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 مقدمه
مرا فهماند که  دار،ید نیچشمانت در همان اول یاما مشک کند؛یجانش را فدا م یراحتدست بگذارم، به یهر کس یرو

 بود. یو نخواه یستیتو از آن، هر کسان ن
 بر عرشم. کردمیفرش بودم و افسوس که فکر م بر

 کرد. ریگنگاهت، مرا در خانقاه نبودنت گوشه یسادگ یانهیصوف سماع
 .ستنیز تویسالک شدم و فرو رفتم در زجر ب خضر،یب

 ام.را آموخته یازینیمشکات، از تو ب ازین من
 .یداریکه تو پا دمیفهم دم،ینت را نوشچشما اهیس میکه نس یاست و زمان داریاست، عشق پا یازینیب عشق،

 .مینام آنکه اگر حکم کند، ما همه محکوم به

 شده باشد.گرفته شهیهمانند آن ر یزیچ ای iska ییاوستا یعشق از کلمه ی: ممکن است واژهسکایا
*** 

 مشکات ازین
ن به اسم طرف هم کردلبم نشست. بدون نگاه یرو یرنگزنگ خورد، لبخند کم میکه شدم گوش نیماش سوار

 بدون سالم، جواب دادم: شه،یدرآوردم و مثل هم فمیک یرو از تو لیور خطه. موبااون یکه ک دونستمیم
 تونم.دم خونه گهیربع د هیشدم،  نیتازه سوار ماش -
ت عاد زشیبلند و ت یصنم بلند بود و من که هنوز به تن صدا غیرو روشن کردم. ج نیحرف، ماش نیزمان با اهم و

 از گوشم فاصله دادم. یرو کم لینکرده بودم، موبا
واقعاً  ؟یاول هر مکالمه به مخاطبت سالم کن یبدم تا بتون ادیادب بهت  خردههی تونمیم یخانوم، واقعاً چجور ازین -
 سخته؟ یلیکار خ نیا

 .کردیدلش رو خون م شهیعادتم هم نیشد. ا ترقیعم لبخندم
 :دمیبا موضوع، پرس ربطیب

 اونجا سه ساعت معطل قروفرت بشم. امیکه؟ ن یاآماده -
زود از موضعش  شهی. مثل همشهیانجام نم یپا داره و تا نخواد، کار هی ازیکه مرغ ن دونستی. مدیکش یحرص پوف با
 اومد و مسئله رو کش نداد. نییپا
 .نییپا پرمیبنداز، م سیم هی یدی. رسباشمیبنده آماده م -

به  ن،یماش یهاشهیسرد و دلچسب بود. ش یلیتهران خ یقطع کردم. اون شب هوا یدون خداحافظگفتم و ب یاباشه
. کردنیم ییخودنما شهیتر از همشهر، قشنگ یرنگ یهاخاطر حرارت داخل اتاقک، بخار کرده بود و از پشتشون چراغ
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 نشینشدل ی دادم و با لـذت به نواولوم رو باال د،یچیپ نیاتاقک ماش یفرهاد تو یآسمون یضبط رو زدم، صدا یدکمه
 گوش کردم.

 سرم نارنج زارسنگ پشتبر تخته نجایا
 خواندیمرا م ایدر رو در رو

 کنمینگاه م سرگردان
 زیچکه همه ابمییآنگاه درم رومیم م،یآیم
 .ستین حالنیاست و باا کسانی

*** 
العاده فوق پیت دنید و کل فضا رو پر کرد. با دش نیتند عطر زنونه هم همراه با خودش وارد ماش یاز بو یموج

 بود. نیتالشش قابل تحس نیو ا کردیکار م ششیو آرا پیت یها روساعت شهیکردم. هم یکوتاه یجذابش، خنده
 نازک کرد و با گارد گفت: یپشت چشم د،یرو که د مخنده

 ؟یخندیم یکوفت! به چ -
 جواب دادم: ،یمیبا لحن مال نیم و در همون حرو راه انداخت نیرو ازش گرفتم و ماش نگاهم

 سکو؟ید ایکنسرت  یایب یخوایپسرکشت. تو م پیبه ت -
. صنم تنها دادیبهم م یبیگفت و با دست به سرتاپام اشاره کرد. لحن پر از حرصش، لـ*ـذت عج یدارکش شیا

 .بردمیدادنش لـ*ـذت مبود که به شدت از حرص یکس
. اون یزنیم پیها تدادهعصاقورت نیا نیع شهی. همیپزشک ناریسم یبر یخوایتره. انگار ماز تو به پمیحداقل ت -

 یو مقررات یچقدر جد کنهینشناستت فکر م یابروهات که هر ک نیبه ا دهیچسب یاخمتم که قربونتش برم جور
 !یهست
غر  یکه صنم کل شدیباعث م شهیهم شناختمشون،یکه نم ییکسا شیو پ بیغر یهاطیمح یدرهمم تو یاخما

 .ومدیخب از پسم برنم یببره؛ ول نیرو از ب تمیجد نیبتونه ا دیبزنه؛ بلکه شا
 زدم و گفتم: یچشمک

 .شهیم شتریصد برابر ب تتیجذاب ،یمبهم باشه. اگه مبهم باش دیبا شهیدختر هم هی -
 فوت وقت، تندتند جواب داد: بدون

 رو جذب کنه. انشیاطراف تونهیم رشتیرو باشه ب هیبرعکسه. اگه آدم  قاًیدق -
 چپ بلند شده بود. یها که انگار از دندهرو از رو بسته بود. از اون موقع ریشمش یصنم خانوم حساب امشب

 به او انداختم و با خنده گفتم: ینگاهمین
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 نیبا ا الدیبرج م میبرس نکهیقبل از ا ترسمیکه م یشد یتوپت پره؟ امشب از بس وحش قدرنیحاال چته تو؟ چرا ا -
 .یاریدرازت چشمامو از کاسه درب یناخنا

 گفت: طنتیصورتش نقش بست و با ش یرو یینماگشاد و دندون لبخند
 .یریبگ رادیو ا یبد ریگ یه یگربه رو از همون اول دم حجله بکشم که بعداً نخوا خواستمیم -

 کردم و گفتم: یبلند یخنده
 .ینیتربدجنس -
 :دمیپرس ،یاهیمکث چند ثان هیز بالفاصله بعد ا و
 اونجا هستن؟ ایحاال ک یراست -
 خانه ترانه که هستن؛ چون اکثراً با رضا دوستن. یهابچه -
 مجلس جمعه. یاوه الال، پس حتماً جمع پسر خوشکال -
باهاشون  یو کل ششونیپ یریکه حاال م کنهیندونه فکر م یت راه افتاده که هرکولوچهآب از لب یجور هیآره.  -

 .یریگیپاچشون رو گاز م یکه مثه سگ چجور دونهی. بدبخت نمیریگیگرم م
 یابا اکثرشون ارتباط خوب و دوستانه تونستمینم وقتچیوجود داشتن، ه میزندگ یتو یکم ی. مردهاگفتیم راست

 یفتگیبودم و خودش ستیآنارش هخردهیگذشت که  دینبا نمیگارد ناخودآگاه نسبت به همشون داشتم. از ا هیبرقرار کنم، 
 .نمیبب مخود یرو در رده یکه هر کس شدیاز حدم باعث نم شیب
 زدم و گفتم: یشخندین

 .ستنیدر حد من ن کدومچیاما ه اد؛یخوشم ب شونافهیممکنه که از ق -
 نگام کرد و گفت: یچپچپ

 لیاخالق خوشگلت فقط مواظب باش که تبد نیبا ا حت،یمنمت قلنبه شد؟ خواهرم از من به تو نص تو باز رگ منم -
 .ینش تهیل یبه ترش

رفتم. با دست راستم که آزاد  یشگیهم ازیجلد ن یشدم و تو یاصطالح مسخره حساس بودم! جد نیکه چقدر به ا آخ
 گفتم: نیهل دادم و در همون ح رمیحر یروسر ریبلوندم رو ز یشدهلَخت و رنگ یاز موها یبود، قسمت

. ستیکه ازدواج ن زیچست؟ همهذهنتون بسته قدرنی. چرا شما دخترا اکنمیاستقبال م یدگیترش نیاز ا لیمباکمال -
حد  نیبه خاطر همونه. ارزش ماها رو در هم شتریاگه بخوان ازدواج کنن، ب یو حت زنیچ هیاکثر مردا فقط دنبال 

 نیفوت از ب هیاالنه و با  یدخترپسرا نیکه ب ییایو عاشق شقع نیبه تمام ا ارزهیم ای. به نظر من عشق دندوننیم
 .رهیم

 در جوابم گفت: یشد و با لحن آروم یجد همصنم
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درک کنم؛ اما  تتویذهن تونمیدوروبرت فرق داشته، م یافکارت با دخترا شهیکه هم یدونی. خودتم خوب مازین -
 کنم. یمرد زندگ هیدوست ندارم که بدون عشق به 

 ادیب دیبا ،یواقعاً عاشقت باشه، هر چقدرم که پسش بزن ارویاالغ. اگه  ستیعشق ن نیگیا مکه شماه ینیآخه ا -
 نکهینه ا فته،یفکر ب نیتو به ا دنیطرفت و خودخواه باشه واسه به دست آوردنت. قصد ازدواج نداشته باشه؛ اما با د

آرامش وجودش و آرامش رو فقط تو  ی. تو بشکنه نشیدختر گز دتاچن نیتو رو از ب ادیقصد ازدواج داشته باشه و بعد ب
به  ینتون یروز هیحس و اگرم  نیبه ا دنیرس یبرا یالهیوس یدنبال آرامش باشه و تو بش نکهینه ا نه،یتو بب یچشما

 .یاگهیولت کنه و بره سراغ کس د ش،یآرامش برسون
 گفت: زونیآو یاولوچهو با لب دیکش یآه
 و بترشم که.مثل ت دیمنم با یجورنیخب ا -

 نگاهش کردم و گفتم: چپچپ

 .میسالمونه و هنوز جا دار 25! ما تازه ی. چقدر عجله داریکنیم یزندگ یبا شاد یجورنیبه نظر من حداقل ا -
 ش گفت:بامزه زونیآو یولوچهرو با دست مرتب کرد و با همون لب شیکوتاه مشک یموها

 .هیتوام منطق یموندم. حرفا زایچ نیدرست و غلط ا نیبگم واال. خودمم ب یچ -
 و گفتم: دمیکش یآه
 بمونه. یو حسرت باق وچروکنیمشت چ هیفقط برات  یمثل مادرامون اشتباه نکن. نذار آخر عمر -
 شفهیوظ گنیو آخرشم همه م کننیشون مشوهر و بچه یواقعاً. خودشون رو فدا نیشکل نیا یرانیا یاکثر مادرا -

 بوده.
 .میاون اشتباهات رو تکرار کن دینبا گهی. ما دقاًیدق -

 ابونای. ساعت هشت شب بود و خستادمیقرمز ا. پشت چراغمینگفت بارهنیدرا یزیچ گهیبرقرار شد و د نمونیب یسکوت
 مردم، شلوغ بود. ینشدنوجوش تماماز جنب

انگار توش چلچراغ روشن  که ییبه او نگاه کنم. با دهن باز و چشما یدار صنم، باعث شد که با کنجکاوکش سوت
 ی. به اون مرد نگاه کردم، ابروهادادینشسته بود رو درسته قورت م یمشک یفرار هی یکه تو یشده، داشت مرد

 .کردیجذب م یراحترو به یجذابش، هر کس ژیش و صورت و پرستخوردهگره
 زدم و رو به صنم کردم و گفتم: یشخندین

 کشک بود؟ م،یقبل زد قهیکه چند دق یستیهمه حرف فمن. اونرهیگاله رو ببند االن توش مگس م -
کنه،  یرو بررس سواریاون مرد فرار یایزوا یکه همه کردیم یو سع خوردیکه داشت سر جاش وول م جورهمون
 گفت:
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آشناست!  شافهی! چقدر قی. وابارهیبهش بنداز، کالس از سروروش م گهینگاه د هی. تو رو خدا کنهیفرق م نیبابا ا -
 باشه. یزیچ یفکر کنم که مدل

 هیواقعاً شب«. جون» گفتیدار مدلش کش یتو دشیدیم یاطراف نگاه کردم، از اون مردا بود که هرکس به دوباره
 صیتشخ تونستمیم دمش،یدیم یترکینزد یاگه از فاصله دیآشنا بود. شا خردههی شافهیمنم ق یمدال بود و البته برا

 نثار خودم کردم. یابه تو چه هیدلم  یباال انداختم و تو یامدل بود. شونه هیهم  دی. شاهیک اًقیبدم که دق
 صنم دراومد و گفت: غیزمان جسبز شد و حرکت کردم. هم چراغ

 .شهینم ریس دنشی! آدم از دیکردیبا خودش حرکت م ی. کاشکترواشی -
 دار نثارش کردم.آب یگردنپس هیاستم . با دست رآوردیدرم یدبازیدبدیند یادیداشت ز گهید
 یکهیت یلیقبول دارم که خ ؟یاریادا درم زا،یپسر ه نی. چرا مثل اهاخورهیبرنم ییبه جا ،یباش نیسنگ خردههی -

 دار. خودتو نگه خردههیبود؛ اما توام  یخوب
 حال گفت: سمت گردنش رفت تا ماساژش بده، در هموندراومد و دستش به آخش

 .یکنینثارم م یگردنپس یها، از بس هدستت بشکنه! ضرب دستتم خوب شده یهال -
 زدم و گفتم: یرنگکم لبخند

 .رنیرژه م شونچارهیاعصاب مادر ب یرو یکه ه یمونیم طونیش یمثل بچه کوچولوها -
 شروع به غرزدن کرد و گفت: شهیو مثل هم دیکش یپوف
 کارات. نیشتاد سالته با ا. انگار هیمونیواقعاً هم مثل مادرا م -

عنوان بود که به یخدا حق داشت. صنم تنها کس که بنده کنمیباهاش بحث نکنم. البته حس م ادیدادم که ز حیترج
 خم؛ی یلیخ گفتنیو همه بهم م ذارمیکالس م یلیکه خ کردنیفکر م گهید یحاضر به تحمل من بود، کسا قیرف

 .بود یجورنین نداشتم و مدلم ارفتارکرد جورنیاز ا یقصد چیاما ه
به شروع برنامه  یاقهیخدا رو شکر هنوز چند دق م،یدیسر کنسرت رس یو وقت میموند کیتراف یساعت تو کی حدود

گوشه  هی تفاوتیها هم اونجا جمع شده بودن، ب. بچهدیکش جیاستسمت بکوقت بود. صنم دستم رو گرفت و به
تنها با  کرد،یم یو سالم و احوالپرس شدیهم که رد م یگوش کردم. هرکس شونمزهیب یایو به شوخ ستادمیا

 مهم نبود. وجهچیهبرام به شهیها به منه؛ اما مثل هماز چشم یلیکه خ دونستمی. مدادمیدادن سر جوابش رو متکون
 رهبر گروه بود. ،انیپرن نازیباالست، پرکه ذاتاً کالس دادیبود و نشون م کیکه اونجا واقعاً ش یکس تنها
و من چقدر دوست داشتم که بتونم باهاش ارتباط  دیکشیخاصش رو به رخ م یقهیسل ش،یسنت پیت شهیهم مثل

 برقرار کنم.
*** 
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مدت من  هیمطرح کشور بود و  یسنت یهااز خواننده یکی یریبرنامه تموم شد، صنم به رضا زنگ زد. رضا کب یوقت
 نیهم یو امثال اونه. برا یریمن فراتر از رضا کب یکه کالس کار کردمیخب حس م کاراش بودم؛ اما یبرنامه ریمد

 مدت کارکردن، کنار رفتم. هیبعد از 
 ؟ییالو؟ رضا کجا -
- ... 
 .یهست یکه کدوم گور ستی. تو معلوم نمیوقته سر جامون نشست یلیکه خ ازیبابا من و ن -
- ... 
 کجا؟ -
- ... 
 ه.نگفت یزیپاشا به من که چ -
- ... 
 .هینظرش چ نمیبگم بب ازیلحظه واستا تا به ن هی -
- ... 
 .یگوش-
 بهم کرد و گفت: رو
 .میرستوران پاشا، ما هم دعوت رنیکنسرت و خانه ترانه دارن م یهابچه یکه همه گهیرضا م -
 کج شد. مافهیق
 کنه؟یرستوران پاشاست. رضا دعوت م -

 زده جواب داد:هول صنم
 گفته که به ما هم خبر بده.پاشا بهش  -

 .کردیاز صدتا فحش ناراحتم م شتریکردن بمدل دعوت نیتوهم رفت. ا اخمام
 .رمیمن نم -

 کش اومد و با التماس گفت: شافهیحرفم، ق دنیچون با شن م؛یمشتاقه که بر یلیبود که صنم خ معلوم
 به خدا. همه هستن. گذرهی. خوش مگهیلوس نشو د ازیاِ ن -

 گفتم: رفتم،یم یسمت در خروججور که داشتم بهرو باال انداختم و همون امهشونه
 .امیخودم نم یرستورانش؛ ول رسونمتیم یلیاگه ما -

 گوشش گذاشت و گفت: یرو رو یو گوش دیدو دنبالم
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 ؟یالو، رضا هست -
- ... 
 .امی. منم نمکنهیقبول نم -
- ... 
 عوت نکرده.د ماًیکه پاشا مستق ومدهیانگار خوشش ن -
- ... 
. خودت گهید ازهیچند وقته، بنده خدا چقدر سرش شلوغ بوده؛ اما خب ن نیکه ا دونمیندارم و م یمن که مشکل -

 .شیشناسیبهتر م
 .ی. قربونت. بایاک -
 آورد. رونیب نگیرو هم نگهبان برامون از پارک نیماش م،یخارج شد الدیهم از برج م با

 دمغ و توهم صنم لبخند زدم و گفتم: یافهیحرکت کردم. به ق بالفاصله م،یسوار شد یوقت
 ؟یشد یختیر نیچرا ا -
 گفت: یناراحت با
 .گهید میرفتیم یذاشتی. میاداواصول دار یلیبه خدا خ -
 آرامش گفتم: با
و  زدیخودش زنگ م م،یداشت تیپاشا اهم ی. اگه ما برایخودت ارزش قائل باش تیشخص یکه برا ریبگ ادی -
 ینداشت؛ اما رابـ ـطه یاشکال م،یبود یمیبره به رضا بگه. حاال اگه باهاش صم نکهینه ا کرد،یخصاًًً دعوتمون مش

 به طرف مقابله. نیتوه هیکردن دعوت طورنیو ا هیما رسم یهمکاره، رابـ ـطه هیپاشا با ما در حد 
بامزه شده بود و باعث شد که لبخند  یلیخ شافهی. قکردیگوش م میبه سخنران یحوصلگیکج شده بود و با ب دهنش

 لبم جا خوش کنه. یرو یقیعم
دارم عذابت  یو ه مهیو منم زن تنارد یکه تو کوزت کنهیندونه فکر م ی. هر کریرو به خودت نگ افهیق نیحاال ا -
 .یرستوران تهرون تا حالشو ببر نیبهتر برمتیم االننی. همدمیم

 گفت: یو با لحن ناراحت دیکش یآه
 .برنی. االن همه جمعشون جمعه و دارن حالشو مایرستوران دن نیبگو بهتر -

 زنگ خورد. پاشا بود. میقانعش کنم که گوش یجوابش رو بدم و تا حدود اومدم
 بله؟ -

 .دیچیگوشم پ یش تومردونه و جاافتاده یصدا
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 جان. حالت خوبه؟ ازیسالم ن -
 ؟یسالم. ممنونم. شما خوب -
کنسرتش  میبود، همون که امشب رفته بود انیپرن نازیگروه پر یبرنامه ریها داشتن )پاشا مدکه امشب بچه ییبا اجرا -

 .میعال ی( عال
 .گمیم کیخوب بود اجراشون. تبر یلیآره، خ -
شام به رستوران خودم  یگرفتم همه رو برا میتصم هوی ت،یموفق نیممنونم. راستش به مناسبت هم یلیخ یلیخ -

اونجا  یایکه همراه با صنم ب شمیحال مدعوتت کنم و خوش خوامیمزاحمت شدم. م نیهم ینم و االنم برادعوت ک
 .یو مجلسمون رو منور حضورت کن

م گرفت؛ اما و استرس اندازه توپ بسکتبال شده بود، انداختم. خنده جانیبه صنم که چشماش از شدت ه ینگاهمین
 .رمیخودم رو بگ یکردم که جلو یسع
 آدرس رو برام بفرست. -

 شد. زونیو صنم از گردنم آو یپاشا پر از شاد لحن
 برات. فعالً خداحافظ. فرستمی. االن میحالم کردخوش یلیخ -

 رو قطع کردم و با خنده گفتم: یگوش
 رستوران. میکنم تا حداقل سالم برس یولم کن. بذار درست رانندگ -

 و ازم جدا شد. دیلپم رو بوس محکم
 .مردمیاونجا، م رفتمیاگه امشب نم ،ی! وایگل قدرنیمن قربونت برم که ا یاله -

. چه رفتمیپذیرو نم شنهادشیپ گهید وجهچیهبرم، به خواستمیبه خاطر صنم قبول کردم و اگه فقط خودم م فقط
ت و دوست نداشتم صنم و نگاه مظلومش سوخ یکرده بود! اما دلم برا یاحترامیخواسته چه ناخواسته پاشا، به من ب

 خراب کنم. مینشدنتمام یهایکه شبش رو با غدباز
گروهش(  یهابهزاد و روشنا )نوازنده ناز،یو کنار پر میو با هم داخل شد دیصنم دستم رو کش م،یدیبه رستوران رس یوقت

 .مینشست
 بودم. نندهیدر سکوت فقط ب شه،یهم مثل

 گفت: ییایلحن رو هیا و ب دیدستاش رو به هم کوب یحالبا خوش روشنا
 باورم نشد. دم،یهمه ابهت رو از خودمون داون ی. وقتکنمیامشب رو فراموش نم وقتچیه -
 زد و رو به او گفت: یو مهربون حیلبخند مل نازیپر
 .میرو گرفت ادمونیز یهاتالش یجهی. ما هم نترهیگیرو م شجهیآدم هر چقدر تالش کنه، نت -
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 گفت: یاو دوستانه یمیدوخت و با لحن صم نازیپر یبه چشمانگاه جذابش رو  بهزاد
 .کنمیتخار مکه واقعاً به وجودت اف یکیهم وجود نداشت. من  تیموفق نینصف ا ،یاگه تو نبود یپر -

 .کردیم دادیتک اعمالش بتک یتو یشد. مهربون ترقیعم لبخندش
 .نیرسوند نجایکه گروه بزرگ رندان رو به ا نیشماها بود نیانجام بدم، ا یکار تونمینم ییمن به تنها -
 .زدیبا تواضع حرف م یلیخیلیخ

 کنم؛ پس گفتم: انیداشتم که احساسم رو نسبت به او ب دوست
اما از همون دور شاهد پشتکار و تالش شما  ستم؛یگروهتون ن یمن تو نکهیبا ا گن،یراست م شونیخانوم ا نازیپر -

 .رانیمردم ا یبودم، نه تنها من بلکه همه
 تیم دندونام رو از شدت عصبانشدن جملهبعد از تموم شه،یخودش رو نشون داد و مثل هم مییکایآمر یلهجه دوباره

که  میدونستیلهجه داشته باشم. فقط خودم و خدا م اینداشت که مثل خارج یلیبودم و دل یرانیبهم فشار دادم. من ا
 بره. نیاز ب یلعنت یجهله نیکه ا کنمیم نیچند ساعت تمر یروز
 درشت و قشنگش برق زد و گفت: یحرف رو زدم، چشما نیا یوقت
 .دمیرسینم جاچیها نبودن، من به هبچه نیاما من سر حرفم هستم. اگه ا زم؛یممنونم عز -

. دمیپسندینم رو زایچ نیو من اصالً ا کردیم یاز حد مسئله رو تعارف ادیداشت ز گهینگم. د یزیچ گهیدادم که د حیترج
و ارزش کارت رو  یتعارف کن یه نکهیکوپنشون تشکر کن، نه ا یهم به اندازه هیخب کارت خوبه، قبول کن و از بق

 دلم رو زد. ییجورا هیش، از اندازه شیب ی. مهربونیاریب نییپا
 گفت: یداربا لحن خنده بهزاد

 .هایستیکنش نول ز،یچ هیرو  فتهیت بدنده یباشه بابا. وقت -
 گفت: یبلند یحرف، بالفاصله با صدا نیبعد از ا و
 .یاز گرسنگ میمرد رن،یسفارشاتو بگ انیهات بگو بخدمه نیپاشا به ا -

 اشونیو شوخ تیمیلبم اومد. صم یرنگ رولبخند کم هیدوستانه نگاه کردم و  یاهویه نیهمه بلند شد. به ا یسروصدا
 بامزه بود.

 با خنده گفت: نازیپر
 .میکشیبدبخت رو م یپاشا میلقمه نون دار هیواسه  نن؟یبب طیشرا نیا یما رو تو انیکه مردم ب خوبه -

 لم داد و گفت: یصندل یرو بهزاد
 .ستین شیحال زایچ نیگرسنه اجون شکم یپر -

 رو به او گفت: یبا بهزاد وارد رابـ ـطه شده بود، با لحن عاشقانه و طناز یتازگکه به روشنا
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 .ستیبشو ن ریس وقتچیت بشم که هگرسنهشکم یفدامن  یاله -
 لباش جا گرفت و در جواب روشنا گفت: یرو یقیلبخند عم بهزاد

 جون خودتو قسم نده خانومم؟! یخودیچند دفعه بهت گفتم که سر مسائل ب -
 نثارش کرد. یو چشمک جذاب دیدادن، لوندانه خندجواب یجابه روشنا
خنده  ریز یبلند یبود که با صدا کیپر از حسرتش، نزد یافهیق دنیاهش کردم و از دبا پاش محکم بهم زد. نگ صنم

 یهند لمیکه انگار داشت ف کردینگاهشون م جانیبا ه نینگه داشتم. همچ شهیبزنم؛ اما بازم خودم رو مثل هم
 بود. دشیسوار بر اسب سپ یاهزادهدنبال ش شهیو هم زاستیچ جورنیکه عاشق ا دونستمی. مدیدیم

 کردیدهنش رو کج کرده بود و نگاهشون م نیدارتر شده بود. همچخورد، صورتش از صنم هم خنده نازیبه پر چشمم
 نازیپر یها صحبت کردن و بعدش گوشبچه خردههیحرکات عاشقونه چندشش شده.  نیاز ا یکه معلوم بود که حساب

 رفت. نییزنگ خورد و به پا
 شروع به غذاخوردن کردم. ه،یبه بق جهتویرو آوردن، من هم ب غذاها
 بهم انداخت و گفت: ینگاهمین بهزاد

 ؟یستیجمعمون راحت ن یتو -
سرد  یلیبا مردها اصالً خوب نبود. خ میریجور که گفتم، ارتباط گشدم. همون رهیبه او خ زدهخیرو بلند کردم و  سرم

 کلمه جوابش رو دادم. هیو در حد 
 راحتم. -
 .ارهیخودش ن یکرد که به رو یجا خورد؛ اما سع یکم نمایخاطر نوع ب به
 .یجمع نیاز ا یتو االن جزئ ،یابهیغر نجای. اصالً فکر نکن که ایمعذب باش دیگفتم شا ،یهمش ساکت دمیآخه د -

اون جمع من فقط  ی. توگفتیوپرت مبه نظرم داشت چرت زنه،یحرفا رو م نیکه داره ا هیچ تشیمهم نبود که ن برام
دادم که جوابش رو  حیاستداللم، ترج نیرفتار کنم. به خاطر هم مانهینداشت که بخوام صم یلیمهمان بودم و دل هی

پهلوم هم باعث نشد که بخوام جواب بهزاد رو بدم.  یتوصنم  یشدم، سقلمبه ذمیلذ یندم و باز مشغول خوردن غذا
لباش نشست و  یرو یمصلحت ینشه، لبخند یتلق یادبیسکوتم ب نکهیا یکار شد و برابهخودش دست نیهم یبرا

 خودش جواب بهزاد رو داد.
 حرف و آروم.کم ه،ینجوریا شهیهم ازیکالً ن -

من مهم  یمگه برا یول ومده؛ینگفت. معلوم بود که از طرز رفتار من خوشش ن یچیسرش رو تکون داد و ه بهزاد
 بود؟
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. ومدیدر ن یکس کیرستوران خاموش شد و ج ین افراد حاضر توزدخنده و حرف یصدا هوی قه،یاز گذشت چند دق بعد
 .مینگاه کرد گهیشده و متعجب به همد یکه چ میدینفهم م،یباال بود یما که طبقه

 .دیچیمحوطه پ یتو نازیبلند پر یصدا
 بدم. یخبر هی خوامیها مبچه -
که خبر  دونستیشد. انگار م رهینا خبه روش طنتیبهزاد نشست و با ش یلبا یرو یقیرو که گفت، لبخند عم نیا

 .هیچ نازیپر
 ادامه داد و گفت: یاز مکث کوتاه بعد
 .کنمیمن دارم ازدواج م -

سمت اکثرشون هم به زدن،یها رستوران رو لرزوند. همه از جاشون بلند شده بودن و دست مبلند بچه یشاد یصدا
من بودم که مثل ماست همه رو نگاه  یکیفرق داشت،  گرانیالعملمون با دکه عکس ییهجوم بردن. تنها کسا نازیپر
زرد شد. مشکوک نگاهش کردم و  یلیخیلیخ ر،خب نیا دنیهم روشنا بود که رنگ صورتش با شن یکیو  کردمیم

. زدیداشت با دستش سوت م یشد؟ بهزاد هم حواسش به روشنا نبود و ه یجورنیابروهام ناخواسته باال رفت. چرا ا
اندازه دهن تمساح باز شده بود. با  ششیو باال اومد. چشماش گرد و ن دیرفته بود، با سرعت دو نییه به پاصنم هم ک

 نشست. یصندل یونفس رنفس
 که خودشه. شهیهنوز من هم باورم نم ه؟یکه طرف ک یاگه گفت -

، کنجکاو نبودم. صنم دوباره بشناسم ای نمیرو بب نازیپارتنر پر نکهیهمه شوق و ذوقش کردم. درمورد ا نیبه ا ینگاه
 ادامه داد و گفت:

 نشسته بود. یفرار یس که توهمون پسره -
 جانی. با ههیکه متوجه نشدم که منظورش به ک دی. انگار فهمننیشیم یفرار یاز پسرا تو یلیبود؟! خ یچه آدرس نیا
 گفت: یشتریب

 اخمو بود. یلیمدله. همون که خ میفکرکرد قرمز چشممو گرفته بود. همون کهبابا همون که امشب پشت چراغ -
 تصادف نداشتم. نینسبت به ا یحس چیچه جالب! واقعاً اون موقع ه ن؟ی. چه جالب! فقط همدمیفهم
 ادامه داد: جانیبا ه صنم

رئوف، فرمانده سپاه و  ی. سردار رئوفه، سردار علهیکه ک دمیفهم دمش،ید کی. االن که از نزدستیاما مدل ن -
 .رانینظام ا یاعجوبه
 گفتم: حوصلهیهم کردم و ب یرو تو اخمام

 .شناسمیسردار مردارا رو نم نیدرضمن من ا ؟یخب که چ -
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 گفت: یشتریب جانیو با ه دیسرم کوب یرو آروم
سنش.  طورنیسردارا متفاوته و هم یبا همه شافهیو ق ژیپرست کنه،یفرق م یکی نیبه قرآن. ا یخر یلیخ -

 .رانهیا یر افتخارسردا نیترجوون
ذوق و شوق داره.  قدرنیکه چرا ا دمیفهمیبرداشتم. واقعاً نم زیم یم رو از رونوشابه وانیرو باال انداختم و ل هامشونه

 خب مبارک صاحبش. په؟یتنظامه؟ پولداره؟ خوش یپسره نخبه
 نداره. یبه من ربط -

 یادیتنومند سردار، تضاد ز کلیدر کنار ه نازیپر فیظر یجثه تعجب کردم. خردههیکنار هم  دنشونیاومدن و با د باال
و لبخند پر بود؛ اما سردار فقط  یاز مهر و بخشندگ نازیمتفاوت بودن. صورت پر یلیداشت؛ البته از نظر چهره هم خ

لحظه  اون یچهره بودن. تومعروف و خوش شونییو دوتا ومدنیبهم م یلیبود؛ اما خ دایش هواخم و خشونت در چهره
وجود  نشونیب یرو با هم تجربه کنن، خواستم که اگه عشق یزندگ نیزوج تا آخر عمر بهتر نیاز خدا خواستم که ا

 و جاودان باشه. یداره، واقع
و  دمیشنیشون رو نمکلمه از مکالمه هی یبه حرفاشون نداشتم. حت یو من اصالً توجه کردنیبا هم صحبت م همه

جزء  بعدبهنیکه ازا دونستمیرستوران پاشا نخورده بودم؛ اما م یبودم. تا حاال از غذاهاخوردن غذام غرق شده  یتو
مزه بود. صنم با آرنجش آروم به پهلوم زد و به و خوش ذیلذ یلیچون غذاهاش خ شم؛یثابتش م هیپا یهایمشتر

 لب آروم زمزمه کرد: ریشده بود، اشاره کرد و ز رهیکه منتظر به من خ نازیپر
 ؟یکنیکار م یقیکه موس دیزت پرسا -

 زدم و رو به او گفتم: یلبخند
 .کنمیمحافل شرکت م جورنیا یاکثر اوقات به خاطر صنم تو ینه ول -
 آدم باهاش برخورد کنم. نیارزشش رو داشت که ع نازیپر
 ه؟یت چچه خوب! رشته -
برگردم  خوامیهم م گهیبودم. چند وقت د یریکب یآقا یهابرنامه ریمدت مد هیاما  ه؛ینقاش میدانشگاه یرشته -

 قرارداد دارم. کیکالس یقیگروه موس هیبا  کا،یآمر
 ؟یش بودبرنامه ریمد ،یسرور ی. شما قبل از آقاکنمیساله که دارم با رضا کار م هیمن  -
 .رونیب امیب یریکب یمجبور شدم که از گروه آقا نیهم یشلوغ بود و واسه یلیآره. سرم خ -

خودم  یبرا یخودیاز رضا هستم. ممکنه فکر کنن که ب تریاهم نداشت که بگم من حرفه یلیشلوغ نبود؛ اما دل سرم
 .کنمینوشابه باز م

 تکون داد و مشغول خوردن غذاش شد. سرشو
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 گذشت که صنم رو به سردار گفت: یالحظه چند
 د؟یدار یسردار، شما فرار دیببخش -
 د؟یپرسیچرا ازش م گهیداره؛ پس د یکه فرار ستدونینگاهش کردم. خودش م زیت

 تو هم کرد و گفت: شتریسرش رو باال اورد. اخماشو ب سردار
 چطور؟ -

که اهل بگووبخند و معاشرت با خانوما  دینگم. انگار فهم یزیچ گهیکه د دادمیم حیصنم بودم، ترج یمن جا اگه
 کرد و گفت: یمن. منستین

شما  هیشب یلیخ نشیکه سرنش میدید یمشک یفرار هی ابونیقبل از کنسرت، تو خ ازی. آخه منو نیجورنیخب هم -
 بود.
که  یشدم و هم از رفتار عل یصنم حرص ینگاهش نکرد و جوابش رو نداد. هم از دست سؤال احمقانه گهید یعل

 من بود. بیغربیعج یرفتارا هیشب بیعج
 گفتم: ختم،یرینوشابه م وانیل یداشتم تو کهی؛ درحالبه خودم گرفتم یخونسرد یافهیو ق دمیکش یقیعم نفس

 .ترنپیتباشن خوش نیماش یتو یخودشون بودن، گرچه وقت -
که  ییبودم از کسا زاریمثل من داره و من ب ییهارگه هیکه  دادیاز حدش نشون م شیبکوبونمش. غرور ب خواستمیم

 من باشن، من تک بودم. هیشب
*** 
به  راستهیم رو برداشتم و شدم. حوله داریسر ساعت پنج صبح از خواب ب م،یشگیهم یامهو طبق برن شهیهم مثل

بودم تا خشک بشه، از حموم دراومدم و به  ختهیکه باز دورم ر ییو موها یساعت بعد با لباس راحت کیحموم رفتم و 
 یاهفته نیهم یانجام بده، برا خدمتکار کارام رو کهدوست نداشتم  وقتچیو به آشپزخونه رفتم. ه نییپا یطبقه

 ومدم؛یهم برم یری. اگر وقتش رو داشتم، خودم از پس گردگکردیم یریدراندشتم رو گردگ یخونه ومدیدوبار فقط م
 .شدیتر نمسبک میکار یبرنامه کردم،یم یاما متأسفانه هر کار

رو گذاشتم و مشغول خوردن  انیکار ناسزاگروه تازه کالمیب یهااز آهنگ یکیصبحانه رو کامل آماده کردم.  زیم
 یتازگو به دادیم رونیب کالمیب یهابود که فقط آهنگ کایآمر یتو کیبا سبک کالس یگروه ان،یشدم. گروه ناسزا

عالم  یرو تو ییباسواد بودن. غوغا یکار ولتازه ثرشونرو به خودش جذب کرده بود. اک دوستانیقیاز موس یاریبس
هم قرار بود که برم واشنگتن  گهی. خوشبختانه تا دو هفته دکیسبک کالس ید اورده بودن، خصوصاً توبه وجو یقیموس
 نچو شد؛یم بمیهم نص هانیبودم و بهتر هانیدنبال بهتر شهیبشم. هم نقصیو ب یگروه عال نیهم یبرنامه ریو مد

 ذات من جا نداشت. یتو یدیناام وجهچیهو به کردمیم یروزبه دست آوردنشون تالش شبانه یبرا
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 کریپدر که از اسپ یتلفن خونه زنگ خورد. با صدا کردم،یم رو با لـ*ـذت نوش جان مکه داشتم صبحانه جورهمون
 زدم. رجهیتلفن ش یپخش شد، با شعف از جام برخاستم و رو

و  گمیم یکه دارم چ تمدونسیسرهم، شدم. رسماً نمکلمات پشت کردنفیتنفس شروع به رد یاو بدون ذره متصل
 بودم. میزندگ دیحال دلتنگم رو ابراز کنم. به شدت دلتنگ تنها ام خواستمیفقط م

واشنگتن.  ومدمیامروز م نیکه اگه دست خودم بود، هم تابتمیقدر ب! اونازیکه چقدر دلم برات تنگ شده عشق ن یوا -
 !میرفتیه منم کارام تموم شه و با هم مک یذاشتیم کاشی! ایرفتینم شمیاز پ یزودنیابه کاشیا

 .دادیگوش م هامهیدر سکوت به گال شهیهم مثل
 کرد: نیرو رنگ امیدن شیآسمون یصدا

 نه؟ اینمازم فقط بهم بگو حالت خوبه  -
 .سازمینمازم، از اون خدا م یعنی ازمی. نازمهینماز من ن گفتینمازم، م گفتیبهم م شهیهم

 رو ببلعه. یملکوت یاون صدا خواستیوجودم گوش شده بود و م یه، هم دمیکش یقیعم نفس
 د؟یخوب نباشم؟ شما خوب زنم،یبا شما حرف م یوقت شهیمگه م -

 .نمیبب تونستمیهم م یش رو از پشت گوشمهربون و مردونه لبخند
 ره؟یم شیکارا خوب پ زم؟ی. چه خبر عزمیعال ،یتو که خوب باش -

 رفتم و پشتش نشستم. آب پرتقالم رو برداشتم و گفتم: زیسمت مبه یبا گوش همراه
اونجا باشم،  دیبدم. امروزم از ساعت هشت با لیرو تحو شگاهینما دیو با شهیاز آثارم تموم م داریداره مهلت د گهید -

 .انیم دیبازد یبرا ینقاش یرشته یو اکثرا هم دانشجوها میدار یعموم دیبازد
 ش بلند شد و گفت:باوقار مردونه یخنده یصدا

 جرئت نداره که تابلوهات رو بخره؟ یهنوزم کس نم،یبگو بب -
 رنگم خوردم و با خنده گفتم:خوش یدنیاز نوش یاجرعه

 ست.جونم به تابلوهام بسته یدونینکن بابا. خودت که م تیاذ -
 .یگذریاز تابلوهات نم ،یهم پول نداشته باش الیر هیاگه  ی. حتشناسمتیبله، م -

 یگاهیجا نیچن تونستمینم وقتچیمرد نبود، من ه نیا غیدریب یهاتیشد. اگه حما لیتبد یقیبه لبخند عم مخنده
 .ارمیرو به دست ب

 گفتم: یلحن پر مهر با
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پول، عشق، عاطفه.  ،یگذاشت یچمن همه ینداشتم و شما برا یکمبود چیه وقتچیکه ه نجاستیمن ا یخوشبخت -
 ای. با دندهیبخت آفرخوش قدرنیکه منو ا کنمیهزار بار خدا رو شکر م یمادر، پدر، برادر. روز ،یبرام بود یچهمه

 .کنمیعوضت نم
حس رو نشون  نیا قشیشه، نفس عم ریبه قلبش سراز یادیز یلیکه حرفام باعث شده که آرامش خ دونستمیم
 .دادیم
کاراتو انجام  یتونیبغلم فشار بدم. منتظرتم بابا، اگه م یکه دختر کوچولومو تو سگهید یبه دو هفته دمیتمام ام -

 .کنمیبهم خبر بده، کارا رو درست م ،یپرواز داشت یبرا میو اگه مشکل ایبده و زودتر ب
مارکم  یو اتوزده یرسم یلباسا شهیدخترونه، به اتاق رفتم تا لباسام رو عوض کنم. مثل هم-زدن پدرحرف یاز کل بعد

 میزندگ یرو با خودم تکرار کردم که ذکر دائم ییهاشدم و حرف رهیقبل از رفتن به خودم خ نهیآ یو تو دمیرو پوش
 شده بود.

 .رنتیبگ یباش تا جد یجد
 .دوشنتیگاو م یبه جا یکه باش نرم
 رو کنار بذار. یرو کنار گذاشتن، توام زبون اهل تیوقته که رسم آدم یلیاطرافت خ یآدما

 نداره. داریخر تینباش که خود واقع خودت
 رو بشناسن. تیخود واقع نذار
 رو. بودنمیبودن رو، رحبودن رو، زنخوب یارزش باال دوننینم قدر

 !خوننیم فهیکه تو رو ضع ییجا یچه برسه تو گهید کوبوننی. مردها رو هم میمرد باش دیبا
 بگو و برو. اهللبسم
 نداره. یدکاربر ایدن نیا یها، توخداست و انسان یبرا میرح

 .میالرحالرحمناهللبسم
*** 

رفتم و  شگاهیسمت نمابه راستهیببره.  نگیرو به پارک نیرو به نگهبان دادم تا ماش چییشدم و سو ادهیپ نیماش از
 یازشون گذشتم. به اتاق توجهیخودم حس کردم و ب یو مشتاق رو رو رهیخ یهانگاه شهیداخل شدم، مثل هم یوقت

 زدم. رونیلباسام رو مرتب کردم و ب نهیآ یتو وگذاشتم  زیم یرو رو فمیه من بود رفتم. ککه فقط متعلق ب
بعد، رها،  قهیکار کردم. حدود ده دق میبودن، با گوش دیکه مشغول بازد ییو بدون توجه به آدما ستادمیا زیم کنار
 صدام کرد. ارم،یدست

 خانم مشکات؟ -
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 بلند کردم و نگاهش کردم. سرمو
 کرد و گفت: یبود اشاره ا ستادهیکه کنارش ا یمرد به
 د،یبه فروش ندار یلیتابلوها رو بخرن. منم هر چقدر بهشون عرض کردم که شما تما نیتمام ا خوانیم شونیا -

 امر باهاتون صحبت کنن. نیو در خصوص ا ننی. اصرار داشتن که شما رو ببومدنیکوتاه ن
 فرو کردم. حوصله نداشتم که با احمقا سروکله بزنم. یگوش یبه مرد، دوباره سرم رو تو توجهیب
 فقط گفتم: ،یالعاده سردلحن فوق با
 .ستنین یفروش -

 ش به گوشم خورد.گرفته و دورگه یقدم جلو اومد و صدا هی مرد
 .خوامیتابلوها رو م نیا یمن همه یول -

من رو  یتابلوها یکه همه یکرد جایطا! بچشمام رو زد. چه غل ره،یت یاجفت چشم قهوه هیرو بلند کردم و  سرم
 .یخوایم

 گفتم: یازدهخیتو هم کردم و با لحن  شتریرو ب اخمام
 .کنمیرو دو بار تکرار نم یهر حرف -

اومده. نشون  نجایبه ا کردنتیاذ یمرد برا نیا دادیلبش اومد که نشون م یرو یشخندیحرف رو زدم، ن نیا یوقت
صورتم  یشد و رو کینزد گهیقدم د هی. ارهیبه دست ب دیبا خوادیرو م یولداراست که هرچکه از اون بچه پ دادیم

 .رمیدر مقابلش گارد بگ شتریب هش باعث شد ک. لحن آمرانهدمیخودم رو عقب کش عیخم شد، سر
غ رو . فقط مبلیکن یتا آخر عمرت بدون دردسر زندگ یکه بتون یجور دم،یبشه، من بهت م شوننهیهر چقدر هز -

 بگو!
 کردمیتالشم رو م یهمه یگر گرفته بودم؛ ول تیبه جونم انداخت. از شدت عصبان یبزرگ شیحرفش آت نیکه با ا آخ

 داد؟یاجازه رو به خودش م نیا یبه چه حق کرد؟یصحبت م یجورنیمشکات ا ازیبا ن یکه جلوش وا ندم. به چه جرئت
طرف مقابل  دیکه با یابود، خنده ریکه پر از تحق یاباز شد. خنده یهکوتا یبرعکس درون پر از خشمم، لبم به خنده

که دم  یخونسرد نگهبان رو صدا زدم. دو نگهبان یمحکم ول ییبا صدا ح،یبه اون مردک وق توجهی. بکردیرو نابود م
رو از  شدهیر پوشوشلواکت یسرتاپا ریدفعه با تحق نیاز جاشون بلند شدن و سمتون اومدن، ا عیدر نشسته بودن، سر
 گفتم: شخندینظر گذروندم و با ن

 .خرمیرو م تیکل زندگ چ،یکه فقط اراده کنم. خودت که ه هیکاف -
ها که مهم نبود. بالفاصله بعد از اتمام حرفم، رو به نگهبان وجهچیهبه د،یکشیچشماش زبانه م یکه تو یشیآت برام

 آروم گفتم:سرد و  کردن،یبودن و نگاهمون م ستادهیمات ا
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 .رونیب نشیبنداز -
 .ستمیم بابلندش باعث شد سر جا یسمت اتاقم برم که صداکردم و خواستم به پشت

 تو! ،ی. هرمی. باشه، خودم مدیبهم دست نزن -
دلم آب  یکه قند تو شدیمنظره باعث م نیا دنیکبود شده بود، د تیسمتش برگشتم. از شدت عصبانآرامش به با

 یگالر یبه خودم رو تو یحرمتیب تونستمینم یاز حد تند بود؛ ول شیالعملم بل داشتم که عکسبشه. به شدت قبو
رو نداشت  هیاول یخونسرد گهیتکون داد. صداش د وجلوم گرفت  دیتهد یش رو به نشونه. انگشت اشارهرمیخودم بپذ

 .دیلرزیو به شدت م
 .یزودمشکات، به ازین یدیپس م ویرمتحیب نی. تاوان اکنمیکارت رو هرگز فراموش نم نیا -
برو بابا تکون دادم و به  یهوا به معن یدستم رو تو زدم،یداشتم چرخ م کهیشد و درحال ترقیلبم عم یرو شخندین

 بشه. جادیا میخونسرد یتو یهم باعث نشد که تزلزل نیناظر یزدهاتاق رفتم. نگاه بهت
غرورش  کهنیشد. هم لیتبد یبیلرزونش به آرامش عج یصدا دنیرمز و شننگاه ق دنیبا د میآور درونخشم عذاب اون
 هیبکنه و حرفاش فقط  تونهینم یغلط چیکه ه دونستمیهم م نیبود. ا یشد برام کاف ریملت خورد و خاکش یجلو
 .هیتوخال دیتهد
ش و بود که چهره نیاول فکرم رو به خودش مشغول کرد، ا قهیاون هم فقط در چند دق خردههیکه  یزیچ تنها

حدس  نیهم یکردم که بشناسمش، نتونستم، برا یهر چقدر سع یآشنا بود؛ ول یش برام کمگرفته یخصوص صدابه
 زدم که ممکنه واقعاً نشناسمش.

به  مرهینگاه خ نهیآ یجور که از توبلند شد. همون لمیموبا یتر کردم. صداو رژ لبم رو پررنگ ستادمیا نهیآ یروروبه
 بود، جواب دادم. رنگمینسبتاً پهن و زرشک یلبا
 بگو. -

اوقات خوب بود،  یقرارداده بود و به نظر من گاه ریرو تحت تأث مشدهیزیربرنامه یخودش، زندگ ینوبههم به صنم
 .یکن یزندگ برنامهیخوب بود که ب

 .دیچیپ یگوش یو شنگولش تو یپرانرژ شهیهم یصدا
 میامروز بر یاهیسر اصل مطلب، پا رمیم راستهی نمیهم ی. برایسالم کن یستیبلد نو  یکه شعور ندار دونمیم -

 شمال؟
و  ختیریرو به هم م مشدهیکشخط یکل زندگ شهیوروجک هم نیجور که گفتم، اباال رفت. همون یکم ابروهام

 .دادیالشعاع قرار متحت
 راستم انداختم. یپا یچپم رو رو ینشستم و پا یصندل یرو
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 ؟یشمال و با ک یکجا قاًیدق -
 مکث، در جوابم گفت: یاو بدون ذره تندتند

 البته مجردا. ما،یالیفام ی. همهاریماز یالیرامسر، و -
 مهربون و باوقار من. یول یمیچندان صمبرادر بزرگ صنم بود و دوست نه اریماز
 ام؟یچرا من ب د،یریم دیدار یلیشما فام -

 گفت: یتند باًیو با لحن تقر دیکش یون پوفچ شد؛یم یداشت حرص کمکم
دادن  شنهادیو خودشونم پ شناسنی. درضمن همه تو رو میترکی. تو از خواهر به من نزدازیوپرت نگو نلطفاً چرت -

 .یایکه همراهمون ب
د و غ ازین دنیصنم چشم د یالیاز فام کدومچیکه ه دونستمیمهمون لبام شد. م یبلند یحرفش خنده دنیشن با

 بداخالق رو نداشتن.
 :دمیپرس یزیلحن تمسخرآم با
 ام؟یکه منم ب شنهاددادنیکه اونا پ یمطمئن -
 .پرسمیسؤال رو م نیکه چرا ا دونستیم

 کرد و گفت: یبلند یهم خنده اون
 از،ین گهید ایاصرار کردن. ب یلیاونا خ دن،یجون م دنتید گهید بارهی یندارن؛ اما پسرا برا دنتویدخترا که چشم د -

 م تنها نذار.افتاده لیاز دماغ ف یهامنو با دخترخاله
بود؟  یچ شیکه علت واقع دونمیو نم کردمیدخترا رو هم دفع م کردم،یهمون اندازه که پسرا رو جذب م به

 م؟یشگیهم یهایشق بازکله ایبودنم؟ بودنم؟ سردمزاجرک م؟یخودپسند
 شگاهینما یانیپا یسفر برم. درضمن روزها نیکه به ا خواستیدلم نم نیهم یو برا صنم جور نبودم یهالیبا فام ادیز

 گفتم: ن،یهم یبهتر بود. برا کردم،یم یدگیبود و اگه خودم به امور رس
 که چقدر... یانیخودت در جر خته،یسرم ر یکار رو ی. کلامینه صنم، نم -

 هم رفت. یبلندش اخمام تو یسوت بکشه و از شدت صدابلندش باعث شد که گوشم  غیم تموم بشه. ججمله نذاشت
نه، خواستم  ای یاییکه م دمیازت پرس یدی. بدبخت اگه دارمتیزور مبه ،یایب دیبا ؟یایمگه دست خودته که نم -

دم  اریمن و ماز ممیونازدهیآماده باش. ساعت  م،یکنیکه نظر خودتم مهمه. قبل از ناهار حرکت م یاحساس کن
 .میخونت
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جوابش رو بدم که دوباره  ی. اومدم با آرامش و منطقدهینشون م یالعمل تندکه عکس دونستمیم گه،یبود د نمص
 یم گرفته بود. عجب بساطبدم. خنده صیرو هم از پشت تلفن تشخ شزشدهیر یچشما تونستمیصداش بلند شد. م

 داشتم! دهیورپر نیبا ا
 میاومد ی. وقتکنمیلهت م زنمیتو سفرم، م یو گند بزن یس بذارکال یبه جون خودت، اگه بخوا ازیبه خدا ن -

 ؟یاک ن،یماش یتو یبپر اقیاشت تیبا نها دیدنبالت، با
داشت. از  انیدختر جر نیا یتو یکردم و سرم رو تکون دادم. زندگ یکوتاه یرو قطع کرد. خنده یبالفاصله گوش و

 بود. میون. ساعت نهکردمیم سفرم رو آماده لیوسا رفتمیم دیجام بلند شدم، با
و  ستمین یکارها رو هماهنگ کردم و بهش گفتم که چند روز یاز اتاق خارج شدم و با رها همه یجد یاچهره با

. به ادیبرم شگاهینما یاداره یمنظمه و شک نداشتم که از عهده یلیکه خ دونستمیباشه. م یچحواسش به همه
 شگاهینما طیمح یبگن که باعث اغتشاش تو وخبر بدن  سیشد، به پل یدک خبرنگهبانا هم گفتم اگه از اون مر

 شده.
*** 
 گفتم: شدم،یم نیداشتم سوار ماش کهیدرحال

 .یو منظم قیدق شهیبرعکس خواهرت هم ار،یماز ادیازت خوشم م -
جواب  اریبذاره ماز کهنیسمتم برگشت . بدون ابه ترکوند،یجور که داشت آدامس مرو بستم و نشستم. صنم همون در

 گفت: عیرو بده، سر
 بشم. میتاکه آن دمیمنم قول م ،یو سالم کن یادب داشته باش زادیآدم یکه مثل بچه یگرفت ادیتو  یوقت -
 یاغرهچشم ضه،یعر نبودنیخال یممکنه. برا ریصنم، غ بودنمیتاکردن من و آنکه سالم میدونستیقطعاً هر دو م و

 نثارش کردم.
 حرکت کرد و در همون حال، گفت: اریزما
جان؟ اوضاع بر وفق مراده؟  ازین یکنه. خوب یدرمون باهات احوالپرس آدم جوابتو بده و درست ذارهیصنم که نم نیا -

 کالً. ییدایپکم
حن لبام نقش بست. با ل یرو یرنگجا به چشماش نگاه کردم و لبخند کم . منم از همونکردینگاهم م نهیآ یتو از

 گفتم: یمیمال
 کنسرت. میبا صنم رفته بود شبید نیشدم؟ هم دایپکجا کم -
 ریگیپ ادیبود که ز ییاز اون دسته آدما اری. مازارمیخودم ب یبه رو خواستمینم یول ه؛یکه منظورش چ دونستمیم

 !ییدایپکه چقدر کم کردیدائماً گله م دت،یدیم یوقت یول شد؛یاحوالت نم
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 جوابم گفت: در
 شه؟یدلمون برات تنگ م یگیهم به ما بزن. نم یسر هی معرفتیبه صنم ندارم. ب یکار -
خلق خدا  نیباشم و ا میمال خواستمیم ینشه. خدا شاهده که من ه لیتبد شخندیکردم که لبخندم به ن یسع یلیخ

 .رفتیرژه مروان من  یرو یکم شیژگیو نیا یبود؛ ول یواقعاً پسر خوب اری. مازذاشتنیبودن که نم
 .یدیپرسیو احوالم رو م یزدیزنگ م هی ،یاگه دلتنگ بود -
 .ادیخوشت ن دیگفتم شا -

 !ومدیبدم م هینگاهش کردم. آخ که چقدر از توج چپچپ
رک  اد،یخوشم ن یکه اگه از کس یدونیبگو. خودت م گهید زیچ هی ،یاخان. اگه دنبال بهونه اریاز اون حرفا بود ماز -

 .گمیبهش م
 لباش جا خوش کرد. ونیم یامردونه لبخند

 .ادتمیبه  شهیاما باور کن که هم معرفتم؛یکه منم ب کنمیدارم. اقرار م ییبله با اخالق خاصت آشنا -
تعارف  یبدم؛ چون دوست نداشتم الک لشینداشتم که تحو ینگم؛ چون حرف یزیدادم که سکوت کنم و چ حیترج

 کنم و دروغ بگم.
 سمتم برگشت.موهاش گذاشت و دوباره به یرو رو شیآفتاب نکیموقع ساکت بود، ع که تا اون صنم

 خانوم غد. ازین یگردوخاک به پا کرد شگاهینما یکه تو دمیشن -
 از کجا مطلع بود؟ گهید نیکردم و با دقت نگاهش کردم. ا زیرو ر چشمام

 :دمیتعجب پرس با
 ؟یدونیتو داستان امروز رو از کجا م-

 م از تعجب گرد و قلنبه شد.اون یچشما
 گفت: یادیز یلیخ رتیح با
 ؟یشناسیرو نم حیواقعاً مس از؟ین -

 .دیبه ذهنم نرس یزیهر چقدر فکر کردم، چ ح؟یمس
 گه؟ید هیک حینه، مس -

 .دیخندیم زیزرینگاه کرد که داشت ر اریو به ماز دیکش یپوف
 !اریدختر مزخرفه ماز نیا یچقدر حافظه -

 نگفت. یزیباال انداخت و چ یاون خنده در جوابش شونهبا هم اریماز
 گفتم: یشده بودم، دوباره به صنم نگاه کردم و با لحن تند جیگ یکه کم من
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 ه؟یکدوم خر حیو مس یدونیامروز رو از کجا م انیتو جر ؟یدیچرا جواب منو نم -
سؤاالم رو  یکس ومدیخنده زد. بدم م ریزدفعه بلند  نیا اریچپ نگاهم کرد، مازو چپ دیتأسف کش یبه نشونه یآه

 شدم. رهیخ ابونیبه خ ظیو با غ دمیهم کش یبهم بخنده. اخمام رو تو ینجوریا یکس ومدیجواب نده. بدم م
 بلند شد. اریماز یکه صدا دینکش یطول

باهاش  شیسه هفته پ-منو صنم. همون که دو ییپسردا حه،یمس ش،یانداخت رونیب شگاهیکه امروز از نما یاون -
 ش؟ی. واقعاً نشناختیشهرباز میرفت
هر چقدر  یول دم؛یجا د هیرو  اروی نیا زدمیشده بودم، برام حل شد. حدس م رشیصبح درگ ییحرفش معما دنیشن با

*ـزش باهاش ـیآمنیخاطر رفتار توهبه دیبود، با شونییچون پسردا ؟یچ یعنیخب  یول ه؛یزور زدم، نتونستم بفهمم ک
 کردم؟یخوب رفتار م

 جلو بهش دوختم و فقط گفتم: نهیآ یرو از تو مزدهخی نگاه
 آهان. -
سکوت کرد و  اریعادت داشت. ماز میتهاجم یرفتارها نیپسر به ا نیصنم باز شد. خواهر ا شیبسته و ن اریماز شین
 باز گفت: شیو ن طنتینگفت؛ اما صنم با ش یچیه گهید
 .دی. باشد که رستگار شوکننیم یخان هم ما رو همراه حیمس ،یحیو تفر بایز اریسفر بس نیخانوم، در ا ازین نکهیو ا -

 رو نشناسم. طونیش یدختربچه نینبودم اگه ا ازی. نارهیحرص منو درب خواستیم مثالً
 یرو خراب کنن، برا حاتمیتفر تونستنیبودن، نمکه برام مهم ییخودم و کسا رازیغبه گهید کسچینه ه حیمس نه

 در جوابش گفتم: یبا لبخند آروم نیهم
 .کنهیمجلس رو منور م -
 باد ریگلوله، در جاده تنها نف ریدر دشت تنها سف ک،یتار یشب»
 دیگرایم یها، به خاموشدور دست نور ستاره در
 تیو در بستر جوان یداریب دانمیم ک،یتار یشب

 یکنیرا پاک م تیهااشک یپنهان
 ت دارم!را دوس نتیریعمق چشمان ش چقدر
 چشمانت را! خواهمیدوست دارم و م چقدر
 کندیما را از هم جدا م رهیت شب

 و هولناک دامن گسترده کیتار یما دشت انیم و
 باور نیو هم کنمیرا باور م تو
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 دهیها جانم را نجات بخشاز گلوله یباران بر
 دانمیون محال و آرامم؛ چبار خوشنبرد مرگ نیا در
 کرد یتو با عشق استقبالم خواه دیآ شیچه بر من پ هر
 رو شدمروبه اریبارها با او بس هراسم،یمرگ نم از
 رقصدیو م رقصدیبرابرم م یگور زیاکنون ن و
 داریب ت،یهمسرم و در بستر جوان یبه انتظارم هست تو
 نخواهد افتاد میبرا یاتفاق چیه ،یاتفاق چیکه ه دانمیم نیهم یبرا و

 «نخواهد افتاد میبرا یاتفاق چیه که دانمیم نیهم یبرا
سرتاپام رو فرا گرفته  یبی. آرامش عجکردمیگوش م شد،یپخش م نیکه از ضبط ماش یبسته به آهنگ یچشما با

 قدر خاص بود!خواننده چه نیو آخ که ا بردیها مفرهاد من رو به اوج آسمون یملکوت یصدا شهیبود. هم
و عشقشون  ی. از زن و زندگکردنیو از خاک وطنشون دفاع م رفتنیکه م انداختیم ییکسا ادیآهنگ من رو  نیا
 نینبود. اگر ا ینبود، کار هر آدم یگذشتن،کار هرکس نی. ادادنیدفاع از کشورشون جونشون رو م یو برا گذشتنیم

که تا  ییجانبازا ریاس اشونمیلیجانباز و خ اشونیلیو خ شدن دیشه اشونیلینه. خ ای میما هم بود دونمیآدما نبودن، نم
 .یلیخ خواد،یشهامت م یلی. خکننیوپنجه نرم مها هنوز دستاالن هم با آثار اون جنگ نیهم
که در سمت من رو باز کرده بود و داشت صدام  دمیچشمام رو باز کردم و صنم رو د داد،یم رو تکون مشونه یدست

 .زدیم
 .میدیپاشو. رس ازین -

تر بتونم راحت نکهیا ی. براکردیم تمیآفتاب اذ میا دست چشمام رو ماساژ دادم. نور مستقسر جام نشستم و ب صاف
 چشمام رو تنگ کردم. نمش،یبب
 ال؟یو میدیرس -
 فاصله گرفت و گفت: نیدر ماش از
 .نییرستوران. وقت ناهاره. بپر پا میدیخانوم، رس جینه گ -

 ها شلوغ بود.آخر هفته شه،یلوس مثل همشدم. چا ادهیپ نیبه بدنم دادم و از ماش یوقوسکش
به  یزیخاطر سوز هوا، لرز رچالوس رو به درونم فرستادم. به رینظیب عتیطب زیانگدل یو بو دمیکش یقیعم نفس

 .چمیتر دورم بپبدنم افتاد که باعث شد پالتوم رو محکم
 شد و لبخند زد. رهیم خکردهپف یچشما سمتش برگشتم. بهاومدم و به رونیوهوام باز حال اریماز یصدا دنیشن با
 ؟یدیخوب خواب -



 

 

24 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حدیث عیدانی

 

 جواب دادم. یدارخش یو با صدا دمیرو به صورتم کش دستام
 خوابم برد. یکه ک دمیاصالً نفهم -

 یخوب تیمیو صم زدیکردن به مخاطبش لبخند مموقع صحبت شهیبود و لبخنداش. هم اریشد، ماز ترقیعم لبخندش
 .کردیرو منتقل م

 شلوار اسپرتش کرد و گفت: بیاز دستاش رو وارد ج یکی
 .یبود تیگالر یکارا ری. از صبح درگیخسته بود یلیحتماً خ -

به اطرافم  یکم بود. نگاه شهیو ساعت خوابم هم وردمیبه خودم فشار م یلیدر رابـ ـطه با کار خ گفت،یم راست
 .ستیاز صنم ن یکه خبر شهیم یاقهید دقکه چن دمیحال خودم بودم که اصالً نفهم یقدر توکردم، اون

 :دمیربط با موضوع، پرس یب
 خواهرت کجا رفت؟ -
 .ششونیپ میبر ای. بشهیداره تلف م یها رفت داخل، از گشنگبا بچه -

 ینشه، رو بهشون سالم یتلق یادبیب نکهیا یبرا م،یرفت زیتکون دادم و دنبالش به رستوران رفتم. با هم سر م یسر
 کردنشونیزدن و شوخجوابم رو دادن و مشغول حرف دینشستم. اونا هم مختصر و مف یصندل یرو اریار مازکردم و کن

 شدن.
که بلند شده بود تا بره سفارش غذا رو  اریلحظه ماز هیبه اطراف نداشتم و فقط در  یبود و توجه میگوش یتو سرم

 بده، خم شد و در گوشم گفت:
 ؟یدوست دار ی. تو چخورنیجه مپاتوقمونه و همه اکبرجو نجایا -

 ی. قسمتشدیصورتم پخش م یاز هم کم بود و نفسش رو یلیمون ختر بردم و نگاهش کردم. فاصلهعقب یکم سرمو
 .خوردیتکون م اریشده بود، با نفس ماز ختهیصورتم ر ینرم و سبکم که رو یاز موها

 در جوابش گفتم: تیفکر کردم رو درنها یکم
 .کنمیجمع عمل ممنم مطابق با  -

حرفم  دنینگاهش به اونا بود. با شن یرنگخاص و لبخند کم یتوجهش به موهام جلب شده بود؛ چون با حالت اونم
 نگاهم کرد.

 مطمئن؟ -
 برگشت و رفت که سفارش بده. هیکه گرفت، به حالت اول دموییباز و بسته کردم. تأ بارکی دییتأ یرو برا چشمام
جمع، باعث شد که نگاهش کنم. بدون  یاز دخترا یکینازک و لونـ*ـد  یکار کنم که صدا میاومدم با گوش دوباره

 :دیهمه پرس یچشمام زل زد و جلو یتو پروایخجالت و کامالً ب
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 ؟یرابـ ـطه دار اریجان شما با ماز ازین -
خونسرد  شهیردم مثل همک یکشور سر برسه؟ سع نیا یتو یباززنکخاله یدوره خوادیم یکه ک دونستمینم واقعاً

سؤال سکوت کرده بودن و منتظر جوابم بودن. نگاهم به صنم خورد  نیرو کنترل کنم. همه با ا میباشم و خشم درون
. قطعاً هیجواب من چ نهیتا بب کردیرو کنترل م شداشت خود یسختبه یکه از شدت خنده صورتش سرخ شده بود؛ ول

فضول رو محکم به طاق بکوبونم و فقط دارم حفظ  یدختره نیا یه کلهک خوادیکه چقدر دلم م دونستیاون م
 وا ندم. شیفضول نیخاطر اکه به کنمیظاهر م

اقتدارم  یکردم همه یبدم، فقط نگاهش کردم و سع یجواب نکهیو خشکم رو به اون دختر دوختم. بدون ا رهیخ نگاه
حق نداره از من  گهیو بفهمه که د نهیکنه. تا بب یره که فضولحق ندا گهیو بفهمه که د نهیتا بب زمیچشمام بر یرو تو
سکوت و نگاهم رو متوجه شد،  یچون بالفاصله که معن نبود؛ یکه دختر احمق کنمیبپرسه. فکر م ییهاسؤال نیهمچ

حال بودم که تونست نگاهم هم نکرد و من براش خوش گهید یبهم نگفت. حت یچیه گهیخودش رو جمع کرد و د
 یکه عصب یاز اون زمان ی... واشدمیم یعصب یوقت یدعوا نبودم؛ ول ایکل ودش رو جمع کنه. اصوالً اهل کلزود خ

 !شدمیم
*** 

. کردیرو به آدم منتقل م یدوبلکس طرح چوب که حس و حال خوب یالیو هیبودم،  دهیرو ند اریماز یالیحاال و تا
ها رو من از اتاق یکیدوم هم دوخوابه بود و  یداشت. طبقه یاهو آشپزخونه بود که دکور ساد ییرایاول، پذ یطبقه

 .دیرس موندهیتا دختر باقاتاق هم به سه یکیو اون  خوابنب ییرایپذ یتو گرفتنمی. پسرا هم تصممیو صنم برداشت
که  کردمیدوش مختصر داشتم، حس م هیبه  ازیسمت حموم رفتم. به شدت نرو کنار تخت گذاشتم و به چمدونم

 .شدیگرفتم و از خودم چندشم م نیماش یبو
 .دیتخت و نال یغش رو یاز شدت خستگ صنم

 پرس شده. ی. آخ آخ آخ باسـن بدبختم حسابشکنهی. کمرم داره مرمیمیخدا دارم م یوا -
 بود. زیو تم کیبهش انداختم، کوچ یحموم رو باز کردم و نگاه در

 :دمیصنم رو قطع کردم و پرس حرف
 نداره از حمومتون استفاده کنم؟ یاشکال -

 چپ نگاهم کرد.تخت ولو شده بود، گردنش رو کج کرد و چپ یکه رو جورهمون
 یلـ*ـذت ببره. کاربرد عمل دنشیفقط از د اد،یم یکه هر ک یدکور میاشکال داره. آخه ما اون حموم رو گذاشت -

 نداره.
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 یچمدون برم که در اتاق زده شد و متعاقب اون صدا سمتزدم و خواستم به شمزهیب یبه حرفا یلبخند مچهین
 اومد. اریماز
 لب آب؟ میبر گهیساعت د هی نیها حالشو داربچه -

 بهم انداخت، منم شونه هام رو بال انداختم. اون هم از جانب هر دومون جواب داد. ینگاه صنم
 .ستین یمشکل ،یاک -
 تو؟ امیب تونمیم -

 د و در همون حال هم گفت:بالشت فرو کر یسرش رو تو صنم
 بابا. ایب -
 داخل اومد. اریباز شد و ماز در
 سر داد و گفت: یبلند یصنم، خنده شنیپوز دنید با
 خونه.غسال متیکه ببر یاکامالً آماده ؟یشد نیچرا تو همچ -
 لبخند اکتفا کردم. هیبه زدن  یم گرفت؛ ولحرفش خنده از

 نازک کرد و گفت: یپشت چشم صنم
 مویسرم خستگ ریدارم خ کنن؟یورزش م رنیم شن،یخسته م یکنم؟ تو دهات شما وقت کاری. چگهیم د! خستهوا -

 .گهید کنمیدرم
 .دییفرمایاوه! بله بله بانو. درست م -
 :دیرو کردم و پرس کردم،یصنم نگاه م یمن که داشتم با همون لبخند به حالت بامزه به و
 م؟یب برلب آ از؟ین یستیتو خسته ن -
العاده فوق شیژگیو نیکنه و ا تیرو رعا اطیجوانب احت یکه همه کردیم یسع شهیجنتلمن بود. هم یادیپسر ز نیا

 بود.
 تابع جمعم. کنه؛ینم یمن فرق یبرا -
 .گهیچهار ساعت د-سه یبرا میذاریم ،یحالشو ندار ای یا. اگه خستهیتعارف کن خوامینم -

 یپرت کرد. با صدا اریسمت مازکرد و بالشتش رو محکم به یدستشیبل از من، صنم پجوابش رو بدم که ق اومدم
 گفت: غوشیجغیج
 ادیم اد،یم گهیم ی. وقتشیشناسیکه انگار نم یزنیحرف م یجورهی شه؟یم شیتعارف حال ازیدِ آخه ابله، مگه ن -
 ؟یدیرو کش م هیقض قدرنی. چرا اگهید
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 نکهیتکون داد و بعد از ا یرکت صنم رو نداشت، بنده خدا چشماش از تعجب گرد شد. سرح نیکه اصالً انتظار ا اریماز
 نثار خواهرش کرد، رفت. یاوونهید

لحظه حس کردم  هیبود که  دهیو قشنگ خواب قیعم قدرنی. ادمیاومدم، صنم رو غرق خواب د رونیاز حموم ب یوقت
 یفیخف یآه و ناله یتخت چمباتمه زده بود. صدا یبود و رو ازبمهیکه بخوابم. دهنش ن خوادیدلم م یلیکه من هم خ

رو به  یبالش تضاد قشنگ یدیسف یرو شیپرکالغ کوتاه یلبم آورد. موها یخنده رو رو ومد،یم رونیکه از دهنش ب
 وجود آورده بود.

 صورتش خم شدم و آروم صداش کردم. سمت
 .مایبر میاخویم گهید ساعتمین ؟یش داریب یخوایصنم؟ صنم نم -
 تکون دادم. یآرومش رو بههم تکون نخورد، شونه متریلیم هی
 شو. داریخانوم؟ صنم؟ ب -

 تکون دادم. یشتریش رو با شدت بدفعه شونه نیانگار. ابروهام رو باال انداختم و مستأصل نگاهش کردم. اانگارنه بازم
 .گهیشو د داریصنم! ب یه -

 دیو با اخم نگاهش کردم، نکنه با ستادمی. صاف اشدیدادن و صدازدن نمتکون همهنیامرده بود. اصالً متوجه  انگار
 کردم؟یاز روش مخصوص به خودم استفاده م

 دهیخواب یحرکتم، مدل خوب یاجرا یلبم نقش بست. برا یرو یطانیلبخند ش هیو به باسنش نگاه کردم،  دمیکش یپوف
 سنش ضربه زدم.بود. سمت باسنش رفتم و با پام محکم به با

که ناخواسته از شدت  دیباال پر نیکه پام به باسنش خورد، همچ یشد. وقت یهام قاتبود که با خنده غشیج یصدا
و فقط با خنده  گفتمیهاش نمدر جواب فحش یچیه داد،ینشستم. فحش بود که داشت به من م نیزم یخنده رو

 .شدیلند مکنه. از سرش دود ب یتا خودش رو خال کردمینگاهش م
 و داد گفت: غیهمون ج با
 تو؟ یکنیم دارمیکه مثل گراز ب کنمیسکته م یگینفهم نم شعوریب یهرهرهر. دختره -

رفتم، در  نهییسمت آاومده بود با انگشتم گرفتم. با لبخند از جام بلند شدم و به نییچشمم پا یرو که از گوشه یاشک
 همون حالم جواب دادم:

 غرزدن پاشو آماده شو. یجابه چهاره، به قهیدق ستی. بینشد داریکردم ب ی، هرکارخودته ریتقص -
 رفت. ییسمت دستشوبه بدنش داد و به یوقوسکش داد،یبهم فحش م یرلبیداشت ز کهیدرحال
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تا  زدمیبودن بهشون سرم م سیکه خ یقبل از شونه وقت شهیو بلندم ماسک و سرم زدم. هم سیخ یبه موها فقط
داشته باشم.  یدرخشان و سالم یهم باعث شده بود که موها نیمؤثر بود و هم یلیکردن نشکنن. خشونه نیدر ح

 مثل قتل نفس بود. لیوسا جورنیچون استفاده از ا کردم؛یهم از سشوار و اتو استفاده نم وقتچیه
رو  میا نخورم. کاله بافت مشکوقت سرم هیتا  پوشوندمیموهام رو م یحساب دیسرد بود و با رونیب یهوا میبدبخت

 ییشوقرمزم رفتم که همون موقع صنم از دست یگردنش کل گردنمو استتار کردم. سراغ پالتوسرم کردم و با شال
 م گفت:چهره دنیاومد و با د رونیب

 رونیب یایم یکه وقت یکنیم کاریتو حموم تو چ دونمیرژ به اون لبات بزن. من نم هی. حداقل یشد تیم هیشب -
 .شهیم دهیرنگ پر قدرنیصورتت ا

 رو برداشتم و گفتم: پالتوم
 خوبه. یشکل نیحوصله ندارم. هم -

 سمت چمدونش رفت.و به دیکش یپوف
 .خواستمینم یچیاز خداوند منان ه گهینفس تو رو داشتم، دمن اگه اعتمادبه -

*** 
 شتریراه ب ی. تومیبر نیالزم نبود که با ماش گهیود و دب اریماز یپشت خونه قاًی. ساحل دقمیتا لب ساحل رفت زنانقدم

ش ناز و عشـ*ـوه یکم د،یرو ازم پرس جایرستوران اون سؤال ب یکه تو یها آشنا شدم. غزل، همون دختربا بچه
چهار -وسهستیحدوداً ب ار،یصنم و ماز یپسرخاله د،ینبود. وح یقدرا هم دختر بداون یول زد؛یچشم م یتو یادیز

 نیو مت تیکه به شدت با شخص یاسالهیمرد حدوداً س ار،ی. مهکردیم یمیرو صم پیجو اک اشیسالش بود و با شوخ
از  دشدرمور ایعلتش رو هم بدونم  خواستمیبود، نم ومدهین حیبودن. هنوز مس ینسبتاً خوب یهاهم بچه هیبود. بق

 بپرسم. یصنم سؤال
کردم. هوا به شدت سرد  ترکیدور شدم و خودم رو به آب نزد هیخرامان از بقمواج خورد، خرامان یایچشمم به در تا

 .کردیم خودیخزر قشنگ و پررمزوراز من رو از خود ب نیا شهیبدم. هم یتیک اهم خواستمینم یبود؛ ول
شده مسخ. دمیبلعیرو م تیرو، معصوم یرو، پاک یزندگ همهنیبود و من ا عتیطب یقیموس نیبهتر ایامواج در یصدا
 شیآسمون هفتم ببرتم. ببره پ یتا باال ایاز حد آب در شیب یسرما خواستمیبلندم رو از پام درآوردم، م یهابوت
از  شیب یسرما ریوقتا تحت تأث یکه گاه ییگرما کنم،یگرماش رو حس نم یآغوششم؛ ول یتو شهیکه هم ییخدا

 .رهیگیم قرار ماندازه
. چشمام رو با لـ*ـذت بستم و لبخند چهرم رو پر دمیرخشان از نور آفتاب دست کشنرم و د یهاشن یشدم و رو خم

 یهاییبایز داد،یرو نشون م ایدن نیا یهاییبایز شدن،یکه توسط دستم لمس م یو متوسط کیکوچ یهاکرد. صدف
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مملو بشم.  بودنچیس خوب هح نیو از ا رهیآب قرار بگ ریز ماً یپاهام مستق خواستمیرفتم، م ترکیرو. نزد رانیوطنم ا
 .یاسالههفت ی*ندینوش چیمـسـ*ـت بشم، بدون ه خواستمیم

ها نشستم، پاهام رو دراز شن یشلوارم رو باال زدم و رو یهابود. پاچه یساق نیخدا بهتر عتیاون لحظه، طب یتو
 گاههیستام رو پشتم گذاشتم و تکنداشت. د یتیاهم یول دم؛یبارونشون کنن. به خودم لرزکردم تا امواج بـ..وسـ..ـه

امواج،  ی. چشمام رو بستم. صدادنیدرخشیم ومدیرفت و میکه م یآب ریپاهام ز یزدهالک یبدنم کردم. ناخنا
 .وردیم ادمیمادرم رو به  یشبونه یهاییالال

 او نمرده است. نه،»
 ام هنوزاو نمرده است که من زنده نه،
 من الیزنده است در غم و شعر و خ او
 من هر چه هست از اوست یشاعرانه راثیم

 شود خموش یمهر و ماه مگر م کانون
 زاد اریآن شهر رد؟یبم رزنیش آن
 «آنکه دلش زنده شد به عشق ردینم هرگز»
 سرودیکه م یمحل یهابا ترانه او
 داشت ادیکه  بایکش و زدل یهاقصه با
 و بست دیعهد گاهواره که بندش کش از

 ز و نَوا کوک کرده بودمن بسا اعصاب
 وجانم به خنده کاشتشعر و نغمه در دل او

 خود آن کشته آب داد یهابه اشک وانگه
 و برق زد به من آن اهتزاز روح دیلرز
 ناز... یاهتزاز روح گرفتم هوا وز

 «اریشهر
م سرشده یدم. پاهاش رهیم نشست و من رو از حال نبودن جدا کرد. چشمام رو باز کردم و به صنم خشونه یرو یدست

 .دمیکش رونیرو از آب ب
 ؟یتو مشنگ؟ چرا تنها نشست ییکجا -

 بغلم جمع و دستام زو دورش قالب کردم. یرو تو پاهام
 بود، به دروغ گفتم: انتهایب ینگاهم به اون آب کهیدرحال
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 .نیبود ستادهی. شما همه انمیخسته بودم، اومدم بش -
 رو به کمرش زد و گفت: دستاش

 تنها بذارم؟ بیشهر غر نیا یتو قموی. مگه من مردم که رفمینیبش میومدیبا هم م ،یگفتیا چه حرفا! خب به من مو -
 زده بود. و نرمش لک دهیکش ینوازش دستا یبود که دلم برا یمادر ریو فکرم درگ ایبه در رهینگاهم خ هنوز

 ازت دور نشدم. شتریچند قدم ب گه؟ید یجا هیمگه رفتم  ؟یچه خبره که شلوغش کرد -
شادم کنه، زبونش رو تا ته از  خواستینگاهش کردم. مثالً م هیاندرسفم زد. عاقلنشست و محکم پس کله شمیپ

 درآورد. رونیحلقش ب
 .یش رو بچشدرم اثر کرده، مثل خودت ابراز محبت کردم. دلم خواست مزه نینشکمال هم -

 یزیهر چ دنیو با د رمیساده بگ ویچهمه تونستمیدختر م نینم مثل ام کاشیدوختم. ا اینگاهم رو به در دوباره
 !رفتمیفکر فرو نم یتو قدرنیا

 !کردیدرت اثر م شتریب نتینشهم یگهیکماالت د کاشیا یدست شما درد نکنه؛ ول -
 یهایزبای. به وحشومدیصدام درن یهم رفت؛ ول یاز بازوم گرفت که از شدت درد اخمام تو یمحکم شگونین
 عادت داشتم. شییهوی
! جمع کن بساطتو یهست فیو لط یکه چقدر احساسات کنهیندونه فکر م یکه هر ک یزل زد ایدر نیبه ا یجورهی -

 ؟یخودت گرفت یبرا هیچه ژست نی. ایخورد یشکست عشق کننیبابا. االن همه فکر م
 گفتیببره. به من م یپ میبه احواالت درون دوستم هم هنوز نتونسته بود نیتریمیکنج لبم نشست. صم یشخندین
 درونم پر بود از... کهیدرصورت ؛یو خشن حساسایب

رو بشناسه که  یازین خواستیبه درونم ببره؟ از کجا م یاز ظاهرم پ خواستیهم حق داشت. از کجا م دیشا البته
 نقش خودش رو بلد نبود؟ کردنیباز وقتچیه

 :دمیسپر یکردم و با خونسرد نگاهش
 ت تنبک بزنم؟کار کنم؟ بلند شم واسه یچ ه؟یمنظورت از ژست چ قاًیدق -
. منم داشتم نگاهش کردیدوتا چهارتا م-خودش دو شیکنه و داشت پ یکار هی خواستیمکث نگاهم کرد. انگار م با
 .دیاز جاش بلند شد و همراه با خودش دست من رو هم کش هویکه  کردمیم
 .یبازآب میبر ای. بیکن ییهنرنما که ستیالزم ن رینخ -
 م؟یکن یبازآب میبر خواستیهوا م نیا ینداشتم. تو یسنگ برداشته بود، شککالً مخش پاره نکهیا در
 گشادشده از تعجب، گفتم: یچشما با
 داخل آب؟ میسرما بر نیا یکلته؟ تو یآخه تو عقل تو -
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 سمت آب رفت.عقب بهو عقب دیخند ثانهیخب
 م،یریمیو م میکنیم پهلوـنهیآخرش س تاً ینها از،ین گهید ایبزنه. ب یسوسول یحرفا نیاز ا دهیمشکات بع ازیاز ن -

 .ایپس لذتو به خودت حروم نکن. زودباش ب م؛یریبم دیباالخره هم که با
نرمک نرم هاش رو دوست داشتم. دنبالش روانه شدم ولبام اومد. کودکانه یش لبخند روحرف و حالت بامزه دنیشن با
 داخل آب رفتم. به

 دهیصنم ورپر نیبلند شد و دنبال ا غمیبست. ناخواسته ج خی شتریشد. کل وجودم ب دهیآب به سروصورتم پاش یمشت
 .مردمیخاطر سرما مم گرفته بود و هم داشتم به. من هم خندهدیزد و خند غیافتادم. اونم بلندتر ج

 یکرد و با کله تو ریکه پاش گ دیدوی. صنم داشت ممیکردیم سیو خر گهیو همد میدیدویآب دنبال هم م یتو
زور از جاش بلند ها نشستم. بهشن یخورد که من دلم رو گرفتم و از شدت خنده رو زیبامزه ل قدرنیآب فرو رفت. ا

 .زدیمحرف  دهیبردهیسمتم برگشت. از شدت خنده و سرما برشد و به
 کمکم کن. ایب یبخند نکهیا یگوساله به جا -

صنم روون شده  ینیبشده بود. آب سی. سرتاپامون خمیدیلرزیو به شدت م میزدینفس م. نفسمیساحل نشست لب
 .دیکشیدماغش رو باال م یبود و ه

 ها.خانم دیخسته نباش -
رم رو صنم باز شد. س شیهم رفت و ن یمن تو یصداش، اخما دنیاز حد برام آشنا بود. با شن شیمرد ب نیا یصدا

 لبم شکل گرفت. یرو یمحو شخندیکرد. ناخواسته ن یتالق شرهیباال آوردم و نگاهم با نگاه خ
 جوابش رو داد. ی. من جوابش رو ندادم؛ اما صنم با لحن شنگولدهاشیبود، درست مثل تهد یهم توخال بودنشمؤدب

 ؟یاومد یدرد گرفتم. تو کدل دمیحال داد. از بس خند یلیخ ح،یبود مس یجات خال -
 .خوردیبه گوشم م هشیکر یفقط صدا کردم،ینم نگاهش

 ی. آخه کدوم آدم عاقلهیسرماخوردنتون حتم د،یلباساتونو عوض کن دیبر دی. بلند ششهیم یاقهیدق ستیب-ربع هی -
 زنه؟یبه سرش م یتنهوا، هـ*ـوس آب نیا یتو

 و در جوابش گفت: دیباز خند صنم
 .میرو از پشت بست هاوونهید ی. ما دست همهآدم عاقل یگیم یخوبه دار -
 .یکنه، هرچند به شوخ کیمردک کوچ نیا ینگاهش کردم. دوست نداشتم که من رو جلو زیحرف، ت نیگفتن ا با

 یزیدر جواب حرفش چ حیبذاره مس نکهیبازش محو شد و قبل از ا شین یکم د،یم رو که دو هشداردهنده رهیخ نگاه
 د شد و گفت:از جاش بلن عیبگه، سر

 وضعم مشخصه. کردنمنیفنیف نیسرخ شده، منم که با ا تینی. بمیلباسامونو عوض کن میبر ایب ازیاوممم، ن -
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بگم از سرجام بلند شدم و  یزیچ نکهی. بدون اکردیم فیسرهم ردکلمات رو پشت یجورنیا کرد،یهول م یوقت
 یگفت که متوجه نشدم که چ ییزایچ هیصحبت کرد و  حیسبا م یهولکگذشتم. صنم هم هول حیاز کنار مس توجهیب

 بودن؛ چون اصالً برام مهم نبود.
 نهیلباسام رو عوض کنم و کنار شوم عیسر خواستمیپاهام نداشتم. فقط م یتو یجون گهیسر شده بود و واقعاً د سرتاپام

 فرو برم. یقیگرم و نرمم به خواب عم یپتو ریز
به ما سه نفر قابل  شرهیوقت بود، نگاه خ یلیهم که خ اریزمان مازبهم رسوند، همو خودش رو  دیدنبالم دو صنم
 و گفت: ستادیبود، کنارم ا صیتشخ

 .ازین یخوریسرما م -
 جواب دادم. یلرزون یبا صدا رفتم،یکه تندتند راه م جورهمون

 خوبم. -
از اون  ترعیهام بذاره که سرشونه یوکاپشنش رو درآورد و خواست ر عیچشماش گرد شد. سر د،یرو که شن صدام

 گفتم: یتندو به دمیخودم رو عقب کش
 .اریالزم نکرده ماز -

 .ذاشتیدست م تامیحساس یرو دینبا اریباشم. ماز فیدست کمک دراز کنم و ضع یکس یدوست نداشتم که جلو اصالً
 .ارهیخودش ن یو به رو هریبگ دهیحرکت و لحن تندم رو ناد نیکرد که ا یهوا خشک شد. سع یتو دستش

 دستش گذاشت و گفت: یرو رو کاپشنش
 .یکه لباستو عوض کن میبر عیپس سر -
از  شیتوجه ب نیا کرد؟یم میاون لحظه به شدت داشت عصب یتو گر،تیمهربون و حما اریماز نیچرا ا دونمینم و

 داشته باشن. قتیکه حقدوست نداشتم  وجهچیهکه به کردیسرم روشن م یرو تو ییحدش داشت آالرما
 رو به برادرش گفت: مانندشغیج یسکوت کنه، با همون صدا تونهینم نیاز ا شیکه معلوم بود ب صنم

رو ببرن.  ختتیشور رمرده یاله ؟یعنی یازی. فقط نگران نیخاک تو سرت که خواهرت و به دوستش فروخت هایعنی -
 خانومن. ازیکه فقط محو ن نمیبیم یهم به من بکنن؛ ول ینگاهمین هیبلکه آقا  ستادم؛یا نجایساعته اسه
 گفت: یو با لحن مهربون دیکشاون رو به آغـ*ـوش اریحرف، ماز نیا با
 لشی. سالم تحومیکه ازش مراقبت کن نهیما هم ا ی فهیمهمون ماست و وظ ازیوروجک. ن یتو که تاج سر من -

 .میبد لشیسالم هم تحو دیو با میگرفت
 :دمیشمرده پرسچشماش زل زدم و خونسرد و شمرده یسمتش برگشتم. توو به ستادمیحرف رو زد، ا نیکه ا یوقت
 د؟یبد لیتحو یبه ک -
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 حرف بزنه که نذاشتم و دوباره با همون لحن گفتم: اومد
 اریماز یکه شما نگرانم باش ستین یاجیو احت ستادمیخودم ا یپا یبه مراقبت ندارم. تمام عمرم خودم رو یازیمن ن -

 خان.
شد و با اتمام  ترضیلبخندش عر زدم،یداشتم حرف م ینداشت؛ چون وقت ییبشر جا نیذات ا یتو یناراحت انگار

 زد و گفت: مینیش رو به نوک بحرفم، انگشت اشاره
 من هستم، چه دلت بخواد و چه نخواد! یول -

 نیکه ا دونستیو خودش هم م زدی. حرف مفت مکنهیمنجمدش م دونستمیکه م ینگاهش کردم، نگاه فقط
 ها فقط حرفه.حرف

 گهیکه د دونستنی. مشدنیخفه م هاشونتیمعصوم یوگرنه تو کردن؛یم یمردونه باز دیها بازمونه، زن نیا یتو
ته ته ته دلشون آرزو داشتن که  شهیکننده، دلسرد بودن. همالفاظ دلگرم نیاز ا نیهم یوجود نداره و برا یعمل

 خودشون رو احساس کنن! اما... بودنفیرهم بتونن ظ یکمهیداشته باشه و  قتیها حقحرف نیا کاشیا
 خروشان کردم. یهابه موج یو نگاه دمیکش یقیعم آه

*** 
داشت.  یبود. گلوم سوزش بد دهیبدنم عرق کرده بود و موهام به سروگردنم چسب یرختخوابم زدم. همه یتو یغلت
 یبدنم رد شده بودن. گلو یاز رو یلی! انگار با تریتخت نشستم. لعنت یابم رو باز کردم و روپر از خو یزور چشمابه

 .دیطلبیخشکم به شدت آب م
هنوز  یعنیبود؛  ومدهیصنم انداختم، هنوز ن یخال یبه جا یعادت کنه. نگاه یکیصبر کردم تا چشمام به تار خردههی

و از اتاق  دمیموهام کش یتو یو از سر جام بلند شدم، دست دمیکش یادامه داشت؟ پوف شونیخوری*ندیبساط نوش
قدر دوستم داشتم از اون جمع فرار کنم که به اون باما امش ذاشتم؛یسرم م یپارچ آب باال هی شهیخارج شدم. هم

 ییهاتشک ی. پسرا همه رودمیو در کمال تعجب همه رو غرق در خواب د نییموضوع اصالً فکر نکردم. رفتم پا نیا
 بخوابه؟ نایغزل ا شیاز صنم نبود. نکنه رفته بود که پ یبودن. خبر دهیخودشون پهن کرده بودن، خواب یکه برا
 شدم. دنیدادم و مشغول نوش هیتک نتیبه کاب ختم،یخودم ر یآب برا وانیل هیآشپزخونه و  یتو رفتم
اشراف کامل داشتم؛  ییرایشپزخونه به پذوارد خونه شد، من از داخل آ حیاومد و متعاقب اون مس ییرایدر پذ یصدا

 یتو ی. دستستمهی. حس کردم که سراسنهیمن رو بب تونستینم رونیاز ب یبودم که کس ستادهیا یانقطه یاما تو
مبل نشست و سرش رو  یانداخت و رو اطرافشبه دور و  یفوت کرد. نگاه رونیو نفسش رو به ب دیموهاش کش

 دستاش گرفت. ونیم
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 یآبم رو تو وانینثار خودم کردم. برام مهم نبود که بفهمم چشه. ل یابه تو چه هیال انداختم و طبق عادت با یاشونه
داخل شد. با  حالیاومد و صنم ب ییرایدر پذ یبزنم که باز صدا رونیگذاشتم و خواستم از آشپزخونه ب ییشوظرف

بود،  یجسمش که پر از لرز و درموندگ یرو خوابچراغ فیآن سر جام خشک شدم. نور خف هی بشیحالت عج دنید
از  یسختبه حالیو ب توجهیشد؛ اما صنم ب رهیسرش رو بلند کرد و به او خ حیروم بودم. مسروبه یافتاد. مات صحنه

 ش کرد.بدرقه ریتا آخر مس حیها باال رفت. نگاه مسپله
. دادیرو بهم م یبد یخبر دیو نو دیکوبیم منهیسـ*ـ ینگرانم کرد. قلبم تندتند به تخته ب،یحس و حال غر نیا
 دنیکه انتظار حضور من رو نداشت، با د حیندونستم و از آشپزخونه خارج شدم. مس زیصبرکردن رو جا نیاز ا شیب

 .دیکوب مبلمن، به شدت تعجب کرد. چشماش رو بست و سرش رو از پشت به 
و سوزش  کردمیبدنم حس نم یرو تو هیاول یم. اصالً کرختسمت اتاق رفتالعملش، با سرعت بهعکس نیا دنید با

و من دارم  فتادهین یاتفاق چیکه صنم حالش خوبه، ه شدمیمطمئن م دیداغم برام مهم نبود. فقط با یشونیگلو و پ
 و نرماله. یعیطب یچو همه کنمیاشتباه فکر م

 ششیپ مهیچراغ رو زدم و سراس دیکرده. کلتخت نشسته و پاهاش رو بغـ*ـل  یکه رو دمیکه شدم صنم رو د وارد
 .دیچیاتاق پ یدارم توگرفته و خش یرفتم. صدا

 ؟یشد یختیر نیچت شده صنم؟ چرا ا -
 یکه نشسته بود رو یدختر نیلرز رو به جونم انداخت. ا بشیحالت غر نیمقابلش خشک شده بود، ا واریبه د نگاهش

 مشتم گرفتم. یوش رو تتخت نشستم و چونه یتخت، صنم نبود. رو
 من رو... نیبب -

 یتوجه د،یپریم نییسرم باالوپا یکه داشت تو یبه افکار خواستمیصورتم ثابت موند. نم یو رو دیچرخ مردمکش
 بده. حیرو توض زیچخودش همه خواستمیکنم. م
 قینکنه. رف هیرکه گ کردیبه شدت داشت مقاومت م یول د؛یلرزینازش م ی. مردمک چشمادیلرزیو دستام م صدام

 من حالش خوب نبود.
 ؟یکردیکار م یچ رونیب حیبا مس -

 :دمیپرس یسختبه یتر ولآروم یش گذاشتم. خم شدم و با صداگونه ی. دستم رو روکردینگاهم م مات
 کرده؟ تتیاذ -

دم و کوتاهش چنگ ز یموها یکه سد اشکاش نشکنه. آروم تو کردیپر از اشک شد. همچنان مقاومت م چشماش
 .نمشیبب یجورنیا تونستمیشاد رو نداشتم و نم شهیچسبوندم. طاقت غم صنم هم شیشونیو به پ میشونیپ
 .کنمیافتاده. حرف بزن صنم، حرف بزن و بگو که دارم اشتباه فکر م ینباش. بگو چه اتفاق یجورنیا -
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قدر محکم که هم فشردم، اون یو روچشمم رو زد. دندونام ر د،یش لغزگونه یو رو دیکه از چشمش چک یاشک برق
 نداشت. یتعجب یجا شدن،یدهنم پودر م یاگه تو

 :دمیپرس د،یلرزیکه به شدت م ییصدا با
 ؟یخودتم خواست ایزور به -

 ...دیبا دم،یفهمیم دیبا زد،یحرف م دیدستم فشردم. با یتو شتریرو نداد، موهاش رو ب جوابم
 حرف بزن. ،یحرف بزن لعنت -

 .دادیصنم هم وضع خرابش رو نشون م نیسنگ یهاشده بود. نفس نیگسن سرم
 جمله گفت: هیگرفته و آروم بود، فقط  یلیکه خ ییصدا با
 از خودش دفاع کنه. یگرگ وحش هیدر مقابل  تونهینم وقتچیزن ه هی -

 شدم. رهیکبود شده بود، خ یرو گاز گرفتم و ازش جدا شدم. به گردنش که حساب لبم
 میآروم باشم و تصم نکهیا د،یپریم نییجمله باالوپا هیسرم  یبلند شدم و شروع به قدم زدن کردم. دائم تو جام از

تا  دونستمیشده بودم که م یقدر عصبچشماش رفته بود. اون یشوک بود و برق از تو ی. صنم تورمیبگ یدرست
 .شمیآروم نم ارم،ین تیخاصیسر اون ب ییبال

 تخت نشستم و نگاهش کردم. ی. دوباره روشدمیبه افکارم مسلط م دیلحظه گذشت. با چند
 رفت؟ شیتا کجا پ -

رفت.  یو طوالن کیستریه یخنده هی یسورفته همون لبخند بهشد و رفته لیکرد. نگاه ماتش به لبخند تبد نگاهم
. دمینقشه کش یامردهمه ن نیجبران ا یبرا دم،یدلم نقشه کش یدر سکوت فقط نگاهش کردم، نگاهش کردم و تو

 متشنج کرد. شتریپر از غم صنم اعصابم رو ب یصدا
قدر شرف داشت که اون رو ازم ها مهمه رو دارم. اونخونواده یبرا یلیخ رانیا یکه تو یزینگران نباش. اون چ -
 م نگرفته.چون نجابتم رو از ست؛یمهم ن گهیوجودم رو گرفته، د یکه همه یریم، حس تحقشده. احساسات لهرهینگ

 زیخنجر ت هی*ـزش مثل ـیآمهیکنا یها. حرفشدیاما نم ارم؛یآرامشم رو به دست ب خواستمی. مدمیکش یقیعم نفس
 .کردیم کهیتکهیداشت قلبم رو ت

 .زدیمحکم م میشونیدستم گرفتم و فشردم. نبض پ یرو تو شزدهخی دست
 ؟یگیت مرو به خونواده انیجر -

 و پر از تمسخر.کرد، معنادار  نگاهم
 رو؟ کهیبره؟ بگم تا هم منو بکشن هم اون مرت نیبگم تا اعتمادشون از ب -
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خانواده! مردها آزادن و هر چقدر  کی یآبرو یبرا هیدیتهد شهیدختر هر چقدر هم آزاد باشه، بازهم هم هیبود و  دختر
 .یکسیدرد و ب همهنیاوت ابود تف نیبه مردبودن. ا شنیم هیسوءاستفاده کنن، توج شونیهم که از آزاد

 ی. بلد نبودم که دلدارشستمیسروصورتم رو م یآب بردم. عصب ریرفتم. سرم رو ز ییشوجام بلند شدم و به دست از
 .رمیقدر قدرت داشتم که انتقامش رو خودم بگبدم؛ اما اون

 .یخاکستر اون مردک راه بر یکه رو کنمیم یصنم، کار یخاکستر بش ذارمینم
و  دمیپاش نهیآ یآب تو یمشت تیشدم و درنها رهیاز آب و خشک از احساسم خ سیبه صورت خ نهیآ یتو قهیقد چند

 خودم رو محو کردم.
*** 

کردن باعث شد که دست از ورزش فونیآ ی. صدازدمیبرگشته بودم و داشتم طناب م شگاهیکه از نما شدیم یساعت دو
 بود. در و باز گذاشتم و سر جام برگشتم. امیبرم در و باز کنم. پ ماًیمستقدادم که  حیبودم، ترج اطیح یبکشم. چون تو

 هم گفتم: نیهمون ح در
 تو. ایب -

 سرش بست.شد و در و پشت داخل
 بانو. ازیسالم عرض شد ن -

 اسپورتش انداختم و گفتم: شهیهم پیبه ت ینگاهمیبرداشتم. ن زیم یرو از رو طناب
 دن؟یمجوز کار بهش نم گهید ایتراح نیبه هم ی. مطمئنکمیعل -
 هم انداخت. یولو شد و پاهاش رو رو یصندل یرو
 .رهیکارش گ یدو سال-یکیحداقل  -

 جور گفتم:زدن کردم و همونبه دوباره طناب شروع
 استخدامش کنن. یاداروخونه یتو یکشیت یبرا یبدنامش کن و نذار حت یحساب -

 برداشته بود، گاز زد. زیم یه از رورو ک یبیکرد و س یاثانهیخب یخندهتک
اصواًل  ؟یازش نفرت دار قدرنیکارت کرده که ا یبکنه. چ تونهینم یغلط چینباش. فعالً ه تیخاصینگران اون ب -
 مخت رژه رفته باشه. یرو یطرف حساب نکهیمگر ا ،یندار یبه کس یکار ادیز
 نداشته باش. یتو به اونش کار -
 و گفت: زد بشیبه س گهیگاز د هی
 برات کردم. یکار بزرگ شه؟یم یمن چ یزهیخب جا -
 ؟یخوایچقدر م -
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 رو از نظر گذروند و گفت: مدهیپوش یورزش یش سرتاپاو سرش رو تکون داد. با همون خنده دیخند
 رم؟یازت پول بگ امیبودم، حاال ب یبازباهات هم یسرم از بچگ ری. خازی. خجالت بکش نگاین داروهیجوجه ما -
 .دمیبهت م ،یخب حقته. هر قدر که بخوا -

 هم فرو برد و گفت: یاخماش رو تو یتصنع
 خودم پول دارم جغله. یکاف یاندازهالزم نکرده. به -
 زدم و گفتم: یشخندین

 . به من چه؟یخوایم زهیجا یحاال بهت برنخوره. خودت گفت -
 کرد و گفت: ییلباش خودنما یش رولبخند مسخره دوباره

 .نیهم خوام،یاز تابلوهات رو م یکیمن  شه؟یمحسوب م یمال یازهیه هر جامگ -
 گفتم: زدم،ینفس مجور که نفسزدن برداشتم. همونو دست از طناب دمیهم کش یرو تو اخمام

 .گذرمیبخواه. من از تابلوهام نم گهید یچ هی -
 هوا گرفتمش. یسمتم پرت کرد که تودستش رو به یتو بیس
 شم قانعم.دونه هیشونو بده، من به تابلوهام که انگار گفتم همه یگیم یجورهی -
 رک گفتم: یلیو خجالت، خ یستیکردم. بدون رودربا دنیانداختم و شروع به دو یصندل یرو رو بیس
 .دمینم ی. بحث نکن. من تابلوهامو به کسیتابلومو ندار یارزش نگهدار -
 .کنمیکه کمکت م منه ریتقص ست،یتو ن ری. تقصسیخس ،یاک -
 گفتم: تفاوتیب

 کنه؟یم ی. چه فرقگهید یکی یتو نباش -
 دنیسرم شروع به دو. اون هم پشتشدمیازش دور م دنیبا دو توجه،یسمتم اومد. من هم بجاش بلند شد و به از
 و درندشت خونه کرد و گفت: لیباغ طو یتو
 ؟یکرد یرو اک تتیبل -
 آره. -
 ؟یریم یک -
 .گهیدو روز د -
 ام؟یهمراهت ب یخوایم -

 بذاره که مؤدب باشم. خواستیپسر نم نی! اپوف
 :دمیپرس ،یستیبدون رودربا بازم
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 ؟یسرخر ش یخوایچرا م -
صورتم خم شد و با  یسمت خودش برگردوندم. روبه ستم،یم گذاشت. مجبور شدم باشونه یو دستش رو رو دیخند

 .کردیم ییصورتش خودنما یوزد. لبخند هنوز ر مینیب ینوک انگشت رو
 ؟یتازونیبدتر م یروز دارچرا روزبه ره،یگ شتیدل من پ یدونیتو که م -
 نیمن نبود. ا یاهایسختم، مرد رو یروزها یو حام میدوران بچگ یبازهم ام،یشدم. پ رهیخ ش،یعسل یچشما یتو

 مرد من بشه. تونستیپسر نم نی. اشدیباشگاه و کلوب و قمار خالصه م یتو شیپسر بود و زندگ یلیپسر هنوز خ
 م؟افهیق ایپولم  ره؟یمن گ هیدلت به چ -

 .ستادیو صاف سر جاش ا دیلبش پر کش یاز رو لبخند
 ؟یشناخت یجورنیواقعاً منو ا ه؟یمنظورت چ قاًیدق -
 انزجار رومو برگردوندم و گفتم: با
 .دیالفتونجنس مخ یهاییبای. همتون دنبال زهیجورنیجنس تو کالً ا -

 یهاچشم یشگیهم یدستش مشت شد و مجبور شدم که بهش نگاه کنم، با همون جسارت و سرکش یتو مچونه
 .مرهیت
 خوام،یخودت م یدارم. احمق! من تو رو برا ادیتر زدارتر و بااخالقتر و پولکه از تو خوشگل ازین یدونیخودت م -

 .یچون بدجور به دلم نشست خوامتی. متیدسر نیاخالق گندت، هم نیبا هم خوامیتو رو م
 گفتم: پردهیو ب دمیکش رونیدستش ب یرو از تو مچونه

 ستم،ین خیکه من  یدی. هنوز نفهمیکه هنوز منو نشناخت یثابت کرد ،یکه زد ییحرفا نیعالقه نکن. با هم یادعا -
 تونمیم یچجور ،یمنو بشناس یهنوز نتونست که یی. تودهیرو نفهم نایا یاگهید کسچی. نه تو و نه هستمین احساسیب

 .امیخودت باش پ یسطحابرو با هم ؟یدرکم کن رمعنوان پارتنبه ندهیازت انتظار داشته باشم که در آ
 شدم. دنیحرفا دوباره مشغول به دو نیبالفاصله بعد از ا و
 ...ازین -
 گفتم: یجد یلیسمتش برگشتم و خو به ستادمیا

 رونیم برو ب. حاال هم از خونهکنمیرابطمو باهات کات م ،یبزن یحرف یمسئله بخوا نیدر مورد ا گهید بارهیاگه  -
 کار دارم. یلیکه خ
آخرم  یلباش بود؛ اما با حرفا بخشنتیز یقیم که شد، لبخند عمرو برگردوندم و کارم رو ادامه دادم. وارد خونه روم

 هم قفل شده و چشماش قرمز بود. یاخماش تو
 .شیرپیکه رفته. خ دادیدر نشون م یصدا
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*** 
. صداش حال خوشم رو صد دمیآغـ*ـوش پرمحبتش فرو رفتم و عطرش رو بو کش یاحساس و عشقم تو یهمه با

 کرد. شتریبرابر ب
 کردنت لک زده بود.بغـ*ـل ینمازم، دختر ناز من. دلم برا ازم،ین -

 .دادیخوبم رو نشون م تینهایو کردم. آرامش صدام حال بگـردنش فر یبهش چسبوندم و سرم رو تو شتریرو ب خودم
 ازت برام مثل سمه. یچند وقت مرگ رو تجربه کردم، دور نی. اشمیازت جدا نم گهید -
 .دادمیپدر مشاه نیا یفشرده شدم. آخ که من جونم رو برا شتریآغوشش ب یتو
 ران،یا یبمون شتریهم که بهت اجازه دادم ب دفعهنیذارم. هم ینم گهینمازم، د یازم دور ش ذارمینم گهیمنم د -

 آوره.عذاب قدرنیا تیکه دور دونستمیحماقت کردم. نم
 هشیمنم شب یکه چشما شرهیت یاقهوه یچشما یو ازش جدا شدم. تو دمیش رو محکم بـ*ـوسمردونه یگونه

 بود، زل زدم.
 ازت جدا بشم. گهیش ور دلتم، عمراً دهمه بعدبهنیعاشقتم به خدا. ازا -
 .میفرودگاه حرکت کرد یسمت در خروجاشاره کرد که چمدونم رو برداره. با هم به گاردشیباد به
 پروازت خوب بود؟ -

 با عشق نگاهش کردم و جواب دادم: دوباره
 بد نبود. -

که  یقید عمهام انداخت و من رو به خودش فشرد. لبخن. پدر دستش رو دور شونهمیشد یرنگیمشک نیموزیل سوار
 .رفتینم نیهام جا خوش کرده بود، از بلب ونیم
 گرفته بود. یلیخ کردم،یکه داشتم باهاش صحبت م روزید ؟یکرد کاریبدبخت چ امیبا پ -

 .کردمیم تمیداشت اذ گهیمسئله د نی. اامیپ بازهم
 شدم و گفتم: یجد
 ازدواج بده. شنهادیبه من پ ادیکه ب ونهدیم ی. خودشو در حدیداد دونیبهش م اقتشیاز ل ادتریبابا ز -

 تونستمیبود، جلوش نم نیهم هیمرد با بق نیکردنم ادامه بدم. تفاوت انتونم به اخم گهیش باعث شد که دخنده یصدا
 خودم نباشم.

 ست؟یدر حدت ن یگیهم خوبه. چرا م شیمال داره. وضع یچکه همه امیپ زم،یعز -
 تا آسمون فرق داره. نیعتقاداتمون زمپوله؟ ا یچپدر جان مگه همه -
 آغوشش فشرده شدم. یتو
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 .یکنیفکر م یمنطق شهی. خوشحالم که همزمیحق با توئه عز -
 جاست. نیمه ناًیقیامن جهان  یستبرش گذاشتم، نقطه ینهیسـ یو دوباره سرم رو رو دمیرو بوس شگونه
*** 
سوزناک  یاهیسالشه. تضاد س 38که  دونستمیره؛ گرچه مدا یسال که حداقل چهل دادینشون م شیجوگندم یموها

رو صدچندان کرده بود. تا حاال از  تشیجذاب ش،یجوگندم یموها نیو همچن دیسف یرنگ چشماش با دندوناو شب
 نیترنقصیبگم که ب تونستمیم کرد،یم تریاعضله یش رو کمتوپر و چهارشونه کلیبودمش، اگر ه دهیند کینزد
چند لحظه مبهوت  یخونسرد بودم، برا همهنیرو که ا یمن یحت رشیگنفس تی. جذابدمیتمام عمرم د یتوکه  هیمرد
 کرد.

 یبم و محکمش تو ی. صدادادیصاحبش رو نشون م تیکه صداقت شخص یرنگش پر بود از محبت، محبتکم لبخند
 .دیچیسرم پ

 .یدیکه به واشنگتن رس شهیم یچهار روز-که سه دمیاز جک شن -
 .ختمیچهره و لحنم ر یرو تو میمسلط بشم. تمام خونسرد زمیه یکردم که به چشما یخودم اومدم و سع به
 بله. -
 .یبه کشورت خوش اومد -

 هم فرو کردم و گفتم: یرو تو اخمام
 .رانهیکشور دارم. وطن من فقط ا هیمن فقط  -

 .دیکوب نهیقلبم محکم به سـ*ـ لبخند اعجازآور، نیا دنیچرا با د دونمیشد و نم ترقیعم لبخندش
 .زنهیپر م مونیاجداد نیسرزم یو دلمون برا میینجایهردومون متولد ا -

 شد. دهیکش رشینظیرنگ بسمت شبچشمام به دوباره
 د؟یگردیبرنم رانیپس چرا به ا -

 خاموش شد و تلخ نگاهم کرد. بارهکیچشماش به  یپرنور تو یهاستاره
 هت گفته، الزمه که تکرار کنم؟رو جک ب طیشرا یهمه -

 .موردیو ب یناگهان رییتغ نیمبهوت شدم. مبهوت ا شهیهم برعکس
 نه. -

 رو تکون داد و از جاش برخاست. سرش
 .میکن یدفترم که کارا رو با هم بررس ایخوبه. فردا ب -
 .دیدهنم پر از
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 ؟یک -
 .میخارج کن نظمیحالت ب نیگروه رو از ا میبتون دیهر چه زودتر بهتر. با -

 بره؟ خواستیچرا م زد؟یلبخند نم گهید چرا
 سالن منتظرن. یها توبهتره من برم. بچه -

م خارج شده و مسخرهکردم که از اون حالت مسخ یسع یسختچم شده بود. به دونمیمخم بود. نم یرو بودنممنفعل
 چشماش فرو کردم. یرو تو زمیبشم. نگاه ت

 .دیذاشتیقرارو نم نیاز همون اول ا د،یبه منه جناب؟ اگه عجله داشت یاحترامیرتون بکا نیکه ا دیکنیفکر نم -
و حرکاتم به جزءجزء  الیام ی. چرا همهشدمیبازهم داشتم نرم م دیبهم انداخت و دوباره لبخند زد و من شا ینگاهمین

 مرد متصل شده بود؟ نیرفتار ا
 یحرف دیکوتاه با شما داشته باشم، گفتم شا دارید هیکه  خواستمیفقط م کنم. یاحترامینبود که بهتون ب نیقصدم ا -
که چقدر  یدونیها رو جک بهت داده. م. برنامهیندار یو مشکل یموافق زیچاما انگار با همه ؛یداشته باش یدرخواست ای

 چند وقت... نیسرم شلوغه ا
 گرفتمیقرار م رشیانقدر زود تحت تأث نکهیب بودم از ابرد. متعج نیتمام خشمم رو از ب یراحتکالمش، به یتو آرامش

 کرد و رفت. ی. سرم رو تکون دادم. خداحافظدمیفهمیو م کردمیصداقت کالمش رو قبول م یراحتو به
وجودم  یهمه بارهکیروش نشسته بود که به  یقبلش، مرد یکه چند لحظه یشدم، مبل رهیرو خبه مبل روبه مات

خشونت هر  یپرم کرد. محبت چشماش، صداقت کالمش و حت رتیو ح یکه از سردرگم یشیآت د،یکش شیرو به آت
 بودم. دهیند ییساخت که تا حاال مانندش رو جا یمرد هیچند کوتاهش، از اون برام 

 .دمینفس سر کش هیسرخ داخل جـامم رو  یدنیدادم. نو*ش هیمبلم تک یدادم و به پشت رونیرو ب آهم
*** 

جور که با . اشاره کردم که کنار بره و بذاره خودم کارم رو انجام بدم. پدر همونختیرا برام قهوه راز خدمتکا یکی
 ش بود.مشغول خوردن صبحانه کرد،یلبخند نگاهم م

 ش؟ینیبب یریم یک -
 د،یپرس سؤال رو ازم نیپدر ا یناخودآگاه نسبت به اون مرد گارد گرفته بودم. وقت ب،یو غر یبیاز اون مالقات عج بعد

 جواب دادم: عیتند و سر
 !ششیپ رمیکار دارم م یبرا نمشیبب رمینم -

مردونه، دل هر  تیهمه جذاب نیروم شدم. اروبه یساله ۵۸مرد  تیهمه جذاب نیکرد و من محو ا یجذاب یخندهتک
 .لرزوندیرو بدون شک م یهر سن و سال یتو ،یزن
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 خانم بداخالق؟ ششیپ یریکار م یبرا ی. ککنمیحرفم رو اصالح م -
در  تونستمیبودم که نم فیو شروع به هم زدنش کردم. انقدر استرس داشتم و بالتکل ختمیفنجونم ر یشکر تو یکم

 حوصلهیوا بدم. ب دنشیدوباره با د دمیترسیمقابل پدر لبخند بزنم و نرمال برخورد کنم. اعصابم از دست خودم خورد. م
 گفتم:

 سر ساعت هشت اونجام. -
 .دیم رو با مهر بوسسمتم اومد و گونهرو تکون داد و از جاش بلند شد. به سرش

 نمازم. کنمیم تیموفق یبرات آرزو -
 گفتم: یوجودم لبخند زدم. با لحن آروم یرفت و با همه نی. اخمام از باوردمیکم م ادشیدر مقابل محبت ز شهیهم
 .دیزنیحرف اول رو م ناریسم یتو شهیعاشقتونم و مطمئنم که امروزم مثل هم -

 گفت: یزد و با لحن مطمئن یچشمک
 !ستیکار من ن ی. باخت توزمیشک نکن عز -

 یبا کت زنونه و رسم یکرم یااتاقم تا آماده شم. شلوار پارچه یم رو تموم کردم، رفتم توصبحانه نکهیاز ا بعد
که فقط صورتم رو از  یکم شیستم و آراب یبلند و بلوندم هم پشت سرم دم اسب یرنگش رو تنم کردم. موهاهم

 و گفتم: دمنگاه کر مدهیکش یبه چشما نهیآ یکردم. تو اره،یدر ب یرنگیب
 نیهم یبار اولت بود برا ی! اون سریجلوش مثل اون دفعه رفتار کن یبه حالت اگه بخوا ی! واازیبه حالت ن یوا -

. رمیگیبرات در نظر م یبد هیتنب ،یجلوش وا بد دایبد دیند نیمثل ا بارمنیا یاما اگه بخوا کنم؛ینم ختیتوب
 ؟یدیفهم

رو از  میدست فیکردم، ک تیذهنم تثب یرو تو مشونیجمالت و مفاه نیا نکهیشدم و بعد از ا رهیبه خودم خ ترخشک
 زدم. رونیبرداشتم و از اتاق ب زیم یرو

که  یداد. به منش یاص صاحبش رو نشون مخ ی قهیسل ش،یو هنر یحال سنت نیدر ع یکار بزرگ و مجلل ول دفتر
 گفتم: یسیداد، به انگل یرو انجام م پیبزرگ نشسته بود و داشت کار تا زیم هیپشت 

 قرار دارم. ییبا جناب رضا -
 :دیرنگش رو بهم دوخت و خشک پرسکم یآب یچشما

 اسمتون؟ -
 از خودش جواب دادم: ترخشک

 مشکات هستم! -
 جا خشک کرد. رنگشینازک و صورت یهالب ونیم یضیش برخاست. لبخند عرنگاهش عوض شد و از جا رنگ
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 .دیکردیم یزودتر خودتون رو معرف کاشیخانم مشکات. ا دیخوش اومد یلیخ -
 :دمیپرس میقبل . سرم رو تکون دادم و با همون لحنومدیبدم م صفتیخوار و بپاچه یاز آدما چقدر

 ششون؟یبرم پ تونمیم -
 بهشون خبر بدم. دیبته! لطفاً بذاراوه بله ال -

تک رو وارد تک یشدم تا بهش زنگ بزنه. محو دور و اطرافم شدم. محل کارشم مثل خودش آرامش خاص منتظر
 ومد؟یم بیبخش و عجنظر من آرامبه زشیبود؟ چرا همه چ یواقعاً ک ییرضا دی. امکردیآدم م یهاسلول

 به خودم اومدم. یمنش یصدا با
 خانم. منتظر شما هستن. دییبفرما-
 وارد شدم. دم،یبمش رو شن یصدا نکهیزدم و بعد از ا یکرد. در مییاتاقش راهنما سمتبه
 ازیدر با نپشت ازیش! ن افهیو ق پیسمتم اومد. نه به دکور اتاق توجه کردم و نه به تمن از جاش بلند شد و به دنید با

. با ستین یاصل ازیقبل، ن یکه اون دختر منگ سر دیفهمیو م دمداینشون م یخود دی. باکردیداخل اتاق فرق م
 قرار بده. ریتأثهم نتونست منو تحت شیرنگش زل زدم. زبون فارسآسمون شب یتو یاعتماد به نفس و جد

 .زیعز ازین یخوش اومد یلیخ -
بکنه، خودم رفتم  یرفتعا نکهیو در جواب حرفش به تکون دادن سر اکتفا کردم. بدون ا میبه هم دست داد محکم

 مبل نشستم و بالفاصله شروع کردم. یرو
 کارم رو بهتون بگم! یوهی. حاال نوبت منه که شدیرو گفت طتونیشرا یشما همه  -

 بشیج ی! دستاش رو توجانی! بدون اضطراب! بدون هیشدم. بدون دستپاچگ رهیهم انداختم و بهش خ یرو پاهامو
 سمتم گفت: دومیجور که داشت مفرو کرد. همون

 .شنومیخوبه. بگو م -
هم انداخت. با  یمبل نشست و مردونه پاهاش رو رو یروم اومد و روبهاما رو نه؛یبش زشیبودم که بره پشت م منتظر

 شروع به حرف زدن کردم. یخونسرد
 کارهنیا یما رونشده. فعالً چون فقط اسم ش یجهان ادیز ییجورا هیکرده و هنوز  تیگروه تازه شروع به فعال نیا -

و فقط  دیخودتون باش یبه فکر کالس کار دیبا یزیگروه رو بشنون. اول از هر چ نیا یمردم مشتاق هستن که کارا
 . البته مشهور و کار بلد!دیاستفاده کن تونگروه یو مشهور تو یافقط از افراد حرفه کنم،یم دیتأک
 در جوابم گفت: د،یرم به نقطه رسآخ یکه جمله یو وقت دادیآرامش به حرفام گوش م با
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 یبا افراد خوامیها! مگروه هیگروه هم مثل بق نی. ادمیرو به اوج رسوندم و باهاشون به اوج رس هایمبتد شهیمن هم -
 یفهی! وظمیقیمدرس موس هیرهبر باشم،  هیمن  نکهیکار کنم تا باهاشون به اوج برسم. قبل از ا ستنیکه مشهور ن

 هنره! نیمندان اعالقه نو پرورش داد یقیموس میمعلم، تعل کیمن به عنوان 
نداشتن، حاال جهان  یقیموس یتو ینام یکه روز ییکرده بود. کسا یرو جهان هایلیمرد، خ نی. اگفتیم درست

 .شناختیها رو ماون
 .دیرسیکه بدون افراد مشهور هم به قول خودتون به اوج م دونمیبهتون اعتماد دارم. م -

 کردم از فکر کردن به لبخند جذابش بگذرم. یسع
 .یداد دهیعق رییخوبه که زود تغ -
 سوزانش فرو کردم. یچشما یرو تو میخی یو خونسردم، خنجر چشما یهمون لحن جد با
شروع کنه،  یجورنیا خواستیم یاگهیشما کس د یاگه به جا دیهمراهمه. شا شهیکار، ابزار منطق هم یتو -
 میحرف قبل ینداره رو یازیبود و ن ی. حرفاتون کامالً منطقدیتونیکه م دیاما شما نشون داد کردم؛ینمقبول  یراحتبه

 .رنیپذانعطاف شهیکنم. شروط من هم یپافشار
 .رمینگاهم کرد و آخ که چقدر سخت بود نرمال برخورد کنم و نگاهم رو از نگاهش نگ رهیخ
 که انتخابت کردم. نهیهم یبرا -

 ندم، گفتم: جایب یدوباره سوت نکهیا یف کردم و برارو صا گلوم
امر  نیگروه، نسبت به ا یهاشما و بچه دوارمیرو تحمل کنم. ام ریتأخ تونمیحساسم. اصالً نم یلیخ میتا یمن رو -

 .نیکن تیاحساس مسئول
 مبل گذاشت. ادامه دادم: یدسته یداد و دستاش رو رو هیمبل تک به
از شما بدون اطالع و بدون مشورت با من، حق مصاحبه  ترنییگروه چه شما و چه پا یضااز اع کی چیدر ضمن، ه -

 نداره!
 گفت: رفت،یم زشیجور که داشت سمت مکرد و از جاش بلند شد. همون یامردونه یخندهتک

 نه؟ یرو از رو بست رتیشمش یاول کار -
 تعلل گفتم: بدون

 .کنمیرو گوشزد م هاتیمسئولبرنامه. فقط دارم  رینه اسمم رومه! مد -
 قهوه؟ ای یخوریم ییچا -

 .بردیم نیرو از ب میخونسرد یکردم. آرامشش کم مکث
 .یچیه -
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 گفت: یبه حرفم به منش توجهیرو برداشت و ب یگوش
 .کیبا ک ییدو تا چا -
 داد. هیتک زیسمتم برگشت. به مبه و
 خب ادامه بده! -
 جام برخاستم و نگاهش کردم. از
 مشورت با من. ،یداشت! نظم و انضباط و قبل از انجام کار یمعن هیمن  یحرفا یتموم شد. همه -
 باشه بانو! طورنیهم هم دیبا -

 باشه؟ اهیس نقدریا تونستیچشم، م هیرنگ  طورچه
 باشه جناب! طورنیکه هم دوارمیام -
 .میدار نیامروز ساعت چهار بعدازظهر تمر -
 داشتم.مبل بر یرو از رو فمیک
 .شمیها آشنا مو با بچه امیبرنامه رو دارم. م دونم،یم -
 .دارتنیاونا هم مشتاق د -
 من برم! -
 کنم. ییرایازت پذ خوامی! منیبش -

 سمت در رفتم.. بهخوامینم یعنی خوام،یگفتم نم ی. وقتییجناب رضا یخوند کور
 .نمتونیبیبعدازظهر م -

*** 
که داشتن، لبخند  یو شوق ذوق دنیبود. با د یقیپر شروشور و عشق موس یهااز نوازنده پر ،ییرضا دیمجلل ام ارکستر

نبود البته فقط  شتریچهارتا ب-هم سه یرانیا یلبم نشست. اکثراً اهل خود واشنگتن بودن. نوازنده یرو یرنگکم
شسته بودم و در سکوت، سن ن یجلو یصندل یکنن. رو تصحب یفارس تونستنیبود، اصالً نم یرانیا شونیلیفام

 تیاز جد نیموقع تمر یدوستانه برقرار کرده بود؛ ول یاها رابـ ـطهبا بچه دیبودم. ام شونوقفهیب نیگر تمرنظاره
. هبخواد موقع کار مزه بپرون نکهیا اینکنه  یرویاز دستوراتش پ کردیجرئت نم یکس کهیجور شدیبرخوردار م یخاص

غرق لـ*ـذت شده بودم که  نقدری. اکردمیره، پنج ساعت تمام نشسته بودم و نگاهشون مم سر بحوصله نکهیبدون ا
جم بخورن! از  ذاشتیاونا رو به کار گرفته بود و نم دمیآب هم از سر جام بلند نشدم. ام وانیل هی دنینوش یبرا یحت

باهام  ذاشتمی. البته نمدادمیم مرو انجا کارنیهم قاًیدق م،خوشم اومد؛ چون اگر منم رهبرشون بود شوهیش نیا
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اومدن بهم  یرسم یلیکرد، خ یمنو بهشون معرف دیام یبودن؛ چون وقت دهیفهم نویها هم اشن، انگار بچه یمیصم
 کردن. یدست دادن و خودشون رو در کمال ادب معرف

 !دیتمومه. خسته نباش گهیها دخب بچه -
 گفت: هیو کنا یمپت بود، به شوخترو یاز پسرا به نام ادوارد که نوازنده یکی
 !میدار اجیاحت یتریطوالن ینای! ما به تمرنمونیکم بود تمر یلیکار کن. خ شتریخرده ب هی دیام -
 کرد. یکوتاه یخندهکنار من انداخت و تک یصندل یخودش رو رو یبا خستگ دیام
پنج ساعت  م،یش رفتهیپذ یالملل نیسطح بدر  دیخوای. اگه مستین یشک چیه د،یکن نیتمر شتریب دیدر اون که با -

 .میکن نیساعته تمر ۲۴ دیکه سهله با
 از جاش بلند شد. یمصمم یافهیبا ق یتنیاز دخترا به نام و یکی
 کنم. نیو تمر نمیسالن بش نیا ی! حاضرم امشب تا صبح تومهیمن که پا -
 زد و گفت: یپرمهربرق زد. لبخند  نیانداختم. چشماش از شدت تحس دیبه ام ینگاهمین

 .هیپنج ساعت فعالً کاف نی. همدیشیم یامطمئن باش که فوق حرفه د،یبر شیمن پ یزیراگه طبق برنامه زمیعز -
. رو به من که تا اون موقع ستادیرومون اکه حدوداً هم سن و سال خودش بود، اومد روبه دیام یمیدوست صم جک

 :دیپرسکرد و  زدم،ینم یگر بودم و حرففقط نظاره
 ؟یخسته که نشد -

باعث شد  نیرفت و هم نیاز ب یدرون نیریفرق داشت. اون حس ش دیدرجه با لبخند منحصر به فرد ام ۱۸۰ لبخندش
 انداختم و گفتم: ینگاه دیجالب نبود. به ام ادیجوابش رو بدم؛ چون نگاهش ز خواستیتر شه. دلم نمخشک مافهیق
 .دیخسته نباش -
 حال مهربونش گفت: نیدر ع یبه من انداخت. با همون لحن محکم؛ ول یو نگاهبه جک  ینگاه دیام
و خسته  ی. مطمئنم که توهم لـ*ـذت بردشمیها خسته نمبچه نیو کار کردن با ا یقیاز موس وقتچی! من هستمین -

 .ینشد
م معنا داشته باشه. برا شیکه خستگ یکار ی. نرفته بودم توشمیکه منم مثل خودش خسته نم دونستیاومد. م خوشم

 گفت: ییجک هم کنارمون نشست.سرش رو کنار صورتم آورد و با پررو
 دختر؟ یدیهستما. چرا جواب منو نم نجایمنم ا ازین -
 جوابش رو دادم. یلیمیفرو رفتم و با ب یصندل یتو شتریب

 ندارم که بزنم! یحرف -
 حنه بود.ص نیگر انظاره یقیکه با لبخند عم دیسمت امرو کرد به جک
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 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 !یقدر نبود شهی. امروز برعکس همیکن نیتمر شترینظر منم بهتره ببه -

 زد و گفت: یچشمک جک
 کنم استاد. ینگران نباش. حلش م -
 ی. بعد از چند لحظه صدارفتیاز من راه متر قدم عقب هی. فتمیش زد و به من اشاره کرد که راه ببه شونه یدست دیام

 بمش به گوشم خورد.
 کاره؟ طیمح یفقط تو تیهمه جد نیا -

 جوابش رو دادم: کردم،یروم نگاه مروبه ریکه به مس جورهمون
 چطور؟ -

 بدم. صیتشخ تونستمیم دهیجذابش رو هم ند یخنده
 از دادن جواب فرار نکن! -
اقتدار خاصم رو به  دیکه بود با ی. هرجورختمینگاهم ر یاعتماد به نفسم رو تو هسمتش برگشتم. همو به ستادمیا

 مسخ نگاهم شد. هیچند ثان ینگاهش کردم که مطمئنم برا زیقدر ت. اوندادمیهم نشون م ییرضا دیام
 !باشه ادتونی شهیهم یبرا نوی! لطفاً اکنمیفرار نکردم و نم یزیچ چیاز ه وقتچیمن ه ییرضا یآقا -

 سرکشم بود، در جواب حرفم گفت: یهاچشم رهیجور که خشلوارش فرو کرد و همون یهابیج یرو تو دستاش
 ه؟یالعمل تند چعکس نیا لیدل -
و به راه  دمیپا چرخ یپاشنه یراحت، رو یالیبا خ نیهم یقرار گرفته برا تمیجد ریتأثشک نداشتم که تحت گهید

 .کردیو غرق قدرتم م دیچیپیسالن م یبلندم تو یهاپاشنه یرفتن ادامه دادم. صدا
 به خودم ربط داره! لشیدل -

*** 
 کیتار یهم از خدمه نبود! فضا یرو پر کرده بود و خبر طیسراسر مح یآهنگ الو استور یخونه که شدم، صدا وارد

 بود!رو رقم زده بود، پر از غم و حسرت هم  کیرمانت یصحنه هی نکهیو پر از شمع، عالوه بر ا
 نمازم؟ یبرگشت -
 یش دلبرمردونه کلیه یتو یوشلوار خوش دوختش، بدجور. کتومدیم نییکردم به پدر که داشت از راه پله پا رو
 زدم. یا. لبخند خستهکردیم
 چه خبره؟ نجایا -
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 که نلرزه، جوابم رو داد: کنهیم یشدت سعکه معلوم بود به ییبه سراسر خونه انداخت و با صدا ینگاه
 ه؟یرفته امروز چه روز ادتی -

بودم که  یزیرکار و مشغول برنامه ریچند وقت درگ نیا قدرنی. اومدین ادمی یزیفکر کردم؛ اما چ یبود؟ کم یروز چه
 شدم. زمزمه کردم: نشیغمگ یشد. محو چشما کمیفکر کنم. نزد یبه مسائل فرع کردمیوقت نم

 ه؟یچ یهمه غم برا نیشده؟ ا یچ -
باعث شد چشمام  م،یشونیپ یرو قشیعم یبزرگ و پر محبتش گرفت. بـ..وسـ..ـه یدستا ونیرو م فمیظر دست

من  یبخش زندگآرام نیپدر بهتر یهاوجود اون بـ..وسـ..ـه رو حس کنم. بـ..وسـ..ـه یبا همه خواستمیبسته بشه. م
 داش به گوشم خورد.ص کردم،یمزه مخودم مزه شیحس رو پ نیجور که داشتم حالوت ابود. همون

 شدم! ایمرد دن نیترکه من خوشبخت هیامروز روز -
 بود. رهیرو باز کردم. اونم بهم خ چشمام

 !دمیبار از خدا ترس نیاول یبرا ،یخاطر اون همه خوشبختکه به هیامروز روز -
 !دهیگران بها رو نم یدهایبه اون مروار ییخودنما یش اجازهغرور مردونه دونستمیپر از اشک بود؛ اما م چشماش

 امروز، روز تولد دوباره منه! -
هم افتاد. نوازش دستش، منو مـسـ*ـت  یهام رو. پلکدیاومد و دست راستش رو به چشمام کش ترکیقدم نزد هی

 حضورش کرد.
 .دمی! به فراتر از بهشت رسدمیامروز من با مادرت بهشت رو هم د -
 ز عشقش داغ شد.پر ا یدوباره از بـ..وسـ..ـه میشونیپ
 امروز روز ازدواج من و مادرته! -

م گونه یکرد، رو یم تیپدرم داشت چشمم رو اذ یصدا یکه از بغض تو یرو باز کردم و گذاشتم قطره اشک چشمام
 بچکه.
 گفت: نمیو در همون ح دیسمت وسط سالن کشرو به دستم

 کنم. یبا دخترم شاددادم که  بیجشن دو نفره ترت هی! هینه گر هیامروز روز شاد -

 21من ارزش داشت! هنوز هم بعد از گذشت  یبرا نیوانمود به شاد بودن کنه، درست مثل هر سال! و ا خواستیم
نخواست و از همه  یرو دوباره داشته باشه؛ ول هانیبهتر تونستیم نکهیسال از فوت مادرم، به عشقش وفادار بود. با ا

 گذشت.
 هم واقعاً پدر بود! یپدر بود که به راست م،یزندگ ی. اسطورهدیرسیو به من م دکریم یمادرم زندگ ادی.به 

 شدم. دهیآغوشش کش یشد. تو ترکیعوض شد و رمانت آهنگ
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 ؟یدیرو م رمردیپ نیافتخار رقـ*ـص با ا -
 .دمیش رو بوسو گونه دمیخند یخودش مصنوع مثل

 .یکنیم یشکسته نفس یکه دار یدونیخودتم م رمرد؟یپ -
 تر شد.من هم دور گردنش محکم یتر حلقه کرد. دستارو دور کمرم محکم دستاش

 . درست مثل مادرت.شترهی! لطافتت از برگ گل بندازهیناز بانو م ادیکمرت منو  یظرافت و نازک کنم،یبغلت م یوقت -
 شدم. رهیو سوزانش خ یاقهوه یچشما یتو
 اندازه!رنگ و همهم قاًیچشمامم به شما رفته. دق -

 و به آسمون عروج کردم. دیرو بوس چشمام
 .بارهیم یچشما پاک نیاز ا -
 صداقت و از ته دل گفتم: با
 خودت! یدرست مثل چشما -

 بغلش چرخوندم. یو تو دیخند
 چپت کنم وروجک! یلقمه هیدوست دارم  ،یکنیم یزبون نیریش یجورنیا یوقت -

 و بستم.گذاشتم و چشمام ر شنهیسـ*ـ یرو رو سرم
 آغوشت امنه. یتو شهیمن هم یبکن پدر جان... جا یدوست دار یهرکار -

 شد. رهیبه چشمام خ میدستاش گرفت و مستق یرو تو صورتم
 منه! یزندگ لیباشه دخترم. بودن و وجود تو، تنها دل ادتی شهیهم نویا -
 یانتهایشته باشم؟ در مقابل عشق بدا تونستمیم یالعملبگم؟ چه عکس تونستمیم یهمه احساس چ نیبرابر ا در

 جمله رو گفتم: هیدلم فقط  یبار تو نیهزارم یپدرم، زبونم بسته شد. برا
 شکرت! ایخدا -

*** 
 ازش خارج شه. یبلندتر یکن که صدا کیمنو! آرشه رو به خرک نزد نینه نه! کارل بب -
 گفت: یتریتر و جدکرد و با لحن محکم زابتیبالفاصله رو به ال و
و  یاتاق ب یاالن برو تو نی! همنیینت سل هم پا یریگینت ال رو باال م شهی! همیزنیفالش م یدار ادیتو هم ز -

 !یبـرده باش نیرو از ب یفالش نیا دیبا ،یگردیکه برم گهیکن. دو ساعت د نیتمر ییتنها
 شده بودن. رهیها که دمغ بهش خبچه یرو کرد سمت همه و
 ساعت استراحت. مین -
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 ینگاه کلشیو ه پیداد. به ت رونیو آهش رو ب دیکش شیپرپشت و جوگندم یموها یتو یمن اومد. دست سمتبه
 ی. شلوار مردونهدادیرو انجام م یورزش خاص نکهیتر شده بود. مثل اپرتر و درشت یلیخ ش،یانداختم. از چند وقت پ

مردونه  تیهمه جذاب نیا تونستمیو نم دیکشیبه رخ م ییبایعضالتش رو به ز ش،یجذب خاکستر رهنیبا پ یمشک
 ی. تا قبل از سشدیتر مجذاب ذاشت،یسن م یپا تو شتریبود که هرچقدر ب ییاز اون دسته مردا دیرو انکار کنم. ام

سال اومد،  یس یکه تو نیداشت؛ اما هم یادیز ییجوون الغر و دراز بود که چشماش فقط خودنما هی ،یسالگ
از  یکی نمی. البته ادادنیواسش جون م ،یرانیچه ا یچه خارج ایلیکه خ یاضافه شد. جور تاشیبرفته به جذارفته

 .کردنیوپز نگاه مو دک افهیچشم بدوزن، به ق شیقیبه هنر موس نکهیا یمشکالت جهان ما بود، به جا
 ارن؟یدر ب نقصیب توننیرو نم یسمفون نیچرا ا دونمینم -
نگاهم رو کنار بزنم و  خیکردم  یبود؟ سع رینظیحرکات و ژستاش ب یچرا همه من نشست. یصندل یلبه یرو

دفعه واقعاً معلوم بود که  نیاما ا کرد؛یاعتراض م یزیاز چ ای شدیم یکم عصب دیکنم. ام نشیگزیآرامش رو جا
 گفتم یست. با لحن مطمئنکالفه

 .شهیدرست م ینگران نباش، همه چ -
 نیچرا مثل ا لرزه؟ینگاه کردنش م یجورنیخدا! چرا دلم با هر بار ا یم دوخت. واچشما یسوزانش رو تو نگاه

 هی دونستمیکجاست؛ اما م دونستمیکه واقعاً نم ییانداختم جا گهیسمت د هینگاهم رو  شم؟یم دیدبدیند یدخترا
 خاکسترم کنه. خواستیچشماش نم گهیبود که د ییجا
 یاما بعض کنم؛یباهاشون کار م قدرنیها هم ارزشش رو دارن که دارم اهبچ نیمن به کار خودمون مطمئنم! ا -

 اون حالتم. یاالن تو قاًی. منم دقرهیها آدم از کوره در موقت
 جوابش رو دادم: چرخوندم،یطرف مو اون طرفنیکه نگاهم رو ا جورهمون

 ادی یارو درست و حرفه یقینتونه اصول موس که در مقابل آموزش تو هیرو دارن. البته ک اقتشیل یدونیخوبه که م -
 وحشت دارن! یسمفون نیشون از اانگار همه ،یکه کالفه ش یالبته حقم دار ره؟یبگ
تر شدم. از حرارت حضورش کاسته شد و من راحت یکم یجورنینشست. ا یصندل یجاش بلند شد و کنارم رو از

 ل کرد.هم قف یدستاش رو پشت گردنش گذاشت و انگشتاش رو تو
نحو اجرا کردن.  نیرو به بهتر یسمفون نیا ایااز فوق حرفه یلیترسناک باشه. خ دمیکار باتازه ینایسیموز یبرا -

 .لرزهیودلشون مدست کنن،یفکر م نیبه ا یها وقتبچه
 صددرصد گفتم: نانیو با اطم دیترد بدون

 !خندنیاالنشون م به احساس ان،یحالت آماتور در ب نیشن و از ا یاحرفه یوقت -
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به  ایزل زده بودن  گهیبه همد ایگوشه نشسته بودن و  هی ن،یزم یبهشون انداخت که هر کدوم ماتم زده رو ینگاه
زدن، امروز سکوتشون  یسالن رو به هم م اهویزمان استراحتشون از شدت ه یکه تو شهی. برعکس همگهید یجا هی
که  ییاجراشون ناراحتن. البته محدود بودن کسا رخاطبه یود که حساب. معلوم بکردیزده ماز حد آدم رو بهت شیب

 یواقع یبه معنا دیبودن. ام دهیرس یاکنندهرهیو خ یواقعاً به حد عال هیخودشون رو با گروه مچ کنن، بق تونستنینم
 بود شیروزکرده بود. من خودم شاهد تالش شبانه یشون استادواسه

به  نکهیها رفت. بدون اسمت بچهبهم انداخت و به ینگاهمیمن زنگ خورد. ن یگوشاز سرجاش بلند شد که  دیام
 شماره نگاه کنم، جواب دادم:

 بله؟ -
 لبام حک کرد. یرو رو یقیاز اون ور خط، لبخند عم یمرد جانیپر از ه یصدا

کنم؟  وپارتکهیت مایاالن ب ستیاحمق جون؟ حقش ن دنتید امیبه من که ب یدیخبر نم هی یواشنگتن ول یاومد -
 !ادیز یلیخ از،ین ینامرد یلیخ

االصل  ییکایپسر آمر هی. میبود یمیبا هم صم یلیبود که خ میبچگ یهایبازاز هم یکی دیویبودم. د معرفتیب واقعاً
 یلیضعف رفت. خ دنشید یو گندمگونش افتادم، دلم برا یصورت استخون ادیو معرفت بود.  جانیکه پر از حس ه

 یجورنیاخالق گندم متأسفانه ا گهیکنم د کاری. چرهیبودم؛ اما دوست داشتم خودش اول باهام تماس بگدلتنگش 
 بود!

 حالت خوبه؟ -
 گفت: یکتک بزنه؛ چون با توپ پر یبود دوست داره حساب معلوم

 مرامه؟ نیا ؟یاز بابات بشنوم که برگشت دیمن با -
 جوابش رو دادم: صادقانه

 .ادیز یلیدلم واست تنگ شده! خ یلیاما باور کن که خ ؛یاول تو زنگ بزن خواستمی. میشناسیتو که منو م -
ها . صورت بچهکردیها نشسته بود و داشت با لبخند باهاشون صحبت مبچه ونیم نیزم یخورد که رو دیبه ام نگاهم
 همه باز و گشاد بود. مخصوصاً دخترا! شیرو نداشت و ن یاون حس افسردگ گهیهم د

 رون؟یب میدنبالت بر امیب ییدارم! کجا ییبله با اخالق گندت آشنا -
که عکساش  ژیبا اون همه دک و پز و پرست ییرضا دیام کردمیفکر نم وقتچیقرار داد. ه رمیبودنش تحت تأث یخاک
 و باهاشون نهیبش نیزم یکنار شاگرداش رو یمیو صم یخودمون قدرنیا د،یرسیمجالت به چاپ م یصفحه یرو

رو  یرنگکیهمه  نیباورش کنم؛ چون تا حاال ا تونستمیاصالً نم کرد،یم فیرو برام تعر نیا یدردودل کنه! اگه کس
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که  ییو مهربونن اما با کسا یمیصم یلیکه مثل خودشون باشه، خ یبا کس شهیمعروف هم یبودم. اصوالً آدما دهیند
 .شنینم یخاک ادیخودشون باشه، ز یاز مرتبه ترنییپا
 دختر؟ حواست به حرفام هست؟ ییکجا -
 بودم، جوابش رو دادم: دیام دنیجور که محو دخودم اومدم و همون به
 . چطوره؟رونیب میبر امیاالن سرکارم. شب م -
 دنبالت. آدرس بده؟ امیاالن م -

 ناخواسته خنده رو مهمون لبام کرد. د،یام یو مردونه بایز یخنده
 .گهید میریسرکارم. شب م گمیدارم بهت م دیویبابا د -
. آدرس رو رمیگیازش م امیبهت بده وگرنه خودم م دیبا ستمی! رئیریگیم یندارم! مرخص زایچ نیبه ا یمن کار -

 واسم بفرست.
طرف  هیاز  نمشیرو بشکنم و مشتاق بودم که هرچه زودتر بب دیویدل د خواستیدلم نم یطرف هیقطع کرد. از  و
ها بچه نیسر تمر شهینبود که بخوام هم فمیت نداشتم محل کارم رو ترک کنم. البته جزء وظادوس وقتچیهم ه گهید

 یگروه اطالع داشته باشم، حت هیاز همه چ خواستیمرو دوست داشتم. دلم  کارنیحضور داشته باشم؛ اما خب خودم ا
 مسائل. نیتریو جزئ نیترتیاهمیب

کارم  دیق بارهیخاطرش قلبم ارزشش رو داشت که بهو خوش یمیدوست صم دیوی. دشدیبار که هزار بار نم هی یول
 یهیسمتشون رفتم. روحاز سرجام برخاستم و به رم،یبگم دارم م دیبه ام نکهیا یرو بزنم. آدرس رو براش فرستادم. برا

با لبخند نگاهشون  دمیو ام زدنیاز شدت خنده قهقهه م شتنرفته بود و حاال همه دا نیها به کل از بدپرس بچه
 گفتم: یآروم ی. لب باز کردم و با صداکردیم
 .ییجناب رضا -

 بود. امونییفقط مختص تنها تیمی. اون صمکردمیرفتار نم یباهاش خودمون یکس یجلو
 نگاهم حل شد. یتو شیمشک نگاه

 بله؟ -
 هم به لحنم اضافه کردم. تیجد یچاشن یها کمبچه یجلو

 کارتون دارم. دیایلحظه ب هیلطفاً  -
بودن. فقط نگاه چند تا از دخترا اونم از سر  یبازها هم گرم گفتگو و مسخرهسمتم اومد. بچهجاش بلند شد و به از

 رفتم و اونم دنبالم اومد. رو کردم بهش که منتظر حرفم بود. یسمت در خروجشده بود. به خیما م یرو یکنجکاو
 .مری. استثناء امروز زود مرمیمن دارم م -
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 به سرتاپام کرد و گفت: ینگاه
 افتاده؟ یاتفاق -

 تکون دادم. یرو به عالمت نف سرم
 برم که به قرارم برسم. خوامیزودتر م نیهم یاز دوستام قرار دارم برا یکی. با فتادهین ینه اتفاق -
به پدر هم  یمن حتوجود نداشت!  کارنیا یبرا یلیکنم؟ دل کاریچ خوامیدادم که م حیچرا براش توض دونمینم

 یبود و خودمم تعجب کردم. دست دیبع یلیمدل حرف زدن از من خ نیکنم. ا کاریچ خوامیکه م دادمینم حیتوض
 و گفت: دیموهاش کش یتو
و هر روز  یکنیم تیو احساس مسئول یگروه نگران یبرا تفهیاز وظ شتریکه ب نیبهت خوش بگذره. هم دوارمیام -
 .یخسته کن یخودیکه خودت رو ب ستمین یارزش داره. ازت ممنونم و راض ایدن هی برام ن،یسر تمر یایم

جوره همراهش بودم و تنهاش جا و همهوقت، همهتا آخرش همه دیبا بستم،یقرداد م ینبود؛ اما وقت مفهی! وظآره
خاطر ها، فقط بهو بچه دیاطر امخ. نه بهدادمینحو انجامش م نیبه بهتر دیاز کار بود و با ی. اسم من هم جزئذاشتمینم

 گفتم: نمیخودم! در جوابش هم
 کنمیکه م یباالتر. هرکار رمیو م شهیم شتریچون اگه گروه بره باال منم ارزشم ب کنم؛یخودمو خسته نم یخودیب -
 خودمه. یبرا
 رد.ک یخوددار ادیزدن ز دیمن از د یلباش نقش بست و چشما یباز اون لبخند منحصر به فرد رو و
که  یزیبه هرچ یدونیم ،یکنیکه م ی. با تالشستین یتو خال نانتیاطم نیو البته ا یبه خودت مطمئن یادیز -

 ! اما...یرسیم یبخوا
رو داشتم حس  شونیجیکه ذوب شدن تدر میظاهر یها خی یرو تو اهشیجلوتر آورد و آتشفشان س یرو کم سرش

 یلبش و با صدا یدکلن خنکش پخش صورتم شد. با همون لبخند روهمراه با ا مشیمال یهادوخت. نفس کردم،یم
 گفت: یآروم و بم

 خوادیو دلم نم شهینحو شکسته م نیبه بدتر یروز هی ه،یکه همشونم ظاهر یهمه خودپسند نیهمه غرور، ا نیا -
 نداشته باش! هیبه بق یبانو. خودت باش، خودت باش و کار نمتیکه درمونده بب

شوکه شدم.  ییجوراهیبودم،  دهیند یشخص چیحال از هکه تا به ینیزبیهمه ت نیو بدتر از اون از ا یکیهمه نزد نیا از
 گفتنیسالم، هنوز بهم م نیچند یکه دوستا یوجودم رو شناخته بود! من یمن رو، همه تیمن رو، شخص یراحتبه

 کرد. فوذنکرد و در درونم ن یمرد به ظاهرم توجه نیلمس، اما ا
بگم؟  خواستمیم یبگم؛ اما دوباره بستمش. چ یچ هیعقب رفتم و گلوم رو صاف کردم. دهنم رو باز کردم که  قدم هی
 شد. یکه بود، ته واژه و کلمه یآن ذهنم از هر چ هیتو  گفتم؟یم دیبا یچ
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 محوش شدم. کرد،ینگاهم م قیعم کهیفرو کرد. زمان بشیج یو دستاش رو تو ستادیصاف سرجاش ا اونم
من چشماش برق  دنیبا د ه،یچشماش نبود. مثل بق یتو نایکدوم از ا چینه سوءاستفاده! ه طنت،یهـ*ـوس، نه ش هن

 .زدینم
نفسم منهدم شده بود. دستام رو مشت اعتمادبه . همهرمینگاهم رو ازش بگ خواستمیعقب رفتم. م گهیقدم د هی باز

 کردم و پشتم رو بهش کردم.
 کردمیسروقتش ازش تشکر م دنیخاطر رسبه دیبا دونمیشد. نم دیویزمان با ورود دکه همرو باز کردم  یخروج در
 شد که در آغوشش فشرده شدم. یچ دمینفهم ی. حتدونمینه! نم ای

 موهام فرو برد. یدورم حلـ*ـقه شد و سرش رو تو شتری. دستاش بدمیشنیاما صداش رو نم دم؛یدیزدنش رو م لب
 نکردم. داشینگاه کردم پ یهر چزدم و برگشتم.  پسش

 .نبود
*** 

کمکم کنه. خودم دست  دنشونیپوش یتخت گذاشت. مرخصش کردم و نذاشتم تو یلباسام رو آورد و رو خدمتکار
 یرو یلبخند گشاد دنشون،یبهشون انداختم. با د یکاور درآوردم و نگاه یبپوشم. لباسام رو از تو تونستمیداشتم م

 ل بودن.خوشگ یلیلبام نشست. خ
درست  پوری. پشت کمرش از تور گدادینشون م یرو شکل ماه کلیتنگ بود و هلباس شب بلند که از کمر تنگ هی

 یهفت شقهی. انداختیم دیام یچشما ادیمن رو  اهشی. رنگ سدیکشیرو به رخ م رنگمیکمر مهتاب یشده بود و نما
 یبود. چاک بلندش از دو وجب باال پوریاز گ نمکه او فتگریاز بازوهام رو م یکیفقط قسمت کوچ ناشیبود و آست

بلند پاشنه یها. کفشکردیرو القا م یرینظیب ییبایو ز دیلغزیپاهام م یراستم بود و پارچه لختش رو یپا یزانو رو
د. کرده بو شتریهام رو بدخترانه شکیامروز رنگشون کرده بودم، ب نیکه هم میپرکالغ یو موها یمشک یو ساده

رنگ سرخ دراومده بود. با ادکلنم دوش رنگ و لعاب به یلهیخارج شده بود و به وس یعیاز حالت طب میصورت یلبا
 و مرتبه، با آرامش از اتاق خارج شدم. یعال زیچمطمئن شدم همه نکهیگرفتم و بعد از ا

 جیکم متوجه من شدن و به تدرا هم کم. اونکردمیبه حضار نگاه م ومدمیم نییپله پااز راه نهیکه با طمأن جورهمون
 دست گرمش گرفت. ونیرو م فمیسالن کاسته شد. پدر اومد سمتم و دست ظر یاهویاز ه

 نمازم! یشد بایچه ز -
 .دمیش رو بوسخورده غیتازه ت یگونه

 پدر. یلطف دار -
 کرد. تمیخاصش هدا یسمت مهمونارو پشت کمرم گذاشت و به دستش



 

 

55 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حدیث عیدانی

 

 .ننتیمشتاقن که بب یلیکنم. خ تیمعرف دمیدج یبه همکارا ایب -
 :دمیکاسه چرخوندم و نال یحرفش از شدت حرص چشمام رو تو دنیشن با
 !نمشونیبب خوادیمن اصالً دلم نم یول -

 کرد و گفت: یجذاب یخندهتک
 رفقات! شیپ یبر یفرار کن یتونی. تو هم بعدش مکنمیم تیفقط معرف -

که نشسته بودن و داشتن  یینفر خانم و آقا شیش-. رو به پنجمیسالن رفت یضلع شرقسمت همراهش رفتم. به ناچار
 کرد و گفت: زدن،یحرف م

 دختر خوشگلم! ازیاز ن نمیا -
 تر باشه گفت:از خود پدر، بزرگ یکه چند سال خوردیبهش م باًیکه تقر ونیاز آقا یکیجاشون بلند شدن.  از
 !یهست ییکایآمر یمردا تو فاتح دل شکی! برهینظیتو ب یشرق ییبایز -
شدم. معلوم بود بهزور خودش رو نگه داشته تا نخنده! آخه معلوم بود طرف  رهیزدم و مستأصل به پدر خ یشخندین

 ییکایآمر یدخترا تیبود. البته جذاب ختهیدختر ر یاافهیو از هر ق یاز هر قشر کایآمر ی! توبافهیداره دروغ به هم م
پدر  یتموم شده، برا گهیکار من د نکهیا یبه معن یزیار بود. اجباراً با همه دست دادم و چشمک رانک رقابلیهم غ

 ازشون جدا شدم. عیزدم و سر
حرکت  نیهوا چرخوندم. از ا یسمتم اومد، بغلم کرد و توسرعت بهبه یدو قدم برنداشته بودم که شخص-یکی هنوز
 چرخوندم،یکه داشت م یخوشحالش زمان یه کتش چنگ زدم. صداقلبم از جا کنده شد و ناخواسته ب ش،یناگهان

 !دهیوید وونهیمرد د نیفهموندم که ا
 ؟ییتو نیا ازین ی! وایچه خوشگل شد -
 کهی. درحالکردیم ریشور رو به وجودم سراز جانش،یبه صورتم شد. نگاه پر از ه رهیخ دفعهنیگذاشتم و ا نیزم یرو

 با خنده گفتم: کردم،یشده بود درست م لباسم رو که خراب یقهیداشتم 
 !یبود سکته کنم روان کینزد ؟یایسمتم نمچرا مثل آدم به -

 زد و گفت: ی. لبخند گشادختیسمت موهام برد و بهمشون ررو به دستش
 ! نتونستم احساساتمو کنترل بکنم.یناز شد یلیآخه خ -
 گفتم: کردمیجور که موهام رو مرتب محرص دستش رو پس زدم و همون با
موهامو بهم  یومدیم قهیدق هیتو هر  ادمهی یاز وقت ؟یعادتتو ترک کن نیا یخواینرفته! نم زادیبه آدم زتیچ چیه -
 .یکردیو گورتو گم م یختیریم

 گفت: دیقیرو باال انداخت و ب هاششونه
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 .زمیبهمشون بر ادینرمه خوشم م یلی! موهات خخوادیکه هست. دلم م نهیهم -
باعث شد نگاه هردومون  یدختر یبکوبونم که صدا شنهیسـ*ـ یمشت گره کردم رو محکم به قفسه دماوم
 سمتش بره.به
 د؟یوید -

 .دشیدستاش رو باز کرد و به آغـ*ـوش کش دیوی. دشناختمشیشل شد و بهش چشم دوختم. اصالً نم مشتم
 جونم عشقم؟ -

 وش ضربه زدم.به دختره، محکم به باز توجهیگرد شد و ب چشمام
 ؟یو بهم نگفت یدختر دارتو دوست یهو -
 نشوند و زبونش رو تا ته برام درآورد. یابـ..وسـ..ـه کرد،یاون دختر که با تعجب نگاهم م یموها یرو
بهت خبر بدم  دیچرا با ،یپرسیازم نم یحال هیکه  یمعرفتیقدر باون یدختر نه و نامزد. دوماً حقته! وقتاوالً دوست -

 کنم؟یکه دارم ازدواج م
 نگاهش کردم و هلش دادم. یچپچپ

 .رمیطرفم که ممکنه بدجور گازت بگ ای. امشب نادیخوشم نم هیبرو گم شو که اصالً از توج -
 سر داد و گفت: یبلند یخنده

 هاپو خوشگله؟ یریگیگاز نم یتو ک -
که  دونمیگروه رفتم. م یهاسمت بچهو بهنازک کردم  یچشمخداروشکر. پشت رفتیگرفت. از رو هم نم مخنده

به نامزدش  شدیمن حساب م یمیدوست صم دیویبود که به نامزدش سالم نکردم؛ اما خب برامم مهم نبود. د یادبیب
چون  ست؛یطرز رفتار مهم ن نیخودشم ا یبرا بودنشه! گرچه معلوم  خواستیناراحت شه م خواستینداشتم. م یکار

 شافهیتا بهش بچسبه؛ اما ق رفتینم دیویتو بغـ*ـل د دایدبدیند نیا نههیو ع کردیم یسالم هیقل اگه مهم بود، حدا
 داشت. یپوستبامزه بود، مدل سرخ یلیخ

سرشون و شروع کردن  یآن، کل سالن رو گذاشتن رو کیو دست و هورا. در  غیشروع کردن به ج دنمیبا د هابچه
 مبارک رو خوندن. تولدت
 یفی. مثل من با لبخند خفخوندینم یزیچ گران،یکنم. برخالف د داشیهم تونستم پ یراحتبود به دیل امدنبا چشمم
 بود. جک اومد سمتم و گفت: یجمعسرود دست نیگر انظاره

 .بایتولدت مبارک خانوم ز -
 انه جوابش رو بدم.کردم مؤدب یزور سع. بهرمیمرد ارتباط بگ نیبا ا تونستمینم کرد،یم یچرا هرکار دونمینم
 .یمرس -
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آروم  یلیرو نداشت. خ یشگیهم یبازدر کمال ادب حرف بزنه. اون لش کردیم ی. انگار اونم سعسادیروم واروبه اومد
 سمت گوشم خم شد و گفت:

 همکار ببوسم؟ هیت رو به عنوان گونه تونمیم -
حالتم  دنیکج کردم. با د دم،یرو م نکاریا یاجازه دارم بهش نکهیا ینداشت. صورتم رو به منزله یبرام فرق قتشیحق

 زد و سرش رو جلو آورد. یلبخند گشاد
 جک! -

 ظیگردوند. جک با غسمت خودش برشجک نشست و به یشونه یم نخورده بود که دستش رولبش به گونه هنوز
 گفت:

 امشبو مهربون شده بودا. هی ازیوحالم! نحس یتو ی! گند زددیاه ام -
 هاش رو باال انداخت.شلوارش فرو کرد و شونه یهابیج یدستاش رو تو ش،یشگیدت همعا طبق

 داره! فقط خواستم بهت بگم که مک کارت داره! تیبرات اهم یلیبـ..وسـ..ـه خ نیحواسم نبود که ا -
 یعذرخواه عی.اس داشت، سرام یماریبود و متأسفانه ب ترکیازش کوچ یدو سال-یکیاسم برادرش که  دنیبا شن جک

 شد. کیقدم بهم نزد هی دیرو داشت. ام شیداشتنبرادر دوست یهوا شهیشدت همسمت مک رفت. بهکرد و به
 بانو! کنمیزاد روزت رو شادباش عرض م -

 فیازم تعر گرانید یوقت ومدیباشه. بدم م مییبایز شیستا شه،یکه از دهنش خارج م یحرف نیاول خواستیم دلم
کاماًل  فشیکنه، تعر فیازم تعر دیکه اگه ام دونستمیاما م کنن؛یاغراق م یادیکه ز نستمدویچون م کردن؛یم

 ینفسم رو تواعتمادبه یکردم همه یزد. سع یحرف رمیینه از تغ با،یس اما اون برعکس همه نه بهم گفت زصادقانه
 .زمیصدام بر

 و هم بابت حضورت. کتیممنونم هم بابت تبر -
 گفت: یریا حالت جذاب و دلپذرو خم کرد و ب سرش

 .ومدمیدنده م هیخانوم غد و  نیتولد ابه جشن دیهمکار با هی. به عنوان ستفهیوظ -
 خورد،یم دیکه نگاهش به ظاهر ام یو مطمئناً هرکس ومدیبهش م یلیخ رنگشیسوخته و کروات کرم یاقهوه رهنیپ

 باشه. ینیو مت تیعاده با شخصالکه آدم فوق زدیحدس م تشیاز شخص یفرض شیپ چیبدون ه
شدم.  دنینشستم و مشغول د یاگوشه هیپر شد. منم  یپرانرژ یرقـ*ـص از دختر و پسرا گاهیاز سرو شام، جا بعد
 راحت نبودم. یرقـ*ـص دادن؛ اما قبول نکردم. با کس شنهادیاومدن و پ ایلیخ
 انداخت. میمبل کنار یخودش رو روسمتم اومد. پوست دل کند و بهباالخره از اون دختر سرخ دیوید
 از خودت! ریغ کننیمثالً تولد توئه اما همه دارن حال م -
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 زدم و در جوابش گفتم: یلبخند مچهین
 .گذرهیداره بهم خوش م یلینه اتفاقاً خ -

 گفت: یانگاهم کرد و با لحن بامزه قیعم
 ؟یر بداون وسط ق یبر یاالن دوست ندار ییگو! خدالعنت بر آدم دروغ -

رقـ*ـص نگاه کنم. نه تنها دوست داشتم، بلکه از خدامم  ستیبه پ تفاوتیکردم که ب یرو باال انداختم و سع هامشونه
کردم بحث رو عوض  ینباشم. سع بهیداشتم که بشناسمش و باهاش غر یهمراه هیبه  ازیبودم؛ اما ن یبود. رقاص خوب

 کنم.
 جدا شد.ازت  قهیدق هینامزدت کجاست؟ چه عجب  -
 سمتم اومد.جاش بلند شد و به از
 .نمیبب ایاخالق گندت! پاشو ب نیاز ا ادیکه اصالً خوشم نم ازین چونیحرف رو نپ -

 . با تشر گفتم:دیسمت خودش کشرو گرفت و به دستم
 تو؟ یکنیم کاریچ یه -

 .رفتیم ستیسمت پبه داد،یکه دستم رو فشار م جورهمون
 بدم. ادیردن رو ک یبهت خوش خوامیم -

 گفتم: یتر نگهش داشت. با کالفگاما ول نکرد و محکم دم؛یرو کش دستم
 برقصم. ولم کن! خوامیمن نم وید -
 بازوهاش گرفت. ونیوسط و من رو م دمیبه حرفم، کش توجهیب

 .یزنیله مله دنیرقص هیثان هی یبرا یوپرت نگو! معلوم بود دارچرت -
 . گفتم:شدیشدت زبون نفهم موقتا به ینکنم. بعض یکردم باهاش همکار یو سع ستادمیسرجام ا خشک

 .یمجبورم کن یتونی! تو هم نمخوامیآره دوست دارم برقصم؛ اما نم ؟یخب که چ -
 بغلش تکون داد. یزور تومن رو هم به د،یرقصیجور که داشت م. همونشدیداشت پخش م یجانیشاد و پره آهنگ

واسه خودت  ،یکه درست کرد یروحیب هیزندگ نیخرده از ا هینکن دختر! خودتو رها کن بذار  یسرسخت قدرنیا -
 احمق! یلـ*ـذت ببر

 زدم که بره عقب. از کارا و حرفاش حرصم گرفته بود. شنهیرو مشت کردم و محکم به تخت سـ*ـ دستم
 ولم کن بذار برم! دیوید یوا ؟یبه کار من دار کاریباشه. تو چ روحیب میزندگ خوادیدلم م -

 کردمیقبول م کرد،یخرده اصرار م هیو  دادیم شنهادیاگه مثل آدم پ دیرو انجام بدم. شا یباالجبار کار ومدینم خوشم
 عمل کرد و منم هار شدم. یگاو وحش هیاما اون مثل  بردم؛یاز اون رقـ*ـص دونفره لـ*ـذت م یبحث چیو بدون ه
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ساکت شد و بعد  دیویو آروم عوض شد. د کیآهنگ رمانت هیاون آهنگ تند و شاد با که  میکل کردن بودحال کل در
و ولم کرد. دستام رو به کمرم زدم و با  ستادیلبش نقش بست. صاف ا یرو زیآمطنتیلبخند ش هی هیدو ثان-یکیاز 
 گفتم: ظیغ
 برم سرجام بتمرگم؟ د؟یکرمت خواب -

 .دستش گرفت یرو قطع کرد و دستم رو تو حرفم
 برقصم. زمیبا سوزان عز خوامیاون دهن واموندتو ببند!م قهیخاطر خدا دو دقفقط به -

 و گفتم: دمیکش یپوف
 ؟یبریکجا م یخب برو برقص! من رو دار -

بلندم بتونم پاشنه یهلم داد که اصالً امکان نداشت با اون کفشا یپرتم کرد. جور یسمت هیجواب بده،  نکهیاز ا قبل
 هیوضع. با شدت به احمق خل یکهیخونش حالل بود مرت ختنیر افتاد،یبرام م یل کنم. اگه اتفاقخودم رو کنتر

دورم حلـ*ـقه شد و  یشخص یکه دستا فتمیب نیزم یخوردم. بر اثر اون برخورد سخت، خواستم رو یجسم سخت
، تا چند لحظه فقط ماتش حلـ*ـقه شده دورم افتاد یچشمام به صاحب دستا یبه خودش چسبوند. وقت شتریمن رو ب

 نیکه از ا دادمیم حیباعث نشد که روم رو برگردونم. ترج یحت دیوید یخالص! صدا یاهیشدم. مات اون همه س
تلخ بود؛  بیبود. با همون لبخند اعجازآور! لبخنداش عج رهیولم نکرد. اونم تو چشمام خ اونمچشما لـ*ـذت ببرم. 

 دهنده بود.آرامش یول
برم به  دیرقـ*ـص دونفره داشته باشه. منم با هی خوادیدلش م یلیکن! خ یما رو لطفاً همراه ازین نیا دجانیام -

 نامزدم برسم. فعالً.
نه غرورم شکسته شد  یجورنیهم شدم. ا فوریک ییجورا هیو ناراحت نشدم، بلکه  نیخشمگ دیویکار د نیتنها از ا نه

 :دیپرس یچشمام زل زد و با لحن آروم یدلم موند. صاف تو یرقـ*ـص تو هیو نه داغ 
 ؟یبرقص یدوست دار -
و مثل من فقط  دینرقص کسچیبود که باهام برقصه. البته با ه لیداد و نه ما شنهادیکه نه بهم پ یخودش آره! مرد با

باهامون فاصله نداشت.  شتریب یکه چند قدم ستیبغلش بودم، بردم سمت پ یجور که توگر بود. هموننظاره
 یهامنم دور گردنش حلـ*ـقه شد. چراغ یدستا ،خودکار یلیتر شد و ناخواسته و خدستاش دورم محکم ی*ـقهحلـ

پر از  یو صدا خوندیم یریمحض فرو رفته بود. خواننده داشت با حرارت دلپذ یکیجا در تارسالن خاموش بود و همه
جور که کرد. همون لیتبد یقراریآرامش ببه  قه،یچند دق یاونجا رو تو جانیتحرک و شور و ه یسوزش همه

 گفت: د،یلغزیم م*ـنهبرهـمهیکمر ن یدستاش رو
 ؟یدوست دیویوقته که با د یلیخ -
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 ریکه دستا و آغوشش داشت به جون و روحم سراز ینداشتم با حرف زدنم از اون حالت خلسه و آرامش بخش دوست
 مثبت تکون دادم.فقط سرم رو به عالمت  نیهم ی. براامیدرب کرد،یم
ش . چونهدمیآغوشش خز یخدا که نبود. دستم رو گرفت و چرخوندم و بعدش دوباره تونبود. به فیآغـ*ـوش، کث نیا

 محکم و ستبرش چسبوندم. ینهیسرم گذاشت. منم صورتم رو به سـ*ـ یرو رو
 !ییکوچولو یلیخ -

 جواب دادم: یآرومت، بههمون حال ی. تودمیبهش چسب شتریرو دورش حلقه کردم و ب دستام
 .ستمیقدرا هم کوچولو نسال. اون شیو ش ستیب یرفتم تو -

 تکونم داد. یآرومگهواره به هیبغلش مثل  ی. تودیخندیانگار داشت م دیلرز یآرومبه هاششونه
مردونه  که یکنیم یو سع یو محکم ی. از بس قوستین دایهمه ظرافت پ نیا ادیز شهیت کوچولوئه بانو. همجثه -

و  یفیظر یلیکه خ میدیفهم دمت،ید تیشگیبه خودم حست کردم و بدون نقاب هم کیاما االن که نزد ؛یکن یباز
 .یهم شکننده هست اریبس

گر*دنم چفت کرد. چشمام بسته شد.  یو سرش رو تو دیبغلش کش ی. از پشت من رو تودیرو گرفت و کش دستم
 نبود. یکردن فیحالم توص

 .یشده بود یاستنخو یلیامروز خ -
رو  یخاص یقرارینوع ب هی. باالخره گفت و دلم رو از حسرت درآورد. گفت و صداقت کالمش، دمیکش یقیعم نفس

 به درونم القا کرد.
 شکمم بود، گذاشتم. ادامه داد: یش که روقفل شده یدستا یرو رو دستم

 مرده! هی یهایو خوش هایدلگرم یزن که همه هیکنه، بازم زنه!  یزن، هرچقدرم که مردونه باز هی -
که  ییشد. چشما رهیچشمام خ یش گرفت. تومردونه یهادست ونیخودش برم گردوند و صورتم رو م سمتبه
مرد  نیداره ا کهیباشه. الاقل تا وقت تفاوتیو ب الیخیب تونهیسرد و خشک باشه. نم تونهینم گهید دونستمیم

 .ذروندصورتم رو از نظر گ یتک اجزا! تکهتونینم نه،یبیروش رو مبهرو
. تو حداقل پاک بمون، زن بمون. آروم ایما مردا ن فیکث یایدن یهمه زن بودن، تو نیبا ا ،یهمه افسونگر نیتو با ا -

و به تو احساس زن بودن بده، به تو احساس  ارهیدست برو به شیمرد باش! بذار مردت با وجود تو، مردونگ هیجون 
 ن بده.بود فیظر

 کنم، انکار کنم. هیبه دلم نشست و نخواستم که لج کنم، توج حرفاش
 کردم. دییرو تا تیواقع نیدلم ا یتو یریگجبهه چیو بدون ه یراحتبه
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مرد  بیکه عج یبود. مرد ستادهیچون خودش جلوم ا نم؛یبیاز پدرم، دوروبرم نم ریبه غ یمرد گهیبگم که د نتونستم
 .دادیم رو قلقلک مبود و احساسات زنانه

 گذاشت. ریکه حال و احوالم رو منقلب کرد، متح یاو من رو با بـ..وسـ..ـه رفت
 رنگ گرفته، گذاشتم. دونستمیکه م یاگونه یروشن شد. دستم رو رو هاچراغ
 بود. دهیمن رو نبوس یمرد چیدلم! انگار که تا حاال ه یاما تو دم؛یخند
 یمعاشرت نداشته و حاال شاهزاده یمرد چیپدر و بردارش، با ه ریداشتم که به غ رو یادختر چهارده ساله هی حال

مشکات با اون  ازین گهیاون حس و حال، من د یاون زمان و تو ی. تودهیرو بوس شیشونیپ دش،یسوار بر اسب سپ
 همه دبدبه و کبکبه نبودم.

ذهنش تکرار و  یاون لحظه رو تو یبرد. ه اهایوبـ..وسـ..ـه اون رو به ر هیبودم که  دهیدختر آفتاب مهتاب ند هی
هرشب قبل  خوادیکه دلش م پردازالیو خ کیدختر رمانت هی. شده بود کردیرو احساس م یخاص ینیریدلش شته

 خواستیدلش م ازیخودش تجسم کنه. ن یبرا خواد،یرو که دلش م یرو که دوست داره و اون زندگ یخواب اون مرد
 زنونه! یبا آرزوها زن هیکه زن باشه! 

 دونستمیکه م ییرفتم سمت کادو ز،یم یشده رو دهیچ یبه کادوها توجهیرختخوابم، ب یخواستم برم تو یوقت شب،
 خودش واسم آورده.

 که استادانه بافته شده بود. قیبا خط نستعل یشعر تیاز اون، ب شتریکرد و ب رمیفرش دستبافش متح تابلو
 نمیبیب خوب مخوا شیخو الیدر خ نکیا من»
 «نمیچیو از باغ تنت، صد بـ..وسـ..ـه م ییآیم تو

*** 
ظهرا  وقتچیداشتم. من ه ریساعت تاخ کیدفعه  نیسالن، ا دمیرسیکه سرساعت چهار م شهیهم برعکس

س شده، تندتند لبا ریکه د دمیچشم باز کردم و د یکه اون روز خوابم برد و وقت شدیچ دونمیاما نم دم؛یخوابینم
 و با سرعت خودم رو رسوندم. دمیپوش

وارد سالن بشم،  نکهیمشغولن، اما قبل از ا یو حساب کننیم نیساعت همه دارن تمر نیا یکه االن و تو دونستمیم
 یاصحنه دنی! در رو باز کردم و از ددونمی. نمزدیداشت حرف م دیام دی. شاومدینم یساز چیه یمتعجب شدم. صدا

 .ستادمیدم و سرجام امبهوت ش دم،یکه د
سالن حضور  یزودتر تو یسرساعت چهار و حت شهیبودن و هم میسالن نبود. همه آن تا ینفر هم تو هی یحت کسچیه

 هم نبود. دیام یبود؟ حت ومدهین یداشتن؛ اما امروز چرا کس
 !ی. آزادمیندار نیامروز تمر -
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 یکه تو دمیقلبم گذاشتم. برگشتم و د یدستم رو رو و دمیجام پر یتو د،یام یو گرفته یناگهان یصدا دنیشن با
 .گارهیفرو رفته و اطرافش پر از دودِ س یصندل
 وقتچیبودم که سالم نکنه! ه دهیند وقتچیبکشه. ه گاریبودم که س دهیند وقتچیه د؟یکشیم گاریس دیام مگه

 بودمش! دهیند یخشک و جد قدرنیا
 سمتش رفتم.قدم به چند

 فقط برو! ،یاحرف اضافه چی. بدون هبرو نجایاز ا -
مونده  گهید دیام هیبود؟ از اون مرد مرتب و مهربون،  دیمرد خشن و سرد، ام نی. استادمیخشک شد و سرجام ا پاهام

پخش شده بود. کرواتش شل دور گردنش افتاده بود.  شیشونیپ یرو شیو جوگندم شونیپر یکه موها یدیبود. ام
عوض  انداخت،یکه ترس به وجود آدم م گهیلحن آروم د هیبخشش رو با و لـ*ـذت آروم شهیکه لحن هم یدیام

 کرده بود.
 رفت؟یسمت خودش مداشت به ،یبره سمت در خروج نکهیا ی. اما چرا پاهام به جایحرف چیگفت برم. بدون ه بهم

 زد. شیآت یاگهید گاریپرتش کرد. س نیزم یزد و رو گارشیبه س یقیپک عم
نشون  ادش،یو ترسناک شده بود، دوختم. برق ز بیمه ب،یکه شبش عج ییو نگاهم رو تو چشما تادمسیا کشینزد

 چشمام زل زد. ی. تودادیم انتهاشیاز خشم ب
 االن! نیبهت گفتم گورت رو گم کن! هم دن؟یبه نشن یخودت رو زد ای یکر -
 .دادیم ماندازهیم نشون از بهت بگرد شده یقدم عقب رفتم. چشما هینعره مانندش، ناخواسته  ادیفر با
 د؟یکش ادیمشکات فر ازیسر من، سر ن ن،یآروم و مت شهیداد زد؟ اون مرد هم دیام

 شهیهم ستیولنیو دیروز افتاده بود؟ ام نیدهنش، بماند! چرا اون به ا ینگفتم، چرا نرفتم و چرا نزدم تو یچیه چرا
 خشن و ترسناک شده بود؟ قدرنیمهربون، چرا ا

عقب برم؛ اما به نگاهش  شتریدرشتش باعث شد ب کلیفوت کرد و از جاش بلند شد. ه رونینفسش رو ب یکالفگ با
با داد و  یحت خواستیانداختم. دلم م نیی. سرم رو پازدیتوش موج م یکه خشم و کالفگ یبودم. نگاه رهیخ
با  یحت ایدارن که با خودشون  ازیآدما ن اتاوق یاز حدش، بمونم؛ اما گاه شیو خشم ب یقراریبا ب یحت ادهاش،یفر

 یهاو اشک رفتمیم دی. باذاشتمیتنها م بشیحال غر نیمرد رو با ا نیو ا رفتمیم دیخداشون خلوت کنن. با
 .کردمیم یخال نیماش یتو دیشا ،ییجا هیرو  میشکستگدل
 .رفتمیم دیبا

 .ستمیش و رو به در، سرجام باباعث شد پشت به دیام یدر رو لمس کرد و صدا رهیدستگ دستم
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. شناختنیاستاد خوب م هی! همه منو فقط به عنوان ومدمیآروم و ساکتم، کم به چشم م یهیخاطر روحبه شهیهم -
 رو رقم زده. ایلیخ شرفتیکه پ یاستاد خوب هی

هم انداخته  یو روفرو رفته بود و پاهاش ر یصندل یبه دست تو گاریبرگشتم. دوباره سرجاش نشسته بود. س سمتشبه
 بود.

قدر که اون ی. کسقدرتمیآروم و ب شهیآدم هم هیکه من  کنهیفکر م یحت ای کردیکه عاشقش بودم، فکر م یاون -
 کنه. یکارچیه تونهیمهربونه که نم

 فرو کرد. بشیج یراستش خاموشش کرد. دستاش رو تو یپرت کرد. با پا نیزم یرو رو گارشیجاش بلند شد و س از
 !کردنیغرورش رو خرد م یراحتکه به یی. مرداشدیم یبداخالق و جد یجذب مردا شهیکه عاشقش بودم، هم یاون -

 سمتم اومد.به بیبه ج دست
 ولنیو هیکه من فقط  کردی! فکر مخواستیمرد متعصب و خودخواه م هیجنتلمنم. اون  یادیمن ز کردیاون فکر م -

استفاده  یظروف طال و نقره، از ظروف سفال یو به جا ینیشیم یچوب یهاتخته یرومبل،  یکه به جا یادارم و خونه
 .یکنیم

 چشمام زل زد. یو تو ستادیروم اروبه صاف
رو  یبداخالق باشم و غرور هر کس تونمیخشن باشم؟ نم تونمیاز قدرتم استفاده کنم؟ نم تونمینم یکنیفکر م -

 تونم؟یخرد کنم؟ نم
 .دیموهاش کش یتو یاشک! پشتش رو کرد بهم و دست یدرد و حت ،یر بود از خشم، درموندگپ ش،یمشک یچشما

 یرو تو یهر کنسرت تونمیقدر قدرت دارم که مکل گروهش رو نابود کنم. اون تونمیقدر قدرت دارم که ماون -
 !یبکنم. هرکار تونمیم یرو نذارم بهش مجوز بدن. هرکار یلغو کنم. هر اثر رانیا

 زد. صداش باال رفت. شنهیسـ*ـ یسمتم و رو گشتبر
رو،  میناراحت یرو، همه میخستگ یکنم؟ هرروز همه یخال گرانید یچرا با مردم بداخالق باشم؟ چرا خشمم رو رو -

 .ادیفرود ن یصورت کس یتا مشتم رو کنمیم یخال بوکسسهیک هی یخشونتم رو رو یهمه
 بود. درد داشت. درد درک نشدن! درست مثل من! یگله مند بمش، پر از یدادم. صدا هیدر تک به
 بود گفت: نیبه زم رهیجور که خهمون ،یآروم یداد. با صدا هیپشت کمرش تک ینشست. به صندل نیزم یرو
آدم اونم با  هیکمه  یلیخرد کنن؛ اما خ توننیبد باشن همه م توننیپسر مغروره؟ همه م هیدخترا  ییایچرا مرد رو -

 مردم رو پاک کنه. نیماش یشهیبردن غرورش بره پشت چراغ قرمز ش نیاز ب یمن بتونه برا طیشرا
 نشستم. نگاهم کرد. نیزم یخوردم و رو زیل وارید یشدم. رو ماتش

 . رفتم و غرور خودم رو شکوندم.شدمیرو کردم؛ چون داشتم مغرور م کارنیآره! من ا -
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 گفت: دیخندیجور که مش از بغض بود. همون. خندهدیرو باال گرفت و آروم و کوتاه خند سرش
لبخند رو  یکس وقتچیکه ه یو خشنش نامزد کرده. همون مرد ییایکه نامزد کرده. با همون مرد رو وقتهیلیخ -
 .دهیلبش ند یرو

 رو باز کرد. داغ کرده بود. هنوز هم تعصب رهنشیپ ییباال یو چند دکمه دیکش یقیقطع شد. نفس عم شخنده
 گر گرفت. گهیمرد د هیآوردن عشقش با  ادیداشت. از به 

 هیفکر باز داره. شب هاییکایغرب زده که مثل آمر هی. دونهینم یرانیا رتیاز غ یچیم که هغرب زده هی کردیفکر م -
 !ندهی. اپن ماستی. اخالقش جذاب نستین یرانیا یمردا

مرد  نیاحمق به تمام معنا بود. ا هیهام گذاشتم. اون دختر زانو یم رو روبغلم جمع کردم و چونه یرو تو پاهام
 نیمرد رو با ا نیصرف نظر کرد و ا ییایرو یزندگ نیاز ا یراحترو براش بهشت کنه؛ اما اون به یزندگ تونستیم

 نتونسته اصالً تا حاال نکهیا ایبود،  دیباالتر از ام یو فکر یاز نظر معنو تینهایاون دختر ب ایهمه عظمتش پس زد. 
 که مورد دوم درسته، مطمئن بودم! دونستمیصالبت آروم مردونه رو درک کنه. م نیبود ا
از  یکه چقدر مشهوره. حت دادینشون م شاندازهیب یاطالع داشتم. طرفدار دیام یاز ثروت نجوم یاز هرکس بهتر
بده. قدرتش از پدر من هم که تاجر انجام  تونستیرو م یمطلع بودم و شک نداشتم که هرکار گفتیکه م یقدرت

 .دونستمیرو م نایا ی. همهودب شتریبره هم ب ییجا تونستینم گاردیبود و بدون باد یسرشناس
 هیکه  یا. خونهزدنیحرف م بشیعج ی. همه در مورد خونهیگرون یلیخ نیداشت و نه ماش یمجلل ینه خونه اما
بد سرپرست  یهاکه به بچه دونستمیکه کرده بودم، م یادیز قاتیما با تحقا گفت؛ینم ییجا وقتچی! هرانهیاز ا کهیت

و  یخودش گذاشته و متعهد شده که تا آخر عمر از نظر مال نظر ریها رو زو چند نفر از اون رسهیم یلیخ رانیداخل ا
 کنه. نشونیتأم یدرس

بودنش دور بشه.  یباعث نشد که از خاک ش،یعال تیکه موقع یانسان هیانسان مقدس بود.  هینبود!  یمرد کم کس نیا
 داشته باشه. یاز کس یچشم داشت نکهیموند! بدون ا یبرخاک موند و خاک

 چسبوندم. واریو چشمام رو بستم. سرم رو به د دمیکش یقیعم نفس
 !دادیعشق، زجرم م نیا

*** 
 به من نداشت. یاف و حتبه اطر یبود و توجه رهیترمز زدم و نگاهم رو بهش دوختم. به داشبورد خ یرو
 ؟یش ادهیپ یخواینم -

 صورت من ثابت موند. یو رو دیچرخ نگاهش
 ؟یاومد نجایچرا ا -
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 گفتم: نیشدم. در همون ح ادهیپ نیهام رو باالانداختم و از ماش شونه
 !نییپا ایحاال تو ب -
 یل بشم و نتونم راحت نقش بازکه کس شدیبه اطراف، باعث م رمقشی. نگاه بمیشد یشهرباز یهم وارد محوطه با

 باعث بشم که دردهاش رو فراموش کنه. یمدت اندک یگرفته بودم که هرچند برا میکنم؛ اما تصم
 گفتم: یو با لحن نسبتاً شاد دمیرو به هم کوب دستام

 .شمیسوار چرخ و فلک م ،یشهرباز امیهم هروقت م شهیوفلکم، هممن عاشق چرخ -
 :دمیپرس اقیاشت سمتش کردم و بارو به روم

 ؟یاهیپا -
 ازش چشم گرفتم. انهیکه سوزوند و خاکسترم کرد. ناش یسکوت، چند لحظه نگاهم کرد. نگاه در
 .امیبمون تا من برم و ب نجای. تو امیریبگ تیبل میبر -

 آرومش دلم رو لرزوند. یرو گرفت و مانع از رفتنم شد. صدا دستم
 .رمیگی! شلوغه. خودم مخوادینم -
دلم آب کرد.  یرو تو یکیقند کوچ ش،یرانیناب ا یمردونه تیحساس ش،یرانیا ی. مردونگستادمیو من سرجام ا ترف
رو بفهمه، آشکارا  هاتیحساس نیا خواستیم ینبود؛ اما اگه کس ییقابل شناسا یراحتبه ش،یرپوستیز یهارتیغ
 !تیبدون محدود ر،یبدون تحق اد،یبدون فر ،یریتعصبات جنتلمنانه قشنگ بود. بدون درگ نیو چقدر ا دیفهمیم
 .میبر -
 بیکه عاشقشه و عج هیمتعلق به کس دونستمیکه م یبه اطراف بود و متفکر. تفکر رهی. باز هم خمیهم سوار شد با

 .نمیرو بب قیتفکر عم نیحالت رو و ا نیدوست نداشتم ا
 شدم. رهیرو صاف کردم و بهش خ گلوم

نسوخته و نتونستم با حرفام  یکس یدلم برا وقتچیبدم، ه تیبخوام دلدار نکهیا ایم حرف بزن یشعار خوامینم -
چون  کردم؛ینم غیمطمئن باش که در ،یکنم که به آرامش برس یکار تونمیکه م دونستمیبهش آرامش بدم. اگرم م

االن،  گمیدارم. نم یواهشخ هیازت  یکمکت کنم؛ ول تونمیکه فعالً نم دونمیاهل عملم تا حرف زدن؛ اما م شتریب
 ششیو غم، پ ی! همون که افسردگیلبخند به لب و مهربون باش دیهمون ام نمت،یبیبعد که م یسر خوادیاما دلم م

سرِپا  خوامی. ماستیدن یهمه دیاز اون، ام تریگروهه و کل یهمه دیماهاست. ام یهمه دیمعنا نداره. همون که ام
 .نمتیبب
 :دمیرسپ یترلحن آروم با
 ؟یدیقول رو بهم م نیا -
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 موهاش فرو کرد. در همون حالت گفت: یانداخت و دستش رو تو نییرو پا سرش
بزنن، با خودشون، دوستشون و با خودشون  ادیفر زن،ی. دوست دارن اشک بررهیگیاز آدما دلشون م یلیوقتا، خ یلیخ -

خرده از برآورده  هیشون درست کردن خارج بشن و خود یکه برا ی! دوست دارن از اون نقابیدرددل کنن. با هرک
 .ادیو پدر آدم درم هیچ یبرا دونهیکه خدا م یینشدن آرزوهاشون گله کنن. از اون مصلحتا

شده بودن. هوا هم  زیها ر. آدممیبود دهیوفلک رسارتفاع چرخ نی. به باالتردیکش یقیرو بلند کرد و نفس عم سرش
و پوست  رفتیسمت و اون سمت م نیو آروم، اون عصر ماتم زده به ا میمال مینستر شده بود. موهام توسط خنک

 .دادیصورتم رو قلقلک م
 دلگرم کننده و مطمئن گفت: یچشمام زل زد. با لحن یتو
دوباره! بدون شک! حتماً! فردا که از خواب  ستم،یایپا م ی. روستمین ریدلگ قدرنیا شهیهم یاگهیمنم مثل هر آدم د -
آروم و به قول خودت لبخند  شهیهم دی. همون امشناسنشیکه همه م یشگیهم دیهمون ام شمیدوباره م شم،یم اردیب

 به لب!
 هم انداخت. یداد و پاهاش رو رو هیتک یصندل به
 ؟یاز خودت بگ یخواینم -
 گهید یبرعکس آدما و مرفهم؟ دردیب یاز زندگ ای بمیغر بیاز افکار عج قاً؟یخودم دق هیاز چ گفتم؟یخودم م از

 یگذرونو خوش یکنواختیداستان ساخت؛ چون سراسر از  هیمن  یزندگ یاز رو شهینم وقتچیه کردمیفکر م شهیهم
 ن،یفانت یبودم و برا دهینچش یپولی. طعم بخوندمیفقط از دردها م شهینبودم و هم یادهیبود. آدم درد کش یو سرد

 ابونیخ یکه گوشه یاهفت ساله یبچه یدلم برا شهیبودم و هم دهین رو ندکار کرد یبودم. سخت ختهیبارها اشک ر
 پدر! کی یبود به عالوه نیبود. هم نیمن هم ی! زندگنی. همشدیکباب م زد،یمردم رو واکس م یکفشا
 شدم. رهیدادم و به چشماش خ هیتک یخودش به صندل مثل

ها فکر وقت ی. بعضیدردیهمه ب نیاز ا ت،یهمه موفق نیا از ره،یگیم یهمه پولدار نیها دلم از اوقت یبعض -
ها از وقت ی. بعضشمیم نیدارن، نفر یپردردسر یندارن و زندگ یچیکه ه ییاونا یکه دارم از طرف همه کنمیم

و دسر. هرکدوم از  یاصل یو غذا غذاشیپره از پ ومررنگارنگ روبه یغذا زیکه م یی. خصوصاً وقتاادیخودم بدم م
بوده.  ایبرام مه خواستمیکه م یپر قو بزرگ شدم و هرچ یتو میکنه. از همون بچگ ریخونواده رو س هی تونهیها مونا

 اونفقط لب تر کنم تا  هیها. کافدانشگاه نیمدارس و بهتر نیبهتر ،یبهداشت لیبرند وسا نیبرند لباس، بهتر نیبهتر
 بشه! ختهیپام ر یش جلوصد نمونه خوامیرو که م یزیچ

 دادم و به آسمون نگاه کردم. رونیرو محکم ب نفسم
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منشأش از کجاست.  دونمیکه نم یسردرگم هی انتها،یب یپوچ هی. کنمیخودم حس م یرو تو یخالئ هی شهیاما هم -
 ه؟یچ یبرا دونمیوجدان بزرگ که نمعذاب هی

 بود. رهینگاهش کردم که متفکر بهم خ دوباره
بدم. دوست ندارم  یبودن. دوست ندارم آتو دست کس یه کامل بودن تظاهر کنم، به قوکردم که ب یسع شهیهم -

که پره از سؤال و  ییای. چند ساله که با خودم و دنکشمیزجر م هیچ دونمیکه نم یبفهمه که دارم از درد یکس
که آدم  یخاص یهاییگراو تجدد کننیم یفرو ن گهیکه همد ییهانیو د ستین دایکه پ یی. خدارمیدرگ یسردرگم

 .کنهیم یاگهیاز هر زمان د ترجیرو گ
 ارن،یکه سفارشات رو برامون ب ی. تا زمانمیبخور یزیچ هیکافه تا  میمن رفت شنهادیو به پ میشد ادهیفلک پوچرخ از

ناموفق  موارد جورنیا یتو شهیاومده بودم اون رو شاد کنم؛ اما مثل هم یعنی. میشد رهیخ زیو به م میسکوت کرد
 آرومش به خودم اومدم. یگرفته ول یصدا دنیشن اکردم. ب یطرف مقابلم اضافه م أسیبه  شتریبودم و ب

 ! چرا؟هیدرست برعکس بق ،یخوب یلیبا من خ -
ش گذاشته بود. گلوم رو چونه ریهم قفل کرده بود و ز یرو بلند کردم و نگاهم رو بهش دوختم. دستاش رو تو سرم

 .دونمیبهش بگم نم خواستمیبهش بدم. نم یاکردم که جواب نسبتاً قانع کننده یصاف کردم و سع
هم صحبت  یکه از لحاظ تفکر در سطح خودمن. با هرکس کنمیو حس م کننیهستن که جذبم م ییآدما هی -
 .رمیگیهم ناخواسته گرم م یمحدود یو با آدما شمینم

 دادم: هیتک یرد. به صندلش رو سمت دهنش برو تکون داد و فنجون قهوه سرش
 .میکن یسوار نیماش ییکرده. دوست دارم دوتا یسوارنیدلم هـ*ـوس ماش -

 گذاشت. زیم یرو رو فنجونش
 ؟یخوایم نویواقعاً ا -

که  یوارید نیبلند بخندم. دوست داشتم از ا یمثبت تکون دادم. دوست داشتم کنارش با صدا یرو به نشونه سرم
 ص شم. فقط در کنار حضور خودش و بس!خودم ساختم خال یبرا
 ؟یباز میندارم. بعد قهوه بر یمن مشکل ،یخوایاگه تو م -

م رو خوردم و از سرجام م رو قبول کرده. تندتند قهوهخوشحالم رو بهش دوختم. ازش ممنون بودم که خواسته نگاه
 بلند شدم.

 .میخب بر -
 گفت: شد،یجور که داشت از جاش بلند منکرد. همو یآروم یخندهنگاه انداخت بهم و تک هی
 !یعجله دار قدرنیکه ا کنهیفرار نم یسوارنیتو! ماش یچقدر هول -
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 .دمیرو گرفتم و کش بازوش
 .یمنصرف بش متیتو از تصم ترسمیاما م کنه؛یفرار نم یسوارنینه ماش -
 رو حساب کنم. زیدختر، بذار پول م ستایوا -
 گذاشت. زیم یاول درآورد و روچند تا تر فشیک یاز تو و
وارنگ ورنگ ینای. با ذوق به ماشمیرفت کردن،یم یسوارنیها ماشتراز بزرگ یها و بعضکه بچه ییسمت جاهم به با
 .دمیروم نگاه کردم. دستام رو به هم کوببهرو
 قرمزه مال منه! -
 فرو کرد. هاشبیج یگاه کرد. دستاش رو تون نایدوباره به ماش یبهم انداخت و بعد از مکث کوتاه ینگاهمین

 هم مال من! هیآب -
 .دمیش کوببه شونه یاخمام رو تو هم کردم و مشت یحالت مصنوع به
 ؟یکنیم یرو ناموس هیقض یدار -

 رو نگاه کرد.بهرو تیبه جمع الیخیرو باال انداخت و ب ابروهاش
 ...سیشوره، پرسپول ایآب در -

 بود. یاخمام واقع گهید دفعهنی. ادیو خند حرفش رو خورد یادامه
رو بهت نشون بدم تا کفت  یخیالزمه اون عدد تار ؟یبگ یترسی! حرف رو ادامه بده؛ چرا مدیآقا ام یهیهیه -

 ببره؟
 وار مرتبشون کرد.و به صورت شونه دیصاف و پرش کش یموها یرو تو دستش

 بانو؟ ازین دیبناز یچبه  دیخوایم د،ینناز نیبه ا ایسیشما پرسپول -
 دستاش گرفت. ونینثارش کنم که دستم رو م یشکندهنم رو باز کنم تا جواب دندون اومدم

 !رنیگیرو م نامونی! االن ماشایبدو ب -
 ی. دستمیشد مونیدرخواست ینایو با سرعت سوار ماش میبه داخل هجوم برد دی. من و اممیما بود که سوار ش نوبت

صحنه بود، زبونم رو  نیگره اکه با لبخند سرجاش نشسته بود و نظاره دیو رو به ام دمیرنگم کشبه رخش خوش
 دی. باارمینفر رو از حالت غم و ماتم در ب هی تونستم دفعهنیا نکهیکردم. نه! مثل ا گهیطرف د هیدرآوردم و روم رو 

 ینیماش چیبه ه خواستمی. نممیکرد رو پرورش بدم. شروع به حرکت ییتوانا نیتا ا کردمیخودم کار م یرو شتریب
 راژیو و دمیکشیم ییال شدن،یم تیهدا یمختلف که به طرز داغون یهانیماش یبخورم و در کمال دقت از ال

 هیبرگشتم سمت طرف تا  تیمحکم بهم برخورد کرد. با عصبان نیماش هیحال خودم بودم که از پشت  تو. دادمیم
رو باال  غره رفتم اونم خونسرد شونه هاشزبونم رو گرفتم و واسش چشم یجلو! دهیام دمیفحش نثارش کنم که د
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به من  گهیرو جمع کردم. حاال د بامو از کنارم گذشت. ل چوندیفرمون رو پ ییمامرگلبخند مکش هیانداخت و با 
 رو بهش گفتم: و دمیخند یبلند یدفعه من بودم که بهش زدم. با صدا نیعمداً؟ با سرعت رفتم و ا ؟اونمیزنیم
 نوش کن! یضربت ،یضربت یزد -

متضاد با چشماش، باعث شد که محوش بشم و محکم به  دیبراق و سف یو سرش رو تکون داد. دندونا دیخند اونم
روندنش  یرو درست کرد و به رانندگ تشیبه من، موقع توجهیب ن،یداخل ماش یبرخورد کنم. پسر بچه گهید نیماش هی

 ادامه داد.
. میبش نیتا سوار ماش نگیپارک یتو میبا هم رفت ،یشهرباز یموجود تو لیوسا یبا همه یو باز یخوش یز کلا بعد

قرمز  نیماش یها نیافتاد که سرنش ینگاهم به دختر و پسر جوون نیح نیکه تو ا کردمیرو روشن م نیداشتم ماش
 یلیخ کایمثل آمر ییجا یتو زایچ نیود. اب دایو خواستن از تک تک حرکاتشون پ جانیرنگ رو به رومون بودن. ه

هام رو هم داغ لبام آورد، گونه یکه لبخند رو رو یحال نیحالتشون در ع نیا د،یچرا در کنار ام دونمیبود؛ اما نم یعاد
 کرد.

 !یچقدر خوبه که خودت باش -
 بود. هریلبش، بهم خ یرو یدوختم که با لبخند کوچک دیرو از اون زوج گرفتم و به ام نگاهم

 یرانیدختر ا هیکه تو  دهیهمه ظرافت، نشون م نیشرم قشنگ دخترونه و ناب، ا نیا رنگ،یشراب یهاگونه نیا -
 دلبرانه! تیحال معصوم نیو در ع ی. با همون درندگیهست
ده از شرمم داغ ش یگونه یکرد. دستم رو رو رورومیز د،یها از زبون امحرف نیا دنیاز حد بلند بود. شن ادیقلبم ز تپش

 گذاشتم و نگاهم رو ازش گرفتم.
مردونه،  یهادست نیا زیآمدست مردونه و بزرگش قفل شد. نوازش محبت یم، توگونه یکه گذاشته بودم رو یدست

 رو به لرزه درآورد. میدخترونگ
 کرد. ریرو به قلبم سراز یناب و پرشور نوجوون یبم و محکمش، آرزوها یصدا

رو بشنوه و لـ*ـذت  نتیریش یهاقهقهه یصدا یکس یذاریچرا نم ؟یکنیز همه پنهون مچرا خود قشنگت رو ا -
 مثل منو درمان کنه؟ یدرمونیاعجاز لبخندت، درد هر ب یذاریببره؟ چرا نم

 دمیو نفهم دونمیباره از کجا سر درآورد. نم کیهمه خجالت به  نیا دونمینگاه کردن به چشماش رو نداشتم. نم یرو
دختر  هیگذرونده. شده بودم  تفاوتیب یهایخارج ونیرو م شینبودم که کل زندگ یازیاون ن گهی! انگار دیرطوچه

شرمش بر اون  ره،یمثل االن قرار بگ یخاص طیشرا یتو یو فضول باشه، باز هم وقت طونیکه هرچقدرم ش یرانیا
 .کنهیغلبه م طنتیهمه حرارت و ش

 داد. هیتک شیندلول کرد و به ص متیرو با مال دستم
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. یاوردیخودت ن یو به رو یرو تحمل کرد نامی. ممنونم که توهیو تنهام نذاشت یازت ممنونم. ممنونم که نرفت -
 ! ممنونم.یواقع ازین یو شد یخاطر عوض کردن حال من، خودت رو عوض کردممنونم که به

 گفت: یرو بست و با لحن گرم و پر از آرامش چشماش
 یکه به راه یو هر مرد ندیرا بستا ییبایتا مردان، ز دییبایشما که ز»گفت  ید شاملو. چه واقعچه خوش گفت احم -
بست، عشقتان را  یپا ستیعشق نیزر ریبه زنج ش،یخو یاز شماست و هر مرد در آزادگ یلبخند ییجادو شتابد،یم

 «ان مرگ استو خشمتان را به دشمنان ما، شما که خشمت ستیشما که عشقتان زندگ د،یبه ما ده
هم خودش  دیکه قطعاً من و شا ی. سکوتکردمیتشکر م دیاز ام دیخاطر بودنش، باکه به یسکوت روندم. سکوت در

زده.  خیو  یفرنگ گفتنیبهم م شهیکه هم هیاالصل، برعکس بق یرانیدختر ا هی. به من گفت میداشت اجیبهش احت
 یکس یانگار دار یزنیلبخند م یوقت گفتنیم هک هیبرعکس بقها رو درمان کنه، درد تونهیبهم گفت لبخندهات م

 دهیآفتاب مهتاب ند یشرم رو به دخترا نیا ایلیکه خ یم قشنگه، در صورت. بهم گفت شرم دخترونهیکنیرو تمسخر م
 دیگفت. شا زایچ یلیرو دارن! اون خ ایح نیبودن ا یسنت یو از رو یخودیکه ب یی. کسادادنیو احمق نسبت م

رو به وجودم  یبه ظاهر ساده، شوق یهاحرف نیمنقلبم کرد. هم یها حسابحرف نیا دنیاما شن دونست؛یودش نمخ
. اون معتقد بود که فقط هی. اون گفت عشق ما زندگرهیجاش رو بگ تونستینم یاگهید زیچ چیکرد که ه ریسراز

نبود. اون عشق ما رو  مهمزن براش  هی داشتم. اون جسم مانیداشت و به خودش ا مانیبهش ا ه،یعشقمون زندگ
 نه انداممون رو. دونستیم یزندگ
باشن!  یجورنیا دیها بامرد دادیمرد که نشون م هی. دشیآفر یمردونگ یمرد که از ازل خدا برا هیمرد بود.  هی اون

 بودن. یشکل نیا یعنیمرد بودن 
 زمانه با من است یتو با من تا»

 است و کام جاودانه با من بخت
 و من چو باغ یبهار دلکش تو

 و شوق صد جوانه با من است شور
 جان دیام یا نتیدلنش ادی

 کجا روم روانه با من است هر
 نوشخند صبح اگر توراست ناز

 شبانه با من است ی هیگر شور
 ستیو جام و چنگ اگرچه ن شییع برگ
 و ترانه با من است ی*ـص و مـسـ*ـترقـ
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 تمراد من به خنده گف گفتمش
 از تو و بهانه با من است البه

 من آن سمند سرکشم گفتمش
 با من است انهیزد که تاز خنده

 ازیکسش گرفته دامن ن هر
 با من است انهیم نیچشمش ا ناز

 دیز سر پر یپر ینازت ا خواب
 خوشت که شب فسانه با من است شب

 «ابتهاج هوشنگ
*** 
 جواب صنم رو دادم: دم،یدویم یادیبا سرعت ز لیمترد یگوشم بود و داشتم رو یتو یهندزفر کهیدرحال

 صنم خانم! یاز رفتگان کرد یادیبه... چه عجب  -
 نفله بدم آخه؟ یتو ادیسالم کردن و  دیبا یجور! چهیهلو، ه ،یدرود، مرحبا، ها السالم،کمیعل -

 کردم. یکوتاه یخنده
 .یانجام بد یکارچیه یتونینم رو انجام بدم، تو هم یتالش نکن! تا من نخوام کار یخودیب -
 نیبا ا دونمی. من میمن رو حرص بد یخونه. خون! فقط بلد اتیبازسرتق نی! دست رو دلم نذار که از دست ایه -

حرفا رو  نیا یاز ک نی! ببدارهیعالم رو برم تیدگیگند ترش یسراغت. بو ادینم کسچیاخالق گندت تا آخر عمر ه
 .گمیدارم بهت م

 من باشه. یدگیبزرگ، ترش یایدن نیا یتو تو ینگران نیتربزرگ فکر کنم -
سرخاکم از بس  یایسر ب هیدو سال -یکیبعد  دیتو تازه شا رم،یکه قدر بدونه؟ فکر کنم اگرم بم هیک ی. ولقاًیدق -
 !یمعرفتیب

 نیا یمنتظر ما آدما برو حالتو بکن. ایسرخاکت؟ تو اون دن امیکه مدام ب یبه من دار یازیچه ن یریبم یخب وقت -
 نباش. یطرف

! ایاستفاده نکن ،یصد سال زنده باش شاهللینکرده و ا ییمثل زبونم الل و خدا ییهاوقت از عبارت هی! یشعوریب یلیخ -
 بزنه. ریآخه ممکنه زبونت که

نظر سراغمون! به ادیروز ب هیتا باالخره  میمنتظر مرگ باش دیهمه با ؟یشیو زنده م یریمیمگه با گفتن من، تو م -
 .شهیم یشتریتنوعات ب ریو درگ دیعالم جد هیتو  رهیم ره،یمیم یس. آدم وقتجذاب و رمزگونه میلیمن خ
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 و گفت: دیکش یپوف
 !ستین زادیمثل آدم تیچیشور خودت و نظرات داغونتو ببرن! همرده -
و  یهمه لطف و مهربون نیخدا از ابه ؟یکنیفحش نثارم م یبند دار هی ،یاز اون موقع که زنگ زد یدقت کرد -

 قربون صدقه شرمنده شدم.
 گفت: یترو با لحن آروم دیکش یآه
 !ونیم و مدهمه بهت وابسته نیکه ا یازت ندارم. اونم من یوقته که خبر یلی. خیخب دلم برات تنگ شده عوض -

گردنم بود رو برداشتم و صورتم  که دور یاصورتم رو پر کرده بود. حوله یرو کم کردم. عرق، همه دنمیدو سرعت
 دادم. رونیکردم. نفسم رو ب زیرو باهاش تم

 چرا؟ ونیمد ون؟یمد -
 گفت: یاغم زده یمکث کرد و بعدش با صدا یالحظه چند

 .یکرد یازت تشکر کنم. در حقم خواهر یجورچه دونمی. واقعاً نمیآورد حیسر مس ییخبر دارم چه بال -
 حقش بود!. تیخاصیاون ب الیخیب -

 .نمیدپ بب یجورنیخندون و شاد رو ا شهیصنم هم خواستیداد. دلم نم رونیرو ب آهش
سرش  یی! چه بالشرفیقشنگ شده ب کلتی. چقدر هدمید شبید نستایا یتو یرو که گذاشت دتیعکس جد یراست -

 ؟یآورد
اخالق  نیوجود نداشت. از ا ینام حیمس گهیرو به اون رو شد. اصالً انگار د نیحرف رو زدم، حس و حالش از ا نیا تا

 .رفتیم ادشیکل غماش  ک،یشکالت کوچ هی. با دادن ومدیش خوشم مکودکانه
. کنمیکار م یسازپدرم دراومده! چند وقته دارم فشرده بدن شه؟یحس م کلمیه یتو یرییواقعاً تغ ؟یگیم یجد -
 ؟ینکرد کیچرا ال یدی! اگه عکسو دینامرد یلیخ کهنیخرده پهلو دارم و ا هیشه. هنوز  ترکیکمرم بار خوامیم

 ؟یکردن گشاد کیال یهنوزم تو
 بذارم. زایچ جورنیا یکه بخوام وقتمو پا ستمین کاریقدرم بنبودم. اون یخوب کریال وقتچیبابا من ه -
 د؟یو شما پرکار و مشغول کارنیملت ب یهمه یعنیدست شما درد نکنه  -

 کنج لبم نشست. یکج لبخند
فرار  زایچ جورنیاز ا شهیهم ؟یکنیورزش م یکه دار شدهیگشادم! حاال چ یلی! حرف تو درسته! من خریخنه -
 !یاونم بدن ساز یکردیم
 شد و تندتند گفت: شتریصداش ب جانیه
 ؟یدی. فهمرانیا یای. تا اون موقع ممهیعروس گهیبهت زنگ زدم. دو هفته د یرفت واسه چ ادمیاصالً  -
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 کمرم گذاشتم. اخمام تو هم رفته بود. ی. دستام رو رونییاومدم پا لیتردم یآف رو زدم و از رو یدکمه
 تو؟ یعروس ؟یعروس -
 !ارمیاسمت رو هم نم گهید یای! اگه نیایب دیبابام. با یپ ن پ عروس -
 :خبردار بشم. تشر زدم رید قدرنیجا خوردم. اصالً انتظار نداشتم ا یلیخ یخبر ناگهان نیا از
 یمن حت ته؟یعروس گهیدو هفته د یگیم هوی یبهم زنگ زد بهیغر یمثل آدما معرفت؟یب یگیوقت به من ماون -
 !یبه ازدواج گرفت میتو تصم یک دونمینم
و منم با کمال  یاومدن خواستگار نایا اریهفته مه نیهم یشد. تو ییهوی یشلوغش نکن. همه چ یخودی! بازین -
 .میکن یعروس گهیجوره قرار شد که دو هفته د میکه همه چ قبول کردم. چون یاهعشـ*ـو چیو بدون ه لیم

 آشنا بود. یلیفکر رفتم. اسمش برام خ یشد و تو ترظیغل اخمام
 ه؟یک گهید اریمه -
تر شمال. همون که از همه باکالس یهمون همسفرمون تو ار،یبرم که کالً آکبنده! مه تیخرک یقربون حافظه -

 . همون که...خوردینم یدنیکه نوش بود. همون
 رو قطع کردم. حرفش

 ت؟یاومد خواستگار هوی شدی. حاال چدمیباشه بابا فهم -
فراتر  ییجورا هی دیبود. شا رمنتظرهیغ یلی! خاریجز مه کردمیفکر م ی. به هرکسشدیچ هوی دمیواال خودمم نفهم -

 .ادیواسم ب اریتوپ مثل مهخواستگار  هی کردمیفکر نم وقتچیبود. ه اهامیاز رو
 .خوردمیحرص م یتفکراتش متنفر بودم و کل نیاز ا شهیهم
نگاه بهش  هیاز خداش باشه که تو  دیترم باباکالس اریاحمق؟ از مه یدون یم نییارزش خودتو پا قدرنیچرا ا -

 نفس داشته باش.خرده اعتمادبه هی! یبنداز
تموم  یچمرده همه هیانتظار نداره که  گهید یجامعه هر دختر یوونا توج ،یکاریب طیشرا نیا یقبول کن تو ازین -
داره  ایبنده خدا. طرف مهندس عمرانه  کارهیهنوزم ب میدکترا دار یازدواج بده. االن ما دانشجو شنهادیبهش پ ادیب

که  دونهی! مشهیا مجد شییگراناخواسته از اون کمال نه،یبیرو م طیشرا نیآدم ا ی!وقتیمسافرکش ای کنهیم ییبنا
 ش،ینوجوون یاون آرزوها یکه همه فهمهیسمتش. کالً م ادیدار ندار و کارخونهمرد ثروتمند و خونه هی گهیممکنه د

 شافهیو ق پیممکنه پولدار نباشه و ت دشیسوار بر اسب سف یکه شاهزاده ییایرو هیبوده.  انهیگراکمال یایرو هیفقط 
 اریمه گمیم نمیهم یحله! برا یمثل داستانا باشه، همه چ نشونیما اگه همون عشق و محبت بمانکنا نباشه؛ ا نیا نیع

واسش  اتیاخالق اریقانع بودم. اخالق خوب برام مهم بود که خداروشکر مه ارمیتر مهفراتر از انتظارمه. من به کم
 مهمه! یلیخ
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بود. همون لحظه  نیببود. خداروشکر که واقعلبم اومده  یصنم رو یقشنگ و منطق یهاحرف نیا دنیاز شن یلبخند
 اوریمشکالت  یخوشبخت باشه و تو اریگفتم و از خدا خواستم که تا آخر عمرش به همراه مه نیدلم بهش آفر یتو

 حلشون کنن. یراحتباشن و به گهیهمد
 یو مهم! اما وقت بزرگ یهایداره. سخت یسخت یلی. ازدواج خستین ییایجشن رو هیلباس عروس و  هیفقط  ازدواج

و با آرامش  ستنیمشکالت با یجلو گهیبا همد دیبا دن،یم لیخونواده رو تشک هیو  بندنیم مانیدو نفر با هم پ
با هم دردودل  دیرو آروم کنن. با گهیهمد هایناراحت یتو دیکنن. با یبا هم شاد هایدر مقابل شاد دیحلشون کنن. با

 ماتینامال یآرامش، با وجود همه یعنیاجازه سکوت کردن بدن. ازدواج  گهیبه همد دیها هم باوقت یکنن و گاه
 هیگر ریدل س هیو  یش بذارشونه یسرت رو رو یتونیم هایکه موقع سخت یرو دار یکس یدونیم ی. وقتیزندگ

تا نازت  زنهیم شیداره و طرفت خودش رو به آب و آت دارینازت خر ،یاگه ناز کن یدونیم یحله! وقت یچهمه  ،یکن
 یحله! وقت یهمه چ نه،یتریتو قو یو مردت برا ینیباتریمردت ز یکه تو برا یدونیم یحله! وقت یرو بخره، همه چ

 نانینه از ترس بلکه از اعتماد و اطم طیشرا یهمه یو تو هم تو ستهیایجوره مردت مثل کوه پشتت مهمه یدونیم
 یو وقت یکنیم یو تو با موهاش باز ذارهیپاهات م یمردت سرش رو رو یحله! وقت یهمه چ ،یبریبه مردت پناه م

که تنها مسکنه اون، خود  یفهمیفرو بره، م یقیکم به خواب عملباش و کم یرو نهیاز جنس آرامش بش یکه لبخند
 ی. لبخندینیبب یتونیحل باشه، لبخند خدا رو هم م یهمه چ یحله! وقت یهمه چ کنه،یکه معجزه م ییو دستا ییتو

 که حالل مشکالته!
*** 

 یلی. صورتت خیشد بایز یلی. خکنهیسکته م دنتیمجلسه، با د یپسر تو یدختر! امشب هرچ یشدیچ یوا -
 .شهیخوش آرا

. بد نشده بودم. کردمینگاه م نهیآ یبغلم، به خودم تو ریز ذاشتیهندونه م لویکلویکه داشت ک یشگریبه آرا توجهیب
 ی. پوست برنزهومدیبد نبود. نسبتاً بهم م شمیمدل آرا نیاما ا اد؛یبهم م شتریب میمال شیکه آرا دمکریخودم فکر م
ها کرده بود و تضاد گربه هیهم چشمام رو شب رنگیروشن طوس یو براقم مد و خاص بود، لنزها یرو به شکالت

 یهایعروس یبرا یول زد؛یچشم م یتو یلیلبم هم خ یرو نیم داشت، رژ لب سرخ آتشو برنزه دیبا پوست جد یقشنگ
 هنهداشت؛ اما از کمر بر یبلند ینایو آست شدیم دهیکش نیزم یرو میبلند خاکستر راهنیبود. پ یعاد یلیخ یرانیا

 بود.
و قرار  کامیمن هنوز آمر کردی. آخه اون فکر مخورهیجا م یمطمئن بودم که صنم حساب د،یجد افهیو ق پیت نیا با
. ومدیرو عوض کردم؛ اما برنز بهم م مافهیو ق پیکالً ت نمیهم یبشه واسه زیسورپرا خواستمی. مرانیا امیکه ب ستین

 .مونهب یشکل نیرنگ پوستم هم ذاشتمیم یمدت یبرا دیشا
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هاش رو و دکمه دمیلباسم پوش یبلندم رو رو یوجود نداشته باشه، مانتو یخودم رو چک کردم تا مشکل نکهیاز ا بعد
رفتم سمت  نمیو با ماش رونیحساب کتاب کردم، زدم ب یمواجم انداختم. وقت یموها یگذاشتم. شالم هم روباز 

 اونجا برگذار بشه. یکه قرار بود عروس یتاالر
 یبلند یبا صدا هایدر حال رقـ*ـص بودن. بعض هایهم داشت. بعض یسرسبز یلیبود. باغ خ یبزرگ و مدرن تاالر

 حال خودش بود. یتو یخوردن بودن. خالصه هرکس ی*ندیته بودن سمت بار و مشغول نوشرف های. بعضدنیخندیم
 یها تا لباسام رو عوض کنم. مانتو و شالم رو درآوردم و رواز اتاق یکی یاز خدمتکارها، رفتم تو یکی ییراهنما با

از  یازدم و بـ..وسـ..ـه تیسر رضااز  یبه خودم انداختم. لبخند نهیآ ینگاه تو هیکردم. دوباره  زونشونیآو یجالباس
 زدم. رونیاز اتاق ب شهیمثل هم یادیز یلیخ فسنخودم فرستادم و با اعتمادبه یبرا نهیآ یتو
که من رو از  ی. دنبال کسگشتمیآشنا م یچهره هیمختلف نگاه کردم. داشتم دنبال  یو به آدما ستادمیگوشه ا هی
 دهینه پدر و مادرش رو. خود عروس دومادم که هنوز نرس دم،یدیرو م اریه نه مازاما متأسفان اره؛یدر ب یبیحالت غر نیا

 بودن.
 داشته باشم؟ ییافتخار آشنا کیو ش بایخانم ز نیبا ا تونمیم دیببخش -
لبم اومد. خداروشکر  یرو یکیصاحب صدا، لبخند کوچ دنیکه به شدت واسم آشنا بود، برگشتم. با د ییصدا سمتبه

کردم که از به وجود  یلبخندم رو گرفتم و سع یو از اون حالت مزخرف دراومدم؛ اما زود جلو دمیآشنا د هیباالخره 
بود که با هم به شمال  ییاز پسرا یکیرفته بود؛ اما  ادمیکنم. اسم اون مرد رو  یلبم، خوددار یش رواومدن دوباره

 :دیپرس یکرد و با لحن دو به شک زیر چشماش رو د،ید یکامل یهیصورتم رو از زاو ی. وقتمیرفته بود
 م؟یدیهمو ند ییما قبالً جا دیببخش -

اومد سمتمون و بهمون تعارف کرد.  وهیو آبم یدنیرنگارنگ نوش یهاپر از جـام ینیس هیخدمتکار با  هیموقع  همون
دستم تکون  یرو تو وانمیخرده ل هیبرداشت.  یدنیجام نوش هیشربت پرتقال برداشتم، اون مرد هم  هی یبا خونسرد

 جور که نگاهم به رنگ خوشگل شربت بود، گفتم:دادم و همون
 م؟یدیما همو د یکنیتو فکر م -

 شد. رهیتر بهم خکرد و موشکافانه زتریرو ر چشماش
 .دمتید ییجا هی! خصوصاً صدات. مطمئنم که ییآشنا یلیخ -

 نیداشتم از ا ییجورا هیمن رو بشناسه.  تونستینم یبه راحت یکه کس یبود که واقعاً عوض شدم. جور معلوم
! پارادوکس شناسنیکه م کردنیحس م شناختن،یمن رو نم کهی. درحالبردمیناشناخته بودن رمزآلود، لـ*ـذت م

 دوختم. اشزدم و نگاه پر غرورم رو به چشم ی. لبخند کجومدینظر مبه یجالب
 .یشناسیآره منو م -
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 کرد. ترکیشلوارش فرو کرد و جام رو به لبش نزد بیج یاز دستاش رو تو یکی
 ؟یصنم یاز دوستا نمیبب -

 قلوپ از شربتم رو خوردم. هیتکون دادم و  دییتأ یرو به نشونه سرم
 !یشیم کینزد یدار -

 سفرش گفت: یتو یمیلبش نشست. با همون لحن صم یرو یلبخند
 !گهید اریدرب یفیبال تکل نیاز ا کن و منو یخودتو معرف هوی ؟یمچلم کن خوادیچرا دلت م -

 بود. رهیخ زد،یشدت برق مروشنش به یکه توس ییرو باال انداختم و فقط نگاهش کردم. نگاه اونم تو چشما ابروهام
 ؟یستیمشکات ن ازین یخواهرخونده اناًیتو اح -
موهام بردم و مرتبشون کردم.  یکه کنارمون بود، گذاشتم. دستم رو تو یزیم یرو رو وانمیشد و ل ترقیعم شخندمین

 در همون حال گفتم:
 !یدار یخوب ینه خوشم اومد. معلومه حافظه -

 هاش فرو کنم.سوراخ چاله یمثل پتروس فداکار، دستم رو تو خواستیشد. دلم م دایش پگونهچال کهیجور د،یخند
 بره دختر؟ ادشیتو رو  یکس شهیمگه م -

 گفت: نمیرو جلو آورد و در همون ح دستش
 !نمتیبیم نجایحالم که ا. خوشیشد لیجذاب و درنده تبد ازین هیجذاب و ملوس، به  ازین هی! از یچقدر عوض شد -

وارد کرد. درست  فمیبه دست ظر یتریفشردم؛ اما اون فشار نسبتاً قو یآرومدستش لغزوندم و به ونیرو نرم م دستم
 !یاگهیطلب دو فرصت زیهر مرد ه هیشب

 .دمیکش رونیلبم حفظ کردم و دستم رو ب یرو رو زمیتمسخرآم شخندین
 !یکه اومد دمیاما در کمال تعجب د ؛یایصنم گفت که نم -
 کرد و گفت: پمیبه ت یااشاره و
 !یچقدرم مسلح اومد -
 به حرفش گفتم: توجهیب

 .ادینم ادمی ارمیدارم به ذهنم فشار م یفراموش کردم، هرچ ه؟یاسمت چ یراست -
 یستادیوا یبه من کمک کن نکهیا یرو مخش؟ به جا یریم یدار یآورد ریدختر گ هیدختر باز، باز  دیوح یاوهو -
 نجا؟یا

ش کرد و شونه یبلند یخنده دی.وحومدیسمتمون مو به کردینگاه م دیچپ به وحبرگشتم. داشت چپ اریماز سمتبه
 رو باال انداخت.
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 به خدا. یریمیخرده کار کن! نم هی ایحرف من خنده داره؟ ب ؟یخندیچرا م -
هم کرد و با تعجب نگام کرد.  یشده بود و نگاهش به من افتاده بود. اخماش رو تو کیکامالً بهمون نزد گهید

 که چشماش رو تنگ کرده بود گفت: یجوربود. همون دیالعمل وحعکس هیالعملش، شبعکس
 !یاله شدانگار برق گرفتت جزغ یول ،یازیغلط نکنم تو خود ن -

 باز شده بود. ارمیماز شیدو تاشون رو نگاه کردم. ن یتصنع یخنده و منم با اخم ریزد ز یبلند یبا صدا دیوح دوباره
 داره؟ دنیت خندحرف مسخره یکوفت! کجا -

که  کردمیم یبود که من رو هم به خنده انداخته بود؛ اما سع یجور دنشیخنده. مدل خند ریزد ز یپق دیوح دوباره
 وضع خودم رو حفظ کنم.م
 کرد؟ هیگر چارهیقدر صنم بچه یدونیبال. م یایتو که قرار نبود ب -

 .کردینگاهم م یرنگکه با لبخند کم یاریو دوختم به ماز دیخندیگرفتم که هنوز داشت م دیرو از وح نگاهم
 کنم. زشیخواستم سورپرا -
 چشمام زل زد. یتو
 !ادیز یلی! خیعوض شد یلیخ -

 نگاهش کردم. رهیرو بغـ*ـل کردم و خ دستام
 !یشد رییهمه تغ نیکه متوجه ا دمیفهم یکه کرد یابله. از اشاره -

حرف  یگرد شده نگاهش کردم. کجا یخنده! با چشما ریزد ز یبلند یکه تازه آروم شده بود، دوباره با صدا دیوح
 زد تو سرش و گفت: ارمیخنده داشت آخه؟ ماز قدرنیا اریماز
 خرده جذبه داشته باش! هیسرت اسمت مرده  رهینخند. خ یخودیب یهم هتو  -
 دوباره رو به من کرد و گفت: و
 ران؟یا یدیرس یک -
 .شبید -

تاالر باز  یآراسته یبره. در توسط خدمتکارا یسمت در ورودباعث شد نگاه همه به یشاد یقیهلهله و موس یصدا
که باالخره به  ی. دوستنمیفقط صنم رو بب تیاون همه جمع نیب خواستمیشد و عروس و دوماد داخل اومدن. م

 یبلند یلبام نشوند. موها یدارش، لبخند رو روشد. لباس عروس بلند و پف بشیشوهر خوب نص هیو  دیآرزوش رس
 .ومدیبهش م یلیهاش رها شده بود. خشونه یدار روشده بود و به صورت حالت نشنیکه اکست

! اون شهیم اریپرنسس تمام ع هیبه  ،یپر هیبه  هیشب شیشب عروس ،یکلیو ه افهیبا هر ق ،یفیهر جنس لط ،یزن هر
 که عاشقشه. یمرده! مرد هی امونیب یهابـ..وسـ..ـه یغرق شدن تو قیهاست. ال نیبهتر قیپرنسس، ال
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 اورشیو  اریتبسم،  نیا ینیریها و مشکالت، شدر غم یبودم تا ابد حت دواریتر کرد. امرو برام قشنگ ایدن لبخندش
 باشه.

و مخصوصشون نشستن. همه دورشون جمع شده بودن و  یسلنطت یهایصندل یرفتن و رو گاهشونیجا سمتبه
اما من دورتر از همه  زدن؛ی. کل مکردنیم یخوشبخت ی. آرزوکردنی. صحبت مگفتنیم کی. تبردنیرقصیم
 یهاییبایبودن، ز یو عاد یتکرار نیکه در ع ییهابودم. صحنه رومقشنگ روبه یهاگر صحنهو تنها نظاره ستادهیا

 .دادیرو نشونم م یزندگ
 ؟یکنیدلت مسخرشون م یو تو ینیبیدر سکوت فقط آدما رو م شهیمثل هم -

 برگردم، جوابش رو دادم: نکهیجمله رو گفت. بدون ا نیا یبود و کنار گوشم به آروم ستادهیپشتم ا اریماز
 . براوو!یخونیذهن آدما رو م یراحت! بهیاابغهتو واقعاً ن -

 چشمام شد. یرهیگردوند. خسمت خودش برمکرد. بازوم رو گرفت و به یکوتاه یخنده
 تره!چشمات قشنگ هیارنگ قهوه -

 کنج لبم نشست. یکج لبخند
 .دونمیم -

 داره. یخاص یجاذبه هی رشینظیب یشما! چیرانیزن ا هی. خصوصاً باترهیهر فرد ز یعیطب ی. چشمادونستمیم واقعاً
 رو کج کرد و با همون لحن آروم گفت: سرش

 ؟یمجلس محشر به پا کن نیا یتو یخوای. میکننده شد وونهید د،یرنگ پوست جد نیبا ا یول -
 بود. انیرو ازش گرفتم و برگشتم. دوباره به صنم نگاه کردم. هنوز مشغول صحبت با اطراف نگاهم

 شش؟یپ یرب یخواینم -
 نه االن! یول رم؛یم -
 سرش خلوت بشه... کهیپس تا وقت -

 گفت: دیکرد و با ترد یمکث
 ؟یباهام برقص شهی... مشهیم -
. سمت میباغ رفت یصنم. با هم تو شیبرم پ تونستمیبود. بعد از رقـ*ـص م یخوب شنهادیگذروندن وقت، پ یبرا
 .دنیرقصیبغـ*ـل هم رفته بودن و با حس م یو جوان. همه تو ریکه پر بود از پ یرقص ستیپ

 گوشم زمزمه کرد: یدستاش دورم حلقه شد، تو کهیزمان
 .کهیچقدر کمرت بار -

 کردم. یش و باهاش همراهشونه یرو گذاشتم رو دستام
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 ؟یبرد یموضوع پ نیتازه به ا -
پر  زش،یر یالت ممکن! چشماح نیتر حسیچشمام زل زد.منم نگاهش کردم. با ب یکرد و فقط تو یکوتاه یخنده

 زیزدم و اون لبخند من رو چ یزن رو بزنه. لبخند هیمخ  خوادیمرد م هی یکه وقت یاحساس خاص بود. احساس هیاز 
 کرد. ریتعب یاگهید
 آرومم. یلیتوام، خ شیپ یچرا، اما وقت دونمینم -

 تر.شد و لحن اونم مشتاق ترقیعم لبخندم
 یراحت. بهیمار دار ی. انگار که مهرهیدار یاچه جاذبه دونمیپره. واقعاً نم یهوش از سرم م نم،یبیلبخندتو م یوقت -

 . چرا؟یکنیسمت خودت جذب مرو به یهر مرد
تر به خودش دستام رو دور گردنش حلقه کردم. به کمرم چنگ زد و من رو محکم حرفیرو باال انداختم و ب هامشونه

جنس،  نیحرکات از طرف ا جورنیمن که به ا یبود؛ اما نه برا رمنتظرهیغ یبه نوع اریمازهمه احساس از  نیچسبوند. ا
 عادت داشتم.

 گفتم: یرو کنار گوشش بردم و با لحن آروم سرم
 ار؟یماز -

 تر از خودم گفت:داد و آروم رونیرو ب آهش
 جونم؟ -

از اون  گهیرو هم از دور کمرم باز کردم. داون  ی. دستادمیرو از دور گردنش جدا کردم و خودم رو عقب کش دستام
 نگاهش کوبوندم. ینبود. نگاه خشکم رو تو یلبام خبر یلبخند رو

 صنم. فکر کنم سرش خلوت شده. شیپ رمیم -
برنگشتم که  یول ستادم؛یبازوم رو گرفت. ا متیخواستم از کنارش بگذرم که با مال توجه،ینگاهم کرد. ب کالفه

 گفت: یام شدهب ینگاهش کنم. با صدا
 به حرفام فکر کن. -

 بازوم برش داشتم. یدستش گذاشتم و از رو یرو رو دستم
 .ی. بهتره که فقط برادر صنم برام بموناریماز یدونی. خودت جواب منو مستیبه فکر کردن ن یازین -
. کردیو رفتنم رو نگاه مسرعت از کنارش دور شدم. اونم سرجاش مونده بود بزنه، به یاگهیاجازه ندادم که حرف د و

باهاش  تونستمیتر متر شده بود و راحتصنم رفتم که دوروبرش نسبتاً خلوت شیپ میوارد سالن که شدم، مستق
 صحبت کنم.

 .گمیم کیتبر -
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باال  یمهمون لبام کردم و با ابروها یضیلحظه مات من شد. لبخند عر هیسمتم برگردوند و تو خنده سرش رو به با
 شدم. با بهت از جاش بلند شد. رهیخ رفته بهش

 ؟یخودت ازین -
شد.  ریبه قلبم سراز یادیداد. آرامش ز یشدت به خودش فشارم مو محکم بغلش کردم. اونم بدتر بود. به دمیخند

 .رمیمنحصر به فردش فاکتور بگ یالبته اگر از غرغرها
قدر از دستت چه یدونیم ؟یاینم یچرا گفتاالن بهت محل سگم نذارم؟  ستی. حقش نیشعوریب یلیخدا که خبه -

 .دادمیجواب سالمتم نم یحت گهید ،یومدیخدا اگه نمدلخور بودم؟ به
 بغلم درش آوردم و با خنده گفتم: یتو از
 !یفتیدختر االن پس م ری... زبون به کام بگیه یه -

 .کردیدرهم صنم نگاه م یخمابود و با خنده داشت به ا ستادهیکه کنارمون ا اریرو کردم به مه بالفاصله
 شما هم... یاومد و برا رشیشوهر خوب گ هیحالم که خوش یلیصنم خ یبرا -

 به صنم نگاه کردم و دوباره گفتم: طنتیکردم و با ش یکوتاه مکث
 خودتون رو به فنا رفته ی. از حاال به بعد زندگنیشد یتیدو شخص یروان نیناراحتم که عاشق ا یلیشما هم خ یبرا -

 .دیبدون
 به دستش زد و گفت: یکوتاه یهم بلندتر شد. دست صنم رو گرفت و بـ..وسـ..ـه اریمه یصنم بلند شد و خنده  غیج
 و کاراشم. تیشخص یوونهیمنه. د یایدن یتیدو شخص یروان نیا -

 نگاهم کرد و زبونش رو درآورد. یاباز شده شیذوق مرگ شد. با ن صنم
 نم؟ینازن یشد یاقهوه زم؟یزشد ع دهیسرت به طاق کوب -

 و با محبت نگاهشون کردم. دمیخند
 .دیعاشق و شاد باش قدرنیا یجورنیهم شهیهم دوارمیام -

 صنم جمع شد و با بغض گفت: یانداخت و مؤدبانه تشکر کرد؛ اما خنده نییسرش رو پا اریمه
 ؟یکنیتو که منو ول نم -

 که ناخواسته دوباره بغلش کردم. دیسؤال رو پرس نیا تیبا مظلوم نیواسش ضعف رفت. همچ دلم
 ،ی! تو هنوز همون صنمیشوهر کرد هیعوض نشده که  یزیچ ؟یریبم یبر یخوایمگه م زم؟یچرا ولت کنم عز -

 !ازیمنم همون ن
 .دمیرو بوس شگونه

 پا برجاست. شهیمنو تو هم یدوست -
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 م و بهشون دادم.درآورد فمیک یرو که آماده کرده بودم، از تو ییکادو بسته
 .دمیکادومو امشب م نیهم یتون باشم. براکه درخدمت ستمین گهیناقابله. فردا صبح پرواز دارم د -

 .زگذاشتیم یبسته رو ازم گرفت و رو صنم
 .گهید یموندیفردا رو هم م ؟یبر یخوایم یزود نیچرا به ا یدستت درد نکنه؛ ول -
 باشم. تیمراسم عروس ی. فقط اومدم که حداقل توشهیشروع مگروه هم داره  یکار دارم. کنسرتا یلیخ -
 و گفت: دیم کوبمحکم رو شونه جانیاسم گروه رو آوردم، چشماش برق زد و با ه تا
نظر  ریرو ز یترلقمه بزرگ هی! نگو ایدیخانه ترانه محل نم یهاچرا به رضا و بچه گفتمی! من مازین یکثافت یلیخ -

 شده. ییرضا دیام یهاربرنامهی. خانم رفته برا من مدیگفتیو به من نم یداشت
 خودش رو باد زد و ادامه داد: یمصنوع یحالت با
 چقدرم خوشگله! آدم دوست داره درسته قورتش بده. -
 یکرد. اگه من جا یم فیتعر یجورنیا گهیمرده د هیداشت از  اریمه یراست جلوصنم آدم بشو نبود! راست نیا

 نکنه. یزبون نیریش یجورنیتا ا کردمیم زشیوآشوهرش بودم، حلق
 باعث شد سکوت کنه. اریدادم که تشر مه یو غراش گوش م یخنده داشتم به سخنران با
 صنم! -

زد و دستش رو دور گردنش حلقه کرد. با لحن  ی. لبخند گشادستادهیاومد که شوهرش کنارش ا ادشی هوی انگار
 گفت: یاپرعشوه

عشق  ؟یفهمیم ،یتو کجا اون کجا! تو عشق من ؟یکنیم سهیمقا یفرنگ الغوزی یکهیاون مرت ! تو خودتو بازمیعز -
 من!

محو چشماش شده بود و  اریدار بود. مههم خنده استشیبود. س یدختر عجب آدم نی. ادیش رو بوسمحکم گونه و
قدر ا معلومم بود که چهام کنه؛یبود که صنم داره خرش م دهی. فهمکردی. با عشق نگاهش مگفتینم یچیه
 .خوادشیم
 داد. جانیاحساس پرشور و ه هینگاه صنم هم رنگ باخت و جاش رو به  طنتیش
خوب  تونستنیم خواستن،یور شن. آدما اگه محال خوششون غوطه یازشون جدا شدم و گذاشتم که تو یآرومبه

 کنن! یزندگ
 !مردنیو شاد م کردنیم هی. شاد گرکردنیم ی. شاد زندگشدنیشاد بودن. شاد م یاگه آدم بودن، با همه چ آدما
جمله  هی تونستینداشت. عشق م یو سخت یمفهوم فلسف اد،ی. عشق زدیپر یم نییسرم باال و پا یعشق تو یمعنا

 !تیب کیهم  دیباشه. شا
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 گر هزار باره بود یزندگ»
 «تو گریتو... بار د گرید بار

*** 
نفر  هیشدم. هنوز در کامل بسته نشده بود که  ادهیپ نیو زدم تا در بسته شه. از ماشدر ر موتیخونه که شدم، ر وارد

 که وارد شده بود، نگاه کردم. ی. با بهت به مرددیداخل خونه پر
 .دادیدرونش م یش، خبر از آشفتگآشفته ی. موهادادیرو نشون م قینفرت عم هیقرمزش،  یچشما
 کرواتش رو شل کرد. یدم جلوتر اومد. گره شدم. چند ق رهیبهش خ نهی*ـسـبهدست

 خانم مشکات. داریمشتاق د -
 نگاهش کردم. رواریزدم و از سرتاپا، تحق یشخندین

 ؟یکنیم یچه غلط نجایا -
 کرد و کتش رو از تنش درآورد. یزشت یخنده

 داشته باشم؟ تونمیم کاریسرتق، چ یموقع شب، اونم تنها با تو، با تو نینظرت ابه -
 گفتم: یکوتاه یخندهذره هم بخندم. با تک هیدلم ننداخت، بلکه باعث شد  ینه تنها ترس تو حرفاش،

کارت  ایموافقم. معطل نکن و زود ب ی. اکیمهارتم دار کارانیا یخوبه تو ؟یکن یحرمت یبه من ب یخوا یم یعنی -
 رو انجام بده.

 .فشردیهم رفته بود و دندوناش رو به هم م یتو اخماش
 ؟یمنو باطل کرد یتو مجوز داروخونه -
 مثبت تکون دادم: یسرم رو به نشونه یخونسرد با
 اوهوم! -
 شد. ترکیقدم نزد هی
 :دیغر شدهیبه هم چسب یدندونا یال از
 کنم؟ یرو عمل دامیتهد خوادیدلت م ؟یکرد کارونیا یبه چه حق -
 همون لحنم جواب دادم: با
 .یبکن یتونینم یغلط چیه -

 چشمام زل زد. یساکت شد. تو هویهم ترسناک.  یو کم ی. عصبیبلند و طوالن ک،یستریه یخنده هی. دیخند
 !تونمیم -
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قدر قدرت داشت که نتونستم تعادلم رو حفظ کنم چشمم خورد. اون ریز یحرف، مشت محکم نیبالفاصله بعد از ا و
چشمم باد کرده.  ریکه چقدر ز دمیمون لحظه فهمه یشدت درد گرفت. توم بهشدم. استخون گونه نیو پخش زم

 .دیلرزیکل وجودم از شدت درد م یکردم؛ ول یازدم و نه ناله غی. نه جکردمیشدنش رو احساس م کیکوچ
 صورتم خم شد. یاومد و تو سمتمبه
 .تونمیکه م ینیبیم -

 یدستا یاز خودم دفاع کنم که دستش توبهم بزنه. خواستم از جام بلند شم و  گهیمشت د هیرو باال برد تا  دستش
 شد. ریاس یاگهید

. خوشبختانه میپدر صحبت کن یتجار یم تا سر مسائل فروش واحدهاخونه ادیاون شب ب امیاومد. قرار بود پ باالخره
 خونه رو هم داشت. دیکل
ه نکردم! از جام بلند شدم. توج یچیشدنشون، به ه ریبهشون توجه نکردم. به درگ گهیراحت شد، د المیکه خ تمیامن از

 سمت خونه رفتم.. بهفتمیقدر که بخوام به آه و ناله بدرد داشتم؛ اما نه اون
 . پس مهم نبود.دیارزیاالن دوستم م یمشت، به شاد نیا

*** 
 دور ادیز یلیخ یسمت کبودکنار در انداختم. دستم به یقد ینهیبه آ یبشم، نگاه نیوارد سالن تمر نکهیاز ا قبل

هم  امیپ یپدر بماند. خبررسان تیخوردم. عصبان یکه مشت محکم دیفهمیم د،یدیمن رو م یچشمم رفت. هرکس
 یالعملبکنم؟ چه عکس تونستمیم کاریچ دیام مقابلها هم بماند؛ اما در و پرسؤال بچه رهیخ یهابهش بماند. نگاه

. کردنیم نیبودن و داشتن تمر دهیسالن شدم. همه رس اهلل واردنفسم رو فوت کردم و با بسم دادم؟ینشون م دیبا
کرده بودن.  شرفتیپ یلیاول، خ یها. نسبت به ماهکردیم شونییبود و راهنما ستادهیسن ا نییپا شهیهم مثل هم دیام
 یاآدما رو هم حرفه نیاستعدادتریب یو حت کردیمعجزه م شهیشک نداشتم. اون هم دیام سیهمون اولم به تدر از
مثل  دیروشون بود. نگاه امروبه یهانشستم و نگاهشون کردم. نگاه همه به نت میشگیهم یصندل ی. رفتم روکردیم

مات صورتم  قهیچند دق یبرا زدم،یکه حدس م جورنسمتم برگشت تا بهم سالم کنه؛ اما هموبا لبخند به شهیهم
 به کارش ادامه داد.ها کرد و سمت بچهشد. اخماش تو هم رفت و دوباره روش رو به

 .ستیول کنم ن اره،یسر درن انیتا از جر دونستمیداشت و م یمعن یلیکنم. اخمش خ کاریبودم چ مونده
 !کنهیخلوتمون حتماً کچلم م یکه تو دونستمیها به رابطمون حساس بشن. مبچه خواستینم ومد،یاگر سمتم ن االنم
بهتر بود تا خوب شدن کامل  دی. فکرم مشغول بود. شاکردمیم یباز مفیک یانداخته بودم و با دسته نییرو پا سرم

دلم  نکهیو هم ا نمشیاما خب دروغ چرا، هم دوست داشتم زودتر بب رفتم؛ینم ششونیپ نیتمر یصورتم، برا
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 خواستی! دلم مکنهیرفتار م یجورکه چه ود. برام مهم بنمیچشمم بب یالعملش رو نسبت به کبودعکس خواستیم
 !ارهیسرم ب ییبال نینفر همچ هیو اجازه دادم  ستمیسرم داد بزنه که چرا مواظب خودم ن یکه ناراحت بشه و حت

از حدقه دراومده به  یی. با چشماننیها داد، تازه همه فرصت کردن که من رو ببکه زمان استراحت رو به بچه یوقت
تک اومدن بهم سالم تک نیهم یبرا دونستنیونم مبپرسن و خودش یزیحق نداشتن چ گهید نایشدن. ا رهیصورتم خ

با تعجب  کردینگام م رهیجور که خجک بود! همون شم،یموند پ ییکه با پررو یکارشون. تنها کس یکردن و رفتن پ
 گفت:

 ؟یشد یشکل نیسر صورتت اومده دختر؟ چرا ا ییچه بال -
هم فرو کردم و خشک  یدوختم. اخمام رو تو ومد،یسمتمون مداشت به یمحکم یهاکه با قدم یدیرو به ام نگاهم
 گفتم:

 نداره! یبه تو ربط -
 دوست... هیبه عنوان  -

 زد،یبه جک که داشت حرف م یکه به چشمام زل زده بود. توجه یارهی. با همون اخم و با همون نگاه خدیرس بهم
و من رو دنبال خودش  رفتیند راه مشدم و با تعجب نگاهش کردم. تندت دهی. دنبالش کشدینکرد و بازوم رو کش

تو و در رو پشت سرش بست. خودم رو گرفتم تا  اومداز اتاقا رو باز کرد و من رو هل داد. خودشم  یکی. در دیکشیم
 نکهیسمتش برگشتم و قبل از اگرد شده به یو با چشما ستادمیزور سرجام امحکم هلم داده بود. به یلینخورم. خ زیل

 دلم رو لرزوند. بیصداش عج یرفتارش رو بپرسم، خودش حرف زد. تحکم تو نیبخوام علت ا
 تو؟ یشد یشکل نیچرا ا ه؟یختیچه ر نیا -

 گفتم: دادم،یبازوم گذاشته بودم و داشتم ماساژش م یدستم رو رو کهیدرحال
 .یبازومو کند ؟یکنیم نیچرا همچ -

 تو هم رفت. شتریزد. اخماش ب نهیرو به سـ*ـ دستاش
 چشمت کبود شده؟ یاب منو بده! چرا پاجو -
لبام  یوجود اومدن لبخند روخوب کرد! نتونستم از به ییجورا هیدرهم، حالم رو  یهااخم نیصدا و ا یتحکم تو نیا

 گفتم: یآروم یکنم. با صدا یریجلوگ
 !شهی! خوب مستین یمهم ادیز زیچ -

 گفت: یهمون لحن قبل خوش حالتش فرو برد. با یموها یو دستاش رو تو دیکش یپوف
 چرا. دمیازت پرس ؟یدیچرا درست جوابمو نم -
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مواقع  جورنیا یبود که صورتم ضربه خورده. تو دایپ ییجورا هیمشت خوردم؟ خب  حیاز مس گفتمیبهش م دیبا یعنی
دلش  یاما مطمئناً تو کرد؛یدر ظاهر قبول م دیشا س،گهید زیچ هیصورتت  هیکه علت کبود یگفتیم یبه هرکس

 !یارواح عمت معلومه کتک خورد گفتیم
 ذاشتینه م گرفت،یسؤال رو نم یتا جواب سؤالش رو، اونم جواب واقع دیام نینگاهش کردم. منتظر بود. ا دیترد با

 واریگوشه اتاق نشستم. به د یانویپ یصندل یدادم و رفتم رو رونیدر خارج شم، نه خودش! آهم رو ب نیمن از ا
 :دمیپرس یآروم یشدم و با صدا رهیروم خروبه

 برات داره؟ یادهیدونستنش چه فا -
 بگو! -

زل  واریفرو بـرده بود. دوباره چشمام رو چرخوندم و به د بشیج یداده بود و دستاش رو تو هیکردم. به در تک نگاهش
 زدم.

افتاده بود؛  حیو صنم و مسخودم  نیکه ب یاتفاقات فیشروع کردم. تعر ،یخارج کردم و پس از مکث نهیاز سـ*ـ یآه
کردم. اونم در سکوت به حرفام گوش داد. در طول صحبت،  فیرو نگفتم. فقط ماجرا رو تعر یکس چیاما اسم ه

 نیمحکم و خونسرد بود. آخرشم بهش گفتم که ا مبود. لحن رهیبودم، اونم به من خ رهیخ واریجور که من به دهمون
. خندهیون مرد تاوانش رو بده! چون که دوستم االن خوشبخته و داره ما خوامینم ی. حتستیمشت اصالً مهم ن

. هیکاف نمشیبیکه االن شاد و خوشحال م نی! همارزهیم ایکل دن یمن به اندازه یلباش، برا یرو یخنده نیهم
 !شهیم موشاون مرد هم فرا

زانو  نیزم یپام رو یسمتم اومد. جلوبه یآروم یهادر برداشت و با قدم یرو از رو شهیاز تموم شدن حرفام، تک بعد
محو اون همه  شهیسمت خودش برگردوند. مثل همصورتم رو به متیدستش گرفت و با مال یم رو توزد و چونه

رو نداشت. شده  تیاون جد گهیرو نداشت. د مااون اخ گهی! دستین دستکیو  اهیس قدرنیشدم. شب هم ا یاهیس
دوست داشتم. لحن  شتریرو ب دیام نی.من استگانهیمهربونه، همون که با خشم ب یلی! همون که خیواقع دیبود ام

 آروم کرد. د،یپریم نییباالوپا یتابیبخشش، قلب منو هم که از شدت بآرامش
 همه معرفتت استفاده کنم. نیا یبرا یااز چه واژه دونمیخانوم نم ازین -

 یدستا یکه تو کمیکرد و به دست کوچ یاال رفت. مکث کوتاهدستش گرفت. ضربان قلبم دوباره ب یرو تو دستم
نگاه کرد و بعدش دوباره سرش رو باال آورد و به چشمام زل زد. نوازش انگشتام  د،یرسینظر مبه ترفیبزرگش ظر

 .دادیاحساس متفاوت رو بهم م هیو  یعال یحال و هوا هی ر،ینظیب یخلسه هیتوسط دستش، 
تر غرور و استحکامت، مهربون نیفرق داره. در ع گهید یهافرشته یخاص که با همه یفرشته هی! یافرشته هیتو  -

 !ییاونا یاز همه ترفیو ظر
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 وجودم رو پر از لـ*ـذت کرد. یهمه م،ینس هیرو سمت لباش برد. حرفاش مثل  دستم
 یملتهب شده رو، بستم و رو یلیخ تمدونسیکه م ییدستم نشوند، توانم رو ازم گرفت. چشما یکه رو یا..وسـ..ـهبـ

 یراحتبه تونستیکه م یداشت. حرارت یادیکوتاه بودنش، حرارت ز نیکه در ع یاهم فشارشون دادم. بـ..وسـ..ـه
 قلبم رو ذوب کنه. یظاهر یسرما

 شده! قدر خودتو بدون! دهی. روح خدا در تو دمیپرستش قیتو ال -
 سراغم اومده بود.به بیغربیبهش رو نداشتم. باز هم اون شرم عج نگاه کردن یهنوز بسته بود. رو چشمام

شدم. دستم رو باال آوردم و بهش  رهی. به در بسته خدادیدر، نشون از رفتنش م یچشمام رو باز کردم که صدا یزمان
 نگاه کردم.

 !یو طوالن قیاما عم دم؛یبود، بوس دهیرو که بوس ییجاهمون قاًیدق
*** 

به  اقیروم نشسته بود و با اشتروبه دیقیب ،یاسپرت پینگار با تدادم. پسرک روزنامه هیختم و به مبل تکپا اندا یرو پا
! اگه فرستادنیمصاحبه م یرو برا یکس نیهمچ هیکه  کردمیشده بود. از اون شرکت معروف تعجب م رهیچشمام خ

 !رونیب کردمیپرتش م یشهرتمون برام مهم نبود، با اردنگ
 گفتم: یبا لحن خشک کردم،ینگاهش م تیکه با جد رجوهمون

من سرم شلوغه زود کارتو انجام بده و وقتمو تلف  ؟یمصاحبه کن یخواستیمگه نم ؟یکنینگاه م قدرنیا یبه چ -
 نکن!

 یزیچ هیزمزمه کرد،  یزیچ هی رلبیحرف رو که بهش زدم، ابروهاش رو باال انداخت و صاف سرجاش نشست. ز نیا
. نه دمیکه حرفش رو شن وردمیخودم ن یتو هم فرو کردم و به رو شتریقدر بداخالق! اخمام رو بچه یهاهیتو ما

 رو! کهیمرت نیکل داشتم، نه پرروتر شدن اکل یحوصله
 ه؟یگروه ک نیا سییر -

 ناخواسته دهنم کج شد. د؟یسؤال بود که پرس نمیا آخه
 !ییرضا دیام -

 کرد. ادداشتیرو  یزیتبلتش چ یرو تکون داد و تو سرش
 د؟یهاشون هستبرنامه ریشما هم مد -
 کردم. دییحرفش رو تأ یحوصلگیب با
 اوهوم. -

 جور که بهم زل زده بود، گفت:جور حال به هم زن، همون هیجور پر هـ*ـوس،  هینگاهش رو بهم انداخت.  دوباره
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 ؟یمتاهل -
 نه! -

 گفت: یتپوس ریلبش نقش بست و با شوق ز یرو یثیخب لبخند
 !یپس مجرد -
 من نشست. ابروهام رو باال انداختم. یلبا یرو ثانهیاون لبخند خب بارنیا

 !ریخ -
 شد. لیتبد شخندینگاهم کرد. لبخندم به ن جیرو که گفتم، گ نیا

 پسر دارم.دوست -
 کرد. ادداشتیتبلت  یتو یزیگفت و دوباره چ یآهان

جلوتون رو  رانیا یتو د؟یکن شرفتیپ یقیموس یتو قدرنیا دینستتو ی. چطوردیهست یرانیهردو ا دیتو و ام -
 گرفتن؟ینم

 زدم. نهیسـ*ـرو به دستام
 رن؟یجلومونو بگ دیچرا با -

 هاش رو باال انداخت. شونه
کار  یقیکه موس ییکسا یبرا دمیاهل خرافاتن و شن شترمیداره. ب یو مذهب ی. مردم سنترانهیخب به هرحال اونجا ا -
 !ستنیقائل ن یادیاحترام ز کنن،یم

. با زدیاعصابم قدم م یداشت رو یادیپسرک هم ز نیحرف بزنه. ا یجورنیدر مورد کشورم ا ینداشتم کس دوست
 گفتم: یلحن تند

منحصر به فرد  یخودمون سازها یبرا ایرانیکشف بشه، ما ا ییکایکشور تو بچه آمر نکهیقبل از ا یبهتره که بدون -
 یقیاسالمه و خود اسالم با موس نمونیکه اکثراً د ی. بهتره بدونمیگذروندیم یقیرو با موس ونمیو زندگ میداشت

. میخون یبا آهنگ م م،یخونیما قرآن م ی. وقتکردیم دهاز دف استفا شیمسافرت یهاکاروان یهمراهه. امام ما تو
به کشور من و و راجع یتو باال ببر. بهتره اطالعاتیقیصوت! صوت هم مثل آواز هم لحن داره هم موس گنیبهش م

 !یمردمش درست صحبت کن
جور که . همونومدیکردن، بدم م یصحبت م ریبا تحق قدرنیا انهیبه خاورمراجع یاطالعات چیکه بدون ه ییآدما از

 .شدیم ترقیرفته لبخندش عمکردن بود و رفته پیمشغول تا زدم،یداشتم حرف م
 خوشگلن؟ یلیخ ینرایا یچه جالب! چرا خانوما -
 گفتم: تفاوتینثارش کردم و ب یدلم احمق یتو
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 برو از متخصصش بپرس. دونمینم -
 :دیش نگاهم کرد و پرسهمون لبخند احمقانه با
 ؟یهست یعصب قدرنیو چرا تو ا -

 جواب دادم: حوصلهیکاسه چرخوندم و ب یرو تو چشمام
 یتو رو برا دیاون شرکت معروف چرا با ؟یپرسیم یمزخرف یسؤاال نیهمچ یفقط موندم تو چرا دار ستمین یعصب -

 مصاحبه بفرسته؟
 :دیگرد شد و با تعجب پرس چشماش

 مگه من چمه؟ -
 جواب دادم: حیو صر رک

 .یستین یگروه نیدر حد مصاحبه با همچ -
 هم فرو رفت. یبهش برخورد و اخماش تو دفعهنیا خداروشکر

 .دیلطفاً درست صحبت کن مطبوعاتم، نیا سیخانوم من پسر رئ -
 راستم انداختم. یپا یچپم رو رو یزدم و پا یشخندین

 !رونی. اگه سؤاالتت تموم شد بفرما بکنمیکه دلم بخواد صحبت م یباش. منم هرجور یخوایم یهرک -
 .انتخاب کردن کارنیا یچرا تو رو برا دونمیها خوب باشه نمبرنامه ریمد یروابط اجتماع دیاصوالً با -
 نداره! یاونش به تو ربط -
 برخوردت آبروتو ببرم؟ نیخاطر همبه تونمیو م شهیکه صدات داره ضبط م یدونیم -

 خونسرد بودم. همچنان
 العمر بازنشسته کنم؟خودتو باباتو مادام خوادیتو هم دلت م -

 کرد و گفت: یزیتمسخرآم یخنده
 هه! تو؟ -
 !شناستشیم یخوب مشکات. مطمئنم بابات به ری! امرینخ -
 لباش مونده بود. یرو یترش، پوزخنده مسخرهمسخره یخنده از
 .رمیوقت ماون دمیهمشون رو پرس یمن هنوز سؤاالم تموم نشده. وقت -

چشم نازک کردم و با . پشتگهیبود د نیشغلشونم هم ی!اقتضاگهید یخبرنگارا یبود. درست مثل همه یسمج آدم
 گفتم: یحوصلگیب

 . زودتر بپرس.خبلهیخ -
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 !کهیکنه مرت ییبازجو خواستیبه جلو خم شد. انگار م یرو تنگ کرد و کم چشماش
 ست؟ین دیام اناًیپسر تو احدوست نمیبب -

حس  ییجورا هیپسر من بشه؟ دوست تونستیم دیپسر من؟ واقعاً امدوست د؟یبابت سؤالش جا خوردم. ام یکم
بود که به  یمرد نی! اولدونستمینم دیراستش منم خودم رو در حد ام یعنی دونهیمن رو در حد خودش نم کردمیم
بدون فوت وقت قبول  داد،یم یدوست شنهادیبهم پ یروز هیبرام عظمت داشت. رک بگم اگه  قدرنیاز پدر که ا ریغ
تم داشتم که محاله دلم ح یتو ییجورا هیخوب از دستم در بره؛ اما  یتاینبودم که بخوام بذارم موقع ی. آدمکردمیم

داره.  یبودم که اخالق منحصر به فرد دهیمدت که شناخته بودمش، فهم نیا یکنه. تو دایبهم پ یحس نیهمچ
من  یکه حت شهیم نیخشمگ ریش هیخط قرمزاش پا نذاره وگرنه  یتو یکس کهیالبته تا زمان هاخالقش خوب و نرم

 !هیچه برسه به بق ندازهیرو هم از ترس به لرزه م
 ؟یرابـ ـطه دار دیتو با ام دمیخانم مشکات حواست به من هست؟ ازت پرس -
 رمونیغافلگ دیام یفکر دراومدم. اومدم دهنم رو باز کنم و جوابش رو بدم که صدا یصداش، از تو یدوباره دنیشن با

 کرد.
 ؟یمهمه که بدون یلیخ -

جذاب  قدرنیمرد چرا ا نیحبس شد. آخه ا منهیـسـ* ینفس تو دنش،یاتاق شد و در رو پشت سرش بست. با د وارد
تر از پررنگ یکه کم یرهنیبا پ یکتون خاکستر ی. شلوار مردونهشدیاضافه م تشیروز به جذابو پرابهت بود؟ روزبه

دستش رو که خط روشون افتاده بود،  یهابود و ساق دهباال ز ییبایرو به طرز ز ناشیشلوارش بود و آست یخاکستر
 مرتب و مردونه باال داده بود. شهیخوشگلشم مثل هم یجوگندم یانداخته بود. موها رونیب
 گذشت،یم شتریب یچون هرچ کنه؛یداره بوکس کار م ادی. معلوم بود زخوردیبدنش جر م یداشت تو رهنشیپ
 یجد یلیدوباره خبهم انداخت و  ینگاهمی. ندمیترسیم تیهمه جذاب نیاز ا ی. گاهشدیتر مو جذاب ترمیحج کلشیه

که من به احترامش از جام  ومدیسمتمون مبه اشتزل زد. د کرد،یباال رفته نگاهش م یبه اون پسرک که با ابروها
مبل  یخودشم کنارم رو نمیو با دست بهم اشاره کرد که بش ستادی. کنارمون اطورنینگاره هم همبرخاستم. روزنامه

 بود کرد و گفت: ستادهینگاره که هنوز ارو به روزنامه یحن محکمهم انداخت. با ل ینشست و پاهاش رو رو
 ؟یلسونیتو پسر جان ن -

 گفت: یرنگنشست و با لبخند کم سرجاش
 .ییرضا یبا شما مصاحبه کنم آقا امیشده که ب بمیسعادت نص نیبله. ا -
جور احترام خاص  هی د،یبت به امبود؛ اما نس پروایراحت و ب یلیدرجه فرق کرد. با من خ۱۸۰لحنش  دیبا ام قاًیدق

 نشد و با همون لحن گفت: جادیا دیحالت ام یتو یرییکه انگار مجبور بود بذاره. تغ یاحترام هیداشت، 
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 نه مصاحبه. نجایا یاومد یپا شد یفضول یاما انگار تو برا -
 نیدرست مثل هم شدیترسناک م یلیخ دیپته افتاد. گفتم که به وقتش امجمله رو گفت که بنده خدا به تته نیا یجور

 نعره بزنه طرف مقابلش رو تا مرز سکته برد و آورد. نکهیاالن، بدون ا
 خواستمیناراحتتون کنه. نم میکردی! فکر نمهیسؤال عاد نینداشتم. ا یمن قصد فضول دیباور کن ییجناب رضا -

 باشه. روحیخشک و ب یلیمصاحبه خ
 و خشن شده بود، بهش زل زد. با تحکم گفت: یشدت جدبه که ییطرفش خم شد و با چشمابه دیام
بهت گفتم  ؟یسؤال بپرس یقیو موس یمگه قبل از اومدنت باهات اتمام حجت نکردم که فقط در مورد مسائل کار -
 نه؟ ای
 بل... -

 گفت: یبلندتر یحرفش رو کامل بگه و با صدا نذاشت
 گزارش بدم؟ رتیرو به سردب کارتنیا خوادیدلت م یلیخ ؟یتگفیم ازیوپالها رو به ناون پرت یپس چرا داشت -
و  ومدیاز اون پسرک بدم م نکهیبود؟ با ا یجورچه تشیمرد واقعاً شخص نیگرد شده فقط نگاهش کردم. ا یچشما با
ذره هم دلم واسش سوخت. صورتش رنگ گچ شده بود. البته حقم  هیکنف بشه؛ اما  یجورنینظرم حقش بود که ابه
 .شدمیم تیمثل م کرد،یبه من نگاه م یجورنیهم ا یکیشتا اگه دا
 من... -
 بزنه. یاز جاش بلند شد و باز نذاشت حرف دیام
 !رونیبرو ب -

 گفت: دیاز جاش برخاست و روبه ام اونم
 باعث آزار شما بشم. لطفاً... خواستمیمن نم دیباور کن -
! پسره هم ساکت رونیبهش بندازه، با دست اشاره کرد که بره ب یگاهن نکهیسمت در رفت و بازش کرد. بدون ابه دیام

 افتاده از اتاق خارج شد. یبهم انداخت، با سر ینگاهمین نکهیشد و بعد از ا
 :دیپرس یتربهم زل زد و با لحن آروم میداد. مستق هیدر رو بست و بهش تک دیام
 گفت؟یبهت م ییزایچه چ ومدنمیتا قبل از ن -

که آرامشش  یشده بود، به لحن ریکه حاال در مقابل من نرم و دلپذ یاکردم. به ژست جذابش، به چهرهنگاه  بهش
مخم  یاول مثل مته رو داریکه از همون د یرنگو شب یمشک یکه بهم زل زده بود. چشما ییدلم رو لرزوند و چشما

طرفش زدم و از جام برخاستم و به یندتموم شده بود. لبخ گهیبود د یبحث رو کش بدم هر چ خواستیرفت. دلم نم
 رفتم.
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 استاد؟ هیچ انی! جرایچسبونیروزا زود آمپر م نیا -
خدا  یلباش نقش بست. وا یرو یرنگ و جذابکه به خودم گرفته بودم، لبخند کم یو تخس طونیحالت ش دنید با

 وقت! هیغش نکنم  ریمن رو بگ
ل از اومدنش باهاش صحبت کردم و گفتم که در مورد مسائل . من قبکنمیرفتار م اقتشیدر حد ل یبا هرکس -

 نزنه. یحرف چیه یخصوص
 یرهیبودم. خ ستادهیداده بود و منم جلوش ا کهی! اون به در تکینزد یلی. خستادمیروش اروبه قاًیبهش و دق دمیرس

 گفتم: طونمیچشماش شدم و با همون لحن ش
اونا  ی؟همهیخوشگلتو از دست بد یطرفدارا یترسینم ؟یچ . اگه پخشش کنهکردیداشت صدامون رو ضبط م -

 بودن! دهیخشن ند قدرنیرو ا ستیولنیو دیتا حاال ام
حرف رو  نیخودم. عمداً ا نیاونم محو چشمام بود، درست ع زدمیکه داشتم حرف م یشد. موقع ترقیعم لبخندش

حس تملک احمقانه  هی دمیحس حسادت، شا هیدارن.  تیدخترش چقدر براش اهم یبدونم طرفدارا خواستمیزدم م
 شهیوجودم به ر یزود تو یلیو خ لیدلیبره و ب نیاز ب دیبا دونستمیکه م یحس هی. دیکشیقلبم زبانه م یداشت تو

رشد  یجلو تونستمیسست در برابرش تعجب کرده بودم؛ اما واقعاً نم تینهایب یاراده نیدوونده بود. از خودم بابت ا
 ی. بعدش هومدیخوشم م تشیاول فقط از شخص ی. روزاشدیم تریروز داشت قوبه. روزرمیاس نوپا رو بگاحس نیا

 دهیرس نجایخوشم اومد. بعدش ، بعدش، بعدش! حاال هم که به ا تاشی. بعدش از عصبانشدمیم شافهیمحو چشما و ق
. فقط من رو ننشیدخترا نتونن بب یهمن بهش حس داشته باشم و هم خواستیکه فقط دلم م یابودم، به مرحله

 .نمیمنم فقط اون رو بب نه،یبب
 یشرویاحساس مبهم پ نیا ن،یاز ا شتریو نذارم ب رمیخودم رو بگ یکه بتونم جلو کردمیم یهرکار دیشده، با یهرجور

افکارم  یایمحال بود که بشه از شرش خالص شد. صداش من رو از دن گهید شد،یمحکم م هاششهیکنه؛ چون اگه ر
 لبش گفت: یهصورتم خم شده بود و با همون لبخند جذاب گوش یجدا کرد، رو

 .کنمینم یخاطر طرفدارام زندگ. من بهستیکنه. اگرم پخش کنه، مهم ن یکار تونهینم -
 یاهکم که نفس یفاصله نیا یتو تونهیکه نم جنبهیآدم ب هیرو نداشتم شده بودم  یکیهمه نزد نیطاقت ا واقعاً

خودم  طونیکردم که همون حالت ش یقدم عقب رفتم و سع هی نیهم یبرا ارهیدووم ب شه،یطرف تو صورتش پخش م
 !وقتچی. هبردیم یبه حس و حال درونم پ دیرو حفظ کنم. نبا

 خوبه! یلیاوم! خوبه خ -
حث رو عوض کردم و ب انهیناش یلیکه کامالً مشخص بود دستپاچه شدم، خ یرفتم و با حالت زمیسمت م سرعتبه

 گفتم:
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 دیاجرا کن نیخوایرو که م ییآهنگا دیهماهنگ کردم فقط با ویقرار داره، همه چ تیاولو یتو ایتالیکنسرت ا یراست -
 ی. هنوز قطعمیتهران و اونجا کنسرت برگزار کن میبعد رم هم بر دی. شامیکه اونجا گل بکار دیکن نیروز تمرشبانه

 .میهم حتماً اجرا داشته باش رانیا یجورش کنم چون دوست دارم تو که کنمیم ینشده؛ اما سع
حس کردم که داره سمتم  رفتم،یور م زمیم یپخش شده رو یو با کاغذا زدمیکه تندتند داشتم حرف م جورهمون

دم بود که از خودم نشون دادم آخه؟ خو یچ رمنتظرهیالعمل غعکس نیا هویشده بودم.  ی. از دست خودمم عصبادیم
 .چونمیپیخودمم زود بحث رو م پرسمیازش سؤال م

. کردینگام م یحالت هیکرده بود و با  بشیج یتوقف کرد. سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم. دستاش رو تو زیم یجلو
 نگاهش عاجز بودم. یاز درک معن ییجورا هیبود.  وارطنتیش دمیشا رانهیگمچ ییجورا هیکه  یحالت
 ...اما
 گرفته شد. یحالم حساب د،یپر رونیکه از دهنم ب یحرف با
 .شینیرم بب یتو یهم اونجا با گروهش اجرا داره. فکر کنم بتون انیپرن نازیسابقت پر یهنرجو ،یراست -
رو کامالً دگرگون  دیسه جمله حال ام-دو نیهم دونستمیرو عوض کنم؛ اما نم طیجو مح خواستمیحرفم فقط م نیا با
 .ذارهیبهت م یتوو من رو  کنهیم

 یدرهم یرفت و به اخما نیلبش از ب یباره خاموش شد. لبخند رو کیرو آوردم، برق چشماش به  نازیاسم پر یوقت
 شد. لیابروهاش جا خشک کردن، تبد یکه رو

 حالت داد؟ رییزود تغ قدرنیدفعه چش شد؟ چرا ا هینگاه کردم.  شیناگهان رییتغ نیتعجب به ا با
 بهش نگفتم. یزیسمت در رفت. ناخواسته صداش زدم. از حرف من ناراحت شد؟ من که چد و بهرو بهم کر پشتش

 !دیام -
 قلبم گذاشتم. یو دستم رو رو دمیجام باال پر یتو د،یدر رو محکم بهم کوب یکه جوابم رو بده. وقت ستادینا
 شد؟ یجورنیچرا ا نیخدا ا یوا

*** 
شده بود؟  یجورنیشدم و درش رو محکم بستم. چرا ا ادهی. با حرص پشدیروشن نم نیچرا ماش دونمی! نمیلعنت اه
درآوردم تا آژانس  فمیک یرو از تو میگوش تیانگار! با عصبانبودم؛ اما اصالً انگارنه ریبود که باهاش درگ ساعتمین

 یون داشتم دنبال شمارهداغ ی. با اعصابشدیداشت خراب م هامیزیربرنامه یهمه ،یعوض نیماش نیخاطر ا. بهرمیبگ
 چپ نگاهش کردم.قلبم گذاشتم و چپ یاز جا پروندم. دستم رو رو دیمتعجب ام یکه صدا گشتمیموردنظرم م

 .یوقته که رفت یلیمن فکر کردم خ ؟یینجایتو هنوز ا -
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 یهم تو ارادمیب دنیروانم رفته بود. ترس یرو نیدلخور بودم. حاال هم ماش یرفتار صبحش از دستش حساب خاطربه
فرو بکنم؛  یگوش یو دوباره سرم رو تو رمیازش بگ ظیبر علت شد که نگاهم رو با غ دیصداش، مز دنیبا شن نگیپارک

 .دمیکشیصفحه م یدستم رو رو یالک فقطاما راستش اصالً تمرکز نداشتم که دنبال شماره بگردم و 
 ؟یدیباتوام چرا جوابمو نم ازین -

 حرفیسگ شد و ب هویگفته بودم که  یمگه من چ کنهیکه نرمال رفتار نم دیفهمیم دیما باقهر کردن نبودم؛ ا اهل
 گذاشت رفت؟

 .دیسمت خودش کشرو گرفت و به بازوم
 ...گمیبهت م -

 و با تحکم گفتم: دمیکش رونیبازوم رو از دستش ب باشدت
 رو گرفته باشه. نتیماش یجلو نمیماش کنمیبرو! فکر نم یبر یخوایم ؟یبه کار من دار کاریتو چ -
سمت العمل تندم از اون حالت نرم خارج شد و اخماش تو هم رفت. دوباره بازوم رو گرفت و من رو بهعکس دنید با

منم تو هم رفت.  یتر فشار داد. اخمانذاشت و بازوم رو محکم دفعهنی. خواستم باز ازش جدا بشم که ادیخودش کش
 گفت: یاآمرانه یلحن آروم ول هم داشت. با یالمصب چه زور

 ؟یپرونیچته؟ چرا جفتک م -
 دمیبا ام کنمیخونسرد رفتار م هیکه با بق شهیمثل هم تونستمیم یکاشک پرونم؟یبه من گفت جفتک م جفتک؟
رو جلوش پنهون کنم و صدام باال  میواقع تیشخص تونستمیچرا نم دونمیبسوزه؛ اما نم شتریجور باشم که بهمون

 ت.رف
 ...یجورنیکه با من ا دیدیچطور به خودتون اجازه م ییرضا یآقا دیدرست صحبت کن -

 کاری. چدیو حرف تو دهنم ماس دتمیخودش کش نیسمت ماشکه به زدمیحرف م دادیجور با دادوبهمون داشتم
اومد کنارم نشست.  عیپرت شدم. خودشم سر نشیماش یبتونم به خودم جواب بدم، تو نکهیبکنه؟ قبل از ا خواستیم

 گفتم: ودنکه گرد شده ب ییو چشما غیحرکت کرده. با ج دمید ام،یتا به خودم ب
 تو؟ چرا... یکنیم کاریچ -
 که زد، دهنم بسته شد و سرجام خشک شدم. یانعره با
 .نینکن و ساکت سرجات بش غیجغیج قدرنیا -
 ر بود، گفتم:تر شده بود؛ اما هنوزم از اعتراض پکه آروم ییصدا با
 به کارام برسم. دیکار دارم با یلیخ میکجا بر میخوایبدونم م دیمن با یول -
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. کنهیرو م کارنیا شهیهم اره،یدست برو به شیخونسرد خوادیم یوقت دونستمی. مدیپرپشتش کش یموها یتو یدست
 گفت: یداد و بعد از مکث کوتاه رونینفسش رو ب

 باهات حرف بزنم. خوامیم شهیت عوض مامروز برنامه -
 نمیهم یکردم که موضع خودم رو حفظ کنم برا یقرار نداد؛ اما سع ریتأثکه بگم لحن آرومش منو هم تحت دروغه

 کردم. ترقیابروهام رو عم یزدم و اخم رو نهیسـ*ـدستام رو به
 فردا بندازمشون. یبرا تونمینم مهمه یلیمن خ یها. درضمن برنامهیفردا بهم بگ یتونستیتموم شده م یکار میتا -

هم کالس بذارم هم  ییجورا هیاما خواستم جلوش  خورد؛یبه هم م شگاهمیورزش و حموم و آرا یفقط برنامه البته
 بود، گفت: ابونیکه به خ یکنم. با همون حالت آروم شده و نگاه انیخودم رو ب نیمخالفت دروغ

 .میکنیم صحبت مم با هخونه میری. مستین یمن کار یحرفا -
که  دمیفهمیزودتر م خواستیکنجکاو شده بودم. دلم م مییجورا هینکنم.  یلجباز نیاز ا شتریب گهیدادم که د حیترج

 حرفاش مشتاق بودم. دنیبود که نسبت به شن یکس نیبهم بگه. اول خوادیم یچ
 یاز آهنگا یکیرو روشن کرد.  نیماش اطراف نگاه کردم. اونم پخش یابونایدادم و در سکوت به خ هیتک یصندل به

 رهبرش بود، پخش شد. انیپرن نازیگروه رندان، همون که پر
 بداخالق شد؟ نکنه... هوی دیاسمش، ام دنی! چرا با شننازیپر

 د؟یباشه! اون دختر رو چه به ام نازیرو تکون دادم. نه! امکان نداشت پر سرم
شاهزاده  هیهم مثل  دیبود و ام بایز یپر هیمثل  نازی. پرومدنیم مبه ه یلیفکر کردم. کنار هم گذاشتمشون. خ یکم

 پر بود. تیو جذاب یهم ابهت داشت، هم از مردونگ
 درونم گفت چرا نشه؟ ییصدا هیبشه؟  نازیعاشق پر دیبا دیچرا ام یول

ازش کم  یزیهم چمطلقه بودنش  یآرزوش بود که با اون باشه. حت یداشت. هر مرد یهمه چ نازیچرا نشه؟ پر واقعاً
 .کردینم
آخه؟  کردمیدوتا فکر م نیشده بودم؟ اصالً چرا داشتم به ا یجورنیوجودم رو پر کرد. چرا من ا یاحس گزنده هی
 من مهم باشه. یبرا دیافتاده که نبا پاشیپ یزایچ نیا

 شو. ادهیپ -
. میدیرس یجورکه اصالً متوجه نشدم چه فکر بودم ریقدر درگ. اونشدیم ادهیپ نینگاه کردم که داشت از ماش بهش
حوض  هیانداختم.  ی. به دور و اطرافم نگاهرفتیطبقه م هی یخونه هیسمت داشت به دیشدم. ام ادهیپ نیاز ماش
نگاه به خونه کردم.  هیاما سرسبز و پر دار و درخت. دوباره  کیباغ نسبتاً کوچ هیکنار باغ بود.  یکیکوچ یکیسرام
 ینقل قیآالچ هی ،یچوب ی. درهاانداختیم یرانیا یمیقد یهاخونه ادیو وارنگش من رو  رنگ یهاشهیکه ش یاخونه
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از  باغ یکه همه جا یرنگیاروزهیف یخونه رشد کرده بودن، به گلدونا وارید یرو وارچکیکه پ ییهاور باغ، گلاون
سمت حوض رفتم. توش بود. به رانیاز ا کهیت هی یواقع یخونه به معنا نیشده بودن. ا زونیآو قیو آالچ واریدر و د

 وجوش بود.قرمز و پرجنب یهایپر از ماه
 .ادهیتو. وقت واسه تماشا ز ایب -
و دادامون  غیج یهمه نکهیسمتش رفتم و مثل اداده بود. به هیکنار در خونه تک یبرگشتم. به ستون چوب سمتشبه
 رفته باشه، گفتم: ادمی
 .برهی! آدمو تو خلسه میدار یو خاص ابیز یخونه یلیخ -

 تا اول من وارد شم. ستادیزد و در رو برام باز کرد. عقب ا یکج لبخند
که  یحدوداً چهارصد متر ییرایپذ هیدهنم باز موند و سرجام خشک شدم.  ،ییبایاون همه ز دنیمن! با د یخدا اوه
. کل انیاستاد فرشچ یهایشده بود. مثل نقاش دهیشک یاتورینیم یهاینقاش یابه طرز هنرمندانه وارهاشید یرو
 یهاهم داخلش نصب بود و آب یکیکوچ یهاارهحوض قرار داشت که فو هیبود. وسط خونه باز  یجورنیا وارید

حک شده بود. کف پارکت حالت  قیسقف، اشعار موالنا و حافظ با خط نستعل ی. رودادیم رونیو زرد ب یقرمز، آب
گوشه  ،یبزرگ یلیخ یدکور هیشده بود و  یدوزترمه ،یسنت یهاسالن هم با رنگ یگوشه یهاداشت. مبل یچوب

 یهم که تو یگرد یهامختلف بود. فرش یهامختلف با رنگ یهاولنیدکور، پر از و نیسالن قرار داشت. ا گهید
ه بودن. دستش رو پشت کمرم خونه رو صد چندان کرد ییبایکبود بودن که ز اقوتیرنگ  سالن انداخته شده بود، به

 حس کردم.
تا  ینیاما بهتره بش شه؛یخونه م نیتا چند لحظه مبهوت ا نجا،یا ادیم ی! هروقت هرکیتعجب کرد یلیخ دونمیم -

 کنم. ییرایازت پذ
 نشستم. شونیکی یکرد. رو تمیمبال هدا سمتبه
 خودته؟ یقهیسل کارانیا یهمه -

 ود، با لبخند گفت:ب ستادهیروم اکه روبه جورهمون
 دست به کار شد. مشیرو مطرح کردم اونم با ت مدهیطراح دکور ا هیراستش فقط با  -
 کنه. یرو طراح ییجا یرانیو ا یسنت قدرنیا تونهیمطمئناً نم یخارج هیبوده!  یرانیحتماً ا -
 طراح آوردم. رانی. از ایگیآره درست م -
بودم. قبل از  دهیند نجایرو مثل ا ییخونه من رو مسحور کرده بود. تا حاال جا نیاواقعاً  ییجورا هیپا انداختم.  یرو پا
داشته باشه اگرم  یاساده یکه خونه زدمیداشتم، حدس م تشیکه از شخص یبا توجه به شناخت ام،یب نجایا نکهیا
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قصر با  هیهم  دیادرست مثل خودم. ش کنهیم یقصر زندگ هیتو  کردمیفکر م ه،یجوراخالقش چه دونستمینم
 خالص بود. یرانیمحوم کنه. ا یجورنیا شیو کامالً سنت کیش یکه خونه زدمیتر اما اصالً حدس نمشکوه

 ارم؟یواست ب یخوریم یچ -
 کردم. نگاهش

 .اریب یرانیا زیچ هی -
 گفت: رفت،یسمت آشپزخونه مجور که داشت بهشد و همون ترقیعم لبخندش

 چشم بانو. یبه رو -
برگشت که  ینیس هیبود. با  یاپن و جمع و جور یداشتم. آشپزخونه دیکه نشسته بود، به آشپزخونه د ییهمون جا از

زعفرون  یکه چا دمیعطر زعفرون مشامم رو پر کرد، فهم یتوش دو تا فنجون بود. تعارف کرد. با تشکر برداشتم. وقت
 درست کرده.

 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 قدر از لـذت و آرامش پر شدم که چشمام رو بستم.. اوندمیبردم و دوباره بو کش مینیلـذت فنجون رو سمت ب با

متفاوت و آدم؟ چشمام رو که گشودم،  قدرنیخاص بود؟ چرا؟ آخه مرد هم ا قدرنیبود؟ چرا ا یک گهیمرد د نیخدا! ا آخ
 به حالتش گفتم: توجهی. بیو جد قیمع بهم زل زده. متفکر، دمید
 یچا نیمنو به اصفهان برد. حاال هم با ا وارید یرو یهایبرد. نقاش رازیخونه، منو به ش یحافظ تو یشعرها -

 .خورمیغبطه م تیدارم به سبک زندگ ییجورا هی. یمنو به مشهد برد رتینظیزعفرون ب
 و بدون توجه به حرفام گفت: مقدمهیب

 یکه تو ییاز اتفاقا خوامیبدم. م حیبرات توض خوامیباهات درددل کنم. م خوادیاوقات دلم م یچرا گاه دونمینم -
دچار  خوامیبدم. نم حیرفتار امروزمو واست توض لیدل خوامیچرا؟ اما م دونمی. واقعاً نمیاریسردرب فتهیم میزندگ

 .یسوءتفاهم بش
 :و گفتم دمیش رو نوشخوشمزه یاز چا یاجرعه

 .شنومیم. حرفاتو ممن آماده -
 هیحرف بزنه. گرچه که خودم مطمئن بودم که  نازیدر مورد پر خواستیخونسرد نبودم. اون م قدرنیدر درون ا البته

دلم  ییجورا هیکه پس بزنه و باورش نداشته باشه.  کردیم یرو سع یبرهان منطق نیبوده؛ اما دلم ا نشونیب ییزایچ
سر بود.  یلیباشه؛ چون اون دختر خ نازیش پرمعشـ*ـوقه منگاه کنم. دوست نداشت هیبه قض انهنیبخوش خواستیم
 یبرا گمیمنحصر به فرد بود و رک م زشیو همه چ شافهیق ش،یموقع پش،یبود که اخالقش، رفتارش، ت یآدم هی
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البته اگه بخوام اخالق گندم رو ازش کم نداشتم.  یزیخودمم چ نکهیبا ا کردمینفر حسادت م هیبار داشتم به  نیاول
 .رمیبگ کتورفا
 هم انداخت. بهم زل زد. یداد و پاهاش رو رو هیمبل تک به
 حس کردم که قلبم از کار افتاد. هیچند ثان یبرا نم،یرو بب نازیکه قراره دوباره پر یامروز بهم گفت یوقت -

 .دمیکش قینفس عم هی یوستپ ریو ز دمینوش گهیجرعه د هیبا هفت جد و آبادش غلط کرد.  قلبت
 نکهیخاطر ابهش فکر نکنم به گهیکه د کنمیم یمن بود. گرچه االن سع یایدن یزمان هیدلتنگشم. اون دختر  یلیخ -

 .رهیاوقات حساب دلم از دستم درم یازدواج کرده؛ اما گاه
 فیمن تعر یرو برا نایت که اداش یدرددل کردن انتخاب کرده بود؟ اصالً به من چه ربط یچرا من رو برا دونمینم
خونسردم اما خدا شاهده که  یلیتوانم رو گذاشته بودم که فکر کنه خ یو همه دمیجویکرد؟ از داخل لپم رو م یم

 .شدمیمآروم ن گرفتم،یروم بود تا حالش رو نم یجلو نازیاگه پر
ازم سر  یرارادیطور غاعمال به نیتا اوق یکه خوردم، بعض یخاطر شکستکنم. به نیبهت توه خواستمیباور کن نم -
 .زنهیم

 گفتم: ظینگاهش کردم و با غ پرخاشگرانه
 کنمیفکر هم نم زایچ جورنیکه اصالً به ا هیترمهم یکارا رهیقدر ذهنم درگ. اونستیبرام مهم ن یکس چیرفتار ه -

 بخوام ناراحت شم. نکهیچه برسه به ا
 دوخت و گفت:من، بهم چشم  یناگهان رییاز تغ متعجب

 ؟یقرمز شد قدرنیحالت خوبه؟ چرا ا -
 فوت کردم و از جام برخاستم. رونیرو ب نفسم

 بود؟ نیحرفات هم -
 از جاش بلند شد. اونم

 ...ازین -
 :دمیپرس یبرگشتم و با لحن محکم سمتشبه
 ؟یهمه وقتمو گرفت نیپرت و پالها ا نیخاطر ابه -

شده بودم. دوست  نیببر ماده خشمگ هیشدم. مثل  منطقیب هوی. دیپرم چسبآم هویچه مرگم شده.  دمینفهم واقعاً
 مشکات؟ ازیمنم؟ ن نیخدا! ا یرو با دندونام بدرم. وا نازیداشتم اون پر

العمل نشون دادم؛ چون که زود عکس دونستمیبرخورد رو ازم نداشت خودمم م نیلحظه مات نگاهم کرد انتظار ا چند
 گفت: یشد و با لحن آروم نیدر مورد اون دختر حرف نزد. چشماش غمگبنده خدا چند جمله هم 
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 دوست... هیدل کنم. به عنوان باهات درد خوادیبهت گفتم که دلم م -
 گفتم: ینسبتاً بلند یرو قطع کردم و با صدا حرفش

 !شتری. من فقط همکار توام نه کمتر نه بیدل کنبا من درد ینداره که بخوا یلیدل -
خاطر رفتار لحظه به هیبهم انداخت که  ینگاهمیبره. ن فونیسمت آ، باعث شد که نگاه هردومون بهزنگ یصدا

 .شدمیخجالت زده نم قدرنیا هوی داد،یاگه صد تا فحش بهم م یعنیشرمنده شدم.  مادبانهیب
 رفت. فونیآ سمتبه
 ازم سر زد؟ بود که یحرکت بچگانه چ نیحرفا رو بهش زدم؟ ا نیخدا! من چرا ا یوا

 ریمتغ یلیخ د،یام یخصوص جلوو به داًیدارن شدم. واکنشام جد یتیمرج شخصوکه هرج ییکسا نیکردم مثل ا حس
 شده بود.

 . جک اومده.نیسرجات بش -
 یحرف شدیبرم؛ اما روم نم خواستیمبل نشستم. دلم م ی. رودیباریم یمونیو روم پش رو بهش دوختم. از سر نگاهم

 جک سالن رو برداشت. یخونه باز شد و صدا بزنم. در
 د؟یرسم رفاقته آقا ام نیا ؟یزد؟ مگه قرار نبود منم برسون بتیکجا غ هوی -
 گفت: یآرومبهم انداخت و به ینگاهمین دیام
 .نجاستیهم ا ازیتو و دهنتو ببند. ن ایب -

 یچشمپشت دنش،یدلم بذارم؟ با د یکجا گهیرو د شیریس نیخدا! ا یشد. وا کیزد و بهمون نزد یسوت کشدار جک
 کردم. گهیطرف د هینازک کردم و روم رو 

. پس واسه یذاریخاص دست م یآدما یمشکات! از اولم معلوم بود که فقط رو زهی! دوشنجاستیا یک نیبه بببه -
 .یگرفتینم لیبود که ما رو تحو نیهم

 :دیپرس یو محکم یدرهم و لحن جد یبا اخما دیبهش بتوپم، ام نکهیاز ا قبل
 ه؟یمنظورت چ -

 زد و گفت: یجک لبخند گشاد نیهم یبرا شهیم یکم عصبداره کم یعنی شد،یم یجورنیا دیام افهیق یوقت
 نداشتم. یمنظور خاص -
 شد و گفت: ترکیخرده بهش نزد هی دیام
 .ینداشته باش یکن که منظور خاص یسع شهیخوبه! هم -

اومد کنارم نشست و به جک هم گفت  دیتکون داد. ام میتفه یرو به نشونهآب دهنش رو قورت داد و سرش  جک
 .نهیکه بش
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بهش  یلیو خشم خ تیعصبان یی. خدادیلرز یخشک و بداخالق شد، دلم بدجور قدرنیا هویحالتش که  دنید با
 .ومدیم

 توش بود گفت: یکمتر یکه لودگ یخرده تو پرش خورده بود، با لحن هیکه  جک
 ؟یکنیکارا م طب شمال چه خبر؟ چهخب خانم ق -

 تو هم رفت و گفتم: اخمام
 ؟یصدام کن یجورنیبهت اجازه دادم که ا یمن ک ه؟یمنظورت از قطب شمال چ -
 از سالن قرار داشت، رفت و در همون حال گفت: یپرت یکه گوشه یکیسمت بار کوچجاش بلند شد و به از
 .دیریپاچه بگ نیخوایمش مشما دوتا چتونه ه ستیبابا! معلوم ن یا -
 زیم یانداختم که هنوز اخماش تو هم بود. رو دیبه ام ی*ـالس سمتمون اومد. نگاهـیبرداشت و با سه تا گ یبطر هی

 گذاشتشون و گفت:
 برسم. ازیخرده به ن هیحداقل بذار من  یکنینم ییرایتو که پذ دیام -
 .خورهینم یدنینوش ازیالزم نکرده ن -

خرده  هیبودم. الزم بود که  یو عصب یحرص ییجورا هیداشتم.  یدنیبه خوردن نوش یبیعج لیموقع م اون اتفاقاً
نظر من رو بخواد، جواب جک رو داد. نگاه پر  نکهیمثل آقا باال سرا بدون ا دیشنگول شم. در ضمن بدم اومد که ام

 بود، گفتم: از خودش ییرایمشغول پذ یالیخیش کردم و رو به جک که با بحواله یظیغ
 .زی. واسم برخوامیمنم م -

 جک برق زد و گفت: ی. چشمااوردمیخودم ن یاما به رو کردم؛یحس م دهیپر از خشمش رو هم ند نگاه
 به چشم. یا -
 باال. دمینفس کش هی. ختیدستم گرفتم اونم برام ر ی*ـالس رو برداشتم و توـیگ
 !زیبر -

زدم باال.  گهید یکیناراحت بودم.  هیچ دونستمیکه نم یزیچ هیز از هنوز کم بود هنو کیپ هیسوخت؛ اما  گلوم
همه خشم  نیقرمز شده بود. ا یکمیمانع شد. بهش نگاه کردم. چشماش  دیرو بخورم که دست ام یخواستم سوم

 جا گرفته بود؟ یجوررنگ چهاون آسمون شب یتو
 !گهیبسه د -

 س رو برداشتم و رو به جک ناخواسته گفتم:*ـالـیرو ازش گرفتم و دستش رو پس زدم. گ نگاهم
 !یبه سالمت -

 گفت: یاقیبا نگاه پراشت جک
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 باشه. یدنیمثل تو اهل نوش یخیدختر  کردمیفکر نم -
 دادم باال و گفتم: گهید ـکیپ هیخرده گرم شده بود. درصد الکلش باال بود.  هی سرم

 .ستمین خیمن  -
 ..جوره س.همه کنهینم یگرم فرق ایسرد  -
دادش من  یگرفت و بلندش کرد. صدا قهیبذاره جک حرفش رو کامل کنه، از  نکهیاز جاش بلند شد و قبل از ا دیام

 .خوردیداشت جر م شقهیرو هم ترسوند چه به برسه به جک بدبخت که 
 ر؟یبگ صاحابتویاون زبون ب یمگه بهت نگفتم جلو -

 گفت: دهیترس یبا لحن جک
 من... -
 رتش کرد و گفت:سمت در پ دیام
 االن! نی. همرونیمن گم کن ب یگورتو از خونه -

بهش  یگرد شده نگاه ی. جک با چشمادمیگفت که من سرجام دو متر باال پر یبلند یبا صدا نیاالن رو همچ نیهم
 از خونه خارج شد. ینگاه کرد و بعد از مکث کوتاه دیکرد و سرش رو سمت من چرخوند. دوباره به ام

قدرم گرم . اونخواستینگاه کردم. دلم باز م زیم یخوشگل رو یرگشت. نگاهم رو ازش گرفتم و به بطرب سمتمبه
خودم  ی*ل*ـاس رو برداشتم و خواستم براـیگ نیهم یوحشتناکش بترسم واسه یادهایشده بودم که نخوام از فر

نسبتًا  دونستمیکه م یید. با چشماافتا امونپ ریفرش ز ی*ل*ـاس روـیدستم زد و گ ریکه محکم ز زمیبر یدنینوش
 گفتم: یخمـار شده، نگاهش کردم و با لحن آروم

 .یرینکن که جلومو بگ یبخورم سع خوامیم -
 ییرایسمت حوض وسط پذموهاش کرد. ازم دور شد و به یفوت کرد و دستاش رو تو رونیرو محکم به ب نفسش
خوردم. هنوز پشتش بهم بود. از جام بلند شدم که  گهید کیپ هیرو برداشتم و  زیم یرو زی*ل*ـاس تمـیرفت. گ
خرامان و نسبتاً نامتعادل . خرامانکنممبل گذاشتم تا بتونم تعادلم رو حفظ  یدسته یرفت. دستم رو رو جیسرم گ

 و دم گوشش گفتم: ستادمیرفتم پشتش ا
 .دهیمزه نم ییبخور. تنها ایتو هم ب -

. دستم ناخواسته سمت ومدیش مافتاد. چقدر به پوست سبزه دشیسف ریزنج. نگاهم به خوردیبه گردنش م نفسام
 گفت: یبلند یبرگشت سمتم و با صدا هویرفت و لمسش کرد.  ریزنج

 تو؟ یکنیم کاریچ -
 کم بود؛ اما نه من عقب رفتم نه اون. یلیهاش دوختم. فاصلمون خشب یرو تو حالمیتو هوا موند. نگاه ب دستم
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 ؟یرقصیباهام م -
من رو به خودش  ،یمثل اون سر خواستیکه لمس کنم. دلم م خواستیش رو مباز آغـ*ـوش محکم و مردونه دلم

 و درشتش گم بشم. یعضالن کلیاون ه یباز تو خواستمیفشار بده. م
کرد و  و گونه هام نگاه میشونیبود. اولش تو چشمام، پ یاخم نداشت؛ اما کامالً جد گهینگاهم کرد. د یالحظه چند

 شد. رهیخرده مکث کرد و دوباره به چشمام خ هیسمت لـ*ـبام رفت. بعدش نگاهش به
 کنارم زد و سمت مبال رفت. ی. به نرمزدیچشمام موج م یسوخته یاقهوه یتو اقیاشت دمیشا ای تمنا

 پسم زد. یراحت نیهم به
 گاردیآهنگ باد یبرداشتم که صدا یدرخروج سمت. قدم اول رو بهنمشیبرگردم بب خواستمیرو مشت کردم. نم دستام

 سرجام متوقفم کرد. ستونیه یتنیو
 ؟یبرقص یخواستیکجا؟ مگه نم -

 یهاش تواز دست یکیخنده!  ریزدم ز اریاختیسمتش برگشتم و ببه جانیهام نشست. با هلب یرو یقیعم لبخند
سمتش برم. از خنده، آورد و اشاره کرد که به دستش رو باال یکی. اون کردینگاهم م یبود و با حالت جذاب بشیج

دست بزرگش گذاشتم. دستش از منم  یو دستم رو تو تمسمتش رفبه یآروممونده بود. به یلبخند رو لبام باق هیفقط 
آغـ*ـوشش فرو رفتم. دستاش دورم حلـ*ـقه  یشل شده بودم و تو یکه حساب دیتر بود. من رو سمت خودش کشداغ

 خودش چسبوندم. به شتریشد و ب
پرپشت  یموها یهاش باالتر اومد و تواز دست یکیبود.  کنندهوونهیعطرش د یگذاشتم. بو شنهیسـ*ـ یرو رو سرم

 .کردیم یباهاشون باز یآرومو نرمم فرو رفت. به
 زل زده بود. یمبهم یفکر بود. به نقطه یشدم؛ اما اون انگار که تو رهیرو بلند کردم و بهش خ سرم

 . فقط من!شدیسمت من معطوف متوجهش به یهمه دیخواستم! اون با ینم
بود و  دهیگر*دنش چسب نییم به پا. بهم زل زد. چونهدمیبهش چسب شتریرو دور گر*دنش حلـ*ـقه کردم و ب دستام

 باز بود، با بدنش در تماس بودم. شنهیسـ*ـ یباال یدکمه رو نکهیخاطر ابه
 اغـواگـرانه گفتم: یبا لحن ارادهید. بتر کردستاش رو تنگ یحلقه

 کنندست؟وونهید یلیآغـ*ـوشت خ یدونستیم -
 از ابروهاش رو باال انداخت. یکیو جذابش،  یهمون حالت جد با
 واقعاً؟ -
 !شیگلوله آت هیدرست مثل  شمیآغوشـ*ـت، م یتو امیم یاوهوم! وقت -
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چسبوند. چشمام رو بستم.  شنهیبود، سرم رو به سـ*ـموهام  یهم چفت شد و با همون دستش که تو یتو اخماش
 شدت فوت کرد.نفسش رو به

 !یلیبو بود! خخوش یلی. اوم! خدمیکش یقیفرو بردم و نفس عم شقهیرو تو  سرم
 . اونم مثل من ملتهب بود.نمیبب خواستمیرو م نیقلبش مشخص بود. هم کوبش
 با خواننده زمزمه کردم: همراه

- i will always Love you 

 زد: ادیاز آغوشش هلم داد و فر هوی
 !ازیبس کن ن -
 رو ماساژ داد. هاشقهیگذاشت و شق شیشونیپ یبهت نگاهش کردم. دستش رو رو با

 رو قطع کرد و شروع به قدم زدن کرد. یقیموس یمبل نشستم و پاهام رو بغـ*ـل کردم. با کالفگ یگوشه رفتم
با سرعت  م،هیگر یصدا دنی. با شنهیگر ریو زدم ز ارمیآخر سرم نتونستم طاقت ب کردیم چارهیداشت گلوم رو ب بغض

 دستش گرفت. یم رو توسمتم اومد و چونهبه
 شده؟ ی. چنمتیبب ازین -
نوازش  یم رو به نرم. با انگشت شستش، چونهشدیم ختهیهام رگونه یهام روجوابش رو بدم. فقط اشک تونستمینم

 کرد و گفت:
 نکن! هیگر ازین -

 دستاش گرفت. یهام رو تو. جلوم زانو زد و شونهدیلرزیشدت مهام بهکه شونه یشدت گرفت. جور مهیگر
 .ازیاشکا رو ن نیا زینر -

 .شدیم شتریمنم سرعتشون ب یاشکا گفت،یکه م یهرچ
وشش گرفت و من آغ ی. سرم رو تودمیفهم دیکشیسر هم مکه پشت قشیعم یهارو از نفس نیشده بود ا کالفه

 شد. شتریهقم بهق
 گوشم زمزمه کرد: کنار

 نلرز. نلرز دختر! یجورنیا -
 مشتم فشار دادم. با عجز گفتم: یرو تو رهنشیگذاشتم و پ شنهیسـ*ـ یرو رو دستم

. یخوب یلیتو خ دیخدا تنهام نذار! امتوروخدا، تورو ؟یمونیم شمی. پخوامیتنهام. تو رو م یلیبمون. من خ شمیپ دیام -
 باهام خوب باش و خوب بمون.

 که بم شده بود، گفت: ییفشارم داد و با صدا ترمحکم
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 .مونمیم ازین مونمیم -
*** 

 گفتم: یاخفه غیو با ج دمیقرمز و پر از خشمم! موهام رو کش یشدم. به چشما رهیحرص به خودم خ با
 ابله! یدختره یریبم یاله -

 دیبا گهید ییکرده بودم؟ با چه رو یخدا! من چه غلط یرم رو تو بالش فرو کردم. واتخت انداختم و س یرو رو خودم
 کردم؟یتو چشماش نگاه م

شب من  بودم. اون یعصب یلیخیلیخودم رو خفه کنم. خ خواستیزدم؟ دلم م یدنیاصالً چرا لب به نوش شعوریب من
 یاز جلو لمیف هی نیع یشده بودم، همه چ داریال که بحا یول دم؛یراست رفتم تو اتاق و خواب هیرو رسوند خونه منم 

 .شدیچشمام رد م
 آور!! چقدر شرمآه

رقـ*ـص داده بودم؟ از همه بدتر! من با اون همه دبدبه و کبکه، با  شنهادیبهش پ ؟یکنیگفته بودم داغم م بهش
 کردم؟ هیگر ششیاون منم منم، پ

رو چنگ  یگوش یاز کنار پاتخت ؟یاول صبح هیک گهید نی. اشد تریخطبلند شد و اعصاب منم خط میگوش یصدا
 زدم و جواب دادم:

 بله؟ -
 بلند شد. دیویمتعجب د یصدا

 ؟یخواب بود -
 گفتم: یبه ساعتم انداختم و با لحن پرخاشگر ینگاه

 باشم؟ داریب دینظرت بابه یساعت هفت صبح زنگ زد -
 .هیت چبرنامه دونمیبهت زنگ زدم؛ چون م نمیهم ی! برایداریب شیش ایبس کن دختر تو هر روز پنج  -
 ؟یدار کاریحاال. چ خبلهیخ -
 !یکنیپوره مو پاره یریگیطرف رو م یاوه اوه! امروز از اون روزاست که مثل سگ پاچه -
 . حرفتو بگو.یکن یپروننکن مزه یپس سع یزد یحدس خوب -

 کرد و گفت: یکوتاه یخنده
 .یبش یشکل نیبرم رو اعصابت که ا قدرنیدوست دارم ا ،یآروم و مهربون ی! وقتتمایباز یوحش نیعاشق ا -
 قطع... دیبا نمیهم یبرا یکن فیپرت واسم ردوچرت یزنگ زد نکهی! مثل ایاوونهیاز بس د -

 تند گفت:و تند دیحرفم پر وسط
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 .یباشه باشه قطع نکن. امشب تولد سوزانه تو هم دعوت -
 ؟یدعوت کرد رید یلیخ یکنیدوماً فکر نم ه؟یکدوم خر گهیاوالً سوزان د -
 یمهمون هی ی! بعدشم تو از خودمونشهینم میحال یموخ یکه در رابـطه با سوزان، اصالً شوخ ازیدرست صحبت کن ن -

 ! در ضمن سوزان نامزدمه، همون که تو تولدتگهید اینکن ب ی. بد قلقمیشیس کالً با هم چهار نفر مساده و دوستانه
 کردم. شیمعرف
که زده بودم.  یخاطر اون گند افتضاحبه ارهیحالم رو جا ب تونستینسبتاً م ،یمهمون هیرفتن به  دیفکر کردم. شا یکم
 کنم. یرو سپر یدر کنارش لحظات خوب تونستمیبود و م یمیکه صم دمیوید
 خوابت برد؟ ؟ییکجا -
 شه؟یخودت برگزار م ی. خونهکردمینه داشتم فکر م -
 کالب. تینا میریم میامشب بترکون میخواینه! م -
 .شهیجاها جمع م جورنیکه ا لهیو پا*ت مـسـ*ـت ی! هرچیامسخره یاوه! چه جا -
 .میخوش باش میخوایشب م هی! گهید اریبهونه ن -
 کالب و ساعت چند؟ تیباشه. کدوم نا -

- sand castle آدرسش کجاست؟ یدونیساعت نه شب. م 
 .کنمیم دایپ ستیمهم ن ینه ول -
 .زمیعز نمتیبیحله اونجا م یپس همه چ -

 دادم که منتظرم نباشه. امیپ یفکر. بهتر بود که امروز نرم سرکار. به منش یرو که قطع کردم، رفتم تو یگوش
 تخت انداختم و بلند شدم. یرو رو یگوش
 ند؟برگردو یبه جو شدیمگه آب رفته رو م گهیزده بودم د یگند هی حاال
 تکون دادم و قاطع گفتم: یرو به عالمت نف سرم

 نه! -
 .ارمیرو به جا ب یحاجت حساب یقضا هیرفتم تا  ییسمت دستشو. سوت زنان بهشدمیم الشیخیب دیبا پس

*** 
 یبر علت شد که حساب دیهم مز یکه به خودم برسم. رفتن به مهمون کردمیم یذهنم آشفته بود، سع یوقت شهیهم
نبود. آدم  یبلند و پرنسس رهنیپ یکالب جا تیزدم. نا پیدفعه رو اسپرت ت نیا حاًیکار کنم. البته ترجخودم  یرو

پام کرده بودم  یرنگینسبتاً کلفت مشک یشلوار. جورابهوورجه کنبپره و ورجه نییوپاکه دائماً باال رفتیاونجا م
هم  یمشک یتنهمین هیجنسشم از چرم بود.  دمیپوش یالعاده کوتاه و چسبون باز هم به رنگ مشکدامن فوق هیروشم 
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نافمم  ی. حلقهکردیم رهیرو خ یداشت و هر چشم یادیو شفافم تضاد ز دیسف یهاتنم کردم که با شکم و سر شونه
اما  دم؛یپوش متنهمین یبود رو یکوتاه که اونم جنسش مثل دامنم چرم نیآست رهنیپ هیدرخشان بود.  ینایاز نگ پر
کرده بودم، محکم  شونیشالق شتریو لـختم هم که ب یمشک یرو نبستم و گذاشتم که شکمم معلوم باشه. موها شپیز

. با دادیچشمام رو خمارتر از حد معمول نشون م کهمحکم بسته بودم  قدرنیسرم بستم. اپشت یبه حالت دم اسب
 هی. دمینکردم فقط به چشمام رس یشیآرا چی. هدیرسیموهام تا کمرم م یباال بسته بودمشون، بازم بلند یلیخ نکهیا

 یبمونه. رنگ لبامم که نسبتاً صورت رنگیجور مهتاب. گذاشتم رنگ صورتم هموناهیس یهیخط چشم بلند و پهن با سا
 گهید ییزایاز زدن رژلب و کرم و چ نمیهم یکنن برا ییخودنما یزیاز هر چ شتریچشمام ب خواستمیبود. م وشنر

 ردم.ک یخوددار
 یبا پروژکتور روشن شده بود. قسمت بار هم با نورها یمخصوص یبود و فقط جاها کیکالب شدم. همه جا تار وارد

 یلیخ دنیپوشینظر من اگه نمکه به یجوب مشک ینیم هیاونجا همه دختر بودن با  یشده بود. خدمه نیقرمز تزئ
 شب پرستاره شده بود. هید توش کار شده بود. مثل یو سف زیر یعالمه چراغا هیبود و  اهیبودن. سقفشم س ترنیسنگ
! انواع کیحال رمانت نیدر ع یول جانیمکان توپ و پره نجا؟یبهتر از ا ییحلق هم رفته بودن. خب چه جا یتو همه
 آزاد! طیمح هیخوشگل و جذاب،  یهاخدمه ،یدنینوش
 یسختبه اهویاون همه صدا و ه نیرو ب دیوید ی. صدادادیراک هم که کل اونجا رو داشت تکون م یقیموس یصدا
 سمتش برگشتم.دادم و به صیتشخ

 .زنمیتو؟ سه ساعته دارم صدات م ییدختر کجا ازین -
 اسپرت بود. شهیخودشم مثل هم پی. تستادیروم اشد و روبه کینزد بهم

 .دمی. نشنادهیز یلیخ نجایبابا صدا ا -
 زد. یبه سر و وضعم انداخت و سوت کشدار ینگاه

 !یعـوضـ یشد یچه خوردن -
 چپ نگاهش کردم.ش زدم و هلش دادم. با خنده چپمشت محکم به شونه با
 به سوزان بگم حتماً! دی! بایـزیه یلیخ -

 کرد و گفت: یبلند یخنده
 .هیو همه حرفام شوخ دمیکه واسش جون م دونهی. مشناسهیاون منو خوب م -
کوتاه با  نیشلوارک ج هینزده بود.  یبدک پی. سوزانم تمیتش نشسته بودن رفتکه سوزان و دوس ییسمت جاهم به با
 زد و از جاش بلند شد. یلبخند دنمیچسبون. با د یتاپ زرشک هی
 ذوق کردم. یلیخ یایگفت که تو هم م دیوید ی! وقتیحالم که اومدخوش ازین یوا -
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 دست دادم و متقابالً لبخند زدم. باهاش
 .یرو بگذرون یالعقلت سال خوبنامزد ناقص نیدر کنار ا دوارمیتولدت مبارک! ام -
هم نشست و دستش رو دور  دیویمبل نشستم. د ی. رودیخند یبلند یچپ نگاهم کرد و سوزان با صداچپ دیوید

رومون نشسته بود و فقط هفت ساله بود. روبه-وششستیب باًیپسر تقر هیگردن سوزان انداخت. دوست سوزان هم که 
 . سوزان رو کرد بهش و گفت:کردیبخند نگاهم مبا ل
 .دیوید یبچگ یبازهستن. هم ازیهم ن بایخانوم ز نیا کیمن. ر ارخوبیدوست بس کی. رکنمیم یجان معرف ازین -
 گفت: رلبیهمون لبخند سرش رو تکون داد و ز با
 خوشوقتم. -

انگار دو رگه بود؛ چون که نه  ییجورا هیداشت و  ایرپر پیت نینگاهش کردم. از ا ترقیسرم رو تکون دادم و دق منم
 شدیهم انداخته بود، م یبلندش که به حالت باز رو یداشت. از پاها یاگنده کلیپوست. ه دیپوست بود نه سف اهیس

 یلیبود. خ یجذاب یلی. کالً مرد خزدیم یقد بلنده لباشم درشت بود چشماشم به آب یهاییکایکه از اون آمر دیفهم
 .گمیب! بدون اغراق مجذا

 بشونیپوست. حاال هم ترک اهیس یو قد بلندا ایکلیبوده و پدرشم از اون ه یچشم آب یپوستا دیمادرش از اون سف انگار
 روم!بهالعاده جذاب رومرده فوق نیشده ا

 ؟یخوریم یچ یدنینوش -
 یثیالعاده خبکرد و با لحن فوق کیبه ر یا. با ابرو اشارهدیباریاز چشماش م طنتیدوختم که ش دیویرو به د نگاهم
 گفت:

 بخور. یدنینوش هیپسر مردم، فعالً  یبه جا -
باالخره  کیر یکردم. صدا گهیطرف د هیچپ نگاهش کردم و روم رو بلند شد. چپ کیسوزان و ر یخنده یصدا

 داشت. یبم یقدرم صدادراومد. اوه چه
 ؟یهست یخارج -

 نگاهش کردم و گفتم: دوباره
 م؟یکه خارج یدیاز کجا فهم -

 رو خاروند و گفت: شچونه
 .یخورینم ایینجای! به اکلتیو ه افهیو البته ق هیاسمت خارج یزیست! اول از هرچساده یلیخ -

 دادم. دوست داشتم نظرش رو در مورد خودم بدونم. هیزدم و به مبل تک نهیرو به سـ*ـ دستام
 ه؟یجورچه کلمیو ه افهیمگه ق -
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 یلیخ دشیدرشت و سف یبود، دندونا رهیدندوناش چشمم رو گرفت؛ چون که پوستش ت فیشد و رد ترقیعم لبخندش
 .ومدیبه چشم م

 .یاصالً لهجه ندار یبماند؛ ول -
 . در جوابش گفتم:دادیزن رو مشغول نگه داره و زود وا نم هیطور ذهن چه دونستیبود. م یباهوش مرد

 لهجه ندارم. نیهم یجام برا نیولد هماما مت ست؛ین یینجایا تمیاصل -
 .ایتالیا دمیمال مصر باشه شا تتیاصل کنمیفکر م -

 کردم و گفتم: یکوتاه یخنده
 .میرانیا ینه اشتباه حدس زد -
 و گفت: دیوسط حرفمون پر محلیخروس ب نیع دیوید
 یکه چقدر خوشگلن. چشما یدونیمداغونه. ن یلیخ شافهیق یرانیا یدخترا یهیولش کن. نسبت به بق نویحاال ا -

 پوستاشون همه شفاف و گندمگون... ،یاکثرشون درشت و مشک
 گفت: یکه با دو تا دست پهلوش رو گرفت و الل شد. سوزان با نارحت دیپهلوش کوب یبا آرنج تو نیهمچ سوزان

 دیوید یفکریب یلیکن خ فیتعر گهید یدخترا یهاییبایبند از ز هینشستما! فقط  نجایمن ا یوقت فکر نکن هی -
 .ستیاصالً ناراحت شدن من برات مهم ن

کرد. با خنده داشتم  دنیمثل فشنگ رفت دنبالش و شروع به ناز کش دیویبا حالت قهر از جاش بلند شد و رفت. د و
رو و نازش  کردیبا عالقه لوسش م دمیوی. دکنهیداره ناز م ی. معلوم بود سوزان نرم شده؛ ولکردمینگاهشون م

دستش  دیوید هویناز کنه.  تونستیتا م دیداشت، با زکشکه نا یدختر تا زمان هی کردیم ی. سوزان کار درستدیکشیم
 شد. کی. سرهاشون به هم نزددیسمت خودش کشرو گرفت و به

 از ابروهام رو باال انداختم. یکیمحوم شده.  کیر دمیکردم که د گهیطرف د هیروم رو  یشتریب یخنده با
 ک؟یشده ر یزیچ -
 جاش صاف نشست. یخرده تو هیخودش اومد و  به
 ؟یدار یرابـ ـطه آمادگ هیشروع  یبرا -

 آوردنشیزود و راحت به زبون م یلیخ خواستن،یرو م یزیچ هیبود که اگه  نیا ایغرب یلبم جمع شد. بد یرو لبخند
نبودن که به خودشون  ایرانیمثل ما ا شدیحسن حساب م هی نیا دمیبودن. البته شا یجورنیا یزیدر مورد هر چ
 شون دست بکشن.از خواسته یعذاب بدن؛ ول

 رابـ ـطه با تو؟ -
 .میبا هم باش یچند وقت هیکه  ارزهیخوشم اومده م یلیآره! ازت خ -
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خرجش  مشت هی ضهینبودن عر یخال یحداقل برا زد،یحرف رو بهم م نیا یرانیپسر ا هیبود و  رانیا نجایاگه ا مثالً
 ست.افتاده پاشیو پ یعاد یلیخ زایچ نیکه ا ییبود. جا کایآمر نجایاما ا کردم؛یم
 .ستمیروابط ن جورنیمن اهل ا -

 کرد و گفت: یجذاب یخنده
از انتخابت  ،یحرفا تموم شده دختر. مطمئن باش با من که باش نی. دوره ایکه خودتو محدود کن ادیاصالً بهت نم -

 .یشینم مونیپش
 رو تکون دادم و قاطع گفتم: رمس
باشم.  یکیاما دوست ندارم هر روز با  کنم؛ینسبت بهت ندارم. در ضمن من خودمو محدود نم ی! کششکینه ر -

اگه با هم  یبشه، حت داینفر که با همه متفاوت باشه. اگه اون شخص پ هیحس خاص بهم بده.  هینفرم که  هیدنبال 
 نفر! هی! اما فقط با نه ایکه باهاش در رابـ ـطه باشم  ستیبرام مهم ن م،یازدواج نکن

 ش گفت:چهره یغرور تو با
 نفر من باشم. هیاون  دیخب شا -

 کنم. یریلبم جلوگ یرو شخندیاز به وجود اومدن ن نتونستم
 یرانیاکه طرفم  دمیم حیندارم. اگرم بخوام عاشق شم، ترج یتیسنخ چیمخصوصاً مرداشون ه هاییکاینه! من با آمر -

 .دنیحس ناب به آدم م هی یرانیا یباشه. مردا
 زد و گفت: یینمادندون لبخند

 اره؟یعالمه هوو هم سرت ب هیبره  ،یتو خونه حبست کنه و اگه باهاش ازدواج کرد یآها دوست دار -
 .کردیباد م رتمیبود. زود رگ غ یقو میستیونالیحس ناس قدرنیواقعاً چرا ا دونمیهم رفت. نم یتو اخمام

 یرانیا یمردا ی. همه جا خوب و بد هست. همهنیدار ایرانیراجع به ما ا ایکه شما خارج هیچه تفکر نیا دونمینم -
که منشأش  یشی. آتشهیاز جنس آت یرانیا یوقته که سراومده. عشق مردا یلیحرفا خ نی. دوره استنین یجورنیهم ا

 از عشقه نه هـ*ـوس و خواهــش نـفس!
اما  اد؛یبه وجود نم ازیاز ن ی! عشق واقعشناسهینم یرانیرایو غ یرانیکه زدم مطمئن نبودم. عشق، ا یحرفبه  البته

اما خب انتخاب  فته،یتونه اتفاق ب یم ایدن یموضوع همه جا نیرو داره و ا ایحس دن نیبودن عاشق با معشـ*ـوق بهتر
 بود. یخارج الیخیب یندایمااپنبهتر از  یلیهستن. اخالقشون خ یرانیا یمردا شهیاول من هم

 گرفت. یتفاوتیاز ب یرنگ نگاهش
 !یلیباشه هرجور ما -
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اما من ماجرا رو سمت عشق  خواست؛یچند ماهه رو م یرابـ ـطه هیبود؛ چون اون فقط  اوردهیاز حرفام سر در ن دیشا
 کشونده بودم.

 دور چرخوندم. هیه رفته. نگاهم رو ه کجا گذاشتگور شدبهگور دیوید نیا نمیبه دوروبرم انداختم تا بب ینگاه
 سالن نگاه کردم. یبالفاصله دوباره به گوشه دم؟یخدا! اشتباه د یوا ؟یچ

 !خودشه
 کرد؟یم کاریچ نجایشدم. ا رهیگرد شده بهش خ یدادم و با چشما رونیو آه مانند ب نفسم

 د.شده بو رهیو متفکر به من خ دادیدستش تکون م یرو تو ـالسیگ
بره جلوش  دیکردم، با فیهمه ازش تعر نیکه ا کیر نیدلم گفتم ا یکه تو یشده بود جور ریگالعاده نفسفوق پشیت

. خوردیتنش جر م یکالً باز بود و لباسش داشت تو شیاسپرت مشک رهنیپ یقهیچند صد متر فقط لنگ بندازه. 
قرمز هم دور گردنش انداخته بود. آخ خدا!  کیربا کروات شل و هیدور هم کامالً مشخص بود.  یعضالتش از نقطه

 دهنم؟ یتو ادیچرا قلبم داره م
 باعث نشد بخوام سرم رو برگردونم و نگاهش کنم. یحت کیر یصدا

 .یباهام برقص دیبا یحاال که درخواستمو رد کرد -
اخمو گرفتم و با بهت به  دیو بلندم کرد. نگاهم رو از ام دیفرصت کنم تا مخالفت کنم، دستام رو کش نکهیاز ا قبل

 رقـ*ـص، زل زدم. ستیسمت پ بردمیکه داشت م کیر
 مگه من بهت اجازه دادم که... ؟یکنیم کاریچ -

 رو قطع کرد و گفت: حرفم
خرده  هیپس بهتره ما هم  رسنی. اون دو تا هم که دارن به حالشون ممیهمو نگاه کن مینیبش نجایا میومدیما که ن -

 .میکن هیلخودمون رو تخ
 دیاگه ام دی. شادادنیو دستاشون رو تو هوا تکون م دنیپریو همه با هم باال م شدیداشت پخش م یجانیپره آهنگ

. دستم رو کردمیخودم احساس م یاما هنوز داشتم نگاه پر از خشمش رو رو شدم؛یهمراه م هینبود، منم با بق نجایا
 گفتم: یو با لحن محکم دمیکش رونیدستش ب یاز تو

 بکن. یخوایم یبرقصم خودت هرکار خوامینم -
 چون برام مهم نبود! هیالعملش چکه عکس دمیبا اخم ازش جدا شدم. اصالً هم ند و

دونه  هی. انگار فقط رفتمیخراب شده م نیاز ا دیرو بهش بدم. با مهیکنم و هد دایزودتر سوزان رو پ خواستیم دلم
 شانس بود من داشتم؟ نیخه اکالب شبانه تو واشنگتن بود. آ

 رو گرفتم. دیوید یبهش بندازم، شماره ینگاهمین نکهیمبل مشستم. بدون ا یرو یکالفگ با
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 ده؟ی! چرا جواب نمی! لعنتاه
 خودم رو دادم: جواب

 داره آخه؟ شیبه گوش کاریاون حس و حال چ یسروصدا و تو نیا یتو وونهیآخه د -
 .دمیبهش م گهید زمان هیدرک اصالً! کادو رو  به
 غول تشن جلو راهم رو گرفت. با تعجب بهش نگاه کردم. هیبرم که  یسمت در خروججام بلند شدم و خواستم به از

 گفت: یمـسـ*ـتش رو بهم دوخت و با لحن کشدار نگاه
 ؟یای. ممیبر ای. بخوادتیباال؟ دلم م میبر یایم -

. ومدیجاها بدم م جورنیاز ا نیهم ینار هلش دادم. واسهمـسـ*ـت! با نفرت نگاهش کردم و به ک ی*ـر*زههـ
 و در همون حال گفت: دیخواستم برم که دستم رو محکم از پشت کش

 .مینکرد یعسل؟ ما که هنوز کار یبر یخوایکجا م -
 یزیچون که مـسـ*ـت بود اگه چ دم؛یکش رونیدستش ب یتوانم دستم رو از تو یکردم و با همه یاقروچهدندون

 ریغافلگ دفعهنینگم. دوباره خواستم برم که ا یزیدادم که چ حیترج نیهم یبرا شدیمتوجه نم ادیز گفتمیبهش م
 گفتم: یبلند یو محکم بغلم کرد. چشمام گرد شد و با صدا دیشدم. از پشت بهم چسب

 با تو باشم. خوامیمـسـ*ـت. من نم یعو*ض کهیبرو عقب مرت -
 کنار گوشم زمزمه کرد: یومکوتاه و لحن آر یخنده با
 باش. باشه عشقم؟ یوحش یجورنی. بهم فحش بده. داد بزن! بزن تو صورتم! همخوامتیکوچولو م یوحش -

 یتا ازم جدا بشه؛ اما باعث شد با صدا دمیپهلوش کوب یبرسر! با آرنجم محکم تواز حرفاش به هم خورد. خاک حالم
 بخنده. یبلندتر

 ه.! بزن فحش بدزمیاه عز -
 .کردمیفکر م دیبود. چشمام رو بستم. با یشیریبه خودش فشارم داد. چه س ترمحکم

 دیام هویچرا جدا شده که  نمیاز دور شکمم باز شد، چشمام رو باز کردم و برگشتم سمتش تا بب یکه ناگهان دستاش
 شیشونیاه کردم. نبض پگرد شده بهشون نگ ی. با چشماچونهیپی. دست طرف رو گرفته و از پشت داره مدمیرو د

 زمزمه کرد: رلبی. ززدیشدت مبه
 ؟یعو*ض کهیمرت یکردیم یداشت یچه غلط -

 گفت: یلرزون یلبش رو از شدت درد گاز گرفت و با صدا مرده
 ...دی! ببخشدیببخش -
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د، صورتش کر یحوال یمشت یادیز یلیگردوند. با سرعت و قدرت خسمت خودش برشنذاشت ادامه بده و به دیام
 دهنم گذاشتم. ی. دستام رو با بهت روکردنیشد. همه با تعجب نگاهمون م نیکه طرف پخش زم یجور

 نفرو زد؟ هی دیام
 زد: ادیگردنش متورم شده بود. فر رگ

 .یآشـغال عو*ض زمیحقشه که خونتو بر -
رو  دیاومد دست ام شونیکیکالب بودن.  یاومدن. نگهبانا دیسمت امبه یوشلوارو کت کلیه ینفر مرد قو چند
 سمتشون اومد و گفت:به تیور جمعاز اون گهیمرد د هیکه  رهیبگ
 ن؟یک شونیا یدونینم نکهیور! مثل ادستتو بکش اون -

 با اخم گفت: مرد
 .رونیبرن ب نجایاز ا دیگذاشتن و با رپایرو ز نجایهستن. قانون ا یچه کس شونیا کنهینم یما فرق یبرا -

 و گفت: دیکوب کلیهیاون مرد قو ینهیو به سـ ترشکیکرده بود، رفت نزد تیحما دیامکه از  یمرد همون
 .یبش خیبهتره حواست به رفتارت باشه؛ چون ممکنه بدجور توب -
 گفت: یاون مرد گذاشت و به فارس یشونه یدستش رو رو دیام
 .ریچشم بگازش زهر یحساب دست از سر اون خوک مـسـ*ـت برندار یبرم؛ ول خوامی! من مریولش کن ام -

شده  رهیخ دینگفت. هنوز همه با تعجب به ام یچیسرش رو تکون داد و ه ره،یبودم اسمش ام دهیمرد که فهم اون
سمتم اومد که توجه کنه، به یبه کس نکهیبدون ا دیبهش بگه؛ اما ام یزیجرأت نکرد چ گهیبودن و اون گنده هم د
. بدون حرف دستم رو تو دستش گرفت و دش ترظیم زل زد و اخماش غل. به چشماکردمیمات داشتم نگاهش م

 کشوندم. یسمت در خروجبه
 :دیپرس شدم،یم دهیکه داشتم دنبالش کش جورهمون

 ؟یآورد نیماش -
 آره. -
 .چیسوئ -

حرکت  نکهیراننده نشست. بدون ا یاما اون جا م؛یشد نمیدرآوردم و بهش دادم. با هم سوار ماش فیو از تو ک چمیسوئ
 زل زد و گفت: ابونایکنه، به خ

 ؟یکردیم کاریچ نجایوقت شب تو ا نیا -
 آروم بود اما... صداش

 من گفتم:مضطرب بودم؟ آب دهنم رو قورت دادم و با من قدرنیچرا من ا اما
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 خب... تولد دوستم بود منم... -
 گفت: ظیسمتم برگشت و با غ یآشکار تیحساس با
 ؟یگیدورگه رو م یکهیمرت دوستت؟ نکنه همون -

فکر نکردم که اون حق نداره  نی. به انجامینداره چرا من ا یربط دیفکر نکردم که به ام نیاون لحظه به ا اصالً
 اصالً فکر نکردم. نای. به اشمیموش م قدرنیفکر نکردم که چرا در مقابل خشمش ا نیباهام رفتار کنه. به ا یجورنیا

 نشه. تریجوابش رو بدم که عصب یجورود. چهذهنم ب یتو یزیچ هی فقط
 بود. دیوینه! تولد سوزان نامزد د -

 رو قطع کرد و با پرخاش گفت: حرفم
 . نه؟یباهاش راحت بود میلیانگار خ ینشسته بود گهیمرده د هی یروبهجالبه! تولد اون دختر بوده؛ اما تو رو -
 ...دیام -
 گفت: یبلند یصدا با
 تویخودته. همه چ رهیبهت تقص دهیم ریگ ادیکه م ستیمـسـ*ـت ن کهیاون مرت رهیتقص ؟یدیپوش هییچه لباسا نیا -

 و لـ*ـذت ببرن؟ آره؟ ننیکه همه بب رونیب یانداخت
 گوشام گذاشتم. یگفت که دستام رو رو ادیبا فر نیآخر رو همچ یآره
 یجورنیبودم. چرا ا تردهیپوش ایلیخوبه از خ میلیمن خ یلـ*ـذت ببره. لباسا دنمیبا د یکس خواستمیداد نزن! من نم -

 تو؟ یکنیبرخورد م
 چشمام کوبوند و با خشم گفت: یسرخش رو تو یچشما

 ...نیبازه، خط س تقهی از،یشکمت دراومده ن یهمه ؟یدار گهید یبه دخترا کاریتو چ -
 دوخت. ابونایرو خورد و نفسش رو فوت کرد. نگاهش رو دوباره به خ حرفش

 بزرگه! یلیخیلیدروغه خ هیناراحت شدم.  دادشیاز داد و ب یلیکه بگم خ روغهد
 نیبه ا ی! وقترتیبگم غ تیحساس نیبه ا شدیم دمی! حساس شده بود. شایحساب کردنیدلم قند آب مته داشتن

 شل شد. شمیخاطر من کتک زد، ناخواسته نفکر کردم که اون مرد رو به
 یه. کنار در رو ترمز زد. نگاهش کردم. هنوزم اخمو بود. گلوم رو صاف کردم و با صداسکوت روند و رسوندم خون در

 گفتم: یآروم
 ؟یبر یخوایم یجورخودت چه -
 همون حالت گفت: یتو
 قدم بزنم. خوامیم -
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 اسمش رو صدا زدم. یلحن نرم با
 د؟یام -
 بله؟ -

 پس دوباره صداش زدم: خواستمیرو م نگاهش
 د؟یام -

 و سرسخت بود. ید؛ اما هنوز جدکر نگاهم
 رفته بودن خلوت کنن... دیویامشب واقعاً تولد سوزان بود. با د -

 گفت: یرو قطع کرد و با لحن آروم حرفم
به  قدرنیچرا ا ییجا نیتولد، اونم تو همچ هی یبرا ؟یدیپوش ییلباسا نی. چرا همچازین هیاگهید زیحرف من چ -

 چرا؟ ؟یدیخودت رس
 تیموضوع حساس نیا یرو قدرنیکه ا کنمی! از تو تعجب مهیعاد یلیلباسا خ جورنیا دنیواشنگتنه پوش جانیا دیام -

 .یدینشون م
 شه. رهی! دوست داشتم فقط بهم خیهم فرو کرد. دوباره نگاهش رو ازم گرفت. لعنت یتو شتریرو ب اخماش

 یجورنیاما دوست ندارم تو ا از؛یندارم ن گهید یترابه فرهنگ و دخ یباشه. من کار خوادیکه م یهر قبرستون نجایا -
 .یلباس بپوش

 :دمیسماجت پرس با
 تو مهم باشه؟ یمن برا دنیمدل لباس پوش دیچرا با -
 گفت: یبهم انداخت و بعد از مکث کوتاه ینگاهمین

 !الیخیب -
 شد. ادهیپ نیبالفاصله از ماش و

 شدم و صداش زدم. ادهیپ نیسرعت از ماشبه منم
 د؟یام -
 خرده سکوت کردم و بعدش گفتم: هیبرنگشت. آسمون غرش کرد.  یول ستاد؛یا

 .یکه ازم کرد یتیازت ممنونم بابت حما -
 :دیآرومش به گوشم رس یبارون شروع شد. صدا زشیر
 !کنمیخواهش م -
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 رحمانهیارون تند و ب. بداشتیقدم برم یآرومبود و به هاشبیج یبزنم. رفت! دستاش تو یاگهیتا حرف د ستادینا
 .کردمیروم رو نگاه مروبه ستیولنیداده بودم و رفتن مرد مقتدر و و هیتک نی. به در ماشدیباریم

*** 
 کردم؟یکارام رو هماهنگ م دیبا ام دیبا یجوردوشنبه بود و هر دوشنبه گروه استراحت داشت. حاال چه امروز

هم نداشت که  یلی. دلدمیچیپیبه پروپاش نم ادیالبته منم ز کردیم رفتار نیباهام سرسنگ یلیاون شب به بعد خ از
. دادینشون م تیداشت حساس یلینکرده بودم. اون خودش خ یچون من کار ارم؛یرو از دلش درب یزیبخوام برم چ

 .یحیتوض چیو بدون ه لیدلیاونم ب
 کنم. یکشمنت خوامیفکر کنه که م خواستیسخت بود برام که االن بخوام باهاش قرار مالقات بذارم. دلم نم یلیخ

 !ایبه تو مار لعنت
اونجا.  میبر گهید یدو هفته یبرا میخواستیبود. م ایتالیا یما برا یبود که مسئول هماهنگ کردن کارا یکس ایمار

 دیبا دیو ام میکنسرت بذار میخواستیبار بود که م نی. اولخواستیگروه رو م قی. حاال هم ازم آمار دقمیکنسرت داشت
سالن و  خواستی. مدادمیبهش آمارو م دیامروزم با نی. همببرهبا خودش  خوادیرو م ییکه چه کسا کردیم نییتع

خبر دادنش  ریخاطر دچقدر به نکهیرو هم وارد کنه. حاال ا یاسام یقیموس یرسم تیسا یکنه و تو غیهتل رزرو و تبل
 دعواش کردم، بماند.

 خواستمیبکنه؛ اما نم تونستینم یغلط چیش بفرستم، در واقع هرو واسه یاسام گهیچند روز د لج کنم و تونستمیم
کنسرت،  نیبهتر بود. ا رفتیم شیپ یباز. اگه کارامون به برنامه و بدون لجادیب شیگروه پ یبرا یمشکل احتمال هی

 داشت. یادیز تیکنسرت بود و اهم نیاول
 ش رو گرفتم.رو برداشتم. شماره ین با خودم و غرورم گوشکلنجار رفت یسرم بعد از کل آخر

 خور! سگ
 بله؟ -
حالت  نیترخیدهنت اومد؟ نفسم رو نامحسوس فوت کردم و با  یو قبلت تو یدیباز تو صداش رو شن جنبهیب ازین

 ممکن گفتم:
 باهات صحبت کنم. خوامیدر مورد کنسرت م نمتیبب دیبا -

 اونم از من بدتر بود! یصدا
 من االن وقت ندارم. -

 گفتم: یظاهر یاما با خونسرد مردم؛یداشتم م تیاز شدت عصبان حاال
 کنسرت بشه! الیخیب یمار گمی! مستین یباشه پس مشکل -
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 مکث کرد و گفت: یکم
 .فرستمیاونجا. آدرسش رو برات م ایباشگاه ب رمیدارم م -

. اومدم اعتراض ومدیشدت بدم مبه یعموم یهاطیمح جورنیقرار مالقات؟ از ا یآخه باشگاهم جا بود برا باشگاه؟
 کنم که تلفن قطع شد.

 شدم. رهیرو از خودم جدا کردم و بهش خ یتعجب گوش با
 ؟یمن قطع کرد؟ بدون خداحافظ یکرد االن؟ رو کاریچ

 کنم. پارهوکهیرو ت تیلعنت یهاوقتا دوست دارم با دندونام اون عضله ی! چقدر بعضدیام آخ
سرم گذاشتم و سوت  یرو رو میآفتاب نکیروم نگاه کردم. عبهرو کیبلند و ش اریشدم و به برج بس ادهیپ نیماش از

واشنگتن هم  یابونایخ نیترو گرون نیتراز معروف یکی یداشت. تو یجالب و مدرن یقدر معمارزدم. چه یکشدار
 بود.
 نی. ماشرسهیبه خودش م یلی. پس معلومه خادیجاها ب جورنیهم ا دیام کردمیفکر نم ینبودم؛ ول یدیبد دیند آدم

 یراست تو هیلوکسش گرفتم و  یهافروشگاه یکنندهرهیرو قفل کردم و وارد برج شدم. نگاهم رو از زرق و برق خ
 آسانسور رفتم.

بهم دست  یتهوع بدحالت  ن،ییپا ادیب ایبره باال  خواستیآسانسور م یبودم. وقت زاریبلند ب یاز ساختمونا شهیهم
 بود. ادیز یلیچون سرعتش خ داد؛یم

شلوغ  یلیاول که خ ی. نگاهم رو به اطراف دوختم. برعکس طبقهرونیزدم ب یدرهم یو منم با اخما ستادیا باالخره
 یطبقه خصوص نیا دیو خوشگل بود. حدس زدم شا کیحال ش نیو در ع کیطبقه خلوت و تار نیبود، ا اهویو پره

 گفت: یااز جاش بلند شد و با لحن مؤدبانه شونیکیمن  دنیبود. با د یاتاقک نگهبان هیر در آسانسور باشه. کنا
 د؟یداشت یخانم امر دیاومد خوش -

 :دمیروم کردم و با تعجب پرسبه سالن درندشت روبه گهینگاه د هی دوباره
 ست؟ین یکس نجایا -
استفاده  ۲۲ یهمکف تا طبقه یاز طبقه دیتونیم د،یخدمات هست و دیبه خر لینداره. اگه ما یعموم دیبازد نجایا -
 !هیخصوص نجای. ادیکن

. اگرم شهیحساب م یمکان عموم هیبهم آدرس اشتباه داده بود. اصوالً باشگاه  دیدرست حدس زده بودم. حتماً ام پس
 .تسین دیام یهم که خونه نجایما. ا یست مثل خونهخونه یباشه که تو یباشگاه شخص

 ستمیبود. انگار حاال من ترور ستادهیسرجاش ا کرد،یجور که نگاهم مبه نگهبان نگفتم. اونم همون یاگهید زیچ
 هم اونجا نبود. کسچیسالن رو بترکونم. خوبه ه نیهمه ا خوامیم
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درست  نمیبب خواستمیش رو گرفتم. مدرآوردم. شماره فمیک یرو از تو میش نازک کردم و گوشواسه یچشمپشت
 جواب نداد. یزنگ خورد؛ ول یلینه. خ ایاومدم 
 حقت رو کف دستت نذارم مغرورالدوله! ستمین ازیپرت کردم. ن فمیرو تو ک یهم فشردم و گوش یرو رو دندونام

 نیو وحشتناکه. من موندم ا ادیهم ز یلی. غرورش اتفاقاً خهیرپوستیاما انگار غرور آقا ز ست؛یمغرور ن گفتمیم لیاوا
 چ،یسگ بشه، من رو که ه یمرد وقت نیمردم رو پاک کرده؟ واال ا نیماش شهیرفته پشت چراغ قرمز ش یجورچه
 !شکهیکوچ بیتو ج ذارهیم تلرمیه

از دستش  یلی. خکردمیدلمم متصل داشتم غرغر م یباال. تو ادیش رو زدم تا بسمت آسانسور و با حرص دکمه رفتم
 !ادیز یلیخیلیبودم. خ یحرص

 خانوم... خانوم مشکات! -
با برگشتن من،  دونه؟یمن رو از کجا م یلیفام گهید نیو با اخم به نگهبانه که صدام زده بود، نگاه کردم. ا برگشتم

 کرده بود، گفت: دایپ یشتریکه نرمش ب یزد و با لحن یتلفن رو سرجاش گذاشت و لبخند بااحترام یگوش
 تونییداخل من راهنما دیی. بفرمادیکردیم یهمون اول خودتون رو معرف کاش از یشناختمتون. ا ریکه د دیببخش -
 .کنمیم
 گرد شده نگاهش کردم. یچشما با
 ؟یشناسیتو من رو از کجا م -
 داخل. دییتماس گرفتن و گفتن که منتظر شما هستن. لطفاً بفرما ییجناب رضا یاالن منش نیهم -

از راهروها  یکیو مبهوت دنبالش راه افتادم. اونم داخل  حرفی! بدهیو نشن دهیند یزایمگه شرکته؟ به حق چ ؟یمنش
و زنگش رو زد. بعد از اون در رو برام  ستادیدر ا هی یروشده بود، رفت. روبه نیتزئ یادیز یها و تابلوهاکه با مجسمه
 خم شد. یباز کرد و کم

 داخل. دییبفرما -
 کجاست؟ نجایا -
 .دارن فیتشر نجایا ییرضا یآقا -
و زرد  یمشک یروم بود. کامالً مدرن که همش با رنگا شیپ یکیش یلیسالن بزرگ و خ هیرفتم داخل.  حرفیب
 نشسته بود. یفیدختر ظر هیکنار پنجره قرار داشت که پشتش  یبزرگ یلیخ زیم هیشده بود.  نیزاید
بهم گفت که  دیبود؟ ام یشکل نیا نجایلباش نقش بست. چرا ا یرو یمن از جاش بلند شد و لبخند گشاد دنید با
و  یالعاده نازک و پرنازش، باعث شد نگاه جدفوق یصدا خوردیبه باشگاه نم زشیچ چیه نجایباشگاهه اما ا یتو

 !یظ و فوق افتضاحیغل یالبته با لهجه کردیصحبت م یمتعجبم رو بهش بدوزم. فارس



 

 

117 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حدیث عیدانی

 

 .یدیخبر بدم که رس دجانیبه ام مبال تا نیاز ا یکی یرو نیبش ایب ،یهان یخوش اومد یلیخ -
 نکبت! هم فشردم. یفکم رو رو کنه؟یراحت در موردش صحبت م قدرنیکه ا شهکارهیچ دجان؟یام

 گفتم: یاردوستانهیسمتش و با لحن غ رفتم
 زودتر صداش کن کارش دارم. -

سالن قرار  یکه انتها یسمت در بزرگرو درشت کرد و بدون حرف، به رنگشیمشک یاز لحن تندم، چشما متعجب
 شیکوتاهش شکم ش یتنهمیبودم، رفتنش رو نظاره کردم. معلوم بود ورزشکاره. ن ستادهیجور که اداشت، رفت. همون

 یبود. در رو که باز کرد، نگاهم رفت سمت دو مرد یکامالً عضالت فشمیظر یبازوها رون،یرو انداخته بود ب شکهیت
 دیاز همون مردا هم ام یکیبودن.  گهیمشغول مشت زدن به همد یبزرگ یلیتشک خ یبـرهـنه، رو یکه با باالتنه

اون بنده خدا  یتو صورت طرف مقابلش خوابوند که به جا یمشت محکم نیلحظه که در باز شد، همچ هیبود. تو 
 یسابتر بود و حگنده کرد،یم نیکه داشت باهاش بوکس تمر یاز فرد شیو عضالن میحج کلیمن دردم اومد. ه

 .کردیم یدلبر
چشمام از  گهیچرا د دونمی. نمستادمی! نگاهم رو چرخوندم و پشت به در ای. دلبرزنمیحرف م ـزیه یپسرا نیا مثل

 .زدنیم دیرو د دیام یحساب یهر مکان یتو شهیو هم گرفتنیمن دستور نم
 دشیجد یافهیو ق پیت نیبا ا دیاگه ام دیدلم گفتم شا ی. توشدیم دهیبه رخ کش شتریروز بروزبه کلشیه ییخدا یول

خشن رو دوست داره!  یمردا نازی. گفته بود پرشدیزده نم شنهیدست رد به سـ وقتچیه داد،یم شنهادیپ نازیبه پر
 که خشن بودن. یاگهید یصد رحمت به کسا

. ادیجور در نم تمیشخص با زایچ نیآروم و مهربونم و ا یلیمن خ گهیهار شده. خوبه هم که م یلیخودش خ داًیجد
 داشته باشه؟ خواستیم یچه اخالق گهید هیوحش کردیمهربونه. اگه فکر م کنهیخوبه فکر م

 اعصابم رفت. ینحس دختره مثل مته رو یصدا
 به بدنش بزنه. یآب هی. رفت ادیمنتظر باش االن م قهیچند دق یهان -

سمتش برگشتم و پرخاشگرانه کنم. به یمزخرفش خال یجهدختره با اون له نیرو سر ا امیداشتم تمام دق دل دوست
 گفتم:

 .رمیمعطل کنه م خوادیمن عجله دارم اگه م -
 نشست. زشیپشت م یصندل یرو یگردتر شد و با خونسرد چشماش

 .ادیزود م نیدر حد پنج م کشهیطول نم ادیز -
 انداختم.هم  یداشت و پاهام رو رو یچرم اهیاز مبال نشستم که روکش س یکی رو
 به خودش صدمه بزنه. خوادیهواش رو داشته باش. دلم نم نایتمر یست. توخسته یلیروزا خ نیا دیام -
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 یمواظبش باشم؟ اصالً به اون چه ربط گهیکه داره به من م هیک نیموقع حرف زدن. ا ختیریعشـ*ـوه م چقدر
 گفتم: یداره؟ لپام رو از داخل گاز گرفتم و با حرص پنهون

 شناس مطرح کنه.روان هیبره با  تونهیداره م یشم. اگه مشکلبرنامه رینداره. من فقط مد یبه من ربط دیال اماحو -
با  م،یخوب بود. سوار لنج شد یلی. حالش خمیدیو خند میگفت یکل ،یپارک مل میکه با هم رفت شیآخه چند روز پ -

 میدوستشون داره. دو روز بعدشم رفت یلیخ دیکه ام ی. فکر کنم بدونمیدیها رو دبا هم مرجان م،یهم شنا کرد
 میخواستی! فرداشم مرهینظیاونجا ب وحشاتیکه ح یدونیاونجا نگهبان همه جا رو نشونمون داد. مطمئناً م ت،یوسمای

نگفت. آخر سرم گفت که  یچیچته ه دمیازش پرس یو ناراحت بود هر چ یاما نشد. کالً عصب ورنزیکارلسبد ک میبر
 .دیبهت گفتم مواظبش باش به هر حال شما با هم همکار نمیهم یبرا ه؛یشده و فشار کار جادیگروه مشکل ا یتو

 ؟یکنیکانال عوض م یچرا ه گهیحرف بزن د یسیانگل یبارک هی! خب یاکج شده بود. حال به هم زن عقده دهنم
 .سوزهیمنم االن داره پشت مبارکم م رفته گردش و خوش گذرونده؟ مثالً دیبهم بگه که با ام خواستیمثالً م

 !ی! خبر نداره که... که... لعنتهه
دهنش خورد کنم. با هم رفتن شنا کردن؟ آقا تماشا کردن مرجان رو  یدونه تودندوناش رو دونه خواستیم دلم

 دوست داره؟
استفاده کنه و حال  تاشیقعاز مو تونهیم یاگهیبا من نداره. مثل هر مرد د یشدم؟ اون که صنم یمن چرا حرص حاال

باالست که  اتشیقدر معنوکه اون ی! کسستشهیمسلک پ یاز اون مردا کردمیمنه که فکر م ریرو ببره. تقص ایدن
وقته که سراومده. فقط ادعا  یلیحرفا خ نیا یکه دوره دونستمی. چه مستین ایو دخترباز ایگذرونخوش جورنیدنبال ا

 .خوردمیآبش رو م تریترلیدر کوزه و ل ذاشتمیم دیرو با یشناسآدم نیشناسم. اداشتم که آدم
 یعابد و زاهد رفتار کنه؟ تو یاومده که بخوام ازش توقع داشته باشم که مثل مردا ایپشت کوه به دن دیام مگه

چشم  هاییبایز نیا یکه از همه ذارهینم طیاومده. اگرم بخواد شرا ایبه دن تیموقع نیبا بهتر ایکشور دن نیآزادتر
 یطرز افکار دم،یلـذت ببره! مشکل منم و طرز عقا شیزندگ ازهم خوبه که  یلیبپوشه. اصالً چرا چشماش رو ببنده؟ خ

 کنترل شدن. رقابلیغ داًیکه جد
پرپشتش نم داشت  ینگاهش کردم. موها یاگره خورده یاز جام بلند شم، با اخما نکهیباز شد و اومد داخل. بدون ا در
 مبل نشستم، گفت: یمن که رو دنیبود. با د دهیپوش یرنگیجذب خاکستر شرتیو ت
 از خانوم؟ ینکرد ییرایپذ -

 کن بود.اعصاب خورد یصحبتش با اون دختره یبه من بود؛ اما رو نگاهش
 .کنمیدبش آماده م یکاف هیرفت. االن برات  ادمیاصالً  یهان یاوه! سار -
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 نیکردنش، نه به ا یهانیکه فکر کنم آشپزخونه اون تو بود. نه به اون هان دیدو یسمت درحرفش به نیبعد از ا و
 دبش گفتنش!

بود  ستادهیسرم ا یباال ستادهیا یلبخند کج و محو هیکه با  دیسمت امبه رفتنش نگاه کردم و نگاهم رو به چپچپ
 نازک کردم و گفتم: یچشمدوختم. پشت کرد،یو نگاهم م

. اگه مهلت سیبرام بنو ایتالیا یاریبا خودت ب یخوایرو که م یی. آمار کساینگاهم کن یستیوا که نجایا ومدمین -
هلک راه و الزم نبود که هلک یرو بفرست یبرام اسام یتونستیبگم م خواستمیم ،یکردیقطع نم ویو گوش یدادیم
. االن یکنیباهام برخورد م یجورنیکه اباشه  یآخر یدفعه. ستمیآروم ن قدرنیا شهی. درضمن همنجایا امیب فتمیب

 .زدمیو کالً کنسرت رم رو به هم م کردمیخاطر منافع گروه نبود، لج مهم اگه به
. دست آخر هم بعد از مکث کردیبا همون ژست نگاهم م آوردم،ینفس به زبون م هیکه داشتم  ییطول حرفا در

 گفت: یکوتاه
 .سمینویات مرو بر یاسام یهمه یربع صبر کن هی -
اعتراض کردم،  همهنیگله کردم، ا همهنیحرف زدم، ا همهنیکه کنار پنجره بود، رفت. ا یبزرگ زیهمون م سمتبه
 یتیش اهمجمله جوابم رو داد. معلومه که واسه هیبه خودم زحمت دادم، آقا هم نه گذاشت و نه برداشت با  همهنیا

چرا  نکهیا ای گمیبهش نم یچی! مونده بودم چرا هکنهیم ردبرخو یجورنیاباهام  یوقت شمینداره من چقدر ناراحت م
 دود شده و به هوا رفته بود. امیخود دار یهمه ارم؟یبه دست ب تونمیفردم رو نممنحصربه یاون خونسرد گهیاصالً د
 شرتشیز رنگ تسه درجه ا-. شلوار کتونش که دونوشتیرو م یاسام یابرگه یبهم بود و انگار داشت رو پشتش

و  پیتخوش یلیبار تکرار کنم که خ نیهزارم یدلم برا یو باعث شد که تو اومدیم پشیبه ت یلیبود، خ تررهیت
 .لهیاستاخوش

 .دییبفرما -
صورتم کنار زدمش.  یانداختم و از جلو یبود، نگاه یشکالت کیفنجون قهوه با ک هیکه توش  یکیکوچ ینیس به
 .عقلیب یحلق آدم دخترهتو  ارهیرو م ینیس هوی

 گفتم: یتندمهینگاهش کردم و با لحن ن یچپچپ
 ندارم. لی. مزیبذارش رو م -

رفت و دستش رو دورش  نوشت،یکه هنوز داشت م دیسمت امگذاشت. به زیم یرو رو ینیرو تکون داد و س سرش
 .دیحلـ*ـقه کرد و از پشت کامل بهش چسب
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 هی نیضربان قلبم ع یو صدا دیکش ریشدت ت. سرم بهفتهیب رونیاز کاسه ب خواستیصحنه چشمام م نیا دنید با
 یچجور دونمیبهم دست داد که اصالً نم یبد یلی. با اون بغـ*ـل به ظاهر ساده، حس خدیکوبیسرم م یچکش تو

 کنم. فشیتوص دیبا
 گفتمیدلم به خودم م یگوشت دستم فرو رفت. فقط تو یبلندم تو یدست راستم رو مشت کردم که ناخنا نیهمچ

 «خوددار باش. از،یخوددار باش ن»
آوردم،  نییهم فشردم و سرم رو پا ی. فکم رو روزنینفت بر شیآت یبود که رو نیمثل ا د،یکوتاه ام یخنده یصدا

 بهش نداره. یکار چیهم ه دیو ام چسبهیبهش م یجورنیا یدختر نمیتحمل نداشتم بب
 تمرکز ندارم. یجورنی. اسمینوینکن دختر، دارم م -

و  تمرکزیهم ب دیدختره خوشگل با هیبغـ*ـل از طرف  هیهم مرده، با  شونیا گهیور. آره دتمرکز نداره، برو اون آقا
 بشه. حواسیب

 گفت: یدارو با لحن کش دیسرهم کشو پشت قیگذاشت، چندتا نفس عم دیکمر ام یرو رو شینیآدامس، ب یدختره
بدنت هم که  ی. بودهیحال م یلیش بوت کنم، خهمه خوادیدلم م شه،یم یشامپو و عطرت قاط یبو یاوم... وقت -

 .دیام یکنیم موونهید شن،یم بیتا با هم ترکسه نیا یبو ی. وقتهیعال
حجم  هی ن،یحس سنگ هی. کردیم تمیشدت اذبود که به یوسط گلوم چ دونمی. نمومدیزور داشت باال مبه نفسام

. رفتینم نییپا دادم،یهم آب دهنم رو قورت م یرد گنده، انگار وسط گلوم جا خش کرده بود. هر چد هی م،یحج
 فیتوصیاز اون حس ب خردههی. هنوز ولرم بود، دمشیسر کش مکثیبرداشتم، ب زیم یناچار خم شدم و قهوه رو از روبه

 نگاهشون نکردم. گهیجدا شدم؛ اما د
 ست؟یهات نبرنامه ریهمون مد با،یخانم ز نیا د؟یآره ام ؟یخودت ازین -

 .ستادیهم برگشت و اون دختره کنارش ا دیروم نگاه کردم. امروبه یارو بلند کردم و به مرد قدبلند و عضله سرم
 با اخم گفت: دیام
 بله خودشونن. چطور؟ -
 سمتم دراز کرد.اومد و دستش رو به ترکیچند قدم نزد دیبه ام توجهیب

 .یترجذاب یلیخ لمیعکس و ف یاعتراف کنم که از تو دی. باازین نمتیبیحالم که مخوش یلیخ -
 یخیمغرور و  ازیهنوز همون ن گرانیاما در برابر د باختم؛یخودم رو م دیام یجلو نکهیفشردم. با ا یرو به سرد دستش

 بودم.
 گفتم: یتفاوتیکردم و با لحن ب شیخاکستر یبه چشما ینگاه

 ممنون. -
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که باسنش جزغاله  گرفتمیمرده گرم م نیبا ا یحساب گهید یمثل دخترا ارم؛یرو درب دیحرص ام خواستمیاگه م دیشا
هوارهوار کنه و به شدت آزارم بده.  خوادیش و اگر هم مهم باشه، فقط بعدش مواسه ستیمهم ن دونستمیبشه؛ اما م

 ون بدم.نش وشخ یرو یهر کس و ناکس یدرضمن در توانم نبود که به رو
 اخمو گفت: دیلباش، رو به ام یرو ضینشست و با همون لبخند عر کنارم

 .یرو کنو جذاب روبه یخانوم جد نیازت خواسته بودم منو زودتر با ا یکاشک -
 کرد و ادامه داد: یامزهیب یخنده

 نداره، هنوز هم وقت هست. یالبته اشکال -
از جا بلندم کرد و  ییجورا هی د،یسمت خودش کشم رو گرفت و بهسمتمون اومد. دستبه یمحکم یهابا قدم دیام
 به اون مرده گفت: توجهیب

 .یبر یتونیرو نوشتم. م یاسام ا،یب -
سمت در رفتم. به یمحکم یبا قدما یحرف چی. کاغذ رو از دستش چنگ زدم و بدون هکردیم رونمیداشت ب کثـافت،

. میعصبان یلیرو برداشت. به درک! بذار بفهمه که از دستش خ طیکه صداش کل مح دمیدر رو به هم کوب نیهمچ
 .کسچیباهام برخورد کنه، ه یجورنیتا حاال جرئت نکرده بود ا کسچیه
 آسانسور رفتم؛ اما صداش باعث شد که سر جام توقف کنم. سمتبه
 !ازی. نسایوا ازین -
 سه قدم باهام فاصله داشت.-برگشتم، در حد دو سمتشبه
 :دمیغر مدهیبهم چسب یدندونا یال از
 ؟یکار دار یچ گهید ه؟یچ -
 زل زد. گرمانیعص یبرد و به چشما نیرو از ب نمونیب ینگاهم کرد. فاصله یاهیهمون اخما چند ثان با
 نداره. ی. اون نگاه درستیساموئل باش شیپ نیاز ا شتریب خواستمیچون نم ؛ینخواستم اونجا بمون -
 گفتم: میت قبلهمون لحن و حال با
باهات  متیمال نیمن با هم یبعد یداره به خودم و خودش ربط داره، نه به تو. مطمئن باش که دفعه یهر نگاه -

 . مواظب رفتار و اعمالت باش.ییبرخورد نخواهم کرد جناب رضا
 گفت: یتریشد و با لحن جد ترقیعم اخماش

تو  ،یباش کهیاون مرت شیخوش ندارم پ گمیبهت م ی. وقترفتار کنم یکه چجور یبد ادیتو به من  ستیالزم ن -
 شد؟ رفهمی. شیاریحرفم ب یحرف رو یکه بخوا یحق ندار

 کنه؟یداره برا خودش ورور م یچ نیلحظه مات نگاهش کردم. ا چند
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 م انداختم.رو پس کله صدام
که دوست دارم  یهر مرد شیپ متونیمن اگه دلم بخواد م ؟یکنیم فیتکل نییمن تع یبرا یکه دار یباش یتو ک -

 .کسچیه ره،یجلومو بگ تونهیهم نم یکس چیباشم و ه
 هم فشردم و با اخم نگاهش کردم. یخاطر درد رودستاش گرفت و فشارشون داد. دندونام رو به یرو تو بازوهام

 گفت: شدشدهیکل یدندونا یال از
و قول  ینیبیرو م یدیمن که تا حاال ند یاون رو چون ؛یکن یحرفاتو عمل نیا یبهتره به سرت نزنه که بخوا -
 انتظارت رو بکشه. یکه اتفاقات خوب دمینم

 محکم بود. یلیگذاشتم و خواستم به عقب هلش بدم؛ اما نشد، خ شنهیسـ*ـ یرو رو دستام
 گفتم: ینسبتاً بلند یصدا با
 سم.برم به کارام بر خوامی. حاال هم ولم کن، میبکن یتونینم یغلط چیه -

عجز  خواستمیاما نم زدم؛یم غیاز شدت درد ج تونستمیو اگه م شکستیشد. استخونام داشت م شتریدستش ب فشار
 .نهیو دردم رو بب

 :دیصورتم غر یکرد و تو ترکیرو به خودش نزد من
ه دلم بخواد ک یهر کار تونمیست و مازم ساخته یکه من هر کار یدونیصدات رو واسه من نبر باال. مطمئناً م -

 .ینکن یلجبازانجام بدم؛ پس به نفعته که لج و 
 .یکنیقدرت هم سوءاستفاده م همهنیکه از ا کردمیاما فکر نم ؛یقدرت دار یلیکه خ دونستمیم آره،

 بلندم گفتم: یهمون صدا با
 .نشونهیم هایپدرم تو رو به خاک س ،یکن تمیاذ ی. اگه بخواهیپدر من ک یدونیتو نم نکهیاما مثل ا -

جور که همون ،یزد و با لحن خونسرد یخردکناعصاب شخندی. ندیلرزیبه لبام کرد که از شدت خشم داشت م ینگاه
 نگاهش به لبام بود، گفت:

مونده که بخواد  یلیمنه و هنوز خ یدستا ریاز ز یکیتجارت،  یمشکات تو ریدختر جون، ام گمیمحض اطالعت م -
 .یپز بابات رو ند قدرنیبذارم که ا انتیجربهم برسه. الزم بود در 

 دفعه به چشمام زل زد. نیشد و ا ترقیهم تاجر بود؟ مات نگاهش کردم. پوزخندش عم دیام مگه
 .یهنوز مونده تا منو بشناس -

 ه؟یچشماش چ یاهیس همهنیراز ا ایبهم موند. خدا رهیکرد و خ یمکث
 شلوارش کرد. بیج یرو مرتب و دستاش رو تو شرتشیازم فاصله گرفت، ت یرو ول کرد و قدم بازوهام

 .کنمیرو دوبار تکرار نم زیچ هینره.  ادتیبهتره که حرفامو  -
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 بود واقعا. یارمنتظرهی. خبر غامیکردم از اون حالت بهت درب یسع
 گفتم: یمحکم یآروم ول یبازوم گذاشتم و با صدا یرو رو دستم

اما االن  رسه؛یمورچه هم نم هیکه آزارت به  یآدم مهربون باش هی کردمیم. فکر یمنو به اشتباه انداخت لیاوا -
استفاده  یزیکه از هر چ یمرد هی ،ییمرد زورگو هیبزرگ. تو  یلیخیلیاشتباه خ هیکه اشتباه کردم، اون هم  دمیفهم

 .ارهیرو به دست ب خوادیکه دلش م یزیتا اون چ کنهیم
 گهی. دشهیسوءاستفاده م یلیدور و زمونه خ نیا یاز اون آدم تو یم بودم؛ ول. من همون آدیاشتباه نکرده بود -
 به حرفم گوش نده... یهمه از سکوت و محبتم سوءاستفاده کنن. اگر هم کس خوامینم
 ش به من اشاره کرد و گفت:انگشت اشاره با
 سر جاش. نشونمشیزور مبه -

*** 
 تونستمیگروه افتاده بودم. در طول پرواز اصالً نم یهااز بچه یکی شیحال بودم که پ. خوشمیشد مایهواپ سوار

سمتم اومد و دستم رو به دیکه ام نمیبش یصندل یرو خواستمیرو تحمل کنم. م ییجناب رضا یخوردهگره یابروها
 .دیکش شمن رو دنبال خود حرفیگرفت. با تعجب نگاهش کردم و اون ب

 ه؟یرفتارا چ نیتو؟ ا یکنیکار م یچ -
 و فقط گفت: دیکلس رسفرست یدوتا صندل سر
 .نیبش نجایا -

 زدم و با اخم گفتم: نهیدستام رو به سـ نم،یبش نکهیا بدون
 .ستین نجایمن ا یجا -

 نشست و بدتر از من گفت: خودش
 سر جات. نی. حرف اضافه هم نزن و بشنجاستیتو ا یجا -
 گفتم: یسرتق با
 .نمیبش نجاینداره که بخوام ا یلیدل نه،یبنجام شیمن پ یاما جا -
 خشم گفت: با
 .نیبش ای. بهت گفتم بازین نجاستیتو فقط ا یجا -
 نیا لی. دلبندهیداره کمربندم رو م دمید ام،یبه خودم ب نکهیافتادم. قبل از ا یصندل یکه رو یجور د،یدستم رو کش و

 .گذرهیم یفکرش چ یتو ستی. معلوم ندمیفهمیش رو نممسخره یکارا
*** 
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. من که دوست میخودمون برداشت یاتاق جداگانه برا هی دیاتاق گرفتن و تنها من و ام یکیها شرهتل اکثر بچه یتو
 .دونمیرو نم دیراحت باشم؛ اما ام خواستمیباشم و م یاتاقهم بهیغر ینداشتم با آدما

 نیهم قاًیرو شن. دقبا هم روبه خوانیم یچجور نازیو پر دیام دونستمیاسترس داشتم. نم یچرا، راستش حساب دروغ
 یهمه یا. حس آزاردهندهمینیو اجراش رو بب میگرفته بود که بر تیهمه بل یبرا دیاجرا داشت و ام نازیامشب هم پر

 نازیپر یرو دیدوست نداشتم شاهد نگاه پر از عشق ام نن،یرو بب گهیوجودم رو پر کرده بود و دوست نداشتم همد
امشب  دیما با ده؟یخر تیداشت که رفته بل یلیاشتم، دوست نداشتم، دوست نداشتم. اصالً چه دلباشم، دوست ند

دارن  ی. هر چقدر هم مخالفت کردم قبول نکرد، گفت همه آمادگمیفرداشب اجرا داشت قاًیچون دق م؛یکردیم نیتمر
بودن  لیما یلیها هم خرچه بچهحرف حرف خودش بود، گ شهی. مثل هممیکن نیتمر شتریب میکه بخوا ستین یازیو ن

 .کردنیم یدارطرف دیو از ام رفتنیدر م نیتمر ریاز ز یو ه ننیرو بب نازیکه برن پر
تا تونستم  نیهم یبشه. برا نازیمحو پر دیو اصالً دوست نداشتم که نگاه ام امیبه نظر ب کنندهرهیخ خواستمیم امشب

از  یلیکه امشب خ دونستمیبه خودم نگاه کردم، م نهی. تو آدمیرو پوشلباسم  نیترکیو ش نیو بهتر دمیبه خودم رس
 .خواستمیمرو ن نیمردها چشمشون به من خواهد بود؛ اما من ا

به  رترید قهیرو برداشتم و از اتاق خارج شدم. به ساعتم نگاه کردم، ده دق میدستفیدادم و ک رونیب نهیرو از سـ آهم
که درست  یایپیآیو یصندل ی، هنوز برنامه شروع نشده بود. رفتم و سر جام روبودم. وارد که شدم دهیسالن رس

واسشون زدم  یکردن، چشمک دنیکشبه سوت من شروع دنید اها پشت نشسته بودن و ببود، نشستم. بچه دیکنار ام
رو بهم فشردم و سکوت  متوجه اومدن من هم نشده بود. لبام یکه به صحنه زل زده بود، کردم. انگار حت دیو رو به ام

 ترمشتاق یکیشده بودن و نگاه هر کدوم از اون  رهیبهم خ یادیز یلیخ یجور که حدس زده بودم، مرداکردم. همون
 سمتم ننداخت.هم به نگاهمین هی یمحو من بشه، حت خواستمیرو که م ییبود؛ اما اون چشما

که جلوش نشسته بودم  یبهش انداختم. اون روز یم نگاههم خش دیشا ایوارد صحنه شد، با نفرت  نازیکه پر یوقت
 ممکنه بهش حسادت کنم؟ یکه روز کردمیفکر م خوردم،یشامم رو م تفاوتیو داشتم ب

موند و بعدش هم  رهیاز من فاصله داشت، خ یکه چهار صندل یچند لحظه به فرد یبه حضار انداخت و برا ینگاه
لبم جا خش کرده بود؛ پس بگو چرا خانم  یرو یقیعم شخندیفرد نگاه کردم، ن و از صحنه خارج شد. به اون دیدو هوی

 نگیمدل نازی. همسر سابق پرننیرو بب سرنتشاومده بودن که کن دشیناراحت شدن. همسر سابقشون با خانوم جد
و در گوش  کردیپوزخند داشت به صحنه نگاه م هی. حاال هم با کردنیبود و همه به لقب آشاداد صداش م یمعروف

بود. با  ینگاه کنم؛ اما جاش خال دی. سرم رو برگردوندم که به امکردیبود، صحبت م یازهیمزهیهمسرش که دختره ر
. چشمام کنهیها آروم صحبت مو داره با نوازنده ستادهیسن ا یرو دمیدورتادور سالن گردوندم که د روتعجب چشمام 

 گرد شد. چرا به باال رفته بود؟
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 یبه صندل رمقیدستش رو باال برد و ارکستر هم شروع به نواختن کرد. ب دیگرفتم. ام هیلم رو بعد چند ثانسؤا جواب
و متشنج  یمن رو به شدت عصب نیکمک کنه و ا نازیدادم و چشمام رو بستم. در همه حال حاضر بود که به پر هیتک
 یدارجانب نیو شاهد ا نمیجا بش هی تونستمیعاً نم. واقزدم رونی. از سر جام برخاستم و به سرعت از سالن بکردیم
رو  ییحالش بد شد و کل کسا دارید هیخاطر بود که به ریو از نظر من حق فیضع یلیباشم. اون دختر خ نازیاز پر دیام

 ود؟دختر خوشش اومده ب نیا یاز چ دیکرد. واقعاً ام خیآمده بودن رو سنگ رو  دنشیکه به احترام اون پا شده و به د
دختر، مهربون  هیمثل  نازیحداقل پر قاً؟یدق ادیتو خوشش ب یاز چ اد؟یاز تو خوشش ب ادیدادم. مثالً ب رونیرو ب نفسم

پاش برسه صدتا  ستم،ین عاطفهیمن هم ب یول ست؛ین عاطفهیمثل تو ب ست؛یو بداخالق ن یداره؛ مثل تو وحشو مردم
اما  ده؛یرو نشون م یاگهید زیچ گرانیاما رفتارت با د ؛یستین عاطفهیب. آره تو ذارمیم بمیج یمثل اون دختر رو تو

 .ستین نیظاهرب گرانیکه درون من با ظاهرم فرق داره، اون مثل د دونهیم دیام
 ؟یامردم مشکل دارن و فقط تو آدم خوبه یچرا همه ؟یخودت رو گول بزن زایچ نیبا ا یخوایم ی! تا کازیکن ن بس
و  یاز زندگ یرفتار کنه. تو چ تونهیمختاره م یهر جور نازی. اون پریریگیو اون اشکال م نیااز  یش دارهمه

 گهید یاز آدما یچ ؟یدونیم دیاز ام یتو چ ؟یکنیدرموردش صادر م یکه حکم کل یدونیم شیواقع تیشخص
چه  گهید نیا ه؟یمؤدب و عال یلیبگن که تو درونت خ یول نن؛یرو بب تادبانهیب یرفتارا دیبا گرانیچرا د ؟یدونیم

 اهن،یهمه س یگی. مستیدر حدت ن یشکیه یگیو م ینیبیدختر؟ همه رو از باال م یکه تو دار هیبیغربیمنطق عج
 ،یبلکه گم هم شد ؛یکن دایخودت رو پ یتو هم نه تنها نتونست ؟یخودشون رو گم کردن. خود تو چ مههمه بدن، ه

 .یشد افکار پوچ و داغونت گم نیتو ا
 خانوم حواست کجاست؟ یه -

برخورد کرده بودم و  شنهیبازوم رو گرفته بود، نگاه کردم. به سـ یدرهم یکه با اخما یرو باال آوردم به مرد سرم
 ممنون زمزمه کردم. یهاهیتو ما یزیچ هیلب  ریو ز دمیاصالً هم حواسم نبود. خودم رو عقب کش

 درهم گفت: یو اخما یرو ول کرد و با همون صورت جد بازوهام
 تو شکم من. یکه با کله اومد یکن یعذرخواه دیبلندتر بگو. البته االن با ،یتشکر کن یخوایم -

 یکنه. اخمام رو تو یسر من خال خوادیپره و م گهید یتصادف ساده بود. انگار توپش از جا هیشده،  یانگار چ حاال
 .دمیکوب شرهیت یآب یرو به چشما نمیهم فرو کردم و نگاه خشمگ

کارش. نکنه  یبرخورد بود که تموم شد رفت پ هیکنم،  ینداره که بخوام ازت عذرخواه یلیدرست صحبت کن. دل -
 پرداخت کنم؟ هیبهت د دیبا

نبود،  یخبر تشیش که حاال توش از اون جددورگه یزد و با صدا یبرد. لبخند کج شییخرما یموها یتو یدست
 گفت:
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 ؟یهست یرانیتو ا نم،یبب -
 .شناسهیموندم من رو از کجا م یول سه؛یکه اهل انگل دادینشون م ظشیغل ییایتانیبر یلهجه

 چطور؟ -
 صحبت کرد. یدفعه به فارس نیا

 .یحاضرجواب و سرکش یرانیا یزنا یچون مثل همه -
 بودن. یرانیداراش هم اکنسرت داشت و اکثر طرف نازی. پرنمیبب نجایرو ا یرانیا هینبود که  بیعج

 از هم باز شد و مثل لحن خودش خونسرد گفتم: اخمام
 بدن و وقت آدمو تلف کنن. ریهم فقط بلدن گ یرانیا یهمه مردا -

 تر شد.درخشان دمانندشیمروار یو دندونا ترقیکجش عم لبخند
 مثل من! قاًیدلت پره انگار؛ دق -

العاده فوق یافهیو ق پیباشه، هم از ت یدم حسابکه آ خوردیست، درست مثل خودم. بهش مبود که کالفه معلوم
نبود؛  ــزینگاهش هـ نکهیو هم ا شیسیکردن انگلصحبت سیو هم از اون سل دیرو فهم هیقض نیا شدیجذابش م

 الیخیبار ب نیاول یباعث شد که برا نایمچشماش نداشت. ه یتو یاقیاشت چیو ه کردینگاهم م یعاد یلیخ یعنی
 .زمیبر رونیب هویدلمه رو  یه توک یزیبشم و هر چ

 گفتم: یآروم یدادم و با صدا رونیرو ب نفسم
 .یبرد ندار یبرا یکه در مقابلش شانس یو بدون یداشته باش یقدر بیبده که رق -

 که کنارمون قرار داشت، نشست و لم داد. یمکتین یدلش رو باز کنه. رو یکه سفره خواستیهم انگار دلش م اون
و با خودت  یخوایم یچ یدونی. هنوز نمیدلت رو با خودت روشن کن فیتکل یکه هنوز نتونست نهیاون ا و بدتر از -

 .یچندچند
دلش هم نتونه  یبده که آدم از حال اصل یلیخ گفت،ینشستم. راست م مکتین یازش رو یادیز یهم با فاصله من

 افتضاحه. یلیبد و خ یلیربه کنه، خو چند حس متضاد رو با هم تج خوادیم یبا خبر شه. ندونه که چ
 گفتم: کردم،ینگاه م داد،یرو انجام م شیداشت رهبر دیکه االن ام ییروم، جاکه به تاالر بزرگ روبه جورهمون

بدون غرور  میریبگ ادیاز مشکالت رو حل کنن و مرد و زن هم نداره. اگه  یلیزدن ساده، خحرف هیبا  توننیآدما م -
 .میستیالاقل به دل خودمون بدهکار ن یجورنیا گهید م،یحرف دلمون رو بگ یستیو بدون رودربا

 .زدیدودو م یرنگش بدجورخوش یگمشده اونجا داشت. چشما هیهم نگاهش به تاالر بود و انگار اون هم  اون
دن دلش بدتر آوردستبه یبرا ،یریگیقرار م تینیزم یکه در مقابل خدا یآسونه؛ اما وقت یلیزدنش خحرف نیا -

 .یبکن دیکه نبا یکنیرو م یکار
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 یلیآدم. از من بهتر خ همهنیا اد؟یسمت من بمنو بخواد؟ چرا به دیاصالً چرا با ،یگیوقتا هم به خودت م یبعض -
 هست. چرا من؟

جا و از ک یچجور یدونی. نمگهید یدردا یدرد رو هی شهیم هیقض نیهم ،یداشته باش یآورشرم یاگر هم گذشته -
 که صداقت گفتارت رو باور کنه. یبگ یچجور یدونی. نمیکن فیبراش تعر

 مکث کرد و صاف سر جاش نشست. یکم
حاال با تموم وجود عشقش رو بهت  یها و دخترها رابـ ـطه داشته؛ ولزن یکه با همه یمرد هی یروز هیاگه  نم،یبب -

 ؟یکنیکنه، عشقش رو باور مابراز 
 .کردیم دادیصورتش ب یتو یتم که اون مرد خودشه. نگرانکردم. شک نداش نگاهش

 ؟یچقدر دوستش دار -
 شد، با التهاب. رهیچشمام خ یتو یالحظه چند

قهوه خواب  هیبخش. مثل تلخ و لـذت یقهوه هیسوخته مثل  یلیخیلیخ یارنگ چشماته، قهوههم قاًیچشماش دق -
که  ترسمیم ترسم،یم رو بهش ابراز کنم. از خودم مو ندارم که عالقهجرئتش ر ترسم،یرو از چشمام دور کرده؛ اما م

 ...امدت ولش کنم. اون پاکه، فراتر از پاک ام هیبعد از 
و از جاش بلند شد، چند قدم جلوتر رفت. پشتش  دیبه صورتش کش یمکث کرد و نگاهش رو ازم گرفت. دست یکم

 داشت. یادهیبهم بود. قد و قامت بلند و ورز
 شلوارش فرو کرد و ادامه داد: یهابیج یرو تو تاشدس
 یمن تو یاون به پا خوامی. نمیکه همه کار انجام داده، هر کار یمرد هیهکارم، گنا هیمن  طانم،یش هیاما من  -

 الشیخیکه ب رمیگیم میبار تصم هیمعصومه، هر چند وقت  یلیخودم درست کردم بسوزه. اون خ یکه برا یجهنم
. دوست رمیگیم شیآت کنه،یم یو شوخ خندهیم گهید یابا مرد نمیبیم ی. وقترمیخودمو بگ یجلو تونمینم بشم؛ اما

چشماش  نمیبیم یکه مال منه زل نزنن. وقت یکس یهابه خنده یجوراون مردا رو کور کنم که اون یدارم برم چشما
. دونمینم کنم،یدست مچرا دارم دست دونمینمچه مرگمه،  دونمی. نمشهیسرم آوار م یرو ایدن یهمه نه،یغمگ
 شیپ انیجهان م ی. از همه جارمیبگ یدرست میکمکم کنه که بتونم تصم طیشرا نیا یتو دیکه من دارم با یصتخص

 نیکه ا دونهینم یاما کس شن؛یباال چاپ م راژیبا ت میشناسروان یهارو مداوا کنم، کتاب شونیمن که مشکالت روح
 یمعصوم، بدجور یدختره فسقل هیدونه که ینم یداغونه و کس یکم آورده، بدجور یمعروف بدجورشناس روان

 کرده. شونشیپر
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مرد  نیکه چه مرگمه. اصالً ا دونستمیزانوهام گذاشتم. من هم نم یم رو روبغلم جمع کردم و چونه یرو تو پاهام
و سرم رو  دمیکش یآه م؟یختیر رهیهم رو دا یرو برا مونیزندگ زیچزود همه قدرنیراحت و ا قدرنیبود؟ چرا ا یک

 کج کردم.
 همون حالت گفتم: یرو بستم و تو چشمام

 هی. چشمات زنمیچرا دارم راحت با تو حرف م دونمیدرددل نکردم؛ اما نم یاز خودش با کس ریمن تا حاال به غ -
بدونم که  خوامیحس االنت مثل منه. نم قاًیلحظه بهم الهام شد که تو هم دق هیرو بهم القا کرد و  یحس مشترک

مثل  ؛یریکارش. تو هم م یپ رهیو م شهیتموم م یاگهیچون امشب هم مثل هر شب د ست؛ی. مهم نیهست یک قاًیدق
با خودت  فتیهر وقت که تکل خوامیخودشون؛ اما ازت م یزندگ یپ رنیو م شنیمکه هر روز از کنارم رد  ییآدما

ت، همه بهانه ت،یبشه اون، زندگ اتیو دن یکاراتو خط بکش یدور همه گهید ،یباور کردمشخص شد و عشقت رو 
از  شهیوقتا خسته م یو بعض فهیلط یلیزن خ هیو دلت فقط اونو بخواد.  نهیفقط اونو بب چشماتبشه اون.  زتیچ

. رهیبهونه بگ یه خوادیلش مهاش، دکردن غماز پنهون شهیوقتا خسته م یزن ناز داره و بعض هیکردن.  یمردونه باز
که  خوامی. ازت مشدنتیاز حرص برهیو لـذت م کنهیم یلجباز ،یشیم یرتیغ نهیبب نکهیا یاوقات برا یزن گاه هی

فکر  نایا ی. به همهینکن فشیضع یوقت هیکه  خوامی. ازت میبهش بد بودنفیو حس ظر یبساز هاشیبا زنونگ
 توئه. یایاون زن بفهمه که دن دیبا اما قبلش ؛یشیزن م هی یایکن. دن
 یجور که نشسته بود، تو. همونکردینگاهم م قیسمتم برگشته بود و عمرو باز کردم و نگاهش کردم، به چشمام

 چشمام بود. یرهیو خ ستادهیش، اچشماش زل زدم و اون هم با همون ژست مردونه
 دیشه؛ اما تو هم باخونواده گاهههیمرد تک هی. یبدخوام که به مردت حس مردبودن  یم خوام،یمن هم ازت م -
که  یبه توئه، توئ دشیام ی. همهرونیب یهاییاز دورو شهیو خسته م ارهیاوقات کم م ی. گاهیباش گاهشهیتک
. مردا یکن ریآرامش رو به قلبش سراز نینوازش بهتر هیو با  یببر نیرو از ب هایدلخور یلبخند همه هیبا  یتونیم

ن و اوقات به شدت معصوم و بچه یگاه دن،یکه نشون م یزیکه دارن برعکس اون چ ییکس اون همه ادعابرع
 هیهاشون کنه. قطره وارد رگعروسکشون آرامش رو قطره فیظر یدستا خوادیدلشون م خواد،یدلشون نوازش م

 هیخاطر عشق بهش تکبدونه خانومش بهبخشه که براش لـذت یتا زمان بودنگاههیتک نیا شه،هخونواد گاهههیمرد تک
 تفاوتیکه ب ی. از مردخوادیخودش م یعشقش رو برا زیچمرد خودخواهه و همه هیو ترس.  یپناهیکرده، نه بخاطر ب

 شده، بترس.
ورم کرد. از غوطه شتریتوش افتادم، ب یچجور دونستمیکه نم یباتالق یدلم رو لرزوند. حرفام و حرفاش تو حرفاش

 اسمش عشق بود. دیکه شا یحس دم،یترسیس به وجود اومده مح نیا
 آن مرغم که افکندم به دام صد بال خود را من»
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 کردم مبتال خود را هنگامیپرواز ب کی به
 داشتم در گل ییداشتم بر سر، نه پا یدست نه
 خود را وپادستیب نیچننیکردم ا شیدست خو به

 زانمیاز طرح وضع ناپسند خود گر چنان
 هم سازم جدا خود را شیگر دستم دهد از خو هک

 یوفادار نیکه با چند ترسمیوضع است م نیا گر
 خود را وفایب میوانما شتیالزم که پ شود
 یداریم گانهیرا ب شیاز اظهار عشقم خو چو
 حرف آشنا خود را نیکرد اول به ا ستیباینم
 که در خوناب حسرت ماند پا در گل یوحش نیبب

 «تشنه از آب بقا خود را یاندکو بگذر یکس
 یبافق یوحش
*** 

 میبهم نگاه کرد یاقهینگفت. چند دق یزیچ گهیسکوت رفتنش رو نگاه کردم، اون هم بعد از اون حرفا د یتو شبید
راست به هتل برگشتم و خودم رو تو حموم  هیبگه. من هم  گهید یکلمه هی نکهیو دست آخر هم رفت، بدون ا

 تکون بخورم. تونستمیدرد نماز شدت بدن ،شدم داریب یصبح هم وقت دم،یوان خواب یح رو توانداختم. شب تا صب
 فهممیکه االن م یاییخودم رقم زدم، تنها یکه خودم برا یاییصبحانه نشسته بودم، تنها زیهم تنها سر م حاال

گوشه نشستم و با  هیمن تنها  اما ن؛یوبشن، همه در حال خنده و شادست! همه در حال خوشچقدر تلخ و گزنده
 تونمیجا و تا م هیکه برم  خواستی. دلم مخواستیم دیقیبلند و ب یخنده هیسرم رو گرم کردم. دلم  یتلخ یقهوه

 .امیحس غربت درب نیاز ا خواستیداد بزنم. دلم م
 تو؟ یی. معلوم هست کجایشد دایکم پ -

 یفنجون قهوه دستش بود. دروغه که بگم دلتنگ اون دوتا گو هی روم نشست. اون همو روبه دیرو عقب کش یصندل
 شیاما تو پ شتم؛یبگم من پ خواستمیفشان. دوست داشتم حرف دلم رو بهش بزنم، مکه نه، آتش ینبودم، گو اهیس
 .ینیمن رو بب یتونینم ،یواو بهت بچسبم، تا خودت نخ امیهر چقدر هم که ب ،یاگهینفر د هی

 و جذابش گفتم: یخطاب به صورت جد ،یو با لحن آروم دمیکش رنگمیفنجون کرم یدور لبه یدست
 اطراف. نیهستم ا -
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و سوزانش،  قیکردن بحث و فرار از نگاه عمعوض یفنجون بردم و برا یدسته یم رو الشست و اشاره انگشت
 گفتم:

 ؟ینداشت یاجرا خوب بود؟ مشکل شبید -
درونش  یاز قهوه یاکرد و جرعه کیهم انداخت. فنجون رو به لبش نزد یرو روبلندش  یداد و پاها هیتک یصندل به

 .خوردیصورتم چرخ م یدر همون حال هم موشکافانه نگاهش تو د،یرو نوش
بذارم که بفهمه، محاله.  دیو غرورش. نبا ازهیبه غم و التهاب درونم نبره، ن یو تالش کردم که از ظاهرم پ یسع یلیخ
 دن،یآغـ*ـوشش رقـ*ـص یبفهمه که با دوبار تو دینبا ره،یژست جذابش غنج م نیا یدلم داره برابفهمه که  دینبا

 ...دیمعتادش شدم، نبا
 سمت دهنم بردم.گذاشت. فنجونم رو به زیم یرو رو فنجون

 قلبم رو به لرزه درآورد. ،یمحکم شهیبمش با لحن آروم و مثل هم یصدا
 .هیرمزشون چ دونمیدارم و م یکامل یینبود. من با اون گروه آشنا یمشکل -

و مشهور  یاون گروه قو یاما در کمال تواضع و فروتن ؛یکرد تشونیخب، گروه رندان، در اصل گروه خودته. تو ترب آره
 .انیپرن نازیبه پر ،یراحت به عشقت واگذار کرد ،یها خوردخاطرش خون دلرو که به

شه!  کهیپرت کنم تا هزار ت واریفنجون رو تو د نیدوست داشتم که هم . چقدردمشیکوب زیو رو م دمیرو سر کش قهوه
ابروش رو باال داد  یتا هیرفت.  زیم یسمت فنجون روبه لکسیر یلیشد، نگاهش خ جادیکه ا ینسبتاً بلند یبا صدا

 نگاهم کرد. رهیو دوباره خ
 .یمونیکه م کردمیفکر م ؟یتو چرا رفت -
 دی. باکردمیرو از عشقش نظاره م غشیدریب کردنتیو حما موندمیم دیرا نموندم؟ باچ گه،یراست م موندم؟یم دیبا
. معلومه که حواسش بهم بوده، معلومه دهیرفتم؛ پس معلومه که من رو د یچ یبپرسه که برا ادیتا امروز ن موندمیم

 نازیپر دنیتر بوده، دبراش مهم ازنی. کنسرت پرومدهیدنبالم ن وچشمش رو نگرفته و نگرانم نشده  ییبایهمه زکه اون
 تره.براش مهم

عشق روحم رو از  نیاگه ا یحت گرفت،یم یمونالل دیقلب تا ابد با نیا شد،یجلوش باز نم وجهچیهزبون دلم به قفل
 .زنهیحرف نم بارهنیتا کام درا زبون الم نیبکشه، ا رونیتنم ب
 دوختم. انتهاشیب یمشک یچشما یوپر از رمزوراز شده، ت دونستمیرو که م ینگاه

چند صد نفر آدمو ول کرد و رفت؛  یکه به راحت نمیرو بب انیخانم پرن خواستمیتو بودم. م یمن بارها شاهد اجرا -
اتاقم  یخرده قدم زدم و بعدش هم برگشتم تو هی رونیاومدم ب نیهم یاونجا بمونم. برا گهینداشت که د یلیپس دل
 ستراحت داشتم.به ا ازین دم،یو خواب
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رفتارش انتقاد کردم،  یاز نحوه ییجورا هیکه  یالعمل نشون نداد؛ اما زمانرو آوردم، اولش عکس نازیکه اسم پر یوقت
 دوخت. در همون حالت گفت: زیم یو نگاهش رو به فنجون رو دیاخماش رو تو هم کش

 تیعاشق اجراست و طرفداراش اهم نازیو رفته. پرداره که گذاشته  یلیحتماً دل ،یقضاوت نکن گرانیبهتره در مورد د -
 اونجا رو ترک نکرده. لیدلیبراش دارن. مطمئن باش که ب یادیز

 کن. تیخان، حما دیکن ام تیحما
 گفتم: یحیزدم و با لحن صر یشخندین

 شونییز جدادختر خوشگل و جذاب بوده. ا هیشوهر سابقش با  دنیرفتنش، د لی. دلمیندار یستیما که با هم رودربا -
بچگانه و  یلیخ شیداشته باشه، رفتن ناگهان یسال کیویس-یحدوداً س نازیکه پر کنمیها گذشته و فکر مهم سال

رو، حاال  نازیپر ستیخودم حرکت ناشا دیفقط از د کنم،یقضاوت نم یاحمقانه بود. درضمن من درمورد کس یبه نوع
. دیبه من پند و اندرز بد بارهنیدرا ییرضا یهم نداره که شما آقا یزومباشه، محکوم کردم. ل خوادیمکه  یلیبه هر دل

 .کنمیکه دلم بخواد م یخودم عقل دارم و براساس اون هر فکر
سمت عقب پرپشت و لـختش فرو برد و به یموها یزد. دستش رو تو یقیعم شخندیشدن حرفام مثل خودم نتموم با

 شد. ختهیبلندش ر یشونیپ یرانه روکرد؛ اما بازم چند تار، خودس تشونیهدا
 شیرو پ شبیموضوع د ادی. مزنهیبا من حرف م ادیآقا بود که درموردش م نینبود، مشکل ا انیپرن نازیپر مشکل

بودم  دهیازش ند یخدا رو آوردم. تا حاال بدکرم از خود درخته؛ چون خودم اول اسم اون بنده گنیاما خب م کشه؛یم
مهارش کرد و  دیبا ای گه؛یحسادته د گم،یاما خب رک م ه؛یتیالعاده با شخصدختره فوق هیکه و ته دلم قبول داشتم 

 یبه کس کردمیفکر نم وقتچی. هیبد نیقلب ناآرومت رو تسک انداختن،کهیبا ت یجورهی ای دیبه مرز انفجار رس
اوقات  یه بودم؛ اما واقعاً گاهخودم شرمند شیپ یلیباشم. خ یجورنیا خواستیاالن هم دلم نم یحسادت کنم، حت

مثل اون آدم  ای یمثل اون آدم خوشگل بود کاشیکه ا یخوای. ته ته ته دلت مستیدست آدم ن ییحسا نیچهم
که  ینصف اون عشق یکاشک د،یبه ام شدیمربوط م نازی. حاال هم حسادت من به پریاگهید زیهر چ ای یمشهور بود

 ! کاش!شتداینسبت بهش داشت، به من م دیام
 یزدنمشکات با غرور مثال ازیو خوار کنم. هنوز همون ن لینبودم که بخوام خودم رو جلوش ذل یخب من هم آدم اما

 ذاره،یدست م یهر کس یکه رو یازی. همون نارمیبه دست ب خوامیرو که م یزیهر چ تونستمیبودم، هنوز هم م
نفس و  کامالً مطمئن نبودم؛ چون عزت دیگم درمورد امیم پردهیاما ب اره؛یبه زانو درب تونهیاون فرد رو م شکیب

رو نخواد، محاله  یزیبودم. شک نداشتم تا خودش چ دهیبود که تا حاال د ییاز آدما ادتریز یلیخیلیکه داشت خ یقدرت
 ببره. خوادیکه دل خودش م یسمتبتونه اون رو به یکه کس

 اد؟یبدت م یچرا از پر -
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 یهم طوالن یباعث شد که چند لحظه که کم شرمنتظرهیبودم، چشمام گرد شد. سؤال غ رهیخ که بهش جورهمون
انتقاد ساده کردم و اون تا ته دلم  هیحد. من  نیکه در ا کردمیاما فکر نم ه؛یزیکه آدم ت دونستمیبود، سکوت کنم. م

 دراومدم و اخمام رو تو هم کردم. ی. به حالت عادمکردم که خودم رو نباز ی. سعشهیمثل هم قاًینفوذ کرد، دق
دارم  یترقدر مسائل مهمنه. اون ای ادیاز اون خانم ندارم که بخواد ازش خوشم ب یشناخت چیخان، من ه دیام نیبب -

داشته باشه، چه  یثابت یم جاحافظه یتو تونهینداره و نم میزندگ یتو ینقش چیکه ه انیپرن نازیمثل پر یکه کس
 .ادیواد ازش بدم ببخ نکهیبرسه به ا

 زیم یو دوباره رو دیجرعه نوش هیسمت دهنش برد، برداشت و به زیم یشد و فنجونش رو از رو ترقیعم شخندشین
 ه،یحل خونسردراه نیشم و بهش بتوپم؟ معلومه که نه. بهتر یعصب دیبا شخندشین نیگذاشتش؛ مثالً االن من با ا

 .ارمیبه دستش ب دیکم باکه کم یایخونسرد
 اوردمیاما من هم کم ن کنه؛یکه حس کردم نفوذ نگاهش تا اعماق وجودم رو کندوکاو م یچشمام زد زل، جور یتو

 چشمام شدم. یرهیمثل خودش خ ،یظاهر یالیخیو با ب
و خودت هم  شناسمیدختر جون. من تو رو بهتر از خودت م ستمین یکنیکه تصور م یدرازمن اون موجود گوش -
چند وقت  خوامیچون نم ؛یدست بکش سرانجامتیب یهاو حس اساسیتفکرات ب نیاما بهتره که از ا ؛یندویم نویا
 .نمیهاش شکسته، بببال کهیدرحال نیقعر زم یرو تو زمغرور و بلندپروا ازین نیا خوامی. نمنمتیخورده ببشکست گهید

 لبش بود، ادامه داد: یرو شخندیهمون نهنوز هم  کهیدرحال یترسمت جلو خم شد و با لحن آرومبه یکم
 لجباز. یکوچولو خورمیگول ظاهرت رو م هیفکر نکن من هم مثل بق -
مشخص نبود.  یزی. از صورتم واقعاً چیحس چیبدون ه کردم،یمدت فقط نگاهش م نیاز جاش بلند شد. در تمام ا و
که  خواستمیش به کدوم افکار و احساساته؛ اما مکه منظور دمیو نفهم اوردمیسر درن یزیچ ادیاز حرفاش ز ییجورا هی
 یحسا نیبتونم از ا دیخودم بپردازم. با یبه بازساز بعدبهنیااز دیبه درک! با کنه،یم یبرام مهم نباشه. هر فکر گهید

 دیمثل ام یچون دنبال افراد خاص ستم؛یشدن نچند وقته گرفتارش شدم، رها بشم. من آدم عاشق نیکه ا یضیضدونق
درون  به یپ یو در ظاهر که نه اما وقت گهیدختره د هیشده، دل بسته به  داینفرم که پ هیهستم و از شانس افتضاحم 

 .نیغرور آتش هیاز غروره،  یکه کوه یفهمیم ،یبریو باطنش م
 .ستهیمن باعث شد که سر جاش با یبهم زد و خواست پشت کنه و بره؛ اما صدا یجاش که بلند شد. چشمک از
 .تهیالیتوهمات پوچ و خ یدهییزا ،یکه تو درمورد من دار یافکار نیا -
سمتم خم گذاشت، به زیم یبچه. دستاش رو رو یخودت گفت،یبهم م ییجورا هیکه  ینگاهم کرد، حالت یحالت هی با

 شد و در گوشم آروم زمزمه کرد:
 ؟یو راست یمـسـ*ـت گنیکه م یدیشن -
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شدم. سر جاش صاف  رهیشده بود، خ طنتیکه حاال پر از ش شیوحش یچشما یرو ازش دور کردم و گنگ تو سرم
 از سالن خارج شد. یرینظیخداحافظ تکون داد و با ژست خاص و ب یو سرش رو به معنا ستادیا

*** 
حق نداره ما رو معطل خودش کنه. کنسرت امشبمون کنسل شده  یول سه؛یکه رئ سهیرئ کهیبودم. مرت یعصب یلیخ

 ییرضا یاما آقا م؛یکن نیکه امروز و فقط تمر می. با همه هم قرار گذاشتمیکردیاجرا م دیجاش فرداشب بابود و به 
کرده؟  یخودش چه فکر شیانگار... واقعاً پاصالً انگارنه اپا گذاشتم؛ ام ریجا رو ززده. همه بشیکه کجا غ ستیمعلوم ن

رفته در بدو ورودم چه  ادشی نکهیدر بره؟ مثل ا نیتمر ریاز ز نکهیبکنه؟ ا تونهیدلش بخواد م یهر کار نکهیا
 .برمشیم نیو سر تمر کنمیم داشیشده تا آخر شب پ ازمیباهاش گذاشتم. اگه من ن ییوقراراقول

اطراف رو  نیا رفتمیم دی. حاال بادادیجواب نم گرفتم،یتماس م ی. هر چدمیاتاق خارج شدم و در رو بهم کوب از
 هویمقابلم،  یصحنه دنیکه با د رفتمیسمت آسانسور مکنم. داشتم با سرعت به داشیبشه که پ یفرج دیبگردم، شا
شدم.  میوسط راهرو بود قا قاًیکه دق یگلدون بزرگ شتزود به خودم اومدم و رفتم پ یلیخ یول ستادم؛یسر جام ا

 .گنیم یکه چ دمیشنیم یباهاشون نداشتم و به راحت یادیز یفاصله
 گفت: یو شاد جانیلباش، با ه یرو یضیا لبخند عرب نازیپر
 ؟یاستاد، خوب -
 هیهم  نازیحلقم اومد. بهش زل زده بود، انگار خود پر یتو ییجورا هیشد و قلب من  ترکیچند قدم بهش نزد دیام

حساب مکان و  شدم،یم رهیبه چشماش خ میمستق یشد. درست مثل من که وقت شیمشک یمحو چشما ییجورا
 .رفتیز دستم درمزمان ا

 باعث شد که دستام رو مشت کنم. دیام یگونهآروم و نوازش یصدا
 ؟یخودت خوب -
 .زهیها بهم بربرنامه یکه همه یازت تشکر کنم. نذاشت شبتیبابت کمک د دیبا یزی. قبل از هر چمیعال -

 کنه. یمالگندات رو ماست دیبا دیام ،یخوریم یشما شکست عشق گهید بله
 که اشکت دم مشکته. یهست یاحساسات یهم همون دختر کوچولو هنوز -

 رو با حرص جمع کردم. لبام
 کرد. رهیچشمام رو خ دشیسف یو برق دندونا دیخند یبلند یبا صدا نازیپر
 .دارمونید نیها گذشته از آخرکه انگار سال یزنیحرف م یجورهی -
 .ستین یزیپنج ماه هم کم چ -
 ادامه داد: داد،یغم هم م یبو یشده بود؛ ول یکه حاال جد ییبا صدا و
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 .یدر شرف ازدواج هست دمیشن -
 انداخت. نیی. لبش رو با زبون تر کرد و با سکوت سرش رو پادیپر نازیپر یلبا یاز رو لبخند

 باز گفت: دیام
 عوض شد و عوض کرد. شهیپنج ماه هم م یتو -

 .و محکم یجد حالنیدرع یبود، ول نیواقعاً غمگ لحنش
 بود، گفت: یکه کامال تصنع ینبود؛ چون با حالت شوخ یبحث راض نیسرش رو باال آورد. انگار از ا نازیپر
 شدم؟ یعوض یبگ یخوایم یعنی -
 وارد نشد. رییتغ یاذره دیلحن ام یتو
 .یزود عوض بش قدرنیکه ا کردمیفکر نم -
کرده بودم  نیباز شه، هر قدر با خودم تمر شتریشون بندونستم. دوست نداشتم بحث زیتعلل رو جا نیاز ا شتریب گهید

 بود که از هم جداشون کنم. نیهدفم ا یصحنه دود شد و به هوا رفت. همه نیا دنیبشم، با د الشیخیکه ب
 هم گفتم: نیسمتشون رفتم، در همون حبه یبلند یهاپشت گلدون دراومدم و با غرور و قدم از
 شهینم لی. دلستنیکه ن کاریسالن منتظر شمان. مردم ب یها االن توتون بگم که بچهبه دیچندبار با ،ییرضا یآقا -

 .دیانجام بد ینظمیهر قدر دلتون بخواد ب د،یچون شما در رأس گروه هست
نکردن با نگاه خواستمیزل زده بودم، نم دیزل به ام یجد یلیو خ میهم به اون دختر ننداختم. مستق ینگاهمین یحت

فعالً آروم  نازیاما در کنار پر ه؛یعصب یلیکه خ دمیصورتش فهم دنیکه بهم داشت، دامن بزنم. با د ییابهش به شک
ش مکالمه ینبوده که ادامه یراض دی. شازدیچشمک م بهم بیطوفان مه هیفراتر از  یزیبود؛ اما داخل چشماش چ
 رو با عشقش قطع کردم.

 گفت: یبم یصدا با
 .امیاالن م -
. من هم از رو نرفتم و امیتو گورت رو گم کن، خودم اگه دوست داشتم م یعنینداشت؛  شتریب یمعن هی امیاالن م نیا

 سمتش رفتم.آروم بهجور به چشماش زل زدم و آرومهمون
 ؟یخودت ازین -

م و محک زدهخیکه به شدت  یدوستش داشت. با لحن دیکه ام فیبود. ح یتیبهش دوختم. واقعاً دختر باشخص نگاهمو
 بود رو بهش گفتم:

 رو هم با خودم ببرم، شرمنده. ییرضا یوقت ندارم و مجبورم آقا ادیمن ز دیجان. ببخش نازیسالم پر -
 گفت: یو مهربون یمینازش نقش بست و با لحن صم یلبا یرو ییرباو دل نیمت لبخند
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 . راحت باش.زمیعز کنمیخواهش م -
نگاهش کردم، اون هم انگار  جوابیدوست روش حساب کنم. ب هینوان عبه تونستمیم خواستشینم دیاگه ام دیشا

 ترقیعم یکه به مرور زمان ه یما بود، البته با اخم یرهیکرد که خ دیمنتظر پاسخ من نبود؛ چون بالفاصله رو به ام
 .شدیم
 نمت؟یبب یایاستاد موقع شام م -
باهاش  یخوای. هه! مستیبا خودش مشخص ن فشیزدنش. تکلحرف یمیصم نیبه اون استادگفتنش و نه به ا نه

 گفتم: عیسر یلیخ ذاشت،ینم یباق یحرف چیه یکه جا یدهن باز کنه؛ چون با لحن دینذاشتم ام یحت ؟یشام بخور
 .انیب توننیدارن و نم نیتا ساعت ده شب تمر ییرضا یآقا -
. دمشیسمت آسانسور کشدستم گرفتم و به یمحکم و گندش رو تو یبه هر دوشون کنم، بازو یتوجه نکهیبدون ا و
 عیضا نازیپر یجلو یوگرنه ممکن بود که بدجور اد؛یو همراهم ب رهیکه خودش رو سفت نگ کردمیدلم خداخدا م یتو

 راه افتاد. دنبالم یممانعت چیبدون ه دیچون ام د؛یخدا صدام رو شن نکهیشم. مثل ا
که  ی. با لحنکردیبود که با دهن باز داشت ما رو نگاه م نازیبا پر صحبتم یاما رو رفتم؛یسمت آسانسور مبه داشتم

 نهفته بود، گفتم: یروزیدرش پ ییجورا هی
 .نیبرسن به محل تمر عیسر دیاالن هم با -

کردم؛ اما  میگوش یبهش سرم رو تو توجهیباز همراهمون داخل شد. ب شیهم با ن نازیکه پر میآسانسور شد وارد
 کالمشون بود.حواسم به م یهمه

 ؟یدوسش دار -
 یلیمن خ یکه تابلو بود جلو نازی. پرکنمیکار م یچ میدارم با گوش دونستمیهم فشردم. اصالً نم یو رو دندونام

 جواب داد: اومدیکه انگار از ته چاه درم ییانداخت و با صدا نییمعذبه، سرش رو پا
 آره. -

 خان، بسوز! دیام حقته
 فوت کرد. رونیرو محکم به ب نفسش

 کم دارم؟ یمن مگه چ ،یپر -
 جو عقل! هی

 یهم تو اون آسانسور کوفت گهینفر د هیهم نبود که  الشیخ نیو ع زدیانگار من وجود ندارم. چه راحت حرف م اصالً
 بود. ستادهیا

 توش نهفته بود. یحس شرمندگ ییجورا هیبلند شد،  نازیپر یصدا
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 م؟یبعداً صحبت کن شهیاستاد م -
چشم  یاز گوشه ی. پنهاندمینشن دیاز ام ی. جوابکردیکه من هم اونجام و مراعات م شدیم شیاون دختر حال حداقل

 بود. رهیمردونش خ یورن یدرهم به کفشا یینگاهش کردم. با اخما
 دادن سر اکتفاجوابش رو هم نداد و به تکون یحت دیکرد و رفت. ام یخداحافظ یسرسر نازیپر م،یدیکه رس یالب به

 کرد.
 :دیصورتم توپ یازمون فاصله گرفت، رو بهم کرد و تو نازیپر تا
که  دونمیندارن. خودم م نیبه تمر ازین گهیها د. صد دفعه بهت گفتم که بچهامینم یعنی دم؛یجوابت رو نم یوقت -

و  یدیجواب م گرانیمن به د یجادست خودمه. درضمن بار آخرت باشه که به ایزیرو برنامه کنمیم کاریدارم چ
 شد؟ رفهمی. شیکنیبرخورد م یجوراون

خودش رو کنترل کرده که  یلی. معلوم بود که خزدیم رونیب شی. از چشماش آتهانهیهم گنیکه م یبمب اتم یعنی
داشت صحبت  ی. وقتدمیازش ترس ییجورا هیخشن و محکم بود که  قدرنینکنه. لحنش ا خمیسنگ رو  نازیپر یجلو

اما خب بازم از  اومد؛یدرنم کمیو ج کردمیم هشتر از حد معمول شده، نگادرشت دونستمیکه م ییشمابا چ کرد،یم
کممون  یتر رفتم تا فاصلهقدم عقب هیحرفش تموم شد،  ی. وقتستین یکنه؟ باشه مشکل نیتمر خوادیرو نرفتم. نم

 برخورد کنم. یباهاش جد تونستمیمن گهید کرد،یادکلن خنکش مشامم رو پر م یبو یبره. آخه وقت نیاز ب
 گفتم: یو با لحن محکم و آروم ستادمیا نهیسـبهدست

 ریتقص ست،یتو ن ری. تقصیو بر یبذار الیخیب نکهینه ا ،یدادیبهم اطالع م دیبا ،یکن نیتمر یخواستیاگه نم -
با من  ی. تو حق ندارنیا شهیو آخرش هم جوابم م زنمیوجوش ماعتبار تو و گروه حرص یبرا یمنه که دارم الک

 .زتیرو بذارم رو م ستعفاما ینامه دنینکن که به محض رس ی. کاریبرخورد کن یجورنیا
بازوهام رو محکم تو دستش  شد،یم یاز دست حرفام حرص یکه حساب یرو پر کرد و طبق عادت وقت نمونیب یفاصله

 نزدم. کیبازم طبق معمول ج یردم اومد؛ ولد یلی. خشکنهیاستخونام رو م یروز هی دونستمیگرفت. م
 :دیغر دش،یبهم چسب یدندونا یال از
رو  یحرف نیکه همچ هیآخر یکن. دفعه رونیرو از سرت ب یو بر یبذار نکهی. فکر ایکنیتو تا ابد با من کار م -

 .شنومیازت م
 رشم؟یابد؟ مگه من اس تا

 جمع شده بود. هم یتو تیهم از شدت درد و هم از شدت عصبان اخمام
 گفتم: یبرافروختگ با
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برخورد  ایمثل وحش قدرنیندارم که بخوام تا ابد برات کار کنم. ا یمن به تو تعهد ؟یفکر کرد یخودت چ شیتو پ -
 نکن.
لحظه نفسم بند اومد و لبم رو محکم گاز گرفتم. دوست داشتم  هی یکه برا یبه بازوهام وارد کرد، جور یشتریب فشار

 دیبا ولن؟یمردک رو چه به و نیبود. ا تحملرقابلیکنم. دردش واقعاً غ هیبلند بکشم و زارزار گر غیج هیاز ته دل 
 شد. رورویتکونم داد که کل وجودم ز ی. جورکردنشیزندانا و مسئول بخش شکنجه م یتو بردنشیم
 گفت: ینیفوق خشمگ یصدا با
کل نکن و رو حرف من حرف هم با من کل قدرنیلو. ارو بهت نشون بدم کوچو یواقع بودنینکن که وحش یکار -
چون دوست ندارم که باهات  ؛یریبگ یحرفام رو جد ی. بهتره همهیمونیم یعنی ؛یمونیمن م شیگفتم پ ی. وقتارین

 به شدت برخورد کنم.
 نیکجاست؟ ا ،شناختمیم شیچند ماه پ یکه تو یدیاون ام کرد؟یبرخورد م یبا مالطفت و مهربون یلیاالن خ یعنی

 .ستین ست،ین دیبه خدا که ام ه؟یروم، کمرد خشن و بداخالق روبه
 بهم داد و ادامه داد: یآروم تکون

 گفتم؟ یکه چ یدیفهم -
 :دمی. چشمام رو بستم و نالشدیم شتریلحظه ببهبازوهام لحظه درد

 !یلعنت شونیرو. شکست صاحابیب یبازوها نیول کن ا -
 بازوهام رو ول کرد. دستام رو روشون گذاشتم و ماساژشون دادم. یوممکث کرد و به آر یکم
 اخم گفتم: با
 .یبود که استخونام رو خورد کن کی. نزدیبه من دست بزن یحق ندار گهید -
 شلوارش فرو برد. بیج یاز دستاش رو تو یکیزد و  یشخندین

پس مواظب حرفا و کارات  شه؛یشکسته م یتبه راح کیفشار کوچ هینداره و با  یمن کار یشکستن استخونات برا -
 باش.

 .کشهیزورش رو به رخم م ،یهم فشردم. عوض یرو رو دندونام
 نهفته بود گفتم: یزاریکه توش ب یبا لحن ح،یرک و صر یلیخ
 .کننیبه اهدافشون استفاده م دنیرس یکه از زورشون برا ییاز مردا خورهیحالم به هم م -
 گفت: رفت،یم یسمت در خروجکه داشت به یدر همون حالبهم پشت کرد و  تفاوتیب

 هم باش. فتیظر یکه زدم فکر کن. نگران بازوها ییبه حرفا -
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بزرگ و قدرتمندش  یدستا یکه جا دونستمیبود و م ادیز یلیسمت آسانسور رفتم. درد بازوهام خو به دمیکش یپوف
آسانسور و زدم. تازه نگاهم به  یکردم. دکمه شونشونیرو پ دمیباز و بلندم کش یموها یتو یروشون حک شده. دست

ورتر هم دوتا مرد کنار هم اون خردههی کردن،یم گاهمشده بودن و با تعجب ن رهیخ یالب یافتاد که گوشه ییدخترا
 .کردنیرو نجوا م ییزایچ هیگوش هم  ریبودن ز رهیجور که بهم خبودن و همون ستادهیا

که  ستیاصالً حواسش ن ،یوحش دی. امدمیهشتم کوب یطبقه  یحرص داخل شدم و محکم رو آسانسور باز شد، با در
هم  یجورنیرو نداشتم، هم دیجد عاتیشا شیگنجا گهی. واقعاً دننیبینشستن و دارن ما رو م کاریآدم ب یسر هی

 ذهنم مشوش بود.
*** 

هنوز سوزش داشتن و ناخواسته جمع شده بودن، خاطر خواب که به یی. با چشمادیکوبینفر به شدت به در اتاق م هی
 .شکستیانداختم، ده شب بود. طرف داشت در و م ینگاه زیم یتخت نشستم و به ساعت رو یرو

 خرده صبر کن. هی گه،ید امی! خب مهیخر عجب
 که مزاحم خوابم شده. هیک نمیسمت رفتم در تا بباز جام برخاستم و به یکرخت با
 دار شده بود، گفت:که خش ییکرد. با صدا یتالق دیقرمز ام یمام با چشماو که باز کردم، چش در
 ؟یدر و باز کرد رید قدرنیچرا ا -
 شده؟ یشکل نیخدا! چرا ا یوا
 به لحن تندش گفتم: توجهیبهش انداختم و ب یتعجب نگاه با
 ست؟گرفته قدرنیچرا صدات ا ؟یخودت درست کرد یبرا هیچه سرووضع نیا -
 شیشونیپ یساعد دست راستش رو رو د،یتخت خوابم رفت و دراز کش یراست رو هیکنارم زد و داخل شد.  یآروم به

اومده  دی. امکردمینگاه م بشیغربیحرکت عج نیبودم و به ا ستادهیگذاشت و چشماش رو بست. مبهوت سر جام ا
 ده؟یتختم دراز کش یاتاقم و رو یتو
 آب بده. وانیل هیبهم  اید و باونجا، در و ببن یسیوا نکهیا یجابه -

 تکون بخورم، گفتم: یاذره نکهیرو تو هم کردم و بدون ا اخمام
 اتاق خودت و مزاحم من نشو. یبرو تو ،یاستراحت کن یخوایتو اتاق من؟ اگه م یچه وضعشه؟ چرا اومد نیا -

 با تحکم اسمم رو صدا زد: همراه
 !ازین -
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 ینشسته و صداخونبه یاز چشما یعنیست؛ کالفه یلیستم. معلوم بود که خفوت کردم و در و ب رونیرو به ب نفسم
 نیهم ا دیبا رن،یخاطر عشق ناکامشون ناراحت و دلگبه گه،یداد. خب معلومه د صیتشخ شدیم یدارش به راحتخش

 تخت نشستم. یرومبل روبه یبود. از راهرو گذشتم و رو دهیجور دراز کشبشن. هنوز همون یختیر
 آب بده. وانیل هی -
 وانیل هیرفتم و  خچالیسمت به حرفیاما زبون به کام گرفتم و ب ؟یبگم خودت برو بردار، مگه چالق خواستمیم

نصب شده بود، نگاه کردم.  واریکه کنار د یانهیآ یسمت تخت برم، خودم رو توبرگشتم تا به ی. وقتختمیآب براش ر
باال  یا*ـان بود. شونهـیهم که کامالً برهنه و عـر هامونهزانوهام بود و ش تا شیکه بلند دیلباس خواب ساتن سف هی

 پوشن؟یم دهیپوش ای یو خوب بود. مگه موقع خواب مردم لباس مجلس یعاد یلیسمتش رفتم. لباسم خانداختم و به
 سمتش گرفتمرو به وانیل

 .ایب -
 وانیسمت لدستم خشک شد. نگاهش به ر،یبگ یعنیکه  رو باز و نگاهم کرد. با چشمام به دستم اشاره کردم چشماش

جور رو ازم گرفت، همون وانیداد. ل هیبرداشت و خودش رو باال و به تاج تخت تک شیشونیپ یساعدش رو از رو د،یچرخ
که  نمیبهش انداختم و خواستم برم و سر جام بش ی. نگاهدینفس آب رو سر کش هیشده بود،  رهیکه به چشمام خ

 رو گرفته بود. فمیبه دست بزرگش انداختم که مچ ظر یع حرکتم شد. نگاهدستش مان
 گفتم: یکردم و با لحن آروم نگاهش

 .نمیبرم بش خوامیولم کن، م -
 م افتاد.تخت افتادم. قلبم تو پاچه ی. نشسته رودیکش یرو به نرم دستم

 دار اما آروم بود.هنوز خش صداش
 .نجایا نیبش -
 هیاما ول نکرد. با همون لحن آرومم که داشت رو به  دم؛یخشک شد؟ دستم رو کش قدرنیا هویخدا، چرا گلوم  یوا

 به چشماش نگاه کنم، گفتم: نکهیبدون ا رفت،یم فیلرزش خف
 .ستمیراحت ن نجایولم کن گفتم، ا -

گذاشتم  شنهیـ*ـس ی. دستام رو روومدیزور باال م. نفسم بهدمیچسب شنهیکه به سـ*ـ یجور د،یکش شتریرو ب دستم
 خودمون درست کردم. نیحائل ب هیو 
نوع  هیو پرابهتش رو که حاال  یمشک یم حلـ*ـقه کرد و به خودش چسبوندم. چشمااز دستاش رو دور شونه یکی
 م دوخت.گشادشده یچشما یتو د،یپریم نییهم توش باال و پا یخاص یقراریب

 !دیبا از؟ین یفهمی. میراحت باش دی. بانجاستیتو ا یجا -
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داغ و  یهانفس یخاطر بوبغـ*ـلشه؟ امکان نداره. گرچه حاال به یمن تو یجا یعنی. آوردمیحرفاش سر درنم از
اما  گه؛یم یچ ای کنهیم کاریداره چ دونهیخورده و نم یدنیکه نوش دمیفهم شد،یصورتم پخش م یسوزانش که تو
 .شهیبود، درست مثل هم ستوارمحکم و ا یلیداد که مـسـ*ـته؛ چون خ صیتشخ شدیاز ظاهرش نم

و  دیچربیببرم؛ اما زور اون بهم م نیرو از ب یکینزد همهنیاز ا یکم دیفشار دادم تا شا شنهیرو به سـ*ـ دستام
باشم. اون آرامشم  کیبهش نزد قدرنی. دوست نداشتم که اشدمیم یکم داشتم عصبکه تکون بخورم. کم ذاشتینم

 که به هوا بره. دشیداشت دود م
 بلند شده بود، گفتم: یکه کم یلحن با
 .گمی. ولم کن بهت میگیم یچ یکه دار ستی. حواست نیاستراحت کن دیتو االن با -

. اعتماد من دمیترس یمرد نم نیبود! من از ا اریهوش بیچشم ها عج نیپر از رمز و راز بود. ا شیقلیو ص یمشک نگاه
 بود. یناگسستن

 و آروم بود. یکرد. لحنش هنوز جد ترکیموهام فرو برد و صورتش رو بهم نزد یرو که آزاد بود، تودستش  یکی اون
 یکه دارم چ دونمیو م کنمیم کاریدارم چ دونمیو م شتیاومدم پ یچ یبرا دونمیبه استراحت ندارم. م یازین -
 .گمیم

. دیجاش دل و کل وجودم لرزو به ومدیا دردم نوار؛ امنوازش محکم و خشونت هی د،یموهام محکم کش یرو تو دستش
کنه. دهنم رو باز کردم که بازهم بگم ولم  خودمیخواستم بازهم مقاومت کنم، حرکاتش کم مونده بود که از خود ب

جور خورد. همون زیل شنهیسـ*ـ یهام از رو. دستدیکش یقیموهام فرو برد و نفس عم یسرش رو تو هویکنه که 
 خوامیم کنه؟یم کاریداره چ ا،یتر به خودش چسبوند. خدامن رو محکم د،یکشیم گهید قیس عمنف هیکه داشت 

 بره، نذار... نینذار توانم از ب ایکنم؟ خدا کاریچ
 شده بود، زمزمه کردم: تابیب ینوعکه حاال به ییصدا با
 .یکنیم تمیاذ ینکن! دار د،ینکن ام -

نظاره  ن،یکه گرد شده بودن و غمگ ییفوت کرد و من با چشم ها رونیب موهاش زد. نفسشو محکم به یتو یچنگ
 دست راستش رو اتهام وار به سمتم نشون گرفت. یبودم. انگشت اشاره  شونشیگر حال پر

کار  یچ یدار ؟یکن یکار م یبا من چ یدار ؟یچرا با همه فرق دار ه؟یجور نیچرا رفتارات ا ؟یلعنت یدار یتو چ -
 ؟یلعنت یکن یم

 کرد. شتریم رو ب دهیسرم آوار شد، تپش قلب ترس یجمله آخرش رو یکه تو یادیفر
 جواب دادم: یتر از خودش اما با لحن آروم شونیپر
 .ینه من... آ ،ییتو ی! لعنتیدیعذابم م یاتاقم و دار یتو یوقت شب اومد نیکه ا ییکار دارم؟ تو یمن به تو چ -
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کدر شده بود. با فشار  اهشیحرف بزنم. آسمون س شتریهم اجازه نداد که بمحکم دور گر*دنم حلـ*ـقه شد و ب دستش
 .دیکه به گلوم وارد کرد، نفسم رو بر یشتریب
 :دیکه پر از حرص بود، غر یلحن با
 ! دهنتو ببند و ساکت شو!ازیخفه شو ن -
 یمن آرامشش رو م شدم. یالل م دیکرد با یحالش رو بدتر م ادمیحرف نگاهمو بهش دوختم. اگه حرف زدن ز یب

 من نبود! دیشناختم نبود. ام یکه من م یدینبود. ام یشگیهم دیام ختهیمرد به هم ر نیخواستم. ا
بود که سکوت اتاق رو درهم  یا یقیموس قش،یعم ینفس ها یتنها صدا قهیچند دق یسمت موهام رفت و برا به
 شکست. یم
 آروم تر شده بود صداش کردم: یکه کم یلحن با
 ؟دیام -
 جانم؟ -

وتاب رو که تب ییجورا هیبا تمنا گفت جانم،  ییجورا هیصدقه و لحن آروم من، بدتر بود. از صدتا قربون گفتنشجانم
 کردم که صدام نلرزه. یسع یلیدادم خ رونی. آهم رو نامحسوس بگرفتیاز آدم م

 ؟یدوست ندار نازویتو مگه پر -
سانت با هم فاصله  هی دیشا شد،یصورتم پخش م یهاش تود. نفسش رهیخورد. سرش رو بلند کرد و بهم خ تکون
 بس کن. ازی... آه! ننکهیا ایبه عقب هلش بدم  ایکه  خواستیو من چقدر دلم م میداشت

 .کنمیفکر نم ستگهینفر د هیکه مال  یاون شوهر داره. من به زن -
 ه؟یچه جواب نی! ادیام اه

هم از جاش تکون  متریلیم هیم و به عقب هلش داد؛ اما طبق معمول پهنش گذاشت یهاسرشونه یرو رو دستام
 نخورد.

 آروم گفتم: یبا همون صدا یحرص ول با
 .کنمی. نگو نه که باور نمیاما دوسش دار ؛یکنیبهش فکر نم -

و  . خواستم بلند شم که بالفاصله دستم رو گرفتدیتخت دراز کش یاون هم تو هم رفت. ازم جدا شد و رو یاخما
 زمان دور کمرم حلـ*ـقه شد.صورتش پخش شد. دستاش هم یخودش انداخت. کل موهام تو یمن رو رو

 نفس گفتم:رو با دست پشت گوشم زدم و با نفس موهام
 اتاق خودت. یبسه. برو تو گه،یولم کن د -
 مشتش گرفت. یاز موهام رو تو یادستش رو از دور کمرم باز کرد و طره هی
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 تموم شده. زیچر نکن، همهفک نازیبه پر -
 حرصم گرفته بود. یحساب چون ام؛یب رونیبرد و چشماش رو بست. تقال کردم که ب شینیسمت بموهام رو به یطره و
تو  گه،ید یکیرفت با  نازی. تا پردییوفایتمومش کرده. شما مردا همتون ب نازیتموم شده؛ چون پر زیچآره، همه -

ولم  دی. امیمرد دخـ*ـتربـ*ـاز هی. اما تو یو تا ابد به عشقش وفادار یواقعاً عاشقش کردمیسمت من؟ فکر م یاومد
 .یکنیماستفاده سوء یدار یلی. خرونیکن و از اتاقم برو ب

 شنهیبود، دستش رو پشت گردنم گذاشت و سرم رو محکم به سـ*ـ شتریش صد برابر از من بکه درجه یحرص با
 چسبوند. با خشونت گفت:

بوده. خودم هم  یحسم بهش چ دونمیهم نم نازی. درمورد پریگیم یچ یو بفهم که دار ستمیدخـ*ـتربـ*ـاز نمن  -
 .یحس چیبهش ندارم، ه یحس چیه گهیرو مطمئنم که د نیکار خودم موندم؛ اما ا یتو

 فوت کردم و با لجاجت گفتم: رونیقلبش کرکننده بود. نفسم رو به ب یصدا
و  زیدخـ*ـتر عزبا دو*ست شی. نکنه من بودم که چند هفته پیادختـ*ـربـاز حرفه هی ،یتو دخـ*ـتربـ*ـاز -

 د؟یزور بغـ*ـلش کردم؟ آره امدختر و به هیوگذار؟ من االن اومدم تو اتاق گشت کایآمر یمل یورزشکارم رفتم پارکا
 گهیپروپرو به آدم م م؟یا خبر ندارفرق کرده و م یدخترباز ینکنه معن ه؟یپس چ ست؛ین یدختـ*ـربـاز نیاگه ا واقعاً

 .دونمیرو م زیچکه من همه دونهی. حاال خوبه خودش مستین یآدم نیکه همچ
که  نمینداره که بزنه. اومدم سرم رو بلند کنم تا بب یبگه. حرف یزیهم چ دینبا گه،ی. معلومه دگهینم یچیه دمید
 موهام سر داد. یسرم بود، انگشتاش رو ال یروجور که دستش شده؛ اما نذاشت و همون یچه شکل شافهیق
 شده بود، گفت: یبا خنده قات ییجورا هیکه  یلحن با
 ندا خواهرمه. -

برعکس  زد،یحرف م یلهجه داشت و افتضاح فارس یلیخواهرش بود؟ اما خ هیمشکگرد شد. اون دختر چشم چشمام
 درصد هم لهجه نداشت. اخمام تو هم رفت. هی یکه حت دیام
 .دهینرس رانیو معلومه تا حاال پاش به ا زنهیحرف م یزور فارس. اون دختر بهیگیروغ مد -

 و اخمام جمع تر شد. دیکش یرو به آروم موهام
 شده بود، گفت: یجد گهیکه د یلحن با
و تا حاال  هییکای. مادر ندا آمرگهیمادر د هیلجباز. ندا خواهرمه؛ اما از  یباشه کوچولو یزنیکه م ییحواست به حرفا -

 گرفته از من و پدره. ادیهم که  یکم یفارس نیو نه ندا. هم رانینه خودش رفته ا
 لیدل نیدلم خدا رو شکر کردم؛ اما ا یدلم آروم شد. پس خواهرش بود. با آرامش چشمام رو بستم و تو ییجورا هی

با خودش مشخص نبود؛  فشیهنوز تکل دیراز دلم و برمال کنم. ام نکهیا ایکه بخوام بهش نرمش نشون بدم  شدینم
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که انجام داد،  یست. خواستم حرف بزنم که با کارین لیمیکه نسبت بهم ب دهیمن، نشون م شیاومده پ نکهیاما ا
 قدرنیکمرم کرد. ا باز و شروع به نوازش یرو که دور کـ*ـمرم حلـ*ـقه کرده بود، به آروم یدهنم بسته شد. دست

 یزیچ هیو دستام رو دور گـ*ـردنش حلـ*ـقه کردم. نوازشش  دمیبهش چسب شتریاسته ببهم لـ*ـذت داد که ناخو
. سرم شدیم حالیبدنم کرخت و ب یدر مقابل ماساژ همه شهیماساژ بود. من هم عاشق ماساژ بودم و هم یهاهیتو ما
 دادم. رونیگردنش فرو بردم و آهم رو نامحسوس ب یرو تو

 !دینکن ام -
 بخواب. -
 اتاق خودت. ی، برو توبرو -
 .ازین یخوابیبغـ*ـلم م یامشب تو -
 اما... -

 و با تحکم گفت: دیحرفم پر وسط
 . بخواب و بذار آروم باشم.میبش مونیکنم که بعدش هر دومون به شدت پش یبخواب و نذار کار -
 چون... رم؛یجلوش رو بگ تونمینم ادیکنه، ز یکه اگه بخواد کار دونستمیم

. نـ*ـوازش دستاش، عطر سکرآورش، آغـ*ـوش مردونه و بزرگش که من رو به خودش دیتو رو رومون کششد و پ خم
دخترونه  یایرو هی ینیریفرو برم که به ش یقیکم به خواب عموهمه باعث شد که چشمام گرم بشه و کمهمه فشرد،یم

 .یرانیدختر ا هی یایبود، رو
 ام راصلهتمام حو امشب»
 کالم کوچک کی در
 تو در

 کردم. خالصه
 شدیم کاشیا
 بارکی

 نیهم تنها
 بارکی

 !یشدیم تکرار
 !تکرار

 «پور نیام صریق
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*** 
خاطر اما به م؛یبمون ایتالیهم تو ا گهیالبته قرار بود که دو روز د م،یدیحدوداً چهار صبح بود که به واشنگتن رس ساعت

که  دمی. ازش نپرسمیبرگشت کایو به آمر میرو کنسل کرد ایدیکنسرت رس هیاومده بود، بق شیپ دیام یکه برا یکار
 باشه. یکه خونوادگ زدمیاما حدس م ه؛یکارش چ

-پنج شهینگاه کردم، هم یباغ نبود. با تعجب به اتاقک نگهبان یتو کسچیوارد خونه شدم و در رو بستم. ه یخستگ با
 نفر هم اونجا وجود نداشت. هی یحت کس،چیاتاقک بودن؛ اما االن ه نیتا نگهبان داخل ا شیش

 داده، به من چه که کجان؟ یراه افتادم. حتماً بابا بهشون مرخص الیسمت ورو باال انداختم و به هامشونه
 خواستمیبه در بود. نم کیو نزد نییرو باز کردم. اتاق خدمتکارا پا ییرایدر پذ یگذاشتم و به آروم نیزم یرو رو چمدونم

 داشته باشن. یخواب راحت هیالاقل بذارم شب  کنن،یختا همش کار مکنم، بدب خوابشونیب
نفر داره با چکش محکم  هی. سرم رو که بلند کردم، حس کردم ارمیرو کامل باز گذاشتم تا چمدونم رو به داخل ب در

از کار  میاتیل حاعما یلحظه همه هی یقدر شوکه شدم که برا. اوندیکوبیم منهی. قلبم تندتند به سـکوبهیبه سرم م
 افتاد.

 یزیچ هیدهنم رو باز کنم تا  خواستمی. مشدیچشمام رو ببندم، نم خواستمی. مشدیقدم عقب برم، نم هی خواستمیم
 بکشم؛ اما بازهم نشد. غیهم ج دیشا ایبگم 

ه شدت کوه شده بود. گلوم خشک شده بود و ب ینیکه به سنگ یداشتن سرم رو نداشت، سرنگه ییتوانا گردنم
 .کردیش مشقهنفر داشت با ساتور شقه هی. قلبم، قلبم، انگار سوختیم

وجودم، پر شد،  یهمه ام،یجوون هام،یبچگ یهمه ام،یدن یهمه م،یزندگ یباورهام، همه یهمه هیعرض چند ثان در
که  ینفرت از مرد م،یگموجود زند نیترشد، پر از درد شد، پر از نفرت شد، نفرت از مقدس یپر از بهت و ناباور

ها و زن نیا ونیکه م یآورمرد تهوع نینفرت از ا ست،یحال خودش ن یکه تو یمرد نینفرت از ا دمش،یپرستیم
 که به قول خودش عاشقانه دوسش داره. یعکس زنش، زن یرو. روبهکنهیبـ*ـرهـنه داره ناله م یمردا
. پشتم رو به اون ارمیدهنم گذاشتم تا باال ن یستم رو روسمت دهنم هجوم آورد. دم بود، بهدرون معده یچ هر

سر خوردم. مرتب آب دهنمو قورت  نیزم یو رو دمیچسب واریکردم. با ضعف از در دور شدم و به د یوانیح یهاصحنه
 گوشم بود. یهاشون هنوز توناله ی. صدادادمیم

. پشت شدیو بلندتر م شتریداشت ب یصداها هگوشام گذاشتم؛ اما  یمحکم رو دن،یلرزیرو که به شدت م ییدستا
و  خوردنی. دندونام محکم بهم مشدی. انگار روح داشت از بدنم جدا مزدیبه شدت م مقهی. نبض شقدیکش ریگردنم ت

حال نداشتم که خودم رو عقب بکشم تا  یآوردم، حت المعدم بود رو با یکه تو ی. عق زدم و هر چدمیلرزیبه شدت م
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 نیتوانم رو ازم گرفت. زم یاون صحنه، همه دنی. دکردمیفکر نم زایچ نینشه، اصالً اون موقع به ا فیلباسام کث
 دروغ بود. میزندگ یحالت ممکن. همه نیخوردم، به بدتر

 .یوانیح یاسطوره هی ،یطانیش یاسطوره هیاسطوره برام ساخت،  هی. از خودش کردهیم یبازجلوم نقش شهمه
 .اومدیبکشم؛ اما صدام درنم غیج خواستیفس افتاده بودم و دلم منبه نفس بدجور

 رونیاز مغزم به ب فیزشت و کث یزایچ یها، همهاون صحنه یبکوبم تا همه واریسرم رو محکم به د خواستیم دلم
 پرت شه؛ اما توانش رو نداشتم.

و نابود کنم.  ستین یوجود خودم رو از هست خواستیدوتا دستام خفه کنم. دلم م نیاون مرد رو با هم خواستیم دلم
گوشام گذاشتم و  یکر باشم، خر باشم. دستام رو دوباره رو نم،ینفهمم، نب خواستینباشم. دلم م خواستیدلم م

 !دیریخون بگخفه د،یش فه! خایلعنت دی! خفه شایلعنت دیمحکم فشارشون دادم. خفه ش
 معدم نمونده بود. یتو یچیه گهین دچو اوردم؛یباال ن یزیعق زدم؛ اما چ دوباره
رو  یاصوات نامفهموم یرلبی. زکردیعرق شده بودم. عرق سرد از کمرم چکه م سیگلوم گذاشتم. خ یرو رو دستم

 .کردمیزمزمه م
 کرد،یهام چکه مگونه یکردم؟ قطرات اشک مثل بارون رو هیگر ی. من کدمیاز اشکم کش سیبه صورت خ یدست

 .ارمیبه خودم ب یفشار نکهیبدون ا
 یشونیبا پ یادیسرد بود و تضاد ز یلیکه خ وارید کیسرام یرو رو میشونیزور از جام برخاستم. پبه رمقیو ب هدفیب

 داغم داشت، چسبوندم.
 زدم. واریضربه به د هی میشونیبستم و آروم با پ چشمامو

 کنم؟ کاری. چگهید یضربه هی ؟یشکل نیا چرا ه؟یچه امتحان گهید نی. اگهیآروم د یضربه هیامتحانه؟  نیا خدا
 ،ییپاک بود. بابا یلیمن، بابام، همون که خ ی. اون مرد بابامه، باباایدن نیمرد بابامه. همون که تنها کسمه تو ا اون

 پدر، پدرم... چرا خدا؟چرا؟
 من پوکم. چم،یمن ه کسم،ی. چرا خدا؟ چرا؟ من بابا دارم؟ نه، ندارم. من بپدرمیبابا ندارم. من ب من

بابامه،  هیتو خونمون؟ چرا خدا؟ اون مرده که شب نیک نایپاک بود، کجاست؟ ا یلیکه خ یکجاست؟ اون مرد بابام
 چرا؟ چرا؟ چرا؟ بابام؟ی. من ببابامیکجاست؟ من ب مییبابا ه؟یک
سقوط کردم. خون  نیزم یشدم و رو حالیکه از شدت درد ب دمیکوب واریرو به د میشونیپ نیآخر همچ یضربه یتو

 .دمیلرزیخودم جمع شده بودم و م ی. از درد تودیجهیم رونیمثل فواره از سرم ب
 که از اون مرد بود. یرنگشون سرخ شده بود، رنگ خون من، خون د،یسف یکایسرام

 .خواستمیآلوده رو نم خون نیبا ا ی. زندگخواستمینم خواستم،یرو نم یزندگ نیا
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 !رمیبم شدیم یتنم نمونده بود. کاشک یشدم و جون تواز قبل  ترحالیب
. اگر شدمینفس بکشم. داشتم خفه م فیکث یخونه نیا یتو تونستمینم رفتم،یم دیبلند شدم. با یسختجام به از

 خونه، نه. نیا یتو یول ابونیتو خ یشده حت مردم،یم نجایدور از ا دیبا رمیقرار بود که بم
 که دستم رو به چمدون گرفتم. فتمیب نیزم یبود رو کیم تحمل وزنم رو نداشت و نزدقدم برداشتم. پاها هی
سمت به یکه اصالً تعادل نداشته باشم. با هزار بدبخت شدیشده بود و باعث م حسیبرداشتم. پاهام ب گهیقدم د هی

 رو برداشتم. نمیماش چیرفتم و سوئ یاتاقک نگهبان
پدال  ینشستم و روشنش کردم. در که کامل باز شد، پامو محکم رو نیماش یه. تورو زدم تا باز بش اطیدر ح یدکمه

 گاز فشردم.
 ما هنوز ناتمام... یهاحرف

 یکنینگاه م تا»
 رفتن است وقت

 یشگیهم تیهمان حکا بازهم
 یکه با خبر شواز آن شیپ

 شودیم ریتو ناگز متیعز یلحظه
 ...یآ
 یشگیو حسرت هم غیدر یا

 ناگهان
 ودز چقدر

 !شودیم رید
 «پور نیام صریق

همه  یکه تو ییآدما نیا یهمه شیاز پ رمیبودن وجود نداشته باشه. م یبرا یزیچ گهیکه د ییتا جا رمیم رم،یم من
 .کشمیم رونیب فیجسم کثـ نیو روحم رو از ا کشمیو خودم رو م رمیتصوراتم گند زدن. م

 .رمیپس م کسم؛ین هم ب. مخوادیمن رو نم ی. کسدیبا رم،یبم دیبا من
 شده بود. کنترلرقابلیغ نیماش ادیز سرعت

 :کردمیلب فقط زمزمه م ریز
 .رمیبرم. من م دیبا -

 .اوردیرو به روم م هامییسکوت دردآور تنها صدامیب یهقانداشتن. هق یتموم اشکام



 

 

147 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حدیث عیدانی

 

که  دیام ولنیو ی، بدجور. صداو بدجور سردرگم بودم دمیفهمی. حال خودم رو نمدمیکوب نیپخش ماش یحرص رو با
 و محکم با مشت به فرمون زدم. دمیکش ادیفضا پخش شد، فر یتو

رو  یکس ختیر خوامینم گهیمن مُرده. د یمَرده و برا هیهم  دیپرت کردم. ام رونیرو درآوردم و از پنجره به ب فلش
 .خوامینم نم،یبب

 زدم: ادیفر بلند
 د،ی. ولم کندی. دست از سرم بردارخورهیتون بهم مبه درک! حالم از همه دین برتو. همهخوامینم ا،یعوض خوامینم -

 .دیولم کن
. شدمیپرت م نییبه پا شهیش یاز تو کرد،یعمل نم گاههیعنوان تکفرمون به یکه اگه دستم رو یترمز زدم، جور یرو
 و خلوت. یخاک یجاده هیجاده بود،  هیود. اومده ب رونی. انگار از شهر بکردیکجام، آفتاب داشت طلوع م دونستمینم
 شدم. رهیخ یشیومگرگ یدادم و به هوا هیخارج شدم و به آسمون نگاه کردم. به کاپوت تک نیماش از

شدن، درد تنهاشدن، درد آوارشدن اما بدتر از اون درد قلبم بود، درد شکسته شد؛یداشت بدتر م یه میشونیپ درد
 سرت. یرو تیزندگ یهمه
 زدم: ادیوجود فر ی. با همهشدنیچشمام رد م ینوار از جلو هیها مثل صحنه اون

 بهش فکر کنم. بسه! خوامیبسه! نم -
خراشم بود گوش ادی. بازهم فردادیذهنم داشت آزارم م یشده توضبط ریگوشم زدم. اون تصاو یچک محکم تو هی

 که سکوت اونجا رو شکافت:
 .دی. دست از سرم برداردیولم کن -
 وجودم بود: یکه تو ییقدرت صدا یتوان ضجه زدم، با همه یزانو افتادم و با همه یرو
 خدا! -

 دستام به شدت باد کرده بودن. یرو یهاقدر محکم که رگمشت شد، اون نیزم یرو دستام
 خدا! -
قدر مشت صدا زدم. اونو خدا رو  دمیپوست دستم فرو رفت. دوباره کوب یتو هازهیر. سنگدمیکوب نیزم یمشت رو با
 ییصدا گهیشده و د دهیتوانم رو از دست دادم. گلوم به شدت خراش یزدم که همه غیقدر جو اون دمیکوب نیزم یتو

 شده بود. ترنیشه، سنگ یاز بغض خال نکهیا یشده و گلوم به جا یبرام نمونده بود. از دستام خون جار
 موهام فرو بردم. یدادم و دستام رو تو هیتک نیجور نشسته به سپر ماشهق همونهق با
 زمزمه کردم: یآروم یصدا با
 «میمرد دنیبال پر کیوه که در حسرت  /میها خوردقفس واریو به د میپر گشود» -
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 ؟یدار یبشه، چه احساس دهیشبه برات به گند کش هیانسان مقدس  هی
 «میخزان در برد که ز چنگال یجانمهین /یقدم گل، بار ریاست به ز یوار هیفد» -

 ؟یدار یشده پدرت باشه، چه احساس دهیمرد به گند کش اون
 «میخود پژمرد یکه در غنچه میناتمام /دیخشک ده،یمشت حسرت به نوازش نرس» -

 ؟یدار یچه احساس ،یبزرگ نیبه ا یایدن نیا یپدر تنها همدمت باشه تو اون
 «میو گرفتم دُرد میصافیتر نشده/ خود گرفتم م از نممان یلب میسهم خاک» -

 ؟یدار یچه احساس ق،ینفرت عم هیبا  کسیو خودت، تنها و ب یخودت گهید بعدبهنیکه ازا یبفهم
 «مینگران نسپرد یخسته و قلب یبه کف وقت درو؟ ما که به خاک/ جز تن میتا چه آر» -

 ؟یدار یآرزوهات دود بشه بره هوا، چه احساس تت،یهات، هوآرمان یهمه
 «میتوفان ز کمر تا خورد یشهیسر سرو به فرمان ستم/ گرچه با ت مینکرد خم» -
 ؟یدار یکست کمرت بشکنه، چه احساس نیزتریعز یلهیبه وس یاوج جوون یتو
 «میکه به بار آورد یتلخ یوهیم نیآه از ا /زیاز لبمان دوزخ ن دیکه نچ یزهرخند» -

 (یمنزو نی)حس
بـازه. چه ز*ن هیورد زبونت بود، حاال  هاشیمهربون هاش،یپاک هاش،یخوب هاش،تیانسان شهیکه هم یپدر یبفهم

 ؟یکنیم کاریچ ؟یکنیم دایپ یاحساس
 کنم خدا؟ کاریچ -

 .شدمیم یعصب شتریب زدم،یم ادیافتادم. هر قدر فر یشتریهق بشد و به هق تریزخم گلوم
 !رشیم، چه برسه به پذسخت بود و هنوز نتونسته بودم باورش کن هیقض نیا رشیپذ
که مجبوره  یماه هیداره! مثل  یو شکستن چه زجر خوردننیکه زم دمیو حاال فهم کردمیم ریعمر رو ابرا س هی
 از آب نفس بکشه. رونیب

*** 
باعث شد که زانوهام رو  شهیخوش اسپند مثل هم یو بو خوندیحافظ رو م یکه شعرها یایسنت یخواننده یصدا

 خلسه فرو رفتم. یدادم و تو هیتک واریکنم و چشمام رو ببندم. سرم رو به د آغوشم جمع یتو
 که توش حضور داشتم. یفکر کردم و خودم رو سپردم به دست مکان چیچند وقته به ه نیا مثل

 .بستمیجهان و آدماش فرو م نیو چشم از ا کردمیمزه مدهنم مزه یحافظ رو تو اتیتک ابتک ینیریش
بودن  شیدرو شتریآدما ب جورنیالبته ا کرد؛یم ییهنرنما یاگهید و خواننده پرشورتر از هر زمان ددف بلند ش یصدا
 خلق... نینگاه و تحس ینه برا کردن،یرو درست م یمحافل نیدل خودشون همچ یو برا
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 هیر از عشقه، پ ایلیکه نگاه خ ییجا نیهم ست،هیحافظ نیمن رو به مرز بودن برسونه، هم تونهیکه م ییجا تنها
 و عارفانه. قیعشق عم

 ...یشیجدا م ایدن نیو از ا یبندیها چشمات رو مساعت یو برا نجایا یایم نمتیبیوقته که م یلیخ -
. نشسته بود و مثل دشیبلند و سف یهاشیروم نگاه کردم، به موها و ررو از هم گشودم و به مرد مسن روبه چشمام
 بود.داده  واریرو به د شهیمن تک

 باهام خو گرفته بود، گفتم: ییجورا هیروزا  نیکه ا یباز کردم و با لحن آروم لب
 و تو حال خودشونن. ننیشیم جاهیبفهمن چند ساعت  نکهیو بدون ا نجایا انیم ایلیخ -

 گفت: یترزد و با لحن مهربون یپرمهر لبخند
 .ارهیدل رو به درد م تییدختر. غم تنها کنهیاما جنس تو فرق م -

 زدم و صادقانه گفتم: یتلخ لبخند
 .رهیگیکم داره توانم رو مبهش عادت کنم. کم تونمیکه نم ادیقدر زاون کنه،یدرد م یدل خودم هم بدجور -
 یروز هیو  ی. تو پاکمعناستیهم ب هاشیشاد گهینداشته باشه، د یکه سخت یایداره. زندگ ادیز نییباال و پا ایدن -

 .ستیدور ن یلیاون روز خ کنه،یجبران م تتیمعصوم نیخاطر همرو بهروزا  نیخدا ا
 رو باال انداختم و گفتم: هامشونه

کنم. هر  رشیقدر ارزش نداره که بخوام خودم رو درگاون ی. زندگستیبرام مهم ن یزیچ گهی. راستش ددونمینم -
 باختم. مویزندگ ینداره؛ چون من همه ینازل بشه اشکال خوادیکه م ییبال
 باشه بابا جان. دهیرو فهم کردنستیز یکه معنا یکس یارزشمنده؛ اما برا یزندگ -
 و ادامه داد. ستادیا شیچوب یکمک عصا به
 از دست نده. یبه زندگ طورنیبه خدا و هم دتویام -

 سمتم گرفتش.درآورد و به یدرشتدونه قیعق حیکرد، تسب بشیج یرو تو دستش
 گفت: یه با همون لبخند نورانتعجب نگاهش کردم ک با
 .رشیدخترم. بگ اهوی -

 رو گرفتم. حیتسب دیبگم که دستش رو جلوتر آورد. با ترد یزیباز کردم تا چ لب
 باشه. اتی. حواست به خوبیادهیبرگز هیتو  -
 ؟یچ یعنی نیبهت گذاشت. ا یرفت و من رو تو یبا آرامش خاص و
 شدم. رهیدستم خ یقرمزرنگ و شفاف تو حیتسب به
 لب زمزمه کردم: ریز
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 .اهوی -
*** 

 رونیدوشم انداختم و از خونه ب یرو رو یپشتم رو صاف کردم. کولهاسپرتم رو محکم بستم و مقنعه یهاکفش بند
 بود. ستادهیمنتظرم ا یزدم. محمود دم در با لبخند گشاد

 من هم لبخند زدم و گفتم: دنشید با
 ؟یمعطل شد یلیتو؟ خ یچطور -

مرتبش رو صاف  یکهنه ول رهنی. پستادیبرداشت و سر جاش صاف ا وارید یرو از رو شهیتک دیه من رو دک یوقت
 گفت: یکرد و با لحن مؤدب

 .دمیممنونم. حال شما خوبه؟ اتفاقاً من هم تازه رس -
 .دمیبه سرش کش یحالت نوازش دست به
 م؟یبه کارمون برس میبر یا. آمادهمیمن عال -

 و اضطراب صورتش رو پر کرد. یگرفت و نگران دیرنگ ترد چشماش
 کار و بکنه؛ اما هر دفعه بدتر شده. نیا خواستهیتا حاال چندبار م د؟یکن شیراض دیتونیکه م دیخانوم، مطمئن -

در همون حال  اد،یاون هم مجبور کردم که باهام راه ب رفتم،یجور که راه مرو دور گردنش انداختم و همون دستم
 گفتم:

در  تونهینم گهیمتخصصا. د نیبسپرمش دست بهتر خوامیحله. م زیچک به دلت راه نده. اگه خدا بخواد همهش -
 هاش دوست نداره درمان شه؟خاطر بچهکه به هیاز خداشه. کدوم پدر دونمیخودش هم بخواد که م دیبره؛ البته با

 گفت: یازدهانداخت و با لحن آروم و غم نییرو پا سرش
هاشون رو پدرمادرا بچه نیاز هم یلی. خنیجورآدماش چه یدونیو نم ینبود ییجاها نیشما تا حاال تو همچ خانوم -
 بابا و مامان خودتونن. نیکه همه ع یکنیتا جنس خودشون جور شه. شما فکر م فروشنیم
 معتاد بود. هیط مکث کردم. پدر من لجن بود؛ اما پدر محمود فق یدادم. کم رونیزدم و نفسم رو ب یشخندین

 یخصوص کینیکل هی. میشه، رفت یکه قرار بود پدر محمود توش بستر یکینیسمت کلو به میگرفت یتاکس هیراه  سر
 .کردیمعتادان رو درمان م یماریکه مطمئنا ب ییو لوکس، جا

 .میرفت نایمحمود ا یسمت خونهآمبوالنس به هی با
لقمه نون حالل  هی ی. مادرش هم که برادنیگارکشیس ایزدن بود رتچ در حال ایبودم  دهید یرو چند بار پدرش

و  کردیکار م یبود؛ اما در کنارش حساب یامدرسهبچه نکهی. محمود هم با اکردیو اون کار م نیا یش خونههمه
و خالصه  دکریپاک م شهیقرمزا ش. پشت چراغفروختیم گاریتو پارکا س زد،ی. واکس مآوردیرو درم شونیخرج زندگ
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 یاز همه دلم برا شتریساله هم داشت و بپنج یخواهر کوچولو هی. دادیانجام م غیدریب اومدیاز دستش برم یهر کار
آشنا  فروختیم گاریکه س یهمون پارک ی. با محمود هم تونمیشده ببرو تباه شندهیآ خواستمی. نمسوختیاون م
شون و بعدش همه دمیخریم یشتریب متیرو به ق گاراشیس یو پارک و همهت رفتمی. از اون روز به بعد هر روز مشدم
 ییجورا هیکم باهاش صحبت کردم. باهام درددل کرد و کم من رو شناخت، کم. کمانداختمیآشغال مسطل یرو تو

و  زدیحرف نم یالت وقتچیرشد نکرده بود؛ اما ه یمناسب طیتو مح نکهیبود. با ا ییبروشد. پسر خوب و تودل قمیرف
بهش کمکش  دیحس کردم که با ییجورا هیاوضاعش شاگرد اول مدرسشونه،  نیگفت با ا یو چرک نبود. وقت فیکث

 ش.کنم، هم به خودش و هم به خونواده
زدن بود. مددکارا دم خونه موندن. گوشه از اتاق کز کرده و در حال چرت هیطبق معمول پدرش  م،یخونه که شد وارد

شوهرش رو به  میخوای. مادرش نبود و فاطمه رو هم با خودش بـرده بود. خبر نداشت که ممیداخل شد من و محمود
 .کنهیکه باز از اونجا فرار م دونهیشدن شوهرش نداره و مبه خوب دیام گهیمادرش د گفتی. محمود ممیببر کینیکل
 نداشته باشه. یدادم که ترس نانیبا لبخند بهش اطمنگاهم کرد که  دیو در رو ببنده. با ترد رونیمحمود گفتم بره ب به

 یژامهیپ هی. دیکشیرفته بود و خرناس م شنهیسـ یشدم. سرش تو کیرفت، چند قدم برداشتم و بهش نزد یوقت
شباهت  یلیخ شیچند ماه پ ازیکه به ن یو با لحن یتنش بود. صداش زدم، محکم و جد دیسف یرکاب هیراه با راه

 داشت.
 شو. داریالم، بآقا غ -

 کردنش ادامه داد.نخورد و به خروپف تکون
 گفتم: بلندتر

 آقا غالم؟ -
 باال اومد. یبودم. به پاهام نگاه کرد و به کند ستادهیجلوش ا قاًیو هراسون چشماش رو باز کرد. دق دیجاش پر تو
 گفت: شد،یم دهیکه به شدت کش ییو صدا شدنیزور باز مکه به ییچشما با
 کنه. ییرایتا ازتون پذ زنمیصدا م مویاالن مر ن،یخانوم مهندس؟ بفرما بش ییشما -
 همون لحنم گفتم: با
 الزم نکرده. بلند شو. -
 نگاهم کرد. یحالیب با
 گفتم: یتریجد یصدا با
 بهت گفتم بلند شو. ؟یهست یمعطل چ -
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دو پاره استخون شده بود. صافم  نه،یهم گنیکه م ونیقل یزور از جاش بلند شد. نگذاشت و به نیزم یرو رو دستش
زورخونه ورزش  یمرد تو نیا یزمان هیباور کنه که  تونستیم ی. ککردیبه شدت قوز م سته،یبا تونستیکه نم

 اخمام به شدت تو هم رفت. کرده؟یم
 بود، گفت: یآلودگو خواب یکه پر از سست یلحن با
 شده خانوم مهندس؟ یزیچ -

 کنه؟یصدام م یداشتم که چ کاریبرام مهم نبود. چ ادینوم مهندس. البته من هم زخا گفتیبهم م شهیهم
 :دمیحالت ممکن ازش پرس نیتررحمانهیچشماش زل زدم و با ب یتو
 باشه؟ ترنییهات پابچه یارزشت از لجن هم برا یدوست دار -

و بهشون  فهمنیهم خوب م یلیخ فهمن،ی. معتادها مگمیم یبود که چ شیاما حال فتاد؛یهم م یرو یه چشماش
مهم  گهیاما د شه؛ینداره. غرورشون شکسته م یها روشون اثرحرف نیا گهیکه د نزهیانگیقدر باما اون خوره؛یبرم

 .ستین
 .جوابیب حرف،یب کرد،ینگاهم م حالیو ب مات
 دادم. ادامه

 یلنگه یکیمحمود هم فردا بشه  نیهم یکنه؟ دوست دار رونتیبرسه که زنت از خونه ب یروز هی یدوست دار -
 ؟یتباه بشه؟ دوست دار شندهیمعصوم آ یاون فاطمه یخودت؟ دوست دار

 انداخت. نییرو پا سرش
 برم ترک کنم؟ یکن میفرستادت که راض میمر -
که به  یشد رتیغیقدر باون ؟یایبه خودت ب یخوایکرده؛ اما تو نم دیاز تو قطع ام گهیزنت خبر نداره. اون د -

کنه؟  زیهاشون رو تمرو بشوره؟ خونه فاشونیکار کنه؟ ظرف کثـ یهر کس و ناکس یزنت بره خونه یذاریم یراحت
جور مردمو واکس بزنه؟ تو چه یبفروشه و کفشا گاریس ارکاپسر نوجوونت بره تو پ یذاریکه م یرتیغیقدر بآره؟ اون

 ؟یبردار یمواد کوفت نیات دست از خونواده یبرا یخواینم ؟یهست یآدم
 زانوش گذاشت و گفت: یاز دستاش رو رو یکیانداخت.  نییداد و سرش رو پا واریرو به د شهینشست. تک نیزم یرو
 !یهر ،یبر یتونی. حاال میاز دهنت دراومد، بارم کرد یهر چ -
. یجمله رو کامل بگ هی یتونینم یحاال حت ،یپهلوون محل بود یزمان هیکه  ییبه خودت بنداز. تو نهینگاه تو آ هی -

به  یخوای. چرا نمیهست یکه ورزشکار ماهر دادیبازوهات نشون م یزمان هی. یشد یمثل اسکلت الغر و مردن
 کردن؟ یآخه اونا چه گناه ؟ینجات بد یبدبخت نیت رو از ازن و بچه یخوایچرا نم ؟یبرگرد تیزندگ

 رو بست. جوابم فقط سکوت بود. چشماش
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 گفتم: یدو زانو نشستم و با لحن آروم یرو روشروبه
 آره؟ ؟یکه بازم سرافکنده ش ؟یکه بازم نتون یترسیم -

 بود. نییرو باز کرد؛ اما هنوز سرش پا چشماش
 .تونمیترک کنم، نم تونمینم -
کم  یلی. درد هم خیتخصص کینیکل هیتو  یریدفعه م نینباش و فقط قبول کن آقا غالم. ا هیقض نینگران ا -
خوشبخت  یخواینم ؟یتو دوست ندارمگه تو زن و بچه نمی. بذار کمکت کنم. فقط بخواه و بهم اعتماد کن. ببیکشیم

 و اون به تو افتخار کنه؟ ها؟ ینیمحمود رو بب یدوماد یخواینم ؟یبش گاهشونهیتک یخوایبشن؟ نم
 ماش رو بست.و چش دیکوب واری. سرش رو به ددیچک رونیچشمش ب یاز گوشه یاشک

 بغض گفت: با
دست از  یمـواد لعنت نیهامو؛ اما اهم زنمو و هم بچه خوام،یبدبخت کنم. من خاطرشونو م مویمر خواستمیمن نم -

رو تحمل  یخمار تـونمی. نمانیعضالتم کـش ب یهمه خوامیدردشو تحمـل کنم، نم تـونمی. نمدارهیسرم برنم
 کنـم.

 ی. آخه المصب، آخه مشتیکنیدفعه رو ضرر نم نیکه ا دمیط بهم اعتماد کن. بهت قول مو فق ایتو فقط با من ب -
که چند وقت  دمیقول م ا،یتو با من ب ؟یباش یخوب یبراش بابا یخوایبه فکر اون فاطمه کوچولو باش. نم خردههی
از  یاعلیزورخونه و ذکر  یپهلوون محل. دوباره بر یت و دوباره بشزن و بچه شیپ یسرحال و قبراق برگرد گهید

ش ورد زبونت بوده. همه یاعلی ده،یکه چشماشو باز کرده و تو رو د یاز وقت گهیم کنه،یم فی. محمود تعرفتهیزبونت ن
 از نو بساز. تویبگو و زندگ یعل ایبگو و بلند شو،  یاعلیاالن هم 

 جا برخاستم و گفتم: از
بگو آقا غالم. بلند شو و بد به دلت  یاعلیو درمانت رو شروع کنن.  کینیمنتظرتن تا ببرنت به کل رونیاالن همه ب -

 راه نده.
 . منتظر نگاهش کردم.دیجه رونیرو باز کرد و چند قطره اشک از چشماش ب چشماش

 اما بذار لباسامو عوض کنم. ام؛یم -
 .رفتم رونیموافقت تکون دادم و به ب یلبم جا خوش کرد. سرم رو به نشونه یرو یلبخند

 :دیسمتم و با اضطراب پرسبه عیمن سر دنیبود، با د ستادهیمنتظر ا اطیح یتو محمود
 شد خانم؟ قبول نکرد؟ یچ -

 گفتم: نانیزدم و با اطم یپرمهر لبخند



 

 

154 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حدیث عیدانی

 

خاطر شماها حاضر شد که دوباره به رو دوست داره. به شیپدره و زندگ هیچرا قبول نکنه؟ بهت که گفتم، اون  -
 برگرده. شیزندگ

درشت  یکار بشه. چشما نیبه انجام ا ینداشت که پدرش راض یدیلحظه با بهت نگاهم کرد. آخه اصالً ام ندچ
 لبالب از اشک شد. رنگشرهیت
 دستتونو ببوسم. دی. بذاررهینم ادمیلطفتون رو  نیو تا ابد ا ونتمیخانم تا ابد مد -
 و با اخم گفتم: دمیدستم رو عقب کش عیدستم خم شد. سر سمتبه
 .وقتچینبوس، ه ویدست کس وقتچیه ه؟یحرکات چ نیالزم نکرده محمود. ا -

. دیمرد به گوش رس هی یهاناله یباعث شد که ساکت بشم، بالفاصله بعد از اون صدا رونیاز ب یگرومپ بلند یصدا
ورتر از متر اون چهار-آقا غالم که حدود سه دنیشده. با د یچ مینیتا بب میمن و محمود به سرعت از خونه خارج شد

افتاده؟  نجایتو خونه بود، حاال چرا ا نکهیچشمام گرد شد. ا کرد،یافتاده بود و از درد داشت ناله م نیزم یرو اطیدر ح
 نیکنن. رو به محمود که با حالت غمگ شنهیسمتش رفتن تا معامنتظر ما بودن، به رونیکه ب کینیکل یهادوتا از بچه
 زده بود، کردم. به پدرش زل یاو شرمنده

 شده بود، نگاهم کرد و گفت: یگرفتگکه پر از دل ییخودش حس کرد، با چشما یرو که رو نگاهم
 فرار کنه انگار. خواستهیم -
 تعجب گفتم: با
ما  رون؟یاومده ب یجورزدن قبول کرد که درمان بشه. درضمن چهحرف یو با کم یفرار؟ آخه چرا؟ اون که به راحت -

 .ادیدرب میدیو ند میبود اطیکه تو ح
 .دیکش یقیعم آه
 تا در بره. نییپا دهیو بعدش پر هیبوم همسا یبوممون رفته روبوم راه داره. حتماً از پشتخود خونه به پشت یاز تو -

 یحت زشیچ. همهشهینم شیحال مونیوانید گهیرو آوردم؛ اما آدم معتاد انگار د یتو هم رفت. من اسم امام عل اخمام
 .فروشهیسش رو هم به مواد منامو

 .کردیرفتم. هنوز داشت ناله م سمتشونبه
 از مددکارا گفتم: یکیبه  رو
 شده؟ شیزیچ -

 رو به عالمت مثبت تکون داد و گفت: سرش
 کرده؟یگمون کنم مو برداشته. خودشه که داشته فرار م ده،یآره. پاش ضرب د -

 فوت کردم. رونیرو به ب نفسم
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 و هم به وضع... دیبرس شیکه هم به وضع جسمان کینیکل نشیتره ببرآره خودشه. به -
کرد که ممانعت کنه و  یسع یلی. آقا غالم خدیکش رونیآمبوالنس برانکارد رو ب یرو تکون داد. رفت و از تو سرش

با زور  کار نی. دوست نداشتم که اکردیبهش توجه نم یخصوصاً به من؛ اما کس داد،یو فحش م دیکشیم ادیدائم فر
 نیداده بود و ا هیتک واریگوشه به د هیرو خراب کرد. در تمام مدت محمود ساکت  زیچانجام بشه؛ اما خودش همه

 هیسمتش برگشتم. به آمبوالنس رفت، به ی. وقتزدیم شیرو آت گرمینگاه پر بغضش ج کرد،یها رو نظاره مصحنه
 ش گذاشتم.شونه یرو رو سمتش رفتم و دستمزل زده بود. به ینامعلوم ینقطه

 محمود جان؟ -
 .دیدستش رو محکم به صورتش کش هیکرد و  نگاهم

 گفت: یآروم یو با صدا ستادیجاش صاف ا سر
 جانم خانوم؟ -

 رو فشردم و دستم رو برداشتم. ششونه
 نداره، گفتم: یترحم چیه دونستمیکه م یلحن با
 یفکر کن که وقت نیبرات سخت و دردناک باشه؛ اما به ا تونهیها چقدر مصحنه نیا دنیدرک کنم که د تونمیم -

نگر باش پس غصه نخور و مثبت چربه؛یم ایناراحت نیا یبه همه یو سالمت یبابات سالم برگرده خونه، اون شاداب
 پسر.

س حسا یدوره نیهرحال محمود هم پسر بود و غرور داشت، اون هم تو انگفت. خب به یچیزد و ه یتلخ لبخند
 .کردیم یبیاحساس شکست و غر یلیخ طیشرا نیا ی. مطمئناً توینوجوان
 :دمیپرس یو بعد از مکث کوتاه دمیکش یقیعم نفس

 ؟یاکارهیامروز چ -
 انداخت باال و گفت: یاشونه

ود کارم بهم گفته زسرکار. صاحب رمیبا مامان صحبت کنم که بابا رفته کمپ؛ اما قبلش م دیندارم. با یکار خاص -
 ندارم. یمرخص ادیبرگردم و ز

 ؟یکفاش یریم -
 بله. -
 ؟یفردا درس ندار یبرا -
 .ستین یالی. خخونمیچرا دارم؛ اما م -
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 دیو بعدش هم با یخوریم یزیچ هیخونه و  یگردیبعد برم ،یتا شب که سرکار ؟یبخون یخوایم یجورچه -
 .یبخواب

 من عادت کردم.نداره،  ی. اشکالخوابمیم رترید کمهیحاال  -
 زدم و با اخم گفتم: ـنهیسبهدست

 .مونهیتنت نم یجون تو یجورنیا گهید ؟یچ یعنی -
 .دیموهاش کش یکرد و دستش رو تو یکوتاه یخنده

 خانم. دیخودتون گفت ده،یهم م هاشیرو دنبال کنه، تاوان سخت یهدف هیآدم اگه  -
 و گفتم: ختمیموهاش رو با دستم بهم ر لبم اومد. ینگاهش کردم و لبخند رو یالحظه چند

 .یحرفامو به خودم پس بد یایب یفسقل یمونده که تو نیهم -
 گفت: یاو با لحن بامزه دیخند بازم

 !میچـاکر -
 گرفت؛ اما به جاش اخم کردم و با تشر گفتم: مخنده

 الت صحبت نکن محمود. یمثل آدما یجورنیا -
 گفت: چشمش گذاشت و یخنده دستش رو رو با
 .شهیتکرار نم گهیکردم. د یچشم. شوخ -
 .یتیصفاس میری. امشب هم آماده باش، با هم میکار کن گهید ستی. درضمن الزم نزیزبون نر قدرنیا خب،لهیخ -
 تعجب نگاهم کرد و گفت: با
 ...یول -
 ارجتونم نباش، با من.. نگران مخیکار کن یحق ندار گهی. بهت گفتم دارینداره محمود. حرف رو حرف من ن یول -

 انداخت. نییکرد و سرش رو پا ریینگاهش تغ حالت
 خانم. میبه صدقه ندار یازیما ن -

 گفتم: عیادامه بده و سر نذاشتم
بدم که هم  شنهادیپ هیبهت  خواستمی. مدمیصدقه ندادم و نم کسچیبه ه وقتچیمن ه ه؟ی! صدقه چیه یه یه -

 من. لیبه نفع تو باشه و هم به م
 نگاهم کرد و گفت: یکنجکاو با
 ؟یشنهادیچه پ -
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زوج  یها و تابستونا روزاجمعه-باز کردم. موقع مدارس، پنجشنبه یو آثار هنر ینقاش یدائم شگاهینما هی نجایمن ا -
نگهبان  هیمثل  ییجورا هیدست نزنه،  یزیبه چ یاز ساعت هشت صبح تا دو بعدازظهر. تو اونجا حواست باشه که کس

 باش.
 :دیپرس یگنگ اب

 ها دست نزنن؟و مجسمه هایفقط به مردم نگاه کنم که به نقاش یعنی -
 .یمواظب همه باش یچارچشم دی. باستین یکنیهم که فکر م ایآسون نیاوهوم. البته به ا -

هشون ب خواستیم یاگه کس یعنی شدن؛یمحافظت م رزیمداربسته بود و آثار به کمک ل نیپر از دورب شگاهینما گرچه
بهش کمک کنم؛ چون  خواستمی. من مدونستیرو نم نایاما خب محمود که ا شد؛یبلند م ریآژ یدست بزنه، صدا

سخت بکنه و از درسش  یخواستم بره کارا یغرورش بشکنه، نم خواستمیپسر رو کشف کرده بودم. نم نیجوهر ا
 کشور بود. نیهم یفردا ینخبه برا هیپسر  نیا دیشا دونه؟یم ی. کفتهیعقب ب

 . حقوق...شهیکه نم امیخانم، موقع مدارس اگه فقط در هفته دو روز ب یول -
 نذاشتم حرفش رو کامل بزنه و گفتم: دوباره

 حله. زیچهمه ا،یتو نگران حقوق نباش. همون دو روز رو ب -
 .شهیکه نم یجورنیآخه ا -

 صورتش گرفتم و گفتم: یم رو جلواشاره انگشت
 و درستو بخون بچه. نیبرو تو خونه بش االی. یکنیناز م یادیز یدار گهید -
 انداخت و سرش رو تکون داد. یم نگاهانگشت اشاره به
 خونه؟ دیریشما تنها م -
 . تو نگران نباش.رمیمن م -
 برسونمتون؟ دیخوایآخه ظهره. م -

 مواظب من باشه. خوادیرو نگاه، م جغله
 گفتم: ذاشت،ینم یباق یحرف یجاکه  یکردم و با لحن یکوتاه یخنده

 . حاال هم برو داخل.ارشیبا خودت ب اد،یدنبالت. اگه فاطمه هم دوست داشت ب امیالزم نکرده. ساعت هفت م -
*** 
رو نوازش  مینیخوش سرم ب یرفتم و به موهام سرم زدم. بو نهیآ یو از حموم خارج شدم. جلو دمیچیرو دورم پ حوله

بلندم که حاال  یتنم کردم و موها یآسمون یآب یو شلوار راحت شرتیت هیزدم،  ونیبدنم لوس یکه به همه یداد. وقت
 یفوردم هم روانداختم تا با گذر زمان خشک بشه. عطر تام رمدو سیرو رها و خ دیرسیتا باسـ*ـنم م باًیتقر گهید
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اما  زم؛یخودم بر یاعال برا ییفنجون چا هیرفتم تا  یسمت قورکه از خودم فارغ شدم، به یکردم و وقت یلباسام خال
 که یکه کس نمیبب تونستمینبود و نم یریتصو فونیباعث شد که راهم رو کج کنم. متأسفانه آ فونیزنگ آ یصدا

 .هیزنگ زده ک
 بله؟ -
 .رمیبگ موانهیهستم. اومدم مزد ماه یسالم خانم. از شهردار -
 .امیاالن م د،یلحظه صبر کن هیباشه.  -

قرار گذاشته  شونیکیبا  نیهم ینبود و برا کرد،یهرسش م دیبا یکه شهردار یم جزء مناطقخونه یروادهیپ یدرختا
 .رهیپولش رو ازم بگ ادیدرختا هم برسه و هر ماه ب نیبودم که به ا

 سرم انداختم. یکه از مادربزرگم به جا مونده بود رو رو یگلچادر گل هیپولم رو برداشتم و  فیک
عالمه تشکر کرد و سوار  هی شهیکردم و پولش رو دادم. مثل هم یمختصر کیو عل باز کردم، باهاش سالم رو که در

 شد و رفت. نشونیماش
 یبود، اول کفشا نییبود؟ چون نگاهم پا یک نیدستم نشست و مانع کارم شد. ا یرو یدر رو ببندم که دست اومدم

 شرتیباالتر... چقدر گنده بود! ت ،یمشک نیشلوار ج هیباالتر،  . اومدمدمیرو د کشیش داسیآد دیسف یمردونه و مشک
. همون دیدرخشیش مگردن سبزه یتو یدیسف ریج. باالتر، زنخوردیتنش جر م یداشت تو دشیو سف یجذب مشک

 نجا؟یکرده؟ اصالً چرا پا شده اومده ا دای. از کجا من رو پستادمیجا ا
پر  اهشیس یچشما یتر نشدم. دروغه که بگم دلم براورد و دلتنگعطر خنکش به مشامم خ یکه بگم بو دروغه

 هم بهش فکر نکردم. دروغه... هیثان هیشش ماه  نیا ی. دروغه که بگم توکشهینم
 .دنیمحکوم به دردکش ام،ییمن محکوم به تنها اما
در گذاشت و هلم داد  ینهپاش یدفعه پاش رو ال نیبه عقب رفتم و خواستم در رو ببندم که ا یناگهان میتصم هی تو

 و داخل شد.
 زد: ادیبست و فر یبلند یرو با صدا در
 تو؟ یکنیم یجورنیچرا ا ه؟یچه رفتار نیا -

 بود. یکوبنده و وحش شی. هنوز هم مثل شش ماه پفتمیگذاشتم تا ن وارید یرو رو دستم
 تم:گف یبه چشماش نگاه کنم، با لحن سرد نکهیقدم به عقب رفتم و بدون ا چند

 .رونیمن برو ب یاز خونه -
 رفت. برهیکه چهار ستون بدنم رو و دیکش ادیفر نیش زد، همچشد و به کله وونهیحرفم د نیا دنیبا شن انگار

 هان؟ چرا؟ ؟ینگفت یزیچرا به من چ ؟یشد یشکل نیچرا ا ؟یرفت هویحرف مفت نزن. چرا  ازین -
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به گردنش زل  کهیو درحال یما باز خودم رو نباختم و با همون لحن قبلبودم؛ ا دهیمانندش ترسنعره ادیاز فر نکهیا با
 زده بودم، جواب دادم.

 رو خبر کنم. سیپل شمیوگرنه مجبور م رونیب دیی. حاال هم بفرماهیمن کامالً شخص ینداره. مسئله یبه شما ربط -
 دار شد و با تشر گفت:خش صداش

 ؟یکنیچرا به چشمام نگاه نم -
نگاه  ترهیت یهاکه اگه به اون شب دونمیم یکردم و لپام رو از داخل گاز گرفتم. د آخه لعنت گهیطرف د هیرو  روم

 .پرمیو تو بغـ*ـلت م رهیاز کفم م اریکنم، اخت
 هیرگ شد. اخمام تو هم رفت و بهکه حس کردم گردنم رگ یشد، جور دهیسمت خودش کششدت بهبه مچونه

 زمزمه کردم؛ اما چشمام رو بستم.آخ  یهاهیتو ما ییزایچ
 گفت: هیحرص یکه معلوم بود حساب ییفشرد و با صدا شتریرو ب مچونه

 ! چشماتو باز کن و نگاهم کن.ینگاهم کن لعنت گمیبهت م -
با درد چشمام  نیهم ی. براستیکن نش گوش نکنم، ولتا به خواسته دونستمی. مومدیم فشار مداشت به چونه بدجور

 فشان سوزان شدم.جفت آتش هیم و محو اون رو گشود
بگم.  یچ رینظیب یاون چشما فیدر توص دونستمی... نمهمهنیرمز، ا همهنیا ،یاهیس همهنیا ؟یدیآفر یخدا! چ آخ

ترم. دلتنگ آغـ*ـوش دلتنگ شهیاز هم دمیفهم دم،یچشماش رو د ی. وقتدیگنجیتو کالم نم بایعظمت اون نگاه ز
احساس نکرده  میزندگ یتو وقتچیرو که ه یشب تا صبح من رو در خودش حل کرد و آرامش هیکه  شگرم و مردونه
 داد. هیبودم، بهم هد

 .یدلتنگ یو حت یکالفگ ت،یبود، خشم، عصبان یجورهیهم محو چشمام بود. اون هم حالت نگاهش  اون
 نیزم یخورد و رو زی. چادر از دستم لختیطرف صورتم ر هیو صورتم کج شد و  دیکه کرد، برق از سرم پر یحرکت با

 افتاد.
مثل خودش  ومد؛یزور باال مهام بهزد؟ نفس یلیبه من س دیم گذاشتم و بهش نگاه کردم. امگونه یبهت دستم رو رو با

دوباره  ادشیکه فر کردمیمات نگاهش م جورنی. همشدیم نییشدت باال و پاستبرش به ینهیکه از شدت خشم سـ
 .دیک رسبه افال

دختر تو  شه؟یپدرت داره نابود م یدونیماه چقدر دنبالت گشتم؟ م شیش نیتو ا یدونیم ؟یرفت خبریب یبه چه حق -
 ؟یبگ یزیچ یبه کس نکهیبدون ا ران،یا یبرگشت یچه مرگت شد که ناگهان ست؟یت نعقل تو کله

داشت سرم هوار  یازم استقبال کرد. وقت یجورنیماه ا شیداشت و بعد از ش یضرب دست محکم سوخت،یم مگونه
 کم از حالت بهت دراومدم.کم د،یکشیم
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 م انداختم:صورتم برداشتم و صدام رو پس کله یتو هم فرو رفت. دستم رو از رو اخمام
 یقتو به چه ح ؟یبریصداتو برام باال م یمن دار یکه تو خونه یهست یتند نرو. تو ک قدرنیو ا ریترمز بگ اروی یه -

 .یایبذار روشنت کنم که از اشتباه درب ؟یزنیمنو م
 گفتم: یبلندتر یسمتش گرفتم و با صدام رو بهاشاره انگشت

 .دیندار میزندگ یتو ینقش چیبگم اسمش پدره، ه ادیکه شرمم م ینه تو و نه اون پدر لعنت -
 زدم: غیتوانم ج یهمه با
 ! گم شو!رونیم گم شو بحاال هم از خونه -

 گوشم بزنه. یآخر زده بودم. حق نداشت که تو می. من هم به سشدیو کبودتر م ترنیلحظه صورتش خشمگ هر
 :دیصورتم غر یبرد و تو نیرو از ب نمونیب یفاصله

 یتونیم یعقل تو چکج یدهنت خرد کنم. د آخه دختره یدونه دندونات رو تو به . نذار دونهازین ریخون بگخفه -
 ییکه مجبور شدم چه جاها یدونیماه م شیش نیا یدائم داشتن؟ ها؟ تو شیاز تشو ؟یخوابیاز ب ؟یناز نگرا یبفهم

 دنبالت بگردم؟
 گوشام گذاشتم و چشمام رو بستم. ینعره زد که دستام رو رو نیهمچ

 گهیمن د ؟یمفهیکنم. م دایتو پتا حداقل جنازه ایقانون پزشک یتو مارستانا،یب یتهران، تو یواشنگتن، تو یتو -
 بودنت نداشتم.به زنده یدیام

 :دیگوشام برداشت و با همون لحنش غر یرو از رو دستام
 .یلعنت یحق ندار از،ین یحرف رو بزن نیکه ا یندارم؟ تو حق ندار تیزندگ یتو ینقش چیه یگیحاال م -

 .دیصورتم چک یرو باز کردم و چند قطره اشک خودسرانه از چشمام رو چشمام
 زدم و با بغض گفتم: شنهیبه سـ*ـمشت  با
 تو گوشم؟ یو بزن یکن دایماه منو پ شیبعد از ش نکهیا ؟یچه نقش -
 .دیهام چکگونه یرو شتریو اشکام ب دمیکوب گهیمشت د هی
 ؟یش سرم داد بزنهمه نکهیا -

 وند.چسب شنهیهق افتادم. دستش پشت گردنم رفت و سرم رو به سـ*ـدفعه به هق نیزدم و ا دوباره
 گفتم: یمندش گذاشتم و با لحن گلهشونه یرو رو دستم

و هم  یکنیهم منو ناراحت م یجورنی. ایزورت رو به رخم بکش یخوایسرم. فقط م یهوارهوار کن یفقط بلد -
 خودتو.
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کردم.  میقا شنهیسـ*ـ یدور کمرم حلقه شد و من رو به خودش چسبوند. چشمام رو بستم و سرم رو تو دستاش
 .دمیکشیتندتند م یهانفس شنهیسـ*ـ یموهام و من هم تو ین تواو

که حاال دورگه  ییپرپشتش فرو بردم و با صدا یموها یگردنم فرو برد و اسمم رو صدا زد. دستم رو تو یو تو سرش
 و بم شده بود، زمزمه کرد:

 ،یکن یکار نیهمچ گهید یعه. اگه دفیبر ییجا یکه بدون من حق ندار یدیفهمیم دیحقت بود، با یلیاون س -
 .یخوریتر مچندتا محکم ،یلیس هی یجابه
گردنم  یتو شتریتر به خودش فشردم و سرش رو بشدم و خواستم ازش جدا شم؛ اما محکم یحرفاش عصب دنیشن از

 فرو کرد.
 تا ولم کنه، گفت: خوردمیو به من که داشتم تکون م دیکش یو بلند قیعم نفس

 از دستم بره. اری. نذار اختازیهستم از دستت ن یعصب یکاف یاندازهورجه نکن. بهوورجه قدرنیا -
 از دستش بره؟ ارینذارم که اخت یچ یعنیجام موندم.  سر
 و گفتم: دمیش کوبشونه یحرص تو با
 ه؟یمنظورت چ د؟یام هیکارا و حرفا چ نیا لیاصالً دل ؟یچ یعنی -
 کنه، گفت: جادیلحنش ا یتو یرییتغ نکهیهمون حالت بدون ا یتو
 دوست لجباز و کوچولو. هی یبرا یتو فکر کن دلتنگ -

 کردم که به عقب هلش بدم. یهم فشردم و سع یرو رو فکم
 گفتم: یلحن پرحرص با
 ؟یچلونیتو بغـ*ـلت م یجورنیزنتو ا یدوستا یهمه -

 .دیلرز فیهاش خفچون شونه د؛یکردم که خند احساس
 و گفت: دیکش یاگهید قیعم نفس

بغـ*ـلم لهش  یدوست دارم تو شه،یحسود م ی! وقتهیو چلوندن فیظر قدرنیلجباز، ا یدختر کوچولو هینه فقط  -
 کنم.

ش گذاشتم. دستام لبم اومد و سرم رو رو شونه یخورد. لبخند رو چیدلم پ یتو ینیریحس ش هیحرفش  نیا دنیشن از
 شد. دهیچیتر دور کمـ*ـرم پهم محکماون  یدستا یهم دور گردنش حلـ*ـقه شد، حلقـه

موهام  یفقط سرش رو تو گفت،ینم یچیآغوشـ*ـش بودم. اون هم ه یبود، تو یهم طوالن یلیلحظه که خ چند
 .دیکشیم قیفرو بـرده بود و نفس عم

 شد و گفت: رهیچشمام خ یتو م،یو از هم جدا شد دیکه عقب کش کمکم
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 .ادیبلند بهت م یموها -
 .ارمیدرشون ب شونیحالت پر نیاز ا کمیو دستم رو تو موهام بردم تا زدم  یلبخند

 داخل؟ امیب یدعوتم کن یخواینم -
 تکون دادم. یرو به عالمت نف سرم

 تو هم رفت و گفت: اخماش
 چرا؟ -
 زیچسابق. همه یسر جا گردمیبرنم گهیمن د دیکه ام گمیدلتنگت بودم؛ اما رک م یلیکه خ ستمین هیقض نیمنکر ا -

 .یباش یاگهیثابت د یبرنامه ریمد هیو دنبال  یعوض شده. بهتره منو فراموش کن
 باال نره، گفت: کردیم یکه سع یشد و با لحن ترقیعم اخماش

 ؟یگیم یکه دار هیوپالها چپرت نیا از؟ین یکن میعصب یخوایباز م -
کنده بهت پوست زویچته؛ اما من همهوپرمشت چرت هیمن  یحرفا نیفکر کن، فکر کن ا یخوایم یهر جور -

 دایپ رازیش یرو تو میو من تونستم خود واقع رانهیبرگردم. کشور من ا کای. من محاله که به آمرتیزندگ یگفتم. برو پ
 میراض یلیوضع هم خ نیو شعرخوندن. از ا رفتنهیحافظ دن،یکشیشده کارکردن و نقاش میهدف و زندگ یکنم. همه

 .زی. برو و آرامش منو به هم نرکنمیآرامش م هم احساس یلیو خ
قبل  یفرو کرد. دوباره آمپر چسبونده بود؛ اما برعکس دفعه رونیموهاش فرو برد و نفسش رو به ب یرو تو دستش

 چشمام کوبوند. یسکوت، نگاهش رو تو هی. بعد از چند ثانکردیداشت خودش رو کنترل م
 قبلش داشت، گفت: یبا خشم چند لحظه یت بزرگکه تفاو یزد و در کمال خونسرد یشخندین

 .رمیباشه، من م -
 قبول کنه. یراحت نیآن خشک شد. انتظار نداشتم که به ا هیحرفش  نیا دنیصورتم با شن یرو لبخند

 یزیها اون چزن یدونی. برو و انکار کن که نمیو حق رفتن دار یتو هم برو. تو هم مرد ن،یمردها رفتن ی. همهبرو
 برعکس حرف دلشونه. برو. قاًیدق ارن،یه به زبون مرو ک

 سمتم گرفت، تکونش داد و گفت:ش رو بهاشاره انگشت
 خودم. یتهران خونه میریم ،یجمع کرده باش دیرو هم با لتی. وساگردمیاما فردا برم -

 !کننیو فرت تن آدم م دوزنیو م برنیخودشون م یچهارتا شد. آقا چه برا چشمام
 راض گفتم:اعت با
هم  یلی. خیو آجر کیکوچ یخونه نیهم نجاست،یمن ا یتو؟ خونه یخونه امیداره که من پا شم ب یلیچه دل -

 تو. یقصر سنت یتو امیندارم که ب یازیتوش راحتم و ن
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 سمت در رفت و در همون حال گفت:لباش بود. به یهنوز رو شخندشین
 .ازیدونتو ببند نبشم. با آرامش چم ینکن که فردا عصب یکار -

 نثارش کنم که در محکم بسته شد. یوریدر هیدفعه  نیباز شد که ا دهنم
راه داره بهباهام داره که راه یچه صنم ارو؟ی نیا گهیم یبرداشتم و با غرغر داخل شدم. چ نیزم یرو از رو چادرم

 .ورمهیبابا سرورم؟ سرورم؟ نه  گهیتو؟ چشم حتماً. امر د یخونه امیهه! ب ده؟یدستور م
 گفتم: یبلند یمبل انداختم و با صدا یرو رو خودم

 خودخواه. یوحش یبکن یتونینم یغلط چیتا من نخوام ه -
تابستونه  یش ببره؟ اون هم تهران؟ چشم حتماً چمدونم هم پر از لباسازور من رو به خونهشهر هرته که بخواد به مگه

 نشم. تیوقت اذ هیکه  کنمیو زمستونه م
هم بازوهام رو کبود  شهی. مثل همچیکه نثارم کرده، ه یلیکرده و س دایمن رو پ یقرن هیبعد  کشه،یهم نم التخج

 کرده.
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 دونستمی. چه مدمیدچرت گفتم و به روح بابام خن دم،یبشر ند نیتر از اتر و آدممهربون گفتمیکه م یاول یروزا من
 !ارهیو به پونصدرنگ درم ذارهیم بشیج یمردک هزار تا هرکول و شرک رو تو نیکه ا

*** 
 .شهیم کیکه هوا داره تار میبر ایمحمود بدو ب -
 فاطمه هم هست. یراست م،یایسالم. االن م -
 .نیباشه. زود باش -

ساکت و آروم بود.  شهی. محمود هم مثل همدیپر رونیب یحال. در باز شد و فاطمه با خوشانیدر منتظر شدم تا ب دم
 تبسم مهربون پر شد. هیفاطمه لبام ناخودآگاه از  دنیبا د
 و گفتم: دمیخم شدم، لپ نرمش رو آروم کش سمتشبه
 خانم خوشگله؟ یچطور -
 گفت: غوشیجغیج یدستاش رو دور گردنم حلقه کرد و با صدا جانیه با
 ؟یریگیهم م کردهسرخینیزمبی! خاله برام ستزامیمن عاشق پ یوا م؟یبخور زاتیپ میبر میخوایخاله م -

 به خودم فشارش دادم و با خنده گفتم: محکم
 .یبهم بد یقول هی دیسفارش بده؛ اما با خوادیدلت م ی! باشه هر چییچه دخترک شکمو -
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 :دیپرس دیبغلم جدا شد و با ترد از
 دارم که بهت بدم.از االن بگما من پول ن ؟یچه قول -
چپت کنم و بخورمت؛ آخه  یلقمه هیمن  ،یشامتو خورد نکهیبعد از ا یبذار دیوروجک؟ با رهیخواست پول بگ یک -

 ؟یذاری. میکنیم ریفقط تو منو س
 گفت: دشیانداخت و با همون لحن پر از ترد یتعجب به شکمم نگاه با
 کوچولوئه. یلیم تو خآخه شک شم؟یتو شکمت جا م یجورخاله من چه گمیم -

 گفتم: ی. با لحن سرخوشستادمیاز لپاش گرفتم و سر جام ا یلحن نازش ضعف رفت. بـ*ـوس محکم یبرا دلم
 نگران نباش. ،یشیجا م -

 یبود و با چشما ستادهیخانم، مادر محمود و فاطمه کنار در ا میسرم رو بلند کردم، نگاهم به دم خونه خورد. مر یوقت
 .کردیما رو نگاه م یسیو خ یبارون

 :دیپرس یبا لحن شاد فاطمه
 دلم بخواد بخورم؟ یهر چ یعنیخاله  یوا -

 گفتم: یآروم یبود، با صدا دهیجور که نگاهم به اون زن درد کشرو نوازش کردم و همون سرش
 بخور. خوادیدلت م یآره قربونت برم. هر چ -
 انداخت. سالم کردم. نییرفتم. سرش رو پا سمتشبه
 مظلومش گفت: ونیو با همون حالت گر دیچیتر دور خودش پرو محکم درشچا
ما  یرو به خوانواده یطعم خوشبخت گهیبار د هیکه خدا فرستادت که  یافرشته هیتو  دی. شاهیاسمت چ دونمینم -

 یچجور کرد که فیو امروز هم که محمود برام تعر یاز دستت براومده کرد یچند وقت هر کار نیا ی. تویبچشون
 لطفت رو جبران کنم. همهنیا یچجور دونمینم قعاًت شدم. واشرمنده شتریب ،یخاطر آقا غالم تو دردسر افتادبه

 سرشونش گذاشتم و با محبت فشارش دادم. یرو رو دستم
. فرشته یدینم یو تن به هر کار یکشیلقمه نون حالل زحمت م هیخاطر که به ییفرشته تو ستم،یمن فرشته ن -
به  یحت ستم،ین کسچیو من ه یا. تو فرشتهیکرد تیترب یگل یهابچه نیهمچ فیکثـ یزمونه نیا یکه تو ییتو

قفسه؛ اما بازم عاشقه و  یپرنده تو هیمثل  رانیا یزن تو هی. رسمیهم نم گهیتو و هزاران مادر فداکار د یگرد پا
 دیکه شا ییهابلد باشه. مهر داره به بچه کردنویمرونهاز شوهربودن فقط ا دیکه شا یمهر داره، مهر داره به شوهر

 هی. تو یکه بهم داد ینعمت همهنیاز ا میشکرت، راض ایخدا گهیبزرگ بشن ولش کنن و برن. دست آخرم م یوقت
رفتتون از دست یجوون میجبران کن میها هرچقدر هم که بخوا. من و منگهیو فداکار د یرانیا یمثل تموم مادرا یمادر

 رو بازم کمه.



 

 

165 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حدیث عیدانی

 

 ینزنه. من فاطمه هیگر ریزور خودش رو نگه داشته که زکه محمود به دمیدیو من م ختیریاشک م یابر بهار مثل
 یبرا دایمروار نیا ختنیرفته و مات و مبهوت به ما زل زده بود. ر ادشیرو  تزایو پ ینیزمبیکه س دمیمعصوم رو د

و  نهیمادرش رو بب یاشکا تونهینم وقتچیبهره بـرده، ه درشما غیدریکه از محبت ب یفرزند تحمله،رقابلهیفرزند غ
 .وقتچیدم نزنه، ه

*** 
 جانیاز اون شور و ه گهیشدم. د رهیخ ریزسربه یبه محمود و فاطمه یرچشمیبرداشتم و ز زیم یرو از رو منو
شب  هی ارم،یاز اون حال و هوا درشون ب خواستمین. منشسته بود زینبود و مغموم و ساکت پشت م یخبر شونهیاول

 .غمیپس غم، ب م؛یخوش باش سرخریکه ب میاومده بود
چقدر شکمو و گشنمه،  دادیکه نشون م یبلند ی. با صداادیبه منو انداختم و به گارسون اشاره کردم که ب ینگاه دوباره

 !شهیها گردتر و دهنشون بازتر مگارسون و بچه یکه هر لحظه چشما دمیدیدادن و مشروع کردم به سفارش
 جات،یسبز تزایمخلوط، پ تزایمخصوص، پ تزایپ وه،یساالد م ،یساالد لبنان ،یکیساالد فصل، ساالد پاستا، ساالد مکز -
از هر کدوم  ؛یاسنک، کنتاک ،یقارچ سوخار ،یهمبر زغال ،یگوشت، همبر مخصوص، همبر تنور تزایپ ،یپپرون تزایپ
 .یکی
 گفتم: یباز شیگذاشتم و با ن زیم یرو رو نوم
 نره. ادتونیو دلستر هم  ینیزمبیس یراست -

 :دیپرس یدارآب دهنش رو قورت داد و با لحن خنده گارسونه
 گه؟ید دیغذاها رو ببر دیخوایم دیببخش -
 .میخوریجا م نی. همریخ -

 . دست آخرم گفت:شدیدهنش بسته م یه رو بگه؛ اما یزیچ هیاندازه غار باز شد و چندبار اومد  دهنش
 د؟یمنتظر دوستانتون هست -

 گفتم: یدفعه با لحن تند نینگاهش کردم و ا چپچپ
 ؟یبد لیسفارشاتمون رو به آشپزتون تحو یو بر یسؤال نپرس قدرنیا شهی. حاال هم مریخنه -
 کارش رفت. یسرعت پکرد و به یخواهلب معذرت ریز
 گاه کردم.ها نلبخند به بچه با

 گفت: فاطمه
 م؟یبخور میخوایغذاها رو م نیا یخاله جون همه -
 .زمیآره عز -
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 رو به هم زد و آب دهنش رو قورت داد. دستاش
 غذاها رو بخورم. یهمه خوامیگشنمه، م یلیمن خ یوا -

 و گفتم: دمیخند
 .نمی. حاال هم بزن قدش ببمیخوریشون رو مهمه -

 یکاغذدستمال یجعبه یزده بود. نگاهش کردم و با شوخ. محمود هنوز تعجبدیم کوبدستش رو به کف دست محکم
 سمتش پرت کردم.رو برداشتم و به زیم یرو
 منو؟ یکنینگاه م یجورنیچته تو؟ چرا ا -

 :دیگذاشت و پرس زیم یرو رو دستمال
 .میارینکنه پول کم ب شه؟یخانوم گرون نم -
 شب فقط لـذت ببر.نباش و ام زایچ نیتو نگران ا -

تعجب هم داشت. آخه  یمردم با تعجب بهمون نگاه کردن، خب واقعاً جا دن،یچ زیم یغذاها رو آوردن و رو یوقت
توانم استفاده کردم  یندادم. از همه یتیاهم یاما من به کس ده؟یغذا سفارش م قدرنیسه نفر ا یبرا یکدوم آدم عاقل

 .خوردنیو با ولـع غذاشون رو م دنیخندیم یدبلن یومانه با صداها رو بخندونم و اونا هم معصکه بچه
دختر  نینداشت. ا یتیجذاب گهیدختر ساده و خندون د نینبود. ا مایکه مثل قد یجور هیبود،  یجور هیمردا بهم  نگاه

 یسع یبود و کس خوشیالک یوونهید هیدختر هنرمند فقط  نیباکالس نبود. ا گهید شیآرایمانتوبلند و مقنعه به سر ب
حال . چقدر خوشکردینم رهیرو خ ینگاه کس گهیو د اشتبه کارش ند یکار یبشه. کس کیکه بهش نزد کردینم

مختلف رو تجربه کنه و  یهاو حس ادیدرب نواختهیاز اون حالت خشک و  تونهیخودش باشه! م تونهیبود که م
 .نهینوعش رو ببهم یدردا

 گهیو واقعاً د میدیترکیم میموندن. ما هم داشت ینخورده باقمون موند و اکثرشون دستغذا و مخلفات رو دست یلیخ
وجدان بکنم و عذاب یاسراف نی. تو رسمم نبود که همچمشونیدور بنداز میهم بود که بخوا فی. حمینداشت ییجا
ها ها رو دست بچهاز بسته . چندتامشونیکنه تا ببر یبندشون رو بستهبه گارسون گفتم که همه نیهم ی. برارمینگ

به  ستاد،یقرمز اپشت چراغ یکه نشسته بودم، وقت یتاکس یرو هم تو گهید یدادم تا به خونه ببرن. چندتا بسته
 دادم. کردن،یم ییگدا نکهیا ای فروختنیگل م ایکه  ییهابچه
 .بردیو من رو به اوج م زدیگوشم مرتب زنگ م یمحمود و فاطمه تو یهاخنده یخوش گذشت. صدا یلیشب خ اون

 .دیخر شهینم هانیماش نیترها و گرونخونه نیو بهتر ارددالریلیاون حس رو با هزاران م ینیریش
هاشون پر از حس و قهقهه خندنیزور نمکه هنوز مثل ما آدم بزرگا به ییهابچه کردنیباشه، شاد نیهم ایدن دیشا

 .دهیو ام یزندگ
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*** 
 «براکبر اهلل اک اهلل»
پرسوز گوش دادم.  یآوا نیجور سر جام موندم و به اکم از هم گشوده شد. هموناذان چشمام کم ینوا دنیشن با

 داشت! یچه آرامش ،یکلمات عرب نیا دنیشن
 «ان محمد الرسول اهلل اشهد»

و من  شدیخونه پخش م یاذان مسجد محله تو ی. صدادیوزیبه داخل م یخنک میپنجره باز بود و نس شهیهم مثل
 میاز زندگ یجزئ ن،یریش یخلسه نیو ا رفتمیم نیریش یخلسه هی. به کردیم دارمیب شهی. مثل همکردیم داریرو ب

 که به حضور هر روزش معتاد شده بودم. یاشده بود، خلسه
 .کردیمن نمازنخون رو هم غرق لـذت م یخوش مؤذن حت یاذان با صدا دنیشن
 «اهلل یول اًیان عل اشهد»
نشستم و  خیکه اومد ناخواسته سر جام س یشدن حال و احوال من. اسم امام علو منقلب یو بازهم عل یبازهم عل و

 وجود چشمام رو بستم. یقلبم گذاشتم و با همه یدستم رو رو
 اسطوره که به وقتش در مقابل ظلم، هیفرد خاصه.  هی یست. امام علاسطوره هی یقبول داشتم که امام عل شهیهم

 رو بود.مهربون و خوش اریبس ر،یفق یهاو انسان تیخشن و قدرتمند و در مقابل مظلوم
 دنیو حاال با شن شدیم خیتنم س یموها یهمه دم،یشنیرو م نیرالمومنیاسم ام یکه وقت ادمهیبچه بودم  یوقت از
 .کردیراه گلوم رو سد م ینیاسم مقدس، بغض سنگ نیا

 بهشتی. ارددیچیپیفضا م یتو اسی یدگرگونم کرده بود. بو بیعج ب،یو حال غر حس نیو ا خوردیتکون م پرده
 یقیبا هم مخلوط شده بودن. نفس عم رینظیب یدو بو نیبود، حاال ا دهیچیپ رازیکل ش یبهارنارنج تو یبود و بو

 ناب لـ*ـذت ببرم. یبو نیاز ا شتریتا بتونم ب دمیکش
 «الصالت. یعل یح»

تفکرات ارضـا  نیداشتم که با ا یحس هیبودنه؛ اما االن نماز من پاک گرانه،یکردن به دمن کمک نماز گفتمیم شهیهم
 .شدینم
 یازیو ن ستینگاهش به نمازخوندن ما آدما ن گفتمیم شهیکه هم ییکردن با خداکردن داشتم، صحبتبه صحبت ازین

 .خوادی. دلم خدا رو مرمیدارم که آرامش بگ ازیدارم، ن ازین یلیکه خ فهممینداره. آره، نداره؛ اما من دارم م زایچ نیبه ا
 شه؟یبرطرف م یحس دلتنگ نینمازخوندن ا با

 .کردیم یاگهید یاز هر لحظه ترتابیرو ب تابیو من ب دیکوبیم منهیبه سـ واروانهیرو از قلبم گرفتم، د پاسخم
 اکبر اهلل
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 الرسول اهلل محمد
 اهلل یول اًیعل

 الصالت
 لفالحا

 العمل ریخ یعل یح
 بدنم مورمور شده بود. ی. همهدنیپریم نییشدت باال و پاسرم به یکلمات تو نیا

 ها،یمهربون یزدن با خداو حرف ختنیراشک تابیبودم انگار، ب تابیبودم. آره، ب خی خی رونیدرون داغ شده و از ب از
 ها.ما آدم یتنها یخدا
 شم؟یمنقلب م یکلمات عرب نیا دنیبا شن یجورنیا رانمیکه عاشق ا یرا منچ ست؟یاسالم مال عربا ن مگه
داره به سرم  یصحبت کنم؟ چرا؟ چ کنه،یآرومم م بیعج شیقرآن یبا خدا و با همون زبون که نوا خوامیم چرا

 اد؟یم
 موهام فرو بردم. یرو تو دستم
 اهلل یول اًیان عل اشهد
 اهلل یول اًیان عل اشهد
 اهلل یول اًیان عل اشهد

 یداشت؟! چرا همه یاسم چه ابهت نی. اشدیتر مو داغ دلم تازه کردمی. زمزمه مختمیریو اشک م کردمیم زمزمه
 د؟یکشیم ادیاسم مقدس رو فر نیذرات وجودم ا

 چرا؟
ربه کنم. بار هم که شده، حس نمازخوندن رو تج هی یگرفتم که برا میو تصم دمینرس ییجافکرکردن، به یاز کل بعد
 یبرا خواستیحس و خواسته بود. دلم م نیا کردنیو حاال هم وقت عمل دادیحس قلقلکم م نیوقت بود که ا یلیخ
 دنی! دوست داشتم مثل شنهیوهواش چجورحال نمیبب خواستمیبا خدا حرف بزنم. م یمدل نیبار هم که شده، ا هی

 .رهیوجودم رو دربر بگ یب آرامش همهاذان با خوندن نماز مـسـ*ـت بشم و اون حس نا یصدا
 . لوله رو باز کردم.رمیرفتم تا وضو بگ ییشواز جا برخاستم و به دست یکرخت با

 ادیکرده بود که بهم  یو چندبار هم سع خوندینماز م شهیبه مغزم فشار آوردم. مامان هم یمن که بلد نبودم. کم اما
 هم فشردم. یبده. چشمام رو رو

 .ادینم ادمی یزی. چی! لعنتاه
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نت قطع شده بود.  یاما از بدشانس رم؛یبگ نترنتیتاپم رفتم تا از اسمت لپسرعت بهزدم و به رونیب ییشودست از
 یو اصول یبا کلمات عرب ستیبهم فهموند که حتماً الزم ن ییجورا هیم هم گرفت. خدا نشدم و برعکس خنده یعصبان
 نماز بخونم. دونم،یازشون نم یچیکه ه
 رو باال بردم و گفتم: سرم

بار و به روش خودم  هی نیا شهینماز بخونن؛ اما نم یجور که خواستو همون رنیوضو بگ دیکه همه با یگفت دونمیم -
همه  ی. درسته که گفتیشدن نت و بلدنبودن اصول نمازخوندن، باعثش خود تو باشهم قطع دینماز بخونم؟ البته شا

ضرر نزنه و  یبرتره، عمل هم اگه از ته دل باشه و به کس ملاز ع تین گنیم شهین؛ اما همنماز بخون یاون شکل دیبا
 یجورگرفتم، اون ادیو فردا که روش خودت رو  خونمیپس امشب به روش خودم نماز م رشه؛یپاک باشه، قابل پذ

 نو خدا جونم.م بیغربیعج یو استدالال ییدوتا حس رو تجربه کنم. ببخش پررو خوامیم خونم،یهم م
 دونستمیاما نم زدن؛یوضو آب م یدست هم برا یهابودم به ساق دهیبه صورتم زدم. د یرفتم و آب ییشوبه دست باز

 اومدم. رونیها و بازوهام رو کامل شستم و بساق نیهم یبرا ،یکه چجور
بدونم قبله  نکهیداشتم و بدون او چادرنماز مادربزرگ بود، رفتم. برشون  حیکه توش مهر و تسب ییسمت کشوبه عیسر

 رو پهن کردم. شدهیدوزرو به پنجره جانماز ترمه هیکدوم ور
 رونیب یآرومبود. نفسم رو به کیسر کردم و رو به جانماز نشستم. از پنجره به آسمون نگاه کردم، هنوز هوا تار چادر
 دادم.

تو مشخصاتم  ایرانیهستم؛ مثل اکثر ا یرانیا . فقط چونستمین یدیو مق یکه من آدم مذهب یدونیخودت هم م -
اومده که  یگروه داعش هیدارم. خدا جون  رتیغ نمیبه د یعنی ستم؛یهم ن ینیزمبیثبت شده مسلمون؛ اما خب س

 یهم اکثر کشورا نیهم یشعار اسالمه، برا نیترمهماالاهلل که الاله دوننیاالاهلل. همه مپرچمش نوشته الاله یرو
 یلیخ م،یما مسلمون فهمنیو همه باهامون بدن. همه تا م کننینگاه م سمیترور هیا مسلمونا به چشم به م گهید
مال عرباست و عربا به  نید نیا گنیو م شنیزده م نید نیاز مسلمونا دارن از ا یلیخ ی. حتکننیرفتار م ادبانهیب
اسالم پره  گنینشون داده. م نیسالم خدا رو خشمگا گنیرا کردن. م یحمله کردن و به ناموس ما به زور کار ایرانیا

نسبت به  قدرنیا ،یدانش چیبدم؛ اما چرا ته دلم بدون ه یمورد که بخوام نظر نیقدر علم ندارم در ا. اونیعدالتیاز ب
 چرا ناخواسته تا اسم حضرت زم؟یفکر کنم و اشک بر یامام عل هوقتا دوست دارم ب یارادت دارم؟ چرا بعض نید نیا

 هی نبیحضرت ز یچرا برا شه؟یکباب م گرمیج کنم،یفکر م نیبه امام حس یچرا وقت لرزه؟یکل وجودم م ادیزهرا م
 احترام خاص قائلم؟

ها در حق ما زن نید یکه تو کنمیوقتا فکر م ی. بعضرهیگیو حرفا حرصم م اتیروا یوقتا هم از بعض یبعض چرا
 ندارم! یکار زایچ نیشده؛ اما من به ا یکوتاه
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 شدم. رهیو به مهر خ رونیفوت کردم ب نفسمو
 !ادیوقتا از خودم بدم م یبعض -

 م.رو گونه دیچک اشکم
 االن! نیمثل هم -

 ینیسنگ یقلبم بدجور یرو یقی. غم عمزدمیو ضجه م ختمیریاشک م واروونهیمهر گذاشتم. هق زدم. د یرو سرمو
 گفتم: یرمقیآروم و ب ی. با صداچند لحظه تو اون حالت بودم دونمی! نمکردیم
 خدا؟ یکنیبغلم م -

 .دمیبو کش یو طوالن قی. عممینیرو برداشتم و بردم سمت ب مهر
 مثل االن! بغلم کن خدا! اد؛یوقتا از خودم بدم م یبعض -
هنم رو پ یو چادر و سجاده دیاز پنجره به داخل وز یتراتاق و باد خنک یتو دیچیپ شتریو بهار نارنج ب اسی یبو

 تکون داد!
 خودم جمع شدم. یزدم و تو یاون همه اشک لبخند ونیم در
 !ایدن نیا ی! حتشهیقشنگ م یچهمه یکنیبغلم م یوقت -

 بهش زدم. یارو بردم سمت لبم و بـ..وسـ..ـه مهر
 حاال! نیدرست مثل هم اد؛یاز خودم خوشم م یکنیبغلم م یوقت -

*** 
دکمه  یکثـافت دستشو گذاشت رو خبریاز خدا ب هیکه  شدیکردن چشمام داشت گرم م وراون ورنیا یبعد از کل تازه

 .زدیزنگ م یو پشت بند هم ه فونیآ
 نشستم سرجام و دستمو رو قلبم گذاشتم. خیس

 !یدیآدمو سکته م یجورنیکه ا فکرتیتف تو ذات ب یهست یک هر
بگم اگه سوخت تو  خواستمیکن نبود! مبود رو زنگ و ولبود دستشو گذاشته  میریچه گ فون،ینق رفتم سمت آنق با

 !؟یدیپولشو م یاینکبت م
 رو برداشتم و با تشر گفتم: یحرص گوش با
 ؟یاول صبح یهست یک گهیتو د ؟یچه خبرته؟ مگه سر آورد -
 سکته زدم و برگشتم. هی باًیتقر دمیکه از اون ور شن ییصدا با
 . بدو!رونیب اریچمدونت رو ب -
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 کردمیم یکه سع یمن وببره تهران! با لحن خوادینبوده و واقعاً م یحرفاش قپ نکهیگذاشتم رو قلبم، مثل ا دستمو
 هنوز پرخاشگرانه باشه گفتم:

 ارت!کبرادر. برو رد  امینم ییخان. من با تو جا دیگفتم ام یمن چ یدینفهم نکهیمثل ا -
 یت نشستم و دستامو تو موهام کردم. حاال چه غلطتخ یسرجاش و سمت اتاق رفتم. رو دمیرو محکم کوب یگوش

مثل االن که متصل  قاًی! دقخوابهیو تا کارش رو نکنه کرمش نم ادیکوتاه نم ایراحت نیکه به هم دونستمیبکنم؟! م
 !دیکوبیو به در م زدیداشت زنگ م

! با ادیبزن به در تا جونت باال ب قدرنیمغرور! ا یخودخواه وحش یکهی. مرتکنمیهم درو برات باز نم یبکش خودتو
 در باز نخواهد شد! نیا یباز یوحش

 ینگاه کردم! موها میهپل یافهیو ق ختیبود به ر شیآرا زیم یمقابلم که رو ینهیکه نشسته بودم از تو آ جورهمون
 نید که عاشق ابو یمردونه و گشاد. چند وقت یشلوارک گل گل هیچرک و  یصورت یتنه مین هیدرهم برهم و آشفته، 

 منم! ایآدم دن نیترحترا کردمیحس م دمیپوشیم یمدل شلوارکا شده بودم. وقت
و  فونیآ یشده بودم. گوشمم به سر و صدا رهیخنده دارم خ یافهیهمون حالت که به خودم و ق یبودم و تو نشسته

 قهیبشکنتش! اما بعد از گذشت چند دق تونستیبود نم یچون آهن یول شد؛یدر داشت از جا کنده م ییجورا هیدر بود، 
 به خودم! ولیخان، ا دیام یتر شد. آخرشم کم آوردباز و چشمام درشت شمی. ندیسر و صدا خواب

تو! واقعاً  یحت ره،یجلومو بگ تونهیهم نم یبشر یبن چی! هکنمیجوره استقاللمو حفظ مهم همه شهی. همازمین من
باطل  الی! هه هه هه خام؟یباهات تهران م شمیو هلک و هلک پا م کنمیچمدون جمع م یفکر کرد ؟یفکر کرد یچ

 !دارهیمشکات پابرجاست، استقاللش هم پا ازیو ن استیدن ایآقا تا دن
ناخواسته از  یفوق وحشتناک و بلند یکه با صدا خوندمیم یکُر دیام یدلم داشم برا یافکار بودم و تو نیهم یتو

 یصدا چ نی. اشدیم نییکه بابت صدا بهم وارد شده بود باال و پا یاز شدت شوک منهیـ! قفسه سستادمیو ا دمیجام پر
دهنم سه متر باز شد و چشمام از  دمیکه د یزیو با چ پنجرهسرعت رفتم سمت بود؟! به کینزد قدرنیبود ؟! چرا ا

 کالً آش و الش شده بود! اطیبود و در ح اطیتو ح دیام نیزد. ماش رونیحدقه ب
 از جا پروندم. نشیخشمگ یکردم که صدا ینگاه م یجیروم با گروبه یشوک بودم و داشتم به صحنه یتو
 چمدونت؟ نیکو ا -

سوت کشدار  هیخواستم  کردم،یم سیکه از ترس داشتم خودمو خ تیاون موقع یتو پشیت دنیسمتش. با د برگشتم
 بود. یمشک یااسپرتش سرمه پیدفعه ت نیبزنم! ا

 .امیعث شد به خودم بدادش با یصدا
 کجاست؟ تیچمدون کوفت دمید چرا ماتت بـرده؟! ازت پرس -
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خشن! اخمام تو هم جمع  یدرنده هی شم،یدرنده م هیوقتش منم  که باشه! به هیکردم بر ترسم غلبه کنم. وحش یسع
 گفتم: یبلند یشد و با صدا

 !؟یشیمن م یوارد خونه یراحت نیو به هم نییپا یندازیکه سرتو م ستلهیطو نجایمگه ا -
شد که من  کیسرعت رنگ عوض کرد و کبود شد. با چند قدم بلند، بهم نزدبهش برخورد؛ چون به یلیخ انگار

 .دمیچسب واریناخواسته عقب رفتم و به د
 گراز بدون افسار چه شود! هیو  ییو تنها واریدارن! د ییبخصوص آشنا تِیوضع نیهمه هم با ا ماشاهلل

 :دیتوپ صورتم یتو
 !میبر دیآماده شو، با عینکن! حاال سر میبهت گفتم عصب روزیچه وضع حرف زدنه؟! د نیا -

 دهنمو قورت دادم. آب
 ...جاچیمن... من با تو ه -

 اش نگاه کردم.خون نشسته به یگرد شده به چشما یحبس کرد! با چشما واریخودشو د نیبهم و منو ب دیچسب
 زور متوسل بشم! . نذار بهازین مایدارم باهات راه م یلیخ -
 کمیامکان نداشت که ج گهید یی. خداکنهیبا مالطفت برخورد م یلیو خ ادیم مثالً االن داره باهام راه مبچه یآخ
بود. رفت عقب  نیکار فعالً هم نیتریگرفته بودم. به نظرم منطق یو الل مون کردمی. فقط با ترس نگاهش مادیدرب

 و درش رو باز کرد. دمجدا شدم، رفت سمت کم واری. از ددیو دستمو گرفت و کش
 تخت انداخت. یو رو رونیب دیدست مانتو شلوار کش هی ی. هول هولککردمیو فقط نگاهش م ستادمیتخت ا کنار

 بپوش! -
 افتضاحم نگاهش کردم و گفتم: پیبا اون ت یعیو ضا یاعتماد به نفس تو خال با
 من... یول -

 زد. نعره
 . مفهومه؟کنمیو تنت م امینگفتم حرف بزن. فقط بپوش! وگرنه خودم م ازین -

 گفتم: تیزدم و با عصبان غیج منم
 نه من. یبفهم دیتو با نویا ام،ینم ییسر من داد نزن و بهم دستور نده. من جا قدرنیبسه! ا -
تنه از  میبتونم تعجب کنم ن یحت نکهیم گذاشت. قبل از اتنه مین یقهی یسرعت اومد سمتم و دستشو آورد و رو با

 یتقالها یدست دو تا دستامم مهار کرد تا بتونه جلو هیزور تنم کرد و با بدنم جــ ر خــورد! مانتومو به یوسط تو
 یبهش بگم ه خواستمی. مدیمنو سمت در کش دادهامیبه دادوب توجهیسرم و ب ی! شال رو انداخت رورهیرو بگ ادمیز
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! آخه نه؟یبیو رنگ و وارنگ منو نم یگلت شلوارک گلکورشده ی! چشما؟یبریپسرکش کجا م پیت نیمنو با ا اروی
 !ام؟یب ابونیتو خ یچجور نیبا ا
 .ی. حداقل بذار شلوارکم و عوض کنم وحشنمیبب سای! وادیام -

 و برگشت سمتم. با اخم به پاهام نگاه کرد. ستادیا سرجاش
 تو؟! یدیپوش هیچ گهید نیا -

 ردم.کج ک دهنمو
 شلوارک! گنیتو دهات ما بهش م -

 شد. ترقیعم اخماش
 زود برو شلوار پات کن. -

 بودم. نکبت! دهیعمرم ند یتا حاال تو یمدل نینازک کردم و سمت اتاق رفتم. آدم ا یچشم پشت
 ...یکن یلجباز یگفتم زود بپوشا! اگه بخوا -
 گفتم: یبلند یو با صدا دمیاتاق رو بهم کوب در
 . فعالً که دور دور شماست!گهید امیشلوار بپوشم ب خوامینکن. خبر مرگم م دیمنو تهد قدرنیا -
 نیاز ا شتریدادم ب حیحرف مفت نزن. منم ترج قدرنیو ا ریخفه خون بگ یعنی شیتشر اسممو صدا زد که معن با
 . اومد سمتم و دستمو گرفت.رونیبرداشتم و زدم ب زیم یاز رو موینکنم. گوش شیشیآت

و  نیبهشون منو انداخت تو ماش توجهیب دی. امکردنیرو نگاه م اطیبودن و با تعجب تو ح ستادهیکوچه ا یتو دممر
 سرعت اومد پشت فرمون نشست. با حرص گفتم:به
 !امیبذارم و باهات ب یجورنیخونه رو هم تونمیتو؟! در شکسته! نم یچرا افسار پاره کرد -

 گاز گذاشت. یبه مردم پاشو رو توجهیو ب چوندیزد. فرمون و پ رونیب اطیعقب گرفت و از تو ح دنده
جمع  لتمی. وساکننیدر و درست م انیم زنهیاز دوستام باهام بود. االن زنگ م یکینباش!  لتینگران خونه و وسا -
 تهران. فرستهیم کنهیم

 ام معناست!به تم یروان هیمردک  نیکردم. ا گهیسمت د هیفوت کردم و رومو  رونیب نفسمو
از همکارام  یکیرو که  ایثر یمانتوم درآوردم و شماره بیاز ج مویکار و بارم گند زده شد. گوش یآقا به همه خاطربه

 بود، گرفتم.
 جون! حالت چطوره خانم؟ ازیبَه سالم ن -
 .میکفر یباشه و نشون نده که حساب یکردم که لحنم عاد یسع یلیخ
 ؟یممنونم. تو چطور -
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 زم؟یعز یزنگ زد یکه اول صبح یداشت یشما دوستان منم خوبم. کار یوبخ به -
 گفتم: یصبح بود. با شرمندگ میو ن شینگاه کردم. اوپس! تازه ش نیساعت ماش به
 ! اصالً حواسم به ساعت نبود.دیآخ ببخش -

 ادامه دادم: ظینگاه کردم و با غ دیبه ام یچپ چپ
 د و باعث شد که االنم من مزاحم تو بشم!مزاحم برام دردسر درست کر هیامروز  -
 با همون لحن مهربونش گفت: ایبهم انداخت و پوزخند زد. ثر ینگاهمین

 ارمشیتمومش کنم که امروز ب خوامیتابلوام. م هیتا حاال سر  شبیبودم. از د داری! من بهینه بابا مزاحمت چ -
 نظرتو راجع بهش بدونم. خوادیدلم م یلی. خشگاهینما
 باهات تماس گرفتم. شگاهیمنم درمورد نما قاًیقد -
 شده؟ یزیچ -
اوضاع باشه.  که حواست به خوامیتهران. ازت م رمینباشم. االنم دارم م رازیمن ش یادیمدت ز یراستش ممکنه برا -

 !یشیخسته م یلیدوش تو خ یرو فتهیب زیچکه اگه همه دونمیم کنم،یکنترل م زویچخودمم از راه دور همه
 اد؟یاز دست من بر م یتهران؟ کمک یریم یاومده که دار شیپ یمشکل -
از  یکه حساب دمیو سالن باشه. قول م شگاهی. تو فقط حواست به نماتی. ممنون بابت نگرانستین یمشکل خاص -

 و جبران کنم. امیخجالتت در ب
بشه و بتونم اسم و  دهیمن د یراکا شگاهینما نیکه تو ا یشما فقط امر کن! تو باعث شد ،یخانوم ستفهیوظ -

نباش که چهار  نجایبکنم. نگران وضع ا غتویدریب یجبران محبتا دیمنم که با نیکنم. حاال ا دایخودم پ یبرا یرسم
 هستم. زیچمواظب همه یچشم

. بازم یراز خودت دا یدار ی. هر چیاستعداد خودتو بروز بد یمن فقط بهت امکانات دادم تا بتون یداشت اقتشویتو ل -
کار کنه و حقوقش  ادی. نذار زهیو خوب ینره. حواست بهش باشه. پسر خجالت ادتیمحمود رو  انیممنونم! در ضمن، جر

 کن تو حساب مادرش. زیرو سر وقت وار
 تخت. حواسم به محمودم هست. التیخ -

و اگه  ستمیهاش هماهنگ کنم که نبا دیسراغ دکتر آقا غالم برم. با دی! حاال بانیاز ا نمیکردم. خب ا یخداحافظ ازش
بهش زنگ  گهیسه ساعت د-برسونم؛ اما بهتر بود که دو رازیتا خودمو ش رهیاومد حتماً باهام تماس بگ شیپ یمشکل
 !کنهیتلفن لت و پارم م پشتاز  زنهیم هوی ستیمهربون ن ایمثل ثر یکی نیبزنم. ا

 ه؟یک گهیمحمود د -
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 یشخندی! ندهیزور داره خودش رو خونسرد نشون ماما به ها؛ترکهیم یاره از فضولنگاه کردم. قشنگ معلوم بود د بهش
 گفتم: یتخس یلیشدم، با لحن خ رهیزدم و دوباره به جاده خ

 دوست! هی -
تر دور فرمون زد و دستاش رو محکم یکه آروم باشه. لبخند کج کردیم ی. هنوز سعرونیمحکم فوت کرد ب نفسشو

 قفل کرد.
 !یکردیکه مرتب سفارششو م زهیهم عز یلیخمعلومه  -

 زدم و با همون لحن کشدار گفتم: نهیبه سـ دستامو
 !زهیعز یلیاوهوم. خ -
 !ه؟یک یمحمود لعنت نیمثل آدم جواب منو بده! ا -
 چپ نگاهش کردم.و چپ دمیجام پر یبلندش تو یصدا خاطربه
 ت؟!کله پس یندازیو صدات رو م یشیم یزود عصب قدرنیتو چرا ا -

که معلوم بود داره کنترلش  ییخودشو آروم کنه! با صدا خواستیانگار م د،یکش یقینگاهش به جاده بود. نفس عم هنوز
 که باز بلند نشه گفت: کنهیم
 جواب منو بده! -
 !زهیدوست عز هیمن جوابتو دادم! محمود  -

 آمپر چسبوند و با داد گفت: دوباره
 بشه! ستیشبه سر به ن هی زتیدوست عز نیکنم که ا ینکن! نذار کار زیعز زیمن عز یبرا قدرنیا -

 رفت تو هم و با تشر گفتم: اخمام
 زیکه گفتم حقوقش رو به حساب مادرش وار یدی! مگه نشن؟یپسربچه حساس شد هیبه  قدرنیچته تو؟! چرا ا -

 !؟ییجناب رضا یدی! فهمیکن دیرو تهد انمیراه من و اطرافبهراه یکنن؟! درضمن تو حق ندار
 کرد و با حرص گفت: یازده بود. دندون قروچه رونیکه رگاش ب دادیدستشو به فرمون فشار م نیهمچ

 کنم؛یدلم بخواد م یبدون که من هرکار نمی! ایحرف بزن یجورنیدرموردش ا ادیخوشم نم ر،یچه بچه باشه چه پ -
 !شونمیم اهیبه خاک س دلت رو یزایهم تو هم عز یرو اعصابم راه بر یاگه بخوا

 یلب جور ریآخر زده. ز میبه س یخر! حساب کهیچشمامو باز و بسته کردم و رومو به جاده کردم. مرت تیشدت عصبان از
 که نشنوه گفتم:

 .یبکن یتونینم یغلطچیه -
 بلند حرف بزن! یحرف بزن یخوایم -
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 هم فشار دادم و با حرص گفتم: یرو دندونامو
 بگم. خوامینم یزیچ -

*** 
 یتو اطیح هیشب قاًیدق اطشیرو داخل برد. ح نیرو زد. در باز شد و ماش موتینگه داشت و ر ییالیو یخونه هی یجلو
 شده بودن. ستیپ یخونه! انگار دو تا خونه از هم کپ یطور معماربود، همون کایآمر

 یکه سنت کایبرعکس خوده آمر قاًیدقشدم و همراهش داخل خونه رفتم. داخل خونه  ادهیپ نیبهش از ماش توجهیب
. اونم داشت نگام دمیپا سمتش چرخ یپاشنه یزدم و رو نهیداشت. دستامو به سـ یمدرن یلیخ نیزایبود، د یسنت

 :دمیپرس یجد یلیکردم و خ یکوتاه ی. سرفهکردیم
 خونه تو؟! یتو امیب دیچرا با کار؟یچ نجایا یمنو آورد -

 ابروش رو باال انداخت. یتا هیشلوارش و  یهابیج یرد توفرو ک یبا ژست جذاب دستاشو
 قبالً هم بهت گفته بودم. نویمنه! ا شیجات پ نکهیخاطر ابه -
اما به رو خودم  شد؛ینبات و شکالت تو دلم آب مآب لویکلویاز مدل جواب دادنش خوشم اومده بود و داشت ک نکهیا با
 انداختم. با اعتماد به نفس گفتم: کشیش یافهیقد و قتا باال به  نیینگاه از پا هیو  اوردمین

 !م؟یدار یوقت چرا؟ مگه ما با هم صنماون -
. با ستادمینرفتم عقب و صاف و شق و رق سرجام ا شهیشد. برعکس هم کیقدم سمتم اومد و بهم نزد هیآرامش  با

زل زد تو چشمام و با لحن دل  شد. انیرنگش نما یدیمروار یهازد و دندون یهمون حالت پر غرور لبخند کج
 :دیپرس یالرزونک و مردونه

 ! آره؟میکه با هم صنم داشته باش ینکنه دوست دار نم،یبب -
 خان؟ دیکه از غرورش بزنه ام هیاز خدامه؛ اما ک آره

 ریز یآرومو به ستادمیپا ا یپنجه  یفشردمش و رو یاش گذاشتم. کمشونه یکردم و دستمو رو یبلند یخنده
که هنوز ته خنده داشت در گوشش  ی. با لحنومدینفساشم نم یصدا یحت گفت،ینم یچی. هدمیاش رو بـ*ـوسنهچو

 زمزمه کردم:
 یوجود نداره! بهتره که برا ایدن نیا یاز شما تو ترفی. کثـخورهیتون به هم ماز جنس تو متنفرم! حالم از همه -

 اهلش! یکارا برو پ نی. واسه اییاستاد رضا ینکن یپرداز الیخودت خ
 تیکه پر شده بود از جد یو متفکرش برخورد کرد. با لحن اهیس ینگاهم به چشما ریدفعه ت نیقدم عقب رفتم و ا هی

 و انزجار ادامه دادم:
 .ستمین یمرد چیمشکات اهل صنم منم داشتن با ه ازیمن، ن -
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 گفتم: دیکردم و با تأک یاخودم اشاره به
 !ییمن تنهام جناب رضا -

 سمتش تکون دادم.اشارمو به انگشت
 نره! ادتی وقتچیه نویو تنها خواهم موند. ا -

*** 
 یاو حموم هم داخل همون اتاق گلبه ییبختانه چون که دستشوکه بهم داده بود موندم و خوش یاتاق یعصر تو تا

کوفت  یزیچ هیکه برم  دادیع مبهم اطال یهم گرسنه بودم و قار و قور شکمم ه یلینرفتم. خ ییرایپذ یرنگ بود تو
 یهم نزد و من مجبور شدم برا یو خال تعارف خشک هی خبریصدام کنه اما اون از خدا ب دیکنم؛ اما منتظر بودم که ام

 رو به جون بخرم. یبار گشنگنشکستن غرورم، درد سخت و هالکت
 یبرا یکنسرت مشت هیبود که  یچند ساعت هم نمی. شکم نازنکردمیتخت افتاده بودم و داشتم به سقف نگاه م یرو

به  شدیروش نم گهیوقت داون دیشنیرو م رینظیب یسنفون نیا یصدا دیام خواستیخودش راه انداخته بود. دلم م
از بس استوار و منسجم  ،یحساب نداختیجون آدم م هصداش اصالً لرز ب دنیخودش آهنگساز و رهبر ارکستر بگه! شن

 :دمیبالش بردم. با حرص نال ی. غلت زدم و سرمو تودمیدادم و با مشت آروم به شکمم کوب رونیبود. آهمو ب
تا  ستیگوساله؟! معلوم ن رهیگیلکه م ازیبه اون شکمت غرور واال حضرت ن یبزن یکارد هی یبر یاالن پا ش یعنی -
 ارتتیزور نبه خواستی، مپا شو برو غذاتو بخور. دندش نرم چشمش کور ،یخراب شده بمون نیتو ا یخوایم یک
رو دستش؟  یفتیب یاز شدت دل ضعفه غش کن یخوایکنه! م نی. حاال هم موظفه که خورد و خوراکتو تأمنجایا
 هیپاشو برو  گمینرفته. بهت م زادیبه آدم تیچیمرده شورِ خودتو و اون غرور مزخرفتو ببرن که ه ؟یریبم یخوایم
 ادا... نیبا ا یزنیبهم محالمو  یدار ازیکوفت کن، بخدا ن یچ
 عصرونه بخور. ایپا شو ب یریخودت عزا بگ یبرا نجایا ینیبش نکهیا یبه جا -
 داخل اتاق من اومده؟! اخمامو تو هم کردم. یک نیتخت نشستم! ا یسرعت روجام و به یتو دمیترس پر با
 ؟یدر بزن یستیتو اتاق؟! بلد ن یایمثل آدم ب یتونینم -

چشمام و با  یشد تو رهیو سمتم خم شد. خ ستادیروم ااومد. روبه کیشلوارش و چند قدم نزد یبایکرد تو ج دستاشو
 گفت: یلحن خاص

 ورود به اتاق خودم در بزنم! ینداره برا یلیدل -
 نگاهش کردم و با حرص گفتم: چپچپ

 !ییرضا یآقا شهیاتاق من محسوب م نجایا گهیاتاق! پس د نیا یتو امیمن ب یخودت گفت -
 ابروش رو باال داد. یتا هیسرجاش و  ستادیا صاف
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 خانم مشکات؟! شهیاتاق تو محسوب نم نجایمگه من گفتم ا -
اتاق توئه!  گهیبارم م هیاتاق منه  نجایا گهیبار م هی! گهیداره م یچ ستینگاهش کردم. واقعاً فاذا؟ انگار حواسش ن جیگ

 سمت در اتاق گفت: رفتیداشت م یجور که با خونسردزد و همون یلبخند کج
 .ستیاز شام ن یشکمت رو پر کن که تا ساعت نه خبر ای. بیاریفشار ب یادیبه اون مغز کوچولوت ز خوادینم -
تو خونمون خوردن  کردمیم یزندگ کایآمر یداره. البته وقت می. انگار زندانه که غذا خوردنشون تارونیاز اتاق رفت ب و

و عشقم  خواستیو هروقت دلم م شکستمیقانون رو م نیمن ا شهیشت که همدا یغذا و عصرونه زمان مخصوص
 .خوردمیغذامو م دیکشیم
انداختم و دستمو  میشونیپ یرو یشکستگ یبه جا یتخت رفتم. نگاه یروروبه یقد نهیو سمت آ دمیپر نییتخت پا از

! موهامو با میشب زندگ نیتراز تلخ یدگارای هیشد.  یادگاری هینبود؛ اما  دیبزرگ و در معرض د ادیروش گذاشتم. ز
 زدم. رونیبود مرتب کردم و از اتاق ب شیآرا زیم یکه رو یاشونه
 هی دنینشسته و مشغول د یخانگ نمایس یروروبه یراحت یهامبل یکه رو دمیبه دور و اطراف انداختم و د ینگاه

 هی خوادستیبود که آدم دلش م خبریطرافش بشده بود و از ا ونیزیمحو تلو نی. همچشهیاتر یارکستر مجلل تو
 لیهمه حرص تبد نیکنم وگرنه ا یبود! الزم بود که خودمو خال یبش بزنه! من دلم ازش پر حساب یضد حال اساس

 یهایریگحال نیخواهم اورد! پس بهتر بود که از هم دیسر ام ییو معلوم نبود چه بال شدیبزرگ م یلیخ یعقده هیبه 
 برسم! دیآرامش جاو هیبه اون بنده خدا بدم هم خودم به  ییکه هم صفا کردمیبار استفاده م هیند مدت هرچ ک،یکوچ

نوک  یلبم نقش بست و رو یرو یضیمن بود! لبخند عر یروپشت سرش قرار داشت و روبه قاًیاپنش دق یآشپزخونه
 آشپزخونه رفتم. یتو واشیواشیپا 
بشه! اگرم بخواد بشه  ی. حقم نداره عصبهیدست ک ایسرش تا بفهمه دن یور زمیپارچ آب خنک بر هی خواستمیم

 ادی! زشمیو زنده م رمیمیشصت بار م-به پنجاه بیو منم قر کنهیو بازوهامو کبود م زنهیدرک فوقش دوتا داد مبه
 خداروشکر! ستین یحاد یمسئله

شد و ابروهام باال رفت! شربت بهتر از آب  تریانطیپارچ شربت آلبالو لبخندم ش دنیرو باز کردم و با د خچالی در
 !ست؟ین

 خودم جواب دادم: به
 ست!خوشرنگه و خوشمزه نه،یریمعلومه که بهتره! ش -

سالنه از آشپزخونه خارج به چقدرم خنک بود! سالنهدستم گرفتمش. به ی! درش آوردم و توادیخوشش م دمیام حتماً
 .ستامیتش امتوجه بشه رفتم پش نکهیشدم و بدون ا

 !کنهیم االن سنکوب مبچه ی! آخه؟یالعملش چجورعکس یعنی! یرو باال بردم. وا پارچ
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 کردم! یخال ییرضا دیدرونش رو بر سر مبارک جناب استاد ام عاتیپارچ رو برگردوندم و کل ما عیحرکت سر کی در
چه بامزه  شافهیخدا! ق یت. وانشس خیبود که سرجاش س نیالعملش اشد رو سرش تنها عکس ختهیشربتا ر یوقت

شده. فقط با بهت نگاهم  دهیچسب شیشونیو چند تار هم بود به پ کردیشربت از موهاش چکه م یهاشده بود. قطره
 .کردیم
 گفتم: یالعاده حرص درارکنار مبل و با لحن فوق زیم یلبام، پارچ رو گذاشتم رو یرو یضیآرامش و لبخند عر با
 !دیخوریکه سرما م یجورنیا د؟ی؟ چرا سرتون رو خشک نکرداستاد دیحموم بود -

بعدش  ف،یاخم ظر هیکرد. اول  رییصورتش تغ شنیپوز یکم هو کم حسیلحظه فقط نگاهم کرد. اولش ب چند
 تو هم رفت و دستاش مشت شد. شتریاخماش ب د،یکش قیچشماشو بست، چشماشو بازکرد، نفس عم

 !ه؟یوقت چ که االن دادینشون م نایا یهمه
 !فرار

 دنبالم. دیفقط اونم دو گفتینم یچی. هدمیو سمت اتاقم دو دمیکش یبنفش غیجاش که بلند شد ناخواسته ج از
و دم  شاخیغول ب نیخوردم، خودت منو در پناه خودت حفظ کن. ا یزیچ هیکردم  یغلط هیخدا! حاال من  یوا

 باشه. خدا! کستیب یبنده نی. حواست به اهاکنهیم ناکارم زنهیم یدید هوینداره،  یاعصاب درست درمون
بود که کل فضا رو  غمیج یدر برسه، دستش از پشت بازومو چنگ زد و صدا یرهیدستم به دستگ نکهیاز ا قبل

 برداشت.
 ؟یکرد یگستاخ! چه غلط یدختره -
 واریسمت د لیبدنم متما یهمهخورد و  زیل کایسرام یجمله رو هم بهم گفت پاهام رو نیشدن که ا دهیکش نیح در

از نهادم برخاست و شل شدم. داغ  یخورد. آه بلند واریمحکم به د میشونیبتونه کنترلم کنه، پ دیام نکهیشد و قبل از ا
سرعت منو به دیرفت. ام جیشدت گحس کردم و سرم به روکه قبالً شکسته بود  ییهمون جا قاًیدق میشونیشدن پ

 اسممو صدا کرد: ینگران برگردوند سمت خودش و با
 ؟ی! خوبازین -

 :دمینال ومدیزور از ته گلوم در مکه به ییرفت. با صدا یاهیس چشمام
 سرم! -
بلند شدم. بعدشم  دیام یدستا یپر کاه رو هیبود که مثل  نیا دمیکه فهم یزیهم افتاد و بعدش تنها چ یپلکام رو و

 !دوهیسرعت مداره به دادیآغوشش که نشون م یکوبش قلبش بود و تکون خوردن من تو دنیشن یصدا
*** 

 باشه. تیهمه جمع نیا نی. دوست ندارم بیاتاق خصوص هیتو  نشیببر -
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 تحمل... دیچند ساعت رو با نی! هممیندار شونیا یبرا یما اتاق خال ییجناب رضا یول -
 .ستهیسرجاش با خیدهنش رو ببنده و س چارهیباعث شد پرستاره ب دیام ادیفر یصدا

 االن! نیآماده کن! هم یاتاق خصوص هیبهت گفتم  ؟یمگه کر -
 گفت: نیگذشت و در همون ح دیسرعت از کنار امتندتند سرشو تکون داد و به پرستاره

 .دی. فقط چند لحظه لطفاً منتظر بمونکنمیم مویسع یچشم. همه -
 .یکنیزود آماده م یلیخ -
 چشم. -

برگشت  نیپرپشتش فرو برد. در همون ح یموها یداد و دست راستش رو تو رونیه بنفسشو کالف دیکه رفت، ام یوقت
 شد و گفت: کیسرعت بهم نزدبازم به یچشما دنیسمت تخت من و با د

 ؟یدرد ندار گهید ؟یبهوش اومد -
 زدم و فقط گفتم: یلبخند یحالیب با
 خوبم. -

 دمیشا ایکرده بودن  قیبهم آرامبخش تزر دیبودم شا حالیب قدرنیچرا ا دونمیکم بود؛ اما نم یلیخ میشونیپ درد
 بودم. دهیکش واریبود که بخاطر برخورد با د یبخاطر اون همه درد

که توش  یاو آمرانه یدستش و با لحن جد یشکمم بود، گرفت تو یتو هم جمع شد و دستمو که رو شتریب اخماش
 :دیهم مشهود بود پرس ینگران

 ؟یخوب یمطمئنتو؟  یخی قدرنیچرا ا -
خوب  شدیدست مردونه و بزرگش بود مگه م یکه دستم تو یباز و بسته کردم. تا وقت دییبه عالمت تأ چشمامو

 .مهیزندگ یدردا یآروم کردن همه یمسکن برا نیدستا بهتر نیکه ا دونستینباشم؟! نم
 یحس هیخشم و  ،ی. کالفگزدنیم ادیرو فر یبیحس غر هیشد. هنوز اخم داشت؛ اما حالت نگاهش  رهیچشمام خ تو

 ی. خم شد سمتم و با صداکنهیداره انگشتامو نوازش م یطور نامحسوسنبودم! حس کردم که به رشیکه قادر به تفس
 گفت: یآروم

و  طونیش قدرنیا هویکه  یکرد دایپ تویماه خود واقع شیش نیا یکوچولو؟ انگار تو یکرد کاریبا خودت چ یدید -
 !یهوا شدسربه
بارم  هی یبرا خواستیدر ظاهر! دلم م یباشم حت احساسیو ب خی تونمینم گهیکه د دمیماه فهم شیش نیا یتو آره،

 ادیماه به  شیش نیا یبهش معتاد شدم. تو یرو به خودم بچشونم! به خودم چشوندم و بدجور میکه شده خود اصل
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دوست داره.  مویخود واقع گفتیم شهیهم دی. امماون همه حجم سرما و تظاهر کرد نیگزیرو جا میخود واقع دیام
 کردم! یاصل ازیبه ن لیرو تبد یقالب ازیبخاطرش اون ن

 گفتم: یادورگه یخشکمو با زبون تر کردم و با صدا یلبا
 کنم. یخودمو خال خواستمیبودم م یاز دستت حرص یلیحقت بود. خ -

به چشمام نگاه کرد و بعدش نگاهش رفت سمت  خرده هیخودشو داشت.  تیمحو شده بود اما هنوز جد اخماش
 چشمام شد. یرهیشدم. دوباره خ یچیباند پ یشونیپ
 چرا قبالً ضربه خورده؟ ؟یآورده بود تیشونیسر پ ییچه بال -

رو شکستم؟  میشونیخودم زدم پ گفتمیم دی! باگفتم؟یم دیبا یجور ساکت فقط نگاهش کردم. چهمون یالحظه چند
 نداره؟ یو تعادل روان ستوونهیددختره  گفتینم

 جوابش رو دادم: یآرومدرحال رفت و آمد نگاه کردم و به یکردم. به آدما گهیسمت د هی رومو
 !ستین یخاص زیچ -

 بدون اخم! یبود؛ ول یسرمو سمت خودش برگردوند. هنوز جد یآرومدستش و به یمشت شد تو مچونه
 درست جواب سؤالمو بده. ؟یچجور دمیاه کن! ازت پرسبه من نگ کنمیدارم باهات صحبت م یوقت -

شدم بهش که منتظر  رهیراستش رو بگم. کالفه خ خواستممیتو چشماش نگاه کنم و دروغ بگم. نم تونستمی! نمیلعنت
 کلنجار رفتن با خودم و افکار مشوشم گفتم: یجواب من بود. بعد از کم

 بهت دروغ بگم؟ یخوایم -
که هر  دونستی. نمکنهیم نیرو جذاب و دل نش شافهیاخما چقدر ق نیکه ا دونستیو نم شیشونیپ یافتاد رو خط

 !دونستی! نمکنهیتر موابسته ضشیضد و نق اتیخلق نیمنو به خودش و ا شتریلحظه داره ب
 از چه قرار بوده! انی! حاال هم بگو که جریرو بگ یزیبه من چ قتیاز حق ریغ یحق ندار وقتچیتو ه -
 .میما خانم مشکات رو به اتاقشون منتقل کن دیست. اگه اجازه بداتاق آماده ییرضا یآقا -
 زدم. یقیبه اون خانوم پرستار که باعث شد جوابش رو ندم، نگاه کردم و لبخند عم یخوشحال با

تارا از پرس گهید یکیسرعت سمت من اومد. بهش رفت که رنگش مثل گچ شد و به یاچشم غره نیهمچ دیام اما
. چون واقعاً تعادل نداشتم و هر لحظه امکان نمیکنارمون اومد. خواستن کمکم کنن تا روش بش لچریو هیهم به همراه 

 عقب برن. عیسر یلیباعث شد، خ دیام یجد یولو شم. هنوز دستشون بهم نخورده بود که صدا نیزم یداشت رو
 !ارمشی! خودم مدیبهش دست نزن -
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 شمگهیدست د هیگردنم و  ریدستشو برد ز هیرت درهمش نگاه کردم که بدون توجه به من گرد شده به صو یچشما با
 خواستمینم دمیشا ایبگم  یزیچ تونستمیبهت بودم و نم یپاهام رفت. بلندم کرد و منو به خودش چسبوند. کالً تو ریز

 حرف بزنم.
و محکمش رو به اون دو  یجد یود. صداچسب بو دل نیریبرام ش ییجورا هیاش منتظره ریغ یالعمالعکس نیا

 بچسبونم. اشنهیپرستار باعث شد چشمامو با لـذت ببندم و سرمو به سـ*ـ
 برم؟ دیکدوم سمت با -

 یشونیپ نیدرد ا ایبکشم. دوست داشتم تا ته دن قیآتشفشان باشم و نفس عم یکوره نیا یداشتم تا ابد تو دوست
 یمردونگ نیگرما ا نیآغـ*ـوش ا نی. دوست داشتم ارمیوش مردونه فاصله نگآغـ*ـ نیاز ا یارو تحمل کنم اما ذره

 کاش! یکاش خودشم دوست داشته باشه. ا یخودم باشه. ا یبرا
 یکم یلیخ یو به صورتم که فاصله دیتخت دستامو از دور گردنش برنداشتم. اونم عقب نکش یکه گذاشتم رو یوقت

 .دمیش رو بـ*ـوسمردونه یگونه یحالیاال و با ببردم ب یباهاش داشت نگاه کرد. سرمو کم
خوش حالتش جا خوش  یلبا یلبخند نامحسوسم رو هی چ،یبه صورت جذابش نگاه کردم. اخم که نداشت ه دوباره

 کرده بود.
 .کردینگام م رهیاز دور گردنش جدا کردم؛ اما اون عقب نرفت هنوز با همون حالت خاص خ دستامو

 !ییجناب رضا دیببخش -
 دمشی! چرا بوسیدوتا تو اتاقن وگرنه... وا نیرفته بود که ا ادمی. من که به شخصه میپرستار به خودمون اومد یصدا با

 گفت: کردیجور که بازم به من نگاه مکرد و عقب رفت. همون یمکث دیآخه؟ ام
 به استراحت داره. اجیاحت ازی. نرونیب دیبر -
 .شنیمرخص م گهیشاءاهلل که تا دو ساعت د. اندیرو انجام بد صشونیترخ یراکا دیاریب فیچشم. فقط لطفاً تشر -

 نیبا ا یایچه پدر کشتگ دی. معلوم نبود امرونیسرعت رفتن ببه تکون دادن سر اکتفا کرد. اون دو تا هم به تنها
 دنی. با ددمیخند یآرومخندم گرفت و به دشونیترس یافهیق یادآوری. با دادیبدبختا داره. محل سگم بهشون نم

 رفت. باشیج یابروهاش رفت باال و دستاشم تو موقعمیب یخنده
 ؟یخندیم یبه چ -

 کردم و صادقانه گفتم: یابهش اشاره دم،یخند یداشتم م هنوز
 به تو! -
 خودش انداخت و گفت: ینگاه به سرتاپا هی
 داشته باشه. یمشکل مافهیو ق پیت کنمیفکر نم -
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 تم:زدم و گف یلبخند
 .دمیخند گهید زیچ هی. اما من به فتهیخودش هیعال شهیهم تافهیو ق پیت -
 ؟یدیخندیم یبه چ قاًیدق دمیمنم ازت پرس -
 ؟یاز حد خشونت به خرج داد یادیز یکنیبه رفتارت با پرستارا. فکر نم -

 گفت: یرفت تو هم و با حرص آشکار اخماش
اوقات خشونت الزمه  ی! گاهشنیسوارت م یآروم باش یکنم! اگه بخوابرخورد  یجورنیا خوادیخودشون دلشون م -

 !ییجاها نیهمچ یخصوصاً تو
 گفتم: کهیت با
 اوقات؟ یفقط گاه -

 فقط نگام کرد.خودم گفتم: حرفیزد و ب یکج لبخند
و  یآدم عصب هیبه  یشد لیتبد یکم شد. کممیدیچند ماه اول تو رو آروم و مهربون د یواال ما که فقط تو -

 بداخالق و مغرور.
 گفت: نمیهمون ژستش رفت سمت در اتاق و در همون ح با
 ،یبود نجایبرخورد کنم االن نه تو ا یبا تو به نرم خواستمیاوقات خشونت الزمه! من اگه م یبهت که گفتم. گاه -

 برم! شینه من؛ پس بهتره به روش خودم پ
 نیتمر شهیاما هم ه؛یآدم مغرور و خشن یلیهم گفته بود که در اصل خب لیبارم همون اوا هی ادمهیاز اتاق خارج شد.  و
بداخالق باشه  قدرنیا تونهیم یراحتبه یببره؛ چون که هر آدم نیکه خوش برخورد باشه و غرورش رو از ب کنهیم

 و مهربون باشه! رومخاص و شهرت آ طیشرا نیا یتو تونهینم یاما هر کس
 رییاخالقش تغ یطرز وحشتناککه مهربون باشه! چون که به کنهینم نیتمر گهیه که دوقت یلیهم به نظر من خ حاال

. البته الزم به ذکره که بگم در هر دو حالتش جذاب و تو دل برو هستش. ترسوندیرو م یهر کس قتاًیکرده بود و حق
 !گهیجوره د هی مو خشن بودنش لرزونهیجور دلم آدم رو م هیبودنش  نیمت

 دادم. هیو به تخت تک رونیبدادم  آهمو
 !هیلیخل نشم خ من

*** 
که  شدیتخت و باعث م یرو دیتابیداشت م دی. نور خورشدمیخودم کش یرو شتریجام زدم و پتو رو ب یتو یغلت

 یتر به هم فشردم. دوست داشتم چند ساعتبالش نرم و چشمامو محکم ینتونم راحت بخوابم. سرمو فرو بردم تو
مختص  گهیکه د یاتاق یحت داد،یرو م دیام یخت خواب گرم و راحت استراحت کنم. همه جا بور نیا یتو شتریب
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و لبخند زدم. دوباره دستم رفت سمت پتو و تا گردنم  دمیکش یقیخنک و آرام بخش! نفس عم یخودم بود. همون بو
 بهم! دهیچقدر حال م ه،یفیلط یچه پتو ی. وادمشیکش
 ؟یش داریب یخواینم -

شد و  ترقی! لبخندم عمگرنیو ج کهیت یلیکه خدا گفته خ یمرد بهشت یایحور نی! مثل ایجذاب و قشنگ یصدا چه
 بالش فرو کردم. یتو شتریسرمو ب

 .یقرصاتو بخور دیشو. با داری! بازین -
 نیه اخدا قدرتت رو بنازم! من االن مشتاق مردن شدم! منو بکش تا زودتر ب یبم و مردونه؟ وا قدرنیصدا هم ا آخه
 صدا برسم!خوش یحور

ام رو بـ*ـرهنه یجور که چشمام بسته بود، پاهاشدم و همون الشیخیزدم که پتو کنار رفت. ب یغلت یسرخوش با
 یپنجره هی. واقعاً چقدر خوبه که بردمیلـذت م دیتابیکه داشت به بدنم م یتخت و از نور آفتاب یحالت باز گذاشتم رو

ها هم نور آفتاب تا خوابت ببره و صبح ینیبیقدر مرو اون هاارهتختت باشه! شبا ماه و ست یروروبه ییایبزرگ و رو
 بهم بده؟ ییصفا هی ادیماساژور نداره ب هی دیام نیبه ماساژ دارم! ا ازیمن چقدر ن ی. واکنهیم ییرایازت پذ یجورنیا

 !د؟ی! ام؟یچ
نگام  نهیسـبهبود و دست ستادهیکنارم ا یدرهم یبا اخما دیمنشستم سرجام. ا خیشدت باز کردم و سچشمامو به هوی
 شدم. رهیبار محکم باز و بسته کردم و با دهن باز بهش خ هی. چشمامو کردیم
 گفت: ینگاه به سرتاپام انداخت و جد هی یاافسانه یهمون اخما با
 !؟یراحت بخواب قدرنیا یعادت دار شهیهم -

بودم، انداختم  ترنیسنگ دمشیپوشیکه اگه نم میمشک یاه به خودم و لباس خواب تورنگ هی یهنگ بودم! با گنگ هنوز
 :دمیو با بهت پرس

 راحت؟! -
و دستمو محکم به صورتم  دمیکش یاازهیلبخند کج نشست کنج لباش و فقط نگام کرد. خم هی ومنگمجیحالت گ از

 یهاپخش شده بود دور و اطرافم و حداقل شونه مشونیپر ی. موهاامیتکون دادم تا به خودم ب ی. سرمو کمدمیمال
 !هیکامالً عاد دمیام ینداشت معلوم بود واسه یمن فرق یام رو پوشونده بود. البته برابـ*ـرهنه

 یخش گرفته ا یدادم به تاج تخت و با صدا هیبه خودم مسلط شدم تک ییجورا هیکه گذشت و  یاهیاز چند ثان بعد
 :دمیپرس

 باال سرم؟ یستادیا یاومد لیمثل عزرائ یکه اول صبحشده  یحاال چ -
 گفت: یبا لحن آروم ،یو کشدار یبه بدنم انداخت و پس از مکث نسبتا طوالن گهینگاه د هی دوباره
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 خوب بشه. تیشونیتا درد پ یقرصات رو بخور دیت رو بهت بدم. بعدشم بااومدم صبحانه -
 تیهـ*ـوس باشه ها نه. چون که اصالً اذ نکهیبود! نه ا یجور هی . حالت نگاهشهیش عادغلط کردم گفتم واسه من

 بدنم باعث شد که لحن تندم نسبتاً آروم بشه. یرو شرهینگاه خ ییجورا هینشدم، برعکس ته دلمو قلقلک داد. 
 دفعه نگاهشو به چشمام دوخت. نیتخت نشست و ا یرو کنارم
 چشماش محوم کرد. یمااش بود. گرمردونه یلبا یهمون لبخند کج رو هنوز

 ؟یلباس بپوش یمدل نیا خوادیدلت م یلیخ -
 :دمیناخودآگاه رفت باال و بدون فکر پرس ابروهام

 مگه لباسم چشه؟! -
 لباسم رفت. یقهیشد و چشماش سمت گردن و  ترقیعم لبخندش

 االن؟ کردیم کاریمن بود چ یجا گهیمرد د هیاگه  یدونیم -
 :دمیبا تعجب پرس بالفاصله

 کار؟یچ -
 :دیصورتم توپ ینگاهش خشن شد و تو حالت

 ؟یدیاتاق تو! فهم یتو ادیب کنهیم جایاز من ب ریغ یچه مشتاقم هست که بشنوه! هر مرد -
 گفتم: یباز شیلبم و با ن یحرفش ناخواسته لبخند اومد رو دنیشن با
 خانوم بشه؟! هیرد اتاق که بخواد بدون اجازه وا ادبهیب قدرنیمثل تو ا یآخه کدوم مرد -
 کنار تخت برداشت. در همون حال گفت: زیم یصبحانه رو از رو ینیابروش رو باال داد و س یتا هی
 .گذرهیت رو بخور. داره از وقت قرصت مصبحانه ای! بیچقدرم که تو االن معذب -

نگاهش  ینکرد و جلو یرو ناموس مسئله ادیاما خوشم اومد ازش ز ست؛ین الممیخ نی! ماشاءاهلل که من عگهیم راست
براش  دمیبزرگ شده، با کایمثل آمر یباز طیمح یتو دمیست! البته خب امرو به سرعت گرفت. معلوم بود باجنبه

تو اتاق،  ومدیهم م ییکایآمر هی یاگه حت دیشا ظهاون لح یباز بود! تو یلیباشه؛ اما خب مدل و حالت من خ یعاد
 ل کنه!خودشو کنتر تونستیزور مبه
وارد  رییاون اخالق فوق وحشتناکش تغ یکوچولو تو هیمعلوم بود که خداروشکر امروز از دنده راست بلند شده و  یول

 دهیبود رفت؛ اما دستم هنوز به مقصد نرس ینیس یکه تو یآب پرتقال وانیشد و دستم سمت ل ترقیکرده! لبخندم عم
 گردشده نگاهش کردم. یجمع شد و با چشما شمیزد. نرو برداشت و دست من رو پس  وانیل دیبود که ام

 یچرا برا شیبخور یخواستیاگه م ؟یآب پرتقالمو بخور یخوای! چرا مست؟یصبحونه مال من ن نیمگه ا نمیبب -
 نمه... هی نیخونه؟! چشمت به ا نیکمبود آب پرتقاله تو ا یعنی! ؟یمن آورد
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 و تندتند گفت: زدمیضرب داشتم حرف م هیکه دهنم  یگرفت. با خنده دستشو گذاشت رو اشخنده
 ودته.خآب پرتقال مال  نی! نترس ایو تنم کرد یو دوخت یدیصبر کن! بابا تو که بر یه یه یه -

 دهنم پس زدم و با اعتراض گفتم: یاز رو دستشو
 !ش؟یدروغ نگو! پس چرا برداشت -
رو آورد سمت دهنم. مثل  وانینگفت و ل یچیود. هلبخند محو مونده رو لبش ب هیکوتاه و مردونش فقط  یخنده از

 گفت: یاخنگا نگاهش کردم که با لحن آمرانه
 !نمی! دهنتو باز کن ببایخنگ یشیم داریاز خواب ب یوقت -
. نگاه اون به دهنم و نگاه من به دمیرو نوش وانیخودکار دهنم باز شد و جرعه جرعه از آب پرتقال درون ل طوربه

 ود.رنگ شبش ب یچشما
کار  نیدونم اما بازم از ا ینه! نم ایاسمش محبت بود  دونمیبود. نم رمنتظرهیغ یلیکه کرد برام خ یکار راستش

 اش رفتم!عالمه قربون صدقه هیته دلم خوشحال شدم و  شهیمثل هم رمنتظرهیغ
 ود گفتم:و تعارف ب یاز سپاسگزار یقیتلف ییجورا هیکه  یرو از دهنم جدا کرد، با لحن وانیل یوقت
 الزم نبود که... خوردم،یخب خودم م -

 شده بود. یجد گهیگردو رو دستم داد و حرفمو قطع کرد. د رینون پن یلقمه
 مواظب خودت باش! ستم،ین ی. چند ساعترونیبرم ب خوامیم یصبحانه و قرصات رو خورد نکهیبعد از ا -

 .آوردیخودش نم یبعدش اصالً به رو کردیم یمحبت هینفر  هیبه  یمدل اخالقش بودم. وقت نیا عاشق
 گفتم: نیرو از دستش گرفتم و مشغول خوردن شدم. در همون ح لقمه

 تهران. ومدمیوقته که ن یلی. خیخرده شهرگرد هیباشه تو برو به کارات برس. منم ممکنه برم  -
 قرصام رو برداشت و گفت: یجعبه زیشد و باز از کنار م خم

 نه.تو خو یمونیشما م -
 گفتم: یخصومت چیبدون ه یام زدم و در کمال خونسردگاز گنده به لقمه هی
و هر  رونی! من حق دارم که برم ب؟یکرد لیراه حرفاتو به من تحمبهاز بس راه ی! خسته نشددیام الیخیبابا ب -

 ؟یآورد ریگ یکه دلم بخواد بکنم! مگه زندان یکار
 .کردمیبود نگاهش م دنیجور که فکم درحال جنبهمونو متفکر! منم  قیبهم انداخت. عم ینگاه

 !یدار یریگمیتو هم حق تصم یدار تی! تو هم حق فعالیستین ینه زندون -
 زدم و گفتم: گهیگاز د هی
 !گردمیم رمی! پس امروز من متهیاوقات منطق حال یکه گاه ادیفهم! خوشم م زیآ قربون آدم چ -
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 گفت: نمیقرص دستم داد. در همون ح هیآب و  وانیل هیرو از دستم گرفت و به جاش  لقمه
 زود برگرد! یلیخ یباشه برو. ول -

 . محکم گفت:ستادیرفت تو هم و اومدم اعتراض کنم که از جاش بلند شد و ا اخمام
 .یخونه باش دیبا گهیکه گفتم. تا دو ساعت د نیحرفم نباشه! هم -
 !رشمیها. انگار من اس هیبابا! عجب آدم یا

 بدونم؟! توییهمه زورگو نیا لیدل شهیم -
 سمت در اتاق و گفت: رفت

 !ادیسرت ب ییبال خوامیمن گوش کن. نم یوقته رو به حرفا چند نیبه نفع خودته! ا -
 !قیشد. نافذ و دق رهیباز کرد و برگشت و تو چشمام خ درو

 فهم شد؟ ری! شزمیریل شهرو به هم مک یخونه نباش گهی. دو ساعت دیایآسه م یری! آسه مازینره ن ادتیحرفام  -
 و فکر تنها گذاشت! رتیعالمه ح هیسرمو تکون دادم. در و بست و منو با  واشینگاهش کردم و  مات

 !اد؟یبال سرم م رونیمن بخوام برم ب یعنیبود؟!  یچ قاًیاز بَال دق منظورش
 !گه؟یوپرت مچرت چرا

 یدر و زد. متقابلش صدا یکه کس ییسمت دستشو رفتمیمتخت بلند شدم. داشتم  یتکون دادم و از رو سرمو
 رفتم. ییداخل و خودم تو دستشو ادی. بهش گفتم بخواستیورود م یکه اجازه دیخدمتکار به گوشم رس

اومدم.  رونیمسواک دِبشَم زدم و ب هیشستم و  یحاجت رو به جا آوردم، سر و صورتم رو حساب یقضا نکهیاز ا بعد
 انه رو برداشته و رفته بود.صبح ینیخدمتکار س

از  ازمویمورد ن لیوسا یهمه دیخونه، متوجه شدم که دوست ام میکه برگشت یوقت شبیسمت کمد لباسام. د رفتم
کمد گذاشته بود.  یتو یطور منظم و مرتبلباسامو به ی. همهدهیاتاق اونا رو چ یاورده و خدمتکارم تو نجایا رازیش

شوهر نداشتم؛ اما خب عشق  نکهیخودم بود! با ا لبودم در اصل ما دهیهم که پوش یالباس خواب اعجوبه نیهم
 دی. مگه آدم فقط باکردمیو صفا م دمیپوشیدل خودم م یوقتا واسه ی. بعضگهیداغون رو داشتم د یلباسا جورنیا

 هیده در آوردم با سا یِرونیدست مانتو شلوار ب هیوسط قاقه؟  نیبزنه؟ خودش ا پیشوهرش خوشگل کنه و ت یبرا
بلند و افشونم  یو با حوصله موها یصندل یرفتم. نشستم رو نهیتخت و سمت آ یو خنک. انداختمشون رو یشال نخ

نکنن. تنها به زدن ضدآفتاب بسنده کردم و  تمیشال اذ ریرو شونه کردم. بعدشم محکم پشت سرم بستمشون که ز
 .دمیپوش مویرونیب یتندتند لباسا

زانو که نه چسبون بود نه گشاد از جلو دکمه  یرنگ تا باال یمشک یمانتو هیو مرتب بودم.  کیش یسادگ نیع در
 یشال همرنگش. از وقت هیبا  دیشلوار کتون سف هیتن کرده بودم.  یتاپ بلند مشک هی رشیز نمیهم یو برا خوردینم
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نبود!  یو مارک پوش خبر یدک و پوز رسم از گهیو د رونیب رفتمیساده م یجورنیاکثراً هم رانیکه برگشته بودم ا
که  یو کت یچندصد هزار تومن یاز مانتوها گهیاما د کردن؛یم فیتعر میاز خوش پوش گرانیهنوز مرتب بودم و د

 هایاز روسر کردم،یاستفاده نم یهزار تومن شصدیش-. از تام فورد پونصدکردمیطبق مد روز دوخته شده بود استفاده نم
از  گهید گم،ی. رک مکردمیاستفاده نم یونیلیم یهااز کفش کردم،یاصل استفاده نم ریو حر یمیشیراب یهاشال و

 .کردمیپدرم استفاده نم یهاپول
جمع شد بود،  میبرنامگ ریو مد مینقاش یهاشگاهیچند سال بابت نما نیا یکه تو یاندازنسبتاً خوب و پس درآمد

 یخونه یهم رفته بودم تو رازیش یرو درست کنه. تو یرو به خوب یمولمع یزندگ هیمن  یتونسته بود که برا
ونکوور  یمادرم که تو یکردم. خونه به نام عمو یندگمونده بود، ز ادگاریکه بعد از فوتش برام به  میمادربزرگ مادر

 رازیش رمیهروقت م خونه رو داده بود به من تا دیکل ران،یا یتو ذاشتیبود؛ اما چون اصالً پاشو نم کردیم یزندگ
 ازش استفاده کنم.

 !هیاله یتو یاردیلیتهران داشتم استفاده کردم نه خود اون کاخ چند م یکه تو یانه از پورشه گهید
 زیو هرروز چ دمیرسیبا آرامش به کارام م دغدغهیو سبک بالم! ب یاوصاف چقدر راض نیکه با تمام ا دمیدیم حاال
بودن  خی گهینداشت، د ییمعنا یزیبرنامه ر گهی! دکردمیکشف م رونمیاطرف و ب یدماآ یحت ایرو در درونم  یدیجد

 شعار دادن بس بود! گهیمهم نبود، د یظاهر
مردم  ونیو خودمو م رمیبود که از اون همه تجمالت فاصله بگ ازیبود که حداقل خودم رو به خودم ثابت کنم! ن ازین

. ستین یکاف ییخوبه اما به تنها یلیخ یبشه دردشون رو حس کرد! پولدار مردم بود تا نیا نیب دیخودم حس کنم! با
. یحال رو داشته باش نیو شادتر نیبهتر یمعمول یزندگ هی اب شهیاما م زنهیپول حرف اول رو م ایدن نیا یآره تو

 گهی! دخواستمینم پول دست و پا بزنم اما یتر کنم تا تولب هیاگه باز بخوام برگردم به وضع سابق کاف دونستمیم
 یندگاز ز تیتنها رضا ده،یبهم نم تی. احساس رضاکنهی. خوشحالم نمکنهیاز درد من دوا نم یپول باد اورده درد

 ، والسالم!ستمثل و محمود و فاطمه ییهابچه یلبخند از ته دل برا هیمن  یبرا
 یریکه دارن گردگ دمیشدم دو تا خدمتکار و دزدم. وارد سالن که  رونیبرداشتم و از اتاق ب فمویو ک یآفتاب نکیع
پنج سال.  ای وچهارستیسرجاشون و سالم کردن. هردوشون جوون بودن حدود ب ستادنیمن صاف ا دنیبا د کننیم

 و نگاهش کردم. مبرگشت شونیکی یبا صدا یجوابشون رو دادم و رفتم سمت در خروج
 د؟یدار لیم یناهار چ یخانوم برا دیببخش -
 کنن؟ لیم خوانیم یزینگفتن چه چ ییرضا یآقا -
 .دیکنیاما گفتن امروز شما ناهارو انتخاب م میدیازشون پرس -

 باال انداختم و گفتم: هاموشونه
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 .دیدرست کن دیدوست دار ی. هر چکنهینم یمن فرق یبرا -
 نکمویع اطیتو ح نیهم یبود برا زیزدم. آفتاب ت رونیکارش مشغول شد، منم از خونه ب یگفت و به ادامه یچشم

. چند قدم که سوختیزودم م یلیحساس بودم چون خ یلیچشمام و شالمو جلوتر اوردم. به پوستم خ یگذاشتم رو
و سمت خونه رفتم. در و باز کردم و از همونجا با  مبرگشت نیهم یبرا زه،یت یلیواقعاً امروز آفتاب خ دمیرفتم جلوتر د

 سرعت اومد سمتم و گفت:بود به دهیهمون که درمورد غذا ازم پرس خدمتکارو صدا کردم. یبلند یصدا
 جانم خانوم؟ -
 .ارشیهست. برام ب دیدار سفکاله لبه هی شیآرا زیسوم سمت راست م یکشو یاتاقم، تو یبرو تو -

 یم روتا برگرده. کالهو که اورد ازش گرفتم و گذاشت ستادمیگفت و بدو سمت اتاق رفت. منم همون جا ا یچشم باز
 .گرفتیآفتاب رو م میتابش مستق یداشت و نسبتاً جلو یسرم، نقاب بلند

 به قدم زدن مشغول شدم. ابونیخ یرو ادهیپ یکوچه درآومدم و رفتم تو از
 شهر شلوغ و پر سروصدا تنگ شده بود. نیا یبا صفا یدودآلود ول یهوا یدلم برا ییجورا هی
. دمشیپرستیاما من هنوزم عاشقانه م یو پر شده از آلودگ خورهیبه درد نم هگیتهران د گفتنیم ایلیخ گهید نکهیا با
 !شهینم دایپ رشینظ ایدن یجاچیداره که ه ییخودش صفا یها داره، براخودش داستان یبرا تختیپا نیا

 !یچیبا ه کنمیعوضشون نم یچیهردوشون تاج سر من هستن. با ه د،یو تهران جد میقد تهران
در آوردمش  فمیک یزنگ خورد. از تو میکه گوش کردمیفکر بودم و داشتم با لـذت به اطرافم نگاه م یتو یجورنیهم

 سرعت جواب دادم:به دمیمحمود رو د یکه شماره یو وقت
 زنگ زده! محمود خان گل و گالب. حالت چطوره پهلوون؟ یک نیبه بببه -

 ر چقدر آقا و مؤدبه!پس نیو آرومش ضعف رفت. آخ خدا ا نیمت یصدا یبرا دلم
 شده؟ یزیتهران. چ دیرفت دمیشن د؟یسالم خانم. شما حالتون خوبه؟ سالم -

 لبام و گفتم: ینشست رو یلبخند
 گردمیزود دوباره برم یلیاومدم تهران. خ یمدت یاز دوستانم برا یکی. با فتادهین یاتفاق چی. نگران نباش همیمن عال -
 .رازیش

 فوت کرد. رونیب نفسشو
 افتاده. ینکرده فکر کردم براتون اتفاق یخداروشکر. راستش خدا -
. در ضمن فردا یات باش! تو االن مرد خونه. تا من برگردم مواظب خودت و خونوادهفتادهین یاتفاق چیه رمیخنه -

 !میبداخالق سیها من رئسرکار، حواست باشه ینره که بر ادتیست پنج شنبه
 نگاه چپ به آثارتون بکنه! یکس ذارمیسم هست فردا سرساعت اونجا هستم. نمچشم خانم. مواظبشونم. حوا -
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 گفتم: یو کشدار یو با لحن لوت دمیخند
 مرامتو عشقه! چاکرتم داش محمود! -

 کرد و مثل خودم جواب داد: یآروم یخنده
 نوکرم! -

 با تشر گفتم: عیتندوسر
 .ادیها استفاده نکن! بدم مواژه نیمحمود از ا یه -
 .دیخند یبلند یدفعه با صدا نیا

 که! دیاز من بدتر صحبت کرد شیآخه خانوم خودتون چند لحظه پ -
 .یجد یلیلبام بود؛ اما لحنم خ یلبخند رو هنوز

 ؟یفسقل یبکن دیتو هم با کنمیم یمگه من هرکار -
 .شهیتکرار نم گهی! ددییفرمایشما درست م -
 گشادتر شد. شمین

 !اریجنتلمن تمام ع هی هیلحنت شد شب پسر خوب. حاال نیآفر -
 و نگاهم بهش بود. روندیبا سرعت داشت م روادهیپ یموتور تو هی
 .میبهتون عادت کرد ی. بدجورهیخال یلیخ نجایخانم راستش جاتون ا -
 .شدیم ترکیو نزد کیداشت نزد یبود! انگار تو اتوبانه. از دور ه بیغربیسرعتش عج یلیخلوت بود؛ اما خ روادهیپ
 ...شیپ گردمیبرم یزودکه بمونم. به ومدمین -
 حاال! نی. همرونیرو بپر ب ادهیاز پ ازین -

که داشتم  نیجمله رو به زبون آورده بود! در همون ح نیو ا دهیکش ادیکه اسممو فر ییبرگشتم سمت صدا مات
 ستادمیگردشده ا ی! با چشمادیپاشرو به سمتم  یزیبا سرعت از کنارم رد شد و چ یموتور گردوندمیصورتمو برم

 از دستم افتاد! یسرجام و گوش
فضا رو  یتند یلیخ یو بو واریشده بود به د دهیبود که پاش یعیشد اما نگاهم نه! نگاهم به ما دهیدکشیتوسط ام بازوم

 گرفته بود!
 !نمتی! حالت خوبه؟ ببازین -

شدت به شقهیچشماش کامالً مشخص بود. نبض شق یاز تو یگردنمو چرخوندم و بهش نگاه کردم. نگران مبهوت
 صورتمو با دقت نگاه کرد. یدستاش و اجزا ونیزد. صورتمو گرفت م یم
 ؟یخوب -
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 دستش و آب دهنمو قورت دادم. یگذاشتم رو دستمو
 ...هیموتور نیا ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا ه؟یچ انیجر -

که دورمون حلقه زده  ییبه آدما توجهیحرفم تموم بشه ب نکهیو چشماش رو بست قبل از ا رونیفوت کرد ب نفسشو
 دهیستبرش کوب ینهیسـ*ـ یشدت داشت به قفسهقلبش بود که به یسرم رو قاًی! دقدیبغـ*ـلش کش یبودن منو تو

آرامش آغـ*ـوش گرم و  شهیتونستم مثل همیزده شده بودم که نم رتیو ح جیقدر گ! در اون لحظه اونشدیم
رو  قشیعم یهانفس ی. فقط صدامیبود تیاون موقع یچقدر تو دونمیو حس کنم و لـ*ـذت ببرم! نماش رمردونه

بشه. دستام دورم افتاده بود و  یکیباهام  خواستیانگار م ییجورا هی. کردیکه به کمرم وارد م یو فشار دمیشنیم
 «!ه؟یچ انیجر» دیچرخیوار مپرسش دوران ای ملهج هیذهنم فقط  یتو
 .میبه کارمون برس میتونیتر مخونه، اونجا راحت میبهتره بر ییناب رضاج -
م و منو نسبتاً به دستشو انداخت دور شونه هیفاصله گرفت؛ اما ازم جدا نشد.  یکم دیام ،یکلفت مرد یصدا دنیشن با

رو  دی. امکردیم رنگ بود و داشت ما رو نگاه یسمت همون مرد که لباساش سر تا پا مشک میخودش چسبوند. برگشت
 بهش گفت:

 که فعالً پاشو بذاره اونجا. ستیاستراحت کنه. صالح ن دیبا ازین -
 گفت: دیبهم انداخت و رو به ام ینگاهمین

 .ششونیشدن و دستور دادن که حتماً خانم مشکات برن پ دانیشخصاً وارد م یپرونده سردار رسول نیا یقاض -
 شد بهم. رهیخ حرفیدرهم رفت و ب دیام یاخما

 اما... -
 یکامل حرف بزنه و با لحن مصمم دیازش گرفتم و به اون مرد که منتظر ما بود چشم دوختم، نذاشتم ام نگاهمو
 گفتم:

 چه خبره اال من! دوننیهمه م نکهی! مثل اامیندارم و م یمن مشکل -
 دادم:شده بود بهم دوختم و ادامه  رهیخ دیچشماش که با ترد ینگاهمو به مشک دوباره

 از چه قراره! انیحق منه که بدونم جر نیا کنمیفکر م -
 تعلل رو بهش گفت: ینگاهشو ازم گرفت و بعد از کم دیام
 . شما برو!میایخودم م نیباشه با ماش -

پارک شده بود. مردم هنوز تک و توک مونده بودن و ما  ابونیکه کنار خ ییپژو نیتکون داد و رفت سمت ماش یسر
پوش بود رفت سمتش  اهیمرد که بازم سرتاپا س هیکه  ارهیدر ب بشیج یاز تو شویاومد گوش یکی. کردنیرو نگاه م

 .میرو ترک کن نجااو ترعیگفت که سر دیرو به ام نیو جلوش رو گرفت. در همون ح
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 یبرا گهیرو نم یزیتا نخواد چ دونستمیراه نه من حرف زدم نه اون. م ی. تومیو سوار شد دیام نیسمت ماش میرفت
 !زیچ. همهشدیمشخص م زیچکجاست همه دونستمیکه نم یااون خونه یدادم خودمو خسته نکنم. تو حیترج نیهم

*** 
ساله نشسته بود که  یمرده نسبتاً س هی ییرایپذ یبزرگ انتها زی. پشت ممیو مدرن شد کیش ییرایپذ هیهم وارد  با

و درشتش  میحج یها و بازوهارنگ و سرشونه یشیم یچشما قش،یدرهم و عم یصورت برنزش، اخما یرو شیته ر
 جذاب و البته بداخالقه! یلیمرد خ هیکه  دادینشون م

از  یانداختم، خودشم دست کم دیبه ام ینگاهمیوارد شدن ما سرش رو بلند کرد و با همون اخما نگاهمون کرد. ن با
 تمام به هم زل زده بودن! تیاون مرد نداشت. هردو با جد

 چند قدم رفت جلوتر و با خشم گفت: دیام
 پاسخگو باشه؟ خواستیم یک شدیم ختهیصورتش ر یتو دی! اگه اون اساز؟یبود حفاظتتون از ن نیا -
 ختهیر وارید یبد بو که رو عیاون ما یعنیبود.  کمیکه نزد یمبل ینشستم رو یحالیآه از نهادم برخاست و با ب د؟یاس

 ببره؟ آخه چرا؟ نینو از بشده بود قرار بود صورت م
. خم زیم یاز جاش بلند شد و کف دستاش رو گذاشت رو تیو وحشت زده بهشون نگاه کردم. همون مرد با جد مات

 گفت: یمحکم یو با صدا دیشد سمت ام
 یایارانگسهل ریتقص فتادیم یهر اتفاق ؟ییبره جا ییخانوم حق نداره تنها نیمگه من به شما نگفته بودم که فعالً ا -

 !ییشما بود جناب رضا
 زد: ادیاز کوره در رفت و فر دیام
سر وقتش!  ادیم یک مینیبب میکن بشیتا تعق رونیامروز بره ب ازیمن؟! همکارت رئوف بهم گفت که اجازه بدم ن ریتقص -

 !یخبر ندار یزیاما انگار از چ یاپرونده یشما قاض
همون غول تشنا بود اشاره  هیخودشم شب کلیهمون مرده که قد و هداخل؛ اما  ختنیچندتا غول تشن ر دیام ادیفر با

 .رونیکرد که برن ب
 شد و با همون لحن محکمش گفت: ترقیعم اخماش

 !ییسرجات آروم صحبت کن جناب رضا نی! بشستیداد و قال ن یجا نجایا -
 به هم بود. هیشب ییاجور هی کلشونی. قد و هستادیروش اروبه قاًیدق زیو اون ور م ترکیرفت نزد دیام

 یسکته بکنم؛ اما تو یتموم ممکن بود از خوشحال یچدوتا مرد جذاب و همه نیا دنیبود با د یاگهیزمان د هی اگه
 .شدیو اون مرد رد و بدل م دیام نیبودم که ب یبیغر بیعج یها و حرفاگرصحنهو هنگ نظاره جیفقط گ طیاون شرا

 :دیغر دشیبهم چسب یدندونا یاز ال دیام
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 سرش اومده بود... ییبال ؟اگهیخونسرد قدرنی! چرا شما ادنیپاش دیبه سمتش اس گمیدارم بهت م -
 رو قطع کرد و با همون لحن سابقش گفت: حرفش

داشته که اجازه داده  یلیبرگشتم. حتما دل تیکه از مأمور شهیم یساعت هی قاًیبوده و منم دق نجایصبح سردار رئوف ا -
 مثل االن که سالمه. ومد؛یسرش نم ییبال چی. مطمئن باش هرونیه بخانم مشکات بر

 یعنی! هیبودم که رفته سور دهیکه نبود؟ بود؟ شن نازیرئوف همون شوهر پر یسردار رئوف! منظورشون عل گفتنیم یه
 برگشته؟

 انداخت و گفت: شیصورت اخمو و جد یهواله ینگاه پر از خشم دیام
سردار  دادمیدودمانتون رو به باد م فتادیم ی! اگه اتفاقومدهیسرش ن ییکه بال دیو شکر کنخداتون ر دیبر دیآره! با -

 !یرسول
سردار رئوف  نیع دمیکه! شا ستین شتریو سه چهار سالش ب یته تهش س نکهی! اه؟یمرد جوونه سردار رسول نیا پس

 !دونمینظام باشه. نم یتو یهااز اون نابغه یکی
و نسبتًا  یجد یشد. خواست دهنش رو باز کنه که صدا ترکیقدم بهش نزد هیصورتش کبود و  دیام یحرفا دنیشن با

 بلند من باعث شد که هردوشون برگردن سمتم!
 !دیبس کن -
دو مرد  نیبره و دهنم باز بمونه! چقدر ا ادمیبود کالً حرف زدن  کیشدن بهم نزد رهیکه برگشتن و خ یزمان یعنی

به خودم مسلط  شهیمشکات! مثل هم ازینبودم! ن یبنازم قدرتت رو؛ اما خب منم کم کس ایابودن! خد یجذاب و خواستن
 صحبتم رو ادامه دادم: داشت یکامل ییباهاش آشنا دیکه ام میخیشدم و با همون حالت 

 ی! اون مرد موتورهیچ هیبفهمم قض خوامیباشم. فقط م ونیشما آقا یهاکه شاهد بحث و نعره نجایا ومدمیمن ن -
تا پاسخ سؤاالتم  نجایاز من؟ من اومدم ا ریخبر دارن به غ انیبپاشه؟ چرا همه از جر دیبه سمتم اس دیبود؟ چرا با یک

 !نیجوابم رو بد نیایب دادیدادوب ی! پس به جایسردار رسول رمیرو از شما بگ
و  یجد یلیچشمام که خ ینشست و زل زد تو یصندل یرو زیانداخت و رفت پشت م دیبه ام یپر از خشم نگاهمین

 مستبدانه بود. ییجورا هیشده بود! هنوز هم اخم داشت و لحنش آمرانه و  رهیمحکم بهش خ
 رانیا یکه برگشت یدو روز بعد از روز قاًی. دقیواشنگتن بود یکه تو یاز زمان گردن،یوقته که دارن دنبالت م یلیخ -

 رو به صورتت بپاشن. دیقرار بود که همون جا اس
اومد سمتم  دیشده بودم. ام رهیگردشده بهش خ یو من با تعجب و چشما کردیکه سردار داشت صحبت م جورهمون

 شد. رهیروم نشست و به صورت و احواالتم خروبه یمبل دو نفره یو رو
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ا برنامه رو اجر نیا رانیا یباعث شد که نقشه عوض شه و تو رانیبرگشتن به ا یتو برا یناگهان میاما خب تصم -
اونم با  رازیبه ش یاز اونجا نقل مکان کرد عیتهران و سر یاومد مقدمهیب یخراب کرد ویکنن! اما بازم تو همه چ

 که ردتو گم کنن! یناخواه باعث شدخودتون بود! خواه ینه مال محله دونستیکه نه اسمتو م یآژانس
 صافش گذاشت.شکم تخت و  یهم قفل کرد و رو یو دستاش رو تو یداد به صندل هیتک
از اون گروهه! هرچقدرم که اون  تریقو یلیما خ یاطالعات یروی. نمیاطالع داشت یچمدت ما از همه نیا یاما تو -

! رممکنهیامر غ نیباشه! ا تونهیما نم تیمتخصص بخش اطالعات و امن یروهایباشه در حد ن یاگروه حرفه ایباند 
ردتو بزنه  رازیش یاواخر تو نیخونه! چون که تونسته بود ا شاز دست تو دل یلیباند خ نیا سینائب رئ نکهیاما مثل ا

 تویآثار هنر شگاهی. البته اگر نمامیگذاشت انیرو در جر ییرضا یهاش رو بفرسته سروقتت که ما آقانوچه خواستیو م
 پدرت یحت ایخودت جزء امالک  یکه رفت یاکنه! چون اون خونه داتیپ تونستیتا االن هم نم یکردیافتتاح نم

 !ستیهم ن
و  گشتیدنبال تو م یلیمدت خ نیا یهم تو ییاز ما و خودت از وجود اون خونه اطالع نداشت! جناب رضا ریغ به
 یمدت یتهران و برا ارتتیکه ب میبهش گفت نیهم یبود. برا شونیبهش اعتماد کرد ا شدیکه م یبود. تنها کس رانیا

باند دنبالتون  سیزور آوردت تهران. افراد نائب رئ بهاومد دنبالت و  ییرضا یآقا که ی. زمانیکن یخونش زندگ یتو
 ما هم حواسشون به شما بود. یروهایالبته ن ،ییرضا یو هم آقا میدونستیم نویبودن، هم ما ا

ت پشت سرش گذاش گاههیو دستاشو هم به عنوان تک زیم یداد به لبه هیرو دور زد. از پشت تک زیجاش بلند شد و م از
 و ادامه داد: زیم یرو
خبر  یزیکه تو از چ دنیفهمیم دی. اونا بایرفتار کن یبتون تریتا عاد یاطالع داشته باش انیاز جر میخواستینم -

نداره و تو هم به  یاز ماجرا خبر سیکه پل دنیرسیم نیقیبه  دی. باکردنیما اعتماد م یبه افراد نفوذ دی! بایندار
کارو  نیا یچرا سردار رئوف اجازه دونمینم رونیب یاز خونه بزن هاما قرار نبود ک ؛یودت مشغول هستخ یعاد یزندگ

ما هم  یبالفاصله اومد سمتت و همکارا ییرضا یچون آقا انه؛یدر جر سیکه پل دنیشون فهمداده. االن مطمئنا همه
 هی مشغولنبودم و  ی. من چند وقتدهیم حیوضت ویو همه چ نجایا ادیسردار م گهید یقهیدنبالش بودن. تا چند دق

از  انیو بگه که جر ادیتا ب میمونی. منتظر مدهیانجام نم هدفیرو ب یکه سردار کار دونمیبود. م م یاگهید یپرونده
 چه قراره.

 زیو چشم به کفشام دوختم. همه چ نییکم نگاهمو ازش گرفتم و سرمو انداختم پاکم کردیکه داشت صحبت م یوقت
 یحت ا؟یجور قضا نیبود. آخه من رو چه به ا رمنتظرهیاتفاقات برام سخت و غ نیهضم ا ییجورا هیم مبهم بود. واسه

و سرمو بلند  رونی! کالفه نفسمو دادم بییجا نیه همچی امیب یزیچ نیروز بخاطر همچ هی کردمیخوابم فکر نم یتو
 کردم. حرفاش که تموم شد، نگاهش کردم و گفتم:
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که ازش حرف  یباند نیبا من خصومت داشته باشه؟ اصالً ا دی! چرا باه؟یباند ک نیا سیقول خودتون نائب رئ به -
 !کارن؟ی! افرادش چه؟یچه جور باند دیزنیم

 یارفت سمت قفسه یبلند و محکم یهابا قدم حرفیحرکت لباسش رو صاف کرد، ب هیسرجاش و با  ستادیا صاف
 یو عکس ستادیورقه برداشت و سمتم اومد. انگار عکس بود! جلوم ا هیبه  هیشب یزیرد. چها رو باز کاز گشو یکیو 

عکس  یکه تو یشخص دنیگردوندم. با د شعکس رو گرفتم و بر یدستش بود گرفت سمتم. با کنجکاو یرو که تو
 دهنم! یو دست راستمو با بهت گذاشتم رو دمیکش ینیبود ه

فکر  وقتچیه دونم،یراه! م نیا یتو یفتیب یلج و لجباز هیبخاطر  یکردیکر نمف وقتچیه دونم،یآره! خودشه! م -
 یباند وارد کننده یهااز کله گنده یکیمرد،  نی! اوقتچیباشه! ه یانهیقدرتمند و ک قدرنیشخص ا نیا یکردینم

داخل کشوره! تا االن به  یکه فکرشو بکن یزیو هر چ شهیش ،یمواد صنعت ن،یمواد مخـ ـدر اعم از کراک، هروئ
 یتو فتادهیهنوز ن یاصل یاما مهره میکن ییهستن رو شناسا ترنییپا ایرو که در سطحش  ییخودش و کسا میتونست

 یوونی! حهاعتماد دار وونیح نیاز همه به ا شتریکه ب دونمیاما م ده؛یدم به تله نم یراحتو به هیو باهوش رکیدام! فرد ز
 .شهیو دست راستش محسوب م زنهیم سیسگ کفشاش رو ل نیکه ع

که  کردمیفکر نم وقتچی! هگفتی. راست مکشهیم ریداره ت شتریسرم ب کردمیحس م گفتیکه م یاجمله هر
هنوز  یدرهم ینگاه کردم. با اخما دی! با ترس به امزیم یباشه. با انزجار عکس رو پرت کردم رو یجور نیا هیقض
 .گفتینم یچیکرده بود و ه وت. اما سکدمیدیرو به وضوح م یگرانبود بهم. ته اون چشما ن رهیخ

چشممو کبود کرده بود! آره  یکه پا یکه به صنم تجـ*ـاوز کرده بود. همون نامرد ی! همون کسیصالح حیمس
 منو نابود کنه! یزندگ دیبا اس خواستی! حاال مشرفیهمون ب
 نیمشت کدئ هی خواستیهجورم آورد سمتم که دلم م یرد بدقدر سردشده بود. اون رممکنیاون فضا برام غ تحمل

 بچپونم تو حلقم و فقط بخوابم!
بپرسم  یاگهید زیچ دمیترسی! مدمیترسیاما م کرد؛یم یدستام. هزاران سؤال داشت سرمو متالش ونیگرفتم م سرمو

 رو بشم!روبه یتروحشتناک قتیو با حق
 یاز خودم در اومدم و به شخص یسردار رسول ین در و متعاقب اون صداباز شد یچقدر گذشت که با صدا دونمینم

 ش،یسبز زمرد یداشت و چشما یمیحج کلیه دمشیکه د یاول یکه داخل شده بود نگاه کنم. هنوز هم مثل سر
 .زدیچشم آدمو م

 ؟یعل هیچ انی! جرمیوقته که منتظرت یلیخ -
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محکم سردار رئوف  یوختم. هنوز هم نگاهش به من بود! صداچشم د دیگرفتم و به ام یاز سردار رئوف جد نگاهمو
. رمیبگ رشینظیو ب اهیس یو چشما دیباعث نشد که نگاهمو از ام یبود، حت یلحنش مثل خود سردار رسول قاًیکه دق

 آرومم کنه. تونستیسوزان م یهاشب نیا دیشا
 تحت کنترله! یچنباش! همه یزینگران چ -
 فشنگ از جاش برخاست و با تشر گفت: نیموقع ساکت بود، عه تا اونک دیام ،یحرف عل نیا با
و تو  دنیبه سمتش پاش دینداره سردار رئوف! اس تیاصالً برات اهم ازیجون ن نکهیتحت کنترله؟! مثل ا زیچهمه -
 !ستین التیخ نیع
 گفت: یدوخت. با لحن سرد یو عصب نیخشمگ دیاز احساسش رو به سمت ام ینگاه خشک و عار یعل
 ماست! یاز همکارا یکینبود! در ضمن، اون موتورسوار  دیاس عیاون ما -
العمل فوت کردم. همراه با عکس رونینفسمو ب یجام وا رفتم و ناخودآگاه از شدت راحت یکه زد تو یحرف دنیشن با

سردار رئوف  همچنان با اخم به دیداد؛ اما ام هیو بهش تک زشیپشت م یصندل یهم نشست رو یمن، سردار رسول
 زل زده بود.

 روشو برگردوند و به من نگاه کرد. تفاوتیسردار رئوف ب اما
 !شهیانتقامش خاموش نم شیآت ارهیسرت ن یی! مطمئن باش تا بالرهیخواست از تو انتقام بگ یصالح حیمس -

 حرفش باز بمونه و با اخم بهش نگاه کنه. یباعث شد که از ادامه دیبلند ام یصدا
 !نه؟یاز ا ری! غیکه ازش محافظت کن نهیتو هم ا یفهیوظ -

 و با همون لحن محکمش گفت: بشیج یفرو برد تو دستاشو
. بار آخرت کنمیصحبت م ازی! درضمن من دارم با نستیولنیجناب و یزد کنرو به من گوش فمیوظا ستیالزم ن -

 !یکنیباشه که حرفمو قطع م
 گفت: یپر اعتماد به نفسقدم رفت سمتش و با لحن خشک و  هی دیام
 !ستمین یکیاز سرش کم بشه، حداقل ول کن تو  ییخطرناکه و بدون اگه تار مو یلیخ کهیالزمه. چون اون مرت -

به هم زل زده بودن. هر دو جذاب و مغرور! هر دو سرکش  یهردوشون بد رقمه رفته بود تو هم و با خشم وافر یاخما
 !یو خاص و البته وحش یافتنیگذاشت! هر دو دست ن یرقف نشونیب شدیو قدرتمند. واقعاً نم

. میکن ییجووقت صرفه یتو دی. بامیینجایا یتر. ما بخاطر موضوع مهمنیحرفا بردار نیبهتره دست از ا ونیآقا -
 .دینگران باش ستی! الزم ننهیخانم مشکات تأم تیامن ییرضا یآقا

در  دیبا نمیرفته بود! ا ادمیرو  یکی نیسه مون سمتش بره. اباعث شد نگاه هر  یبم و پر ابهت سردار رسول یصدا
 .شدنیسه تفنگدار دبش م هیبود. با هم  یافتنیجذاب و دست ن یدوتا وحش نی. مثل اگرفتیقرار م یو عل دیکنار ام
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هم  شیمشک شی! موها و ته ریسبز زمرد یبود، پوست گندمگون و چشما یکلیقد بلند و ه یلیرئوف خ سردار
 .ومدیبهش م یحساب
تر کم پشت ششمیبرنز و ته ر یلیتفاوت که پوستش خ نیبود. با ا یکلیهم مثل سردار رئوف قد بلند و ه یرسول سردار

 یلیخیلیش خسوخته یاقهوه یخاص باشه و موها ییجورا هی تونستیرنگش م یشیم یاز سردار رئوف بود. چشما
 .کردیترش مجذاب

بوکس کار  نکهیبخاطر ا دیتر شاگنده یمثل دوتا سردار بود اما بازوهاش کم کلشیو ه! قد ییرضا دیباالخره ام و
 یزغال یمشک یداشت. چشما یرییاندک تغ دیبازوهاشونم با ام زیغول بودن و سا یلی. البته اون دوتا هم خکردیم
 !لرزوندیرو م یرد مانندش واقعاً دل هر دختیمروار یو صورت سبزه رنگ و دندونا یجوگندم یو موها دیام
 خانوم مشکات! خانوم مشکات! -
 نگاه کردم. یبه سردار رسول یو با گنگ رونیفکر در اومدم ب یتو از

 فرو برد تو هم و گفت: اخماشو
 بهت بدم. شنهادیپ هی خوامیحواست کامالً به حرفام باشه! م -

. ابروهامو ومدیخوشم نم شیاز لحن استبداد ییجورا هیموضع خودمو حفظ کنم.  دیدرسته که خوشگله اما منم با حاال
 :دمیپرس یجد یلیانداختم باال و خ

 ؟یشنهادیچه پ -
 :دینشد و پرس جادیحالتش ا یتو یرییتغ
 ؟یریانتقام بگ حیخواد از مس یدلت م -

 !چمیغلط بکنم به پروپاش بپ گهی! من دهیانهیک یاون مردک حساب نکهیمثل ا ی! از خدامه؛ ولخواد؟یم دلم
 تر از انتقامه!جون خودم برام مهم -

 تکون داد و گفت: سرشو
کن  یچند وقته رو سع نیهم نباش محافظامون از دور مراقبت هستن اما ا یچی! نگران هدیبر دیتونیباشه. پس م -

 .یخونه باش یتو شتریکه ب
 شه؟یم یچ دیبد دیخواستیکه م یشنهادیپس پ -
 !میایش بر م. بدون تو هم از پسستیمهم ن گهید -

 کنم؟ کاریکنجکاو شدم. مگه قرار بود من چ یکم
 تنگ کردم و گفتم: چشمامو

 بشنوم! دمیم حیترج -
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هم  یتونیم یقبول کن یتونی! مستیدر کار ن یبدون که اصالً اجبار نوی. اما اگمیبهت م یحاال که اصرار دار -
 .یستیحرفت با یآخرش پا تا دیکار با نیا یتو یاما اگه اومد ؛یراحت کنار بکش یلیخ
 گفتم: یقراریب با
 د؟یبگ دیخوایم یباشه. حاال مگه چ -

*** 
 یکه تو ییبایبودم. پس اون همه ز دهیند بایجذاب و ز قدرنیبه خودم انداختم. تا حاال خودم رو ا نهیآ یتو ینگاه

رو  یو به شدت دل هر آدم در من جمع شده یوجود داشت. حاال اون همه افسونگر زدنیها ازش حرف مافسانه
بوم بود که اون  هی. انگار صورت من کردمیبود، تشکر م هکرد ممیماهرانه گر طورنیکه ا یشگریاز آرا دی! بالرزوندیم

 ماهرانه روش نقش زده. شگریآرا
 یهاهیسا رن،یو خمـار به خودشون بگ دهیو پهن دور چشمام باعث شده بود که چشمام حالت کش دهیچشم کش خط

مانندم  یاو گربه یطوس یکهکشان، طرح زده شده بودن. لنزها هی ییبایزپشت پلکم به یاو سرمه یو طوس اهیس
تاب خورده  یو مشک یاسورمه یهارنگبا  یا. مژه هامم به شکل ماهرانهکردیم خکوبیرو م یهر کس یچشما

 یابلند و حالت دار سورمه ی. موهادادینشون م یاگهیاز هر زمان د ترمیلبام رو حج ام،رهیت یبودن. رژلب بادمجون
دکلته  راهنیاون پ یرنگم تو یو مهتاب فی. بدن لطدیکشیرخ مرو به رشینظیب ییبایرنگم، دورم پخش شده بود و ز

 .ومدیبه چشم م شتریرنگ، ب یو چسبون مشک
 از اضطراب و استرسم کم بشه! یاذره یحت شدیباعث نم نهایهمه ا اما

طبق  دی. بابودمیحق به جانب م دی. باکردمیخونسرد رفتار م شهیمثل هم دیداشتم. با شیرو در پ یشب مهم ب،امش
 !شدیخراب م یوگرنه همه چ کردمینقشه رفتار م

از غرور و اعتماد به  ی. نقابارمیکردم که آرامشم رو به دست ب یکم سعمکث کردم و کم نهیآ یجلو یاقهیدق چند
زمان زدم. هم رونیراه انداخته بود، از اتاق ب یکوبیخودش پا یکه برا یهره زدم و با افکار مشوش و قلبنفس رو به چ

شوت  گهید یجا هیاز ذهنم  زیچچند لحظه همه یبرا دنشیاومد. با د رونیب یهم از اتاق کنار دیبا خارج شدن من ام
 شد!

 یبه همراه کروات طوس یکت و شلوار مشک نیدر امن! چق یشدم. خدا رهیسرجام و با دهن باز بهش خ ستادمیا
 !ومدیبهش م

 ینبود؛ اما با اسرارها ی. از اولم راضستین یکه از حضورمون راض دونستمیمحو من شده بود البته همراه با اخم! م اونم
. مینقشه شکرت کن نیا یداد که با هم تو تیرضا شه،یعنوان شکسته نم چیبه ه دونستیکه م یمکرر من و عزم
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برام  یکه اتفاق ترسهینگرانه و م یکه حساب دونستمی. مزدیم رمش بداخالق بود و تو پالبته از اون موقع تا حاال همه
 .هیبابت چ یهمه بدخلق نیکه ا کردمیکم اخالقش دستم اومده بود و درک م. کمفتهیب

خارج  رون،یاومده بود ب دیکه ام یاز اتاق یرسولکه سردار محمد  یاما زمان م؛یکردیهمو نگاه م میچقدر داشت دونمینم
جذاب شده بود. کت و  یلیمسلط بشم. از حق نگذرم اونم خ زمیه یکردم که به چشما یشد. به خودم اومدم و سع

 بود. یرسم یلیداشت؛ اما کت سردار خ سپرتحالت ا یکم دیکت ام ،یبه همراه کروات مشک یشلوار مشک
 گفت: تفاوتیبهم کرد و ب ینگاه

 الزمه که بازم تکرار کنم؟ ؟یکن کاریچ دیکه با یدونیم -
که فکر  یجوراون دینرمال بود رفتارش! البته شا یلیخیلیکرد. خ رییحالت نگاهش تغ نکهیمات شد نه ا دنمیبا د نه
 واال! دونمینشده بودم. نم بایز کردمیم

 درونم چقدر مضطربه، گفتم: دادیکه نشون نم یرنگ و براقش دوختم. با لحن یشیم یچشما یمصممو تو نگاه
 . من کارمو بلدم!یریکب زدانینباش  یزینگران چ -

وارد  یهااز کله گنده یکی یعنیمرد تاجر که مثالً  هی. شناختنیم یریکب زدانیرو به اسم  یاونجا سردار رسول همه
 !رانهیجنس قاچاق به ا یکننده

 گفت: مقدمهیبه سردار، ب قدم اومد سمتم و بدون توجه هی دیام
 لباس کت نداره؟! نیا -
 شده؟! یرتیاالن غ یعنیگردشده نگاهش کردم.  یچشما با
 !؟یچ یکت برا -
 انداخت و گفت: یبازم نگاه یلیخ یقهی*ـان و ـیعـر یهاسرشونه به
 خودت بنداز! یرو یزیچ هیبرو  -
اما خب  کنم؛یغش م یجا از خوش نیمن جنبه ندارم هم یدونیت بشه! تو نمتعصب مردونه نیا یفدا ازین یاله یآ
 گفتم: ،یو سرکش یکه پر بود از لجباز ی. اخمامو کردم تو هم و با لحنشهیکه نشون بده داره ذوق مرگ م هیک
 .ستدهیهم خوب و پوش یلیخودم بندازم! لباسم خ یرو یزینداره که بخوام چ یلیدل -

گر ما دوتا بود ! روشو کرد سمت سردار که نظارهسوزوندیکه تا استخونم رو م ینگاهم کرد. نگاه رهیخ یالحظه چند
 و گفت:

 !میایم گهید یقهی. ما هم چند دقنییشما برو پا -
 رفت. نییها پاازمون دور شد و از پله یبلند و محکم یهاتکون داد و با قدم یسر سردار
 اره؟یوقت بال مال سرم ن هی! ن؟ییکه سردار رو فرستاد پا کنه کاریچ خوادیم یعنی. ومدیداشت تو حلقم م قلبم
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 گفت: ،یشگیهم یکرد بهم و با همون اخما رو
 نه؟! ،یدیبه حرفم گوش نم -
 حرفش تکون دادم و گفتم: دییتأ یسرمو برا ییپررو با
 .قاًیدق -
اش رو صد داره کار شکنجهق یعنی رهیگیبازوهامو م یوقت نیخدا! ا ایدستش.  یزد و بازوم رو گرفت تو یشخندین

 آغاز کنه!
سمت  هویکه  شدیرو گرفته بود، رد و بدل م فمیظر یصورت و دستش که بازو نیگشاد شده، نگاهم ب یچشما با

 شدم. بازوم و ول کرد و در و محکم بست. دهیشدم. رفت تو و منم دنبالش کش دهیاتاق کش
 و کبود کنه! اهیس چارمویب یبازو شهیکه نزده مثل هم کردمیازش تشکر م دیبهم وارد نکرد. با یرو شکر فشار خدا

 نه؟! ایخودت  یرو یندازیم یزیچ هی! پرسمیبار آخر ازت م یبرا -
 !دهیتهد یهاهیتو ما یچ هیسؤالش  نیا کردمیحس م چرا
 ادیمد جونم بمح کشم،یفرا بنفش م غیج هی! مگه شهر هرته؟! خواست غلط اضافه بکنه کهیکرده مرت جای! بد؟یتهد

 براش!
 گرانیبا د یدی! نددن؟یم دونیمحمد چقدر بهش م نیرئوف و هم یدی. ندترسهیچقدر از محمد م دیام نکهینه ا حاال

 ؟یکور شه؟یتر ملحنشون نرم رسنیم دیبه ام یاما وقت کنن؛یرفتار م یجوربا خودت تو چه یحت
 کردم. دایپ یری! درگآه

 اخم گفتم:و با  رونیفوت کردم ب نفسمو
 بود؟ یچه شکل ختمیسر و ر کایآمر یرفته قبالً تو ادتی نکهیمثل ا د؟یتو چته ام -

 . با تشر گفت:شدیاخماش عمراً از هم باز نم گره
 بنداز رو خودت! یچ هیآدم  یبه قول خودت اون مال قبالً بود. االنم مثل بچه -
امر  خوادیش ماما همه کردم؛یهمون اول قبول م گفتیهم مب ترمیمثل آدم حرف بزنه؟! به خدا اگه مال تونستینم

 آدمو بکوبونه! خوادیش مکنه. همه یو نه
 گفتم: نینگاهش کردم و رفتم سمت در، در همون ح یچپچپ

 !پوشمیدلم بخواد لباس م ی! تو هم آقا باالسر نشو. هر جورهیکیمن  دنیچه قبالً چه االن! لباس پوش -
 یبرگشتم دستام رو یوقت کهیسمت خودش. جور دمیبشم و از پشت دستمو گرفت و کش کیبه در نزد نذاشت
 بود. دستاش دور کمـ*ـرم حلـ*ـقه شد. رهیفرود اومد. به چشماش نگاه کردم. اونم بهم خ اشنهیسـ*ـ

 ؟یلج کن یخوایچرا م -
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 مشکات. ازیحکم مال منه! مال نآغـ*ـوش گرم و م نی! انجاستیمن ا ی. جاامینکردم که از آغـ*ـوشش درب تقال
 صادقانه جواب دادم: ،ی. با لحن آرومکردمینگاهش م رهیهم خ هنوز

 !کنهیگل م میمنم ناخواسته رگ لجباز یکنیباهام بد برخورد م یوقت -
 تر به خودش چسبوند و گفت:ابروش رو باال داد. منو محکم یتا هی
 استفاده کنم! یشگیمجبور شدم از روش هم نیهم ی! براینکرد یجهاولش خوب برخورد کردم؛ اما تو به حرفم تو -

 .میبود دهی. کامالً به هم چسبکردمیبود؛ اما بازم همه جوره حسش م اشنهیدستام رو سـ*ـ هنوز
 چپ نگاهش کردم و گفتم:چپ یاحالت بامزه با
خودم غرور  یمنم برا یگی! نمیکرد یامر و نه عیفج یلیخ یرسول یرفتارت نرمال بوده! جلو یکنیخودت فکر م -

 .یکردیم تیرعا شتریب مایدارم؟ قد
 هی طیاون شرا یآروم و بمش که تو ی. در همون حال، با صداکردیکـمرم حرکت م یحالت نوازش وار رو دستش

 گفت: کردیرو بهم القا م یحس خاص
 تیرعا شتریب هایمهمون یتو یحت مای! قدشم؟یم یمن عصب یرسول یجلو یایم یجورنیا یوقت یگینم ؟یتو چ -
 .دمتیکلوب د یبار که تو هیاز همون  ریباز و بدن نما نبودن! به غ قدرنی. لباسات ایکردیم

 با همه فرق داشت! دینبودم اما خب ام یاجنبهیخرده د*اغ کردم. اصوالً آدم ب هینـ*ـوازشش  بخاطر
اش خشک شد. شک نداشتم که طـ*ـعـم حالت مردونهخوش  یلـبا یصورتش چرخوندم و چشمام رو یتو نگاهمو

 هاست!لـ*ـب نیبه ا ایلیکه چشم خ دونستمی! مرهینظیلـ*ـبا ب نیا
 خودشم محو لـ*ـبام بود. نگاه

 تر منو در بر گرفت.محکم مشیحج یبود؛ اما بازوها ستادهیاز حرکت ا دستش
کمرم بود  ی. از دستاش که روکردیم ترمتابیهر لحظه داشت ب دونمیکه م یبود. جور یجور هینگاهش  مدل

 ببرم! نیفاصله رو از ب نیو من چقدر دوست داشتم که ا رونیب زدیم شیداشت آت
. دستام شهیم ترکیهامون داره به هم نزدکه صورت کردمیاما حس م م؛یاون حالت موند یچقدر تو دونمینم

 خواست،یبود! اون م معنایر گردنـ*ـش حلـ*ـقه شد. مقاومت بستبرش برداشته و دو ینهیسـ*ـ یناخودآگاه از رو
مثل  گهیکرده بود؛ اما د خودیاز خود ب نوآغوشـ*ـش م شهیو مصمم بودم! مثل هم خواستمی! مخواستمیمنم م

 و سوزانش. اهیس یداغش، چشما ینداشتم؛ آغـ*ـوش محکمش، دستا یتوان خوددار شهیهم
دست هم داده بودن که بخوام بهاون اتاق، همه و همه دست کیتار طیمح یتهبش، حتحال مل نیمغرور و در ع نگاه

 یو چشمام بسته شد. قلبم داشت تو ترکیها رو بچشم! سرش اومد نزدبارم که شده طـ*ـعم اون لـ*ـب هی یبرا
 .ومدیدهنم م
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هاش هر لحظه وش به پا بود. نفسابرا، در درونم جنب و ج یمنو ببره تو خواستیبـ.. وسـ.. ـه که م نیشوق ا از
لعنت  دن،یکشیها طول مقرن یانتظار که به اندازه یهاهیو من چقدر به گذر ثان کردنیصورتم رو لمس م شتریب
 .فرستادمیم

 محمد! یو متعاقب اون صدا تق
 . همه منتظر شمان!نییپا دیایو خانوم مشکات هر چه زودتر ب ییجناب رضا -
 خرمگس! ی! لعنتاه
 انداز خودشو وسط انداخت!نمونده بود که خاک یزیچ
. بعد از گذر کردیهنوز هم نگاهم م دیانداختم اما ام نیی. سرمو پامیکه به در زده بود از هم جدا شد یاضربه یصدا با

 گفت: یمحکم یبا صدا هیچند ثان
 .میایاالن م -

 .رهیو سمت راه پله م رهیگیکه داره از در فاصله م دادینشون م یرسول یپاها یصدا
 !میکن کاریکه قرار بود چ دمی. تازه فهمدیچک نییاز کمرم پا یو عرق سرد دمیکشینفس م تندتند
که نذاشت من به کام دلم  امرزهیرو ب یخدا پدر رسول ؟یراحت نیبذارم منو ببـ*ـوسه؟! به هم خواستمیمن م واقعاً

 برسم!
به  یآسون نیبه دست آوردن من تالش کنه! وصال به ا یبرا نایاز ا شتریم ببذار دیباشم با دیکه خواهان ام هرچقدرم

 !دهیآدم مزه نم
چون رفت سمت در و در همون  د؛یموضوع رو فهم نیبه صورتش نگاه کنم، انگار خودشم ا دمیکشیخجالت م راستش

 گفت: نمیح
 !بازوهات یرو یبنداز یزیچ یشال هینره که  ادتی. البته نییپا ایزود ب -
نداشت؟ معلومه  یتیاون بوـ*ـسه براش اهم یعنی! فتادهین یاتفاق چینرمال بود! انگار اصالً ه یلیرفت. صداش که خ و

 اقشیاشت نیهم یبرا یارشیهروقت اراده کنه تو در اخت دونهی! میدیراحت بهش پا م یجورنیاحمق. هم ازیکه نداره ن
 رفته. نیاز ب

 بود؟! یالعملچه عکس نیواقعاً ا ؟یزود وا داد قدرنیا هویرا خاک عالم بر سرت! آخه چ هایعنی
 تیموقع یو هم نه! تو دادمیکردم که به خودم مسلط بشم. هم به خودم حق م یو سع رونیفوت کردم ب نفسمو

هش نشون ب دیبا میاز طرف رم،یفاصله بگ دیدر توانم نبود که بخوام از ام ییجورا هیافتاده بودم. واقعاً  ریگ یبد یلیخ
 کردیدرک م دی! باستمیدر دسترس ن چاکشنهیکه مثل عاشق سـ دیفهمیم دیو با ستمیکه راحت الوصول ن دادمیم

 لمـسم کنه! یکس یبه راحت ذارمیجسم و روحم ارزش قائلم. نم یفرق دارم! برا هیکه من با بق
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هم از  یخرده سرکش هی یبشم! حت یکیباهاش  که لمی. مالمیمتأسفانه با کار امشبم بهش ثابت کردم که چقدر ما اما
که پر از  یرفتم سمت کمد یزونیآو ی! سرمو تکون دادم و با لب و لوچهدوارشمیخودم نشون ندادم که الاقل ام

. منم که کاًل ندازهیگوش نکنم قشقرق راه م دیام حرفاگه بخوام لج کنم و به  دونستمیجور واجور بود. م یلباسا
 .ادیب شیپ یاگهیتنش د هیحداقل امشب  خواستمیودم و نمشده ب حوصلهیب
به خودم انداختم،  ینگاه نهی. تو آدمیلباسم پوش یکردم و رو دایداشت پ یبلند ینایکه آست یکت کوتاه طوس هی

 قشنگ بود.
 رفتم. نییزدم و پا رونیاتاق ب از

 یووارنگرنگ یدخترا دنیخلوط شده بود. با دبا هم م یقیزدن، خنده و موسحرف یشلوغ بود و صدا یلیخیلیخ سالن
برگزار  کایکه تو آمر یبزرگ یهاجشن یتو ی! حتییایو رو کیبود دهنم باز بشه. همه ش کیسالن بودن نزد یکه تو

 ییقراره چه لعبتا دونستیبود. م دهیبهم رس قدرنیحق داشت که ا شگریبودم! آرا دهیرو ند ییختایر نیهمچ میکردیم
 مراسم حضور داشته باشن. نیا یتو
 بودن. ترپیخوش ت یکیاز  یکیو  یوشلوارمد! مردا هم که اکثراً کت یو لباسا هم همه رو یاهمه حرفه یشایآرا

 راه افتاده بود! رینظیسالن مد ب هیاونجا  کالً
. گشتمیحمد مو م دیدنبال ام هیبه بق توجهیمتوجه ورود من نشد. من هم ب یهمه سرگرم بودن که کس قدراون

تمام وجودم رو پر کرده بود. دلم  یافتضاح یِبیکنم تا برم سمتشون. حس غر داشونیزودتر پ یدوست داشتم هرچ
 .امیدر ب یکسیو ب ییحالت تنها نیزودتر از ا یهرچ خواستیم
 معروفه؟ ازیخانوم همون ن نی! انم؟یب ی! دارم درست مزدانمی یوا -
 سمتشون برگشتم. داد،یاون دختر رو ممحمد که داشت جواب  یصدا با
 آره عشقم. خودشه! -
بود نگاه  دهیچسب یبه سردار رسول یعیروم که به طرز فجالعاده لونـ*ـد و جذاب روبهگردشده به دختر فوق یچشما با

 ،ییایالتیا یمانکنا نیاون سالن تک بود. مثل ا یتو کلشیبگم که ه تونمیداشت و به جرئت م یبلند یلیکردم. قد خ
از اون، ناز  شترینبود. ب یاداشت؛ اما افسانه ی. صورت جذابودشده ب ختهیبلوند و بلندش باز و رها دورش ر یموها

 کرده بود. بشیفردل نقصش،یب کلیصدا و ه یتو
 قدم سمت من اومد. هیو  رونیکه محمد جوابش رو داد، از آغوشش ب یوقت
 .کنهیم یبهم گفته بود؛ اما من فکر کردم داره شوخ زدانی! نمتیبب نجایا کردمیواقعاً فکر نم -

 خالفکاره؟ یفهیدختر هم جزء همون طا نیا کردم؟یم ینقش باز دیبا ایبگم. آ یدر جوابش چ دونستمینم راستش
 .کنهیم یداره نقش باز یعنیدر مقابلش نرمه؛  قدرنیمحمد ا یوقت زدان،ی گهیبه محمد م ی! وقتگهیآره د خب
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 کنن،یهم زنش باشه و دارن با هم کار م میری! درضمن گتش؟یمأمور یتو ارهیزنش باشه! چرا زنش رو ب دیشا خب
هم از همون خالفکاراست!  نیفضا؟ ا نیتو ا ادیپاشه ب ختیر نیزنش با ا ذارهیم ،یو نظام یمذهب یبه نظرت اون قاض

 .یند یحواست باشه سوت ازین
 رو بهش گفتم: یبزنم. با لحن گرم یلبخند کامالً عاد هیردم که ک یجمع کردم و سع عیسر افکارمو

 کنه؟ یشما رو بهم معرف خوادینم جانزدانی -
 یجان اضافه کردم؛ اما اونم سع زدان،یکه به  ومدیکرد. انگار به مذاقش خوش ن رییتغ ییجورا هینگاه دختره  مدل

قدم اومد سمت اون دختره  هید و رفته بود تو نخ ما دوتا، که تا اون موقع ساکت بو زدانیکرد لبخندش رو حفظ کنه. 
 تو چشمام زل زد و گفت: مه نیو دستش رو دور کـ*ـمرش حلـ*ـقه کرد. در همون ح

 .کنمیم فیکه مدام ازش تعر هیاییایهم همون دختر رو سویبهت که گفته بودم در شرف ازدواج هستم. گ -
 دراز کردم. سویسمت گشد و دستم رو به ترقیعم لبخندم

 !نیایبه هم م یلی. خزمیعز گمیم کیتبر -
دستم رو فشرد و تشکر  یراحت شد؛ چون که با خونگرم الشیندارم، خ زدانیبه  یداشتچشم چیه دیفهم یوقت انگار

رو تو بغـ*ـلش  یلوند نی! خوش به حال محمد که همچزدیعشـ*ـوه موج م لویلوکیصداش ک یواقعاً تو یکرد. ول
 داره!

 گفت: محمد
 .ششیپ یمنتظرته. بهتره بر دیام -
 . کجاست؟گردمیاتفاقاً من هم دارم دنبالش م -
 از سالن اشاره کرد و گفت: یاگوشه به
 .ششونیپ ی. بهتره زودتر برزنهیحرف م حیمبال نشسته، داره با مس یاونجا رو -
چون محمد موشکافانه  د؛یرنگم پر عیضا یلینگار خلحظه حس کردم قلبم از کار افتاد. ا هی یبرا ح،یاسم مس دنیشن با

که با دست بهم  ییسمت جا حرف،یبه احواالت درونم ببره. آب دهنمو قورت دادم و ب یشد تا پ رهیبه صورتم خ
 نشون داده بود رفتم.

 .فتهیو هـ*ـرز ب فیکث یآهسته بود. دوست نداشتم حاالحاالها نگاهم به اون چشما قدمام
هفتاد بار سکته  شکیکه من ب میجلوتر بر می. بخوافتادهین یاز استرس؟ تازه هنوز اتفاق رمیمیدارم مخدا! چرا  یوا

 !زنمیرو م
مرد  هی یروروبه قاًیدق دیشده بود که ام دهیاونجا چ یدست مبل سلطنت هی. شدمیم کیسالن نزد یبه گوشه کمکم

 .کردیه من نگاه مباشه، نشسته بود و داشت ب حیهمون مس زدمیکه حدس م
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 داشت. رنظریجوره منو زابروهاش جا گرفته بود و با نگاهش همه نیب یرنگکم اخم
 .شدمیم یآور، داشتم متالشحس عذاب نیا ینیاز شدت سهمگ ییجورا هیمنم بهش بود، منتها با اضطراب!  نگاه

 بستم. یمدت کوتاه یو چشمام رو برا دمیکش یقینفس عم یآهستگبه
 رو بشه. کهیاون مرت شینفس برخورد کن و نذار دستت پبا اعتمادبه شهی! مثل همازین باش یقو

 رو شروع کردم. یبسم اهلل گفتم و باز رلبی. زستادمیا حیسر مسپشت قاًیشدم. دق کینزد بهشون
نگاه  مینناگها رییتغ نیکه داشت به ا دیرو به ام یمحکم و پرنشاط یلبام نقش بست و با صدا یرو یمغرور لبخند

 گفتم: کردیم
 دلتو زدم؟ یزود نیبه هم ؟یکنیجنسات اختالط مبا هم یایم یذاریحاال منو تنها م -
زده لحظه شوک هی ی؛ اما کامالً مشخص بود که برا&. برنگشت سمتمستادیاز صحبت ا حیمن مس یصدا دنیشن با

 شرکت دارم. یمهمون نیکه من تو ا دونستیشده. هرچند م
 گفت: ینینشنقش بست و با لحن مردونه و دل دیلب ام یگوشه یو جذاب کج لبخند

 !یمنو کنار خودت تحمل کن دیزده بشم؟ تا ابد بااز تو دل شهیمگه م -
 زد. یآخرش چشمام برق خاص یجمله دنیکه با شن دونمیم یو حت دیلرز دلم

 خرمان.رفتم، با ناز و خرامان دیبکنم، سمت ام یتوجه حیبه مس نکهیکردم و مبل رو دور زدم. بدون ا یکوتاه یخنده
 گفتم: نیهمون ح در
 !؟یکردیم کاریچ یزبون چرب و نرم رو نداشت نیتو اگه ا زمیعز -
 هنوز بهم بود، با همون لبخند مردونه و مغرور. دیام یکنندهمبلش نشستم. نگاه مسخ یدسته یرو و
 م افتاد.که زد، قلبم تو پاچه یحرف با
 !کردمیباز هم تو رو انتخاب م -
 .کنهیم ریحال به درونم سراز لویلوکیاز اون که عذابم بده، فعالً داره ک شتریب یباز نیا« شکرت! ایخدا»دلم گفتم  یتو

کنار گوشش  یاشدم. با لحن عاشقونه رهیسوزان خ یرهایبه اون ق میلبام جا خوش کرد و مستق یرو ینینمک لبخند
 زمزمه کردم:

 .زمیعز دمیحرفتو آخر شب بهت م نیاب اجو -
تعجب  یما زوم کرده بود. البته حق داشت کم یکه رو یحیشد و نگاهش رو دوخت به مس ترقیکجش عم لبخند

 بود. دهیند کینرم و رمانت قدرنیرو تا حاال ا یخیمغرور و  ازیکنه؛ چون که ن
کم گردنم کردم و کم دیجذاب ام رخمینگاه به ن هیم. اما مجبور بود فته؛ینداشتم چشمام به نگاه هـ*ـرزش ب دوست
 نشسته بود. شرفیب حیکه اون مس ییرو چرخوندم، جاسمت روبهرو به
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 یکه تو یو محمد دیبه ام ییجذاب ساخته بودن؛ اما خدا مهیمرد ن هیش، ازش زدهروغن یروشن و موها وشلوارکت
 .دیرسینم کردن،یم یسالن ناخواسته داشتن دلبر نیا

 ییبرسن. خدا یلیکرده بودن که به خودشون خ یمجلس سع نیا یبودن. اکثر مردا گهید زیچ هیدوتا  نیخدا که ا به
 کرد؟ یرو کار افهیق شهیهم بودن؛ اما مگه م پوشکیش

؛ خودشو موجه نشون بده زبودنیو تم کیکرده بود با ش ینداشت؛ اما سع ییبایجذاب و ز یافهیق حیمس نیخود ا مثل
هنوز نتونسته  یمهمون نیا یداشتن. تو یجذاب و خاص یلیخ یهاافهیق ،یعال کلیو ه پیبر تو محمد عالوه دیاما ام

 کنم. دایبودم مانندشون رو پ
 .کردیم ییخودنما یالبش لبخند مسخره یو رو دیکاویمثل دستگاه اسکن از سرتاپام رو م حیمس نگاه
*ـان مادرزاد جلوش اومدم. خوب شد به ـیگرفته که انگار من عـر رنظریز منو کلیه یجور هیکثـ*ـافت  کهیمرت

 .آوردیم وونیح نیسر ا ییوگرنه معلوم نبود االن چه بال دم؛یکت پوش هیگوش کردم و  دیحرف ام
با نگاه کردم. چشماش هنوز به اون آشغال بود، منتها  دیکه دور کمـرم حلـ*ـقه شد، به خودم اومدم و به ام یدست با

 .ظیاخم غل هی یچاشن
 چشماش فرو کنم. یتو یباعث شد که نگاهمو بچرخونم و با خونسرد صداش

 شوکه شدم. انتظارش رو نداشتم که تو هم... یلیخ ،یحضور دار یمهمون نیا یتو تو دمیشن یوقت -
 جانب گفتم:بهمحکم و حق یرو قطع کردم و با لحن حرفش

 به تو اطالع بده؟ دیبا کنهیم تیفعال طهیح نیا یتو یمگه هر ک -
 محکم من ابروهاش رو باال انداخت. یریگموضع نیا از
اطالع دارم. فکر  شهیکه به کارم مربوط م یزیهستم. از هر چ یگاهیکه من تو چه جا یدونیخودت م ینه؛ ول -
 ؟یبه ورود گرفت میتصم رانهیغافگ یکم یکنینم

 مین ریز یاقبول نکنه که کاسه ایراحت نیشک کنه، حق داشت به هم نشد. حق داشت جادیا میخونسرد یتو یتزلزل
 !ستیکاسه ن

 نمیبینم یازی. درضمن نکنمیم کاریدارم چ دونمیبرنامه دارم. م دارم،یکه برم یهر قدم ینبود. من برا رانهیغافلگ -
 !یصالح حیبدم جناب مس حیتو توض یبرا ویچکه بخوام همه

شک  شتریشد، ب ساریکار، چرا فالن شد، چرا ب نیا یکنم که چرا اومدم تو فیبراش تعرزودزود  خواستمیم اگه
 .ستیکارم ن یتو یالهیپ لهیکه ش دیفهمیم دی. بابودمیحق به جانب م دی. باکردیم
 گفت: ذاشت،ینم یرو باق یحرف چیه یحرف من با همون لحن محکمش که جا دییبالفاصله در تأ دیام
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. میداشته باش یکیکوچ یایهمکار هیکه به تو جواب پس بده! ما قراره با هم  نجایا ومدهی. اون نگهیت ممن درس ازین -
 .میمجرم به تو جواب پس بد هیمثل  میکه بخوا مینیبینم یلی. ما دلیبپرس زدانیاز  یبر یتونیم یدار یتو اگه سؤال

 کرد و گفت: دایپ یشتریگسترش ب حیمس یاحمقانه لبخند
 !دمیتا سؤال ساده پرسسه-! من فقط دون؟یایو جد یهر دو عصب قدرنی چرا احاال -

 رک زل زدم تو چشماش و گفتم: یلیو خ یستیجوابشو بده، بدون رودربا دیبذارم ام نکهیاز ا قبل
 !نشستمینم معامله با تو یپا جورهچینبود، ه دیخاطر ام. االن اگه بهخورهیکه حال من از تو به هم م یدونیخودت م -

 نبود! یرفتن نیخردکن از بو اون لبخند اعصاب کردیهم موضع خودش رو حفظ م هنوز
 یو بدون ارتباط با موضوع، با خونسرد مقدمهیتکون داد و ب یدستش بود، به آهستگ یرو که تو یشـ*ـراب جـام

 تر گفت:هرچه تمام
 بهت سوءقصد شده. شیچند وقت پ دمیشن -

زل زده تو  کهیمرت شرف؟یهم فشردم. آخه آدم چقدر ب یو از شدت حرص دندونامو رو رونیفوت کردم ب نفسمو
 !یاتفاق برات افتاده. عوض نیا دمیشن گهیچشمام م

 من جواب داد: یجابه یبا خونسرد دیام
شروع کرده!  رو یبد ی. طرف بازگردمیم اره،یب ازیبال رو سر ن نیا خواستهیکه م ینبود. دارم دنبال کس یمهم زیچ -
 .ستیهم کمتر از مرگ ن اروینه. تاوان اون  ازیاز ن یول گذرم؛یمن از جونم م دوننیروزا همه م نیا

 ضرب باال رفت. هی یبه جـام شـ*ـرابش داد و بعد از مکث کوتاه یدوباره تکون حیمس
 و گفت: دیام یزل زد به چشما ،یکنار زیم یکه جام رو گذاشت رو یوقت
 .داشتمیبودم دست از سرش برنم تو یمنم جا -

 گفت: یبهم انداخت و با لحن ملتهب ینگاه
 بره. نیاز ب یعروسک نیهمچ هی یبایصورت ز فهیح -
صحبت کنه؟ دست  یجورنیپسـ*ـر منه ادوسـ*ـت یعنیکه  دیام یجلو دهی! چطور به خودش اجازه محیوق شرمِیب

 خوادیکه دلش م دونستمیزد. م رونیمشت شد که رگاش ب یجور حرف نیمبل بود، با ا یدسته یکه رو دیراست ام
 به تن و بدن من زل زده. یجورنیکه ا ارهیچشماشو از کاسه درب

 باشم. یآروم نیبه هم شهیکه هم دمی! قول نمیبهتره حواست به رفتار و کردارت باشه جناب صالح -
 سر داد و گفت: یاخنده حیخشم گفته شد، مس تیکه در نها دیحرف ام نیا با
 رتیباعث نشده باشه که از غ کایآمر یتو کردنیها زندگسال کردمی! فکر نمدجانیام خوامی! پوزش مدیاوه ببخش -
 .یدست بکش لتیو اص یرانیا
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 هاش بود و ادامه داد:لب یش روش محو شد و جاش رو داد به همون لبخند که اون شب همهخنده کمکم
 عاشقه. یعنی شهیم یرتیکه غ یمرد گنیم -
شلوارش و چند قدم سمتمون اومد. نگاه من با  یبایجاش برخاست و کتش رو مرتب کرد. دستاشو فرو برد تو ج از

پارادوکس  هی. یخشم و خونسرد یهاهیتو ما یزیچ هی. حالتش خاص بود. دونمینم د،یاخم بهش بود و نگاه ام
 !بیعج
 گفت: یترآروم یخم شد و با صدا یکم
 !کردمیشدت از عشقم مراقبت متو بودم، به یجامن  -
 کرد؟! دیمنو تهد میرمستقیاالن غ یعنیگرد کرد و تنهامون گذاشت. حرف بدون فوت وقت عقب نیبعد از ا و

 کهیمرت نیو سردار رئوف از ا یکه سردار رسول یجوربدنم افتاد. اون یتو ینامحسوس هیچرا با کالم آخرش  دونمینم
 !هیخطر یلیمعلوم بود که خ گفتن،یبد م

 تو فکر رفته بود. گفتم: ینقطه زل زده و بدجور هیکه به  دیرومو برگردوندم سمت ام یسرگردون با
 زنه؟یحرف م یجورنیچرا ا ه؟یچ اروی نیمنظور ا -

ش نگاه یاز تو یزیچ ق،ینگاه عم هیصورتم دوخت. از فکر دراومد و نگاهش رو به دم،یکه ازش سؤال پرس یوقت
 .گذرهیداره م یسرش چ ی. معلوم نبود تودمیفهمینم

 گفت: یبا لحن محکم و آروم کرد،یکه با تأمل داشت بهم نگاه م هیاز گذر چند ثان بعد
 بکنه. تونهینم یغلط چینگران نباش. ه -

 بودم. دهی. ترسدیجوشیو سرکه م ری. دلم مثل سشدیاما نم گرفتم،یآروم م دیحرف با نیا دنیبا شن اصوالً
 گفتم: یوافر ینگران با
وقت من اون ره؟یش بگدفعه نقشه نیبپاشه؟ نکنه ا دیبکنه؟! نکنه بازم بخواد بهم اس تونهینم یغلط چیه ویچ یچ -

 زم؟یتو سرم بر یچه خاک
 ولومش باالتر رفته بود گفت: یکه کم ییتو هم رفت و با صدا شتریب اخماش

 احمقانه نکن. یایبافالیخودت خ یبرا قدرنینگران نباش. ا یعنینگران نباش  ! بهت گفتمازیوپرت نگو نچرت -
 بپره بهم! نکهیبده، نه ا میداشتم که با آرامش باهام برخورد کنه و دلدار اجیمن احت االن

 گفتم: نمینگاهمو ازش گرفتم و خواستم از جام بلند شم. در همون ح یدلخور با
که افتاده تو جون من، با دوتا حرف از  یاینگران یکه بفهم یستیمن ن طیشرا یو. تیمنو درک کن یتونیتو نم -
 .رهینم نیب

 شده بود دور کـ*ـمرم. دهیچیبلند شم. هنوز دستش پ ذاشتینم
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 کن!ولم  -
. دست آخر خسته شدم و با حرص موهامو پشت گوشم کردیو اون صامت نشسته بود و منو نگاه م کردمیتقال م من

 ا تشر گفتم:زدم و ب
 بخوام برم مستراح! دی. شاصاحابویکمر ب نیول کن ا -
 ابروش رو باال انداخت. یتا هیلباش جا گرفت و  یرو فیلبخند خف هیآخرم  یجمله با
 .یانجام بد دیکه با یدار یترمهم ی. کاراشهیفعالً نم -

دارن؛  یلبخندها چه اعجاز نیا دونستیدرخشان بود. نم یدایتر اون مرواربه لبخند قشنگ و از همه مهم نگاهم
 باز بود! ششین شهیوگرنه هم

 :دمیپرس یگرفتم و با گنگ شد،یکم داشت محو مکه کم رشینظینگاهمو از لبخند ب یسخت به
 هم انجام بدم؟! یکار دیکار؟ مگه با -

 .کردمینگاهش ممبل نشسته بودم و  یدسته یاز کمرم جدا شد و از جا برخاست؛ اما من هنوز رو دستش
 .یدار ادیامشب کار ز -

قابل  ریخاص و غ طنتیش هیپر شده بود،  طنتیگشادشده از تعجبم زل زد. نگاهش از ش یشد سمتم و به چشما خم
 خالق!! جللطنت؟یو ش دی! آخه امفیتوص

 ؟یزمزمه کرد یدر گوشم چ حیمس یجلو -
 .میبا هم فاصله داشت بندانگشت هی یبه اندازه دیکه شا یاومد. جور ترکینزد
 کنم؟یغش م جانیمن جنبه ندارم االن هم یگیخدا! نم آخ
 و مغرورش حل شدم. نابود شدم، نابود! انتهاینگاه ب یتو

باز اومد سراغم و دامنم  کردیم خودیو اون حس خاص که منو از خود ب شدیصورتم پخش م یهاش تونفس عطر
 رو گرفت.

 ! نه؟یکنیآخر شب جبران م یگفت -
من  یصدایب یکه زد ناخواسته لبم به خنده باز شد و در سکوت نگاهش کردم. اونم چشماش به خنده یحرف نیا با

 بود.
نداشت که بخوام حرف  یلیدل یعنینگفتم؛  یچیرقـ*ـص برد. منم ه ستیدستمو گرفت و منو سمت پ حرفیب

 هی تونهیمرد، م هیو کوچولو از جانب  رمحسوسیحبت غم هی! شهیفراموش م ایدلخور یبزنم! چه زود همه یااضافه
 کنه. نیریرو ش ییایتونه دنیرو بشوره. م شدهنیچرک یهادل یهمه تونهیزن رو به عرش ببره. م
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قدرتمندش قرار گرفتم، دوباره همون حس خلسه تمام وجودم رو پر کرد. دوباره قلبم به مرز  یبازوها ونیم یوقت
که  یمرد؛ مرد هیشد  میزندگ ینفرو خواست، همه هی. دلم فقط دنینفرو د هیره چشمام فقط و دوبا دیرس یخودکش

وحشتناکش،  یهابا همون نعره یترسناکش، حت یاخما نبا همو ی، هنوز هم مهربونه، هنوز هم مرده، حتهنوز هم پاکه
 ت!مشکا ازیمرد، مرد منه، مرد ن نیو حصرش! ا حدیب یهاییبا همون زور گو یحت
 اندوه، اتفاق افتاده سیخ طعم»
 ساده یفاجعه هیآه، خداحافظ،  هی

 منو از من برد یحس ا،یشدم از رؤ یخال
 «من، پشت پنجره پژمرد هیشب هیسا هی

تر شد و من خودش هم محکم یدستا یستبرش و با آرامش چشمام رو بستم. حلقه ینهیسـ*ـ یگذاشتم رو سرمو
 رفتم. سوزان یدرون اون کوره شتریب

 حادثه روشن شو، هیخاموش،  یمعجزه یا»
 آه، همجنس شکفتن شو هیلحظه فقط  هی
 پرپر یکنج خاکستر نیروزن ا از
 شدن من شو رونیو یلحظه تماشا هی
 خاطره با من باش هیفاصله دورم کن،  از
 «مرورم کن هیگر هی
 دم؟یبهت آرامش م -

 و البته قاطع بود. یاه کردم. جدبرداشتم و به چشماش نگ شنهیسـ*ـ یرو از رو سرم
جور که دادم و همون رونیب یآرومکمتر شد. نفسمو به یلیم ازش خرو دور گردنـ*ـش حلـ*ـقه کردم و فاصله دستام

 جوابش رو دادم: پردهیقشنگش، ب یزل زده بودم به چشما
 .یدیم -

 یش نقش بزنه. سرش رو فرو کرد تولب یرو یکیکلمه باعث شد که چشماشو ببنده و لبخند کوچ هی نیهم تنها
 وجودم مورمور شد. یکه همه دیکش یقیموهام و نفس عم

 شیعطر موهام، منو ب دنیبلع یمکررش برا یهانفس شیشگیم و درونم موهام بود. طبق عادت همشونه یرو سرش
 .کردیقشنگش م یهایمردونگ نیا یفتهیش شیاز پ

 زیشورانگ شنهادیپ هی ادیب خوادیخاص داره، م شنهادیپ هیفرد خاص که  هی اعالم کرد که یجیکه تموم شد، د آهنگ
 بهمون بده. کالً خاص تو خاص شد.
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 .شدیم دهیتاب ستیپ یوسط سالن رو دینور سف هیشد و تنها  کیسالن تار یرفتن. همه رونیب ستیاز پ همه
ژست که مطمئنم خودش فکر  هیو  ادیز یلیغرور خ هیبا همون لبخند داغون رد شد و با  حیمس ت،یدرون جمع از
 .ستادیا ستیخاصه، اومد و وسط پ یلیخ کردیم

 ته؟یخاصیچلغوز ب نیاز فرد خاص ا یجیمنظور د نکنه
 خاصه! واال! یتیخاصیب یالبد تو گه،ید آره

 زدن کرد:شروع به حرف ییرسا یبا صدا تیرو صاف کرد و رو به جمع گلوش
دلم رو  یشما بزرگواران خواسته یجلو یمهمون نیا یممنونم که بهم اجازه داد تو جانزدانی زم،یاز دوست عز -
 کنم. انیب

چشمام توقف کرد و  ی. نگاهش تودیتک از نظر گذروند تا به من رسرو تک نیریکرد. نگاه مشتاق سا یکوتاه مکث
 ادامه داد:

 شون محک زده بشه.هانسبت به معشـ*ـوقه ونیکه امشب عشق آقا خوادیدلم م یلیخ -
 یرو تو دیام یشده بودم و بازو یعصب شرهیاز نگاه خ نکهیسالن رو پر کرد. با ا گرانیپچ دپچ ح،یحرف مس نیا با

*ک ـیتحـر میحس کنجکاو ییجورا هیحرفش رو بشنوم.  یباز هم دوست داشتم زودتر ادامه یول فشردم،یچنگم م
 شده بود.

 نیدر ا یشک چیو باارزشن که البته هستن و ه متیقگرون قه،یعت یایاش که بانوان مجلس مثل نیفرض کن -
 یو به معشـ*ـوقه نیبا فرد دلخواهتون پول خرج کن دنیرقص یکه برا دیلیما زیعز ونیخصوص وجود نداره. اما آقا

 ن؟یبد هیسکه هد باتونیز
خوشم اومد و با  شنهادیپ نیه از ادخترا گشاد شد. من هم ناخواست شیجمع رفت تو هم و برعکس ن یمردا یاخما

 یاز عرض لبخند رو یکردم کم یفشرده شد. سع دیزل زدم بهش که بالفاصله دستم توسط ام یینمالبخند دندون
 لبخندم، برق زد. دنیح با دیمس یچشما یکیاون تار ی. توکندیکله منو م دیلبم بکاهم، وگرنه ام

 یرو ماست مال هیتندتند قض خواستنی. مگفتیم یزیچ هی یهر کسو  شدیبلندتر م یمردها ه یداشت صدا کمکم
 !یشده بود حساب یبشن. کالً خر تو خر عیدخـ*ـتراشون ضادو*ست یجلو خواستنیهم نم یکنن و از طرف

که هنوز  حیبودن و البته مس ستادهیدورتر از ما ا یو محمد که کم سویبا گ میبود دیافراد ساکت جمع من و ام تنها
 به صورت من بود. هریخ

با  حیرو به مس زد،یوسال مسنذره کم هیداشت اما  ینسبتًا خوب یافهیجمع که ق یاز پسرا یکیکه گذشت،  یکم
 گفت: یبلند یصدا

 ؟یبه کس یدیخودت هم سکه م یکنیما رو بدبخت م یتو که دار نمیبب -
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 گفت: یبهش نگاه کرد و با خونسرد حیمس
 ش برقـصه.با فرد مورد عالقه تونهیبده م شنهادیپ یشتریب یسکه یآره! چرا ندم؟! هر ک -
 گفت: یبلند یجمع با صدا نیاز ب ونیاز آقا یکی
 من موافقم! -

پرپشت پشت لبش ازش  لیو قدبلند و سب ینفت یوشلوار آب. کتستنیسکوت کردن و به جانب اون مرد نگر هوی همه
 سن داشته باشه. یاحدوداً چهل و خرده خوردیساخته بود. بهش م پیتمرد نسبتاً خوش هی

 بود، گفت: ستادهیا یخاص ژیزد و رو به اون مرد که با پرست یقیلبخند عم حیمس
 ه؟ی. فرد مورد نظر شما چه شخصنیکار باش نیا یهیکه شما پا کردمیفکر م ،یخیجناب مشا -

مجلس رو  یهاتک خانومچرخوند و تک تیجمع یتو ی. چشمستادیا حیمس کیچند قدم اومد جلوتر و نزد یخیمشا
 باال انداخت و گفت: یااز نظر گذروند. شونه

 رو انتخاب کنم. بهیغر یبانو هی جانیاز هم دمیم حیمن امشب پارتنر ندارم. ترج -
 ابروهاش رو باال انداخت و گفت: حیمس
 .دیانتخاب کن دیی! بفرمایهم عال یلیخ -

 از سالن اشاره کرد و گفت: یاشهگوتعلل، با دست به یاز کم بعد
 .خوامیرو م شونیتن داره. من ا به یبلند صورت راهنیکه پ بایاون پرنسس ز -
 تیجمع نیاز ب زهیمزهیدختر ر هی هوینموندم؛ چون  یکنجکاو یتو ادیاشاره کرد، اما ز یبه چه شخص دمینفهم قاًیدق
 گفت: یاومد و با لحن خونگرم رونیب

 ؟یخیمشا ینه آقامنظورتون به م -
نفرو در حد خودش  هینوزده سال! من فکر کردم ممکنه -جدهیحدود ه دیجوون بود! شا یلیخیلیدختر خ نیا یول

 .خوردیم یالب غنچه ییمو طال یبه عروسکا شتریب شافهیبود. ق بایز اریدختربچه. گرچه بس نیانتخاب کنه، نه ا
 اون دختر گرفت. سمتشد و دستش رو به ترقیعم یخیمشا لبخند

 .هیشما ستودن ییبایمن. ز یبله بانو -
 شنهادیاز پ قدرنینداشت که ا یرفت. مطمئنم خودش هم پارتنر یخیو سمت مشا دیخند یبلند یبا صدا دختره

 گفت: حیگذاشت. مس یخیدست مشا یرو تو فشیزده شده بود. دست ظرذوق یخیمشا
 .نیکنیم بایخانوم ز نیا سکه خرج اچندت نیبگ دیبا ن،یبرقـ*ـص نکهیقبل از ا -

 مکث گفت: یبه صورت دخترک کرد و بعد از کم ینگاه یخیمشا
 ده سکه. -
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 یدختره بیتا سکه نصده ومدهین ای. بمیزدن کردبا هم شروع به کف جانیاز شدت ه هویمجلس  یخانوما یهمه
 شد! سالهجدهیه

 گفت: تیبا همون لبخند گشادش رو به جمع حیمس
 بده؟ شنهادیپ یشتریب یخانوم برقـصه و سکه نیبا ا خوادینم یکس -

 شروع کرد به شمردن. حیسکوت کردن که مس همه
 دَه، نُه، هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو... -
 پونزده سکه. -

ه کردن. رو داد. همه با خنده بهش نگا شنهادیپ نینه، ا ای دهیبود خودش هم سکه م دهیپرس حیکه از مس یپسر همون
عروسک دست  نیاز ا یآسون نیبه هم خواستیدلش نم دیکه اخماش بد رقمه تو هم رفته بود. شا یخیاز مشا ریغبه

 بکشه.
 و گفت: یخیبرگشت سمت مشا یبا بدجنس حیمس
 باالتر؟ نیها رو ببرتعداد سکه نیخوایجناب! نم نیکرد دایپ بیرق -

رد و بدل  یخیاون پسر و مشا نیر کرد. نگاه مشتاق دختره هم بفک یدستش فشرد و کم یدست دخترو تو یخیمشا
 .شدیم

 گفت: یخیمشا هویشمارش که اومد دوباره شروع کنه به حیمس
 .تاستیب -

. کردنیمشتاقانه فقط نظاره م ایبعض دن،یخندیم ایبعض زدن،یبا هم حرف م یگوش ریز ایبه همهمه افتاد. بعض سالن
 و محمد مثل برج زهرمار شده بودن. دیام نیهم مثل هم ایبعض

و دختره با هم رفتن  یخیشمرد و مشا کیرو تا  دفعهنیا حی. مسدیکرد و عقب کش یاخنده یخیمشا شنهادیبا پ پسره
 بود! اریپرنسس تمام ع هی هیکردن. اون دختر واقعاً شب دنیوسط و شروع به رقـ*ـص

وقت  دنیمدل رقـص نیا یها برا. معلوم بود ساعتکردیرش مجمع شکا ینگاه مشتاق مردا د،ی*ـصرقـیکه م یوقت
 رو انتخاب کرده بود. یسیست. خوب ککاره نیتجربه داره و کالً ا یادیهم معلوم بود ز یخیگذاشته. مشا

خلقته.  ییبایکه زن، مظهر ز یراستخدا اقرار کردم. به یانتهایدلم به قدرت ب یاون لحظه تو یچرا ول دونمینم
 خداوند! یدهیآفر نیرباتیز

اومدن  یدوباره اومد وسط و به جمع رو کرد. خالصه چند نفر حیاون زوج تموم شد، مس یکه رقـ*ـص دونفره یوقت
 که فرد مورد نظرش رو انتخاب کنه و برقـصه. حیدادن به خود مس ریباالخره همه گ نکهیتا ا دن،یرقص

 خنده رو کرد به جمع و گفت: با
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 نه؟ نیستیکن ننکنم ول بیج یتا دست تو -
 تم:نگاه کردم و گف دیبا هم گفتن جوابش رو دادن و جوابشون هم مثبت بود. با خنده به ام همه

 داره. یهم عالم یبهشون بد بگذره، پولدار ذارنیچقدر خوشن! اصالً نم نایواقعاً ا -
 بهم انداخت و گفت: ینگاهمیوحشتناک ن یهمون اخما با
جمع پولدارتر  نیاز افراد ا دی. پدر تو شایبزرگ شد یمعمول یخونواده هیکه انگار خودت تو  یزنیحرف م یجور هی -

 .ستینباشه، اما کمتر ن
 یرسم یلیخیلیما خ یهامحافل شرکت نکنم. اکثر مجلس جورنیا یتو کردمیم یسع شهیمن هم یخب آره ول -

 توش نبود. ایبازجنگولک نیاز ا یو خبر شدیبرگزار م
 مشکات! ازینفره، ن هیمن تنها  یمورد عالقه یبانو -
 کهیمرت نیرگ شد. ابهرگ یلحظه حس کردم گردنم بدجور هی یکه برا حیگردنمو چرخوندم سمت مس نیهمچ هوی

 زد؟ یچه زر
نشون بدم. همه در  یالعمل خاصبهم بود و منتظر بود تا عکس یشدم؛ اما نگاه اون با خونسرد رهیبهت بهش خ با

 .دنیسکوت رد نگاهش رو گرفتن تا به من رس
بارش کنم. آخه  یور یکلمه در هی تونستمینم یبودم که حت یقدر عصبهم اون گهیشوکه شده و از طرف د قدرنیا

 شعور؟یبرقـ*ـصم ب زیانگبا توِ نفرت امیمن ب
 ببندم و بهش نگاه کنم.باعث شد دهنمو  دیقاطع ام یدهنمو باز کنم و مخالفت خودمو اعالم که صدا اومدم

 ؟یرفته جناب صالح ادتی نکهیمنه. مثل ا یخانوم معشـ*ـوقه نی*ـصه! ارقـینم یمرد چیبا ه ازین -
 داشت خودش رو کنترل کنه. یاما سع زد،یتندتند م شیشونیشده. نبض پ یبود که چقدر عصب معلوم

 گفت: یالیخیبا لحن ب حیوق حیمس
دخـ*ـتر خوشگلت رو سالم و ست! بعدش دو*ستساده یرقـ*ـص دونفره هیفقط . دجانیامشبو ول کن ام هی -

 .دمیم لتیقبراق تحو
 کهیمرت نیفشردم. دوست نداشتم با ا شتریقدم سمتش رفت که بازوش رو ب هیمشت شد و با خشونت  دیام یدستا
 .کردیم یتالف یبود، بدجور یاعقده نیبشه. ا ریدرگ

 و گفت: حیشده بودم. نگاهش رو دوباره دوخت به مس رهیبهش خ دهیترس یت که با چشمابهم انداخ ینگاهمین دیام
 بهت گفتم؟! یزیچه چ شیپ یرفته چند لحظه ادتی نکهیمثل ا -

 .شهیم یآخرش چ ننیو منتظر بودن که بب ستادهیغلو نکردم. همه ساکت ا ومدیدر نم یکس کیبگم ج اگه
  و جواب داد:انداخت باال یاشونه یدیقیبا ب حیمس



 

 

215 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حدیث عیدانی

 

 .نیبرقـصم! هم ازیبا ن خوامیندادم. فقط م یبد شنهادینرفته. من هم پ ادمینه  -
 جوابش رو بده. گفت: دیبذاره ام نکهیبالفاصله رو کرد بهم و بدون ا و
 تا!پنجاه -

من رکورد  ییجورا هیتا بود! ۲۲خانم گرفت  هیکه اون شب  یاسکه نی! باالترحیشدن به مس رهیبا دهن باز خ همه
بخوام باهاش برقـ*ـصم.  نکهیمم حمل کنه، چه برسه به اجنازه یحت حیزدم؛ اما باز هم حاضر نبودم که بذارم مس

 نکبت!
منقبض شدن. دوباره اومدم دهنمو  یکه بدجور کردمیدستم بودن، حس م ریکه ز دیام یبازو یهاچهیو ماه عضالت

 گفت: دیباز کنم و زر بزنم که ام
 د.هشتا -
 گفت: حیبالفاصله مس و
 نود. -
بحث کنن! بابا من که  قدرنیدوتا ا نیا ستیتعجب نداشت. الزم ن یجا رونیب فتادیاگه چشمام از کاسه م ایعنی

 بود. ریهم جوگ دیام نیبرقـ*ـصم که! ا یعوض یبا اون هـ*ـر*زه خوامینم
. رهیم شیتا کجا پ دیام نمیبب خواستمیوت کردم. مسک زد،یکه درونم موج م یدیشد یزیبه کرم ر لیخب بنابر م اما
 برد،یرو م دهیمزا دیاما اگه ام کردم؛یکه قبول نم شدیبرنده م حیداشت. اگه آخرش مس تیاهم یلیبرام خ ییجورا هی

 .کردمیرقـ*ـص استقبال م نیبا آغـ*ـوش باز از ا
 و بدون فوت وقت گفت: رونینفسشو فوت کرد ب دیام
 صد. -

دارن  یجورچه نجایا ننیزندان! نبودن بب یسکه افتاده بودن تو هیخاطر که به ییم افتاد. بدبخت اوناتو پاچه قلبم
 !کننیسکه حراج م

ها ده یاقهیهفت دق-شیرقـ*ـص ش هی یپولدار بودن که برا قدرنیآدما ا نیلحظه از خودمون بدم اومد. ا هی یبرا
 قرص نون بخورن. هی تونستنینم یبودن که حت پولیو ب ریقدر فقاون گهید یاآدم شتریاما ب کردن؛یم شنهادیسکه پ
 قدرنیخاطر من حاضر شده ابه دیکه ام کردمیذوق م یشده بودم. از طرف یاکنندهجیگ یلیخلیتناقض خ هی دچار

 .خوردیبه هم م یپولدار همهنیهم حالم از ا یاگهیو از طرف د فتهیخرج ب یتو
 .یبزرگ و نابخشودن یلیخیلیگـناه خ هیگناهه،  یجورنیا وپاشختیاما ر ست؛یبد ن نپولداربود

 گفت: یشد و بعد از مکث کوتاه ترقیلبخندش عم حیمس
- ۱۱۰. 
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 بود سکته کنن. کیزد که همه نزد یبدون درنگ و بالفاصله حرف د،یباز هم ام و
 .صدیس -

 یخاص زیپول چ نیا هیو بق دیمن و ام یمحکم گرفتم. برا دیه امسُر بخورم ک نیبود با کله رو زم کیشدم و نزد شل
 بود! یلیخ یاقهیرقـ*ـص چند دق هی ینبود؛ اما برا

 گفت: تیلباش محو شد و با جد یاز رو حیلبخند مس باالخره
 چهارصد. -
 :دیجوابش رو شن عیسر یلیباز هم خ و
 پونصد. -
 دفعه اخماش رفت تو هم و گفت: نیا

 با دو*ست دختـ*ـرت برقصم نه؟ یبذار یخوایمرقمه ن چیه -
 راحت و محکم جواب داد: یلیهم خ دیام
 !ینیبیتو خواب هم نم -

 تکون داد و گفت: یسر حیمس
 !یکنیو قبول نم یبا تو چونه بزنم. متأسفانه قدرتمند دیبا نجایا ستمیمطمئنم اگه تا فردا صبحم وا -

 رو آورد جلو و به من اشاره کرد. دستش
 .یبانو کن ازین میو تقد یسیجمع چک بنو یجلو دیمثل همه با -
 و گفتم: حیشدم به مس رهیدستش و خ یکتش که من دستمو گذاشتم رو بیج یبدون حرف دستش رو برد تو دیام
 زودتر باهات برقـ*ـصم. ی. فعالً مشتاقم که هرچرمیگی. بعداً ازت مزمیعز یکه بهم چک رو بد ستین یازیاالن ن -
 .کردنغیجغیزدن و جحرف من سالن رفت رو هوا و همه شروع کردن به دست نیا با

 کرد و کنار رفت. یما خال یرو برا ستینزد و پ یحرف حیمس
 بازوم رو گرفت و گفت: دیبرم وسط که ام اومدم

 توش باشه. یفردا حرف خوادی. دلم نمیریهمه چک رو بگ یجلو دیجا با نینه! هم -
بنده خدا ضرر  دیام خواستمیبود و اصالً نم لمیش فداستان همه نی. نصف ارمیپول رو ازش بگ نداشتم اون دوست

 گفتم: مشدهدهیبه هم چسب یدندونا ینگاهش کردم و از ال یلبخند مصلحت هی. با حرص و نهیهم بب یمال
 .ستین یازیجان فعالً ن دیاما ام -
 روش مبلغ رو نوشت و امضا کرد. حرفیخاصش دسته چکش رو درآورد و ب ژیبا پرست دیام

 کار رو انجام بده! نیکه واقعاً بخواد ا شدینم باورم
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 مانند گفتم:که چک رو گرفت جلوم، به چشماش نگاه کردم و آروم و زمزمه یوقت
 ! من...ستین یازین -
 .رشیبگ -

تشکر کردم. باز همه  یرلبیم نموند. چک رو گرفتم و زواسه یحرف یگفت که واقعاً جا یمحکم و جد قدراون
افتخار ما سوت و به  نییباال و پا دیپریم یه جانیبغـ*ـل محمد از شدت ه یتو سویگ یکردن. حت قمونیتشو

 بود. حنهگر صتنها نظاره یحس چیه یو ب ینیزمبیس نیاما خود محمد ع زد؛یم
 من هم دور گردنـ*ـش! یدور کمـ*ـرم حلـ*ـقه شدن و دستا دستاش

 قیمث شبنم شقا ه،یمث سا یبود ساده»
 عاشق یهیمث شب گر ده،یلبخند سپ مث

 غم گرفته یروروبه نهییها آتو شب یب
 «دلم گرفته یبازه به بارون من ول پنجره

 گوشش زمزمه کردم: کنار
 .دمی*ـصرقـینم حی. من با مسیکار رو بکن نیالزم نبود ا -

در حال حاضر  نیزم یدختر رو نیترزد، احساس کردم که خوشبختکه بهم  یتر به خودش فشرد و با حرفمحکم منو
 منم.

 نگاهت کنه! ینتونه حت یاگهیبه پات تا مرد د ختمیریرو م می. اگه الزم بود کل زندگستین یزیکه چ نیا -
 تو فکر تو بودم یبود، وقت یرنگ زندگ واژه»

 سرودمیاز تو م یگل با نفسم بود وقت عطر
 «سرودمیتو م از
جهانه! چقدر  گاههیتک نیمرد بهتر نیش چسبوندم. اهم و سرم رو به سرشونه یرو از شدت آرامش گذاشتم رو شمامچ
 کنه. هیعشق به مردش تک یکه زن از رو باستیز
 شدن تو کفترا شعرامو بردن یراه وقت»

 سپردن هیاز ستاره سوختن منو به گر چشام
 ها یو شب پر شد از من، از منو دلواپس یرفت
 «هایبه زوال اطلس یو منو سپرد یرفت
 تنهات نذارم؟ وقتچیکه ه یمن و ازم خواست یخونه یتو یاومد یوقت ادتهی -

 گفتم: یکردم و با لحن نرم یآروم یخنده
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 کردم؟یم هیاحمقا تو بغـ*ـلت گر نیا نیهمون موقع که مـسـ*ـت کرده بودم و ع -
 خودش جواب داد: یفرد و مردونهلحن منحصربهبه کمرم وارد کرد و با همون  یفیخف فشار

 در مورد خودت درست صحبت کن. -
 وار گفتم:زمزمه زدیقلبم موج م یکه تو یمحبت یشدم. با همه رهیچشماش خبلند کردم و به سرمو

 .یتنهام نذاشت -
 تر گفت:از من آروم ه،یچشمام شد. بعد از گذر چند ثان محو

 چه... ی! چه بخوایمنو تحمل کن دیتا ابد با -
 نگفتم. یچیش چسبوندم و هگرفت. خودخواه بود و مغرور! باز سرم رو به شونه مخنده

 .نیریناگفته و ش یهاعالمه حرف هیپر بود، پر بود از  سکوتمون
 تو فکر تو بودم یبود وقت یرنگ زندگ واژه»

 سرودمیاز تو م یگل با نفسم بود وقت عطر
 سرودمیتو م از

 قیمث شبنم شقا هیمث سا یبود ساده
 عاشق یهیمث شب گر دهیلبخند سپ مث

 غم گرفته یروروبه نهییها آتو شب یب
 «دلم گرفته یبازه به بارون من ول پنجره
 .دیکش یقیسرم و نفس عم یرو گذاشت رو شچونه

 ؟یموهام رو دوست دار -
 جواب داد: حیو صر رک

 عطرشونم. یوونهید -
 .دمیبهش چسب شتریشد و ب ترقی. لبخندم عمگهید قینفس عم هیباز هم  و
 تو فکر تو بودم یبود وقت یرنگ زندگ واژه»

 سرودمیاز تو م یگل با نفسم بود، وقت عطر
 سرودمیتو م از

 شدن تو کفترا شعرامو بردن یراه وقت
 سپردن هیاز ستاره سوختن منو به گر چشام

 هایو شب پر شد از من، از منو دلواپس یرفت
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 «هایبه زوال اطلس یو منو سپرد یرفت
از  یحس پاک! عار هیعشق و »گفته  نایکه ابن س طورنیهاست. هموجود خلقت ما آدم لیعشق! تنها عشق، دل و

 «ذلت و گـناه!
 !یهم به دهنم مزه کرد، طعم دلدادگ یو المصب بدجور دمیطعم رو چش هیاون شب، در اون آغـ*ـوش من فقط  و
 تو فکر تو بودم ید، وقتبو یرنگ زندگ واژه»

 سرودمیاز تو م یگل با نفسم بود وقت عطر
 «سرودمیتو م از

 شکرت! ایخدا
*** 

سر خودش آورده؟ درضمن  ییسالم بود! چه بال شبیکه د نیمحمد. ا یشدهیچیتعجب زل زده بودم به دست باندپ با
 داره. یدرد هیاز گذشته شده بود و کالً معلوم بود  ترانهیوحش اریاخالقش هم بس

دست  ازینسبت به ن تتونیکم از حساسالزمه که کم ییرضا ی. اما آقانیخوب نقشتون رو اجرا کرد یلیخ شبید -
 بشه. لیمتما حیسمت مسبه جیتدربه ازین میخوا ی. ما منیبردار

 گفت: یاخوردهگره یمبل نشسته بود. با اخما یرو نهیسـبهدست دیام
 .تونمینم -

 گفت: ستحوصلهیب یلیخیلیلوم بود خکه مع محمد
بتونه اعتمادش رو به  دیبا ازیبشه. ن ازیجذب ن حی! از اول هم قرار بود که مسیبازخاله میومدین نجایجناب ما ا -

 خودش جلب کنه.
ازش نداشت. با  ی. اما خب محمد هم دست کمدمیبه خودم لرز طرفنیبه محمد نگاه کرد که من از ا نیهمچ دیام

 گفت: یاشمرده لحن
 تونمیاما من از همون اول هم گفتم که نم م؛یمسخره رو شروع نکرد یباز نیا یبازخاله یکه برا دونمیخودم م -

 بشه. کیاز حد به اون مردک نزد شیب ازیبذارم ن
راه  رانیدر شم واقع حیمس یاصل یکم به خونهبتونه کم دیبا ازیرفاقت ساده! ن هیاز حد. در حد  شیب میگیما هم نم -
و افراد خاصش نتونستن وارد اون خونه  حیجز خود مستا حاال به کسچیوجود داره. ه یادیکنه. اونجا مدارک ز دایپ

رو بشکنه، البته  ریسد نفوذناپذ نیبتونه از راه احساس ا دیشا ازین مااعتماد نداره؛ ا یبشر یبن چیبشن. اون مرد به ه
 ! امتحانش ضرر نداره.دیشا
 .دیسرعت از اتاق خارج شد و در رو محکم به هم کوببه یحرف چیاز جاش برخاست و بدون ه تیبا عصبان دیام
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شده بودم؛  مونیپش ی. راستش خودم هم کمکنهیاوضاع رو تحمل م نینداره و داره به زور ا تیاصالً رضا دونستمیم
 وجود نداشت. یراه برگشت گهیاما د

رو  دیام یاخالق سگ یجورخونه چه میخدا! حاال رفت یهم فشردم. وا یام رو روشدن در چشمبسته یشدت صدا از
 خوب شده بودا. شبیتحمل کنم؟ تازه د

 نیدعوت دیمن، تو و ام ی. امشب خونهجیتدرجور که گفتم بهخوش نشون نده. همون یرو حیبه مس یناگهان یلیخ -
اما هنوز  ن؛یبا هم دعواتون شده و فعالً قهر یعنیکه  نیبرخورد کن یجور دیبا دیهم اونجا هست. تو و ام حیو مس
 تیاهم یلیخ افهی. اون به قیو آراسته باش کیش اریجلوش بس دینکن! درضمن به خودت برس. با حیبه مس یتوجه

 .دهیم
اما زبون به کام گرفتم و حرف  ست؛یالزم به رنگ و لعاب ن گرم،یج یلیهم خ یجورنیبگم من هم خواستمیم

 زدم. رونیاز اونجا ب یتکون دادم و بعد از خداحافظ ینزدم. سر یااضافه
 یآروم یخواهمعذرت رلبیو ز دمیبرخورد کردم. زود خودم رو کنار کش یکه با عل رفتمیم نگیسمت در پارک داشتم

 سرعت داخل خونه رفت.بهم به توجهیکردم؛ اما ب
 !یچپ نگاه کردم. عوضچپ شد،یداشت وارد خونه م که مشیحج کلیقامت بلند و هرو برگردوندم و به  روم
 .کردیپشت رل نشسته بود و فوق خشن نگاهم م یبدفرم یبا اخما دیشدم. ام نگیدادم و وارد پارک رونیرو ب آهم

 .ستنین یعاد کدومشونچیکنم! ه هیجا زارزار گرهمون نمیدوست داشتم بش ایعنی
 نیکثـ*ـافت! ا یاعقده حیو اون هم از مس اعصابیب یوحش دیهم از ام نیا ادب،یبداخالق ب یاز محمد و عل اون

 !وونهید یمردا نیا ونیو تنها م کسیهم از من ب
 کن! ریختم به خ ودمشاخیب یوالهایه نیآخر و عاقبت ما رو با ا ایخدا

*** 
کرد و  یسالم سرد زدانی و حیاز سالن نشست. تنها به مس یابه من رفت گوشه توجهیب دیام میخونه که شد وارد

 فرو برد. یگوش یسرش رو تو
اتاق خودشو حبس کرده  یکه رفته بود تو میخودش بود یخونه یکه تو یآقا. تا زمان نیبود ا یشکل نیامروز ا کالً

 ...زدانی یخونه یفرما بود. حاال هم که توهم که کالً سکوت حکم نیبود. تو ماش
فاصله داشت  دیبا ام یلیکه خ یمبل یتکون دادم و رو یسر حیو مس زدانی یبرا یدرهم یافهیو با ق دمیکش یپوف

 .اعصابهیزد ب یکه داد م ینشستم، با اخم و صورت
 اشاره کرد. دیمن و ام یهاافهیروم نشست و با خنده به قاومد روبه حیمس
 ن؟یشد یشکل نیچتونه شما دوتا؟! چرا ا -
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 جواب دادم: یحوصلگیبلند کنه. من هم با ب یگوش یرو از روبه خودش زحمت نداد که سرش  یحت دیام
 سرت به کار خودت باشه لطفاً. ؟یبه ما دار کاریتو چ -
 گفت: حینشست و رو به مس زبانیمبل م یرو یخاص ژیبا پرست زدانی
 اومده. شیپ نشونیب یجروبحث متأهل هیشو. حتماً  الشونیخی. بگهیراست م -

 رد و باز رو به من گفت:ک یکوتاه یخنده حیمس
 یجورنیا شبی! کاش دنیشیهم رد نم یو نه به االن که از صد فرسخ نیخوردیکه از کنار هم جم نم شبینه به د -

 با تو برقـ*ـصم. تونستمیحداقل من م ن،یکردیقهر م
 :دیبا خشم نگاهش کرد و توپ دیبه دلش مونده بود. ام یبدجور دنیم! انگار داغ رقـ*ـصبچه یآخ
رو چند بار تکرار کنم.  ی! من عادت ندارم هر حرفیرقـصیم ازیکه با ن ینیبب یتونیبهت گفتم تو خواب هم نم -
 مواظب خودت و کارات باش. کنم،یبار گوشزد م نیآخر یبرا
 یمروزش کلخاطر رفتار ااما حاال به شدم؛یغرق در لـذت م دیام یبانیپشت نیاز ا م،یبود یاگهیاگه در زمان د دیشا

 باد کرده بود. با تشر رو بهش گفتم: یبدجور میبودم و باز هم رگ لجباز یازش کفر
جلودارم بشه! اگر هم نخوام بازم  تونهینم یاحد چیبرقصم ه حیمن اگه بخوام با مس ؟یمن حرف نزن یجابه شهیم -
 مجبورم کنه! تونهینم یکسچیه

سرد و  یرفتارش ه یباز نیخاطر اازش نداشتم. حق نداشت به یاز شدت خشم برق زد. من هم دست کم چشماش
 گرم بشه، حق نداشت!

 !آوردیاما داشت شورشو درم دونستم؛یرو م نایا یمن همه داشت، تعصب داشت رتیغ شد،یم یبود آره. عصب مرد
 .رمیباعث شد که نگاهم رو ازش بگ زدانی یصدا

 تره!. فعالً کار ما مهمنیخودتون مطرحش کن نیبهتره ب ن،یارد ی! اگه مشکلمیبحث کن نجایا میومدیما ن -
از همه  شتریش بو نگاه موشکافانه حیمس یوسط لبخند مسخره نی. استادمیو سر جام ا رونیحرص آهم رو دادم ب با
 .رفتیمخم رژه م یرو
 گفتم: زدانیبه  رو
فعالً محول  زویراه. االنم همه چ نیا یتو امیاضر شدم بح دی! از اولم گفتم که بخاطر امارمیکارا سر در نم نیمن از ا -
 کنم به خودش! یم

 گفتم: دیو با تأک دیکردم سمت ام رومو
 حرف منه! دیحرف ام -
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که داشت اسممو صدا  حیبه مس ی! حترونیمبل برداشتم و بالفاصله از خونه زدم ب یاز رو فمویبهشون ک توجهیب و
 نکردم. یتوجه زدیم
 !نیا از نمی. ایاک

 یبودم و خوب هم تونستم خودمو خال یکفر تینهایبود. ب یوجه انجام شد! گرچه رفتار من واقع نیبه بهتر نقشه
 کنم!

 قدم زد. یکم شدیبه دور و اطرافم نگاه کردم. هوا هنوز روشن بود و م رونیکه اومدم ب الیو از
 یچندان یرفتن عالقه نمایبود. به س ییبایرا و زگدرون لمیرفتم. ف نمایو بعدش س دمیچرخ ابونایخ یخرده تو هی

 انتخاب بود! نیاز اطرافم غافل شم، بهتر خواستمینداشتم؛ اما هروقت م
 راست خونه رفتم. هیگرفتم و  یتاکس هیسرپا خوردم و دست آخرم  س،یسلف سرو یفالفل فروش یرو تو شامم

شب! شونه هامو باال  ازدهینگاه کردم.  میباغ شدم. به ساعت مچبهم داده بود باز کردم و وارد  دیکه ام یدیو با کل در
 یهم کس ییرایپذ یخونه خلوت بود و خدمتکارا رفته بودن. تو شهیخونه. وارد که شدم مثل هم یانداختم و رفتم تو

 نبود.
 یعنی! ستمیبا باعث شد سر جام دیام یبرق رفتن که صدا دیبه سمت اتاق و در و باز کردم. وارد شدم و سمت کل رفتم

 !وونه؟ید کهینشسته مرت یکیتو تار لیسرجام! چرا مثل عزرائ دمیپر ییجورا هی
 ؟یکجا بود -

 برق رفتم. در همون حال گفتم: دینگاهش کردم و سمت کل یچپچپ
 .رونیب -

بود. نگاه تنش  زدانی یخونه یکه تو ییهاو لباس یاآشفته یتختم نشسته. با موها یکه رو دمیروشن شد و د اتاق
 بهم انداخت و گفت: یقیعم
 خاموشش کن! -

 سمت کمد و گفتم: رفتم
 !نمیبیرو نم ییجا یکیتار یتو شه،ینم -
 تحکم گفت: با
 !ازیبهت گفتم خاموشش کن ن -

 تونستمینم گفتیرو م یزیلحن چ نیبا ا یچرا وقت دونمیو با حرص رفتم خاموشش کردم. نم رونیدادم ب نفسمو
 م!بکن یمخالفت
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رنگ تنم بود. سمت  یاسیگرد  قهیتاپ  هیمانتومو از تنم درآوردم و داخل کمد انداختم.  یحرف چیو بدون ه توجهیب
 یشایو آرا رونیب دمیجعبه کش یدستمال مرطوب از تو هیو شونه کردم.  ختمیرفتم. موهامو باز کردم و دورم ر نهیآ

 صورتم رو پاک کردم. یرو
دارم  دادمیم صیزور تشخ. بهکردینگاهم م یکیتار یتخت و تو یچنان نشسته بود روهم دیمدت ام نیتمام ا در
 اما مگه جرئت داشتم برم چراغو روشن کنم؟! کنم؛یم کاریچ
 حرص رو بهش گفتم: با
 !نمی! حداقل آباژور کنار تخت و روشن کن که جلوم رو ببییبرم دستشو خوامیم -

جور که رفتم. همون ییدستشو یبه صورت اخموش انداختم و تو ین شد. نگاهسکوت و بعدش آباژور روش هیثان چند
 شدم. رهیهم به خودم خ نهیتو آ زدمیداشتم دندونامو مسواک م

 آخه؟! رونیب رهیهست؟! چرا نم ست؟یقبل از طوفان که ن ی! از اون آرامشاده؟ینم ریساکته؟! چرا گ قدرنیچرا ا نیا
 بکنم حاال؟! یتخت نشسته بود. چه غلط یرو رفتم. هنوز رونیتعلل ب یکم با
 بود! یراه حفظ خونسرد نی. بهتردمیکش قینفس عم هی
 رونیرفتم. اونجا شلوارمو عوض کردم و دوباره ب ییکمد برداشتم و سمت دستشو یبه رنگ تاپم از تو یشلوار راحت هی

 اومدم.
. اون هم به حرکات من دمیزدم کنار و دراز کش تخت یتخت نشسته بود، پتو رو از رو یکه گوشه دیبه ام توجهیب

 بود. رهیخ
هم  یخودم و چشمام رو رو یرو دمی. پتو رو کشآوردمیخودم نم یتو دهنم؛ اما عمراً به رو اومدیقلبم داشت م ایعنی

 گذاشتم.
 بود. صیقابل تشخ یخوبهنوز زل زده بهم. حرارت نگاهش به دونستمیم

صورتم بود و با  یوار روبود. همچنان نگاهش نوازش یادیزمان ز یلیکه خ دونمیم نویچقدر گذشت؛ اما ا دونمینم
 .کردمیوجود حسش م یهمه
اتاق  یتو دیداشتم. اما حضور ام یریتنش و درگ یلیچند وقته خ نیخسته بودم. ا یلی. خگرفتیداشت خوابم م کمکم
 و هم از حضورش آروم بودم.بودم  ریراحت بخوابم. هم استرس داشتم، هم دلگ ذاشتینم

 دامنم رو گرفته بود. یبیعج یریخودگ کالً
خورد و بالفاصله بعد از اون تکون، دستاش دور کـ*ـمرم حلـ*ـقه شدن. با تعجب اومدم برگردم سمتش  یتکون تخت

 گر*دنم و گفت: یتر به خودش چسبوند. سرش رو فرو برد توکه نذاشت و من رو محکم
 خواب.تکون نخور. فقط ب -
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فقط اسمش اعتراضه،  دونستمیکه م یبا اعتراض شد؟یدستش تا قفلشون رو باز کنم؛ اما مگه م یگذاشتم رو دستمو
 گفتم: یبا لحن نرم

 اتاق خودت بخواب. یتو؟ برو تو یباز شروع کرد -
 و زمزمه کرد: دیکش یقیکل صورتش رو پوشونده بود. نفس عم موهام

 !ازیبخواب ن ری. فقط بگیزنیحرف م ادیز -
بکنم، ممکنه  یاگهید یکه اگه سرکش دونستمینبود؛ اما م یشک شکافتیرو م منهیاون که قلبم داشت سـ*ـ در

 نگفتم. یزیچ گهیسکوت کردم و د نیهم ی. براخواستمیانجام بده. فعالً نم یاگهیبخواد کار د
 خرش شدم! یجوربغـ*ـل ساده چه هیبا  نیبب .نهیلبخند گشادم رو بب تونستیکه پشتش بهم بود و نم خداروشکر

 من یهاچشم»
 که در تصرف غم است هارهیجز نیا
 که از چهارسو محاصره است هارهیجز نیا

 نم استنم یهاهیگر یهوا در
 گاه گاه من یهاهیگر گرچه

 درخت درد را دهدیم آب
 من گـناهیآه ب برق
 کندیم ذوب
 سخت درد را یهاصخره سد
 نمکیم فکر

 هجوم ناگهان عشق عاقبت
 کندیم فتح

 درد را تختیپا
 «پور نیام صریق

 !ریساده و پرآرامش رو از ما نگ یهایشاد نیا ایخدا
*** 
رنگ و پرستاره جفت آسمون شب هیچشمام رو باز کردم.  کرد،یناز م متیهام رو با مالکه گونه یبا نوازش دست صبح
 یلبام نقش بست و با صدا یرو یپررمزوراز لبخند قشنگ یچشما نیا دنیا درو پر کرد. ناخودآگاه ب امیدن یهمه

 اول صبحم گفتم: یگرفته
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 !ریخصبح به -
 نیداره ا یبهش بچسبم. آخ خدا! چه لذت شتریتر کرد و باعث شد که بکه دور کـ*ـمرم حلـ*ـقه بود رو تنگ یدست
 !یناگهان یهایکینزد
 ش پر بود از آرامش؛ درست مثل من.مردونه یورتم کنار زد. چهرهص یموهام رو از تو گهیدست د هی با
 ؟یدیخوب خواب -

آغـ*ـوش  نیا یرم معجزه یکه تو یرو تجربه کردم؛ درست مثل شب میخواب زندگ نینه، بهتر دم؟یخوب خواب فقط
 !شتریهم از اون شب ب دی. شادمیگرم و مستحکم رو حس کردم و فهم

 و همونجا گفتم: دمیکش یقیفرو کردم. نفس عم شنهیسـ*ـ ین دادم و سرم رو تورو به عالمت مثبت تکو سرم
 .گمیبهت نم یچیچرا ه دونمیاما نم رون؛یحقته االن از اتاق بندازمت ب -

 وار نوازششون کرد. در همون حال هم گفت:و به حالت شونه شونمیپر یموها یفرو برد تو دستشو
 !نجاستیجات ا یدونیچون م -

 یمرد، مثل چا نیا یهالـب خواستیشده بود و من چقدر دلم م شترشیب تیدارش باعث جذاببم و خش یصدا
 رو برطرف کنه! میقبل از صبحانه، عـطـش زندگ نیریش

که تا  یصورتم رو با نرمش خاص یتک اجزاشدم. نگاه اون هم بهم بود. تک رهیرو بلند کردم و به چشماش خ سرم
 گفتم: مقدمهیبودم از نظر گذروند. ب دهینگاهش ند یحاال تو

 سردت کنه. تیمأمور نیدوست ندارم ا -
 . ادامه دادم:ستیو به چشمام نگر ستادیاز حرکت باز ا نگاهش

 حساست کنه. حیدوست ندارم مس -
 یکردم، جور ترکیپرپشتش و صورتمو به صورتش نزد یموها یتو هم رفت. دستم رو فرو کردم تو یکم اخماش

 . با تمنا گفتم:شدیصورت هم پخش م یدا*غمون تو یهاکه نفس
 دوست ندارم! ؟یفهمی. میش اعتمادیدوست ندارم نسبت بهم ب -
 ها و چشمام در حرکت بود.لـب نیوار ب. فقط نگاهش نوسانگفتینم یچیه

 نهیســ یلـبام بود. نفسم تو یرهیعقب بکشم که نذاشت. دستش رو محکم پشت کـ*ـمرم گذاشت. خ خواستم
شم؛ اما باز هم همون حس سرکش به جونم  مونیکنم که باز هم مثل اون شب پش یکار خواستیحبس شد. دلم نم

 افتاد و توان مقابله رو ازم گرفت.
 گفتم: یو با دستپاچگ رونیرو دادم ب آهم

 .میصبحونه بخور میبهتره بر ست؟یت ن... گشنهزهیاوم... چ -
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 !اقیبااشت یملتهبن، نگاهش کردم؛ کالفه، داغون و حت یلیخیلیخ دونستمیکه م ییچشما دهنم رو قورت دادم و با آب
 م.لـبش گذاشت یتوانمو جمع کردم و دستم رو رو یهمه یسختکه به کینزد اومدیداشت م سرش

 !دینه ام -
هام هاش رو به لـ*ـببموهام و لـ*ـ یدستم رو کنار زد. دستش رو فرو برد تو ینرمو به دیانگشتم رو بـ*ـوس نوک
 کرد. ترکینزد

 ریاز ز یمکث کنه و عقب بکشه. با کالفگ یباعث شد که کم لیزنگ موبا یصدا یناخودآگاه بسته شدن ول چشمام
 .دمیدو ییسرعت سمت دستشودستش در رفتم و به

 دارش بلند شد:گرفته و خش یصدا
 ؟یاول صبح یدار کاریچ -
 نییشدت باالوپابه منهیسـ یدادم. قفسه هیگفت. در و بستم و بهش تک یتلفن چ به مخاطب پشت گهید دمینفهم و
 .رفتیم
گوجه  نیهام عشدم. گونه رهیبه خودم خ نهیصورتم. تو آ یتو ختمیآب رو باز کردم و چند مشت آب خنک ر ریش

 .زدیم رونیب شیشده بودن. دستم رو روشون گذاشتم. داشت ازشون آت یفرنگ
. انگار لیبار هم زنگ موبا هیبار محمد زد تو پوزمون و  هی. میخوردیم گرفت. چقدر ضدحال مهظه خندلح هی یبرا

 !مینبود ما حاالحاالها به وصال برس یخدا هم راض
 وقتچیفکر کردم. ه شدمیآغـ*ـوشش داشتم فشرده م یکه تو یحس زمان ینیریکردم و به ش یکوتاه یخنده

 بده. یبهم حس زندگ قدرنیـ*ـل ساده بتونه ابغ هیکه  کردمیتصور نم
 .ارهیرو به لرزه درب میمرد، بتونه کل دخـتـرونگ هی یهاکه نوازش کردمیفکر نم وقتچیه

 چقدر امروز خوشگله! ایو چشمام رو بستم. دن دمیکش یقیعم نفس
حاجت و  یقضا یبه انجام کارهاشروع  یو با سرخوش دمیخند زیرسوندا! باز هم ر یجیمستراح منو به چه نتا واقعاً

 حرفا کردم. نیا
برخورد  یعاد یلیکه دوباره باهاش رودررو شدم، خ یگرفتم وقت میازش نبود. تصم یخبر رون،یاومدم ب ییدستشو از

 نیهم یراه انداخته بود؛ برا یرینظیب یخودش سمفون ی! شکمم برافتهیب خواستهیم یانگار که اتفاقکنم. مثالً انگارنه
شونه  یسختبلندم رو به یموها نکهیعوض کردم و بعد از ا رنگییمویل یو شلوار راحت شرتیت هیدتند لباسام رو با تن

قرار  ییرایسالن پذ یکه تو ضلع غرب یغذاخور زیبستمشون. راه افتادم سمت م یاسبکش کلفت محکم دم هیزدم، با 
 داشت.
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. اصوالً شهیزندگ نفکیخوندن صبحانه جزء الروزنامه نیا دونستمیبود که م یاروزنامه ینشسته و سرش تو زیم رأس
 یجورنیا دیاما واقعاً با شدم؛یخوردن ممشغول ،یسالم خشک و خال هیو بعد از  نشستمیم یصندل نیدورتر یرو دیبا

 !کردم؟یرفتار م
گرم برخورد کنم و  دمیترسیبدم. م رو از خودم نشون یچه رفتار دیبا دونستمینم قاًیپا کردم. دقو اون پانیا یکم
 شدیهم سگ م یسرد باشم. ممکنه بود دوباره سگ شه. وقت دمیترسیم گهیطرف د هیم رو به طاق بکوبونه. از کله

 کسچیبلکه از جانب ه د،یتنها از جانب امرو نه یحرمتیب همهنیو من واقعاً طاقت ا کردیم عمیبد ضا یلیخیلیخ
اما خب همه در  ن؛ییپا آوردمیبرخورد کنن، دک و پوزشون رو م یجورنیا خواستنیاگه م گرانینداشتم. درضمن د

 .کنهیبا همه فرق م دیهستن که ام انیجر
 !گهید نیبش ایب ؟یستادیچرا وا -

. متأسفانه چون که شهیو محکم بود. درست مثل هم یصداش کردم. جد زکردنیغنچه کردم و شروع به آنال لبامو
 .هیجورحالتش چه قاًیبدم که دق صیتشخ تونستمیه جلو صورتش بود، نمروزنام

 یعنیبود.  شهی! گفتم که مثل همهیجورداد که اوضاع چه صینسبتاً تشخ شدیلحن و صدا هم م نیخب از هم اما
 .ستشهیامروز هم مثل هم

 .اومدیبدم م انیپایب یگمسردر نینشستم. از ا یصندل نیدورتر یرو حرفیو ب رونیرو نامحسوس دادم ب آهم
 آبادان. میفردا شب بر دیبا -

 گفت؟ آبادان؟! یچ قاًی. دقکردیبرداشتم و با تعجب سرم رو باال بردم. اون هم داشت نگاهم م یزدن چااز هم دست
 آبادان چرا؟ -
 حالتش نداد. یتو یرییتغ
 محمد االن بهم خبر داد. -
 گفتم: یبا کالفگ م؟یجنوب بر نایمد ابا مح دیشده که با یشدم. مگه چ ترجیگ
 رو. انیبده جر حیکامل توض ؟یحرف نزن یتلگراف شهیم -

 به آقا دادم. یهم فرو برد. دهنم نامحسوس کج شد. انگار فحش ناموس یرو تو اخماش
 ست!مسخره یباز نیخاطر ااونجا. به بردتتینم حیتفر یمطمئناً محمد برا -

 من هم رفت تو هم و گفتم: ی. اخماومدهین دیانگار صلح و صفا به من و ام !پروندیم کهیداشت ت دوباره
 اونجا. اما چرا اونجا؟ میبر میخوایم انیجر نیا یبرا دونمیخودم م -
 شرکت داره! یهم تو اون مهمون انهیخاورم یقاچاقچ نیترتفاوت که بزرگ نی! با اگهیجشن د هی یتو فکر کن برا -
 داره به ما؟ یچه ربط انهیخاورم یقاچاقچ نیتربزرگ -



 

 

228 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حدیث عیدانی

 

پرونده کار  نیا یدارن رو یچرا. سه ساله که محمد و عل یریکب زدانینداره؛ اما به  یبه من و تو ربط میمستق -
 یجشن نیباره که به همچ نیاول ی. براکنهیم دایاعتماد پ زدانیکم داره به کم حی. تازه بعد از چند سال مسکننیم

ما رو هم  م،یدار هیهم سرما اریبس نکهیو ا میتیو بااهم زیعز اریبس زدانی یما برا دونهیه مدعوتش کرده و چون ک
 یزیاونجا از چ ازیبه ما نگه. حواست باشه! ن یزیخواسته که در مورد اون فرد مورد نظر چ زدانیدعوت کرده؛ اما از 

 .میریساده اونجا م یمهمون هیشرکت به  ی. من و تو فقط برایزنیحرف نم
 زیشک برانگ یآبادان؟ کم میرفت میبه قول تو ساده پا شد یِ مهمون هی یکه ما برا کنهیشک نم حیبه نظرت مس -
 مسئله؟ نیا ستین

. چون یگردخوزستان میبا هم بر یزمان هیکه  یهم اصرار داشت یلیو خ یجنوب دار به یادیز ینه! تو عالقه -
 اونجا و البته... میداده که ما هم همراهش بر شنهادیپ حیسموضوع خبر داشته، به م نیهم از ا زدانی

 خرده هم خشن شد. هیو  تریجد شافهیمکث کرد و ق یکم
 .مینخ تو نبود امکان نداشت که قبول کنه ما هم اونجا حضور داشته باش یتو حیمطمئنم که اگه مس -
 گفتم: یلحن محکم با
حساس  زیچهمهیبه اون مردک ب قدرنینداره که ا ی. لزومدیردم امموضوع باهات اتمام حجت ک نیدر رابـطه با ا -

منو نابود کنه و االن هم هنوز همون هدف رو داره؛ منتها اولش  دیقصد داشت با اس شیچهار روز پ-اون تا سه یبش
 .زهیازم استفاده کنه و بعدش زهر خودش رو بر خوادیم
 ی. هر چقدر هم که محمد و علیریباهاش گرم بگ یشده حق ندارباون خرا ی! تودمیاز االن دارم بهت هشدار م -

 یمن و لجباز شیپ یمونیش م. همهازیاجازه بدم ن تونمی. من نمبهیشهر غر هی. اونجا یتو سرت بخونن تو حق ندار
 ؟ی. متوجه شدلهیهم تعط

 تر کردم و گفتم:! لحنم رو آرومزنهیباز هم حرف خودشو م نکهیبابا! ا یا
 ییبخوام رفتار کنم که راه به جا یجورنیبشم. اگه ا کیبود که من بهش نزد نیقرار ما از اول هم ا د،یام نیبب -
 !میبرینم
 همهنیو وسعت ا هیرتیاز حد غ ادیز یلیخیلیخ کردمیحرفم باز موندم! حس م ینگاهم کرد و من از ادامه تیعصبان با

 .کردیناراحتم م یتعصب کم
از اون دسته از مرداست که هر چقدر  حی. مسهینقشه چ دونمی! خودم میجمله رو هر دفعه تکرار کن نیا ستیالزم ن -

زوده؟ بعد از سه سال هنوز  یلیچراغ سبز نشون دادن خ یبرا یکنیسمتت. درضمن فکر نم ادیم شتریب یکن یدور
 تو رو محرم خودش بدونه؟ دو روزه یدار روقت چطور انتظا! اوندونهیرو از خودشون نم زدانیکامالً 

 لحظه بدون فکر گفتم: هی یبرا
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 ش بشه و...*ــزهـیاحساسات و غـ*ـر ریاس حیمس دی. اون مرده! شامیمن و محمد با هم فرق دار -
حرفو زدم  نیا هویخدا! من چرا  یکه گوشمو کر کرد، خفه خون گرفتم. وا یاو نعره زیم یشد رو دهیکه کوب یمشت با

 بهش؟
 و!خفه ش -

 یعصب یلیوپرت نگم! از دست خودم خچرت فکریب هوی یجورنیزبون خودم رو از ته ببرم که ا رمیداشتم بگ دوست
 کردم. یفنجونم باز یو با دسته ریسرمو انداختم ز یشدم. با ناراحت

وآمد بودن، در رفت یکه با تعجب و کنجکاو ییبه من و خدمتکارا توجهیاز جاش برخاست و ب یبا کالفگ دیام اما
 اتاقش و در رو محکم بست. یرفت تو
چقدر حساسه، اون  یدونی! خاک بر سرت! خودت که مازیرو بستم و لبم رو گاز گرفتم. خدا مرگت بده ن چشمام

 بود از دهنت دراومد دختر؟ یوپالها چپرت
 م. اشتهام کور شده بود.افکنده از سر جام بلند شدم و سمت اتاقم رفت یآبم لب نزدم. با سر وانیل هیبه  یحت

*** 
 ادی. انتظارم زادیب رونیهم از اتاق خودش ب دیو منتظر شدم تا ام رونیرو از اتاق آوردم ب رنگمیاسرمه نیسنگ چمدون

سمت به توجهیبهم انداخت و بعدش ب ینگاهمیدست خارج شد. نمثل من چمدون به  هینشد و بعد چند ثان یطوالن
و  رونیشام بخوره. آهم رو دادم ب ایباهام ناهار  ومدین یکرد. حتیتا حاال اصالً نگاهم نم وزریرفت. از د یدر خروج

 ی. وقتستادمی. رفتم سمتش کنارش اذاشتیصندوق عقب م یسرش از خونه خارج شدم. داشت چمدونش رو توپشت
نارم دور زد و رفت داخل منو آدم حساب کنه، از ک نکهیو دوباره بدون ا ستادیچمدون خودش رو گذاشت، صاف ا

آروم! اما  از،ی. آروم باش ندمیکش یدرپیو پ قیعم ین نشست. چشمام رو چند بار محکم بازوبسته کردم و نفسایماش
نخواست  یکنه. نامرد حت یمحلیحد بهم ب نی. طاقت نداشتم تا ازدیم شیداشت گلوم رو آت یچرا بغض بد دونمینم

 دوق عقب بذارم.صن یکمکم کنه که چمدونم رو تو
 صندوق گذاشتم. یچمدونم رو بلند کردم و تو یقورت دادم تا بغضم سر باز نکنه و با بدبخت یسختدهنمو به آب

 ینور شد! برا یرو هم که بلند کردم نور عل ینیسنگ نی. اکردیشدت درد مبود و کمرم هم به مانهیعادت ماه زمان
اما صدام  د؛یپر رونیهم از دهنم ب یکمرم و آخ کوتاه یگذاشتم رو که دستم رو دیکش ریکمرم ت نیلحظه همچ هی

 .دیرسینم دیبود که به گوش ام واشیقدر اون
 بشه. شتریراه برم دردم ب دمیترسیرفتن نداشتم. مصبر کردم تا دردم آروم بشه. واقعاً توان راه یکم
 شد! ری. دمیاون پشت؟ سوار شو بر یکنیم کاریچ -
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نشستم و از شدت  حرفیرفتم. ب نیزحمت قدم برداشتم و سمت در ماشهم فشردم و به یدونام رو رو! دنیلعنت آه
رو زد و در باز شد. پاش  موتینداشت! ر یبشر هم که عمراً بهم توجه نیهم جمع شد. کالً ا یتو شتریدرد، اخمام ب

 پدال گاز و حرکت کرد. یرو گذاشت رو
دردا رو داشتم؛  نیسه روز اول عادتم ا یتو شهیبود. هم یدردا برام عاد نی. ادزیدرد کمرم داشت به شکمم م کمکم

. خوردمیم دیرو که طبع سرد داشتن نبا ییزایچ کردم،یبلند م نیسنگ لیوسا دینبا کردم،یمراعات م دیاما خب با
 کرد. شیرکا شدیبود و نم شونیدور دورِ ا بکنه؛ اما خب فعالً یمحلیبهم ب یطاقت هم نداشتم کس

آروم ماساژش دادم؛ اما شکمم و آروم یچسبوندم. دستمو گذاشتم رو یصندل یرو بستم و سرم رو به پشت چشمام
مواقع  جورنیا ی. تویو نبات زعفرون یگرم داشتم؛ مثل چا یدنینوش هیبه  ازی. نشدیخوب نم ایراحت نیهمبه یلعنت

 .دادیجواب م یحساب
 یرو دمیچشمام رو باز کردم و محکم کوب ی. با کالفگختیاعصابم رو بهم ر شتریب که به گوشم خورد ویراد یصدا
 و خاموشش کردم. توریمان
 بهم انداخت و گفت: ینگاهمین دیام
 .دادمیداشتم گوش م ؟یچرا خاموش کرد -
 م و گفتم:و آفش کرد دمیتر کوبنگاهش کردم و دوباره محکم یادیز یلیرو روشن کرد. با حرص خ ویدوباره راد و
 .کنهیم تمیصداش اذ -

 یلیواحوالم دوباره روشنش کرد و خبه حال توجهیقلبمو نشونه گرفت. ب طیاون شرا یتو یحت شهیمثل هم اخماش
 محکم گفت:

 فرودگاه! یبر ینگه دارم با تاکس جانیهم تونمیم ،یمشکل خودته! اگه تحملش رو ندار -
کم نگاهم ز نهادم برخاست و با بهت نگاهش کردم. بهم گفت خودم برم؟ کمکه گفت ناخواسته آه ا یآخر یجمله با

 ما! ییایاز مرد رؤ نمیلبم نشست. هه! ا یرو یگرفت. سرم رو برگردوندم و لبخند تلخ یرنگ دلخور
 گفتم: یاگرفته یصدا با
 نگه دار. -
 و محکم گفتم: یجد یلیدفعه نگاهش کردم. خ نی. سرم رو بلند کردم و استادینگفت؛ اما نا یزیچ
 بهت گفتم نگه دار! ؟یمگه کر -
 پارک کرد. ابونیخ یگوشه شد،یجور که صداش داشت بلند مآقا برخورد و همون به
 آخرت... یدفعه -
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که  یکند بودم؛ اما درد د،یچیپیدل و کمرم م یکه تو یخاطر دردشدم. گرچه نسبتاً به ادهیپ نیبهش از ماش توجهیب
 تر بود.بدتر و وحشتناک یلیخیلیکرده بود، خ یش قلبم رو زخمحرف دنیاز شن

 باال رفت: شتریشدم، صداش ب ادهیکه پ یوقت
 ...یسوار شو! کجا سرت رو انداخت ایب -

 گفتم: ینرمش چینگاهش کردم. نذاشتم حرفش رو تموم کنه و بدون ه شهیشدم و از ش خم
 صندوق رو باز کن! -
خون آدمو تو  شتریب یزبونش از افع شیقابل تحمل بودن. ن ریا واقعاً رفتاراش غوقت یسمت صندوق رفتم. بعض و
 .کردیم شهیش

 شکمم گذاشتم. یکه خم شدم و دستمو رو دیکش ریشکمم ت ریز نیهمچ هویبودم  ستادهیکه ا جورهمون
 خدا مردم! یآ -
 سمتم و با تعجب گفت: دیصحنه دو نیا دنیشده بود، با د ادهیکه پ دیام
 چت شد؟ -
قطره  هینشستم. چشمامو بستم و  نیزم یخوردم و رو زی. نتونستم تحمل کنم و لومدیزور در مشدت درد نفسم به از

جور که داشت جلوم زانو صحنه طاقتشو از دست داد و همون نیا دنیبا د دی. امدیچک نییچشمم پا یاشک از گوشه
 با تشر گفت: زد،یم
 !؟یکنیم هیگر ی! چرا داراز؟یچته ن -

شکوندم!  یتحمل درد رو نداشتم. بدجور گهیاما د نه؛یاشکامو بب خواستیازش برگردوندم و هق زدم. دلم نم رومو
 رو پشتش پنهون کنم. میبود که درد اصل یخوب ی! درد شکمم بهونهیبدجور

به هم چسبوند دستش و سرمو سمت خودش برگردوند. نگاهش به اشکام خشک شد! دندوناشو  یمشت شد تو چونهام
 باال نره گفت: کردیم یکه سع ییو فکش منقبض شد. با صدا

 شده؟ یچ ؟یزیریاشک م یجورنیا یسرتق؟ چرا دار یچه مرگته دختره -
 مهیگر شتریکه بهم زد ب ییبروز بده. با حرفا یجورخودشو چه ینگران دونستینم ینبود، حت زادیمثل آدم زشیچچیه

 .کردنیم سیصورتمو خ مهابایقطرات بارون ب یگرفت و مثل ابر بهار
 بدبختش سوخت! یلحظه دردم فراموشم شد و دلم به حال حنجره هی یکه برا دیکش ادیفر نیهمچ هوی
 !ه؟یدردت چ ؟ید چرا خفه خون گرفت -
 فقط گفتم: دهیبر دهیبر
 شک... شکمم... -



 

 

232 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حدیث عیدانی

 

 :دیغر یاگرفته یتو هم رفت. با صدا شتریب اخماش
 !؟یشکمت چ -

در درونم  یی! نداهیعاد یلیموضوع که خ نیاومده سراغم؟! ا نجایا هیحس خجالت چ نیانداختم. حاال ا نییپا سرمو
 !هیرعادیغ ریچهمه دیام ی. جلودیام یاما نه جلو ه؛یپاسخم رو داد. آره عاد

 یتو شتریو اشکام ب نریهام رنگ بگجوابش رو بدم؛ اما صداش باعث شد که گونه یجوربودم با خودم که چه ریدرگ
 .زنیصورتم بر

 وقتشه؟ -
 به دندون گرفتم و سرمو با شرم به عالمت مثبت تکون دادم. لبمو

 اوهوم. -
. دردم هم ومدنیکم داشتن بند مبود؛ اما اشکام کم سیبود. صورتم هنوز خ نییلحظه مکث کرد. منم سرم پا چند

 از درد بفهمم؟! یزیباشه و من چ کینزدهمه بهم  نیا دیام شهیمگه م یهنوز ادامه داشت؛ ول
خاک پشت مانتوم رو تکوند. منم  حرفیاز جا بلندم کرد و ب ینرمدست پر قدرتش شد. به ریاس متیبا مال بازوم

بهش انداختم. هنوز  کینگاه کوچ هی کرد،یم زیکه داشت پشتمو تم یبود؛ اما زمان نییو هنوز سرم پا گفتمینم یچیه
 شده بود! ارتشماش، چشماش دوباره همون آتشفشان پرحراخم داشت؛ اما چ

 بشم. خودشم سوار شد و حرکت کرد. در همون حالم گفت: نیکرد که سوار ماش کمکم
 تر کنه.تا دردت رو آروم رمیگیبرات ژلوفن م رمیداروخونه هست. م هی ایکینزد نیهم -

 خودم کردم. یشهینگفتم و رومو سمت ش یچیه بازم
 درد شکسته شدن غرورم رو! ی. نه درد شکم و کمرم و نه حتکردمیرو احساس نم یدرد چیه گهید راستش

 لبم نقش بست. یرو ییبایز لبخند
 و بس! دهیآقا ام نیو درمان ما هم از ا درد

*** 
اما و خوشگل بوده؛  ـگریج یلیقبل از جنگ خ گفتنیبودم م دهیجور که شنبودم آبادان؛ اما اون ومدهیتا حاال ن من
. برنیم نیرو از ب یلیکم دارن آثار مخرب جنگل تحمهست که کم یو چند سال دنیبهش نرس ادیبعد از جنگ ز ایگو
 دیرو که با ییگرفت و آدرس جا نیماش هی عیسر دیبود. ام یجگرم و شر یلیبود؛ اما هوا خ زییبه پا کینزد نکهیبا ا
. از کردیم فیکه هنوز جنگ نشده بود تعر یبود. داشت از زمان ییصفاو با  یخونگرم یبه راننده داد. راننده میرفتیم

 .کردیم تیضربه وارد شده، شکا شونیچقدر به سالمت نکهیگرد و خاک و ا
 و من واقعاً محو حرفاش شده بودم! گفتیخرمشهر م مثالیلب آب ب یغروبا ییبایکارون و ز از
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خواست و بعد از  دیپالک رو از ام یلوکس بودن. راننده شماره و ییالیها وخونه یکه همه میشد یامحله وارد
رفت  دیشده بودم که ام رهیروم خروبه کیش یلیدو طبقه و خ یکرد و رفت. به خونه یمقصد، خداحافظرسوندن ما به

تخر وسط اس هیداشت و  یبزرگ اطی. حمیجواب بده در باز شد. با هم داخل رفت نکهیبدون ا یرو زد. کس فونیجلو و آ
 یشلوار ورزش هیبا  دیجذب سف شرتیت هیاومد.  رونیب یریگنفس پیمحوطه بود. در خونه باز شد و محمد با ت

 .یمشک
 داخل. هوا گرمه! دیایب -
 شد بهش و گفت: رهیخ میمستق دیام
 چمدونا رو ببره داخل! ادینفر بگو ب هیبه  -

 سرشو تکون داد و گفت: محمد
 داخل. دیایباشه. ب -
وسط  نی! منم که اینه چاکرم یکینه عل ی. نه سالمشدمیداشتم هالک م نمونیهمه گرما و حرارت ب نیاز ا الًک

 !کردمیاجرا م واروینقش د
محمد  ی. صداکردیم ییها خودنمارنگ کنار مبل یآباژور نارنج هیبود و فقط  کیهمه جا تار میکه شد ییرایپذ وارد

 هش نگاه کنم.باعث شد که سرمو برگردوندم و ب
تو کار  دونهینم ی. حتمیتاجر معمول هی یریکب زدانیمن  کنهی! اون فکر ممیمن ک دونهینم سویحواستون باشه! گ -

 نره. ادتونی. دیمن هست یمیقد یخالفم! شما هم از دوستا
 گفت: دیتکون دادم. ام سرمو

 م؟یاستراحت کن دیکجا با -
 :باال اشاره کرد و گفت یبه طبقه محمد

 .ارهیب لتونویکه وسا گمی. االنم به خدمتکار مدیانتخاب کن دیهست، هر کدوم رو که دوست دار ادیباال اتاق ز -
 ...زدانی -
 هیشده بود دورش و  ختهیبلوند و صافش، باز و رها ر یراه پله نگاه کردم. موها یباالبه سویطناز گ یصدا با

 کوتاهش. لباس خواب یروبدوشامبر نازک انداخته بود رو
 .دنیتو برو بخواب. مهمونامون تازه رس زمیعز -

 زد و گفت: یقشنگ لبخند
 !؟ینکرد دارمیچرا ب زدانی! نیخوش اومد یلیها. خسالم بچه -
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آدم برخورد  نی! حداقل عسویگ نیدست داد. بازم به ا دمیکرد و به ام یاومد. باهام روبوس نییها پابالفاصله از راه پله و
 گفت: کرد! رو بهم

 ؟یشام خورد ارن؟یبگم برات ب یدار لیم یچ زمیعز -
 زدم و جواب دادم: یرنگکم لبخند

 سرو شده. مایتو هواپ ی. همه چستمیگرسنه ن یمرس -
 ! تعارف نکن اگه...رهیگیآدمو نم یجا چیاونجا که ه یبابا غذاها -

 گفتم: متیقطع کردم و با مال حرفشو
. نگران خورمیم نییپا امیاگه گرسنه شدم خودم م یول خوام؛ینم یزی. فعالً چتمسیمن اهل تعارف ن ،ینه خانوم -

 نباش!
 دستمو گرفت و رو بهشون گفت: دینگفت. ام یاگهید زیزد و چ یموقر لبخند

 باال. میبه استراحت داره. بهتره ما بر اجیاحت ازین -
 رو بهمون گفت: سویگ
 .نیرو داشته باش یشب خوب -
 بهش گفتم: رو
 شب تو هم خوش. -
و به  دیدستمو کش دیکله خراب! ام اعصابیب ادبیب یاینگفتن. روان یزیکلمه هم چ هی! دیاز محمد و ام غیدر اما

 :دیشد به چشمام و پرس رهیاز درها توقف کرد. خ یکی. کنار میهمراهش از راه پله باال رفت
 ؟یدرد ندار گهید -

 ند گفتم:تکون دادم و با لبخ یبه عالمت نف سرمو
 نه. گهید -

 تکون داد و در اتاق رو باز کرد. سرشو
 برو استراحت کن. -

 شدم. رهیسوزانش خ یگفتم و خواستم برم داخل که بازوم رو گرفت و مانع شد. دوباره به چشما یاباشه
 .خوابمیم یاتاق بغل نیکن. من هم دارمیب یاگه دوباره درد داشت -

 صدام وارد کردم، گفتم: یکه تو یخودم و لوس کردم و با ناز یفدات شه. کم ازین یهمرد چقدر به فکره! ال نیا آخه
 .کنمی. تحمل مییاستاد رضا شمی! من مزاحم خواب شما نمگهینه د -

 نشست کنج لبش و بازوم رو فشار داد. یکمرنگ لبخند
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 . مفهومه؟یکنیم دارمیب -
 گفتم: یآروم یاش و با صداگونه یگذاشتم روشد سمت لبخند قشنگش. ناخواسته دستمو  دهیکش نگاهم

 .نمیبیکم لبخندتو م یلیروزا خ نیا -
 شد و بعد از گذر چند لحظه گفت: کیقدم بهم نزد هیبه چشمام شد.  رهیکرد و خ سکوت

 مرده و اخمش! -
 گفتم: یزدم و با مهربون یقیعم لبخند

 و لبخندش! دهیام -
چند لحظه قبل  یکه از خشک ییصورتم و با صدا ی! خم شد توترقیعم هاش شد؛ منتهالبخند مهمون لب دوباره

 دراومده بود گفت:
 لبا رو خندون کنه! نیا تونهیلبخند تو فقط م -

 یتو یتصنع یبازوهاش گرفت. ابروهام با اخم ونیدور گـ*ـردنش حلـ*ـقه کردم. اونم تنگ کـ*ـمرم رو م دستامو
 هم گره خورد.

 ست؟یولنیو یرو بخندونم آقامگه من دلقکم که تو  -
 ام و محکم گفت:رو گونه دیوار کشدستش رو آورد باال و گره ابروهام رو از هم گشود. دستشو نوازش هی
 !یشیدلقکا م هیشب شهیم یهات انارو گونه یکشیخجالت م یآره دلقک من! وقت -

 .دمیشل زد و خند شمیآخر ن یفتن جملهپوزش؛ اما با گ یکنم و بزنم تو یریحرفش اومدم جبهه گ دنیبا شن اولش
 م باز خودش گفت:بود به خنده رهیکه نگاهش خ جورهمون

 !رمیتوان گازشون بگ یدوست دارم با همه شه،یم یبرجسته و قشنگت انار یهاگونه یو وقت -
و لبمو گاز  نییو چشمام گرد از حد معمول شد. سرمو انداختم پا دیحرفش خندم ماس دنیبا شن یمضحک یلیخ طوربه

 !شم؟یحرفا آب م نیا دنیاز شن ام،یمن با ح گهیزود مسئله رو شکافت. نم دمی! تا به روش خندایحیب یگرفتم. پسره
 زد و گفت: یاصورتم لبخند مردونه دنیدستشو و سرم رو باال آورد. با د یرو گرفت تو امچونه

 ..هات! باز که من هـ*ـوس کردم.شد گونه یباز که انار -
 آقا، چمدونا رو کجا بذارم؟ دیببخش -
سرهم ضدحال خوردن خدا! سه شب پشت یکردم. وا رونیخودمو از بغـ*ـلش پرت ب باًیخدمتکار تقر یصدا دنیشن با

 !ست؟یبس ن
*** 

 به گوشم خورد: سویقشنگ گ یکه به در زده شد، چشمامو از هم گشودم و متعاقب اون صدا یاتقه با
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 داخل؟ امیب ونمتیجان. م ازین -
 گفتم: نمیتخت نشستم در همون ح یو رو دمیکش یکشدار یازهیخم
 !دیی. بفرماکنمیخواهش م -
 هی. رسهیبه خودش م یلیداشت! معلوم بود خ یخوشگل کلیداخل اومد. واقعاً ه نیریش یبا لبخند سویباز شد و گ در

رو محکم بسته  شیصاف و شالق یتنش بود. موها یلعس یبلند و مجلس راهنیپ هیبه همراه  یشکالت یشلوار برمودا
 .کردیم ییصورتش خودنما یتو یزیاز هر چ شتریاش بسوخته یابود پشت سرش. رژلب قهوه

 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
بدون تو صبحونه بخورم.  ومدیلم نآشپزخونه جمعن. د یکنم؛ اما ساعت دهه و همه تو دارتیب خواستمینم دیببخش -

 کنم اما... دارتیمخالفت کرد، دوست نداشت ب یلیآقاتون خ
 کرد و ادامه داد: یقشنگ یخنده

 من بشه! فینتونست حر -
 .نییزدم و از تخت اومدم پا یگشاد لبخند

 م.تو آشپزخونه گهید قهی. پنج دقیکرد دارمیممنون که ب -
نقشش  قاً یدق سویکه گ دادینم حیچرا محمد توض دونمیرفت. نم رونیاز اتاق ب یاگهیحرف د چیزد و بدون ه یچشمک

باشه؛ اما خب اگه  سیپل دمیواقعاً نامزدشه؟ شا یعنیبا هم راحتن؟  قدرنیداره؟ چرا ا ی! اصالً با محمد چه نسبتهیچ
 شدم. جی! گشناسه؟یچرا ما رو نم سهیپل

 رهیم زایچ هیازش خوشم اومده، بق یلی! فعالً که خهیرفتم. به من چه که ک ییباال انداختم و سمت دستشو هاموشونه
 .هیتو حاش

مدال بود  نیبـاسـنم بود. از ا نییکه بلنداش تا پا یاسرمه کیتون هیپام کردم با  یمشک یاتنگ و لوله نیشلوار ج هی
خط چشم  هیدورم و  ختمیو رها ر که جلومو بپوشونه. موهام رو باز دمیپوش یتاپ مشک هی رشیکه جلوش بازه. ز

 !آوردمیکم م سویگ ییبایز یجلو دی. نبادمیخفنم دور چشمام کش
از خدمتکارا  یکیبدم که آشپزخونه کجاست! از  صیتشخ تونستمیبزرگ بود که اصالً نم قدرنی. خونه انییپا رفتم

 ریخ. وارد که شدم سالم کردم و صبح بهکرد مییکه کدوم قسمته، اونم راهنما دمیپرس شدیکه داشت از کنارم رد م
 گفتم.
 !سویفقط نگاهم کرد؛ اما بازم به معرفت گ دیداده شد و ام یتوسط محمد به سرد جوابم

 امروز. میکار دار یلیبخور که خ نیبش ایسالم خوشگله! زود ب -
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 گفت: یر و جدکنا دیخودش رو کش یکنار یصندل دیام نیح نیبود! در هم یبزرگ زی. منمیکجا بش موندم
 .نیبش نجایا ایب -
 شد و گفت: ترقیصحنه لبخندش عم نیا دنیکه خودش کنار محمد نشسته بود با د سویگ
 خانوم! ازیآقاتونو منتظر نذار ن -

 رفتم و نشستم. حرفیلبخند زدم و ب منم
 نهیبچرخه و بشمحمد باعث شد که چشمام  یازش خوردم. صدا یتشکر کردم و کم خت،یبرام آب پرتقال ر سویگ

 .تفاوتشیصورت ب یرو
 .میریم نجایامشبه. ساعت هشت از ا یمهمون -

 گفت: جانیبا ه سویتکون دادم و به خوردن مشغول شدم. گ سرمو
از همه خوش  شتریب ازیقبل به ن ی. گرچه مطمئنم سرگذرهیبهم خوش م یلیخ م،یشکل نیا یایمن عاشق مهمون -

 گذشته!
 به صورتم بود. طونشیش یهش کردم که چشماگرد کردم و نگا چشمامو

 چرا؟! -
 و گفت: دیاش کشرو دور فنجون قهوه دشیکش یانگشتا یاحالت بامزه با
 ؛ییایعشق رؤ هیبا  ییایرقـ*ـص رؤ هی! یکه عاشقش یاومد، اونم از مرد رتیسکه گ شصدتایش-پول پونصد زمیعز -

 !لمایف یمثل تو
 .دیبهم چسب یلیکه برام داشت، خ ییهااون شب با تمام اضطراب قتاًیحق بود. لمایف یمثل تو گفت،یم راست

 بود. یخوب یلیآره شب خ -
 نگاهم کرد. رهیچند لحظه سرش رو باال آورد و خ یحرف برا نیا دنیبا شن دیام
 !؟یدیاون همه پول د یبرا یحاال ناقال چه خواب -

 کردم و گفتم: یکوتاه یخنده
 کردم؟یبوده که اصالً به اون چک فکر هم نم یترفکرم مشغول مسائل مهم قدرنیزه ادو رو نیا شهیباورت م -
 بشقاب محمد گذاشت و گفت: یگرفت و رو مونیپر و پ یلقمه هی
 ت!نداره واسه ییمعنا اتی. مادیریعشق درگ ی. تو االن توشهیمعلومه که باورم م -

تو هم گره خورد و دستاش هم مشت  یطور نامحسوسد بهمحم یبشقاب محمد گذاشت، اخما یکه لقمه رو رو یوقت
 متوجه نبود. سویشد؛ اما گ
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 ییرایپذ یتو دیاتاقشون رفتن. ام یتو سویخودش رفت. محمد و گ یسو یبعد از خوردن صبحانه، هرکس خالصه
ور اون ورنیا یمجاز یهاشبکه یو تو میمتوصل شدم به گوش یکارینشست. منم از شدت ب ونیزیتلو یرفت و جلو

 .رفتمیم
 یمحکم و با صدا مویو گوش دمیکش یآه یسرد بودن؟! با کالفگ قدرنی. چرا همه اومدیکش م شتریب افمیلحظه ق هر

 نگاه کردم. دیبه ام نهیسـبهو با اخم و دست زیم یکوبوندم رو یبلند
 صدا اونم بهم نگاه کرد. دنیشن با
 چته؟! -

 باال انداختم! هاموشونه
 .یچیه -

 درهمم کرد و گفت: یافهیبه ق یااشاره
 کامالً مشخصه! -
 گفتم: یناراحت با
 ؟یپرسیچرا م گهیمشخصه د یوقت -

چشماش زل زدم. از جاش بلند شد و اومد  یبا همون حالتم تو اوردمی. منم کم نقیلحظه فقط نگاهم کرد، عم چند
 سمتم.

 جنوب بهت نساخته؟ یهوا -
 نگاهش کردم و گفتم: یچپبه جنوب داره آخه؟! چپ یبابا! اوضاع من چه ربط یمبل نشست. ا یکنارم رو و
 !ستیهمه سکوت و سرما با ذاتم سازگار ن نی! ارمیخنه -
 ابروش رو داد باال و گفت: یتا هی
 پرحرارت و گرمه؟! یلیذات تو خ یعنیآها.  -
 ناز رومو برگردوندم و موهامو زدم پشت گوشم. با
 !ادیساکت و آروم خوشم نم یطایمح جورنیبله. کالً از ا -

 شده بود. رهیچشمام خ یسمت خودش برگردوند و با لبخند نگاهم کرد. تو سرمو
 !ه؟یو الک یتوخال ا،یباز خی نیهمه ا گفتمیبهت م لیاوا ادتهی -
رو به اون رونیا اخالقم از جیتدر! بهگفتیفکر رفتم. راست م یزمان گذشته لبام به لبخند باز شد و تو یادآوری با

 شد!
 ...ازین -
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دونم!  یبود که.... نم یزیچ هیچشماش  یحرفش رو بزنه. تو ینگاهش کردم و منتظر بودم که ادامه اریهوش
 حاالت! نیاز ا یاهم مجموعه دیعشق! شا ،یکالفگ ،یسرگردون

 هیابراز عالقه، منتظر  هیمنتظر دوست دارم ساده،  هیو خروشان. منتظر بودم. منتظر  اهیس یایاون در یشدم تو غرق
 . اما...یابد یتقاضا

 .دادیمنو عذاب م یکه بود حساب یدونم چرا؛ اما هرچ یبود و سکوت! نم سکوت
*** 
 ریو به جنس حر رنگیگلبه یمجلس راهنیو پ یصورت یهاشده تو هم، خط چشم کوتاه و کلفت، لب دهیچیپ یموها

 .شدیور ماون ورنیا یو به نرم دیلغزیبدنم م یپرنسس رو هیمثل  رفتمیراه م یکه وقت ینرم. جور
 یو برا دادمیتر از سنم نشون م! جوونیو فانتز یمدل پرنسس هیقبل فرق کرده بود.  یبا شبا افمیق ییجورا هی کالً

 بود! یهم عال یلیتنوع خ
قشنگش،  یاحرفه یول ظیغل شیآراو  رنگیبلند مشک رهنی! پاریتمام ع یملکه هیبرعکس من شده بود  سویگ اما

 !شهیم شیروان شتریب دشیجد یافهیق دنیداشته باشه، با د یاگه محمد بهش حس دونستمیو م ومدیبهش م یبدجور
 به بدنش داد. ینشست و کش و قوس یصندل یرو کنارم

 صورتم وقت گرفت. کاپیاز همه م شتریچقدر خسته شدم! پدرم دراومد. ب یوا -
 ش انداختم و با خنده گفتم:خسته یفهایبه ق ینگاه

 .میگرفت لیتحو یحور میداد لشونیتحو سویماه! گ نیع یاما شد -
 گفت: اقیشل شد و با اشت ششیحرف من ن با
 رو بهم بگه! زایچ نیهم زدانمیتا  شگریدست آرا ریز نمیبش گهیحرفت حاضرم چند ساعت د نیاالن با ا -

 زدم و گفتم: یچشمک
 !تیهمه جذاب نیبه ا کنهیخلوتتون صددرصد اعتراف م یما نگه تو ی. اگه هم جلوگهیشک نکن که م -
*ـز دخـتربـاز ـیه حیتا اون مس یمهمون یتو یپاتو بذار ذارهینم گهید نتتیبب دی. امی*ـگر شدـیج یلیتو هم خ -
 کنه! زتیآنال یه
 شیو سرمو تکون دادم. گوش دمی! خندومدیشون مبد شـرفیب حیمس نیدختر چقدر بامزه بود. انگار همه از ا نیا یوا

 زنگ خورد.
 منتظرن! رونیتک زد. ب زدانیبلند شو.  -

 جانیبا ه شونیکی ینشسته بودن و نامردا حت نیماش ی. هر دو تورونیب میزد شگاهیو از آرا میدیرو پوش هامونمانتو
 ما دوتا رو عمراً ندارن. اقتیا نره خر لدوت نیخدا که ا عشقم! به ی*ـگر شدـیچقدر ج یبگه وا رونیب دینپر



 

 

240 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حدیث عیدانی

 

بعد از من سوار شد درو محکم  یاز رفتارشون حرصش گرفته؛ چون که وقت یهم حساب سویمن معلوم بود گ برعالوه
نگاهمون کنن،  نکهیو بدون ا اوردنیبهشون نگفتم. البته خودشونم اصالً به روشون ن یچیو سالم نکرد! منم ه دیکوب

 یمیعظ شگاهیتره! پاالقشنگ یلیشب آبادان خ یپدال گاز و حرکت کرد. تو یحمد پاشو گذاشت روم میتا سوار شد
و  زننیم پیمد روز ت نیکه طبق آخر ییتر پسر و دختراداره و پاساژا و از همه مهم یکه وسط شهره، ابهت خاص

 !اهوئهیشلوغ و پره یحساب ابونایخالصه خ
ما اجاره شده بود  یمهمون یکه برا یو لوکس یحیتفر یتجار یلب کارون کشتخرمشهر.  میدیرس قاًیربع بعد دق هی

 نیبودم انداختم. ا دهیشن گرانیرو از د فشیو همه جا تعر شهیکه هم یبه کارون یبه وجدم آورد. با شوق نگاه یحساب
 ست!پر خاطرهکارون پر ابهت و  نیهم رانیرود ا نیباتریو ز نیترکه پر آب ناًیقی! رهینظیشب ب یرود تو

 تفاوتیب یبه چهره یاومدن سمتون و دستمون رو گرفتن. با دلخور حرفیو محمد ب دیام میشد ادهیپ نیاز ماش یوقت
 نگاه کردم و گفتم: دیام
 ! حال شما خوبه؟!کمیسالم عل -

 که نگاهش به جلو بود گفت: جورهمون
 خوبم. -

 . نکبت!ارهیدرب یحتماً باز نکبت بازکردم. قراره  گهیطرف د هیکج کردم و رومو  دهنمو
 رونی. اومدم دستمو از دستش بکشم بمیبزرگ و پر زرق و برقش شد یو داخل محوطه یکشت یباال میهم رفت با

 تر گرفتمو کنار گوشم گفت:که محکم
 .ریبگ یاخطارمو جد نی! اازین یمن شیوقت پجا و همهامشب همه -

 گل کرد و با حرص جواب دادم: میکردنش رو نداشتم، رگ لجباز ینهامر و  دنیمعمول که طاقت شن مطابق
برم مانتو  خوامیاوامر سرکارو اطاعت کنم! حال هم دستمو ول کن م نکهیخوش بگذرونم! نه ا یمن اومدم مهمون -

 .ارمیدر ب مویروسر
 :دیدندوناش غر ریاز ز د،یکاویجور که با چشماش اطراف رو ممحکم فشرد و همون دستمو

 رو سر خودت و همه خراب کنم! ویمهمون نینذار ا -
 بهش: دمیتو هم جمع کردم و توپ اخمامو

 !؟یاکارهی. چیکنیم جایب یلیشما خ -
 آب دهنمو قورت دادم یسختاون لحظه به یبهم نگاه کرد که تو نیبرگردوند سمتم و همچ سرشو

 سرکش و مغرور مجلس! یاومده! بانو یک نیبه بببه -
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. دستم دمیبا حرص چشمامو بستم و لپامو از داخل جو هیچند ثان یکثـ*ـافت، برا حینچسب مس یصدا دنیشن با
 یو عصب یخوریحرص م یدار یلید اگه خ»سرش داد بزنم بگم  خواستی! دلم مشدیم ریداشت خاکش دیتوسط ام

 «!؟یربه دست من خاک بر سر دا کاری! چشعوریکن ب یخال کهیسر اون مرت یهست
نگاه کردم  ستادهیکه اومده بود و مقابلمون ا حی. به مسارمیکردم که آرامشمو به دست ب یزبون به کام گرفتم و سع اما

 گفتم: یو جد تفاوتیب یلیو خ
 برم لباسامو عوض کنم؟ دیکجا با -
 ش دستشو آورد جلو و گفت:اون با همون لبخند احمقانه اما
 بانو؟ زایاول سالم، دوم کالم! احواالت ن -

کرده بود، به  اریموقع سکوت اختکه تا اون دیتکونش بدم. ام تونستمیبود و نم ریهنوز اس دیراستم توسط ام دست
 دستش گرفت. یرو تو حیمن دستشو آورد باال و دست مس یجا
 م؟یبر دیگفت؟ کجا با یچ یدینشن -
 یفدا ازین یاله یو کوچولوئه. ا ختیریه بسوسک هی نیدرمقابل تو ع حیمس ؟یآخه تو چقدر ابهت دار زمی! عزیآخ

 همه جذبه بشه! نیا
 و گفت: دیکش رونیب چلوندشیکه داشت م دیزور دستشو از دست امبه حیمس
 باال. یطبقه دیبر دیتونیم -
 دیبود که شا یضیو عر لیطو یراهرو هیو از راه پله باال رفت.  دیمنو دنبال خودش کش یاگهیحرف د چیبدون ه دیام
داشت. تخت خواب،  زیچبود؛ اما همه یکی. اتاق کوچمیرو باز کرد و داخل رفت شونیکیاتاق داشت. در  تایس ستیب
 و کمد لباس. یقد نهیتوالت، آ زیم

 یداد. نگاهش بهم زوم شده بود. هنوز ازش حرص هیبهش تک نهیسـبهبره؛ اما در و بست و دست رونیبودم که ب منتظر
 گفتم: یا لحن نسبتاً تندب نیهم یبودم؛ برا

 !رونیبرو ب ؟یسادیوا نجایچرا ا ه؟یچ -
 بود گفت: یجدیجد شخندش،یکه که برعکس ن یزد و با لحن یشخندین

! پس حاال هم زودتر مانتوت یشیهم از من دور نم هیثان هی یبرا یالزمه دوباره تکرار کنم حرفمو! تو حت نکهیمثل ا -
 .نییپا میکه بر اریرو درب
بحث کردن و کش  نیهم ی! براادیکه از سر حرفش کوتاه نم دونستمیرفتم. م نهیفوت کردم و سمت آ رونیب ونفسم

که هنوز  دیبه ام توجهیکمد گذاشتم. ب یرو درآوردم و تو درنگمی. مانتو و شال سفدونستمیم دهیفایدادن ماجرا رو ب
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شدم و  رهیخ نهیآ یبه صورت خودم تو کرد،یم وبهم چشماش بهم بود و حـرارت نگاهش داشت کل بدنم رو ذ
 خوب بود. زیچو چک کردم. همه شمیآرا

 سمتش و با اخم گفتم: برگشتم
 .میبر -

و سرمو باال بردم. زل زدم  ستادمیازش ا یکم ی. در فاصلهکردینم یداده بود و حرکت هیسمت در؛ اما هنوز تک اومدم
 به چشماش و گفتم:

 .نییبرم پا خوامی! برو اونور م؟یدش رهیخ یجورنیا یبه چ -
 صورتم به حرکت دراومد و گفت: یوار توچرخش نگاهش

 !یعوض شد -
 شد. تریو لحنم هم تهاجم تریحرفش داغ دلم تازه و حالت چشمام وحش نیا با
 خارج شدم، مشخص بود! شگاهیکه از آرا یزمان اقتونیو اشت یزدگبله. کامالً از شدت ذوق -

و خشم  تیعصبانخودشو به یوقت بود که جا یلیچند وقته خ نیا یکه تو دمیرو د یمتیرم شد. مالنگاهش ن رنگ
 کردیم غیحالت رو از هردومون در نیچرا ا دونمیباشه؛ اما نم ریو دلپذ میمال یلیخ تونستیمرد به وقتش م نیداده. ا

 !میراه بنداز دادیو دادوب میبهم بپر یکه ه شدیو باعث م
 کنم! فیتعر تییبایاز ز گهید یمردا یجلو ادینمخوشم  -

 ذهنم اومد. یدو صفت تو نیحرفش تنها هم دنیبا شن قاًیمغرور! دق خودخواه
 .نییپا میبوده گذشته! بهتره بر یهرحال، هر چبه -

 نخورد. یتکون بازم
 به ظرافتت جلب بشه! گهید یمن توجه مردا فیخاطر تعردوست ندارم به -

 گفتم: تیاندازه. با جدخوبه؛ اما به رتیتز بده. غ یسنت قدرنیا دیمثل ام یردم ومدینم خوشم
توجه  یجوره به هر زن. اگه ذاتشون خراب باشه همهیشناسیجنسات رو بهتر از من مخودت هم ،ییرضا یآقا نیبب -
! پس بهتره که کارشیپ رهیو م خورهیش شکست مسمتشون، نقشه ادیب یالهیبا هر ح ی! اگرم نه که هر زنکننیم
 دور. یبنداز منطقتویب دیعقا نیا

 گفت: یدستش و با لحن آروم یم رو گرفت تواز در برداشت و سمت صورتم خم شد. چونه شوهیتک
 دیبا ادیچه ن ادی. چه تو خوشت بیرانیا منطقیمرد ب هی منطقم،یمرد ب هیکه من  یخانم مشکات، بهتره بدون نیبب -

 نبردن و نخواهند برد. یاز روشن فکر ییبو چیکه ه یدیعقا نیا یبا همه .یمنو تحمل کن
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م بود؛ اما طبع سرکش واسه ییایفراتر از هر آرزو و رؤ منطق،یقول خودش بمرد به نیکه نه، از خدام بود. ا تحمل
 رو بهش نشون بدم. یاگهید زیچ هیکه  گفتیمنم م

 تم:م پس زدم و با اخم گفچونه یاز رو دستشو
 یمنو وادار به انجام کار تونهینم یمرد چیمستقل بودم و خواهم بود. ه شهیمن وجود نداره! هم یبرا یدیبا چیه -

 .یداشته باش ادیبه  نویا شهیهم دوارمیکنه. ام
 گفت: یشد. برم گردوند سمت خودش و با خونسرد ریدستش اس یکه بازوم تو رونیدر و باز کردم و اومدم برم ب و
 ی! براینیکالمم رو کامالً بب قتیرنگ حق ت،یبهت قول بدم که در عمل و واقع تونمیاما م ستم؛یکل ناهل کل دایز -

 ست!ثابت کننده نیثابت کنم. زمان بهتر ویزیندارم که چ یاالن اصرار نیهم
که درست  دونستمینگفتم. م یزی. منم چمیحرف دستمو انداخت دور بازوش و با هم سمت راه پله رفت نیبعد از ا و
 دیکه در مقابل ام کنمیدلم اعتراف م یتو شهی! همدادمیم لشیو کالً چرت و پرت تحو کردمی. من فقط لج مگهیم

 توان و اراده ندارم! یاذره
 یاعتراض چیبدون ه دمیشد که کندتر حرکت کنم. ام یو باعث م شدیم دهیکش نیزم یبلند لباسم رو یدنباله

 بود. یو محکم یعال گاههیتک ییتر راه برم. خداکه راحت کردمیو کمکم م داشتین قدم بر مهمراه م یآرومبه
بود  ادیاونجا ز تیقدر جمعبودن. اون کیو پ کیهمه ش یقبل یشلوغ شده و مثل مهمون ی. حسابمیرفت نییهم پا با

 کنم. دایرو پ سویکه اصال نتونستم محمد و گ
آروم و آسمون  یتر از داخل بود. رودخونهقشنگ یلی. خمیآزاد رفت یفضا یو تو میاومد رونیب دهیسرپوش یفضا از

 .دیوزیکه م یمیاز گرد و خاک و باد مال یهمراه کمپر ستاره به
 یمهمون یبرگزار یرو برا یخلوت و نسبتاً پرت یو کالً جا نهیما رو بب تونستینم کسچیبود که ه یقسمت یتو یکشت

 بپوشم. ینداشت که بخوام روسر یلزوم گهیخوب بود؛ چون د یلیهم خ یجورنیانتخاب کرده بودن. ا
 که نگاهش به رودخونه بود گفتم: جورهمون

 .کنهیخراب م ویگرد و خاک همه چ نیهم فیباصفاست؛ اما ح یلیخ نجایا -
 حرف من گفت: دییداد و در تأ رونیب نفسشو

 .شهیبا از شدت خاک، هواش قرمز مش یصاف و خوبه! بعض یلیآره. تازه امشب هوا خ -
 نجا؟یا یتو تا حاال اومده بود -
بهش  یلیبود. االن نسبت به چند سال گذشته خ شیسال پ شیش-پنج کی. نزدمیکنسرت اومد یبار برا هیآره.  -

کم داره مرو گرفته دستش ک نجایکه منطقه آزاد امور ا ینرفته. از وقت نیاما بازم هنوز اثرات جنگ کامل از ب دن؛یرس
 .کنهیخراب شهرو درست م یچهره
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 و گفتم: دمیکش یآه یناراحت با
 !شهیم یچ نیرسن بببهست! اگه بهش  نجایا ییبایهمه ز نیا یجورنی! همفهیح یلیخدا خبه -
 الشیخ نیع کسمچی! ماشاءاهلل ههیبحران یلیهوا خ یآلودگ ی. مسئلهستیمردم فعالً ظاهر شهر ن یمشکل اصل -
 .ستین

شهر  نیمردم ا یداریارزش داشتن. اگه پا رانیا یبرا یلیبودن. خ دهیکش یسخت یلیشهر خ نیگرفت. مردم ا دلم
 کنهیمسئول رو تازه م یفقط داغ دل آدما یتکرار یگفته شده اما کو گوش شنوا؟! حرفا ادیحرفا ز نی! االیخینبود. ب

 !رهینداره، سر م یتیکه براشون اهم ییآدما یو حوصله
لبش نقش بست  یرو ی. لبخنددمیکشیآه م یفکر بودم و ه یتو یپکر یلیخ یافهیبهم انداخت که با ق ینگاهمین

 و گفت:
 میستیپل با یخرمشهر و رو میایطلوع آفتاب ب یبرا یدوست دار نمی! بگو ببیکن تیخودتو اذ قدرنیا خوادیحاال نم -

 م؟یریو ازش عکس بگ
 باز شد. شمیشدم و نذوق زده  شنهادشیپ دنیشن با
 خوشگله! یلیخ نجایطلوع آفتاب ا گنی! مهیعال دیام یوا -

 مهربون و آقا بود. یلیها که خشده بود! همون موقع مایمثل قد نگاهش
حال لـذت بخش  نیسخت و در ع یروزا نیا ادی دنشیو با هر بار د میکنیطلوع به قول تو خوشگل رو ثبت م نیا -
 . نه؟میفتیم

 :دمیزدم و پرس ی؟! دلم براش ضعف رفت؛ اما خودمو به نفهمبخش لـذت
 ت لـذت بخشه؟!روزا واسه نیا زیچه چ -
 همون لبخند جذاب، نگاهشو ازم گرفت و به رودخونه دوخت. با
 !زشیتو فکر همه چ -

 کنم زود گفتم: تشیاذ نکهیا یو برا اوردمیکم ن منم
 !اش؟ی*ـز بازـیو ه حیمس یحت -
 تر شد.شل شمیچپ نگاهم کرد. ذوق زده شدم و نرخوند و چپگردنش رو چ هوی
 فکر تو باشه؟ یاون مردک تو دیچرا االن با -

 ! ابروهامو انداختم باال و مثل خودش جواب دادم:یلیبود، خ یو دوست داشتن نیریش یلیخ تشیحساس
 !یجورنیتو فکر کن هم -

 !دمیفهمیبود. م نینشش دلمن واسه یهاطنتینگاهم کرد. ش رهیلبش و خ یلبخند نشست رو باز



 

 

245 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حدیث عیدانی

 

 ! خودشه، نه؟دهی. استاد امنی! اونجا رو ببیعل -
 گهید نویچشماش خاموش شد! آخ خدا ا شیمحو و آت کبارهیبه  دیلبخند ام ان،یپرن نازیپر فیظر یصدا دنیشن با

 دوننی! کل جهان مگه نمکنه؟یم کاریچ انهیخاورم یقاچاقچ نیتربزرگ یمهمون یتو نازیدلم بذارم آخه؟! پر یکجا
هاشون از نقشه یچیه میکردیم یهمکار سیبا پل ییجورا هی میداشت دیمن و ام نکهیا نیدر ع سه؟یرئوف پل یعل
 .میدونستینم
انتظار داشتم که نذاره و بازم بگه  دینکرد. شا یدادم و دستمو از دور بازوش باز کردم. اعتراض رونیحرص نفسمو ب با

 کنارش باشم. دیش باهمهکه امشب 
 پسر؟ یکنیم کاریچ نجایآخه تو ا ؟یخدا! خودت ی! وادیام -
دختر خاص و تک بود. حجابش،  نیحق داشت بهش دل ببنده! ا دیآه از نهادم برخاست! ام شافهیو ق پیت دنید با
 دوستش نداشت؟ شهیو نگاه مهربونش؛ آخه مگه م یاروزهیف-یآب یسنت پیت

که محوش شد،  دمیگفت؛ اما د یبهش چ دیکه ام دمینشن یلبم نقش بست و ازشون جدا شدم. حت یرو یتلخ لبخند
 کرد؟یم یبود؛ اما چه فرق ستادهیا نازیهم کنار پر ی. البته علیاگهیمثل هر زمان د

 ...دیام
اطرافم  یبه آدما توجهینشستم و ب دمیکه د یمبل نیاول یافکنده داخل برگشتم. رو یو با سر رونیفوت کردم ب آهمو

 نقطه زل زدم و تو فکر رفتم. هیبه 
خودمو گول بزنم.  تونستمی. منم که نمشهیبازم فراموش نم یبکن شمی. هر کارهیادموندیعشق اول به  گنیم شهیهم
 بکوبونم! واریسرمو به د دیکه هست! اگه مشکل دارم با نهیهم
 !یازش دور بش هیثان هیچه عجب گذاشت  پـ*ـسر بداخالقت کجاست؟پس اون دو*ست ؟ییچرا تنها -
 گهیطرف د هیرومو  یحوصلگیو با ب دمیکش یکه کنارم نشسته بود نگاه کردم. پوف حیفکر دراومدم و به مس یتو از

 !چسبهیمثل آدامس بهم م ادیم ی. هادیمن ازش بدم م فهمهیکردم. مردک خر انگار نم
 !دیاعصابم پنجول کش یرو شیاز پ شینحسش بود که ب یباز هم صدا و
 !هیهر مرد یاما آرزو ه؛یسنت یکم نکهیبودم! اون زن با ا ییزایچ هیالبته از دور شاهد  -

 هم فشردم و با خشم نگاش کردم. یرو دندونامو
 !؟یحرف بزن یجورنیکه درموردش ا یدیبه خودت اجازه م یجوراون خانوم شوهر داره! چه -

 بودن به سمتمون جلب شد. کمونیکه نزد ییکساکه توجه  یکرد. جور یبلند یخنده
داشته  یخاص تیمثل من اهم یمرد هی یموضوع برا نیا کنمی! شوهر داره؟ فکر نمیادختر! تو چقدر بامزه یوا -

 باشه!
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 کثـ*ـافت! حی. وقکردیشوهر دارم رحم نم یهاکه به زن ینامرد متنفر بودم! نامرد نیاز ا چقدر
 و گفتم: گهیسمت د هیکردم  انزجار دوباره رومو با
 !نجای. گورتو گم کن از اخورهیحالم از امثال تو به هم م -
 گفت: یسمتم و در گوشم با لحن چندشناک دیحرفم خودشو کش نیا با
 هستم در خدمتت. درضمن... یادیز یمدت یخوشگلم! برا ستین یشدنحاال هم گمگور من حاال -

 د گفت:تر کرد و زمزمه ماننرو آروم صداش
. ارهیاز تنت در ب دیکه با یجوررو اون یمهمون یفکر کنم دو*ست پسـ*ـرت امشب دپرس باشه و نتونه خستگ -

 کار... نیورژن ا نیو به روزتر نیمن در خدمتتم عسل! با بهتر یاگه بخوا
کرد. از  رهین خقدر بلند بود که نگاها رو بهموکه به گوشش نواختم اون یچک آبدار یشد! فقط صدا یچ دمینفهم

 شهیمثل هم تونستمینم گهیداشتم و د یبد طی! شراخوردیو دندونام به هم م دیلرزیجام بلند شدم. کل وجودم م
 چلغوز! مردک نیا یدهیآب نکش یاز حرفا نمیا دیخوددار باشم! اون از ام

 زدم: ادیانداختم پس کله مو فر صدامو
زدم تا  نوی. ایو بگ رونیب ادیکه از اون دهنت واموندت م ییوپالهر پرت به من یباشه حق ندار ادتیزدم تا  نویا -

 !ادیکارا ازش بر م یلیمشکاتم! همون که خ ازیمن هنوز همون ن ارمیب ادتیبه 
کار من  نینبود بلکه انگار از ا نیصورتش قرمز شده بود. اما نگاهش! نگاهش نه تنها خشمگ یانگشتام رو یجا

و  کردیکه پر بود از حرارت تنها نگاهم م ییاز جاش برخاست و با چشما شخندین هی. اونم با لـ*ـذت هم بـرده بود
 بودن به ما، با خنده گفت: شده رهیاز حدقه دراومده خ یکه با چشما تیدست آخرم رو به جمع

 کشهیطول م نیهم یسرکش و مغروره! برا یلیکه نه خ یخانوم ما کم ازین نی! اد؟یکنینگاه م یجورنیچتونه چرا ا -
 .دیو خوش بگذرون دیکن ییرای! لطفاً از خودتون پذارمیتا بتونم دلش رو به دست ب

به  یابروش رو باال داد و کم یتا هیزل زده بودم.  یهمه خونسرد نیبعدش روشو کرد سمتم که با تعجب به ا و
 سمت صورتم خم شد.

جا به بعد نه  نیبود؛ اما از ا یشوخ زیچ! تا االن که همههکنیمصممم م شتریپس زدنا ب نیا یدونیکه نم بهیعج -
 بلکه... کشمیتنها عقب نم

 بکنم. یشتریب یو خودخور رونیسرم باعث شد که نفسمو با حرص فوت کنم باز پشت دیام یصدا
تم و خطوط هس یک یمتوجه بش قاًیکنم که دق یحرفامو عمل دی! نکنه با؟یپلکیتو چرا مدام دور و بر خانوم من م -

 قرمزم چقدر برام مهمه؟!
 بود! یمردک، مثال زدن نیا یهمه اعتماد به نفس تو نینگاهش کرد. ا شخندین هیو با  ستادیصاف سرجاش ا حیمس



 

 

247 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حدیث عیدانی

 

 ؟ییجناب رضا دیهست شونیمدافع ا لیشما وک -
 لرزوند.دل منو ن شهیل هماما مث شهیمثل هم ،یسرم! محکم و جدپشت قاًیشد. دق ترکینزد دیام یصدا

 !ینکن یفضول قدرنیرد کارت و ا ی. از اون باالترم! به نفعته که هر چه زودتر برریخ -
 رفت. گهید یجا هیگرد کرد و دار و کوتاه به من، عقب ینگاه معن هیشد و با  ترقیعم شخندشین حیحرف مس نیا با
 نشست و با اخم گفت: حیمس یقبل یاومد کنارم، جا دیام
 !؟یتکون بخور شمیاز پ یداخل؟! مگه بهت نگفتم که حق ندار یاومد دمهمقیتو چرا ب -
 !یلیحال نداشتم که جوابش رو بدم. خسته بودم، خ یحت
 حیمس یکه ازش داشتم قطعاً کله ی. چون با توجه به شناختدهیرو ند حیخوردن مس دهیکش یکه صحنه دونستمیم

 و تو دلم به خودم گفتم: دمیکش ی. آهکندیرو م
 ؟یدونی! تو از کجا مدهید دمیشا -

 دست بکشه! نازشیاما نخواسته زودتر از مصاحبت با پر دهید دیشا
 !؟یدیبا توام! چرا جواب نم -
 سرد گفتم: یحالت ممکن نگاهش کردم و با لحن نیترحسیب با
 بگم؟! یچ -

 !اره؟یخودش ب یکه بخواد به رو هیخب ک من جا خورده؛ اما یناگهان رییتغ نیتو هم رفت. معلوم بود از ا شتریب اخماش
 چرا... دمیازت پرس -

 گفتم: ذاشتینم یحرف چیه یکه جا یرو قطع کردم و با لحن محکم حرفش
هم دلم بخواد  یی. هر جاکنمیدلم بخواد م ی! من هر کارکنمیبار تکرار م نیآخر یبار برا نیصد دفعه گفتم و ا -
 نداره. مفهومه؟! یهم ربط یاحد چی. به هکنمیمدلم بخواد معاشرت  می. با هرکرمیم

جا که فقط بخوابم!  هیبرم  خواستمینداشت. م یتیاهم گهیمنقبض و رگ گردنش هم قلنبه شده بود؛ اما د فکش
 فکر نکنم. زیچچیو ه کسچیبخوابم و به ه

 :دیپرس ینشده بود که با نگران کیهراسون بود. هنوز کامالً نزد شافهیسمتم. ق ادیکه با عجله داره م دمیرو د سویگ
 !دمیرو شن انیجر گرانیاز د نییکرد؟! من باال بودم اومدم پا کارتیچ حیجون؟! مس ازیشده ن یچ -

 دیام یبرزخ یافهیبدون توجه به ق یحوصلگی. با بزدمیباهاشون سر و کله م دیرو نداشتم؛ اما با کسچیه یحوصله
 تم:گف هیچه شکل دونستمیم دهیکه ند

 باهاش برخورد کردم که حساب کار اومد دستش. ینبود. خودم جور یخاص یهیقض -
 و نرمش و با محبت گفت: دهیکش یدستا ونیگرفت م دستمو
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 تو رو خدا تعارف نکن! م؟یبر نجایبگم از ا زدانیبه  یستیاگه راحت ن زمیعز -
 برنجونمش. میحوصلگیا ببود. دوست نداشتم ب یدختر با فرهنگ سویکردم لبخند بزنم. گ یسع
 .کنهیشوهرت. داره نگاهمون م شیپ یراحتم. تو هم بهتره بر نجایا زمینه عز -
 لباش نقش بست. یرو یو لبخند تلخ دیکش یباز بشه؛ اما به جاش آه پر حسرت ششیحرفم انتظار داشتم که ن نیا با
 بهم بگو. فعالً. یداشت یاگه مشکل -
بود و اخماش  ستادهیگوشه ا هیخرمان رفت سمت محمد که . خرامانستمیبه رفتنش نگرلبخند سرمو تکون دادم و  با

گرفتن  افهیحقشون بود که کتک بخورن! خسته نشدن از بس ق یو محمد و عل دیتو هم رفته بود. بخدا که ام عیفج
 و رو مخ همه رژه رفتن؟!

 ه؟یچ حیمس انیجر -
 از جام برخاستم و با انزجار گفتم: تیبا عصبانرو نداشتم!  گهیسؤال جواب د هی شیگنجا گهید
 نداره! یبه تو ربط -
و  دیوزیم یرفتم. باد نسبتاً خنک رونیسرعت ازش دور شدم و از سالن ببخوام منتظر جوابش باشم به نکهیبدون ا و

 درونم کنترل بشه. یاز التهاب کالفه کننده یکه کم شدیباعث م
 سریعالمه افکار درهم برهم و ب هیکه متشکل از  یفکر، فکر یتو بردمیم دشیکه داشت پخش م ینیغمگ آهنگ

 و ته بود.
 عشق من گهید شمیاز پ یبر یخوایم»
 سفر دلواپسم واسه تو یریم همسفریب

 واسه تو عشق من برو تنها برو دلواپسم
 آخرو یهالحظه نیبخند ا اما
 من تموم شه یهاهیامشبم با گر هیرو خدا نذار  تو

 از امشب آخه آرزوم شه دنتید قراره
 تو یپشت پا زهیکه اشک چشم من بر نذار

 تو یجا ادیم یک
 شهیواسه هم یریآخره م یهاقهیدق

 شهیهمون که عشق تو تموم زندگ منم
 شهینداره بعد تو تموم م یکه دلخوش همون

 ...شهیمث تو م یک
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 «ییپاشا ادی زنده
هر  ناز،ینسبت به پر دیالعمل امعکس دنیطم درونم رو کاهش بده. با داز تال یاذره تونستیکارون هم نم آرامش

 چیبه ه میتونینم هیشکل نیکه اوضاع ا یسرم خراب شد. تا وقت یخودم ساخته بودم رو یبرا ییایقصر رؤ یچ
رو از  نازیتمام و کمال پر تونهیبفهمه م دیباخودش حل کنه.  یرو برا هیخودش قض دیهم با دی. اممیبرس یتفاهم

 نه! ای رونیسرش بندازه ب
 خو گرفتم! ییکردم و با تنها یکه چند ماه توش زندگ یبرم به شهر دیبرم. با دیبا انیجر نیاز تموم شدن ا بعد
 هی یو رفتم تو دمیها و امکانات دست کشنعمت یبه تمام معنام! از همه یوونهید هی. من ستمیآدما ن نیاز ا من

و من رو غرق در لـ*ـذت  بارهیاز آجر به آجرش م تیکه مهر و محبت و انسان یاخونه ،یمیو قد یآجر یخونه
 !کنهیم

که  نهیرسالت من ا دیآدما. شا نیدر گذرم، گذر از هم شهیبرم! هم دی! از همون اولم نبودم. باستمیآدما ن نیاز ا من
 دارن. اجیکه به کمک اخت ییفقط کمک کنم. کمک کنم به کسا

 همدم من باشه! نیبزرگتر ییتنها دیدر سرنوشت من نوشته نشده باشه. شا یقععشق وا دیشا
 .یرنگ آب هیو  دیبوم سف هیبا  خوامیدنج و ساکت رو م یجا هیمال آدماش، من فقط  ایدن نیا هیبرم. همه چ دیبا

 داشته باشم! یآسمون صاف و اختصاص هیدارم  دوست
 یحس واقع خوادیکه م یا. پرندهدهیکه دل از تجمالت بر یاباشه. پرندهپرنده حق پرواز داشته  هیکه تنها  یآسمون

 رو لمس کنه. اتیح
با  سویو گ نازیو محمد گرم گرفته. مهم نبود که پر یبا عل دی. مهم نبود که امدمینفهم یاشراف یهمانیاز اون م یچیه

 گهیهم د حیمس یمن تنهام و حت که ستیکه همه با همن، مهم ن ستیمهم ن خندن،یو م گنیهم آشنا شدن و م
 !ستیمهم ن نهایاز ا کدومچی. هادیطرفم نم

دارن دست  یفقر و ندار یکه تو یبه کل ملت میهرکدوم متعهد میجمع شد نجایکه ا یپولدار یکه ما آدما نهیا مهم
 !زننیو پا م

 کنن. هیته توننیساده نم هیزیجه هیها و اون آدم کننیتومان خرج م هاونیلیو م ندازنیسر رقـ*ـص شو راه م نجایا
 دلم گرفته! نجایا

 و تضاد؟! نه! ضیهمه تبع نیاز ا رمیگاما مطمئنم که فقط دل تهیمأمور هی نیدرسته ا کنم؟یم کاریدارم چ من
 گرفته. دلم
 تنها باشم؟! دیبا شهیخدا! چرا هم آخ
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به هم نوع خودش کمک کنه  تونهیم پولدار بهتر مآد هیخوبه!  یدستام و چشمام رو بستم. پولدار ونیگرفتم م سرمو
 کنه! فیقرار داده ک ایکه خدا در دن ییهااز نعمت دیخوبه! آدم با ی. پولدارریآدم فق هیتا 

 !کنم؟یم یپات یرو قات زیچخدا؟! چرا من همه رمیدرگ قدرنیا چرا
 زنیآمیو در هم م ستنیخودشون قائل ن یابر یحد و مرز گهی. افکارم دشهیم دهیگوشام کش یسوت بلند داره تو هی

 که.... یخأل نا آروم! خالئ هیتو  برنیو منو م
 نیاز ا یتو صورتم تا کم ختمیرفتم. چند مشت آب ر یبهداشت سیو سمت سرو دمیصورتم دست کش ی! محکم رواه

سراغم قطعاً  ادیب یرگتر! فردا اگه مشکالت بزختیمنو بهم ر یجورنیساده ا دارید هیکنم.  داینجات پ یسردرگم
 .شمیم یروان

*** 
حواسش  یو همه کردیم یدر سکوت رانندگ دی. اممیرفتیسمت خرمشهر مبه میو داشت مینشسته بود نیماش یتو

 معطوف بود به جاده.
 سویبعد از شام گ قهی. چند دقرهینم ادمیکه تا عمر دارم جزء به جزء اتفاقاتش رو  ی! جشنشبیبود د یایمهمون چه
 رفت. رونیب یو از کشت نییپا دیباال دو یاز طبقه ونیگر
که  یکردن. گرچه اون فرد ریداخل و افراد مورد نظرشونو دستگ ختنیر سیتا پلچهل-یس کینزد هیاز چند ثان بعد

 بود بماند. یمحمد چقدر عصب نکهیخبر داشت. ا سیپل ینبود و از کل نقشه یمهمون یاصالً تو رنشیبگ خواستنیم
باشه.  یاون مهمون یتو نازیبماند! اصالً قرار نبوده پر مکرد ه دادیدادوب نازیسر پر یعل تیبعد از شکست مأمور نکهیا

رو  یخرمشهر و عل رسونهیخودشو م انهیمخف ت،یمأمور ادیبذاره کف دستش و ب خوادیجونشو م یعل فهمهیم یوقت
پا به پا  کردیم یسع نکهیبود، ا ریبرام قابل تقد شیش نظام. عشقش نسبت به شوهردهیعمل انجام شده قرار م یتو

 مردش باشه! همراه
 ساخت. یسیاکشن و پل لمیف هی شدیبودم که از روشون م ییهاگر صحنههبهت فقط نظار در

ده براش افتا ی! معلوم نبود کجاست و چه اتفاقمیدیرو هم کالً ند سوی. گومدیو محمد باهامون ن الیو میبرگشت تنها
 کرد و رفت. هیگر هویکه 

 .نمیرو بب دیکه قول داده منو ببره کنار کارون تا طلوع خورش یدی. امدمی! اما االن کنار امدونمینم ویچیه
قدر اونجا سمت اتاق خودش رفت. وان حموم رو پر از آب داغ کردم و داخلش رفتم. اون یهر ک الیو میدیرس یوقت

 سه ساعته که اونجام! دمیبه ساعت نگاه کردم، د یاومده که وقت شیپ یایموندم و فکر کردم به قضا
 ی. تورونیو رفتم ب دمیدست مانتو شلوار ساده پوش هی حرفیبه در اتاقم تقه زد و گفت که حاضر شم. ب دیام یوقت
 رفت. منم دنبالش رفتم. اطیمن از جاش برخاست و تو ح دنیمبال نشسته و منتظر بود. با د یرو ییرایپذ
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 شم. شدم. ادهیپ نیترمز و بهم اشاره کرد که از ماش یگذاشت رو اشوپ
! برعکس تهران که روز و شبش معلوم شدیرد نم نمیماش هی ینبود. حت ابونایتو خ کسچیبود و ه کیهنوز تار هوا

 ش شلوغه، خرمشهر از آرامش و سکون پره.و همه ستین
صاف و شفاف بود.  یو شکر، گرد و خاک رفته و آسمون حساب. خدا ردمیکش یقیلبام و نفس عم یاومد رو یلبخند

رفت. منم  نییها قرار داشت پاکه کنار نرده ییهااز پله دیسمت رود؛ اما امها خم شدم بهرود و از نرده یرورفتم روبه
. دیدیم فقط رودخونه و آسمون رو گهیو آدم د نییپا رفتیکم ارتفاع بود که م یهفت هشت تا پله کیرفتم. نزد

 فقط...
 نشست کنارم. یکم یبا فاصله دمیها نشستم. اماز پله یکی یرو

 ی. جارفتمیفکر م یو تو نشستمیم نجایا ومدمیم بایز یصحنه نیا دنید یشهر بودم، هر روز برا نیساکن ا اگه
 !هیابکر و فوق العاده

که  یکه پره از غم و مرد یسکوت فضا، دل نسبتاً خنک، سکون و یپر آب و آروم، آسمون صاف و هوا یرودخونه
. گنجهیکلمات نم یتو فشیرو بهم داد که توص ی. همه و همه حالیزیریکنارته و تو عاشقانه جونت رو به پاش م

 !بیحال غر نیدر ع یحال خوب؛ ول هی
 گمیو به جرئت م دکریکم داشت طلوع مکم دیزانوهام. خورش یام رو گذاشتم روتو بغلم جمع کردم و چونه پاهامو
 .ومدمیبه وجد م شیاز ب شیو من هر لحظه ب گرفتیروم داشت جون م شیجهان پ یمنظره نیباتریکه ز
بود.  همتایب ییبایتمرکزم به اون همه ز یمرد کنار دستم! همه یحت خبریب زیچاون احوال، از همه یبودم تو غرق

 یکارون دراومده بود و ه ریاز ز دیچقدر گذشت؛ اما نصف خورش نمدویرو از دست بدم. نم یاهیثان یحت خواستمینم
 باال. ومدیداشت م

 سکوت فضا رو شکافت و اشک رو به چشمام نشوند! ولن،یحال پر آرامش و نیو در ع نیغمگ یصدا
مرد  نی. آخ خدا! اشدمیو من بودم که داشتم ذره ذره آب م کردیغوغا م شییطال یهابود که داشت با پنجه دیام

عشقه که تراوش  نیو ا کشهیم هامیس یوجودش آرشه رو رو ی! همهستین کی! فقط تکنزنه؟یساز م یجورچه
 ساز! نیاز ا کنهیم

و شالق عشق  نواختی. منواختیکامل دراومده بود و اون م دیپرسوزتر نواختش. خورش دیبود و ام یپرسوز آهنگ
 .شدیتر به جون و روحم نواخته ممحکم

و  ختمیر یو طلوع کارون تجربه کردم. هنوز هم اشک ک دیکه با ساز ام ییهمتایو ب رینظیب یهااز گذر لحظه دبع
 !قیبود به رود. متفکر و عم رهیهم نشسته و خ دیساکت بودم. ام

 گفت: یاگرفته یخودش سکوت رو شکست و با صدا باالخره
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 ست؟یت نگرسنه -
 ن از اونم بدتر بود.م یخشک شده بود. صدا گهید اشکام

 نه. -
 جاش برخاست و به ساعتش نگاه کرد. از
 .میبخور یزیچ هی میم. بهتره برگرسنه یلیاما من خ -

 بشم که گفت: نیتکون دادم و منم بلند شدم. اومدم برم سوار ماش یسر
 نه. ای کننیصبحانه سرو م نمیاونجا بب میبر ایجلوتره. ب یهست. کم نجایرستوران ا هی دمیشن -

سمتش.  میقرار داشت. با هم رفت یرستوران چند طبقه و نسبتاً بزرگ هی ابونیور خدورتر اون یرفتم. کم همراهش
که کنار  ایاز صندل یکی یرفتم رو حرفی. بدادنیشاپش صبحانه م یقسمت کاف ی. تومیدرش باز بود. باال رفت

 .میبود، فقط ما بود ومدهین یست. کسروم نشهم اومد روبه دیرود بود نشستم. امروبه یشهیش
که رنگش باهاش ست بود اومد سمتمون و ازمون سفارش گرفت. من فقط  یرهنیکاله اسپرت و پ هیگارسون با  هی
بده، نوشته  لیبرگشت که بره سفارشات رو تحو ینسکافه. گارسون وقت هیهم  دیفنجون قهوه سفارش دادم. ام هی

 «I love my job»نظرم رو جلب کرد  رهنشیپشت پ
 شدم. رهیزدم و دوباره به کارون خ یلبخند

 !میریرفت عکس بگ ادمونی -
 کردم. چشماش قرمز بود. نگاهش

 حس رو ازش گرفتم. نیچند ساعت حداقل بهتر نیا یکه تو نهی! مهم استیعکس مهم ن -
 و گفت: دیچشماش کشبه یدست

 خوبه... خوش به حالت... -
 ؟یتو چ -

 گفت: حیصر یلیم و خچشما یزد تو زل
 !رمیحس بگ عتیاز طب تونمیقدر فکر تو سرمه که فعالً نماون -
 .یقرار گرفت رشیبود؟! مطمئنم تحت تأث یچ یکه زد یپس اون ساز -
 خاطر به دست آوردن آرامش دل خودم بود!نه! اون به -

 مکث کردم و گفتم: یچشماش بودم، کم یرهیکه خ جورهمون
 !؟یبه دستش آورد -

 داد. هیتک یو به صندل رونی! نفسشو فوت کرد بتریمکث کرد منتها طوالن اونم
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 نه! -
اوقات  یمرد هرچقدرم که گاه نیدردش رو! ا یرو و حت شیرو، دو دل شیرو، کالفگ شیری. درگکردمیم درکش

. لرزوندیرو نم انیجهان یهاسازش دل یبا احساس بود. اگر نبود جادو نیسیموز هیبازم  شدیم رحمیخشن و ب
 .ادیزمان بگذره تا بتونه به خودش ب اهسال دیبا دیشا نه،یاحساسش چقدر براش سهمگ یکه شکست تو دمیفهمیم

فضا رو  نکهیا ی. برادمیازش چش یاسفارشاتمون رو آورد و رفت. فنجون قهوه رو بردم سمت دهنم و جرعه گارسون
 گفتم: دیعوض کنم رو به ام

 کنم! دایرو پ یتلخ یهاقهوه نیهمچ تونمینم وقتچیجاها ه یلیخ یه. تلخ تلخ! توش خوبچقدر مزه -
 بود. گفت: زیم یرو یکه نگاهش به نسکافه جورهمون

 تره!تر باشه نامرغوبهرچقدر قهوه تلخ -
 گرد شد. وا! چه حرفا! خودش ادامه داد: چشمام

زنه. البته  یهم به معده ضربه م ارینامرغوبه و بس یلیود داره خوج ایآس یکه تو ییهابزنه. قهوه یبه ترش دیقهوه با -
 .یقهوه شناس باش دیهست منتها با نجایمرغوب و ترش هم ا یهاقهوه

 درمورد قهوه نداشتم. یاطالعات نیجالب! همچ چه
 .هیعال یالغر یبرا گنیافتاده رو بورس. م یلیخ هیچند وقت ؟یدونیم یزیسبز هم چ یدر مورده قهوه -
. ستنیو ضررش ن انیو به فکر ز کننیقبول م گهیم یرو که هرکس یزیندارن و هرچ یمتأسفانه مردم دانش کاف -

 استفاده بشه. دینبا وجهچیهدشمن بزرگه. به هیمعده  یسبز برا یقهوه
 گفتم: اقیزدم و با اشت لبخند

 ؟یهمه اطالعات درمورد قهوه دار نیا یجورتو چه -
 نگفت. یچیچشمام نشست و ه ی و تواومد باال نگاهش

 !ستگهید زیچ هیتلخ  یبازم قهوه یی. خدادمیاز قهوه نوش گهیجرعه د هیدوباره  الیخیب
*** 

تخت نشسته و  ی. روکردمینگاه م سویگ امانیب یهابه اشک ینشسته بودم و با ناراحت یصندل یاتاق رو یتو
 .کردیم هیگر صدایگذاشته بود و ب زانوهاش یاش رو روپاهاشو بغـل کرده و چونه

 .یکنیم تیو چشماتو اذ یبریم نیخودتو از ب یفقط دار یجورنیا گه،یجان. بسه د سویگ -
 گفت: دیلرزیدار شده بود و مشدت خشکه به ییرو دوخت بهم و با صدا شیاشک یچشما

 یعنی نایا یدونیخراب شد! م امیدن یهمهاز دستم رفت.  میزندگ یاز درد من؟! هان؟همه یبفهم یتونیم یتو چ -
 ؟یدونیداره؟ م یرو دست خوردن چه طعم یدونیم ؟یچ
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بود  یاز چه قراره اما هر چ انیجر دونستمینم قاًیهق افتاد. دقبه هق شتریزد و ب ادیتوانش فر یآخرو با همه یدونیم
 گفتم: یآروم یابه محمد ربط داشت. از جا برخاستم و رفتم لب تخت نشستم. با صد

 !ستیراهش ن دنیکردن و عذاب کش هیجان گر سویگ یافتاده. ول زدانیتو و  نیب یچه اتفاق دونمیمن نم -
 رو با دستاش پوشوند و زمزمه مانند چند بار پشت سر هم تکرار کرد: صورتش

 ....زدانی.... زدانی... زدانی -
 گفت: یم و با خشم وافرچشما یفرو کرد تو شویخاکستر یبرداشت و چشما دستاشو

خورده!  یچه رو دست بزرگ دیفهم شبیکه د یبزرگ. سردار یپرونده نیا یقاض ینه! سردار محمد رسول زدانی -
 ش باد هوا بوده!همه دهیچند سال کش نیا یکه تو ییهانقشه نیا یکه همه دیفهم

 و... حیمس کنه مثل ریش رو دستگسوخته یهامهره سیاون باند فقط گذاشت پل سیرئ
 !ه؟یچ سویدرد گ دونستمیبازم نم یول

بار بود که  نیاول دیحالتش سوخت. شا یشد. دلم برا رهیگوشه خ هیفرو برد و به  شونشیپر یرو تو موها دستش
. معلوم بود که ستیاز اون قماش خالفکار ن دمیفهم دمشی. از همون اولم که دکردمیترحم م یبه کس یجورنیا

 عذاب بکشه. یجورنی! حقش نبود که امدروئه، چقدر عاشقه! عاشق مح هیکه چقدر  تهیبا شخصچقدر مهربون و 
 خاطراتش محو شده بود. یشروع به حرف زدن کرد. انگار تو یآروم یبپرسم با صدا یسؤال نکهیا بدون

. گردهیل کار مدر دنباکه دربه یلیفارغ التحص یهر دانشجو یعاد یهایخودمو داشتم. روزمرگ یمعمول یزندگ -
 می. پدرم از همون بچگشدیرقـ*ـص خالصه م یمن الک و رژلب بود. تمام عشق و احساس من تو یهایسرگرم

کمه اما مادرم  یلیخ یتره. حقوق معلمازم بزرگ یمادر معلم، من و خواهرم که چند سال هیبا  میفوت شد و ما موند
 و اون نبود. نیدلم نبود. نگاهم به پول ا یتو یچینحو ما رو بزرگ کرد. حسرت ه نیبه بهتر

 اش افتاد.گونه یهاش سر خورد و رومژه یقطره اشک از ال هیو  دیکش یآه
بچه مثبت باشم و بخوام شعار  نکهینه! نه ا یجورنیا یهایو خوش گذرون یبودم اما اهل پسـربـاز یدختر آزاد -

 س مخالف نداشتم.به جن یش رو نداشتم. کششبدم نه. کالً حال و حوصله
 شده بود. رهیکامل بهش خ یاریکه با هوش ییبه چشمام نگاه کرد. به چشما دفعهنیکرد و ا یمکث

 شهیکه هم یریعشق اساط هی! دنبال ییایرؤ یهایژگیبا و ییایمرد رؤ هیگرا بودم. دنبال کمال یلیمن خ ؟یدونیم -
باشه. جذاب و مغرور باشه. پولدار باشه  کلیقد بلند و خوش ه که خواستمیرو م یمرد هیها خونده بودم. داستان یتو

باشه که همه  یو خاص یافتنیمرد دست ن هیداشته باشه. مجنونم باشه. خالصه  ییباال یاجتماع گاهیجامعه جا یو تو
 آرزوش رو داشته باشن!

 کرد و ادامه داد: یتلخ یخنده
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دارن  ادیو نقص ز بیآدما ع ی! اوال همهادیب رتیگ یتوپ سیک نیعمراً همچ گفتمیبه خودم م شهیاما ته دلم هم -
 یدار یاجتماع گاهینه جا یکه نه پولدار ییسمت تو؟! تو ادیهم باشه آخه م ییهلو نیاگرم بر فرض محال همچ ایثان

 !یبودم حساب رینه... خالصه با خودم درگ
قرار داشت. نگاه منم  شیآرا زیم یکه رو یانهیآروم رفت سمت آتخت برخاست و آروم یحرف، از رو نیاز ا بعد

 .دیبه صورتش کش یشد به خودش و دست رهیخ نهیآ یبهش بود. تو
رو  یمورد نیبتونه همچ یروز هی ییبایز نیا دیشا گفتمیکه داشتم. م یاافهیق مچهین نیدلم خوش بود به هم -

 جذب کنه!
 بود، ادامه داد: رهیش خجور که هنوز به خودنشست و همون شیآرا زیم یصندل یرو
تنها  نیتاجر نسبتاً پولداره. ثم هیکه ازدواج کرده و شوهرش  شهیم ی. چند سالنیدارم به اسم ثم یمیدوست صم هی -

 یبرا یروز معمول هی. میاگهیمحرم هم د یاز همون بچگ ییجورا هیو  دونهیرو م میزندگ یرازها یکه همه هیکس
 کردم و رفتم. لقبو تعارفیطبق معمول ب ش. من همشام دعوتم کرد خونه

 دستاش گرفت. یو سرش رو تو زیم یهاش رو گذاشت رومکث کرد و آرنج یکم
 ...زی نیثم یخونه یشب تواون -
 دوباره مکث. و
اخالقش  ژش،یپرست پش،یاز من نداشت. ت یبرخورد محوش شدم و اون هم دست کم نیاول ی. تودمیمحمد رو د -

 آرزوش رو داشتم. یبود که از بچگ یمثل همون مرد
 و با عجز گفت: دیکش یآه
وجودم رو فرا گرفته  یهمه یو شعف خاص جانیه هی. منهیبه سـ*ـ دیکوبیبود اون شب! قلبم تندتند م یچه شب -

ردم. ک چشیآشپزخونه و تا تونستم سؤال پ یتو دمیرو کش نیثم ادمهیبود.  اهامیفراتر از رو یچ هیبود. نگاه مشتاقش 
از  یکی یریکب زدانیشوهرش آبروش رو نبرم.  دوست یکرد که جلو دمیقدر که آخرش دادش دراومد و تهداون

 .یعنیبود  نیو همکار شوهر ثم رانیبزرگ ا یتاجرا
 و گفت: دیکش ترقیآه عم هی
 یدش من رو توداد. بع یدوست شنهادی. اولش بهم پمیرو با هم گذروند یاما دوران خوب شم،ینم اتیوارد جزئ -

که من  کردمیور بودم و خدا رو شکر مغوطه یخوشبخت ی. تومی. نامزد کردیشرکتش استخدام کرد. اومد خواستگار
که  ییو عاشقش کرده بود. حرارت باال فتهیاخالقش من رو ش یزیاز هر چ شتریآرزوم رسونده. ب نیرو به بزرگتر

 یمنو دوست نداشت، حت قدرنیتا حاال ا کسچیست. هادقانهص کردمیکه فکر م ینسبت به من داشت. محبت وافر
عاشق بشه؟  ادیز قدرنیمرد ا هی شهیمگه م گفتمیو به خودم م دمیترسیوقتا از شدت ابراز احساساتش م یمادرم! گاه
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وجه  چیدرمورد ظاهر و رفتارم بود. به ه شاندازهیب یِالیخیب کردیناراحتم م یکه کم یزیمدت تنها چ نیا یتو
مرد  هیعشق  یدهندهنشون رتیکه غ یدونیم ،یدختر هی. خودت کردیرفتار م ییاز حد اروپا شیو ب شدینم یرتیغ

 به خانومشه. اما متأسفانه محمد...
رو از  یهر آدم شکیچشماش، ب یاما غم تو ختیریاشک نم گهیشد. د رهیبهم خ نهیآ یرو بلند کرد و از تو سرش
 .اوردیپا درم

ها انتظار داشته باشم که مثل فرشته تونمیداره. من نم یبیع هی یکه هر آدم گفتمی. مکردمیم هیخودم رو توج -
 نکهی. گذشت تا اگهید هیجورنینقص باشه. اون هم آدمه! مدلش ا یاز هرچ یکماالت رو داشته باشه و عار یهمه

. منم از خدام میسفر رو اومده باش هیحداقل با هم  واجمونزدتا قبل از ا خواستی. منجایو محمد آوردم ا مینامزد کرد
 باشم. ششیپ شتریهم که شده ب هیثان هی یتا برا دادمیکه داشتم رو م یبود. هرچ

 خشک کرد و گفت: لباش جا یرو یتلخ یلیخ یلیخ لبخند
 هیچند ماه دلش رو به  نیا یاحمق به تمام معنا که تو هیمن چقدر ساده و احمقم!  نمیبیم کنمیاالن که فکر م -

 !دونستمیرو هم نم شیاسم واقع یکه قرار بود شوهرم بشه اما حت یمرد هیخوش کرده.  یمرد قالب
 دور زد و برگشت سمتم. حالت صورتش خشک و سخت شده بود. ،یصندل یکه نشسته بود رو جورهمون

 سیرئ کردنیکه فکر م یهدون زدن! اون کسبهش خبر دادن که به کا شبی. دهیچ انیجر دمیفهم شبید نکهیتا ا -
 .ستمیباند بزرگه، من ن نیا

و امثال اونه؟ نتونستم خودم رو نگه دارم و  حیمس سهیرئ سویکه گ کردنیفکر م نایدهن باز نگاهش کردم! محمد ا با
 با بهت گفتم:

 تو؟ -
 مثبت تکون داد. یتر شد و سرش رو به نشونهتلخ لبخندش

که  دونستهیبا من داره و در تمام مدت، اون شخص م یادیتشابه ز یکه دنبالشن از لحاظ ظاهر یانگار اون کس -
 یامرده یهابودن، واسش مهره یمهمون یکه تو هیو بق حی. مسچرخهیتسلسل باطل داره دور خودش م هی نیع سیپل

 نداشتن. یتیاهم گهیکه د شدنیحساب م
 داره. یبیشت عجدختر عجب سرنو نیرو توهم کردم. ا اخمام

تو  یرفتهتاراجدر قبال احساسات به سیموضوع رو باهات عنوان کرد؟ پل یچجور ه؟یحاال رفتار محمد چجور -
 مسئوله.

 گفت: یلرزون یالعمل محمد، بغض باز سر باز کرد و با صدااسم و عکس دنیشن با
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تر باهام رفتار کرد هرچه تمام یرحمیبا بسنگ!  کهیت هیشد مثل  د،یتا محمد موضوع رو فهم شبی. دنهیدردم هم -
 نشیکه خشمگ یزیجلو. تنها چ ادیب یانقشه نیکه بخواد با همچ دادیبه خودش حق م یداد. حت حیرو توض انیو جر

ش نصفه ارزن هم واسه هی یبه اندازه یحت یتیاهم چی. من هدهیبست رسبه بن تشیمامور دهیکه فهم نهیکرده بود ا
 ندارم.

بغلش  خت،یریجور که داشت اشک م. رفتم سمتش و هموندیکشیداشت م یناراحت شدم. بنده خدا چه درد یلیخ
به  گفتمیهم که م ینداشتم که بخوام بگم. هر چ یزیچ یعنیبگم.  یزیچ تونستمیشد. نم شتریهقش بکردم. هق
 ود چرک هم بکنه.ب مکنم یو حت کردینم دایپ امیها التحاالزخم حاال نی. اخوردیدردش نم

تر اون محمد خودخواه، اومده بشه. از همه مهم شیاتفاقات پ الیخیب تونهینم یراحت نیو به هم هیدختر بااحساس سویگ
 قطع کرده. شهیرو از ر شیکودک یآرزوها یو گنده، همه زیتبر ت هیدخترو شکونده. مثل  نینحو غرور ا نیبه بدتر

 .رهیآروم بگ یکم دیرو نوازش کردم تا شا سویو کمرگ حرص چشمام رو محکم بهم فشردم با
 !خورهیمردا به هم م یفوت کردم. حالم از خودخواه رونیخودمو جاش بذارم. نفسم رو ب تونستمینم یحت

*** 
 با تموم وجود زمزمه کردم: رلبیرو بستم و ز چشمام

 محمد و ال محمد. یعل یو رسوله. الهم صلله و اشهد ان محمد عبده  کیاشهد ان ال اهلل اال اهلل وحده ال شر -
 شدیوجودم پر از آرامش م یهمه گفتمش،یداشت که هروقت م یچه راز دونمیعبارت بود و نم نیا عاشق

و رحمه اهلل  کمیالسالم عل نیعباده اهلل الصالح یو عل نایو رحمه اهلل و برکاته. السالم عل یالنب هایا ای کیالسالم عل -
 و برکاته...

 نیبد نیا دیاست، شا انیدر نماز پا یاست، ول یداریدر شگفتم که سالم آغاز هر د»افتادم.  یعتیحرف دکتر شر ادی
 «.است دارینماز آغاز د انیمعناست که پا

 اتاق رو پر کرده بود. یخدا فضا ی. بودمیکش یقیزدم و مطابق معمول نفس عم یپرآرامش لبخند
به حضور  شتریو منو ب دیچیخونه پ یجایدر جا دیپرسوز ام ولنیو یتر شد که صدانهشاعرا یدالرام، زمان یفضا نیا و

 خدا آگاه کرد.
سجاده رو برداشتم و با تمام  یمهر رو شهی. مثل همشدیم ترقیمن عم یهالب یو لبخند رو کردیم هیگر ولنیو

 غیخودم رو ازش در میبارون از زندگ و شش ستیداشت و من ب یساده چه لذت دنییبو هی. آخ خدا! دمشیوجود بو کش
 کرده بودم.

 قصد بدرقه نداشت. نکهیبودم و منتظر، اما مثل ا ستادهیا یبعد چمدون به دست کنار در خروج یاندک
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باشم. براش سخته و  دیکه با ییجنجال بزرگ اجازه داده که برگردم به جا هیو بعد از  یسختنشدم، به دارغصه
 ش برسه.موندهعقب ینفعشه. بهتره برگرده واشنگتن و به کارابه  یلیهم خ حالنیدرع

ورود رو صادر کنه. در  یبه در زدم و منتظر نشدم که اجازه  یاجا و سمت اتاقش رفتم. تقهرو گذاشتم همون چمدون
 .دارهیکه ب دونستمیهاش رو پوشونده بود، اما مو ساق دست راستش چشم دهیتخت دراز کش یو باز کردم رو

 کنم. یاومدم خداحافظ -
 خورد و نه انتظار داشتم که پاسخم رو بده. یتکون نه
که تو بعدش راحت استراحت  زنمیدم در. من هم تندتند حرفام رو م ادیآژانس ب گهید یقهیفکر کنم تا پنج دق -
 .یکن
 گفتم: یمکث کردم و بعدش با لحن آروم یکم
 تیکار و زندگ یو از همه یموند رانیمدت ا نیخاطر من ا. تو بهیدکر تیچند وقت ازم حما نیا یممنونم که تو -

 .یعقب افتاد
 طورنیبشه. البته مطمئنم که ا شتریب تتیروز موفقکه روزبه دوارمیازت تشکر کنم و ام یچجور دونمیواقعاًًً نم -

 تو برسن. گاهیآرزو دارن که به جا هایلیخواهد شد. گرچه االن هم خ
 که کنار در بود و گفتم: یزیم یگذاشتمش رو یآرومبردم و چکش رو دراوردم. به فمیک یرو تو دستم

 ما... یهر دو یبرا ییجدا نیبهت وابسته شدم، اما چند بار هم بهت گفتم که ا یلی. خشهیدلم برات تنگ م -
 حرفم باز بمونم: یبود که باعث شد از ادامه شیمحکم و جد یصدا

 خداحافظ. -
 .لرزوندیجوره دل منو ممرد مغرور همه نیزدم و فقط نگاهش کردم. ا یرنگچشماش بود. لبخند کم یدستش رو هنوز

 لب گفتم: ریشد و ز ترقیعم لبخندم
 مواظب خودت باش. -
 تعلل در اتاق رو بستم. یبعد از کم و

*** 
و  دیرسیفاطمه به گوشم م غیج یکارام برسم. صدا یهیآشپزخونه تا به بق یخونه رو باز گذاشتم و برگشتم تو در

 لبام اومده بود. یرو یلبخند گشاد
 خاله جونم؟ ؟ییجون، کجا ازین -

 .دیبرگردم که از پشت به پاهام چسب اومدم
 تنهامون نذار. گهیتنگ شده بود. تو رو خدا د یلیدلم برات خ ؟یخاله کجا بود -
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رو نوازش  شیشمینرم و ابر ی. موهاشدمیدلم براش ضعف رفت. برگشتم و محکم به آغـ*ـوش کش شهیهم مثل
 کردم.

 . نگران نباش خوشگله.شتونیخاله فدات بشه وروجک. حاالحاال هستم پ -
. لبخند به لب داشت و مطمئنم اگه خجالت کردیبود و نگاهم م ستادهیآشپزخونه ا یافتاد به محمود که گوشه نگاهم

بغلم بود، از جا برخاستم  یجور که فاطمه توسمتم. همون دیپریو غرور پسرونه نداشت، مثل خواهرش م دیکشینم
 و سمت محمود رفتم. با خنده گفتم:

 چرا ماتت بـرده پسر؟ ه؟یچ -
 آرومش گفت: شهی. با لحن همستادیو مؤدبانه ا نییرو انداخت پا سرش

 .نیسالم خانوم. خوش اومد -
. دست راستم رو بردم باال و رو دیقه کرد و بهم چسباما ولم نکرد. دستاش رو دور کمرم حل ن،ییرو گذاشتم پا فاطمه

 به محمود گفتم:
 حالت چطوره مرد کوچک؟ -

 گفت: ینگاهم کرد و بعدش با شرمندگ دیبا ترد یکم اولش
 دست بدم. تونمیخانوم. من نم دیببخش -

 و با بهت گفتم: نییدستم رو آوردم پا ؟یچ یعنیگرد شد. وا  چشمام
 چرا؟ -
 خودش رو کنترل کنه. کردیم یاش گرفته اما سعمن معلوم بود خنده یافهیحالت ق از
 یحد و حدود خودم رو با خانوما دیبا گهیکه د گهیم می. مامان مردمیرس فیبه سن تکل شیخب من چند روز پ -

 کنم. تینامحرم رعا
نم و بگم بچه پس فردا که آبدار نثارش ک یپس گردن هی خواستیدلم م یلیدست بده! خ تونهی! از اون لحاظ نمآها

بچه  گهیمحترم بود. د دشیاما خب عقا ،یکنیم تیمحرم نامحرم رو رعا یچجور نمیبیبرسه، م تینوبت به دخترباز
 زدم و گفتم: یقیعم لبخندگرفتم که ضدحال نزدم.  می. من هم تصمکردیم یاحساس بزرگ

 تو رگ. میزنیناهار خوشمزه م هیو با هم  شتونیپ امیم گهیساعت د میمن هم تا ن ییرایتو پذ دیبهتره شما دو تا بر -
 گفت: محمود

 و ... میایکه ب کردی. فقط ادب حکم ممیباعث زحمت بش میخواستینه ما نم -
اخمالوش نگاه کردم  یافهیبهش زدم و با خنده به ق یآروم یدفعه ناخواسته پس گردن نیحرفش رو بزنه و ا نذاشتم
 و گفتم:
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و  نیمثل بچه آدم بش ییرای. حاال هم برو تو پذزنمیبهت دست م یجورنیمن ا یهر چقدر تعارف بکن بعدبهنیازا -
 نگاه کن. ونیزیتلو

اعالء واسه  یماکارون هیحال توپ برگشتم سرکارم و  هی. با رونیگفت و به همراه فاطمه از آشپزخونه رفت ب یچشم
 خودمون درست کردم.

*** 
که پر شده بود از اشک، منتظر بود که شوهرش از اتاق دکتر خارج  ییحکم گرفته و با چشماخانم چادرش رو م میمر

پس چرا  دیپرسیسرهم فاطمه مبودن و پشت ستادهیکنارش ا صبرانهی. فاطمه و محمود هم بنتشیبشه و بتونه بب
 اد؟یپدرش نم

 اومد. رونیب دپوشیمرد سف هیبعد در اتاق باز شد و متعاقب اون آقا غالم به همراه  قهیده دق حدود
 .خوردیو محمود مات پدرش شده بود و از جا تکون نم ختیهاش رگونه یخانوم رو میمر امانیب یهااشک

 .دیطرف آقا غالم دوسرعت بهزد و به یبلند غیج جانیبا ه فاطمه
 !ییبابا -

پدر و  یهاشردش. فاطمه مرتباً گونهو محکم به خود ف دیغالم زانو زد و دخترک معصومش رو به آغـ*ـوش کش آقا
و  ستادیتمام کارهاش ا یکه صبورانه پا ی. نگاه آقا غالم به خانومش بود. همسرزدیو تندتند حرف م دیبوسیم

 خرج خونواده رو درآورد. یسختبه
 و آرومش گفت: نیمت یخانوم چند قدم رفت جلو و با همون صدا میمر
 .یخوش اومد یبه زندگ -

 جدا کرد. متیلباش نقش بست و فاطمه رو از آغوشش با مال یرو یاونهمرد لبخند
و چشماش رو بست. بعد از اون  ینیدست و بردش سمت ب یخانوم رو گرفت تو میاز چادر مر یاهمه تکه یجلو

 .دیبوس یچادر رو با عشق و قداست خاص یگوشه
 و قلبم چقدر آروم بود. دیام چکگونه یرو یاشک

 جلو هلش دادم. یآرومبود. دستم و گذاشتم پشتش و به ستادهیبود و سر جاش ا ریکردم که هنوز متح محمود نگاه به
 باباش بره. شینگاه کرد. با چشم اشاره کردم که پ بهم

بار  نیاول یرو درک کنم و اونجا برا یزندگ یمعنا شیاز پ شیروم باعث شد که ب شیکامل پ یخونواده نیا دنید
 .دمیخدا رو دبود که من لبخند 

*** 
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 گذارمیشده م ادی یاز حافظ مقابل ترجمه یتیسپس ب آورم،یاش مدارد که آن شعر را با ترجمه یشعر سنیجرج مات -
 گردد. دایشاعر هو نیتا نبوغ ا

Make me a captive loard 
And then I shall be free 

Force me to render up my sward 
And I shall conquerer be 

I sink in myself alarms 
When by myself I stand 

Imprsion me within thine arms 
And wtrong shall be my hand 

 کنم تیخود گردان خدا تا احساس حر ریاس مرا
 را کنار گذارم رمیساز تا شمش سبب

 روزمیگاه پ آن
 مانمیفرو م یبا خودم هستم )دور از تو( در آشوب هست چون

 در حصار خود درآر خدا مرا یا
 .ابندیدستانم توان  تا

 مفهوم: نیسخن حافظ با هم اما
 یاز جور تو حاشا که بگرداند رو حافظ

 از آن روز که در بند توام آزادم من
 فرمود: یقبل از حافظ سعد و

 از آن روز که در بند توام آزادم من
 افتادم. ریدست تو اسکه به پادشاهم

 برزگر( میآذر به اهتمام مر لیاسماع ریدکتر ام فیمرزها تأل ی)حافظ در آن سو
 کتاب رو بست رو به ما گفت: یوقت استاد

که حافظ، حافظ  شکی. برفتهیپذ ریهم از جهان تاث اریجهان گذاشته و بس یبر همه یشگرف ریحضرت حافظ تأث -
هم وقت دوستان رو  نیاز ا شتریبادعا رو ثابت کند.  نیکه بتواند خالف ا ستین کسچیتمام جهان و اعصار است و ه

 .سپارمیو حق دوستان را در پناه حق م رمیگینم
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 یشناسحافظ یجلسه هیخود حافظ یبود و هر هفته تو ی. استاد بزرگمیو براشون دست زد میبه احترامش بلند شد همه
 حضرت کرده بود. یفتهیش شیاز پ شیب نشیریرو با اون کالم ش یکیو من  کردیبرگزار م

دور نشده بودم که  یلیخارج شدم. هنوز خ هیم و از حافظرو گذاشتم رو کوله میفاتحه خوندم، کوله پشت نکهیاز ا بعد
 :کنهیکه داره صدام م دمیاز دور شن ییصدا

 خانوم مشکات. خانوم! -
 سمتم نگاه کردم. اومدیم دیدویو به صاحب صدا که داشت م برگشتم

 گفت: یخارج یبا لهجه زد،ینفس مداشت نفس هکیو درحال ستادیا رومروبه
 آدرسش رو داشته باشم؟ تونمی. منیدار ینقاش شگاهیکه شما نما دمیشن -
شرکت در  یکه برا یدرست و به قاعده حرف بزنه. هر سر کنهیم یلهجه داشت، اما معلوم بود که داره سع نکهیا با

 ور داشت.هم اونجا حض یپسرک آلمان نیا اومدم،یها مکالس
 ت؟واسه سمیبنو ای یکنیبگم حفظ م یجورنیهم -
 کاغذ خودکار درآورد و گرفت سمتم. هی شیکوله پشت یاز تو سرعتبه
 .نیسیلطفاً بنو -

 خودکار و گرفتم. کاغذ
 سم؟یبنو یسیانگل -
 .شمیهم متوجه م ی. فارسستینه الزم ن -

 یو آب زیر یازم گرفت. اومدم برم که دوباره صدام زد. چشما رو دادم باال و آدرس رو نوشتم. تشکر کرد و ابروهام
 چشمام و گفت: یرنگش رو دوخت توکم
 ه؟یبپرسم سبک شما چ تونمیم -
 .کنمیکار م لیاص یها و نمادهابه همراه لباس یرانیبانوان ا یابعاد جسمان یرو شتریمن ب -

 رو باال داد. ابروهاش
 ...رانیا یمگه تو ؟یابعاد جسمان -

 منظورمو درست متوجه نشده. با لبخند گفتم: دمیفهم
 هستن. یرانیا یمیمن بانوان قد یهای. در کل موضوع نقاشلیو اص یسنت یهابـرهـنه نه. با لباس -

 نازک و سرخش نقش بست و گفت: یلبا یرو یلبخند
 عالقه دارم. یرانیبه فرهنگ و سنت ا اری. من بسنمیرو قراره بب ییبایز یپس مسلماً تابلوها -
 ؟یکه برات جذاب باشه. تو جهانگرد دوارمیام -
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 رو بشناسم. رانیا شتریتا ب نجایچند ماه اومدم ا یتو آلمان هستم. برا یفارس اتیزبان و ادب ینه. دانشجو -
 پرچمش باالست. ازین یرو دوست داشته باشه، برا رانیکه ا یخوشم اومد. هرکس ازش

 .نمتیبیم نجای. من هر هفته ایوست دارهم حافظ رو د یلیمعلومه خ -
 شد. ترقیعم لبخندش

 .دیکامل حافظ تو آلمان به چاپ رس وانیبار، د نیداره. اول یاژهیو گاهیآلمان جا یحضرت حافظ تو -
 صحبت رو ادامه دادم: اقیرو دادم باال و با اشت ابروهام

 دن؟یبه حافظ عالقه نشون م قدرنیاره که اوجود د هایرانیها و اژرمن نیب یچه جالب! چه وجه مشترک -
از همه  شتریب ی. زبان فارسمیدار ادیمشترک ز یزبان یهایژگیمتشابه به همه و و اریزبانمون! زبان ما دو کشور بس -

ساده باشه.  یلیخ هایآلمان یبرا یو درک زبان فارس ادگرفتنیکه  نهیهم ا شجهیداره و نت یشاوندیخو یبا زبان ژرمن
ها هم در قالب کلمه هاشهیاند ختنیر یو نحوه یبندطرز جمله یتبه همن، بلکه ح هیها شباز واژه یلیفقط خ نه
 هستن. گهیبه همد هیاوقات شب شتریب

مشتاق  شتریداشتم ب یگذشته ههر لحظه نسبت به نیهم یطرفم. برا یباسواد یلیبا آدم خ دمیاطالعات! فهم بهبه
 .اومدیخودش هم بدش نم. انگار شدمیمصاحبت م

مثل گوته به حافظ  یکسچیجهان، ه یآلمان و حت اتیادب یکه تو دونمی. من مرهینظیب بارهنی! دانشت در انیآفر -
 باشه! نه؟ یاگهیبه حافظ جور د ایبوده و باعث شده که نگاه دن دشیمر ییجورا هیارادت نداشته. گوته 

وجود نداره. گوته  هیقض نیا یتو یشناساندن حافظ به جهان برداشته! شک یقدم رو برا نیترکه مهم هیگوته کس -
حضرت رو به همه نشون داد هم خودش تونست به اوج  یواقع گاهیهم جا ،یشرق یغرب وانیکتاب د نشیبا آفر

 کنه. دایدست پ یشتریب
 ه؟یاسمت چ نمیبب -
 .یصدام کن یهانس خال یتونیهانس پاول. تو م -

 شد و دستم رو جلو بردم. ترقیعم لبخندم
 خوشوقتم هانس! تییاز آشنا یلیخ یلی. خیصدا کن یخال ازیمنو ن یتونیتوئم م -
 .میدستش رو آورد جلو و با هم دست داد دیم نگاه کرد و با تردتعجب به دست درازشده با
 .ازیمن هم خوشوقتم ن -
 ندارم. یدادن مشکلبا موضوع دست. ستمین یمذهب ادیبزرگ شدم و ز کایآمر یتعجب نکن. من تو -

 و با لبخند گفت: دیپشتش کشبور و کم یموها یتو یدست
 .یخونگرم برخورد کن قدرنیراستش انتظار نداشتم ا -
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 .ادیشدت خوشم مبه کننیرو نم یکار دانشیکه ب یی. من از آدمایخودت باعث شد -
 کردم و ادامه دادم: ینگاه میساعت مچ به
 .نمتیبیم شگاهینما یبرم. تو دیبا گهیمن د -
 اتوبوس رفتم. ستگاهیو سمت ا میکرد یهم خداحافظ با

*** 
 .رفتمیکانال به اون کانال م نیتو دهنم و از ا ختمیریمشت پاپ کورن مدراز کرده بودم و مشت زیم یرو رو پاهام
. شبکه چهار هیچ یچ دونمیال جام نم. شبکه سه فوتبزنهیداره حرف م یروحان هیاخباره. شبکه دو  کی یشبکه زدم

داعش و  دیجد اتیخبر داره از جنا ی. شبکهدهیمال عهد بوق رو نشون م الیسر هی. شبکه پنج داره هیمستند علم هی
افق داره  ی. شبکهکنهیبار پخش م نیصدمیس یرو برا ندوانهداره تکرار خ مینس ی. شبکهزنهیحرف م فهیخلآل میرژ

 یو شبکه کنهیو اون رو مسخره م نیمن و تو داره ا ی. شبکهزنهیحرف م یمجاز یهاشبکه یاهیبد یدرباره
 یرسفا یهاشبکه یهی! بقکنهیم انـتی. اوا مرده داره به زنش خــ ـدهینشون م یداغون ترک یلمایف نیجم داره از ا

 !یالغر یدارو ای کنیم غیدارن الجر باکس تبل ایزبان هم 
 دردبخور پخش بشه.به یچ هی دیدوباره دور بزنم شا خواستمی. مکی یشبکه یدوباره زدم رو کردم و یپوف

باز شد و صدا رو باالتر  شمی. نکنهیدستپخت رو پخش م یداره برنامه دمید هویتو دهنم که  ختمیمشت ذرت ر هی
ش که موقع صحبت همه یوقتگردش و  نکیبودم. مخصوصاً اون ع شیمجر نیاز خود برنامه عاشق ا شتریدادم. ب

 .دهیدستاش رو تکون م
رو  میبردارم و گوش ونیزیباعث شد چشم از تلو یگوش یکه صدا کردمیم فیمشغول شده بودم و داشتم ک یحساب
 نگاه کردم و جواب دادم: ونیزیبه شماره، دوباره به تلو توجهیبردارم. ب زیم یاز رو

 بله؟ -
 تو دهنم. ختمیعالمه ذرت هم ر هی
 !ازین -
 چند لحظه خشکم زد. یور خط بود، براکه اون یکس یصدا دنیشن با
 حالت خوبه؟ ازجان،ین -
 . مات بودم، مات!دمیدیرو نم ییجا گهید
 ...زمیعز -
 گفتم یبلند یلیخ یواژه از بهت دراومدم و با صدا نیا دنیشن با
 .ستمیتو ن زی. من عززمیبه من نگو عز -
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 ره؟یقطع کردم. چطور به خودش اجازه داده که با من تماس بگرو  یگوش تیبا عصبان و
 هدفیاز جا برخاستم و ب شده،ختهیر یهابه ذرت توجهیمبل و ب یرو پرت کردم رو یو ظرف خوراک یحرص گوش با
 سالن راه رفتم. یتو
به من زنگ  ییا چه روآدم؟ ب گنیرو بکنم؟ آخه به تو هم م میزندگ یبذار یخواینم ؟یدار کاریبه من چ گهید تو
 آخه؟ یزنیم

شروع به  میموهام فرو کردم و سرم رو با انگشتام ماساژ دادم. دوباره گوش ی. دستم رو محکم تودیکش ریت سرم
رو برداشتم. جواب دادم و با  یتر رفتم سمت مبل و گوشهرچه تمام تیآخر با عصبان میخوردن کرد. زدم به سزنگ

 گفتم: ادیفر
 یم. دفعهاز تو و امثال تو شرف داره واسه شتریجوب ب ی! فاضالب توخورهیبردار. حالم ازت بهم م دست از سرم -

 !یزنیکه بهم زنگ م هیآخر
 یزدم و با همه یبلندتر ادیهم به گلوم فشار اومد. فر یکه بدجور یتوانم جور یدفعه با همه نی. اگهینم یزیچ دمید

 انزجارم گفتم:
 . بذار...رمیبم بذار به حال خودم -
 دختر آروم باش! چه خبرته؟ ازین -
 مشکات. ریبود نه ام ایدفعه ثر نیزدم! ا یلحظه ساکت شدم. اوه! چه گند هی یبرا
 کرده؟ تتیاذ یکس زم؟ی! حالت خوبه عزازجانین -

 از خش صدام گرفته بشه و گفتم: یکردم که کم یافوت کردم. تک سرفه رونیب یآرومرو به نفسم
 ؟یداشت یاشتباه گرفتمت. کار یبا کس دی. ببخشستین یخاص زیچ -

 گفت: طنتیشد و با ش هیقض الیخیراحت ب یلیخ نیهم یبدم. برا حیتوض نیاز ا شتریب ستمین لیکه ما دیفهم انگار
 با تو کار داره. نجایاومده ا یپسر خارجک هی -

 رو کردم تو هم و گفتم: اخمام
 ؟هیدرست حرف بزن. منظورت به ک-

 ستمیو خنده ن یوجه رو مود شوخ چیوقتا به ه جورنیا دونستیشد. م یجد لحنش
 .شیشناسیم گهی. منتتیبب خوادیاسمش هانس پاوله. م گهیم -

رو بهش بده.  یگفتم که گوش ایبه ثر عیسر نیهم یبهش داشتم. برا یچرا حس خوب دونمی! نمهیپسر آلمان همون
 با تعجب گفت: ایثر
 ه؟یرخب نمیبب -
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 باشه که... یخبر دیداره؟ مگه با یبابا! چه ربط یا -
 رو قطع کرد و تندتند گفت: حرفم

تو دبه  نشیاز همون اول بنداز دیبشه با نیا هیدخترتون شب رهیشانستون نگ هوی! هایبش نیعاشق ا یخر نش ازین -
 !هایترش

 تشر گفتم: با
 هش.رو بده ب ی! بهت گفتم گوشایوپرت بگو ثرکم چرت -

 .دیچیپ یگوش یو قشنگش تو بایز یصداش با همون لهجه هیاز چند ثان بعد
 .ازیسالم ن -

 لبم اومد. یناخواسته آروم شد و لبخند رو لحنم
 سالم. حال شما؟ -
قشنگ  قدرنیتابلوهات ا کردمیفکر نم شگاهتیبه نما امیب نکهیخوبم. راستش تا قبل از ا یلیخ یلیممنونم. خ -

 باشه.
 .یدار لطف -
تابلوهات مصّر  دنی. راستش با دگمیرو م تی. دارم واقعمیتعارف ندار یبا کس ایرانیبرعکس شما ا هاینه ما آلمان -

 رو باهات عنوان کنم. یشدم که موضوع
 .شنومیم -
 .نمتیبب خوامی. اگه ممکنه مشهینم یپشت گوش -
 االن؟ -
 . هرچه زودتر بهتر!کنهینم یمن فرق یبرا -

 کر کردم و دست آخر گفتم:ف یکم
 ؟یاهیپا م،یو حرف بزن میجا شام بخور هی میبهتره بر -

 گفت: یو با لحن جالب دیخند
 .مهیبله. پا -
 .میساعت نُه شب قرار گذاشت یو برا میکرد یهم خداحافظ از

*** 
 شهیکه آدم تنها م یوقت چرا»

 شهیم ایدن هیش قد و غصه غم
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 هنیشیپنهون م یگوشه هی رهیم
 نهیبیزندون م هیرو مث  اونجا

 کنهیم رتیاس ییتنها غم
 کنهیم رتیپ یبجنب یبخوا تا

 کنهیم رتیاس ییتنها غم
 کنهیم رتیپ یبجنب یبخوا تا

 زنهیاشک تو چشام پر م شمیکه تنها م یوقت
 زنهیدل در م یخونه واشیواشی ادیم غم

 مهتاب بهار ریز فتمیها ماون شب ادی
 اریمن و  مینشستیچشمه مجنگل لب  یتو

 کنهیم رتیاس ییتنها غم
 کنهیم رتیپ یبجنب یبخوا تا

 کنهیم رتیاس ییتنها غم
 کنهیم رتیپ یبجنب یبخوا تا
 شهینم مایمثل قد گهید ایدن نیا گنیم

 «...شهینم بایز گهیآدما زشته د نیا دل
 شدیرستوران پخش م یکه داشت تو یگبا عشق به آهن نیچشماش رو بسته بود و تو حس رفته بود. همچ هانس

 یِ چهمه یچطور خودش رو برا نیبب هی! طرف آلمانایرو به هم بزنم. ب نمونیسکوت ب اومدیکه دلم نم دادیگوش م
 .میتوجهیب زایچ نیبه ا ایرانیوقت اکثر ما ا! اونکشهیم رانیا

 نییطرف پاچشمش به یاشک از گوشه قطره هیزمان چشماش رو گشود. هم یآرومکه آهنگ تموم شد به یوقت
 دلم بهش غبطه نخوردم. ی. نگاهم بهش بود. دروغه که بگم توریسراز

 اشکش رو پاک کرد. عیزد و سر یلبخند
 ه؟یچ یآسمون یصدا نیاسم صاحب ا -

 زدم و گفتم: یلبخند
 .رانیا یقیموس یاسطوره ،یفروغ دونیاستاد فر -

 و گفت: دیکش یقیعم نفس
 !دمیا حاال اسمش رو نشن. تبهیعج -
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 . با حرص گفتم:یمنتها برعکس هانس پر از کالفگ دم،یکش قیهم نفس عم من
 رانیا یکه تو ییاونا یمن حت یاز دوستا یلی. خشناسنشیکم م یلیهم خ رانیجوون ا یها. نسلیستیفقط تو ن -

 .شهیگم م خیتار یه توکم و کامالً مظلومانه دار. کمشناسنیرو نم یفروغ دونیفر کنن،یم یزندگ
 رو کرد بهم و گفت: یجد یلیو رفت. بعد از چند لحظه، هانس خ دیچ زیم یاومد و سفارشاتمون رو رو گارسون

 باهات حرف بزنم. یدر مورد تابلوهات کم خوامیم -
 رفت تو هم. یکم اخمام

 تابلوها؟! یِدرمورد چ -
 فوت وقت گفت: بدون

 فروششون. -
 کلمه جوابش رو دادم: هیبخوام بحث کنم در  نکهیازده بودم. بدون  حدس

 وجه! چیبه ه -
 گفت: یو با خونسرد ختیر وانشیل یدوغ تو یکم
 .یریبگ یکه بخوا یمیکه هر تصم ی. بعدش خودت مختاریبهتره که به حرفام گوش کن -
 رو داد باال و کامل دوغش رو خورد. با همون اخما گفتم: وانشیبعدش هم ل و
عنوان به فروش  چیمن به ه ی. تابلوهادمیاالن جوابت رو م نیمن از هم ینداره. تو حرفات رو بزن ول یاشکال -
 .رسنینم

 قورتش داد، گفت: نکهیقاشق چلو کباب تو دهنش کرد. بعد از ا هیلباش و  یاومد رو یلبخند
 !یدینشون م کنن،یفردتو که همه ازش صحبت ممنحصربه یشقکله یکم دارکم -

 گفتم: یجد یلیگرفتم سمتش و خ موقاشق
 تعصب دارم جناب پاول! یلیخیلیخیلیتابلوهام خ یکه من رو دوننیهمه م -
 ابروش رفت باال و گفت: یتا هی
 ؟یبهم زد مونویدوست یزود نیجناب پاول؟! به هم -

 گفتم: نمیو پرش کردم. در همون ح ریبردم سمت ماست موس قاشقمو
 رو صدا کردم! تیلیفام یجورنی. همینه، تو هنوز هانس -

 کرد و سرش رو تکون داد. یکوتاه یخنده
ببرمشون آلمان و  خوامیبخرم. م یخوب یلیخ متیتابلوهات رو به ق یمن حاضرم همه نیباشه خانم مشکات! بب -

 ست، به جهان عرضه کنم.درش نهفته یرانیشدت روح اتابلوهات رو که به
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 نگاهش کردم. تفاوتیب
 ش؟ادامه خب؟ -
باشم. با  تفاوتیخونسرد و ب قدرنیا یزیوسوسه برانگ شنهادیپ نیخرده جا خورد! انتظار نداشت که در مقابل همچ هی

 تعجب گفت:
 !؟یمشتاق نشد نمیبب -

 غنچه شده گفتم: یدادم باال و با لبا ابروهامو
 نچ. -
 کش اومد. شافهیخرده دمغ شد و ق هی
 و... یبخر نیماش یتونی! میرو عوض کن تیزندگ یتونیم دمیبهت مکه من  یچرا؟ با اون پول -

تر شد. خندم که تموم شد با لبخند و لحن . متعجبدمیخند یبلند یخودمم نگرفتم و با صدا یگرفته بود. جلو خندم
 گفتم: ینرم
طور که از اول گفتم ناما هانس جان، همو یدیو ارزش م تیاهم قدرنیبه تابلوهام ا نکهیممنونم بابت توجهت و ا -

 !ستمیگر ن. معاملهفروشمیمن نم
 سرجاش نشست. خیچشماش برق زد و س هوی ینگاهم کرد؛ ول یدیبا ناام یکم
 !دمیفهم -
 گردشده نگاهش کردم و گفتم: یچشما با
 !و؟یچ -

 سمتم و گفت:خم شد به یکم
 !کار؟یخودت چ شیپ یداریتو اون همه تابلو رو نگه م نمیبب -
 !برمیلـذت م شتریب یاز زندگ دنشونی. با دیجورنیمه -

 تکون داد و گفت: یسر
هم بتونن  گرانید یتابلوهات هم بذار هیو با بق یلـذت ببر تیتاشون از زندگبا ده یتونی! اما تو مهیحرف نمیآره ا -

 لـذت ببرن!
 تنگ کردم و گفتم: چشمامو

 !ه؟یمنظورت چ -
 برداشت و گاز شد. هایقرمز از وسط سبز یتربچه هی
 ت.خوب دارم واسه یلیخ شنهادیپ هی -
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 نگاهش کردم. منتظر
 !شنومیم -

 زد و گفت: گهیگاز د هی دوباره
خواد چند برابر ارزش  یشده که م دایهم مثل من پ یاحمق هیداده و  ینقاش یتو رینظیاستعداد ب هیخدا به تو  -

 کنه. درسته؟ شونیداریتابلوهات، خر یاصل
 اما من... دنیم شنهادیپ انیهستن که مثل تو م ایلیب آره! گرچه خخ -

 قطع کرد. حرفمو
 ارزش دارن، درسته؟ شتریبرات ب هاتیو نقاش یهمه پول ندار نیبه ا یازی! چون که نیفروشیاما تو نم -

 دونه برداشتم و گاز زدم. هیکرد.  یها، منو هم هـوسقروچ تربچهقرچ یصدا
 اوهوم. -
 باشه! شتریارزشش از تابلوهاتم ب یکه حت میدست بذار یزیچ یس بهتره روخب! پ -

 باال رفت. ابروهام
 !؟یمثالً چ -

 رو با دستش چرخوند. وانشیهم ل یو کم ختیر وانشیل یتو دوغ
 یهاها رو به بچهو پول یمرکز توانبخش هیبه  میهمه پول رو بدم به تو، با هم بر نیمن ا نکهیا یچطوره به جا -

 !م؟یکن میاونجا تقد
 دهیتا حاال به ذهنمم نرس یرو نداشتم. حت یزیچ نیلحظه جا خوردم! اصالً انتظار همچ هی یبرا شنهادشیپ دنیشن با

 کارو انجام بدم. نیا یروز هیبود که بخوام 
 نگاهم کرد و ادامه داد: مشتاقانه

هان. فرشته هیراه کمک هستن. شببه که چشم دمیرو د یادیز یسرطان یهامن اونجا بودم. بچه شیسه روز پ-دو -
مثل  خواستنیچندتاشون م یدکتر و مهندس و خلبان بشن. حت خوانی. میدارن به زندگ دیکه ام یپاک یهافرشته

 ببخشه. تیرنگ واقع اهاشونیبده و به رؤ رییها رو تغبچه نیا یایدن تونهیم یجزئ ینهیهز هیتو نقاش بشن. 
 فکر رفتم. یهم تومکث کرد. من  یکم
 نموند. یمخالفت باق یبرا ییجا گهیداد و د نتیلبام رو ز یقیکه برام خوند، لبخند عم یچقدر گذشت با شعر دونمینم
 در را خدا دو کعبه آمد حاصل،» -
 دل یکعبه کیصورت است و  یکعبه کی
 «دل! کیها کن! بهتر ز هزار کعبه باشد دل ارتیز یتوان تا



 

 

271 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حدیث عیدانی

 

*** 
 بله؟ -
 !تیخاصیب شعوریدر و باز کن ب -

 گفتم: دیخودم شک کردم. با ترد یهابه گوش اولش
 شما؟ -
 حرص گفت: با
 !هیهم اعصابم از دستت مگس ی. حسابرمی. اومدم جونت رو بگلیعزرائ -
صنم  یافهیق دنیزدم. در رو که باز کردم، با د رونیدر رو باز کنم، از خونه ب نکهیزدم و بدون ا غیج یخوشحال با

 نتونستم خودم رو کنترل کنم و محکم بغلش کردم.
 !یلبوم کردچته دختر؟ ولم کن آب یهو یهو -
 باز گفتم: شیاومد. با ن رونیبغلم ب یاز تو زوربه
 ؟یکرد دایمنو پ یخونه یجورکجا؟ چه نجایتو کجا ا ؟ییصنم تو یوا -

 کرد تو هم و گفت: اخماشو
 نامرد! معرفتیمدم به خدمتت برسم ب! اولمی. گفتم که عزرائرینخ -

 مبل نشوندمش و گفتم: یزور رو. بهمی. با هم تو خونه رفتدمشیو داخل کش دمیخند
در  تیتا خستگ ارمیبرم برات ب یکنیکوفت م یتوپت پره؛ اما مهلت بده که از خودم دفاع کنم. اول بگو چ دونمیم -

 بشه؟
 همون اخمش گفت: با
 رو بده! حتیوضت نیبش ایزهرمار! ب -

 ششی. پآوردیم نییبرجکمو پا زدیوگرنه م گفتمیرو بهش م لمیهرچه زودتر دال دیاعصابش داغون بود و با یحساب
 نشستم و گفتم:

 ؟یکرد دایاول بگو تو آدرس منو از کجا پ -
 باال رفت. صداش

از حد  شیب یکنیفکر نم ؟ینزدسر به من  هیو  یبود رانیهمه مدت ا نیچرا ا نمیمنو بازخواست نکن! بگو بب -
رو کچل کردم از بس بردمش  چارهیب اریمدت دنبال تو بودم! مه همهنیخانوم؟! خاک بر سر من که ا ازین ینامرد

 .رمیبگ یاز تو یسراغ هیور تا اون ورنیا
 گفتم: جانیباز شل شد و با ه شمین ار،یاسم مه دنیشن با
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 ؟یهست یضخوبه؟ را تیشوهرت کجاست؟ زندگ یراست -
 معرفتیبشم. حق داشت! ب یکردم که جد یحالت شوخم دراومدم و سع یچپ نگاهم کرد که از توچپ نیهمچ

 :کردنفیبودم و خودم هم قبول داشتم. صدام رو صاف کردم و شروع کردم به تعر
تو نامردم؛ اما خب که به قول  دونمی. مههیجور توج هی زنمیکه م ییحرفا یبگم که همه دیبا یزیاول از هر چ -
اما خب  ران؛یاز پدرم جدا شدم و برگشتم ا کایآمر یتو یبزرگ یلیخ یمسئله هیکنم. سر  فیرو تعر انیبرات جر دیبا

جدا  کنه،یکه من رو به گذشته وصل م یزیخواستم از هر چیافتضاح بود. خودم رو گم کرده بودم و م میوضع روح
 .رازیاومدم ش نیهم یبشم. برا

 و گفت: دیرفم پرح یتو
. خودم عکسات یاما تو تهران هم اومد ه؛یندارم که مشکلت با پدرت چ یو من هم کار ستین یحرف نجایخب. تا ا -

بده  حیرو توض نای. ایبود دیکه تو بغـ*ـل ام ییبپاشن. جا دیبهت اس خواستنیکه م یی. جادمید ییرضا دیرو با ام
 !ازین

 گفتم: یلحن آرومدستم رو با  یرو گرفتم تو دستاش
 نیروز هم هیماه گذشت که  شیش-پنج کیعجول خانوم. نزد کنمیم فیرو برات تعر نایا یهمه یاگه اجازه بد -
 م.اومد جلو خونه ییرضا دیام

کرده بودن که به  دیتأک یلیخ ینبردم. محمد و عل حیاز مس یرو براش به طور خالصه شرح دادم؛ اما اسم انیجر
 یاز رابـطه نکهیداشت و ا یچرا با من دشمن دونمیخالفکار که نم هیجاش گفتم نزنم. به یحرف حیدرمورد مس یکس

که داشتم شکسته  یدوست نیتریمیصم یجلو حداقلغرورم  خواستمینزدم. نم یهم حرف دیخودم و ام نیب یاحساس
 بشه.
 دهنش. یدستش رو گذاشت رو یتموم شد، با ناراحت انیجر یوقت
 اونجا؟ یهنگ نکرد ؟یعده خالفکار و قاچاقچ هی شیپ یتو واقعاً رفت !ازین یوا -
کنه ممکن بود  دایادامه پ خواستیزود تموم شد؛ اما اگه م یلیخ زیچ. خدا رو شکر همهدمیترس یلیخب چرا. خ -

 .زیچکنم و گند بزنم به همه یخرابکار
 تو بازوم و گفت: دیمحکم کوب هوی
 .یزنیحرف م یالت یِ! التیعوض یلهجه ندار گهیشعور رو نگاه! د یب -
 گفتم: جانیباز شد و با ه انوسیاق هی یبه پهنا شمین

 ده؟یپر مییکایناموساً؟ لهجه آمر -
 روت اثر گذاشته. یحساب نجایا یتو یمحو شده. معلومه زندگ -
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 داده بود. جهیو تالشم نت یخوشحال شدم. باالخره سع یلیخ
 ؟یکرد دایجا آدرسم رو پحاال نوبت توئه. تو از ک -
 یرو رو تیهنر شگاهینما غیامروز صبح بود که تبل قاًی. دقنجایا میاومد حیتفر یکه برا شهیم یسه روز اریمن و مه -
التماس کردم که  قدرنی. ایستیاما خب همکارت گفت که ن شگاهت؛ینما میبر عیگفتم سر اری. به مهدمید لبوردیب

. نمتیکه بب یبذار یو نخوا یچونیبپ دیزنگ بزنه بهت اما نذاشتم. گفتم شا خواستی. مآدرست رو بده؛ اما قبول نکرد
اما باز  رون؛یب شگاهیاز شدت خنده زد از نما چارهیب اریراه انداختم که مه هیکردم و آه و ناله و گر ینقش باز قدرنیا

 زتیحاال سورپرا خوامیوست توام و مآدرس رو نداد. شروع کردم به روکردن مدرک که من د دیچشم سف یهم دختره
رو هم نشون دادم. آخر سر هم با  لمایف یبود نشونش دادم. حت میگوش یکه تو میعکس با هم داشت یکنم. هر چ

 یسوغات الیفام یهم فرستادم بازار تا برا اریت. مهجا آژانس گرفتم اومدم سمت خونهآدرست رو داد. از همون یبدبخت
 بزنمت! یخوریتا م سرخریب خواستمی. مرهیبگ

 و از جام برخاستم. دمیخند
 ارم؟یبرات ب یخوریم یچ -

 از جاش برخاست و گفت: اونم
 شد. سریتوِ چلغوز بود که م دنِیدست تنهاست. گـناه داره. هدفم د اریبرم. بدبخت مه دیبا خوام،ینم یزیچ -

 ش و رو مبل هلش دادم.رو گذاشتم رو سر شونه دستم
 حاالها باهات کار دارم.. حاالیمن موندگار یرت نگو! تو خونهوپچرت -
 ش و گفت:گونه یزد رو یاحالت بامزه با
 !ستیکارم ن یتو انـتی! من شوور دارم. خــ ـیکن عوض ایح -

 و گفتم: دمیخند
 ن؟یخوابیکجا م نمیخفه شو. بب -
 پل تو کارتن. ریز -

 رو تو هم کردم. اخمام
 جواب بده.! مثل آدم مزهیب -
 !گهیهتل د یتو کنن؟یاستراحت م رنیکجا م بیشهر غر هیخب تو دهات شما مردم تو  -

 سمت آشپزخونه و گفتم: رفتم
مرده باشه بذاره  ازی. مگه ننجایا ادیرو از هتل برداره ب لتونیاالن به آقاتون زنگ بزن و بگو وسا نیپس هم ،یاک -

 .نیشماها تو هتل بخواب
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محال بود که  گهیبود و د یباالتر رفت. رفاقتش واقع یلیخ یلیقلبم خ یتو گاهشیصنم زد، جا که یحرکت نیا با
 کنم. یبخوام ازش دور

*** 
متر  ینود سانت ایسال داشت و قدش حدود هشتاد  ۲۷حدود  ی. نادعلمیکنسرو باز کردم و مشغول خوردن شد کی»

آتش کردند. در همان لحظه  ختنیشروع به ر هاید عراقکر فیآن روز تعر ینفر فردا کیبود.  یبیبود. او آدم عج
جا را کردم و کمک خواستم. همه ادیدادوفربرانکارد گذاشتم و  یها مجروح شد. شخص مجروح را رواز بچه یکی

برانکارد بلند شد. بالفاصله عقب آن را بلند  یجلو دمید زدم،یکه داد م حالنیمطلق فرا گرفته بود. درهم یکیتار
 ادی. با تعجب فررودیهوا م یو برانکارد رو ستیبرانکارد ن یجلو یجلو را نگاه کردم، متوجه شدم کس ی. وقتکردم
 زدم:

 اهلل اکبر! امام زمان)عج(! -
 :دیتوأم با فشار به گوشم رس ییرا رها کردم. صدا برانکارد

! زود باش که یمنم نادعل ست،یزمان ن امام ؟ییگویوپرت م. چرا چرتدمیترک ریز نیا ؟یچرا برانکارد را ول کرد -
 مردم.

برانکارد را گرفته بود.  ریبزند، ز یحرف نکهیبدون ا یام گرفت. نادعلخورده بودم، از کار خودم خنده کهی یکه حساب من
جهت او فکر کرده که امداد  نی. به همشودینم دهیو سرش د ردیگیقرار م یسر نادعل یشخص مجروح جلو یپاها

 «!است یبیغ
 (کیتاج دسعی خاطرات – یداشتن)کتاب جنگ دوست

پرت شدم.  نییخنده و از مبل پا ریزدم ز یبلند ییکردم نتونستم خودم رو نگه دارم. آخر سر هم با صدا یچقدر سع هر
. دستم رو گذاشتم بود رو شکمم و گرفتیفکم داشت درد م گهیکتاب از بس منو وادار به خنده کرده بود که د نیا

 دمیخندیقاه مقاه
 هراسون از اتاق خارج شد و اومد سمتم. صنم

 ت؟زده به کله یحالت خوبه؟ نصف شب از؟ین -
 نشستم و با خنده گفتم: نیزم یرو زوربه
 از خنده. یترکیخدا تو هم مصحنه رو بخونم. به نیبرات ا نیبش ایجون من ب -
 تعجب نگاهم کرد و گفت: با
 بکپ. ریخوندن بگکتاب یجا. بهوونهی! ساعت چهار صبحه دیشد یزده به سرت روان ییاخدا تو حالت بده. تنهبه -

 .نهیو وادارش کردم که بش دمیخوابش رو کشلباس یگوشه
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 گوش بده. نی. حاال بشخوابمینم ادیمن ز -
 و گفت: دیبراش خوندم، خند یوقت
 !یکنیم کاریآدم رو چ ینصفه شب نی. ببازیخدا مرگت نده ن -
 باز گفتم: شین اب

 ارم؟یشب پرتنش رو از تنت درم هی یهایبده خستگ -
 باز شد و گفت: ششیاز من ن شتریب

 !لهیتعط یچ. تا هفت شب همهمیفعالً که امشب ضدحال خورد -
 و گفتم: دمیخند

 خت؟یبه هم ر ختیسفر تار یاومد -
 ستین یدارخنده یصحنه گهیکتابه د نیتو ا نمیخوابش برد. بب زونیآو یآخر شب با لب و لوچه اریآره. بدبخت مه -

 ؟یبخون
 مبل نشستم. یابروم رو دادم باال و من هم رو یتا هی
 .خونمیت مها! برو بخواب. فردا واسهخوشت اومده -
خرده  هی. بخون شتیپ ومدمین نیواسه هم یبودم. فکر کردم تو خواب داری. تا االن هم بادیاتفاقاً اصالً خوابم نم -
 .میخندب

 قسمت بامزه که قبالً خونده بودم گشتم. هیرو تکون دادم و دنبال  سرم
 به خود گرفتند. یگرید یو بو ررنگیبهمن ش هیحاش یهاها، نخلستانبا آمدن بچه» -
 نیترآمده بودند، بزرگ روهایدو روز اول که ن یکیهمان ابتدا، ابتکار عمل را در دست گرفتم. داخل هر خانه تنور بود.  از

 عدم وجود حمام بود. م،یکه داشت یمشکل
تنور و با آن حمام درست  نیا یبگذارم رو اورمیب ریگ یتریل ۲۲۰بشکه  کی دیکردم! با یفکر کیداوود گفتم:  به

 کنم.
 است! یگفت: فکر جالب یرستم محمد

و  می. آن را شستمیآورد ریگ یلیو گازوئ فیکث یا. باالخره بشکهمیکن دایبشکه پ کیتا  میاطراف ساختمان رفت به
 زانیراه پله دو پتو آو ریمحل حمام، ز یحمام با من بود. برا تی. داخل آن را پر آب کردم. مسئولمیتنور گذاشت یرو

 ستیکه هر کس دو گالن ب دادمیشرط اجازه حمام م نیگذاشتند. من هم به ا یحمام دیها اسم مرا سع. بچهمیکرد
 فیتعر میخوابشان را برا دیها باها گذاشتم. بچهمشکل بود، بعد ی. شرط دوم را که کمرداویب ریآب از بهمن ش یتریل
 طرف من آمد. لبخند زد و گفت:حمام در بغـل به لیکه وسا دمیرا د ی! جالل جعفرکردندیم
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 !یجان خسته نباش دیسع -
 گردان را داشتم، با خنده گفتم: یهاهم که آمار داماد من
 چه شده؟ شمعت خال زده؟ به آقا داماد! -

 !داردیسرما هم دست از سر ما برنم نی! تو اطانیو مادر ش پدری: بگفت
 !یکنیچپ م ،یهم برو یبریاگر تو س ،یخوریها مدرخت نیکه از ا ییخرماها نیدر، با ا: دربهگفتم

 ؟یشد یکه روغن یدید یگفتم: حاال بگو چه خواب بعد
 نه؟ ایآب گرم است  نمین! بگو ببکرد و گفت: ور نز یاخنده جالل
گردان  یرا به محمد رضا روحان انیجالل رخ داد. صبح که هوا روشن شد، جر یبرا یدارداخل حمام اتفاق خنده شب

 گفتم و ادامه دادم:
 نکنند! ییحمام دستشو فیل یبروند، الاقل تو ییبه دستشو ترسندیکه شب م ییبرادرها دیدو نماز تذکر بده نیب -

کرد و هر سه بار آن اتفاق ناگوار داخل حمام تکرار شد و شب سوم از  دایبه آب پ اجیسرهم احتسه شب پشت لجال
 زد: ادیتو حمام فر

 .کنمیداغان م ری. هرکس برود تو حمام مغزش را با تکنمیم نیفردا شب با اسلحه کم -
 شد و با لبخند گفت: دایپ یمحسن هرند یسروکله گریروز د کی
 آب حمام گرم است؟ جانکیتاج -

 ؟یبه حمام برو یخواهیموقع روز م نیشده که ا ی: بله که گرمه چگفتم
 ؟یکنیم یزی! حاال چرا آبروریعیتر نشود، گفت: تو چقدر ضاکار خراب خواستیکه م محسن

 ؟یکه چپ کرد یدید یچه خواب نمیها بگو ببحرف نی: عوض اگفتم
 نکرده بود که گفتم: فیخط هم تعر کیهنوز خوابش.  فیشروع کرد به تعر محسن

 «من نامحرم هستم خودت برو تو اتاق! اشهیبس است! بق جانیترمز کن، هم -
 زایچ نیجبهه ا یبار بود که از فضا نیبود! اول یکتاب جالب یلی. خمیدیخندیو م میو صنم دلمون رو گرفته بود من

ساکت شد و  هویکه  دمیسؤال پرس هی مقدمهیب د،یخندیم داشت مجور که صن. همونخوندمیدار و بامزه رو مخنده
 مات بهم نگاه کرد.

 ؟یگفت اریرو به مه حیمس انیجر -
 مکث با اخم گفت: یاز کم بعد
 !یکرد یاوهوام رو قهوهحال یخدا لعنتت کنه! زد -
 بدونم... خوامیبوده تموم شده رفته. م یاتفاق هی. ینداره که پکر بش یلزوم -
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 گفت: یقاطع و جد یلیرو قطع کرد و خ رفمح
 آشغال بندازتم دور؟ کهیت هی نیتجـ*ـاوز شده تا ع بگم؟ بگم به من اریرو برم به مه یچ از؟یته نتو عقل تو کله -

 تو هم رفت. اخمام
 که تجـ*ـاوز بشه... یبه هر ک یعنی ؟یزنیکه تو م هیچه حرف نیا -

 حرفم رو قطع کرد. باز
قبل  دیبگم با خواستمیبودن! درضمن من اگه مبه بـدکـاره یشیکه متهم م ییبازم تو یبکن ی! هر کارنهرایا نجایا -

 دنیفکر ممکنه بعد از شنروشن اریمه نیدارن! هم ادیتعصب کورکورانه ز یرانیا ینه االن. مردا گفتم،یاز ازدواج م
 .منهیسرم رو بذاره رو ســ انیجر نیا

 با حرص گفتم: و رونیرو دادم ب آهم
 حق با تو باشه. دیشا دونمینم -
خر منو  ییجا یزور به من تجـ*ـاوز کرد! توبه ناحق و به حیموضوع ندارم. مس نیا یدرباره یمن عذاب وجدان -

شده بود. اون  یکمرم چقدر زخم یدیکمکم کنه. خودت که د ادینبود که ب یکس زدمیم غیگرفت که هر چقدر هم ج
 مام معناست!به ت یوحش هی

و  ستمیکه من پاکم. هـ*ـر*زه ن دونهیبوده. م نیا میقلب یکه من نه لـذت بردم و نه خواسته دونهیخودش م خدا
و  گفتمیداشتم، بهشون م یالیخیو ب یمنطق یلیخ یخونواده هیاگه  دی. شاکنمیم یزندگ اریبا تمام وجود دارم با مه

رو  یهم اون عـ*ـوض گفتم،یرو م انیخودم جر یخونواده نیکه اگه به هم نمدویاما م آوردن؛یرو درم حیپدر مس
 .سوختمیم ششیآت یتو دیو هم من با کردنیم کهیتکهیت

*** 
 یقیو کوچولو جمع شده بودن دورش، نفس عم زیر یهایآب بود و ماه یجور که پاهام تو! همونیبکر عتیطب چه
 شدم. رهیخ شویمارم رنگیو به آسمون صاف و آب دمیکش
 یتو یداره. وقت یاواقعاً قشنگ و دست نخورده عتیکه طب ستهیشهر اروم کینزد یکوهستان یمنطقه هی شویمارم

و بعدشم با آژانس هتل هماهنگ  هیاومدم اروم مایهواپ تیبل هیمعطل نکردم و با  دم،یرو د یزیچ نیگوگل همچ
 تره.دور یلیخ هی. از خود ارومارتمیب نجایکردم که ا

 و مثل من به وجد اومده بودن. دنیهم با من رس نفرهشیش-پنج یخونواده هیمن اونجا نبودم.  فقط
 میتصم نیکنم، نه؟ با ا یخرده هم کوهنورد هی ستیانداختم. بد ن یروم قرار داشت نگاهکه روبه یارتفاعکوه کم به

 یجلو یسختپا شم؛ اما بهبود کله کیچند بار نزد ناواردم و یلیخ یکوهنورد یاز جا برخاستم و سمت کوه رفتم. تو
نتونستم چهار دست و پا رفتم باال؛  گهیبه باال برسم. آخرش د تخودم رو گرفتم تا تعادلم حفظ بشه و بتونم به سالم
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و  زدمیداشتم با خودم سروکله م جورنی. همرفتیم نیآبروم به کل از ب د،یدیم یجورنیمن رو ا یکیاگه  هایعنی
لبه  به کینزد یوقت ن،ییبرم پا یجورکوه و حاال چه یشدم اومدم رو ریجوگ هویکه چرا  دادمیدلم فحش م یتو

 اینگاه کردم.  دیگردشده به ام ی. با چشماستمیدستم رو گرفت و بلندم کرد و باعث شد که سر جام با یشدم، دست
 ده؟یخود ام ایجنه  نیپنج تن! ا

 رو گرفت سمتم و گفت: یآب یربط یو با خونسرد تفاوتیب
 بخور. ایب -

. رمشیبگ یعنیرو تکون داد که  ینگاه انداختم. خودش بود فکر کنم! بطر هیدهنم رو قورت دادم و از سرتاپاش رو  آب
 یسرسبز یشد به دار و درختا رهیگرفتم. پشتش رو کرد بهم و نگاهش رو چرخوند و خ دیمکث کردم و با ترد یکم

 داشتن. یشتریب یه جلوهکو یکه از باال
 الیخیو گروه رو ب کاینرفته آمر دونستمیکجا؟ م نجایکجا ا دیبهم وارد شد. آخه ام یادیز یلیشوک خ دنشید با

 که... دونستمیاما نم رانه؛یا یکه تو دونستمیشده. م
به اطراف  یشگیهم شلوارش و با ابهت یهابیج یش که دوتا دستش رو فرو کرده بود توژست جذاب و مردونه به
 بود، نگاه کردم. رهیخ

 یرو باز کردم و آب رو رو یدر بطر ینکردم. با کالفگ دایپرسشم پ یبرا یچرا؟ پاسخ نجاست؟یاومده؟ چرا ا چرا
 .دیاخماش رو تو هم کش دنمیکردم. برگشت سمتم و با د یسرم خال

 ...نکهینه ا یآب رو دادم بخور ه؟یچه وضع نیا -
 :دمیم و با تمنا پرسرو قطع کرد حرفش

 ؟یینجایچرا ا ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -
 اما منم محوش شدم. دونمینم قه،یسه دق قه،یدو دق قه،یدق هیشد و نگاهم کرد.  ساکت

 سرت رو نگاه کن.پشت -
 تعجب ابروهام رفت باال و گفتم: با
 کنم؟ کاریچ -
 .نیسرت رو ببم واضحه! گفتم پشتجمله -
 بگم، گفت: یزیبذاره چ نکهینبود که! برگشتم و قبل از ا یزیسرم رو نگاه کردم. خب، چو به پشت شک برگشتم با
منه و من هم در  شیتو پ ی. جاگهید یچه هر جا نجایچه ا رازیش یمدت من جام اونجا بود. چه تو نیدر تمام ا -

 .ازین یازم خواست نویخودت ا یروز هیهمه حال همراهتم. 
 من بوده و من خبر نداشتم؟ شیچند ماه پ نیا یتو دیام یعنیباز موند؛  دهنم
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 تو... تو... -
 فردش گفت:و منحصربه یرو قطع کرد و با همون لحن جد حرفم

 هستم. ی. هرجا برذارمیتنهات نذاشتم و نم وقتچیآره. من ه -
 کنه؟ وونهینو دم خوادیبا خودش چندچنده؟ نکنه فقط م خواد؟یم یمرد چ نینگاهش کردم. آخه ا مات
 که پشتم بود. اخمام تو هم رفت. یرو دادم به تخت سنگ مهینشستم و تک یخاک نیزم یو رو رونیرو دادم ب آهم

 تو جا داره؟ یزندگ یکجا نازیپر -
 :دمیجواب شن بالفاصله

 !جاچیه -
 تمسخر نگاهش کردم. با
 !شه؟یمنقلب م نازیپر دنیمنه که با هر بار د ینکنه بابا جا؟چیه -

. پشتش رو یبه درونش ببر یحالت صورتش پ یاز تو شدیکه نم ی. جوراحساسیو ب یلحظه نگاهم کرد. جد چند
 حال گفت:اطراف شد. درهمون یرهیکرد بهم و باز خ

 بود؟ یالعمل من چعکس یکردیازدواج م گهیمرد د هیبا  نازیپر یاگه تو جا یدونستیم -
حاضر نبودم که ازدواج  دیاز ام ریبه غ یمرد چیبهش فکر کنم؛ چون من با ه خواستمیرو باال انداختم. نم هامشونه

 کنم. منتظر جواب من نموند و خودش ادامه داد:
 .زدمیم شیبدون شک هم تو و هم اون مردک رو آت -
 بود. یرفت. برگشت سمتم. هنوز اخم داشت و جد یلیو یلیزمان چشمام گرد شد و ته دلم قکه گفت هم یزیچ با
 فقط چند وقت پکر شدم. نازیاما در رابـطه با پر -

 سمتم برداشت و ادامه داد:قدم به چند
 نا؟یتمر یپا یستیچند بار گذاشتم که تا آخر شب با یبود شمیپ کایآمر یکه تو یوقت -
 که آفتاب غروب... یوقت شهی. تو هموقتچیه -

 حرفم رو قطع کرد. دوباره
 المیخ نیخونه و من هم ع رفتیم ییو آخرشم اون تنها میکردیم نیچهار صبح تمر-ت سهتا ساع نازیاما با پر -

 نبود!
 .دیموهاش کش یتو یپشتش رو کرد بهم و دست دوباره

 یمعنا دونستمینداشتم. نم نازمیتا حاال به پر یکه حت یبهت داشتم. حس یحس متفاوت و خاص لیاز همون اوا -
 چیه خوادیکه دلم نم دونستمیم نویاما ا دونمینم ،ی، محبت، خشم و سردرگمتعصب، عشق رت،ی! غهیحس چ نیا
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 خوادیپدرت! دلم نم یاز من لـمست کنه، حت ریغبه  یمرد خوادیپدرت. دلم نم یحت نهیتو رو بب یهاییبایز یمرد
 .یبا مردا بحث کن خوادی. دلم نمیبر ییجا ییتنها

 و گفت: برگشت
به آرامش اما تو بودنت آرامشه و نبودنت طوفان.  رسوندیبود که منو م میمال مینس هیتم مثل داش نازیکه به پر یحس -

 .ازین یتو خود آرامش
حرفاش رو  پردهیداشت ب یاگهیاز هر زمان د شیب دیانداختم. ام نییکه زد قلبم از جا کنده شد و سرم رو پا یحرف با
 .زدیم

 یچشمام شد. ابهت نگاهش و عاطفه یتو رهیت. سرم رو داد باال و خم گذاشچونه ریشد سمتم و دستش رو ز خم
 .لرزوندیبود که وجودم رو م یکالمش پارادوکس

که از خودم  نهیا لشیکه بهش دارم. دل ستین یعشق لشیدل شه،یحالم عوض م نمش،یبیم یوقت ینیبیاگه م -
 سرم اومده؟ ییچه بال ستم؟ینسبت بهش مشتاق ن گهیخانوم حس داشتم؟ چرا االن د نیبه ا یزمان هیچرا  پرسمیم

 م وارد کرد و ادامه داد:به چونه یآروم فشار
 .یچ یعنی یقراری. بفهمم که عشق و بهیچ فمیکه بفهمم تکل ی! تو باعث شدازین ییتو همون بال -

 یاتفاق هی افته؛یت مواسه نیریو ش رینظیاتفاق ب هی ،یکنیفکرشو نم وقتچیکه ه یزمان یتو ،ییجا یتو شه،یهم
 !ینیزم یفرد رو نیترکه خوشبخت یکن یاون لحظات، حس م ینیریش ادیکه تا آخر عمر به 

 دنیداره نوش یست. لذتقلب شکسته شده نیا ینوشدار اهشیس ی. چشمانیگرم بود. سوزان و آتش اهشیس یچشما
 !اهیس مینس نیا

 گفتم: یآروم یصدا م سر خورد. باگونه یاز گوشه چشمم رو یاشک قطره
 ناز؟یپر ای یکنیمن رو انتخاب م یایب ایدوباره به دن یروز هیاگه... اگه  -
م رو نوازش کرد و بست و قطره اشکم رو با انگشتش پاک کرد. گونهلباش نقش یرو یرنگحرف، لبخند کم نیا با

 سرش رو جلو آورد.
 لـذت بخش و پرآرامش باشه! قدرنیا کردمیفکر نم وقتچیه هرو به درونم القا کرد ک یحال مشیمال ی.. وسـ.. ـهبـ
 یحضورش شدم. تشنه یتشنه گهیاز هر زمان د شینکرد بلکه ب رابمینه تنها س رشینظی.. وسـ.. ـه مردونه و ببـ

 !شیناگهان یهامحبت
*** 

به  یاده بود به در و منتظر بود. لبخندد هیمن بود. تک یروروبه قاً یو باز کردم و از اتاق خارج شدم. اتاق خودشم دق در
 و گفتم: دمیجذابش پاش یچهره یرو
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 ؟یوقته منتظر یلیخ -
 :ابروش باال رفت. از سر تا پام رو با دقت برانداز کرد و گفت یتا هیسرجاش و  ستادیا صاف

 گرسنه باشه و بخورتت؟ ییوالیه هی دیشا یگی! نمیخوشگل کرد یادیز -
 گفتم: یطونیابروهام رو دادم باال و با لحن ش از خودش دیبه تقل منم

 ! شما کدوم نوع مد نظرته؟والیتا ه میدار والیه -
 زد و سمتم اومد. یکج لبخند

 !اعصابیگنده و ب یوالیه هیتو فکر کن  -
 و با ناز گفتم: ستادمیا روشروبه

 !ییخودته استاد رضا یمشخصه نکهیخب ا -
 لبش گفت: یند جذاب گوشهشد به صورتم و با همون لبخ رهیخ
 اتاق خودت. یتو میرستوران بر ی! پس بهتره به جایندار یتو هم مشکل نکهیمثل ا -

 .دمیش کوبسر شونه یکردم و آروم رو یاخنده
 !یحاالحاالها مونده که به اون مرحله برس -
دو قدم برنداشته بودم که از مرموزش کردم و خرامان خرامان رفتم سمت آسانسور. هنوز  یچهره یحواله یچشمک و

 گفت: یمحکم و آروم یفشرد. کنار گوشم با صدا یآرومپشت دستمو گرفت و به
 .یچنگ خودم یکامالً تو ندهینده! تا چند روز آ یدواریبه خودت ام -

 گفتم: یسمتش و جد برگشتم
 !ینکرد یتو هنوز از من خواستگار یول -

 اون بود که از من گذشت و رفت سمت آسانسور. دفعهنیو او البته مرموزتر هم شد  ترقیعم لبخندش
 دنبالش و داخل آسانسور رفتم. دمی. دوخندنیم وارمیبگذرونه! مردم به ترک د ری! خدا به خوا

 نازک کردم و گفتم: یشد. پشت چشم رهیاتاقک و به من خ واریداد به د هیتک نهیسـبهدست
 !؟یدیآدم ند ه؟یچ -

 جواب داد: حیصر یلیخحالت جذابش  درهمون
 !دمینه. خوشگل ند -
 یآرومم رو بهانداختم. خم شد سمتم و گونه نییلبم نقش بست و سرمو پا یرو یحیحرف، لبخند مل نیا دنیشن با

 گفت: یآروم یو کنار گوشم با صدا دیبـ*ـوس
 ؟یکرد تابیشد و منو ب یباز تو لپات انار -
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خواستم  ی. وقتدمیش رو با تمام وجود بـ*ـوسو گونه ستادمیپنجه پا ا یرو به چشماش شدم. رهیبلند کردم و خ سرمو
شد. چشماش رو  شخوردهغیتازه ت یگونه یسرم و مانع از جدا شدن لبم از روسرمو ببرم عقب دستشو گذاشت پشت

 .دیبا محبت بـ*ـوس رو میشونیو پ دیکش یقینفس عم هیبسته بود. بعد از چند ثان
بـ.. وسـ..  هیکه بهش داشتم چند برابر شد و  یعشق یپر شد. همه دیوجودم از ام یـ.. ـه، انگار همهبـ.. وس نیا با

 داد! هیرو بهم هد یحس زندگ نیساده، بهتر یـه
 .میاومد رونیش، جا گرفته بود بمردونه یدستا یدستم تو کهیو درحال میآسانسور که باز شد ما هم از هم جدا شد در

 گفت: میشدیاز هتل خارج م میجور که داشتهمون فشرد و دستمو
 م؟یکجا شام بخور یدوست دار -

 باال انداختم و گفتم: یاشونه
 هـوس فست فود کردم. یلیخ یول شناسم؛یرو نم نجایمن ا -
 بهم انداخت و گفت: ینگاهمین

 تپل هستم! ی. منم عاشق خانوماکنهیفست فود چاق م -
 رص گفتم:نگاهش کردم و با ح یچپچپ

 ....گهیاز همونا د یکیبا من؟ برو با  ی! پس چرا اومد؟یچاقالو رو دوست دار یخانوما -
که بازوم رو گرفت تو دستش و چرخوندم  رمیدستش درآوردم و خواستم ازش فاصله بگ یحالت قهر دستمو از توبه و

 سمت خودش.
 .ریجوابتو بگ سایوا ؟یریدرم ی. کجا دارنمیبب سایوا -

 رو دوست داشته باشه. یاگهید ینسبت بهش داشتم. حق نداشت به جز من کس یدیشد تیمالک احساس
 گفتم: یجد یلیچشماش و خ ی. زل زدم تودشیتر چسبتکون دادم که ولش کنه؛ اما محکم بازومو

 هستم! یالغر و استخون ونیدربرم؛ اما آخه منم عاشق آقا خوامینم ؟یدونیم -
نگاهم کرد و اخماش رفت تو  نیآخرو گفتم همچ یاما تا جمله  کردیت با لبخند نگاهم محرف داش نیقبل از ا تا

 یو هر کار گنیم خوادیرو که دلشون م یزینبودم. چرا مردا هر چ مونیاما خب پش دم؛یهم که به مرز غلط کردن رس
چون  میمثل خودشون بکن یشوخ هی میحق ندار هانبوده؛ اما ما ز یشوخ گنیبعدش م دن؟یکه دوست دارن انجام م

و  تریرتیدارن؟! پاش برسه خانوما ازشون غ یخرک رتیغ ونیمگه فقط آقا نمی! ببخورهیآقا برم رتیکه به غ
 ترن!خودخواه

 رو فشرد و گفت: بازوم
 ؟یگفت یچ -
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 فتم:گ پروایو با همون لحن سابقم، ب اوردمیاما کم ن شدیتر مهرلحظه داشت ترسناک و ترسناک نکهیا با
 حرف رو دو بار تکرار کنم! هی. عادت ندارم یدیهمون که شن -
 تکونم داد و شمرده شمرده گفت: یآرومبه
 !...تو حق...ازین شنومیرو ازت م یزیچ نیباشه که همچ یآخر یدفعه -

 گفتم: تریرو قطع کردم و تدافع حرفش
منم  شهیوقت نم! هان؟ اون؟یتپل باش یخانوما عاشق یچطور تو حق دار ه؟یچه عدالت نیواقعاً؟! حق ندارم؟ ا -

 عاشق مر...
 شد و خفه خون گرفتم. خیکه زد مو به تنم س یادیفر با
 !ازین -

گردشده بهمون  یو با چشما ستادنیچند نفر ا دیام یو مردم در رفت و آمد بودن. با نعره میدر هتل بود یروروبه
 گفت: یبلند یابا صد یکی هوی ریو و رینگاه کردن. تو اون ه

 !؟ییرضا دیام -
 دیسمت ام شتریو نگاهشو ازم گرفت. مردم هجوم آوردن سمتمون. البته ب دیموهاش کش یتو یدست یبا کالفگ دیام

 .رمیلبخند ژکوند و مسخره عکس بگ هیامضا بدم و با  یاما خب منم مجبور بودم ه
هم هنوز متوجه ما نبود و با آرامش  یدعوامون نشده بود کس! اگه کردمیم دینثار خودم و ام راهیدلمم داشتم بد و ب تو

 .میدادیبه قدم زدنمون ادامه م
 :دیپرس یسمتم و با کنجکاو دیخودش رو کش یاچهره دیپسر جوون سال و سف هی دادم،یکه داشتم امضا م جورهمون

 د؟یبا هم نامزد دینباشه، شما و آقا ام یخانم مشکات، فضول دیببخش -
لحظه موندم  هی یبرا کنه؟یاز درد تو رو دوا م یمسئله چه درد نیا م،یکه نامزد باش میریتو چه بچه پررو؟! گبه  آخه

با اعالم  دیخود ام دونستمینداشتم؛ اما نم یا. من که مسئلهمیمشورت نکرده بود دیبا ام هیقض نیبگم، هنوز سر ا یچ
سمت خودش و با کله  دیمنو کش یکه دست چونمیپسره رو بپ ییاجور هینه؟ اومدم  ایداره  یما مشکل یرابـطه یرسم

انگار حواسشم به من بود چون  یول کرد؛یگره خورده داشت امضا م ییبه من با اخما توجهیرفتم. ب دیبغـ*ـل ام یتو
*ـمرم ـبازوش دور ک انیبه اطراف توجهیسمت خودش و ب دیکردم با دست چپش منو کش ریتو آمپاس گ دید یوقت

اونه  ی. عاشق واقعومدی! راستش بدم نمیدار یسر و سر هیکار رسماً به همه فهموند که با ما هم  نیحلـ*ـقه شد. با ا
 که عشقش رو جار بزنه و از عواقبش نترسه!

 .میسرعت از اون محوطه دور شداوضاع آرومه، به میدیدورمون خلوت شد و ما هم تا د کمکم
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ش و دستام رو هم دور کـمرش سرمو گذاشتم رو سرشونه حرفیام حلقه کرد. منم بنهرو آورد باالتر و دور شو دستش
. کنهیم زونیاز حد مردا رو کالفه و گر شیب یبحث رو کش بدم. غرغر کردن و سرکش خواستیحلــقه کردم. دلم نم

 دیخب بازم اعتقاد داشتم که اماما  کنه؛یم تفاوتشونیو ب زهیانگیهم، ب ادیبودن ز عیطور که آروم بودن و مطهمون
 رییمن احساسش تغ یسرکش ایبخواد! اگه قراره که با آروم بودن  یمنو همه جوره با هر اخالق دیبا هیاگه عاشق واقع

 !کارشیکنه و بره پ رییکنه، همون بهتر، بذار هر چه زودتر تغ
 چیهرابـطه به نیبشه. دوست نداشتم آخر ا منم عاشقش بودم! دوست نداشتم با کارام ازم دلزده یطرف هیخب از  اما

 .کردمیرابـطه استفاده م نیدرست ا تیریمد یزنونه به نحو احسن برا یهااستیاز س دیبا نیهم یبرسه! برا
 د؟یام -
 د؟یجان دل ام -

 واستمخیاز جانبش، م یجواب نیهمچ هیپر از اشک شد. چقدر خاک بر سر شده بودم با  یو چشمام از خوش دیلرز دلم
 خودمو خفه کنم. یاز شدت شاد

 مکث گفتم: ی. بعد از کمامیخرده به خودم ب هیتا  دمیکش یقیعم نفس
که با رابطمون ربط داره. مثالً اعتقادت  یبدونم. خصوصاً افکار زیو افکارت رو راجع به همه چ دیعقا خوامیم -

. لطفا گهید یزایچ یلیبرخورد خودت با خانوما و خ مدل ت،ینیحجاب، افکار د زانیم نییحدود زن و مرد. تع یدرباره
 بده. حیم توضموارد واسه نیدر رابـطه با ا یکم
 وقتچیه یشناسنامم ثبت شده که مسلمونم؛ ول ی. توستمیهم ن نیدیاما خب ب ستمین یدیو مق یآدم مذهب ادیز -

 یقیخصوص موسبه گهید یزایچ ریگسرم در شتریخصوص کسب کنم. ب نیدر ا ینشدم و نخواستم که دانش رشیدرگ
 یط ینرسونه و راه خودش رو به درست گرانیبه د یکه آزار یهم ندارم. به نظر من کس یناراحت هیقض نیبود. از ا

صورت به ییجورا هیو  فهیضع یلیخ اتیهم معنو کایآمر یکه تو یدونی. خودتم مهیو خدا پرست یدارنید نیکنه ع
 هیافراط ادینه ز دمیعق یطورکلاومدم و بزرگ شدم؛ اما خب به ایدنبه طیشرا نیا ینم توبحران بزرگ دراومده. م هی

 هم ندارم. یندارم. تعصب یبه مسائل فرع یکار رموی. راه خودمو میطینه تفر
 پدرت هم مسلمونه؟ یهمسر فعل -
 داشته باشه. ینینفر چه د هینداره که  ی. منتها روش تفکر پدرم مثل خودمه. براش فرقکیکاتول ه،یحینه، مس -
 ...؟ایپدر و مادرت از هم جدا شدن  -
 دوارشیام یمعشوق داره که به زندگ هیبه  ازیبه همدم داره. ن ازیانسانه. ن هینه. پدر عاشق مادر بود، اما خب اونم  -

 یمنم آدم کنترلش سخته. پدر ونیآقا یخصوص برااوقات به یهم هست که گاه یعیطب زیغرا یسر هیکنه. البته 
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 تی. تربدهیمق زایچ یسر هیاما خب به  ستین یمذهب گفتمجور که نفر باشه. همون هیکه بخواد هر روز با  ستین
 گذاشته. یادیز ریش روش تأثخونواده یرانیا

 نیتریوانیمشکات هم ح ریلـذت برد. ام شیراه ممکن رو انتخاب کرد و از زندگ نیتر. پدرش درستگفتیم راست
 ... هیسرم من عابد و زاهد، پشت یراه رو جلو نیاتریو پرر

و  کنهیم می. فکر کردن بهشون فقط عصبرونیرو از ذهنم شوت کنم ب زایچ طورنیکردم که ا یو سع دمیکش یآه
 بس!

 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 یرو رو رتتیروشن فکر حال حاضر تو هنوز تعصب و غ یوونابرعکس ج دمیچند وقته فهم نیا یکه تو یجوراون -

 . چرا؟یحفظ کرد یکه دوستش دار یکس
 بهم انداخت. ینگاهمیزد و ن یرنگکم لبخند

. یکنیندارم؛ اما تو فرق م یحس نیهمچ کسچینبودم و هنوزم نسبت به ه یجورنیاز دلم بپرس! قبالً ا نویا -
 آخر! میبه س زنمیو م کنهیم داغ مکله زنه،یباهات حرف م یحت ای شهیم کیزدمرد بهت ن هی یچرا وقت دونمینم

 به خودش فشردم و گفت: ی. کمدمیخند
 از اخمات دوست دارم. شتریهاتو ببخند. خنده شهیهم -

 لوس کردم و گفتم: خودمو
 ؟یخودمو چ -

 و گفت: اوردیخودش ن یگرفت؛ اما به رو شخنده
 ؟یتو رو چ -

 هش کردم و گفتم:نگا یچپچپ
 ؟یبهم بگ میآدم مستق یاون عبارت رو مثل بچه شهیازت کم م یچ -
 به وقتش! برنامه دارم واسه اون موقع. -

 :دمیپرس یرفت باال و با کنجکاو ابروهام
 هست؟ یکدوم موقع؟! وقتش ک -

 گفت: تنها
 زود! یلیخ -
 و گفتم: نیحرص پاهامو کوبوندم به زم با
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 ! من دوست دارم االن بشنوم.گهید نکن تیاذ دیا ام -
 بهم انداخت و با لبخند گفت: ینگاهمین

 ؟یگیتو چرا نم -
 جواب دادم: عیسر
 مردا ابراز عالقه کنن! دیاول با -
 !شناسهینم تیبه مرد بودن و زن بودن داره؟! عشق جنس ی! چه ربطازیبس کن ن -

 زد. یبیذهنم زنگ عج یتو هوی! عشق
 ما واقعاً عشقه به هم؟ نظرت حس به دیام -
 ؟یمگه شک دار -
 شن،یاز هم جدا م یعشق و وقت ذارنیهـ*ـوس رو م یحت ایکه اسم دوست داشتن  دمیرو د ایلی. آخه خدونمینم -

عشقشون  یعنی کنن؛یرابـ ـطه برقرار م یاگهیبا کس د رنیزود م ای. گهیسر همدپشت ییبه بدگو کننیشروع م
 داره. وداون دو نفر وج نیب یاهست که رابـ ـطه یافقط مختص به پروسه

ما رو از هم  تونهیاز خدا نم ریغ کسچیکه ه گمیکامل م نیقیمعنا نداره. از االن با  ییمن و تو، جدا نیب نکهیاول ا -
نشون  رو زیرو ثابت کرد. زمان همه چ یزیچ شهی. دوماً با حرف نمدارمیدست از سرت بر نم یکیجدا کنه. الاقل من 

 .دهیم
 و گفت: ستادیا هوی
 داخل؟ میبر یخوایم ست،یبدک ن طشمیفست فوده. مح هی نجایا -
 انداختم و گفتم: یکه رو به رومون قرار داشت نگاه یفست فود به
 گشنمه! یلی. خمیآره بر -

*** 
که  دیو واسه امشدم. چشمام دنشیبا سس خردلم زدم و با عشق و لـ*ـذت مشغول جو یگاز گنده به همبرزغال هی
 گرد کردم و گفتم: زد،یشده بود به من و دست به غذاش نم رهیخ
 ؟یخوریچرا نم -
 ابروش رو باال داد. یتا هی
 !خورمیاتفاقاً دارم م -
 مردونه و مقتدرانه. طنتیش هی! طنتینگاه هم به چشماش که پر بود از ش هیانداختم و  زشیم یرو ینگاه به غذا هی
 !نم؟یبیکه من نم خورهیداره م ی! چه؟یتوهم دیام نینکنه ا گمیم
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 تعجب گفتم: با
 به من فقط! یربعه زل زد هی ،یلب نزد یزیحالت خوبه؟! تو که به چ دیام -

 حال گفت:بود و درهمون زیم یکه رو ییتزایزد و دستشو برد سمت پ یکج لبخند
 شدم اما... ریگرچه س -

گاز  هیباال انداختم و  یا! شونهدونمینم زد؟یلفافه حرف م ینصفه و تو کرد و مشغول خوردن شد. حاال چرا سکوت
 یکرد. با ناراحت فیو مانتوم رو کث رونیب ختیعالمه سس ر هینون،  یاز انتها هویزدم.  چمیبه ساندو گهید یگنده

 ؟یون گردا همبر بخورن نیآدم با ا یمثل بچه یریگینم ادی وقتچی! چرا هازیشدم. گندت بزنن ن رهیبه مانتوم خ
 گفتم: دی. از جام بلند شدم و رو به امآوردمیدر م یباز فیکث شهیهم
 کنم. زیبرم مانتومو تم -
 زود برگرد کوچولو. -

 آدم غذا بخورم! یمثل بچه ستمیرو دارم؛ اما هنوز بلد ن لیداره بهم بگه کوچولو، سن ف حق

 یحساب دمیسف یمانتو ی. رنگ زردش روشدیمصب پاکم نمکردن مانتوم شدم. ال زیو مشغول تم wc یتو رفتم
 لک انداخته بود!

 دهیند اروی نیگردشده نگاهش کردم. انگار ا ینره غول گنده داخل اومد. با چشما هی هویبودم که  ریدرگ جورهمون
 «.بانوان»در نوشتن  یرو
 .رونیب دییقسمت بانوانه. بفرما نجایآقا ا -
. دمیخرده ترس هی. راستش کردیم ییو کهنه خودنما قیزخم عم هیخط  شیشونیپ ی. روداشت یبیغر بیعج یافهیق

 .کردینافرم نگاهم م
 کارمو انجام بدم! نجایا امیتره، گفتم بقسمت بانوان خلوت -

اونجا رو  عی! آب دهنمو قورت دادم و سرمو تکون دادم. مغزم بهم فرمان داد که سریو داغون دهینخراش یصدا چه
 م افتاد!پاچه یخواستم خارج شم که بازومو گرفت و قلبم تو حرفیکنم. بترک 

 کجا خوشگله؟ من که هنوز کارمو انجام ندادم! -
 یلیکنه. دستمو محکم تکون دادم و خ دایصورتم نمود پ یترس تو نیاز ا یاذره خواستمیاما نم دم؛یترس یلیخیلیخ

 گفتم: یجد
 انجام بده. ولم کن بذار برم! گهید یجا هی اتویبرو هـ*ـر*زه بـاز -
 صورتش رو از هم گشود. یهیزشت و کر یسمت خودش و خنده دیتنها دستمو ول نکرد بلکه منو کش نه
 کنم! ییرای! قراره حاالحاالها ازت پذ؟یفرار کن یخوایم یزود نیبه ا -
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کمک  دیدراومده نگاهش کردم. با از حدقه ی. با چشمازدیگوشم زنگ م یخطر داشت مرتباً تو ریآژ گهید واقعاً
و منگ افتادم  جیکم گدهنم خفه شدم و کم یکه گذاشت رو یبزنم اما با دستمال غی. دهنمو باز کردم تا جخواستمیم

 !دمینفهم یچیه گهیتو بغـ*ـلش و د
*** 

وش اومدم بودم اما بود که به یاقهیافتاده بودم و دست و پاها و دهنم محکم بسته شده بود. چند دق یصندل هی یرو
که  کردمیم یو سع دمیکشیخفه م یهاغیبودم و مدام ج لیاز وسا یو خال کیاتاق تار هینبود. تو  یاز کس یخبر

 .ارمیدورم درب یشده دهیچیپ یهادستمو از طناب
شده بود.  هام پخشگونه یشدت وحشت کرده بودم و اشکام رو! بهده؟یچرا منو دزد ه؟یک کهیکجاست؟ اون مرت نجایا

خاطر اما به دم؛یکش ادیشدم و از شدت درد فر نیکج شد و همراه باهاش پخش زم یقدر تکون خودم که صندلاون
 یچپ بدنم افتادم و دست چپم ضرب محکم مهین یبه خارج منتقل نشد. رو یادیز یدهنم بود صدا یکه رو یچسب

 .دید
نذار  ایخدا ه؟یاتازه بتیچه مص گهید نیا گشتمیبرم یواقع یمن تازه داشتم به زندگ ایخدا به دادم برس. خدا یوا

 .اریجلوش زانو بزنم و شکست بخورم. کمکم کن خدا! برام کمک ب
دلم از خدا کمک  یو تو ختمیریاز حدم اشک م شیو ترس ب یبود و بخاطر درد و وضع روح نیزم یرو سرم

 .خواستمیم
 خفتم کرد. ییدستشو یکه تو یمون مرده یگرفته یدر اومد و متعاقب اون صدا یصدا

 *ـگر؟ـیج یواژگون کرد تویچرا صندل ن؟ی! جوجو افتاده رو زمیآخ -
صورتش  یتف تو هیبچرخم؛ اما اگه قدرتش رو داشتم  تونستمیچون پشتم به در بود و نم نمشیبب تونستمینم
 !شـرفی. بانداختمیم

 تریتر و چشمام اشکصورتم که با وحشت گردنم و بردم عقب ی. خم شد تونمشیرو صاف کرد و تونستم بب یصندل
 رو آزار داد. مینیب یدنیگند نوش یو بو زدیم یقرمزچشماش به یدیشد. سف

 ؟یکنیم هیگر -
 گفت: یرو با دستش پاک کرد و با لحن ترسناک اشکام

 حروم نکن! یخودیهمه اشک رو ب نی! ایبکن تویاصل یهاهیهنوز مونده که گر -
زرد و نامرتبش  یخنده. دندونا ریزد ز هویسرجاش و  ستادیدلم خدا رو صدا زدم. صاف ا یشد و تو خیتنم سبه مو

قدر ادامه داد . اونشدیم شتریوحشتم ب یو من ه دیخندی. مدادینشون م یاگهیتر از هر زمان داش رو زشتچهره
 برگشت سمتم و گفت:. تتا آخرش به سرفه افتاد و تلوتلو خوران سمت در اتاق رف
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 لرزون کجا! یجوجه نیدار شده! اون مشکات مقتدر کجا و اخنده افتیق یلیخ -
 و درو قفل کرد. رونیاز اتاق رفت ب و
 یمطلق یاهیشدم به س رهیگرفت و ماتم زده خ یتند یلیکه دم رفتنش بهم انداخت کل وجودم لرزش خ ینگاه از

 .دادیماجرا بود که داشت عذابم م نیا یاما بدتر از اون سردرگم کرد؛یمکه اطرافمو گرفته بود. دستم هنوز درد 
 !کنم؟یم کاریچ نجایا من
از حد بهم فشار  شیب ییو دستشو یکه گرسنگ یقدر طوالنبود. اون یطوالن دونمیچقدر گذشت؛ اما م دونمینم
 .زدیهم بهم سر نم یبدنم خشک شده بود و کس ی. همهزدمیو دم نم وردیم

 ینیس هیشدم.  رهیسرعت بازشون کردم و با وحشت به همون مرد خرو هم که در باز شد. به فتادیداشت م پلکام
 ی. خم شد سمتم و بدون مالحظه و محکم چسب رونیزم یرو گذاشت کنار پام رو ینیو س کیدستش بود. اومد نزد

 .دمیکش غیکه از شدت درد ج ی. جوردیدهنم رو کش
 !ستین یاز غذا خبر یکن غیجغیج یخوایخفه شو! اگه م -
 کنم؟یم کاریچ نجایمن... من ا -
 خودم وحشت کردم. یگرفته یصدا دنیشن از
 خشم گفت: با
خودم  یفتیو به فکر اعتصاب ب یاریدرب یباز ی. بدون اگه بخوایو فقط غذاتو کوفت کن یریبهتره خفه خون بگ -

 ؟یدی! فهمدمیو مو با روش مخصوص به خودم غذات ر گردمیبرم
تندتند تکون  دنی! سرمو به عالمت فهمیلیترسناک بود خ یلیغول تشن، خ نیدختر تنها با ا هی. ومدیزور در مبه نفسم

 حرف خودم رو بزنم. شهیلج کنم و مثل هم تونستمینم یشده بودم که حت فیقدر ضعدادم. اون
. از شدت درد دندونامو مونهیم شیکبود یت جاکه شک نداش یفشرد یرو محکم گرفت تو دستش و جور مچونه

 هم فشردم و چشمام رو محکم بستم. یرو
 ! دهنتو پر خون کنم؟!؟یدیزبونت رو ازت گرفتن که با سر جواب منو م -

 یطورنیبود که داشت با من ا یک نیشده بودم! ا لی. چقدر ذلختیریهام مگونه یرو یجورنیاشک هم قطرات
 ترسو شده بودم؟ قدرنیچرا ا گفتم؟ینم یچیمن هچرا  کرد؟یرفتار م

 .دمی. فهمدمیفهم -
 .دیدندوناش غر یآورد و از ال یشتریب یفشار

 !و؟یچ -
 شم. تندتند جواب دادم:از شر اون درد کشنده خالص خواستمیم فقط
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 !خورمیشو م. همهخورمیغذامو م -
 طور گفت:ونو هم رونیب رفتی. داشت از اتاق مکه سرم به عقب پرت شد یرو با شدت ول کرد؛ جور مچونه

 .یبه صندل بندمتیو دوباره م امیم گهیربع د هیاتاق هست. استفاده کن که  نیهم یتو ییدستشو -
در وجود داشت.  هیکه اشاره کرده بود نگاه کردم.  یاقبل در و قفل کرد. به گوشه یاز اتاق خارج شد و مثل سر و
 هی. ییدستشو یرفتم تو یآرومبدنم خشک شده بود. به یکمرم. همه یو دستمو گذاشتم رو از جا برخاستم یسختبه

 .ارمیتا باال ن مینیدهن و ب یگذاشتم رو ستموکثافت و لجن. د یکه پر بود از بو کیو کوچ فیکث ییدستشو
تندتند شروع کردم به  آب و قاشق رو برداشتم و وانیل هیبود. چلو کباب با  نیزم یکه رو ییرفتم سراغ غذا بعدش

 ستیحالم معلوم ن نیبکنم با ا یبکنم. اگه بخوام لجباز یکار هیبتونم  دیتا شا آوردمیدست مرو به رومین دیخوردن. با
که مشخص  دوارمی. امکنمیم کاریچ نجایو من ا هیک مردک نیکه ا شهیمشخص م یزود. بهادیسرم م ییچه بال

 خودت کمکم کن! ایبشه. خدا
گوشه کز کردم و زانوهام رو در آغـوش گرفتم. در  هیشدم خودمم رفتم  ریکه س یرو گذاشتم سرجاش و وقت ینیس

 دنیربع تموم شده و اومده که دوباره به وضع سابق برم گردونه. سرمو که بلند کردم با د هیکه  دمیکه باز شد فهم
 بود سکته بکنم. کیروم بود نزدکه روبه یزیچ
 !سویگ
و در و هم  رونیکرد و به اشاره به اون غول تشن فهموند که از اتاق بره ب یبلند یام، خندهگردشده یماچش دنید با

 ببنده!
 نداشت. با همون خنده گفت: یامحکم و با اقتدار! ناز و عشـ*ـوه شهیقدم اومد سمتم. برعکس هم چند

 بهت؟ نجایا گذرهیخانوم! خوش م ازیبه نبه -
 گرفته و زشت! مثل مردها کلفت. با بهت گفتم: قدرنیده؟! اش یشکل نیصداش ا چرا

 !؟ی... خو... خودتسویگ -
کوتاه سبز رنگش  یو مانتو ی! شلوار ارتشواروانهیوحشتناک و د یخنده هی. تریبار بلندتر و طوالن نیاما ا د؛یخند دوباره

 زن کرده بودش! کیچر هیبه  هیشب
 غ شد گفت:فار دنیکم از خندکه کم نیاز ا بعد
 ؟یداشته باش یتیشخص نیهمچ کردمیاصالً فکر نم یدونستیم -
 تونستمیم یبودم. متعجب و وحشت زده بودم! چ دهیبگم، شوکه و ترس یچ دونستمیفقط نگاهش کردم. نم حرفیب

 جوابش رو بدم؟
 چشمام زل زد. یشد سمتمو تو خم
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از اون  نکهیاما مثل ا ؛یکن یو سرکش یسر و صدا راه بنداز . دوست داشتمیحرفا باش نیاز ا تریقو کردمیفکر م -
 !یهفت خط یمدارا استیس

 سرجاش و ادامه داد: ستادیا صاف
 !مصرفیب یترسو هی دمیشا -

 یفتادیم ریمخوف گ تیوضع نیدوست داشتم بهش بگم اگه خودتم مثل من تو ا یلیدهنمو قورت دادم. خ آب
 :دمیپرس یآرومما زبون به دندون گرفتم و بها ؟یکام حرف بزنتاالم یتونستیم
 ه؟یچ هیمن کجام؟ قض -
 کمرش در هم گره زد.ابروش رو باال داد و دستاش رو پشت یتا هی
 شد! یرو متوجه خواه زیچهمه یزودکه به دمیاما بهت قول م ؛یعجول یلیخ -
 ؟یهست یتو ک -
 نگاهم کرد و لبخندش جمع شد. زیت
 !یپرسیسؤال م ادیز -

 شد. رهیخم شد سمتم و به لـ*ـبام خ دوباره
 !کنهیاما منو جـ*ـذب م ست؛ین ییایرؤ تییبایز -

مکث کرد و ازم فاصله گرفت. داشت سمت  ی! کمگفت؟یداشت م یلرزوندم و حرفش وجودم رو سوزوند. چ نگاهش
 .رفتیدر م

 .یارزیم بار امتحان هیت کنه! به آماده گمیازت بگذرم. به فرخ م تونمینم -
و  شتریکه هر لحظه ب ییهاو سرم داشت از پرسش دیتپیم امنهیسـ یتو واروانهی. قلبم داشت ددیدر و بهم کوب و
 .دیپوکیم شدنیم شتریب

 کرد. یزشت یچقدر گذشت؛ اما همون مردک اومد داخل و خنده دونمینم
 !یکه چشم خانومو گرفت نمیبیم -

بغلم گذاشت. اومدم تقال بکنم  ریکرد. اومد سمتم و دستش رو ز گهیطرف د هیرومو  با نفرت ازش گرفتم و نگاهمو
 لب با حرص زمزمه کردم: ریدستاش چفت کرد و توان تکون خوردن رو ازم گرفت. ز یو بازوهامو تو دیکه فهم

 !یعو*ض -
 زدم و اونم با خنده گفت: یبلند غیبه دستم فشار آورد که ج یو جور دیشن انگار

 یتونی. اونجا مادیو التماس خوشش م غیج یخوشگله! خانومم از صدا یبزن تویاصل یغایالحاالها مونده که جحا -
 !یگلوتو پاره کن خوادیهرچقدر دلت م
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 :دمیاز خشم غر یبلند ینتونستم خودمو کنترل کنم و با صدا گهید
 !کنمیبه تو و امثال تو التماس نم وقتچیمن ه یخفه شو! لعنت -

 اد سمت در و گفت:د هلم
 شده بود! یکی وارینکنم وگرنه تا االن مغز پوکت با د زتیکه خانوم گفته فعالً ج فیح -

 پناهم باش! ایخدا
داشتم که  دیداشتم. ام دیبهش ام یدیو فقط اسم خدا بود که ورد زبونم شده بود. در اوج ناام دمیلرزیم دم،یلرزیم

به  یخوب یبود بو یاما هرچ اد؛یسرم ب ییقراره چه بال دونستمیبده. نممخصمه نجات  نیمدد برسونه و منو از ا
 .کردمیحسم خطر رو احساس م ی. با همهدیرسیمشامم نم

 کیهم ش یلیداشت. خ لیتخت خواب و وسا ،یکه برعکس اون اتاق قبل گهیاتاق د هیتو  میو رفت میرو گذشتراه هی از
 شده بود. نیتزئ یو سلطنت

 تخت. یروفرخ بذارش  -
که داشت  سویتخت پرت شدم! با وحشت سرمو بلند کردم و به گ ینگاه کنم، رو سویفرصت کنم به گ نکهیاز ا قبل

 سمتم نگاه کردم. ومدیم
 !برمیبترس اشکال نداره. من لـ*ـذت م زم؟یعز یدیترس -
 ؟یکن کاریچ یخوای... میم -

 .ادی. با چشم به فرخ اشاره کرد که جلو بدیخند
 !ارهیهم بگو شالق رو ب دیست و پاشو به تخت ببند. به مجد -

که  یفرخ برق زد و اومد سمتم. با هر قدم یمنو شکنجه بدن؟ چشما خواستنیحبس شد. نکنه م منهیسـ یتو نفس
. آخر سرم خوردم به تاج تخت و سرمو بهش رفتمیجور که نشسته بودم عقب متخت همون یمن رو داشتیبرم

 چسبوندم.
چشم دوختم  کرد،یکه با لـ*ـذت داشت سرتاپام رو نگاه م سویدستمو گرفت تو دستش که با وحشت به گ حرفیب

 و گفتم:
 ؟یاریسرم ب ییچه بال یخوایم -
 چشمام شد. یرهیخ
 باش. ی. دختر خوبیکنیم میعصب یپرسیسؤال م قدرنیا ی. وقتیعجول یلی*ـگرم بهت گفتم خـیج -
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به دادم  یو داد کردم کس غیناب به چهار گوشه تخت بست. هرچقدر تقال کردم هرچقدر جوپام رو با طدست فرخ
بدبخت و  قدرنیا نکهیاز ا گرفتمیم شیو نگاه هر دوشون بهم هـ*ـر*زه بود. داشتم آت دیخندی. فقط بهم مدینرس

 !گرفتمیم شیناتوان شدم آت
که بهم زد اشک  یدستش بود. لبخند کج کمیشالق بلند و بار هیپسر الغر و قد بلند داخل اومد.  هیبعد،  قهیدق چند

 رو به چشمام نشوند.
 و رو به پسره گفت: ستادیچشم من ا یجلو سویگ
 شروع کن! -

بستم اشک بود  یچشما یکرد و شالقش رو باال برد. چشمام رو بستم و لبم رو به دندون گرفتم. از ال یاخنده پسره
و  غیج ی. منتظر بودم که درد شالق بدنم رو بسوزونه و صداخوندمیندتند دعا مدلم ت ی. توختیریم رونیکه ب

 رو به افالک ببره. ادمیفر
 .ستادیروم قلبم از حرکت اروبه یصحنه دنیکه اومد با بهت چشمام رو باز کردم و با د ییصدا با
و با شالق محکم به پشتش  بود ستادهیتخت گذاشته بود. پسره پشتش ا یخم شده بود و دستاش رو لبه سویگ
 :گفتیم ی. اونم چشماش رو بسته بود و هدیکوبیم
 تر!محکم -

 دونستمیو نم انداختیاعصابم خط م یرو سویبلند گ یادهایفر یو آب دهنم خشک شده بود. صدا زدمیم نفسنفس
از پشت پاره شده و خون بود  سویس گقدر زد و زد که لبااون ایبشنوم  ای نمیبب ایکنم. چشمامو ببندم  کاریچ دیکه با
 رفت. سوی. پسره رفت کنار و فرخ سمت گرونیب زدیکه م

. تحمل اون فضا از توانم خارج بود. لرزش دمیلرزیو م ختمیری. اشک مختمیریبسته بودم و اشک م چشمامو
صداها رو نشنوم؛  نیتا ا مریگوشامو بگ خواستمیافتاده. م رونیبود که از آب ب یماه هیکل وجودم مثل  کیستریه

 ادیهاشون بلند فرفحش ونی. مزدمیخدا رو صدا م طو با عجز فق دمیکشیاما دستام به تخت بسته شده بود. دستامو م
 زدم:

 خدا به دادم برس! خدا منو بکش. خدا! -
خسته شدم از بس  ه؟یاچه شکنجه گهید نیصدام گم شد! ا یتو اشونیکثافت کار یزدم که صدا ادیبلند فر قدراون

 .رمیبم شدیم ی. کاشکشهی. خسته شدم، چرا تموم نمکنمیدارم چرا چرا م
عرق بود و برعکس آتش  سیخ میشونی. پکردمیرو زمزمه م یلب با خودم اصوات نامفهموم ریبسته بود و ز چشمام

 مرده. هی نیکرده بود. درست ع خیبدنم  یدرونم همه
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زدم، از  غیهجوم آورده بود سمتم! ج انهیبدنم پاره شد. فرخ بود! وحش یه مانتوم توچشمامو از هم باز کردم ک یوقت
تند عرقش کل  یبه صورتم نواخت، نعره زدم. بو یمحکم یلیزدم. س ادیشد. فر کهیت کهیاعماق وجودم. لباس هام ت

 مشاممو پر کرد.
 !؟ییخدا کجا -

*** 
 هیقدر گرو کبود. اون یسر و صورت خون یعالوهشده بودن. به که بسته ییو دست و پا یصندل هیهم من بودم و  باز

. شدیپخش م کیهمون اتاق تار یتو فمیهق ضعبود و تنها هق دهیاشکم خشک یچشمه گهیکردم و ضجه زدم که د
ترونه رنگارنگ دخـ*ـ یاینحو از اون دن نیکه به ا شدیمبر باد رفت. باورم ن میدخـ*ـتر یآسون نیهمبه شدیباورم نم

 کردم: یکه من زن شدم! با ماتم زمزمه م شدیخارج شدم. باورم نم
 هیباهام رفتار کردن و حاال هم مثل آشغال پرتم کردن  وونیح هیتموم شد؟ مثل  زیچهمه یعنی ؟یسادگ نیبه هم -

رحم  یچیه با من دشمنن که به قدرنیبال رو سرم آوردن؟ چرا ا نیباهاشون کردم که ا یگوشه؟ مگه من چه کار
 فن؟یکثـ*ـ قدرنینکردن؟ چرا ا

که خورده بودم. گلوم  ییاون کتکا یخاطر همه. بهسوختیزمان و مکان از دستم در رفته بود. تمام بدنم م حساب
! از خودم پناهیبدبخت ب هی! ماده وونیح هیبـرده!  هیبودم که خون باال آوردم. شده بودم  دهیکش غیهم بدتر، از بس ج

بودم که  یبد یبنده قدرنیخدا کجا بود؟! ا گرفتم؟یم دیبا یجورچه رم؟یبودم. چرا نتونستم جلوشونو بگ یعصب
کرد! آره،  مزهیانگیامتحان که تمومم کرد. نابودم کرد! ب هیامتحان!  هیامتحانه. آره  هیازم تقاص گرفت؟  یجورنیا
 ... آه...گهیندارم که برم سمتش... د یلیم چیه گهید
 چند لحظه آرامش رو مهمون وجودم کرد. یبرا یقیهم و خواب عم یچشمام افتاد رو کممک

*** 
و فرخ نگاه کردم. احساس نفرت و انزجار تمام  سویشدم و به گ داری، با ترس از خواب بشد به صورتم دهیکه پاش یآب با

 شون کردم.نگاه ان،یمملوئه از خشم و عص دونستمیکه م ییوجودم رو پر کرد. با چشما
 گفت: نیکمرش در هم گره خورده بود، اومد سمتم و در همون حجور که دستاش پشتچند قدم همون سویگ
که تا آخر عمرش از وجود تو بهره ببره!  یحال کسلـ*ـذت بخشه! خوش به یلیاقرار کنم که بودن با تو خ دیبا -

 قاً یدق نی. ایشیم دهیمظلوم و ترس یبره هیبه  هیشب مواقع لـ*ـذت من، تو یخودم نگهت دارم! تو یبرا دیاصالً شا
 !کنهیکه لـ*ـذت منو چند برابر م هیهمون حالت

 ینقطه هیچرخوندم و به  گهیطرف د هیبگم؟ نگاهمو ازش گرفتم و رومو  تونستمیم یچ گفتم؟یبهش م دیبا یچ
 .نمیرو نب فینفس پرست کثـ*ـ یوونایح نیا یهاافهیکه ق ییزل زدم. به جا کیتار
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 یچشما یبراقش فرو رفت تو یخاکستر یدستش و سرم رو سمت خودش برگردوند. چشما یمشت شد تو مچونه
 و تنها با خشم نگاهش کردم. ومدیاما صدام درن د؛یشدت کشدهنم رو به ی. چسب رومنهیو پر از ک یاقهوه

و دوست ندارم.  ننیبیم ونیزیتلو یه مردم تورو ک یچشمات رو دوست ندارم. اون یو جسارت تو یاما اون سرکش -
 خدا نکنه که ... یول دم؛یبشم، بهت حال م ی. روانمیعصبان تیو سرتق کنهیم میروان تتیمظلوم

 صورتش و با انزجار حرفش رو قطع کردم: یکردم تو تف
 یبه درک! عصب ؟یش یعصب یخوای! مستیبرام مهم ن یزیچ گهیکثـ*ـافـ*ـت! د اریزبونت ن یاسم خدا رو رو -

 بکن. خوادیکه دلت م یشو و هر غلط
شده بود. انگشتش رو برد تو  ختهیکه آب دهن من ر ییصورتش، جا یرو دیلبش و با انگشت کش یاومد رو یلبخند

 دهنش و آروم گفت:
 .یکنیم موسوسه یدوباره دار -
حقش رو  یجورچه دونستمیقدرت داشتم، م. آخ اگه خوردیزبونم بند اومد. حالم داشت به هم م تیشدت عصبان از

 !دینگاهم رو د یبذارم کف دستش. نفرت تو
 .دیسرجاش و خند ستادیا صاف

 زد کنم عشقم.رو بهت گوش یامسئله هیحتماً  دی. امروز اما باکنمینم تتیباشه اذ -
 لباش بود. یرو یفیاش گذاشت و به چشماش زل زد. فرخم لبخند کثـ*ـشونه یرو یفرخ رفت. دست سمت

 که منم بشنوم در گوش فرخ گفت: یپا و جور یپنجه یرو ستادیا یبا خونسرد سویگ
 ! هر دوتون!نیبه جمع روبان قرمزها خوش اومد -

*** 
بال رو سرم آورد حاال  نیکه ا یگند جنازه کل اتاق رو برداشته و نگاه مات من بهش روز و شبم رو پر کرده. فرخ یبو

 گهی. دستین یاز کس یخبر چیه اد،ینم کسچی. هگندهیکم داره مش کمشده و جنازه نیر زممن نقش ب یپا یجلو
منو  گهی. اونم دکنمیهم فکر نم دیبه ام گهید ی! حتستیمن ن گهی. من دستیحال من بد ن یحت ست،یمهم ن یچیه
 نداره. یزندگ یادامه یبرا یراه گهیکه د یزن هی خوره؟یبه چه دردش م یدزیزن ا هی. خوادینم
 کجا. یدزیزن کبود شده از کتک و ا نیو سالم کجا و ا اهی. اون مرد چشم سکنمیهم فکر نم دیبه ام گهید یحت
 کار؟یچ خوادی. اون زن مرده مرمیبم گهید یهیمنم تا چند ثان دی. اصالً شاکنمیبهش فکر نم گهید

 .خوادیمنو نم گهیم، اون دمرده هیمن  االنم
 دارم؟ یبخواد؟ مگه من چ دیبا چرا

 دارم! دزیا دز،یا



 

 

296 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حدیث عیدانی

 

 !یراندازیت ی. صداادیم ادیداد و فر ی. صداشهیاون سکوت مطلق داره شکسته م کمکم
. حتماً زننی. حتماً دارن به هم شالق مکشهیداره آدم م سویکه در موردش فکر کنم. حتماً بازم گ ستیمهم ن قدراون

 .کننیم یباز دزیدارن ا
شکل ممکن زنم کرد،  نیترانهیکرد و به وحش دایمن راه پ میکه به حر یمرد نیفرخه. اول یبه جنازه هنوز نگاهم

 کرد. میدزیا
 داخل اما نگاه من هنوز به فرخه... ختنیشدت شکسته شد. چند نفر راتاق به در

 .ستیمهم ن گن؟یدارن م ی! چگنیدارن م ییزایچ هیسمتم.  اومدن
 .کشنیم گهیسمت د هیرو به  فرخ

. گهیم یچ فهممیاما نم زنه؛یرئوفه! داره باهام حرف م ی. علکنمی. نگاهش مکنهیدست و دهن منو باز م شونمیکی
 فرق داره؟ گهید یسبزش با سبزا قدرنیمات به چشماش شدم. چرا ا

 !فهمهیشدم. م فی. ضعرهیگیهام درد م. شونهدهیم تکونم
بلندم  شهیم فیلباساش کثـ*ـ نکهیبه ا توجهیسمتم. ب گردونهی. روشو برمهزنیرو داد م یزیچ هی گرانیبه د رو
 .کنمیافتاده نگاه م وارید یو به فرخ که هنوز گوشه چرخونمی. نگاهمو مکنهیم

 .کشتیمنو هم م سویگ ی. کاشکومدینم یکس ی. نگاه من هنوز به عقبه. کاشکشهیاز اتاق خارج م یعل
 رون،یب میریهم افتادن. منو سفت نگه داشته. م یرو نیو مال نیرو خونراه یآدم تو یسر هی. هدوئیعجله داره! م انگار

 .دهیانجام م یکار هیداره  ی. دور و ورمون شلوغه، هرکستادنیمحوطه ا یو آمبوالنس تو نیعالمه ماش هی. کهیهوا تار
 داده. هیتک نیو به ماش نینشسته رو زم یبا کت و شلوار خون محمد

بهم نگاه  قیاما قبلش عم ره؛یو م گهیبهشون م یزیچ هیتخت،  یرو ذارهیمنو م ی. علکننیمبوالنس رو باز مآ در
 .کنهیم

 .زنهیگند خونش داره حالم رو به هم م یو بو دهیسقف آمبوالنس خواب یمن هنوز به فرخه! رو نگاه
*** 

. ومدیمن نم یاما خواب به چشما شد؛یشت روشن مکم دا. هوا کمکردمیکه به دستم وصل شده بود نگاه م یسرم به
سرعت هم تموم شد. تموم که نه! تازه شروع شده. سرعت اتفاق افتاد و بهکابوس. به هیخواب بود.  هی زیچانگار همه

وان حموم و  یراحت شدم، برم تو سایو پل مارستانیشر ب زا نکهیبعد از ا خواستمیفکر کردم. م یبه خودکش یلیخ
 خدا! یمهم نبود. حت یچیه گهیسخت بود. د یزندگ نیتحمل ا گهیآب خفه کنم. د یرو توخودم 

 هم بذارم. یقرار بود مردم بشه، باعث شد که چشمام رو زود رو یروز هیکه  یمرد یشدت باز شد و صدااتاق به در
 !زمیعز از،ین -
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 نمش،یبب خواستمیشمام رو باز نکردم. نممضطربم کرد؛ اما چ ومد،یسمت تخت مکه داشت به عشیسر یهاقدم یصدا
 .خواستمیترشه. نمباش حرف بزنم و داغ دلم تازه خواستمینم
 ش گرم شد.ام، توسط دست داغ و مردونهزده خیعذابم داد. دست سرد و  شهیعطر خنکش، برعکس هم یبو
 یحساب قراریقلب ب نیاز کن که ا! چشماتو بیداریب دونمیم نم؟یقشنگتو بب یچشما یذاریخانوم؟ چرا نم ازین -

 دلتنگ اون نگاه مهربونته. باز کن چشماتو قربونت برم.
افتاد که دست از  ادشی ریچقدر د رفت؟یمن م یهمه قربون صدقه نیا یک دی! امدهیمرد ام نیکه ا شدینم باورم

 !ریغرورش برداره. چقدر د
و افتاد  دیچشمش چک یاز گوشه یمشتاقش گره خورد. اشکنگاه قرمز و  یباز کردم و نگاهم تو یآرومبه چشمامو

 عاشق! هیپدر، مثل  هیمن! خم شد و من رو در آغـ*ـوش گرفت؛ مثل  یگونه یرو
 یبرا ذارمینم گهیدست و پا بزنم. د یسرگردون ینذار تو گهینکن. د دیکارو با ام نیا گهی. دشدمیم وونهیداشتم د -
از جواهرم مراقبت کنم. منو ببخش که حواسم بهت نبود.  شتریبه بعد ب نیکه از ا دمیم . قولیهم ازم جدا بش هیثان هی

 ببخش خانومم.
 نبودم! ایدن نینکرد. انگار تو ا دوارمیآرومم نکرد. حرفاش ام شهیاما مثل هم ؛یپر بود از گرما و دلتنگ نکهیبا ا آغوشش

 و لبخند زد. دیبه صورتش کش ی. دستستادیجدا شد و صاف باال سرم ا ازم
 از شدتش خبر نداشتم. انیجر نیعاشق که تا قبل از ا قدرنی. عاشقتم دختر! اازیدوست دارم ن یلیخ -

 دختر، دختر! دختر،
بازم شدت عشقش  ستمیدختر ن گهی. اگه بفهمه که ددیچرخیو دور سرم م زدیگوشم زنگ م یواژه مرتبا تو نیا
 که بخواد عاشقمم باشه؟ کنهیالً منو آدم حساب مدارم اص یویآاگه بفهمه که اچ اده؟یز

 دستمو گرفت و گفت: باز
 ؟ینکنه هنوز درد دار ؟یزنیچرا باهام حرف نم ازم؟ین -

 سمت پنجره کردم. اخمام تو هم رفته بود.به رومو
 !رونیبرو ب -

 مکث کرد و با تعجب گفت: یدستش کم شد. کم فشار
 !ازین -
 زدم: ادیفر یبلند یصدا با
 حاال. نی! همرونیگفتم؟ برو ب یچ یدیمگه نشن -
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و عذاب  یمدت دور نی. انتظار نداشت که بعد از اکردیمات به من نگاه م دیمن، دوتا پرستار اومدن داخل. ام ادیفر با
 و بهت پر شده بود. یبرخورد کنم. چشماش از سؤال، سردرگم یجورنیا

 با شما صحبت کنن. خوانیدکتر م رون،یب دیبر نجایبهتره که از ا ییجناب رضا -
ها و قدم یاما صدا ومد؛یازش درن ییمن دوباره سمت پنجره رفت. صدا یو چشما کردیهنوز به من نگاه م دیام

 که رفته. دادیدر، نشون م یبعدش هم صدا
 گفتم: کردیکه هنوز مونده بود تو اتاق و داشت با ترحم نگاهم م یبه پرستار رو
 .نمشیبب خوامینم گهید -

 رو تکون داد و گفت: سرش
 عذاب بکشه! نیاز ا شتریدوستت داره، نذار ب یلیخ یباشه؛ ول -
 خشم گفتم: با
 !کنهیسرشم نگاه نمپشت گهیبفهمه د یدارم؟! وقت یمن االن چه اوضاع یدونیمگه تو نم -

 و گفت: نییرو انداخت پا سرش
 .خوادتید به دلت راه نده. اون مرد واقعاً مرو بهش بگه. ب هیقض نیهم خوادیاالنم دکتر م -

 .دیکش ریکه گلوم ت یباز بلند شد. جور صدام
 . برو.یعـوض رونیاتاق برو ب نی. از اخورهیتون به هم م. حالم از همهرونیگم شو ب -
و ناسزا  دمزیم ادیفر واروانهی. درونیب دیجه یادیکه که خون ز ی. جوردمیسوزن سرم رو از دستم کش تیعصبان با
 از خدا خسته بودم. ،یزندگ نی. حالم دست خودم نبود. از همه، از خودم، از اگفتمیم

 نیو همه رو نفر دمیلرزی. مدمیلرزیشدت معرق شده بود و به سیتخت. سرتاپام خ یاومدن و خوابوندنم رو زوربه
 داشتن که آرومم کنن. یکردن و سع قیزور بهم آرامبخش تزر. بهکردمیم
 گفتم: رفتیم لیتحلکم داشت رو بهکه کم ییصدا با
 برم به جهنم! نی. بذارنیولم کن -
 هم افتاد. یشد که چشمام رو یچ دمینفهم و

*** 
. خب اصالً ومدینه! خودش ن اد،ینذاره ب یکس نکهیازش نشد. نه ا یخبر گهیروز گذشت. چهار روز گذشت و د چهار

منو  گهینداشتم بازم د دزیاگرم ا یدارم! حت دزیزنم، ا هیه عقلش کمه؟ من مگ نه؟یبازم بخواد منو بب یچ یبرا
 دونه،یم زیچ هیدختر رو به  هی یروشن فکرتر؛ اما بازم پاک کمی! فقط هیرانیمرد ا هی دمیباشه ام ی. هرچخواستینم
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شدم دست خورده و رو ندارم  زیچ هیاون  گهیچون که د عفت؟یاالن شدم ب یعنیندارم!  گهیکه من د یزیچ هی
 !مصرف؟یب

 کردم و به خودم گفتم: یتلخ یخنده
که  ترسنیهمه م گهی. دکننیهمه با ترس بهت نگاه م گهیبدبخت! د یدزیا هی یشد عفتیچه با عفت چه ب -
 نیبه بدتر گهیبشن! تو هم چندوقت د یویآنکرده اونا هم مبتال به اچ یوقت خدا هی دیبهت دست بدن! شا یحت

 !نیهم شهیم تی! زندگنی. همیریمیم شکل
 لیپرونده رو تکم خواستیکه داشت. م یرئوف! اونم فقط بخاطر سؤاالت ینفر بهم سر زد. عل هیمدت فقط  نیا یتو

 یزیمگه چ کردمیم تیاصالً اگه شکا کردم؟یم تیشکا دیبا یکنم؟ به ک کاریچ تونستمیوسط من م نیکنه. ا
 دهیفهم یانتقام داشته، وقت یزهیاون زن انگ هسالم و قبراق؟! آخرشم فقط گفت ک ازیهمون ن شدمیم شد؟یعوض م

من و چندتا دختر  رسه،یبهش م سیدست پل یزودمنگنه قرار گرفته و به یببره و تو ییراه به جا تونهینم گهید
 یکه همه نجاستی! جالب ارهیگیانتقام م یو از هرکدوم به نحو دزدهیداشته م انیجر نیا یتو یرو که دست یاگهید

 یاگهید یبود و نذاشته بود که کارا دهیزود رس سیسالم بودن و فقط چندتا شالق خورده بودن! چون پل ترااون دخ
 زود بال سرم آوردن! یلیانجام بشه! فقط من بودم که خ

رنگ  دیسف وارید هینگاه کردم. به روم بهش به روبه توجهیگشاده داخل اومد. ب یااتاق باز شد و پرستار با چهره در
 .یروغن

 خانوم خوشگل ما. حالت چطوره؟ ازیسالم ن -
 !م؟یتیتو چه وضع دونهیمگه خودش نم گفتم؟یم دیبا یرو ندادم. چ جوابش

 !یبد یمژدگون دیخبر خوب دارم اما قبلش با هیبرات  -
 !ستیهم خوب ن یبد چیو ه ستیبد ن ،یخوب زیچچی! هستیبرام مهم ن یزیچچیه گهیخوب؟! خبر نداشت که د خبر
 اما ادامه داد: د؛یلبش ماس یاش روزده نگاهش کردم. لبخند مسخره خیو  سرد

 لباسات رو عوض کنم. ی. همراهتم برات لباس آورده. بهتره بذاریامروز مرخص -
 باز شد و گفت: ششینگاهش کردم که دوباره ن ینداشتم! پرسش ی! من که همراههمراهم؟

هرچقدر بهش اصرار  مارستانیب سیرئ ی! حتدیخوابیم ایصندل یپشت در اتاقت رو ییرضا یمدت آقا نیا یتو -
تره. خوش به حالت ، قبول نکرد و گفت که پشت در اتاقت راحتاستراحت کنه ییجا یاتاق هیکرد که حداقل بره تو 

ما که رفتگر محلمونم  یت! واسهواسه دهیمجون  یمرد نیهمچ هی! میکنیم یما دخترا بهت حسود یدختر! همه
 ییزایچه چ یمجاز یهاتو شبکه یدونیعاشقمون بشه! تازه نم نقدریبخواد ا نکهیچه برسه به ا کنه،ینگاهمون نم
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 کننیم یاسطوره! دخترا دارن خودکش هیشده  دی. امزننی! همه دارن از شما دوتا حرف مگنیکه در مورد عشقتون نم
 ش.واسه

هام رو درآورد. و از توش لباس یصندل یکه دستش بود رو گذاشت رو یاسهیک زدیکه داشت حرف م جورهمون
 !دیام یحت د،یمهم باشه. نبا یزیچ دینبا گهیدروغه که بگم تعجب نکردم؛ اما بعدش باز مثل کش برگشتم سرجام. د

 کردنش ادامه داد: یاومد سمتم و به وراج پرستار
. یبش فشیحر یبشه! فکر کنم فقط تو بتون کیجرئت نداره بهش نزد ی! کسهیبداخالق و عصب یلیخ میاما خودمون -
! زود آدمو میبا لبخند باهاش صحبت کن یحت میتونینم نجایبهت نگفت؟ ما ا یچیه یاون روز سرش داد زد ادتهی

 بند! یرو کنهیپهن م
 و قطع کردم و گفتم:که جلوش رو گرفتم. حرفش ر ارهیرو درب میمارستانیلباس ب اومد

 !پوشمی. خودم مرونیبرو ب -
 گفت: رونیب رفتیجور که داشت مشد. همون یجد یکش اومد و کم شافهیق
 .دیپرواز دار گهیدو ساعت د-یکی نکهیباشه اما عجله کن. مثل ا -

از  یآرومو به دمیشک یرفتار کنم. آه یجوررفتار خواهد کرد و چه یجورچه نکهیفکر؛ فکر ا یکه بست رفتم تو درو
. ستمین زیوقته نرفتم حموم و تم یلینبودم که خ نینگران ا یتخت برخاستم و شروع کردم به عوض کردن لباسام. حت

 مردن! زه،یه چی! مسئله فقط ستیمهم ن زایچ نیا گهیدارم د دزیا یوقت
زحمت بود. از بس شالق خورده بودم به گهید زیچ هیبدنمم هم بدتر؛ اما پشتم  ،یصورتم پر بود از خراش و کبود هنوز

 روش دراز بکشم. ای نمیبش تونستمیم
بود. با  نییموهاش فرو کرده و سرش پا یو دستاش رو تو یصندل ینشسته بود رو دمش،یاتاق که خارج شدم. د از

 یرخ بود، حتس شی! چشماش مثل چهار روز پدمید شیرو با ر دیبار ام نیاول یدر سرش رو بلند کرد و من برا یصدا
 تر!سرخ

جور و همون دمیدستمو کش هویانداختم. دستمو گرفت که  نییجا برخاست و اومد سمتم. بهش نگاه نکردم و سرمو پا از
 بود، آروم گفتم: نییکه سرم پا

 به من دست نزن! -
 حرفیبمنم  ،یتر شدن. برگشت و راه افتاد سمت در خروجهاش برجستهقدر محکم که رگمشت شد اون دستش

 دنبالش رفتم.
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آدرس رو بپرسه حرکت کرد. رومو کردم سمت  نکهیکه دم در منتظرمون بود. راننده بدون ا میکه شد یآژانس سوار
و  شهیش نیو نگاهم به ا نمیبش یجورنیها همساعت ینگاه کردم. حاضر بودم برا ابونایو به خ نیماش یشهیش

 !فتهین اهیس میقط چشمام به اون نسکه در حال عبور و مرورن باشه، ف ییهاآدم
چون ترس داشتم.  دمینپرس ش،یکار و زندگ یکه چرا نرفته پ دمینپرس ؟یکنیم کاریچ نجایا گهیتو د دمینپرس ازش

فکر کنم.  یپندار واه هیکه به  دادمیم حیترس از موندنش، از ترحمش، از مسئول دونستن خودش در قبال من! ترج
 برم. خوامیکه م ییبذاره به هرجا وو برسونه به تهران و بعدش ولم کنه من خوادیفقط م نکهیا

کارو  نیهم بود ا یاگهینباشم. هرکس د بیشهر غر هیمنو برسونه تهران تا تو  خوادیفقط م دیدرسته. ام نی! اآره
 درسته! نی. اکردیم

*** 
چند ساعت که در سکوت  نی. برخالف ادمستای. امیو از فرودگاه خارج شد میگرفت لیها رو تحوکه چمدون یوقت
 گفتم: کردیشد باالخره زبون باز کردم و رو بهش که منتظر بهم نگاه م یسپر

 .یچند روز تحملم کرد نیا ی. ممنونم که تورمیبه بعد راه خودمو م نجایاز ا -
 تو هم جمع شد. اخماش

 ه؟یمنظورت چ ؟یریکه راه خودتو م یچ یعنی -
 چرا؟ ت؟یدشو زده به خرنگاهش کردم. خو مات

 سخته؟ یلیخ دنشیخودم! فهم یبه خونه رمیمنظورم واضحه. من االن م -
 یسمتم برداشت و از القدم به هی. شهیم یکم داره عصبکه کم دادینشون م نیصورتش جمع شد و ا عضالت

 :دیغر شدهیبه هم چسب یدندونا
 چرت و پرت نگو. -
 صورتم و تکونش داد: یلوش رو گرفت جبعدشم انگشت اشاره و
 شد؟ رفهمیمن. ش یخونه یایم یفتیو راه م یریگیآدم خفه خون م یمثل بچه -

 یبه خون نشسته! با خونسرد یکه بدجور ییکبود شده و چشما یهم به چهره یبه انگشتش کردم و نگاه ینگاه
 محکم گفتم: یلیپس زدم و خ یآرومصورتم به یدستشو از جلو

و احساس ترحم رو بذار  تیزندگ ینبوده! برو پ یاحساس چیمن و تو وجود نداره! فکر کن ه نیب یتباطار چیه گهید -
 ندارم! تیبه تو و بودن اجبار یازیکنار. من ن

 .یو عصب نیآروم بشه. لحنش آروم بود؛ اما خشمگ یموهاش تا کم یتو دیکش ی. دستزدیتندتند م شیشونیپ نبض
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 ینذار عصب ازیعقل؟ نن افکار پوچت! مگه تو چته که من بخوام بهت ترحم بکنم ابله کمترحم بخوره تو سر تو و او -
 وگرنه... ایآدم ب یجفتمون رو به باد بدم! مثل بچه یبشم و آبرو

 تو کل محوطه. دیچیاپم پکه نعره ادیقدر زاون دمیشدم، داغ کردم، لرز یعصب
 منو؟ یترسونیم یاز چ ؟یسونتری! منو از آبرو م؟ی! ها؟ وگرنه چ؟یوگرنه چ -

 ادامه دادم: یبلندتر یکردم و با صدا یبلند یخنده
 یفهمیدارم! م دزی! من استمیدختر ن گهیمن د م؟یکه از هم جدا بش یندار یلیم بسوزه. دلکه دلت واسه یندار یلیدل -
 !دزیا نو؟یا

 یامن رسانه یضیا اون موقع هنوز مر. تشتریهم هر لحظه ب تیو جمع شدیم ترنیهر لحظه داشت خشگ نگاهش
تر و رو آوردم چند نفر ناخودآگاه رفتن عقب دزیاسم ا ی! وقتدونستنیو کتک م مارستانینشده بود. همه فقط در حد ب

 دهنشون! یدستشون رو گذاشتن رو
 دار. آروم گفتم: هیگر یخنده هیتلخ  یخنده هی. دمیخند بازم

من بشن اونا هم  کیاگه نزد ترسنی. موالیه هیشدم مثل  گهیعقب؟ د رنیو م ترسنیازم م یجورچه ینیبیم -
 و آلوده بشن! رنیازم بگ
 چمدونم رو گرفتم و با لبخند و آرامش گفتم: یدسته

 ...ریتر به درد خودم بم. برو بذار منم راحتزمیجان. برو عز دیام تیزندگ یبرو پ -
اشکام  یلیبه گوشم نواخت. همراه با اون س یمحکم یلیشد و س وونهیه دبود ک ومدهیحرف کامل از دهنم در ن هنوز

 .ختیصورتم ر یرو
 .یلیس یجا یصورتم رو یو دستمو گذاشتم رو نییانداختم پا سرمو
 گوشم با حرص گفت: ریتو آغـ*ـوشش. محکم به خودش فشارم داد و ز دیاومد جلو و منو کش دیام دست

. یمنو تنها بذار یکنیم جای! تو بیریبم یکنی. تو غلط مریگفتم خفه خون بگبهت گفتم چرت و برت نگو! بهت  -
 .یوحش یدختره یکنیگورتو گم نم ییجاچیتا من نکشمت ه

 نیاز ا شتریهقم بهق یاش فشردم تا صدا. دهنم رو محکم به شونهشدیمشتم مچاله م یداشت تو رهنشیپ یقهی
 رسوام نکنه.

 است ستنیزمان گر اکنون»
 ستیتنها بتوان گر اگر

 اگر بتوان داشت یدامان تو اعتماد یبه رازدار ای
 ایهمه به زندان من ب نیا با
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 دیگشایخانه م وانهید اطیبه ح اشچهیتنها در که
 «شاملو احمد
*** 
ه رو ب شونییایکه از پنجره سخاوتمندانه ز یپر نور یهابودم به ستاره رهیاتاق نشسته بودم و خ یتو شهیهم مثل
 یایدن نیا یهاییبایوقتا، ز یهنوز هم گاه نکهیتعجب از ا کردم،ی. تعجب مکردنیم ییگذاشته بودن و دلربا شینما
که فکر  یهم که شده ازشون لـذت برم! لذت هیچند ثان یکه برا شدنیهنوزم باعث م مرامیب یو اون آدما فیکث
 دی. شاکننیحس هم م اوقاتیو گاه برنیا هم لـذت مهمرده دونستمی، مثل من نممرده شهیهم یبرا کردمیم
 !میاستثنائ یمرده هیگفت که من  شدیم
جا  هی می... گوشای کنهیکار م رونیب رهیم دونستمیخونه. نم ومدیخواب م یبود و فقط برا رونیاز صبح تا شب ب دیام

اتاق  یکمم رو تو ی. ناهار و غذاومدمیم در نماز اتاق ینداشتم. حت زیچچیو ه کسچیاز ه یخاموش افتاده بود و خبر
 .خوردمیم ییاشتهایبا ب

 مرگ! یاتاق، سکوت، فکر، گذشته و حت نیشده بود ا میزندگ
و راحت؛ اما  دردسریب یزندگ هیدارم.  ینواخت و تکرار هیکامالً  یزندگ هیگفته بودم که من  دیبار به ام هی ادمهی

 یاما هر گناه ویتقاص چ دونمیشکل پس دادم. نم نیها رو به بدترتقاص نیبدتر شکل داد و رییتغ زیچکم همهکم
 بزرگ بوده! یلیخیلیبوده انگار خ

. پارسال چقدر سالم بودم. دیمن و ام ییاز آشنا یاسال و خورده کی شهیم باًیتقر گهیهفته د هیتولدمه.  گهیهفته د هی
 چقدر مغرور و باشکوه! چقدر خواهان داشتم!

خونش نگهش  یکه به زور تو یمرد یبراش نمونده. حت یکچیزن که ه هی. ضیزن شکننده و مر هیحاال شدم  اام
 داشته!

. گرفتمیاما انگار داشتم گر م د؛یوزیاز پنجره به داخل م یمیمال مینس نکهی. با اشدیداشت گرمم م یچرا ه دونمینم
 یلباس خواب نازک و نخ هیهام رو با . از جا برخاستم و لباسشدیور مدر درونم داشت شعله یکیکوچ شیآت هیانگار 

 راحت شدم؛ اما اون گرما هنوز ادامه داشت. یکوتاه عوض کردم. کم
آب خنک از پارچ  وانیل هیتخت و  یلبه ی. نشستم روزدیم شمیگرم نبود. درونم، درونم داشت آت رونیکه ب انگار

انگار  افتیکم بشه. آب که به درونم راه  یالتهاب درون نیاز ا یکم دیشاتا  دمی. الجرعه سرکشختمیر وانیل یتو
انگار  دمینوشی. هرچقدر مدمیخود پارچ رو سر کش دفعهنی. اشدمیتر متر و داغکم داشتم داغ. کمشد ریتبخ دهینرس

 یکه دوست داشتم برم توداغ شده بودم  قدرنی. ادمیکوب زیم ی! من چه مرگم شده بود؟ پارچ رو روشدمیتر متشنه
عذاب نجات  نیاز ا دیحد رسوندم. شا نیش رو به سردترکولر گشتم و روشنش کردم. درجه موتی! دنبال رخچالی
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 یهم بود. عرق یو چشمام رو خوردی. باد به بدنم مدمیتخت خودمو انداختم و رو به کولو دار کش ی. روکردمیم دایپ
 !شدیداشت بدتر و بدتر م یبلکه ه شدیا خشک نمبود نه تنه یکه از سر و صورتم جار

 نداره. ریها هم تأثقرص گهی. انگار ددهیکم داره خودش رو نشون مکم یماریب نی. ادیچک نییپا اشکم
. انگار دمیاز جام برخاستم و رفتم سمت وان حموم. پرش کردم از آب سرد و با لباس رفتم داخلش دراز کش یکرخت با

و اشکام روون  خوردی. دندونام به هم ممنهیسـبه دیکوبیشدت م. قلبم بهزدمیداشتم دست و پا م شیآت یکوره هیتو 
آب سرد آب وان رو عوض کردم و  هیبدنم گرم شد. دوباره با  یسرعت گرم شد. از داغهام بودن. آب بهگونه یرو

 یخوایم ؟یاریسرم م یدار ییآخ خدا چه بالکه پشت سرم قرار داشت. چشمام رو بستم.  یدادم به بالشتک هیسرمو تک
 له! ناشیآت کهیت هیشده بود و بدنم  نیسرم سنگ ه؟یکار چ نیا گهیجهنم، د یمنو ببر تو میخب مستق ؟یمنو بکش

 زمزمه کردم: یحالی. با بختمیریو اشک م کردمیم
. خدا تو که ی. خدا تو که مهربونریاالن جونمو بگ نیکنم. تو رو خدا هم یخودکش خوامیخدا تو منو بکش! من نم -

. دمیکه کش ییت. خدا به حق تموم اون زجراخوندم واسه یاخالصانه یاون نمازها ی. خدا به حق همهیو رحمان میرح
 خالصم کن. خالصم کن خدا! دمیقسمت م یبه عل ایخدا
 زدم: ادیسمتم که با ضجه فرهجوم آورد  یوحشتناک یو گرما یداغ نیهمچ هویحرفام شد.  یمانع ادامه هقمهق

واقعاً  یبگو تا بهم ثابت بشه عل یعذابه. عل یبهش بگو بسه هرچ یتو از خدات بخواه. عل یتو کمکم کن! عل یعل -
 ت بگو!! بگو. تورو جون فاطمههیعل
 دمیچیپیم و به خودم کردمیم هیهق گرآشفته به من که داشتم با هق ییبا سر و رو دیشدت باز شد و امحموم به در

 نگاه کرد. با سرعت اومد سمتم و گفت:
 ؟یکنیم هیگر یچرا دار از؟یشده ن یچ -
 گفتم: هیگر با
 . به خدا بگو منو بکشه. تو رو خدا بهش بگو.دیام رمیمیدارم م -
 به سرش و نعره زد: زد
 زی! نرید حرف بزن لعنت ؟یسر خودت آورد ییچه بال کنه؟یچه مرگته؟ کجات درد م دمی! ازت پرسیخفه شو لعنت -

 .زیاون اشکا رو، نر
 هقم هنوز سرجاش بود. با لکنت گفتم:بند اومد؛ اما هق مهیگر ادش،یبلند فر یصدا از
 .شهیم یوجودم داره متالش ی. تب دارم. همهرمیگیم شیدارم آت -
 هق زدم و ادامه دادم: شتریب

 !دهیداره خودشو نشون م دزیا دیام -
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من اون فضا و سکوت رو پر کرده  یهابلند ناله ینشون نداد. تنها صدا یالعملعکس چیکرد و هلحظه سکوت  چند
 عذاب خالص بشم. نیاز شر ا هیثان هی یکه دارمو بدم فقط برا یچجهنم بودم. حاضر بودم هر هیبود. تو 

ن نداشتم ازش بپرسم که گردن و پاهام رد کرد. جو ریبزنه، خم شد سمتم و دستاشو از ز یحرف نکهیبدون ا دیام
 زیم یرو از رو موتیتخت و ر ی. گذاشتم رورونیدستاش بلند کرد و از حموم اومد ب یکنه. رو کاریچ خوادیم

 اعتراض کردم: یحالیبرداشت و کولر رو خاموش کرد. با ب
 تحمل کنم. تونمیروشن کن. گرمه. نم -
 فعالً. کنهیکولر آرومت نم نی. درضمن باد اوونهید یخوریفصل سرما م نیا یتو -
 هیاتاق، با  یسرعت برگشت توبه دیبود. ام سیخ سی. بدنم هم از آب و هم از عرق خرونیسرعت از اتاق رفت ببه و

پاهام.  یتشت بود و بعدشم گذاشت رو یکه تو ینشست و حوله رو کرد درون آب نیزم یتشت و حوله کنار پاهام رو
 یرو هم گذاشت رو گهید یحوله هیبلند شد و  جاش. از کردیکارش رو تکرار م یه تیاخماش تو هم بود و با جد

گرفت  یشتریصحنه اشکام شدت ب نیا دنیپاهام و کارش رو از نو شروع کرد. با د نیی. دوباره رفت نشست پامیشونیپ
 گفتم: یحالیو با ب

 . برو!شمی. من خوب مدیبرو بخواب ام -
 .ستادیباز نا ینگفت؛ اما از کار یچی. هکردیم یکه قلبم رو زخم قیدر عمقاخماش تو هم بود. اون هنوز

. نگران شمیدچار تب م یجورنیوقتا ا ی. دکتر گفت که بعضشمی. من خوب میدر قبال من ندار یتیتو مسئول -
 نباش. برو استراحت کن...

 گفت: یبلند یصدا با
 !یو رو اعصاب من راه نر یتره تو هم ساکت باشبه کنمیدلم بخواد م یحرف نزن! من هر کار قدرنیا -
وحشتناک داشت از  یکم اون تب و گرمامن بود. کم یایروم دنروبه یمرد بداخالق و عصب نینگفتم. ا یچیه گهید

 مهیهنوز داشت پاشو دیخسته بودم. ام یبهم اومده بود و حساب یادی. فشار زترنیمنم سنگ یو چشما شدیتنم خارج م
طوفان  هی اه،یطوفان س هیشده به  لین چند وقته تبدیا اهشیس میمنتظرم نداشت. نس یبه چشما یتوجه و کردیم

 !بیمه
*** 
 یبه بدنم کش و قوس دادم. حوله یشدم و کم داریکه افتاد به تختم از خواب ب یدیهر روز صبح با نور خورش مثل

 دیلبم. ام یلبخند اومد رو هیروم خورد، ناخودآگاه بالش. چشمم که به روبه یافتاد رو میشونیپ یخشک شده از رو
سرش و کنار پاهام  ریتخت و ز یبالشت گذاشته بود رو ان. دستاشو به عنونیزم یجور که دوزانو نشسته بود روهمون

خواب هنوزم اخماش تو هم بود. دلم  یدادم. تو هیباال و به تاج تخت تک دمیخودم رو کش یخوابش بـرده بود. کم
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ازش تشکر  خواستی. دلم مکردمیموهاش و نوازشش م یتو بردمی. دستمو فرو مکردمینازش م رفتمیم واستخیم
 برابر شده. دنیقلبم چند یبگم که محبتش تو هشکنم. ب

مثل سابق  زیچچیه گهی. درمیازش فاصله بگ دیبا نکهی. اکردیرو مرتباً بهم گوشزد م یاگهید زیعقل و منطقم چ اما
در  دادیبود که نشون م قیقدر خوابش عمشدم بهش. اون رهیو سرمو به تاج تخت چسبوندم و خ دمیکش یآه. ستین

 .کردهیم مهیبوده و داشته پاشو داریسرم ب یتمام طول شب باال
 ینشون بدم با صدا یالعملکه بذاره عکس نیشد بهم و قبل از ا رهیتکون خورد و سرش رو بلند کرد. زود خ هوی

 زود گفت: یدارو خش گرفته
 !؟یتب ندار گهید ؟یخوب -

 ام در مقابلت بشکنه، نذار.خوب نباش! نذار اراده قدرنیا دیو چشمام پر اشک شد! ام دیلرز قلبم
از  گهیکه د دیخنکم دست زد فهم یبه پاها ینگفت و وقت یچیبه احواالتم نبره. اونم ه یازش برگردوندم تا پ رومو

 .دیبه صورتش کش ی. از جاش برخاست و دستستین یبرعذاب آور خ یاون داغ
 منتظرتم. اطیتو ح نیدم ماش گهیربع د هی -

 نگاه کردم و گفتم: یواریگفت. با تعجب به ساعت د نویسمت در که ا رفتیم داشت
 !م؟یبر میخوایساعت هفت صبحه! کجا م -
 .یفهمیم -
ظاهر آشفته و لباس نازک و بدن نمام از به توجهیموقع! ب نیا رفتن نداشتم اونم رونیب یاز اتاق خارج شد. حوصله و

رو  شرتشیورود بده رفتم داخل. ت یاجازه نکهیبه در زدم و بدون ا یااتاقش. تقه ی. رفته بود تورونیاتاق رفتم ب
 شدم بهش و گفتم: رهیخ اش،رهـنهبـ*ـ یبه باال تنه توجهی. بآوردیداشت درم

 لطفاً درست جواب منو بده! کجا؟! دمیازت پرس -
 گهیکامل! منم کم از خودش نداشتم. انتظار داشتم که مثل آدم باهام حرف بزنه. د تینگاهم کرد. با جد یاهیثان چند

 نبود! یخبر کردیکه زود حرفاش رو قبول م یازیاز اون ن
 جلوم و گفت: ستادیا نهیسـبهدست

 دکتر! -
 تو هم رفت. اخمام

 چرا؟ -
 گفت: یموهاش. با کالفگ یتو دیدستش رو کش هیو  دیکش یپوف
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حالت  دمیکه د شبمینظر اون. د ریز ی! قراره برهیااز دوستان من پزشک خبره یکیواضح باشه!  لشیدل کنمیفکر م -
 که از اول برات پرونده درست کنه. ششیشد باهاش تماس گرفتم اونم گفت ببرمت پ یجوراون

 مشت کردم و گفتم: دستامو
 !امیجا نم چی! من هیکرد یزیخودت برنامه ر یبرا خودیب -

 و بهش پشت کردم. برگشتم
 !ییرضا یدرمان نداره آقا دزیا -
 گفت: یبلند یخواستم برم که با صدا و
! یبه درمان ممکنه خوب بش یزود شروع کن یقطعاً درمان نداره؟ وقت گهیم یک ؟یگیم یتو ه هیمزخرفات چ نیا -
 !یاتاقت و زودتر آماده ش یتو یبحث کردن با من بر یو داشتن! پس بهتره به جاشانس ر نیا ایلیخ

 :دمیغر دمیبهم چسب یدندونا یبرگشتم سمتش و از ال دوباره
 خوامینم گهینداره! منم د یدرمان مشخص و صد در صد یماریب نیکه ا دوننی! همه میگیمزخرف م یتو دار -

 !دیحرفا و کارات بردار ام نیست از امختلف! د یدکترا یشگاهیبشم موش آزما
 یاومد سمتم، تو تیو با عصبان نیزم یپرت کرد رو شدیدستش مچاله م یرو که تا اون موقع داشت تو شرتشیت

 گفت: یبلند یو با صدا ستادیا میدو قدم
 !؟یکنیبا خودت لج م یچرا دار از؟یچه مرگته ن -

 تش:صور یتو دمیتوپ یبلند یخودش با صدا نیع منم
ت نگه خونه یخودم؟ چرا به زور منو تو یزندگ یبرم پ یذاریچرا نم ؟یداری! چرا دست از سرم برنمییدرد من تو -

 چرا؟ ؟یداشت
 . دندوناش رو به هم فشرد و گفت:زدیشدت مبه شیشونیکبود شده بود و نبض پ صورتش

بکنم،  دیکه نبا وی! برو و نذار کارازیو بپوش نآدم برو لباسات ر ی! مثل بچهیگیپرت و پال م یدار یادیز گهید -
 بکنم!
نگاه  یسرکشمو کوبوندم تو ی. چشمانمیبردم و سرمو بلند کردم که بتونم صورتش رو بب نیرو از ب نمونیب یفاصله
 گفتم: پروایو قرمزش و ب یعصب

تحملم  یزور دارمه که بهرو گرفتم اخالقت صد درجه بدتر شده! معلو یلعنت یضیمر نیا یدیکه فهم یاز وقت -
 !خوامیبفهم. نم نویبا تو باشم! ا گهید خوامینم دی! امتهیاحساس مسئول ای ی! معلومه که حست فقط دلسوزیکنیم
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! گهید یلیس هیخوردم. باز هم  یلیکه س ییسمت جا ختیسمت مخالف و موهام رسوخت و سرم پرت شد به مگونه
 یبگه با همه یزیبتونه چ نکهی! قبل از اگهیزن بودن د هی! باز هم گهیزور د هی! باز هم گهید یمردونگ هیباز هم 

 وجود دادم زدم و گفتم:
 ! ازت متنفرم!خورهی! حالم ازت به هم م؟یلعنت یگرفت ادیزدنو  یلیاز مرد بودن فقط س -
زورش رو  دیتراض کنم اماع نکهیا ایحرف دلم رو بزنم  خواستمیخسته بودم، خسته بودم که هر وقت م دم،یلرزیم

 !نواختیبه صورتم م یلیس هیو زود  دیکشیرخم مبه
 گفت: یو ترسناک یدستاش و فشار داد. با لحن عصب یبازوهامو گرفت تو دوتا

ازم  خوره؟یچرت و پرت نگو! ازم حالت به هم م یت رو وا نکن و الکاون زبون وامونده یدونینم ویزیچ یوقت -
 ؟یمتنفر

 :دیگوشم لرز یکه زد پرده یانعره با
 تا ابد! ،یمونیمن م شیجهنم! تو پ! بهادیدرک که از من بدت مبه -

 تکونم داد: محکم
 تا ابد! از؟ین یفهمیم -
 ترس بود! یصداش عذاب، درد، زجر و حت یتو

موهاش.  یتوتر. پشتش رو کرد بهم و دو تا دستاشو محکم فرو برد ولم کرد که ناخودآگاه پرت شدم عقب یجور
 و کوبنده بود. نیتر شد؛ اما هنوز خشمگآروم یصداش کم

 نباشه که... المیخ نیع یخوایباشم؟ م الیخیبخندم و ب یخوا یم -
 !دینعره زد که نه تنها من بلکه کل خونه لرز نیهمچ هویکرد و برگشت سمتم.  یمکث

 یحرمتیکه به عشق من ب نهیخاطر اتو فکرم، بهش اگه همه کنم،یم یش دارم خودخورشدم، اگه همه یاگه عصب -
 !؟یفهمی! می. به زن من اهانت شده لعنتدونمیکه من اونو زن خودم م یحالت ممکن! به کس نیشده! اونم به بدتر

و  دیشده بود روش و دست کش دهیها چکه ادکلن یزیبشه چون که رفت سراغ م ینتونست خال دنیبه داد کش انگار
 زیم نهییآ یکه زد مشتش رو هم تو یادینشد. همراه با فر یشکستن اما بازم خال هاشهی. شنییت پاهمه رو انداخ

 فرو برد. شیآرا
. به گفتیو ناسزا م دیکشیم ادیفر واروانهیشده بود. د وونهید دی. امزدمیبودم و نفس نفس م ستادهیسرجام ا زدهبهت

 .کردیرو حس نم یزیاما انگار چ رونیب دیجهیره وار مخودش به اون آدما به زمونه! از دستش خون فوا
باال.  دمیسرعت اومد طرفم. با دست سالمش بازومو گرفت و کش. برگشت سمتم و بهنیزم یخوردم و نشستم رو سر
 :دیدندوناش غر ی. جرئتش رو نداشتم! تکونم داد و از الزمیاشک بر گهید تونستمینم یحت



 

 

309 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حدیث عیدانی

 

چقدر بال سر خودم  یدونیم دم؟یچندوقت چندبار به مرز جنون رس نیا یتو یدونیم خوره؟یحالت ازم به هم م -
که تو چقدر عذاب  کنمیفکر م نیبه ا یوقت یدونیورتر شد؟! م! آتش درونم هم شعلهچیآوردم؛ اما آروم که نشدم ه

اون بال رو  یجورچه که کنمیفکر م یوقت یدونیمبه سرم؟  زنهیو م کشمیعذاب م ،یکشیچقدر عذاب م یدیکش
 !شه؟یم یوجودم متالش یسرت آوردن همه

 گفت: یلرزون یبازوم رو فشرد و با صدا یچشمام. کم ی. قطرات اشک حبس شده بودن تودمشیدیم تار
 !یکن هیگر دی. نبایکن هیگر ی! حق ندارایختینر یزیاشک بر یاگه بازم بخوا -
قلبش  یخودشم پر اشک بود! صدا یچشما گفتیت آخرو مداشت جمال یآغـ*ـوشش. وقت یتو دیسرم رو کش و

! از دستش شهیمثل هم د؛یکش قیگوشم رو کر کرد. منو به خودش فشرد و نفس عم دیتپیم اشنهیسـبه واروانهیکه د
 داد. یفشارم م یو هر از چندگاه کردیکمرم رو نوازش م تفاوتیو اون ب کردیداشت خون چکه م

 و با بغض گفتم: ماوردیسر طاقت ن آخر
 سرش اومده. ییچه بال نمی. بذار ببیدستتو داغون کرد ی. زددیولم کن ام -

 شده بود. داریکه از خواب ب یتر از موقعگرفته یآروم شده بود اما گرفته. حت صداش
 !یبفهم یخوایم یک دونمی. نمستیمهم ن یچیه گهید یینجایا ی. وقتستیمهم ن -

 انگار واقعاً عاشقم بود! دیبه خروش اومده بود! ام یکرد! احساساتم بدجور ترحالم رو دگرگون حرفش
 التماس و تمنا گفتم: با
 .ادیازش خون م ی. بدجورشهیدلم آروم نم یجورنیخدا ا. بهنمیبذار دستتو بب ازیجون ن -

و  رونیوشش اومدم باز آغـ*ـ عیبازوهاش رو شل کرد که سر حرفیب دیسرم رو بـ*ـوس نکهیکرد و بعد از ا یمکث
 شتریو بغض ب دیدستش دلم لرز یکه فرو رفته بود تو ییهاشهیها و خرده شخون دنیکردم. با د یدستش رو وارس

 به گلوم فشار آورد.
 گفتم: یاپر از بغض و گرفته ینگاهش کردم و با صدا یاشک یچشما با
 وونه؟ید یاریدرم یباز وونهید هویچرا  ؟یسر خودت آورد ییچه بال نیبب -

 یمحکم منو به خودش فشرد. تو یلیبه آغـ*ـوشش و خ دیم ضعف رفت چون دوباره منو کشدلش واسه انگار
 بغـ*ـلش گم شده بودم.

 بذار دستتو پانسمان کنم. دیام -
 ازم فاصله گرفت و گفت: یکم
 .شهی. خوب مستین یازین -

 هم رفت. یتو اخمام
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 یو دستتو ضد عفون ارمیدرشون ب دیرفته تو دستت! با شهیه خرده شعالم هی ست؟ین یزیچ شهیخوب م ویچ یچ -
 !ارمیرو ب هیاول یهاکمک یتخت تا من برم جعبه یرو نیکنم. حاال هم حرف نباشه برو بش

هر  یتو دونستمیاتاق قرار داشت. م یراست رفتم سمت حمومش که تو هیبگه.  یاگهید یزیندادم که چ اجازه
 قرار داره. هیاول یهاکمک یجعبه هی یحموم

 فکر. یبود و رفته بود تو ستادیبرگشتم هنوز ا یوقت
 درست کنم! یرو که به آب داد یتخت تا دست گل یرو نیبرو بش ؟یستادیآقا! چرا ا یه -

 تخت نشست. منم رفتم کنارش نشستم و بهش گفتم: یرفت رو حرفیزد. ب یرنگکرد و لبخند کم نگاهم
 جلو. اریدستتو ب -

عقب و از جام  دمیناگهان دستمو کش میماریب یادآوریکه با  رمیصورتم. اومدم دستش رو بگ یآورد باال جلو تشودس
 برخاستم.

 تعجب بهم نگاه کرد و گفت: با
 .شگاهیآزما میزود برس دیعجله کن! با ؟یپانسمان کن یخواستیمگه نم -

 دهنمو قورت دادم و تندتند گفتم: آب
 کنه. نه... تیدارم... ممکنه دستم ببره و خون آلوده به تو هم سرا زدی. من... من اونمتی! من نمشهینه نم -
 اتاق خودم. یو رفتم تو رونیو از اتاق زدم ب دمیدو هیاز ثان یبه سرعت جت و در کسر و

 دیگه امخدا! اگه حواسم نبود... ا یدهنمو هق زدم. وا ی. دستمو گذاشتم رودمیاتاقمو بستم و از پشت بهش چسب در
 !ی... واشدیهم مبتال م

سالم و سرحال  دیبا شهیمن هم دیبهش فکر کنم. ام تونستمینم ی. حتختمیدر سر خوردم و با عجز اشک ر یرو
 ! چه برسه به...اندازهیمنو از پا م شمیسرما خوردگ یباشه. حت

 باز کنه.که برم کنار تا بتونه در و  خواستیو ازم م زدیاز پشت در منو صدا م دیام
 هم و گفت: یشدت باز شد و داخل اومد. اخماش رفت تواز جام بلند شدم و در به زوربه
 !شهیتو؟ من موندم چرا اشکات تموم نم یکنیم هیگر قدرنیچرا ا -

 پس زدم و گفتم: اشکامو
 دکتر. میبرو آماده شو که بر نجا؟یا ینکنم. حاال چرا اومد هیگر گهیکه د کنمیم یسع -
 جعبه رو گرفت سمتم و گفت: تیمون اخما و جده با
 .میکارت رو تموم کن که بر -
 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: با
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 !؟یشد وونهیباز تو د -
 و خونسرد گفت: یجد یلیخ
 کمکه! لطفاً دستمو پانسمان کن. هی. درخواست ستین یوونگینه! د -

 رو پس زدم و با اخم رفتم سمت کمد لباسام. جعبه
 لباس عوض کنم. خوامیکه م رونیم. حاال هم برو بآماده گهیربع د هیتا  -

 سمت مبل. نشوندم روش و خودشم کنارم نشست. دیدنبالم و با دستش سالمش منو کش اومد
 شما اول کارت رو بکن بعد آماده شو! -
 و گفتم: رونینفسمو فوت کردم ب یکالفگ با
 من... گمیم بهت مبه حماقت؟! دار یخودتو زد ای یواقعاً احمق -

 :دیغر یهم جمع شدن و با لحن وحشتناک و آروم یتو شتریب اخماش
! بهت گفتم دستمو هیچ هیکه قض دونمی! خودم بهتر از تو میگوشزد کن یرو ه یلعنت یماریاون ب ستیالزم ن -

 پانسمان کن تو هم بگو چشم. حرف اضافه هم نزن!
 م:گفت نمیاز جام بلند شم و در همون ح اومدم

 بکنم! یکار نیکه من همچ ینیبه خواب بب -
 مبل افتادم. ی. رودیگرفت و کش دستمو

 االن. زود باش! نی! همنمیبیم یداریتو ب -
 یقصد کوتاه اومدن نداشتن. با لحن آروم و ملتمس وجهچیراسخش که به ه یبه چشما یبه جعبه کردم و نگاه ینگاه

 گفتم:
 شو! الیخیب ؟یکن تمیاذ یخوایچرا م ؟یکن سکیر یخوای. چرا مدیلج نکن ام -

 رو گذاشت رو پاهامو گفت: جعبه
بهت نشون بدم که چقدر افکارت  خوامی! میدیخودتو عذاب م یخودیب یکه با فکرا ییتو نی! اکنمینم تتیمن اذ -

 . شروع کن!هیپوچ و واه
نابود کنم و به فنا ببرم. در  یدست یو دستر میفرد زندگ نیزتریعز یکه زندگ دمیترسی. مدیلرزیم یبدجور دستام

کار رو نکنم  نیتا ا دونستمیذهنم با خودم دست و پنجه نرم کردم. م یکردم و تو یایطوالن باًیسکوت مکث تقر
 ییهاکه برداشتم، دستکش یزیچ نیهول و وال در جعبه رو باز کردم و اول یآخرشم با کل نیهم ی. براستیول کن ن

که  کردمیرو از دستش درآوردم و فقط خدا خدا م هاشهیتمام، ش اطی. با احتکردیم ییبه خودنمابود که درون جع
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خونسرد و راحت  یلیعرق؛ اما خودش خ یهاپر شده بود از دونه میشونیبود که پ ادیقدر تمرکزم ز. اونفتهین یاتفاق
 بهش منتقل بشه. روسیه زبونم الل ونکرد ینبود که احتمالش هست خدا الشمیخ نیداده بود به مبل و ع هیتک

 شیاعصابم از لجباز قدرنی! ادمیکردم و محکم به دستش مال نیپنبه رو پر از بتاد هیآخر که کارم تموم شد.  دست
 شخندین هینشون نداد و تنها  یالعملعکس چی! اما برخالف تصورم هرمیانتقام بگ یجورنیا خواستمیداغون بود که م

دلم چندتا فحش آبدار  یلبم رو گاز گرفتم و تو حرص،شد بهم. از  رهیوش کرد و با غرور خلبش جا خ یگوشه
 کردم. بشینص
 !اریدندونات درب یلبتو از ال -

 گفتم: نمینگاهش کردم و چسب آخرو هم به پانسمانش زدم. در همون ح چپچپ
 نکنه؟! رمیدرمورد رفتار خودم هم از شما اجازه بگ دیبا -

بدنم خم  یشد و سرش رو آورد جلوتر و رو ترقیعم شخندشیسرمو بردم عقب. ن عیتم که من سرخم شد سم یکم
 نبود. شتریب متریدو سانت یبه اندازه دیصورتمون شا یشد. فاصله

 ! نه؟یدست بردار یخوایدرموردت گذشت کردم! اما انگار نم یلیامروز خ -
 و نذاشت. دیتر اما انگار فهمتا بره عقب اش،نهیسـ یباال و بذارم رو ارمیدستامو ب خواستم

 نازک کردم و گفتم: یچشم پشت
 !یاندازیت، الم شنگه راه مبه کله زنهیدلمو گفتم! تو زود م یکردم؟ فقط حرفا کاریمگه من بدبخت چ -
 .عشق، مهر و خشونت طنت،ی. شکردینگاهم م یبیابروش رو داد باال و چشماش برق زد! با حالت عج یتا هی
 یجلو یایم یجورنیا یگی! نمرهیگیتر قاب مهر چه تمام ییبایرو به ز فتیقشنگه نه؟ اندام ظر یلیلباس خوابت خ -

 !رم؟یخودمو بگ یجلو یجورمن، من چه
 نیا یتو کردیفکرشو م یبود! ک رممکنیالعمالش غعکس ینیب شیگردشده نگاهش کردم. پ یبهت و چشما با

 آقا... هوی طیشرا
 شد به لبام و گفت: رهیخ انیصورتم و در پا یتو دیوار چرخشگرد یچشما

و لـ*ـبت رو  یکنیدستمو پانسمان م کتیکوچ یو با دستا یکنیم یو زبون دراز یپوشیلباس خوشگل م یوقت -
 رفتار کنم؟! یجورچه یانتظار دار یریگیگـ*ـاز م
 کنترلش کنم! تونستمیبد بود که نم یلیو خ دزی! قلبم داشت تندتند مرونینفسمو فوت کردم ب ناخواسته

 ادمیاز  یچو همه ترکیصورتش رو آورد نزد هویجو رو عوض کنم که  دیبتونم شا نکهیا دیبگم به ام یزیچ هی اومدم
 رفت.

 هامغم
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 دردهام
 هامهیگر

 ...میماریب
*** 
رد. معلوم بود که کالفه شده؛ چون که ک شیآزما یهابرگه یدکتر آرمان رفت تو هم و با دقت شروع به بررس یاخما

کم داره که معلوم بود کم دی. امدمیجد یهاشیسراغ آزما رفتیو دوباره م کردیرو نگاه م میقبل شاتیآزما یه
 گفت: دهیاز دست م شویخونسرد

 اومده؟ شیپ یمشکل -
 یبیغر بیحال عج هیوم بود و چشماش رو با دست ماساژ داد. معل زیم یدر درآورد پرت کرد رو نکیآرمان ع دکتر

از جاش مثل  هویمتعجب زده و نگرانمون  یبده، در مقابل چشما دیبه پرسش ام یجواب نکهیبهش دست داده. بدون ا
 فشنگ پا شد و به خودش گفت:

 !دیکنن! با شیدوباره خونت رو آزما دیبا -
 چشم دوختم و گفتم: دی. با اضطراب به امرونیاز اتاق زد ب و
 زده به سرش؟ یجورنیم افتاده که اواسه یاتفاق ای ستوونهیت تو ددوس نیا -
 از حال من نداشت! یجاش بلند شد. حال خودشم دست کم از
 !هیچ انیجر نمیبرم بب نجا،یا نیبش -

 سرعت از جام برخاستم و گفتم:به منم
 !امیمنم باهات م -

 یمارایمدرن بود که ب یافوق حرفه کینیکل هیستش دو کینی. کلمینکرد و با هم از داخل اتاق خارج شد یمخالفت
 .کردنیبهش رجوع م شونیماریدرمان ب یبرا رانیاز سراسر ا یادیز

 :گفتیکه داشت م دمیبهش شن میدیرس یوقت کرد،یصحبت م شگاهیآرمان تندتند با مسئول آزما دکتر
 باشه! جواب آماده دیبا گهیتا دو ساعت د تای. نهاانیمهمه شا یلیبرام خ -
 .کنمینگران نباش. االن کارمو شروع م -
 و گفت: اوردیطاقت ن گهید دیام
 ؟یختیبه هم ر یجورنیها نوشته شده که ااون برگه یتو یچ ؟یکنیم کاریچ یمعلوم هست دار -

 نگاهمون کرد و گفت: دیبا ترد دکتر
 رخ داده... یاگه اشتباه خوامیبگم. نم یزیچ تونمیفعالً نم -
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 گفت: یو بعد از مکث کوتاه دیکش یآه
 بدم. حیرو توض زیچهمه قیدق تونمیردم مک یرو بررس جیکه مجدداً نتا ی! وقتمیبهتره فعالً منتظر بمون -
بازم دکتر و ول نکرد و رفت  دیشدم؛ اما ام رهیگوشه خ هیو با ماتم به  یصندل یکه سست شده نشستم رو یتن با

خوف کرده بودم. ممکن بود بگه که  یبود و دروغ چرا، حساب دهیبه مشامم نرس یخوب یحرفاش بو دنیدنبالش. با شن
 شیآزما یداشت رو دیتأک قدرنیگه هم دارم؛ اما چرا اید یماریب هی دیشا نکهیا ایزنده باشم  تونمینم ادیز گهید

سرم پشت واریچسبوندم به ددادم. سرمو  یبه صندل موهیو تک دمیکش یرو اصالً چک نکرد! آه گهید شاتیخون؟ آزما
و من منتظر بودم که خبر ناقوس مرگم توسط دکتر به صدا  گذشتیم یکندبه قیهم گذاشتم. دقا یو چشمام رو رو

. سرش رونیاز اتاق اومد ب یآروم و سست یبا قدم ها دیکه گذشت، ام قهیوپنج دقساعت، چهل مین کی. نزدادیدرب
لختش که افتاده  یموها یتو دیبود، دستشو کش نییجور که سرش پااراحته. همونن یبود و معلوم بود که حساب نییپا

داد و چشماشو بست.  هیتک شگاهیکنار آزما یواری. به دنهیکنارم بش ومدین یو باال بردشون. حت شیشونیپ یبود رو
که ممکنه بهم  یواباز ج دونستمیاما م ؟یختیبهم ر قدرنیبهت گفته که ا یبرم بهش بگم مگه دکتر چ دمیترسیم

 !ستین یخوب زیهست، چ یبود که هر چ دای. از حال و اوضاعش پشمیبده، نابود م
رو تحمل کنم. اصالً چرا من اومدم  طیاون مح تونستمینم گهیاز جام برخاستم. هنوز چشماش بسته بود. د زحمتبه
سر برسه؟ پس  یزودمنتظر مرگ، تا به نمیشیم گفتمیمگه نم ست؟یبرام مهم ن یچیه گهید گفتمیمگه نم نجا؟یا

 لرزه؟یچرا دست و پام داره م کنم؟یچرا حاال دارم جلز و ولز م
خاطر بزرگمو به یآفتاب نکی. عرونیزدم ب کینیسرعت از کلباشه! به یجورنیکه ا خوامیباشه. نم ینجوریا دینه! نبا

 دست بلند کردم. یتاکس یاچشمام و بر مردم نباشه، زدم به دیصورتم در معرض د نکهیا
*** 

. کردمیم یوقت کش یجور هی دی. باگشتیم ابونایخ ینشسته بودم و راننده تو نیچهار ساعت تو ماش-سه کینزد
 راه بندازه. گهید دادیدادوب هیدر انتظارمه تا دوباره  دیام دونستمیفعالً دوست نداشتم برم خونه، م

 نشییزور نوشابه پاو به رفتینم نییپارک نشستم خوردم. از گلوم پا یهات داگ گرفتم و رفتم تو چیساندو هی
غذا حالت تهوع  ی. از بوکردمیم یتالف چیرو که داشتم با گاز زدن محکم به ساندو یتی. تمام حرص و عصباندادمیم

 .کردمیغذامو تموم م دیگرفته بودم؛ اما مهم نبود. من با
 یبه کس یکار یبود و کس یشغال و شروع کردم به قدم زدن. پارک بزرگسطل آ یرو انداختم تو چیساندو کاغذ

 .گذروندنیدخـ*ـترا اونجا رو اطراق کردن بودن و خوش مپـ*ـسر دو*ستنداشت. نسبتاً خلوت بود و اکثراً دو*ست
ممکنه  یعنیکردم؛ نگاه  داشتنیانداختم. به پاهام که آروم قدم بر م نییمانتوم و سرمو پا بیج یفرو کردم تو دستامو

 مونم؟یتا فردا زنده م نم؟یباز رو ببپارک قشنگ و دل نینتونم ا گهینتونم قدم بزنم؟ ممکنه د گهید
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فقط منو  کنهیحل نم ویزی. فکر کردن چرونیفکرا رو شوتشون کنم ب نیکردم که ا یمحکم تکون دادم و سع سرمو
 !کنهیکه هستم م یزیتر از چداغون

همراهم نبود که  میبودم و خدا رو شکر گوش رونیهشت ساعت ب کیکم آفتاب غروب کرد. نزدتا کم قدم زدم قدراون
 مخم رژه بره. یبخواد با زنگ زدن مداوم رو دیام
لحظه دلم بحالش سوخت. من چقدر ظالم بودم! بنده خدا، خواب و خوراک رو ازش گرفته بودم و با کارام  هی یبرا

که واقعاً منو  کشه،یرو گرفتم بهم ثابت کرد که ثابته، که پا پس نم یماریب نیکه ا یان. از زمدادمیبدتر عذابش م
 .خوادیم

 هامیلحظات تنهام نذاشت؛ اما من فقط با لجباز نیبدتر یکرد. تو تمیبدبخت باهام برخورد نکرد. حما یجذام هی مثل
به  شتریاونو ب یبا خودخواه خواستمینم . منتها حق هم داشتم،شهیش یتو کردمیو خونش رو م کردمیم تشیاذ

 یکس یسخته، اونم برا یلیرو داره، خ یماریب نینفر که ا هیبا  یداشتم و زندگ دزیهرحال من اخودم وابسته کنم. به
 که چشم جهان بهشه!

کرد و  یکیگوشمو پاره کنه. بعد از چند لحظه مکث، در ت یپرده دیام یرو زدم و منتظر بودم که نعره فونیآ زنگ
 اطی. رفتم داخل و از حارمیخودم ن یکردم که به رو ینگفته؛ اما سع یزیتعجب کردم که چ ی. کمدیپاشنه چرخ یرو

 ادیو تنها ظهرها آشپز م ستیاز خدمتکارا ن یخبر قتهچندو نیا یگذشتم. مطمئنم خودش در و باز کرده چون که تو
 شم بخواد داد و هوار کنه!. درضمن ممکنه وارد خونه که برهیو م پزهیغذا م

هرچه زودتر رخ بده. هنوز پامو کامل نذاشته  کردمیکه بهش فکر م یخونه رو باز کردم و منتظر بودم که اتفاق در
. شدمیش گم شدم! دستام باز افتاده بود دورم و محکم بهش فشرده مآغـ*ـوش گرم و مردونه یبودم داخل که تو

 فشرد!یو با قدرت منو به خودش م سرش رو فرو کرده بود تو گر*دنم
 !دیام -
 !یچینگو! ه یچی! هسیه -
کم بردم باال و دور کـمرش . دستامو که کنارم افتاده بود، کمزدیو عشق موج م یفتگیلرزونش، ش یصدا یتو

 .دیوسرو ب میشونیپ یابهم آورد و با محبت پدرانه یشتریدستامو دور خودش حس کرد، فشار ب یحلـ*ـقه کردم. وقت
و  ختهیبهم ر یجورنیا دیگفته که ام یبدونم دکتر چ خواستمیهم نپرسم! نم یزینگم و چ یزیچ دادمیم حیترج

بود.  یآغـ*ـوش گرم و پرمحبت رو که داشتم، برام کاف نی! فعالً همدهینشون م بیغر بیعج یهاالعملعکس
 هم بود! یادیز
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دستاش گرفت. زل زد به چشمام و  یازم جدا شد و دستامو تو متیکه با مال میهمون حالت موند یتو یالحظه چند
. چشماش کردیشب پرستاره و مرموز عوض م هیخودش رو با  یوار داشت جاسرخ و خون یمنم متقابالً. انگار غروب

 حرف ناگفته! ایدن هیحرف داشت.  ایدن هی
 آروم کرد. بارهکیبه د،یپریم نییباال و پا یمنو هم که مثل چ یجنبهیقلب ب نیآرومش، ا یصدا

 ! نه؟یداشتنشق و دوستکله یفرشته هی دمیشق؟ شادختر کله هی ای! فرشته ؟یهست یتو ک -
 .یشاد دمیبود و عشق و شا یجد نیما ب یزیچ هیلبم جا خوش کرد. لحنش  یگوشه یرنگکم لبخند

 مردونه و با احساس فشرد و گفت: دستامو
 رستوران شهر. نیدعوتت کنم به بهتر خوامیم .رونیب میآماده شو بر -

 لبم و گفت: یمخالفت کنم که دستشو گذاشت رو اومدم
نباش! حاال هم برو آماده شو  یزیبه بعدم به فکر چ نی! تا االن که حرف مردم برات مهم نبوده! از امیریامشب م -

 خانومم.
 .ارمیرو حرفش، حرف ب خواستمیشت. نمندا ییمخالفت معنا یعنینگفتم؛  یچیو ه نییانداختم پا سرمو
 !شیسال پ هیمغرور  ازیها به خودم برسم. مثل همون ناتاقم و در کمد رو باز کردم. بهتر بود که بعد از مدت یتو رفتم

 یمشک یتاپ و جوراب شلوار هیو جلو باز بود.  دیرسیدر آوردم. بلنداش تا مچ پام م یبلند به رنگ آجر یمانتو هی
 یکننده. خط چشم کلفت و کوتاه. رژگونه میرنگ و حج ی. رژ لب مات کرمشیو شروع کردم به آرا مدیهم پوش

 یبلند مشک یروسر هیدادم و دست آخرم  نتیز رنگ،ی. ناخنامم با الک آجریمشک یپرپشت کننده ملی. ریآجر
پاشنه  یرو برداشتم و کفشا میدست فیسر کردم. ک دیرسیباسنم م یرنگ داشت و بلنداش تا رو یآجر یهاکه خط
 زدم. رونیو از اتاق ب دمیرو هم پوش میمشک یده سانت

 رهیلبم و خ یبهتر شده بود، لبخند اومد رو شهیکه از هم اشافهیو ق پیت دنیاز اتاق خارج شدم. با د دیبا ام زمانهم
 !فهیخدا که ح! بهفهیمرد ح نینگاهش کردم. ا

 یو بازوها خوردیتنش جر م یداشت تو شیمشک رهنیا هم ست بودن و پرنگش ب یدود کیو کروات بار شلوار
چشم ازشون  تونهینم یدختر چیکه مطمئنم بودم که ه یگذاشته بود. جور شیبه نما یرو با دست و دلباز مشیحج

 یدستش. موها یبود رو نداخته. کتش رو هم اومدیاون شبش م یرسم پیو براقش هم به ت یبرداره. کفش ورن
 .کردیصاحبش رو صد چندان م تیمرتب به سمت باال شونه شونه بود و جذاب شیدمجوگن

اومد سمتم و با  یمحکم و آروم یها. با قدمزدیو پلک نم کردینگاهم م رهیاز من نداشت. خ یهم دست کم دیام
 کنج لبش گفت: یلبخند جذاب

 دن؟یم یمادمازل افتخار همراه -



 

 

317 
 

W W W . N E G A H D L . C O M 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 حدیث عیدانی

 

 شدار دهنده گفتم:نازک کردم و ه یپشت چشم یشوخ با
 !یبانو استفاده کن یمادمازل، بهتره از واژه یبه جا -
 و گفت: نییاحترام من سرش رو آورد پا به
 .بایز یچشم. امر امر شماست بانو -
 بازوش رو آورد جلو و گفت: و
 کن! بمیافتخارو نص نیا -

منو سوار  ی. وقتمیرفت نیو سمت ماش میکردم و دستمو دور بازوش حلـقه کردم. از خونه خارج شد یکوتاه یخنده
 نکهیم گرفته بود و هم اهم خنده بشیغر بیعج یخاطر کاراکرد، خودشم دور زد و اومد سوار شد. به نیماش

پدال گاز  یمهربون شده؟ پاشو گذاشت رو قدرنیکه ا رمیبم خواستمیم یزودتعجب کرده بودم. نکنه به یلیخیلیخ
 رو بود گفت:که نگاهش به روبه نمیو حرکت کرد. در همون ح

 کوچولو؟ یکنینگاهم م یجورنیچرا ا -
 ابروم رفت باال و گفتم: یتا هی
 کنم؟ینگاه م یجورمگه چه -
 بهم انداخت و با لبخند گفت: ینگاهمین

 !گذرهیفکرت م یتو یچ یدونیخودت بهتر م -
 گفتم: یادخترونه یلجباز با
 فکرمه؟ یتو یچ یکنیبدونم تو فکر م وامخی! مستیدونستن من مهم ن -

 گفت: کردیو رو م ریکه دلم رو ز یکرد و با لحن یکوتاه یخنده
 امشب کار دستت بدم! نی. د نذار همایشد طونیش -

 کردم و گفتم: یاخم یتصنع
 ! راحت حرفت رو بزن.ایوقت خجالت نکش هی -
 همون لحنش جواب داد: با
 ؟یرو دار دنشیشن شیاگنج زم؟یعز نیتر از اراحت -

. دیترکیداشت م یبا اون همه درد و غصه، دلم از خوش گهیسمت د هیرومو کردم  حرفینگاهش کردم و ب یچپچپ
 هاست!نداشتن یمرد، جبران همه نیوجود ا
 منو به خودم آورد و باعث شد که دوباره نگاهش کنم. صداش

 بانو. ازیاون فکر نازته ن یتو یچ ینگفت -
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 گفتم: یالحن گزنده هیچرا؛ اما با  دونمیلبخند تلخ شد. نم هیبه  لیپرآرامش تبد لبخند
 !یهمه مهربون شد نیکه تو ا رمیمیکه نکنه دارم م کنمیفکر م نیدارم به ا -

حرفم بود. پخش و  ی. جوابمو نداد. انگار جوابم تودهیکه داره فرمون رو محکم فشار م دمیرفت تو هم و د اخماش
 ابروهاش روند. نیکه من انداخته بودم ب ییکرد و تا رستوران در سکوت و اخماروشن 

 یمرد آن ور گوش کیکردن  هیگر به»
 یهم آغوش یشعر خواندن تا صبح ب به
 من یتو در خواب احتمال یهابـ.. وسـ.. ـه به
 من یبه مبل خال دهیند یهالمیف به
 میکه بر تن کف تیایلـ*ـذت رؤ به
 میفلسف یهاز حرفتو ا یخستگ به
 یاز سعد ییدر وسط شعرها هیگر به
 «یآدم بعد شیخوردن تو پ ییچا به

هر  م،یوارد شد ی. وقتهیکه آدم حساب یدیفهمیم یدیدیرو م یشلوغ! هر کس اریبود و بس یمجلل و لوکس رستوران
دستش  یترس! دستم که تو یتبا لبخند و ح ایبا تعجب، بعض ایلی. خدادینشون م یالعمل خاصما عکس دنیبا د یکس

 نسبتاً آرومم کرد. ینجوریفشرده شد و ا یآرومبود به
 گوشش نجوا کردم: ریز
 .ستمیراحت ن نجایتر باشه. من اکه خلوت ییجا هی میبهتره بر -

 چشمام. یزد و نگاهش رو دوخت تو یجذاب لبخند
 . نه؟میو از بودن با هم لـذت ببر میباش یغشلو یبانو. بهتره که تو ازیآدما! خودتو عشقه ن نیا یگور بابا -

که معلوم بود  زیم هیپشت  میها شدم و با هم رفتنگاه الیخیلبخند زدم و سرمو به عالمت مثبت تکون دادم. ب منم
 .میاز قبل رزروش کرده، نشست

 شد بهم. رهیکتش رو باز کرد و با همون لبخند خ یدکمه
 ؟یکنینگاهم م یجورنیم چرا اازت بپرس دیحاال نوبت منه که با -

 گذاشت. شیرو به نما فشیرد یکرد و دندونا یامردونه یخنده
 ! سخته بهت نگاه نکنم!یتر شدخوشگل یاگهیامشب از هر وقت د -

 شد. ترقیعم لبخندم
 !ستین یاز اون همه غرور و سرسخت یخبر گهیو د یزنیراحت حرفاتو م یلیشده؟ امشب خ یچ -
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 گفت: حیش رو داد باال و صرابرو یتا هی
 تو فکر کن تازه اومدم سر عقل! -

شب رو خراب کنم.  نیا خواستمیاما زبون به کام گرفتم و سکوت کردم. نم ره؛ید یلیبهش بگم خ خواستیم دلم
 آرومه بذار آروم هم بمونه! یچحاال که همه

کم نداشت.  یچیه ییبود و خدا ی. غذاش عالیاریبخت دیسفارش دادم و ام یاومد و سفارش گرفت. من بلغار گارسون
 گفت: دیکه ام خوردمیها غذام رو با اشتها مداشتم بعد از مدت

 عاشقتم؟ یلیخ یدونستیم -
که نگاها  یبلند جور یدفعه با صدا نیگردشده نگاهش کردم. خودش ادامه داد؛ اما ا یآوردم باال و با چشما سرمو

 سمتمون. دیدوباره چرخ
 عشق من؟! خوامتیم یلیخ یتدونسیم -

 گفتم: یآرومگاز گرفتم و به لبمو
 !وونهید ترواشیزده به سرت؟  -

 بلند. یبا صدا د،یخند
 !ازم؟ین یمن یایدن یدونستیم -
 . همه محو ما بودن، همه.ومدیدر نم یکس کیج
 داشت! شک نداشتم. یخاص. قصد زنهیحرفا رو م نیتو سرشه؛ اما معلوم بود که داره با هدف ا یچ دونستمینم
شش مرد  هویکه  کردمیعالمت داد و بلند شد اومد سمتم. با تعجب نگاهش م ویزیچ هیاز گارسونا  یکیسر به  با

 یو آرامبخش کیما! آهنگ رمانت زیوارد رستوران شدن و اومدن سر م نواختنیجور که مهمون ستیولنیو و یکت شلوار
 یاگهید ولنیو جانیشاد و پر ه یتک نواز هیچند ثان زمکث کردن و بعد ا هویه آهنگ زدن ک قهیچند دق کیبود. نزد

نگاه  زدیتمام ساز م یبود و با هنرمند ستادهیا یکه کنار در ورود نازیبه پر رتیسکوت پر بهت سالن رو شکست! با ح
 کردم!

 چه خبره؟! نجایا ایخدا
 من بود. زمزمه کردم: یو تماشامح یدوختم که با لبخند گرم دیسرگردونم رو به ام نگاه

 ؟یکنیم کاریچ یدار -
 مثل من زمزمه کرد و جواب داد: اونم

 بکنم! دیکه با ویکار -
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 یکردم. لبخند قشنگ قشیو تشو ستادمیکه تموم شد، همه از جا برخاستن و براش دست زدن. منم ا نازیپر آهنگ
اومد سمتم و بالفاصله  کردن،یم قشیکه هنوز داشتن تشوجور . همونکردیلباش نقش بسته بود و به من نگاه م یرو

 گفت: یآروم یگوشم با صدا ریبغلم کرد. ز
! رهیقرار بگ اشیبلندپرواز یهم پا تونهیاز تو نم ریبه غ یخانوم چیقدر باال که هباالست. اون یلیخ دیاستاد ام اقتیل -

 خوشحالم! یلیخیلیخ جوونه زده. نتونیب یو درست حساب یعشق واقع هیخوشحالم که 
گوشم  ریز یرفت! وقت نیزن داشتم از ب نیکه به ا یچند جمله تمام حس بد نیلبام. با ا یلبخند اومد رو ناخواسته

 .کردیو مرموز و بامزه نگاهمون م باشیج یدستاشو کرده بود تو دیام زد،یداشت حرف م
 و گفتم: دمیرو بوس نازیپر ی گونه

 بگم! اما... یچ دونمیکه نم ادیقدر ز. اوندیکرد رمیاقعاً غافلگ. امشب وزمیممنونم عز -
منتها  راز،یو من قصد دارم که برگردم ش شهیم دهیبه بن بست کش ایزود نیبه هم دیبگم اما عشق من و ام اومدم

 گفت: نازیرو به پر عیدستمو خوند؛ چون سر دیانگار ام
 !میها برسنامهبر یهی. حاال بهتره که به بقیاومد یلطف کرد -
 . قبل از رفتنش گفت:زیم هیبه من زد و رفت نشست پشت  یچشمک نازیپر
 اجرا بشه استاد. نقصیهات ببرنامه دوارمیام -
 دســــــتشو دور کمـــرم حلـ*ـقه کرد و رو به مردم که هنوز نگاهشون به ما بود، گفت: دیام
 !هیپاک یرشتهچه ف دوننیاما نم شناسن؛یمشکات رو م ازیهمه ن -

 مشتاقم رو... یشکار کرد برق چشما اهشیس یبرگردوند سمتم و چشما روشو
 .یعشق اله هی! هیمشکات خود عشق آسمان ازیکه ن دونهینم کسچیه -

 یو قرمز رنگ فیسالن خاموش شد و تنها نور ضع یو صدا باز رفت باال و همه شروع کردن به دست زدن چراغا سر
 گفتم: عیپاهام زانو زد. سر یکتش رو صاف کرد و جلو دیام موند دیمنو ام یرو
 ه؟یکارا چ نیپاشو! ا دیام -

 که فقط خودم بشنوم، گفت: یو نوازشش کرد. زمزمه مانند جور دشیبوس یآرومدستش، به یگرفت تو دستمو
 عشق من! پرستمتیم -

 گفت:ش و گونه یمات هم. دستمو گذاشت رو دیمات صحنه بودن و من و ام همه
 نعمت رو داده. بهش معجزه داده! نیکه بهش بهتر زهیخدا عز یقدر برامشکات اون ازین -

 نیهم مثل من بودن چون با گفتن ا هیاز کارا و حرفاش نداشتم! انگار بق یریو تفس یمعن چیشده بودم. ه محوش
 .دیچیفضا پ یپچ توپچ یحرف صدا
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 کیکوچ یهادرآورد. در جعبه رو باز کرد و درخشش الماس رنگ یمشک یجعبه هیکتش و  بیج یکرد تو دستشو
 کردن. ییانگشتر داخل جعبه خودنما

 من. یپرسته ازدواج کن الهه یکه تو رو م یبا من ازدواج کن! با کس -
اونم منتظر چشم  کردمیهوا؛ اما من فقط نگاهش م ی. سالن رفت روترقیچشمام جمع شد و لبخندم عم یتو اشک

 بهم. آروم گفتم:دوخته بود 
 بود؟ یمنظورت از معجزه چ -
 بدم! حیتوض ویتو اول درخواست منو قبول کن تا همه چ -

 نتونه بشنوه گفتم: یآروم که کس جورهمون
 !ریکن بعد جوابتو بگ فیاول تعر -

 گفت: شدیداشت از سرجاش بلند م کهیرو به عالمت باشه تکون داد و درحال سرش
 بانو. ازیدوره توئه ن باشه! فعالً که دور -

 بار بلندتر گفت: نیدستاش و ا یگرفت تو دستامو
 !گمیم کیت رو تبرتولد دوباره -

 نگاهش کردم. خودش ادامه داد: دیتنگ شد و با ترد چشمام
 ! خدا تو رو دوباره تمام و کمال بهم برگردوند!ستین یخبر یلعنت یماریاز اون ب گهیآره. معجزه اتفاق افتاده! د -
 :دمیزبان پرس یاز نهادم برخاست و با گرفتگ یکلمه... آه نیاز ا دیبازموند! معجزه؟! منظور ام رتیاز تعجب و ح هنمد
 ...دزیا گهی... دگهید یعنی... یعنی -

 لبم. یقطع کرد و دستش رو گذاشت رو حرفمو
 رفتن. هایاهیلوع کرد و سط دیکابوسامون تموم شد. باالخره خورش زمی! آره عزاریاون اسم رو ن گهی! دسیه -

و دستامو گذاشتم  یصندل ی. پاهام تحمل وزنم رو نداشت. نشستم رودیهام چکگونه یو اشکام رو دمی! خنددمیخند
 !از؟یدوباره من شدم همون ن یعنیخدا!  یدهنم. وا یرو
خنده و لبخند  این. بعضداشت یمتفاوت یالعمالرستوران هم عکس یتو تیزبونم بند اومده بود. جمع یشدت خوشحال از
 .تفاوتیهم ب ایبا پوزخند، بعض ایشگفت زده و متعجب، بعض ایلباشون بود. بعض یرو
 ابروهاش جا خشک کرد. نیهم ب یکمرنگ یخم شد سمتم و با انگشتش اشکام رو پاک کرد و اخما دیام
آهنگ گوش  ی! وقتیکنیم هیگر ینیبیم لمیف ی! وقتیکنیم هیگر ینیغمگ ی! وقتیکنیم هیگر یشاد یوقت -
 آخه؟! یاریهمه اشکو از کجات درم نی! ایکنیم هیش گر! کالً همهیکنیم هیگر یدیم
 لباش و گفت: ی. لبخند اومد رودمیم گرفت و آروم خندخنده انشیمدل ب از
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 زودتر بله رو بگو ملت منتظر جواب توان! ؟یشد خانوم یجواب ما چ -
 دستم. یتم تو. از جا برخاستم و دستاشو گرفزدیم ادیش، عشق و جنون رو فرچشماش. برق نگاه یزدم تو زل
 عاشقتم مرد من! -

 فشرد و گفت: یآروملباش رفت و نگاهش ملتهب شد. دستامو به یاز رو لبخند
 خانومم؟ یشیخانومم م -

 !اقیمنم پر بود از حس اشت ینداشتم. چشما یلبخند منم
 ؟یخوایچرا ازم جواب م گهید یدونیمنو خانوم خودت م یوقت -
 گفت: یخودخواه با
 !خوامیباشه که من م یهمون دیچون که جوابت با -
 بگو. -
 دوستت دارم! -
 بازم. -
 !رسهیبه گرد پام نم یمجنون چیقدر عاشق که همن. اون ازیعاشقتم ن -
 کن. شیتکمل -
 با من ازدواج کن! -

 قاطع گفتم: یمین اما با تصملرزو ییو با صدا دیچشمم چک یاز گوشه یاشک
 . تو.ییرضا دی. تو، امیی. شوهر من فقط توییمرد من فقط تو -

*** 
 هیبهتر بود و  رونیداخل از ب ونیانداختم و داخل رفتم. دکوراس ینگاه یخسروان کینیو مدرن کل کیساختمون ش به

 ییو طال یآسمون یو آب دیسف یهارنگاز  وارهایو در و د لیوسا ی. همهکردیآدم رو شاداب م یهیروح ییجورا
. معلوم بود که هنوز دمیرو ند نازیچرخوندم اما پر فبه اطرا یداشت. نگاه یآرامبخش طیدرست شده بودن. در کل مح
کارش  نازیداشت نشستم و منتظر شدم تا پر یزیو تم دیها که روکش سفاز مبل یکی یوقت مشاورش تموم نشده. رو

 یآوردنش فرزندش، ترس ایتا قبل از به دن خواستیخودش م یکه باردار بود و به گفته شدیم یماه هیتموم بشه. 
 ییایشام رؤ هیشون تا خونه میفارس داره رو درمان کنه. قرار بود بعد از تموم شدن کارش، با هم بر جیخل ازرو که 

بهتره  د،یبه مناسبت شروع عشق من و ام تگفیبود. م یتزه پر نی. البته امیکن ریرو غافلگ دیو ام یو عل میدرست کن
با هم دوست  یکه حساب یو عل دینداشتم، ام یمخالفت منم. راستش میببر فشویو ک میمحفل عاشقونه درست کن هیکه 

 .میدوستانه با هم داشته باش یدورهم هی. بد نبود که نازیمثل من و پر قاًیشده بودن، دق
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 .رونیاومدن ب یچهره ا دیو بعد مرد قد بلند و سف نازیز اتاقا باز شد و پرا یکیگذشت که در  قهیدق ستیب-ده حدود
 ست!جذاب و کامال مردونه یبگ شدیه داشت، مک یسیو انگل یخارج یداره مرده به همراه لهجهدورگه و خش یصدا

 ادشی شویسفر ک هنوز قول نی! به اون شوهر بداخالق عنقتم بگو که آبتیترنباش، تو از من سالم یچینگران ه -
 نرفته!

 کرد و گفت: یاخنده نازیپر
 دیمسافرت با دیبر دیخوای! اگه مشمیهم از آقامون جدا نم هیثان هیسفر که از االن بگما من  دیبر یقرار بود مجرد -

 .دیخوب ما رو هم با خودتون ببر یهامثل بچه
 کردن. ییخودنما کدستشیو  دیسف یزد و دندونا یبود لبخند جذاب نیکه فکر کنم اسمش آبت مرده

 نداره! ییاز ترنمم جدا بشم؟! سفر بدون خانومم معنا تونمیمن م یتو فکر کرد -
 اشرهیت ییخرما یاش و موهاگرفته یپر و بلندش، صدا کلیبرام آشنا بود! قد و ه قدرنیا شافهیچرا ق دونمینم

 و کجا؟! یک دونستمینم قاًیاما دق ؛یمیقد دور و کوتاه و ییآشنا هیبه زمان  بردیهمه و همه منو م
 نه؟زیسر من حرف مداره پشت ی! کزنهیگوشام داره زنگ م -
با  نینگاه کردم. آبت نایا یسمت پر رفتیخارج شده بود و داشت م یاگهیکه از اتاق د یپیتو خوش یدختر فانتز به

 گفت: یار. با لحن عاشقونههمون لبخند نگاهش کرد و دستش رو انداخت دور کـمر اون دخت
با احترام  دیآوردن اسم تو قداست داره و با یکه حت دوننیسر تو حرف بزنه؟ همه مهم جرئت داره پشت یمگه کس -

 در موردت حرف بزنن!
 هی نیگوش آبت ریکرد و ز یکوتاه یبودم اسمش ترنمه، خنده دهیفهم نازیو پر نیآبت یقبل یکه از صحبتا دختره

 و گفت: نازیتر شد. ترنم بالفاصله رو کرد به پردستشم تنگ یو حلـ*ـقه ترقیعم نیزمزمه کرد و لبخند آبترو  یزیچ
 معرفت؟یب یزنیسر به من نم هیو  نیآبت شیپ یایم گهیحاال د -
 زد و گفت: ینیلبخند شرمگ نازیپر
از دوستام  یکیزود برم چون که  دیغه. االنم باشلو یلیروزا سرم خ نیاما باور کن ا معرفتمیحق با توئه! من واقعاً ب -

 .زنمیت و بهت سر مخونه امیفردا پس فردا م نیمنتظرمه؛ اما مطمئن باش هم
 !میزنونه بزن یخر حرفا سریکه ب ای! تنها بایاین تیوقت با اون شوور وحش هی -

 نیتوه نمیرسماً به آبت ،یبر علرنم عالوه. تیبداخالق و وحش گفتنیلج بودن و بهش م یگرفته بود. همه با عل مخنده
 اخماش و کرد تو هم و گفت: یتصنع نازیکرد. پر
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 یهیقض نکهی. مثل اشهیمنم بدتر م یش از علبزنه به کله یمهربون و نرماله! وقت یلیشوور خودت خ نکهینه ا -
رو  چارهینه گذاشت نه برداشت بکوچولو بارت کرد. شوهرتم  یکهیت هیرفته! بنده خدا  ادتیو پسره رو  یشهرباز

 املت کرد و فرستاد به جهنم.
 به هردوشون انداخت و گفت: یانگاه بامزه نیآبت
 ! گرچه که...کنمیم یباز واروینقش د نجایخانما! من ا دیمنو نکن یاصالً مالحظه -

 زنش و زمزمه مانند گفت: یچشما یرو دوخت تو رنگشیکرد و نگاه آب یمکث
 . نه خانومم؟اعصابی! خشن و بیهوشمند موش داره، موشم گوش داره. اونم چه موش وارید نیا -

 با خنده گفت: نازیگرفتم و از خنده روده بر شدم. صورت ترنم بدبخت تا بنا گوش سرخ شد! پر منظورشو
 !شهیم یبهتره من هر چه زودتر برم. حرفا داره ناموس -
 . چشمش که به من خورد گفت:کردیم یداد و خداحافظ ینم دست مجام بلند شدم و رفتم سمتش، داشت با تر از
 از؟ین یاومد -
 ؟یندار یکار گهید م؟ی. برشهیم یاقهیآره، چند دق -
 و گفت: کردنیکه بهمون نگاه م نیکرد به ترنم و آبت رو
 هستن. ییرضا دیمشکات، نامزد ام ازین ـگر،یخانم ج نیا -

 و آورد جلو.زد و دستش ر یلبخند مهربون ترنم
 جون! منم ترنمم. ازیزوج عاشق رو نشناسه! خوشوقتم ن نیا یکس شهیمگه م -

 دست دادم. بهش
 خوشوقتم ترنم جان! -
 لباش بود و گفت: یرو یبار طنتیلبخند ش نیآبت
 !یمشکات ازیتو ن دمیبود که نفهم شونیقدر افکارم پراون شب اون -
 :دمیتعجب نگاهش کردم و پرس با
 کدوم شب؟! دیببخش -

 ابروش رو باال داد. یتا هیو ترنم انداخت و  نازیبه پر ینگاه
 !انا؟یاح ارهینم ادتونیرو  یزیکلمات چ نی! ادیام ی. اجرانازی. کنسرت پرایتالیا -
رفت تو هم  نازیپر ی! اخمامیاز تاالر، با هم درد دل کرد رونیبود که ب بهیهمون مرد غر نیاز نهادم برخاست. آبت آه
 گفت:و 
 العمل احمقانه رو نشون دادم!اون عکس هویآشاداد  دنیچرا با د دونمی! آبروم جلو همه رفت. نماریاسم اون شبو ن -
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 .کردینگاه م نیچپ به آبتاخماش رفته بود تو هم و چپ ترنمم
 !دادیمنو حرص م یلیها خاون موقع نیبود! آبت یواقعاً شب نحس -

 و گفت:کنجکاور بهم نگاه کرد  بعدش
 د؟یشناسیهمو م نیتو و آبت -

 و گفتم: دمیخند
 بوده! یهر سه نفرمون اون شب، شب افتضاح یکه معلومه برا طورنیا -

*** 
و دستاشو  دهیتخت دراز کش یجور که روکه همون کردمینگاه م دیبه ام نهیآ یو از تو کردمیموهامو شونه م داشتم

 :دمیپرس طنتی. با شدکرینگاهم م رهیسرش، خگذاشته بود پشت
 دلتو زدما. یدید هویتو؟  یکنیمنو نگاه م قدرنیچرا ا -
 حالتش نداد و گفت: یتو یرییتغ
 .گهیبخواب د ای! بیکنیچقدر شونه م -

 نازک کردم و به شونه زدن موهام ادامه دادم: یچشم پشت
 !گهید نهیکه کوتاهشون نکنم، وضع هم یدیو دستور م یبلند دوست دار یمو یوقت -

 جمع تو هم شد. اخماش
 !رونیفکر کوتاه کردن موهاتو از سرت بنداز ب -
ها رو انگار براشون زمان گذاشت. حاال هم وا کن اون سگرمه دیکوتاه کنم؛ اما مراقبت ازشون سخته و با خوامینم -
 گفتم بهش! یچ

د از جا برخاستم و رفتم سمت تخت. بودم. کارم که تموم ش شیباز نشد و ساکت نگاهم کرد. عاشق غد باز اخماش
 یسرعت سرش رو فرو برد توآغـ*ـوشش و مطابق معمول به یشدم تو دهیدستشو آورد باال و دستمو گرفت. کش

 .دیکش قیموهام و نفس عم
تک اعمال و حرکاتش کنم! عشق از تک دایپ تونمینم د،یو خواستن ام اقیاون همه اشت فیتوص یبرا یاکلمه چیه

 .آوردیبه زبون نم ادیاگه ز یمشهود بود. حت یبه خوب
 بگذره که گفتم: یکم گذاشتم

 م؟یخـوابـیهم م شیش پهمه ستی. بد نمیما هنوز به هم محرم نشد گمیم دیام -
 گفت: یاخش گرفته یموهام درآورد و با صدا یرو از تو سرش

 رم؟یو از حد خودم فراتر م کنمیم تتیمگه اذ -
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 ش.گونه یو گذاشتم روزدم و دستم یلبخند
 چرا عذاب وجدان دارم. دونمی! نمستیاما خب درستش ن ؛یلی. بودن در کنار تو لـ*ـذت بخشه، خزمینه عز -

 و گفت: دیش بود بـ*ـوسگونه یرو کج کرد و دستم رو که رو سرش
 زجر بکشم! گهید ستیترم و الزم نمن راحت یجور. اتفاقاً اونمیشیباشه محرم م -

 :دمیگردشد و با تعجب پرس چشمام
 تو؟ یکش یزجر م یوا! مگه از چ -

 موهام. ینگاهم کرد و بازسرش رو فرو برد تو یاهیثان چند
 درست کنه. کایرفتن به آمر یکه کارامون رو برا سپرمیم لمیفردا به وک -
 تخت. یو نشستم رو دمیجام پر یمنتظره تو ریحرف غ نیا دنیشن با
 .ذارمیپامو اونجا نم گهی. من داریو ناصالً اسمش کا؟یآمر -
 افتاد. شنهیسـ*ـ یآغـ*ـوشش. سرم رو یتو دمیآرامش دستمو گرفت و دوباره کش با
 چرا؟ -

 یمشکات بدونه. با صدا ریاز ام یزیکه چ خواستممیبدم. نم حیبراش توض ویچ دونستمیتو هم جمع شد. نم اخمام
 جواب دادم: یاگرفته

 بهت دروغ بگم. خوامیبدم. چون نم حیتوض ویزیازم نخواه برات چ -
 موهام. ینوازش وار فرو رفت تو دستش

 هامون شاهد ازدواج ما باشن؟!خونواده یخوایباشه؛ اما نم -
 گفتم: قاطع

 رو ندارم! یکسچیاز تو ه ریبه غ گهیت ندارم؛ اما من دبه خونواده یکار -
 !نهیچه زودتر بب عروسش رو هر خوادیاونجا. پدر م میریپس م -
 اما... -
که بخوام دخالت  دمیخودتونه و به خودم اجازه نم نیب دیدار یبه تو و پدرت ندارم! هر مشکل یمن کار ازین نیبب -

 حیترج ده،یحاضرم بهتون کمک کنم و مشکلتون رو حل کنم اما اگه بدونم که داره عذابت م یکنم. اگر تو ازم بخوا
شون تو رو ! همهنیتو رو بب خوانیمن م یاما خونواده یکم فراموش کنذارم تو هم کمبشم و ب الشیخیکه ب دمیم

 یمن خونواده یبه بعد خونواده نی! از ایکنیبهش حسادت م یبود دار دهیدوست دارن. بخصوص ندا که اون روز فهم
 اه که دلشون بشکنه.دوست نداشته باشن، کمتر ندارن! مطمئن باش و نخو شتریتوان! اگه تو رو از من ب
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موافقت خودم رو نشون  یجورنینگفتم و ا یچیبکنم. ه یخودیب ییبهانه جو دونستمیبود. واقعاً نم یمنطق حرفاش
 دادم.
*** 
دستش و  یدستمو گذاشتم رو یحالی. با بمیشونیپ یرو گذاشت رو سیخ یبه چشمام نگاه کنه، حوله نکهیا بدون
 گفتم:

 !دونستمیم -
 شده بود. نیسنگ یکه کم یچشماش خون بار بود. ادامه دادم، با زبون یدیکرد. سف نگاهم زیت
 !یاندازیشربتم قرص م یکه تو دونستمیم -

 آب سرد. یو حوله رو برداشت. دوباره فرو بردش تو دیدستم کش ریاز ز دستشو
 !یزیریسرم تا صبح اشک م یکه شبا باال دونستمیم -
 ها وجود داشت.نگفتن نیا یمه حرف توعال هیاما  گفت؛ینم یچیه
 چرا؟ یدونی! مییای. از همون اول! از همون شب رؤدونستمیم ویهمه چ -

 .میشونیپ یرو گذاشت رو حوله
 زد! شمیاومد سراغم و دوباره آت یتب لعنت نیچون که همون شب ا -

کنم.  هیگر گهید خواستمیاما نم کرد؛یم چارهیو از جاش بلند شد. بغض داشت گلوم رو ب دیاز چشمش چک یاشک
 دوست نداشت اشکام رو. دیام
 !میعروس درنگیلباسم. لباس کوتاه و سف یافتاد رو میشونیتخت نشستم و حوله از پ یرو زحمتبه

 .کردیپاهاش نگاه م ریز یرنگارنگ و نوران یهاابونیبود رو به پنجره و به خ ستادهیزدم و بلند شدم. ا یتلخ لبخند
 حلـ*ـقه کردم دور کـ*ـمرش و سرمو چسبوندم بهش. دستامو
 دستم. یگذاشت رو دستشو

 . برو دراز بکش.یهنوز داغ -
 تر کردم.دستمو تنگ ی*ـقهحلـ

 خوبم. -
 بود خوب بودم. دیکه ام یبودم. تا وقت خوب

 از دستت بدم! خواستمینم -
 ...دونمیم -
 هر دومون رو. یدادیعذاب م یداشت -
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 .دونمیم -
 چشمام. یش گرفت و زل زد تومردونه یدستا ونیاز دورش باز کرد و برگشت سمتم. صورتم رو م ستامود
کرد!  یزندگ شهیهم م یماریب نیکه با ا یبفهم خواستمیرو. م تیواقع یفهمیزود م ای ریباالخره د دونستمیم -
 !شهیم ،یکرد. اگه بخوا یعاشق شهیم
 .میدار نشممکنه بچه ؟یخوایبچه نم -

 .شیشونیپ یدستاش. باز هم اخماش خط انداخته بود رو ونیرو آورد جلو و صورتم رو گرفت م سرش
 !؟یک ؟یبفهم نویا یخوایم یک خوام؟یکه من فقط تو رو م یبفهم یخوا یم یتو ک -
چند  یکه برخالف داغ یشی. آتدیکش شیمحکمش، تمام وجودم رو به آت یو بـ.. وسـ.. ـه نییسرش رو آورد پا و

 پر بود از لـ*ـذت و عشق. ش،یپ یقهیدق
 سپردم. امانشیب یهابسته شد و خودم رو به دست بارون بـ.. وسـ.. ـه چشمام

 نبود یکیبود  یکی
 بود ازین هی

 و بلند پرواز مغرور
 انتهایب بیغر بیعج دیعقا با

 نیو غمگ پولدار
 بیو غر تنها

 دیرو د تو
 کرد شوونهید تیمشک یچشما
 خاص بود داتلبخن

 فاجعه اخمات
 شدیم دعواتون

 دیکردیهم با هم درددل م یگاه
 دیآوردیاوقات حرص همو درم اکثر

 دوستت داشت ازین
 شیخواستیهم م تو
 یسادگ نیهم به
 ستیساده ن دنیرس اما
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 ستین یآسمون نیکردن به هم یعاشق عاشقانه
 اومدن مشکالت
 !یبزرگ و باور نکردن مشکالت

 کنه یداریواقعاً عاشقه که پا یزمانعاشق  هی اما
 بمونه که
 جا نزنه که
 نترسه یشکیاز ه که
 نترسه یچیاز ه که

 بمونه دیعاشق با هی
 مونه یعاشق م هی

 اهیچشم س یموند تو
 خوشبخته ازین
 تو رو داره ازین
 داره ازتین از،ین

 !یکرد شکششیرو سخاوتمندانه پ اهتیس مینس تو
 !یهم نکرد یکار شاق البته

 یعاشق یگفتیم
 !یکار خودت رو کرد پس
 بود تفهیوظ
 زنن یم فهیروزا دم از وظ نیا ایلیخ اما
 اشوننیعاشق الیخیب ایلیخ
 اهیچشم س یتو موند اما
 یداریپا تو

 قهرمان یشد
 خانومت قهرمان
 دختر پاک هی یزندگ قهرمان

 ادامه داره یزندگ
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 شهیهم م شتریکمتر که عمراً، ب مشکالت
 دیداریپاهر دو  اما

 د؟یدیرو چه د خدا
 ادیما ب اهیهم سر چشم س یبدتر یبال هی یزمان هی دیشا
 مونهیم ازین اما
 بمونه! دیبا

 !دارهیما پا اهیچشم س چون
 نباشه؟! ازیچرا ن پس

 ۱۳۹۵/۵/۳۱ انیپا
 یدانیع ثیحد
 
 
 

*** 
 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با
 نگاه دانلود منتشر شده است. تیدر امده و در سا ریرشته تحررمان در انجمن نگاه دانلود به  نیا

 

 
 
 

 منبع نگارش:
 

 ارتباط با نویسنده:
 

 
 

https://negahdll2.ir/threads/296198/
https://negahdll2.ir/members/86871/
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http://www.negahdl.com/
http://forum.negahdl.com/
https://t.me/negahdl
https://www.instagram.com/negahdl_com/
https://plus.google.com/u/0/+negahdlcom
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