار کرد و چشمام تو رضایعل یحرفا
 استفاده کرد.

 بهت قرض بدم؟! ای یگم پول دار یمهندس. مهندس م تیخانوما، موند رضا تیاز رضا نیخب ا -
شد. جسورانه دنبال  یم میبابت بهش حسود نی. از اراستیبرنامه، عشقش به سم نیا یبرا رضایدونستم ادله عل یم

وجودم رو فرا  یزدم. حس پوچ یدست وپا م یباتالق دوراه یعشقش بود. من نافرجام عشقم رو رها کرده بودم و تو
 جواب دادم: ،یو حس خاص یگرفت و بدون لجباز

 خوش بگذره. . بهتونامیمن نم -
 دنباله حرفم اومد: فش،ینح نهیسـ*ـ یگذاشته. با دست گذاشتن رو یلجباز یحرفم رو پا نیا رضایدونستم عل یم
 دم بهت. یهمون پوله ست، من قرض م هیقض -

 رو خطاب قرار داد: رضایداشت، عل تشیبه کنترل عصبان یکه سع ییمچاله شده اش، صدا یصورت یبا لبا هانا
 ارزه یخوبت ممنون! اما به خراب شدن سفرتون نم شنهادیمهندس از پ -

 یشینما رضایبهش خو گرفته بودم. عل دایکه جد یحد نداشت. اخالق شی. عشق به لجبازدمیکش میشونیبه پ یدست
 گردنش رو کج کرد.

 گهید یکیشه که مال  یشه. نم یحرام محسوب م یاز نظر شرع یجور نی! آخه ام؟یاریبرسام رو ن نیگ یم یعنی -
 ...ستی. تو مرام ما ندیرو باال کش
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 یب یاز حرف ها یریجلوگ یبرا تیمتعجب به سمتم برگشتم. بدون توجه به موقع ،یگشاد شده ا یچشم ها با
ام از پشت سرش رد شد . از پشت به  گهیدهنش رو گرفتم. حرفش ناکام موند و دست د یربطش، با دست، جلو

 زمزمه کردم: واش،ی رگوششیازش خارج شد. ز یا «اوم»یکرد. صدا یحرف زدن تقال م یسمتم خم و برا
 !ینزد ،یحرف اضافه زد -
و چند ساله  ستیمرد ب کیدونستم از  یاز دهنش برداشتم. م اطیدستم رو با احت دم،یبچه ها از رفتار بع رینگاه متح با
. آب دیبه گلوش کش یفرستادن بازدمش، دست رونیبا ب کرد. یم داریکودک درونم رو ب شهیهم رضایاما عل ده؛یبع

 دهنش رو صدادار قورت داد و به گوشه مبل رفت.
نه نگه.  میکس گهی. دنیکن سیتا آخر ماه کاراتون و راست و ر گه،ید نیشدم. بابا لوس نش یداشتم خفه م شیآخ -

ما فقط  یالیو ی. راستمیکن یپدر! حاال مادرم شد قبول م یباامضا متونا،یبر ینم نیارینامه ام ن تیدرضمن تا رضا
 هیکلبه ا هی. گهیبهتراز درمانه د یریشگی! خالصه، پنییفرما یرخوددا یچهارتا اتاق داره؛ از آوردن هرگونه افراد اضاف

 . واال!الیو میگ یرود ازش رد شده، ما بهش م هی
نثارش.  یکردم و چشم غره ا یزیپر تارم، اخم ر یه بود .با ابروهارفت، تاآخر در رفت یاز دستم در م رضایامروز عل اگه

به لبم اومد، که از نگاه هانا  یحیداد، جمع کرد. از اصرار و شوقش لبخند مل یدستش رو که عدد چهار رو نشون م
لب زدم. بدون نگاه برداشتن از منظومه  یا« دارم دوستت»دلم  یتو ش،یعصب یوحش یبه چشما رهیدور نموند. خ

 گفتم: یبار با لجباز نیچشماش، ا کیتار
 کاراش باخودت. یکن یحاال که اصرار م-

گفت. من با  یدرست م رضایتفاوت هانا، حاال رنگ بهت گرفته بود و خودم هم از حرفم متعجب بودم. عل یب چهره
. دیبه سرعت از جاش به طرفم پر رضایبود. عل ستادهیو به روم ار ،یریدرگ نیا یاصل لیبودم؛ اما دل ریخودم هم درگ

 شد. دهیشن ن،یزم یشدن بوتم رو دهییسا یصداشدم و  دهیچنگش کرد. به سمتش کش ریبازوم رو اس جانیباه
 جدا؟! یایم یعنی -
 حرفم شد: مهیضم یا انهیمغزم رو فراگرفت و لحن موذ یکیکوچ طنتیش یآن به
 .یوفتیخوام به گـ ـناه ب یشه. نم یکه حرام م امیاگه ن -

 یکار م یشد ندونم چ یقلب و مغز، باعث م نیب یلجباز یزد و ازم رو گرفت. گاه یفردارش چند پلک یها بامژه
چن دسال بعد  ،یو به غرورت برس یاما اگه نه نگ ؛یبه غرورت نه بگ دیکه با هیزمان یقسمت زندگ نیکنم. سخت تر

کردم  یلعنت به همراهم بمونه. فکر م نیا استمخو یمونه و بس! و من نم یلعنت تلخ برات م هی، که تنت سرد شد
 یبهش نگاه م یداشت که وقت یکرد. انگار مهره مار یمجذوبم م شتریب یدور نیباشه؛ اما ا یدور میچارگیچاره ب

 دیبا دیزدم. شا یجا م دینبا دیکرد. شا یبدنم به سرعت از کوه تنم، صعود م نیدادم. آدرنال یاز دست م اریکردم؛ اخت
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گفتم  یم یراحت تر الیاون موقع باخ دم،ینرس ی. حداقل وقتدمیجنگ یخواستم م یکه م یزیچ یبرا رضایلمثل ع
 خفقان آور بود. یواریچهار د کیروح، بدون وجودش  یدفتر ب نینشد. ا

چند  نیمجادله، قلبم بود. ا نیا یم. سرانجام، برنده زد یسرو کله م مارمیدفتر، با افکار آشفته ذهن ب یغروب تو تا
 یکش و قوس ی. از خستگیذهن یریدرگ نیشده بود. خوش حال و خسته از ا نیاز کارها سنگ یکه نبودم کل یروز

 دیکرده بود و من به اجبار با نیاه رنگش رو حجاب زمیدستم کردم. شب پرده س یبه ساعت مچ یبه بدنم دادم. نگاه
 شدم. یاز ساختمون خارج م

 یکشو گذاشتم. پالتوم رو از پشت صندل یجا بلند شدم. برگه ها رو جمع و لپ تاپ رو خاموش کردم. برگه ها رو تو از
شد.  یقابل سکونت م گه،یچند هفته د دیانداخته بود. شا هیساختمون سا یرو یبرداشته و تن کردم. سکوت ترسناک

در رو چرخوندم و در بدون صدا باز  ییطال رهیها رو نصب کنن. دستگ نتیتم زودتر کابگف یم دیبه سمت در رفتم. با
 نهیسـ*ـ ونیساختمون، م هیاز فکر تخل ی. آه خفه امیراحت شده بود ب،یدر مه یشد. چه خوب که از شر اون صدا

به اطراف انداختم.  ینگاه از پله ها عبور و اطیکرد. با احت یم ییراه رو خودنما یگرفت. نور کم المپ، تو یام جا
شد.  یم یمسکون نجایکه ا یکرد. حداقل تا زمان یکه امروز آورده بودن، شروع به کار م یکانکس یشب تو نگهبان
کرد.  یروشن م مییتنها لهیپ یرو تو دیکه نور ام یی. همون روزهاستادیا یجا م نیکه ا ییروزها ادی. به ستادمیدم در ا

 ییتنها نیکار داشت و زود تر رفته بود. ا رضایبود. عل فتهکه حالم تازه رنگ خوب شدن به خودش گر ییهمون روزا
 یشد به همون روزا برم یکاش م یفکر کردن داشت. ا یبرا یانزواش، حسن خوب یو سکوت، با تمام گوشه ها

 کرد. یمسکوتم منشستم. تنم کرخت و انتظار اتفاقات خونه،  نیماش یرو زدم و تو ری! دزدگمیگشت
کار خودش  یخیعمو بلند تر شد. باالخره، مرد  یو صدا دمیمال یباز شد. چشمام رو با ساعد م یکیت یهال باصدا در

شدم.  کینزد منیبه نش ،یا شهیکل یکار ها نیگذاشتم و خسته از ا یچوب لباس یرو کرده بود. پالتو رو رو
که به  یبود. طعم گس ندیبرام نا خوشا شه،یملبام نشست. حضور عمو و سامان، بخالف ه یرو یآروم «سالم»رلبیز

براش تکون دادم  ینشسته بود، افتاد. سر واریمبل جنب د ینشست. نگاهم به سامان که مغموم رو یمزاجم خوش نم
لباس ها،  ضیتم. خسته از تعوپهنش نبود. به اتاقم پناه بردم. با اکراه به سمت کمد لباسام رف یاز لبخند ها یوخبر
 یدر م یرگیت نیاز ا میزندگ دیروشن تر. شا یسبز بپوشم. کم دیو مفهومش رو از دست داده بود. شا یمعن یزندگ

 شده. رهیبهم چ یحوصلگ یبود که ب ییاومد. از همون روزها
که  یزد. بازنده ا یبازنده بهم چشمک م هی شه،یبار برخالف هم نیا نهیشدم. داخل آ ییو وارد دستشو رونیاتاق ب از

بودم. چرا حال و  یبه زندگ لیم یبه صورتم زدم. چرا امروز انقدر ب یآب رو باز و مشت رینتونسته بود مرد باشه. ش
 حرف ها بودم. نیا ازدادم. من که تودار تر  یرو نشون م شونمیاحوال پر
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 بایشدم. با کنکاش دنبال د ریمبل دو نفره جاگ ی. کنار مهراد، رویشگیهم یگردم. از همون اجبارها یبرم ییرایپذ به
 یحد به حضورم حساسه. دلم نم نیدونستم تا ا یرو هم صدا کرد. نم بایازش نبود. با نشستنم، بابا د یبودم؛ اما اثر
شد. مهراد تر  کیقرمز و پف کرده اش، نزد یبا چشم ها باید یبودم. بعد از مدت یجمع خفقان م نیا یخواست تو

 سیپرشونش، ذره ذره از گ یو موها دهیکردم. صورتش رنگ پر یگفته بود که به زور سِرم سر پا مونده؛ اما باور نم
 .اشتند انیقصد پا یمسخره باز نیگرفتم. ا بایبابا، نگاه نگرانم رو از د یزده بود. باصدا رونیب ششیچند روز پ

تا سامان  میصحبت کردم، امشبم همه جمع شد دیتونم حرفم رو بزنم. من قبال با سع یم گهیخب همه اومدن د -
 نظرش رو بگه.

 باید یدونستم برا یخودش رو داشت؛ اما م یو مرتب کیبود. ش یروشن وخمارش خال یمردد سر بلند و چشما سامان
 یخورد و صدا یچالدارش تکون به خودش چسبوند و معذب بودنش پر واضح بود. چونه شتریرو ب شینگرانه. کت ل

 بود: دیکه از سامان بع یضعف
خواهر و  هیحس  شهیبزرگ شدم و هم بایبا د یمن از بچگ نیبدون دیبراتون ارزش قائلم؛ اما با یلیعمو جان خ -

ازدواج کنم.  هیاستغفراهلل با سا ن؛یمونه که بگ یم نیشما مثل ا شنهادی. االنم پهیسا نیبرادر و نسبت بهش داشتم، ع
 بدم! رشییتونم تغ یحسم انقدر برادرانه ست که نم قایمن دق
 لبم شد. نتیز یپر حرص؛ اما موفق پوزخند

کارا به اجبار  یهمه  نیبدون دیدن. شمام با ینم تیدو رضا نیکدوم از ا چیخوده. ه یکارا همش ب نیگفته بودم ا -
 شه! ینم

 تر کرد. ی. لبشهیمثل هم ره،یخواست شکست رو بپذ یکه نم دسته مبل قرار گرفت. انگار یبابا رو دست
 .نیگم، شک نکن یرو بهش م هیقض نیا ادیب ی. هر خواستگارستیمهم ن -
 نیکاراش، به همه القا کرده بود. عمو با ا نیرو باا یمفرط یآه از نهاد هممون بلند شد. بابا رسما خستگ با،ید هیگر با

 وارد بحث شد: حتگرانهیکه بابا ازش سن خورده تر بود؛ اما نص
 ؛یر یتند م یدار یلیاشتباه کرده. برادر من خ هیفقط  ه،یدختر خوب یلیکارات بردار! دختر تو خ نیبابک دست از ا -
به  دونستم سامان عاقله و حسش نسبت ینگفتم؛ چون م یزیچ یکه بهم گفت یبه فکر دخترتم باش. اون روز کمی
 کارا رو تموم کن! نی. پس ایدون ی. خودتم مهیچ باید

و با منطق.  یری. متفاوت از بابا؛ اما سخت گدیکش شیشده به رنگ مشک نیپر پشت مز یبه موها یدست یعصب عمو
 ادامه داد: یپدر؟! بالجباز نیکرد ا یمحشر رو تموم نم یصحرا نیشد. چرا ا یمنطق م یب یهم گاه دیشا ای
 !؟یگفت یرو م نیام بود هم هیاشتباه؟! بامرد زن وبچه دار دوست شدن و گول زدن من اشتباهه؟! اگه سا -

 رو باز کرد. دشیچهارخونه سف راهنیبحث بود . دکمه اول پ نیبر کالفه شدنش از ا یعمو، مب یبازدم عصب خروج
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که از پوست و خون خودمه.  ستین بهیره. غرندا یفرق چیه هیمن با سا یبرا بایگفتم. د یرو م نیمعلومه که هم -
بـرده؛ توام  یبچه ام به اشتباهش پ نیشو! ا الیخ یب گهید ،یدونم هنوز دانشگاهش رو اقدام نکرد یبابک جان م

 !ینکرد تشیکه کم اذ
 رفت. ینداشت، طفره م یجواب گهیدست بابا فشرده شد. هر وقت که د ریمبل، ز یچوب دسته

 هان؟! ؟ی. بعد از اون همه اتفاق، بلند شده رفته مالقات اون پسره که چریبگ لیپوست و خونت رو تحو -
تحمل کرده بود و  یادیزد. مادرم ز یبود با بابا حرف نم یکرد. مامان که مدت یمهلکه، اظهار نظر نم نیا یتو یکس

 یلبا ش،یقهوه ا یارث ی. با همون چشمادیشک دشیسف یپرپشت مشک شیبه ر یتوان مبارزه نداشت. عمو دست گهید
 نازکش رو تر کرد.

 االن! نیبده؟ از خودش بپرس هم حیبرات توض یچرا رفته؟! بهش مهلت داد یدیاصال ازش پرس -
 مهربون تر از بابا، ادامه داد: با،یعمو رو به د و
 !؟ینیاون پسره رو بب یرفته بود یچ یعمو جون برا -
شد. دستاش گره وار به جون هم افتاد. گوشه ناخناش، از  یم یتلق یعاد یامر با،ید یچند روز لرزش صدا نیا

 به خون اومده بود. شیذهن یریدرگ
کرده گفتم  تیگفت چون بابات ازم شکا یگفته بود. ازش خواستم بگه دروغ بوده. اولش م سایکه به پل یدروغ یبرا -

 داد. ینم تیشد؛ اونم رضا یگفتم، شر م یروغ رو نمد نیاما بعدش کوتاه اومد. اگه به بابا ا نا؛یو ا
 آسوده عمو و انقباض فک بابا، به حرف عمو ختم شد: بازدم

 راحت شد؟ التیبرادرزاده خودمه! خ نیبفرما بابک خان. ا -
 یفشدن بود. حر میبابا، تسل یها یته تمام بدعنق میدونست یکرد. همه ما م ینگاه م بایهمون طور خصمانه به د بابا

شد. سامان سر به  یخودش بود که سر خورده م نیانداخت و آخرش، ا یالم شنگه راه م شهینزد و از جا بلند شد. هم
بسته  یندیعقبگرد کرد و در اتاقش با ضربه ناخوشا ،یحرف نبدو بایکرد. د یم یباز شیانداخته و با لبه کت ل ریز

از  ی. سرستادیا تیشد. ممنون عمو بودم که فقط خودش و سامان بودن. مهراد که از جا بلند شد، عمو هم به تبع
دونوستم که  یسر زدن به مامان نداشتم و م یبرا یبه اتاق برگشتم. رمق ،یکوتاه یتاسف تکون داد و با خداحافظ

 شده بود. حواسش هست. من مغزم از اتفاقات ناگوار، اشباع اندهه
 رضایراستم، دنبال شماره عل بیاز ج یتشک تخت، نرم فرو رفتم. با برداشتن گوش یبرق، رو دیخاموش کردن کل با
 زیخسته ام ر یچشم ها ،یاسمش موند و لبام رو به هم فشردم. از نورزدگ یگشتم تا بهش زنگ بزنم. دستم رو یم

بارم شده  کی یشدم. برا مونیزدن بهش پش نگوند و از زشماره م یو نور صفحه رو به حداقل رسوندم. دستم رو
رفت.  یخونواده اش در م یکه جونش برا یبودم، کس نیکردم، نه خونواده ام. اما من هم یاول به خودم فکر م دیبا



 

 

146 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

اتاق، منظره نگاهم  دیوسقف سف دمیتونستم عوضش کنم. دوباره طاق باز خواب یوهفت سال خصلتم بود ونم ستیب
 شد.

 چهاردهم فصل
دونستم فراموش کردنش  یبود. م دهیکه سکنا گز یگذشت. جو آروم یسرسام آور م یاز اون ماجراها یروز چند
بود. روح دخترانه اش اعدام افکار پدرم شد. منِ آروم  دهیرس یاز لوس بودن به مرز افسردگ بایسخت بوده. د باید یبرا

سفر آماده و مشغول چک کردن بودم. مامان حالش  یرو برا لمیتن ندارم. وسا یتو یجون گهیو د دمیبه جنون رس
 بایبه د یهم سر یگشت. گاه یرفت و برم یجو بابا بودن مشکل داشت. دانشگاه م یبهتر و هنوز هم با تو یکم
 شیزندگ یکه مهراد تو یکار نیتر دیتونستم بگم، مف یکمکمون کرد. به جرأت م یلیکه خ یزد. و هانده ا یم

داشت. خدا رو شاکر بودم که آرامش رو به آلونک  شیبه ک یبود. بابا فردا سفر چند روزه ا اندهکرده، ازدواجش با ه
و  دمیکش یتخت دراز م یرو بستم و کنار تختم گذاشتم. رو کمیکوچ یگردوند. چمدون مشک یهامون برم یخستگ

 که قرار بود مال خودم باشه. یفردا رفت. روز یحواسم پ
بود. با  ییبایزدن اتاق بود. چشم چرخوندم و چه روز ز دیدر حال د ابون،یاز پنجره مشرف به خ د،یخورش فیضع نور

. حس دمیکش یا ازهیبه بدنم دادم و خم ی. کش و قوسدیاتاق رس یاز جا بلند و پاهام به موکت قهوه ا یکوفتگ
 ترم کرده. کورمال کورمال، به سمت آماده شدن رفتم. یخوشبخت

 دیزد. از اون روز ها که خورش یرو به گرما م یبود تا حاضر شم . اسفند ماه بود و هوا کم دهیطول کش یساعت مین
 میسورمه ا ی. پالتومیخودش بر نیتماس گرفته بود و اصرار داشت با ماش یاز صبح چند بار رضایهست و سرما. عل

 یدست نه،یآ یکتانم رو دست گرفتم. رو به رو یمشک رو نخ جا مونده از شلوا دمیکش میمرانه توس راهنیپ یرو رو
 رونینشست. با برداشتن چمدون، به سمت ب یبه مزاجم خوش م یکه گس ی. عطر تلخدمیبرس رو به سمت باال کش

نوازشگر  ،یمیرم. در هال رو باز و باد مال یم یدونستن که به سفر کار یهال نبود و م یتو یاز اتاق راه افتادم. کس
 .دشصورتم 

تر شدم. صندوق عقب رو زد. چمدون،  کیپارک و نزد واری. کنار ددمیبلند توسانش رو د یو از دور شاس رضایعل منتظر
 طنتیبه لب داشت و ش یکرد و من هم سوار شدم. لبخند پهن ریشد. چمدون رو داخل جاگ یم دهیهمراهم کش

کرد،  ی. همون طور که روشنش مترف پدال گاز گذاشت و دستش سمت ضبط یکرد. پا و ینگاهش، مشکوکم م
 گفت:

 .رایدنبال هانا، بعد سم میر یاول م -
 :دمیرسوندم و با تعجب پرس گاهشیرو به جا کمربندم

 چرا اول هانا؟ -
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از عطر، طلبکارانه جواب  یسیآورد. بازدن پ رونیب یرنگ یعطر مشک شهیطرف داشبورد خم و با باز کردنش، ش به
 داد:

 نظر بده. آدرس. دیبا یچرا که نه؟ تو همه چ -
شده اش افتاد.  ویصورت ش یگرد شده ام، رو یشدم. چشما بیمواج شد و سمتش اور مینیب ریز یتلخ و خوش یبو

 بودم. جیهنوز از حرفاش گ
 ! آدرس کجا؟!؟یبامن -

 به پشت سر انداخت. ینگاه کوتاه نهیسه گذاشت و از آ یرو رو دنده
 ییراهنما هیواسه اون؛  یحفظ شد یاز بس رفت گهید ستی. نگهید نایره پشتتم! آدرس خونه ما! خونه هانا انه با پنج -

 !ستیبد ن یبه مام بکن
که بهم انداخت  یواضح کهیکاسه چرخ خورده. ت یروشنش، تو یقهوه ا یتونستم بفهمم چشما یرخش هم م مین از

 گرفتم. غرولند لب زدم: دهیرو ناد
 گم. یرو برو بهت م ابونیخ نیکنه. هم ریخدا امروز رو ختم به خ -
به  رضاینشدن با ما حساسه. عل دهید یدونستم به محلشون برا ی. ممیدیساعت بعد، به سر کوچه اشون رس مین

نتظار و حرامان، ا دمیمال یبرد. با انگشت شستم، سرانگشتام رو م یفشار خونم رو باال م ،یشیزنگ زد. تشو لشیموبا
 یبغـ*ـل، پالتو نهیآورد. از آ یبود که از پا درم م یکننده ا وونهید ی. دوست داشتنش و نداشتنش، دوراهدمیکش یم

 یچمدونش رو صندوق عقب جا م رضایازش استقبال کرد. عل ییو با خوش رو ادهیپ رضای. علدمید یرو م شیگلبه
که از  یانداختم. انگشت به لب موندم از قاعده عشق شیاز باقت سورمه ا ختهیر رونیب یبه موها یداد. نگاه کوتاه

 یرو برا میدست خودم نبود. همه زندگ رهینگاه خح نیکردم. بند دلم از صورت بشاشش پاره شد و ا تب دنشیند
 .دیکش یخوندنش هزار شب که نه؛ هزار سال طول م یبود که برا ینگاهش قمار کرده بودم. چشم هاش غزل

عطر، بند اسارت به افکارم  نیرفت. ا یخاطراتم راه م یعطرش، ال به ال یرو باز و درست پشتم نشست. بو نیماش در
جوابش  یحال یب یکشوند. با صدا یکه من رو به مرز جنون م نشیدلنش یبست. متوجه سالم آرومش شدم. صدا یم

 افتاد، نطق کرد: یکه راه م یهم سوار و درحال رضایرو دادم. عل
 مسافرمون. نیدنبال آخر میخب، حاال بر -
 :دیچیپ نیاتاقک ماش یهانا تو یکرد. صدا ادتریفشار گاز رو ز رضایعل
 ن؟یرو آورد زیهمه چ -

 بهش انداخت. ینگاه نهیاز داخل آ رضایکنن. عل یتونن با روحم باز یامواج م نیطور ا چه
 م؟!برسام هست. مگه نه برسا ممیخواست یهرچ ست،یکم ن یزیچ -



 

 

148 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ینگاه م رونیبه ب نیجواب موند. از پنچره ماش ی. سوالش از جانب من بدیخند یپام قرار گرفت و نخود یرو دستش
 که دوستش داره. هیمرد در مقابل کس هینقطه ضعف  شهیکردم. حسادت، هم

رو کنار خودش گذاشت.  کشیمنتظرمون، سوار و ساک کوچ یکه کنار داروخونه ا رایسر چهار راه، سم دنیرس با
فرمون ضرب گرفت. با  یبا دست، رو رضای. علمیبود. به سمت جاده راه افتاد بمیبانشستن پشت من، حاال هانا اُر

 سکوت رو شکوند: ش،یناگهان یصدا
 یخواهش هیاما  ن؛یو بهم اعتماد کرد نیسفر رو باتمام دردسراش قبول کرد نیبچه ها واقعا ازتون ممنونم که ا -
 ایمسافرت پس همکار  می. ما االن باهم اومدمینسبت به گفتار هم راحت باش نیاعتماد اجازه بد نیکه باهم نیرم! ادا
 !؟. هانمیرو راحت صدا کن گهی. حداقل هم دمیستین سیرئ

 شد. دهیاز پشت سرم شن رایسم یصدا
 !میبهتون اعتماد دار نیدون یخودتونم م -

جاش  یزده تو جانیه رضای! علستیقابل اجرا ن یشد؛ اما به همون راحت یادا م یبود. به راحت یکلمه سخت اعتماد،
 جابه جاشد.

 جان! رایممنونم سم -
 خوند. یکنار هم نم یو دلسوز یی. تندخویتناقض خاص هیقبلش برگشت.  یبه تند رایسم
 حد! نیاما نه در ا -
 که فرمون رو ول کرده بود، دستاش رو باال آورد. یمتوجه شد. باحرص، در حال رضایوعل دمیخند یم زیر
 و...! میهمه حرف زدما، راحت باش نیاالن ا نیبابا من هم -

 بود، صداش زد: یبه هرسخت رایسم
 خان. رضایحاال. ع...، ع...، عل نیباشه ناراحت نش -
 اسمش، دنده رو عوض کرد. دنیسرمست از شن رضایعل
 ا؟هان هیحاال شد. نظر تو چ نیآفر -

به سمتش برگشتم.  یرارادیغ دنش،یکه اطرافم قد علم کرده بودن بود. با شن یسرسبز و پر بار یبه درخت ها حواسم
 زمزمه وار لب زد: رضایکرد. عل دایدرشت شدن راه پ یچشمام برا

 گفتم؟! یمگه چ -
 نیگرفت و خشمگ یمغزم جا م یها هیال نیمن نبود رو دوست نداشتم. دروغ چرا، ب نیبود و ب نشونیکه ب یتیمیصم

 .دیهانا خودش رو جلو کش ،یتوام با ناراحت یکرد. در حال ذوب شدن یترم م
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مخصوصا  ه،ینداشتم. اما حق باتو ینداره. من که از اول هم مشکل شوندیپسوند و پ گهیراحت باشم، د یمن با کس -
 .یخوا یخودت م یوقت

چشماش رو  ییبایز ش،یکمرنگ صورت هیو سا دیرنگش چرخ اهیس یفکر، به پشت برگشتم. نگاهم گره چشما بدون
 حهی. تمام حواستم به کلمات ادا شده اش بود. انگار قردیکوب یاش م وارهیدوچندان کرده بود. قلبم دارکوب وار به د

 رنگش، جا خوش کرده بود. یمشک یچشم ها یتو یا
 اومده مهندس شادفر؟! شیپ یمشکل -
 رضایبار، عل نیعاشقانه رو بهش نشون بدم. ا نیتونستم ا یونم دمشیپرست یبود که عاشقانه م یهمون دختر نیا
 خورد: یشدم. لبام تکون رهیحالتم رو جمع و به جلو خ ی. چهره بدیخند زیر
 !ستین ینه مشکل -
 میدرد، حر نیکرد. ا یداشت خفه ام م یناتوان نیابراز احساساتم رو نداشتم وا ییمن مشکل بود. من توانا یبرا یول

گپ و گفتمون چتر انداخته  یبود و سکوت رو یکردم. راه طوالن یبه حال خودم م یفکر دیقلبم رو احاطه کرده و با
 هیافکار خودش غرق بود. لبه پنجره، تک یاما هرکس تو د؛یندخ یزد و م یحرف م یهر از گاه رضایکه عل نیبود. با ا

 یکردم. باکم شدن آهنگ، چشمام باز و صدا یبخش شده گوش م تیگاه آرنجم شد و چشمام رو بستم. به آهنگ ال
 آهنگ شد. نیگزیجا رضایعل
 ن؟یاومد نیگفت یگم بچه ها؟ به خانواده هاتون چ یم -

 رفت. ینداشت، طفره م یجواب گهیدست بابا فشرده شد. هر وقت که د ریمبل، ز یچوب دسته
 هان؟! ؟ی. بعد از اون همه اتفاق، بلند شده رفته مالقات اون پسره که چریبگ لیو خونت رو تحو پوست -

تحمل کرده بود و  یادیزد. مادرم ز یبود با بابا حرف نم یکرد. مامان که مدت یمهلکه، اظهار نظر نم نیا یتو یکس
 یلبا ش،یقهوه ا یارث ی. با همون چشمادیکش دشیسف یپرپشت مشک شیبه ر یتوان مبارزه نداشت. عمو دست گهید

 نازکش رو تر کرد.
 االن! نیبده؟ از خودش بپرس هم حیبرات توض یچرا رفته؟! بهش مهلت داد یدیاصال ازش پرس -
 مهربون تر از بابا، ادامه داد: با،یعمو رو به د و
 !؟ینیاون پسره رو بب یرفته بود یچ یعمو جون برا -
شد. دستاش گره وار به جون هم افتاد. گوشه ناخناش، از  یم یتلق یعاد یامر با،ید یچند روز لرزش صدا نیا

 به خون اومده بود. شیذهن یریدرگ
کرده گفتم  تیگفت چون بابات ازم شکا یگفته بود. ازش خواستم بگه دروغ بوده. اولش م سایکه به پل یدروغ یبرا -

 داد. ینم تیشد؛ اونم رضا یگفتم، شر م یرو نم دروغ نیاما بعدش کوتاه اومد. اگه به بابا ا نا؛یو ا
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 آسوده عمو و انقباض فک بابا، به حرف عمو ختم شد: بازدم
 راحت شد؟ التیبرادرزاده خودمه! خ نیبفرما بابک خان. ا -

 یشدن بود. حرف میبابا، تسل یها یته تمام بدعنق میدونست یکرد. همه ما م ینگاه م بایهمون طور خصمانه به د بابا
شد. سامان سر به  یخودش بود که سر خورده م نیانداخت و آخرش، ا یالم شنگه راه م شهینزد و از جا بلند شد. هم

بسته  یندیعقبگرد کرد و در اتاقش با ضربه ناخوشا ،یحرف نبدو بایکرد. د یم یباز شیانداخته و با لبه کت ل ریز
از  ی. سرستادیا تیکه از جا بلند شد، عمو هم به تبع شد. ممنون عمو بودم که فقط خودش و سامان بودن. مهراد

دونوستم که  یسر زدن به مامان نداشتم و م یبرا یبه اتاق برگشتم. رمق ،یکوتاه یتاسف تکون داد و با خداحافظ
 حواسش هست. من مغزم از اتفاقات ناگوار، اشباع شده بود. اندهه
 رضایراستم، دنبال شماره عل بیاز ج یفتم. با برداشتن گوشتشک تخت، نرم فرو ر یبرق، رو دیخاموش کردن کل با
 زیخسته ام ر یچشم ها ،یاسمش موند و لبام رو به هم فشردم. از نورزدگ یگشتم تا بهش زنگ بزنم. دستم رو یم

بارم شده  کی یشدم. برا مونیزدن بهش پش نگشماره موند و از ز یو نور صفحه رو به حداقل رسوندم. دستم رو
رفت.  یخونواده اش در م یکه جونش برا یبودم، کس نیکردم، نه خونواده ام. اما من هم یاول به خودم فکر م دیبا
اتاق، منظره نگاهم  دیوسقف سف دمیتونستم عوضش کنم. دوباره طاق باز خواب یوهفت سال خصلتم بود ونم ستیب

 شد.
 چهاردهم فصل
دونستم فراموش کردنش  یبود. م دهیکه سکنا گز یو آرومگذشت. ج یسرسام آور م یاز اون ماجراها یروز چند
بود. روح دخترانه اش اعدام افکار پدرم شد. منِ آروم  دهیرس یاز لوس بودن به مرز افسردگ بایسخت بوده. د باید یبرا

سفر آماده و مشغول چک کردن بودم. مامان حالش  یرو برا لمیتن ندارم. وسا یتو یجون گهیو د دمیبه جنون رس
 بایبه د یهم سر یگشت. گاه یرفت و برم یجو بابا بودن مشکل داشت. دانشگاه م یبهتر و هنوز هم با تو یکم
 شیزندگ یکه مهراد تو یکار نیتر دیتونستم بگم، مف یکمکمون کرد. به جرأت م یلیکه خ یزد. و هانده ا یم

داشت. خدا رو شاکر بودم که آرامش رو به آلونک  شیبه ک یبود. بابا فردا سفر چند روزه ا ندهاکرده، ازدواجش با ه
و  دمیکش یتخت دراز م یرو بستم و کنار تختم گذاشتم. رو کمیکوچ یگردوند. چمدون مشک یهامون برم یخستگ

 که قرار بود مال خودم باشه. یفردا رفت. روز یحواسم پ
بود. با  ییبایزدن اتاق بود. چشم چرخوندم و چه روز ز دیدر حال د ابون،یه مشرف به خاز پنجر د،یخورش فیضع نور

. حس دمیکش یا ازهیبه بدنم دادم و خم ی. کش و قوسدیاتاق رس یاز جا بلند و پاهام به موکت قهوه ا یکوفتگ
 ترم کرده. کورمال کورمال، به سمت آماده شدن رفتم. یخوشبخت
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 دیزد. از اون روز ها که خورش یرو به گرما م یبود تا حاضر شم . اسفند ماه بود و هوا کم دهیطول کش یساعت مین
 میسورمه ا ی. پالتومیخودش بر نیتماس گرفته بود و اصرار داشت با ماش یاز صبح چند بار رضایهست و سرما. عل

 یدست نه،یآ یگرفتم. رو به رو کتانم رو دست یمشک رو نخ جا مونده از شلوا دمیکش میمرانه توس راهنیپ یرو رو
 رونینشست. با برداشتن چمدون، به سمت ب یبه مزاجم خوش م یکه گس ی. عطر تلخدمیبرس رو به سمت باال کش

نوازشگر  ،یمیرم. در هال رو باز و باد مال یم یدونستن که به سفر کار یهال نبود و م یتو یاز اتاق راه افتادم. کس
 .شدصورتم 

تر شدم. صندوق عقب رو زد. چمدون،  کیپارک و نزد واری. کنار ددمیبلند توسانش رو د یو از دور شاس رضایعل منتظر
 طنتیبه لب داشت و ش یکرد و من هم سوار شدم. لبخند پهن ریشد. چمدون رو داخل جاگ یم دهیهمراهم کش

کرد،  یکه روشنش م. همون طور تپدال گاز گذاشت و دستش سمت ضبط رف یکرد. پا و ینگاهش، مشکوکم م
 گفت:

 .رایدنبال هانا، بعد سم میر یاول م -
 :دمیرسوندم و با تعجب پرس گاهشیرو به جا کمربندم

 چرا اول هانا؟ -
از عطر، طلبکارانه جواب  یسیآورد. بازدن پ رونیب یرنگ یعطر مشک شهیطرف داشبورد خم و با باز کردنش، ش به

 داد:
 بده. آدرس. نظر دیبا یچرا که نه؟ تو همه چ -

 یاز کنارمون رد م یبلند یکه با سر و صدا ییآلبالو شیو ش ستیبه دو رضایبود. نگاه عل یحرف یحاصل ب سواالتش
 رسا شد: رایسم یکردم که صدا یشدن سرعت رو حس م ادیشدن بود. عوض شدن دنده و ز

 یتنهاست م ششیرم پ یم یرفتن مسافرت، خواهرشم که ازدواج کرده، چند روز نایمن که گفتم هانا مامانش ا -
 ترسه.

دونستم  یکاهنده شد. م ،یفقط کم ،یبرگشت و دست از کورس گذاشتن برداشت. سرعتش کم رایتازه به سم حواسش
 اد:رو مخاطبش قرار د رایبدون بهونه مسافرت رفتن سخت بود. هانا، سم را،یدختر به اخالق سم یبرا
 !م؟یزنگ بزنن خونمون لو بر یگ ی! نم؟یواقعا من رو بهونه کرد -

 مدافعانه جواب داد: رایبه هم فشردم و سم دنینخند یرو برا لبام
 !ال؟یرم سفر، اونم و یم بهیگفتم پس؟ با دوتا پسره غر یم یگفتم به خودم زنگ بزنن. چ -

 انداخت. ینگاه نهیاز آکرد و  یسرفه مصلحت رضایصدا شدت گرفت. عل یام ب خنده
 . مگه نه برسام؟!میهست یخوب یاسمش بد در رفته وگرنه ماکه پسرا الی. وهیچه حرف نیا رایوا. سم -
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در حال سبقت بود که از گرگ  چیپ یکنه. تو یم یدونستم خطرناک رانندگ یحواسم به سرعت باالش بود و م هنوز
 خورد. چیگوشم پ یبه صفحه سرعت زدم و صداش دوباره تو یهوا، چشم گرفتم. با چشم ابرو اشاره ا شیو م
 مگه؟! یگفته بود یبهتر زیتو خودت چ ،ی. راستارماینم نیماش زایچ نیباشه حواسم هست. واسه هم -
 کرد. هانا آروم تر ادامه داد: یبود که هانا رو مورد سوال واقع م رضایعل
بود،  یسفر کاف یبه مهندس اعتماد دارن. اسمش برا ؛یا گهیدپروژه شهر  هی یبرا میر یگفتم با مهندس شادفر م -

 !؟یاومد یدروغم نگفتم. خودت چه جور نیهمچ
دور  رضایعل یلـ*ـذت بردم. لبخند پهنم از چشما ،یچپاول خوش نیخوردن قهوه تلخ قاجار، از ا ینیریبه ش درست

 با حرص به شونه سمت چپم زد. رضاینموند. عل
 نه؟! یشد فیک زیچ یلیاالن خ -

تازه  ی. نفسدشینفس سر کش هیآب رو از کنار دنده برداشت و با باز کردنش،  یبطر رضایحصار دندونام شد و عل لبام
 کرد و با پاک کردن دهنش، گفت:

 نیا نیع ه؟ی! هان چهیافتادم اسم برسام رو ببرم کاف ریگ مییخب جا یدونن بابا؛ ول ی. مندنیمن خونواده ام اپن ما -
 یاومد یواال! خودت چه جور رونهیخورده. از اول تا آخر نگاهش به ب یکنه. انگار شکست عشق یفقط نگاه م دخترا
 .می! راهش رو بگو مام بدونیکلک؟ فقط نگو اسم من رو برد اینگفت
 یمشهود یحدقه چرخوندم. با کالفگ یدلخور با اخم نگاه و چشمام رو تو د،یچیگوشم پ یخنده اش که تو یصدا

 هم گذاشتم. یچشمام رو رو
 راحت شد. الشونیاگه باهاته نرو؛ تا گفتم نه خ رضای. گفتن علالیرم و یگفتم با دوستام م -

سرعت،  نیکرده بود و با ا یشد که رانندگ یم یکرد. دو ساعت یاز ته دلمون رو بلند تر م یبلندش، خنده ها قهقه
شب بود. ساختمون دوبلکسش،  یمنظومه شمس ال،یدور محوطه و رنگارنگ ی. چراغ هامیبود دهیزود تر از موعد رس

. دیبلع یتن هامون رو م ا،یدر ی. سوزهوامیاده شدیسنگ فرش شده، پ یورود یرو رضایو با ترمز عل انیاز دور نما
 ،یمیمال یفاصله و خنک ایاز در یخودش کرده بود. چند متر عیکه موهامون رو مط یو باد میداشت یرو برم لیوسا
 پوستم نشست. یرو
. ستادمیا منیمبل نش دیو کنار سِت سف الیباز شد. وارد سالن بزرگ و الیو ییو طال دیانداخته و در سف دیکل رضایعل

لرزه گرفت. جلوتر راه افتادم و از  ،یپنجره کنار در ورود ییبلند و طال یبچه ها وارد و با بسته شدن در، پرده ها
که  یی. صدادیکش یصالبه آرامش م ا،یمواج در یو با صدا داه سالن کم نور بوآشپزخونه رد شدم. سکوت، پادش

رو  یو چند اتاق کیاتاق ها بار ی. راه رومیرو گذروند یبه طبقه باال، هفت پله عبور رضایمحوش بودم و با اشاره عل
 زد. یترفند رضایهم صف گرفته بودند. عل یبه رو
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 اتاق. من رفتم. هی. هر کس کهیاتاق ها کوچ -
 رونیب میاز اتاق کنار ،ینگاه میبا ن رضایرفت و عل ییبه اتاق رو به رو رایحرف ها بود. سم نیتر از ا طونیپسر ش نیا

و  دیرو باز و تم سف یتکون دادم. در اتاق بعد طنتشیاز ش یرفت. هاج و واج بودم و سر رایسم ییو به اتاق رو به رو
 یمبل تک نفره سبزرنگ گوشه اتاق، گذاشتم. انگار که راست م رود. چمدون رو کنااتاق حاکم ب یتو ش،یا رهیش

 لباس هام کردم. ضیبود. چمدونم رو باز و شروع به تعو یکیگفت. اتاق کوچ
روشن کردن  یبرا رضایدار سالن، باعث شده بود عل خیاومدم. سوز  رونیو و از اتاق ب دمیکش میبه بافت مشک یدست
کنارم برداشتم. کانال  یعسل زیشدم و کنترل رو از م ریجاگ ون،یتلوز یمبل روبه رو یکار بشه. رو دست به نه،یشوم

رو به  یچوب یمربع زیبا نشستن کنارم، کنترل رو از م رضای. علدمیرس یتا به فوتبال در حال پخش نییها رو باال و پا
 رخم نشست. میمبل ن یزانو رو هیرو خاموش کرد. نگاهم رنگ تعجب گرفت و با  ونیروم برداشت. تلوز

 !؟یکن یکار م یچ -
 توأم با تمسخر. یکرد. نگاه سرد یبودم، نگاهم م دهیکه تا حاال ازش ند یچشمام و جور رهیخ
 !؟یناراحت شد -

 نبود. یناراحت یبرا یلیکاراش عادت کرده بودم و دل نیتر شدم و گره ابروهام شکست. به ا آروم
 کردم. ینگاه م یکار ید از بنه، فوتبالش زنده نبو -

 براقش شد. یشونیکم پشتش، قاب پ یابروها
 و پسوند صدا زدم. شوندیهانا رو بدون پ یگم، وقت ی! امروز رو میدینه! منظورم رو نفهم -
 تفاوت جلوه بدم. یکردم خودم رو ب یبه چهره ام افتاد. نوک زبونم سمت سقف دهنم رفت و سع ینیچ ،یوسوال جیگ
 نداره. یآها، نه به من ربط -

 دونستم باور نکرده. به سرش ضربه زد. یرنگ شک داشت و م نگاهش
 بودن حرصت گرفته، تابلو! دهی. همه فهمرهیگ ی! از رفتار بچگانه ات خنده ام م؟ینیب یسر من شاخ م یرو -
در برم. نفس حبس شده ام تونستم از دادگاه چشماش قسر  یاومد. نم یبه سمت صورتم م میدست راستش، مستق و

 باال رفت. حیتوض یو دستام برا رونیب یراه
 کنه. یدونستم از حرص من م یدست خودم نبود. م -

 .دیکش پیلبش ز یجلو یشیدارم، بادست، نما هیقصد توج دیفهم یوقت
 گم! ینم یچیه گهید ال،یخ یمن فقط خواستم بهت بگم ...، ب -
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 نییام باال پا نهیبرگردوندم. قفسه سـ*ـ نهیرو گرفته و سردرگم، رو به سمت شوم دمید یجذابش، جلو مهیرخ ن مین
. درون متن ذهنم، لغات کنار هم دیچرخ یخاموش م ونیوتلوز رضایعل نیرفت که دستام بهم گره خورد. نگاهم ب یم
 آشپزخونه بلند شد: زهانا ا یکردم که صدا یشد. سر انگشتام رو لمس م ینم دهیچ
 شام حاضره. ونیآقا -
گول زدن خودم  یکه مدام برا ییکرد؛ بلکه دروغ ها یناراحتم نم نیاحساساتم گم شده بودم و ا یها هیقاف یتو

رو داشتم که حل کردنش به سال ها بعد موکول  یمجهول یکرد. حکم مسئله ساده؛ ول یم میکردم، عصب یاستفاده م
دستم قرار گرفت،  یبود. دستش که رو منشناخت و قصدش فقط کمک به  یمن رو بهتر از خودم م رضایشده. عل
 شام، گفت: یاحضار هانا برا نیدر جواب دوم یبلند یبا صدا

 .میایاالن م -
به طعم  زی. ممی. حاال وارد آشپزخونه شدمیرفت یاز جا بلند شدم و با هم به سمت آشپزخونه م ینینفس سهمگ با

بدون  رضایرفت، گرفتم. عل یبود. نگاه از هانا که با شال قرمزش رنگش ور م نیمز حالت ممکن، آراسته و نیدارتر
 مینیب یپرزها یو محرک، ال زیهـ*ـوس انگ ذا،غ یو نشست. بو دیکش رونیب یصندل رایسم یاز روبه رو ،یحرف

دهنم مزه کردم. گلدون  یاز مزغ رو تو ینشستم. چنگال رو به دست گرفتم و تکه ا یخورد. با مکث کوتاه یم چیپ
با مزه  رضایحواسم رو گرفته بود. عل یا شهیش زیجون، وسط م یب یو صورت دیسف یمملو از گل ها کیو کوچ ینیچ

 برگشت. تمکردن غذا، به سم
 اوم. محشره خانوما. مگه نه برسام؟! -

گفت. محشر  یبه سرم وارد کردم. طعم خوبش به مزاجم خوش اومد. راست م یفیسر بلند کردن، تکون خف بدون
و احساساتم از  دمیکش یانقدرخوب باشه؟! کورمال کورمال به درونم سرک م زیهمه چ یتونست تو یبود. چه طور م

 رضا،یم علب یکردم که صدا یم یسر بلند کردن لحظه شمار یبود و برا نییزد. سرم هنوز پا یم رونیچشم هام ب ریز
 سکوت افکارم رو شکوند.

 !ن؟یقهرتون رو تموم کن نیا نیخوا یگم که شما دوتا نم یم -
رخ شدم. نگاه تعجب زده چهار جفت  مین یحنجره ام مونده بود و کم یدوراه نیزنه. تکه مرغ ب مین یبود حرف گفته

 کرد. یشد. با چشم و ابرو به من و هانا اشاره م دهیکش رضایچشم، به سمت عل
 ازتون گذشته. هانا و برسام با شماما! ی! ماشاهلل سنن؟یقهرتون رو تموم کن نیا نیخوا یعرض کردم، شما دوتا نم -

پوزخند معنا دارش  یچرخ خورد. حت شیقلیو ص شیمشک یچشم ها نیپاندول وار ب ز،یوسط م یاز پارچ بلور نگاهم
 یعمق نگاه رو تا حد زندگ نیشدن به ا رهیپرت کنه. خخمارشده از غضبش،  یهم نتونست حواسم رو از چشم ها
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 داریکه د یسوانی. گدمید یشالش رو م ریزشده از  سیگ یداد و تازه موها یدوست داشتم. شال قرمز رنگش رو تاب
 کرد: رمیدلخورش، غافلگ یلبم نشست و صدا یرو یکیشد. لبخند کوچ یم ادآوریلـ*ـذت رو 

 گذره اون بحثش جداست. یاما بهش خوش نمب. اما اگه مهندس میستیما که قهر ن رضا،یقهر ماله بچه هاست عل -
وارد کردم. لبخند کش دارم،  میشونیبه پ یموند و با دو دستم فشار زیم یدهنش چرخوند. آرنجم رو یرو تو وچنگال

 با وساطت وارد شد: رضایبگه، عل یزیکه چ نیترش کرد. قبل از ا یبرعکس تصورم جر
 یعل هی. مگه نه برسام؟ جون من هیچه آدم خوب یفهم ینم یتا باهاش نباش ی.؛ ولهیجور نی، برسام کال انه بابا -

 .یباحال میلیخ یستیبگو؟! از اون ادامه داراشا که بفهمن خشک ن
 شناخت؟! دم گوشم زمزمه کرد: یمن رو از اون بهتر م یکرد. ک یم فیهم ازم تعر دیتنها شاهدم، با ایدوستم،  تنها

 .یدخشکیفهم نمیا ایب -
 بابا بود، لب باز کردم: هیکه انگار ارث یشده ا نیعج یخونسرد با
 ریجواب پس بدم. هرجورکه هستم من رو همون جور بپسندن و باهام باشن. من س یمن الزم ندارم به کس یعل -

 خانوم! رایبود! ممنون سم یشدم. ممنون ازتون شام خوشمزه ا
مرتبش  یدندونا ریگرفتن پوست لبش که اس دهیلب زمزمه کرد. نگاه از هانا برداشتم و با ناد ریز «ینوشه جان» رایسم

،  زیبا م یوانیاصابت ل یگذاشتم. صدا ییظرفشو نگیس یاز غذا رو برداشتم وتو یبود، از جا بلند شدم. بشقاب خال
 که بعد از خودش اومد:

 شما زحمت نکش مهندس! -
 مکالمه بچه گانه، جواب دادم: نی. با لـ*ـذت بردن از ادیهام باال پرابرو دمش،ید یکه نم نیا با
 کنم. یکارو م نیا شهی. من همستیزحمت ن -

 چونه اش رفت. ریقرار گرفتم و دستش ز زیم کنار
 .میقبولتون کن دیبا نیرفته بود که شما هرجور هست ادمیدرسته،  -

 یرخ میبودم و نگاه ن دهیرس یسرخوش و خجسته بودم. حاال به ورود شه،یکرد و من برعکس هم یرو مسخره م من
 از سرشونه بهش انداختم.

 !نیکن یآ ...، ممنون که درک م -
 یجلو یا رهیهمون مبل ش یاز آشپزخونه دور شدم و رو یبرگشت. پنج قدم بمیداخل ج ش،یشگیهم گاهیبه جا دستم
برداشت نداشت.  یبرا یاز بذر، محصول یمزرعه ته نیتبم بود و اذهنم اشغال افکار نامر نینشستم. سرزم ونیتلوز

شد  یاستاش گوشم نواخته م پوریدرون ش ،ینظم ین بیاز ا یشدن. سکوت یم نییدستم باال وپا ریکانال ها با دکمه ز
 :دیچیهال پ یتو رضایعل یکه صدا
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 .میکن یباز میخوا یم ایبرسام ب -
زدم.  یم یحرکت دیاثبات خشک نبودنم، با یدونست؛ اما برا ینبودم و خودش م ینداشت. اهل باز یتموم ترفندهاش
از رو  شیکاربن یسرافون آب دنیبا کش رایداد. سم یدستش تکون م یلب داشت و جعبه منچ رو تو یرو یلبخند پهن

ن دست هاش، به نگاه انداخته بود. با خشک کرد نبه ورم عبور کرد و چشمام به دنبالش، از اپن آشپزخونه، نردبو
که ذهنم رو ماالمال، به  یگرفتم. عجوبه ا شیمشک زیپا برداشتم و نگاه از شوم یاومد. پا از رو یم رضایسمت عل
 نیزم یبزرگ رو یکوسن ها یرفت و از جا بلند شدم. متقابال رو یسمت راستم م نهیکشوند. به کنار شوم یچالش م

زده بود. به زور کنارم جا گرفت و  جانیو هفت سال، ه ستیبه اندازه ب رضایتونستم بگم عل یم جرأتنشستم. به 
 نثار صورتم کرد: یسرفه ا

 .رهیبگ یرنگ هی یهرک ایبچه مثبتا منچ آوردم براتون. ب نیا نیع -
 .دیمهره زرد رو به سمتم پرتاب کرد. دستاش رو بهم مال ،یبرداشتن مهره آب با
باهم اول و دوم بشن.  م،یتا دو نفر هم ت میکن یم ی. انقدر بازمیش یم میدونفر تقراره که دونفر،  نیاز ا یخب باز -

 ؟یزیچ یشه که، شرط ینم یجور نیسالم؛ اما ا یایفقط باز میجا امانت دار نیما ا
که  یدل کس ک،یکوچ یها طنتیش نیکه باهم نیداستان مواج بود. ا نیا یال رضا،یعل یو دَوَران کودک جیمه فضا،

صورت بَشاشش چرخ خورد. از خنده  یتونست داشته باشه؟ نگاهم رو یم یچه اشکال اره،یدوستش داره رو بدست ب
قانون رو اشتباه  یچون و چرا بخندونه، کجا نکه تونسته بود همه رو بدو نیبردم. ا یاز ته دلش، لـ*ـذت م یها

زبون به لب  ،یو به دست گرفتم و هانا با نگاه مرموزکه سرپاست. منچ ر کهیکوچ یزهایچ نیباهم یرفته بود؟! زندگ
 نداشت. انیانهدام مغموم، قصد پا نی. ادیکش یم

 ریتصاو نیرفت. انگار ا یچشم هام نم یبرنده شدن، دستاش رو به دستام زد، از جلو جانیکه از ه یهم زمان هنوز
که چشمام  یباز مهیدرحال رفتن به اتاقم بودم. در ن ،یروزمرگ یو حق دار بود. خسته از خستگ دهیبه پلک هام چسب

 ینگاه بود، انداختم. جلو نیکه تنها فاصله ا یدرز یاز ال ی. نگاهستادیفرمان، ا یرو حواله نگاه کردن کرد. پاهام ب
که ضربان  یپنهون یشد. غرق در خحوش یتا سرشونهاش توسط برس جابه جا م ش،یمشک یو موج موها ستادهیا نهیآ

 شونه ام قرار گرفت و جا خورده، برگشتم. یاز پشت رو یکرد. دست یم یتمیبم رو دچار آرقل
 نبودا! ی! قرارمون ناموس دزد؟یزد یم دید یدزدک -

 کنم: هیکردم توج یسع ج،یباال رفت وگ حیتوض یبرا دستم
 من فقط ... -
سرکشم،  لیاز م ریهوا موند و ناگز یبه شونه ام زد. به اتاقش برگشت. دستم تو یچند بار ،یکوتاه «ریشببخ»گفتن با

. دمیتخت دراز کش ی. به اتاقم پناه بـرده بودم و بدون روشن کردن برق، رودمیکش دکیسستم رو به  یقدم ها
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 میاریهوش یهذهنم بود. گا یایدر یماه رضا،یعل یانداخت. حرفا یم هیافکارم سا یجابه جا شدن تخت، رو یصدا
کردم با  یم یافتاد. به پهلو برگشتم. سع یاتصال از من، اتفاق م یب ،یتموم زندگ یشد. گاه یخواب غفلت م ریاس
 کرد، مقابله کنم. یم دایکه روز به روز شدت پ میخواب یب

دل از  ،یطوالن یخستگ کیکه بعد از  ییکرد. از همون روزها یم شتریرو ب دنمیخواب لیتند و بم بارون، م یصدا
نقش قرص خواب آور  ،یپشم یدلچسب پتو یکه رطوبت و گرما ییشد. از همون روزها یرختخواب کندن محال م

 رونیب یوار مچاله و سر انگشت ها نیجنخودم  یگرفته و چشم هام آروم باز شدن. تو یا گهیرو داشت. صبح رنگ د
. دست هام سمت دیبودن و موندن جنگ یبرا دیکه با ییایدنبرگشتم.  یداریب یایشده. به دن یخیزده ام، مثل تکه 

به بدنم، از جا بلند شدم. پتو  یمن رو گرفتار خودش کرده. با کش و قوس ،یصورتم سوق داده شده و رخوت دلچسب
 در حال ا،یمواج در یاز پشت صدا ،ی. حاال آفتاب کمرنگستین داریرو خر یبارون یبه رو، صدا وکنار رفته و پنجره ر
 اومد. رونیاز رو به رو ب یکشم و به سمت در رفتم. هم زمان با بستن در، کس یباال م ینیرخ نمودنه. کرخت، ب

 مهندس! ریصبح بخ -
کرد  یم میسرش تنظ یرنگش رو رو یتکون دادم. شال توس یکنم و سر یخالص م ینورزدگ نیرو از شر ا چشمام

لفظ مهندس،  دنیشن یتحملم برا گهیبود. د بایو صبحم چه ز دیدرخش ی. صورتش مدارهیوقته ب یلیو انگار که خ
 به دهن آوردم : یفکر حرف یکرد، ب یکه از کنارم عبور م یطاق بود. زمان

 مهندس؟ یگ یم یکه ه نی! ا؟یکن یاز قصد م -
 لب زد: مشیمال یباال انداخت و با صدا یتعجب، شمرده به سمتم برگشت. شونه ا یذره ا بدون

بگم برسام. تا گفتم  نیگفتم مهندس، گفت ی. اون وقت که منیبهتون بگم که ناراحت نش یکردم چ ریگ واال منم -
که حرفات واسم مهم  نیصداتون کنم مهندس؟ نه ا یمن چ نینه مثل قبل بگو مهندس. خودتون بگ نیبرسام، گفت

 ذارم مهندس! یهمکار احترام م هیباشه ها نه، بهت به عنوان 
 یباز ریکه چه طور درگ نیاز ا رتیشلوارم رفت و ح بیکرد. دستم به سمت ج یکه مزاجم رو گس م یفعل جمع نیا

هم  یبود. دندونام رو کیداشت و آماده شل یبود. انگار دل پر ادشی قیکلماتش شدم، چه خوب که حرفام انقدر دق
 شد. دهییسا
 ! هانا.؟یهر جمله رو به مهندس ختم کن یمجبور -
 دونستم قصد متهم کردنم رو داره. یبلندش ساخت. م یشونیپ یبرا یکیرنگش، قاب کوچ خوش یابروها با
خانوم  نیشم مثل قبل بهم بگ یمهندس و الزم به ذکره؛ خوش حال م یوقت شما ناراحت نش هیآره خب تا  -
 !یریام
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که من رو به  یحجم از انفجار رو نداشت. حس لجباز نیتحمل ا گهیاز کنارم رد شد. توپخونه مغزم، د ،یجواب بدون
 یزیکرد. انگار چ یم مییهوا ک،یحال نزد نیدونستم مقصرم و بار ها بهش معترف شدم؛ اما ا یکشوند. م یقهقرا م

 نییبودم و متقابال به دنبالش، پا اری. حاال کامال هوشدکه سرکشم کرده بو ی. حس خفقانرمیذاشت آروم بگ یدرونم نم
 .میبر ایعمل کردن بازنده ها، تا لب در یتم. قرار بود برارف

رو  یپکر و مغموم، فنجون چا رایمعرفتشون انداخت. سم یفنجون، نگاهم رو رو یقاشق تو یهم زدن چا یصدا
روم قرار گرفت. سر بلند  یجلو قوان،یل ریکره و پن یشدستیو پ میکش رونیاز پشت اپن ب یاپن گذاشت. صندل یرو

 یحت یکردم. کس یبودن نگاه م زی، دور میکه با فاصله چند سانت یبه جاش برگشت. به هر سه نفر رایسمکردم و 
بود.  یگلدار آب یشدستینگاهش به پ رایو سم دییجو یشده رو م کیکوچ یهم نگفت. هانا با اشتها لقمه ها یسالم

به  یکرد. تکه نون تست یریپشت هانا، از ورود نور جلوگ کیپنجره کوچ دیپرده سف دنیاز جا بلند و با کش رضایعل
 نیدونستم هانا مصمم تر ا یکه به گل نشسته بود. م ییها یشده بودم. کشت نیجو سنگ نیو محو ا دمیدندون کش

 زیاصابت م یدهنم چپوندم و صدا یاعتقاداتش بود. چند لقمه آخر رو هم تو یتنها برا را،یسم یریحرف هاست. دلگ
 رایکرد. سم یرنگش رو تن م رمک یهانا چرخوند. از کنار گذشت و پالتو یآشپزخونه، نگاهم رو رو دیسف کیامبا سر

قدم  ار،یاز قاوت بقا، به دنبال  تیذاشت و چونه باال انداختم. از جا بلند و با تبع یم نگیس یفنجون ها رو با دقت تو
 برداشتم.

لختش رو دوست داشته و حاال که کم مو شده  یدونستم موها یشد. م یاز لب هاش خارج نم رضایمحو عل لبخند
خوشحال  را،یسم یچادر یب دنیهم توسط د یبود. اما همون چند قطره ناراحت یناراحت م یفقط کم ،یکم دیبود، شا

آب  یکه چادر پهن شده رو ی. موجتاخت یم انهیکرد. هر دو به قولشون عمل کرده و موج بلند ساحل، وحش یم
 کرد آرومش کنه: یو سع دیکش رایبه پشت سم ی. هانا دستدیکش یم دکیرو به  رایمس
. به نظرم به دل یحجاب داشته باش یتون ی. تو بدون چادرم مستیبه چادر داشتن و نداشتن ن یحجاب یب زمیعز -

 مگه نه مهندس؟! یرو نشکون یکه دل کس نی. به ایپاکه که تو دار
 وانمود کنم. یحواس یکردم به ب یو سع رمیگ یم دهیکه بهم انداخت رو ناد یا کهیت
 گن. یدرست م یریهان؟ بله؟! خانوم ام -

تر کردم و  یکرده بود. لب دایپ یدلدار یبرا یفرصت خوب رضایراه افتاد و عل الیحال، به سمت و یپکر و ب رایسم
عقبگرد کرد و با بغـ*ـل  یسرم، خوب نبود. هانا قدم یاالب ی. حالم، مثل هوادمینم گرفته ام کش یبه موها یدست

 شدم. یراه الیرو به روم گرفتم و به سمت و تفعرفت. نگاه از غرش موج مر یم الیگرفتن پالتوش، به سمت و
کز کرده ان و از کنار  نهیمبل کنار شوم یرو را،یو سم رضایرو باز کردم. عل شییطال دیو در سف میدیرس الیبه و حاال

 ینشستم و تنها صدا رضاینشون، رد شدم. به سمتشون قدم برداشتم و هانا به سمت آشپزخونه رفت. کنار عل یستون ب
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به  ینیسکوت، نگاهم به هانا که با س نیخسته از ا یسکوت رو شکست م ادیفر ،یآجر نهیشوم یسوختن چوب ها
درست رو به روم نشست. فنجون  را،یگذاشت و کنار سم یا رهیدا زیم یرو رو ینیرفت. س وستیپ یجمعمون م

 بود، لب زد: یبه نقطه ا رهیکه خ رایگذاشت. روبه سم ینعلبک یشکالت داغ رو تو
 تیاز انتخاباتون حما نیتون یکه نم نیجنبه ا یدونستم انقدر ب یافسرده ها. خب م نیع یبگو! شد یزیچ هی رایسم -
 کردم. یاصال مطرحش نم ن،یکن
 ،یانداختم و با چشم غره ا رضایبه عل یگله بود. نگاه کوتاه یریگ یدر حال ماه یآب گل آلود، هر کس نیا یتو

تمام حسش  دیشد. انگار با یناراحت م زانشیعز یفقط برا رضایناراحته. عل رایدونستم از حال سم یکرد. م رمیمتح
 ناطق شدم: رضایکرد. خطاب به عل یم رایرو نثار سم

 .وونهید ادی. بهت میجنبه نبود یتو که انقدر ب یعل -
 مبل رو بغـ*ـل گرفته و غرولند جوابم رو داد: کوسن

 معلوم شده. شتریشدم. دماغمم ب ایقاچاق چ نیا هی. شبیآخه من کچل شدما نه جنابعال -
که از جاش بلند شد، با دهن  ی. درست زماندیچیخنده نسبتا بلندم پ ه،یکه شوخ نی. با فکر اارهی یدوسنتم هانه م یم
 هم فشرد. یاومده ، چشماش رو رو رونیب یکه انگار از خلسه ا راینظاره گر رفتنش بودم. سم یباز مهین

 اتاقم. یرم تو یکشه. بااجازه منم م یتا بهش عادت کنم طول م -
 ینگاه ینیکردم، که متوجه سنگ یکرد. به رفتنش نگاه م دایبه اتاق، تداخل پ رایگفتن آروم هانا، با رفتن سم «رایسم»

 تکون خورد: شیصورت یشدم. معذب شده، نگاهم به نگاهش گره خورد. مغموم، لبا
 خب. نیکن یم یبد شد که ناراحت شدن. چرا شرط بند یلیخ -
 یرچشمیز زیگفت نگاهش نکن! با نگاه ر یدرونم م یپرتاب کردم. حس یحوصله، کوسن مبل رو به کنار یب

 زمزمه کردم: م،یشگیهم
 کنن. یعادت م -

 :دمینرمش رو شن یانداخت، بدون نگاه به من، صدا یپله ها نگاه م یکه به باال هانا
 .یکن یزود عادت م زی! آخه به همه چ؟یکن یم یفکر زندگ نیشما خودت هم باهم -
رفت، نگاه  یکول رابـ ـطه سستمون باال م که از سر و یهاش عادت کرده بودم. خسته از لجباز کهیبه بار ت گهید

 باشم. هیکنا یکردم ب یم یام، روش زوم شد. سع رهیو خ قیدق
 آسون. ،یریسخت. آسون بگ ،یریکنه! سخت بگ یباهات تا م یهمون جور یریرو هرجور بگ یزندگ -

 صافش شد. یشونیقاب پ هزایخوش فرمش، با است یابروها
 مثال سخت؟! ای ؟یپس شما آسون گرفت -
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 از ته حلقم خارج شد: ییهم پناه گرفت و صدا یخم و دستام به هم قالب شد. چشمام با شدت رو زیسمت م به
 داغونه! میرو داغون گرفتم که داغونم کرد. بدون تو زندگ یداغون. انگار زندگ -

 گهینگاه جانفرسا بود و د نید. ادورگه ام بود. چشمام باز و به نگاه متعجبش گره خور یگلوم، باعث صدا نیماب یبغض
کردم. هروقت  یرو ادهیدونستم ز یپلک هام و م یشده رو نی. سنگدیرس یعشق نم نی. زورم به وزن ادمیپا پس کش
خورد  یفیفردارش تکون خف یکرد. مژه ها ینم یاری بمشد، عقلم با قل یطاق م یدوست داشتن لعنت نیتحملم از ا

 و لباش باز شد:
 مهندس! -
 گفتم: یم دیپروا شده بودم، با یهام خارج و حاال که ب هیباالخره، کاردستم داد. بازدمم بااکراه از ر یدلتنگ نیا

 بهم بگو برسام! گهیبار د هیفقط  گه،یبار د هی -
 یم شیبه قلبم ن یکه عقرب دلتنگ یبرهوت ابونیافتاده. ب ریآب و علف گ یب ابونیب یبودم که تو یو تشنه ا محتاج

کرده بودم. به سمت  جشی. انگار که با هر کلمه ام گدیلرز یم یاز جا بلند و چونه اش کم ،یبه طرز شوک شده ازد. 
جا  نیحرکتش، پله ها رو باال رفتم. حاال که تا ا رویکردم. پ یحرف ها فکر م نی. من مدت ها بود که به ادیاتاقش دو

حواس داخل  یزدم و ب یبسته شد. چند تقه ا یید و در با صدا. به اتاقش پناه براوردمیکم م دیرفته بودم، نبا شیپ
 یبرا بلکهکه تا به حال انجام ندادن؛  ییکارا یدن؛ نه برا یاراده از دست م یآدم ها، کنترلشون رو ب یشدم. گاه
 یارزن. قفل کردن در، کار دور از عقل یکه به عذابش م ن،یریو عذاب آورن. اون قدر ش نیریش یلیکه خ ییتجربه ها

 .دهیترس یعنیتخت نشست و لرزش صداش،  یبود که انجام دادم. رو
 کنن! ی! در رو باز کن، بچه ها فکر بد م؟یکار کن یچ یخوا ی! م؟یدرو قفل کرد یچ یبرا -

بهم اعتماد نکرد،  پدرم یکه حت یکرد؟! من یراجع به من م یبود. چه فکر یمنطق ریوسط غ نیا یزیچ هی انگار
 زدم: هیگرفتم. ناباور از قضاوتش، به در تک یدوباره داشتم مورد مواخذه قرار م

 کنم. ینم یبکنن. من که کار -
لرزوند. از  یرو م شیقلم ی. استرس، انگشت هاستادیبود. از جا بلند و رو به روم ا دایچشماش هو ین ین یتو ترس
 یتاب، رو ی! نگاهش دهشت کرد و بد؟یترس یسرسخت بود، از من م یطیهر شرا یکه تو یی! هاناد؟یترس یمن م
 نگاه نرگس. هیبش یزیکرد. چ ی. انگار که به قاتلش نگاه مدیچرخ یصورتم م یاجزا

 !یکن یم یرو ادهیز یمهندس دار -
دادم. منِ  یترس رو باور کنم. بهش حق م یبو نیخواستم ا یسرد اتاق اصابت کرد. نم واریمشت شده ام، به د دست
 شدم و دستاش ناخواه، حصار دستام شد. کشیمزاج رو چه به عشق! نزد یدم دم

 صدام نکن! یجور نیا -
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 از دستام خارج و لرزش صداش دست خودش نبود. یبه آن فشیظر یدستا
 !رونیبرو ب -

. با دییدو رضایرفت و بازش کرد. به سمت اتاق عل یشد. با دو به سمت در م ضیرو دور زد و جاش با جام تعو من
رو داشتم.  یروح یب یحالم دست خودم نبود و حکم آدم ها گهیروم بود، آروم تر به سمت اتاق رفتم. د شیکه پ یبهت

تخت بلند  یاز رو رضایانداز اتاق بود. عل نیطن ارش،کشد یاز چهارچوب در رد شدم. پشتش بهم بود و هنوز نفس ها
 پرسشگر شد: ،یون رو از گوشش، دور گردنش گذاشت. با جاخوردگو هدف

 شده هانا؟! یچ -
 ؟حد ترسونده بودمش نیشد، من تا ا یقورت داد و به سمتم اشاره زد. باورم نم یآب دهن صدا دار هانا

 !ریدوستت رو بگ یجلو رضا،یعل -
به سرتا  یناباور نگاه رضایفاصله گرفتم. عل یگشاد شدن. از در کم یچشمام تا حد ممکن ،یاز هر حس یو خال محزون

 تکون داد و با چرخش دستش، لب زد: یپام انداخت. سر
 شده؟! یبرسام؟! مگه چ -
خشم رشد کرده و دستام مشت شد. پرسشش با  یلوفرهایکشوند. ن یتاالب پر تعجب، من رو به سمت قهقرا م نیا

دادگاه  یشدن داشتن. انگار تو دهییهم اصرار به سا یکرد. دندونام به شدت رو دایپ یبه اتاق، تالق رایورود سم
 :رایمتعجب سم یبودم و منتظر حکم! وصدا نیمجرم

 !هیسر و صداها چ نیشده هانا؟! ا یچ -
کردم.  یرنگ شده اش رو باور نم یب یوگونه ها دهیکردم. رنگ پر یبهم انداخت. باور نم ینگاه مین ،یرچشمیز هانا

که زنگوله مغزم  یقتیحق نیبود! ا دهی. از من ترسدیترس یرفت و نم یم سمیتا اداره پل یبود که حت یهمون دختر نیا
و مِن مِن کنان، صداش با همون لرزش کلمات  دیکش الشبه ش ی. دستدیلرز یهم گره وار م یشده. دستاش هم تو

 رو ادا کرد:
 اش رو نگم بهتره! هیمهندس...، شادفر... وارد اتاقم شد و بق -

 شینیی. لب پادمید یرخش رو م میمن و هانا رد و بدل کرد. حاال ن نیب ینگاه مشکوک رضایرفت و عل لیتحل صداش
 یاتفاق، چشم ازم گرفت. مثل درخت ب نیکردم. لمس شده از ا یرو درک نم یباز نیو ا دیکش یرو به دندون م

که بهش  یرو گفته باشه. حس آدم نیا هشد ک یه و باورم نمجام خشک شدم. لبام به هم دوخته شد یتو ،یبار
 ی. مات نگاهش مدیپر یآورد. پلک سمت راستم م یتنم رو به ارزه در م یجا یمتصل شده، جا یکیشوک الکتر
 رضای. علیذره ا یدستش رو به سمت دهنش برد و شرمنده نبودم. حت رایبه خودش برگرده. سم یکم دیکردم تا شا

 .داوم رونیاز تعجب ب ،یبعداز مدت
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 !؟یگ یم یچ یدار یدون ی! برسام؟ عمرا! تو م؟یچ -
بره. بودنش رو  شیحد پ نیتونست تا ا یکردم. چه طور م ینگاهش م دیداد. حرامان و ناام لشیتحو یخنده عصب و

هجوم  به عضالت حلقم یحس خفگ ،ی. مثل مرغ پر و بال شکسته ادیشن یو نه گوش هام م دمید ینه چشم هام م
شدم.  خیکار نکرده توب یفاصله گرفته بودم. برا هاشتبا تیذهن نیعمر از ا کیشد. من  یآورده بود. لبام از هم باز نم

ادامه  ،یقاصر ی. با صدادیدر یمغرم رو م یانتظار، فرا تر از تصورم بود. اونقدر دور، که سکوت اتاق، هزارتو نینه ا
 داد:

 زنه! ینم یچرا حرف ستین یزی! اگه چن؟یشد تا باور کن یم یزیچ دیگم. حتما با یمگه دروغ م -
 شد: دهیدندوناش شن یاز ال یبم یبودم. فکش با شدت منقبض و صدا دهیند رضایکه تا به حال از عل یتیجد
 پرسم! یحتما م -

بودم و تند تر  هریافتاده هانا خ ریبه صورت ز ،یدی. به طرز بعدیشمردم. درست با سه قدم به من رس یهاش رو م قدم
 تر کرد و از گوشه چشم حواسم به حرکاتش بود. ی. لبدمیکش ینفس م یاز هر زمان

 ینم یافتاده. حت یدونم چه اتفاق یپس بهشون بگو. من نم ،یکار رو نکرد نیگـه؟ تو که ا یم یبرسام هانا چ -
 بده. خب! حیکه هست خودت توض یگـه؛ اما هر چ یرو م نیدونم هانا چرا ا

گفت. بارها به  یکه پدرم م ستمین یزدم. بارها ثابت کردم من اون یحرف م دی. چرا بایکلمه ا یزنم. حت ینم یحرف
 اهام،یهرز رو یقلم کردن علف ها یکرد. برا یم یاثبات جون ازم گرفت. سکوت، حکم ران نیزده بودم و ا واریدر و د
 دیعالمت رضا نبود. شا شهیسکوت هم د،یموند. شا یطوالن . سکوتمیتفاوت یاز ب یدست گرفته بودم. داس یزیداس ت

لحظه دلم به حال خودم سوخت. دست  نیا یشد به زبون آوردشون. چه قدر تو یبود که نم ییعالمت حرف ها
 ام نشست و من رو از افکارم به سمت خودش کشوند. قهیدور  کدفعهیکه  رضایعل
 بود هان؟! نیقرارمون ا یشه. لعنت یبزن! منم داره باورم م یحرف هیده المصب  -

رو داشته  ستمین قشیکه ال یچارگیخواستم حس ب یمن؟ نم یصداش رو گرفتار کرده بود. برا یبیبغض عج چه
که  یزد. التماس یم ادیبود. دستش رو با اکراه پس زدم و چشماش تماما درد رو فر یحس عذاب کاف نیباشم. هم
که  یروزگار نامرد نیتز از قبل. از ا ربودم. متنف رشیکه من هم درگ ی. دردخواست بحث رو تموم کنم یفقط ازم م

شرمنده اش،شمرده  یسمت هانا رفتم. رل زده به چشم ها یاراده، چند قدم یزد. سست و ب یام م شهیبه ر شهیدائما ت
 شمرده لب زدم:

سوال  هی! حاال من یدینترس یقع حتپسر بردار. اون مو نیگفت؟ گفت دست از ا یپاسگاه چ یبابام بهت تو ادتهی -
. بذار باور کنم ی! بگو که دوستم ندار؟یجواب بده. دوستم دار ،یکه بهم زد یتهمت یپرسم. حداقل برا یازت م
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خودت ازت جدا شم. پدرت بهم  یحداقل برا بذارزنم.  یتنفر بوده. من که به دشمنم هم تهمت نم یحرفات از رو
 !ستمین یحرمت یرو بدون که من آدم ب نیاعتماد داشت. ا

گفت  یصادقش، بهم م یها هیکرد وچشماش رنگ شرم داشت. عنب یخواست از خودش بشنوم. نگاهم م یم دلم
 شیقبل تی. به همون شخصدیکاسه چرخ ینگاه خوش بود. چشماش تو نیهست. ته دلم به هم یکه هنوز هم حس

 برگشت.
 میکه مجبور شد یدون یاتفاقا افتاد. خودتم م یلیتموم. خ یکه گفت یتو بود ،یحرفت نموند یکه پا یتو بود نیا -

 .میجدا ش
 دستش رو به بازوم گرفت و من رو سمت خودش برگردوند. رضایبدم که عل یجواب خواستم

 بود؟! جواب من رو بده! نیجا چه خبره؟ جواب معرفتت ا نیا -
 یدونستم اون هم دوستم داره، کس یاومدم! حاال که م یاز موضعم کوتاه نم گهیبود و دوستم داشت. د مونیپش پس

کرد. جهان دوباره سبز شده  یدلم رشد م یتو ،یمثل سنباه گندم ،یتونست جلودارم باشه. حس دوست داشتن ینم
گار حال دلم انداختم و ان یزد. نگاه کج یکه م یتهمت یبرا یحت ارم؛یبود. دوباره. به خودم قول دادم به دستش م

 حادثه تلخ! نیخوب بود از ا
 ی. حسدمیرس یبه لب آب، م ،یآروم یپا تند کردم. ر رو باز و حاال با قدم ها الیاز و رونیو به سمت ب نییپله ها پا از

 یاز هم گسستگ نیناراحت بودم. ا شیرحم یب یمنشا احساساتم بود. هنوز هم برا ،یو سرخوردگ تیتوام از عصبان
 یریکرد. بافت نازک تنم هم قادر به جلوگ یم یاستخون هام راه مغزسرما رو تا  ،یآورد. باد تند یپا درم م از ،یعاطف

 بمیج یو دستم تو دمیباال کش یام رو کم قهیکرد.  یدرونم رو کم م یاز گر گرفتگ یکم دینبود. شا ریزمهر نیاز ا
 ی. صداخشمکه پر بود از طوفان و  ییایگشت. در یشد و برم یپاهام روانه م ریتا ز ،یموج متالطم یفرو رفت. صدا

 که از پشت سر، با امواج مخلوط شد. یکس
 !؟یکن یخودکش یخوا یم -
 ییلبش رو داشتم. موها یلبخند رو نیکه تنها دوستم بود برگشتم. انتظار ا ییآشنا یبه سمت صدا ،یپوزخند معلوم با

کم کرده بود.  تشیاز جذاب یکه کم یدیجد افهی. قدیرس یم شیشونیکه حاال کم پشت شده بود و نم دار تا حد پ
 نبود. لب زدم: طونیش شه،یچهره اش برخالف هم

 حد احمق نشون بده. نیام تا ا افهیکردم ق یفکر نم -
از ته حلقش  یکرده بود. به آه زیهمون لبخند مغموم، سرش رو باالتر گرفت. بارون نم نم، چشماش رو خمـار و ر با

 و چشماش نه! دیخند یفرق داشت. لباش م شهیو دستش حصار بازوم شد. نگاهش با هم دیکش
 تا منم بگم خفه شدم. ،یعل یکردم بگ یاما من فکر م -
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حالم رو خوب؛ اما انگار موفق نبود. دلم ازش گرفته بود  شهیوض کنه و مثل همخواست بحث رو ع یدونستم م یم
 بلند شد. دنیدلم گرفت. رو برگردوندم و صدام در حد شن یختیهمه بهم ر نیکه حرفم رو باور نکرد. دلم گرفت، از ا

استم بهش بگم نداشتم. فقط خو ی. من بهش کاریپدرم حرف رو قضاوت کرد نی. توام عستیواسم مهم ن گهید -
 !یام رو گرفت قهیکه االن باور کنم. مخصوصا اون قسمتش که  ی. انتظار ندارنیدوستش دارم هم یلیخ

 دمیبود که به ناحق شن ییها، حاصل تهمت ها نیتفاوت. همه ا یبودم. لمس و ب دهیرس یحس یبه ب ،یاز پر درد من
. صداش دیکش شینیرخ صورتم رو به سمتش برگردوند. نادم، با انگشت شست به پره ب مین ،یدیو دم نزدم. باد شد

 بلندتر شد. دنم،یبهتر شن یبرا
کار رو کردم؛ چون بهم اعتماد کرده بود و نخواستم رفاقتمون رو دخالت بودم. من بهت اعتماد داشتم. چند بار  نیا -

خواد  یکه اون نم یسرش گرفت یرو رو ی. تو چترستیاهش نر نی. نه برسام ایاما تو الل شده بود دم؛یازت پرس
اما  م؛یجدا ش یگ ی! تو بهش میر یکه خودت ازش طفره م ید یرو بهش نشون م ی. تو راهیاون باش رونیتو ب

 .ستیبا خودت روشن ن فتیتو؟ تکل یفرض کرد یبرگرده؟! دختره رو چ یکن یاالن التماسش م
 دنیشن حتیبود. انتظار نص یا گهیرو گفته بود؛ اما امروز جور د نیداد. بارها ا یبه دو طرف تکون م نیرو غمگ سرش

 حد نداشتم. صادقانه معترف شدم. نیازش رو تا ا
 .ستمیدختر رو بلد ن هیمن مثل تو رفتار با  -

 دوباره موج، از سرما جمع کرد. دنیرو با رس صورتش
فهمه دوستش  یمطمئن باش م نهیرو بب نیا یون وقتبهش تالش کن! ا دنیرس یگم برا یبهت م نیواسه هم -

اگه  یآورد؛ حت یشناختم کم نم یکه من م یبرسام ؟ی! کم آوردیانجام بد دیبا ،یبگ دی. دوست داشتن رو نبایدار
همه ست  یکه حام یبرسام. آدم ین بودیمن ا یباشه. تو برا شینبود حام یاگه کس یزد تو گوشش. حت یباباش م

 جنگه! یتنها م یو خودش تنها
 یبرام برسام بود. من یبار کس نیزد. چه خوب که ا یبودم. سوزن اشک به تن چشم هام ضربه م نیکه من هم انگار

 رهیصورتم رو پوشوند. خ ،یتاخت. لبخند پهن یحرف، چه قدرتمند م کی ریتاث یبودم. گاه نیا گرانید یکه برا
 د.ما رو به خودمون آور ییشده اش، صدا زیر یچشما

 !؟یشه تنهامون بذار یم رضایعل -
 داد: متیجوابش رو با مال رضایبرد. عل یمهابا به عقب م یباد شالش رو ب دمش،ید یبه پشت برگشت. تازه م رضایعل
 البته. -
 که بشنوه گفتم: یگرفته بود، خطاب بهش؛ به طور شیکه راه رفتن پ رضایعل
 ترسه! یاز من م یریو خانوم ام والمیتنهامون نذار! آخه من ه یعل -
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 به ما کرد و سرش رو تکون داد. ینگاه کوتاه رضایعل
 و دلبر که من حوصله ندارما! وینشه د والیه نیوقت ا هیبعد  -

 ریکردم و دستم اس ینگاه م ایبود. به غرش در ستادهیپر واضح بود و راهش رو ادامه داد. حاال هانا کنارم ا منظورش
زد.  هیکرد. آروم خودش رو بهم تک یلمس نرم، احساساتم رو دگرگون م نیته قلبم نشست. ا یزشدست هاش شد. لر

بود که  یبار نیاول نیبغلم جا کرد. ا یرو تو خودش ه،یاز ثان یشد. در کسر ینم یسپر یگذشت و عمر یزمان نم
تنم مرداد  ر،یزمهر نیکرد. وسط ا یصعود م دهیو هفت درجه رس یس یکردم. حرارت تنم، به باال یکامل لمسش م

 :دینرمش به گوشم رس یشد. صدا
 !هیشگیهم یقلبت همون صدا یبغلت سرد شده؛ اما صدا -

که  یرفت. سالح یم نیها از ب هیثان نیا یکه تو ییکرد. درد ها یکه سرمستم م یطعم نون داغ ینیریبه ش درست
گذاشتن برام ارزشمند بود. حاال آروم  شیپاپ نی. ادیجه یو مکه سر تا پام ر یحس نیترس هام بود. مملو از ا یبرا

 نی. درست مثل هممیجز هم ندار یکه چاره ا مینستدو یشد. هر دو م یم دهینفس هام، منظم تر شن یبودم و صدا
 وارد شم. رضایخواستم از راه عل ،یموج بلند رو به روم، درد هام رو شست. به قصد شوخ

 !؟یکرد یقلبم رو سنوگراف یبعد تو چه جور م،یچه جالب ما فقط چند ماه باهم بود -
آورش، صورتم  رتیح یتازه بود. ناباور بهم زل زد و چشما یزندگ هیشروع  نیکمرش نشست و ا یآروم رو دستم

 .دیرو کاو
 کنن؟! یم یمگه قلب رو سنوگراف -

 ام حس شد. نهیبهم چسبوند و صداش از سـ*ـ شتریبود. خودش رو ب در حال فوران یباال انداختم. ته دلم شوق شونه
 برسام! -
 و حتما متوجه ضربان باال رفته قلبم شده بود. دیکش یقیگفتم. نفس عم یآروم «هوم»
 خوام که بهت گفتم تو... ی! معذرت میممنونم که صدات کردم جواب داد -
 اش بودم، جواب دادم: رهیمغموم خ یبا چشما شیکه تا چند لحظه پ ییایبه در رهیخ
رو برو به اونا  نی. ادمیهم جواب ندادم، هم به خواسته ام رس یجور نیمن جواب ندادم؛ اما دلمم تنگ شده بود. ا -

 !؟یریخانوم ام یخوا یم یبگو! حاال ازم چ
بهش انداختم و سرش هنوز  یبه سمتش باز شده. نگاه یخوشبخت یرو داشتم که در ها یبار، حس آدم برنده ا نیا

 .دیکش یرو که فقط قصد آزارت رو دارن. آه نادم ییها نهیتمام ک دیبخش دیبا یام بود. گاه نهیسـ*ـ یرو
دونم اشتباه کردم. لج کردم؛  یصدام نکن! م یجور نیا گهیکدوم باور نکردن. بعدشم د چیکه ه یدون یخودتم م -

 . برسام!مونمیاما پش
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جلوم مظلوم  ،یسربه سر گذاشتنش بود. با اعتراض صدا کردنش باعث شد بخندم. مثل گربه ادونستم و قصدم  یم
 شده بود.

 تونه تو اوج اخمت بخندونتت؟! برسام. یجز من م یک -
سرش افتاد. موج  یموهاش حرکت دادم. شالش از رو یارداه، آروم ال ی. دستم رو بمیبار، نرم صدام کرد، مال نیا

 شد. آروم جواب دادم: یتر م هر لحظه بلند ایدر
 !؟یشه به چشمام نگاه کن یم -

 ی. مات نگاهش میمشک یها لهیت نیرنگ چشم بودم. ا نیدونست که چقدر محتاج ا یبلند کرد و فقط خدا م سر
 کردم.

 زنه؟! یبرق م تیمشک یچشما نیچرا انقدر ا -
بردم و  کشیبود. لحظه لحظه ام، سرشار از بانگ عشق بود. سرم رو آروم نزد دایچشماش هو ین ین یتو یشاد برق

. سرش رو حصار دو دستم کردم و دمیکش ینفس م قیشد. منظم و عم یم رایهام عطردوست داشتنش رو پذ هیر
 شد. از خودم جداش کردم. یمن م لبلد بودم و تا ابد ما یتیمحرم غهیکاش ص ی. ادمیرو کوتاه بوس شیشونیپ
 اعتماد! یعنی. یشونیبـ*ـوس پ -

بود و به بغلم کشوندمش.  انیدر جر یچشماش، اشک یکردم. تو یبود و من کوتاه یم مشیتقد دیها با نیتر قشنگ
دست هام جا گرفت. اشک، حاال کامل  ونیذهنم بود. دستش، م یوگای ،یآرامش دوست داشتن نیو ا ایموج در یصدا

 شده بود. آروم نجوا کرد: شیدرشت مشک یمهمون چشم ها
 دوستت دارم. یلیخ -
زخم غم، مرهم  یبود و رو دهیرس انیبود. درد انتظار به پا یگرفتم. حالم، حال پر شعف یلحظه رو قاب م نیا دیبا و

 یچشم ها م نیکه از ا یو تماشاگر. درخشش نندهیاحساس ب نی. پرده حائل بستین شیب یعشق. پرده چشمات، نقاش
تونست  یکه خوب م یجمله پر شد. جمله ا نیا دنیتنم، از شن یانسان رو بخراشن. تک تک سلول هاتونه قلب 

شک، من امروز دوباره متولد شدم.  یته دلم سقوط کرد و ب یزیخاموش از احساساتم رو روشن کنه. چ یآتشفشان
داشته باشه. شده از  یانیخواستم پا یحال رو دوست داشتم و نم نی. ادیدو یکه از دوست داشتنش درونم م یعطش

 لب زدم: م،یباشن؟ من همون حال بودم. دم گوشش مال یاشکو چشمات  یشوق بخند
 دونه دوستت دارم. هی -

 یم یکردن رو بلد بود. ناب دلبر ی. دستش کنار صورتش قرار گرفت. چه خوب دلبردیام چسب نهیبه سـ*ـ سرش
 صداش: یوار گوش شدم برا وانهیحال خوش بودم. د نیا زیکرد و من لبر

 مردونه! تو بغلت واقعا آرومم! یول -
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 یحیدونستم. لبخند مل یزدم و از خودم جداش کردم. چه قدر خوب من رو از حفظ بود و نم تیاز سر رضا یلبخند
دونستم.  یباد رو کنار گوشش گذاشت. من چه خوشبخت بودم و نم دهیاسارت د ی. موهادیدرخش یصورتش م یرو

رحم تصور  یب یلیرو خ یما زندگ دیکرد. شا یتالش م تیخوشحال یهم برا ییجا هیهاش،  یبا همه بد یانگار زندگ
از  یکه قطره ا شیمشک یمثل توبه گرگ، مرگ باشه! زل زده به چشما یهم لبخند زندگ دیدونم، شا ی. نممیکرد

زده ام، اشک رو  خی یمت گونه هاش بردم. با سر انگشتاگونه برجسته اش جا مونده بود، دستم رو به س یاشک، رو
 کرد رو دوست داشتم. لب زدم: یم هیبه من تک یکه کس نیرو دوست داشتم. ا یتگریحما نیاز گونه نرمش گرفتم. ا

 !؟یایجان دل برسام! تا آخرش باهام م -
سکه هم  یارمت؛ اون رود یکه وقت یدار یترسم. تو چ یتو، از خودم م یگرفت. من ب طنتیرنگ ش نگاهش

شدن. اما من همچنان  اهیتلخ تنها موندن، س یدن. بو یتلخ گم شدن م یمن، بو یتو خنده ها یشد. ب یم ییتماشا
. متعجب از رفتارم، دهنش باز و دمیدست چپش رو بوس یدستام گرفتم و انگشت انگشتر یخندم. دستش رو تو یم

که به  یو طراوت یبود. حس تازگ میکه آرامش زندگ یصورتش رو پوشوند. درست به صورتش زل زدم. صورت یبخار
 خونم برگشته بود.

 !؟یکن یباش. با من ازدواج م یراض نیحلقه همراهم نبود، فعال با ا -
زده از  نجایبا لرزش چونه گردش، سرش رو مکرر تکون داد. ه خت،یر یصورت اشک م یطور که به پهنا همون

 یشادش رو م کیموز ،یزندگ ی. سمفوندی. دستش از پشت به دو کتفم رسدمشیحس، محکم به آغـ*ـوش کش نیا
گذشت و  یداشتم. چند لحظه ا روساختمون بلند  هی. حس پرواز از دمیبلع ینواخت و من با تمام وجود عطرش رو م

خنده اش رو گرفته، لباش رو جلو فرستاد. دستم رو  یو. پالتوش رو مرتب کرد و انگار که به زور جلمیاز هم جدا شد
 یبعد، انگشتم رو حاصل درد یکرد و لحظه ا یدست چپم رو بلند کرد. مشکوک نگاهم م یگرفت و انگشت انگشتر

 نگاهش کردم. غرورلند لب زدم: ی. با اخم تصنوعدیاز دهنم پر یزیر« آخ»شد. 
 بود؟! یچه کار نیا -

 بلند نثارم کرد. یرو درشت و قهقه ا چشمام
 !؟یزرنگ یلیخ ی. فکر کردگهیباشه د نیسنگ دیسوسول! حلقه مرد با -
. متقابل به دنبالش دییدو الیو به سمت و حیکردم و انگار که دستم رو خوند. فرار رو به قرار ترج یخباثت نگاهش م با

خواسته شدن. باد  دیاز ام یبهش لبخند زد. لبخند هیبار، دختر همسا نیاول یرو داشتم که برا ی. حکم نوجووندمییدو
به سمت راست برگردونم. ماسه ها حرکتم رو کند و خنده شلم  روکنترلش، صورتم  یو برا دیدر یصورتم رو م یتند

 کرده بود.
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رو باز کرد. دستش  الیو یا شهیدر ش رضای. علمیدیخند ی. از پشت بغلش کردم و باهم مدمیپشت در بهش رس حاال
 کرد. یانداخته بود و طلبکارانه نگاهمون م نشیشلوار ج بیج یرو تو

 شم. یدارم عمو م ی! به به فکر کنم جدنیگرد یو دلبر برم وینگفتم د -
 خودم جداش کردم و با اخطار اسمش رو لب زدم: از
 !یعل -
 گفت: یاش رو کج کرد و با حالت متمسخر افهیق
 سرده. رونیتو ب نیای! ب؟یدیخجالت کش یآخ -
کز کرده،  رایبه صورت سردم خورد و انگار که لمس بودم. سم یمطبوع ی. گرمامیو با هم وارد سالن شد میدیخند یم

. می. دوباره دور هم جمع شده بودمیرفت یبه لب داشت. به سمتش م ینشسته بود و لبخند کمرنگ نهیبغـ*ـل شوم
هم قالب کرده  یدستاش رو تو رضا،یکرد. عل یم پچپچ  رایمبل رو به رو نشستم. هانا هم با سم یرو رضایکنار عل

 گرده. یو برم ادیرو که مطمئنم تا پشت لباش م یزیازش بپرسم؛ چ دیکردم. با یبود و پکر بودنش رو حس م
 شده؟! یچ -
 کیسرام رهینشنون. خ یزیبود که چ ینقدرشد. فاصله امون او دهیکش رایفرستاد و نگاهش سمت سم رونیب یکوتاه آه
 زده از فرش شد. رونیب

! یکن یمنم حرف دلم رو بهش بزنم. بهش گفتم با من ازدواج م م،ییگفتم حاال که تنها ن،یراستش شما که نبود -
 .یراحت نیاونم گفت نامزد داره. به هم

نامزد  رایکه سم نیناراحت. ا ایبودم  یوشحال مخ دیدونستم با یراه موند. نم یکه به لبخند کش اومده بود، تو لبام
بود که دوست  یبار نیداد. اول یتکون م یداشت، برام قابل درک نبود. به سمتم برگشت. حرامان و سرخورده، سر

و سرش رو  دمیپشتش کش ینبود. دست طنتیهمه ش ناز او ی. حاال خبردمید یچشم هاش م یرو تو یداشتن واقع
 بغـ*ـل گرفتم. با همون لبخند گفتم:

 !رضای! عل؟یواقعا عاشق شد -
فرستاد،  یم نییموهاش رو پا یشونی. همون طور که از فرق سر تا پدمیکش رونیبازوهام ب ونیتقال، سرش رو از م با
 بهم انداخت. ینگاه مین

 ازدواج رو بزنم! دیکه کال ق نمیدشم تو فکر اترسم! بع یم یکن یکامل صدام م یاوال، مگه من چمه؟! دوما، وقت -
خواستم دوست  یبودن رو ازش انتظار نداشتم. نم یحد جد نیگفت؛ اما تا ا یم یجد ایکرد  یم یدونستم شوخ ینم

 شدم: حتگریخواستم اون هم خوب باشه. نص یداشتنش رو چشم زده باشم. م
 رفته؟ ها! ادتیحرفات  ؟یبه قول خودت حرف مفت نزن. کوتاه اومد -
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 کرد: یخنده اعتراف ونی. مدیصورتم خند یالغرش تکون خورد و تو یها شونه
 آسونه. یلیخ یستین تشونیموقع یتو یوقت گرانید یزر زدن برا دمی! االن فهمیه -

بار از بودنش  نیچندم یرو جلب کرد. برا رایخنده بلندمون، توجه هانا و سم یبا دست، به کتفش زدم و صدا محکم
و هانا از خنده امون قهقهه  دمیخند یکرد. م یاز ابهام نگاهمون م یبا هاله ا رایو سم دمیخند یحال بودم. مخوش

 تازه بود. یزندگ هی نیو ا دمیخند یزد. م یم
 پانزهم فصل
خونه هم  نیگذشت. همون طور که قول داده بودم، آخر یم لیشد که از برگشتنمون و سال تحو یم یهفته ا چند

 یموها دنید یبرا یقیروبه رو نگاه دق نهیزدم. به آ یمخصوص نشسته ام و چرخ یصندل یامروز قولنامه شد. رو
. دمیشده ام کش ویبه صورت ش یرو از دورم برداشت. دست یشگریآرا شبندیباال شونه خورده ام انداختم. از جا بلند و پ
و چند تا تراول  رونیراستم ب بیپولم رو از ج فیداشتم. ک یعادت خاص شیاونقدر ها هم بد نشده بودم. گرچه به ته ر

 گذاشتم. زیم یرو
نشستم. با  نیکه درست روبه روم پارک بود رفتم. داخل ماش ینیبه سمت ماش ر،یو با زدن دزدگ رونیب شگاهیآرا از

رو  قهیوساعت حصار شده مچم، هفت و شش دق دمیکش یم میبه تک کت خاکستر یزدن کمربند، استارت زدم. دست
گاز  یپا رو ،یمعطل یجواب گذاشته بودم. ب یمهراد رو هم ب یبارها زنگ زده بود و تماس ها رضایداد. عل ینشون م

 و به سمت باغ روندم.
دست هام، . به سمتشون رفتم. دنیخند یخان م دیدر، کنار حم یرفتم. بابا و عمو جلو یباغ و به سمت تاالر م وارد

دستام رو گره دست هاش کردم. چند ضربه  ،یدیهوا موند. با ترد یبه تک تک دست هاشون نشست و دست بابا تو
به سمت داخل رفتم. با  ،یکوتاه یهمه محبت پدرانه اش رو نداشتم. با با عذرخواه نیبه کتفم زد و من طاقت ا یا

 یزیو به سمت م صیخش بود. کله کم تارش رو تشخدر حال پ یشاد کیگشتم و موز یم رضایچشم به دنبال عل
 ،یلیمستط زیرو از پشت م دیسف یمجلل گذر کردم. صندل یو لوسترها میگل مر یها زیکه نشسته بود، رفتم. از آو

 یکه تنها با دو فاصله از صندل رایبه خودش زحمت سالم هم نداد. سم ینشستم. حت رضایو کنار عل دمیعقب کش
 :دیچیپ رگوشمیز یتو رضایغرورلند عل یداد. صدا ینشسته بود، با سر سالم رضایعل
 کاره دامادم زودتر اومدم. االن وقت اومدنه؟! چیمن که ه -

انداختم  ینگاه م دیرس یم شیشونیامروز! به موهاش که به زور به پ نیداشت و حوصله بحث نداشتم؛ فقط هم حق
 رایلبم نشست. سم یرو یحیکرد و در جوابش لبخند مل ینازک م ی. چشم پشتدمیکش شیپشت کت نخود یو دست

رخ ته  میزدن فقط ن دیبودن. با د هرکرد و انگار که هنوز ق یم میسر تنظ یرو رو رشیحر یآب یحوصله، روسر یب
 رهیکردم. به رو به رو خ ینگاه م رضایگرفتم. حاال به سن خورده تر شدن عل رایسم میمال شیدارش، نگاه از آرا شیر



 

 

170 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

تر.  بایاز ز باتریبود. ز تیمن قابل رو یتا سِن و حاال هانا زیاز م یجون شده بودم. فاصله کم دنش،ید یبودم و برا
رفتم.  یاراده از جا بلند و به سمتش م یرو تاب نداشت. ب دنشیسقوط کرد و چشمام د نیبه زم یناامن تگاهقلبم از پر

چشم  نیباتریپوشونده بود. جنگل موهاش، ز یریو حر دیرو با شال سف نشیآست یکه کوتاه یزلباس دنباله دار قرم
اومد. عشق  یم شیمشک یکه به چشما یزد. رژ قرمز یلبخند پهن دنمیبود. حاال کنارش بودم و با د میانداز دلتنگ
که  یدیشد لی. مدیزدم، از راه رس یتکرار دست و پا م یلیس ریکه ز یجان، صال زده بود. درست زمان یایرو به زوا

اومد و متوجه اشاره  ییسراب از عطرش شدم. چشم و ابرو ،یقیبه بغـ*ـل کردنش داشتم رو کنار زدم. با نفس عم
 کنارش بود، شدم. هک یاش به دختر

 دختر عموم نگار! -
در  ییاعتنا بهه آشنا یکرد. ب یم ییخودنما دشیپوست سف یدخترونه اش، رو فیرو جلو آورد و دستبند ظر دستش

 لب زدم: ،یریحال شکلگ
 خوشوقتم! تونییاز آشنا -
 یدونستم که از کارم راض ینبود و م یرو بهم دوخت. لبخند واقع شیعسل یو چشما دیدست پس کش ،یتعجب با
 یموها یجا داده بود. دست از بررس شیبلند مشک نیلباس آست یتو یرو به خوب شیفی. اندام الغر و ظرستین

 :دمیرو شن فشیبرداشتم و تعر شییطال
 نداره. قتیکم از حق نمیب یکه منم م یزیکرده برسام خان! اما چ فیازتون تعر یلیهانا خ -
 دهیکش یابروها دهیبود. از اون نگاه ها که کم د یکنه؛ اما نگاهش، نگاه تازه ا یدونست چه طور با کلمات باز یم

 کج کردم. یاش باال رفتن و سرم رو کم
 لطف دارن. شونیا -

 گوشش زمزمه کردم: ریتر شدم و ز کیبه ما بود، افتاد. نزد رهیبه هانا که خ نگاهم
 بانو! یشد بایچه ز -

دادم  ینگاه براقش رو دوست داشتم. اصال جون م یقلیشد. ص بایلبخند، ز ینثارم کرد و لب هاش برا یغره ا چشم
رنگم.  نیدونست عاشق ا یکرد. م شیالک زده مشک یبه ناخن ها یقلبم. اشاره ا یو رو شدن آن ریز نیا یبرا

 لمی. برخالف مدیرس انیباشن، به پا شزدم دوستا یکه حدس م یکه از حضورش داشتم با اومدن چند نفر یعطش
 :دمیپرس ب،یچرخوند. دست به ج یدمق شده به رو به رو چپشم م رایبرگشتم. سم زیبه سمت م

 !؟یدیرو ند رضایعل -
 توجه اش رو به من داد. ،یحواس یب با
 بلند شد و رفت. شیپ قهیچند دق -
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 :دمیپناه بـرده بود. دوباره پرس رونیبه ب ن،یجو سنگ نیفرار از ا یکه ازش داشتم، برا یشناخت با
 ره؟! ینگفت کجا م -

 قالب کرد و با تعلل لب زد: زیم یرو رو دستاش
 ناراحت بود. کمی ن،یبه منم بگ نشیدیزنه! اگه د یبامن که حرف نم -

 بود. لبام رو داخل فرو بردم. مونیرو جواب کرد و انگار که پش رضاینبود. خودش عل یلحن دلخورش، حس خوب پشت
 برات مهمه؟! شی! اما مگه ناراحتنیپس هنوز قهر -

 جواب داد: میمژه هاش عبور کرد، مطمئن شدم که دوستش داره. باتحک نینگاهش که از ب غم
 هست! -

 یاومدم. برا رونیو از تاالر ب یدوست داشتن بود. به طرف خروج نیا قیال رضایدادم. عل لشیتحو یمهربون لبخند
هم نبود. دست به کمر، دور  نشیماش یو تو زیچشم چرخوندم. چشم هام رو ر ن،یمحوطه پر از ماش نیگشتنش، ما ب

جا هم نبود.  نیتاالر رو نگشته بودم. چشم دوندم و ا زا رونیبکه  ییپشت تاالر بود. تنها جا دی. شادمیچرخ یخودم م
کرد،  یرو محکم تر م یخز مشک ینگار که پالتو دنیبا د دم،یچرخ یدور خودم  یشونیهمون طور که دست به پ

 پاشنه پنج سانتش گرفتم. ینگاه از کفش ها
 !ن؟یکن یکار م یجا چ نیشما ا -
خودش جمع شد و جوابم رو  یتو شتریذاشت. ب یم شیخودش رو به نما یسرد یبود و هوا هنوز کم نیفرورد لیاوا

 داد:
 .دمیهوا بخورم. که تو رو د کمیهوا خوب بود اومدم  -

 هیمن رو توج شونیپر واضح بود و روشنفکر بودن خانوادگ مونینشست. تفاوت سن یمفردش به مزاجم خوش نم فعل
مکالمه نداشتم. راهم رو به قصد  نیاز ا ی، سکوت کردم. حس خوبهم رفت و متعجب یکرد. گره ابروهام تو ینم

 کرد و پاهام رو از حرکت انداخت. مطرحشمقدمه  یکه ب یشد. حرف دهیرفتن ادامه دادم که صداش از پشت سرم شن
 هانا رو ول کن! -

 یرو یضیمر شخندینداشت و ن یشد. به سمتش برگشتم. حال درست یدور بازوم نشست و تنم دچار بهمن دستش
و چشم هام، آتش  دمیرو شل تر کردم. با انزجار دست پس کش میحضورش، گره کراوات مشک یلبش بود. از خفگ

 یفیدادم. دندونام از شدت شوک، درد خف یکه تازه به دست آورده بودمش رو هرگز از دست نم یبود. کس یفشان فعال
االن از اونجا  نیخواست، هم یکردم. دلم م یقروچه ا و خمارش، دندون یعسل یچشما رهیبه خودش گرفته بود. خ

 یبرایداد. نفس  یرگ هام جوالن م یکه ال ییدرونم نبود. گدازه ها شیآت یقادر به خاموش یآب چیدور بشم. ه
 زدن. چشمام رو با درد بستم و لب هاش به لبخند کش اومد. رونیحال ب رد م،یعصب ینبود و رگ ها دنیکش
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کرد. چند مشت آب خنک  یرفتن باز م یآب، راه رو برا ریشده بودم و ش ییتم. حاال وارد دستشوسمت سالن برگش به
مغزم رژه  یجا یبود که جا یحاصل نشده؛ اما صداش ناقوس مرگ یخواستم وانمود کنم اتفاق یبه صورتم زدم. م

 ونشیدوختم. حال خرابم رو مد د،یچک یم صورتمکه از  یآب یرو به روم، چشم به قطره ها نهیبه آ رهیرفت. خ یم
و مرتبشون کردم. از  دمیموهام کش یال یامشب پر بودم. دست یانداخت. برا یرو راه م یباز نیا دیبودم. چرا با

 شد. دهیکش یاومدم که دستم توسط کس یم رونیب ییدستشو
 شده؟! ینجوریات چرا ا افهیتو پسر؟! ق ییمعلوم هست کجا -
 عقب رفتم. یقدم ،یبهم وارد کرد و کالفه و عصب یدست هل با
 .ششیتنهاست برو پ رایخوبم. سم یچیه -
نگار، مته به  یلعنت یشد. صدا یم دهیگرفتم. به راهم ادامه دادم. هانا از دور د دهیگفت رو نشن یکه داشت م یزیچ

داده  هیتک واریخوش رنگش، همراه دست هاش، گره خورد بود. به د ی. حاال کنارش بودم و اخم هادیکش یاعصابم م
غوغا  ک،یموز یفرو بردم. صدا بمیج یو دستم رو تو ختمبه اطراف اندا ی. نگاهدیکوب یم نیپاش رو به زم یو عصب

هتر ب یکنار هم در حال رقـ*ـص بودن و چه خوب که کم بایو د هی. سادنیرقص یکه م یرنگا رنگ یکننده و آدم ها
فرصت نکرده بودم  یدونستم. حت یرو م شیمصنوع یو لبخند ها دیبه صورتش کش یشده بود. مهراد، کالفه دستمال

 بلند هانا، کنار گوشم بلند شد. بایتقر ی. صدابزنم یبهش سر
 !ه؟یبرسام، سامان چه جور آدم گمیم -
 :دمیاز تصور صورت بشاش سامان، پرس یمتعجب بودم. سردرگم و با لبخند پهن یکم د،یپرس یاز سامان م هویکه  نیا

 .یدوست عال هیآدم نمونه اس.  هی! سامان ؟یچ یعنی -
 کردم که سرش رو با پوزخند تکون داد. یچشم نگاهش م ریز از
 تونه باشه! یم یپس شوهر خوب -

 همم.کردم منظورش رو بف یکرد. سع ینبود و نگرانم م یعاد حرفاش
 نگار؟! ؟یخوا یم یک یبرا -

 ادامه داد: یدیبع یکرد. با سرتق یگفتن اسمش هم حالم رو بد م یحت ایخدا
 سامان باشه، سامان فکر نکنم قبولش کنه. ینگار با پسرعمو ی. وقتهیادینگار؟ نه اون از سرش ز -

رفت. انگار که لبام بهم چسب  ینم نییمجرد داشت و اون...! آب دهن سنگ شده ام، پا یپسرعمو هیفقط  سامان
 کرد. یبار نگاهم کرد. درست به دهن باز و صورت متعجبم نگاه م نیخورده بود. ا

 داشت؟! یدادن نگار به من چه حس حیداشت؟ ترج یچه حس -
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دختر رو نداشتم.  نیحسرت ها من بودم. من تحمل دوباره از دست دادن ا نیپر بود از حسرت و مقصر تمام ا نگاهش
گـ  یبرا دیبا گهیصورت بهت زده ام بود. چند بار د رهیبود. نگاهش مات و دلخور، خ یزنده موندم الزلم یدنش برابو

کردم. حق به جانب  یرو درک نم تمیموقع ،یا ختهیبهم ر ورکردم و به ط یشدم. خنده ناباور یـناه نکرده مواخذه م
 وردم.بگم که زودتر اقدام کرد. حرفم رو خ یزیشدم. خواستم چ

 . منه ساده رو بگو چه قدر بهت اعتماد داشتم.دمیرو د زی! خودم همه چستین حیالزم به توض -
بود و غرورم  لیتکم تمی. ظرفدیچیپیمغزم م  یهزارتو یتو ،یکه انقدر سردرگمه. صداش مثل پتک دهیرو د ی! چده؟ید

 یبار صداش کم نیداد و چشماش رو باز و بسته کرد. ا رونیب یکردم. نفسش رو عصب ی. هاج و واج، نگاهش مزیلبر
 از بغض! دی. شادیلرز یم
شد. رفتم دنبالش  یزد. هم زمان آهنگ مورد عالقه اش داشت پخش م بشیاز کنارم غ هوی دمیکه د میبا نگار بود -

 پشت تاالر رفت. منم دنبالش اومدم. دمیبهش بگم که د
گرفت. سوء  ینشات م م،یتلخ عصب یخنده ها ونیپر دود که م یشیآت بی. لهجان سوز یشیگرفته بود، آت شیآت قلبم

داد. لبام رو به  یبه من نم یو چشم چرخوندم. اجازه حرف دمیبه صورتم کش یکه انگار قابل حل نبود. دست یتفاهم
 صداش شدم. یرایو پذ دمیدندون کش

 !؟یکرد یکار م یکردم چ یکار رو م نیمن. اگه من با سامان ا یخودت رو بذار جا -
مردم.  ی، م بهیغر هیکرد. از حسادت رابـ ـطه اش با  یم ینیگوشه قلبم سنگ شهینه! حسرت نداشتنش، تا هم نه،

 قفل شده ام در اومد: یدندونا نیناخودآگاه تن صدام از ب
 !یکرد یتو غلط م -
 یکیستریبه اشک. خنده ه هیشب یبراق تر. برق بار نیبراق بودن؛ اما ا شهیگفتم! چشم هاش مثل هم یرو م نیا دینبا

 داد: لمیتحو
 .یخوبه خودت جواب خودت رو داد -

. از کنارم رهیاندوه، بال بگ یکه غبار سرب نمیتونستم بب یفکرش مثل کابوس. نم نیمعجزه بود و ا کیمثل  داشتنش،
 دستام شد. ریشد که مچ دستش، اس یرد م

! اشتباه یکن یاشتباه بزرگ م هی یاما دار ؛یکرد یو چه فکر یدید یدونم چ ینم ی. من حت ستیما ن نیب یزیچ -
 .ریجبران ناپذ

تهمت  نینداشت. خسته از ا یدردها تموم نیرفت. چرا ا یاز گوشه چشم، انداخت و به سمت خروج یخصمانه ا نگاه
و هفت سال بود  ستیاندازه ب افتاده بودم. به ریکه گ یخوفناک یباز نیا یشدن. تو یدرد م یلیکه س یتکرار یها
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بدونم  یچشم هاش رو نداشتم. به خدا قسم؛ اگه روز یبود. تحمل دور شتریتهمت ها از توانم ب نیخسته بودم. وزن ا
 .رمیم یشک م یشه، من اون روز ب یچشماش سهم من نم

نشسته و دستم  نیماش یمونده بود. تو انمیاطراف دنیمهراد و ند یجشن، فقط دلخور نیمهمون ها رفته ان و از ا حاال
تکون  یشد که براش دست یتر م کینزد رضایبودم. عل دهیشد که هانا رو ند یم ی. چند ساعتدیچرخ یفرمون م یرو

 بیگاز گذاشتم. از ش ی. پا رورهیفهم سر بگ نیخواستم امشب ا یو نم دیفهم یحالم رو از چشم هام م شهیدادم. هم
طرفه بدون برگشت رو  کی ابونیخ نیمن هم حکم هم یطرفه افتادم. زندگ کی ابونیخ یعبور و تو یدر ورود

همراه عروس و داماد،  ،ی. قرار بود خانوادگدمیبه صورتم کش یکرد و دست یکالفه ام م شتریب ،یبخار یداشت. گرما
 یخلبان سفرشون، بابا بود. از همون اول گفته بودم که نم دیکجا. شا دمی. نپرسیک دمینپرس ی. حتبرنبه مسافرت 

. دیکوب یبه گلوم مشت م یرحم یکه با ب یداد. بغض ینم ییکه اجازه خودنما ی. بغضیسردرد لعنت نیرم. خسته از ا
فرمون رو به قصد  ،یتونستم به عقب برگردم! عصب یکاش م یکرد. ا یاومدن تقال م رونیب یکه برا ینیمثل جن

 ه، چرخوندم.خون
رفتم.  ی. به سمت آشپزخونه مدیبار یازش م یکس یکه ب یو در باز شد. خونه مرتب شده ا دیقفل چرخ یتو دیکل

هست.  خچالی ی. غذا تومیگرد یبرم گهیمسافرت. چند روز د میما رفت»خشک موند.  خچالی رهیدستگ یدستم رو
آوردم. خاموش شده  رونیب بمیج یل رو از تویکرده بود. موبا رهیکه نگاهم رو خ یبرگه زرد رنگ« روشن کن! تمیگوش

 رونیپر کردم و از آشپزخونه ب یآب وانیگذاشتم. ل زیم یکندم و رو خچالی یزدم. برگه رو از رو یبود. لبخند تلخ
 دم.ش یگذاشته و به سمت حموم راه یعسل زیم یرو رو وانیشارژ گذاشتم. ل یتو ون،یرو کنار تلوز لیاومدم. موبا

 اومدم. رونیب یداریاز خواب و ب ر،یغامگیبوق پ یصدا با
 سرت! ریروشن کن خ تمیساختمون. اون المصب گوش ایب یجواب بده الو...، اگه خونه ا ؟یالو ... برسام؟ خونه ا -
فرستادم. به تلفن خونه زنگ زده بود و انقدر راحت  رونیبوق ممتد خط آزاد، بازدمم رو با فشار ب یصدا دنیشن با

کمرم حس  ریمبل ز یو سفت یکرد. نرم ی. آخ. تمام گردنم درد ممینداده بود لیزد. مگه ساختمون رو تحو یحرف م
 ادیو از جا بلند شدم.  دمیکش ییبلند باال ازهیخمحس بود.  یآفتاب، بدنم ب یخشک شده تو راهنیشد. مثل پ یم

 نیرو برداشته و ح یرفتم. گوش یعسل زیدادم و به سمت م یشارژ افتادم. دست هام رو از پشت ورزش م یتو یگوش
بود. به سمت آشپزخونه  قهیدق زدهیبه جا مونده بود رو برداشتم. ساعت ده و س شبیکه از د یآب وانیروشن کردنش، ل

 چپونم. یم میشلوار راحت بیج یرو تو یو گوش مرفت یم
آوردم.  رونیرو ب لیجام جا به جا شدم. موبا یتو یرو درست دم ساختمون پارک کردم. کمربندم رو باز و کم نیماش

 رو گرفتم. بعد از چند بوق برداشت. رضایشماره عل
 طبقه اول! ایب -
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حتما بودم.  دهیبود، د دهیخونه رو خر یاحمد یکه از طرف آقا یتماس رو قطع کرد. طبقه اول ساختمون! واسطه ا و
که  یباز شد و وارد محوطه ا یساختمون با تق یشدم. در مشک ادهیپ نیقصد سر به سر گذاشتنم رو داشته. از ماش

و  ینیریکه ش یانداخت. گذشته ا یگذشته م ادیآجرها من رو  نیشده بود، شدم. تک تک ا نکیبه پارک لیحاال تبد
 نیا ریذهنم، درگ ی. حاال مولکول هادمیکش ،یکه با هر آزرده خاطر یکرد. زحمت یحالم رو دگرگون م ش،یتلخ

که دست به کمر روبه روم  رضایعل دنی. در باز بود. با ددمیکهکشان خاطرات بود. از پله ها گذشته و به طبقه اول رس
 هم رفت. یاخمام از تعجب تو ستاده،یا

 ؟یکن یکار م یجا چ نیجا چه خبره؟ ا نیا -
رو از پا در آوردم و با کنار زدنش وارد خونه شدم.  مینداخت و دستش رو به سمت داخل اشاره زد. کتونباال ا ییابرو

 دنبالم راه افتاد و در رو بست.
 چه طوره؟! ینگفت -
هال قدم  یتو ،یکه هنوز نصب نشده بودن و نور کمرنگ ییانداختم. پرده ها یهال مبل شده بنفش رنگش نگاه م به
دم اپن  یزده ام کرد. نگاه از کارتون ها رتیکه خاطراتمون بود، اون هم به شکل مبله، ح یاتاق اون دنیزد. د یم

 جوابش رو دادم: بام،ذارم. با جلو فرستادن ل یفرش کرم رنگش م یگرفتم و پا رو
 باشه. یانقدر عال دمیبا میکه ما مهندساش باش یخب معلومه ساختمون -
 خنده اش ادامه دار شد. ی. صدادمید یشده ام رو به عنوان خونه م لیتکم یبود که ساختمون یبار نیاول
 !راستینوشابه بدم خدمتتون؟ پس خوشت اومد! خونه من و سم -

 کرد، برگشتم. یبه سمتش که با خباثت نگاهم م ،یزده وجد بهت
االنه که زنگ بزنم  یی! خداه؟یکارا چ نیا گهیاون دختر که بهت جواب رد داد، د ؟یآورد ریمن رو گ یمرد حساب -

 !رایبه سم
 رو با اکراه سمتم تکون داد. دستش

 کردم! یخانومه! امروز صبح رفتم خونه اشون و اون رو از پدر و مادرش خواستگار رای. واسه شما سمیهو یهو -
 از لوستر براق و بزرگ هال به حرفش جلب شد. مشکوک نگاهش کردم. حواسم

 کردن؟! ! باور کنم که قبولتیشد وونهید -
 زد، گفت: یرو باال م شیمردانه سورمه ا راهنیپ نیکه آست یحال در
و هفت  ستیعمران با ب یمدرک مهندس یهستم. دارا یواصف رضایاتفاقا ازم خوشششون اومد. گفتم به نام خدا عل -

 .دییتماس حاصل فرما ریبا آدرس ز غاتیتبل ی. برایسال سن و سابقه کار
 شد. یوقت بزرگ نم چیبچه ه نیزد. باز هم گولش رو خورده بودم. ا یاشاره م نییبا انگشت به پا و
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 !یعل -
 صدام که با اخطار باال رفت به خودش اومد. تن
نمک فلفل به  ی. با کمستمین یپسر بد دیکن قی. تحقاننیخانواده امم در جر ه،یخب بابا داد نزن. گفتم قصدم جد -

نامزد نداره و خانواده اش من رو قبول  رایکه سم نهیهفته! مهم ا نی. آخر همیاردادن برم خواستگ تیمقدار الزم. رضا
 کردن!

 که نگاهش کنم، جواب دادم: نیو بدون ا دمیکش وارینبودن د یاز خاک نانیاطم یبرا یدست
شه.  یراحت نم المیخ نمینب یلباس داماد ی! تا تو رو تو؟یو دوخت یدیپس نه به داره، نه به باره. واسه خودت بر -

 !؟یداشت my friendکه چندتا  یمثال تو بهشون نگفت ای دنینپرس یراست
 رو به دندون گرفته بود و هم زمان سرش رو کج کرد. نشییبا خنده به سمتش برگشتم. لب پا و
 بودن، بعدشم من توبه کردم. استغفراهلل! امیاوال اونا آبج -

 یکه به سمت آشپزخونه م یبلند شد. در حال رضایعل یروفرش ییدمپا یزدم و صدا دنید یچرخ رو هم برا نیآخر
 رفت، گفتم:

! جنگ عروس و خواهرشوهر. در ادیخوشش ن دیحق داره بدونه چند تا خواهرشوهر داره. شا رایبه نظرم که سم -
 که؟! یانیجر
 اپن برداشت و سمتم اومد. یرو از رو دیکل
 !یکرد فیخونه ام رو کث رونیبرو ب ایب گهیدونه. خب د ینه اون فقط عاطفه رو م -

 کردم، گفتم: یرو پام م می. همون طور که کتونمیزد، به سمت راه رو اومد یبرق روم دیطور که کل همون
 خونه ات؟ خوبه همه کاراش رو خودم کردم. -
رو زدم و زود تر از من،  ری. دزدگمیاومد رونی. حاال از ساختمون بمیراه پله ها راه افتاد نییو به سمت پا دیصدا خند با

احساسه. دلم  نیموند ا ادگاری یو تمام تالشش برا دهیرو د رایبود که سم ییجا نیجا اول نیدونستم ا یسوار شدم. م
 نییباال و پا یافتادم. زندگ یبه فکر خودم م رضا،یعل یکار ها دنید اب دیبا شهیداشتم. هم یبر م یخواست قدم یم

 راه رو هموار کرد. دیعبور ازش، با یراداشت، که ب ییها
 شانزدهم فصل

 قشنگه؟! نیبه نظرت ا یعل -
دستم  یتو نیانگشتر دو نگ رهیجام جا به جا شدم. همون طور که خ یتو یو کم رمیگ یدرشتش م یاز چشما نگاه

 گوشم لب زد: ریبودم، ز
 .میآورد یرو باخودمون م رایحداقل سم میستیبابا ما که بلد ن -
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گفت.  یرو م نیروند داشت هم هی میکه اومده بود یبهش انداختم. از موقع یگذاشتم و نگاه کج زیم یرو رو انگشتر
 بهش زدم. ینه چندان عصب یچشم غره ا

 !هیکاف هیجور نیکه شوهرش ا نیاونم بره بذاره کف دست هانا. هم -
بود، رو  یدادم و به سمت فروشنده که مرد مسن کهیت زیم شهیلباش رو جلو فرستاد. خودم رو به ش ،یاخم تصنع با

خورد. هم زمان کارت  یکبودش تکون یبرداشت و لبا یا شهیش زیم یرو از رو یقرمز و مخمل یبرگردوندم. جعبه ها
 گذاشت. زیم یرو رو ییطال یو پاکت مشک دمیکش
 .نیاستفاده کن یمبارکتون باشه به خوش -

گرفته بود که  یدیدار طال سف نیانگشتر نگ شینامزد یبرا رضای. علمیاومد رونیب یو از طالفروش میکرد یتشکر
 یکار نیدونستم نگ یکه م یفیظر یبرداشته بودم. از اون انگشترها یاستفاده کردم و انگشتر تیمن هم از موقع

 ن،یخواست با ا یگذشت. دلم م یم یعروس ازبود که  ی. چند روزادی یم فشیظر یزبده دورتا دورش، به دست ها
خواستم تا ابد مال  یکردم. بهش فرصت آروم شدن داده بودم. حاال وقتش بود. م یتمام سوءتفاهمات رو برطرف م

 رونیراهنما زدم. در حال ب ن،یزدم و با روشن کردن ماش یسوار شد. کمربندم روم ر،یدزدگ یبود. با صدا یمن م
 به جعبه انگشترا زد و رو به من گفت: یاشاره ا رضایتم. علضرب گرف شه،یش یچپ رو دستاومدن از پارک، با 

 !؟یبگ نایبه بابات ا یخوا یم یک -
 کنم، جواب دادم: یکه نگاه نیکرد. بدون ا یم یادآوریخانواده ام بهم  دیبا شهیهم
 یبر نم ایم زن یجواب اس ام اس هامم رو هم نداده، زنگ م یکنم. از اون روز به بعد حت یهانا رو راض دیاول با -

 تونم برم. ساختمونم که تموم شد. یخاموشه! دم خونه اشونم که نم ایداره 
بهم اشاره  نهیآ یکه از تو ییجلو نیبه ماش رهیحال بودم. خ نیا ریدرگ ،ی. به طور متشنجدمیموهام کش نیب یدست

 ول کن معامله نبودم. رضایکردم. عل ادیسبقت ز یزد، سرعتم رو برا یرد شدن م
 بد. اینداره که من خوب بگم  ینخواد بشه ربط یزیشن؟! البته چ یم یراض نایبابات ا یگم که مطمئن یم -

 ی. خودش هم جواب سوالش رو مدیپاش یزخمم م یبا نمکدون حرف هاش، رو دی. چرا بادمیکش یکالفه ا پوف
که ال به  ییها یبود. سخت که شماطه بانگ تکرار یساعت یشد. صدا یم روزیدونست. هر روز برام سخت تر از د

خونه دوبلکس نگه داشتم. با  یا قهوهدر  یبود. جلو دهیبه من رس تیانزواشون دست و پا زده بودم. حاال نو یال
و  دیکش یکرد. آه تصنع زیدرشتش رو ر یرو جلو فرستاد و چشما زشیشه. چونه ت ادهیاشاره ابرو بهش فهموندم که پ

رشد  مین یرو بست. موها نیدادم و در ماش یهوا تکون م یتو یجعبه انگشتر خودش رو با خودش برداشت. دست
 میپنجره انداختم. باد مال شهیاز ش یرو از در برداشت. وارد خونه شد. نگاه دیو کل ختیکرده اش رو با دست بهم ر

 رو دور زدم. ابونی. خدیکش یصورتم رو دست م یبهار
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هال نبود، شانس همراهم بود. سالنه سالنه، به  یتو یکه کس نیدستم دادم. از ا یبه پاکت تو یرو باز و تابهال  در
گذاشتم. سمت کمد  وتریکامپ زیم یو رو رونیسمت اتاقم راه افتادم. درش رو باز و وارد شدم. انگشتر رو از پاکت ب

 آب جا خوش کرد. ریش یو وارد شدم. دستم رو باز مومرفتم. با برداشتن حوله، به طرف حموم برگشتم. در ح
شد و چشمم به جعبه  دهیبا صدا باال کش مینیکردم و وارد اتاق شدم. ب یم کیبه خودم نزد شتریتن پوش رو ب حوله

 ده،یتخت سکنا گز یبه لبام نشست. رو یلبخند دنشیقرمز رنگ انگشتر افتاد. جعبه رو برداشتم و باز کردم. با د ریج
شدنش رو نداشتم.  داریبود که قصد ب یخواب خرگوش ،انگشتاش نیتصور درخشش ماب ی. حتدمیبه گردنم کش یدست

شد. قطرات  دایچهارچوب در پ یکردم. در باز و قامت هانده تو میپتو قا ریتقه در به صدا در اومد. هل شده جعبه رو ز
 کج کرد. ی. سرش رو کمدیچک یم سمیآب از صورت خ

 مزاحم شدم؟! -
شد با دستم  یکه م ییحوله رو تا جا قهیزدم.  یکیشد که از ماه عسل برگشته بودن. لبخند کوچ یم یساعت چند

 صورتم روونه شد. یاز موهام رو ینشست. آب وتریکامپ یصندل یگرفتم. رو
 ساختمون تموم شده؟! یمگه نگفت ست؟ین داتیچند وقته پ ییکجا -

 ابروهام رو با دست گرفتم و با تکون دادن سرم، جوابش رو دادم: یال آب
 رم. یکشم. سر پروژه م یطرح م گهید یشرکت ها یکه. برا نمیش یکار نم یآره؛ اما ب -
 و درشتش بود. یعسل یچشما یتو یکرد. برق خاص یم یباز شییطال نگیحلقه ر با
خوره گوش نکرد. تمام تالشش رو گذاشت  یدختر نم هیرد هاناهم عاشق عمران بود. هر چه قدر همه گفتن به د -

 دادمش! یخواهر داشتم حتما بهت م هیاگه  یدون یروزانه قبول شه. م
 :دمیصدام، پرس جانیجنبه شده بود. بدون کنترل ه یب بیرفت. قلبم عج یاسمش قنج م دنیدلم از شن کنج

 !؟یمگه ندار -
انداختم و  نییفاصله بود. سرم رو پا گهیکردم. تا مات شدن، چند کلمه د ینیعقب نش دم،یکه پرس یاز سوال دهیترس

 زد. یلبخند
تو  شیبابا گفت پ یکمکش کن. وقت کمی یبچه ست. بزرگ تر منظورمه. خالصه، اگه تونست یلیهانا؟! هانا خ -

 !؟گهید یکن یشه. کمکش م یو خوب م یمهندس عال هیراحت شد که مثل تو  المیره خ یم یکارآموز
کرد. پکر و  یم یفکر نیرو به همراه داشت. چرا هانده همچ یدیناام کیتار هیزدن نداشتم. نگاهم سا یبرا یحرف

 گرفته لب زدم:
 کنم. بهش بگو. یبود کمکش م یسوال -
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کرد. پکر و  یم یفکر نیرو به همراه داشت. چرا هانده همچ یدیناام کیتار هیزدن نداشتم. نگاهم سا یبرا یحرف
 گرفته لب زدم:

 کنم. بهش بگو. یبود کمکش م یسوال -
 میچرخوند و از جا بلند شد. گوش یاتاق م یرو پشت گوش قرار داد. چشماش رو تو شیشراب یموها ،یلبخند پهن با
شدم. با رفت که از جا بلند  یم رونیزد. از اتاق ب یبه گوش یاشاره ا ،یزیآم طنتیرفت. با نگاه ش برهیو زیم یرو
صحبت کنه، نقشه  رایشدت گرفت. قرار بود با سم لبمکرد، ضربان ق یم ییصفحه خودنما یکه رو رضایاسم عل دنید
 تماس رو برقرار کردم. ،یروصفیغ حهیو من بتونم با هانا صحبت کنم. با قر میبکش یا

 !؟یشد عل یچ -
 خورد. چیپ یگوش یبلندش تو یصدا

 .گهیپسر. سالمت کو؟! واسه ساعت هشت باهاش قرار گذاشتم. بدو د یاو...، تو چه قدر هول -
بودم و انگار که  جیبود. گ مینگاه و ساعت هفت و ن زیم ی. به ساعت روختمیر ینم دارم رو بهم م یدست موها با

 کار رو انجام بده. با هل گفتم: نیشد تونسته باشه ا یکرد. باورم نم یم یشوخ
 ؟یشتهلم نکن! کجا قرار گذا -
 .نیخونه خودم همون ساختمون! زود حاضر شو برو بب -

خواست  یاز کجا شروع کنم. دلم م دیساعت، با مین نیا یدونستم تو ینم یبودم. حت رهیجا خ یرو قطع و تو تماس
 و به سمت کمد لباس ها رفتم. زیم یرو رو یبود. گوش ریکردم؛ اما فعال کارم بهش گ یرو با دستام خفه م رضایعل
خواستم عطر  یانداختم. م یشلوار کتان مشک یرو رو میکوتاه سورمه ا نیشد و آست ریتنم جاگ یتو ،یکت مشک کت

عطر. زمان در حال گذر بود  نیا یاوقاتم رو تلخ کنه. حت یزیخواستم امروز چ یبزنم؛ اما دست نگه داشتم. نم یتلخ
. پر استرس، دمیباال شونه خورده ام کش یبه موها یو دست نگاه نهیبار به آ نیآخر یو جعبه انگشتر رو برداشتم. برا

اومدم.  رونیاز در اتاق ب چ،ییو سو یکار رو تموم کنم. با برداشتن گوش نیتونم ا یتر کردم. من م یگرفتم و لب ینفس
 مونده بود و فرد مقابلم وقت شناس بود. یزمان کم

 یم بیراه پر فراز و نش نیمانع استارت ا یزینشستم. چ نیزده، داخل ما ش ریپا تند کردم. دزدگ اطیسمت در ح به
انقضا نداشت، پس پا  خیمن تار یایاسترس رخنه کننده برداشتم. رو نیو دست از ا دمیمال یشد. چشم هام رو کم

 ام شدم. ردهعرق ک یدست ها الیخ یگرفتم و ب یقیگاز گذاشتم. نفس عم یرو
خونه  یشدم. چراغ ها ادهیپ نیبودم واز ماش دنشی. نگران زود رسدیچرخیبه هشت، م  قهیپنج دق یکه رو یا عقربه

 یحالم بود. سالنه سالنه، به سمت در ساختمون راه م یایاح دیکه شا ی. نفسدمیکش یقیخاموش و دوباره نفس عم
انگشت  ونیکه م یدر بود. در رو با اضطراب وافر یرو دیلو ک دمیافتم. در باز و وارد راه پله شدم. حاال به پاگرد رس
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که دور تا  ییکرد. شمع ها یم ریدر حال ذوب، من رو متح یحاصل از شمع ها یباز کردم. نورزدگ د،یلغز یهام م
 یکرد. حاال کم یکه وصف رو سخت م یبه دندون گرفتم. انعکاس نور ییبایز نیدور خونه حلقه زدن. لبام رو از ا

 یتو شهیهم رضایکردم، عل یاعتراف م دیجدا شد و من هنوز مات روبه روم بودم. با رهیبودم. دستم از دستگ ترآروم 
 نیبرق کنار در رفت. برق ها، حکومت ا دیلبم نشست و دستم سمت کل یرو یاز من بهتر بود. لبخند بزرگ زایچ نیا

چشمام  «؟یو روشن کرداحمق چرا برقا ر». نداختمبلند شد. به سرعت نگاه ا یاسم ام اس گوش یبود. صدا ینورزدگ
 درنگ برداشت: یاتصال تماس رو لمس کردم. ب نهیو گز زیرو ر

 !نمیی! پایکور خوند یخونه من تنها باش یذارم تو یم یاگه فکر کرد -
 بگم که تند و هل شده، صداش رو بم کرد. یزیکرد. فکم قفل و خواستم چ یم یهم شوخ طیشرا نیا یتو یحت
 الو الو. هانا اومد. اون برق المصب رو خاموش کن! -

 امیضربان ناآروم رو الت نی. حاال چه طور ادمیبه صورت گر گرفته ام کش یبرق رو زدم. دست دیرو باهل قطع، کل تماس
 یراهرو م یپاش تو یداشتم. صدا یتر یبه سالح قو ازیهم کار ساز نبود. ن قیعم ینفس ها ی. حتدمیبخش یم
 یدر، با کم یو رو به رو دمی. به سمت در چرخردمدلهره ام شدت گرفت و جعبه انگشتر رو با لرزش باز ک .دیچیپ

 یکه زودتر از خودش اعالم حضور م ینیریعطر ش یکردم. بو یرو آغاز م یتکرار شهیکل نیا دی. باستادمیفاصله ا
 گفت: یغرولند م رلبیکرد، ز یطور که در رو باز م نیکرد. هم

 !یکارا نبود نیکار کرده. تو که اهل ا یچ نیبب وونهیدختره د -
بود. لبخندش  صی. عوض شدن چهره اش، برام قابل تشخدید ینور م نیا یکیتار یتو ستادهیبلند و حاال من رو ا سر

 یصدا قورت داده شد و دعا م یزد. آب دهنم ب یم یضیشد. قلبم در حال انفجار، با حال مر نیگزیجا یجمع و اخم
حرف  نیگفتن مهم تر یمهبا، لبام برا یمقدمه، ب ی. جعبه رو به سمتش گرفتم و بدون پرده، بوفتمیکردم به لکنت ن

 باز شد: میزندگ
 !؟یکن یبا من ازدواج م -

چشمم  ادیبرق رفت. نور ز دیسکوت بود و سکوت. دستش سمت کل یکرد؟ لحظه ا یبود؟! تند رفتم؟ قبول م شوکه
کرد؟ با نگاه کردن بهش، با عشق  یتر شد. قبول م کیخورد. نزد یفیخشکم تکون خف یزد. پلکا یلحظه ا یرو برا

از  یو حاال زل زده نگاهش بودم. نگاه خال ستادیبهش، زنده بودم. ذات من عاشقش بودن، بود. روبه روم ا دنیورز
ذوق  دیدستم انداخت. با یبه به جعبه تو یشک، در حال کنکاش تنم بود. نگاه کوتاه نیکرد؟ ا یحسش. قبول م

 تکون خورد. شیصورت یحالت ممکن، لبا نیحالت تر یرو مرتب و با ب شیشد؛ اما نشد. شال زرشک یزده م
 هان؟! ؟یکرد یخودت چه فکر شیپ -
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بودم و سرد بود. ضربان قلبم در حال سقوط و  جیرو دوست نداشتم. داخل تر شد و عقب تر رفتم. گ یمرگ مغز نیا
سر تکون  ی. عصبدمیفهم یرفتارش رو نم یحال کجدار رو دوست نداشتم. معن نیپرتگاه رو دوست نداشتم. من ا نیا

 مقابل صورتم قرار گرفت. د،یلرز یداد و انگشتش که به وضوح م
 ،یایهر وقت شد ب ی! تو فکر کردرمیگ یم بعدا مرو ه رایاومدم؟ حال سم یم ییجا نیدونستم تو ا یم یفکر کرد -

 !یدوست داشتنت بمون یرو یتون یکه نم ی! تو انقدر سست؟یهر وقت نشد بر
منقبض شده  یرگ ها خبندانی یشکست و من بودنش رو فراموش کرده بودم. قلبم! من خوبم؛ اما ال به ال یزیچ

از  دیدم و با یشد، بغضم رو قورت م یکه به زبون آوردنش شکنجه محسوب م یی. با انکار درد هادیکش یم ریام، ت
 شتریدستم، ب یجعبه تو ی. اهرم فشارم روردخو یم یاومدم. پس مهندس بودنم به چه درد یسد ساده بر م نیپس ا

 خشک شده ام از هم فاصله گرفت: یلب ها ،یشد. با تمام توان و سخت
 ینم مونیغرورم له شد؟ پش یش ینم مونیپش ؟یپسم زد ،یش ینم مونیپش ؟یش ینم مونی! پش؟یواقعا خودت -
 ؟یکرد یمن که بهت حق دادم. تو ناحق یش

حرفا رو  نیاش که چرا ا دهیبود. لطفا بگو! نگاهم به صورت رنگ پر یکنم! بگو شوخ یشم. خواهش م یکه م بگو
 داد و رو ازم گرفت. یزد. فک منقبضش رو تکون یم
 هرگز! -
که نداشته هام رو نشونه گرفته بود. درست  یسمت خاطرات دیکش یم ری.تدیکش یشد. تسر م ینم مونیاول. پش ریت

استخونم  یو عذاب هر خاطره رو دیکش یم ریبـرده بودم. ت ادیکه داشتنش از  ییام، اون جا نهیسمت چپ قفسه سـ*ـ
 .تگرفناآرومش  یشد. صداش به لرزه افتاد و روحم از صدا یتپنده م

 برات هدر ندم. شتریب نیگرفتم وقتم رو از ا می. تصممی! انگار از اولم سهم هم نبودادیشب جمعه برام خواستگار م -
. تا ارمی یخودم نم یشه و به رو یجاست که طاقتم تموم م نیحالت ماجرا ا نیدوم. صورتم از درد جمع و بدتر ریت

 یزنم؟ چرا نم یبود. چرا داد نم یآزمون تلخ زنده بگور ش،یدادم. چرا انقدرلمس شده ام. دور یزمان مرگ ادامه م
 یقلوه سنگ رو قورت م نیبه نوازش نشست. ا چشمام،دور  یمردم. حلقه اشک دیگم دروغه. شا یگم نرو؟ چرا نم

 دم.
 ؟یکن یرو فراموش م زیباور کنم همه چ یعنی -
که نگاهم کنه لب  نیکرد. بدون ا یرفت، حرفاش رو اثبات م یم یدیز فشار رو به سف! نه!. دستاش که گره هم، انه
 زد:
 رو! تموم شد. زیهمه چ -
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کنه؛  دایچشمام پ یخوام از تو یرو که م یزیکردم. انتظار داشتم چ یو بسته، مات نگاهش م نیسوم. گلوم سنگ ریت
عقب  ی. قدمدیچک نییکه از چشم سمت راستش به پا یرو کنار پاش مشت و قطره اشک شیمشک یاما نکرد. مانتو

 دی. نبادمشیبار د نیاول یبود که برا ییهمون جا نساختمو نیدر بودم و ا رهی. فرار کرد؟ خدییرفت و سمت پله ها دو
! ستیپشت خط باشه، ن دیکه با یاون یآهنگ متنفرم. وقت نیفهمم از ا یبلند و تازه م میشد. زنگ گوش یبار م نیآخر

 .دمیمضطربش رو شن یرو به زور بغـ*ـل گوشم گذاشتم. صدا یوشگ
 !رون؟یب دیجن زده ها پر نیدختره ع نیشد ا یالو برسام؟ چ -
 گفتم: ،یدیبم بع یفشرد. با صدا یکه توان داشت م ییگلوم رو تا جا بانم،یبغض، دست به گر نیا

 تموم شد! -
 یعمو م یجا آبرو دارم. حاال ولش کن بذار حساب کنم ک نینکن؟ من ا یخونه من غلط یمن به تو نگفتم تو -

 شم؟!
ام  ستادهیبود. هاج و واج ا نیناتوانم سنگ یدستا یچرا انقدر برا یلعنت هی. گوشستیکرد االن وقتش ن یدرک نم چرا

به بازوم برد. دستش  یهم فرو م یتو شتریمرد، من رو ب نیخودش رو بهم رسوند. آرامش ا رضاینشد که عل هیو به ثان
صورتم  یجلو یدست اط،یبا احت رضایانداخت. عل یزد و چشم هام طرح سوزن م یهام درد دار نبض م قهینشست. شق
 تکون داد.

داره  نییپا رایبگو؟! سم یزیچ هی. برسام؟ جون من نمتیب یات رو م افهیق نیبارمه ا نیده، دوازده سال اول نیتو ا -
 شد؟ یچ هویزنه. آخه  یباهاش حرف م

جور  نیام. زانوهام مگه لوال نداره که ا دهیطور بهش چسب نیچه قدر جاذبه داشت که من ا نیرفتم. مگه زم یم دیبا
 .دیبازوم رو کش رضای. به سمت در راه افتادم. علدمیکش یکردم. من دست نم یم یکار دیحرکتن! با یب

 حالت. برسام باتواما! نیپسر کجا باا -
که  رایهانا و سم دنیرفتم. د رونیو تلوتلو خورون، به سمت راه پله ها راه افتادم. از در ب دمیرو از دستش کش دستم

رو با انگشت  نیماش شهیو ش کینزد رضایعل نیکرد. به ماش یرفتن مردد م یدر حال صحبت بودن، من رو برا
 لبم نشست. یرو یپوزخند بدجنس ونش،یصورت گر دنیشد. با د ادهیپ نی. عقب رفتم و از ماشدمیکوب
 گم! یسوزه؟! قلبت رو م یمال توام م -
 اطراف کرد. یبه ساختمونا ی. نگاهدیکش سشیسرخ و خ یچشم ها ریبا انگشت به قلبم اشاره زدم. با دست ز و
 شنون! یها م هیآروم همسا -
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شد.  یم نییام باال و پا نهیحال هم به فکر من نبود. قفسه سـ*ـ نیا یزدم؟! تو یصدام چه قدر بلند بود؟! داد م مگه
گرفت و با  یداد. نفس یجواب پس م دیکردم با یاز دست دادن نداشتم. با خصم نگاهش م یبرا یزیچ گهیمن د

 غرور سر بلند کرد.
 سوزه! یتو نم یوقت! حداقل برا چیسوزه، ه ینم -
 مردونه ام کردم. یدستا ریبازوهاش رو اس ،یاراد ریحرکت غ با
 ام؟ ی! من برات چ؟یبه من نگاه کن! چرا جا زد -

 نیبود. با همه توانم بازوهاش رو قفل کرده بودم. من مدت ها منتظر ا جهینت یاز دستم کرد و ب ییرها یبرا ییتقال
توان مقاومت نداره. دستش  گهیکه د دمیفهم یکرد و م یچشمام نگاه نم یکرد. تو یلحظه بود. چرا داشت خرابش م

 .زدام  نهیو تخت سـ*ـ دیکش رونیهمه توان از دستم برو با 
 ولم کن! -
سوار  یبرا یخودش رو بهم رسوند و اشاره ا رضایگرفت. عل یرو م دمید یجلو شونم،یپر یو موها دمیکش یخفه ا آه

و  یجد هافیبازوم، به سمتش برگشتم. ق یرو رضایعل یآوردم و با فشار دستا رونیشدن به هانا کرد. کتم رو از تن ب
موهام، چشمام رو  یال میبه خودش گرفته بود. تمام صورتم، دَوَران قطرات عرق بود. بدون توجه به باد مال ییاخمو

 ،یمیناله مال یشدم. صدا نشیرو باز کرد. هلم داد و با اکراه، سوار ماش نیدستم رو کشوند و در ماش رضایبستم. عل
 شد. به سمتم برگشت. رضایمصادف با سوار شدن عل

 واقعا؟! هیهانا. مشکلت چ یکن یباز تو خرابش م میکن یشما دو تا رو درست م نیب یخواما؛ اما ما هرچ یمعذرت م -
 بود: رایسم یرو به روم، صدا رهی. خدیچیفضا پ یتو ش،ینیب دنیباال کش یصدا

خواستگارش  نیدادن. اجبار کردن باهم یجواب منفدونم! هانا با خانواده اش راجع به برسام حرف زده، اونام  یمن م -
 ازدواج کنه!

کوچه پس  یهم رفت. حاال هق زدنش اوج گرفته بود. تو یجواب مون دو چشمام با درد رو یگفتن هانا ب «رایسم»
 جواب داد: ت،یاز عصبان یدیبا لحن بع رضایبودم که عل یشیبه دنبال راه اند اس،یکوچه 

شن نه، اول از همه ام  یم یفکر نکن خانواده برسام راض ییجا نیمگه شهر هرته به زور شوهرت بدن. االن که ا -
 کن! یکار هیکنه. پس توام  یم یتو هرکار یاعتماد دارم که برا قمیکنه؛ اما من به رف یاون باباش مخالفت م

 ادامه داد: ینیمن من کنان، با بغض سهمگ هانا
 یم میشه. خانواده ام برام تصم یتونم قهر کنم بگم نه نم ی. من دخترم و نمرضایکنه عل یرق مف طمیمن شرا -
رابـ ـطه اشتباهه. اما دلمون  نیاومده بود به برسام گفتم که ا شیمهراد و هانده پ ی. من از همون اول که ماجرارنیگ

 .میهم رو فراموش کن میتر بتون از هم راحت یت. من مجبور شدم دعوا بندازم تا با ناراحاوردیطاقت ن
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کردم و  یخواست چشمام رو باز م یکرد. من همچنان چشم بسته بود. دلم م یرو روشن م نیکالفه، ماش رضایعل
لب  یبم یبود. با صدا دمید یمطلق شب، تو یکیشد. سرم رو به سمت پنجره برگردوندم و تار یتموم م زیهمه چ

 زدم:
 کنم. یقدر بوده. اما من تالشم رو درباره خانواده ام م نیحتما ارزشم هم -

 تر بود. میبار، آروم تر و مال نیا جوابم
 کنن! یبرسام خانواده من قبول نم -
که به من  نیکه هر بار نکردم و جا زدم. ا یکردم. کار یتالشم رو م دیست. من با جهینت یدونستم تالش هام ب یم
 یکس جلو دارم نبود. حرف چیه گهیکرده بودم و حاال د دایتازه خودم رو پ گفت سست و مردد حق داشت. من یم

 و خفه کننده است. ریبرام دلگ نیاتاقک ماش ینزدم. هوا
 . با دست به داشبورد زدم.میراه بود یشد که تو یم یا قهیدق ده
 شم. یم ادهی! پرضایعل یمرس -
 یشدم. چند قدم ادهیپ نیممنونش بودم. در رو باز و از ماش تیبا نیبهم انداخت و دلخور، نگه داشت. از ا ینگاه مین

 یاز کدوم کلمه استفاده م دیحالم با فیتوص یدونم برا یگشتم. نم یم لدیبه دنبال ک بمیج یتا خونه فاصله بود. تو
بود که چه قدر برام مهم ن گهیباز و وارد خونه شدم. د ی. در با تقتمقفل در انداخ یتو رون،یب بمیرو از ج دیکردم. کل

 پرده سکوت بود. نیها، شکننده ا کیرجیج یوقته. انقدر که صدا رید
 رو دم گوشم گذاشتم. ی! گوشیآهنگ لعنت نیزنگ خورد. باز هم ا میاتاق روشن و هم زمان گوش یها برق

 !؟یکتت رو جا گذاشت -
 حوصله جواب دادم: یکوتاه! ب نیآست یبه خودم انداختم. باهمون بلوز سرمه ا ینگاه

 .رمیگ یولش کن فردا ازت م -
 زنما! یوگرنه بوق م ایاالن ب -

 جیگ یرفتم. در هال رو بستم و سرم، کم رونیاز اتاق ب ،یسست یتماس رو قطع و عقبگرد کردم. با قدم ها کالفه
دلم  یمشک یها لهیکه باز شد، ت اطیزانو دست گذاشتم. طاقم طاق و دوباره کمر راست کردم. در ح یرفت. رو یم

شد. کت رو از دستش گرفتم. نگاهش  یپنهان م مکماومد و داخل چاه مرد یبار اشک تا پشت پلکم م نیرو لرزوند. ا
 پر از حسرت بود و برق اشک.

 !تیامانت -
 یه عنبه هاک ی. چشما پف کرده ادی. نگاهم از کت، دوباره به چشماش رسدیرس ینم انیجا به پا نیقصه ا نیا و

 خواست حرف بزنم؛ اما انگار عقلم با قلبم لج بود. یکرد. دلم نم یم دیرو کم د شیمشک
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 !یداد یمن دست تو قلبم بود، عشقم بود، غرورم بود! کاش اونا رو بهم پس نم یامانت -
 .دیرقص یباد م نیخورد و موهاش به ساز ا یصورتش م یتو یمیدستاش رو باز کرد. باد مال گره

 باهات حرف بزنم. امیکه من اصرار کردم تا ب ارهیخواست ب رضایعل -
. دیکوب یبا مشت به سرم م یتر. انگار کس نیبود و قلبم از اون سنگ نیحرف زدن نداشتم. سرم سنگ یبرا یتوان گهید

 بستم. شتریو در رو ب دیلرز یم فیدستام خف
 !تیاالم برو. ممنون از امانتمنم که زود از دستت دادم. ح نی. ایشما حرفات رو زد -

 یشد. برا ینارنج طعمش تنگ م یخنده ها یرفتم. دلم برا یسستم کلنجار م یدر رو بستم. با پاها ،یجواب بدون
عوض  نیراه گرفت و خودم رو به سمت خونه کشوندم. ذاتم عاشق بودنش بود و ا یبودنش. آه لرزون نیریعطر ش

 شد. ینم
گردم. نم  یبود. خرامان به اتاقم برم هودهیب یفاصله ها تجربه ا نیبودم. ا یم یقو دیزدم. با هیهال رو بستم و تک در
. خواب؟ چه واژه رهیگ یچشم هام قرار م یام. ساعدم رو ی. انگار که مرده متحرکدمیتخت دراز کش یرو یک دونمی

 !بیچه عجکردم؟!  یم هی. گرخورداز گوشه چشمم قل  یبا چشم هام بود. اشک داغ یبیغر
 ی. مرددهیدونستم چه طور به صبح رس یکه نم یو تکرار بود. شب شهیکل گهیبه بعد د نیهم تکرار صبح. از ا باز
 دهی. صورتش رنگ پرشونیزد. چشماش غم زده و موهاش پر یبهم چشمک م یچوب نهیآ یو خسته، جلو شونیپر

« باش! یقو»خودم تلنگر زدم:  بهآورد.  یرو به درد م یکه غمش، دل هر کس یقهوه ا یوخون گرفته. چشم ها
 شرتیبه ت یو آماده، دست دهیرو که قصد حل کردنم رو داشت. لباس پوش یگردباد نیدادم ا یادامه م دینبودم! با
 اومدم. رونی. از اتاقم بدمیکش میخاکستر

بود و هانده  زیبابا که رأس م نیاهم ببه سمتم برگشت. نگ یا رمنتظرهیآشپزخونه شده بودم و سرها به طور غ وارد
 ز،یاز پشت م یلب زدم. صندل یآروم« سالم»نبود.  بایکه دست راستش نشسته بود، جا به جا شد. چه خوب که د یا

 یداد. زندگ یم ینون تازه، هـ*ـوس زندگ یو بو یقل قل چا ی. صدادمیکنار مامان، درست دست چپ بابا عقب کش
برام سخت بود. البته  یکردم. کم یم یدستم باز یبرداشتم و تو ینداشتم. تکه نون دنشیجنگ یبرا یینا گهیکه د

 یداشت، رفت. برا یکه هانده برم ییآلبالو یمربا شهیزد و نگاهم به ش یهم م ی. مهراد چایاز کم شتریب یکم
 بابا به اعتراض نشست: یبودم که صدا ددخوردن لقمه مر

 چته برسام؟! -
حد بود.  نیخونه. پدر بودنش در ا یدونستم دردم رو از چشم هام م یو سر بلند نکردم. م خوردم یفیخف تکون

 بردم که ادامه داد: یدندون هام کردم. نون رو تا لبام م ریلب زدم. لبام رو از درون، اس یمیمال «یچیه»
 .میگرد یبرم یهفته ا کی. میبر ایامشب پروازمشهد دارم، توام ب -
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انداخت.  یوسط مغلطه م نیا یزیچ هیت باهاش برم. مشهد، چه قدر دوست داشتم برم. نه. بود؟! بهم گف خودش
 یدونست تو یو منتظر بود. انگار م زیر یبار سر بلند کردم. چشماش به طرز مشکوک نیا مش،یاز رفتار مال ریمتح

 .اشتمتظاهر به آروم بودن د شه،ی. مثل همهیکوبیدر حال پا یمغزم آشوب
 بهتون بگم! یزیچ دیکار دارم. اما راستش...، با ی. خودم کلامیب یچ یمن برا -

خورد. نگاه  یتکون م زیم ریاز ز یدقت رو نداشتم. پاهام استرس نیلب هام بود. انتظار ا رهیهشت جفت چشم، خ حاال
 ش،یت علسلدرش یو هانده با چشما زیم یمهراد رو یکرد. پر بود. پر از حرف. دستا یرو به روم، فرق م یخیمرد 

 ،یقیکرده بود.با نفس عم ستیرها دکرد. انگار زمان ا یشدستیپ یرو تو کشیحواله ام کرد. مامان لقمه کوچ یلبخند
 بدون مقدمه، رک شدم.

 خوام ازدواج کنم! یم -
داماد  یزد. داشت به آرزو یلبخند م ،یحبس شده ام، حاال راه خروج گرفته بود. مامان با نگاه مغموم و خوشحال بازدم

 یرو درشت و جلو زشیر ینثارم کرد. مهراد چشما یکنج لبش، چشمک یشد. هانده با لبخند یم کیشدنم نزد
 یبا خونسرد شهیداد، متفاوت تر از هم ینم نشونکه تعجبش رو  یگرفته بود. بابا در حال دنینخند یدهنش رو برا

 خودش، سر تکون داد.
 م؟یدلمون بذار ی. تو رو کجامیسره موندپ نیواقعا؟! اما ما هنوز تو ازدواج ا -

گرفت. کف دست عرق کرده ام، مثل  ینم نییرو پا یپنک بادآور نیشد. چرا ا دهیهم کش یاراده تو یب اخمام
رو در حقم کامل  یپدر یوسط کوه بود. پوزخند مهراد از نگاهم دور نموند و من همون قدر مسکوت بودم. ب خبندانی

 .دمیشنمحکمش رو  یکه قصد بلند شدن کردم، صدا یکرده بود. درست لحظه ا
 هست؟ چه کاره ست؟ یخب حاال ک -

آوردم  نییبود رو پا زیم یبه گردنش داد. دستام که رو یتاب د،یگرفت. مِن مِنم رو که د یزد و دلم شور یبرق چشمام
داد.  یحل و معده ام جوالن م ونیم یعیمنتظر بود، انداختم. ما حهیکه با قر یبه هانده ا یپام گذاشتم. نگاه یو رو
 لبام از هم فاصله گرفت. م،یتنم نبود. با کلنجار ذهن یسرما فیکردم. حر یرو حس م شیداغ
 ...، خواهر هانده!یریام ی...، دختر آقازهیچ -

داد  یکه مهراد با دست نشون م یکیفرستادم که صورت هانده رنگ باخت. نگاهم به ال یم رونیرو پر صدا ب نفسم
پرت  نییبزنم که با داد بابا از پرتگاه فکرم به پا یخواستم لبخند ی. مدیخند یمامان، پر اشک م یفت. چشم هار

 شدم.
 جا بحث رو تموم کن. نی! هم؟یگ یم یچ یفهم یم -
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شناختمش. با دست به  یکرد؛ اما من م یداد کردناش، کارم رو سخت م یاومده بود. داد و ب رونیاز هاله ابهام ب تازه
 خودم اشاره زدم.

 ه؟یچ رادشیفهمم ا ین بگم؛ اما نمموضوع رو بهتو نیکلنجار رفتم تا ا یلی. من با خودم خهیچرا؟! مشکلش چ -
 . دستش رو به سمتم دراز کرد.دیرو جلو کش شیقهوه ا راهنیپ قهیکرد،  یطور که با خصم نگاهم م همون

! ؟یزن یحرفا رو م نیاز لج ا ؟یگ یم یچ یفهم یم چیخره و خنده داره. پسر تو ه! واقعا مسه؟یبگو فائده اش چ -
 شونیمن و تو. اما خانواده هانده، دختر تهتقار یخواستگار امیپس بذار من بگم. من باهات م ه،یجور نیباشه حاال که ا

که دختر بزرگ ترشون باهاش به زور ازدواج کرد؟ به  هیپسر برادرکه  یبه کس ایدن؟  یکه پرونده داره م یرو به آدم
 !امیدن من م یدن؟! اگه م ینظر تو م
زد. دهنم از طعم گس بهت،  یزد. به وضوح داشت بهم تهمت م هیتک یباال برد و به صندل میتسل یرو به معن دستاش

کردم و نکردم.  یعادت م یپدر یب نیبه ا دیشد. با یمن نوشته م یگـ ـناه برادرم پا دیبا ،یریباز شد. انگار تا مالل پ
مهراد رو پاک  یگند ها ی. تا کدمیجنگ یمن بودم که م شهینگاه مهراد به بابا، رنگ نفرت گرفت و مسکوت شد. هم

واژه  نیهم ونیمن زنده کرد. من م یکه پدرم تو یپاک کردن نداشت. حس حقارت ینا گهیدست ها د نیکردم. ا یم
 لحنم داشتم، گفتم: یبه کنترل تند ی! تحمل نکردم و همون طور که سعنیدوندم. تهمت، توه شهیها ر

 کردم. تیگرفتن انگار جنا نیگ یم نیهمچ ه،یمنظورتون چ دمیفهم یم دیبا -
 .دیباال پر ش،یمشک دیسف ینثارم کرد و ابروها یمسخره ا پوزخند

که قبال  یزینه چ یشنو یم یکه چ نهین روشه، مهم اکه همه ازش دار یگرفتن گرفتنه، اسمش روشه، تصور -
 که رفته. یبوده از گذشته ا

 یبرا یتالش چیادامه داد و از ه یرحم ی. با بدیدست چپم، چرخ واریرو به دندون گرفتم و سرم به سمت د نمییپا لب
 خرد کردنم نگذشت:

 شناسه! یباشه خونواده اش رو م ی. هرچمیپرس ی. از هانده ممیاصال چرا تا اونجا بر -
کرد. فکم قفل شده و زبونم از افکارش بند اومده بود. به سمت هانده  یتوام با تنفر بهش نگاه م تیبار با عصبان نیا

 برگشت و با صراحت گفت:
 دن؟! یمثل پسر من زن م یتو بگو دخترم، خونواده ات به آدم -

صداش بود،  یکه تو یت. من همون لحظه جوابم رو گرفتم. با لرزشبهم انداخ یزیگذرا و مهلکه گر ینگاه هانده
 ادامه اش رو خوندم.

 و همه از خدا شونه دامادشون باشه؛ اما... هیخوب یلیبگم، برسام پسر خ یواال چ -
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که  نیبگه. قبل از ا یزیام چ هیخواد عل یم یعنیحرکات بدن،  نیکرد و ا یانداخت. لباش رو تر م نییسرش رو پا و
 ادامه بده، بابا ادامه داد:

 خوره. اما رو بگو! اون مهمه. یبه درد نم فایتعر نیا -
 یکنه. مگه م ینم یکردم هانده پشتم رو خال یبزنه تا آروم شم. حجس م یشدم بلکه حرف رهیبه دهنش خ منتظر

 گرفت و ادامه داد: یخواست. نفس یکه دلم فرار نم یهم کندتر بگذره. جو متشنج نیشد زمان از ا
 وضع! نیده اونم با ا یخانواده دوتا دختر نم هیوقت به  چیپدر من ه -

من برادر  یبرا یکردم؟ پس چرا کس ینوشتن؟ کم برادر یمن م یمن مقصرش بودم؟! چرا جور برادرم رو پا مگه
 یونم منفجر شده. آرامشاز سکوت در یاون هم دوستم نداشت. انگار بمب دیگفت. شا ینم یزی! مامان چرا چستین

بلکه وجدا هاشون  لم؛یشدن سوراسراف دهیممحشر، منتظر د یصحرا نیا یفراتر از آرامش قبل از طوفان. انگار تو
کرد و با استرس،  یکرد، ثابت موند. نگاهم نم یهانده که نگاهم نم یزد. نگاهم رو یهام نبض م قهیبشه. شق داریب

 شد و بابا ادامه داد: دهینوک دندونام کش یرو. زبونم دیکش یم شیگلبه زیبه شوم
 کنم؟! تتیحما دیچاه من با یتو یبپر یگم. بخوا یرو م نایچون خانواده اتم ا ؟یگ یم یپسر حاال چ یدید -
اصابتش با  یرو عقب دادم وصدا ی. صندلمیشگیهم یکه اظهار کمک داشت، دلزده بودم. خسته از تالش ها نیا از

 یمحکم ینگاه انداختم. با تن صدا روزشیپ یقهوه ا یکرد. از جا بلند و به چشم ها جادیا یناهنجار یصدا ک،یسرام
 لب زدم:

 از نظر شما همه راه ها چاهن! -
زنگ گوشم بلند  یرفتم. صدا اطیزدم. پا تند کرده، از در هال عبور و به سمت ح رونیاز آشپزخونه ب ،یانتظار بدون
خواست  یآوردم. دلم م رونیشلوار کتان ب بیرو از ج یگوش ،یکنم! با اکراه و کالفگ لنتیسا شهیکاش هم یشد. ا

پشتم بود. خونواده ام نبودن و اون بود.  شهیهم هک یکنم. همون یگناهم خال یحرصم رو سر دوست ب شهیمثل هم
 گرفتم و آروم تر جواب دادم: ینفس

 شده؟ یسالم. چ -
 :دیپرس یمقدمه سؤال یبود. ب شهیصدام آروم تر از هم تن
 با هانا چه طوره؟! ونتی! میسالم. چه آقا شد -

 بود. یچه طور م دیکه پشت سر گذاشته بودم با یاز قشقرق بعد
 همون افتضاح! -
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 یاعصاب ندار یعنی یکه انقدر آروم ییخودت رو آماده کن! از اون جا دیپروژه جد هیخب حاال. زنگ زدم بگم واسه  -
براش  یرو به ما داده بود، فردا اومد الشیپروژه و شیکه چندسال پ ییموال یرم سر اصل مطلب. آقا یو منم م

 ست؟ین حیبه توض یازین گهید یشناس یرو هم که م یی. موالمیکن یشروع م ادیطرح بکش. اگه خوشش ب
. دمیبه صورتم کش یخواست. دست یکردم. خسته بودم و دلم استراحت م یبا کار خودم رو سرگرم م دیهم با باز

 بود. جواب دادم: یو محترم تیشناختم. آدم با شخص یرو م ییموال
 .میذار یشناسم. باشه. قرار م یم -
 فعال! یاوک -

از پشت  یرفتم که دست یم اطیح یپارک شده تو نیخوب که مالحظه کرده بود. تماس رو قطع و به سمت ماش چه
و دستاش ازم جدا شد. با دست به پشتش  نییشرم، پا ینیده بود. سرش با سنگ. هاندیمن رو به سمت خودش کش

 زدم.
 !یرو گفت قتیکه حق ی. مرسستیمهم ن -
فهموند که  یو تن صداش، بهم م دیلرز یو درشتش، نگران سربلند کرد. چونه گردش از بغض م یعسل یچشما با

 رنگش از هم فاصله گرفت: یو ب یگوشت یواقعا ناراحته. لبا
 خواستم... یباور کن نم -

 جواب دادم: یدونستم. با لحن مطمئن یزدم. اون مقصر نبود. من خانواده ام رو مقصر م یمهربون لبخند
 . خواهرت برام حواس نذاشته.گهیمن. اما کله شقم د یدونن حت یرو همه م نیا -

 نگاه ازم گرفت. ،یحورو پشت گوشش فرستاد و با لبخند م شیشراب یموها
. االن وقته جبرانه؛ اما یاز خودت گذشت ،یمشکالتشون رو رفع کرد ،یبود یخونواده حام نیا یبرا شهیآخه تو هم -

 ! اما چه طور هانا...میمن دست خال
فائده هم برام  یقدر ب نیقدر کم، هم نیرفت. انگار که خودش هم از حرفش مطمئن نبود. هم لیحرفش، تحل ادامه

 دادم سکوت کنم و بحث رو عوض. حیبود. ترج یافک
 یکه دادم. نگران نباش خودم درستش م یی. مثل تمام قوالامیممنونم که حواست هست! اما من از پسش برم م -

 کنم!
 یهوا م یتو یبهار یو صورت دیسف یبودم. شکوفه ها نیراحت شده بود. من هم الشیخ یکم دیزد و شا یلبخند
. هانده هنوز دمیچش یرو م یخواست من هم طعم آزاد یکرد. دلم م یو رو م ریدلم رو ز ،یو باد مطبوع دنیرقص

 زییبودم؛ اما بعد از اون، پا شیبهار و تازگ ق. قبل از اون، عاشدیرس ینم یکر کننده قلبم به کس یکنارم بود و صدا
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 یگرم ودست یمونه. نگاه از آسمون م یجا ممشت خاکستر به  کیاز من، فقط  یهمون بهار عاشق شده امه. روز
 شدم. نیسوار ماش ر،یکشم. با زدن دزدگ یپشت گردنم م

 هفدهم فصل
 ینگاه نهی. از آستین دخانیاز حم یصبح و هنوز خبر میو ن ازدهیفرمون ضرب گرفتم. ساعت  یدست راست رو با

تر شد  کیبود. نزد صشیاز فاصله نه چندان دور قابل تشخ ،یسورمه ا یبا لباس ورزش یبه پشت سر انداختم. مرد
سلول  ،یبار استرس نداشتم. بلکه جنون نیگشت. ا یقبل ظهر برم یرو ادهیدادم. از پ صیو تازه صورتش رو تشخ

بود  یشدم. قدم هاش به محکم ادهیپ نیرفت. در رو باز و از ماش رهیمغزم رو مغشوش کرده بود. دستم به دستگ یها
باال و  یبد باشه. ابروهاش با بشاش یزیکرد اول دست ندم. نخواستم چ ی. ادب حکم مستادمیگردو بود. ا درخت

 قفل دستش شد. دستمدستش رو جلو آورد. 
 تو خونه. میبر ایورا؟ ب نیسالم پسر. از ا -

کرد.  یرفتار م ییبهم وارد کرد. مگه به خواسته من نه نگفته بود. پس چرا با خوشرو یرو پشتم گذاشت وهل دستش
 زدم: یمقدمه حرف یو ب یدست باال بردم. بدون معطل« نه» یبه معن

 خواستم باهاتون صحبت کنم. یم -
 یاومدن چه قدر هراس داشت. دست رونیب یبرا میلعنت یو منتظر بود. صدا دیبه صورت عرق نشسته اش کش یدست
 گرفتم. یبه کار م دی. تمام توانم رو بادمیکش میسورمه ا راهنیبه پ

 خوام حرف بزنم. راجع به دخترتونه! یم یمهم زیراجع به چ -
 کج کرد. یرنگ شک گرفت و سرش رو کم نگاهش

 هانده؟ با مهراد دعواش شده؟ -
 یزد؟ ا یکرد. چرا خودش رو به اون راه م یمرد کار رو سخت م نیزدن بود. چه قدر ا دیدر حال د یکمرنگ آفتاب

 گرفتم. یشد. نفس یم یروز منته نیف زدن چه قدر برام دشواره. تمام احساس و حال خوبم به ادونست حر یکاش م
 در مورد هاناست! -
 یچ یدونست برا یاز اول هم م ؛یعنی نیو ا دمیصورتش ند یتو یآوردم. امروز نه، االن نه. تعجب یکم م دینبا

 یکردم. حاال دلهره ا یحرکاتش رو درک نم یمعن به سمتم برگشت. یاومدم. متفکر، ازم رو گرفت. با لبخند خاص
 بازوم نشست. یحالم شده بود. برعکس انتظارم، دستش رو نیعج

ندارم. به اندازه پسره نداشتم دوست دارم؛  یشک تت،ی. در پاک بودنت، در شرافتت، درموفقیهست یپسر خوب یلیخ -
 هانا وسط باشه! یدم. مخصوصا پا یخانواده دوبار دختر نم هیحاضرم سرت قسم بخورم. اما من به  یحت
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کرد و هم  یم دیبه عقب رفتم. هم تمج یو قدم دی. پلکم پرختیگسل ناامن فرو ر نیدرونم رخ داد و ا یا زلزله
 بان گپ و گفتمون بود که ادامه دهنده شد: هیگرفت. سکوت سا یکلمات نفس نداشتم رو م نی! قطعا ابیتخر

وعواقبشم قبول  یجا اومد نیکه تا ا ستی. مطمئن بودم مرد تر از تو نیاومد یچ یبرا دمیفهم دمتیاز اولش که د -
 .یدونم که چقدر دوستش دار یم ی. حتیدونم چه قدر دخترم برات ارزشمند بود که اومد ی. میکرد

 تونست انقدر قدرت داشته باشه؟ صدام رو صاف کردم. باز هم انگار لحنم ملتمس بود. یچه طور م کیبغض کوچ هی
 اون... دیشا ن؟یدیاز خودش پرس -

 .دیپررنگ تر و وسط حرفم پر لبخندش
 دوستت داره! -
له . جمدیکش یکه درونم رو به صالبه م یرانیدر حال آوار بود. و میکاه گل یبه تنم نشست و زندگ یدونست؟! لرز یم

مرد قصد  نیشک امروز، ا یکه کنار پام مشت شد، از نگاهش دور نموند. ب ی. دستدیچیپ یتار و پود تنم م نیاش، ماب
 .مداد یجونم رو کرده بود. لبام رو تر و به خودم جرأت

 ...لیبهش تحم نیخوا یکه به زور م یاون پسر -
پهنش، پاندول وار نگاه  یشده به اخم ابروها نیمز یمشک یچشم ها یدستش رو باال گرفت. تو «ستایوا» یمعن به
 جواب داد: میکردم. مال یم
پسر جون آخرش دوماهه  نیبهتره! بب یجور نیا دیکنم. خودشم فکر کرد و د ینم لیرو تحم یزیچ یمن به کس -

 شه! یبدون اون هم م یزندگ ینیب یبعدش م
حرف هاش نداشتم.  یبرا یشیزد. اصال ناقوس مرگ بود حرف هاش. دو ماه؟! گنجا یم یمغزم سمفون نیماب یسوت

 زنم، حرفش رو خاتمه داد. ینم یحرف دید یاز دوست داشتن نبرده بود. وقت ییمرد بو نیانگار ا
 برم! دیبا گهیمن د -

 شد: که پشت کرد و راهش رو گرفت، صدام بلند یبه روم نمونده. درست لحظه ا یداشتم رنگ حتم
شه، هزار  یشه شصت روز. م یم م،یروزشمار حساب کن نیاز نظر شما دو ماه، فقط دو تا کلمه ست. اما اگه بخوا -

و صد و هشتاد و چهار  ونیلیشه، پنچ م ی. مقهیشه، هشتاد و شش هزار و چهارصد دق یو چهارصد و چهل ساعت. م
 یدونم مشکلم خونواده امه. چ ی! مرمیبار بم ونیلیپنج م دیبا ؟یچ یعنیمردن  هیهر ثان یتو دیدون ی. مهیهزار، ثان

 ن؟یش یم یکار کنم؟ من انتخاب نکردم. خانواده ام رو عوض کنم راض
مرد  نیمن، ا شترازیابروانش بود. امروز ب نیماب یکردم. به سمتم برگشت. حاال عقده ا یذهنم تند تند محاسبه م یتو

 رک گو بود.
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کس  چیوقت به خاطر ه چی. هاستیدن نیا یبرگه برنده تو تو نیو آخر نیخانواده اولگوشت کن!  زهیرو آو نیا -
 شدم. ریازش نگذر! من سر سفرتون نون و نمک خوردم و هرچند کم؛ اما نمک گ

 یخواستن و نم یو صالحم رو م ریکه خ ییبودم. همون آدما بهیکه من باهاش غر یا دهیچی! چه کلمه پخانواده
 رو هم امتحان کردم. ریت نیبار، آخر نیعقب رفت و ا یچپم کم یکه دوست دارم برسم. پا یذاشتن من به کس

 تاوان پس بدم؟ دیبه خاطر برادرمه نه؟ چرا به خاطر گـ ـناه برادرم من با ؟یچ یخواستگار امیبا پدرم ب -
و با افسوس  دیکش شیپروفسور شیبه ر یکرد. دست یادب حکم نم گهیباالتر از حد معمول بود و د یصدام کم تن
 تکون داد. یسر
دونه! و تو  یگم؛ اما منتها دوستانه تر؛ چون خودش م یرو م نای. من به پدرتم همیزن یباز که حرفه خودت رو م -

 و مهراد برادرته. یاز اون خونواده ا یعضو ،یو چه نخوا یچه بخوا
 لب زدم: یبود. با ناباور گرفته یشونه خورده ام رو به باز یموها ،یمیبودم و باد مال لمس

 !ستیعادالنه ن نیا -
شونه ام، وارد خونه شد. اشتباه از من بود. اشتباه از من بود که خواب سرچشمه رو  یبهت زده رو رها و با زدن رو من
آورد که  ینم ادیاش رو به  یلگیپ روزیپر یپروانه ا چیو دلم پر بود. ه یبودم. دست هام خال دهید لهیپ الیخ یتو

به آسمون  یکه به حلقم رجعت کرده. نگاه ینداشت. حس خفگ انیاقصد پ یسردرد لعنت نی. اارهیب ادیمن رو به  یکس
 یخواستم چونه ام بلرزه و م ینبود. نم یروز بهار نیبود. حال منم بهتر از ا دنیگُر گرفته انداختم. هر لحظه آماده بار

 گفت. یرو نم نیچشمام ا یو تار در کار باشه یخواستم اشک ی. نمدیلرز
تماس رو  یبرقرار نهیرفتم، شماره اش رو گرفتم. گز یم نیو همون طور که به سمت ماش رونیب بیرو از ج میگوش

بودم، لرزه به  دنشیکه محتاج شن ییبوق، دو بوق، سه بوق، و برداشت. صدا کینشستم.  نیلمس کردم و داخل ماش
 تنم انداخت.

 دم! یکه جوابت رو م هیبار نیآخر نیا -
 یبود. خوبه که هنوزم صداش درمون دردام بود. خوبه که هنوزم کم رهیذخ شیگوش یکه شماره ام هنوز تو خوبه

 خشکم از هم فاصله گرفت: یلبا م،یداشتمش. چشمام رو بستم و با همه دلتنگ کمیدلتنگم بود. خوبه که هنوز 
 دارم! ازتین -
 هل شدنم و رابـ ـطه با تو...متاسفم من االن در حال متا -
از چشم چپم  یکه پر بود از کلمات مغشوش کننده. قطره اشک یاسلحه، قصد اتمام نداشت. اسلحه ا نیا یها ریت

 :دمیو وسط حرفش پر دیچک
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که دوستش  یکه سخت بود؛ اما رفتم خونه دختر نیعشق. راستش امروز با ا هیدارم نه  ازتیدوست ن هیبه عنوان  -
 دارم و...

 دم خونمون؟ مگه من بهت نگفتم... یاومد -
نا آرومم دادم. ناخواسته صدام بلند تر و گرفته  یبه چشم ها یهم انداخت. با درد، فشار یشدنش، چشام رو رو هل

 تر شد.
دونه  یکردم. پدرش گفت م یو عشقم رو ازش خواستگار ستادمیپدردختره ا یلطفا همون دوست بمون! روبه رو -

بود که گفت  ییدخترش رو دوست دارم، دخترشم دوستم داره؛ اما مخالفه. به گـ ـناه کرده برادرم. دردش اون جا
 کشه. یفقط دوماه طول م شیفراموش

 ! برسام تو...یرفت یم دینبا -
 .ریچند ددم و آه از نهادم بلند شد. پس نگرانم بود. هر یم هیتک یصندل یرو به پشت سرم

بجنگم؟ من شکست خوردم  یک یندارم. برا یتی. حماستیپشتم ن یکنم. کس یتونم کار یکه نم ادیاز خودم بدم م -
 نشده بازنده ام! دونیمن وارد م یکه تو باش یفیحر ،یفیحر یاز ب

 ود؟هق هقش بلندتر شد. مگه لحنم چقدر دردناک ب ی. صدادیاز گونه ام چک یاوج گرفت و قطره اشک صدام
 یادیبهت ز هیتک یاما انگار وزنم برا ؛یکه تو پشتم نیا دیراه رو رفتم به ام نیدر مورد تو ندارم هانا. آخر یمن حق -

 دون؛ اما باور کن من... یکردم م دتیبود. ناام نیسنگ
 برسـام! -

شد. خودش گفت متاهل شده. خودش  یتموم م زیهمه چ دیاما با د؛یگفتنش لرز« برسام»سوز داشت. دلم از  صداش
 ادامه دادم: ،یکرد و با بغض درد دار یگفت با من حرف زدن گناهه. قلبم درد م

. یکنه! باهاش خوش باش و به من فکر نکن! تو خوده من ینم هیعشق سابقش گر ی! زن متاهل برامیندار هیگر -
رم، بدون  یاالن انقدر راحت م ینیب یاگه م بود. ویس« خودم» میگوش یاز بس دوست داشتم، اسمت تو ،یدون یم

اوقات رفتن درد داره؛  یرم. انگار گاه یم رمچون دوستت دا ست؛یراحت ن یکه تو من رو نخوا نی. باور استیراحت ن
 حرفام رو بزنم! یخوبه! ممنون که گذاشت یخواد به خاطرش بمون یکه نم یکس یاما برا

 .دیچیپ یگوش یبغض دار و بم تو صداش
 کنم به من گوش کن! یبرسام من متاسفم! برسام گوش کن! خواهش م -

بستم.  یزدم و بهش دل م یم لیم یب یبود که حرف یبار نینم دارم رو باز کردم. اول یزدم و چشما یتلخ لبخند
و سرنوشت  یرو تکون بد دتی. پرچم سفیو دم نزن یایباهاش کنار ب ز،یکرد مسالمت آم یمجبورت م یزندگ یگاه
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کردم. با هر نفس،  یتموم م دیبدم. با دامهذاشت ا یکرد و بغض، نم یم هی. هنوز گریکم وکاست، قبول کن یرو ب
 شدم. فقط تونستم بگم: یانگار که ازش دور تر م

 روزخوش! -
جز  یکه کار یزد. آدم پژمرده ا یمنم که هق م نیفرمون گذاشتم. چشمام بسته وحاال ا یقطع و سرم رو رو تماس

 خی یدرد، درون رگ ها یبود. گدازه ها یاومد. صورتم گر گرفتگه ام، مشابه آتشفشان خاموش یاز دستش برنم نیا
 یگرفتم و سر بلند کردم. با دستا یشدم. نفس یخونه دور م نیاز ا دیگرفت. من از درون فعال بودم. با یزده ام جا م

 و راه افتادم. دمیرو کش یتوانم، استارت زدم. دست یب
ساختمون رو به رو شدم. امروز  رهی. خدمیرو باال کش مینی. بنمینگاه کنم و ضعفم رو بب نهیآ یخواست تو ینم دلم

کرد. از  یبه حالم کمک نم رضایجز عل یمثل قلب. کس یانگار قطعه از وجودم رو از دست داده بودم. عضو مهم
. پله ها رو باال دهیدونستم من رو د یباز کرد. م رودر  ،یشدم. زنگ واحدش رو فشار دادم. بدون سؤال ادهیپ نیماش

اش  دهیچسب نهیبه سـ*ـ یبه دست ها ش،یزرشک شرتیو ت یمشک یهم زمان در واحد باز شد. نگاه از شلوار ورزش
 گفت: یپله رو باال رفتم و با سرخوش نی. آخردمیرس
 طرفا. نیعذرا خانوم والده مشت ماشاهلل. از ا کمیسالم عل کم،یسالم عل -

 زدم. یدستش قفل شد و حاال نفس نفس م یتو دستم
 .یبزرگ ش یخوا یسالم. تو نم -

 یرمق یبود. حتم داشتم. لبخند کمرنگ و ب دهی. اما فهمدیفهم یم دیخونه شدم و پشت سرش در رو بست. نبا وارد
 بهم زد. یدرشتش، چشم غره ا یزدم. با چشما

 ؟یاومد ی. پس برا چیصله نداربابا مثل تو خوبه چوپ خشک. مشخصه حو -
چونه اش  ریو دستش رو ز ستادیمبل کنار در نشستم. وسط راه آشپزخونه ا یدم اپن نبود. رو یاز کارتون ها یخبر

 باال برد. میتسل یبهش انداختم. دستش رو به معن یابرو نگاه ریکرد. از ز زیرو ر شیدرشت و قهوه ا یگذاشت. چشما
کنن  یم یزندگ یسمیساد یکه با آدما نایا نیاومد. شدم ع ادمی یکه کج نگاهم کرد نیهان، واسه درد و دل. هم -

 کنم. یشن. با رفتار خوب حال نم یم سمیو خودشون مازوخ
 رفت، گفتم: یجام جا به جا شدم. همون طور که به سمت اپن م یتو یو کم دیحدقه چرخ یتو چشمام

 شه شب بمونم؟ یم -
 اپن برداشت و با تمسخر، ابرو باال انداخت. یرو از رو شیمشک میس یب تلفن

 ذاره؟ یبابات م ؟یبمون یخوا یاز االن تا شب م -
 از مبل ال کنارم برداشتم و سمتش پرتاب کردم. یدرشت شد. کوسن چشمام
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 !ینداز یم کهیشه ت یکه هروقت م ییتو یسمیساد -
 یکشوند. درحال یا گهیخنده اش به هوا رفت و خودش رو سمت د کیافتاد. شل نیبه اپن خورد و زم ،یا رهیدا کوسن

 سفارش بده، جواب داد: یزیچ رونیزد از ب یکه زنگ م
 .گهید یکیدن به  یانگار عشقشت رو دارن م یعذا گرفت یجور هیخب.  هینامزد هیحاال؟  یکن یچرا ترش م -

 باال آورد. دارش زدم. پاش رو شین یحرف ها یبرا یغره ا چشم
 شه کرد. چوب خشک! یچه م گهید یبکن! برسام ریپاچه. بگ نیا ایب ا،یب -

 .دیکش یمبل ال نشست و نفس یرو سر جاش گذاشت. به سمتم اومد. کنارم رو تلفن
 خدا خسته شدم،چه قدر کار خونه سخته. یوا -

خوش لعابش، پشت پلک هام جون گرفت. مثل نفس  ریحال بودم. تصو نیا یبرا یهام رو بسته و به دنبال راه چشم
 کرد. یم یهر دم و بازدمم، حکمران یگرفتم و تو یتازه بود. منظم نفس م یهوا یتو دنیکش

رو گرفت و  تزایپ یرفت. در رو باز و منتظر موند. جعبه ها یم فونیزنگ خونه، چشم باز کردم. به سمت آ یصدا با
 یگذاشت. در حال یمربع دیسف زیم یبست و به سمتم برگشت. جعبه ها رو رو یم پول رو حساب کرد. در رو با پاهاش

 کرد، گفت: یاز جعبه ها رو باز م یکیکه 
 شه ها. یکه هست خشک تر م ینیاز ا گهیبخور د -

 ینسبت به پسرشون داشتن رو خونواده ام م رضایکه خانواده عل یاز اون درک یخواست، فقط کم یدلم م یگاه
 دهنش گذاشت. یرو تو تزایاز برش پ یا کهیداشتن. ت

 شرمنده خونه امون تازه ساخته هنوز گازش خوب وصل نشده. گهی. دیاوم. عجب نون خشک -
از  یکه کم نیا یکنه. برا یدونستم درک م ینداشتم و م لیکرد. م یم یباز ی*ـل خوردنش، با روح هر کسـیم با

 لختش حاال بلند تر بود. ی. موهادمیبه سرش کش یدست ام،یب رونیب یدمغ
 مثال؟ یبلد یتو آشپز -

 ادامه داد: یحواله ام کرد. با نگاه چپ یکرد، چشمک یطور که دور دهنش رو پاک م همون
 اومد خب. یم رایمن که نه. سم -

ار ک یب رضایو مطمئن بودم عل میداشت یادیآورد. تا شب وقت ز یجواب دادن کم نم ی. الحق که تودیباال پر ابروهام
 زد. یبا اخم حرف م یو گاه جانی. با همیکرد یخورد، در مورد کار صحبت م ی. همون طور که غذا منهیش ینم
 یشد. روز با کل کال یتموم م ییدرد، جا نیکه ا نیبه ا دی. امدمیمبل دراز کش یرو ،یقرض گرفتن قرص خواب با
 میکه از سر و کول زندگ یبده. خسته از اتفاقات رییتونست حالم رو تغ یتر شده بود. خوب م کیبه شب نزد رضا،یعل

 کرد، چشم هام رو بستم. یم بازسفارش شام، در رو  یبرا رضایکه عل یرفت، در حال یباال م
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تکون  یبرا ییو نا نیکرد. چشم هام سنگ یاتفاقات رو مرور م یلیمغزم، س یخاکستر یکه صبح شده. سلول ها انگار
کنم. سرم  یم ییشدن، تقال داریب یدم و برا یباشم. چشمام رو با دست فشار م دهیخوردن نداشتم. انگار کابوس د

مبل، از جا بلند شدم. نور  یکمرم حس شد، موضع رو مشخص کرد. با گرفتن دسته چوب ریکه ز یمبل یو نرم نیسنگ
که با  دمیآشپزخونه د یرو تو رضایگرفتم و چشم چرخوندم. عل ی. نفسدیتاب یاز پنجره پشتم، به داخل م یکمرنگ

 گفت: دنمید
 زدم برات. مروی. پاشو نریبه خ باتونیبه به، صبح ز -

مونده بود.  یصبح بود. تا ساعت چهار، کم فرصت قهیو چهل دق ازدهیانداختم. ساعت  میبه ساعت مچ یمضطرب نگاه
 از جا بلند شدم. ،یستپاچگمبدل شده. با د میروز زندگ نیکه به بدتر یآره امروز پنج شنبه است. قرار نامزد

 جورابام کو؟ -
که با جوراب هام دو طرف  یدر حال رضایکردم و عل یمبل نگاه م ریمبل گذاشته بودم. به ز نیهم ریز شبید ادمهی

 گذاشت. زیم یرو رو تابهیشد. ماه کیگرفته بود، نزد تابهیماه
جوراب خودم  یخوا یداغ شده. م کمینداشتم مجبور شدم از جورابات استفاده کنم. فقط نسوخته ها،  رهیدستگ ایب -

 رو بدم؟
 دنشون،یاز حرارت د یندیناخوشا یدستش گرفته بود نگاه انداختم. بو یکه تو ییچپش رو باال آورد. به جورابا یپا و

 .ختمیم ردادم و با دست موهام رو به مینیبه ب ینیاوج گرفته بود. چ
 پوشم فقط رنگ روشن. ینم یده، دوما مشک یاوال بو م -

 ابروهاش رو باال انداخت. نه،یبه سـ*ـ دست
 عجله؟ نیجورابه. حاال کجا با ا هیهمونه. خوبه  تینعمت است؟ حکا ابانیگن لنگه کفش در ب یم یدینه بابا، شن -
 کردم، جواب دادم: یرو درست م راهنمیپ یرو نیکه چ یحال در
پس  دیبا یتوئه. جورابام رو سوزوند تیحکا نه؟یش یلرزش م یخوره پا یخربزه م یگن هرک یم یدیتوام شن -
 شه. یام نرم بد م ژهیباشه مهمون و یخوام برم. هرچ ی! بعدشم دعوت شدم میبد
 گره زد و دستش به بازوم نشست. ییحرص ابرو با
 ! برسام لطفا!یر ینم ییشد. محض اطالعت جااضافه  مارستانتمیخوبه خرج ت -

داره.  تشیبه کنترل عصبان یسع ؛یعنیچشمام زل زد. فک قفل شده اش  ین یبود و درست به ن یجد هشدارش
 گـه. سرم رو برگردوندم و ادامه دادم: یخودم م یدونستم برا یو م دمیدستم رو از دستش کش

 تونم! ینم -
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و با گذر از پله، از ساختمون  دمیهام رو پوش یاومدم. کتون رونی، از خونه اش بپشت همش یاعتنا به هشدار ها یب
که  ی. فرددمیو خودم رو داخلش د میرو تنظ نهینشستم. آ نیماش یصدا خورد و به سرعت تو ریزدم. دزدگ رونیب

 نیآخر یکرد. استارت زدم و برا یم ختهیاز هم گس وکه حال نزارش، رشته افکارم ر یتعادل شده. فرد یسردرگم و ب
 پدال گاز گذاشتم. یفرمون مشت شد و پا رو یبودمش، نگاه انداختم. دستام رو دهیبار د نیکه اول ییبار به جا

 نیبوق ماش یبگذرونم. سرم از صدا قهیدق ستیرو ب یا قهیکردم و مجبورم فاصله ده دق ریگ ینیسنگ کیتراف پشت
کرد و دست  یحرکت ییجلو نیبه چشم هام زده بودم! ماش یکاش قبل از اومدن آب یدر حال انفجار بود. ا یکنار

 شده. نیحاال با من عج هک ینبود. جنون دیاز من بع گهیکه د یدیبوق گذاشتم. حرکت بع یرو
بودمش، متنفر بودم. با  دهیکه د ییکرد. از تمام جاها یهم حالم رو بد م اطیح نیا یرو باز و وارد شدم. حت اطیح در

پف کرده ام  یموها نیب یبود. دست یبغض لعنت د،یرس یکه م یزیشد. زورم به تنها چ یهوام بارون م ،یتلنگر
 و وارد هال شدم. دمیکش

کردم، قراره دامادش باشم، نه مهمون.  یفکر م شهیتخت نشسته ام. لباس هام آماده و هم یگرفته و مغموم رو دوش
که با هم  ییکردم که من رو نخواست. من فقط روزها یباور م دیرفتم. با یم دیدعوت کرده بود، با حاال که من رو

از  ییکرد. در اتاق رو قفل و صداها یم یچاه گوشه چشمم رو حفار ،ی. قطره اشک داغمیاز سرنوشتم راض م،یبود
. رخوت نمیش یاز جا بلند و دوباره م یدندونام، با کرخت ریاطرافم متنفر بودم. لبام اس یاومد. از تمام صداها ینم رونیب

از دردجان  ،یطور نشسته ام. قطره اشک دوم نیشد که هم یم یکرد. چند ساعت یکه ذره ذره حلم م یوهم آور
 . بغضم رو قورت دادم.دیچک ا،فرس

 شرتیت یرو رو میت سورمه اپوشم. تک ک یبار از جا بلند شدم. لباس هام رو آروم م نیا خته،یو از هم گس ناتوان
. ستادمیا نهیآ ی. جلوهیدرونم، در حال حکمران یکشمش. جدال یم رونیکشم. نه! گرمم شده. از تن ب یم دمیسف

 یتخت پرتاب م یحالت و قرمزم. کت رو رو یب یرشد کرده ام، چشم ها شیو نامرتبم، ته ر ختهیبهم ر یموها
کرد. قفل در رو  یسرخ کردنش، قورت دادن بغضم اکتفا م یبه صورتم زدم و برا یلیرو برداشتم. س یکنم. گوش

در جنب و جوش آماده شدن بود.  بای. ددیچرخ یخونه م یتو ،یمسکوت یاهویباز شد. ه یتق یچرخوندم و در با صدا
 باشم. یکردم عاد یو سع ستمنش واریمبل جنب د یرو
 مگه؟ میناهار ندار مامان ن؟یش یآماده م نیچه خبره همه دار -

بست، از  یرو م شیسورمه ا راهنیپ نیکه دکمه سرآست یتونم قورت بدم. مهراد، در حال یم ی! جز بغض، چناهار
 اومد. رونیاتاقش ب

 خواهر هانده ست! ینامزد ؟یدون یمگه نم -
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حال خونسرد جواب  نیقصد ختم شدن به نقطه رو نداشت. دهنم گس و تنم لمس شد. با ا ،یجمله لعنت نیا انگار
 دادم:

 .نیکردم همتون بر یدونم. فکر نم یم -
 تفاوت لب زد: یباال انداخت و ب شونه

 .میچون همه دعوت -
تونستم ناراحت  ینم ی! من حتد؟یپاش یجور نمک به زخمم م نیدونست و ا یعالقه من رو نسبت به هانا م مهراد

دونستن که رابـ ـطه و عالقه ام بهش  یچند روز، همه م نیا یتوکردم.  یرو درونم خفه م ادیهزاران فر دیباشم. با
اومد. به  رونیبا عجله از اتاقش ب بایمهراد بود که د یرو همکمک به هانا رفته بود. هنوز نگا یاز قبل بوده. هانده برا

ب به مهراد انداخت، خطا یگوش م یرو تو شییبلند و طال یکه گوشواره ها یبرگشته بود. درحال یبهتر یروز ها
 گفت: یزیچ
 گه؟ید نیدیرو خر یهمون کت سورمه ا یمهراد با سامان رفت -

هنوز سرگرم گوشواره هاش بود. سردرگم از  بایخوب نبود و د بایو مهراد جابه جا شد. نگاه مهراد به د باید نیب نگاهم
 چرخوندم. بایجا بلند شدم. دستم رو به سمت د

 اد؟یم یچ ی. سامان؟ اون برانمیبب نیستیلحظه وا هی -
 شد. انینما ش،یالک زده مشک یداد و ناخنا یفرش رو تاب یموها باید
 .ادین شیکه روز نامزد یدیرو د یکدوم داماد -

از جشن سامان  دیشد. چرا نبا یم شتریکنترل، ب یکه ب یبزاق ادیاومد. ازد یخنده اش خوشم نم یو من از صدا دیخند
 لب زدم: ،یبیه عجگفتن. با دلهر یبهم م

 دیخر یخواست تو یدلم م یلی. خنیسامانم هست، چرا زودتر به من نگفت یامروز جشن نامزد ؟یچ یعنیداماد؟  -
 .دمشیوقته ند یلیلباس کمکش کنم. اصال خ

بهش زنگ زده  ییموال یپروژه آقا یبودم. برا دهیشد که ند یوقت م یلیزد رو خ یبهمون سر م شهیکه هم یسامان
رفت. حاال سمتم اومد و آروم  بایبه د یانداخت. مهراد چشم غره ا یوسط، مغلطه م نیا یزیبودم و جوابم رو نداد. چ

 رو هم نشوند. نمبل نشست و م ی! رویضیضد و نق یدستم رو گرفت. رفتار ها
 .یکه ناراحت نش میچون مثل داداشت بود نگفت -
 کردم. من هم گرفتار بودم و مشغول درد خودم. سرم رو تکون دادم. یدرکش مکه ناراحت بودم،  یحال نیع در
کار بودم بهم  ریکمکش کنم. حتما درگ یعروس دیخر یشدم برا یخوشحال م یلیناراحت که شدم؛ اما خب، من خ -

 .نینگفت
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 گفت: یبم یکردم. آب دهنش رو صدا دار قورت داد و با صدا یرفتاراش رو درک نم نیا
 .میگرد یر مو زود ب میر یاز اون بهتر. ما خودمون م یبهتره، اصال نفهم یایبابا گفت ن -

 بابا انقدر با فکر نبود. متعجب ابرو باال انداختم. اصوال
 .گهید امیبابا چرا آخه اشکال نداره خب نشد نشد. م یا -

ز اثبات استرس درونش نبود. ج یزیجاش جابه جا شد. حرکات بدنش، چ یتو یدستش فشرده و کم یتو دستام
 داد. رونیکردم. چشماش رو بست و بازدمش رو محکم ب یکه درکش نم یاسترس

 کنن! یبرسام. امروزسامان و هانا باهم ازدواج م یکن یکار رو سخت م -
کرده  دایجمله اش، قلبم فرصت استراحت پ یلیو تحل هیو انگار کر شده ام. به دنبال تجز دیکش یسوت دهشتناک مغزم

گفت  ی. مدیرس یکلماتش سخت بود و چهره ام پر درد به نظر م یمهراد. حالج یحرکت لبا یبود. خشک شده رو
کردم و پر  یکیریستی. خنده هیچرخ و فلک از. درست مثل افتادن جمیگ جیخودش انقدر درد نداشتم که سامان؟ گ

 ترس گفتم:
 !؟یگ یم یچ -

خسته و سوزان  یادیکرد. از درون، فر یلغات رو اثبات م نیشد. غم چشم هاش، ا حرکتم بلند رویاز جا بلند و پ متوهم
تلخم،  یخنده ها ونیسوزوند. م یرو م میتمام رگ و پ ،یبد شیقلبم رفت. آت یدم و دستم رو یکنم. هلش م یم

سمت لباش و  کرد رفت. دستاش ینگاه م یبا نگران هک بایکرده. نگاهم سمت د دنیناشاد، شروع به خروش یا هیگر
 اطیاومد و بااحت کمینبود. نزد یدم. مهراد اهل شوخ یتکون خوردن، نامتعادل سر تکون م ی. بدمید یدرد عجز رو م

 گفت:
 نشده که حاال. یزیبرسام جان آروم باش! چ -
 نیسنگ ینفس ها نیهم ندارم. ا دنیتوان نفس کش یشده اش رو گرفتم. حت ییلباس تازه اتوشو قهینشده؟  یزیچ

 .دنیکش یاز عذاب من م ی. چه لذتدیلرز یکم جونم م یدارن. دستا یو کوتاه، چه طور من رو زنده نگه م
 هانا، سامان... یدون یتو مگه نم ؟یگ یم ینشده؟ چ یزیچ -

که با هر تلنگر  چوندمشیغرور پ یکه ال ییکنم. همون جا یاحساس م یام، درد نهیسمت چپ قفسه سـ*ـ درست
فشار دادم و خوب  شتریام رو ب نهی. سـ*ـدیکش یم ریو تا پشت کتفم ت دیاز دهنم پر یکوتاه« آخ». نشکنه ،یناپاک

 زدن بود. دستم ازش ول شد و جلوتر اومد: رونیسرم در حال ب یشد. فکم منقبض و رگا ینم
 هانا. یحت نیبرسام جان، باور کن به صالحته. من از قبل بهت گفتم، همه گفت -

 راستم مشت و با همه توانم زبون باز کردم. دست
 !میحد نداشت نیتا ا ینامرد -
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 کمینزد یافتم. اون جا که همه خانواده دور هم جمع شدن، حتما مرگ یلحظه تلخ مرگ م ادیهم کنارم بود.  باید حاال
 دام کرد.ص دهیبلعم. مهراد ترس یتونستم سرم رو بلند کنم. بزاقم رو با تمام توان م ینم یشده. حت

 برسام، برسام جان آروم داداش! آروم... -
مرگ  نیرفتارها، گذشته بود. من جنبه محبت ندارم. االن نه! حاال که دارم تبار ا نیکرد و زمان ا یرو نوازش م پشتم

داشتم، من رو کنار زدن. با  ازشونیکه ن یکشم نه! با همه توانم دستش رو پس زدم. درست لحظه ا یرو به دوش م
 مه توان، کمر راست کردم و داد زدم:ه
 حرف نزن! حرف نزن! -

 چهیماه یکه تو ییزد و دنده ها یکه زبانه م یشیسوخت. آت یم شتریو باهر نفس، قلبم ب دیرو عقب کش خودش
 دادم، مامان خودش رو بهم رسوند. یعرق، به ستوه اومده. با صدا یسیرفت. صورتم از خ یقلبم فرو م

 شده؟ چه خبره مهراد؟ یچ -
 . چشماش پر آب بود و دستش رو سمتم دراز کرد.دیبه صورتش کش یدست مهراد

 شه. ی! من که بهتون گفتم، گفتم بد مدیفهم -
ام.  دهیمبل چسپ یملتمس به دسته چوب وفتادن،ین یشد. برا یتر م کینزد اطیدهنش رو گرفته، با احت یجلو مامان

 تر شد. کینزد ده،ینفسم گرفته. مامان ترس یهمه ناحق نی. از استین دنیکش یبرا ینفس یکش تا وقت ینفسم نم
 پسرم؟ یخوب ؟یشد یمامان جان چ -

رفت.  یخاطراتم نشونه م ونیم یریکرد. خوبم و ت یزده ام، آرزوهام رو منقرض م خی یخوبم؛ اما رگ ها خوب؟
. دیشد. اشک از صورتش چک یکه به زبون آوردنشون شکنجه محسوب م ییاز بودنم. انکار دردها یجبر یخوبم و تو

 یبه بازوم، م دهیمهراد پسب ن؟یرو ول کرد مپشتتون بودم. چرا دست شهینظاره گر بود. من که هم شهیمثل هم باید
 رونی. نفسم رو با زور بیکیاز حرکت کوچ غیبخورم. در یتونم تکون ینم ی. چشمام رو بستم. حتنمیخواست بش

 فرستادم. مهراد داد زد:
 برسام؟ نفس بکش داداش! یخوب ؟یشدیبرسام چ -

که چند  ییفوتبال، همون جا نیشد. درست مثل افتادن وسط زم یم دهیشن انیسوت پا یاز دردجمع و صدا صورتم
سرپا شدم. مامان، هل شده به  ده،یپهن مهراد خورد. خم نهیبه سـ*ـ هی. سرم تکیآخر فاصله داشت قهیقدم تا گل دق
 مهراد تشر زد:

 .نشیبچه ام رو. کشت نیکشت -
رو دارم  یکردن. حکم آدم ژنده پوش ینامرد یبهم نگفتن؟ به چه حق یسامان انتخابش شد؟ به چه حق یچه حق به

 ییآدم ها ریخم شده، نه از درد قلبم. مج یکس ینجات شده. چشتم از درد ب یدست به دعا ابون،یمعبد ب یکه تو
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 یپا گذاشتم. ال به ال ریرو ز ییخط قرمز ها یا هتاز یگرفتن. به دنبال زندگ یم یشیاتفاقات از هم پ یبودم که تو
 دم،یکمرم عبور و حاال لباس سف یاز گود یدارم. قطره عرق یبر م یکیتار خبندانیبه سمت  یانزوا، قدم یپستو

 یکرد، چشم دوختم. پس م ینگاهم م ید که با شرمندگ. سرم رو کج و به مهراسهیتن خ نیا یغرقِ عزا
 دمشیپرست یکه م یخانواده ا گهیگرفتم و چشمام رو بستم. د یحال افتادم. نفس نیبه ا شکه به خاطر یدونست.همون
 وجود نداشت.

 دیمردن، با هیهر ثان یکردم تا آروم شم. به جا یم یکار دیکه بود، سمت اتاقم رفتم. با یرو باز و با هر مشقت چشمام
ذهنم هک شده بود. وارد اتاقم شدم و سرگردون به سمت کشو  یکه تو یتنها کلمه ا« سامان»مردم.  یبار م کی
گرفتن نامه اعمالش بود.  ریدرگ یامت به پا شده و هر کسیجا ق نی. استین یفکر کس یجا کس نیرفتم. ا رمیتحر زیم

کرد.  یشد. هر نفس بدترش م یخوب م نیقلب درد فقط با ا نیازش برداشتم. ا یا کهیدو ت غیکشو رو بازش و ت
 یکشم. دلم نم یگوشم م ی. دستم رو رودمید یاز خودم م یکه به تازگ ییداد. رفتار ها یقد نم ییعقلم به جا
رفتم،  یاومدم. همون طور که سمت در هال م رونیموندم. به سرعت از اتاقم ب یشده م نیخونه نفر نیا یخواست تو

 هیاز دست دادن ندازم،  یبرا یزیکه چ یمن یپژمرده، کنارش زدم. هشداراشون، برا یمهراد جلوم سبز شد. با نگاه
 حرف مسخره ست!

مرگ، رجز  نیاشتباه بودن ا یزدم و برا یکردم و فرمون ضرب مشت هام بود. موهام رو چنگ یم یتعادل رانندگ یب
که به  یکنار نینثار ماش ،یممتد یکنم. بوق یم هیست باور کنم که گرخوا یخورندم. چشمام و من دلم نم یم

صد رو رد کرد. لعنت به  انیکه خط پا یارشد. عقربه سرعت شم یم شتریروند زدم. سرعتم هر لحظه ب یم یآهستگ
از پشت به تنم  ی. خنجرتینس یبا جنون فاصله ا ،یدگیکرد. شور وونهیجور د نیخنده هات که منِ عاقل رو ا

 به اسم خانواده. ده،یچسب
که وصله ناجور ذهنم  یو آواز غیج یکرده. صدا نیکه دم خونه رو مز یروم چشم دوختم. چراغون یبه جلو یباناور

دار، عقب  کیکشم. چشم چرخوندم. صورتم قرمز و داغ، شونه راستم ت یبه عرق نشسته ام م یبه موها یبود. دست
 ینداشت. صدا یکه قصد خاموش یشیآت یها ازهنگون بخت اومده بود. چشمام، پر بود از گد. چه به زور من دیپر
 من رو به خودم آورد. رضا،یعل
 . هنوز وقت هست.میزن یآدم حرف م نیع ایات رو درست کن بعد ب افهیبرو ق ایجون مادرت ب ه؟یچه وضع نیا -

هاج و واجش، از خنده دوالم کرد.  افهیزنم. ق یم یدونست و دم نزد. پوزخند یهم م رضایعل یدم. حت ینم یجواب
 .دیخندم. شونه ام رو چسب یو همچنان م ختیاز چشمام ر یقطره اشک

 برو! ای. بیش یبرو نمون شر م ایباز خل شد. ب -
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ست شده.  شیا رهیش یتیکه با شلوار کبر یکیساده و ش یزرشک راهنیکنم. پ ینثارش م یو پرحرص دارانهیخر نگاه
شد. دوباره خواست  یصاف نم گهیکه د یآماده بود. به درصد اعتمادم، ضربه خوردم. اعتماد! کاغذ مچاله ا یادیز
 نعره زدم: بایبگه که تقر یزیچ
 خدا خفه شـو! یخفه شو! محض رضا -
. دیچرخ یت و آمد مدر ساختمون و مردم در حال رف نیدست هاش شل شد. نگاهم ب ،یدرشت شده ا یچشم ها با

باز  بان،یرمز رو چند بار اشتباه زدم. با رمز پشت یآوردم. مردد، الگو رونیب بمیرو از ج ی. گوشدیلرز یم فیدستام خف
و  دنیبار هم که شده. صفحه در حال چرخ نیآخر یا. بردمشید یم دیشماره هانا موندم. دلتنگشم. با یشد و رو

کنج لبم نشست. صفحه رو به سمت اس ام اس، لمس کردم.  یضیمر شخندیبار بوق خورد. رد تماس زد. ن نیچند
 هیبه حال نهنگ هیدرست شب میارسال رو زدم. دلتنگ نهیسامان هم گز یبرا« باال! امیمن م ای یایتو م ای نمییمن پا»

 تنگ انداختنش. یتو انوس،یقا یکه به جا
داد. قدم هاشون  یرو نشونم م شیوحشتناک و وحش یاون رو نینگذشت که با هم حاضر شدن. زم یا قهیدق چند
به خرج داد و پا جلو  یزد. سامان، جرأت یبه دلم چنگ م شی. غم دوردیکش یخفه ا غیج دنم،یتر و هانا باد کینزد

 ! صداش برام ناهنجار بود.این ی! لعنتایگذاشت. ن
 ؟یشده ؟ چه قدر آشفته ا یچ -

 ی. چه قدر جذاب تر از من بود. بدهیگفت رو پوش یم بایکه د یکرد؟ آره همون کت وشلوار سورمه ا یام م مسخره
 جون و کرخت، در مقابلش لب زدم:

 بودم؟ بهیمن غر ای ؟یدون یتو نم -
 خواست. ی. دلم ترحم نمدمیرقت آور، شونه پس کش ی. با لرزدیشونه ام رس یرو دستش

 بهت نگفتم مزاحم نشم. یکار ریدرگ عمو گفت وونهید -
 مداخله گر ادامه داد: رضایزد. عل یمهراد رو م یشد. حرفا یسر و ته ماجرا به بابا ختم م چرا

 گـه. یخل شده تو ببخش! چرت م کمیبچه ام  نیسامان جان ا -
 صداش کردم: ینگاهم، سمت شعله ور شد. عصب صیحر یسمتش برگشتم و تمام شعله ها به
 گفتم؟ یبهت چ یعل -
رو جمع کنه. سامان هنوز  هیخواست هر جور شده قض یدونست و م یاز سامان م شتریتکون داد. انگار ب یسر رضایعل
زد. حواسم رو ازشون  یاشاره ا رضایگشت. سامان رو به عل یکه از خودم به خودم برم یکرد. حس تنفر ینگاه م جیگ

 دادم. اومد، یتر م کیگرفتم و رو به هانا که نزد
 هانا! -
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رو باهاش  میناهموار زندگ یبود تا جاده ها یم دیفهمم که چه قدر دلتنگم. با یم دم،ید یرو م شیقلیکه نگاه ص حاال
اومد.  ینم شیصورت رینا کاملش، ب لباس حر ششی. آرانیکه سرشار از دلتنگ یا یمه گرفت یکنم. جاده ها یسپر

 چیه ،ینگاهش کنم. راست ریبار س نیو اول نیآخر یخواستم برا یکرد. م یکه دلبرترش م یدیسف ریهمون شال حر
خودشون که آروم تر شدم.  الیاومد. به خ یم رضایپچ پچ سامان وعل یرو نداشتم. صدا رینگاه س کیوقت فرصت 

 نیب حائل یزنم. استرس یم یو لبخند رمیگ یم طیخفه مح یاز هوا یتازه دردهام شعله گرفتن. نفس دنشیمن با د
دختر بودم. حاال نگاهم رنگ  نیمن عاشق تمام ا فش،یظر یالکش، دستا یب ی. دم. ناخن هاشدهنگاهش و چشمام 

بود  یم دیکردم. با یدوست داشتنش رو حس م یمثل اشک. من هنوز گرما ی. برقشهیحسرت داشت. براق تر از هم
نگاهش هنوز هم حس  یتوکردم. من  یرو فراموش م دنمیبود تا نفس کش یم دی. باپهینگاهش دور تنم بچ ریتا حر

 . صداش که بلند شد، چشمام رو بستم.دمید یگرم دوست داشتن رو م
 جا برو! تمومش کن! نیبرادر شوهر خواهرم. لطفا از ا ایشوهرم،  یاالن بهتره بگم، پسرعمو ایمهندس شادفر  -

 هوا، زمزمه وار لب زدم: ی. بدیکوب یاش م وارهیوار به د. قلبم دارکوب ارمیبود تا کم ن یم دیو با دیلرز یم صداش
 !یخوشگل شد یلیخ -

 رد و بد کرد. نمونیب یباز کردم و سامان به سمتم برگشت. نگاه چشم
 زنمه! ؟یگ یم یرو به ک ی. اما حواست هست چیبرسام احترامت واجبه و داداشم -
گرفتم. هنوز هم  یخواست گوشام رو م ی. دلم میمزخرف شهیزد. عجب کل یسرم، آونگ م یتو« زنمه ،یداداشم»

 لب زمزمه کردم: ریآورد. ز یدرد داشتم و داشت از پا درم م
بخشمتون! تو برادرم  ینم انـتیخــ ـ نیا یوقت برا چیبخشمتون! ه یجمله از تو سخته. نم نیا دنیچه قدر شن -

 !یتو سامان بود ،یبود
 یینا گهی. من دچمیپ یکرد. عقب رفتم و از درد به خودم م ینگاه م یجیهمون گزدم و سامان هنوز هم با  یم نعره
رو به روم،  ری. پرده حائل اشک و تصودیاز دهنم پر یکرده بود و سرفه ا دنیرفتن نداشتم. دستام شروع به لرز یبرا

 تعادل، سامان بازوم ها رو گرفت. یرفت و ب یم جی. سرم گدیدر یمغزم رو م یهزارتو یسوت
 .یگ یم یچ نمیبرسام درست حرف بزن بب -

 :دیمن و سامان قرار گرفت. وسط حرفمون پر نیب رضای. علدمیرو عقب کش خودم
 هیکنه. حاال تو  ینم یزیآبرو ر یجور نیا نهیب یم گهید یکیزنش رو با  ارویکارا رو!  نیبرسام جان جمع کن ا -

 ...یدوست
 ادیصورتش فر یاش زدم و تو نهیکردم. تخت وسط سـ*ـ یحواله صورت حق به جانبش م یخواست مشت یم دلم

 شدم:
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 اون دهنت رو! ریگل بگ -
که حق به جانب بهم  ییرفت. آدم ها ینم ادمیهاشون از  افهیساکت شد. ق یلحظه ا یتر رفت. خوبه که برا عقب

روز انداختن. من رو دور  نیکردن. حالم رو به ا یکه تظاهر کردن دوست ان. پشتم رو خال ییدروغ گفتن. همون ها
. چکش درد! چشمام دیکوب یبا چکش به سرم م یدونستن و نگفتن. سرم از صداهاشون پر بود. انگار کس یزدن. م
 یزندگ یبرا ییا ناج نیخورد. ا یتلخ ترس، به مشامم م یجا بو نیعقب رفتم. ا یرفت و قدم یاهیس یلحظه ا

قلبم رو  میدرد، حر نیدرشت شده اش، زل زده رفتارم بود. ا یصفت نبود. ناباور و با چشما ونیجنگل ح نیا ونیم
 .دیشن یزنم و م یباشه. لب م یروزیپ نیفرد رو به روم، شاهد ا استمخو یاحاطه کرده و نم

 یقلب درد خوب نم نی. هانا باور کن انینبود؛ اما من دوست داشتم. فقط هم یزیسپارمت به سامان، چ یم گهید -
 شه اگه خودم رو راحت نکنم.

 به سمتم برداشت. یرو از کاغذش جدا و هانا با هل، قدم غیکرد. ت یزنم و ذره ذره نگاهش آبم م یبه روش م یلبخند
 ؟یکار کن یچ یخوا یم -
جا به  غیمن و ت نیاز دست دادن عشق، بزدلم. نگاهش ب یاشه؛ اما من تومرگ انتخاب ترسو ها ب دیدونم. شا ینم

 رضایسوخت. عل یبه حالم م ینگرانم بود. خوبه که دلش کم ی. خوبه که هنوز کمدمیکش یشد. نفس آسوده ا یجا م
ه بود هوا ک ییروز کشوندن. تا جا نیکه من رو به ا ییکارا انـتیکردن. خــ ـ یو سامان با وهم و دهشت نگاهم م

 یجا نیکردم، ا یکار رو نم نی. پشتم از خنجر خانواده و دوست، پر بود. اگه ادمی*ـل بلعـیبار با م نیآخر یرو برا
 یفکر نم یبود نه؟ خودم هم روز یا شهیدو دستم گرفتم. کل یرو تو غیآورد. ت یعفونت گرفته من رو از پا در م

 یدردم اوج گرفت، کار ینابود کنم؛ اما وقت یکس یکردم خودم رو برا یکار احماقانه رو انجام بدم. فکر نم نیاکردم 
 یرو بکشم، درد غیخواستم ت یکه م یدرست لحظه ا« آب داغ لطفا! بلکه دردش کم شه»اومد.  یاز دستم بر نم

. چشمام دیاز جنس درد کش یریام ت نهی*ـچپم رو در بر گرفت. فکم به شدت قفل و قفسه سـ نهیتمام کتف و سـ*ـ
. دستم از حالت تهوع رمیگ یاز اطرافم م یناواضح ریخم و تصو نیزم ی. روستیتنفس ن یبرا یاز درد باز تر و راه

آسفالت، فرو رونده  یها زهیقرار گرفت. سنگ ر نیزم یام، رو گهیزنه. دست د یبه قلبم چنگ م ،یو حس کرخت
و سامان پشتم قرار گرفت.  رضایملتمس بودم. دست عل دنینفس کش یشد. برا یکم نم هک یگوشت دستم و درد

 نیکه عصاره ا یزد. قطره اشک یم خیکشم و درد به مغز استخونم م یم ی. آه فگاردنیکش یانگار که روح از تنم م
 نیزم یسرانجام، رو تممبه ساحل چشمام انداخت. قا ینیاطرافم ناواضح و پلکام لنگر سنگ ی. صداهادیدرد بود، چک

 به گل نشست. دگاهمید یبود و کشت نیفرود اومد. مقاومتم هم
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و هفت ساله ام قلبم مال خودم بود.  ستیعمر ب یهزار بار مردنه. تو یبار مردن، بهتر از روز کیداره  یحد یزندگ
بار بکش! من که  نیا ایدرد فراتر از توانم بود. خدا نیاما ا دم؛یکش یموند! همه جوره درد یخودم م یکاش برا یا

 باش! ی. پس راضیدی. تو که ددیمن دلم لرز یدیدرد داره؟ تو که د یباش! چرا بهم نگفت یراض م،یراض
 آخر فصل

 نکش اون پرده رو! -
رو  دیور شدن نیهمه جا رو روشن کرد. دلم ا یشدن پرده ها، نور رقصان دهیکش یبسته و هم زمان با صدا چشمام

. پرده دیکش یاومد و پرده ها رو م یچشمام گذاشتم. کار هر روزش بود. م یخواست. با اعتراض ساعدم رو رو ینم
 گفت: شهیاتاق دلمرده رو. مث هم نیا یها
 .یزن یخوبه که باالخره، حرف م یلیچرا؟ بذار اتاقت روشن شه. خ -
 یهمه مدت، هنوز گفتن عاطفه به جا نیکرد. بعد از ا یلج مدونست، باهام  یرو م یکیبه تار حمیکه ترج نیا با

کردم. در حال جنب و جوش بود. حتما  یپاش گوش م یانداخت. چشمام بسته و به صدا یدکتر، من رو به شک م
دادم. حاال درست  یم صیآب رو خوب تشخ یپر کرد و صدا یآب وانیداشت. ل یبرم یکنارم، قرص یداشت از کشو

 کنار تختم بود.
 . البته اول داروهات!یکن فیوقت دارم تا آخرش رو هم برام تعر کمیخب من کارام تموم شده.  -

که  شیخوشرنگ عسل یبه چشم ها رهیکردم. ساعدم رو از چشام برداشتم و خ یشدنش به خودم رو حس م کینزد
 یاتاق، با نور کم، عاطفه تنها درخشش اتاق بود. با اخم کمرنگ یکیتار یتو شهیشدم. مثل هم د،یدرخش ینور م یتو

 لب زدم:
 دوست ندارم. -
 گردش رو مظلوم کرد. یکف دستش بود. چشما یآب رو سمتم گرفت و قرص یا شهیش وانیل

 آقا برسام؟ -
بحث، با نگاه مظلومش  نیما بود. برنده ا نیب شهیبحث هم نیگاه تخت رفت. ا هیشدن، دستم به تک زیخ مین یبرا

مقابلم گرفت. مردد،  شتریآب رو ب وانیکف دستم انداخت و ل یرو تو زیر یکرد. قرص ها یمن رو وادار به اطاعت م
رو از دستم نگرفته  وانیسمتش برگردوندم و هنوز ل بهرو  وانیدهنم گذاشتم. ل یرو ازش گرفتم و قرص رو تو وانیل

 بود که گفت:
 دم. یخب من گوش م -
. دیاز راه رس میزندگ دیقصه ترد ی. درست تودیکش یدردهام. به زور ازم حرف م یشد که گوش بود برا یم یسال کی

که فقط  یواریکرد. چهار د یواریچهارد نیکه من رو محکوم به ا ییکرد. روزها یکه حالم رو بد م ییهمون روزا
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تا فراموشش  نجامیآورد. من ا یم ادیرو به  یادیز اترکه برام خاط یاسفند بود. روز ستیمال من بود. امروز درست ب
. نگاهم از عاطفه که ارهیمن رو از پا در ب یفیخوام ضع ینم گهیحالم. د نیکنم. فراموشش کردم و حاال، منتظر اتمام ا

 ،شد که... یم یسال کینرفتم.  رونیشد که ب یم یسال کی. دیبار یمنتظر بود، به پنجره سمت راست افتاد. برف م
 ناراحت عاطفه، دم گوشم بلند شد: یصدا

 کنم بگو تا کمکت کنم! یشه. خواهش م یتموم م زیامروز همه چ یگفت ؟یکن ینم فیتعر -
مقنعه  یرو تو شییخرما یکردم. موها یرحم بودم که ملتمسش م یکرد و من چه ب یخوب شدنم خواهش م یبرا

کرد. پزشک  یبود و اون با صبر، تحملم م نیهم شهیه اش کردم. همدونستم کالف ی. مدیکش یاش فرو برد و نفس
 دمیبلند سف نیآست شرتیبه ت ی. دستمدتهمه  نیبعد از ا یداد؛ حت یبود. فکر کردن به اون روزها عذابم م یقهار
دونستم چه  یموند. اون موقع ها نم یخواست کنارم م یاتاق داشتم، دلم م نیا یکه تو ی. با تمام حس خفگدمیکش

. نگاه ییکزا یکردم. همون روزا یرفتن به مشاوره و درمان لج م یکه برا ییرو پس زدم. همون روزا یمنبع آرامش
 دادم: ادامه دم،یمنتطرش رو که د

 یکه از سرم گذشت. اون هم تو یقلب فینگاه نکنم. سکته خف شیمشک یوقت به چشما چیبه خودم قول دادم ه -
مرخص شدم و  یکنم، انگار تمام کارام احمقانه بود. بعد از چند روز یحاال که بهش فکر م .میو هفت سالگ ستیب

 مادرم. یبهم دروغ گفتن؛ حت ماشکه همه آد یکه به شدت ازش متنفر بودم موندم. خونه ا یخونه ا یتو
 گفت: یزیبراق اتاق، عاطفه با مِن مِن چ کیسرام یرو یبه نقطه فرض رهیخ
 ؟ی. منتظر چیمنتظر یگفت ؟یر یجا نم نیبهتر از قبله. چرا از ا یلیبه نظر من حالت خ -
قصد زدن  لیسور اسراف نیکردم و ا ریگ یبرزخ یرو بفهمم. من هنوز سردرگمم. تو انتشیخ لیو من دل ادیب دیبا

من هنوز هم باور داشتم  بخشمش. و االن هم سر حرفم هستم. یرو بهم بگه، م لشینداشت. بهش گفته بودم اگه دل
 کنم. یافتادم. اما بحث رو عوض م ریگ یخوفناک یباز یاز فکر. تو یته ینداشته. باور یریکه اون تقص

 زد. یدرباره تو حرف نم ادیز رضایو پنج سالت بود. عل ستیاون وقتا تو ب -
 ادامه داد: ی. کنارش آرامش داشتم. با لبخند مهربوندیو دلبرانه خند حیمل
 .یباش یتونست یبچه ست. توام م هیخفه شو! اما االن پدر  یگفت یچون بهش م -
حرفش نداشتم. خال  یبرا یو جواب دمیکاو یصورتش رو م یبودم. اجزا رهیخ شیو استخون یصورت یگونه ها به

ونستم د یبودمش. م دهیدو بار د ای کیفقط  م،یدوست یتمانم سال ها یذغال بود. تو یاهیگوشه لبش که به س
لختش درست مثل  یکردم. موها ینم رروز باهاش آشنا بشم فک کیکه  نیوقت به ا چیخونه؛ اما ه یم یروانپزشک

 انداخت. زمزمه وار لب زدم: یم هیبه ته چهره مشابهشون سا رضا،یعل
 اونا هردوشون خواستن. -
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 تلخ بودن. ادامه دادم: یادیز ،یتداع یکه برا ییشم. روزها یم یطوالن یکنم و غرق گذشته ا یم سکوت
درمان  یبرا رضایعل میبه تصم ییو تنها یحال یمن از خونواده ام فرار کردم. هانا بهانه بود. بعد از گذشت چند ماه ب -

خونواده ام رو  انـتیآماده بودم. از دست دادنش رو قبول کردم؛ اما خــ ـ شیرفتن به نامزد یبرا یفکر کردم. من حت
 ردم؟ک یچه طور قبول م

شد که  یم یسال و چند ماه کیکه انتظارش رو داشتم.  ینگاه قایرنگ تاسف گرفت. دق شیگرد و عسل یچشما
ام  یی. دلتنگ کسادمیکش یم ریرو به تصو اهامیخونه رو ال،یخ ی. من هنوز هم با مدادرنگدمیکدومشون رو ند چیه

. ستیواضح ن زیچ چیآوردم. ه ینم ادیرو به  اتان هبه خواب، داس هیوقت نبودن. شب چیکه هنوز هستند؛ اما انگار ه
درونم محتاجم، تا  یداشتم. اما حاال به قبرستون ادیبه  یشدم و هر بار، فقط دلتنگ یم داریخواب ب نیهزاربار وسط ا

رفتار رو  نیتونست ا یروانپزشک، نم هیعاطفه ام به عنوان  یمرده رو دفن کنم. از جمله خاطراتم. حت یزهایتمام چ
سکوت رو  یگفتن حرف یبرا ،یرنگش، با لبخند بزرگ یب یکرد، لبا یکنه. همون طور که مغموم نگاهم م هیتوج

 شکوند.
 ؟یاتاق بود نیا یاز بس تو ی! خسته نشدکمیکن  یتمومش کن! باشه؟ زندگ ای. بیهمه دوست دارن زود خوب ش -

 ییدونم که فقط با درد از دست دادن کسا ی. میبه قرص ندار یازین گهیدونم که د ی. مینرفت رونیچند ماهه که ب
 .یایکنار م یکه دوستشون داشت

اتفاق رو  نیا لیدل یفائده ست. بهش قول داده بودم وقت یکردنم ب یبر راض یدونست تالش ها مبن یهم م خودش
کنار تختم رو برداشت  زیم یرم. ازم دلخور بود و بُق کرده، از تختم فاصله گرفت. جعبه قرص رو یجا م نیبفهمم از ا

 یخواست بگه و سکوت کرد. آه یم یزیکه چ انگارام موند.  رهیخ یگذاشت. لحظه ا دشیسف یمانتو بیج یو تو
 رفت، گفت: یو همون طور که به سمت در اتاق سمت چپم م دیکش
 استراحت کن. کمینم. ک ینم تتیباشه اذ -
کشم و به  یبلند شده ام م یکم یموها یتو یبود. دست ریدرگ میرفت. عاطفه هم با کلنجار ذهن رونیاز اتاق ب و

 یبرا یتالش چیکرد. ه یداشتم؟ خودش برام کوتاه م یرسم. اگه عاطفه نبود، االن چه وضع یدارم م شیصورت ر
بودم. با حس  جیبودم؛ اما هنوز هم گ بهتر دیخودش حل کرده بود. شا یمن رو تو یکردم. افسردگ یکار نم نیا

. به سمت پنجره رفتم. حاال برف، ستادمیو ا دیرس رتختمیز دیسف ییشم. پاهام به دمپا یامروز از جام بلند م یبهتر
 .یچیو هکنم  یفکر م زیشده. به همه چ مییاتاق، تنها دارا نیکه ا یبارون بود. چند ماه دپوشیساقدوش سف

 یزدم، م یم دیخونه رو د اطیکه از پنجره هال، ح ییروزها ادیخورد.  یچرخ م کینیکل کیکوچ اطیح نیما ب نگاهم
رو به روم رو  یزد. حکم درخت آلو یشکل، چنگ م نیکه اعماق وجودم رو به مخرب تر یافتم. خاطرات مسموم

نگاهم از  شهیاش بود. هم دهیبه ثمره رس یشکوفه ها ینگهدار یپرعظمت، در حال تالش برا یطوفان یدارم که تو
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داد. فکرم سمت  یکه با بزرگ تر شدنش، دردهام رو هم رشد م ییایشد. دن یم دهیکاو یپنجره چند متر نیهم
تونستم از ته دلم عاشقش باشم؛ اما  یبود. نم لیکه در حال تشک ییدونستم. حس ها یشد. م یعاطفه سوق داده م
 چیکردم که ه یدونست و باز هم دوستم داشت. فکر م یرو م زیدونستم. همه چ یبه خودم م احساسش رو نسبت

شده که هر چه  یحس رو بهم اثبات کرد. دوست داشتنم، بوم نقاش نیگردم؛ اما عاطفه ا یبرنم یعاد یوقت به زندگ
و من  دکر یمحبت م یچشم داشت چیگرفت. بدون ه یرنگ م شتریشد، ب یم دهیبهش کش شتریعشق ب یقدر قلمو

دو طرفه است.  ،یهاش، بهم فهموند، دوست داشتن واقع یداریمحبت، عشقه! با تمام صبح تا شب ب نیدونستم ا ینم
 داد. یهم روح رو جال م کطرفهیعشق  یحت

 دم،یرم. درد کش یوقت اون آدم نبودم. مدت هاست که با خودم کلنجار م چیگشتم و ه یخواست به عقب برم یم دلم
 دیشد. با یعاطفه جبران م یمحبت ها دیگشتم. با یبرم میبه زندگ دی. بادمینرس یا جهیسته شدم و در آخر، به نتخ

 یذارم. حس سبک یهم م یذاشتم. چشمام رو رو یم ارخونواده ام رو هم کن دیشد. با یپاک م یدلم از عشق هر کس
 بود. یدیقابل حل بود. فردا برام روز جد میداشتم. انگار تمام مجهوالت مسئله ذهن یو ناب

روم رو کنار و  دیشدم. ملحفه سف یاومد آماده م یکه عاطفه م نیقبل از ا دیچشمام رو باز کردم. با شه،یاز هم زودتر
. خم شدم و ستادمیو ا دهیهام رو پوش ییحاکم اتاق بود. دمپا یتنها صدا دم،یسف یشدن شلوار پارچه ا دهییسا یصدا

برداشتنش،  یعاطفه بود. دستم برا شیچند ماه پ هیکه هد ییهاکنارم، لباس هام رو برداشتم. همون  زیم یاز کشو
هوا مونده،  یکه تو یجعبه مخمل و دست نیدارم. نگاهم ب یتراش رو برم شیدوم رو باز و ر یشه. کشو یمردد م

آوردم.  رونینشد. حاال برداشتمش و ساعتم رو از کشو ب دهیوقت د چیکه ه ی. همون جعبه مخمل قرمز رنگدیچرخ یم
رم. امروز  یکه سمت راست تختم، با فاصله از پنجره بود م یگذاشتمشون. کشو رو بستم و به سمت حموم زیم یور

 فیو تعر ادیعشق قسمش دادم که ب نیکه کنار عشقم رو بهش اعتراف کرده بودم و به هم یبود. روز یروز بزرگ
 کردم. یرو اعالم م انیپا نیامروز ا نیکنه. هم

 دنم،یاومد. نگاهش که بهم افتاد، با د یبه سمتم م یالیخ یاتاقم حاضر شده. از در وارد و با ب یساعت، عاطفه تو سر
کوتاه و الغرش رو به  یو انگشت ها دیخند یدرشت شد. حاال از ته دل م یناباور، چشم هاش به اندازه سکه ا

بود.بهت زده  دهیچسب شیشونیبه سقف پ ش،یکمون یقهوه ا یگردش درشت تر و ابروها یشمادهنش بـرده بود. چ
. انتخاب دیبودم رس دهیپوش یمشک شرتیسو ریکه ز یتوس شرتیبه ت نم،ی.نگاهش از شلوار جدیخند یو مقطع م

مثل اشک.  ی. چشماش براق شدن، برقدیپوش یم نیکه حاال ج یبودم. برسام یا گهیخودش بود. از امروز برسام د
 رو با انگشتاش فشار داد. مبهوت، سر تا پام رو نگاه انداخت. اشلبخندم، ژرف تر و چشم

 !نمتیب یشه دوباره م ی. باورم نمزیو تم کیرو خودش زد. چه ش ششیهمه مدت باالخره، آقا ر نیبعد از ا -
 :دمیپرس ،یتر شد و از تخت فاصله گرفتم. با چشمک کیپر بود از حسرت و حسرت. نزد نگاهش
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 !یخند یقشنگ م یلیپس خوشت اومد؟ بخند، بخند که خ -
گرفتم.  یمثبت م ی. از نگاهش، از صورتش، انرژدهیند زیدونستم تا حاال من رو انقدر تر و تم یزد. م یدلبر لبخند

چشم  یایکه موج در یگرد. قطرات یم هیخنده، گر ونیدونم چرا؛ اما م یجا بودم. نم نیکمبودش ا لیکه به دل یانرژ
 هاش بود. با دست صورتش رو پوشوند.

که بعد از  یکارتون یتایانقدر حساس باشه؛ اما واقعا زبونم بند اومده. درست مثل شخص دیدکتر نبا هیدونم  یم -
! ممنونم یوب که حرف زد. چه قدر خنمتیب یخوشحالم که انقدر سرحال م یلی. معرکه ست. خنمشونیب یطلسم م
 برسام!

شد، دست خودش نبود. حال االنم  یزده م جانیه یدونستم وقت یآورد. م یم شیحواس اسمم رو بدون پس و پ یب
که با دقت به  ییشده و موها ویصورت ش یکرد؟ دوباره نگاهش رو یبودم و اون وقت از من تشکر م ونشیرو مد

 زدم. یگرفتم و لبخند بزرگ یچشم هاش، نفس ونیم حهیده از قرباال شونه زده بودم، چرخ خورد. ذوق ز
از  ه؟یغصه ام چ گهیمثل تو دارم، د یروانپزشک خوب ی. وقتیکه کنارم بود یتمام لحظات یمن ازت ممنونم! برا -

 داره. انیجر ی! زندگستیدر کار ن یقرص گهیامروز به بعد د
 حواس لب زد: یهم فرو برد و ب یاخمام رو تو د،یچک شیاستخون یکه گونه ها یاشک قطره

 برسام. -
و  یخی نیبود. نگاه از شلوار ج پیبابا شده بود؛ اما هنوز خوشت نکهیصداش، به تقه در ختم شد. در باز و با ا یانتها و
خود  که ییبود، گرفتم. به خاطر عاطفه بخشدمش. به خاطر تمام روزها دهیپوش شیاورکت مشک ریکه ز یدیسف وریپل
 زد. یو بشکن دیکش یسوت دنمیهم کنارم بود. با د رضایعل
 !ااهللیعذراخانوم  کم،یسالم عل کمیسالم عل -
 آغوشش گرفت. یمن رو تنگ، تو رضایو عل ستادیتکون دادم. عاطفه کنارم ا یسر شیسرخوش از
 .یش یوقت عوض نم چیه -

حال تنگ شده بود. من  نیا یبرا یلیکردم. دلم خ یداد. عطر حضورش رو حس م یم یدلتنگ یمحکم و بو بغلش
فقط  ،یاومد. کم یدونست. بابا شدن بهش م یانداخت. انگار که خودش هم م یم میدوران زندگ نیباتریز ادیرو به 

 گوشم لب زد: ریزپخته تر شده بود. دستام به کتفش نشست و محکم تر فشارم داد.  یکم
 چرا. رمیگ ینم ادیرو  شعر نیهست؟ من ا ادتی نمونیرمز ب -

 جدا شد و چشمام رو درست کردم. کنارش زدم و با اعتراض گفتم: ازم
 .یگم! بابا شد یم کی. در ضمن، تبرمریآلزا یجا آوردن نه برا نیحاد ا یافسردگ یمن رو برا -
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پاش نشست.  یگرفت و کود نامرد شهیکه درونم ر ییبود که برام مونده. با تمام دردها یتنها کس رضایعل هنوزهم
 انگشت اشاره اش رو سمت عاطفه تکون داد. یو با اخم تصنوع زیچشماش رو ر

 مالقاتت. ادیشت بدوست دا یلیخ رایاومده. راستش سم یک نیعاطفه دهن لق. حاال بب -
. مادرشدن شیل پچندسا یرایزدم. همون سم یوارد اتاق شد. لبخند یو نقل کیاز پشت در، با دست گل کوچ رایسم

 اومد. یچقدر بهش م
 سالم برسام خان. -

 یبه صورتش م ،یا رهیدا یفرم سورمه ا نیمادر شده بود. ا یو سه سالگ ستیب یهم همون لفظ رو داشت. تو هنوز
 ی. با لبخنددیکش شیساتن صورت یبه روسر یبودم. دست ریاومد. چه قدر بزرگ تر شده بود. من هنوز مات و متح

 جوابش رو دادم:
 گم! یم کی. تبردمتیچقدر خوش حال شدم د ؟یخوب -
لب  ش،یپ یبچه شده. آروم تر از سال ها هیکه مادر  ییرایساله بود، نه سم کیو  ستیب یرایمن همون سم یبرا
 زد:
 !نیجا خالص ش نیکه از ا یروز دی. به امدمتونیوقته ند یلیممنون! خ -
دوباره بود.  یهمه امون فرصت یدو سال برا نیداده بود. انگار که ا رییبه فعل جمع تغدوباره لحنش رو  ،یسال دور دو
 .دیبازوم رو کش رضایعل
مگه  ،یبگ یخوا ی. بازم منمیجا بب نیطاقت ندارم تو رو ا گهیبرو! من د گهید یدوست دار یجون هرک ق،یرف -

و نه سالت شده. بلند شو برو زن  ستیب گهی. پسر دیدونستم انقدر لجباز یبابا به واهلل نم ؟ینداد شنهادیخودت پ
 !ریبگ

 هزایفرستادم. حاال با است رونیکردم. بازدمم رو محکم ب یرو حس م دیچرخ یم رضایعاطفه و عل نیکه ب ینگاه
 شیپروفسور شیکرد. دست به چونه محو ته ر یالتماس رو م نیاومد هم یم دنمیکنم. هر بار که به د ینگاهش م
 خنده عاطفه، معترض شد. بودم و با

 ؟یستین شیتو مگه روانپزشک خصوص یکنه؟ عاط یم کاریخواهر ما چ نی. پس ایخل تر شد یخل که بود ایب -
 یم یزیچ ؛یعنیدونستم حرکاتش  یزد. م یبه عاطفه انداخت و مِن مِن کنان، لبخند مزحک ینگاه دیبا تر رضایعل

 کردم که گفت: یخواد بگه که براش سخته. منتظر نگاهش م
. ی. خب مادرته. تو دوساله که اونم فراموش کردنتتیخواد که بب یدلتنگته و م یلیگم که...، مامانت خ ی...، مزهیچ -

 .یرفت یکه به خاطرش از اون خونه نم یهمون مادر
 به حرفش جواب دادم: یو با لبخند متمسخر دمیکش مینیبه پره ب یدست
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که طرفم رو نگرفت. من در مورد  ینگفت. همون یچیدونست و ه یکه م یهمون که من رو فروخت. یهمون مادر -
 .ستنیکدومشون برام مهم ن چیکردم. حاالم ه ادیخونواده ام اشتباه ز

که نگاهشون  یبهش زد. درست لحظه ا ی. متفکر بود و عاطفه اشاره ادیکش نشییکرد و زبونش رو به لب پا سکوت
همون طور کنار  رایکردن. سم یرو پنهون م یزیدوتا چ نیکردم، عاطفه سمت گلدون کاکتوس لبه پنجره رفت. ا

 یزیچ هیرو دوست نداشتم.  رضایعل ید چشمایکرد. ترد یکه دست چپم بود، نگاه م رضایبود و به عل ستادهیتختم ا
که توش  یکرد. درست کار یچشماش واضح نم یرو تو شیوقت نگران چیه رضایکرد. عل یم یوسط مغلطه گر نیا

زد، اثرات تعامل با خانواده ام بوده.  یکه م ییدونستم حرف ها یافکارم پرده انداخته و م یرو یموفق نبود. سکوت
 هیدر، تک یپر از قطرات عرق و استرسش پر واضح بود. صدا رضایعل یشونیمهم نبودن. پ مکدومشون برا چیه گهید

 .دیخند یجا خورده، شونه باال انداخت. حاال مضطرب م رضایام رو به تخت دادم. عل
 کلک. یتونه باشه؟ مهمون داشت یم یک یعنی -
اتاق بلند و از پشت دست  کیسرام یرو یچند سانت یپاشنه ها یبه سمت در برگشت. صدا رضایدر بودم و عل رهیخ

 ریی. وارد اتاق شدن. بدون تغادیدونستم م یاما نم دم؛یانتظار کش شدن. داریهانا و سامان پد ،یگل بزرگ و شلوغ
لبم جا  یرو یبودم. اما حاال فقط پوزخند کمرنگ دهدوباره اش، فکر کر دنید یبرا یلیکردم. خ یحالت، نگاهشون م

ضربات  یعنیشد،  دهیتنم کوب واریکه محکم تر به د ییها خیکنن. م یها آدم رو سرسخت م یخوش کرده بود. سخت
داد. هانا، قبل از سرچرخوندن، محو  یبه عاطفه م ییرو تحمل کرد. سامان دسته گل رو با خوش رو یسخت تر

 شد. رایسم
 .نیرو نداشتم. چه خوبه که اومد دنتونیگم انتظار د یم کی. تبرنییجا نیشمام ا -

 شی. از بغلش جدا و شال بافت مشکننیب یرو بغـ*ـل گرفت و باور نداشتم که بعد از مدت هاست که هم رو م رایسم
آشنا بود.  بهیغر هی. انگار که سن خورده تر شده بود. حسم نسبت بهش، حس دیکش شیبلند سورمه ا یپالتو یرو رو
جدا و هر  رضای. سامان دستش رو از دست علیداد. چه وصف اسفبار یرو ارجا نم یو خاص میتنم، مال یاتیح میاعال

 لیمرتبش، رو به سمت چپ ما یبه خودش گرفته، موها یان انگار که چهره پخته تردوشون متوجه من شدن. سام
 یبهش م یو هشت سالگ ستیبرد. ب یکه سنش رو باال تر م یبرام جالب بود. کت چرم قهوه ا زشیکرده بود. آنال

 گرفتم و به سمتم اومد. اناومد. چشم از سام
داد. دستام دو طرفش باز  یشدم و دستش رو به کتفم رسوند و فشار م دهیهوا محکم بغلم گرفت. به سمتش کش یب

زد. اما  یاز جنس درد م یادیتونستم ببخشمشون. قلبم فر یموند. نم رضایلبخند مغموم عل ینگاهم رو د،یو با ترد
ش تنگ تر کردم. دستام رو دورش گرفتم و بغل یم شفراموش دیکه عاطفه داده بودم، با یدوباره و قول یشروع یبرا

که ذره ذره  یتونستم مثل قبل باشم. تنفر یکرد. نم ینوازش م تگریبرام سخت تر و پشتم رو حما دنیشد. نفس کش
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 یکردم و ازم جدا شد. چشما ییزد. تقال یم نیاحساساتم رو آب کرده بود. قلبم حاال به احساسات برگشته بود. سنگ
و  دیباال کش ینیو نم چشماش، متعجبم کرد. ب دیلرز یم زیش رو مغموم بود. چونه چالدار ریدلگ مارش،روشن و خ

رسم قرار گرفت و باالخره، قولم رو شکستم  دید یبگه. هانا تو یزیتونست چ یازم فاصله گرفت. انگار که نم یکم
 نیی. سامان دستم رو گرفت. سرش رو پایو تونستم نگاهش کنم. نه با عشق، نه با نفرت، نه حسرت؛ بلکه معمول

 لب زد: ن،یانداخت و شرمگ
. باور کن برسام، عمو بهم نگفته بود هانا همون میاما رو نداشت م؛یاومد یزودتر م دی! بامیاومد ریمارو ببخش که د -

. منم ازش خوشم اومد. منم شیخواستگار یدختر خوب هست که بر هی. فقط بهم گفت یکه تو دوستش دار هیدختر
داشت، اونم درست  یلیچه دل یکرد یکه روز نامزد ییتمام کارا دمیاما بعدا فهمبودمش؛  دهیساختمون ند یکه تو

 ...یکرد یاگه سکوت نم دی. شایوقت باهام حرف نزد چی. توام که همونیبعد از عروس
کردم. صداقت کالمش رو باور داشتم؛  ی. به سامان نگاه میرحم ی. از بیپدر یکرد. از ب یم یلبم باز یرو یپوزخند
جواب  ،یبه حنجره ام نشست. با حالت متسمخر یزد رو نه! پر از در بودم و خفقان یکه به استخونم ضرب م یداما در
 دادم:

خواد اون  یدلم نم گهیکه بهم از پشت خنجر زدن رو دور انداختم. د یخانواده ا ؟یشد یگفتم ازش جدا م یاگه م -
 !زیکنم، همه چ یم دیتموم شده ست. تاک زیمن همه چ ی. براارمیب ادیروزا رو 

و عاطفه  رایسم نیکنار پنجره، ب رضای. علدیکش یبه هانا انداخت و آه یشد. سامان نگاه شینگاهم، قفل نگاه مشک و
 داد و سامان زمزمه وار ادامه داد: یتکون م یلباش بود. پاهاش رو عصب دنییدرحال جو

! برسام جان میشد چهیتو بود باور کن ما هم مثل تو باز یکارا فقط برا نیعمو با پدر هانا توافق کرده بود. همه ا -
 ؛یو سکوت کرد یکدوم از خانواده ات حرف نزد چیکه دوساله نه بامن، نه ه نیدم ا یمن واقعا متاسفم! بهت حق م

 .ستمیاما من مقصر ن
 دیکارها مختص پدرم بود. تاک نیداد. جا نخوردم. ا یعذابش م یزیچ یادآوریانداخت. انگار  نییسرش رو پا هانا

که تا  یعطر تن مادرم تنگ بود. مادر یدامش افتاد. دلم برا یگـ ـناه تو یبود. سامان ب یکاف دنمینفهم یهاش برا
به لب داشت که بهم  یتونستم ببخشمش. لبخند تلخ ینم ،ها یدلتنگ نیشد. با تمام ا یاومد و وارد نم یپشت در م

 لشیو تحل هیرو بدونم تا هرروز مجبور به تجز ییجدا نیا لیخواستم دل ی. فقط مشهیانم هی زیفهموند همه چ یم
 بست. لباش با اجبار از هم فاصله گرفت: یاندوه، رخت م یغبار سرب نیخواست از تنم ا ینشم. دلم م

 تونستم...باتو  دیو اون وقت شا رمیتونم طالق بگ یبا خودم توافق کردم اگه با سامان ازدواج کنم بعدش م -
 زد. یحرفا رو م نی. نگاهم به هانا بود که داشت ادمیکه دست خودم باشه، بلند خند نیا ی. بینقص ینقشه ب چه
 . برات خوشحالم.یکه فراموشم کن ؟یکه عاشقش شد -



 

 

213 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

اون آدم سابق نبودم. با  گهینداشت. من د یفائده ا چیکردنش ه هیکرد و دستاش گره هم بود. توج ینگاهم م ناباور
 بهت، صدام کرد:

 برسام! -
که فکر  امیو اون طور یکن یاشتباه م یدار ؛یعنیصدا کردنش  نیرحمم کرده بود. ا یب یدو سال به اندازه کاف نیا
 جواب دادم: یتفاوت ی. با لبخند بستین یکن یم
جا پناه آوردم.  نینت و خونواده ام به افراموش کرد یهمه سال برا نیکه بود گذشت. ا ی. هرچستیبرام مهم ن -
 یرو عوض کرد. نم زیدو سال همه چ نینفرت. ا یبهت ندارم؛ حت یحس چیراحت ه التی. االنم خنمتونیکه نب ییجا

 تفاوت فراموشتون کنم. یتونم ب یتونم ببخشمتون؛ اما م
 گفت: یجون یمن و خودش. با لبخند ب نیحائل ب یکرد. پرده ا یم یرقاص اشک، با نگاهش باز هاله

 خوشحالم. یلیتموم شده، خ یگ یحاال که م -
رو  زیهمه چ دیگرفته بود و با یرنگ تازگ میموند. زندگ یاتاق م نیهم یتو دیبدم با یکش دار و تمام حسا لبخندم

گذشته ام رو از ذهن پاک . از امروز، میاز اول هم قسمت هم نبود دیبزنه. شا یخواست حرف یگفت. انگار که نم یم
رو  یتازه ا یرو باز و زندگ دیصفحه جد دیشد. با یم ایرخت چرک ها اح یتو دیکه با یکردم. مثل لباس چرک یم

حرکت  ی. تودیرس د،یکش یبه گردنش م یکه مضطرب، مدام دست رضایزدم. نگاهم از سامان و هانا به عل یرقم م
 رفتم، لب زدم: یاز تخت گرفتم و همون طور که به سمت در م هیتک ،یآن
 گردم. یبرم -

 انیدرد، نما ریجا گرفتم تا از ز واریرفتم و در رو بستم. کنار د رونیرفتم. به ب رونیو به ب نییدر رو پا یفلز رهیدستگ
تنگ و  ی. نگاه به راه رودمیفهم یچشم ها رو م نیحال ا لیدل دیشد. با یخود مضطرب نم یب رضا،ینباشم. عل

 عاطفه، شروع کننده بحث شد. یشد، نگاه انداختم و صدا یکه به اتاق عاطفه ختم م یکیبار
گم رو  یتونم به برسام بگم و بهت م ینم یکه پشت تلفن گفت ییزای. تمام چیکن فیخب هانا خانوم، قرار بود تعر -

 بگو!
گوش کردم.  ،یباز نیکرد. فکم منقبض و خسته از ا یرو پنهون م یزیدرست بود. نگاه و رفتارشون، چ حدسم

 .دیچرخ یاکودار اتاق م یها وارید ونیمرتعش م یصداش، کم
 یزیشناخت؛ اما جز درد، چ یخواست پدرش رو م یگفتم. دلم م یخواست بهش م یلطفا برسام نفهمه! دلم م -

 یکه برسام جلو یافتاد شروع شد. همون لحظه ا مینامزد مراسم یکه تو یبعد از اون اتفاق زی. همه چستیمنتظرش ن
که دوستش داشتم  ی. برسام، تنها کسدمید یکه روبه روم م یزیشد از چ یچشمام، در حال جون دادن بود. باورم نم

بودم. اشک  رهیشوک بودم. با بهت به صحنه روبه روم خ یافتاده بود و تو نیزم یداد. رو یداشت جلو روم جون م
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کردن. هنوز هم  نیو سامان خودشون رو به برسام رسوندن و اون رو سوار ماش رضای. علختیر یم اریاخت یاز چشام ب
 دهنم گرفتم تا هق زدنم مشخص نشه. ی. دستم روجلوودمجام خشک ب یتو

کرده بود.  رمیدرگ یزییبهار، پا ی. انگار که تورنیگ یپشت پلک هام جون م ر،یتصاو یبندم. تمام یرو م چشمام
 محکوم به گوش کردن شدم.

شونه ام قرار گرفت. با بهت نگاهش کردم. هانده بود. خواهرم. خودش رو مقصر  یرو یهمون لحظه بود که دست -
برسام خونه امون  یکه بابا یکرد. پاهام توان راه رفتن نداشت. هنوز روز تمیدونست. به داخل خونه هدا یاتفاق م نیا

 .یآوردم. اون روز لعنت یم ادیروز رو  ندونست و من او یبود. اون خودش رو مقصر م ادمیاومد رو 
رو  یقلبم، طاقت سکته دوباره ا یها چهی. دستام مشت و ماهدیباال کش ینیداد. ب یصداش جوالن م ونیم یبغض

 نداشت.
اومده؛ اما  یاحوال پرس یپدر برسام فکر کردم برا دنیرفتم. با د رونیاتاقم بودم که بابا صدام کرد. از اتاق ب یتو -

دونستم  یم نمیبودم؛ اما ا دهید کینزد یبرسام و نگار رو در حال گفت و گو نکهیبود. با ا یا گهید زیاون قصدش چ
 حال، با بابا درمورد برسام حرف زدم و از انتخابم، نیدونستم خودم مقصرم. با ا یکه اشتباه کردم و قضاوت ناحق. م

دل بابا جا کرده بود. بابا همون لحظه گفته بود که  یدوستش داشت. خودش رو خوب تو یلیخوشحال بود؛ چون خ
پدرش  یمبل روبه رو یخراب شد. درست رو هوی زیذاره. اما همه چ یم ونیبرسام درم یموضوع رو با بابا نیا

 یمقدمه تو ین خوب نبوده. پدر برسام، بدونم چرا. حدس زدم مالقاتشو یبود. نم نی. بابا ناراحت و غمگنشستم
. بهم ستین یوصلت راض نیچشمام نگاه کرد و حرف زد. گفت که منم مثل دختر خودش؛ اما به پدرمم گفته که به ا

 .ستیبده مطمئن ن لیخانواده تشک هیکه بخواد  نیگفت، پسرش از ا
وجودم بنا کرده  یعصاره درد رو تو نیکه ا یزد. پدر یام م شهیبه ر شهیدرد که ت نیکرد و کمرم خم شد از ا سکوت

 شدن. نامطمئن ادامه داد: یم دهییهم سا یبود. دستام مشت و دندونام رو
بود  یآدم نیرتریپذ تیانداخت. برسام مسئول یبرسام م ادیشدم که من رو  شیقهوه ا یچشما رهیدرست خ ادمهی -

کردم  ی. من سعادیبرم زیکه چقدر خوب از پس همه چ دمیاد فهمشناختم و باحل کردن موضوع هانده و مهر یکه م
. هیزندگ یآدم فوق العاده برا هیو اون  مئنمازش دفاع کنم چون دوستش داشتم. بهش هم گفتم که من از برسام مط

دونستم  یکرد. نم یفکر رو م نیکه زد، شوکه شدم. بهم گفت، تا قبل از اومدن دخترعموم نگار، اونم هم یاما با حرف
 یو خودش گفت که نگار بهش گفته، پسر از خدا ب دمیمرد گفته بود. نپرس نیبه ا یداشت و چ یبه نگار چه ربط

 کرده. یباهاش باز برسام، ؛یعنیخبرش 
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 یانداخت. کف دست ها یوسط سفسطه م نیا دیکرد. چرا نگار با یهمه مدت به تنم رسوخ م نیبعد از ا ،یاسترس
گفت.  ینم یزیچ یتونستم بهت اتاق رو حس کنم. کس یکنم. م یپاک م نیشلوار ج یزبرعرق کرده ام رو با 

 تر از قبل. نیشد، غمگ هکرد. ادامه دهند یم یخاکستر غم، فرافکن ،یاسباب شرمندگ نیسردرگم از ا
 یا کالنتربار ت هیزنه؛ اما اون گفت؛ چون  یحرف رو م نیکه از پسرش داره، ا یباشناخت یمن بهش گفتم چه جور -

 شه؟! یبود. باورتون م نیهم لشیبه خاطر برسام رفته. دل
 مداخله کرد: یبم یصدا

. اون قدر که به پسرش رحم هیصفت یشناسم. آدم رذل و ب یم یاز هر کس شتریشه. من پدرش رو ب یمن باورم م -
 نکرد.

زده  لیقند یگونه ها یاشک، رو یرفت. گرما یقلبم فرو م یگفت. با هر نفس، دنده تو یرو م نیبود که ا رضایعل
 زد. یگرفت. ناچار، گوش کردم. حاال هق م یام رو م هیدردا داشت، تمام ر نیام نشست. انگار ا

دونست که پسرش انقدر مرد  یرو نم نیوا رفتم. چون اون دختر من بود و پدرش ا رضا،یمنم درست مثل تو عل -
 یگفتم؟ به بابا که نگاه یم دیبا یخانواده ام شرمنده نشم. چ یمن جلو تا دهیرو به جون خر یبوده که همه چ

« خوام باور کنم؛ اما باور کردم. ینم»گفت:  یچشماش بود که بهم م یتو یحس هینگاهم کرد.  نیانداختم، غمگ
دختر  نیبرگشته. ا ایتالیبه ا شهیهم یکه چرا روز قبلش عموم زنگ زد و گفت نگار برا دمیدرست همون لحظه فهم

 هیدونه شش ماه یگرفتم که پدرش بهم گفت، م نییلباس دوست بود. سرخورده سرم رو پا یبرام دشمن تو یاز بچگ
ازدواج پسر  یبشه، برا یتونه تحمل کنه با آبروم باز یام، نم یخوب یلیکه من دختر خ نیا یکه باهاش هستم و برا

 ده. یم شنهادیسامان رو بهم پ ؛یعنیبرادرش 
کار رو  نیبودن رو بلد بود. چه طور تونست ا گاهیهم تک وارید نیا ی. حتدیزده چسب خی واریبه د وفتادن،ین یراب دستم

خواستم  یبا مهراد داشتم. سامان براش از من پسر تر بود؟! نم یبا من بکنه؟! مگه من پسرش نبودم؟ من چه فرق
بزاقم، بهم هشدار  ادیو ازد دیچیپ یبوده. معده ام به هم م یخیمرد  م،یزهرآلود زندگ یها یباور کنم پشت تمام گس

 حرفش گوش کردم. ی. به نصفه هادیلرز یداد. پاهام از ضعف م یم
. سامان دهیکش یم یپدر چ نیبرسام از دست ا دمیکه داشت. اون جا بود که فهم یاز پدرش بدم اومد. از طرز فکر -

رحم باشم نسبت  یقدر ب نیتونستم ا یحمقانه بود. من چه طور ما یلیتفکر خ نیمحبوب برسام بود. ا یپسرعمو
چون من  ست؛یچشماش نگاه کردم و گفتم که پسرش رو دوست دارم و برامم مهم ن یتو یجد یلیبهش. من هم خ

هم فشار دادم. پدر برسام که  یبهش اعتماد داشتم. خواستم ادامه بدم که بابام با اخطار صدام کرد. چشمام رو رو
نباشم. وگرنه برسام رو از  یو بهتره منم راض ستین یوصلت راض نیدورگه شده بود گفت، به ا تیش از عصبانصدا
 کنه. یعاق م شیپسر
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از  یزد. هاله ا یحرف نم یبردش. کس یاعماق م نیخنجر رو به تنم فرو کرده بود و حاال، تا ژرف تر نیبار ا کی
حاال رو به سقوط  ،یبهت حرف هاش بودن. درست مثل من. نفسام از تند یاتاق حاکم بود. انگار که تو یابهام، تو
ترس،  نیمونده بود. ا یکه مجهول باق یسؤال ها. چه طور تونست؟! تندمیاز عرقم کش سیبه صورت خ یبود. دست
ا پلک اشک رو ب یشد. تار یسرکوب م دیبا ادیفر نیرفت و باز ا یگوشت دستم فرو م ینداشت. ناخنام تو انیقصد پا

 کرد. عاطفه صداش کرد: یم هیبرم و حاال هانا گر یم نیزدن از ب
 !یندار ی! واقعا حال خوب؟یادامه ند یخوا یم -

 گرفته بود، ادامه داد: یزد. هانا انگار که نفس یمته به چشم هام م ،یسردرد
تونست  یشن. اون مرد چه طور م یم ریاشکام سراز ارمیب ادیشد. هر وقت که  ریاراده اشکام سراز یاون موقع هم ب -
. از قبل به سامان گفته که یخواستگار انیهفته با سامان م نیپدر باشه. قطعا نبود. خودش ادامه داد و گفت که ا هی

بفهمه که من با  دیکردن. فقط حواسم باشه که سامان نبا وافقتو باخانواده ام. خانواده برادرش هم م میدختر خوب
زود همه  یلیکرد که خ دیبفهمه که خواستگارم پسرعموشه تا به وقتش. تاک دیتم. و برسامم نبابرسام رابـ ـطه داش

بودم  تبه یحرفا رو بزنه. من تو نیتونست ا یکردم. چه طور م یتموم کنم. و من با نفرت بهش نگاه م دیرو با زیچ
 یکه تازه م ینگاه کردم. پدرم. کس میکرد. همون لحظه به تنها حام یو اون بدون جوابم از جاش بلند شد. خداحافظ

داشتم؛  تیازش انتظار حما شهیشوکه بودم. بابا نگاه کردم و مثل هم یلیچه قدر با پدر برسام فرق داشت. خ دمیفهم
کرد. همون  یم وونمید شییقهوه ا یزدم. فکر کردن به چشما ی. من هق مادیاز دستش برنم یاما اون گفت که کار
 یکار م یچ دیکرده باشم. به نظرتون با یتا تونسته باشم در حقش فداکار رمیردم سامان رو بپذموقع بود که قبول ک

 کردم؟
که تحمل کرده  یرحم یب نیاش اوج گرفت و دلم سوخت. ناخواسته دلم سوخت. من دلم براش سوخت. از ا هیگر

. عاطفه یچارگیو ب یعدالت یب نیسوخت از ا یکرد. گلوم م یم یاشک شورم رو همراه ،یبود، سوختم. لبخند تلخ
 ادامه دهنده حرفش شد:

 ،یخبر یب یبمونه. گاه یخبر یب یخوره. بذار تو یم ی! برسام اگه بفهمه ضربه بزرگ تریکرد یتو کار درست -
 .هیخوش خبر

 گفت:خواستم وارد بشم، هانا  یکه م یو با دست اشکام رو پاک کردم. درست لحظه ا رهیرو به روم خ دیسف وارید به
 رو بهش بگم. اون حق داره حداقل اون رو بدونه. یزیچ هیپس بذار فقط  -
تعجب زده اشون،  یها افهیوارد اتاق شدم. در باز و ق یفرستادم و با نفس نییرو پا رهیدستگ د،یلرز یکه دستام م نیا با
 زدم. یلبخند ،یتفاوت یزد و با ب یتنم قدم م یجا یصورتم زوم شد. طعم درد، جا یرو
 !ن؟یکن ینگاه م یجور نیچرا ا -
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 ریتونستم ببخشمش. همه امون گ یاش بود. حاال م هیورم کرده اش، نشونه از شدت گر یقرمز هانا و لبا یچشما
 رونیزخم هاش، من رو و یادگاریکه  یکرد. تنها کس یآروم م یمن رو کم ش،ی. فداکارمیدام، رزالت پدرم افتاده بود

کرد. دست سامان که دورش بود، با نگاه  ینگاهم م نیحال، شرمگ نی! با ایخیکرد، پدرم بود. پدر که نه، مرد  یم
 جلو اومد. یقدم رضایبگم که عل یزیخواستم چ یزدم و م یالیخ یام ازش فاصله گرفت. لبخند ب رهیخ
 ؟یکجا بود -
 دادم. لشیهمراه با لبخند، تحو یزیداشت. اخم ر تیعصبان یچاشن یکم ،یاش جد افهیق
 دادم. یرو انجام م صمیترخ یکارا -

کردم.  یسر باال گرفت و با همون لبخند، نگاهش م یکه صبح عاطفه انجام داده بود. عاطفه، تند ییکارها همون
 :دمیرفتم، پرس یکنار تختم م زیباال انداخت. از در فاصله گرفتم و همون طور که سمت م یچونه ا رضایعل
 ن؟ینکنه از اومدنم ناراحت شد ن؟یپکر یلیافتاده؟ انگار خ یمن نبودم اتفاق -

کنار  رایجواب نداد و سم ینبود. کس یاز رد شوخ یخبر گهیرفت. د یچشم غره ا رضایپررنگ تر شد و عل لبخندم
 بار کمد رو چک کردم و گفتم: نیآخر یداد. برا یهانا، پشتش رو ماساژ م

 بگم. یزیخوام چ ی. اما قبلش ممیبر میتون یتموم شد. م یخب. مالقات -
 کرد. یبه عاطفه انداخت. صداش رو صاف م ی. بغضش رو قورت و نگاه کوتاهدیتر از من، هانا خودش رو جلو کش تند
 بهت بگم. یزیچ هیخوام  یمن م ،یبگ یزیکه چ نیقبل از ا -

 یهش مدام در حال چرخش بود و اضطراب واضح. نگالیسمتش متما یکردم و سرم رو کم ینگاهش م منتظر
 داشت.

 یاومد. نم شیپ هیقض نیکه چرا ا نی. اشتیپ امیسال بعد با جواب ب یراستش، پارسال که اومدم مالقاتت، بهم گفت -
 د،یاز تو پرس یبرگشت. وقت ایتالیاز ا شیبهت بگم. فقط بدون که با نگار حرف زدم. درست چند ماه پ یادیز زیتونم چ

فقط بهت  دمت،ید یخواستم و اون گفت که اگه روز یرو م رشرفتا لیباهاش بد برخورد کردم. دل یلینتونستم و خ
از  شتریزد. ب یحرف م یدونم از چ ی. من نمیکه تو پدرش رو ازش گرفت یبگم که انتقام دوستش رو گرفت. دوست

 نییساختمون، موقع کار پا یدرش از باالداشت که پ یمیدوست صم هیدونستم که  ینگفت. فقط م یزیهم چ نیا
 برسام؟! یگرفت رو من گرفتم. تو...، تو...، اون مهندس یم دیکه اون با یشد. گفت انتقام تافتاد و فو
دونستم کدوم دختر  یبهم تلنگر زد. م یرو به اتمامه، سرآغاز زیکردم همه چ یکه فکر م یدرست لحظه ا جاخورده،

مغشوش شده ذهنم،  ریگفت، دوستم اصرار به انتقام داشته. تازه تمام اون تصاو یاومد که م یم ادمیگـه. تازه  یرو م
عقب رفتم. دستم  یتعادل، قدم یرو نداشتم. ب یعدالت یب نیا ظارماجرا پر بودم. انت نیا یجون گرفت. تا توان آخر برا
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 نییبزنم. انتقام؟ از من؟ عاطفه خودش رو بهم رسوند. دستام رو گرفت و پا ادیخواست فر یو دلم م دیبه گوشام رس
 و نرمش زمزمه شد: فیلط یگوشم صدا ریمونده بود. ز یکه باق یآورد. تنها محرم

. یدار ادیرو به  یبد یدونم صحنه ها ی. مستین یزیچ چیه گهیتموم شد. د زی. آروم. تموم شده. همه چشیه -
تموم  زیدونم برات سخته؛ اما تموم شد برسام. همه چ ینبوده. م یخوب یصحنه ها یکرد فیعرهمون طور که برام ت

 نیخودت رو از ا یتون ی. میباش یعصبان زشونکم تر ا یتون ی. میببخش کمیهانا و سامان رو  یتون یشد. حاال م
. نذار ذهنت رو بهم یشروع کرد یدیجد ی. باشه؟ تو از امروز زندگیخالص کن یانداخت ریکه توش گ یمخمصه ا

 . باشه؟زنیبر
 یترحم چیچشماش ه یدردهام بود. تو یبرا یشدم. مسکن فوق العاده ا رهیگرد و رنگ عسلش، خ یچشما یتو
 ییکه هنوز شروع نشده بود. روز و شب ها یخواستم کنارش، ازش بگذرم. سفر یبود که م ی. درونم کوچه استین

. آروم تر شده بودم. ضربان تند دادم یدوست داشتنش فکر کرده بودم و به خودم جرأتکردم. به  یم یسپر دیکه با
 تکون دادم. نانیاز اطم یزدم و سر یدار کرد. لبخند تمیقلبم رو ر

 راهن. عاطفه؟ یخوب تو یبد تموم شدن و روزا ی. روزاهیحق باتو -
 هیکردم. عنب یرو جستجو م شیعسل یها لهیت ،یکردم. بدون نگاه به کس یبود که به اسم صداش م یبار نیاول
دونست صدا  یکنج مقنعه اش رو کنار زد. منتظر بود و م ییخرما یلرزون بود و گشاد شده. موها ش،یمشک یها

صورتم دَوَران  یکشو رو دست گرفتم و بازش کردم. نگاهش هنوز رو یتو ی. جعبه مخملستین لیدل یکردنش ب
بود که  یزینگاهشم نکرد. تنها چ یکه حت یبود که به هانا دادم. همون ین انگشترکرد. جعبه رو باز کردم. همو یم

دونستم منتظر  ی. مدیکش یخفه ا غیدهنش و ج یکرد. دستاش جلو ینگاه م ،یداشتم. جعبه رو باز و با بهت خالص
 لحظه بود. نیا

 خانوم دکتر؟! یکن یبا من ازدواج م -
عقب رفت  ی. از تعجب قدمدیچرخ یجعبه و صورتم، م نیداد. نگاهش ب یاشک، چشم هاش رو شست و شو م حلقه

 ،یتمام فصول زندگ یبار آرزو کنم تو نیخواستم ا یخبردار موضوع بود. م کیسرام یرو دش،یسف یکتون یو صدا
قرار  ت ها و از دست دادن ها، در امان ویو شکست ها، موفق یتموم بارون ها، طوفان ها، خشکسال یگرما و سرما، تو

نازکش  یلبا یکج کرد. با پشت دست، رو یداشته باشمش. هنوز لبخند به لبم بود و نگاه ماتش به من. سرش رو کم
 اومده، سرش رو چند بار پشت هم تکون داد. باالخره، لب باز کرد: رونیکشد. از بهت ب

 آره. آره. آره. -
عبور و به چونه اش  شیاز گونه استخون یکیکوچدست زدناشون اوج گرفت. قطره اشک  یپر رنگ تر و صدا لبخندم

به عاطفه  ینگاه متعجب ،یکیزد، افتاد. با اخم کوچ یکه پشتش آروم دست م رضای. نگاهم از صورت شادش به علدیرس
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کردن. حلقه  یگذاشته بودن، نگاهم م نییرو پا وجداناز عذاب  یکرد. هانا و سامان با ذوق و انگار که کوله بار یم
 یعقب تر برد و از دور نگاه م یدست چپش انداختم. دست چپش رو کم یعبه برداشتم و به انگشت انگشتررو از ج

 یم قیبهم تزر یرپوستیز ینگران رضا،یمشکوک عل یزدم. نگاه ها یلبخند الیخ یبراش گشتاد بود. ب یکرد. کم
ها بلند تر و سامان دستش رو گره دستم کرد. هانا، عاطفه رو بغـ*ـل  کیزد. تبر یکرد. عاطفه با خجالت، لبخند بزرگ

 عاطفه رسوند. یخودش رو به بازو را،یگرفت که سم یم
 .هیاتفاق عال یلیگم! خ یم کیتبر -

 زمزمه کرد: رگوشمیز سامان،
 باشه داداش!خوش  شهیحال دلت هم دوارمیدرست شد. ام زیکه همه چ دمیبرات خوشحالم. امروز واقعا د یلیخ -

 رایذوق زده هانا رو پذ کیکمرنگ و سامان ازم فاصله گرفت. تبر ی. لبخندم کمدمیوقت بود نشن یلیکه خ یلفظ
 شدم.

 مبارک پسرعمو! دتیجد ی. زندگیرو دار اقتشیچون تو ل ته؛یواقعا برات خوش حالم و آرزوم خوشحال -
از اتاق  ،یکوتاه« خداحافظ»و با  دیپشتم کش یبه لبم نشست. سامان دست یمتعجب و قهقه ا« پسرعمو»لفظ  از
 گفت: یبا لبخند کمرنگ رضایرو که مات عاطفه بود، به خودش چسبوند. عل رضایعل یبازو رایرفتن. سم رونیب

 .امیتو برو من م رای! سمکهیکوچ یگم آبج یم کیتبر -
به موهاش زد. ناراحت  یبه عاطفه، کالفه چنگ یبا اشاره نامحسوس رضایرفت، عل رونیاز اتاق ب یکه با لبخند رایسم

 بهم انداخت. یرفت. عاطفه نگاه مردد رونیو حرص دار، از اتاق ب
 !یجا نذار یزی. چمیگردم. تو آماده شو که بر یمن االن برم -

باز  اطیگرفتم و آروم به سمت در رفتم. در رو با احت یرفت. نفس رونیاز اتاق ب رضا،یاز عل تیتکون دادم و تابع یسر
کار بودم. مثل قبل، پشت در اتاق  نیخواست؛ اما انگار مجبور به ا یکه دلم نم نیخورد. با ا ییو در اتاقش، صدا

 بود که متعجبم کرد. رضایداد کنترل شده عل یموندم. صدا
 یکه برات داستان بگه؟ هوم؟ مگه نم ادیب یتره رو گفتدخ نی. ایشد وونهیعاطفه؟! نه واقعا د یشد وونهیتو د -

 یکار م یو داستان بسته شد؟ چ میبرسام اونه؟ همه حرفاش رو زد و ماام حق رو به اون داد هیضیعلت مر یدونست
 عاطفه؟ یکن

واب شوکه شده، ج رضایزدم درست مثل من از رفتار عل یداشت. عاطفه که حدس م یدیفوا ستادنیفال گوش وا انگار
 داد:
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واقعا حل شد. اون دختر هم  هیکه قض یدیشنوه. فاصله اتاقم باهاش کمه. دوما، د یم نییپا اریاوال صدات رو ب -
کار رو به عنوان  نیبشه. من ا یتا از نفرت و حرصش خال دیفهم یم کمیحداقل  دیبرسام با رضا،ینداشت. عل یگناه

 روانپزشکش انجام دادم.
 کردم. کینزد شتریگفت. گوشم رو ب یزیانگار که فکش رو منقبض کرده، چ رضا،یعل
 یاون از کجا دراومد؟ واقعا چه طور م ؟ی. ازدواجتون چیکه اون کار رو به عنوان روانپزشکش کرد میریباشه. گ -

 یاالن دارم مکه  ی. کارییرو انتخاب کنم اون تو یکیتو و برسام  نیاگه بخوام ب ؟یآدم متوهم بش هیعاشق  یتون
 کنم.
 محکم عاطفه گوش دادم. یگفت متوهم! سرخورده، به صدا یشناختمش. به من م یبعد از دوسال، نم انگار

 ! اونم دوستم داره.یریبگ میکه برام تصم ستمیاون دوستته! بعدشم من بچه ن یگ یم یبفهم چ ست،یاون متوهم ن -
خوام دوباره ضربه بخوره.  یاونم مثل برادرمه. من فقط نم ،یعاطفه. همون قدر که تو خواهرم یتو کور و کر شد -

 کنم! ی. درکم کن. خواهش منی. فقط همنمیهمون حال قبل بب یخوام دوباره اون رو تو یمن نم
 بشه! تیدم که نذارم اذ یمن بهت قول م -

زدم.  یبـرده به اشتباهم، لبخند یکرد. پ یخواهرش رو هم مواخذه م یبه خاطر من بود. حت شیمدت ناراحت نیا تمام
 یرو پر م ینیریبهار ش یخزون، دجا یراه افتادم. حاال روزها کیبرداشتن نبود و به سمت محوطه کلن یبرا یلباس

. به دیبار ینم یزیاز آسمون چ گهی. چه خوب که دداد یبهار م دنیخبر از رس ،یمیکرد. حالم خوب بود. سوز مال
عاطفه  یسرم بود که صدا یبود. نگاهم به آسمون پر بار باال قهیدق ستیاعت دو و بکنم. س ینگاه م میساعت مچ

 .دمیرو شن
 .یستیاتاق ن یتو دمید ؟یینجایا -

هوا  یبه سمتم پرتاب کرد و تو یزی. چدیخند یبار چشماش هم م نیبود. ا ستادهیا د،یخند یکه حاال م رضایعل کنار
 یبه سمت چپم اشاره زد. دست رضایکردم و عل ینگاهشون م ی. با ناباوردمیرو د چمییگرفتمش. مشتم رو باز و سو

کرد، نگاه  یکه با لـ*ـذت تماشا م یبه عاطفه ا تعجبشد. با یهوا برام فرستاد. باورم نم یتو یتکون داد و بوس
سرو گردن از  کی. دیعاطفه چرخ یشد. نگاهم رو کمیشونه ام، از کنارم رد و عاطفه نزد یبا زدن رو رضایکردم. عل

 زد. یبرق م میمن کوتاه تر بود. چشماش از خوشحال
رفت  یم رونیباهاش ب یهر از گاه رضایشه. عل یدونستم امروز باالخره، تموم م ی. مارتشیگفتم ب رضایمن به عل -

 آقا برسام؟ می. خب حاال برادین شیبراش پ یکه مشکل
به اتاقک انداختم و عاطفه  یقینشستم. نگاه دق نیماش یتو یرو زدم و با دلتنگ ری. دزدگرهیگ یلحنش خنده ام م از

 کرد. استارت زدم و هم زمان با زدن کمربند، گفتم: یدستش نگاه م یسوار شد. به حلقه تو
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 سؤال؟ هی. اما قبلش میتا حلقه دستت رو عوض کن میبر -
 زد. ینیرید و لبخند شکر یرفتم. متشکر نگاهم م رونیافتادم و از محوطه ب راه
 خوبه. تو سؤالت رو بپرس! نیهم -

 عبور کنه. میکنار نیبغـ*ـل گرفتم و با راهنما، کنار رفتم تا ماش نهیاز آ نگاه
 وصلت ناراحته؟ نیاز ا رضای. راستش، علستیمن خوب ن یبرا -

 شد. رهیحرف رو نداشت، جا خورده به سمتم خ نیکه انتظار ا انگار
 ؟یگیم یچ ینه چه طور؟! برا -

 زدم. یم. لبخنددونست یرو م زیبهش بدم. خودم همه چ یخاطر نانیسؤال بهونه بود تا اطم نیرو عوض و ا دنده
سرم  یدم فکر هانا تو یهت قول مب. اما من هیدونم نگران چ یشناسم و م یرو م رضایمن سال هاست که عل -
 یخوشبخت نیا قیال کنم. و تو یکنم؛ چون برام تموم شده ست و خوشبختت م یرفتار م یبه بعد عاد نیو از ا ستین

 .یهست
 یم یمقر نگهبان یوخبر از اتمام جنگ، ت یکه ب یانداختم. به دوست داشتنش مشغولم، مثل سرباز یرخ، نگاه مین

دنده  یدستش رو رو رشد کرد و کش،یدستم گرفتم. نهال لبخند کوچ یداد. دستم رو از دنده برداشتم و دستش رو تو
 ،یقیفسم بود. نفس عمک معجزه نازل شد. درمان هر نیمثل  د،یوسط قصه ترد ،ییهمه تنها نیا یذارم. ال به ال یم

حس  نی. و ااومد یم رونیسخت ب یکه از پس روزا یخوب یکشم. روزها یها م یسخت نیتموم شدن تمام ا یبرا
 عاطفه بودم. ونیناب رو مد

 
 
 «!نیباشد نه اول نیصبر کرد، تا بهتر دیعشق اول با یبرا یگاه»
 99مهر -98. مردادانیپا
 
 

*** 
 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با
 ه است.نگاه دانلود منتشر شد تیدر امده و در سا ریرمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحر نیا
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