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 مخصوص  کوچک حیاط سنگفرش روی که را مردمکهایم

 پالستیکیهای  دمپایی روی  زدنند،   دودو حال در هواخوری

 و میکشم دندان  به را پایینم لب.  میدارم نگه ثابت پلنگ  زری

 همین کارش! شود من بیخیال بلکه میبندم را پلکهایم حرص با

 !واردها تازه کردن اذیت است،

 از  قدم تصویر، همان  هم باز  و میکنم دور هم از را کهایمپل

 به و میکشانم باال را نگاهم ناچار به! است برنداشته قدم

 دیدن و میشود  باز نیشش  میرسم، میخندند خبیثانه  که چشمانی

 دارم  دوست!  میزند هم به را حالم خرابش و  زرد دندانهای

 اما  شوم، اذیت لباسهاش بد  بوی از کمتر تا بگیرم را بینیام

 اذیتش  شروع برای بهانهای میتواند همین! ندارم را جرئتش

 به  آوردهام،  دست  به را قلقش خوب  چندروز این در   باشد،

 انگار. میزنم لبخند نمایانه مظلوم و میدهم کش را لبهایم زور

 !میرود بعد نفر  سراغ  به و میزند لبخند  هم او که  میدهد نتیجه

 پشت سنگی ستون به و میفرستم ونبیر را شدهام حبس نفس

 چشمانم در  زندگی  از را  انزجارم حجم تمام. میدهم تکیه سرم

 و  بشوید را آن  که نمانده چشمانم  کاسهی در  آبی  اما میریزم،
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 باید ! برگردم عقب به لحظه به لحظه  باید. بریزد بیرون

 ...را  سال یک این کنم مرور د بای  کنم، پیدا را  نابودیام مقصر

 است ممکن  چطور ! یکسال؟ فقط!  میشود بلند  نهادم ز ا آه

 برای یکسال

 وقتی یکسال چطور !  باشد؟ گذشته سال  ده  اندازهی به من

 !شدهام؟  پیر سال ده  من

 لیست  در اسمم که برمیگردم  روزی به میبندم که  را چشمانم

 آغاز  یعنی این و نبود کنکور آزمون  شدگان پذیرفته

 ...محدویتهایم و سرزنشها 

*** 

 بارها  را اسامی تمام نداشتم، را  اسمم دیدن  انتظار اینکه با

 زیر 

 و نگران که  میزدم دید  را  مادر  چشمی زیر  و کردم رو و

 بردم باال را شانههایم و ابروها. بود  زده زل لپتاپ به کالفه

 خیره  و داد قورت را  دهنش آب شوکه  مادر. بستم  را لپتاپ و

 .بود دهانم به

 اینقدر  بابا  باید چرا اصال! نمیشم بولق  گفتم که من _
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 !دیگه پوله توی تفاوتش آزاد  و دولتی  بگیره؟ سخت

 :شد بلند  مبل روی از و  گرفت را غیظش پر نگاه  مادر

 تفاوتش پوله؟ تو تفاوت گفته کی زده؟   حرفی همچین کی _

 . ..تالشه و هوش بودن باال توی

 ر اینقد کی از نفهمیدم. زدم  چنگ را موهایم عصبی

 .نداشتم را کنایهای و نیش هیچ تحمل که بودم شده بیظرفیت

 که بابا همون!  بردار سرم از دست دیگه یکی تو مامان _

 ...بسه میکوبه سرم  توی رو  پسرات همیشه

 راه  به نشدنم قبول برای قشرقی پدر  میدانست که  مادر

 . رفت آشپزخانه  به و داد سرتکان باتاسف  انداخت، خواهد

 لیست  در اسمم ندیدن از . رفتم  اتاقم به و برداشتم را  تاپ لپ

 و میدانستم تقریبا را نتیجه نبودم، شوکه  شدگان پذیرفته

 هدیهی  وعدهی هرچند. بودم  آماده روزی همچین برای

 جشن  و ماشین

 میکردم؟  چه اما بود انگیز وسوسه دیگر توجهات خیلی و

 تجربی  تهیرش  به! بفهمانم پوکم کلهی  به را اینها نمیتوانستم

 این نمیخواست من منضبط و  خشک  پدر  و نداشتم عالقهای
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 فکر  و میخوردند غبطه من به دوستانم همهی!  بفهمد را

 و  پولدار  پدر عزیزدردانهی هستم، دختر تک چون میکردند

 هستم  باجذبهام

 پدر  اینکه از غافل... هه بریزد،  پایم به دنیارا است  حاضر و

 دوست  او که داد  لو  مادر  چندباری  و بود  پسر عاشق  من

 وقتی اما نفهمیدم هرگز  را دلیلش! میبودم پسر هم من داشته

 ر  مهیا با مرا

 به را  سرم  میخواست  دلم فقط  میکرد،  مقایسه منصور و

 !بکوبم محکمی جای

 !بود یوحان کند آرامم میتوانست شرایط  آن در که کسی تنها

 و گذاشتم گوشم در  را  هندزفری. نشستم تخت لبهی

 پیچید،  گوشم در که صدایش نتهای. گرفتم را شمارهاش 

 :افتاد خروش  و جوش از آشفتهام و ناآرام روح

 هست  که هرچی کنکورت جواب... عزیزم سالم _

 !جاداری  سرخودم روی

 :دادم سرتکان  و زدم تلخندی

 .کنم چیکار نمیدونم!  بده  خیلی  حالم... یوحان آخ _
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 .نشدی قبول پس _

 پلکهایم  شدم، ولو تخت روی  و کردم باز  را موهایم کش

 :دادم بیرون پرحرص   را  نفسم و گذاشتم هم  روی را

 .نیست عجیب دیگه که تو برای _

 شن، قبول  همه قراره  مگه نیست، عجیب  عزیزدلم  نه _

 فهمید؟ بابات

 بتونه  شب  تا نکنم فکر داشته،  مهم جلسهی  چندتا  امروز _

 .بگیره تماس

 ببینمت؟  کی دلتنگتم، _

 نشست  چشمانم  در   که اشکی رد سبابه و شصت انگشت دو با

 :زدم لب  بابغض و گرفتم را

 یوحان؟ _

 عزیزم؟  جانم، _

 !منی دلخوشی تنها تو _

 خیلی  االنشم تو! پرنسس زدی حرفا  این از  که باز _

 .ندارن بقیه که  داری  دلخوشیا
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 :نداشت حالم  به تاثیری دلداریاش

 آورده   سرخودم یبالی یه نبودی تو اگه کن باور _

 پرغیض  و کرد  تغییر آنی به یوحان مهربان لحن! بودم

 ضعف  نقطه  روی گذاشتی دست  باز مهیاس؟_ : شد

 .دادم  قورت سختی به را بغضم و کردم سکوت من؟

 :داد ادامه

 پدرومادرن،  اونا میگیری؟ سخت اینقدر چرا دلم عزیز _

 میشن، آروم بعدش بگن هم هرچی  نمیخوان، که  رو بدت

 .باش  صبور فقط

 :نالیدم

 چی؟ برسم تو به نذارن اگه چی؟ تو به رسیدن یوحان _

 باشم؟ صبور میتونم بازهم

 سمت  به چشمم  گوشهی از که  اشکی دیدم،  که را سکوتش

 تخت روی و  کردم پاک را   بود حرکت در  گوشم حفرهی 

 .نشستم

 آموزشگاه؟ بیام _
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 :شنیدم  را داد بیرون  که پرآهی  نفس

 عصر کنم،  مرتب اینجارو اومدم  نیست، کسی قااتفا بیا، _

 .داریم کالس

 حرص  با را  پلکهایم! میآید در  آخم  و  میخورد پایم به لگدی

 قاب  را کریهش چهرهی خشمم، از  پر چشمان و میکنم باز

 میکنم احساس و  کنم رد   لبخند با را او نمیتوانم اینبار میگیرد؛

 بیایم در  جلویش است بهتر

 و  میکشم قد  جلویش میشوم بلند و میکنم اره  را پایم مچ .

 :میریزم صدایم در را  حرصم همهی

 ؟!عوضی مرگته چه _

 خود  ی۰ فاتحه میکند، جمع  زمختش دستان  در که را یقهام

 بیرون چنگش از  را خود بتوانم شاید تا تقالمیکنم! میخوانم را

 برای . میخورم تکان دستانش در  عروسکی مثل اما بکشم،

 در  که است درد  ناگاه و میبینم رها  را  خود ثانیهای

 !میکند کر را  خودم  گوش که جیغی  و میپیچد استخوانهایم

 تصویر. ندارم  زمین روی  از را  خودم کردن جمع قدرت 

 میشود دور که میبینم چشمانم اشکی ی  پرده پس از  را تارش
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 :میشوند نزدیک او شدن دور  با حاال  که صداهایی و

 !کرد رناکا رو  بیچاره  دختر  _

 میذاری؟ وال هی  این دهن به دهن  استخون پاره دو  تو آخه _

 و لگن در درد . میبرند بند به و میگیرند را  بغلم زیر

 روی میکنند کمک . نمیدهند امان اشکهایم  و میپیچد کمرم

 پشت  سیاهی  از هالهای  در که صدایی و شوم  دراز تخت

 .میکند دلگرمم چشمانم،

 بندازه  بهش نگاه یه بیاد بگو خدیجه  به برو  بدو زهرا _

 .باشه نشکسته جاییش

 همین  اما بدهد خبر بند مسئول به ندارد جرئت کسی میدانم

 پیدا  هم مهربانی رگشته  ب ت  بخ  آدمهای این بین میبینم که

 .میشوم امیدوار کمی میشود،

 مینشیند، پاهایم روی که دستانی  احساس با  لحظاتی از پس

 زنی  مهربان  چهرهی   و میدهم تکان سختی به را پلکهایم

 نگاهم  خیره که میبینم را  جوگندمی  موهای با  سالخورده

 :میزند لب او و میکشم آخی میکند،
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 تازه  واسه درازی  زبون جای  اینجا! دختر  آوردی شانس _

 بخوری،  بدن بهت که میدم مسکن تا چند. نیست واردا

 !نشکسته جاییت  خداروشکر

 .ندارم را اشکهایم کردن پاک نای حتی و میکشم آخی   دوباره

 :مینشیند کنارم آبی لیوان با زهرا و  میرود خدیجه

 .بخور قرصارو این بگیر باال رو سرت  کم یه _

 به  و میگذارد صورتم  یکطرف  دست  که میگردانم رو

 :میچرخاند خودش  طرف 

 .بخوابی میتونی بشه، آروم دردت اگه _

 میزنم زل  تکیدهاش اما جوان صورت  به آهم و  اشک پس  در

 بخورم،  تکان بتوانم که میکنم تکیهگاه را  سالمم  دست و

 .میگیرد لبم به  را آب  وان لی و  میگذارد دهانم  در  را قرصها

 ولو  بالشت روی  دوباره  و میکنم قدردانی او از نگاهم با

 روبرویم  ترسناک دنیای  از کمی و ببندم  چشم تا میشوم

 خاطرات  شوم وابخ  عالم وارد اینکه از قبل! بگیرم فاصله

 .میشوند  پلی ذهنم  صفحهی روی
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 فضارا پیانو مالیم صدای  شدم وارد که آموزشگاه در  از

 را پیشرویم استاندارد نهچندان و تنگ پلهی راه   بود، پرکرده 

 و  بود گذاشته باز را  در. رفتم  باال آرام و  گذراندم نظر از

 .بود رویش پیش کلیدهای  به حواسش  همهی

 را  آهنگ آن آرامش بسته، چشمان  با و ایستادم سرش  پشت

 عطر   از و  شدم  خم زد،  که را ضربه  آخرین. بلعیدم

 را  جذابش لبخند و کرد  سربلند! گرفتم دمی دوستداشتنیاش

 سالن  گوشهی کاناپهی طرف   به و خندیدم و  پاشید رویم به

 :شدم ولو آن  روی  و رفتم

 .هترهب نشیم احساساتی زیاد  گذاشتم، باز  رو آموزشگاه  در  _

 :رفت آشپزخانه سمت  به و خندید

 میترسی؟ چیه؟ _

 :بردم باال را صدایم تن

 .خب آره  _

 :نشست روبرویم  و برگشت بادوقهوه لحظه چند  از پس

 ضررت  به  کاری  که دارم  غیرت روت  اونقدر! نترس _
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 .ندم انجام

 :زدم زل چشمانش  در  و  نشستم صاف

 !من بشم غیرتت اون فدای _

 اخم  و داشت نگه بود،  کرده نزدیک لبش  به که را فنجان

 :کرد

 !بگیر گاز  خدانکنه، _

 :دادم سرتکان شیطنت با  و زدم چشمکی

 رو؟  چی _

 :خندید

 !رو  سرخت زبون اون _

 گرفتند،  آرام هم  روی پلکهایم که حالی  در  و دادم تکیه

 :کشیدم عمیقی نفس

 کنم، کار  موسیقی بیام کرد  اصرار مونا وقتی  پیش چندماه  _

 به  منم بره میخواد کالسی هر چرا که زدم  غر بهش یکل

 نقطهی تنها تو. شم  آشنا تو با  قراره  نمیدونستم میبره، زور

 !یوحان منی زندگی عطف
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 : زد زل چشمانم در  عشق  با

 !ماهپیشونی یاس عطفی نقطهی من برای هم تو _

 :آورد خود به  مرا صدایش پ

 میخوای نوزه یا زیبا تصویر این تماشای  از  شدی سیر _

 بدی؟ ادامه

 :بود جدی او اما ! پرصدا و مستانه. خندیدم

 میخندی؟ میگم؟ دروغ مگه _

 پسر  یک که  میکردم فکر این به داشتم و  زدم زل بهت _

 ر   قد چه فرفری  مو گندمگون دختر  یک  با  لخت مو بور

 !میرسه نظر  به متناقض

 :برد باال همزمان را شانههایش و ابروها

 فرکانس  که دله  تا دو تلپاتی مهم داره؟ ربطی چه  خب _

 .بفرستن هم سمت به رو عشق 

 :کردم گشاد را چشمانم

 !شاعرانه  چه اوه، _

 چی؟ پس بله، _
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 موهای  روی از  که شالی به توجه بدون خندهها میان

 :کردم  زمزمه بود،  سرخورده  فرفریام

 !ندارم داشتنت  برای شانسی هیچ میدونم...  یوحان آخ _

 :نیدمش را صدایش

 .عزیزم نزن  بد نفوس _

 در   مادر  شمارهی  دیدن  با موبایلم، زنگ  سروصدای با

 :زدم  غر لب زیر  کشیدم، را اتصال آیکون  که حالی

 شدم؟  بزرگ من بفهمن میخوان کی اینا _

 پررنگ  را پوزخندم بالفاصله مادر تشویش از پر صدای

 :کرد

 باز نیستی ببینه بیاد بابات نمیگی تو؟ رفتی  کجا _

 میشه؟ داستان

 :زدم  لب  پرحرصم پوزخند  همان با

 .روش اینم نداریم، داستان کم  ما! بشه خب _

 : شد آرام لحنش باشد،  شده  سالح خلع  انگار که  مادر

 .ندارم دادن پس جواب حوصله  خونه، بیا زود  هستی  هرجا  _
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 صفحهی به  خیره و پرید باال ابروهایم تماس، شدن  قطع با

 :ردمک نجوا لب زیر  گوشی

 متعصب مرد بااین داری  عمر یه که  تو بیچاره _

 !میکنی زندگی

 دستانش  ه  کالف که چرخاندم یوحان سمت به را نگاهم

 خیرهام  داد، بیرون که باآهی و کشید  صورتش به را

 :شد

 من میکنی، صحبت  پدرت  مورد در اینطور وقتی _

 !میترسونی رو

 :دادم انسرتک حسرت  از پر لبخندی  با و بستم را چشمانم

 میکرد کمکم من مخ این اگه...  یوحان آخ _

 جور  یه چی همه بخونم، درس میتونستم اون میل باب و

 .میرفت پیش دیگه

 :گذاشت پاهایش  روی و  کرد  بلند را دستش کنار گیتار

 دلش   کن سعی کن،  صحبت باهاش امشب من  نظر  به ولی _

 !بشه تو شدن  آدم بیخیال بیاری رحم به رو
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 نشانه به ابتدا شدهام،  گرد چشمان  که نکشید طول زیاد

 کنترلش  که خندهای  با بعد و شوند تنگ او به خیره و تهدید

 .شوند  فشرده هم  به بود، خارج  دستم از

 !یوحان لوسی  خیلی _

 زیر  که سیمهایی  آرام ریتم  با و  کرد نواختن به شروع

 زمزمهکنان  و بست  را چشمانش  میلرزیدند، انگشتانش

 :داد سرتکان

 خودم  از روز  یه بگیرم چشاتو

 ؟ !کنم باید چه صداتو صداتو،

 جای  هر  تو میرم که راه اصن

 ؟!کنم باید چه هواتو هواتو، شهر

 خودم  از روز  یه  بگیرم هواتو

 میکشم قفس قلبم دور دارم

 نقطه اون تو عطرت دارم یقین

 نفس  راحت  که جا  هر تو هست

 میکشم

 تنهاییام  توی کنم فکر  چی به
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 حواسم  شب یک تو سمت که

 تو بپوشم رختی چه  نره

 توی  تو عطر که  سرد روزای

 نره  لباسم

 همراهی  را او کنان زمزمه  و کردم  بغض  ناخودآگاه 

 :کردم

 فکر  چی  به باید تو از غیر به

 بارونیه که وقتی چالوس تو کنم؟

 که جادهها این به لعنت تو بدون

 زمستونیه فصلش چهار هر

 از  غیر به کی  هر  فکر از من

 از  پر اضطرابم، از پر  خودت

 بیاد اتاقم تو کسی که  این از دلهره 

 میخوره  بهم حالم خونه این از

 تنهاییام  توی کنم فکر  چی به

 حواسم  شب یک تو سمت که

 تو بپوشم رختی چه  نره
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 توی  تو عطر که  سرد روزای

 نره  لباسم

 فکر  چی  به باید تو از غیر به

 بارونیه که وقتی  چالوس تو کنم

 که جادهها این به لعنت تو نبدو

 زمستونیه فصلش چهار هر

 بمانی روزبه

 فضای و  میدهم تکان را پلکهایم لگنم در درد  بااحساس

 تاریک

 نقطه  کدام در   که میآورد  یادم اطرافم خوفناک سکوت و

 و خوابیدهام  که  است ساعت  چند نمیدانم! ایستادهام دنیا از

 و ضعف  س احسا از که  است  مانده سحر  تا چندساعت

 که سروصدایی

 شام   خوردن  برای حتی میفهمم انداختهاند راه به رودههایم

 خوردن  اینجا، شام بااینکه. است  نکرده  بیدارم  کسی هم

 ا  احش و امعاء کردن ساکت  برای  اما ندارد

 درکمرم دردی  که میخورم تکانی. است غنیمت شکم
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 صدای که  میشوم ولو دوباره . میآید در  آخم و میپیچد

 به  را حاکم  محض سکوت  باالیی تخت از زهرا ستهیآه

 :میزند هم

 شدنه؟ بیدار وقت حاال _

 .بخواهم کمک  او از اینکه جز  ندارم چارهای 

 اذیتم خیلی معدهم! دهنم  تو بذارم  داری  نون تیکه یه _

 .میکنه

 آرامی   به که میآید رحم  به دلش انگار کوتاهی، مکث از بعد

 از  که نوری کورسوی طهیواس به. میآید پایین تخت از

 قابل حرکاتش  سختی به  کرده نفوذ زندان هواکشهای

 کمی از  بعد  و میرود اتاق گوشهی به.  است تشخیص

 نان نگهداری کیسهی میزنم حدس که چیزی به وررفتن

 .مینشیند کنارم و میآید  باشد،

 :میکند نجوا آهسته

 نمیتونم   دیگهای  چیز تاریکی این تو... نون اینم بیا، _

 .کنم  جور واست
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 شده  کمتر بدنم  درد. میکشم باال را خود  کمی و تقالمیکنم

 میگیرم دستش  از را  نان. بگیرم کمک دستانم از میتوانم و

 :میزنم لب خفه صدایی با و

 .بخواب برو ممنون، _

 نه! جزخوابیدن نیست تاریکی آن در هم  دیگری چارهی 

 آرام و میشود بلند . کرد  صحبت  میشود نه  و دید  میشود

 رویم پیش تاریک دنیای و میمانم من و  برمیگردد سرجایش

 یادآوریشان که خاطراتی و شده  گریزان که خوابی و

 !کاریام زخم بر نمکیست

 مطلع  آمدنم از  را مادر اینکه بدون خانه، به  برگشتن از بعد

 را لپتاپم لباسهایم، کردن عوض از  بعد و رفتم اتاقم به کنم

 برداشتم

 و دانلود  سرگرمیام مهمترین. کشیدم دراز  تخت روی و

 تخیلی  ژانر  عاشق . بود آمریکایی و  کرهای فیلمهای دیدن

 ماجراها  زنان نقش  در   را خود  گاهی  و بودم عاشقانه گاهی و

 و  خیالپردازم  زیادی میگفت  همیشه یوحان. میکردم تصور

 اما. ببینم را  فیلمها گونه این نمیداد اجازه  بود کنارم اگر
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 گذاشتن  کنار برای دلیلی هم  من و نبود کنارم که سافسو

 .نمیدیدم تخیالتم

 شدن  روشن که  زدم تکیه تخت تاج به و کردم پلی را فیلم

 و  بود سایلنت.  کرد  جلب را توجهم گوشیام صفحهی

 .ندهم جواب و کنم اذیت  را  مادر که  کرد  حکم بدجنسیام

 .مشد فیلم  دیدن  غرق  و گذاشتم گوشهایم روی   را هدفون

 مادر  و کردم  باز پلک گوشهایم روی  چیزی  خوردن باتکان

 است  منی از  لپتاپ و هدفون  کردن جدا حال  در که  دیدم را

 چشمان  با و  برگشت . بود برده خوابم فیلم دیدن   حال در  که

 :شد  مواجه من باز

 بگی؟  من به نباید اومدی؟ کی تو _

 دمر  سوالش به توجه بدون و  دادم بدنم به قوسی و کش

 روی  از را   بازشدهام بلند موهای  و نشست کنارم. شدم

 .زد  کنار صورتم

 آیندهی  فکر به ما بفهمی نمیخوای چرا  قشنگم دختر  _

 ...خودتیم

 زیادی  انحرافات از  باشه کتاب  و درس  تو سرش آدم اگه
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 با  کنه وادارت که همینه، هم  بابات اصلی هدف. میشه  دور

 .فیلما این با نه بشی  سرگرم مطالعه  و  درس

 بدون و خوردم تکانی. بود دنیا  حس خوبترین نوازشهایش

 و  گذاشتم زانویش روی را سرم  بسته چشمان با و حرف 

 .چسبیدم محکم

 کن سکوت  گفت  هرچی میشه، پیداش بابات دیگه ن اال _

 بعدش  لحظهایه  عصبانیتش میشناسیش که تو! نگو چیزی و

 .میشه آروم

 :شدم متاسف خودم برای

 دوست  مهیار و منصور  اندازهی هم رو  من اباب کاش _

 !بودم پسر منم کاش  داشت،

 :شد توبیخانه و معترضانه مادر لحن

 دور  خودت از رو  مسخره فکر این گفتم بهت صدبار _

 حرفش  به هیچوقت بااینکه میکنی، اشتباه کامال تو. کن

 .نذاشته کم هیچی برات نبودی

 :بود آویزان ملوچها و لب نشستم، چهارزانو و  شدم بلند
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 بریم باهم  شده کنه؟ نوازشم کنه،  بغلم شده تاحاال ولی _

 شده  ببینیم؟ فیلم یه باهم شده   خونه تو حتی... سینما پارک،

 کنه؟  دردودل باهام

 :شد بلند متاسف  و داد تکان سری   مادر

 . ..امروزی دخترای   شما توقعات از امان _

 کار  به عقلم  از زودتر  زبانم  باز که رفت اتاق  در طرف  به

 :افتاد

 پسر  دوتا  از بعد من مادر  و پدر که همینجاست من بدبختی _

 چهار  سه من،  مادر! افتادن شدن  بچهدار فکر  به بازم بزرگ

 .نیست کمی چیز سنی  اختالف دهه

 خوردم به را  مندانهاش گله نگاه  و برگشت چهارچوب   در

 ه ب و گزیدم لب! شدم پشیمان حرفم از آنی به. رفت  و داد

 باشم،  خوبی دختر برایشان میخواست دلم.  زدم چنگ موهایم

 شرایطی در  آنها. نداشتم را فکرم  و زبان  اختیار! نمیشد اما

 بچهدار به تصمیم داشت  سال  ده منصور و پانزده  مهیار که

 شده   ظلم حقم  در میکردم  فکر همیشه  من و بودند گرفته  شدن

 ی خیل مثل که
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 و  پدر به سنی لحاظ  به تا  نیستم ولی ا بچه  دوستانم از

 .باشم نزدیک مادرم

 بودم  ندیده تابهحال. بودند تخته و  در  هم برای عجیب آنها

 بزند،  حرف  پدر سرحرف  یا و کند بلند را صدایش مادر

 !شود  آرام تا میکرد سکوت عصبانیتش مواقع حتی

 و  بیحوصله  کردم، برانداز را  خودم اتاقم قدی آینه در  کمی

 و  من. شدم  خارج  اتاق  از کنم جمع  را ایمموه اینکه بدون

 .بودیم تنها اوقات بیشتر  مادر

 در  که مهیار  و  بود پزشکی ابزار  واردات صادرات پدر کار

 عنوان  به و کنارش  در  بود،  خوانده درس زمینه همین

 .داشت حضور معامالت همهی در   و شرکت  در  او نمایندهی

 .میکرد زندگی  ا م از جدا و بود کرده ازدواج میشد  سالی چند

 تا  اتاق  بین فاصلهی بپوشم، را ابریهایم دمپایی اینکه بدون

 کولر  باد با  پایم زیر سرامیکهای.  کردم  طی را  آشپزخانه

 بودند  شده خنک  حسابی

 را  زبانم جور باید  هم باز.  میکردند القا را  خوبی حس و

 قرمه  بوی میکردم،  معذرتخواهی مادر  از و میکشیدم
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 خود  پاورچین پاورچین! بود کننده ت مس سر عجیب  سبزیاش

 بغلش  پشت از و رساندم بود آن  تست حال  در که او به را

 ولو گاز  صفحهی روی دستش از  قاشق  و کشید هینی. کردم

 :شد

 ...ترسیدم کاریه؟ چه این _

 :چسبیدم او به بیشتر و  گذاشتم کتفهایش میان را  سرم

 .نداشتم منظوری مامان، میخوام معذرت  _

 میز  طرف به و کرد  جدا خودش  از مرا زور با

 و نشست صندلیها از یکی روی  رفت، ناهارخوری 

 :برداشت کندن پوست برای خیاری

 اون تو نباید دیگه  ما! داری حق  نگفتی، هم  بیراه پر _

 .میشدیم بچهدار سن

 روی  را دستهایم.  نشستم روبرویش رفتم و کردم  نچی

 :زدم زل او به و گذاشتم میز

 دوستون  قدر چه میدونی خوب  خودتم بیخیال، ن؟ماما _

 من نمیفهمه که اونه ولی میدم بابا واسه جونمم  من دارم،
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 .نیست یکی  داره انتظار اون که چیزی بااون روحیاتم

 به و  گذاشت  زمین را  چاقو  کند نگاهم که این بدون

 :زد  زل نامعلومی نقطهی

 .کنه  صحبت باهاش  که  بیاد امشب گفتم مهیار به _

 زل  نامعلومی نقطهی به و  بردم فرو موهایم در   را دستم

 چه  کردنش؟ آرام  برای میشد واسطه کسی باید  چرا  زدم،

 برای مهیار خاطر به بود قرار  وقتی داشت  من برای لذتی

 میشد؟ چه خودم  خاطر پس بکند؟ کاری من

 

 از  را  شدهام  بافته موهای و  پوشیدم مناسبی شلوار تونیک

 .گذاشتم امسینه روی  طرف یک

 میشدم،  ظاهر  مرتب باید همیشه مهیار زن  یاسمین جلوی

 باز  و خورد در به تقهای! نداشتم را گیردادنهایش حوصلهی

 د  دا  کش را لبهایم  لبخندی مهیار دیدن با  شد،

 طرفش  به زده  هیجان و

 اومدین؟   سالم، _ : رفتم

 داخل  و گذشت  کنارم  از  زدگیام  ذوق  و هیجان به توجه بدون
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 شلوارش  جیب در  فرورفته دستهای روی از نگاهم شد،

 گذشت 

 و  خیره نشست، تخت لبهی. رسید  پهنش سرشانههای به و

 :کرد براندازم حس بدون

 .باشی ناراحت  میکردم فکر سالم، _

 چیزی  ولی بود  عادی برایم  جدیاش و خشک رفتار بااینکه

 روی  و کشیدم هم  در  را ابروهایم! کنم بغض بود، نمانده

 .نشستم میزتحریرم کنار صندلی

 میشه؟ عوض چیزی  باشم ناراحت _

 :بود درار   حرص ذاتیاش  خونسردی

 شدن  قبول برای اگه بود، مهم برات ما  خواست اگه _

 .میشدی ناراحت حداقل  ن اال بودی، کرده  تالش

 را  امشب یک باید  کردم، مشت را دستم  و ساییدم دندان

 .میآوردم طاقت

 رشتههای به گفتم هم  لشاو از من داداش، ببین _

 .ندارم عالقهای  نظری
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 را دستهایم  درمانده  و کردم بلندتر کمی عجز با را صدایم

 :دادم تکان

 ...موسیقی سینما، هنریام، رشتههای عاشق  من _

 موهای . زد چرخ را صورتش زوایای تمام لرزانم نگاه

 چشم  به بینشان سفیدی تارهای توک و تک  که را پرپشتش

 شدهاش  اصالح تازه  صورت  و بود زده  البا میخورد،

 دو  وسط گرهای پدر مثل. میرسید نظر  به همیشه از عبوستر

 البته و خشن و  جدی  کمی را او که داشت قرار پهنش ابروی

 هیچوقت چون نبود بحثی بودنش جدی   در.  میداد ن نشا باجذبه

 خشن؟  ولی کنم  شیطنت بخواهم که نبودم راحت  آنقدر کنارش

 .نه

 :داد سرتکان  و زد یپوزخند

 موزیسین؟ مثال یا بشی بازیگر زده  سرت  به  نکنه چیه؟ _

 تکان نبود،  خودم دست اختیارش گاهی که زبانی و

 چیه؟ ایرادش آره، _ : خورد

 :شد نمایان گوشتیاش لبهای بین  از سفیدش،  دندانهای  و خندید

 ...نزنیها حرفا  این از بابا جلو!  شدی   خل رسما اینکه مثل _
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 سخت  بهت میکنم  راضیش آرامشش  و مامان خاطر هب من

 .کنی ثبتنام آزاد دانشگاه  بده  اجازه  و نگیره

 : گرفت طرفم  به را  اشارهاش انگشت و شد  بلند

 ...گفتی تو که رشتههایی این نه اما _

 میخواست دلم  فقط لحظه آن من و گذشت  کنارم از تکبر با

 طرز   هم هیارم حتی که بودم بدشانس  اینقدر چرا. بزنم زار

 نداشت،  سنی  که او. بود غیرمنطقی و  پوسیده فکرش

 نمیکرد؟ درک مرا چرا او بود، تحصیلکرده

 خارج اتاق  از او دنبال به  و شدم  بلند دآلشوب  و درمانده

 کردن برانداز حال در   قدی آینه در  که یاسمین دیدن  با. شدم

 د شای. بگیرم را خندهام جلوی نتوانستم بود، برآمدهاش  شکم

 اغراق  میگرفت سانت را شکمش دور  هرروز بگویم اگر

 :برگشت طرفم به  من حضور حس با ! نکردهام

 میخندی؟ من به خانم؟  خوشگل چیه _

 همیشه  که خوشبویی  عطر  از دمی  و کردم بغلش خنده  با

 :رفت شکمش روی دستم. گرفتم  میزد

 اینقدر  نمیشی  خسته میخندم، خودت  خود  به... آره  _
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 میذاری؟ ذرهبین  زیر  رو  خودت

 :کشید خود دنبال و  گرفت را دستم

 .میگم بهت اومد  خودت  سر  به کردی ازدواج وقتی حاال _

 

 .نشاند خودش   کنار هم  را من  و نشست کاناپهای روی

 شد،   راحت خیالش که مهیار  نبود بابت از و  پایید  را اطراف

 : کرد تنگ سوالی  نشانهی به  را چشمانش

 لب   زیر بیرون اومد که اتاقت زا مهیار؟  به  گفتی چی _

 .میزد غر

 زل بانمکش و کرده  آرایش صورت به کمی درماندگی  با

 :ماند ثابت پیرهنش شکاری یقهی روی  نگاهم و زدم

 دارم  دوست  هنری رشتههای میگم بهش بگم؟ چی _

 !میکنه مسخره

 :رساندم  سیاهش مردمکهای  به را  نگاهم دوباره

 تئاتر، برم من  رهدا  ایرادی آخه  بگو، تو یاسی _

 موسیقی؟ کارگردانی،
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 را لبهایش و برد باال را زدهاش   هاشور پهن ابروهای

 :کرد غنچه

 من که جایی  تا اما... اما نداره  که ایرادی خب،...  اوم _

 هم   مهیار! مخالفه حد این در  دختر  آزادی با باباجون  میدونم

 شغل  یه آیندهت برای که  میخواد میگه، خودت  خاطر  به

 .باشی داشته  حسابی  ت درس

 چالش  و بحث از پر  هم  پردردسره هم میگی تو که اینایی

 .ریسک و

 گوشهی  جایی  بازهم ولی میآمد درست   نظرم به حرفهایش

 اتاق  در انگار و زد   صدا را یاسمین  مهیار. بود  ناراضی دلم

 و رفتم آشپزخانه  به هم من. میگشت چیزی  دنبال قدیمیاش

 پدر،  ماشین باصدای. کردیم ماده آ  را شام وسایل مادر کمک

 قصد معمول طبق  مادر ! شد استرس از پر وجودم دوباره

 با و  گرفتم را جلویش که برود  پیشوازش به داشت

 :زدم لب اضطراب

 یادشه؟ میکنی  فکر مامان؟ _

 :شد نگاهم خیرهی  باخونسردی مادر
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 چی؟  آخرش  _

 ورودی  در  طرف به و گذشت کنارم از  دید، که را سکوتم

 گوشهای. میفهمید باید که باالخره ! میگفت راست.  فتر

 در  چنان را  آنها  گاهی و افتادم ناخنهایم جان به و ایستادم

 خیرهی . میآمد  در   آخم که میکردم  فرو دستم  کف گوشت

 را  کتش و گفت  خوشآمد او به  عشق  با که بودم مادر  حرکات

 آینهدار  کمد  لباسی  چوب به و کرد  جدا سرشانههایش از

 .کرد آویزان ورودی در یکنزد

 پدر  که جدیتی  و خشکی باتمام. گذاشت  کمد  کنار هم را کیفش

 ابراز  زبانی بودم ندیده تابحال  البته بود، مادرم عاشق  داشت،

 برایش هربهانه  به بود؛ مشهود کامال رفتارهایش  از ولی کند

 زیر  یا تراس توی ساعتها  اوقات گاهی و  میخرید، هدیه

 گوش حرفهایش به و مینشست کنارش حیاط توی آالچیق 

 مواقعی جز  به نبود مادرم از  دور  خوابش جای  هرگز میداد،

 است این نوبت حاال میدانستم  داشت،  مهم کاری سفرهای که

 قدم  چند  برود،  سرویس به صورتش و دست  شستن  برای که

 برخالفهمیشه دهم، نشان خودی  رفتنش از قبل  تا رفتم جلو
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 :بودم ذوق  و  انرژی از  خالی

 .نباشی خسته بابا، سالم _

 میگرفتم جای  آغوشش در  و  میدویدم داشتم  دوست  قدر چه

 !میفروختم فخر دنیا همهی به  نوازشگرش دستان زیر  در  و

 که  شوم  نزدیک او به آنقدر  نتوانستم هیچگاه  که افسوس اما

 خودش  دست  هم  او شاید نمیدانم،. باشم داشته را نوازشش

 شک،  بدون و کند ابراز را  محبتش نمیتوانست که نبود

 من  و بود، ناخواسته و غیرارادی جدیاش  و خشک  شخصیت

 کرده  عادت

 از خالی همینگونه را او باید که  بودم پذیرفته و

 .باشم داشته  دوست  بیرونی احساسات

 :داد سرتکان و  کرد حوالهام نیمنگاهی

 . ..سالم _

 آن  از دبع ناگهان که  فرستادم بیرون را شدهام حبس نفس

 مسیر  تغییر بودم که جایی  سمت به  و کرد مکثی نیمنگاه،

 گرفته  نشانه را مردمکهایم  درست  معنایش  از  پر نگاه . داد

 در  که کنم احساس دهانم در  را قلبم بود  نمانده چیزی ! بود
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 خیرهی  پریده باال ابروی لنگه یک  با و ایستاد قدمیام یک

 :شد پرسشگرم  نگاه

 قدر  که حیف   داشتم، برات مههابرنا خیلی! شد حیف _

 اگه من بفهمی نخواستی که حیف ندونستی، رو موقعیتت

 ...بود خودت  آیندهی  خاطر  به فقط آوردم  بهت فشاری

 ریش  و موها از  و زد چرخ  زمختش صورت روی نگاهم

 پیراهن میانی دکمهی  روی  و کرد  عبور جوگندمیاش

 :خوردند تکان بیاختیار لبهایم. ماند ثابت سفیدش

 .ندارم  رو  زندگی این لیاقت   من! ببخش رو من بابا _

 گوشهی  از اشکی  قطره که  بودم کرده  بغض کی نفهمیدم

 .خورد سر چشمم

 ...سخته براتون من مثل دختری  داشتن میدونم _

 را  ابروهایش که رساندم نگاهش به دوباره  را خیسم نگاه

 :کرد گره هم  در

 حرفهای  بااین رو نخوندنت درس  نکن، گریه خب  خیلی _

 سخت  بهت چرا من میفهمی روز  یه! نکن توجیه بیربط
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 .گرفتم

 صورتش  و دست   تا رفت  سرویس طرف   به و گرداند  رو

 بود،  ایستاده آشپزخانه  ورودی در که مادر . بشوید را

 :زد لب  مهیار اتاق  به بااشاره

 .کن پاک رو اشکات بیرون، میان ن اال _

 .گذشتم کنارش از اتاقم به رفتن  قصد به سریع و زدم  پلک

 دلم . کردم بغل را بالشتم و انداختم تخت روی دمر   را خودم

 دستانی  برای مهر،  پر آغوشی  برای بود شده  هوایی

 حوصلهی!  بفهمد را  دردم که تکیهگاهی برای نوازشگر،

 وارد  سرزده   تا کردم قفل را  اتاقم در. نداشتم هم را یاسمین

 نکشید طولی . نشود

 وارد  در  به که ضربههایی و مادر زمانهم  صدای با که

 به را  صدایم باعجز خورد؛  هم به اتاق  آرامش  کرد،

 :رساندم گوشش

 .باشم تنها میخوام میکنم، خواهش مامان _

 سراغ سریع! گذاشت راحتم  و رفت  که شد توجیه انگار

 و بود داده پیام. کنم صحبت یوحان با تا رفتم گوشی
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 .بداند را پدر  عکسالعمل بود کنجکاو

 :نمیگذاشت  منتظرم دادن جواب  برای هیچوقت

 یاسم؟ خوبی الو؟ جانم _

 :بود  شکوههایم خریدار تنها که او برای شدم  لوس

 آدمای این دست  زیر  میشه مگه! نیستم خوب نه _

 بود؟ خوب خودراضی از

 شکوه خانوادهام  از اینقدر که  نیست درست میدانستم بااینکه

 .برمیآمد دلم  از راختیا ی ب انگار ولی کنم

 شد؟  تموم محاکمه شد؟ چی _

 .تموم... اهوم _

 .میکنن فراموش دیگه چندروز ! بیخیال دیگه،  خوبه خب _

 یوحان؟ _

 .جانم _

 !میخوام رو تو _

 هم  آن بگذارد؛  ضعفم نقطه روی  دست داشت عادت یوحان

 خود  میدانست، مالکمن را  خود  وقتی. بود  مالکیت ادعای
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 .میدیدم دنیا  دختر   شادترین و  ابرها  روی را

 .میخوام رو تو منم! منی  سپید یاس! منی مهروی _

 :زدم  لب  قهرآلود و بچهگانه لحن با

 ...مهرو میگی که نیستم ماه زیبایی به من ولی _

 :بود  جدیت از پر  اما  آرام لحنش

 !منی دنیای دختر  خواستنیترین  و جذابترین تو _

 .کنن چیکار تو با خوانمی مغرور جاویدیهای  این نمیدونم _

 خب؟  کنی، فکر بهش فعالنمیخواد! مهیاس _

 بود  آزاردهنده تلخیاش آنقدر  میرسیدیم که اینجا به همیشه

 محکم را پلکهایم میشدیم، منصرف  بحث ادامهی از که

 .گذاشتم هم روی

 .نمیکنم  فکر باشه، _

 !خوب  دختر آفرین _

 وارد  اتاقم در به که محکمی  ضربات با که بزنم لب خواستم

 :بود شنیده  را صدا هم  یوحان. نشستم سراسیمه  شد،

 چیه؟ صدای _
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 :زدم زل اتاق  در به بهتزده

 .میدم خبر  بهت کیه، ببینم بذار اتاقم، در... در  _

 پایین تخت از  باتردید و  کردم رها  تخت  روی  را گوشی

 عصبانی میزد، ضربه در  به که  کسی نداشتم شک  رفتم،

 بین شدهی تنگ گرهی مردمکهایم زکردم،با که  را  در! است

 مردمکهای  روی آن  از پس و گرفتند هدف   را ابرویش دو

 دستش   تا کشید طول چندثانیه نفهمیدم . لغزیدند خشمگینش

 فقط ! نشست ضربهاش جای دستم   و آمد، فرود صورتم روی

 گوشهایم گنگ فضای در  صدایش ناباوری و  بهت در میدانم

 :میشد اکو

 نداره  حق  جاوید  کیومرث دختر  بمونه یادت زدم  رو این _

 !بزنه شدن عام و خاص انگشتنمای و  شدن بازیگر  از حرف 

 اتاقت تو بیای نباید  و داره حرمت مهمون بمونه یادت که  زدم

 !کنی قفل رو  در

 خیره   خیره شد، تار  چشمانم ابری  پردهی پس در تصویرش

 رم س  پستوی در  عمیق  دردی نشستم، تخت لبهی و رفتم عقب

 حال  در  نگاهم در  ذره  ذره دنیایم، باابهت  مرد  و کرد النه
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 !بود فروریختن

 هوا  در  و  کرد مشت  را دستش  کالفه که بود پشیمان انگار

 بیخیال چرا نمیدانم اما بگوید، چیزی  خواست داد، تکان

 نگاه  شد؛

 گرمای. رفت   و کرد  پرتاب سویم به دیگری پرغیظ

 آتشی  برابر در  بود، روان گونههایم روی که  قطرههایی

 !بود  هیچ میکشید، زبانه  دلم  در  که

 کی  از مهیار که میکردم  فکر این به فقط لحظات آن  در

 آرام  را اوضاع بود آمده  مثال که او بود؟ شده  زنک  خاله

 علیه را  پدر اینطور که بود شده  سخیف آنقدر چطور کند،

 چه  که  میرساند؟ او به مرا حرفهای حتما باید بشوراند؟ من

 نداشت؟ مرا  هوای چرا نداشت؟ وست د مرا چرا او شود؟

 نمیکرد؟  برادری حقم در چرا

 در   چهارچوب به خیره  که گذشت زمان قدر  چه نفهمیدم

 بااخم  گرفت، قرار   در  قاب در  که  مهیار! ریختم اشک اتاق 

 گرفتم  رو

 حقارت  و  اشک رد  نمیخواستم. نشستم او به پشت و
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 یا ناراحتی حس ایشصد در . ببیند چهرهام در  را

 .نکردم حس را  شرمندگی

 .شنید رو  حرفامون  میکردم، صحبت  بامادر داشتم من _

 میخواست اگر بود؛  شده  دیر  اما کند، توجیه بود آمده 

 پدر  روی زیادی   نفوذ او. بگیرد  را پدر  جلوی میتوانست

 پسرارشد،  دستراست،. بود او مقبول، و خلف  فرزند  و داشت

 او جاوید،  کیومرث اعتماد مورد  و خوشتیپ تحصیلکرده،

 .بود

 که  کرده ادا را  دینش کرد  فکر گویا جمله یک همان باگفتن

 ت  رف

 که  من احساس! نیاورد ابرو  به خم من ناراحتی  برای و

 پاسخ  در . نمیدانم بود، دیگری  چیز واقعیت اگر بود، اینگونه

 شده،  چه بداند میخواست و بود داده  پیام که یوحان نگرانی

 نباشی گرانن

 به صورتم  و دست  شستن  برای  تا شدم بلند و کردم تایپ

 منصور،  ویلچر چرخهای صدای. بروم اتاقم کنار سرویس

 قرار  تشنج این جریان  در  انگار هم او که  داد این از خبر
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 و  پراحساس  بود، مهیار مقابل نقطهی منصور. است گرفته

 و شینیبن کنارش در   میشد راحت که آنها از! بیشیلهپیله

 در  را  همه که  باشد راحت خیالت  بعد و کنی دردودل  ساعتها

 گ سن  برای که آنها از ! است داشته نگه دلش  صندوقچهی کنج

 برایش گاهی فقط  من ولی  بود،  آماده همیشه شدن صبور

 که وقتهایی همان میگفتم، رویاهایم از و میزدم  حرف 

 نطور هما و میرفتم، آزمایشگاهش به و میرفت سر حوصلهام

 افکارم  در  غرق  من بود، موادش ترکیب مشغول او که

 از  که  هربار.  میداد گوش باصبوری او و میکردم سخنرانی

 او و میپرسیدم را منصور شدن  ویلچرنشین علت  مادرم

 تصادف  علت به نوجوانی سن  در که میداد  پاسخ  سربسته

 بدون! میکشید تیر برایش قلبم شده، فلج  و  دیده  آسیب نخاعش

 قدرتنمایی  اینقدر نمیتوانست  مهیار بود، سالم  او اگر شک

 دورهی  گذراندن حال در  و علمی نخبهی منصور کند؛

 مقطع این به بود نتوانسته مهیار که حالی در بود، دکترایش

 به . بود کرده  اکتفا ارشد کارشناسی  همان به و  برسد

 خورد،  گره  نگرانش نگاه در  نگاهم رسیدم،  که در   چهارچوب
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 جلوی   و زدم لبخند بود، مشهود چهرهام در  گریه آثار کهبااین 

 :نشستم پایش

 خوبی؟ داداشی،  سالم _

 قسمت  روی  و زد   دودو صورتم روی  تیرهاش مردمکهای

 تا  کاوید را صورتش اجزای  نگاهم ماند، ثابت سیلیخورده 

 بازهم

 ابروها  موها، کند، نصیبم بودنش معلول خاطر  به حسرتی

 مهتابیاش صورت  روی و  بود مشکی و پر  مژههایش و

 و من  از خوشچهرهتر منصور داشت،  خاصی خودنمایی

 !بود مهیار

 هم به اینروزا اعصابش پشیمونه، ن اال نکن شک _

 !خرابه خیلی بازار و بیزینس اوضاع ریخته،

 :نپذیرفتهام را  حرفش  که داشت این از نشان پررنگم  پوزخند

 .میدم نجات ستشوند از  رو خودم روز یه داداشی، بیخیال _

 :شد خیرهام  متفکرانه منصور

 .نمیزنی بچهگونه کار  به دست هیچوقت که ندارم  شک _
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 بود، اتاقم راست  سمت که سرویس  طرف  به و بلندشدم

 :برداشتم قدم

 .نمیکنم فرار نباش، نگران _

 و  میکند پاره را افکارم رشتهی خراشی  گوش جیغ صدای

 فضای  هنوز.  یگرداندبرم روبرویم  تیرهی دنیای به مرا

 واسطهی به سلولها   وسط راهروی  ولی است تاریک  اطراف

 .میشود روشن است، زده را کلیدش نگهبان  که چراغی نور

 بلند همسلولیهایم

 و میخورم تکان اند،  کرده تجمع زندان میلههای پشت و شده 

 خودم  روز  و حال  دوباره  میپیچید، لگنم در  که خفیفی  درد با

 پشت  از را زهرا گفتنم آخ آرام  صدای. آورممی خاطر به را

 :میکشاند کنارم به میلهها

 بهتری؟ _

 مقاومت  شدن صمیمی برای هم  هنوز و میدهم تکان سری

 نشان هیچکس به خوش  روی چندروز  این در میکنم،

 باالجبار  که  تلخی سناریوی مرور  به آنقدر !  ندادهام

 هیچ  با شدن آشنا حوصلهی  که مشغولم هستم، بازیگرش
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 !ندارم را جدیدی  آدم

 شده؟  چی _

 :میزند  لب باخونسردی  و میاندازد باال  را سرش   زهرا

 !میشه عادی برات باشی اینجا مدت  یه نیست،  چیزی _

 سرباالیش جواب از و میکنم تنگ را  ابروهایم گرهی

 :نمیآید خوشم

 ...بگو _

 نزدیک  صورتم به را سرش و میاندازد  عقب به نگاهی

 :میکند

 نصف هربهونه به میشه، پیدا نخاله سلوال بعضی تو _

 ما  سلول خداروشکر  میکنن، اذیت رو همتختیاشون شب

 ! امانه فعالدر

 کجا میکنم  فراموش و مینشیند جانم  در ناخودآگاه خشمی

 : دارم  قرار

 هرته؟ شهر مگه چی؟ یعنی _

 نفر  سه به نگاهی از پس و  میکند گشاد  را  چشمانش  زهرا
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 :میخندد آرام میکنند، نگاهمان و برگشته که دیگر

 نگا رفته؟ یادت تیغهها، دم زندانیای  بند اینجا دخترجون _

 خودم

 اون نوک پس! خطرناکن اکثرا اینجا  نکن، خودت و

 .کن قیچی رو زبونت

 !ایستادهام دنیا کجای  میآورم  یاد به و میشوم قانع حرفهایش با

 زهرا. ینممینش و میکشانم  باال را  خودم سختی به و آرام

 برمیگردد،  میلهها پشت و میشود بلند میبیند، که را سکوتم

 تختهایشان روی است مسن  آنها از یکی که دیگر  زن سه

 برمیگردند

 هواخوری  به رفتن  و بند از خروج زمان  میشوند منتظر و

 برسد 

 من. کنند  تجربه نازیبا حصار این در  را  دیگری  روز و

 .میبندم پلک  دوباره و یکنمم رها تکیهگاهم روی را  خود اما

*** 

 میرفت  زود  صبح ندیدم،  را پدر  روز  چند تا  شب،  آن  از بعد

 با  تا میرفتم اتاقم به خواب بهانهی به میآمد خانه  به وقتی و
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 خجالت  نگفتم، یوحان برای را ماجرا نشوم، روبرو او

 و  کسالت بهانهی به نمیخواستم؛ را ترحمش و میکشیدم

 براین  تصمیم. نرفتم آموزشگاه به روز چند  سرماخوردگی

 هم  من کنم، شرکت  آزاد  دانشگاه  آزمون برای که بود شده 

 بتوانم  که این بدون گوشکن،  ف  حر ظاهر به دختر  یک مثل

 .کردم اقدام  آزمون دفترچههای خرید  برای  بکنم، مخالفتی

 یوحان با دفترچهها  گرفتن از بعد

 قرار  او اب  آموزشگاه نزدیک پارکی در  و گرفتم تماس

 .بود دلخور روزه  چند دوری  این از گذاشتم؛

 بودم فالفروشی  پسر به  خیره آفتابیام  عینک پشت از

 کاغذهای  کردن مرتب حال در روبرویم نیمکت روی که

 .بود فالش

 خوبی؟ عزیزم،  سالم _

 بود  داده جای روشنش  قهوهای مردمکهای  در  را دلخوری 

 ندک تنبیهم باسکوتش نوعی  به میخواست و

 !چته ببینم بشین بیا _

 :شد خیرهام و نشست
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 !ندارم؟ رو  دوریت تحمل نگفتم بهت بارها من _

 دلیل؟ شد  هم  سرماخوردگی

 شده  آویزان کیفم از که  کوچکی عروسک از را نگاهم

 .زدم پیوند نگاهش به  و گرفتم بود،

 رو تو نمیخواستم و بود  شده دعوام! گفتم دروغ بهت _

 .بریزم  هم به هم

 نداشت،  دلخوری   رنگ دیگر  نگاهش لحظه چند  از دبع

 :زد لب نگران

 باکی؟ دعوا؟ چی؟ _

 گوش  به دارم،  دوست  بازیگری گفتم مهیار به من ... بابام _

 .شد عصبانی و  رسید بابا

 :کشید جلو  را خود  و زد بورش موهای به چنگی

 من  از بخوای که نبود غیرعادی  خیلی که تااینجاش _

 .کنی  پنهون

 این! رفت ضعف برایش دلم  چهرهاش، جذابیت در   خیره

 که این از قبل میکرد،  عاشقم دیوانهوار توجهش و نگرانی
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 روی را نگاهم کنم، رو  برایش را تمامم و شوم رسوا

 :کشیدم پایین مشکیاش تیشرت سفید خطهای

 دختر  بره یادم نباید گفت و گوشم تو خوابوند  یکی _

 !جاویدم  کیومرث

 :برگشتم چشمانش یهیاهو  به دوباره

 نمیده  اجازه  که داره، آبرو  که جاویدی کیومرث _

 ...بکنه خواست دلش  هرکاری  دخترش

 : زدم زل بهش

 پدر  یکیشم متعصب؟ مردای اینجور از داریم  کم مگه _

 چیه؟  چاره! من

 باید تو کنی،  جلب  رو  نظرش شده هرجور  باید تو مهیاس _

 !میلش  باب دختر بشی

 :داد ادامه  دید، که  ار حرفم  از پر سکوت

 خواستگاری؟ بیام من میذاره نباشه، راضی ازت اگه _

 بشنوه؟ رو  دلت  حرف حاضره اصال

 برای که  میشدم طفلی مثل باید میگفت،  راست  شدت به
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 !بنشیند دستبهسینه میکنند، ناچارش خواستهاش،  به رسیدن

 ختم خودم از  پدر رضایت به که میکردم  پیدا راهی باید

 .میگذاشتم کنار را  مقاومت و میشدم  تسلیم مدتی یدبا میشد،

 اطراف  نامعلوم نقطهی  از را  نگاهم دوباره  یوحان صدای با

 .رساندم نگاهش به پاهایش

 بگم؟ واضحتر یا  شدی  متوجه _

 باال که ابرویم تای  یک با دادم،  ادامه زدنم  زل  به که کمی

 :ریختم نگاهم در   را بدجنسی بود،  پریده

 اعتمادش شده   هرجور  باید میگی، درست تو همینه، آره  _

 نمیتونه  کاری دیگه  بگذره  پل از که خرمون کنم، جلب  رو

 !بکنه

 :داد سرتکان خندان،  چشمهای و آمده  کش لبهای با یوحان

 .بگم میخوام چی  گرفتی  خوب!  آفرین _

 انتخاب پزشکی با مرتبط  رشتهی یه باید  دیگه، هیچی _

 .برم رژه  جلوش  باز ابکت یه با هم  چندماه  تا کنم،

 این که نداره ارزش  اینقدر من به رسیدن میدونی اگه _
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 !شو بیخیالش کنی، بازی  رو سخت  نقش

 میشد،  دور  که بود فالفروش پسر  به نگاهم که  حالی  در

 :شدم بلند

 !یوحان نشو لوس _

 کجا؟ _

 کشیدم  باال کمی را آستینم او،  به نیمنگاهی از بعد و برگشتم

 :کرد نگاه چیامم ساعت به و

 منصور  و  داشت  دکتر نوبت مامان امروز برم، باید _

 .نباشه تنها تا برم باید نرفته، دانشگاه هم

 .میرسونمت دستمه،  سامی  ماشین _

 شکل مربعی کیف بلند بند  و کردم جمع  کمی را لبهایم

 :انداختم کتفم روی  را مشکیام کوچک

 . ..راه همه این میشه زحمتت نه، _

 بود من از بلندتر  سروگردن  یک میایستاد ارمکن وقتی

 !زحمتا این از باشه تا _

 خودنمایی  سینهاش بور موهای  روی که  صلیب  به خیره
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 :زدم   لب میکرد،

 !یوحان _

 ...جانم _

 خانوادهش  شد، مسلمون پدرت  خاطر   به که مادرت  _

 نکردن؟ طردش 

 موهای  به دستی  کشاندم، باال روشنش تیلههای تا را نگاهم

 ت  خل

 قلبم که لبخندهایی آن  از زد؛ لبخند و  کشید بورش و

 تالطم به تنگ از  افتاده بیرون قرمز ماهی  چون را

 !وامیداشت

 بااینکه  مادربزرگم  شنیدم،  من که جایی  تا  عزیزم، نه _

 .داشت دوست رو  پدرم شدت  به بود مسیحی

 تحسین نشانهی به فشردم،   هم  روی را لبهایم که  حالی  در

 روی عشق  با که نگاهش. دادم سرتکان مادربزرگش

 هم  او تا افتادم راه  و گرفتم نگاه چرخید،   صورتم اجزای

 .بیاید دنبالم

 و  شوم حاضر شام  سرمیز گرفتم تصمیم  چندشب از بعد
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 شروع  جایی  یک  از باید دهم؛  پایان موجود کدورت به

 کنارش  که  بود نچیده را شام  میز مادر  هنوز . میکردم

 که کمی.  کنم کمکش دهد،  اجازه واستمخ  او از و رفتم

 به  را بشقابها و انداخت  باال شانهای کرد، نگاهم خیره

 :داد دستم

 شدی؟  پیاده  شیطون خر از  باالخره _

 :دادم سرتکان  جدیت با

 .شدم  پیاده  آره  _

 که  مادر ریزبینانهی نگاههای و شدم مشغول میز چیدن به

 بود مادر . اندنم  دور چشمم از داشت، کنجکاویاش از نشان

 باشم  داشته  سر  در نقشهای میزد حدس میفهمید؛ خوب و

 را  پدر . بودم راضی همین به  من و نیاورد رویم به ولی

 کشیدن  به و نشستم صندلی روی  سریع کرد، صدا که

 .شدم مشغول سفیدرنگ چینی بشقاب  در  خیالی   طرحهای

 شده  قرار  امشب بیاد، منصور کن کمک برو  پاشو مهیاس _

 .بخوره شام  همینجا دبیا

 چهارچوب  در  که شوم  خارج آشپزخانه از خواستم  و بلندشدم
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 داشتم  دوست  شدیم، متوقف  هردو و  گرفت قرار  مقابلم در، 

 سایه  در  را دخترانههایم و میگرفتم آغوش  در  را ستبرش تن

 بینمان  محکمی سد  احترام، شبیه حسی ولی میدادم  جا امنش

 بود  ساخته

 یقهی  روی  نگاهم. میکرد  دشوار ار شدنمان  نزدیک که

 :بود پیراهنش

 .سالم _

 و  داد را جوابم  گلو ته از م سال  یک با کوتاهی، مکث از بعد

 راهم  به و کشیدم  دندان به  را زیرینم  لب شد،  رد  کنارم از

 مسیر  یک حیاط به منتهی در  تا  آشپزخانه کنار از. دادم ادامه

 روی  بود، تصلم سالن بقیهی به البته که بود مانند ال

 با  کوچک کرمرنگ  قالیچهی دو  آن  کف سفید سرامیکهای

 لیز  پا  زیر  گاهی که میخورد چشم  به یکسان فاصلهی

 در   را خودم  شدم، که ایوان وارد . میشدند کج  و میخوردند

 را  موهایم وقتی کردم؛ برانداز ورودی  در  آینهنمای شیشهی

 خاطر   به ولی داشتم،  بهتری احساس  میبستم، کش با

 منصور، باصدای! ببافمشان بودم ناچار  گاهی فربودنشان
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 :چرخیدم طرفش  به و کشیدم هینی

 دیدی؟  رو  خودت  تازه _

 !ترسیدم وای _

 . ..گلو در  و آرام  خندید،

 درسته؟ من، دنبال  فرستادن رو تو حتما _

 

 را  ویلچرش چرخهای  بدهم جوابی من اینکه از قبل

 او  مختص که  انایو دار  شیب  قسمت سمت به و چرخاند 

 .رفتم طرفش  به. رفت  بود، شده ساخته

 .کنم کمکت بذار _

 بیرون را نفسش  و  آمد باال تالش کمی با

 .نیستم کسی  کمک  منتظر مدتهاست_ : داد

 هلش آرام و گرفتم قرار  ویلچرش پشت

 نمونهی داداش تو میدونم،_ . دادم

 ...خودمی

 ؟درسته نبودی هم تو نبودم، من که  چندشبی این _
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 را  ویلچر آرامی  به و دادم هل را  سالن آلومینیومی در  پا با

 جاها  همهی تقریبا خانه  ساخت در   پدر کردم؛  هدایت داخل به

 جمله   از بود، گرفته نظر در  را نکاتی منصور راحتی برای

 پاسخ . بود تخت و مانع  بدون که ورودیها همهی لبهی

 پدر . رفتیم آشپزخانه به باهم  و دادم " اهومی" با را منصور

 را  منصور حضور و بود  خورده را غذایش  از کمی تقریبا

 بخواهد  او از بانگاهش  تا داد  زاویه سرش  به کرد،  حس که

 حد  از کوتاهتر  هم غذاخوریمان میز حتی برود؛ دستش  کنار

 از منصور و مهیار به را او عشق  همیشه. بود معمول

 بود  دیعا برایم منصور به توجهاتش بودم، خوانده نگاهش

 از  تا میگرفتم نظر  در   را منصور جسمی  شرایط همیشه و

 را   پدر رفتار و  بکاهم حسادتم

 صندلی  هم من  گرفت،  قرار پدر کنار که منصور. کنم توجیه

 مادر . نشستم آن روی  و کشیدم  عقب را  منصور کنار

 و نشسته  پدر  راست  دست  و ما روبروی

 تا را منگاه  زیرچشمی .  بود منصور غذای  کشیدن  حال  در

 خلوتی  در چطور کردم فکر این به  و کشاندم پدر  سگرمههای
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 بود،  نمانده  چیزی! بورزد  عشق  میتواند دارد، مادر با که

 کنار  را  مسخرهام افکار سرعت  به که کند شکار  را نگاهم

 زدم،  زل بشقابم به  و کردم دور را مردمکهایم و گذاشتم

 !شود شگو سرتاپا میکرد وادار را  آدم صدایش شنیدن

 برسی؟ مدنظرته که  ترکیبی به نتونستی هنوز _

 را  سرش  و گذاشت  چانهاش زیر  را دستانش منصور

 :انداخت باال

 برگزار  جلسهای  علمی هیئت اعضای از تا باچند نه، _

 جدید  پیشنهادی فرمولهای آینده،  چندروز  تا شد قرار و کردیم

 .کنیم امتحان هم رو

 :زد لب  او به خیره پدر

 دنیا این به بیشتر  هرچقدر! نیار فشار  خودت  به زیاد _

 .میبری بهره  کمتر کنی،  خدمت

 زندگیاش  الویت تالش، و کار که اویی از جمله این شنیدن

 نمیتوانستم  و بودم  شده الل اگر. میرسید نظر به عجیب بود

 تاثیر بریزم، بیرون را  میگذرد سرم در  آنچه همیشه مثل

 و  میزدم حرفی  حتما باید  اینجا وگرنه بود شب  آن سیلی
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 مسئلهی  از قبل تا  نمیشدم؛ او جانب از توبیخی نگران

 شدن  برمال و کنکور

 به منصور. داشتم را زدن  حرف  اجازهی حداقل ضعفم

 :داد نشان واکنش من جای

 .کردین تالش  به تشویق  رو  ما همیشه  که  شما ولی _

 کاسهی  از  قاشق  یک کند، نگاه منصور  به اینکه بدون

 نگه دهانش به نرسیده  و برداشت  دستش کنار  تماس

 .داشت

 !دنیا این منافع نه خودتون، منافع جهت در  تالش _

 کشیدن بیرون از  پس و گذاشت دهانش در  را   ماست قاشق 

 : داد ادامه خالی  قاشق 

 کنی  تلف سرمایهت و هوش  و وقت از هم هرچقدر  تو _

 شتتال اندازهی به بازهم  کنی، کشف  دارو یک بتونی تا

 تا بکشه طول سالها ممکنه حتی و نمیشه، قدردانی ازت

 .برگرده بهت رفتهت  دست از انرژی و سرمایه

 :میکرد گوش صحبتهایش به متفکرانه منصور
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 در  و بذارم کنار  رو انسانی جنبهی میگین شما یعنی _

 کنم؟ کار منفعتطلبی راستای

 فکر  درست منصور که داد  نشان سر دادن باتکان پدر

 و  کند فکر  پدر مثل نمیتواند منصور میدانستم است، ه کرد

 او مانند

 برای کارکردن   و تجارت  با که بود گفته برایم  چندباری  باشد؛

 پاهای  حتی  اگر میگفت  همیشه  و مخالفاست ثروتطلبی

 .نمیشد همراه  مهیار و پدر  با داشت،  سالمی

 تجزیه و آنها بحث حول افکارم که حالی  در  و  بود پایین سرم

 عطوفتش  از خالی صدای. میخوردم غذا میچرخید، تحلیلش و

 زل  صورتش به یکباره و  کرده رها  را قاشق  شد،  باعث

 :بزنم

 کردی؟ ثبتنام _

 مرور  ذهنم  در   چندبار  را کوتاهش و  سوالی جملهی

 :زدم لب  باتردید و کردم

 منظورتونه؟   آزمون برای _

 ...دیگه میگیرن رو پولش چرا؟ آزمون _
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 :داد توضیح پدر برای آرامی به منصور

 متقاضی  هرحال   به داره،  آزمون هم  آزاد دانشگاه بابا _

 .بشه اولویتبندی باید و زیاده 

 :گفت و  من به کرد  رو

 بخونی؟   میخوای چی _

 :میکرد دستپاچهام  جدیاش و سرد نگاه

 .بالتکلیفم رشته  چندتا بین نمیدونم، _

 به را قاشق  که حالی  در  و  داد باال را ابرویش تای یک

 :زد  لب  بود، داشته  نگه بشقابش در عمود صورت

 بهتره پس  باشه  پولی قراره که  حاال. پزشکی مهندسی _

 باشه،  داشته همخوانی من  کار با که کاری دنبال بری

 .باشی خودم زیردست میخوام

 بعد  منصور که میکردم نگاه فقط وارفته و مات من

 :زد لب تکسرفهای از

 این به ولی  میگیره زیادی  پول آزاد  شگاهدان درسته  بابا _

 میدن، الکی  نمرهی و مدرک کنید  فکر شما  که نیست معنا
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 .کنن پاس  رو  دروس  همهی  دولتی دانشگاه مثل باید

 وساطتش به  تا  چرخیدند منصور روی ملتمسانه مردمکهایم

 هر  گذراندن توان من که کند توجیه را پدر  و دهد  ادامه

 باال شانه  منصور جواب در  پدر  وقتی. ندارم را رشتهای

 .افتادم نقشهام و  یوحان یاد زد،   نفهمیدن به را  خود و انداخت

 :زدم  لب منصور به رو   و کردم جور  و  جمع  را خود

 .برمیام پسش از داداش،  نداره اشکال _

 منطق  به اینکه بدون و  داد سرتکان  فقط حرفم  تایید در پدر

 آمده،  بیرون تهدلم از جملهام  که کرد  باور کند، فکر کار

 و  متعجب نگاههای . شد بلند و سرکشید  را دوغش لیوان

 به  باخونسردی  و گرفتم نادیده  را  مادر و منصور ی شکاکانه

 رفتن  نگاه با منصور. شدم  مشغول شامم تهماندهی خوردن

 : زد من کتف به باآرنج و کرد دنبال را  پدر

 عالئق  از من میدونی؟ رشته این مورد در چی اصال تو _

 جوجه  پزشکی مهندسی به چه  رو تو دارم،  خبر تو

 !گیتاریست

 را  صندلیاش گرفت،  خندهام  آخرش کلمهی شنیدن از
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 : زدم  زل  سیاهش  و  زیبا چشمان  در و چرخاندم 

 نه؟ یا بیارم بدست رو امپراطور  دل جوری یه باید _

 پرنسس؟  قیمتی چه به _

 :زدم  پوزخند گرفت، رنگ  نگاهم در کینه

 !رهایی قیمت به _

 نیتی  چه بفهمد نمیتواند ذکاوتش  و هوش باهمهی میدانستم

 به  رو و باالانداخت شانه که بودم زده  حدس درست   دارم،

 :گفت مادر

 !باش مراقبش بیشتر شده، خیالپرداز  زیادی دخترت  _

 .گذاشت  هم  روی  و کرد  تمیز را بشقابها یکییکی مادر

 :گفت و تگرف  منصور طرف به  را ماستموسیر کاسهی

 بخور ! فیله  حضرت کار امروزی دخترای  از مراقبت _

 .خوشمزهست مادر، 

 جانم . گرفت  دستش از  را کاسه و خندید من  به رو منصور

 بود  کسی تنها منصور شاید و میدادم خندههایش برای را

 و  برود  راه من اعصاب روی راحت  خیال با  میتوانست که
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 :خندیدم  بااو هم  من نباشد، من  از بدی واکنش نگران

 !من با بقیهش بخند،  فقط تو _

 

 من  و رفتهاند هواخوری  به روزانه آمارگیری برای همه

 از  را پاهایم  دارم، مشکل رفتن راه  و  شدن بلند  برای هنوز

 سخت  برایم  هم تصورش حتی و میکنم آویزان تخت لبهی

 هزارمین  برای  دلم  در. کنم کمک تقاضای کسی از که است

 طبقهی لبهی  به را  دستم! میکنم فحشباران ا ر زریپلنگ بار

 درد .  میشوم بلند و میکنم بند زهراست، مختص که تخت دوم

 میپیچد  لگنم در خفیفی

 قدم  همان  در  هنوز. بگیرم کمرم به را دستم  میشود باعث و

 نام سهیال که دیگر  زن یک  همراه   به زهرا  که ماندهام اول

 در  و میایستد ارمکن باخونسردی زهرا. میشوند وارد دارد، 

 :میشود خیره   شدهام،  جمع صورت

 .کنم کمکت بذار _

 جوشهای میکند، جلبتوجه صورتش در  که چیزی اولین

 و دارد   قوز کمی بینیاش است، پیشانیاش و لپها  روی  قرمز
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 چشمان   به میرسد، بهنظر بزرگ کمی الغرش صورت برای

 .میزنم زل بیفروغش و کوچک

 .بزنم صورتم به آبی یه میخوام _

 اما  است، احساس از خالی  نمیبینم، ترحمی مردمکهایش در

 :میگیرد را  دستم  زور به

 .میبرمت خودم  بزن، رو  حاضریت برو بیا قبلش _

 قدم  بااحتیاط و آرامی  به و  میسپارم او به را  خود ناچار

 در  هستند،  آمد و رفت  در  همه و است صبح  اول. برمیدارم

 این 

 غوطهور ناتمام کابوسی در م کردها احساس مدام چندروز 

 !نه اما دادهام،  بیدارشدن امید  خود  به هرلحظه و  شدهام

 تاریکترین در که بقبلونم خود به باید من و  نیست، کابوس

 عمرم  لحظههای وحشتناکترین  تجربهی حال  در  و دنیا نقطهی

 !هستم

 نگاهی  سنگینی  که برسیم آمارگیری  مامور به  مانده چندقدم

 همانطور  میکشانم، باال را نگاهم و میکنم سح  روبرو  از را

 را  صورتش که خندهای با زریپلنگ داشتم،  را انتظارش که
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 به  هم را پایش یک  و ایستاده دیوار  کنار است، کرده کریهتر

 تالشم تمام که  ترسانده  مرا حسابی کنم فکر است، زده دیوار

 حرف   نه، ولی. باشد  نداشته کینهورزی رنگ نگاهم  میکنم را

 برای  انگیزهای هیچ  که بیزارم زندگی از  آنقدر  نیست؛ ترس

 چون بیارزشی  فرد  مقابل در  هم  آن ندارم،  کشمکش

 زندان  همین از  ساکتی و تاریک گوشهی میخواهم! زریپلنگ

 بگذارم زانوهایم بر  سر

 غیاب  و حضور مامور . باشم نداشته کاری هیچکس به و

 و  است انبانیزند فرم  لباس در   چهارشانه  زنی  که روزانه

 میکند نگاهمان پرسشگرانه دارد،  سر  به هم  کشداری چادر 

 :میزند لب و

 شده؟  چی  جاوید؟ چته _

 در  اینکه از و میخواند فامیل  اسم به مرا که  است بار اولین

 باال  را سرم . میخورم جا سپرده،  ذهنش  در  مرا چندروز این

 :میزنم لب  تردید با و میاندازم

 ...زمین خوردم  دیروز   هیچی، _

 .است نکرده باور میکنم احساس و میدهد تکان را  سرش
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 .زدم تیک برو، خب  خیلی _

 و دست  شستن  از بعد و  برمیگردم بند به زهرا باکمک

 .برمیگردم تختم به بند، داخل بهداشتی سرویس  در صورتم

 زل  نگاهش در  و میگیرم را  دستش که میکند رهایم  زهرا

 :میزنم

 .ممنونم _

 میرود،  بقیه کنار صبحانه خوردن برای  و یدهدم تکان سری

 یک و نان یکتکه از متشکل که  صبحانهای کوچک بستهی با

 کره 

 کنارم است، کوچک مربای یک و

 غذا دیشبم  بخور، بگیر_ : برمیگردد

 .نخوردی

 روزی  چند.  میشود دور  مکث بدون و میگیرم دستش  از

 در  نرفتهام، حمام  نخوردهام،  حسابی  درست غذای میشود

 !نداشتهام موبایل گوشی و نزدهام کرم  نکردهام، نگاه آینه

 آب  کجا از اتفاق  این نمیدانم هم  هنوز گیجم،  هم هنوز

 انتظامی  نیروی ماشین در  را  خود  که شد چه  میخورد،
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 کالنتری،  تا زدند،  دستبند بردستهایم که لحظه  آن از. یافتم

 به  شدنم منتقل تا بداخالق  سروان  آن سیلی  و بازجویی تا

 !بد خیلی  بوده،  بد خواب یک مثل برایم  همه برزخ این

 مردمکهایم و میشود اکو سرم  در  زهرا  صدای

 :میگیرند هدف  را تکیدهاش صورت

 هپروتی؟ تو همش  چرا _

 که صبحانهای بستهی سمت به را نگاهم و میزنم پلک

 :میکشانم کردهاند جاخوش دستانم  در

 .نمیدونم _

 کشتی؟ رو کی اینجا؟ آوردنت چرا _

 میپرسد  بیخیالی و باخونسردی را آخرش سوال آنقدر 

 .شنیدهام اشتباه میکنم احساس که

 چی؟ _

 کشتی؟ رو کی میگم کری؟ مگه _

 میخ  را پرازناباوریام مردمکهای و میدهم تکان را  سرم

 :میخورند تکان آرامی به که  میکنم لبهایش
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 چی؟ تو کشتم، رو ناپدریم من _

 و میکند  اشاره دیگر زن سه به یبیند،م  که را سکوتم

 :میدهد ادامه

 باال رو سرمایهشون که شوهرش  دوست قتل توی سهیال _

 و  داده  هل  رو  شوهرش مادر عذرا بوده،  همدست  کشیده

 آزار  و اذیت برابر  در هم کتی مرده،  و میزخورده  به سرش

 !کرده  دفاع خودش از برادرشوهرش

 پشت  ناشیانه ترسی و  میگیرد فرا  را سلولهایم لرزی 

 کار  به را توانم تمام اما میکند، جاخوش  قلبم دریچهی

 نشان تا میگیرم

 که  نفرشان سه سمت  به را نگاهم ! ندارد  اهمیتی برایم دهم

 از  سهیال میاندازم؛ نشستهاند، صبحانه کوچک سفرهی  دور

 و است جوان  کتی است، مسنتر هم  از عذرا  و زشتتر  همه

 نشان  نیمخندهای با !دارد   زرد  رویی و رنگ

 کنجکاوند شاید و نیستند ناراحت زهرا حرفهای  از میدهند

 از تکهای و میاندازم باال شانه بیتفاوت. بشنوند مرا قصهی

 :میگوید که میشود دراز   کره  سمت  به دستم میکنم، جدا نان
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 ...بگو  تو حاال  خب، _

 :مینشیند ابروهایم بین ریزی اخم

 .نکشتم  رو  کسی من _

 و  برمیدارم  را  مربا روکش  سریع و میکنم  ضعف احساس

 منتظر انگار و زده  زل زهرا. میکنم خالی  نان روی  را آن

 .کند قانع را  او تا باشم داشته حرفم  پشت توضیحی است

 :میشود بلند و  میخندد سهیال

 بکشه؟ رو  کسی میتونه چطور دانشجو جوجه این آخه _

 الستیک پ  متس به و ا و میکنم نگاهش  پر نیمه بادهان

 جمع   را سفره  که حالی در عذرا میرود، بافتنیهایش

 :میدهد  را سهیال جواب میکند،

 بگیره  رو آدم  چشم  جلوی  خون وقتی داره؟ ربطی چه _

 .بشه نباید که اونی میشه دیگه

 :میکند  باز را پالستیکش و مینشیند چهارزانو سهیال

 !مرد که بهتر  مرده؟ مادرفوالدزره  اون پشیمونی تو حاال _

 :میشود خیره شده  مچاله سفرهی به غم  از پر بانگاهی عذرا
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 شدم،   بدبخت خودم ناراحتم؟ اون برای من مگه _

 !شدن  سروسامون ی ب بچههام

 .میبندد را  بحث ادامهی راه  و میچکد چشمش از اشکی

 :میشود قبل از آرامتر لحنش زهرا

 اینجا؟ آوردنت براچی پس _

 خیره  میکشانم، او سمت به  بقیه و عذرا از  را متاسفم نگاه

 بغضی لعنتی روز  آن بایادآوری و میکنم نگاهش  خیره

 کلمات  و میکند  جاخوش صوتیام تارهای  زیر  نامحسوس

 :میشوند جاری برزبانم اندوه و بابهت

 دست  بهش بود، افتاده سالن  وسط رفتم من وقتی! نمیدونم _

 رو  دنشگر  دور سیاهی وقتی  بیهوشه، کردم  فکر چون  زدم

 ...دیدم

 را  سدچشمانم بازکردن برای حمله  و نمیدهد امان بغض

 میکند،  آغاز

 :میگوید شده،  گشاد  باچشمان زهرا

 بود؟ کی _
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 .نمیکنم   اشکهایم کردن  پاک برای تالش و میزنم پلک

 .بودیم دوست جورایی یه _

 که میشنوم  را صدایش و میگذارم زانوهایم  روی را  سرم

 .میشود دور

 تعریف درمون درست  باید شد  تموم گرفتنت غورهآب این _

 دم اشکمون ولی بودیم، بدبختیا همه ختم خودمون ما کنی،

 !نبود مشکمون

 پر  زندگی رد چندروزه این در   نداشتم، او از بیشتری توقع

 و یافتهام شبش رنگ تیلههای در کرده  خشم  از را  دردی از

 اشک  دندی با  بخواهد که است آن  از نچسبتر میدانم خوب

 قرار  دستهایم روی  که دستی بااحساس . شود غمگین کسی

 رنگ  یشمی تیلههای به نگاهم و میکنم سربلند  میگیرد،

 میگیرم گرفته  طرفم به که را  دستمالی . میخورد گره کتایون

 .میکنم پاک را صورتم و

 .میشی خالص باالخره باشی بیگناه اگه _

 حوالی  معلومینا نقطهی به و میافتم لبم  جان به باناخن

 :میشوم  خیره  شانهاش
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 !بمیرم میخوام بشم،  خالص نمیخوام _

 :بگوید را دلیلش منتظرم و میکنم نگاهش  میکند، که اخم

 باقاطعیت نمیتونی کنی فکر  اینطوری اگه شدی؟  بچه _

 .کنی  دفاع خودت  از

 مانع توانسته چطور که میکنم فکر این به و میشوم او زل

 احساس  بکشد، را او و شود  رشبرادرشوه  آزار  و اذیت

 و گالنداخته و بشاش روزی  سفیدش  گرد صورت میکنم

 است،  بوده  حاال از پرفروغتر و زیباتر ش  یشمیا چشمان

 :میکنم نجوا لب  زیر

 زندهم برادرم  و  پدر قطعا  شم،  خالص هم اینجا از _

 !نمیذارن

 :نمیدهد امانش زهرا که بگوید چیزی  میخواهد

 تموم گریههاش بذار بده، من  یاد رو گره نای  بیا پاشو کتی _

 !شه وا  زبونش تا شه

 :میدهد سرتکان محوی لبخند با کتی

 راه   فکر به و  کن استراحت پاکه،  دلش  ولی  تخسه کم یه _
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 !نیست اینجا تو جای  باش، شدنت خالص  برای حلی

 .میکنم دنبال را  رفتنش  شدهاند،  قرمز میدانم  که  چشمانی با

 .میکنند سرگرم  بافتنیهایشان با را  ودشانخ و  نشسته هم  دور

 را شستنشان هوس  شدت به که موهایم  در را دستهایم

 .میبندم پلک و میکنم  چنگ کردهام، 

 و  پرکردم را  آزمون دفترچههای کامل بنفس بااعتماد

 پذیرفته متقاضیان اکثر که صورتیست به کار روال میدانستم

 متقاضی  که خاص رشتهی این در بهخصوص شد؛  خواهند

 فکر این به و  رفتم باال آموزشگاه پلههای از. داشت  کمتری

 را  نیلی دماغ  حسابی ودم ب  زده  که  جدیدی  تیپ با میکردم

 نظر  زیر  کارآموز عنوان به که میشد  ماهی چند. بسوزانم

 بود  کرده سعی بارها مدت  این در و میدید  آموزش یوحان

 خود به را یوحان  نظر طریقی به

 کنکور درگیر من که زمانی درست  جمله،  از کند؛  جلب

 جشن  یوحان برای آموزشگاه  محیط  در  بودم،

 تا من بودن برای یوحان اینکه از و بود داده  ترتیب تولد

 به  مرا و کتابخانه در   آمد  خودش که داشت اصرار  حدی
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 !بیفتد پس حسادت از  بود نمانده چیزی  برد،  تولدش جشن

 گرفتم،  نادیده را خفیفش ی هنال و دادم  هل را  در  لنگهی آرام

 و نشسته انتظار سالن  در پسرجوان یک  و دختر  دو  فقط

 که  رفتم اتاقی طرف به بود،  موبایلشان گوشی گرم سرشان

 باشد،  آنجا  یوحان میدادم احتمال و بود گیتار آموزش  مختص

 طرفش  به سرم،  پشت از کیان باصدای در، قدمی  یک اما

 .برگشتم

 .نیست _

 گوشهی پیپش همیشه مثل کردم،  سالم  ریزی بااخم

 رویش و  سر از بیتفاوتی و میکرد  خودنمایی لبش

 :میبارید

 .نیست یوحان  سالم، _

 اشاره  نفر سه  آن  به سر  با رفت، پیانو طرف  به و گفت

 .افتادم راه  دنبالش. بیایند  کنارش که  کرد

 .نمیده جواب هم  رو گوشیش آخه  شده؟  چیزی کیان _

 :زد لب  هادختر  از یکی به رو
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 رو  کردیم تمرین قبل جلسهی  که آهنگی بشین، تو اول _

 .بزن

 طرف  به کیان نشست، پیانو پشت و زد دلبرانهای لبخند دختر

 و گرفت  پیپش از دیگری  کام باخونسردی و چرخید  من

 :شد  خیرهام

 تماس  باهاش بیمارستان از دیدم، من ظاهرا که اینطور _

 بود،  اینجا نیلی! شده  بد مادرش حال میکنم فکر گرفتن،

 .رفت بااون

 پیپش میخواست دلم  لحظه آن  در که میزد  لب بیتفاوت آنقدر 

 پشت  که مویی ذره یک آن و بکوبم زمین  به و بگیرم را

 سرش 

 طعنه  به و کردم ریز  را چشمانم! بکشم را بود بسته کش با

 :گفتم

 مشکل انشاءهللا! نشیها رفیقت حال نگران وقت یه تو _

 .دهنبو جدی

 فهمید،  را طعنهام  معنی و داد  باال کمی  را کوتاهش ابروهای

 برای  که دستش همان  کرد، پیدا انحنا خنده  به لبش  کمی فقط
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 :داد تکان طرفم  به را  بود شده مشت پیپ گرفتن

 هرنوع از اصوال میشناسی، خوب رو من دیگه که تو _

 !رها و خالی  دورم، به هیجان

 :گفت ادامه در  و زد چشمکی

 حتی  باشی، بیتفاوت دنیا این مسائل تمام به کن سعی هم تو _

 !یوحان گرد  نیلی زدنای بال بال به

 مشت  بیاراده دستم انگشتان حرص از و  افتادم نیلی یاد

 :دوید مردمکهایم در  حرص  و شد

 ...دخترهی _

 سر  خندهکنان خوردم، را  حرفم بقیهی کیان به نگاهی با

 داد تکان

 فکرم و کیان  رفتن به نگاهم.  رفت شهنرجویان سمت به و

 چرخید،  طرفم به دوباره و ایستاد  کیان که بود یوحان پیش

 کرد  نزدیک صورتم به را سرش و برگشت  را رفته  چندقدم

 :زد بینیام روی باپیپ و

 یه تونستی شدی،  خوشگل خیلی تیپ بااین راستی، _



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

76 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 !بده نشون نیلی به خودی

 .شد  دور و  خندید بازهم باشد، واکنشم منتظر اینکه بدون

 لب . نشستم سالن گوشهی  کاناپهای روی و  رفتم عقبعقب

 خوردن،  حرص لحظاتی  از  بعد  و کشیدم دندان به را پایینم

 خوبی  به نیلی که نکنم فکر این به و باشم  آرام کردم سعی

 است بلد رانندگی

 به  ال اص است،  خریده گرانقیمت ماشین برایش  پدرش و

 را  موهایش مرتب که است مهم برایم که نیاورم خودم  روی

 چالی  به دیگر یا  مینازد، مرغوبیتشان به و  میکند کراتینه

 چندبرابر را جذابیتش و میافتد لپش روی خندیدن موقع که

 زیبا  قدر چه نباشد مهم برایم دیگر  حتی. نکنم فکر میکند،

 دل  میتواند  خندههایش صدای با  و میزند حرف  دلبرانه و

 استعداد  انگار او که دارد اهمیتی چه  یا. ببرد ار  پسری هر

 !است  خونش  در  شدن موزیسین

 سروتهم ی  ب افکار هیاهوی از  آموزشگاه تلفن زنگ باصدای

 کنار  که بلندی و باریک آینهی  مقابل را خود و شدم خارج

 زدم  سرتاپایم  به گریزی دیدم؛ بود، شده تعبیه آبدارخانه  در
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 که رنگی  ی مشک حریر الش  پوشش در گردم صورت به و

 اطراف  که فرفریهایی و رسیدم  بود، گرفته را  مقنعه جای

 به  و دوید سلولهایم  در اعتمادبنفس کمی بود، رها گونههایم

 و  سفید خیلی  و بور نیلی مثل بااینکه قبوالندم خود

 !دارم را خودم  مختص جذابیتهای ولی نیستم پرسروصدا

 مانتوی ! نمیرسید پایم گرد  به ابرو و چشم  در  نیلی بیشک

 سفیدبراق   تیشرت  روی که جلوبازی زرشکی تابستانهی

 دستی  کیف و  پاشنهدار چرم  مشکی  کفشهای  و بودم پوشیده

 برای جز  که  بود مدلی بود، مانتویم ست که  رنگی  زرشکی

 سنت  کمی  هوس  دلم  روز  آن و نمیکردم استفاده  مهمانی

 و  اندمسرچرخ نیلی خندههای باصدای! بود  کرده  شکنی

 چشم   ورودی در   به منتظر مردمکهای و باالرفته باابروهای

 !بود پالس اینجا مدام که نداشت زندگی  و کار انگار دوختم،

 او برای بگوبخندش و باشد  همراهش یوحان اینکه  تصور از

 حال  در  و تنها وقتی ولی دوید؛ رگهایم درون  خشمی  باشد،

 .کشیدم یراحت نفس  شد، وارد موبایلش گوشی با صحبت

 پرید  باال ابرویش یکتای من، دیدن  و شدن  وارد محض به



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

78 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 به  بود، صورتش روی که دنداننمایی و پهن لبخند  ن باهما و

 باخودم  او سر که جدالی  باتمام. کرد دراز دست و  آمد  طرفم

 چه  گاهی  که میکردم فراموش کل به میدیدمش وقتی داشتم،

 .برسد پایان به تماسش شدم  منتظر  است؛ اعصاب روی  قدر

 ا  ر پایش یک  و شد ولو  کاناپهای روی

 انداخت  دیگر  پای روی

 بهش راجع بیشتر بعد فعالگیرم عزیزم،  اوکی _

 .میکنیم  صحبت

 لب  من به رو  بالفاصله و کرد  خداحافظی جمله  این از بعد

 :زد

 خبریه؟  زدی،  جدید تیپ مهیاس _

 م خود که دروغی و آمدند  کش  عامدانه خندهای به لبهایم

 :رسید ذهنم به  چطور نفهمیدم

 جشن  یه بریم یوحان با  بود قرار عزیزم،  آره  _

 حسابی  که کردم  کیان به نگاهی زیرچشمی ...  چندساعته

 بود آموزش  مشغول

 متفکرانه   نیلی بخندد،  زیرپوستی تا نشنید را  دروغم و
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 :داد سرتکان

 نگفت؟ چیزی چطور  ولی _

 انتظارش  مدبفه که بالحنی و کردم گشاد را چشمانم

 :گفتم نابجااست، زیادی

 میگفت؟ باید _

 نشان میخواست مدام نبود، رورفتن از و کمآوردن آدم نیلی

 باال شانهای ندارد، اهمیتی برایش هیچچیز  و  هیچکس دهد 

 :شد  بلند و انداخت

 ...گفتیم هردری  از  رسوندمش  که  مسیر توی آخه  نمیدونم، _

 .کشید سرش  روی  لیبیمی با را  شالش  و رفت کیان طرف  به

 یوحان باید چرا که بودم این  گیر  و ایستاده وار  مجسمه من

 دستیام کیف از موبایلم صدای که بگوید سخن بااو هردری  از

 را  گوشی  و کردم باز  را کیف  دکمهی آرامی به. شد  بلند

 نیلی  از که  بدی حسهای  همهی. بود یوحان کشیدم، بیرون

 فکر  باید دهم  نشان نیلی بربرا در تا گذاشتم کنار  را گرفتم

 گاهی  هرچند کند، بیرون سرش   از را یوحان به نزدیکی

 از  دست  باید که میکرد  بیدار را  منطقم رفتارهایش  برخی
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 خسته  یوحان صدای ! باشم خوشبین او به و  بردارم  حسادت 

 :میرسید نظر به

 !مهیاس الو _

 شده؟  چی تو؟ کجایی جانم _

 نیمنگاهم من و میداد ضیحتو  مادرش حال بدشدن از یوحان

 .بود شهریهاش تسویهی درحال که بود نیلی طرف  به

 مرخصه؟ کی  چطوره؟  حالش ن اال _

 بود،  نشسته پیش چنددقیقهی  تا نیلی  که جایی دقیقا   و زدم قدم

 عصر  تا باید و  است بهتر مادرش حال گفت  یوحان. نشستم

 نیلی !بود مشغول بیتفاوت کیان بماند، کنارش بیمارستان در

 موی دسته  تا داد تکان را  سرش  و کشید  را پولش کیف زیپ

 مقابل  از را  بودند آویزان  صورتش طرف   یک که بلوندی

 ایستاد  ورودی  در نزدیک  بزند؛ کنار  چشمش

 خیره  هم من  برسد،  پایان به من تماس بود  منتظر انگار و

 :دادم  را یوحان جواب او به

 زنگ خونه رسیدی   شب بهتره،  حالش که خداروشکر  _

 ...فعالعزیزم میزنم،
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 بدبینیهایم  همهی  انگار گفت را پایانیاش جملهی که یوحان

 :برد  و شست  را

 .باش  خودت  مواظب دلتنگتم، _

 او از بیتابتر من  دل و نشست وجودم  در  شیرینی حس

 جوابش در  داشتم دوست  که بود  زیادی کلمات شد، هواییاش

 نگاه  در   گره گاهمن هنوز که همانطور  نمیشد، ولی بگویم

 :زدم لبخند  بود، نیلی

 . ..فعال پس همینطور، منم _

 جا  کیفم درون را  گوشی و کشیدم  تماس پایان آیکون روی

 و  شدم  بلند چطوره؟ مادرش  حال گفت؟ چی_  . دادم

 :رفتم طرفش به قدمزنان

 دیگه منم. بمونه باید عصر تا ولی خوبه، خداروشکر  _

 .میرم

 :گرفت در از تکیه و داد تکان را سوییچش

 .میرسونمت جایی یه تا بریم، _

 رفت، پایین پلهها از  و نداد اجازه که کنم مخالفت کردم  وا لب
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 بچه  خیرسرم. رفتم نیلی دنبال  و دادم تکان دست کیان برای

 پز  و دک کلی  باالشهر، خانهی پولدار، پدر بودم، مایهدار

 افرادی  برای فقط  پزم و دک البته. نداشتم ماشین  هنوز اما

 دوانی  موش افکارم محدودهی  در  که بود نیلی چون

 در  و رفتم جلو بود، منتظرم  و نشسته ماشین در!  میکردند

 .کردم باز  را ماشین

 .میرم آژانس با همیشه من جان، نیلی ممنون _

 دهد  نشان تا کرد  نازک را چشمش  پشت  و  کج را  سرش

 .است نابجا تعارفم

 !باال ابی آژانسم، منم کن فکر _

 کرده  پر را  ماشینش فضای که  مالیمی عطر بوی از  دمی

 داشبورد  روی  قرمز رز  شاخه روی نگاهم و گرفتم بود،

 کنم  ایجاد جهت تغییر نگاهم در اینکه بدون. ماند ثابت

 ساقهی  سمت  به را  دستم.  افتاد راه  بستم، که را  در. نشستم

 .برداشتم را  آن و  کردم  دراز  گل

 ! زمقرم رز  عاشق  من _

 و شود  منحرف  تا داد جوالن  فکرم ناخودآگاه  و گفتم را این
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 را  افکارم به پیشروی  اجازهی نیلی. کند آغاز را بدبینیاش

 .نداد

 ولی یوحان  دادم  گرفتم، بچه یه  از سوخت  دلم  راه بین _

 .ببره باخودش رفت  یادش

 چندماهه این در . شدم  متعجب  میزد، حرف  مهابا  ی ب اینکه از

 و  میکند بخواهد دلش   هرکار او میدانستم و  اختهشن را او

 وال  اص نیست،  سوءتفاهمی  هیچ آمدن  وجود  به نگران اصال

 فاز . نمیشد بود،  دلش  در  آنچه ابراز برای  مانعی هیچچیز

 .بودم جدیتر هم  جدی از ولی  برداشتم مزاح

 داشتی  دوست  یا سوخت  بچه اون برا دلت واقعا حاال _

 بدی؟ گل  استادجونت به

 میداد،  را جوابم  که حال  همان در  و  زد بانمکی خندهی نیمچه

 دیگر  ماشینهای از راحتی  به وقتی را رانندگیاش مهارت

 :گذاشت نمایش به میگرفت،  سبقت

 لحظه  اون در  میکنم  اعتراف ولی  خوبه استاد به دادن گل _

 .باشم خریده  بچه اون  از  خواستم فقط

 خودم  روی به ال ص ا و دادم سرتکان او تحسین نشانهی به
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 گل  است، من حق  که فردی به ندارم دوست که نیاوردم

 .میکرد  آرامم  بود، نبرده  را گل یوحان  که همین. بدهد

 :ایستاد  قرمز چراغ پشت و کرد  کم  را سرعتش

 بخونی؟  چی گرفتی تصمیم آخرش  _

 که انگشتانش روی و گذراندم نیمرخش  از را مردمکهایم

 ناخنهایش  خوشرنگ الک  شتم؛دا نگه بودند، فرمان قفل

 .کرد جلب  را توجهم  بود، رنگش ارغوانی مانتوی  ست که

 !پزشکی مهندسی _

 از  بعد و کرد  نگاهم پریده  باال باابروهای و برگشت

 :خندید کوتاهی مکث

 ...میکنی شوخی _

 به رفتن  عاشق  انگار نه انگار که  کردم وانمود جوری

 .مگفتها وقبالبرایش بودهام هنر  دانشگاه

 . پدرمه کار  با ارتباط  در  خب؟ چیه _

 پشت  را  شالش  نداشت، شدن باز  قصد که ترافیکی از ه کالف

 کرد،  دراز  داشبورد سمت  به را  دستش و  فرستاد گوشش
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 خارج آن از  را  جعبهای. شد   باز مقابلم و  زد   را دکمهاش

 :گفت و کرد

 .بخور بردار  عالیه، آدامسا اون _

 بسته یک  چرخید؛ اشبوردد درون محتویات روی نگاهم

 چاقوی و  خارجی آدامس بسته چند  فندک، یک  دالر،

 : کرد جلب  را توجهم همه  از بیشتر که ضامنداری

 چاقوکشی؟  مگه نیلی وای _

 بادیدن  که  کشاندم باال واکنشش دریافت  برای را نگاهم

 :شد گرد چشمانم اطرافش دود  هالهی

 .میشه الزم باشم، چاقوکش نباید  که حتما _

 که  شیشهای لولهی  از بیخیالی با که گفت  حالی   در را این

 :میگرفت کام  بود،  دستش  در

 دختر؟  چیه دیگه این _

 نیمنگاهی با میکرد، حرکت ماشینها دنبال به آرام

 :کرد حوالهام لبخندی

 ندیدی؟ حاال تا مگه  سیار، قلیون _
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 :داد ادامه که  شد،  آویزان نارضایتی با لبهایم

 واسه  میده جون تو استیل اصال بخونی، هنر باید تو _

 فرفری  موهای  و قیافه این با تو  مطمئنم من! نمایش صحنهی

 .کنی جلب  رو  کارگردانا نظر میتونی  قشنگت

 چاقو  آن دیدن از قدر چه که  کردم  فراموش  کال تعاریفش با

 میکرد،  دود سیگار مثل که کوچک شیشهای لولهی آن و

 .شدهام شوکه

 .نمیشه راضی هرگز پدرم  ولی _

 چرا؟ جدی؟

 

 م  مشکالت و خصوصیام زندگی  جزییات از  نمیخواست دلم

 نمیتوانستم  که بودم شده   عقدهای آنقدر ولی  بداند چیزی

 :زدم  پوزخند. بگیرم  را  زبانم جلوی

 .بازیگری برسه چه مخالفه  باهنر  کال من بابای _

 شیشهای  لولهی بزند،  دیگری  حرف بخواهد که این از قبل

 نگاهی تهش و سر  به باکنجکاوی و گرفتم دستش  زا را

 محفظهی آن درون و بود خودنویس یک  اندازهی به انداختم،
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 شده   پر میوهای تنباکو عصارهی با که داشت  قرار کوچکی

 :دادم دستش  به دوباره شد، برطرف  که کنجکاویام. بود

 تا  هرگز ولی  مایهداره ! سختگیریه و قانونمند آدم   من پدر _

 نیست حاضر ندیم انجام خواستههاش راستای  رد تالش

 حتما  میشدم قبول کنکور من اگه بکنه، زیادی خرج برامون

 !داشتم ماشین ن اال

 :داد سرتکان و انداخت نیمنگاهی متفکرانه نیلی

 !عجب _

 .میکرد جدا هم  از را مسیرمان که رسیدیم چهارراهی  به

 .کردی لطف  جون، نیلی ممنون _

 .خونهتون در  ببرمت بذار _

 .بودم شدن پیاده  آمادهی 

 .افتادی زحمت  به  هم همینجا تا  نزن، حرفشم  _

 برای را  در دستگیرهی و  کرد پارک خیابان کنار

 :گرفتم بازکردن

 .ببر رو گل _
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 بشاشش   و زیبا  چهرهی  به باتردید و برگشتم طرفش به

 .شدم  خیره

 .میشه پالسیده حیفه خب؟ چیه _

 زدم   لبخند. شدم  پیاده و برداشتم را گل که شدم  قانع انگار

 ولی  دادم،  تکان خداحافظی نشانهی به را چهارانگشتم و

 :گفت ببندم را در اینکه از قبل

 بیشترشون دارم،  سراغ عالی هنری اکیپ من _

 .کن  خبرم  شد  جدی  تصمیمت هرلحظه دوستامن،

 .دادم سرتکان کوتاهی مکث از  بعد و انداختم باال ابرویی

 .نممنو باشه _

 حیاط  در  دم پدر  رانندهی  یاسر، رسیدم، خانه به وقتی

 من  به که چشمش میزد،  دید  را خیابان ته و  سر و ایستاده

 :گرفت قرار مقابلم و دوید چندقدمی  افتاد

 .جاوید خانم سالم _

 از  را  نگاهم رد کنجکاوانه و پرید باال ابرویم یکتای

 به  و گذراندم رنگش قهوهای جذبهی از خالی تیلههای
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 .رساندم خانه   در  جلوی رنگ   مشکی بلند شاسی  ماشین

 ؟  شده چیزی  یاسر، آقا  سالم _

 تقریبا  صورت به و برگرداندم را  نگاهم دوباره

 .شدم خیره  اصالحشدهاش تپل

 ببرمتون که شما دنبال  بیام گفتن آقا _

 گشاد  ممکن حد  آخرین تا چشمانم ! شرکت

 بشه؟ چی که شرکت؟  چی؟_ . شد

 داشت،  دست  در  که دستمالی با را شانیاشپی روی عرق 

 .کرد پاک

 !معذور  و مامورم من خانم، نمیدونم _

 اصرار به  پیش چندماه بودم رفته شرکت  که  باری  آخرین

 که  هربار ولی. کنم همراهیاش  داشت  وست د  که بود منصور

 رسمی  کامال و منضبط و خشک فضای  از زود خیلی میرفتم

 تماس  پدر و بامهیار وانستمنمیت حتی.  میشدم خسته آنجا

 پاسخی  شخصی تلفنهای به کاری  ساعات میدانستم بگیرم،

 شلوار  و مانتو پوشیدن با  و رفتم خانه به  سریع! نمیدهند

 پدر  دلخواه و رسمی  تیپ به مشکی مقنعهی و سورمهای



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

90 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 فیکس یکطرف  زور  به و زدم باال جلو  از را  موهایم. رسیدم

 !داشتم  دوست  وسط رق ف  از بیشتر را  مدل  این کردم،

 یاسر  رسیدم  که در   دم و کردم  رها کنجکاوی در را  مادر

 جلو  در که حالی در و کرد  براندازم کمی جدیدم تیپ بادیدن

 :زد لبخند کرد،  باز را

 !مهندس خانم بفرما _

 چندسالی  این تمام در  نبود، عجیب برایم آخرش کلمهی شنیدن

 خطابم  مهندس خانم میدید مرا هرگاه  بود، پدر  رانندهی که

 میکرد

 کمرنگی  بالبخند. بیاید کوتاه نمیشد، باعث هم  من اعتراض و

 .شدم سوار و گذشتم کنارش از

 تو  مگه رو من  شدن مهندس  جاوید، کیومرث و تو _

 !ببینید خواب

 فرمان  پشت را  چاقش تقریبا هیکل و زد  دور  را  ماشین سریع

 او همچنان پدر  ولی بود  کرده رد را  سال پنجاه کرد، جابجا

 رانندهی  یک به رانندگی در دقتش  و صبوری خاطر به را

 .میداد  ترجیح تازهنفس و جوان
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 توی  دخترش تک  داره دوست آقا ! جاوید خانم  نفرمایید _

 .کنه رشد خودش دستگاه و دم

 نمیتوانم  چرا که این توجیه از  چون  کردم سکوت جوابش  در

 !بودم خسته م،بپوشان عمل جامهی  بزرگ جاوید آرزوی  به

 شود،  تمام جلسهاش پدر صبرکنم باید که گفت منشی وقتی

 از . میشناختم  را  آنها قبل از که  رفتم  زنی کارمند چند  سراغ

 لذت  میداد،  دست  بهشان آنجا به  من بارفتن که شوقی و ذوق 

 در  که انداختند راه  چهچهی و بهبه همیشه مثل. میبردم

 :گفتم باخنده  جوابشان

 .بدین تعریف بایدم دیگه،  مرئیس دختر  _

 که  پدر مخصوص منشی کنار به آنها با کلکل کمی  از بعد

 مجبور  و نیامده  پدر هنوز. برگشتم بود، خودم  همسن  دختری

 تماس  سرهم  پشت چشمگفتن چند با بگیرد، تماس بااو شد

 : کرد قطع  را

 . جلسات اتاق  بری باید گفتن  جان مهیاس _

 در   که نفسی بااعتمادبه سپس و زدم  زل او به مبهوت کمی

 کردم صاف  سینهای بودم، کرده دریافت  چندساعت  همان
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 به . شدم  وارد  و زدم در به ضربهای برداشتم؛ قدم محکم و

 اطراف  که شیکپوش مرد  تعدادی روی نگاهم ورود محض

 بود،  نشسته پدرم آن راس در که شکلی مستطیل میز

 .چرخید

 .سالم _

 را جوابم  زدن  لب با چه  و  سر دادن باتکان چه همه

 بیشتری  قوت  که بود بزرگ جاوید  صدای و دادند،

 .داشت

 .بشین اینجا بیا _

 پشت  من که  خواست  و کرد  اشاره  آنطرفتر  کوچکی میز به

 بود  گفته که جایی به و برداشتم قدم آرامی به.  بنشینم میز آن

 نشستن محض به و شدند  مشغول بحثشان ادامهی  به. رفتم

 بود،  نشسته  پدر  راست  دست که  را مهیار گاه ن میز، پشت

 از  ن ای! بود جاخورده من دیدن از  هم او انگار. کردم شکار

 شخصی زندگی در  که  بود جاوید  کیومرث بارز خصوصیات

 میان  در از قبل میداد ترجیح میزد،  سرش  به فکری وقتی

 یکبار برای گرفتم  تصمیم. کند عملی را  آن کسی  با گذاشتن
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 .میگیرند جلسه کاری  چه  مورد در  سردربیاورم شده  که هم

 میز  دور که  نفری هشت  از

 کنار  یکنفر و  داشتند  کرهای قیافهای نفرشان سه بودند،

 رو  بحثشان فهمیدم  پدر جملهی با . بود ترجمه مسئول آنها

 .است پایان به

 و سرمایه شما،  از  مجرب مهندسین قبول، باشه _

 .ما از امکانات

 :داد ادامه که دادند انسرتک  بارضایت همه

 .دارم شرط یک ولی _

 لبهای به باکنجکاوی کرد،  بازگو  کرهایها برای  که مترجم

 .بودند شده  خیره پدر

 هم  ما مهندسین به رو الزم فرمولهای تولید، کنار در  _

 .باشیم  داشته خودکفایی امید  آینده  در  تا  بدن آموزش

 مشورت  به نفری سه شدند،   پدر حرف متوجه اینکه از بعد

 مترجم  به را خود  رضایت دقایقی   از بعد و  پرداختند کردن

 .کرد اعالم پدرم به هم او و
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 بر  عالوه میخواست پدر شد،  دستگیرم من که اینطور

 کارخانهای  و بیاورد روی  آن تولید  به پزشکی لوازم واردات

 پدربزرگم  از و بود  آن  روی سرمایهگذاری حال در   سالها که

 تا  کشید طول یکساعتی. کند راهاندازی  را  بود جامانده  به

 اشکم  بود نمانده چیزی و کردند امضا را الزم قراردادهای

 و گذشته ظهر از انداختم، ساعت به نگاهی بیاید،  در

 امید  پدر صدای  با باالخره. بودند افتاده  هم جان به رودههایم

 .یافتم رهایی

 .نک راهنمایی ناهار صرف برای رو آقایون! مهیار _

 سمت  به یکییکی که همین و  داد  سرتکان اطاعت به مهیار

 شد  خارج  میزش  پشت از  پدر کردند، حرکت خروجی   در

 :گفت آنها از یکی به  خطاب و

 !بردیا دکتر _

 خوشاستیلی و خوشپوش مرد  تا پدر لبهای از پرسشگرم  نگاه

 نظر  به مهیار همسن.  شد کشیده برگشت،  پدر  سمت به که

 پرپشت  موهای و بود مهربان و شاشب صورتش میرسید،

 .بود زده باال را مشکیاش
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 !جاوید  جناب جانم _

 طرف  به را دستش  که حالی در  و برداشت  قدم سمتش  به پدر

 : زد لب او به رو  کرد، دراز  من

 شما  هرروزی از بودم، گفته که مهیاس دخترم _

 .کنید  شروع رو کارتون که آمادهست بفرمایید

 شد،  خارج پدر لبهای میان از  مستبدانه که کلماتی باشنیدن

 و بود  شده خشک  بزاقم شدم،   بلند جایم از  گیج و شوکه

 دودو   مرد آن  و جاویدبزرگ بین بالتکلیف مردمکهایم

 ذوق  از  سرشار  نگاهی و گشاده باروی مرد وقتی میزدند،

 .باشم آرام کردم  سعی و آمدم  خودم  به کمی کرد، نگاهم

 !جاوید  خانم خوشبختم  بسیار بهبه، _

 خیرهاش  که  حالی در  و دادم قورت  را دهانم نداشتهی آب

 :زدم لب  سختی به بودم

 .همینطور منم ممنون، _

 :گفت پدر  به رو

 هروقت تا میکنم عرض بعدا رو آزادم ساعتهای _
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 .باشم خدمتشون در  من خواستن

 صرف  برای را او که حالی  در و شد  نزدیک او به پدر

 :فتگ کرد، هدایت ناهار

 .ماست از  خدمت دکتر، نکن شرمنده _

 مرا اصال است، دیده  برایم خوابی  چه نفهمیدم من و رفتند

 تا  بگذارد میان در   قبلش بخواهد که  بود نکرده حساب آدم

 داشته   را دکتر او قول به فرد بااین برخورد  آمادگی حداقل

 حدس ! باشم

 اما د، بده یاد من  به چیزهایی  است قرار  که بود این گمانم و

 در   ور غوطه! نستم نمیدا را؟  چهچیزی ، زمانی  چه  چرا،

 خارج اتاق  از خواستم  و شدم  خارج  میز پشت از مبهم افکار

 مکثی  از بعد و  گرفت قرار در چهارچوب   در  مهیار که شوم

 : شد داخل

 میکنی؟ چیکار اینجا تو _

 :باالانداختم شانه   بادلخوری

 .نمیدونم هنوز _

 چی؟ یعنی _
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 :شدم پرازسوالش های چشم زل

 . کرد معرفی بهش  به رو من  چیکارهست؟  بردیا دکتر این _

 متفکرانه  را مردمکهایش کمی  بردیا  اسم شنیدن  با مهیار

 : رفت باال  ابروهایش و چرخاند حدقه   در

 خصوصی بگه بهش میخواد حتما فهمیدم، حاال  آهان، _

 .شنیدم  چیزایی  یه بار یه آزمون،  برای کنه کار  باهات

 چیکارهست؟  _

 :آمد ابرو و  چشم برایم نیشداری بالبخند

 دانشگاه  علمی هیئت عضو پزشکی،  مهندسی دکترای _

 ...پزشکی قطعات  تولید خط  پروژههای مشاور  آزاد، 

 بگم؟ بازم

 و  دست و  شد گشاد چشمهایم  رفت، باالتر و باال ابروهایم

 آمد  جلوتر  لبخند باهمان مهیار بودند، واررفتن حال  در پایم

 :گذاشت شانهام  روی  دست و

 .نداری دررو   راه  دیگه! کوچولو خواهر  بسه بازیگوشی _

 بیفتی نکنی غش بخور بیا آبدارخونه، تو گذاشتم ناهار برات
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 .دستمون رو

 حرص   و ساییدن دندان کمی  از بعد من و رفت  مهیار

 از  بعد مسائل این تمام که  دادم امیدواری خود   به خوردن

 صبر  زمان آن تا  باید و بود خواهد  منتفی یوحان به رسیدن

 .ایستادم  پدر منشی ندا،  کنار و رفتم بیرون. کنم

 خوردی؟  ناهار _

 :داد  جواب  بود مانیتور به نگاهش که همانطور

 .میخورم  کنم، وارد  مونده عات اطال کم یه  عزیزم، نه _

 آبدارخونه تو اومدم، من امروز یه دیگه، کن ول _

 .منتظرتم

 میزی  روی  را  کشیده سلفون بستهی کانتر  روی  از و رفتم

 بود، کارکنان استراحت مختص و آبدارخانه وسط که

 پرسروصدا  ندا که بودم برنداشته را روکش  هنوز. گذاشتم

 : کرد حمله آن  به و آمد

 دختر  امروز یه میاره؟ گل میاد باد  هرروز مگه _

 ناهار   باهاش کرده دعوت اومده، رئیسمون خوشگل
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 کرد؟ رد  میشه ،بخورم

 چانهام  زیر  را  دستم بودم، پرحرفیهایش همین عاشق  که من

 را  غذا برایم دادم  اجازه آویزان لوچهای و  لب با و گذاشتم

 .کند آماده 

 حرف  من میخوای برم؟ قربونت شده  چی _

 !بزن فک تو نه_  نزنم؟

 تعریف  همیشه  شرکت کل تو میگفتم، داشتم خب  آهان _

 دختر  آدم میخواد خیلی آخه وئه،ت شخصیت و تواضع از

 و باشه  بزرگ جاوید مهندس

 .کنه رفتار متواضعانه اینقدر پدرش کارمندای با

 به  هم را دیپلم فوق  پدر خندیدم، مهندس کلمهی به دلم  در

 !بود رسانده   اینجا به را او موفق  تجارت و  بود گرفته زور

 از تکهای ندا شدم،  مشغول و برداشتم را  ساالهپد  روکش

 :گفت  و  خندید  آرام باصدایی و چپاند  دهنش  در  کباب

 تیپ یه بودم تو جای میکنم فکر همیشه  من راستش _

 تشر  با شب  تا صبح اینجا میاومدم  میزدم،  باالشهری خفن

 میگرفتم، رو  خبرچین ریحانه این حال آی.  میدادم  دستور
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 .میگرفتم رو  حالش آی

 :خندیدم او به چشمغره با

 !دیوونه _

 .نمیخوره  خیس  دهنش تو نخود نمیدونی که تو ،واال _

 ازش  حالی یه  بار  یه ندا جان.  میکنه درست   شر یه هرروز 

 .بگیر

 .دادم سرتکان و گذاشتم دهنم در  کباب تکهای باخنده

 .نیستم اهلش _

 از  کالم رشتهی  تا داد قورت را  دهنش محتویات زور به

 .مبرگشتی  طرفش به مهیار صدای با که نرود  در دستش

 باهات  میخواد دکتر من،  اتاق  بیا خوردی رو  ناهارت _

 .کنه صحبت

 کنجکاوانه  ندا مهیار  رفتن از بعد  و دادم سرتکان بیمیلی با

 :کرد کنکاش صورتم در

 خواستگاره؟ نکنه خبریه؟ مهیاس _

 : کردم پرت  طرفش  به  را بود دستم  در که پرریحانی  کالفه
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 یه؟چ خواستگار ندا، میگی  پرتوپال چرا _

 !کنجکاوی از میمیرم نگی بگو، منم به ندا جان _

 :کردم باز را دوغ  قوطی درب  و زدم لبخندی سادگیاش به

 استاده  این از کشیده،  نقشه  برام رئیست! بابا نمیر _

 موردنظر  رشتهی تا بده  خصوصی تدریس من به خواسته

 .بشم قبول

 دانشگاه  هزینههای خاطر به که من  خوشبحالت،  آهان، _

 .بدم ادامه عالنتونستمف

 .شدم بلند  و خوردم  دوغ از کمی

 !راحتی بهتر، _

 ...که نخوردی چیزی  کجا؟ _

 . ..فعال نمیکشه، میلم _

 بفرماییدش  باصدای و کردم وارد مهیار اتاق   در  به ضربهای

 در  که مشکی چرمی  مبلهای روی  هم کنار . شدم  داخل

 صحبت و نشسته بود، شده چیده شیشهای  میز یک دوطرف 

 شود   بلند خواست و زد لبخندی بردیا من دیدن  با. میکردند
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 .نداد بلندشدن اجازه  و گرفت  او مقابل را دستش مهیار که

 میان را کیفم بند

 از یکی روی.  شدم نزدیک  آنها به  آرام و فشردم انگشتانم

 بود  بردیا  دست  در پروندهای.  نشستم آنها روبروی مبلهای

 :گذاشت میز  روی و  بست را آن که

 .داریم احتیاج قطعات این به شروع، برای  ما هرحال  به _

 را  او حرف   سر  دادن تکان  با و  کشید جلو  را  خود مهیار

 شکار  را نگاهم که شدم  بردیا خیرهی ناخودآگاه . کرد تایید

 نگاه خواستم بود،  شده محو  کامال صورتش لبخند  کرد؛

 :زد لب که بگیرم

 تدریس و نمونده آزمون به چیزی!  جاوید خانم  شما اما و _

 .نداره تاثیری خیلی زمانی بازهی این تو

 :داد ادامه  و زد  تکخندهی

 از و میدونه صددرصد شمارو  قبولی جاوید آقای البته

 تا خب ! کنم کمکتون دانشگاه دروس  برای خواسته من

 هزینههای تقبل با دیگه ن اال گفت میشه هم  حدودی

 که اینطور  ولی کانپذیرهام هررشتهای به  ورود  دانشگاه،
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 رشته  این دروس با  خیلی شما گفتن من برای جان مهیار

 .دارید مشکل

 نامحسوس  را حبسشدهام  نفس و کردم  مهیار  به گذرایی نگاه

 لقمهی  دارم میگفت داشت  محترمانه خیلی. دادم بیرون

 و  برمیدارم دهانم   از گندهتر

 همهچیز  دبو پیدا ظواهر  از ! دارم  تشریف اشتها خوش  زیادی

 این سمت دادنم  هل برای که فشاری جز  گفتهاند برایش را

 !کردهاند وارد  رشته

 دانشگاهی  همون در   شما میکنم کمک من هرصورت  در  _

 خصوصی تدریس  برای اما بشید، مشغول  هستم خودم که

 چون میشم، مزاحم منزلتون در من اصلی و پایه دروس

 .میکنم زندگی منطقه همون  توی هم خودم

 نگاهش  گاهی  سکوت در من و  میزد حرف که مدتی تمام رد

 خنگ و گاگول آدمهای  شبیه میگرفتم، نگاه گاهی  و میکردم

 مقابلشان طرف  حرفهای از درستی  درک  که بودم شده 

 آدم  یک با نکند فکر  تا بودم مناسبی کلمات دنبال.  ندارند

 .چرخید سختی  به زبانم  ولی است، طرف گیج
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 .یدمیکن لطف  ممنونم، _

 آماده  رو مدارکتون همهی لطفا پس میکنم، خواهش _

 تا دانشگاه بیارید  تشریف باشم، خودم که روزی  و کنید

 .کنم راهنماییتون ثبتنام برای

 ویژگی تنها تقریبا. زدم  شدهاش اصالح صورت در چرخی 

 چشمهای   کوتاه، ابروهای  بود، مشکیاش پر موهای مثبتش

 میشدند  بسته وقتی که لبهایی  و بزرگ کمی بینی کوچک،

 به نگاهم! نمیماند چیزی بیرنگ صورتی  صاف  خط  جز

 ت  سم

 پدرم  میدانستم  شد، کشیده مشکیاش  شیک  کت جیب

 سرتکان!  میشد  عمل وارد باید جیب این پرکردن  برای

 :دادم

 .میام چشم، _

 شد  بلند من آخر   کلمهی شنیدن از بعد بالفاصله

 خیلی  که البرم فع من نیست امری اگر جان  مهیار خب _

 .دارم کار

 .کند بدرقهاش  تا شد بلند مهیار
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 که  مارکی بااون قطعات  خرید   مورد در  دکتر، ممنون _

 .میکنم صحبت پدر با گفتین

 نشانهی به  که حالی در  ایستادم، و شدم بلند احترامش به

 حرکت  در   سمت به کرد،  بلند دست  برایم خداحافظی 

 :داد را مهیار جواب  و کرد

 سرعت و کیفیت نامرغوب  قطعات  کن، صحبت تماح آره  _

 .میده کاهش  رو تولید

 لحظه  چند  از  پس و شد  خارج   در  از همراهش به مهیار

 :زد  لب بودم،  ایستاده  حال همان  در که من به رو  و برگشت

 ببرمت  بیا داری  دوست  خونه، میرم زودتر  امروز _

 .یاسمین پیش

 میکرد؟ تمحب حقم  در  داشت  رفت،  میزش طرف  به و گفت

 را  موبایلم گوشی و نشستم! بودم  راضی هم همین به من اما

 .کردم خارج کیف از

 میری؟ زودتر  خبریه _

 .کرده دعوت  ازدواجش مناسبت به رو دوستش یاسمین _
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 کردم،  باز را یوحان  صفحهی و کشیدم صفحه روی

 مهیار  جواب در .  بود صبح به مربوط بازدیدش  آخرین

 :زدم  لب آرام

 .باشین تنها که میام  وقتی یه نمیام، نه آهان، _

 در  عاتی اطال  کردن وارد  مشغول و انداخت باال شانهای

 .شد لپتاپش

 .بگیرم آژانس  برات بگو بری  خواستی پس _

 خودش   میخواست که میکرد  محبت داشت مثال بازهم

 :گذاشتم پیغام یوحان برای! بگیرد آژانس برایم

 بیاد  کرده   اجیر رو  شگاهدان  استاد یه بابا!  شدم بدبخت _

 .کنه کار خصوصی باهام

 .شدم بلند و  بستم را صفحه

 .بگیره آژانس برام میگم ندا به ندارم، کاری که اینجا _

 و  زدم بیرون اتاقش از داد؛ سرتکان رضایت نشانهی به

 .رفتم ندا سراغ

*** 
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 :میشوم خیره زهرا صورت در بهتزده

 !دیگه پاشو کجایی؟! یاس خانم _

 اولی  روز  کند؛ ادا درست را  اسمم میآید زورش چرا انممید

 باالشهری  اسمهای  از گفت پوزخندی با شنید را اسمم که

 بودم  نکرده فکر این به لحظه آن  تا من ولی نمیآید،  خوشش

 .باشد  خاصی  طبقهی به  مختص اسمم  است ممکن که

 پاشم؟ _

 .میشود تنگ ابرویش دو بین گرهی

 به اینجا  برگشتی، وقتی  اسهو بذار رو  خیال و فکر _

 اومدن پاشو. داری  کردن فکر برای وقت کافی اندازهی

 ...جواب سوال ببرنت

 تخت  از آرامی  به. میزنم پلک و میدهم بیرون پرآه را نفسم

 اما  باشم، نداشته کمک به نیازی میکنم سعی و میآیم پایین

 باهمان  زهرا. میکشد تیر کمرم و لگن استخوان بین هنوز

 برای  که ماموری به و میگیرد را  بازویم زیر  و  میآید یتخس

 :میگوید  آمده  من بردن
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 !نیست میزون  دیده گوشمالی یه طفلی ! سرکار  جناب _

 سرش  زهرا به رو  و میاندازد  سرتاپایم به نگاهی زن مامور

 :میاندازد باال را

 .برو تو نیست، مهم _

 را  دستنبد مامور . میکند رهایم  و میاندازد  باال شانه  زهرا

 چپم  دست  که میکند اشاره همکارش  به و میاندازد مچم روی

 میکند باز  را دستبند  بازپرسی  اتاق  در .  کند کمکم و بگیرد را

 .بنشینم فلزی  ی  ه کهن میز  کنار صندلی روی میکند اشاره  و

 دستبند  جای.  میایستد آنجا  و میرود اتاق  گوشهی به هم  خودش

 اتاق رفتهی  رو و  رنگ یدیوارها  و میدهم مالش  کمی را

 و  میرسم سقف  به میگذرانم، نظر  از را  شکل مربعی

 سرتکان که این بدون تا میچرخانم حدقه در را مردمکهایم

 نصب کوچک دوربین که کنم وارسی  را آن چهارکنج دهم

 فیلمهای  یاد مرا  و میکند جلب را توجهم روبرویم  کنج در شده 

 الغر  مردی و میشود  باز صدا بدون اتاق  در . میاندازد جنایی

 زن  نظامی احترام برای و میشود وارد شخصی لباس با اندام

 در   و میدوزد  من به را موشکافانهاش نگاه. میدهد  سرتکان
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 .مینشیند روبرویم  حال همان

 درسته؟   جاوید،  خانم _

 از  که  آبرویی برای درونم کسی و  میدهم سرتکان

 !میکشد جیغ  بردهام جاوید خانوادهی

 ندادی، ما به خانوادهت از دقیقی عات اطال زهنو _

 _ .میشوند خشم  از پر مردمکهایم چرا نمیدانم چرا؟

 !ندارم  رو هیچکس من کنید  فکر شما

 .میآورد  جلو کمی را  سرش و میگذارد میز روی  را دستهایش

 .باشد آرام میکند سعی

 خطی  کجای نمیدونی هنوزم میدونم دخترجون، ببین _

 چی  به ما کنی تعیین که نیستی  ایطیشر  در  اصال ولی،

 .نکنیم فکر چی به کنیم فکر

 :میدهد تکان اخطار  نشانه به و میآورد باال را  دستش

 فهمیدی؟  میدی، جواب هم تو میپرسم سوال من اینجا _

 روی  جوگندمی تهریش  هستم، جدیاش  مردمکهای زل

 باحرص   و میگذرانم نظر از را استخوانیاش گونههای
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 رنگش قهوهای  کیف میآید، پایین که  سرم.  میبندم را پلکهایم

 خودکاری  و برگه. میآورد باال داده، قرار  پاهایش کنار  که را

 :میگذارد میز وروی میکشد بیرون

 رو  همهچیز ن اال از  نفعته به کن، پر رو فرم این _

 سخت  خودت  برای رو کار  بگی، ما به  دقیق  و درست 

 .نکن

 همراه  اما میکند، ابری را منگاه و میدود سینهام  در بغضی

 لب  نکند، بارانی را  چشمانم تا  میدهم پایین را  آن  بزاقم آب با

 زل  نگاهش در لجوجانه و میکنم دندانهایم اسیر را پایینم

 :میزنم

 .نکشتمش من _

 :میزند لب  باآرامش و نمیگیرد نگاه

 اثر نداریم، دیگهای مظنون حاضر حال در   ما ولی _

 گرفتن،  سرش باالی رو تو بوده،  بدنش روی تو انگشت

 میفهمی؟ 

 :میگیرم نگاه و میزنم پورخندی سرم، دادن  تکان با همراه
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 . ..هه _

 :برمیگردم نگاهش به دوباره

 .کنید  صادر  رو حکمم هستین؟ چی  منتظر  خب، _

 .نکردی اعتراف هنوز  تو ولی _

 .کنم اعتراف نکردم که کاری به  باید چرا _

 میخورم  جا مینشیند چشمانش  در یکباره به  که خشمی  از

 هدف  را من سیاهیهای که  همانطور  نمیبازم، را  خود ولی

 :میدهد  هل سمتم به را  کاغذ انگشتانش نوک با گرفته

 تاجلسهی  و پرکن رو خالی  جاهای تمام! بسه  پرحرفی  _

 قانونیه پزشکی آزمایشات جواب اومدن از  بعد که بعدی

 چه   در و کجا  بفهمون خودت  به  مدت این در بمون، منتظر

 دختر  نیست بلبلزبونی جای  اینجا داری، قرار موقعیتی

 !خانم

 بخواهم من که نیست  پدرم زیردست  و آدم او  میگوید؛ راست

 ال  تاحا که همین  کنم، بارش درشت  و بزنم زل  چشمانش  در

 بار  و میبندم پلک. باشم قدردان باید  است نخوابانده گوشم  در

 کیفش  و میشود بلند. میکنم دندانهایم ر اسی را زیرینم  لب دیگر
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 :برمیدارد را

 .کنی پرش داری زمان  دقیقه  ده _

 :میزنم ب  ل دستپاچه که برمیدارد  قدم خروجی سمت به

 شرکت   مدیرعامل هستم، جاوید  کیومرث دختر  من _

 ...جاویدان پزشکی تجهیزات تولیدات و واردات

 ابرویش  کتایی  که حالی در و میایستد  رفته یکقدم همان روی

 :برمیگردد سمتم  به پریده باال

 !باشی کی  دختر نداره هم  فرقی البته... نمیشناسم _

 :میکشانم کاغذ سمت به را نگاهم

 یکی اندازهی به که صورتی در ولی ! داره فرق  چرا _

 قائل  ارزش هم دخترش  برای کارخونهش ماشینهای از

 .باشه

 :میکشانم باال را  نگاهم دوباره

 میگشت،  دنبالم  چندروز یک این توی بود اگه که _

 من بگه بهش نکرده  جرئت  مادرم هنوز میدم احتمال

 !زده غیبم
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 میشود، خارج اتاق  از و میدهد  ادامه راهش  به بازپرس

 نیست  مهم دیگر. نمیکنم تردید دیگر  و برمیدارم را  خودکار

 شود،   شوکه قدر  چه شود،  عصبانی قدر چه  جاوید کیومرث

 همین  اتفاقا! تقالکند افتادهاش خطر  در آبروی  برای قدر چه

 را  خود  چشمم  از قطرهای  و میافتم یوحان یاد ! میخواهم را

 چه  هر  مالحظهای هیچ بدون! میاندازد کاغذ  روی دوان

 را  دستانم.  میدهم هل  کناری به را کاغذ  و مینویسم را میدانم

 یک  نزد  که قدمهایی  صدای با  شده، مشت پیشانیام روی که

 و  برمیدارد را خودکار  و کاغذ . میآورم پایین شوند،می

 :میزند لب  چرمیاش کیف در آنها دادن هل  با همزمان

 رابطهای  جزئیات همهی  باید! باش  آماده  بعد جلسهی  برای _

 .کنی تعریف مو  به  مو رو داشتی مقتول با که

 لنگهی  نزدیکی در   و میرود که میکنم نگاهش سکوت  در

 :برمیگردد در

 فقط  من البته شده،  کارت پیگیر و سراغت  اومده ریکنف _

 .میدونم حد  همین  در

 پریدهام،  باال ابروهای و کنجکاو نگاه به توجه بدون
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 :میگیرد  قرار دستم روی  زندان مامور  دست و میرود

 .بریم پاشو _

 تخت  روی سلولیها، هم کنجکاوانهی نگاههای به توجه بدون

 .میکنم مرور را زپرس با آخر جملهی  بارها و میشوم  دراز

 از  زودتر حتی  که است کسی چه بزنم حدس میتوانم

 مه دنیای  در است؛ پرداخته من جستجوی به خانوادهام

 برای  میشود باعث که است امیدی  رنگ تنها  او گرفتهام

 !باشم مردد  مردن

 ناهار  و نماز وقت که ایناست  از حاکی  اطرافم سروصداهای

 غذاخوردن  به میلی نه و  نمخواند نماز اهل نه ولی شده، 

 پهلو  روی! نمیگیرد بهانه که کرده  عادت انگار معدهام دارم؛

 میچرخم 

 .میبندم پلک و

*** 

 آغاز  به بیشتر چندروز و بود  شده انجام دانشگاه در ثبتنامم

 گرم  تقریبا یکروز عصر. بود نمانده تحصیلی سال

 رفتیم؛  دوستش کافیشاپ  به یوحان همراه به شهریوری
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 .میرفتیم آنجا به  باهم را یکبار هفتهای وال ممع

 یوحان  شدیم،  وارد که کافیشاپ رنگ  دودی  شیشهای  در  از

 .شد  پیشرویام مانع

 !کن صبر _

 مبارک تولدت آهنگ  بپرسم، را  دلیلش  و کنم باز دهان  آمدم تا

 پلکهایم و پیچید شاپ کافی ساکت  و روشن  نیمه فضای  در

 گشاد  مردمکهای و گرفتند  فاصله هم  از میشد که جایی تا

 قبل  از بااینکه چرخید؛  یوحان خندان صورت روی  شدهام

 بودم؛ نگفته چیزی یوحان به  ولی  است تولدم روز میدانستم

 برایم بخواهد که دهم قرار شرایطی  در را او نمیخواستم

 .بود شده مادرش درمان  هزینهی کلی  ماه آن در   کند؛ هزینه

 عاطفه  و سپیده یوحان، دیگر  دوست  سامیار  و کیان بادیدن

 که دیگری پسر  و  میکردند همکاری  آموزشگاه در  که

 میخواندند  و میزدند دست  باآهنگ همراه که نیلی و نمیشناختم

 را دستانم حدومرز،  بی زدگی  ذوق   با میشدند، نزدیک و

 قدردانی نشانهی به. کنم خفه  را جیغم تا گذاشتم دهانم جلوی

 میزی  طرف به و  شدم  خم برایشان و گذاشتم سینه روی  دست
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 چیزی اولین بود؛  شده چیده  آن  روی پذیرایی وسایل که برد

 روی   خودم عکس که  بود تولد کیک کرد  جلب را توجهم که

 :زدم لب زده خجالت و شوکه بود،  کارشده  آن

 کردی؟ چیکار تو!  یوحان وای _

 صدای  بر خندههایشان صدای  که حالی در و کنان  شلوغ همه

 .شدند  جمع میز  دور   بود، شده  غالب آهنگ

 !عشقم نداره رو قابلت _

 : زدم زل او به مظلومانهای پرازذوق  بانگاه

 .کردی غافلگیرم واقعا عزیزم، ممنون _

 شنیده  من  زبان از  که جملهای  از لذت  نشانهی به یوحان

 را  کیک روی فشفشههای لبخندزنان  و  زد پلک بود،

 .کرد روشن

 بااین   بود؛ مهم برایم  خیلی لینی واکنش لحظه آن  در

 قید  باید قطعا بود،  دیده تدارک برایم یوحان که سوپرایزی

 با  رسیدم،  او به تا چرخاندم   نگاه ! میزد را خیاالتش و فکر

 ایستاده  کنارش  که چهارشانهای ناآشنای پسر  دیدن

 پسر  دست  خندید؛ و کرد  شکار  را نگاهم  نیلی. جاخوردم 
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 روبهرویم درست  میز آنسوی  تا زد دور  را  میز و گرفت  را

 . گرفتند قرار

 من  بااجازه  دوستم،  سپند میکنم، معرفی ! جون مهیاس _

 .کردم  عوتش د  خودم

 چرخاندم؛  سپند   فرم خوش  صورت روی را نگاهم بالبخند

 پوست  روی  اش ی غ پرکال  مشکی موهای  و ابرو و چشم

 القا  را عجیبی حس  اما نگاهش! میکرد خودنمایی سفیدش

 خباثت  یکجور نبود، خوبی حس  اما  چطور، نمیدانم رد،میک

 .بود اینگونه من برداشت هم شاید ! بدجنسی یا  غرور  یاشاید

 هر   در

 منفیام  فکرهای کل نیلی،  حرکت این با صورت

 !شد دود یوحان به تمایلش دربارهی

 .اومدین کشیدین زحمت  خوشبختم، خیلی _

 :اشتگذ سینه روی دست  احترام به  جوابم در  سپند

 .بندهست افتخار  باعث میکنم، خواهش _

 از  و میدیدم  کردنم خوشحال  برای را ن یوحا جوش و جنب

 جذاب  فاکتورهای آنقدر   میدانستم میبردم، لذت داشتنش
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 کند،  خودش  شیفتهی را  دختری  هر  که دارد باطنی و ظاهری 

 یکبار! میدادم جان برایش  من و  داشت دوست مرا او اما

 از یکی که گفت  من به کارآموز رهایدخت از یکی وقتی

 فکر  به است، پدرم جایگاه دارم، که جاذبی  مهم  فاکتورهای

 میان در  یوحان با نتوانستم. خوردم غصه و رفتم فرو

 من  به را داشتنش  دوست تا  گفت جوابم در  او ولی نگذارم،

 !کرد نخواهد ازدواج من با نکند ثابت

 روز  زیباترین و شادترین روز  آن میکنم، فکر که حاال

 هم  دیگری  شاد روزهای  زندگیام  در البته! بود زندگیام

 برگزار  مهیار ازدواج مراسم که روزهایی  جمله   از داشتم،

 تولد جشن منصور برای مادر و من که روزهایی   شد،

 با  که روزهایی میگرفتیم،

 برایم  آنروز اما میرفتیم، مسافرت  و تفریح به هایم خاله

 حس ! هیجانانگیزتر  خیلی خاصتر، یلی خ بود، دیگری  روز

 احساس  و ایستاده امپراطورش کنار در  که داشتم را ملکهای

 این مهربان و  زیبا  مرد تنها من برای یوحان!  میکند مباهات

 دنبال چشمشان همه  میکردم فکر همین  برای بود، دنیا
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 حالی  در میکنند، حسادت من به و اوست

 شمعهای  کردن فوت  از عدب. نبود اینگونه ال  اص شاید  که و

 گفتند تبریک و زدند   کف همه  کیک روی

 کادوهایشان  دادن از  بعد همه  و گذشت پرسروصدا دوساعت

 شدم  سدراهش برگشت،  بدرقهشان از که یوحان. رفتند

 به راضی!  منی زندگی  سوپرایز بزرگترین خودت تو _

 .نبودم زحمتت

 .کرد  متالطم را دلم  و زد لبخندی

 بکشم؟ کی برای نکشم زحمت  گلیاسم برای _

 حساب  خودم رو پذیرایی  هزینهی کنی قبول باید ولی _

 ...که نیستی شرایطی  در تو کنم،

 نگاهش کنم،  تمام را  حرفم نداد اجازه  و آورد باال را  دستش

 .گرفت  دلخوری رنگ

 نشدم  پا و بیدست اونقدر دیگه ولی نیستم، پولدار  درسته _

 .بگیرم دارم  دوسش که  کسی برای تولد یه نتونم که

 کافیشاپ  شاگردهای  رفت،  میز  سمت به و  گذشت کنارم از
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 .بودند  میزها  کردن تمیز حال  در

 .نداریم حرفارو   ن ای باهم که  ما یوحان، نداشتم منظوری _

 بین از را  روز آن شیرینی اینکه و من بهخاطر  فهمیدم

 :زد لبخند دوباره نبرد،

 فقط  خوبه؟ نگرفتم دوکا برات عوض در  عزیزم، میدونم _

 یه  بذاری هست   که همونطوری باید که گرفتم گل جعبه یه

 .بمونه همیشه  اتاقت از گوشه

 نشستیم، شکلی  مربعی  میز دوسوی  در  و  هم روبهروی

 چشمانم برق  کردم،  باز را گل جعبهی پرازذوق  باچشمانی

 پرشده  رزقرمز  با جعبه! تر مضاعف قلبم هیجان و  شد بیشتر

 قرمز  رزهای   بقیه و خودم اسم اول حرف زسفیدر  با و بود

 .بود شده  کار

 . ..گال این خوشگلن  قدر  چه! من خدای _

 !خودت مثل _

 !نباشم محبتت همه این الیق  میترسم _

 را  قهوهاش فنجان و  زد تکخندهای
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 :برداشت

 بیشتر من باشه اینطور اگه بچههاست،  مال  ترس ! ترسو _

 چهخبر؟  خودت از حرفارو، این کن  ول. بترسم باید

 درس؟ دانشگاه؟

 .دادم هل دستم کنار  به را وآن گذاشتم را جعبه  در بااحتیاط

 واحد  انتخاب برم باید دیگه چندروز  از تمومه، هیچی، _

 .بگیرم کالسی برنامه و کنم

 ت  گذاش جلویش پهن نعلبکی  داخل  را فنجان

 شروع  رو  کارش کی از  قراره  گفتی، که  استاده این _

 .کرده مشغول رو ذهنم کم یه کنه؟

 بازی  به را  بشقاب داخل کیکهای خورده  کارد بانوک

 :بودم گرفته

 پرکاره،  سرتق   آدمای اون از  داره، دکترا  گفتم که بهت _

 حاضر   که بریزه جیبش تو قراره   قدر چه بابام میدونه خدا

 عضو بکن، رو فکرش ! بده  درس خصوصی ن  م به بیاد شده 

 رییسه هیئت عضو شده که االنم دانشگاهه، رییسه هیئت
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 ...نمیدونم مشغوله اگه هم دیگه  جایی شرکتی بابا،  شرکت

 کش  جلو به هدف بدون را  لبهایش و انداخت باال ابرویی

 حرف  نمیخواست ولی بود نگران چیزی از  انگار داد،

 .بزند

 کرده؟  مشغول رو  ذهنت چی _

 رفت  کافیشاپ چوبی سقف تا که نگاهی و مکث باکمی

 :زد  لب رگشت،ب و

 سالشه؟  چند _

 :کردم  متمایل جلو به را لبهایم و انداختم باال شانهای

 مهیار همسن حدودا میزنم حدس ولی نمیدونم، اوم، _

 جوونه؟   پس_ . باشه

 لحن  در  را  داشت  پنهانکردنش در سعی  که  استرسی و

 طوری  و  دادم  سرتکان تکخندهای  با. کردم حس بیانش

 :نفهمیدهام را منظورش انگار که  کردم وانمود

 .نداره تعریفی  قیافهش ی ول  جوونه آره، _

 :دادم سرتکان زدم که حرفی از پشیمان
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 !اصال کن  ولش میشه،  غیبتش وای _

 :کرد پرتاب  هم  را آخر  سنگ و زد تصنعی  لبخندی یوحان

 متاهله؟ _

 :پرید باال هایم  شانه بازهم

 .نمیدونم _

 چفت  هم  در  دستان  یرو را  دستانم و کشیدم جلو  را خودم

 :گذاشتم  شدهاش 

 چیه؟ سواال این از  منظورت! یوحان _

 .میاد  دیگه،  فکره _

 فکری؟  چه _

 .عزیزم بیخیال _

 میفهمی؟ عاشقتم،  من! یوحان _

 :زد گره  سیاهم  مردمکهای به را روشنش قهوهایهای

 وقتا  گاهی نیستم، دنبالشه بابات که اونی ال  اص من اما _

 .بستیم دل هم  به کردیم اهاشتب میکنم احساس

 خیلی  که مکثی و گرفت دلخوری رنگ که نگاهی با
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 شدم،  او زل نکشید، طول

 در  عصبانیت از رگههایی بود، پایین به رو نگاهش

 :بود عیان بیانم لحن

 هیچوقت  بزنی،  جا نباید تو! یوحان بستیم دل ما بستیم، اما _

 !جابزنیم نداریم حق  هیچوقت جابزنی، نداری حق 

 به را پایینم لب  و دادم  فشار هم  روی محکم را پلکهایم

 لب  چاییاش فنجان  به خیره  و  غمگین یوحان. کشیدم دندان

 :زد

 !زدم تلخ  حرفای   بازم میخوام، معذرت  _

 نظرش میکنم  رو خودم  سعی  همهی  بگذره،  ترم این بذار _

 .میکنم  راضیشون  شده  هرجور کنم، جلب  رو

 تازه  که کافیشاپ صاحب  و یوحان دوست پدرام باصدای

 :برگشتیم طرفش  به بود، آمده 

 حالن؟  چه در  عشقمون مرغ  تا دو _

 ادامه من به رو  او و زدیم لبخند و شده خارج  حاکم فاز  از

 :داد
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 دیر  من دیگه  ببخشید مبارک، تولدتون خوبین؟ شما _

 .باشه  گذشته خوش امیدوارم رسیدم،

 پسرها  تریپ این از اصال من و میزد سوسول حد  از بیش

 را  خودش  جنسیت و هویت که بود  آنها از نمیآمد؛  خوشم

 بلند  صندلی روی  از . میبرد سوال زیر  شدن جیگول با

 :دادم را جوابش کمرنگی بالبخند  و شدم

 .بود عالی همهچی لطفتون، از ممنون _

 :کشاند  من سمت  به پدرام از را نگاهش یوحان

 بریم؟ _

 .میگیرم آژانس _

 میز  روی را  سوییچ پدرام که  بگوید چیزی  خواست یوحان

 :گذاشت دستش  کنار

 .برسونش هست، که ماشین _

 باید و  ندارد ماشین خودش که  میشود  اذیت قدر چه میدانستم

 بااو  پیادهروی بودم گفته او به قبال  باشد، دوستانش به متکی

 !دنیاست ماشین الکچریترین در نشستن از  لذتبخشتر برایم
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 پدرام طرف به و  برداشت را سوییچ که بود  دهمان  یادش انگار

 :گرفت

 بزنیم،  قدم  جایی  یه تا داریم دوست  جون،  پدرام مرسی  _

 .ممنون همهچی بابت

 :باالانداخت شانه و گرفت  را سوییچ  تردید با پدرام

 .راحتین هرجور  باشه داداش، قربونت _

 و  زیاد که را  کادوهایم و پاشیدم رویش به را رضایتم لبخند

 .شدیم  خارج کافیشاپ  از و گذاشتم نایلونی در نبودند، جیمح

 و سکوت در را خیابان همان انتهای تا  کافیشاپ  در  از

 آنجا  از رسیدیم، اصلی میدان به تا زدیم  قدم هم پابهپای

 ت  گرف دربست  تاکسی  یک  میشد؛ جدا راهمان

 ی  قدم  که من از  و کرد  حساب  را کرایهاش و

 که  را عقب در.  شوم سوار  استخو بودم، ایستاده عقبتر

 بامکث شوم،  سوار اینکه از قبل و رفتم جلو  کرد، باز

 :برگشتم طرفش به کوتاهی

 دیگه یکبار اینکه بهخصوص ممنونم، چی همه  خاطر  به _
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 !زدی قدم  کنارم در رو خیابون این

 روی پلکهایم و کرد حرکت  راننده. بستم  را در  و نشستم

 !افتاد هم

 آدم  هزاران بین گاهی  که خلقت  در  رازیست چه این نمیدانم

 قلبش  دلت ناگهان و میچرخی  و  میچرخی پیرامونت دنیای  در

 قیمتی چ هی  به بعد به لحظه آن از  و میاندازد  نفر یک  روی را

 دیگری  شکار به و  کند صرفنظر آن  صید از نمیشود حاضر

 !برود

 باوری  چه  میداند، چه  میفهمد، قدر  چه مگر دل این نمیدانم

 نه! کند عوض را  نظرش نمیتواند هم عقل حتی که  دارد

 ...دیگری جایگزین و وعده  هیچ نه و عقل

 پیش  خیلی رسیدم،  خانه به که بود  نمانده غروب به چیزی

 غروب  از بعد تا  بچهها و یوحان حتی و دوستانم  که بود آمده 

 نداشتم را امکان  این من ولی بودند باهم شب  آخر تا  بسا چه و

 هم  میدادند خانهمان  به که بودنی  پادگان نسبت ورد م در  و

 شکوه  ز  ا جلوگیری برای مادر حتما میدانستم!  نداشتم دفاعی

 یاسمین و مهیار و گرفته برایم  تولدی کیک  شده هم شکایتم و
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 گذشتم،  که  منصور آزمایشگاه کنار  از کرده،  دعوت  هم را

 موسیقی صدای

 کسی تنها او. میداد بودنش  از خبر  بود، گذاشته که مالیمی

 زدن  در  بدون نبودم، بیحوصله دیدنش برای هرگز که بود

 شدم  وارد

 میتوانستم   آنجا  ترتیب و نظم  از . نشد  ورودم متوجهی و

 اجیر  آنجا کردن  تمیز برای را  کسی مادر  باز بزنم حدس

 احتیاط و باحساسیت و منصور نظر  تحت البته است، کرده 

 حالی   در. میداد خرج به تشآزمایشا وسایل  برای که  زیادی

 میبرد،  ت لذ  و میداد سرتکان سنتی موسیقی با همنوا که

 روی   و داد تکان بود،  مادهای حاوی  که را شیشهای  بطری

 .بودم ایستاده پشتش درست حاال.  داد  قرار الکلی چراغ

 حرکت  یک با که  بردم فرو موهایش توی را  دستم باشیطنت

 از چنان.  برگشت مطرف  به زده  وق  چشمان و ناگهانی

 چپچپش  نگاه زیر  چنددقیقه  تا  که گرفت  خندهام جاخوردنش 

 .میرفتم ریسه

 .دارم  برات! باشه _
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 مشکی چشمان. نشستم  جلویش و رفتم  جلو  کنان خنده

 !بود من دنیای تمام  پرازمهرش

 ! محاله آزار؟ و اذیت و  تو! جانم ای _

 !میبینی حاال _

 .باش داشته هوامو بیشتر تولدمهها، امروز _

 در  کادو چندعدد و گل جعبهی که  کرد نایلونی به  اشارهای

 بود آن

 داده  قرارش  آزمایش میز  روی و

 بهت هم  حسابی معلومه _ . بودم

 .دادن کادو

 :گفتم گمکنی رد  برای و بردم باال را ابرویم یکتای

 .دادن  آموزشگاهی دوستای  آره  _

 !آفرین خوبی،  دوستای  چه _

 به سرش  همیشه نبود،  شدن پاپیچ و یکنجکاو اهل منصور

 میتواند تا و باشد مهربان فقط میکرد سعی . بود  خودش کار

 احساس  وقتها گاهی! کند سازگاری اطرافش آدمهای با

 اطرافیان  ما که دارد   آرامشی  معلولیتش وجود با او میکردم
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 .نداشتیم هم را  آن از  نیمی سالمش

 !منصور _

 و  نشست ابرویش دو بین چینی کند، وا لب اینکه بدون

 .بود سوالم منتظر

 شدی؟  عاشق  حاال تا تو _

 در  بینمان سکوت  و شد کشدار نگاهمان گذشت، چندثانیه

 :زد لب  که  بود شدن  ی طوالن حال

 !آره _

 .کرد متبسم را صورتم و دوید  نگاهم در  ناگهانی هیجانی

 شد؟   چی کجا؟ کی؟ واقعا؟ _

 .نبود لد ته  از  خندهاش فهمیدم اما . خندید

 .دارم  کار برو پاشو خانم؟ فضول چه تو به _

 کند،  رها  را  خود تا کشید  عقب  به را ویلچرش چرخهای

 .افتادم  راه دنبالش بلندشدم و کردم مکثی شوکه

 .بگی باید شم؟ بیخیال میتونم من کردی فکر _

 پرسیدی سوال یه نیست، گفتن برای چیزی یعنی. نمیگم _
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 .بود جوابش کلمه یه

 بگوید   که بود این بر قرار  اگر نبود، اصول  و ادا اهل

 جواب  با  که آنی غمی  نمیکرد، اذیت  و میگفت حتما

 اگر . بود نمانده  دور  چشمم  از دوید،  نگاهش در آرهاش 

 را این من و  میشد کالفه حتما میکردم اصرار بیشتر

 را  منصور نبودم حاضر قیمتی چ هی به نمیخواستم،

 !کنم اذیت

 زود . بگی  برام باید یهبار  باالخره ولی دلم، عزیز  باشه _

 ...باال بیا کن  تموم رو  کارت

 به متصل که ایوانی و ویالییمان بزرگ حیاط بین پلههای

 شنیدن  آمادهی و کردم  طی دوتایکی  را بود خانه ورودی

 دستگیرهی  که همین.  شدم مادر جانب از بازجویی هرنوع

 که  حیاط  گبزر در  ریموت  صدای کشیدم، پایین را  در

 هوا. برگردم  عقب به شد  باعث بود، ماشین ورود  مختص

 حتما  میدید  بیرون لباس با  مرا پدر اگر و بود  شده تاریک

 توجه بدون و  دادم  هل را  در  باد  مثل. میدادم  پس جواب باید

 بود،  خودخوری و زدن قدم  حال  در مضطربانه که مادر  به
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 روی  را  کادوها . دویدم اتاقم سمت به

 دختر   بود قرار کردم؛ عوض لباس  سرعت به  و ذاشتمگ تخت

 احترام ادای و استقبال مراسم در باید پس شوم  میلش باب

 و  کردم باز را موهایم کش. میشدم حاضر  ورودش بدو

 برای  که این فکر همیشه مثل  و بستم اسبی دم  را آنها  دوباره

 کنم صاف  را موهایم باید شده هم یکبار

 و پوشیدم را رنگم گردویی  شلوار تونیک. گذشت ذهنم از

 که  پیچی هنوز.  شدم خارج اتاق  از تصنعی  کامال بالبخندی

 تعارفات  باصدای که بودم نکرده  رد  را بود سالن و اتاقم بین

 میکرد،  راهنمایی داخل به را  کسی انگار که  پدر رسمی

 روبهرویم مادر  که  کردم تیز گوش گشاد،  باچشمانی. ایستادم

 آهسته  و گلو  در صدایش. برداشت قدم متمس  به و شد  ظاهر 

 :بود

 .میدی دق  منو آخرش کجایی؟ تو معلومه _

 .کشاندم اتاق  به خودم  دنبال و گرفتم  را  دستش

 نرم؟ دوستام پیش کنم؟ چیکار خب  برم، قربونت ببخش _

 بدی؟ جواب  خوبه رو تلفنت اون نریز، زبون مهیاس _
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 موبایل   کال دممیگذران یوحان با وقتی اینکه بایادآوری

 .کوبیدم  پیشانی به را دستم کف  میکردم، فراموش را

 .نفهمیدم بودم، گذاشته سایلنت میگی، راست ! آخ _

 .کرد نگاهم چپچپ

 تعارف  کی به بابا داریم؟ مهمون خبره؟  چه بگو حاال _

 میکرد؟

 پیش فکرش  نداشت،  صحبتکردن و ایستادن برای  آرامشی

 .بود  مهمانش و پدر

 .بیا زود  بده،  درس  تو به قراره که همین یاست،برد دکتر _

 .ایستادم روبهرو به خیره  و میخکوب ثانیه چندین  و رفت

 شب  یک برای میکردم فکر! حالی  ضد چه  امشب؟ بردیا؟

 شوم  نزدیک پدر به کمی تولدم  بهانهی به بتوانم شاید  شده هم

 دوست بااینکه. بگیرم او از را  ماشین خرید  وعدهی  حتی و

 او نبود،  چارهای ولی  شوم ماشیندار یوحان از زودتر منداشت

 نمیشد،  معلوم  پدربزرگش ارثیهی تکلیف که زمانی تا

 از  خیالش تا هم پدر میدانستم البته. بخرد ماشین نمیتوانست

 سخاوتی نبود حاضر  نمیشد، راحت من  پیشرفت و  درس بابت
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 سفید   بلوز. میکردم  عوض لباس  باید دوباره! دهد خرج به

 مشکی شلوار روی میرسید زانویم باالی تا قدش که  ریریح

 موهایم روی  هم مشکی  حریر شال  و پوشیدم گشادی  پاچه

 بودم؛ سنگینتر نمیگذاشتم  اصال میکنم، فکر البته که گذاشتم

 .میپوشاند را موهایم میانی  قسمت  تنها و بود کم آن  عرض

 رض ع  ندهند، صدا ابریهایم دمپایی  بود حواسم که  حالی  در

 .رفتم آشپزخانه  کانتر طرف به یکراست و کردم طی  را سالن

 راحتی  نفس من و بود  آمده مادر به کمک  برای کبریخانم

 گرفتگی و مادر  خستگی نگران نیست  قرار که کشیدم

 سالن  ادامهی در  و آشپزخانه چپ سمت ! باشم پایش عضاالت

 ر  د  انحرافش دلیل  به و میشد جدا  پله دو با که بود قسمتی

 وسایل با خودش سلیقهی به پدر  را  آنجا چیدمان.  نبود دید

 و  بود کرده  تزیین شیرنشان مبل دست  یک و قدیمی عتیقهی

 هم  بردیا میکردم فکر. مینشاند آنجا را ویژهاش مهمانان

 پشت  به  بادست مادر وقتی ولی باشد  ویژهای مهمان برایش

 کنترل به  وررفتن حال  در را  بردیا و کرد  اشاره  سرم

 .نیست اینطور فهمیدم  داد، نشانم یون  تلویز گیرندهی
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 در  و نشسته زمین  روی  ما به پشت و بیستمتری بافاصلهی

 میلش  باب کانالهای مدام پدر  بود؛ گیرنده کانالهای تنظیم حال

 جناب این به حاال. میشد مهیار  دامان  به دست  و  میکرد گم را

 مورد  آنقدری تر دک آقای این فهمیدم همانجا و  بود گفته دکتر

 تقاضای  و شده خودمانی بااو اینطور که  شده واقع پسندش

 از  را  هرکسی   تا پدر  است؛  کرده او از  کاری همچین

 .نمیگرفت گرم بااو نمیداد عبور خودش  موردنظر فیلترهای

 و دادم  کش پایین به را لبهایم مادر  به رو تعجب نشانهی به

 روی  را میوه از  پر شیشهای  ظرف. بردم باال را ابروهایم

 .داد سرتکان  ببرم  را آنها اینکه نشانهی به  و گذاشت کانتر

 و بود  رفته خواب اتاق  به لباسش کردن عوض برای پدر

 باز  و دیدار اولین برای بود خوبی بهانهی میوه، ظرف بردن

 ساعاتی پس این از  بود قرار که کسی  با صحبت سر کردن

 .رسیدم او نزدیکی به و برداشتم قدم آرام. بگذرانم بااو را

 .اومدین خوش دکتر، آقای  سالم _

 .ایستاد و شد  بلند ولی  جانخورد، خیلی ناگهانیام حضور از

 .ممنونم سالم، _
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 موقعیتی  به  داشتم دوست . گذاشتم  میز روی  را میوه ظرف 

 نبود او شان در اصال و بود کرده  گیر آن  در ناچار  به که

 .باشم ارخودد  میکرد حکم ادب  ولی بخندم،

 خیلی  پدر برای خاطرتون معلومه _

 تلویزیون  روبروی مبل روی! عزیزه

 چطور؟_  . نشست

 فراموش رو مهماننوازی آداب دعوت، اولین در اینکه _

 کرده 

 در  باهاش مدتی اگر میکنم فکر. دادن زحمت بهتون و

 صمیمی  کسی با راحتی به که میفهمین باشین ارتباط

 .نمیشه

 ته  از کردم  احساس ولی بود دا  بیص و وتاهک بااینکه. خندید

 .برآمد دلش

 .دارن لطف  من به جاوید  آقای _

 دادن  ادامه از بود، شدن نزدیک  حال در  که  پدر باصدای

 .کردم  خودداری بحث

 کردی؟  پیدا رو من کانال این دکتر؟  شد چی _
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 .کردم سالم  دیدنش  با من بزند،  حرفی بردیا اینکه از قبل

 گذراند،  نظر  از را سرتاپایم. بود ایستاده  مکنار درست حاال

 .ندیدم چهرهاش در نارضایتی از نشانهای

 کجان؟ داداشات سالم، _

 از  بعد وقتی حتی  که نبود عجیب برایم! زدم  پوزخند  دل  در

 .بود پسرهایش پیش فکرش هم  میدید مرا  شبانهروز یک

 .باال نیومده  هنوز هم  منصور راهه،  تو که مهیار _

 .بیاد زودتر بگو منصور نبالد برو _

 روی ! برد  جانش دکتر  برای را  لبخندش و  گذشت کنارم از

 :زد لب بردیا نشست،  که کنارش مبل

 .بشه ذخیره جدید فرکانس روی باید  فقط  کردم، پیداش چرا _

 دستور اینکه از  قبل و کردم  دهنکجی بردیا  به سر پشت از

 بردیا . بردم ایشانبر هم را بشقابها و کارد کنم، اجرا را  پدر

 خانواده  از عضوی انگار که  میکرد راحتی  احساس چنان

 تحصیلکرده،  بود؛ آدمها  تیپ این عاشق  همیشه پدر  بود؛

 که این مهمتر اینها همهی  از اما! خوشسروزبان روشنفکر،

 عالیه ت تحصیال میشد، پدر کار  به مربوط  که  رشتهای  در
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 محسوب  او برای ارزشمندی مهرهی  میتوانست و داشت

 شام   از بعد و خوردیم هم  دور  را شام  فقط شب  آن.  شود

 .نبود  جالب ما برای هیچوجه به که  شدند بحثهایی وارد مردها 

 کردم؛  فوت یاسمین و مادر کنار در را تولد  کیک شمع

 قبول من اما  ببریم، مردها  کنار به را کیک خواست یاسمین

 کردن  فوت از بعد! نبودم راحت مهیار و  پدر جلوی نکردم؛

 شکم  باآن و کرد گل شیطنتش  یاسمین شمعها

 را  کیک داشت، کمر  به دست یک  که حالی  در اش برآمده 

 رفت  کنارشان  مهیار سگرمههای به توجه بدون و برداشت

 :گفت بلند و

 . ..لطفا  بشقاب  و کارد ! جان مهیاس _

 :گفت  و گذاشت پایش کنار عسلی روی  را کیک بعد

 .مهیاسه تولد امشب _

 این به  و کردم فکری ولی داشتم  حضور شرم کمی بااینکه

 بردیا  جلوی  که است خوبی بهانهی همین که  رسیدم نتیجه

 یاسمین دست  به  که را بشقابها. بگیرم پدر از را ماشین قول

 .ببیند را من مهیار  پس از تا  شد متمایل جلو  به بردیا دادم،
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 کادو  ماحت  میدونستم! ببخشید باشه، مبارک تولدتون _

 .میگرفتم

 داشتم،  خرخرهاش  جویدن برای زیادی میل باطن در بااینکه

 :زدم لبخند ظاهر به ولی

 .لطفتون از ممنون میکنم، خواهش _

 :گفتم ادامه در و  کردم استفاده فرصت از

 ماشین برام قراره میکنه،  جبران  هم شما  جای  به پدر _

 میگیرم،  هیما گآللود آب  از دارم  میدانست که منصور. بخره

 بیصدا 

 انگار و بود تلویزیون به نگاهشان مهیار و  پدر. خندید  محو و

 :داد سرتکان بردیا.  نشنیدهاند مرا  حرف  اصال که

 .سالمتی به عالی، هم خیلی _

 و تلویزیون به نگاهش  فقط  شد  معلوم پدر  باحرف  ولی

 .بود ما پیش حواسش

 یکار چ باید ماشین  به رسیدن برای میدونی  خوب  خودت _

 !کنی
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 میکرد؛ سنگین را  جو لحظاتی  تا میزد حرفی وقتی وال معم

 را  کلمات ادای قدرت که بود  قوی کالمش جدیت  آنقدر انگار

 جلوی  حداقل نیامد؛  خوش مذاقم به حرفش. میگرفت بقیه از

 درونم در  صدایی. بود غریبه من  برای هنوز که  دکترش آقای

 صدای  فقط". خودت  ارزونی هم  ماشینت" میکرد تکرار مدام

 هرکدام  برای یاسمین میآمد؛ بشقاب و  کارد خوردن هم به

 را  سکوت منصور . گذاشت  میز روی و برید کیک تکهای

 :شکست

 !شدنت مهندس شیرینی انشاءهللا خواهری،  مبارک  تولدت _

 کیکش بشقاب که  حالی در  مهیار  و  داد سرتکان  لبخند  با بردیا

 بزند،  لب  باشند کرده رشمجبو انگار که جوری برداشت،  را

 من. کرد اکتفا بیروح و سرد باشهی مبارک یک گفتن به فقط

 درست  من برای که بودم کسی محبت  پی در  بود،  گرفته حالم

 شوم،   نزدیک او  به میخواستم  هرگاه بود؛  شده کاکتوس مثل

 !میکرد دورم کالمش تیغ با

 همیشگی سکوت  در  خانه و رفتند همه اینکه از بعد  شب آن

 مادر  و میخوابید زود شبها  پدر رفتم؛ حیاط به رفت، فرو
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 یا و  میشد بافتنی مشغول یا  و مینشست کنارش تخت روی

 و بودم کوچکتر که  زمانی از را این تقریبا.  میکرد مطالعه

 میداد  اجازه  او و میرفتم اتاق  در دم  صدازدنش برای گاهی

 کنارش  مادر ات که میدانستم هم را این. فهمیدم کنم، باز  را  در

 نمینشست،

 نشان که عادتش این قدر چه  میکردم  فکر گاهی و نمیخوابید

 متناقض خشکش و جدی  شخصیت با داشت  او به عشق  از

 !است

 و  منظم بافاصلهی که چراغی تیر  چند روشنی واسطهی به

 وضوح به میشد بود، شده  کار حیاط  وسط  در  ردیف یک  در

 وورجه  ورجه ستخر ا کنار که کوچکی قورباغهی  چند حتی

 و  رفتم حیاط گوشهی چوبی آالچیق   زیر. دید  را میکردند

 باهم  هرشب و  ساعت  همان راس . گرفتم را یوحان شمارهی 

 اما نداشتیم، زدن برای خاصی حرف  گاهی میزدیم،  حرف 

 تماس نمیتوانستیم اگر  و بود سرجایش  قرارمان بااینحال

 .میکردیم دآورییا  هم به را قرارمان پیامکی با حتما بگیریم

 پیشوازش آهنگ از چندثانیه پخش  از  بعد گرفتهاش صدای
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 :پیچید گوشم  در

 .عزیزم سالم _

 را  آزردهام روح  خنک نسیمی  مانند گفتنهایش عزیزم

 !میداد نوازش

 بودی؟ خواب نکنه سالم، _

 به و  زد  غلت جایش  در  کردم  احساس و  زد تکخندهای

 .افتاد پهلو

 کتاب داشتم بخوابم، خوامب نهاینکه  آره،  راستش _

 .شدم بیدار زود  خیلی امروز  آخه .  برد خوابم میخوندم

 :کردم جابهجا دستم  در  را گوشی

 تو من،  خاطر به حسابی  امروز عزیزم، میدونم _

 .بخواب بگیر کردم، بیدارت ببخش  افتادی، زحمت

 !مهیاس _

 مهمی  نکتهی  میخواهد میزند، صدایم اینطور وقتی میدانستم

 .کند دآوری یا را

 جانم؟ _
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 .کوفت  و جانم _

 وادارش و  میآوردم در  را  حرصش  وقتی همیشه  خندیدم؛

 او و میخندیدم کلی ببرد،  کار  به کلمات  این از میکردم

 .میداد ادامه بیشتری باحرص 

 چندروزه  انگار میکنی تعارف من با جوری یه... واال _

 .شدیم آشنا باهم کاری  پروژهی یه برای

 .داشتم را  کردنش اذیت  هوس که بود  وقتها آن از

 نداری، خوابیدنم حق   نکشیدی، زحمت باشه  خب _

 .طلبت باشه  یکی نیست، خوب نه_  خوبه؟

 خونه  که جشنی ولی داشتیم، مهمون خستهم، منم اتفاقا _

 .نبود گرفتی تو که جشنی  با مقایسه  قابل وجه هیچ به داشتم

 روی  و شنیدن کارش  از مرا تمجید و تعریف اصال انگار

 .بود مانده مهمان کلمهی همان

 بود؟ کی مهمونتون _

 نکرد  خطور  ذهنم به لحظه  یک  حتی و انداختم باال ابرویی

 بردیا  مورد در سواالتی  چه کافیشاپ در  یوحان که
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 .میپرسید

 کار  من با  خواسته ازش بابا گفتم که همین بردیا، دکتر _

 جا بابا  دل  توی رو خودش  چه بدونی اگه یوحان کنه،

 !موندم که من کرده، 

 یا  نیامد خوشش که بود علت این به سکوتش نفهمیدم

 :دادم   ادامه هرحال به. بود  حرفم  ادامهی منتظر

 خوب  نمیاد، خوشم چاپلوس آدمای  این از اصال که من _

 تو من نیست، مهم ولی ! آورده  دست به رو  بابا خواب رگ

 از  بعد که  خآ. میکنم فکر آیندهمون به  فقط  زندگی این

 .بگیرم همه  از حالی چه عقدمون

 .نبود هضم قابل برایم  دیگر سکوتش

 !یوحان _

 مشغول فکرش نداشتم شک دیگر و  کرد هومی بامکث

 .است

 .میزنم حرف   دارم  من که همش بابا، ای _

 ها؟  دارین سنی اختالف خیلی  گفتی مهیاس _
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 ش سر به بد ت خیاال و فکر دوباره  فهمیدم و کشیدم پوفی

 .است زده 

 بزرگتر  پونزدهسالی ده  احتماال نپرسیدم، رو  سنش هنوز _

 چی؟  تاهلش _ . باشه

 شد   ردوبدل بقیه و بردیا بین که  حرفهایی و  کردم فکر کمی

 مزاح پدر که لحظهای  بایادآوری و کردم مرور ذهنم در  را

 است،  شده  پیشرفتش باعث نگرفتنش زن گفت او به  و کرد

 .است مجرد  فهمیدم

 نگرفته؟ یا  گرفته زن چه  ما  به حاال؟ چی که  جرده،م _

 مجرده؟  فهمیدی  کجا از _

 زن  کرده خوب گفت بذاره  سرش   سربه میخواست بابا _

 .بخونه درس نمیتونست اینقدر وگرنه نگرفته،

 .اینطور که__________  آهان، _

 ولی  شده قانع دهد نشان خواست کلمه این گفتن  با اینکه با

 سختی   کار ذهنیاش  آشفتگی به پیبردن ،رمقش  ی ب  لحن از

 .نبود
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 به فکرش هم او تا کنم عوض  را بحث گرفتم تصمیم

 .کند پیدا سوق  دیگری  سمت

 شروع  جدید  دورههای  ثبتنام خبر؟ چه آموزشگاه  از _

 قبل  از کمتر استقبال مدارس شروع با ولی آره،_  شده؟

 .شده

 .کنین آموزش به  محدود رو خودتون  صرفا نباید  شما  خب _

 .باشین خوب خوانندهی یه با  گروه یه تشکیل دنبال باید

 ...راستی هستیم، فکرش تو _

 کنجکاوانه  انداختم، پیشانی به که چینی با  و  کردم سکوت

 .بودم حرفش  ادامهی منتظر

 .ندارم دوس رو  فازش  نگیر، گرم نیلی بااین زیاد _

 عجیب نظرم  به کمی و دادم  کش جلو به را لبهایم

 کرده؟ کاری شده؟  چیزی _  . آمد

 دور . میکنه زندگی مستقل فهمیدم که اینطور ولی نه، _

 ...خانواده از

 خواب  طالب  که را چشمهایم  سبابه و شست انگشت دو با
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 .دادم  ماساژ بودند،

 .بود نگفته عجب، _

 سپند   با اونروز وقتی انگار اونم شنیدم، کیان از  منم آره، _

 .فهمید بود،  گرفته گرم

 پند؟س _

 .دیگه  نیلی دوست  پسره  همون _

 .اومد یادم خب  آهان _

 .شود بردیا  به نسبت حساسیت بیخیال نداشت قصد انگار

 استاد این دارم  دوست خیلی  دانشگاه،  میام بار یه _

 .ببینم  رو تو اختصاصی

 گوییهایش بیربط حوصلهی نه و ماندن بیدار توان نه

 .نداشتم را

 .رویایی  شبت  عشقم، رفتم  من باشه، _

 کجا؟ بابا ای _

 .داشتم نگه باز زور  به  رو  چشمام _

 .عزیزم بخیر شبت اوکی، _
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 باالخره  تا شدم پایین و باال چندبار   را دانشگاه  طبقهی چند

 داخل  به و  باز را در  آرام.  کردم پیدا را موردنظر  کالس

 استاد،  جایگاه  در و داشتیم اندیشه درس واحد. کشیدم  سرک

 نشانهی به را  سرش  من بادیدن. بود نشسته  نسالمیا خانمی

 دانشجویان  به نگاه بدون من و داد تکان بنشینم، میتوانم اینکه

 وجود  که خالی صندلی روی   و جلو ردیف  همان دیگر،

 پنجرههای و دیوار و در   وارسی حال  در هنوز.  نشستم داشت

 .آمدم  خودم به استاد باصدای که بودم کالس

 .یدنباش  خسته همگی _

 فهمیدم. شد  بلند و  کشید  جلو پیش از  بیش را مقنعهاش و چادر 

 .رسیدهام کالس به میکردم فکر آنچه  از دیرتر  خیلی

 دختر  همه اینکه از  زدم، دید را همکالسیها  و  سرچرخاندم

 بودند

 چشم  به  س کال گوشهی در میانسال  مرد  یک فقط و

 دختر گوش  نزدیک ناخودآگاه . کردم  تعجب  میخورد،

 وسایلش کردن جمع حال  در و  نشسته کنارم که بهایمحج
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 :زدم پچ بود،

 میخوره؟  دردش  چه به رشته  این سال، و سن بااین _

 صورت  محو من و شد  دقیق  صورتم در   دختر

 دخترهای  آن از  نکند کردم  فکر این به دلنشنیش مهتابی

 صمیمی باهرکسی نمیبینند دلیلی  که باشد  تخس  و نچسب

 ردیفش  سفید  دندانهای  شد،  باز خنده  هب که  لبهایش. شوند

 .زد کنار  را اشتباهم تصورات و شد نمایان

 بریم میخوای داره، عالقه شایدم  زندهست، امید به انسان _

 بپرسیم؟ ازش

 روی  از  را کیفش بند  و کرد  تنظیم را  عربیاش چادر 

 .شدم  بلند  و خندیدم.  انداخت شانهاش روی  چادر،

 .کنجکاوم خیلی  آره  _

 یکی فقط شاید  افتاد، راه  من از  جلوتر و  داد سرتکان ندبالبخ

 میداد  نشان بیشتر من از سنش  اما بود، بلندتر  من  از دوسانت

 میداد؛  پاسخ خودش باید ه  ک بود دیگرم کنجکاوی خود این و

 !سردربیاورم همهچیز   از میخواست دلم  که نبود خودم  دست

 گرفتیم،  ارقر مقابلش  ما وقتی بود؛ شدن بلند حال در   مرد
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 ما  بین را مردمکهایش پرسشگر، بانگاهی  و ایستاد صاف

 بدل و  رد

 نمیدانستم هم  را  اسمش هنوز که دختر  آن به بانگاه. کرد

 :زد لب بالفاصله او  و کند  شروع که خواستم او از

 .بپرسیم ازتون سوالی یه میتونیم ببخشید سالم، _

 موهای  به و گذشت سرش وسط تاسی قسمت  از نگاهم

 تقریبا  چهرهی به باصدایش رسید،  تاسی  اطراف جوگندمی

 .برگشتم عبوسش

 .بفرمایید میکنم، خواهش _

 .میکاویدم را  دختر   گاهی و او گاهی سکوت  در همچنان من

 برای رو رشته این گرفتین تصمیم که  شد   چطور _

 کنید؟ انتخاب تحصیل ادامه

 .دندش  تیز جوابش شنیدن برای گوشهایم همراه به چشمهایم

 :گفت و باالانداخت را شانههایش و ابروها

 کمتره؟  شما از  چیم من مگه _

 جلوی نتوانستیم و کردیم نگاه هم  به حیرت  با دختر  و من
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 ما به دندانشکنی جواب کرد  فکر  که او بگیریم، را  خندهمان

 :گفت و زد  پیروزمندانه لبخندی است، داده

 !سالمه و سن منظورتون میدونم خودم اما _

 را  خندهام من ولی  شد سفید  و سرخ کمی خجالت  از  دختر

 :گفتم و کردم جمع

 سخته،   خیلی  رشته این آخه  دیگه، کنجکاویه خب _

 دارم   پدرم اجبار به که خودم من میخواد، زیادی انرژی

 .میخونم

 کیفش  دستهی و داد  تکان سری باشد شده قانع که  انگار مرد

 .گرفت دست در  را

 چیه؟  رشتهتون ببینم بگید ماش حاال  خب  درسته،  _

 دستش کف  باشد، آمده یادش مهمی چیز  انگار که  دختر

 من . رفت عقب  به چندقدم  خنده  با و کوبید پیشانی به را

 :گفتم و کردم نگاه  مرد به  کمی و او به کمی واج و هاج

 دیگه؟  پزشکی مهندسی چی؟ یعنی _

 :شد خیرهام  سفیهی اندر عاقل نگاه با  لبخندزنان مرد
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 دبیر  منم یکسانه، رشتهها همهی بین عمومی دروس _

 البته بگیرم، مدیریت  مدرک گرفتم تصمیم و هستم  بازنشسته

 .خدمتم  در  باشه دیگهای سوال. هستم پایانی ترمهای

 گیج . نفهمیدم حرفهایش  از چیزی بود؛ ذاتم در  خنگی انگار

 از  تا برداشت قدمی که حالی در .  میکردم نگاهش منگ و

 :گفت دختر  به رو  گذرد ب کنارم

 .بده توضیح براش _

 سپس  و دختر به اول ریزی، بااخم من و برداشت  چندقدم

 برگشت  خروجی در   به نرسیده که شدم خیره او رفتن به

 :گفت بود، شده بشاش  حاال که  باچهرهای و

 یه  برای هم  شما  رشتهی توی تحصیل ادامهی ضمن، در  _

 رسیدن برای آدم ق اشتیا مهم نیست، عجیب اصال مسن  آدم

 .نمیکنه فرقی هرسنی،  توی حاال  هدفه، به

 .بودیم مانده  کالس در  دختر   آن و من فقط  حاال  و رفت

 .میخندید داشت  هنوز

 چیز  یه اگه نفهمیدم، حرفاش از  چیزی که من تو؟ چته _
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 میکنه؟ چیکار  ما سرکالس میخونه دیگه

 هوا  در  را  دستانش که حالی  در  و کرد جمع را  خندهاش

 :شد نزدیک میداد، تکان

 منم کردی،   گیج هم منو تو!  کنه چیکارت بگم خدا وای _

 آبروم  داشتیم،  عمومی درس  امروز  کردم  فراموش لحظه یه

 .رفت

 ادامه و  زد  برق  چشمانش  که  بودم زده زل او به بهتزده

 یکی  ترم. همرشتهایم تو و  من که  جالبه خیلی ولی_ : داد

 _ :گفت که دادم تکان پایین به مظلومانه را  سرم درسته؟

 .سومم ترم  من خب

 . گرفت  را دستم بالبخندی میزنم، گیج  هنوز  دید وقتی

 ترم  دو یکی! داری حق   بدم، توضیح برات تا بریم بیا _

 .چیه  به  چی بفهمی تا بگذرونی باید

 زیبا  و پاک دختر شد،  سایه با من آشنایی باعث اتفاق  آن و

 از و بدانم را بودنش  قدر  نتوانستم هرگز   که مهربانی و

 !ببرم بهره  وجودش
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 صاحبش  دیدن برای و  میفشارد  را شانهام نرم  دستی

 :سرمیچرخانم آرام

 .خوشمزهست لوبیاشون خوراک بخور، رو غذات پاشو _

 سرجنگ مردمکهایش زهرا برعکس و است مهربان نگاهش

 نگاهم  میشود باعث  عذرا صدای که هستم خیرهاش ندارند،

 .دهم امتداد نشسته او که  ییجا تا را

 رو  خودت  داری زیادی که بیا ! ورگل ترگل  بیا پاشو آره  _

 .میکنی لوس

 وقتی  چند میکنم؛ هوس میبینم که  را مقابلش چای لیوان

 را  نگاهم. بخورم چای بالذت تا ننشستهام گوشهای که میشود

 .میکشانم کتایون تکیدهی اما مهربان صورت سمت به

 هست؟  د،میخوا چای دلم _

 .میکنم حس را  کالمش در  ترحم رگههای

 .بریزم برات  تا بیا پاشو عزیزم،  آره  _

 تکان جایم  در  میشود، بلند و  میزنم پلک قدردانی نشانهی به
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 باال را  خود  تخت، کناری میلهی کمک با و میخورم

 باز ولی میکنم احساس  کمتری درد قبل به نسبت. میکشانم

 به توجهی اینکه دونب . میشود جمع صورتم  کمی هم

 پایین  تخت  از را پاهایم باشم،  داشته موهایم آشفتگی

 را  هستیم آن  در که  بزرگی محوطهی سرتاسر و میاندازم

 میگذرانم، نظر از

 قسمت  از میلهای نردههای  واسطهی به محوطه از هرقسمت 

 چهار  قسمت هر   در و است شده  جدا دیگر

 کاری مشغول هاخانم از هرکدام. دارد قرار تخت پنج الی

 حتما  و کشیده  دراز  تختهایشان  روی  بیشترشان البته و هستند

 .میکنند فکر مجهولشان آیندهی   به دارند

 !نیست ما  پیش جات بدی بو بری،  باید هم حموم یه _

 نمیکند،  نگاهم و است بافتنیاش مشغول. هستم من مخاطبش

 که  همان سهیال، میآورم،  خاطر به را نامش و میکنم فکر

 نیست  زهرا. است شوهرش  دوست قتل در  همدستی به متهم

 چشم  با عذرا. میکنم احساس را  خالیاش  جای  چرا نمیدانم و

 انگار و نشوم ناراحت سهیال حرف از که میکند اشاره  ابرو و
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 آرام. کنم عادت گندش اخالق  به باید که بفهماند دارد سعی

 لیوانی  شینم؛مین کتایون کنار میروم، که چندقدم و میشوم بلند

 است،  چای به نگاهم که حالی  در . است  کرده آماده  برایم چای

 :میزنم لب

 .شامپو نه حوله  نه ندارم، وسیلهای هیچ من _

 .میزند پوزخند فالفور سهیال

 نمیان چرا  باشی، بیصاحب  نمیخوره قیافهت به _

 بیارن؟ چیزمیز برات

 اصرار گلویم در  نشستن  برای که بغضی عذرا باصدای

 .میدهم فرو  را  دارد

 از  بنویسی یا  بیاره وسیله برات کسی  باید یا  دخترم _

 بیان  که داری کاری  و کس.  بگیرن برات بچهها فروشگاه

 سراغت؟

 .میدهم سرتکان منفی نشانهی به

 !نه یا میان نمیدونم نمیدونم، یعنی... نه _

 باال را نگاهم ولی میکنم حس  را سنگینشان نگاه



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

157 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 :میزند  لب  باز سهیال نمیکشانم،

 بیکس آدم یه داریم، مشکل کم  خودمون داشتیم، کم همینرو _

 .شد اضافه بهمون هم  کار و

 سرم را بال آن  و درآمدم  زریپلنگ مقابل  آنطور  وقتی از

 از  فارغ دیگریست، جای  اینجا بپذیرم گرفتم تصمیم آورد، 

 شستهاند،   دست زندگی  از  آدمهایش که جایی دنیا، همهی

 پذیرفتم ! هیچ  دیگر و  است نفسی برآمدن جز  ندگی ز  که جایی

 نگیرم، قرار  اهانتی هیچ تاثیر تحت و  باشم  آرام باید

 از  قبل و برمیدارم پالستیکی کاسهی  از قندی باخونسردی

 :میزنم لب بگذارم،  دهانم در اینکه

 .نیستم کار و بیکس من _

 باید اینجا میفهمم میدهم، پایین که  را چای جرعهی اولین

 !کنم فراموش  هم را  خوشمزه چای  یک خوردن ذتل

 نتوانستهام  را مانده  فالسک در چندساعت  که  چایی هیچوقت

 آخرین  تا بیاورم ابرو به خم  اینکه بدون ال  حا  اما بخورم،

 .سرمیکشم اطرافم سوال  از پر نگاههای زیر  را  جرعه
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 همراه  به را لوبیا خوراک حاوی استیل کاسهی کتایون

 باز  که  میگذارد جلویم رورفتهای  و رنگ کوچک  سفرهی 

 :میشود شاکی سهیال

 ! میشهها شاخ نکن، لوسش کتی هوی _

 :میزند لبخند  من به رو و  میاندازد باال را سرش کتایون

 موقعیت نتونسته هنوز فقط خوبیه، دختر پیداست نه، _

 .بپذیره رو  خودش

 را زانوهایش که  حالی  در  و میکند دراز  را  پاهایش عذرا

 :میزند لب میدهد،  ماساژ

 یاد  میبینمش باش، نداشته بچه این به کاری سهیال _

 !میافتم دخترم

 به و میگیرم رویم پیش روی و بیرنگ غذای از را نگاهم

 آمیخته حاال که صدایی با.  میرسانم او بارانی چشمهای

 :میدهد ادامه است، اشک  و بابغض

 رو  چهشب  باید حاال!  برسرم خاک! کردم بختش سیاه _

 .میکردم بغل
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 :میشود بیشتر  بیتابیاش

 بکنه، رو کوچیکش  برادر  خواهر  للگی بشینه باید حاال _

 به  رو من و  شد  گور  به گور خودش  که نگذره ازش خدا

 .نشوند سیاه خاک

 بیاختیار انگار زبانش و میبارند بیامان چشمهایش

 :میخورد تکان

 جوون وقتی پیش سالها که بکشمش میخواستم اگه من _

 پولم یه سکه آدم  و  عالم جلو وقتی  بودم، کرده  اینکارو بودم

 اون خاطر   به بچههام خاطر به کردم، تحملش هی . میکرد

 شد،  پاپیچم هی  نمیکرد، رو  زبونش  جور که بدبختم شوهر

 .کرد بدبخت رو هممون تا شد  پاپیچم هی

 سهیال میگیرد، آغوش  در را  سرش و میخزد  کنارش کتی

 من . میبافد تند و تند نشسته، ابرویش دو بین که  خشمی با

 باز و میکنم  جمع سینهام روی را زانوهایم مبهوت، و مات

 .میشوم خیره  لوبیا کاسهی به

 :میکند زمزمه قبل  از آرامتر عذرا
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 اون گذاشت، نشون اعظمم روی  خواهرشوهرم وقتی _

 لحظه  یه!  کردی جنبل جادو تو گفت کنه، دق  میخواست

 میذاشت . میشه نوهش اون پسر  مثل منم دختر نمیکرد فکر

 بهش کلمه یه فقط من میکرد، شروع بیرون بره اعظم

 برام، اومد داری،  سراغ جنبلکن جادو تو شاید گفتم

 خودم  از  خواستم فقط من بگیره،  رو موهام میخواست

 .کنم جداش

 زانوهایش  روی و میکند جدا کتایون سینهی  از را  سرش

 بافتنی سهیال. میکند قفل سرش روی  را دستانش و میگذارد

 :میزند لب عصبی و میکند پرت کناری به را

 حقش  کنی؟ تکرار اینارو هی میخوای  قدر چه  عذرا _

 !بباره قبرش  به گوه! سلیطه بود

 برایم را روانیاش اختالل سهیال، نامتعادل حالت و پریشانی

 را  محوطه عرض  بدونهدف و میشود بلند. میکند محرز 

 از  باترس.  است  مشهود کالفگیاش! برمیگردد  و میرود

 میاندازم رفتنش به نیمنگاهی نگیرد،  را پاچهام سهیال اینکه

 پیچیده،  موهایش به حولهای که حالی در  زهرا که
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 دوست میکنم حس  میبیند، که  را نگاهم بهت. میشود  نزدیک

 به بانگاهی و  میشود  نزدیک! نمیتواند ولی بزند  لبخند  دارد

 مینشیند تختش روی  زده، چمباته  که عذرا و  هیالس آشفتگی

 خشک  را آنها تا  میزند چنگ موهایش به  حوله  پس از و

 :کند

 نخوره بده،  بهش رو  سهیال قرص کتی گرفتین؟ معرکه  باز _

 .میده دستمون کاری  یه باز

 و برمیگردد  سریع  اما رفته،  دورتر و گرفته فاصله سهیال

 به میکند،  زمزمه رلب زی نامفهوم و  باحرص که  حالی  در

 کمی  میدوزد،  من به که را  پرخشمش  نگاه.  میآید سمتمان

 و  میایستد روبرویش آبی بالیوان کتی. میشوم جمع  خود  در

 او شدن  آرام از. بخورد را قرصش و بنشیند میکند وادارش

 نان  سفرهی  سمت به را  نگاهم میشود،  راحت  خیالم که

 خوردن برای عدهام م التماس به میگیرم تصمیم و میکشانم

 .دهم پاسخ

 گوشهی کلمن  سمت به  نگاهم میشود، تمام که غذایم

 :میکنم نگاهش زهرا باصدای میشود،  کشیده محوطه
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 بیاریم؟ برات هم  آب میخوای _

 سفره   دهم، نشان عکسالعملی  که این بدون! میگوید طعنه به

 بلند . برمیدارم  را  خوردهام چای که لیوانی و  میکنم جمع را

 که بروم  محوطه گوشهی به آب  خوردن  برای تا وممیش

 پر  را محوطه فضای  یکباره که شیونی و گریه باصدای

 میزند،  گنجشک قلب مثل که قلبی  و باز باچشمانی میکند،

 توضیح  برایم او دارم  انتظار انگار میشوم؛ زهرا   خیرهی

 را موهایش و میدهد سرتکان برایم باخونسردی او. دهد 

 شدن   رد با و میشوند بلند کتایون و عذرا. ددمیبن محکم باکش

 برخواسته، آن  از صدا که جایی  و محوطه انتهای به من از

 روی  را دستانش  و افتاده دراز  به  دراز سهیال.  میدوزند  چشم

 پشت  و برمیدارم چندقدم   هدف  بدون. است گذاشته چشمانش

 قرار  شانهام روی زهرا   دست  که میایستم عذرا و کتایون سر

 :یردمیگ

 .میاد یکی حکم بار یه روز  چند  هر اینجا _

 :میپرسم بیوقفه

 حکم؟ _
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 ...ابد حکم اعدام، حکم آزادی،  حکم آره، _

 :میدهد ادامه میشوم، خیره  که حسش از خالی  صورت به

 از  شنیدی که  گریهای و جیغ  بدی تشخیص میتونی  کمکم _

 .ناراحتی روی  از یا خوشحالیه روی

 گوش به  هنوز  اما شده،   امتر آر زاری  و شیون صدای

 زده   چنگ لباسش به که عذرا دستان  روی  م نگاه. میرسد

 نشسته  که جایی به زمزمهکنان کتایون که میشود  کشیده

 :برمیگردد بود،

 !بترسیم؟ مرگ از که میکنیم زندگی  داریم  ن اال ما مگه _

 !نفهمیم چیزی  که وقتی نه داره   ترس بیداری توی مرگ

 چشمانی  و  پریده  رویی رنگو و لرزان یبالبهای  هم عذرا

 :برمیگردد شدهاند،  صورتش کویر آبیاری آمادهی  باز که

 خداروشکر  بفهمین، که نشدین مادر  داره، بچه من مثل اونم _

 !نشدین که

 هم سهیال و  کتی یعنی مینشیند، ابرویم دو  بین ریزی اخم

 ندارند؟  بچه
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 :میدهد هلم  و میاندازد کمرم پشت دست   زهرا

 .بیا بخور  آب برو _

 .میافتم راه  و میدهم پایین خشکشدهام گلوی میان از را بزاقم

 این  و بیدارشوم خواب از هرلحظه  شاید میکنم احساس

 به ! شدهام پرت دیگری  سیارهی  به انگار. شود تمام کابوس

 !مردهاند که حالی  در میکنند  زندگی آدمهایش که  سیارهای

 نقطهای  آینده،.  میدهند  گس طعم  اینجا خندهها  حتی همهچیز

 رنگها ! شده   گم سیاهی  از انبوهی میان که  است  خاکستری

 به  رو  ستارهی  چون  امید و رسیدهاند تیرگی نهایت به اینجا

 گاهی  و نهان گاهی بارانزا ابرهای  پس از که است افولی

 !میشود آشکار

 و زدهاند  حلقه  آمده حکمش که  همان  دور زندانیان از نیمی

 عمیق خواب  در چنان  عدهای دارند،  را کردنش آرام قصد

 .برگشتهاند نشیب و پرفراز  راه   یک از انگار که فرورفتهاند

 انگار اینجا است، تمیز قدر  چه لیوان که ندارد اهمیتی برایم

 آب  کمی پذیرفت، هست  که همینطور باید  را همهچیز

 میخورم
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 هنوز  که کمرم از قسمتی  به را  دستم یک که حالی  در  و

 .میشوم نزدیک تختم به و میگیرم  دارد،   درد یکم

 سرجایم   نگهبان باصدای که بنشینم تخت لبهی میخواهم

 :میشوم میخ

 کیه؟ جاوید  مهیاس _

 از  بعد  و میاندازم بقیه و زهرا به نگاهی باالرفته باابروهای

 محوطه  وسط طرف   به چندقدم  و میخورم تکان کوتاهی مکث

 را  زندانیان اکثر نگاه گینیسن. ببینم را نگهبان تا میروم

 .میکنم   بلند دست نگهبان برای آرام و میکنم احساس

 .جلو بیا _

 تکثیر  سلولهایم  در  ترس که میگوید جدی  و محکم چنان

 زهرا  نگاه نگرانی عقب، به  دوبارهای  نگاه  از  بعد میشود،

 مشغول نگهبان. برمیدارم قدم  آرام و میکنم رها را بقیه و

 کند این دست  از بیشک وگرنه شده  نهاز از بایکی صحبت

 من  رسیدن

 هر  برای را  خودم و میایستم مقابلش.  میشد عصبانی

 و میشود دراز  سویم به  دستش که میکنم آماده اتفاقی
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 !میزنند دودو دستش درون بانکی کارت  روی مردمکهایم

 نگاهش و  میدهد سرتکان زندانی  آن برای ریزی بااخم

 :میکشاند من بهت تا را

 بده  بنویس برگه یه روی  داشتی  الزم چیزی بگیرش، _

 .بگیرم برات خودم

 :میشود کم  نگاهش جدیت  میبیند، که را سکوتم و خیرگی

 !جنتلمنش نوع از اونم کردی،  پیدا صاحب _

 دستش دهم، انجام نمیتوانم واکنشی هیچ  که نیست خودم  دست

 .میدهد تکان را

 .دیگه بگیر _

 .برمیدارم دستش  کف از  را کارت  و میفرستم پایین را بزاقم

 یکباره  آخر قدم  در  و میکند حرکت خروج  در  طرف   به سریع

 آمده   یادش چیزی  که انگار  برمیگردد، سمتم به و میایستد

 .میکند نزدیک هم  به را ابرویش و  چشم ریزی اخم  باشد،

 رو  تو کی عجیبه، باشی،  بند این توی نباید  کمه سنت تو _

 ؟اینجا داده انتقال
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 :میدهد  ادامه که میاندازم باال شانه بگویم چیزی  که ن ای بدون

 .میکنم بررسی خب، خیلی _

 زندگیام جنتلمن آدمهای  بانکی، کارت  به بانگاه من و میرود

 گاهی  که کیان بردیا،  منصور، مهیار، میآورم؛ خاطر به را

 به

 بلند  نهادم  از آه یوحان به بارسیدن و. یوحان  میرفتم، دیدنش

 میگیرد، شکل چشمانم آسمان  در ابر صورت به و شودمی

 بیتابانه  قطرهای  و میزنم پلک

 دستم  کف  از را  کارت  میخورد؛ غلط زهرا دست روی

 .میکند پاک دستش  روی از مرا اشک باانگشت و برمیدارد

 رمز   تا برمیگرداند را کارت و نمیآورد خودش  روی به

 .ندبخوا  را شده   چسبانده آن  پشت که کاغذی  روی

 دیگه ساعت  یه تا! نوکرتم دربست خودم دیگه حاال _

 .حموم میبرمت و میکنم جور وسیله برات

 برایم  اینکه بدون و میکنم بسته و باز  بادرد را پلکهایم

 و میگردانم رو کرده،  تصاحب را کارتم باشد داشته اهمیتی

 .میآید دنبالم  چندقدم. برمیدارم  قدم تختم طرف  به
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 .نباش هیچی فکر تو ن،ک استراحت  برو _

 که  میبینم را کتی چندمتری فاصلهی همان از  و میرود

 میرسیم،  که هم  به. میآید  طرفم  به و میدهد  سرتکان بالبخندی

 .میشود  همقدم و  میگذارد کتفم پشت  را  دستش

 .میده  پس رو  کارتت نباش، نگران _

 .میدهم بیرون پرآه  را نفسم و میکشم چشمم زیر انگشت

 .یستمن نگران _

 .میپیچد محوطه در نگهبان صدای دوباره نمیکشد طولی

 کار  به شروع خیاطی کارگاه فردا از کنید، گوش همه _

 .میکنه

 .باشن آماده شدن،  ثبتنام کارگاه این برای که اونایی

 زمزمه  و مینشیند  تخت جلوی چای بالیوان دوباره عذرا

 ! ما  نحس  طالع از اینم_ . میکند

 که میشود جنتلمنی مشغول فکرم بازهم و منشستها تخت لبهی

 بعید اصال و میگذرد  چندروز  ن اال. کرده واریز پول برایم

 بحالم  دلش مهیار شاید باشند، فهمیده تابحال همه که نیست
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 باچند  و هیجانزده  زهرا... که  آنها اما منصور، یا سوخته

 افکارم  رشتهی و میآید  دیگر چیزهای و خوردنی از پر نایلون

 .میکند پاره  ار

 !گنجی چه کردیم،  پیدا گنج بچهها _

 میزند،  لبخند خبیثانه و مینشیند من روبروی چهارزانو

 .میکند نگاهش متعجب کتی

 کردی؟   خالی  رو کارتش رفتی  زهرا _

 جوابش  بگیرد، من از  را نگاهش و لبخند اینکه بدون زهرا

 :میدهد را

 پشتش کوچولو خانم این بشه، خالی مونده خیلی  بابا، نه _

 !نرمه و گرم  حسابی

 درهم انگشتان به را نگاهم  که حالی در و میزنم  پوزخندی

 که  را واکنشم زهرا.  میدهم سرتکان میدوزم، شدهام قفل

 را دستانم  محکم و میآید طرفم  به زانوها روی میبیند

 :میگیرد

 درسته؟ مایهداری بچه هستی؟ کی بگو یاال _
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 نیشخند  با که را  سهیال و میشود رد گوشش بیخ از نگاهم

 .میکند شکار  میکند، زیرورو  را آنها  و آمده نایلونها سراغ

 :میزند لب  نیشخند باهمان

 .نیست بیصاحاب سوسول بچه این میدونستم اولشم از _

 نزدیک  و زد بیصاحبی انگ آنطور  که میدانست اولش از

 جایی  سلول،  این وسط نمیفهمیدم! کند؟  پاره را شکمم بود

 .کنند ذوق  خوردنی مقداری  برای میتوانستند  چطور دنیا آخر 

 میکردم،  برآورده  را نیازهایشان همهی  حتی من گیریم

 !بود؟  خوشحال میشد اینجا اصال بود؟ کافی برایشان

 زهرا  زیبایی از  عاری و  کوچک  چشمان به بیتفاوتی با

 .میشوم خیره

 .مایهدارم بچه آره، _

 تاده اف مسیرت شده  چی خب من؟ جون _

 باال شانه و میدهم  کش  جلو به را لبهایم اینطرفا؟

 بکشن؟ آدم نمیتونن مایهدارا یعنی_ : میاندازم

 :مینشیند پایم جلوی  راحت  و میدهد قورت را دهنش آب
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 بدبختیه  هرچی میکنم فکر همیشه من  آخه نمیدونم، خب _

 .شهریاست پایین ما مال

 :میدهم سرتکان باتاسف

 .اشتباهی در  کامال _

 زده؟  بابات توشه، پونصد گرفتم، کارتت از  موجودی من _

 خیرهام  نگاه متفکرانه! بود؟ پول خیلی برایش پونصد

 .میکنم پرازسوالش  مردمکهای قفل را

 .نیست بابام مطمئنم ولی زده  کی نمیدونم هنوز _

 کیه؟  پس چرا _

 .نمیدونم که گفتم _

 نایلونها زند،می غر  لب زیر  که حالی   در  و میشود بلند  ه کالف

 .میکشد بیرون سهیال  دست  از را

 ! چیه کیه، ببینم نمیزنه حرف  آدم مثل _

 .میکند باز را  برداشته که بیسکویتی کجی بادهن سهیال

 .حموم ببرش دار  ورش _

 سرتکان  باتاسف و میکند مرتب را تختش روی کتایون
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 :میدهد

 .بگه نداره  دوست شاید نکن، اذیتش زهرا _

 بیرون نایلون از را خریده که شامپویی و حوله  زهرا

 .میآید سمتم به و میکشد

 باز  بری  میترسم بگیرم، واست نوبت یه  برم من بگیر _

 !کنه لهت شه  پیدا وال هی یه

 را  نگاهم بیتفاوت میرود،  ریسه و میخندد  حرفش به سهیال

 عکس به خیره  که میرسانم عذرا به و میدهم عبور او از

 سیر  دیگری دنیای  در انگار ارد، د  دست  در  که کوچکی

 .میکند

 مادرم  یاد میشوم، خیره که سرش جلوی  جوگندمی موهای به

 !میدود معدهام سوی  به و میزند چنگ قلبم به سوزشی  میافتم؛

 من  برای طرفی از میدانم. است نگرانترین او حاال میدانم

 .ندارد را پدر غرور به اعتراض توان طرفی از  و میسوزد

 که افسوس و  بودهام بدی دختر برایش قدر  چه  نممیدا خوب

 به زهرا باصدای. کنند درک مرا  دنیای نتوانستند هم آنها
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 .میشوم خیرهاش و میآیم خودم

 .بریم  پاشو شدی، بارونی که باز _

 نگاه سنگینی میگزم، لب و میشوم گونههایم خیسی  متوجهی

 م بانی و میکنم احساس  را سهیال  حتی و کتایون ترحمآمیز

 خشک  دست  باکف را صورتم و میشوم بلند  گذرا نگاهی

 حوله. میکنم

 .میافتم راه  زهرا دنبال و  میگیرم دست  در را شامپو و

 عدهای  است؛ کاری مشغول  هرکس و است غروب نزدیک

 پی  حادشان افسردگی  به میشود خوابیدنشان  نحوهی از که

 و  شده جمع هم  دور عدهای میبافند، بافتنی عدهای برد،

 و  هستند بهداشتی سرویس در جلوی عدهای  میزنند، رف ح

 حال   در هواخوری داخل خوراکپزی  گازهای روی  عدهای

 به محوطه  درهای بستهشدن زمان از  قبل تا هستند غذا پختن

 .بیایند داخل

 پشت  هم  عدهای  و است  جداگانه اتاقک چند   دارای حمام

 هرهای چ از  مردد نگاهم شود،  نوبتشان تا منتظرند آن درهای 

 میسازد،  النه جانم  عمق  در اندوه و میدود  دیگر  چهرهی به
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 میان اینجا، من،! است کابوس و خواب میکنم فکر  هم هنوز

 میشود  بد  حالم! گناه؟ کدامین به! جرمی؟ چه به زندانیان، این

 دستانم  و میزنم  تکیه حمام کنار دیوار به میگیرم؛ سرگیجه و

 همه این میان و ندروز چ این در میگذارم، صورتم  روی را

 سن  به نزدیک یا همسن که  ندیدهام را کسی هنوز زندانی

 بندهای  که شدهام متوجه نگهبان حرف  از بعد  و  باشد، من

 .است پایینتر سنین به مخصوص که  دارد وجود جداگانهای

 صدا  پی در  و  میپیچد شلوغی  میان شیرخواری نوزاد صدای

 را  زهرا و میکشم ینپای صورتم روی  از  ه کالف  را دستانم

 چیزی  که میکند اشاره سر  با. میکند نگاهم نگران که میبینم

 روی  و میخورم سر  دیوار به پشت آرام. بشود نوبتمان نمانده

 باهم  و ایستاده کنارم که نفری دو صدای. مینشینم پاهایم

 بدهم،  گوش بخواهم که این بدون و است بلند میکنند، صحبت

 :میشنوم

 .میکردی صبوری بچهت  خاطر به باید تو _

 یه بود، حیوون یه  ولی کردم، صبر میتونستم که جایی تا _

 شاهد  و بمونم خونه  خودمم خواست  ازم وقتی شب
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 گفتم. گرفت رو چشمم  جلوی  خون دیگه باشم کثافتکاریش

 به درون از  ولی باشه

 بچهم دادم خوابآور  شربت  بودم، رسیده انفجار حد

 خوابوندمش 

 و  کردم  صداش. بزنم آتیش رو  خودم  که تراس توی رفتم و

 جلو  اومد کنم روشن  فندک خواستم  تا! خودم  رو ریختم الکل

 ویز  گال همونجا. بگیره ازم رو  فندک زور  به میخواست و

 ...پایین افتاد تراس از  خورد  هم به تعادلش  و شدیم

 میکنم، نگاه را  صدا صاحب زیرچشمی  و سرمیچرخانم آرام

 آثار   و گودافتاده چشمانش  زیر که اندام رالغ  و جوان زنی

 که  مقابلش طرف. دید وضوح  به چشمانش در  میشود را غم

 :میزند لب متعجب است، سرحال  و چاق  زنی

 افتاده؟  خودش کنی ثابت نتونستی یعنی _

 خودش  و بیاد  بیرون کما از  که اینه به امیدم همهی نه، _

 .ندادم هلش من که بگه

 .میشود  قطع باآنها واسمح اتصال زهرا باصدای

 .بیا مهیاس _
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 میشوم بلند ! کند تلفظ  درست  را  اسمم که شده   راضی  باالخره

 ب  چو به را حوله و میشوم حمام اتاقک داخل زهرا باهدایت و

 .میکنم  آویزان اتاقک  دیوار روی  زدهی زنگ  لباسی

 باجسمم،  همراه تا میبندم پلک  میگیرم، قرار که  زیردوش

 روی  از بارسنگینی میکنم  حس  یابد، رامآ  کمی  نیز روحم

 بادرماندگی ! میشود بهتر حالم  کمی و میشود  برداشته  دوشم

 آنها  دوباره ندارم دوست و میشوم خیره آبی فرم  لباسهای به

 به  و میخورد  در  به ضربهای  میبندم، که را  ب آ . بپوشم را

 :میشنوم را  زهرا  صدای دنبالش

 .بگیر لباسارو این بازکن _

 نجوال

 و میکنم باز را  در لبهی آرام

 گفتن  حال در میگیرم، دستش  از را لباسها نایلون

 .میبندم  را  در که است

 نکن، معطل  بشوری، رو لباسات تا بپوش  خودمه،  مال _

 !باش زود

 مشکی سادهی  دامن و گشاد  قرمزرنگ   بلوز به نگاهی
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 میاندازم

 ندانیانز  از خیلی  که دیدهام است، نایلون ته که  چادررنگی و

 به . میخورند  تاب محیط این  در هم  چادر و شخصی  بالباس

 را  فرمها لباس  سریع میپوشم،  را  آنها میلم برخالف و ناچار

 شده   شسته لباسهای زهرا. میروم بیرون و میشویم باشامپو هم

 میخندد  غش غش سرتاپایم به  بانگاهی و میگیرد دستم  از را

 :میزند لب حال همان در  و

 . شه  خشک  بندازم اینارو من ات برو تو _

 چادر ! کرده   دلقکم  حسابی و  است  گشاد برایم دامن و بلوز

 میلهای  در یک از  محوطه به رفتن  برای و میپیچم خود  به را

 کشیده  راست سمت  به نگاهم ورود بدو در. میکنم عبور

 نمازخانه شده نوشته آن  سردر  روی  که  بزرگی سالن  میشود؛

 .میروم مکان آن  سمت به و شوممی کنجکاو. کتابخانه و

 حال   در  پوشیدهاند، چادر من  مثل که حالی در زندانیان اکثر

 که اینطور  البته و هستند نماز  خواندن برای شدن آماده 

 فرهنگی کارهای  و نماز امر در   شرکت  شدهام  متوجه

 پی  در مثبتی امتیازات برایشان و است اجباری تاحدودی
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 هنوز  یا و هستند تازهوارد  من  مانند که کسانی فقط  و  دارد

 با دربروند،   انجامش زیر از میتوانند ندارند عادت اینجا به

 سبز  باقالیچههای که بزرگنمازخانه سالن  به گذرا نگاهی

 و  عذرا. میروم بند به  و برمیگردم شده، فرش سجادهمانند

 رفتهاند نماز برای هم کتی

 دراز  شتخت روی است، سقف  به خیره که حالی در  سهیال و

 واکنشی هیچ  که نکرده  حس  را  حضورم شاید. است  کشیده

 آزاد  حوله حصار  از که  را  خیسم موهای. نمیدهد نشان

 :میزند لب حالت همان در میکنم،

 .نزن شونه اینجا _

 نگاهش سکوت  در! است سخت اینجا آدمهای  کشف قدر چه

 همان. میکنم خشک باحوله را موهایم آرامی به و میکنم

 .میبندم مویم کش با و میکنم جمع   را آنها برهم و  مدره طور

 عادت  شرایطی هر به بکنند،  را  فکرش آنچه  از  زودتر  آدمها

 در  هم تصورش. پیشامدی  هر  به سرنوشتی،  هر به میکنند،

 بگیرم،  قرار  مکانی همچین در   روزی که نمیگنجید مخیلهام

 یهمه  و خانواده  به شوکی  چه خبر، این باشنیدن میدانم خوب
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 او بایادآوری... پدرم. میشود وارد  میشناسند،  مرا که کسانی

 سالها  از  بعد را موفقیت پلههای حاال  که او! میکشد تیر مغزم

 را   دخترش تنها که  او میاندیشد، قله به و  کرده  طی تالش

 اما  ندید هرگز 

 در   که داشت  را امید کورسوی حکم زیادی  آدمهای برای

 گلریزان  در   بارها که او  ؛میداد نشان رخ تاریکیهایشان

 تاریکی  در  دخترش  حاال بود، کرده شرکت زندانیان  آزادی

 میزد  پرسه

 هم  امید کورسوی  همان به رسیدن  برای حتی و

 !نداشت ی انگیزها

 بگویی،  داشتن  دوست و عشق   از نتوانی آن در  که دنیایی  در

 شدن  همقدم  لذت از غروب،  دلگیری  و دریا شاعرانگی از

 دختر  رقص، هنر، موسیقی، از پاییزی، کوچههای در

 و بکشی آغوش  در  را پدرت  نتوانی آن در  که دنیایی! بودن

 آغوش  در را دخترانگیهایت تمام و کنی  شیطنت برایش

 دوست  چشم  در   چشم مدام که دنیایی در بریزی، امنش

 شوی  برادرت داشتنیترین
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 امید  کورسوی هستی، نشستنش ویلچر روی دلیل بفهمی و

 این  بین در  محصور  همینجا، بسا  چه! میآید؟ کار  چه به

 از بهتر سبزرنگ میلههای این و خطاکار  ظاهر  به آدمهای

 را  روحت پرواز پر  که آنجاست اصلی زندان  باشد، دنیا آن

 !باشند چیده

 به نگاهم زهرا  و کتی و عذرا نامفهوم صحبتهای باصدای

 عذرا  و تدمیاف  خنده به دیدنم با  کتی میشود، کشیده  سویشان

 و میکوبد کتی کتف به مشتی زهرا. میکند اکتفا لبخندی به

 :میغرد

 چشونه؟  لباسام مگه چته؟ هوی _

 خندهاش   میزند،  تا و  برمیدارد سرش  از  را  چادرش کتی

 :میزند لب زهرا به رو متبسم  و کرده جمع را

 !میزنه زار  تنش به هیچی _

 مورد  در کهاین  از فارغ  من و دارد  ادامه کلکلشان و شوخی

 ن م

 که میکنم فکر این به میکنند بحث دارم تن  به که لباسی و

 به حتی  بود،  شاد میشود دنیا  هرجای است،  جالب  چه
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 و فضا این به بدی حس دیگر!  واهی و کوچک بهانههای

 برای خود  مواخذهی درگیر  مدام  همه اینجا ندارم،  آدمهایش

 حالی   در هاندداد   انجام غیرعمد یا عمد به که هستند خطایی

 خطا  هر  آزادی، شلوغ هیاهوی در   و جا این از بیرون که

 میشود پنهان بعدی خطای  پشت

 چون  نمیکند، سرزنش و مواخذه را خود  هم  کسی و

 !است نبسته را پایش و  دست خطا  آن

 که میکند نگاه  سقف  به حالت  همان  در  هنوز سهیال

 :میچرخد  پهلو به زهرا باصدای

 .نبره خوابت میشه، شروع ن اال  سالیر سهیال _

 یا  تلویزیون دیدن برای میزند، پلک فقط  زهرا جواب  در

 فاصلهی همان از هرکس یا  میشدند جمع محوطه وسط در

 نگاه  و مینشست خود  بند اتاقک ورودی قسمت در   و دور

 ساعات  در   که دیدهام بارها گذشته روز  چند در میکرد،

 شده  روشن  مشخصی برنامههای پخش زمان  در  و مختلف

 .اند شده  جمع  دورهم  کردن  گاه  ن برای زندانیان و

 و  شده بسته  محوطه درهای زندانیان، شام  دادن از بعد
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 سفرهی   سر  کنارشان است، سالیر پخش حال در تلویزیون

 مینشینم کوچک

 زل  دار رو و رنگ چندان نه استامبولی  به میلی بابی و

 برای  و خورندمی بااشتها و سرعت به زهرا و سهیال. میزنم

 جلویم  کوچک ماست  کاسهای کتایون. میروند سالیر دیدن

 :میگذارد

 .بخور ماست با بیا _

 و میکشانم باال نمیکند غریبگی دیگر ال حا  که را نگاهم

 .میرسانم مهربانش قهوهایهای به

 .ندارم اشتها کال. ممنون _

 خود  به نشستهام کنارشان راحتتر من  میبیند که عذرا

 :میپرسد  و هدمید جرات

 هان؟  نکردی، که ازدواج دخترم _

 :میدهد  ادامه که میاندازم باال منفی نشانهی به را  سرم

 هست؟ کارت دنبال کسی _

 بازپرس  حرف  یاد و میشوم خیره   نیمهخوردهام غذای به

 نگهبان که جنتلمنی  و آمده سراغم به کسی  گفت که میافتم
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 .میگفت

 .کیه نمیدونم هنوز  ولی هست که انگار _

 زمین روی  و میبرد عقب را دستانش کف کتایون

 نمیگیری؟  خونهتون با تماس یه چرا خب_  . میگذارد

 به بودم،  نکرده فکر موضوع این به چندروز  این در اصال

 حتی . کنم مطلع را  آنها و بگیرم تماس باخانه میتوانم اینکه

 ی  شماره 

 م،بگیر تماس بودم ندیده  الزم  ولی بودم حفظ  را منصور

 .ندارم رهایی برای انگیزهای چون شاید

 !نیست اینجا از تر  به برام هم بیرون نمیدونم، _

 قاشق  نیمه  چند جز  به من  و  میگذرد سکوت  در  لحظاتی

 بقیه  ظرفهای  کنار را آن.  بخورم را غذایم بقیهی نتوانستهام

 روی  نان تکهای که  را کوچک سفرهی و میگذارم سبد  در

 دستم از را   آن که حالی  در  کتی و ممیزن  تا  جامانده، آن

 :میزند لب میگیرد،

 بزنه،  ناامیدی از  حرف باید  چرا خوشگلی، این به دختر  _

 داری  فرصت خیلی تو. بدون رو جوونیت و زندگی   قدر
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 .کردن شروع  دوباره  و ساختن برای

 حرفهای  تایید به که حالی در  و میکشد عقب را خود  عذرا

 دست  با را آنها و میکند دراز  را  پاهایش میدهد،  سرتکان کتی

 رو  و میدهد  هل  گوشهای را  ظرفها سبد کتی. میدهد  ماساژ

 :میگوید تاباندهام، چشم  فقط حرفش جواب در که من به

 نگیری، سخت خودت  به اینه مهم بیرون، چه  اینجا، چه _

 .نداره غصه و  غم ارزش هم لحظهش  یه دنیا

 نقطهی به  خیره حاال که  عذرا  به آمیزی ترحم نیمنگاه

 :داد  ادامه و کرد  بود، نامعلومی

 !باشی  نشده  مادر که زمانی تا البته _

 تخت  سمت به را  خود و  میبندم پلک حرفهایش  تایید در

 میآورم باال را زانوهایم. میزنم تکیه آن لبهی به و میکشانم

 سخت  میشود چطور. میکنم قفل  آنها دور  را دستانم و

 !نگرفت؟

 میشود  را دل مداوم های بیتابی! بود؟ یالبیخ میشود  چطور

 یا  را پدرت  بیمهری را؟ بربادرفته رویاهای  یا  گرفت نادیده

 و را؟ مادرت  آبشدن
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 عشقت  دادن  دست از  یا برادرت عزیزترین کردن  یلچرنشین

 و  گذشت راحت  نمیشود نمیشود؛ که نمیشود گاهی  نه،! را؟

 نمیشود . خندید و دید  را دل زاری  نمیشود. نگرفت  سخت

 همه  که حالی در   کرد، دخترانگی رقصید،  وید، د  بود،  شاد

 !کوباندهاند وجودت  در  را

 تاریکی در   خاطرات رد  و میشوند آغوش هم پلکهایم

 .میشوند نمایان  آغوشی هم این

*** 

 حدودی  تا سایه  با آشنایی و دانشگاه  به ورودم روز  اولین در

 من  از دوسال  سایه شدم،  آشنا دانشگاه قوانین و بااوضاع

 از  را او من که  بود ت باکماال و  پخته آنقدر ولی بود،  بزرگتر

 !میپنداشتم بزرگتر  خیلی مسائل به نسبت فهم و درک  لحاظ

 چادریها و محجبهها به نسبت  همیشه او با آشنایی از قبل تا

 ارتباط  برقراری میکردم احساس و میگرفتم  گارد نوعی به

 قشر این از را تم تصورا همهی  ،سایه اما  باشد، سخت  آنها با

 .زد برهم

 کتابخانه  ورودی  در  نزدیک تحصیلی، سال  روز دومین
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 ایستادم

 پیدا  بیخیال و ندیدم  را سایه  کشیدم، سرک داخل به و

 پایین را بود آن  در  کتابخانه که  ساختمانی پلههای کردنش،

 .بروم میشد  برگزار آنجا  سها کال که بعدی ساختمان به تا رفتم

 که موهایی و کردم بسته  و باز  را جلوبازم مانتو مربندک

 داخل  را میزدند  بیرون مقنعه کنار  و گوشه از بیاختیار

 در  و کردم  دوتایکی  را کالسها ساختمان پلههای. فرستادم

 از بایکی صحبت حال  در   که بردیا بادیدن آخر  پلهی

 در  از خروج  حال در  قدمزنان. شدم متوقف  بود، دانشجوها

 سرجایم  و  نگرفتم نگاه بود، من به شدن  نزدیک و سالن

 صحبت بااو که  پسری باالخره. شد   نزدیک کامال تا ایستادم

 من  سمت به پلهها از رفتن پایین قصد به او  و رفت  میکرد،

 به  قدم یک رفت، باال ابروهایش و جاخورد دیدنم   با. چرخید 

 .برداشتم  طرفش

 .نباشید خسته دکتر،  سالم _

 . کرد قدمهایش پرت  و زدیدد  را نگاهش

 هستین؟  خوب جاوید، خانم سالم _
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 بود،  داده کش کمی را لبهایم زور  به که بالبخندی

 :دادم سرتکان

 .خوبم ممنون _

 و میکرد  عبور من  از برمیداشت دیگر چندقدم  اگر. ایستاد

 .میرسید پلهها به

 سرجاشه؟  که عصرمون قرار _

 جایی  تا و داشتم نگه پاهایم جلوی  محکم را  کیفم دودست  با

 .ایستادم مودبانه و مطیعانه میشد، که

 .حتما بله _

 داشتی  مشکلی هستم، مدیران ساختمان مواقع بیشتر من _

 .بگو بهم حتما

 صورت روی و گرفتم جدیتش از  پر ریز  چشمهای از نگاه

 بیامان را موهایش بود معلوم. زدم  چرخی شدهاش اصالح

 این با. بودند شده فیکس که یدهکش برس باال به  رو  حسابی و

 چه  پرشیطنت بعضا و  دختر  دانشجوی اینهمه بین که فکر

 دومین به  را مردمکهایم و زدم   لبخندی دارد، سختی کار
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 .دوختم سفیدش،   اتوکشیدهی و شیک  پیراهن دکمهی

 .دارید  لطف دکتر،  چشم _

 : گرفت قرار  پله اولین در و گذشت کنارم از سر دادن تکان با

 .میبینمت عصر میکنم، واهشخ _

 خودمانی  لحن دانشجویی اگر حتما کردم؛  اطرافم به نگاهی

 اگر  حتی. میشد مشکوک رابطهمان به میشنید، را او

 رسمی   دیدار  دو  یکی هم باز  بود  من پدر به  فرد نزدیکترین

 دادنش  نشان در  سعی که صمیمیتی آمدن  وجود به باعث

 در   از. برداشتم قدم و انداختم باال شانهای.  نمیشد  داشت،

 را   آن تا ایستادم موبایلم، باصدای که بودم نشده داخل سالن

 . نمیگرفت تماس ظهر  از قبل معموال بود؛ یوحان. دهم پاسخ

 !یوحان جانم _

 که  روزهاست آن  از بود معلوم بود؛ پرانرژی صدایش

 .میخواند  خروس کبکش

 کجایی؟ عزیزم؟ خوبی _

 .دیگه دانشگاه _
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 گفتم  که خوانندهای بااون  بریم قراره عصر. خب  آهان، _

 عنوان  به داشتم  دوست . بدیم انجام رو پایانی صحبتهای

 میای؟ کنم،  معرفیت گروهمون از عضوی

 جان  میان کنم،  مخالفت نتوانستم که میگفت باذوق  چنان

 خصوصی  کالس بردیا با بگویم اینکه برای کندنهایم

 :گفتم دارم،

 .نیستم شما  روهگ ثابت عضو من ولی _

 بااین هم یوحان میدانستم و  نبود نرفتنم برای خوبی دلیل

 .شد خواهد  مصمم بیشتر بودنم برای و نمیآید کوتاه حرف 

 بعدش باشی، اول روز  میخوام فقط نیست، مهم _

 ن اال از دارم  دوست کنم، جبران رو غیبتت میتونم

 .باشی کنارم

 آرزو  همیشه ااینکه ب. بودم مشتاقتر او از خودم چرا؟ دروغ

 از  بعد اما کنم، پیدا آینده  برای راهی  تئاتر و سینما  در  داشتم

 احساس  یوحان، با آشنایی  و موسیقی آموزشگاه به رفتن

 یک عضو و  پرشده  درونیام  خالء  از زیادی  بخش میکردم

 .شد اضافه آرزوهایم  به شدن ارکستر گروه
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 .کنم مخالفت یوحان با نتوانستم و نخواستم

 .میام باشه، _

 روی  از  شاید  که  کند فکر این به ذرهای حتی اینکه بدون

 :کرد تمام  را  بحث کردهام،  موافقت اجبار

 .منتظرتم پس شم،  فدات _

 به . میکردم کنسل را  بردیا با قرار  باید حاال  و کردم قطع

 بردیا  اگر بودم، اول طبقهی کریدور وسط  آمدم،   که خودم

 از  شمارهای   هنوز کنم؛ پیدا را او نمیتوانستم دیگر میرفت

 به. میشد عصبانی مطمئنا میفهمید؛ نباید هم  پدر. نداشتم او

 عرض  کردن طی از پس و رفتم پایین را  پلهها سرعت

 ساختمان  طرف   به و رساندم حیاط به را  خود همکف،  طبقهی

 دودی  شیشهای در از گذشتن از پس. کردم حرکت  مدیران

 بین فاصلهی  که  رسیدم ککوچ شکل مستطیل سالن یک به

 اتاقها از هرکدام راست  سمت  و باال قسمت . بود اتاق  چندین

 مربوط استادان  نام که بود شده   کار طالیی کوچک تابلوهای

 رسیدم،  که سوم اتاق  به. بود  شده نوشته آن روی اتاقها آن به

 استاد  نام  شد،  قفل صیانت بردیا دکتر  اسم روی مردمکهایم
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 به اتاق  از میداد نشان که بود تابلو نهما روی  هم دیگری

 ضربهای  بااسترس و مردد . میکنند استفاده  مشترک  صورت

 که  کشیدم پایین را دستگیره و زدم   در به

 به و  رها را  دستگیره  شد،  باعث سرم  پشت از صدایش

 .برگردم طرفش

 داری؟ کار  من با _

 به و گذراندم نظر  از را  بود دستش در که چای لیوان

 .رسیدم نگاهش

 .بله _

 راهش  سد  تا رفتم  عقب به قدمی شد،   نزدیک و  داد سرتکان

 قدم  آرام  شد،   داخل و داد هل را نیمهباز  در پا با نباشم،

 برداشتم

 صوت به میز دو  که شدم  کوچکی اتاق  داخل او دنبال به و

 اگر نمیدانم و نبود همکارش. بود گرفته قرار  هم کنار ال

 و  نشست میزش  پشت. نمک صحبت میخواستم چطور  بود

 :زد  لب بالفاصله

 .خدمتم  در   من خب، _
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 .شدم او زل  و ایستادم میز جلوی مستاصل

 برای  کنیم، کنسل رو  عصر کالس باید! دکتر  ببخشید _

 .اومده  پیش کاری من

 آورد  پایین سپس و باال میشد  که جایی  تا را ابروهایش  ابتدا

 :داد سرتکان  ریزی  اخم با و

 شده؟  چیزی _

 :زدم لب پال و  پرت و  دادم قورت را دهنم آب

 . ..فقط نشده، هیچی آخه،  میدونید، یعنی نه، _

 .باش راحت  جان مهیاس _

 کردم  فکر  خودم با. شد اکو سرم  در گفتنش جان بار  چند

 کرده،  اضافه اسمم به جان نشده،  شروع کالسهایم بااو هنوز

 انگار  .شد خواهد چه  شود بیشتر ارتباطمان که این از بعد

 صمیمی لحن

 باشند،  ریخته اضطرابم روی  که بود آبی راحتش و

 :زدم لب راحتتر  هم من

 بفهمه، نباید هم  پدرم جایی، برم  دوستام با میخوام من _
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 رو  جلسه من نگید که کنم خواهش  شما از میخوام یعنی

 .کردم کنسل

 حالی   در و داد تکیه گردانش صندلی به موذیانهای بالبخند

 :گفت برداشت،  را چایی لیوان که

 .کردنه دودره و پیچوندن بحث  پس اینطور، که  آهان، _

 کردم  سعی اما کشیدم، دندان به را پایینم لب خجالت با ابتدا

 کارم  در بخواهد که بود چهکارهام. نیایم کوتاه مقابلش در

 .کند فضولی

 حله؟  همینطوره، کنید فکر  شما  خب _

 را  لیوان و سرکشید  دیخونسر کمال در چای  از جرعه چند

 .برگرداند خودش جای

 گذاشته  عهدهم بر که مسئولیتی بابت من نیست،  حل نه _

 درست  رو کارم باید میکنم،  دریافت حقوق  شما   پدر از شده 

 .بدم انجام ایشون میل طبق  و

 جسارتی  باید و بدانم خودم آدم  را او نباید فهمیدم که بود اینجا

 .کنم جبران انهامملتمس لحن با  را کردهام که
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 .واجبه کارم میکنم، خواهش دکتر  آقای _

 خیرهام  متفکرانه و کرد  قفل درهم میز روی را انگشتانش

 شلوغش  میز  روی  و دزدیدم   نگاهش از کمی را  نگاهم شد،

 :گفت که چرخاندم 

 داری  کالس من با که روزایی  نشه، تکرار ولی باشه، _

 .نمیپذیرم یعذر هیچ دیگه من نذار،  قرار هیچوجه به

 آنها  بر  جدیاش  نگاه با  و کرد  ادا محکم و شمرده را کلماتش

 شیطنتم  شد  چه نفهمیدم حال بااین ولی زد،  قاطعیت مهر

 :داد نشان رخ یکباره

 .نمیدم قول ولی میکنم رو خودم  سعی _

 :کرد پیشرویش دفترچهی زدن ورق  به شروع  و گرفت نگاه

 آقای  از رو زیچی بتونم نمیدم قول منم نیست، مهم _

 .کنم پنهون جاوید

 شدن  تسلیم جز   چارهای  من و بود دستش  برنده برگ

 داده  دستش کار اول همان بزرگی  ضعف  نقطه نداشتم،

 .کند استفاده  آن از خوبی به میتوانست که بودم



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

195 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 داشته  خوبی روز  کردین، قبول که ممنونم هرحال  به _

 .باشین

 :داد سرتکان  کند، نگاهم اینکه بدون

 .ممنون _

 با دختری  به  دادن  رو بداند که  داشت ذکاوت  و هوش آنقدر 

 رفتار  طوری باید . باشد  مشکلساز میتواند من وسال سن

 و بدانم را  خودم  حد و بیاید دستم  کار حساب که میکرد

 .کرد  هم را همینکار

 .شدم رفتن آمادهی و زدم  تیپ تمام ذوق  و  شوق  با عصر

 میشد؛  خالصه  رژلب و ب ضدآفتا زدن  به آرایشم معموال

 میکرد  تاکید همیشه و نداشت دوست   را بیشتر آرایش یوحان

 هم  من. ندهم عادت آرایشی  لوازم از استفاده  به  را خودم

 خاکستر  آتشم روی  و میشدم گوشکنی حرف  دختر گاهی

 !میریختم

 به هرتوضیحی از رفتن  در  برای و پاورچین پاورچین

 البته  کردم، طی  خروجی  سمت  به را سالن عرض  مادر، 

 تدریس  برای  بردیا میدانست  و بود رفتنم جریان در  قبل از
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 در  کنار چوبی جاکفشی  درون از  را کفشهایم . نمیآید

 برداشتم خروجی

 باصدایش   کردم،  باز را ایوان و سالن بین در که همین و

 .بود  جمع حواسش همیشه  ایستادم؛

 !نذار سایلنت رو گوشیت برگرد،  زود _

 دارد   دوست میدانستم زدم، لبخند پرحرفش  نگاه به و برگشتم

 حرف  برایم زندگیاش تجربههای تمام اندازهی به هرروز 

 کردنم اشتباه جلوی بتواند شاید  کند پر  را گوشم آنقدر و بزند

 بگیرد،  را

 او و بشنوم نمیخواستم بازهم ولی دارد  دوست میدانستم

 .نمیگفت چیزی و  بود  فهمیده هم

 .نباش گرانن  مامان،  چشم _

 برای  و  ایستاده آموزشگاه در دم  دست، به گوشی یوحان و

 شدم   پیاده آژانس  از میداد، سرتکان بود خط آنور  که کسی

 کلمات و  داد  جواب آهسته.  کردم سالم. رفتم  کنارش و

 : کرد ادا خطش پشت  مخاطب به را آخرش 

 .بینمتون می. راحت  خیالتون حتما،  چشم،  باشه _
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 .گذاشت جیبش  در  را  گوشی و  دکر قطع  را تماس

 .بیان تا باال بریم نیومدن، بچهها  از دوتا یکی _

 در  تا  باقیمانده چندپلهی  همان  در و افتادم راه  دنبالش

 .شنیدم را  نیلی خندههای  صدای ورودی

 اکیپه؟  عضو هم نیلی یوحان _

 پایین  ممکن حد تا را صدایش تن و ایستاد آخر  پلهی در

 :کشاند

 بدون  اونم بگیم، بهش خوبه کارش  ن چو گفت کیان آره، _

 .کرد قبول چرا و چون

 بااخم  و کردم جمع  جلو به نارضایتی نشانهی به را لبهایم

 :انداختم باال شانه ریزی

 باشی،  حضورش نگران بخوای تو که نیست حدی  در  _

 اوکی؟ 

 همراه  و بستم پلک رضایت نشانهی  به نگاهش، در   خیره

 افتاده و نشسته پیانو  پشت کیان.  رفتیم  هآموزشگا داخل به باهم

 و  درهم را مختلف آهنگهای و بازی  مسخره دور  روی بود
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 ریسه  و ایستاده نزدیکیاش در که نیلی. مینواخت برهم

 چشم دلبرانهای لبخند   با و جمع  را خندهاش  ما  بادیدن  میرفت،

 باید  کند متوجه را او تا  زد  کیان شانهی روی.  کرد درشت 

 شرابی   شال و برداشت  چندقدم  بالوندی . کند تمام را نمایشش

 :کشید جلو شدهاش الیت های  موهای روی  کمی را رنگش

 خوبی؟  جون، مهیاس! بهبه _

 بااو  و کردم  طی  را  بود مانده بینمان که فاصلهای چندقدم

 .دادم  دست

 چطوری؟  خودت ممنون، قربونت، _

 

 کمی  میرسید نظر به  نداشت؛  را دیدنم انتظار انگار

 سعی   و کرد  آزاد  دندانش حصار از  را لبش باشد،  جاخورده

 .کند حفظ  را  لبخندش کرد

 میای؟ باهامون هم تو. نیستم بدی ای _

 حال  در  کالفه کردم،  نگاه یوحان به و انداختم باال شانهای

 .بود شمارهای گرفتن
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 .میاد پیش چی  ببینم بعد تا اومدم، فعالکه _

 لبهای و  داد باال ار فرمش خوش  کردهی تتو ابروهای

 زل  حاال  که را یوحان. داد  کش جلو به را  زدهاش  رژ

 : داد  قرار مخاطب  بود، ما

 همهی بتونه نمیکنم فکر  داره  مهیاس که شرایطی با _

 . ..رو کنسرت  حتی باشه، رو تمرینات

 انگشتانش و زده باال را  جذبش  سفید  پیرهن آستینهای یوحان

 مردمکهایم . بود تهگذاش جینش شلوار  جیبهای در  را

 باز  شکاف  از که رنگی  نقرهای صلیب  روی ناخودآگاه 

 تکان جایش از . گرفتند  هدف را  میکرد خودنمایی یقهاش

 گفت  و آمد  سمتم به و  خورد

 عضو باید هرصورت در  میکنیم،  مشخص  بعد  رو بعد _

 .باشه اکیپ

 غروری  احساس تا  کشاندم مچیام ساعت سمت به را نگاهم

 نیلی  رخ به را بود دویده  چشمانم در یوحان حمایت  از که

 برایم  یوحان داشتن خوشایند  حس  بااینکه نکشم؛

 حفظ و  باشم خوددار میکردم سعی همیشه اما  بود، دلیل ی ب
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 قدم آبدارخانه سمت  به و کردم  عوض را بحث . کنم ظاهر 

 :برداشتم

 هست؟   سرد  آب تشنمه، _

 یخچال سمت  به ،باشم داشته کسی از  پاسخ انتظار اینکه بدون

 خارج  را شیشهای بطری  و رفتم  آبدارخانه  گوشهی  کوچک

 نیلی  و یوحان که  جایی تا بودم ایستاده  که آنجایی از. کردم

 عقب  به را  خود کمی  باید  و بود اریب خط  یک بودند

 بد،  شانس  از که  کردم را همینکار. ببینم را آنها تا میکشاندم

 لب . هستم  کردنشانرصد حال  در که فهمید و ید  د یوحان

 از واقعا چون  باشد  نداشته بدی تعبیر بودم امیدوار و گزیدم

 نمیکند، تاییدش و  ندارد نیلی به  خوبی  حس بود گفته که وقتی

 بگویم است بهتر نه، که بدبینی  البته. بود شده  تمام بدبینیهایم

 .میشود یافت هرزنی وجود در  که اساسی  و بیپایه حسادتهای

 بااینکه  رسیدیم، نظر مورد  خوانندهی مجلل اتقریب دفتر به

 پولدار  که میداد نشان اینطور امر  شواهد اما  بود تازهکار

 ت اس

 برسد؛  شهرت به موقعیتش همین واسطهی  به است  قرار و
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 نسبت  ما  قشر  به که بیدردی  مرفه  واژهی به  همیشه بااینکه

 دنیای  در  میدانستم خوبی به  اما بودم معترض میدادند،

 کارشان  در  است  قرار که کسانی تمام برای موجود، مدرن

 .میزد را اول حرف  پول کنند، پیشرفت

 و  نشسته میزی دور  دیگر  نفر دو و کیان یوحان، نیلی، من،

 ساعت  به من مداوم نگاههای.  بودیم خواننده  حضور منتظر

 .بود کرده کالفه را وحان ی  تقریبا مچیام،

 را  من شرایط  بود،  رمجبو وقتی میشدم شرمندهاش قدر چه

 که تاهرساعتی و  راحت باخیال  بود نشده  تابحال بپذیرد؛

 من پایبندی به دوستان وقتی  ولی باشیم باهم بکشد، میلمان

 ادعا  و  میکرد دفاع  من از میخندیدند،  پدرم قانونهای به

 .است معقوالنه و بهجا  پدرم سختگیریهای میکرد

 پیراهن  هرسه  ند،شد وارد جوان پسر  سه و  شد   باز اتاق  در

 گردن  و سر  یک آنها از یکی.  داشتند تن به مشکی  شلوار و

 بلندتر

 دیگر  بادونفر مقایسه در  هم چهرهاش  بود، استایلتر خوش و

 باز  نداشت هم پول کردم  فکر   باخودم. میزد را اول حرف 



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

202 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 نظرم  به باشد؛  داشته شدن  مشهور برای شانسی میتوانست

 نیاز  مورد  مولفهی انستمیتو جذاب، ظاهر حرفه این در

 .باشد پیشرفت برای دیگری

 قد  که دیگری پسر . نشستند و کردند  اضافه صندلی چند

 و  چپ  دست  دونفر  آن و نشست وسط  داشت، کوتاهتری

 .نشستند  راستش

 هفت  از انگار و پاانداخته روی پا که انداختم نیلی به نگاهی

 غبطه  سرخوشیاش  و  فراقت این به! بود آزاد دولت

 به  را نگاهم رو  و بر پسرخوش همان باصدای. خوردممی

 .کشیدم سمتش

 جان   تیرداد برنامههای مدیر من. اومدین خوش خیلی _

 .باشیم داشته  باهم خوبی همکاری بتونیم امیدوارم و هستم

 ل  بغ. کردهام اشتباه من  و نیست خواننده او که فهمیدم

 تانشدس و کشید  جلو را  خودش  او حرف ادامهی در دستیاش

 .گذاشت میز  روی را

 کار  این و نذاشتم کنسرت جدی   طور به ن تااال من _

 حساسه؟  و  مهم بسیار اول کار که میدونید حتما و اولمه
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 که  میکردم فکر این به من و  دادند  سرتکان جوابش  در بقیه

 و بگیریم فاکتور او از باید  کال را  ظاهری جذابیت مولفهی

 به  رو.  کرد خواهد  چه نخواند  و صدا حیطهی در ببینیم

 :گفت برنامههایش مدیر

 تا کنیم تمرین رو آهنگ یه قرارداد   از قبل بهتره _

 .بشیم  آشنا  باکارشون

 میگرفتم آژانس بچهها از قبل باید و نداشتم زیادی  زمان من

 حداقل خانه تا بودیم رفته  که جایی  مسافت برمیگشتم؛ و

 برای یوحان و  کیان و کردند  موافقت بچهها میشد،  یکساعت

 باهدایت هم ما.  رفتند ماشینها  سراغ نوازندگی وسایل آوردن

 دیدن  از رفتیم، دیگری اتاق  به  دوستش و مدیربرنامه همان

 و  باز دهنمان بود،  آنجا که  ضبطی امکانات و سیستمها

 خودش  برای  نشده معروف هنوز شد؛  گشاد  چشمانمان

 انداخته راه شخصی استودیوی

 نشست،  خودش جای  در  هرکس  و شد یدهچ  صندلیها! بود

 قرار  کنارش که بود ویولن تارهای تنظیم حال  در یوحان

 .زدم پچ گوشش در درماندگی با و گرفتم
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 برم؟  میشه کنم، چیکار من یوحان _

 نگاهم باشم زده  انتظاری از  دور  حرف  انگار که باحالتی

 :زد لب  آهسته. کشید درهم   را ابروهایش و کرد

 ببینن  رو  کارت  کن، شرکت تمرین اولین توی حداقل _

 گذاشتم رو گیتارت برو میگیرم، آژانس برات بعد

 .اونجا

 قرار  که نیلی بین  درست. کردم نگاه کرد،  اشاره که جایی به

 با . بود نشسته سنتور پشت که  شهاب و بزند ویولن بود

 از . نشستم سرجایم و  دادم کش جلو  به را لبهایم نارضایتی

 همیشه ببینند، دستم را گیتار  مهیار یا پدر  ادامب اینکه ترس

 شیشهای وار دی  پشت تیرداد . میگذاشتم آموزشگاه  در  را آن

 قطعهی داد؛  قرار گوشهایش روی  را هدفون و گرفت قرار

 او  دست حرکت با. بود کرده هماهنگ  بچهها  با را موردنظر 

 آهنگ  از  لحظاتی نواختن از  بعد. شد شروع هم  ما کار

 افکاری غرق   من و کرد  خواندن به شروع تیرداد موردنظر، 

 تکان را انگشتانم زیر  تارهای میکشاند، ناکجاآبادم  به که

 ! میدادم
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 شد  پیدا  جاده  کجای تو،  پای رد   سراب"

 اینجا من پایان که  کردم  گم دستاتو کجا

 شد 

 گریه  تو من که خوابیدی قصه کجای

 آغوشم به  دستاتو هرم  شب هر  که بیدارم

 بدهکارم

 جاده  این با تو من، دلتنگیای با تو

 تظاهر  دوری،  ازم کن تظاهر  همدستی

 هستی میکنم

 تسکینم  یه دنبال به تو سکوت آهنگ تو

 تصویر فقط  نیست، جهانم تو صدایی

 میبینم 

 رو تو میدونم که  هست  من  در  تو از  حسی یه

 میذارم باز  درارو  شب  هر برگشتنت واسه دارم

 همدستی  جاده  این با تو من، دلتنگیای با تو

 میکنم  تظاهر دوری، ازم کن تظاهر

 "هستی
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 بمانی روزبه:  سرا ترانه

 روی  که را  اشکی قطره انگشتانم، توقف  و قطعه باپایان

 به  و شد بلند هم  یوحان. شدم  بلند  و کردم پاک دوید، گونهام

 تیرداد  که بودیم زدن  لب آمادهی هردو .  آمد کنارم  سرعت

 تکان را دستانش و  زد ضایتمندانهایر لبخند شد؛  اتاق  وارد

 :داد

 .پایانی صحبتهای برای بریم. بود  عالی نباشید، خسته _

 افتادند راه او دنبال و  شدند بلند همه

 دوتا این که؟ میدونی باشه، ابری  چشمات آسمون نبینم _

 !منه دنیای همهی سیاه گوی

 ا، ر یوحان دنیای میخواستم،  را دنیا این من  بود؛ گرفته دلم

 حالم آدمها این کنار  در و اینجا را،  آزاد دنیای  را،  هنر دنیای

 جای  در  زندگی به محکوم من  اما. خوب خیلی بود، خوب

 دیگر  سلیقهای دیگر،  عقیدهای سلطهی تحت بودم، دیگری

 در   که جایی به رسیدن  و رهایی  برای میکردم تالش باید و

 هوهایق زل ابری  آسمان باهمان . باشد  خوب دلم  حال آن

 .بودم روشنهایش



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

207 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 .میشه دیر داره . برم باید _

 به  و داد تکان سری! میشود شر نروم میدانست. میفهمید

 آژانس برایم و کرد  خارج جیبش از  را گوشیاش سرعت

 چشمم یک و بود  ساعت به چشمم  یک مسیر  تمام در .  گرفت

 چه . بود  شدن تاریک حال در  سرعت  به که آسمانی به

 درونم عجیبی  فوبیای چه و آسمان  این و من داشتیم نزاعی

 غروب از میزد موج

 زنجیرش  و غل و  بود بقیه برای شاعرانگیاش  که  خورشیدی

 و بند بدون قانونهای و  بود جاوید  کیومرث! من برای

 باشد،  داشته مشکل باتاریکی  فقط اینکه نه البته! تبصرهاش

 طول  در ولی میخواست توضیح بودنی بیرون هر  برای کال

 را  چیزها  خیلی میشد  بود هم اگر ببیند، که  نبود خانه وزر

 !نه...شب ولی  کرد، بهانه

 کردم  حساب را کرایهاش باعجله رسیدم،  خانه در   به باالخره

 پر  پرنده انداختم، عریضمان  کوچهی ته و سر  به نگاهی و

 در  آرام آرام  سرما و بود  شده  شروع پاییزی بادهای نمیزد،

 چرخاندم  قفل  در را  کلید. بود  زمین لبد کا در  شدن  دمیده حال
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 در  الی البه از  که تصویری روی  مردمکهایم. شد  باز در  و

 باشند،  چسبیده زمین به پاهایم انگار. زد  دودو  شد، نمایان

 شده  پارک حیاط در   پدر ماشین. نداشتم خوردن تکان قدرت 

 را  دهنم آب. بود رسیده من از قبل اینکه یعنی این و بود

 .بستم را در و دادم تکان را پاهایم سختی به  و دم دا قورت

 ذهنم   در نقیض و ضد افکار و بود محتاطانه و کند قدمهایم

 و بود روشن منصور آزمایشگاه  المپ. بودند رژه  حال  در

 دیرآمدنم  برای بهانهای بخواهم و ببرم پناه او به خواستم تا

 سالن  ورودی در از  مضطرب که  دیدم را  مادر کند،  جور

 و خیره   و شدم  میخ سرجایم. آمد پایین را پلهها و شد خارج

 جز  چیزی را اضطرابش دلیل.  شد   نزدیک تا ایستادم منتظر

 پرغیظ من دیدن  محض به. نمیشدم متصور  خودم دیرآمدن 

 :کرد تنگ چشم

 اونوقت افتادی دامش تو وقتی! کن اذیت نداره،  عیبی هیچ _

 .باش  نداشته کمک توقع من از

 در  به و شد   رد کنارم از  بود؟ شکارچی رمگ دامش؟

 رفتن بیرون از  مهمتر جریانی  فهمیدم. زد  ضربه آزمایشگاه 
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 افتاده اتفاق  من

 دیگری موضوع برای مادر  انگار و

 من فهمید بابا مامان؟ شده  چی_  . بود پریشان

 نیستم؟ 

 دستگیرهی  و داد تکان ساختمان  طرف به را  دستش

 .کشید پایین را آزمایشگاه   در

 .بفهمه بیرون نیومده  تا  برو زود بدو، حمومه، تو _

 فرصتی اما بپرسم را آشفتگیاش دلیل و کنم سماجت خواستم

 را  مادر . میکردم فکر توبیخ از خودم نجات به باید و نداشتم

 .رساندم خوابم اتاق  بعد و سالن  به را خود  باعجله و  کردم رها

 نفس  و شستمن زمین  روی در  به تکیه و بستم را  اتاقم در

 تماسهای  و  کردم خارج کیفم از  را گوشی.  کشیدم راحتی

 یک . شود عصبانی دستم  از داشت حق  دیدم؛  را  مادر  بیپاسخ

 و گذاشتم پیام برایش داشتم، یوحان از هم بیپاسخ تماس

 تا میرفتم بیرون باید. رسیدهام  که کردم  راحت  را خیالش

 است؛  کرده  قانونشکنی کسی چه  باز پادگان این در ببینم

 اینگونه  مادر میشد، عصبانی کسی  دست   از پدر وقتی معموال
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 مادر  و  داشت را  سکته یکبار سابقهی  پدر چون میشد، آشفته

 خودش  بدونشک. نیاورد فشار خودش به تا  میکرد مراقبت

 منصور دامان  به دست  میخواست و کند آرامش بود نتوانسته

 بودم  دیده و داشت منصور به نسبت خاصی  حس  پدر شود؛

 حرفهای  با است، عصبانی  شدت به که وقتهایی حتی که

 .میشد آرام سرعت به منصور

 کامال صدایش عصبی تن رفتم، سالن به پاورچین پاورچین

 !میداد سربازهایش از یکی نافرمانی از خبر

 دیگه بگو تو کنم،  پیشرفت نمیذاری میگه من به برگشته _

 کنم؟ چیکار براش باید

 با که او به و کشید ویلچرش چرخهای  به یدست منصور

 بود، موهایش کردن خشک  حال در  رومبدوشامش کاله

 .شد نزدیک

 به  قدر چه  مهیار میدونی  که خودت  باش، آروم  پدر _

 کارش  برای دلیلی  حتما میکنه، فکر  شما بیزینس موفقیت

 .داره

 به زهرخندی . بود مهیار خاطی  سرباز این اینبار. فهمیدم
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 بود خبیثانه! شدم   خوشحال گمانم به! زدم   آمده شپی اوضاع

 و  عزیزکرده  که  بود مهیاری طرف  نبود،  خودم  دست اما

 به  پایینی به باال از  نگاه جایگاهش برای و بود  دستراستش

 ن م

 غرولندهایش  این همهی با میدانستم خوب و داشت منصور و

 در   را خودم بخشید؛  خواهد را او دوباره  راحتی  به بازهم

 دادم،  سرتکان  سالم نشانهی به و  دادم  قرار نگاهش یطهیح

 منتظر  میزد،  موج نگاهش در عصبانیت  رگههای هنوز

 نفس و رفتم  آشپزخانه به  نبودم، خودم به نسبت واکنشی

 مهیار  خرابکاری معطوف  ذهنش آنقدر که کشیدم راحتی

 شده  آرامتر  صدایش تن. ندارد من کار  به فعالکاری که است

 :بود

 و  جوون مدیرعاملش  که  شرکتی با مشورت ونبد _

 .نکنم مخالفت من داره   انتظار بسته، قرارداد بیتجربهاست

 میگه نمیشه،  حالیت چیزی و پیری تو بگه بهم کممونده  فقط

 هیچ  من حاال خوبه  ندارم، اختیاری  هیچ شرکت این تو من

 .نمیدم انجام  اون بدون  رو بستونی بده
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 دید   از که  زدم  پوزخندی و داشتمبر مادر  جلوی از پرکاهویی

 طرف  اما میکرد مشورت  میگفت، درست   نماند؛ پنهان مادر

 همیشه . باشد داشته نمیتوانست نظری موافقت  جز که مقابلش

 مهیار ! غلط چه  درست،  چه مینشست، کرسی  به حرفش  باید

 خودش  که کسانی با کند،  پیاده برنامههایی داشت دوست  هم

 باید  پدر  و داشت هم  کافی جربهیت کند،  همکاری میخواست

 بدم  من هرچند. کند واگذار او به اختیاراتی که میپذیرفت

 مثل منصور! ببرد  بهرهای  پدر ترکشهای  از هم  او که نمیآمد

 و گرفت  تماس مهیار با  کرد؛  آرام را او حرفهایش با همیشه

 از بعد من. وابکند پدر با را سنگهایش و بیاید خواست او از

 و کتابها  کردن مرتب از پس و رفتم تاقما به شام

 برایش . گرفتم تماس بایوحان  دانشگاه، برای  آمادهکردنشان

 همه  از نداشتم دوست نگفتم؛  چیزی آمده پیش جریانات از

 بستهاند  قرارداد خواننده با که گفت . بداند زندگیمان جزییات

 حضور . باشند آماده  کنسرت اجرای برای باید  زودی به و

 تا  میکردم صبر باید نبود، پیشبینی قابل اصال شانکنار من

 کارهای .  دارم  قرار شرایطی چه  در  کنسرت روز ببینم
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 که  میدادم قرار الویت در  را  آنها فعالباید و  داشتم مهمتری

 مهر  باید که بود او فقط بود؛ بردیا دنیای به نفوذ آنها از یکی

 باال من به نسبت را اعتمادش  و میزد  پدر  پیش را من تایید

 شد  نخواهد راضی هرگز او که میدانستم اما میبرد،

 که  بودم کرده  اراده  همین برای و بگوید واقعیت جز چیزی

 نزدیک  بردیا به کمی خواندن  درس بر عالوه  و بخوانم درس

 .کنم حساب  کمکش روی میتوانم ببینم تا شوم

 در .  داشتم بردیا با که بود دومی جلسهی  نوبت بعد  دوروز

 همان  دیدمش  که  بار آخرین و  بودم نرفته دانشگاه وروز د آن

 . کند  کنسل را کالس بودم خواسته که  بود روز

 خودمان  خانهی  سالن  همان در  و عصر شش  تا چهار  ساعت

 و  کت . شوم مستفیض  حضورش از را دوساعتی  بود قرار

 گردنم  دور  مشکی شالی و  پوشیدم رنگی ی  زیتون شلوار

 هرچند  دهم،  قرار موهایم روی  دشورو  محض به تا انداختم

 برداشتم را دفترم و کتاب. نداشتم پوشاندنشان برای  حساسیتی

 بود، عالقهاش مورد  سالیر  تماشای حال  در  که مادر  به و

 .شدم نزدیک
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 .میبینی هم تکرارارو همه کنم فکر برم قربونت _

 یا  دهد نشان واکنشی اینکه بدون و کرد سرتاپایم به ی نگاه

 به  دوباره  کند، عوض  را صورتش حالت خاصی  حس

 : زد زل تلویزیون

 برا هرکدوم که  شما. فیلما این شده منم  سرگرمی  _

 میرید،  کجا نمیدونم! سودا هزار دارین سر  یه خودتون

 .میکنید چیکار

 منتظر  انگار! داشت  پری  دل  چه  رفت، باال آرام ابروهایم

 بودم، من  فقط آخرش  کلمات مخاطب ندارم شک. بود تلنگر

 هربار  که بودم  من فقط و داشت  خبر بقیه فعالیتهای از چون

 خالی  شانه سواالتش به دادن   جواب زیر از بهانهای به

 چرا آمد؛  بدم  خودم از و  داد جواب نماییاش مظلوم . میکردم

 گذاشتم  میز روی   را دفتر  و کتاب  بودم؟ بیبهره وجودش از

 به  و گذاشتم شزانوهای روی  را  دستانم. زدم  زانو جلویش و

 .زدم  زل پلکهایش زیر  ریز چینهای

 دلخوری؟ پس _

 را جوابم  شدم، خیره  شبش  رنگ مردمکهای به وقتی
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 حرفی   باید. میزد  موج نگاهش در  این و بود دلخور گرفتم،

 .میکردم کم نگرانیاش  بار از  و میزدم

 چیکار  دارم هست  حواسم کن  باور مامان، نباش نگران _

 پدر  میدونی خودتم  میرم، موسیقی کالس یه فقط من میکنم،

 تا میکنی، دفاع  اون از همش که هم  تو سختگیره،  زیادی

 پس  خب. پرتوقعم که میکنی تخم و اخم بزنم  حرف  میام

 یعنی باشم؟ راحت  باهات بتونم انتظارداری چطور دیگه

 خوبی  کار  نمیگفتن خواستههاشون از دخترا قدیم چون

 میکردن؟

 گرفت،  افسوس رنگ  نگاهش شد، ابق صورتم  دور  دستانش

 من حرفهای  که  انگار داد، تغییرش نمیشد که آنچه از افسوس

 .داد سرتکان و بست را پلکهایش باشد،  واداشته فکر به را او

 با

 خورد،  فرو را بگوید میخواست آنچه آیفون صدای

 .افتاد پایین  دستانش  و پرید باال ابروهایش

 .بیام شم  آماده نم  تا کن باز  رو در   برو. اومد _

 کشیدم  پوفی بود،  روسریاش  بستن شدن  آماده  از منظورش
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 مانیتورش دکمهی رفتم، آیفون  طرف به در  کردن باز برای و

 آیفون، کوچک  قاب در . کردم  مکث باشیطنت و زدم  را

 را  دکمه و خندیدم  ریز.  بود شده چندبرابر  بینیاش تصویر

 در  روبروی و رفتم آیفون  راست  سمت به  قدم چند . زدم

 ضربه  ورودی در  به چندلحظه  از بعد گرفتم، قرار ورودی

 اتوکشیدهی شلوار و کت  شد، وارد گفتم که بفرماییدی با و  زد

 را  نگاهم. آمد  چشمم  به هرچیز  از زودتر  رنگش سورمهای

 .جدیاش ظاهر به نگاه زل  درست کشاندم، باال

 .اومدین  خوش سالم، _

 راحتی  احساس بود،  ه آمد پدر با که آنروز مثل اصال

 .بود معذب انگار. نکردم حس  را  وجودش در

 .ممنون سالم، _

 مبلمان  سمت به را او بفرماییدی با و رفتم کنار سرراهش از

 داشت،   قرار آشپزخانه  کنار نشیمن قسمت که راحتی

 مبل روی و  برداشت قدم طمآنینه با  و آرام. کردم  راهنمایی

 مصنوعی  کنم فکر که زدم  لبخندی  نشست، تکنفرهای

 . کرد حس  را بودنش
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 .اومدین ساعت  راس درست .  شناسین وقت کامال معلومه _

 گرفته را خودش عمد به انگار کرد،  پیدا انحنا لبش  کمی فقط

 رفتارش   چرا درخواست  آن از بعد نمیدانم نزند، لبخند که بود

 تغییر 

 که  ندارم جنبه آنقدر من میکرد  فکر شاید   بود، کرده 

 کارش  الزمهی را  رفتار این یا  باشد میمیص بخواهد

 .میدانست

 .موفقیته  اصل اولین بودن شناس وقت بله، _

 چند  و گذاشت پایش روی و  برداشت  مبل کنار از را کیفش

 تلف  بدون داد نشان کارش بااین کشید، بیرون آن  از برگه

 بودم  میل ی ب  قدر ه  چ من و کند  شروع میخواهد وقت کردن

 !میماند  میخی  خط مثل برایم که روسید   گذراندن برای

 میز؟ اون  روی بریم یا خوبه اینجا _

 روبروی و  سالن  گوشهی که  بود خوری غذا میز منظورم

 به را  سرش  و کرد میز به نگاهی . داشت  قرار آشپزخانه

 :کرد پرت عقب

 کردی؟ مرور... بهتره اینجا نه _
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 مت س به  دستم ناخودآگاه  که خیره  آنقدر   بود، نگاهم زل

 .زد  عقب  را آنها و  رفت پیشانیام روی  فر  موهای

 .کنم مرور باید رو  چی نمیدونستم نه، _

 فهمید هم  خودش انگار داد، سرتکان  و گرفت نگاه

 .بود بیربط سوالش

 .کنیم شروع  تا بیارید رو کتابتون لطفا _

 یکبار  لحنش که  نمیکرد؟ مشخص باخودش را  تکلیفش چرا

 لیوان یک که  مادر کنار از! شد می رسمی یکبار و خودمانی

 گذاشته کوچکی بشقاب در  را خنک آلبالوی شربت  بزرگ

 دفترم  و کتاب برداشتن از بعد  و گذشتم آورد،  برایش و

 تنهایمان  و رفت معمول تعارفات از بعد مادر. بازگشتم

 هم  در را دستم دو انگشتان و  نشستم کناریاش مبل. گذاشت

 عطر  برابر در بودم زده   من که مالیمی عطر . کردم  قفل

 هنوز  بینمان جو. شد  محو او پرحرارت و تیز و تند

 این و  خشک، خیلی  نه و صمیمی نه بود، ناشناخته

 به  نشستم کناریاش مبل درست اینکه از . میکرد سردرگمم

 پای  تا من راست  پای از انگشت پنج  اندازه به که طوری
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 ی جاها  روی  نگاهم. شدم پشیمان بود، فاصله او چپ

 چرخید  بکشم نفس راحتتر  و بنشینم میتوانستم که دیگری

 که  حالی  در   و سرکشید شربت از  کمی. بود  شده   دیر اما

 توضیحاتش بود، پیشرویش جزوههای روی و  پایین نگاهش

 .کرد شروع را

 آموزش،  خصوصی، تدریس در  میدونی که همونطور خب _

 تدریسی  این از بتونی اگر مطمئنا و داره   تری باال خیلی کیفیت

 همکالسیت بچههای از  کلی کنی، استفاده  میدم بهت اینجا که

 رو  خودش جذابیت سختیهاش باهمهی رشته این میافتی، جلو

 .داره تمرین و ممارست  به نیاز دروس   از تعدادی فقط  و  داره

 ورق  دستش در  که کتابی  به خیره  من و میگفت بیوقفه

 عمل  آن به و هممبف را حرفهایش بتوانم کردم  سعی  میخورد،

 گزارش  او از حتما  پدر نداشتم، دیگری چارهی  کنم؛

 .میخواست

 که  بود شده  درگیر  فکرم دوباره  چندلحظه نمیدانم

 خیرهاش  گشاد مردمکهای با نگاهش سنگینی و باصدایش

 .شدم
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 بله؟

 سرتکان و  زد پرحیرتی لبخند ام گیجی به

 کرده؟  مشغول رو  فکرت چی ن اال_ . داد

 کردم احساس . دزدیدم را نگاهم  زده ت  خجال و  زدم پلک کالفه

 بگویم، را عالقهگیام ی  ب و استعدادی ی ب جریان او به اگر

 نثارم  پوزخند دلش  در و بفهمد خودش اینکه تا است بهتر

 .برنگشتم نگاهش  به کند،

 مثال بهتره،  بدونید رو چیزایی یه کار اول همین راستش _

 حتی نیستم،  باهوش  دروس این زمینهی  در خیلی من اینکه

 سخت  خیلی من با کارتون ممکنه اینکه و. باشم خنگ  شاید

 .باشه

 بین ریزی اخم. ببینم را واکنشش تا برگشتم نگاهش به

 : زد  لب سرش،  دادن باتکان و نشست ابرویش دو

 بخونی؟ رو رشته این میخوای چرا پس _

 .اختماند باال شانه  و دادم جلو کمی بانارضایتی را لبهایم

 در  تاثیری او به دلم  حرف کردن  بازگو نداشتم امیدی

 باید  میکردم احساس  چرا نمیدانم ولی  باشد داشته  گزارشش
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 .بخواهم  کمک او از بتوانم ادامه در تا باشم  راحت بااو

 زدن برای میتونم. کنم اطاعت باید منم خواسته،  پدر _

 کنم؟ اعتماد بهتون حرفایی یه

 بازهم  نمیانداخت، پایین مثبت  شانهین به را سرش  اگر حتی

 متشخصتر کنم، اعتماد  او به میکرد ترغیبم نگاهش فرکانس

 پیش  یا کند سوءاستفاده  من حرفهای  از بخواهد که  بود آن از

 مهیار

 به را انگشتانم و  گزیدم لب دلخوری   با. کند  بازگو پدر و

 .گرفتم بازی

 حتما  بودم مختار اگر هستم،  هنری رشتههای عاشق  من _

 مدتیه که نمیدونه پدر  هم ن  اال میشدم، قبول هنر  دانشگاه

 با  گرفتم تصمیم هرصورت در .  میرم موسیقی آموزشگاه

 قدر  چه نمیدونم ولی کنم  جلب  رو رضایتش درسخوندن

 .دربیارم  دروس این سراز میتونم

 خواستن و یوحان که فکرم  اصلی بخش  مورد در نتوانستم

 بود  زود  خیلی واقعیت این گفتن  برای. بزنم حرفی  بود، او

 نقشهام فهمیدن با بود ممکن.  میشناختم را او بیشتر باید و
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 زیر  را دستانش   و گرفت نگاه . دهد  نشان بدی واکنش

 به دارد  و  شده  متعجب کمی بود  معلوم. کرد قفل چانهاش

 .کرد نگاهم دوباره   چندلحظه از  بعد. میکند فکر حرفهایم

 زوری   آخه نخواستی؟ یا کنی عد متقا رو پدرت نتونستی _

 مثبت نتیجهی دادن، انجام رو  کاری بیعالقگی روی از و

 .نداره

 .باالانداختم را  سرم باناامیدی

 قانونهای  اون نشناختین، رو پدرم  هنوز  معلومه پس _

 .نداریم اطاعت جز  چارهای هم  ما داره، رو  خودش

 کنم؟  صحبت باهاش من میخوای _

 و تاکید با  گرفت، التماس  و  ترس رنگ  یکباره به نگاهم

 .زدم لب محکم

 گفتم، و  اینار شما به من بفهمه. میکنم  خواهش نه، _

 بتونم  تا بخونم درس  میکنم سعی من. میشه عصبانی

 .کنم پاس  رو واحدام

 و بوده  عجیب برایش حرفهایم  بفهماند تا  کرد  کج دهنی و لب
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 .انداخت باال شانهای  ناچاری نشانهی به

 به ببینم تا میکنم شروع رو  کارم من ب،خ خیلی _

 .میرسیم کجا

 هم  من و  کرد کتاب اول بخش تدریس به شروع   جدیت با

 حقیقت  از قسمتی گفتن با بفهمم، را حرفهایش  میکردم سعی

 حاال  که همین بود،  شده برداشته دوشم از  باری انگار دنیایم،

 برکارش  آنقدر. بود خوب هم  نداشت من از  زیادی توقع او

 میشدم؛  خیرهاش نبود، حواسش  که لحظاتی که  بود مسلط

 در .  بود واقف  خودش برموقعیت و میکرد  رفتار بهجا  زیادی

 :کرد شکار  را نگاهم دیدزدنها این از یکی

 شده؟  چیزی _

 .زدم  ورق  را کتاب واج و هاج و گرفتم نگاه سریع

 .ببخشید نه، _

 سادگی  هب و  نشد پیگیر ولی  کرد فکری  چه دلش  در نمیدانم

 دفترم  در  من و  کرد  تکرار را درس  مهم نکات. گذشت آن از

 و یکساعت و  آمد  میوه آوردن برای یکبار فقط مادر . نوشتم

 جو  فقط  بردیا، کامل شخصیت لطف  به که خلوتی در نیم
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 کنارش  چسبیده هم به مبل دو  فاصلهی به بود،  حاکم  درس

 حواسم  می چش زیر  مینوشتم، که را نکته آخرین. بودم نشسته

 .بود کاغذهایش کردن جمع حال  در که بود او پی

 دیگه  مرور یه کالس از قبل کافیه، امروز برای خب _

 .باش داشته روش

 ریز  چشمان به نگران و پکر باقیافهای  و بستم را  دفتر

 .شدم میخ پرصالبتش اما

 بربیام؟ پسش از بتونم میکنید فکر _

 .بست نقش بشل روی  لبخندی من، باحرف  و گرفت نگاه

 سیب  طرف به را  دستش  و گذاشت پایش کنار را کیفش

 .کرد دراز  بود، روبرویش  بشقاب درون که  قرمزی

 .داره بستگی _

 حتما ! کلمه؟ دو ادای برای لبخند و مکث و تعلل اینهمه

 دارد،  بستگی چیزی  چه به بپرسم فورا هم من داشت انتظار

 در  و نگفتم

 نگاه میشد،  لخت  رفته  هرفت دستش   در که سیبی به سکوت
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 .کردم

 :داد  ادامه دید، که را سکوتم

 بخوای  فقط نه یا بربیای، پسش از بخوای واقعا اینکه به _

 .کنی بازی رو نقش این

 نیمرخش  تا سیب از  را نگاهم و  رفت باال ابروهایم آنی به

 در  نقشهای بود فهمیده بگویم برایش  اینکه بدون. کشاندم باال

 قصد  هم  شاید  میزد؟ یکدستی یا بود هفهمید! دارم  سر

 .میدادم لو را  خودم  نباید بود، زود   نه، داشت،  زیروروکشی

 کنم؟ بازی نقش  باید چرا _

 خباثتم دیگ  زیر  میرفت که  بود فندکی  انگار پوزخندش

 و نشست دوابرویم بین ریزی  اخم کند، روشن را

 سیب تکه جویدن حال  در  که دهانش حوالی مردمکهایم

 .رخیدچ بود،

 سفیهی  اندر  عاقل  نگاه داد،  پایین که را دهانش محتویات

 .کرد نثارم

 برای میتونه دیگه توجهات خیلی و ماشین وعدهی _
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 .باشه وسوسهکننده تو سن  به هردختری

 حدسیاتش تنها که شدم امیدوار کشیدم؛ راحتی نفس

 کشیدم  عقب  کمی مبل روی  را  خود.  گفت که بود همینهایی

 تصمیم  و  کردم  مرتب  را شالم  کمی . دادم هتکی راحتتر و

 .باشم روراست نداشت، برایم ضرری  که جاهایی  گرفتم

 از  اونهم گفتین شما که چیزایی خواستن ولی وسوسه؟ _

 .منطقیه و طبیعی خواستهی  یه نیست، خطا  آدم، خود پدر

 نیست،  که بد بربیام  درسم پس از بخوام نیت بااین هم اگر

 هست؟

 حال   در و بود خورده زدن  تعارف  بدون ار  کامل سیب یک

 و  شد بلند که بودم جوابش  منتظر. بود دستهایش کردن پاک

 باتسلط و پایین به باال از نگاهش ال حا . برداشت را کیفش

 .بود کامل

 !بده نباشه خودش  آدم اینکه ولی  نیست، بد نه _

 نداشتم،  چارهای. نبودم خودم میگفت، راست نبودم؟ خودم

 میز  حصار  از  و برخواستم متفکرانه. باشم خودم تمنمیتوانس

 به  و کند عبور بتواند تا ایستادم کناری. شدم خارج مبل و
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 که  بود زیاد  آنقدر حرفش  درستی . برود خروجی در طرف 

 به  چسبیده فلزی  مارک به نگاهم. نماند من برای دفاعی جای

 .بود کتش لبهی

 .ندارم فعالچارهای   ولی میدونم، _

 نیمنگاهی گذشت، کنارم  از و  برداشت  شمرده  را قدمهایش

 دنبال  خداحافظی برای که این باحدس. انداخت سالن ته به

 .برداشتم قدم میگردد،  مادر

 .بزنم صدا رو  مادر کنید صبر _

 رفتن  از باصدایش  که بودم نگرفته فاصله بیشتر  چندقدم

 .ماندم باز

 ...ضمن در  _

 .شدم  منتظر هوشیار و کنجکاو نگاه با و برگشتم طرفش به

 داره،  احتیاج بهش روحت  کن، دنبال حتما  رو موسیقی _

 .عالیه  هم هوش  و مغز تقویت برای

 .دادم سرتکان  متاسف باحالتی کوتاهی بهت و مکث از بعد

 .بتونم امیدوارم _
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 مادر  اتاق  طرف  به و گرفتم او از را یاءسم سراسر  نگاه

 .افتادم راه

 خط  اتوبوس در و انشگاهد مسیر  در  روز،  آن  فردای

 بادیدن . خورد زنگ موبایلم  که بودم  سرپاایستاده دانشگاه

 پای سفت  که پسربچهای به کوتاهی لبخند یوحان اسم

 متصل را تماس و  زدم  بود، من زل  و چسبیده را مادرش 

 .کردم

 .جانم الو، _

 نتوانسته   عروسی جشن یک  در  حضور علت  به دیشبش

 قصددارد  میدانستم و دهد   خپاس  را مقررمان تماس بود،

 دهد  توضیح

 را او صدایش، آلودگی  خواب با کند، عذرخواهی و

 را  دستش  یک که  حالی  در و تخت روی  درازکش

 .کردم تصور گذاشته زیرسرش

 .عشقم  بخیر صبحت _

 خواستنی پسرک معصومیت پراز تصویر  به خیره

 بود  کرده جلب را توجهش  هندزفریام نمیدانم که روبرویم
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 :زدم   لب کیفم، به آویزان ی عروسکخرس یا

 تو  منم  زیاده، صحبت  برای  وقت خستهای، بخواب _

 .دانشگام اتوبوس

 از  هوشیارتر صدایش که بود پریده سرش  از خواب انگار

 . شد قبل

 صبحبخیرمم جواب میکنی،  درکم   داری که  دلخوری پس _

 تو میشی  خسته نرفتی، آژانس   با چرا ضمن در ندادی،

 .اتوبوس 

 دلتنگ  ولی بودم کرده  درک  را شرایطش  نبودم، دلخور 

 چندنفری . بودم دلتنگ و بودمش ندیده میشد  دوروزی  چرا،

 بار  اولین انگار که  بودند زده  زل من به جوری اطرافم، در

 مداوم نگاه و  میزند حرف   باتلفن دارد کسی میدیدند بود

 او از  که را توجهم و میگرفت نگاه باخجالت  گاه  که پسرک

 و کشیدم دندان به را پایینم لب .  میشد خیرهام باز میگرفتم

 :زدم لب

 .کنم صحبت نمیتونم ن اال میرسم،  دیگه دقیقه  پنج من _

 کردم؛  قطع  را  تماس و گفت باشهای کوتاهی مکث از بعد
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 آدمهای  و موقعیت به توجه بدون که میدیدم را کسی وقتی

 از  لوغیش  هرجای یا اتوبوس مترو، خیابان، در اطرافش

 تصور  این  میکرد، صحبت  خطش پشت مخاطب با هردری

 گرفته  هیچ  به را  اطرافش آدمهای  او واقع  در   که داشتم را

 محکم که میلهای من و رسید خودش  جایگاه به وس اتوب. است

 کردم  رها  بودم گرفته را آن

 بیرون   کیفم  جیب از که شکالتی و رفتم  جلو  چندقدم و

 چهرهی  تا  او از را نگاهم.  ادمد  دستش به را  بودم کشیده

 .کشاندم باال محجبهاش و جوان  مادر متبسم و آرام

 خودش؟   هم ن میشی اذیت خودتون  هم که اینجا نمیره؟ مهد _

 .رفتیم پایین را اتوبوس  پلههای باهم همقدم  و زد   ملیحی لبخند

 :گفت پاسخم در   و گرفتیم قرار هم روبروی

 امروز ببینه، اینجارو بیارمش بار  یه داشت  دوست  خیلی _

 .آوردمش دلیل این به  برمیگردم، زود  و ندارم زیادی کار

 :دادم تکان را سرم  رفته باال باابروهای

 .خوبه اینطور، که  آهان، _
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 :کرد اشاره  ساختمان به باسر

 .بریم نمیای مگه _

 میکردم،  نگاه بامزهاش  پسر به شیطنتوار که  حالی  در

 .دادم نشانش دستم  در  را گوشی

 .بیام بعد بگیرم تماس یه باید نه، _

 شمارهی   گرفتن با همزمان و انداختم اطرافم به نگاهی

 مسیر  در  که  حجیم گرد  بلوکهای کنار و زدم   قدم یوحان،

 قرار  سبز  فضای دو بین و ساختمانها به  منتهی پیادهرو

 دومین روی  پیچید،  گوشم در که گفتنش جانم. رفتم  داشت،

 .نشستم بلوک

 راحت  بود، شلوغ  اتوبوس بخیر،  صبحتم سالمت، جانت _

 .کنم صحبت نبودم

 :زد  لب عمیق  نفسی کشیدن از بعد کردم احساس

 صحبت  باهات نتونستم دیشب  ببخش عزیزم،  نداره اشکال _

 .کشید طول شب نیمههای تا  جشنشون کنم،

 این  از راحت نتوانستم کردم، فکر دلتنگیام  حجم به وقتی
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 لحظهای  برای ، "نداره اشکالی" گویمب و بگذرم کوتاهیاش

 آن  تمام میان بودم من اگر  دیدم  گذاشتم، او جای  را خودم

 دادم  ترجیح. میگذاشتم کنار  او برای را  دقایقی  شلوغی

 گفتن به وقتی. باشم کرده شکوه  نه و گذشت  نه تا کنم سکوت

 .برگشت و رفت را خط  ته تا  کردم اکتفا باشهای

 !مهیاس _

 در  رفتهرفته که  را احساسی کردم  الشت  و گفتم هومی

 .کنم دور  میشد، بغض سینهام

 ناراحتی؟ دستم از ساکتی؟  چرا چیه _

 را  نفسهایم راه  آشنا  حسی  ولی  نه، یا بودم ناراحت نمیدانم

 نباید شوم، وابسته یوحان به نباید میگفت که حسی بود، بسته

 !بسازم خاطره  بااو نباید کنم، بنا امیدی خانهی او دنیای  در

 .کشیدم عمیق  تقریبا نفسی و  گذاشتم هم روی را پلکهایم

 . ..خیلی  شده، تنگ برات دلم _

 کند وابسته مرا که این از  هم او شاید کرد،  سکوت

 شده   جمع آب.  باشم قویتر میخواست  دلش  شاید میترسید،

 .شدم بلند و گرفتم باانگشت را  پلکهایم میان
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 .یکنیمم صحبت بعد برم،  باید من یوحان _

 .نکرد تعلل دادن جواب برای اینبار

 باشه؟  میرسم، منم شه تموم کارت  تو تا دانشگاه، میام _

 برای  فضا کافی  اندازهی به دانشگاه  حیاط  نمیگفت، هم بد

 برای  باید که  هم من برای داشت، دوستانه دیدارهای 

 فرصت  میدادم،  پس جواب مادر به کلی  زدنی  هربیرون

 .بود خوبی

 .راه اینهمه میشی یتاذ! نه _

 !مشتاقتر کرد،دلتنگتر، عاشقترم  و گفت

 !پا با نه  میام سر   با رو تو به منتهی راههای همهی _

 کیومرث  محکم سد  از باید پا، با چه  و میآمد  سر با  چه که آخ

 ناتوان  سد این  شکستن برای را  یوحان میکرد، عبور جاوید

 و. نبود ت،میخواس پدر  که کسی  آن ال اص  که چرا میدیدم،

 انتخاب را  یکی یوحان و پدر  بین باید که میدانستم خوب

 آرامش  و داشتم  دوستش تلخیهایش باهمهی که پدری . کنم

 .بود دنیایم تمام که یوحانی و  بود مهم برایم آبرویش  حفظ و

 را  هردو   میکردم ش تال داشتم  و بودم ناقص هرکدام بدون
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 دست  به دست  نندهک ناامید فکرهای  تمام. باشم داشته باهم

 از نتوانم عشقش ابراز جواب در   هربار که  میدادند هم

 .بلندشدم و دادم بیرون پرآه  را  نفسم. دهم نشان ذوقی  خودم

 .منتظرتم پس _

 شانهام روی دستی که بودم نیاورده پایین  را  گوشی هنوز

 عقب  به شده گرد  چشمان و باالپریده باابروهای. گرفت قرار

 .آمد کش خنده به لبهایم فورا سایه دیدن با و برگشتم

 تو؟ کجایی  معلومه سالم _

 .شدیم همقدم  و  گذاشت کتفم پشت  را  دستش

 .بودم گرفتار  چندروز عزیزم،  سالم _

 باشم داشته  انتظار که نبود حدی  در  صمیمیتمان هنوز

 کنجکاوی حال بااین بگوید، برایم گرفتاریهایش  از

 .باشم خوددار نداد امان

 چی؟   گرفتاری _

 :داد   جواب سریع

 .بودم مشغول اینه منظورم گرفتاری، گفت نمیشه البته خب _
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 .میموندم پدرم پیش باید شهرستان،  بود رفته چندروزی  مادرم

 صدا  را نامش که دختری دو  طرف به جملهاش  شدن تمام با

 بش  و خوش  به خیره که حالی در من و برگشتیم میزدند،

 با او

 پرسه  بود، گفته که  چیزی حوالی رم فک هنوز بودم،  دوستانش

 میماند،  پدرش  پیش باید چرا بدانم داشتم دوست اینکه با . میزد

 دوستانش به مرا. نکنم کنجکاوی بیشتر کردم سعی اما

 کالسها ساختمان  داخل به باهم آشنایی از پس و کرد معرفی

 کالس پایان از  بعد شد  قرار  و شدم جدا  سایه  از. رفتیم

 آنقدر  سایه و من بین ظاهری  تناقض. نیمببی را همدیگر

 تفکیک به دقایقی   میدید باهم را ما  هرکس  که بود  آشکار

 یک صمیمیت. میپرداخت شخصیتیمان فاکتورهای

 سرزانو تا زور به مانتویم که منی با آرام دخترمحجبهی

 موهایم از نیمهای  فقط مقنعهام و  تنگ و جین شلوارم  میرسید،

 کالس میشد، شلوغ عمومی دروس ت ساعا! بود  پوشانده را

 رسیدن  دیر از. میرفتم کالس ته به باید ناچار  به  و بود پرشده 

 و کنم جلب  خودم به را نگاهها  همهی  میشد باعث میآمد؛  بدم
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 و بزنم قدم  کردهاند، پهن پایم زیر قرمز فرش که انگار بعد

 خندهدار  و مضحک برایم فکر طرز  این! بگذرم جلویشان از

 کشیدن  و کننده کسل نیم و یکساعت  از بعد.  بود یواقع اما

 س کال اتمام  کالسورم، برگههای از یکی کنار آدمکها انواع

 استراحت  برای و شد اعالم  پرحرفمان و مسن استاد توسط

 روبروی سبز  فضای به بود گفته سایه.  رفتیم حیاط به

 اما  رفتم. مینشیند آنجا  مواقع اکثر چراکه بروم، کتابخانه

 به آب  خرید  برای  و برگشتم  گرد ب عق  دوستانش یدنباد

 و داشتم  بردیا با را  بعدی کالس. رفتم ساختمان پشت بوفهی

 مایل . بود دانشگاه در  او کالس در  حضورم تجربهی اولین

 جدی همانقدر رفتارش هم  س سرکال و دانشگاه در ببینم بودم

 مهم برایم جدیتش که البته. دونفرهمان  خلوت در   که هست

 را  دخترانهام کنجکاویهای و  شیطنتها هم من خب ولی نبود

 قابل  گاهی  که داشتم

 وارد  از بعد و رفتم باال بقیه از  زودتر اینبار. نبود کنترل

 داشتم  دوست  نشستم؛ سوم ردیف موردنظر،   س  کال به شدن

 .باشم مسلط کالس منظرهی  به حدودی  تا
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 ه گرو چتهای خواندن  مشغول گوشی در  میشد  دقایقی

 گرفت،  قرار صفحهاش  روی  آشنا  دستی که بودم  آموزشگاه

 باز  نیشم  و گشاد چشمانم  چادرش، لبهی و آستین بادیدن تنها

 .رسیدم نگاهش به  تا شد

 برداشتی؟  رو  واحد این هم  تو نکنه وای _

 .برداشت  را دستش  و رفت چشمغرهای 

 .میگیره  دستت،  ببینه گوشی سرکالس دکتر _

 کیفش  دادن  قرار مشغول  و شست ن کناریام صندلی روی

 .بود پاهایش حوالی  مناسبی جای

 سختگیره؟  اینقدر  جدی؟ _

 :زد لبخند  بانگاهش و داد تکان را  سرش

 پایین؟   نیومدی چرا _

 به  را نگاهم بانارضایتی و دادم  کش جلو به را لبهایم

 .رساندم گوشیام صفحهی

 .نشدم مزاحم بود،  شلوغ سرت تو اومدم، _

 .بشی دوست  هم بااونا میتونی بیان،خو  دخترای _
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 بقیهی  با صمیمیت به میلی اصال انداختم، باال را  سرم

 .نداشتم دوستانش

 تو با تونستم فقط  من راحتترم، اینجوری من عزیزم، نه _

 .بگیرم ارتباط

 .بلندشدیم ماهم  بقیه، برجای با که بگوید  چیزی  خواست

 بردیا  که یجای  و ورودی در  کنار تا سرعت  به مردمکهایم

 .دویدند بود، ایستاده آراسته  و مرتب همیشه  مثل باظاهری

 جمع  اینکه از قبل  که بست نقش لبم روی ناخواسته لبخندی

 بین نگاهش که هنگامی و فاصله همان  از بردیا، توسط  شود،

 نگاهش. شد شکار میچرخید، نبود،  زیاد  تعدادشان که بچهها

 ت  گذش  من از

 روی   که را کیفش. چرخید میزش سمت به و  هم  سایه از و

 کرد  نگاه دیگر یکبار و نشست صندلی روی گذاشت،  میز

 پیشرویش کتاب و گرفت  نگاه دوباره  واکنشی هیچ بدون و

 . زد ورق  را

 در  که نفری بیست  حدود  در  گذراندم، نظر از را کالس

 چرا  نمیدانم بود؛ پسر نفرشان سه فقط  داشتند، حضور کالس
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 سایه . بود  پسرها  از بیش  دخترها   دادتع همهجا و همیشه

 کتاب  بردیا  بود، کالسورش فنرهای کردن  درست  مشغول

 :زد  لب همه  به اجمالی  بانگاهی و بست را

 داشتن؟ کالس من کیاقبالبا _

 دوباره  بردیا به نگاهی  از بعد و  کرد  بلند را سرش  فقط سایه

 و  کردند بلند دست نفری  چند شد،  مشغول

 نگاه  ما  سر  پشت از  دختری  خندان و وار شیطنت باصدای

 :شد تیز بردیا

 هستین؟  خوب  بود، شده تنگ براتون دلمون  دکتر _

 سربرگرداندن  و قوس و کش  با هم بقیه من بر  عالوه تقریبا

 بود زیبایی دختر   که را صدا صاحب  بودند شده کنجکاو

 بود، کرده باز کج بافرق  که صافش و مشکی  موهای ببینند،

 بااینکه. آمد  چشمم به مشکیاش  و زیبا ابروی و  چشم از بیش

 خودم  ولی خیلیهاست آرزوی   موهایم داشتن بودم دیده   بارها

 شد،  بلند بردیا. بودم روان  و صاف موهایی حسرت  در

 جلو  ردیف سمت  به که قدم چند  و کرد نگاه او به متفکر

 و  زد  لبخند باشد، آمده یادش  چیزی که  انگار برداشت،
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 :گرفت دختر رف ط به را انگشتش

 !نبینمت دیگه  بودم امیدوار من ولی  اومد، یادم  هان، _

 تهمانده  با هم  دختر   و گفت شوخی با البته و  لبخند با را این

 :داد جواب بود، صدایش در   که ذوقی

 دکتر؟  میاد دلتون _

 در  تبسم هنوز اما کرد،  جمع  را لبخندش تقریبا بردیا

 به  را نگاهش که حالی در بود،  تشخیص قابل چهرهاش

 جوابش کشاند، بودند، برده  باال را دستشان  که بقیه سمت

 :داد را

 بگم بهت تا باشی،  داشته غیبت امسالم میخواد دلم  فقط _

 !نه یا میاد  دلم

 میان  بود، نشسته حاال که  دختر  ریز  خندهی  صدای

 .شد گم  بردیا بعدی صحبتهای

 آشنا نم بااخالق  داشتن س کال من قبالبا که بچههایی _

 جدی  ساعات بدونم که میکنم برخورد  نرم جایی  تا هستن،

 لطفا  پس نکردین، تلقی  بیاهمیت و سرسری رو کالس
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 براتون من تدریس  کنم احساس من بشه باعث که هرکاری 

 .بذارید کنار رو بیاهمیته

 مهربان و شوخ  ال کام هم و  جدی میتواند هم او که دریافتم

 رعایت  را دو  این مرز و حد میتوانست هم  خوبی به . باشد

 چند   حصار در  کالس اتمام از  بعد . باشد  مسلط آن به و کند

 بیرون بودند،  شده  جمع دورش  کردن سوال برای  که  دختری

 بود،  وسایلش کردن  جمع  حال  در   که سایه به رو  من و رفت

 :زدم لب

 مگه نگرفتی، باال رو  دستت  ولی سختگیره  گفتی که تو _

 شتی؟ندا کالس قبالباهاش

 :داد تکان را  سرش

 نبود نیازی  و یادشه  رو من میدونستم ولی داشتم،  چرا _

 .بگیرم دست

 :شد بلند که کردم نگاهش باالرفته باابروهای

 .برم باید بعدش که بیرون بریم کم یه پاشو _

 تا  زدم چشمکی. نداشتم دوست را  زدنش  حرف پهلو دو
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 .شوم وارد  شوخی در  از  شاید

 نه؟ رو بقیه ولی  یادشه تورو چطور کلک _

 :شد خیرهام  چپچپ نگاهی و کج  باسری

 باشه؟ یادش رو دانشجویی  استادی عجیبه واقعا _

 ولی  نبود عجیب اصال البته شدم، بلند و انداختم باال شانه

 جور  یک  بااو برخورد در  سایه کردم  حس چرا نمیدانم

 .بیتفاوت  یا دلخور  مایههای در  یکچیزهایی بود، خاصی

 یک  حتما موندنی هربهخاطر  پشت  ولی نیست، عجیب نه _

 .داره   وجود دلیل

 بلند  بند رفتیم،  حیاط  طرف  به  و شدیم  خارج کالس  از  همقدم

 را  دستش و کرد آویزان شانهاش  به چادر روی  از را کیفش

 .گذاشت کمرم پشت

 .فهمیدی رو  دلیلش شاید  باش، داشته صبر حاال _

 گرفتم تصمیم روبهرو به خیره و کنم نگاهش اینکه بدون

 میکردم،  اعتماد او به من  اگر شاید  کنم، شروع   خودم از

 .میگفت ذهنیاتش از برایم راحتتر هم او
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 یعنی برداشتم، هم خصوصی تدریس بردیا دکتر  با من _

 .کرد قبول اونم و خواست ازش  پدرم

 دیدن  برای و رفتیم پایین را  پله آخرین  جملهام پایان با

 باال را ابروهایش گرداندم،  چشم سمتش به کمی واکنشش

 .داد  کش  جلو به را  لبهایش و برد

 پدرت؟  _

 و  پدرم میان رابطهای  چه که  میکرد فکر این به  شک ن بدو

 توضیح برایش وقتی است، شده نزدیکی  این باعث بردیا

 یک  دیگر یقینا شد، عوض من به نگاهش کامال انگار دادم،

 تمرکز  باید و بودمن معمولی همدانشگاهی و همکالسی

 .میآمدم کارش به روزی شاید میداشت؛ من روی بیشتری

 چرا   سایه نفهمیدم لحظه آن و  بود من ورات  تص اینها البته

 همین  و گرفت را  شمارهام شد؛ نزدیک  من به قبل از  جدیتر

 یوحان که بگوید خودش از خواست نشستیم،  چمنها روی که

 کسی  دیدن برای گفتم و خواستم  عذر ناچار به  و  گرفت تماس

 .بروم باید

 .بود منتظر ورودی و خروجی در  بین محوطهی در یوحان
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 قدم  هم همراه به و  شد داخل  دادم، تکان دست  که برایش

 بود،  دانشگاه  رستوران پشت که سبزی  فضای به و زدیم

 هوا.  بود دیگر  قسمتهای از خلوتتر همیشه قسمت آن رفتیم؛

 جایی  انتخاب در .  بود زیدنو حال  در پاییزی باد  و خنک

 .کردم پیشدستی صحبتکردن برای

 .خوبه اینجا یوحان، بیا _

 را  اطراف و دانشگاه  جایجای جوری  بود، آمده وقتی از

 چیز  همه میکردم احساس که میگذراند نظر از بادقت

 که سبزی  فضای از گوشهای چهارزانو. است جالب برایش

 درست   و آمد. نشستم  بودند،  کشیده قد  شمشادها  دورتادورش 

 زدم،   زل نگرانش مردمکهای در .  نشست زانویم به زانو

 !سیاه نقطههای همان در   بود، همانجا دنیایم تمام

 میکنی؟   نگاه  همهجا به کنجکاوانه اینقدر چرا چیه؟ _

 :زد لب  نگاهم در خیره  نشنید، مرا سوال اصال انگار

 جدا  ور راهمون اگه نباشه،  باهم تقدیرمون  اگه! مهیاس _

 میکنی؟  چیکار کنن،

 مانیتور   روی  شنیدن، بر  عالوه کرد،  ادا  که را کلماتی
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 حاال  و بود گفته دیدم،  شده تایپ صورت  به ذهنم خیالی

 نمیداد،  نشان واکنشی هیچ مغزم  بود، جواب منتظر

 یا چندثانیه نمیدانم بود، کرده  هنگ هم  او بدونشک

 .گرفتم نگاه  او از و کردم  رها را  نفسم که گذشت  چنددقیقه

 .غلتید گلویم ته وار کنایه خندهای  تک

 بپرسی؟ اینو اومدی راه اینهمه _

 میکنم؟  چیکار من میدونی _

 منتظرم  نگاه  و دادم تکان طرفین به را  سرم آرامی به

 .دوختم لبهایش به را

 شهرشلوغ  این هیاهوی  از تا میشم دور   اونقدر میرم، من _

 اونقدر  میکشم، سیگار میزنم، قدم  میزنم، داد  بعد بشم،  دور

 پسش  از چطور  دختری، یه تو چی؟ تو اما. بپذیرم تا

 برمیای؟

 و  زد  رعد   چشمانم آسمان در  کلمه به  کلمه حرفهایش

 سکوت  در. شد  جمع پلکهایم پشت در  چکهچکه چشمهای

 .کردم نگاهش فقط

 که  اونقدر مهمی، تو اما نیستم، مهم خودم نگرانتم، _
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 !گذرمب خودم  از حاضرم

 چه نبود مهم  سرخورد،  بیرون بیتابانه قطرهای و زدم  پلک

 .است بغضآلود و لرزان صدایم قدر

 خسته اگه دیره؟  خیلی  حرفا این گفتن برای نمیکنی فکر _

 میتونم حتما منم نباش، منم نگران! برو ناامیدی، اگه شدی،

 .کنم  پیدا آرامشم برای راهی تو مثل

 نه  کنم، تالفی خواستم فقط  د،نبو دلم ته از زدم که  حرفی

 او  از که میدیدم خود  در را قدرت  این نه و برود میخواستم

 را   خیسم صورت و گرفتم نگاه. داد  سرتکان کالفه. شوم جدا

 به. رفت جلو چندقدمی  و شد  بلند. کردم  پنهان دستانم میان

 ساختمانهای  آنسوی شد؛   خیره  دوردست  به و زد  تکیه درختی

 کشید  بیرون جیبش از چیزی گذشت،  که ایچندلحظه. اداری

 تا  رفت  که فندکی  و سیگار  بادیدن. گذاشت لبهایش میان و

 .شدم بلند کند، روشنش

 .نکش سیگار! یوحان نکش _

 نگاهی . کرد  باز  بروم،  کنارش اینکه نشانهی به را  دستش

 قدمیاش  یک در  و برداشتم قدم باتردید  و کردم  اطراف به
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 .کردم اهشنگ ملتمسانه. ایستادم

 صبر  نشد  قرار مگه نشده،   چیزی  که هنوز یوحان؟ چته _

 بکنم؟ رو تالشم من تا کنی

 .بود آمیخته هم  در   دودسیگارش  و عطر بوی

 شدن  له حال در  کتانیاش کفش  زیر  که سیگاری  به خیره

 :گفت که بودم او از جوابی منتظر بود،

 .ردو فعالاز  البته ببینم، رو  بردیا دکتر این میخوام _

 حوالی مردمکهایش. میشد بدبین داشت  زیادی  کردم احساس

 .میخوردند چرخ مقنعهام  از  زده بیرون پریشان  موهای

 :زدم   لب باحرص 

 بتونم شاید  میگذره؟ کلهت تو چی بگی  میشه یوحان _

 .کنم کمکت

 که حالی  در  داد،   کش را لبهایش انتظارم  از دور  لبخندی

 :زد لب بفرستد،  مقنعه زیر  کمی را موهایم کرد سعی

 هست،  مجردم جوره، باهاش خیلی بابات گفتی یادمه _

 .میکنه راضی  رو بابات که  چیزی دقیقا  هست، دکترم
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 درسته؟ 

 در . شد محوتر و محو او  لبخند  و بیشتر من نگاه غضب

 دهم،  نشان سکوتم با را اعتراضم میتوانستم فقط  لحظه  آن

 بردیا  رحضو  از میکردم، فکر  من آنچه  از بیش او ولی

 .بود نگران

 . ..لحظه یه ببینمش؟ میتونم چطور _

 عمیقی نفس. دادم سرتکان  و  گذاشتم هم روی را پلکهایم

 کشیدم

 کنه  کاری به  راضی رو من بتونه زور با  شاید  من پدر _

 از  خیالت.  نمیکنه تعارف  کسی به رو دخترش هرگز ولی

 ه ب که هست آدم اونقدر باشه،  راحت  هم  دکتره این بابت

 تازه  نکنه، فکر کوچیکتره ازش سال  پونزده ده که  دختری

 هان؟ میگه، خودم به اول باشه  احتمالش یکدرصد  هم اگر

 به را لبهایش بود، متفکر  هنوز اما شد  کم نگاهش تالطم

 :باالانداخت شانه  و داد  کش جلو

 بازم  ولی. شدم حساس  زیادی من شایدم بگم، چی _

 .ببینمش کنجکاوم
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 انداختم، مچیام ساعت  به سپس  و رافاط به نگاهی

 .بود مانده ظهر تا یکساعتی

 باشه  عالی ی مهره یه میتونه دکتره  این اتفاقا یوحان، ببین _

 بکن، رو فکرش بشم، نزدیک هدفم به اون  واسطهی به که

 پدرمه،  معتمد و  آشنا ن اال داره  که وظیفهای بر عالوه اون

 با کنه راضیش که بگه چیزایی پدرم  به میتونه یعنی

 گاهی  من  پدر مثل آدمایی  آخه. بیاد کنار من خواستههای

 تا  دارن حرفشنوی بیشتر خیلی همکار  و دوست یه از وقتا

 ی  جلسه  من خانواده،  از

 میخونم، درس  رشته  ن ای توی دارم  اجبار به گفتم بهش اول

 فکر  من شد،  متاسف پدرم فکر  طرز برای کردم احساس

 موافق  مهیار و  پدر فکر طرز   با  و زهبا فکرش بردیا میکنم

 .نیست

 . گذاشته نیمکت تکیهگاه روی  را  آرنجش

 .میگی  که  باشه همینطور امیدوارم _

 را  حرفهایمان مسیر  میکردم، سعی که بودم من این همیشه

 .کنم خارج تلخی و ناامیدی از
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 .بخونی  یاءس آیهی بلدی  فقط _

 خیرهام  چپچپ  یبانگاه و  زد  لبخند  آنیاش غافلگیری از بعد

 که  دادم تکان دست  برایش میشدم،  دور  که حالی  در   شد،

 خوردن   از بعد و رفتیم دانشگاه بوفهی به باهم بیاید، دنبالم

 که  جایی به. کردیم حرکت اساتید ساختمان طرف  به بستنی

 به شدن  نزدیک با. بود رفته کردم،  نگاه بود نشسته سایه

 .فتمگر فاصله یوحان از چندقدم ساختمان

 یه  تا میرم من بیرون اومد  وقتی  بزن، قدم  حوالی همین _

 .ببینیش  میتونی اونوقت. بپرسم ازش سوال

 بزرگی  سنگ تکه از دورتر کمی و  داد سرتکان یوحان

 گرفتم  دست  در  را کتابم. شد  منتظر نشستم، رویش من که

 نگذشته  چنددقیقه هنوز.  کنم باز را  آن بردیا  دیدن با تا

 به ا بردی که بود

 پایینم  لب.  شدند خارج ساختمان از دیگری استاد  همراه

 بلندشدم  یوحان به نیمنگاهی از  بعد و کشیدم دندان به را

 برخالفظاهر  و ایستاد من  دیدن  با. رفتم بردیا طرف به و

 استقبال من  از پهن و پت لبخندی  با همیشگیاش جدی
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 را تمامم همکارش خداحافظی  به پاسخ از  بعد. کرد

 .شد گوش سراپا شنیدن برای و کرد  دازبران

 رو فرمول این دیگه بار یه میخواستم استاد  ببخشید _

 .بدین توضیح برام

 کند  برخورد خشک  و جدی  کمی  کردم  آرزو لحظه  آن

 حال  در  بد شانس از اما شود  کم یوحان نگرانی از تا

 .بود خودش نوع مهربانترین ارائهی

 صحبت  راه  تو بریم بیا نداری، کالس دیگه  که امروز _

 .میرسونمت مسیریم، هم که ما میکنیم،

 .بیاورم بهانهای چه و بگویم چه  بودم مانده واج و هاج

 وقتی میذارم هم رو سوال پس . میرم خودم  دکتر، نه _

 .میپرسم خونهمون اومدین

 حرکت  من از  جلوتر و برداشت قدم  مخالفتم، به توجه بدون

 قرار  آن در  بردیا و من هک شدهای سنگفرش  مسیر بین. کرد

 باغچهای میپایید، مارا زیرچشمی  یوحان که قسمتی و داشتیم

 کند  را قدمهایش. بود شده کشیده  مسیر انتهای تا که بود
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 :گفت وقتی برمیداشت

 .راحتی هرجور میرم،ولی  مسیر همون از دارم هرحال  به _

 .میشنید را  صدایمان هم یوحان دیگر حاال

 اینجا  دیگه  کم یه دارم، کار بچهها با من استاد، ممنون _

 .هستم

 پذیرفته اینکه نشانهی به کند، نگاهم و برگردد  اینکه بدون

 نزدیک . داد  ادامه راهش  به و کرد  بلند را دستش  است،

 ایستادم یوحان

 محدودهی  از کامال هنوز.  بودیم رفتنش به  خیره باهم و

 :زدم لب  که بود نشده  خارج دیدمان

 ه؟ چی نظرت خب _

 و گذاشت شلوارش جیبهای  در را انگشتانش  نوک

 .باالانداخت شانه

 باید  نظرم به ولی  بهتره، میکردم فکر که چیزی  اون از _

 .باشه معقولی  آدم

 .سازم  همقدم باخود را  او تا کشیدم را آستینش لبهی
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 .بریم بیا _

 :زد  لب من زدگی  زل جواب  در  و کرد  مقاومت

 ماشین  نباید ن اال چرا من  اد،می بدم خودم  از  وقتا گاهی _

 باشم؟ داشته

 این به من رساندن برای بردیا تعارف تاثیر تحت میدانستم

 شدم،   خیرهاش  شاکی نگاهی و  کج سری   با بود، رسیده  نتیجه

 ناچارش  و پرکردم  را فاصله قدم یک دزدید،   که را نگاهش

 .کند  نگاهم کردم

 میاد  تخوش کنم؟ تکرار رو  گذشته حرفای الزمه یعنی _

 کنی؟ لوس رو  ت خود

 به را دستانش.  شد  چندبرابر  چشمانش زیبایی  و زد لبخند

 :برد باال تسلیم نشانهی

 !نشو عصبی  باشه، باشه _

 .افتادم راه  و کوبیدم سینهاش  به آرامی مشت

 میذاری؟ تو _

 دانشگاه  خروجی  سمت به همقدم  و رساند  کنارم  را  خودش
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 آژانس  عقب در  ارمکن  راه  از  قسمتی تا. کردیم حرکت

 و  گفت  آینده روزهای   در  کنسرت برگزاری از  و نشست

 یک آغاز  حکم آن  در پاگذاشتن که میاندیشیدم راهی به من

 آژانس با هم  من  و شد پیاده راه  میان. داشت  برایم را نبرد

 .رفتم خانه به

 در   میشد که  تاجایی و میرفتم دانشگاه  به روز سه  هفته  در

 آمادهشدن  حال  در  گروه  میکردم، رکت ش آموزشگاه تمرینات

 شرایط  درنظرگرفتن بدون من و بود کنسرت  برگزاری  برای

 جلسهی  یک بردیا. میکردم همراهیشان بیخبریشان و خانواده

 را   تدریسش قبل از جدیتر و محتاطتر  حتی  و  آمد  هم دیگر

 صمیمیتر و راحتتر  دانشگاه محیط در. رفت  و داد انجام

 او که چهارچوبهایی به باید فهمیدم من و  میکرد برخورد 

 خودش  برای

 به شدن  نزدیک برای. کنم عادت  گرفته،  نظر در   کارش و

 درسخوانی  دختر هم همین  برای نبود، درس جز راهی او

 بودم  جملهای  و سوال دنبال مدام بودم؛ شده 

 حاصل صمیمیتی هم تا بروم سراغش آن بهانهی به که و
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 ش  تال گزارش برای هم  و دکن کمکم بخواهم او از  که شود

 و گنگ برایم خیلی دروس . باشد نگفته دروغ  پدر پیش من

 .میکردم مرورشان بارها فهمشان برای باید و بود نامفهوم

 نخواهم ادامه را  آن بودم مطمئن چون  نمیکردم اعتراضی

 .داد

 آرام   آرام و  بودند کرده  آغاز  را خود  کار  پاییزی بادهای

 در  هوا. بودند  طبیعت سر بر الزو  گرد  پاشیدن حال  در

 برای را  خود کمکم باید  ابرها و بود  شدن  سرد حال

 خاک  بوی نوید زمین. میکردند آماده  بیگاه  و گاه بغضهای

 و  میداد را  رنگارنگ برگهای از فرشی  و خورده باران

 .میکرد حکمرانی بااقتدار دگرگونی همه این برفراز آسمان

 که مورچههایی به اساتید، ساختمان روبروی نیمکتی وی ر

 .بودم شده خیره   بودند، خود روزمرگی حال  در  زمین کف

 این  میخواستم و بود نمانده کنسرت به  بیشتر چندروز 

 با را موضوع

 خانوادهام  زمانی  هرنحو به  اگر تا بگذارم میان در بردیا

 تمام بگیرد؛  را خشمشان جلوی و کند پادرمیانی فهمیدند،
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 را  او بود یکماه نزدیک فقط که بودم بسته مردی به را امیدم

 کند،  وساطت و  باشد منجی میتوانست هم منصور میشناختم؛

 کاری  هم  او دست   از خاص مورد این در  میدانستم اما

 و  بگویم برایش میترسیدم طرفی از . برنمیآمد

 اسپورت  کفش کف و دادم بیرون  پرآه را نفسم. شود مانع

 .شدند پراکنده مورچهها و کشیدم زمین روی را  رنگم سفید

 آن  کف و شده کاری  باغچه بودم  نشسته که  جایی دورتادور 

 باصدای . بود خلوت همیشه تقریبا محوطه آن.  بود آسفالت 

 حالی  در   بردیا. برگشتم عقب به و شدم  بلند  در  شدن بازوبسته

 را  حیاط و ایوان مابین پلههای داشت،  دست  به چندبرگه که

 .دش نزدیک و آمد پایین

 صحبت  برای نبود مناسب اونجا شدی،  معطل ببخش _

 شده؟   چیزی  کردن،

 خیره  و چسباندم سینه به را  بود دستم در  که کالسوری

 .دادم سرتکان نگاهش  در

 میون در  شما با میخواستم که  هست موضوعی... بله _

 شده  کنجکاو شدت  به انگار و رفت  باال ابروهایش. بذارم
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 آمد   جلو بود،

 تنیمک روی و

 ببینم  بشین_ . نشست

 .شده چی

 مثل میکردم احساس  که بود  جوری برخوردهایش گاهی

 دوستی   خاطر  به هم شاید  است، من نگران  دلسوز   برادری

 نسبت  پدرم با

 راحتی  از  و  نشستم. داشت مسئولیتپذیری حس من به

 .گرفتم وام درونیاتم  بیان قدرت برای نگاهش

 عضو  اهمونآموزشگ ارکستر گروه توی من راستش _

 کنسرت  یک نوازندگی برای باید دیگه  دوروز  یکی و شدم

 .باشم داشته حضور

 آب  و رساندم نگاهش به را  نگاهم کوتاهی، مکث از بعد

 .دادم  قورت را دهانم

 چون بگم، خانوادهم به چیزی نمیتونم و برم میخوام من _

 که  باشید جریان در   شما واستم خ ولی میکنن، مخالفت قطعا

 .کنید  کمکم اومد پیش شکلیم اگر
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 سبابه  باانگشت و گذاشت چانهاش  زیر  دست سکوت  در

 .دادم ادامه من. خاراند را آن

 همچین  آرزوی من کنید؟ درک رو من  میتونید دکتر _

 .داشتم رو  روزی

 :برگشت نگاهم به و داد سرتکان متاسف

 آقای  از گرفتن رضایت  برای شاید ولی میکنم درکت  _

 .باشه داشته ودوج  راهی  جاوید

 :دادم تکان مسئله  نفی عالمت به  را دستم  سریع

 رو  فرصت این کال دکتر،  میشم بیچاره بفهمه پدر  نه، نه _

 .میدم دست  از

 لوله  را دستش  در  کرده جاخوش چندکاغذ  و گرفت نگاه

 :زد لب  اینکار حین  کرد،

 نباید تو کنی، پنهون میتونی کی تا  آخه! بچهگانهست _

 پیشرفتت مانع پنهونکاری ولی بکشی ستد عالقهت از

 .کنی کار استرس  در  باید همش میشه،

 ضربه دستش کف  به آرام شده لوله  کاغذهای با و شد  بلند
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 بدون  میخورد، چرخ صورتم پیرامون نگاهش. کرد وارد

 باالخره  که این از . کند القا  من در را  بدی حس هیچ اینکه

 خیلی  میفهمید،  را دم در  و میکرد درکم که بود شده پیدا کسی

 و حمایت به میتوانم میکردم احساس.  بودم خوشحال

 :زدم  لب مظلومانه بانگاهی. کنم تکیه اعتمادش

 فعالچارهی  ولی کنم  پنهون میخوام کی تا نمیدونم _

 .ندارم هم دیگهای

 کند  جمع  را  خاطرم تا داد سرتکان و بست را پلکهایش

 .آمدهام او پیش نکردهام اشتباه که

 .میکنم بهت بتونم کمکی هر  من باشه، _

 در  عمیقی  لبخند  و دوید نگاهم در   شادی  برق . شدم بلند

 .نشست صورتم

 .دکتر ممنونم واقعا _

 

 اما  شود،  دور که برداشت  قدمی و داد سرتکان حرف  بدون

 باشد،  آورده  خاطر  به را چیزی که انگار و  برگشت نرفته
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 :زد لبخند

 از  نیستی، خنگ هم  یکردیم فکر  که اونقدر راستی، _

 .بخوای اگر البته بربیای، میتونی هم  رشته این پس

 نگاه  و  رفت که  بودم جملهاش  هضم حال  در گنگ و مبهوت

 که بودم  برده پی  هم خودم بااینکه. شد  میخ رفتنش به من

 این سخت  درسهای  پس از میتوانم  تالش و خواندن باکمی

 در  که بودم  نکرده فکر مسئله  این به ال اص اما بربیایم رشته

 یکچیز تنها همیشه. دهم  ادامه هم  را آن میتوانم موسیقی کنار

 برای  یوحان با شدن همراه و دانشگاه ترک بود،  مدنظرم

 .هنری زندگی  یک شروع

 بیخوابی  با من و رسید  میرفتیم کنسرت  برای باید که  روزی

 نتوانسته  استرس و  هیجان از بودم؛ پکر حسابی  قبلش شب

 بودم  رفته کلنجار  باخودم را  گذشته شب تمام. بخوابم مبود

 در  را هیجانم و ذوق  و دهم قرار  جریان  در   را مادر  که

 نگران  چگونه که  میآمد یادم  وقتی اما بریزم، گرمش آغوش

 بداند  اگر میدانستم. میشدم پشیمان است قلبش  و پدر

 برای هم  آخر دست   میزند، سرش به خیال و  فکر هزارجور 
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 برای . میگیرد کار به را تالشش تمام من  کردن منصرف

 بهانه میشناخت را او مادر  که  را  دوستانم از یکی تولد همین

 و دروغ.  زدم  بیرون خانه از  ناهار از بعد  و کردم

 برای  بود شده   ریسمانی اما نبود راحت برایم پنهانکاری

 که آموزشگاه  به.  بودم عاشقش  که کاری انجام

 تماس  یوحان با  تا کشیدم بیرون یفمک از را گوشی  رسیدم

 .جاخوردم حسابی  بردیا پیامک بادیدن که بگیرم

 باشم؟ داشته  صندلی یه سن  اون روبروی میتونم سالم، _

 را پیامش  چندبار بیاید، نمیشد باورم میگفت، را کنسرت

 خواندم

 از که  حالی در و کشیدم صفحه روی  باتکخندهای و

 گرفتم  را یوحان شمارهی ، میرفتم باال آموزشگاه پلههای

 :داد جواب  سریع که

 .نزدیکم  جانم، _

 و نیلی هنوز. کردم  قطع  را  تماس و اکتفا باشهای به تنها

 معمول  طبق   که بود کیان تنها و بودند  نیامده دیگر  چندنفر

 از  لحظه آن تا که  بود آدمی  ن خاصتری او. حضورداشت
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 .بودم دیده   زندگی

 خالی  است، دغدغه  از الی خ وجودش  تمام میکردم احساس

 را  کارش. منفی و مثبت احساس نوع هر  یا  و هیجان از

 با شیطنتش ته. نداشت کسی کار به کاری و میداد انجام

 را  آنها مسخره آهنگهای نواختن با که بود این دخترها 

 احساسی  کوچکترین دستخوش اینکه بدون بعد و بخنداند

 بزرگ لیوان  از جرعهای.  شود  دور آنها  از بگیرد،  قرار

 که  سالمی جواب  در  و سرکشید بود، دستش  در که چایی

 راستش  سمت مبلی روی . داد  سرتکان فقط بودم، داده  من

 .پرسیدم او از بیمقدمه و نشستم

 نداری؟ استرس _

 که انگار و  گرفت گوشیاش صفحهی از نگاه من باسوال

 :داد ان سرتک  باشم، پرسیده  عجیبی سوال

 استرس؟ _

 به نسبت کال کیان پرسیدهام، نابجایی سوال ممیدانست

 عقب  را خود و انداختم باال را  سرم. بود بیخیال هرچیزی 

 .دادم تکیه و کشیدم
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 همه میکنم  فکر نیست، دلم تو دل  که خودم  بابا، هیچی _

 استرس؟  به چه  رو تو آخه خودمن، مثل

 چاییاش بقیهی بود،  چهرهاش  در که ریلکسی  حالت باهمان

 .کرد نگاهم ریزی بااخم و یدسرکش را

 ...یوحان باز؟  شده  چت _

 .زدم  لب  باحرص شود تمام جملهاش اینکه از قبل

 همه اون جلوی بریم قراره باره اولین اینکه  مثل! کیان اه _

 میدونی،  رو  من شرایط  که  تو بعدشم کنیمها، اجرا آدم

 .اومدم پنهونی

 برگشت،  خودش  آرام حالت  به و شد  محو  ریزش اخم

 به و انداخت باال شده متوجه اینکه  نشانهی به را ابروهایش

 خیرهاش  که  همانطور. برگشت گوشیاش روشن  صفحهی

 به و  شدم متصور گردنش  دادن  فشار حال  در  را  خودم بودم،

 بخواهد  آنکه شد،  خواهد بدبختی دختر  چه که کردم فکر این

 کمکم! کند خرج بیتفاوت موجود این برای را  احساسش

 که شد  آرام خندهای به تبدیل او به نسبت حرصم و تتفکرا

 .شد وارد یوحان  و باز در
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 طرفش  به و برداشتم را دوید  چشمانم در  بادیدنش که ذوقی

 .رفتم

 .عزیزم سالم _

 خندهام  دلیل دنبال  که داشت این از نشان چهرهاش  حالت

 .برگشت و رفت  کیان تا نگاهش و گرفت  را دستم  است،

 ؟ شده چی  سالم، _

 اشاره  کیان به و باالانداختم را  سرم خندهام  ماندهی ته با

 .کردم

 از  آزاده،  دولت ت  هف  از این رفت  یادم باز هیچی، _

 .گفتم براش هیجانم و استرس

 کیان برای من، حرف به واکنش در  لبخندی با یوحان

 میز روی از را پیپش و  خالی لیوان کیان. داد سرتکان

 آبدارخانه به تا زد   قدم که لیحا در. شد  بلند  و برداشت

 :گفت و داد تکان هوا  در  را پیپش برود،

 چه  منفی،  چه  نداره، رو هیجانی هیچ ارزش دنیا این _
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 !مثبت

 بودم رفتنش  به خیره کجی ن باده

 خبر؟  چه   خودت  رو، اون کن ولش _

 زدم  متالطمم قلب به سری ابتدا پنهانم ضمیر  در

 .ببین داده، پیام بردیا _

 از  بعد و کشیدم بیرون کیفم جیب  از را  گوشی  سریع

 .دادم نشان یوحان به را  پیامکش صفحه، کردن روشن

 چیه؟  نظرت بدم، رو جوابش باید _

 نرسیده  نتیجهای به هنوز و  کشید  چانهاش به  دستی یوحان

 .دادم ادامه که بود

 اعتمادش ببینه رو کارمون و بیاد اگه میکنم فکر من _

 مطمئن من  حرفای درستی   از میخواد شایدم میشه، بیشتر

 .بشه

 با  که حالی در   و داد سرتکان حرفهایم  تایید  در یوحان

 :گفت سرچرخاند، در طرف  به نیلی صدای

 .بفرست براش رو  آدرس _
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 حس   آدرس تایپ برای سرانگشتانم  در اشتیاقی اختیار ی ب

 او به را تواناییام  و صداقت میخواستم چون شاید ! کردم

 شاید   باشد، من  ناجی تنها میتوانست او چون  شاید کنم، ثابت

 !نمیدانم بودم، یافته مهیار و پدر از فهیمتر را او چون

 طرف  به نیاز  مورد آالت به مجهز  و آمدند بقیه و نیلی

 .کردیم حرکت بود باالیشهر در تاالری که برگزاری  محل

 به  اینکه هم  آن  و بود راحت کمی خیالمان بابت یک از

 کار  زه تا دلیل

 را  زیادی  جمعیت  با رودررویی انتظار خوانندهمان بودن

 این به داشتند، باهم بچهها که صحبتهایی در البته نداشتیم؛

 .بودم رسیده  نتیجه

 اینکه از بردیا قلبی نیت که  میکردم فکر این به مسیر تمام در

 همه  آن با او  و چیست کند، پیدا حضور  بود، گرفته تصمیم

 شاید !  بگذارد وقت من  کار دیدن  برای اهدمیخو چرا مشغله

 پدرم  با دوستیاش برای  آنقدر هم  شاید بود، نکرده  باور مرا

 مسئولیت احساس من برابر  در که بود قائل  ارزش  مهیار و

 از  خرسندی ابراز و  آدرس  فرستادن از بعد . میکرد
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 .بود کرده اکتفا" میکنم  خواهش"   یک گفتن به تنها حضورش

*** 

 صاحب  تا میکشانم باال اتاق  روشن تاریک در  را نگاهم

 نگاهم موت ملک مثل زهرا. ببینم را  مقابلم شده جفت  پاهای

 .میکند

 باید  پاشو زدن،   رو خاموشی پاشو هپروتی، تو که باز _

 .بگیم قصه هم برای

 سیاهی   جز  و است تاریک  میچرخانم،  آرامی به را نگاهم

 میگیرم تخت میلهی به را دستم  آرام نیست، رویت  قابل چیزی

 تا  میکنم صبر و مینشینم تخت لبهی. میکشانم باال را  خود و

 که  نمیکشد طولی. کنند  ت عاد  موجود تاریکی به مردمکهایم

 کتی کشیده،  دراز  خودش  جای  در عذرا دهم تشخیص میتوانم

 سهیال و گرفته  بغل در زانو و داده  تکیه تختش به زمین روی

 .است داده  تکیه بند میلهای  در   به و کرده دراز  را پاهایش

 :میگوید میرود،  تختش روی و باال که حالی  در   زهرا

 .بگو  داشتی  کاری _

 سیاهی   جز  دنیا  از سهمش  که دختری وبیگاه گاه ت جمال
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 در  درخشیدن با روزی  که  منی  برای دلگرمی  شده نیست،

 عشق  آسمان

 وهم سکوت سهیال، صدای.  نداشتم زیادی  فاصلهی  رفاه  و

 :میشکند را موجود زانگی

 .نیست خوابم ، کنه شروع یکی _

 شاید   که میکند کلماتی ادای به شروع محزون و آرام کتی

 بیدار سپیده  تا را او  هم  باز امشب میتواند آنها بیان

 !نگهدارد

 گریه فقط روز  شبانه  دو خواستگاریم، اومد حمید وقتی _

 .بخونم رس د نمیتونم  دیگه کنم ازدواج وقتی میدونستم. کردم

 چیه، اصلیش کار نمیدونستیم ما ولی  میرسید  دهنش  به دستش

 رو پولش  فقط . میکنه ی دالل  بازار تو میگفتن خودشون

 از  رو خانوادهش و بود خریده  که  بزرگی خونه میدیدن،

 داشت،   برادر دو  و خواهر دو . بود داده نجات اجارهنشینی

 پدر  بود، یدحم با همه مسئولیت و  بود افتاده کار  از  پدرش

 راضی  تا گرفت کار رو  مادرم  مخ شوهرخواهرم نداشتم، که

 منم  نظر و شد
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 و  خجالت  حساب به گذاشتن گریههامم. نبود مهم اصال که

 شروع حمید  و من زندگی  خونه اتاق  بزرگترین توی. ترس

 کرد  نرم  رو دلم  محبتاش بود، بهم حواسش خیلی اوائل. شد

 !شد  شروع گردیاش الواتی و اموندن بیرون و بازیا  ق  رفی که

 مواد  کار توی وآقا گذشته  کار  از  کار فهمیدیم که جایی تا

 !مخدره

 :میدهد ادامه  و میکند رها پرسوز را نفسش

 خواستم گرفتنش، مواد مقداری با همراه  روز یه اینکه تا

 بمونم، کردن التماس مادرش  و  پدر ولی مادرم خونهی برم

 .ممیکرد خشکشون  و تر خوب  آخه

 حبیب برادرش  که بود نرسیده  دستمون به حمید حکم هنوز

 برادری  چشم به  جز من. میپلکید دوروبرم  مشکوکی طرز  به

 پای  میذاشتم رو  میکرد هرمحبتی میزد  هرحرفی  و نمیدیدمش

 که  بودم خنگ زیادی  شایدم داره، من و  برادرش به  که لطفی

 !نمیدونم. نفهمیدم رو نگاههاش معنی

 .میدهد دلش یخبندان از نشان تاریکی لد   در سردش  آه

 خودم  الک توی سرم  نبودم، پرسروصدایی  و  جلف زن من _
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 برای بعدش  و کنم صبر حمید حکم تااومدن میخواستم بود،

 به  میبره رو  ما سرنوشت  انگار اما. بگیرم تصمیم زندگیم

 من  و پیشم نیومد خواهرم  اونشب. میخواد خودش که سمتی

 .بودم ابیدهخو اتاقم توی تنها

 نیست، واضح برایم صورتش  هستم،  خیرهاش. میکند مکث

 و کشیده  دراز  پشت به حاال که سهیال سمت به را نگاهم

 :میدهد ادامه که میکشانم است سقف به نگاهش

 زد  زل  پرازترسم چشمای  تو! کنه خفهم بود نمونده  چیزی _

 گردن  میندازم راحت  خیلی  کنی سروصدا بخوای" گفت و

 خودت 

 وقتی " نداره کاری  برام که  میدونی میبرم، رو  آبروت و

 خودم  و  برداشت دهنم  جلوی از  رو  دستش  شد،  راحت  خیالش

 تزیینات که  رسیدم   کمدی به تا  کشید عقب  زمین  روی رو

 .بود شده  چیده توش جهیزیهم

 ...داشتم برش سرم پشت طالیی  گلدون دیدن محض  به و

 !لعنت ی  مردعوض هرچی پدر بر ای _

 دلم میکنم احساس است، عجیب برایم کردهام پیدا که لیحا
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 حال  یا سوخته  کتی برای دلم  نمیفهمم میترکد، غصه از دارد

 را  غرورم ناچار به. میآزارد  را روحم اینجا هوای و

 اشک  میدهم، شدن رها اجازهی بغضم به و میکنم لگدمال

 خفه توان  دیگر میریزد،  بیرون  چشمانم کنج  چهار از که

 آغوش  در را  سرم و میآید جلو  کتی. ندارم  را هقهقم  کردن

 هم  او میگیرد،

 

 انگار. میشویم آرام کمی چنددقیقه  از بعد و  میریزد  اشک

 کتی ! رفته  سلولمان از  و کرده جمع را  بساطش خواب

 و میشود بلند سهیال  که میزند چمباته  من تخت کنار

 .مینشیند چهازانو

 فقط  صدایش که  ریجو و  میدهد تکان هوا در  را  دستش

 :میگوید برسد، ما به

 اینجوری که نبوده کم بیرونم اون بدبختیات! کتی هوی _

 میری،  راه راسراس   خودت  واس داری  اینجا. گرفتی ماتم

 بیهمهچیزت شوهر اون بابا ننه باید هم بودی بیرون اون

 آزادیمونم بیچارهها  بدبخت ما . میکردی تروخشک  رو
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 !میمونه زهرمار مثل

 :میگیرد هدف   را من سهیال و میکند نگاهش  سکوت در  کتی

 چیه؟ خبطت  چیه؟ دردت بگو تو حاال!  جوجه  خب _

 و میترسم  او از . میدهم سرتکان و میکشم عمیقی نفس

 .ندارم ماندن ساکت  جرات

 .بگم  کجاش  از نمیدونم طوالنیه، خیلی من قصهی _

 در  دهنش میدهد نشان صدایش لحن و میکشد خمیازهای

 :است آمدن کش حال

 کشتیش؟ چرا  بگو فقط نپیچون، مارو هی _

 و  او مقابل در میکنم سعی و میکشم صورتم  به دستی کالفه

 .باشم آرام  میزند، که حرفی  هر

 قبل  ولی کنم، دعوا باهاش اتفاقی یه سر  بودم  رفته من _

 که اینه من گناهه بود،  کرده تموم رو کارش کسی  من از

 .رسیدم نباید،  که زمانی

 :میرود باال تخت از و  میدهد بدنش به قوسی و کش

 وقت یه برا بمونه اینم قصهی. بخوابین پاشین _
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 زمزمه  من به رو آرام و میشود  بلند کتی. دیگه

 ...نشده آلوده دستت تو که خداروشکر_ : میکند

 .میبندم پلک و میشوم دراز میگیرد، برایش دلم و میرود

* 

 مخصوص  جای   در  هرکدام  سن پردههای  کناررفتن  از قبل

 روزهای  از یکی روز  آن بااینکه گرفتیم، قرار خود به

 دلشوره  و  تردید از  لبریز بود،  زندگیام رویایی  و پرآشوب

 بدون! کردم تجربه خود  در  هرنوعش از  را اضطراب و بودم

 لذت  نداشتم، پنهانکاری دغدغهی بقیه مثل هم  من  اگر شک

 از  ردشدن از  بعد و مانداخت پا  پاروی. میبردم  بیشتری

 روی  که رسیدم یوحان به عاطفه و کامیار و  نیلی لبخندهای

 صدقهی  قربان دلم   در. بود ویولنش تنظیم حال  در و پاایستاده

 و  رفت کنار ها پرده که شدم یش وباال قد

 دارم  یقین. بیفتم پس بود،  نمانده چیزی  پیشرو جمعیت بادیدن

 دیگر . نداشتند را بالیاستق همچین  انتظار هم بچهها بقیهی

 جمع  اینجا را  آدمها این چگونه تیرداد اینکه به فکرکردن

 اجرایمان بهترین باید ما  و بودند. نداشت اهمیتی بود، کرده 
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 شد  صندلی و اول ردیف میخ نگاهم. میگذاشتیم نمایش به را

 کیان اشارهی  با. بودم  فرستاده بردیا برای را  شمارهاش که

 .کردیم اجرا را  بودیم کرده  آماده  قبل از که بیکالمی قطعهی

 میان نقیضم و ضد افکار هیاهوی  و آمد تیرداد باالخره

 از  هرکلمه.  شد  گم طرفدارانش هورای و کف و جیغ صدای

 هیجان و تشویق  یکسره  سالن  میگفت، که را آهنگش اولین

 تنظیم جدید ترانهی روی را نواختنمان ریتم ما  و میشد

 حس  داشتم؛ یکجا را  بد و خوب  ایحسه  تمام. میکردیم

 قرار این  از بعد که اتفاقاتی از اضطراب و شادی  غرور،

 زیر  گیتار سیمهای  خوردن باتکان. بخورد رقم برایم بود

 میان! میکردم احساس پاهایم زیر را دنیا  تمام انگشتانم،

 را  تاالر تاریکی هیجان  که نوری رقص  و فضا آن همهمهی

 صندلی روی  بادیدنش و افتادم بردیا یاد بود، کرده بیشتر

 دستانش طمانینه  با و آرام.  بودم خیرهاش دقایقی تا موردنظر 

 بود  نظارهگر و  کرده جمع سینه  روی را

 محبوبترین  کنسرت تماشای حال  در انگار و بود آرام

 .میکرد تماشا بادقت و  متمرکز چنان  که خوانندهاش
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 تاریکی  اهو،هی  همان در .  شدم آرام کمی نگاهش باآرامش

 رد   میکرد، روشن  را صورتش گاهی که  نوری رقص  و

 بود توانسته رسیدم، خودم  به و گرفتم را نگاهش

 چیز  همه چشمانم خیس  پردهی پس از. ببیند و کند پیدا مرا

 حسرت !  را حسرت چکههای  کردم رها و زدم پلک  شد، تار

 حضور اولین تا  نبودند... برادرهایم مادرم، پدرم، نبودن

 این و باشند نمیخواستند و نبودند ببیند، صحنه  این روی امر

 !بود من زندگی   درد بزرگترین نخواستن

 و  گرفتم را پلکهایم نم نواختن، از فراغت و ترانه باپایان

 قطعهی اجرای به شروع تیرداد. دادم بیرون پرآه را نفسم

 .کنند نفسگیری بچهها شد  فرصتی و کرد آهنگی بدون

 .سرچرخاندم طرفش به کردم  حس  که را وحانی نگاه سنگینی

 ندارم،  مشکلی  دادم سرنشان باحرکت  که بود  خیرهام

 .شد نزدیک و آمد طرفم به که نشده  راحت خیالش میدانستم

 .داریم اضافه یار  بگو، شدی  خسته  خوبی؟ _

 .دادم سرتکان بالفاصله

 .خوبم نه _
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 .برگشت  و رفت   بردیا خالی صندلی تا نگاهم ناخودآگاه 

 .کردم اشاره سمت  همان به  یوحان به رو

 .رفت _

 یک . سرچرخاند  کردم، اشاره  من  که جایی طرف  به یوحان

 لب  آرام و انداخت باال شانههایش همراه  به را ابرویش تای

 :زد

 .نمونده کنسرت پایان به هم چیزی البته _

 حال  هم. شد  دور  و  کرد من  به دیگری نگران نگاه یوحان

 و  کار باپایان. داشت  خبر سختم شرایط از هم  و میفهمید مرا

 خانه  به رفتن هول  که بودم من هم  باز تدارکات اتاق  به رفتن

 دادم  جا مخصوصش  کیف در   که را گیتار . داشتم را

 .میرم دیگه من _

 اینقدر  کردی وقت کی تو! بال بود عالی  کارت  امشب _

 نفهمیدم؟ من که  کنی پیشرفت

 :زدم  لبخند ده ش  تنگ چشمانی  و کج سری  با

 میکنی؟ مسخره _
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 قهوهای  در  را  جدیت  و برد باال را ابروهایش

 :ریخت روشنهایش

 .همینه  نظرش هم کیان میگم، جدی  کن باور _

 را  بد حسهای همه  و دوید  وجودم در  کودکانهای ذوق 

 کیومرث  دختر کردم  فراموش. کرد  دور  لحظاتی برای

 این یرو من  امشب حضور سند  کردم  فراموش! جاویدم

 با . شود تمام گران برایم است ممکن  قدر چه صحنه

 از  شده   گشاد چشمانی

 بند بستن حال  در  که کیان طرف به  و جدا یوحان

 .رفتم  بود، ساقدارش کفشهای

 بود؟  چطور کارم کیان _

 مشغول دوباره  که حالی در و  کرد نیمنگاهی باخونسردی

 : زد  لب  شد، کارش

 !دختر  بودی عالی _

 .زدم  شانهاش به ایضربه باشوق 

 !کیان ممنونم وای _

 یوحان طرف  به و رها  را او معترضش نگاه به بیتوجه
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 .برگشتم

 :داد دستم به بود،  جامانده گیتار روی که را موبایلم

 .داری پیامک _

 که  بردیا پیامک بادیدن و گرفتم دستش از را  موبایل سریع

 به تعجب  و باتردید برساند، را  من تا مانده منتظر بود، گفته

 که  حالی در و کشید  هم  در  ابرو کمی . دادم نشانش یوحان

 میکشید، چانه به را  دیگرش ت  دس  و کمرش  به دستش یک

 :برگشت و رفت  چندقدم کالفه

 بزنی  حرف باهاش  من مورد در باید بیرون، میریم باهم _

 .نزنه سرش  به ت خیاال که

 :کردم تنگ چشم  معترضانه

 !یوحان کن بس _

 :زد  لب مصممتر

 .گفتم که همین _

 میکردم  فکر طرفی   از دهم، نشان واکنشی  چه  بودم مانده

 او به نمیدیدم لزومی و است زود  بردیا به جریان این گفتن
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 .نداشتم را یوحان با مخالفت  قدرت  دیگر طرف از و بگویم

 راحت  خیالش نمیدادم انجام را بود خواسته که  کاری اگر

 داده  ت  دس  از را  تکلم قدرت  که  ارانگ. میکشید  عذاب و نمیشد

 با  و رفتیم خیابان به هم  همراه به  و دادم سرتکان  فقط باشم

 یکی چراغ شدن روشن خاموش متوجه خیابان ته به نگاهی

 و  شد پیاده بردیا که رفتیم ماشین طرف  به. شدیم ماشینها از

 یوحان. داد پاسخ تواضع و  احترام با را یوحان و من سالم

 .کنم ی معرف  را  او باید فهمیدم کرد  نگاهم که

 میکنم،   معرفی اومدین، امشب که ممنون دکتر  آقای _

 من  از شمارو تعریف البته هستن، من مربی جان یوحان

 ...شنیدن

 و  باوقار و گذاشت شلوارش  جیبهای در  را  دستانش بردیا

 :داد سرتکان یوحان به رو متانت

 .یدمد وقبالهم ر ایشون من البته خوشبختم، _

 :گفتم متعجب و بالفاصله

 کجا؟ _

 من چشمان  در  مستقیم اینبار و  زد  معناداری لبخند  بردیا
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 :کرد نگاه

 .دانشگاه _

 دانشگاه حیاط  از کامل  بردیا هنوز که افتادم  روزی  یاد

 روز  آن فهمیدم . رفتم یوحان  کنار که بود  نشده خارج

 کاری  نپنها برای دلیلی  دیگر  پس دیده، باهم  مارا و برگشته

 و کرد  استفاده فرصت  از یوحان من از قبل نداشت،  وجود

 :گفت

 اومدم که  داشتم، مهیاس با کاری یه  روز  اون آره  _

 .دیدمش و دانشگاه

 شانه  نبود وجودش در  بیشتر فضولی خصلت  که بردیا

 :گفت بگویم، چیزی  هم من اینکه از قبل و انداخت باال

 دارن  رفاقت حق   من گردن به پدرتون صورت هر  در  _

 حاال  دیدم صالح هم ن اال میکنم، مسئولیت  احساس من و

 .برسونم هم رو  شما  میرم، دارم که

 کارش  برای که موجهی دلیل و بردیا ی متشخصانه رفتار

 نگذاشت، باقی  یوحان برای را بدبینی هیچگونه جای داشت،

 برای بردیا از باتواضع ی ول  بود نگران کمی هم هنوز  شاید
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 را  نگاهش رضایت  آخر، نگاه در و کرد  تشکر من رساندن

 .شوم  همراه  بردیا با راحتتر  تا  کرد حوالهام

 تصمیم که داد پیام یوحان حرکت  از  بعد چندلحظه 

 و  فرستادم  برایش باشهای.  بگویم بردیا به را ازدواجمان

 .انداختم بردیا ساکت و جدی رخ نیم به نگاهی زیرچشمی 

 :مگفت و دادم قورت  را آبدهنم

 اومدین؟ شد  چی بپرسم  میتونم _

 :زد لب  شود، عوض حالتش یا  و کند نگاهم اینکه بدون

 بدون نباید شما بودم، نگرانتون  راستش  خب _

 بدید؟ انجام کاری خانوادهتون  اجازهی

 :شدم ناراحت میرسید،  نظر  به منطقی  حرفش بااینکه

 دکتر؟  میشه چی  من عالقهی  و عشق  پس _

 .نیست درستی  حل راه پنهانکاری. کنی راضیشون باید _

 از  بعد بود، خسته  ذهنم بودم، خیره روبرو به سکوت  در

 :گفتم میآمد، باال زور به انگار که باصدایی کوتاهی مکث

 !مطربی  میگه کار این به پدر  نمیشه، راضی _
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 نشناخته  را  پدر خوب  هنوز انگار کردم، حس را نگاهش نیم

 .بود نگرفته دیج  را  مخالفتش حد  تااین که بود

 داری؟  خاصی  رابطهی باهاش پسره، این _

 کامل . کشیدم عمیقی نفس و بستم پلک. بود یوحان منظورش

 در  را او راست  و رک تا نشستم او به متمایل و چرخیدم 

 .بگذارم خواستهام اصل جریان

 و مسائل به شمارو  پای  نبود درست   میدونم دکتر _

 شما  کمک روی  من ولی. کنم باز خصوصیم ت مشکال

 ویژه  ارادت شما به پدر  که جهت این از کردم؛ ب  حسا

 هردومون  تصمیم. داریم ازدواج  قصد یوحان و من. داره

 .ببینه بدی  رفتار و بذاره  پیش پا میترسه یوحان ولی جدیه

 از  را نگاهش بهت ریزی بااخم  و کرد  کم  را سرعتش

 از  بعد من و نگفت هیچ.  رساند  نگاهم به  روبرو مسیر

 :دادم  ادامه نشستم، صاف اینکه

 .کنید کمکم میتونین شما فقط _

 :زد لب  سریع
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 کمکی؟ چه _

 :باالانداختم  شانه

 میخونم  رو درسم من که کنید  راحت  رو  پدر خیال  شما اگه _

 خواستهم   برای و بده  دلم  به دل ممکنه کردم، پیشرفت و

 . بشه  قائل ارزش

 جایجای  زدن  دید  برای که فرصتی و مکث لحظه چند  از بعد

 باال و  کرد فرو موهایش  در  را دستش . کردم پیدا ماشینش

 :کشید

 کردی؟  پیشرفت  مگه _

 میدانستم. نگفتم چیزی ولی  نفهمیدم را جدیاش  یا شوخی

 و نداشتم خوشی حال.  است فهمیده خوبی  به را منظورم

 روز  بود، گرفته من از را  بحثی هرگونه حوصلهی همین

 .میبارید رویم  و سر  از خستگی و دم بو گذرانده را سختی

 پیچیده  تند عطر

 که خانه  در به. بود کرده  تشدید  را  سردردم ماشین، در

 نبسته را  در  هنوز رفتن پایین از بعد و کردم تشکر  رسیدم

 را توجهم مسیر  اول از که  پیچی  روزنامه بستهی که بودم
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 :گفت و گرفت طرفم  به را  بود کرده  جلب

 صحنه  روی ت حضور اولین  اجرای دویکا و  تولد کادوی _

 .نداره هم قابلی  کردم، یکی رو

 بسته  به خیره  نگاهم  و رفت باال ابروهایم او حرکت  این مات

 :داد تکانش که بود

 .بگیر _

 :شد تبدیل کمرنگی لبخند به بهتم و گرفتم  دستش  از

 .کردین شرمنده   دکتر، ممنون _

 به  بود، وبرور به نگاهش  که حالی در و زد   ملیحی لبخند

 ساعت  به و بستم را در   کرد،  بلند  دست خداحافظی ی نشانه

 .کردم نگاه مچیام

 .شدم حیاط  وارد بااحتیاط. بود شب  ده  نزدیک  ساعت

 پیش کم خیلی  کردم،  تند  قدم  متعجب پدر  ماشین باندیدن

 دیروقت  تا  کاری گاهی و  دوستانه  قرارهای برای میآمد

 در  چهارچوب  در  که منصور بادیدن. بماند بیرون

 آن  از فهمیدم بود، شده   خیره   آسمان به آزمایشگاهش
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 در   را خود . است کرده خلوت  آسمان و باخود که وقتهاست

 نگاهش . ماندم واکنشش منتظر و دادم قرار دیدش  معرض

 :داد سرتکان باتاسف  خورد گره نگاهم در  که

 بیاری؟  بدست رو  دلش میخوای اینجوری _

 طرفش  به برگشت،  و رفت آسمان تا نگاهم که  حالی  در

 .برداشتم قدم

 دوست  که همونا  از داداشی، داره  بارون آسمون این _

 پاییز غبار  و  گرد روی کنان چکه شاعرانه، و نرم  داری؛

 ...نمدار خاک بوی و

 زانوهایش روی   دستانم و بود  نشسته مقابلش درست حاال

 افتاده  صورتم روی  سرش  پشت پ  الم نور داشت،  قرار

 داشت   غم برادرم نبود، سرزنده همیشه مثل اما نگاهش ود،ب

 !انگار

 نمیگی؟  منم به که میگی کی  برای رو دلت  حرف  تو _

 جوابی دنبال سوالش برای معصومش، چشمان در   خیره

 :داد ادامه که بودم
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 !کن راحت  رو خیالم مهیاس؟ میکنی چیکار داری تو _

 !نمیدیدم واننات را  او کاش! نبود  ویلچر روی منصور کاش

 آنوقت!  میزد  قدم بامن را حیاط دورتادور  و  میشد  بلند کاش

 و  خیرگی  باهمان. داشت دیگری  رنگ برایم زندگی شاید

 :زدم  لب  بود،  شده اضافه آن به  حاال که تالطمی

 .نیست ماشینش  کجاست؟ بابا _

 مردمکهایش. نکرد تغییر چهرهاش  زاویه  درجه  یک حتی

 منتظر یعنی این و نمیخوردند،  تکان و ایستاده سینه  به دست

 باز  و گذاشتم زانوهایش روی را  سرم بود، سوالش جواب

 !نبود وصل چرخدار  صندلی  این به کاش که کردم آرزو هم

 .کرد بلند را  سرم و گذاشت صورتم طرف   دو  را دستانش

 .آمد در  حرکت  به خیسم پلکهای زیر  شستش انگشتان

 شده؟  چی  پرنسس، شدی  بارونی آسمون از  زودتر  که تو _

 نفس  بتوانم تا ریختم بیرون را  بغضم تهماندهی و زدم  پلک

 .بکشم

 کنسرت   یه توی بار اولین برای امروز  من! منصور _
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 بودن، کنارم  خانوادهم داشتم  دوست . زدم گیتار واقعی

 جای  نداشتم، اضطراب و  دلشوره  اونهمه داشتم دوست

 راحت  خیالت. بود خالی اونجا نگاهتون  رضایت  و شما

 خیلی  خالیه،  پشتش اما نیست بیراهه خواهرت راه!  داداش

 !خالی

 صورتم  دور  دستانش  و شد  گردتر و گرد  منصور  چشمان

 تکان بیهدف لبهایش . شد  تنگ ابرویش گرهی. ماند بیحرکت

 .شدند بسته کنند، ادا چیزی اینکه بدون و خوردند 

 :گفت که برداشتم ساختمان  به رو قدمی  و بلندشدم

 !بیراههست کردی، فکر عالقهت و خودت  به فقط  که همین _

 را  دستم. ایستادم بیحرکت بودم که  حالتی همان در  چندلحظه 

 برگشتن از بعد و  باالآوردم  باحرص بود شده مشت  محکم که

 .کردم رها   هوا در منصور سمت به

 میگم؟ چی من نمیفهمه هیچکس چرا  آخه _

 بودم  زده زل او به  که حالی  در و باعصبانیت را جمله این

 گفتم

 را  مادر اینکه از قبل. دویدم ساختمان طرف به  سرعت به و



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

288 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 روی  را وسایلم بستم که را  در .  بردم  پناه اتاقم  به کنم پیدا

 ولو  تخت روی  کنم عوض لباس اینکه بدون و  کردم رها  میز

 وسوسهی  حتی  و نداشتم خوردن تکان نای خستگی از. شدم

 آن  و گردم باز  کند قانعم نتوانست هم  یابرد کادوی کردن باز

 هم  روی سنگینم پلکهای و چرخیدم  پهلو روی. کنم باز را

 پتویم گرمای  و کردم  باز چشم  که وقتی شب نیمههای. افتاد

 کم. میگویم را   مادر شد؛ تنگ برایش دلم کردم احساس را

 هم  دیگری چارهی شاید  و نداشت پایان او حق  در  لطفیهایم

 بود امکانپذیر صورتی  در فقط  ب نیمهش در  او  دندی. نداشتم

 کردن  عوض از بعد . بیدارشود نماز خواندن برای که

 به  با. کردم ترک بهداشتی سرویس قصد به را اتاق  لباسهایم

 به  رو پنجرهی طرف  به را  راهم  پدر، غیبت آوردن خاطر 

 حیاط  اطراف بلند چراغهای نور روشنایی.  کردم  کج حیاط

 پدر  ماشین. بود کافی  اطراف، فضای املک  تشخیص برای

 و  بماند شرکت در را  شب که بود آمده  پیش ندرت  به. نبود

 میتوانستم  حاال.  باشد  شبها همان از هم امشب بود این حدسم

 در  دیدن و  برداشتم قدم. بروم مادر کنار راحت باخیال



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

289 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 نرسیده  اما کرد، بیشتر رفتن برای  را رغبتم اتاقشان نیمهباز

 در   خودش  از زودتر  خیلی صدایش، اتاق، در  ارچوبچه به

 .نشست جانم

 شدی؟  بیدار _

 صورتش  و دست  کردن خشک  حال در برگشتم که سمتش به

 رها  آغوشش در را  خود و  پرکردم را فاصله چندقدم  بود،

 .کردم

 !مامان شده تنگ برات دلم _

 به  دستی.  نکند کور مرا ذوق   داشت  سعی ولی  بود دلخور 

 :گفت  و دکشی موهایم

 .میشه تنگ برام دلت حداقل که خوبه _

 زد  که طعنهای برای و برداشتم شانهاش روی   از را  سرم

 . رفتم کنار سرراهش  از و کردم  آویزان را  لوچهام و لب

 تیکه خانم،  مامان باشه _

 دنبالش  و برداشت قدم ! بنداز

 بابا  راستی مامان_ : افتادم راه

 نیومده؟  چرا
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 در   و برداشت  تلفن کنار  کوچک میز روی  از را  سجادهاش

 .کرد پهن آباژور نور  زیر نشیمن  کنار کوچک محوطهی

 گلدارش  سفید چادر  آرام. میخواند نماز  قسمت همان همیشه

 :گفت و کرد مرتب  سرش   روی را

 .پیششه هم مهیار داره،  خارجی مهمون امشب _

 آشپزخانه  طرف به و  گفتم آهانی باالرفته باابروهای

 :داد ادامه هک چرخیدم 

 .گرفت تورو سراغ مشغله همه بااون _

 :برگشتم شده   گرد باچشمان

 گفتی؟ چی  شما  خب، _

 واکنش  من به نمیتوانست و بود کرده  شروع  را نمازش

 گفتن  دروغ پس  از هیچوقت  مادر. بودم نگران دهد، نشان

 رفته باال تکبیر برای که دستانی.  بود برنیامده  پدر به

 .آورد  پایین را بودند،

 دروغش  و  راست  چون گفتی، خودت که  چیزی همون _

 تماس دوستت باخونه میتونستم من. میدونی بهتر تو رو
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 امیدوارم فقط . کنم اعتماد  بهت گرفتم تصمیم ولی بگیرم،

 .نشه خراب اعتماد این

 ت  راح ولی کنم، راحت  را خود و بگویم لحظه همان خواستم

 در  زبان  میشد، تمام او کردن ناراحت قیمت  به خودم کردن

 .میترسیدم بعدش از  چون نمیچرخید حقیقت بیان برای کامم

 باز  را بردیا  بستهی زیاد  کنجکاوی با برگشتم، که اتاقم به

 کردم 

 و  پرید باال دیدنش  با ابرویم یکتای. رسیدم  کتاب یک به و

 و  کردم باز را کتاب زیر  چوبی شکل  مستطیل جعبه

 بالبخندی . کشیدم بیرون را داخلش  رنگ نقرهای خودنویس

 !بود خاص و شیک  خودش مثل هم هدیهاش.  دادم سرتکان

 ه  را با. داشتیم  قرار ماه آبان پاییزی روزهای آغازین  در

 و  بود شده  بیشتر پدر  دغدغهی  و درگیری کارخانه، اندازی

 خانهمان به دیگری مهندس و بردیا و مهیار شبها بعضی

 در   و میآمدند

 عضوی تقریبا بردیا حاال . میکردند بحث  کاری مسائل مورد

 بود  این ترش ب  جال  و میشد محسوب  برایمان معتمد  و آشنا



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

292 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 در میتوانستم خانوادهام  اعضای از  راحتتر خیلی بااو من که

 .کنم صحبت خواستههایم مورد

 با  و گذاشتم سایه  و خودم مقابل و کردم باز  را چیپس پاکت

 .بستم را کتابش ناگهانی حرکت  یک

 !بسه خرخونی،  فهمیدیم دیگه خب _

 و برداشت  چیپسی  پر بااکراه و داد بیرون را  نفسش کالفه

 .داشت نگه دهانش به  نرسیده

 .بخونم ندارم وقت اصال خونه آخه؟  بود کجا  خرخونی _

 :زدم لب بالفاصله

 چرا؟ _

 طفره  ماجرا اصل گفتن از همیشه مثل و باالانداخت شانهای

 و  بود شنونده  یا او و میزدم  حرف بیشتر من معموال. رفت

 شخصیاش مسائل بروز برای که مقاومتی به! نصیحتگر یا

 چرا نمیدانستم هنوز حتی.  بودم کرده  عادت میداد، نشان

 چشم  تابااو میدزدید نگاه هربهانهای به میدید را بردیا وقتی

 .نشود چشم  در
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 بگو، خودت از تو خب.  درگیرم  نمیشه، خب _

 میره؟  پیش چطور بااستاد خصوصی کالسهای

 بودم زیباییش  زل  و گذاشتم چانهام  زیر  دست

 .رفتم پیش خوب  که حاال تا _

 :زد لبخند و  گذاشت چانهاش  زیر  دست  من از تقلید به

 میکنی؟  نگام اینجوری چرا چیه؟ _

 لب  شود، عوض حالتم که این بدون

 دلبری  خیلی میدونستی_ : زدم

 به  را سرش   و خندید دخترخانوم؟

 که  خودت_  : داد تکان طرفین

 ! دلبرتری

 :شدم  خیره  نامعلومی نقطهی به و  کردم آویزان را لبهایم

 !سایه _

 :داد جواب  میگشت، چیزی دنبال کیفش  در که  حالی  در

 جانم؟ _

 شدی؟  عاشق  تاحاال تو _
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 از  دست باشد، نداشته را سوالی  همچین انتظار که انگار

 :کرد نگاهم ه خیر  خیره  و برداشت  کیفش در کنکاش

 شدی؟  عاشق  نکنه _

 مثل ندادنهایش، جواب ی تالف  به نمیتوانستم چرا نمیدانم

 .بماند همانجا میگذرد  دلم  در هرچه  بگذارم  و باشم  خودش

 دلم  به همزبانی برای عجیب سایه و بگویم داشتم نیاز من

 که  بود خواهرانهای  حس او به نسبت حسم بود، نشسته

 او  از قبل بودم، نکرده  تجربهاش دیگری دختر  با تابهحال

 کسی  را اعتماد  اندازه تااین ولی داشتم  صمیمی دوست

 بزرگ را سایه روح  ، بیاورد  وجود  به من در بود نتوانسته

 !میدیدم

 شرایطی  همهی  از و گفتم پدرم  از. گفتم یوحان از برایش

 میگفتم من که گذشت چنددقیقه نمیدانم. بودم درگیرشان که

 انداخت، ساعتش  به که بانگاهی. میکرد گوش دقت با او و

 .کردهام پرحرفی زیادی  کردم احساس

 داشتی؟ کالس تو وای ای _

 :داد تکان هوا در  را  دستش
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 .نیست مهم  خیلی نه، _

 :داد ادامه و کرد مکثی

 همیشه  تو عزیزدلم! میری تند  خیلی  داری تو مهیاس،  ببین _

 تحت  بدی، حق  مادرت و پدر  به باید اول درجهی در  و

 میفهمی؟ مهمه، پدرت هرشرایطی 

 .دادم سرتکان مضطرب

 میکشم، نفس یوحان باعشق  من! نمیفهمی سایه، نمیفهمی _

 زندگی  من پدر  با تو متحرکم، مردهی  یه  گیتارزدن بدون

 قانونهایی. قانونگراست و خودرای قدر چه  بفهمی نکردی

 ...نداره براشون توضیحی هیچ که

 داشت  سعی. گرفت صورتم مقابل و آورد باال را  دستش

 .کند منع دادن  ادامه از را من

 گیتارزدن  دوما میکشیم نفس  باهوا ما که وال  ا! بسه بسه _

 پدرته،  باشه هرچی اون. نیست خانوادهت آرامش از مهمتر

 موردش  در  اینجوری نباید . میخواد رو خیروصالحت

 فورا  رو همهچیز  عجولی، اینه مشکلت تو. بزنی حرف 

 خودت  بدن اجازه باید که  چندسالته مگه اصال یخوای،م
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 .بگیری تصمیم خودت برای

 حرفهایم  تاثیر  تحت بتوانم من که بود آن  از  عاقلتر سایه

 دوستانهاش  پندهای به و میفهمیدم را او من نه. دهم  قرارش

 و میفهمید مرا هم شاید  میفهمید، مرا او نه  و میکردم فکر

 .کنم ایجاد تغییر نگاهم ر د  که کند آگاهم داشت  سعی

 دوست   رو کسی  حاال تا شایدم نیستی، من جای  تو سایه _

 .نشدی منع بدی  انجام داشتی  دوست  که کاری از یا نداشتی

 هدایت از کردم  احساس من و کرد  نگاهم سکوت  در  کمی

 دختر  برای باید چرا میکند فکر دارد  و  شده  ناامید من

 :گفت که  کند  خسته را  خودش من چون نفهمی ن زبا

 تو  جای خودت قول به. کنم قضاوت رو تو نمیتونم من _

 احترام  هم پدرت خواستهی به باید که میگم کلی  ولی نیستم،

 .بذاری

 عوض  را بحث خواستم  و دادم بیرون کالفه را نفسم

 .بود زمین روی  پایم کنار. خورد زنگ موبایلم که کنم

 .شدم بلند و دادم  تماس رد یوحان اسم دیدن با
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 .برم باید من عزیزم، دیگه خب _

 :داد سرتکان داشت،  پیشانی به که باچینی

 کجا؟ _

 :کردم دانشگاه خروجی  در  به  اشارهای

 .دنبالم  اومده یوحان _

 .بود بیشتری توضیح دنبال  انگار و برد باال را ابروهایش

 :گفت دید،  که مرا سکوت

 .کن فکر بیشتر حرفام به ولی برو باشه _

 :انداختم باال را سرم  جت سما با

 .بگذرم  هام خواسته از نمیتونم  من سایه، نه _

 .شدم رد کنارش  از و  برداشتم قدم

 .فعالعزیزم گرفتم، هم رو وقتت ببخش _

 متفکرانه دقایقی باید میدانستم. نماندم او از جوابی منتظر

 درست   و منطقی  که بزند حرفی  و کند فکر  حرفهایم به

 به  ولی کردم حس هم  را بود  نگاهش در  که  تاسفی. باشد

 .نیاوردم خودم  روی
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 دستهایش  بود، زده دیوار به  را یکپایش که حالی   در یوحان

 قدمهایم  و من به که راهی  به خیره و  کرده جمع سینه  روی را

 برایش. میکرد سیر  افکارش میان جایی  انگار میشد، ختم

 زدم  لبخند

 دستم   و گرفتمقرار روبرویش درست  واکنشی دریافت  بدون و

 .دادم تکان چشمانش مقابل را

 میکنی؟ سیر  کجا _

 انگار  کشیدند، آغوش به را  نگاهم حجم تمام مردمکهایش

 .شد رها و گرفت دیوار از تکیه. شد حضورم  متوجه تازه

 .داد  جان نگاهش به جانی  کم لبخند

 خوبی؟ _

 را  رفتنش ترکیه جریان تلفنی که  دیشب از ! نبودم خوب

 .بود گرفته بدجور  حالم  بود، گفته

 باشم؟  خوب من و  شی دور  ازم  بخوای تو داره  معنی چه _

 بااخم.  کرد  کج پایین به را لبهایش و  زد پلک  چندبار

 .داد  سرتکان ریزی
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 بمونم؟  برم قراره  مگه نمیکشه، طول زیاد  ولی _

 میکردیم،  حرکت اتوبوسها جایگاه  سمت  به سکوت  در

 ن رفت  از  قبل تا بود آمده 

 صحبت نه و  خاصی  کار نه ببینیم، را همدیگر دیگر باریک

 .نبود کار در خاصی

 .بزنیم قدم فقط امروز میخوام بیا، _

 و

 !یوحان _

 بلندتر  اینبار. زد  نشنیدن به را  خودش یا نشنید نمیدانم

 .زدم صدایش

 :داد جواب  متعجب بانگاه و برگشت

 شده؟  چیزی _

 .بودمش ندیده ونهاینگ تابحال میکرد، خستهام داشت  دیگر

 .پاکوبیدم زمین به باحرص. میداد نشان منگ و گیج

 نمیگی؟  هیچی  چرا  میری؟ داری کجا _

 .خندید آرام و بیحوصله
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 ترسیدی؟ نکنه _

 .دادم سرتکان بااخم و باالانداختم  شانه

 چی؟  از _

 آروم جای  یه ببرمت که این از _

 .کردم نگاهش

 داره؟  ترس مگه آروم   جای یه _

 : زد لب  قبل از شوختر  و کرد پایین و  باال ار  سرش

 داره؟ ترس چی پس _

 ندیده  ساکت  اینقدر حاال  تا! داره  ترس تو حال _

 کجا  داری نمیدونی ال  اص کردم  احساس بودمت،

 .میری

 .باهمیم که اینه مهم  ولی میریم کجا  نمیدونم خب _

 یوحان؟ شده  چی _

 را  نگاهش  و کشید  گردنش و چانه  به دستی کالفه

 .برگرداند صورتم  به اطراف،  به چرخاندن  از بعد

 واضح خیلی  که اومده بیرون اونشب کنسرت از کلیپ یه _
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 خانوادهت نگرانم دیدمش، امروز تازه میده، نشون تورو

 بفهمن 

 رفتن به دلم  و دست باشن، داشته باهات  بدی برخورد  و

 .بودیم هم کنار دلواپسی اینهمه ون بد داشتم دوست  نیست،

 هم  مادرم  حال  کنم، چیکار  باید داشتنت برای نمیدونم من

 .نداره تاثیری  براش دیگه اینجا داروهای نیست، خوب اصال

 شده؟ پخش کلیپ اون یعنی

 هیچ  خالف  من کار. بودم نکرده  جرمی  من.  داد سرتکان

 نمیتوانستم  میفهمیدند، باید  باالخره خانوادهام نبود، موازینی

 .نبود وقتش حاال!  نه حاال ولی دهم، امهاد پنهانی همیشه برای

 جلوه  محق   را خود  کمی خواندن درس با قبلش میخواستم

 .دهم

 حالیکه در  و  نشستم بود، کنار همان که سنگی تخته روی

 :زدم  لب شدم، خیره  کفشهایم حوالی نامعلومی نقطهی به

 منصور البته. کنم آمادهشون میخواستم یوحان،  زوده  _

 .بفهمه حاال نباید اون پدرمه، اصلی مشکل ولی میدونه

 در . نشست و  داد تکیه بود، نزدیکش که برقی تیرچراغ به
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 میکرد،  پرت جلوتر  به را پایش زیر  سنگریزههای  که حالی

 :زد لب

 هرچی . کن جمع  رو حواست  تو ولی  برم باید من! مهیاس _

 رو  حقت  میتونی تو که نره  یادت . باش قوی. کن تحمل شد

 .وایسن  جلوت دنیا همهی اگر  حتی یریبگ زندگی  از

 و  مشکالتم  و من بین هم او. میفهمیدم را  حالش  آشفتگی

 مادرش  برای نگرانی. بود  کرده گیر خودش  سخت زندگی

 .نشست پایم جلوی آمد  و  شد  بلند. میکردم  درک را

 .برگردم تا کن تحمل! کن  تحمل فقط _

 آفتابی  زد، می پس را آفتاب من  وجود یا بود سرد هوا نمیدانم

 جرات  کمی مش کال  قاطع لحن. بود  آسمان وسط  درست که

 نبود سختی کار خیلی  کردن تحمل . کرد تزریق  رگهایم به را

 گرم  داشتم، دوستش  که کسی  ماندن به پشتم  بود قرار وقتی

 .بودم خیرهاش   بیحرکت و مات. باشد

 !بشم لبریز اینکه از قبل  برگردی، زود  که  شرطی به _

 رفته   مسیر همهی کرد،  نگاهم سکوت در  کمی کهاین از بعد

 چون.  رسیدیم  دانشگاه اتوبوسهای نزدیکی به و برگشتیم را
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 اتوبوس سوار اینکه از  قبل میشد، جدا مسیرمان راه نیمههای

 به توجه بدون مسیر تمام در  من و  کردیم خداحافظی شویم

 .ریختم   اشک دوروبرم نگاههای

 رو که هوایی  در بود،  رفته یوحان  که روزی دومین عصر

 آالچیق  زیر صندلیهای از یکی روی  میرفت، سردی  به

 وداع  زندگی  با که بود برگهایی از مملو حیاط. بودم نشسته

 خودمان   شدن تمام آنها  به کردن نگاه که برگهایی بودند، کرده 

 پیچید، ساختمان در  که آیفون صدای. میکردند گوشزد  را

 طول چندثانیهای.  شدم بردیا  ورود منتظر حیاط در   به خیره

 به. شد باز در   و داد  فشار را آیفون دکمهی  مادر تا کشید

 به کردن  نگاه از بعد محتاطانه باقدمهایی و  شد  وارد  آرامی

 از  که را گوشیاش. ایستاد منصور آزمایشگاه  مقابل اطراف،

 متوجه . فهمیدم را ایستادنش دلیل  کشید، بیرون کتش جیب

 بودم،  نشسته آزمایشگاه روبروی  ضلع در  که من حضور

 و  کرد تمام خط  آنسوی فرد  با  را مکالمهاش زود  خیلی.  نشد

 صدایم پلهها به رسیدن  از قبل. ت  برداش قدم ساختمان سمت به

 .رساندم او به را
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 !دکتر سالم _

 و  سمت پی در   شک بدون. کرد مکث ثانیه چند و ایستاد

 طرفم  هب و  داد تشخیص  خوبی به. بود من صدای سوی

 قدم آالچیق   سمت به و انداخت باال ابرویی. چرخید 

 .شد نزدیک و برداشت

 .سالم _

 تا  چرخاند  اطراف فضای پیرامون را کنجکاوش نگاه

 .رسید من به

 بشینیم؟  اینجا _

 رد  را خنکی  مرز  هوا شود،  متعجب داشت  حق  زدم؛ لبخند

 کرده 

 و  بود زوال  به رو طبیعت. میرفت سردی  به رو و

 .بودند  باخته رو و  رنگ  ندرختا

 برای ولی سرده  کم یه. بیرون اومدم بود، گرفته دلم _

 .نیست بیتاثیر دلتنگی دمای کردن فروکش

 چندقدمی . انداخت باال شانه  و کرد  جمع جلو به را لبهایش
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 .نشست و  پرکرد را  داشت فاصله من روبروی  صندلی با که

 یتونم م  رو سرما  کم یه  هم  من اینطوره اگه پس خب _

 .کنم تحمل

 اولین در  که مادر صدای با گذاشت میز روی  که را کیفش

 مادر . ایستاد و  شد بلند  بود، ایستاده حیاط و ایوان  بین پلهی

 مبنی  را بردیا جواب وقتی ولی  برویم داخل  که  کرد تعارف

 باصدای. نکرد اصرار بیشتر و رفت  شنید  راحتبودنش بر

 .کشاندم او سمت به مادر  قدمهای از  را نگاهم بردیا

 خبر؟  چه _

 پی  در  و کیفش داخل نگاهش  که گفت  حالی   در را این

 شانه  و کشیدم دندان به را لبم گوشهی . بود چیزی  پیداکردن

 :باالانداختم

 . ..سالمتی _

 میز  روی را  کتابش که بود واضحتری پاسخ دنبال انگار

 گذاشت

 لب  گریزانم نگاه  در  خیره  و

 شده؟  چیزی _ : زد
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 میپرسید،  همین  برای بدونشک او و بودم  گفته لتنگید از

 از یکی  حاال او. نداشتم  ابایی موجود شرایط توضیح از

 .بود شده زندگیام معتمدین

 .ترکیه رفت پریروز یوحان _

 .رساند من نگاه به و گرفت مقابلش کتاب از را نگاهش

 .بود نشسته ابرویش دو بین چینی

 چرا؟ واقعا؟ _

 بود،  افتاده میز روی  که مویی  برگ نریزکرد به شروع

 .کردم

 گفتن  که هست دارویی  یه داره،  حاد نفس ی  تنگ مادرش  _

 سری  یه خرید برای دوستش با طرفی  از میشه، پیدا اونجا

 .رفتن گروه برای لوازم

 . کشید جلو  را خود  و کرد قفل هم  در   را دستانش

 .گرفته دلت همین برای پس _

 :دادم  سرتکان سریع

 .نیست این  همش! نه _
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 که سرطنابی   کرد تالش سکوت  در که  حالی  در

 را  خود  نکند، ول بود، کرده  متصل هم به را مردمکهایمان

 :دادم ادامه. داد نشان مصمم حرفهایم ادامهی شنیدن برای

 ...اومده بیرون کنسرت از کلیپ یه _

 حیاط  در لنگههای همزمان بازشدن و ریموت باصدای

 آنجا  از و برگشتیم صدا  طرف به  هردو. ندما ناتمام جملهام

 و  ایستادم ناخودآگاه داشتم قرار  بهتری زاویهی در  من که

 بین داشت،  قرار در پشت که بودم ماشینی ورود منتظر

 هردوی  آمدن و نداشت  وجود دیگری گزینهی پدر  و مهیار

 ماشین دیدن با. بود افتاده اتفاق  ندرت  به روز  وقت  آن در  آنها

 عجیب  شوری  و کرده فراموش را بردیا  حضور لی ک به پدر

 جای  در  و چرخید  ماشین! فراگرفت  را  وجودم بندبند

 !میکرد چه گلویم میان در  قلبم نمیدانم. شد پارک همیشگیاش

 عصبانیتش  از اینکه بدون شد، پیاده ماشین از  که پدر

 دور  نقطهای به  کردم آرزو هم باز  ولی باشم داشته اطمینان

 راحت  نداشتنش از  خیالم که جایی . میشدم پرتاب خانه آن از

 .نکند اطاعتش به محکوم مرا  قانونی هیچ  که جایی  باشد،
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 از  و میکند فکر نداشتههایش  به همیشه ! دیگر است  آدمیزاد

 شکاری   دوربین مانند نگاهم ! است غافل دارد   هرآنچه

 دریافت  چیزی  اما کاوید،  میشد نزدیک وقتی را  ورتش ص

 چه  بود، یکجور همیشه تقریبا چهرهاش حالت نکرد؛

 برای! عصبانی  خیلی که وقتهایی چه بودو آرام که وقتهایی

 کنار  ال حا  که شدم  یاسر دامان  به دست فکریاش خط فهمیدن

 که  را  معنادارش نگاه نبود، آرام او نه،. بود  ایستاده ماشین

 پدر . نداشت تپیدن منظم برای دلیلی قلبم  دیگر دریافتم

 لگد  مرا آشفتهی روح انگار و برمیداشت  بلند را گامهایش

 شوکه  بردیا  صدای با  رسید  که ورودی  پلههای به. میکرد

 .زدم پلک

 !جاوید  آقای _

 نگاهش . چرخید سمتمان به آرام کوتاهی مکث  از بعد  پدر

 نه انگار.  گرفت هدف مرا سریع نماند، بردیا روی  زیاد

 را  شدهاش  دراز دست   حتی. میشد  نزدیک او به بردیا انگار

 قصد  به. کند بش و خوش بااو اینکه به برسد چه نگرفت

 را  خود فاتحهی گذشت، کنارش از  که من به  شدن نزدیک
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 گفته  را کلیپ جریان یوحان که روزی  دو  آن  در. خواندم

 و  مهیار جانب از بود ممکن که واکنشهایی به بارها  بود،

 داده  دلداری  را خودم  هربار و بودم کرده   فکر ببینم، پدر

 شود  باعث نباید آنها برخورد  و باشم منفینگر نباید که بودم

 که  کلنجارهایی تمام پایان ودر . بکشم دست خواستهام از

 دادهام  انجام که کاری عواقب میگرفتم تصمیم داشتم باخودم

 جسارت  افکار بااین. میفهمیدند باید زود  یا دیر.  بپذیرم را

 سالم چشمانش  در خیره و کردم غالب  استرسم حجم بر را

 با  و شد خارج گازگرفتهام  لبهای بین از که سالمی  کردم،

 !شد داده   پاسخ او آسای برق  سیلی

 مردمکهای نشست، گونهام روی  و آمد  باال ناخودآگاه  دستم

 سیلی. بودند گرفته نشانه را خشمش  از پر چشمان  وقزدهام

 رها  زمین  روی  و دادم دست   از را  تعادلم زد   که را دوم

 .شد تار  و تیره پلکهایم جلوی پردهی. شدم

 خیره   دخترهی زبوننفهم، دخترهی  لیاقت، ی  ب  ی دختره _

 !سر

 میزد  نعره خشمگینی شیر مثل که  گفت حالی  در را اینها
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 .بود گرفته سمتم به  را اشارهاش انگشت و

 صداهای  شنیدن با و گرفتم دستانم میان  محکم را  سرم

 بردیا  صدای  در. فشردم پلک هم روی قوا تمام با اطراف

 .میشد حس  ناباوری از رگههایی

 .نیست شما  شان  در رفتار این شده؟ چی جاوید  آقای _

 و میز  به که  لگدی صدای. نداشت او به توجهی پدر

 ادا  که مغرضانهای کلمات  میان در  زد،  آالچیق  صندلیهای

 .شد گم میکرد،

 میدی،  انجام میخواد دلت هرکاری نه؟ شدی  خودسر  _

 .ندیم یا بدیم اجازه که نیستیم آدم اصال که ماهم

 بیانش لحن  در   کردنش، آرام برای بردیا دستپاچگی و

 .بود مشهود

 .بشینید اینجا بیاید ال اص باشین، آروم لحظه  یه جاوید  آقای _

 حضور  لحظه آن  در  بردیا که بودم آورده  شانس قدر چه

 میتوانست لحظات آن در   که بود کسی  تنها او. داشت

 از  خارج آنطرفتر، کمی کسی انگار گاهی  کند،  پادرمیانی

 آدم  تن پارههای از بیشتر احترامش خانواده  امن محدودهی 



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

311 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 آنقدر  اما. است

 کرده  طغیان منطقش  از دور  و مغرورانه افکار جریان

 .بود ناموفق  کردنش آرام  در هم بردیا حتی که بود

 نمیدونید که شما  باشم، آروم نمیتونم دکتر، نمیتونم _

 شده،  نوازنده واسم، شده هنرمند  کرده، چیکار این

 بدم  بازیا جنگولک این از میدونه نمیاد، خوشم من میدونه

 ! درس  فقط  کردم تاکید  بار  هزار میاد،

 به  داشت وقتی  حیاط کف شنهای روی  را قدمهایش صدای

 مانع  کرد، بلند را صدایش که  بردیا. کردم  حس  میآمد، طرفم

 .شد رویاشپیش

 نیست،  بدی چیز  که هنر  جاوید؟ آقای چیه ایرادش _

 .بودم جریان  در منم

 با  و برداشتم بودند اشک از خیس حاال که  را دستانم آرام

 بردیا  طرف   به که کردم  نگاهش نشسته، خون  به چشمان

 .چرخید

 میدونستی؟ چی یعنی دکتر؟ میگی چی _
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 . کرد دراز رفشط  به را دستش  و آمد طرفش  به  چندقدم بردیا

 .بدم توضیح براتون تا بنشینید کم یه بفرمایید _

 .برداشت بردیا  سمت به  قدمی و داد تکان هوا  در   را دستانش

 رو  هوا به سر  دختر این باش منو هم؟ شما!  باشه خوشم _

 مشوقش  شما شایدم  باشه،  راحت  خیالم که  شما دست دادم

 .نیستیم آدم وسط این که  ماهم بودین،

 خوب  گذاشت، پیشانی روی  دست متاسف و کالفه بردیا

 .میشناخت داشت  تازه را  پدر روی این میدانم

 در  بدید  اجازه میکنم خواهش  نیست، اینطور نه _

 .کنیم صحبت  موردش

 شد؛   نزدیک آبی بالیوان که شد   کشیده یاسر  سمت به نگاهم

 او از  نگاه. بودند نوسان در  ما بین مضطربانه مردمکهایش

 و میسایید دست   روی دست که  دوختم مادر به و گرفتم

 نگاه  پریشان و مضطرب  پدر؛  یا است من نگران نمیفهمیدم

 که  بزند  حرفی خواست. شد  نزدیک پدر به  و گرفت  من از

 برد  باال نگوید چیزی که این نشانهی به را دستش کف  پدر
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 :گفت طعنهوار  بردیا به رو و

 .شماست با گوشم بفرمایید، _

 زمین روی پایش  کف با عصبی  و نشست صندلی روی

 یاسر  به و کشید  موهایش به دستی  کالفه بردیا. گرفت  ضرب

 :گفت مادر  به  رو سپس.  ببرد پدر  برای را  آب  کرد  اشاره

 .داخل برید مهیاس  و شما  بهتره _

 سرزنشوار  نگاهش . شد  نزدیک من به و داد سرتکان  مادر

 دیوار  از کیهت! بودم؟ کرده  چه  مگر. بود  ترحم  از  دور و

 زمین  روی  شدن بلند برای را  دستانم و گرفتم سرم  پشت

 که گذاشتم

 از  که را  طوفانیاش نگاه شدم؛   پدر سرچرخاندن متوجه

 به را رویاهایم  تمام کردم، دریافت بینمان چندمتری فاصلهی

 برای  هیچدلیلی  اشکهایم و میکشید تیر سرم. دیدم  رفته تاراج

 سنگینش ضربات آماج صورتم  فقط  هک بااین. نداشتند نباریدن

 !میسوخت تنم تمام چرا نمیدانم ولی  بود گرفته قرار

 پس  بود،  شده  دراز سمتم به کمک برای که را مادر  دست

 احساس . ایستادم و کردم جمع را فروریختهام خود  و زدم
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 قدمهای . نبود خودش  سرجای غرورم از تکهای حتی  کردم

 پتکی مثل صدایش دم،کشان  ساختمان طرف   به که  را سستم

 .آمد فرود  سرم روی

 !تو و میدونم  من  امروز از _

 را بیجانم قدمهای کنم، نگاهش و برگردم دیگر اینکه بدون

 مثل پدر واژهی به احساسم دیگر یکبار و کشاندم خود دنبال

 چه  او به است قرار بردیا نمیدانستم! شد  تکه هزار آینهای

 بگوید 

 او  که بودم راضی  ولی کند، توجیه را من کار چگونه و

 او . بودم داده قرار  کارم جریان در  کنسرت از قبل را

 متعصب  مرد این نتواند که  بود آن از بادرایتتر و باهوشتر

 از  که هم  قدر  هرچه   پدر میدانستم. کند قانع  را  زودجوش و

 حفظ  برای  و  نمیراند خود از  را  بردیا باشد، عصبانی من

 برابرش  در کمی میشود  ورمجب شده که هم  خودش وجهه

 .نیست دور به روشنفکری  از کند وانمود و بیاید کوتاه

 بود نامفهوم برایم زمزمههایش  و میکرد خودخوری   مادر

 یک . گذاشتم  قدم  میرفت اتاقم سمت  به که پیچی در اینکه تا
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 .شد دور بماند توضیحی منتظر اینکه بدون و  گفت جمله

 .نکردم تتتربی  خوب  که متاسفم خودم برای _

 موسیقی که  بودم  نشده تربیت خوب بود، بااو حق  هم  شاید

 نشده  تربیت خوب  داشتم، دوست  را شدن دیده  را، هنر  را،

 به رسیدن برای که شدم،  عاشق  زود  که بودم

 .گرفتم نادیده را آنها دوستداشتنهایم

 درون  کسی انگار. نداشتند آمدن بند دل انگار اشکهایم

 و  جوشیده معدهام از  تلخی مادهی. دمیکوبی  طبل جمجمهام

 و دادم پایین  را آن  سختی به بود،  رسانده گلویم به  را خود

 جای  از نه. زدم تکیه تختم  لبهی به و نشستم زمین روی

 بردیا  جلوی  غرورم شکستن از نه و میسوختم سیلیهایش

 را  نابودیام قصد لحظات   آن در  که چیزی تنها! بودم ناراحت

 میتوانستم  دیگر  چطور. بود یوحان دادن  تدس  از فکر  داشت،

 ناگهان بپذیرد؟ را او پدر  داشت امکان چطور کنم؟ فکر او به

 جاگذاشتهام،  آالچیق  زیر  میز روی  را گوشی اینکه فکر با

 .بگیرد تماس یوحان بود ممکن! برخواست نهادم از  آه

 حیاط  به گوشی  برداشتن برای  باید. بلندشدم سردرگم باحالتی
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 آینهی مقابل بکنم چهکاری کردم فکر اینکه حین. تمبرمیگش

 چشمها .  خوردم یکه خودم بادیدن. گرفتم  قرار کمدم  کنار بلند

 قرمزی  ولی بودند قرمز و متورم گریه اثر از بینیام و لب و

 همهی که  بود  پدری قدرتمند سیلی بهخاطر  فقط صورتم

 .میخواست خودش  قانوهای و تفکر  طبق  را  زندگی

 با  که برداشتم  در  طرف  به قدم یک و کردم  پایی آن و پا این

 قدرت  انگار. شدم متوقف خورد   آن به که ضربهای صدای

 .بگویم چیزی نمیتوانستم که  بودم داده  دست از را تکلمم

 .شد نمایان در الی البه در  بردیا و آمد پایین در دستگیرهی

 بدون  حتی و  آمده اتاقم در  تا  راحتی به وقتی خوردم، یکه

 کرده  باز را در   اجازهام

 تسلیم  تازه  هیچ،  بود نکرده  که طردش  پدر  اینکه یعنی بود

 عقب به قدمی  ناخودآگاه . بود شده  هم جنتلمن مرد این

 را  نگاهم. نشستم تحریرم میز کنار  صندلی روی  و برداشتم

 برداشت  قدم کشاندم، اتاق   کف  شکل لوزی قالیچهی به که

 .آمد جلو و

 .متاسفم واقعا _
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 نارضایتی  از که لحظاتی  تمام در   شاید! میبود  متاسف هم باید

 ثانیهای  حتی بودم گفته برایش عالئقم با مخالفتشان و خانواده

 نشده  متصور  را  منطقی از دور و مستبدانه برخورد  همچین

 کیومرث از  تازهای چهرهی کشف  به تازه کنم فکر. بود

 سن به جوان دختر  برای  که چهرهای .  بود رسیده  جاوید

 و حق  نه  و شخصیت نه و  حرمت نه رسیدهاش قانونی

 نگاهش  به را خستهام مردمکهای ملتمسانه. نبود قائل حقوقی

 :گفتم درماندگی با و زدم   گره

 .داره  ورش میترسم  مونده، جا میز  روی گوشیم _

 به را شانهاش دهد نشان من حرف به واکنشی اینکه بدون

 :زد  در  کنار دیوار

 .بگیرم ازت رو  آموزشگاه آدرس  ادهفرست رو من _

 و  گیج لحظاتی برای باشم شنیده نامفهومی جملهی که انگار

 :گفتم دوید نگاهم در   که باتنفری سپس  و کردم نگاهش منگ

 چی؟  برای آخه  چی؟ _

 .برد فرو  موهایش میان را  دستانش و کشید پوفی کالفه

 حد  تااین کار  بااین مخالفتش نمیکردم رو فکرش اصال _
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 روی  حد تااین  که داره   وجود دلیلی   یک نظرم  به باشه، جدی

 میذاشتم نباید میگه دلخوره،  منم دست   از حساسه، مسئله این

 .میگفتم بهش بالفاصله داشته  انتظار بری، اجرا اون به

 :داد ادامه کوتاهی بامکث

 رو   خودت تو میشه، درست  همهچی باش،  آروم تو ولی _

 درسته؟   بودی، کرده  آماده  برخوردی همچین برای

 در  سوالش  تاکید برای دهم، نشان واکنشی من این از قبل

 باشد،  گرفته مرا مثبت جواب  که انگار و شد دقیق  چشمانم

 :داد سرتکان

 آدرس  نمیتونی میدونم میافتاد، اتفاق  این زود یا  دیر پس _

 ببینم  میرم  کنی، درست  دردسر  دوستات برای و بدی رو

 نتونستم و بده  حالت تو میگم شه، خیالبی کنم مجابش میتونم

 .کنم صحبت باهات

 کلی  کند ادا میخواست که  جملهای هر  برای که بردیایی

 میکرد، بیانش کوتاه میتوانست تا و میداد خرج به خساست 

 وارد  او به شوکی  انگار پدر رفتار بود؛  افتاده بلبلزبانی به

 را  رزها م و  حد و بیاید بیرون الکرسمیاش  از  تا بود کرده 
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 یکی شکستن نوعی به هم من اتاق  به آمدنش کند، فراموش

 .بود مرزها  این از

 که  حالی  در  و شدم بلند که شود  خارج اتاق  از تا  روگرداند

 :زدم لب برداشتم، جلو به  یکقدم سریع

 !دکتر _

 .سرچرخاند  طرفم به و گرفت در  لبهی به را  دستش یک

 .ندزد  دودو نگاهش در  ملتمسانه مردمکهایم

 .گوشیم _

 شلوارش  جیب  در را دستانش و  برگشت را  رفته  قدم یک

 .کرد فرو

 هستی؟  چی نگران ماشین، تو گذاشت برد یاسر به داد _

 .بود اعتراف دنبال  شاید.  میدانست را نگرانیام دلیل که میدانم

 :داد  ادامه دید، که را سکوتم

 اگه . کنه بازش نمیتونه پس داره، رمز  حتما که گوشیت _

 بره  لو خاطرخواهیت جریان و بزنه زنگ کسی نگرانی

 ن؟ اال از بهتر فرصتی چه و  بدونه وقتشه دیگه  نظرم به که
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 تماس  در  آقا اون با میخوای که اینه و دلتنگی بحث اگه

 پس  رو امتحانش بده  اجازه  میکنم پیشنهاد بهت هم باشی

 .نمیکشه دست  ازت  راحتی به باشه  واقعی عشقش اگر  بده،

 در  که نداشتم هم را  آن روی  نداشتم، گفتن برای یچیز

 را  یوحان از بیخبری نمیتوانم بگویم و بزنم زل  چشمانش

 این  و بود قبول قابل برایم هم حرفهایش  نوعی به. کنم تحمل

 حضورش گرفتن نظر در بدون و  رفتم عقب تسلیمانه که  شد

 را  در و رفت بالفاصله. کشیدم دراز تخت  رو پریشانی با

 راه اشکهایم و سقف  به خیره  نگاهم. بست سرش  تپش

 به خواب که  نکشید طولی اما گرفتند، پیش  در  را گوشهایم

 وقتی که خوابیدم  قدر چه نمیدانم. رسید  چشمهایم بیقراری  داد

 برخورد . بود  شده شب  شد باز پلکهایم

 در  لحظه  به لحظه آخرش،   فریاد تا اول نگاه همان از  پدر

 را  دلم هوای دوباره و گرفت جان یمپیشرو تاریک پردهی

 .کرد ابری

 مهم برایم  هیچچیز دیگر میکردم  احساس لحظات آن  در

 اختیارم  در بود قرار  که امتیازاتی و پدر دلخوری نه. نیست



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

321 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 نه  میکرد، فکر پدر  قلب به وقتی مادر  حال  نه بگذارد،

 ! عشق  جز  دیگر  چیز  هیچ نه و پول نه ماشین،

 کشیدن  نفس میخواستم، توجه و محبت میخواستم، عشق 

 و  زدم پلک میخوستم، را داشتم دوستش که  کسی کنار

 .کردم رها  را دلتنگی چکههای

 نبود مهم برایم. آمد پایین که  دستگیرهای  و در  به چندضربه

 طول دقایقی  است، آمده روزم و  حال دیدن  برای کسی  چه

 آرامش اتاق،  کردن روشن با  و  رفت  پریز سمت به تا کشید

 سکوت  ویلچرش چرخهای صدای. زد   برهم را  تاریکم دنیای

 سرمای  داشت  سعی نفسهایش گرمای  و شکست را اتاق 

 مسکن  انگار هم منصور حتی  حاال  اما! کند کم را وجودم

 پیشانیام روی که  دستش. میخواستم را قویترش نبود، خوبی

 .افتاد هم  روی پلکهایم نشست،

 خوبی؟ _

 حاال   دستش دادم،  نگاهش به اه نگ و چرخیدم پهلو به آرام

 صورتش  و سر به دلبرانه همیشه مثل. بود  گرفته را دستم

 سینهام از بودنش ویلچر  روی  بهخاطر آهی باز و بود رسیده 
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 :زدم   لب گرفته و  دورگه صدایی  با. برخواست

 خوردین؟ سیلی ازش  حاال تا  مهیار و تو _

 به  ور را  سرش لحظه چند  از پس و کرد  نگاهم خیره   خیره

 :داد تکان پایین

 مهیار انصافا خوردیم،  کتک  بودیم بچه وقتی هم ما  آره، _

 .من از بیشتر هم

 پشتم متکای به  تا کشاندم باال را خودم  کمی و  زدم پوزخندی

 .دهم تکیه

 .نیستم  بچه من ولی _

 :چسباند تخت لبهی به را زانوهایش  و آمد جلوتر

 !بچهای همیکن فکر  بابمیلش، دختر  نشی وقتی تا _

 :دادم سرتکان بود، لبریز کینه از  که نیشخندی با

 میکنه فکر مستبده، اون نیست، چیزا این بحث داداش، نه _

 ازاش در  و  کنه تامین مالی  لحاظ  از که این  یعنی بودن پدر

 دل  حرف نخواست هیچوقت اون بگه، زور  و بده دستور

 رییس  ه ک بوده این رویاهاش  از یکی کنم فکر.  بشنوه ماهارو
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 !دربیاره سربازارو  پدر و بشه پادگان

 نگاهش اما آمد،   پدید لبش روی  من حرف  از لبخندی

 .بود معترضانه

 .نیستی گوشکنی حرف   سرباز هم تو کن قبول ولی _

 .نیست  پادگان اینجا چون نیستم، نه _

 :گرفت خود به تسلیم حالت  و برد  باال را دستانش

 یه ببرمت اومدم نمیشم، تو حریف  من باشه، باشه _

 .بخوری چیزی

 ولی  شوم همراه  او با شام  خوردن برای نکردم قبول ابتدا

 سالن  به بااو و نکردم مقاومت نیست، پدر فهمیدم وقتی

 .رفتم

 هدایت  من کمک با که  منصور ویلچر چرخهای  صدای

 را نگاهم. بود شکسته  را خانه مطلق   سکوت میشد،

 به را  ویلچر. ندیدم را مادر و چرخاندم   خانه دورتادور 

 شده،  چیده میز دیدن با و کردم  هدایت  آشپزخانه داخل

 .انداختم باال ابرویی
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 شده؟  چیده همه  تعداد  به چرا _

 جایگاه  به و کرد جدا  دستانم  بند از را  خود منصور

 :گفت و رفت همیشگیاش

 کار  یه گفت و  شد آماده سرعت به بابا میز  چیدن از بعد _

 .بره باید  و دهاوم پیش براش فوری

 صدایش  میکشید، برنج خودش برای کفگیر با که  حالی  در

 :کرد نگاهم و  آورد پایین را

 بابا نداشته سابقه آخه فکر،  تو رفته حسابی  مامان _

 شه  بیخیال کشیده رو زحمتش  مامان که شامی  اینجوری

 .بره و

 :زدم تکیه کانتر به و  زدم پوزخندی

 دستش   از وقت یه اخالقش  اون با است تحفه خیلی  آره، _

 .میارنش در

 :داد  سرتکان  و خندید آرام منصور

 .نبینی لیلی خوبی  از غیر به نشینی، مجنون دیدهی  در اگر _

 :دادم بیرون آه  پر  را نفسم و  کردم دهنکجی
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 !داره نگهشون هم  برا خدا _

 چشم  اشارهی  با و  گرفت بینیاش جلوی  را سبابهاش انگشت

 .کنیم بحث  مورد این در بیشتر نباید که  داد نشان ابرویش و

 خوردنم  غذا اعتصاب راحتی این به نداشتم دوست بااینکه

 میز  روی که  مرغی با زرشکپلو برابر در  ولی بشکنم را

 و کنم مقاومت نتوانستم منصور، خوردن بااشتها و بود

 که  حالی  در  و  کشیدم جلو را  ساالد  ظرف  ابتدا. رفتم  سرمیز

 :گفتم  کردم، زدن ناخنک به شروع

 کنم؟   چیکار باید من  حاال منصور _

 

 دستش  کنار لیوان در   آب کمی خودش خاص  باخونسردی

 ریخت 

 داشته من سوال  به پاسخ برای عجلهای  اینکه بدون و

 :گفت  و خورد  آن  از جرعهای   باشد،

 برای تالش از  تو کردن منع  که میدونم من! مهیاس ببین _

 قانونی هیچ  و نیست یانسان میخوای که چیزی  به رسیدن

 بین ناچاره  آدم وقتا گاهی  ولی نمیگیره تو از رو حق  این
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 .کنه انتخاب رو  یکی بدتر و بد

 میز  روی کوچک  گلدان حوالی نامعلومی نقطهی  به خیره

 لجبازی  و خواستههایم رهاکردن بین که  میکردم فکر این به

 :داد ادامه منصور. است  بدتر کدامیک پدرم با

 هم  به تو با رفتارش برای ن  اال قدر  چه یدونمم خوب من _

 خشونتش این پشت نمیدونی  نمیشناسی، رو  پدر  تو ریخته،

 بالجبازی  تو  بگذریم که اینا از  شده، پنهون دلنازکی  آدم  چه

 .میکنی  سختتر  خودت برای  رو  زندگی

 که  حرفی  گفتن برای و بود آمیخته نگاهش در حاال نگاهم

 دیگر .  میزد  پا و دست  بود،  ده کر  غمباد گفتنش برای دلم

 تر  باال بود،  سیاه همهچیز نداشتم، دادن  دست  از  برای چیزی

 افکارم  از  پرده میخواست دلم نبود، رنگی که هم  سیاهی از

 را  قلبم  بر زده  چمبره بیتابیهای از گوشهای حتی  و بردارم

 :زدم لب افکارم  در غرق . نکنم پنهان

 .میمیرم یوحان بدون من _

 پایین را  خود گونهام پوست روی  که طرهای ق گرمای

 بود،  هیچ وجودم بر  زده شبیخون سرمای  برابر در  کشاند،
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 قاشقش  منصور

 بلند . کرد  مشت چانهاش  زیر را دستانش  و کرد رها  را

 :زد  لب  که شدم

 .بشین _

 کوتاهی مکث  از بعد و  گرفتم را پلکهایم نم باانگشت

 .نشستم دوباره

 بدون  میکردم فکر داشتم،  وروت حال همین  روزی یه منم

 بود همینطور  هم  مدتی تا البته نداره، معنی برام زندگی اون

 شگفت  حالل چه زمان نمیدونی تو ولی گذشت،  سخت خیلی و

 و  میمونه  باقی خاطرهها   از ردی   گاهی درسته ! انگیزیه

 ولی  بشه متالطم قلبمون میشه باعث یادآوریش هرازگاهی 

 . میشه کمتر هم طمتال این بگذره  زمان هرچی 

 تجربهی  داشت اینکه از هیجانی زیبایش چشمان  به خیره

 دوید؛  وجودم  در  میکرد، برمال را عاشقی  دوره یک داشتن

 حتی  کرد، اعتراف آزمایشگاهش  در که لحظه آن از قبل تا

 کرده  توجه دختری  به عمرش تمام  در  نمیکردم هم  را فکرش

 پسر  زندگیام،  فرد نعزیزتری بدانم  داشتم دوست خیلی  باشد؛



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

328 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 حیا  به محجوب

 آزمایشگاه  و  درس سرگرمیاش مهمترین که  سربزیری  و

 .بود شده  کسی چه عاشق  جسمیاش ناتوانی با بود،

 .بدونم دارم دوست بود؟ کی _

 غمی  از بودم، کرده فراموش را خودم هوای و  حال کلی به

 بود  کرده سد را گلویم راه  و شده بغض پیش،  چندلحظه تا که

 خبری  مه

 و  زد تلخی لبخند دانستن،  برای اشتیاقم از منصور. نبود

 :داد سرتکان

 بفهمه،  کسی نذاشتم موقع همون بود؟ کی میکنه فرقی چه _

 .کنم اذیت رو خودم باگفتنش ندارم دوست االنم

 کنجکاوی در  را من نمیتواند بگویم تا کردم  گرد  را چشمانم

 کردن  بیان برای را کلمات من از زودتر   مادر اما کند، رها

 :بود کرده آماده 

 کردی  فکر که لحظههایی اون تموم. فهمیدم من ولی _

 !نفهمیدم

 چهارچوب  میان  دیوار  به و کرده  جمع  سینه روی  را دستانش
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 .دوید منصور  چشمان تا او از نگاهم. بود  زده تکیه کانتر و

 پنهان در  سعی که بهتی با و انداخت باال ابرویی منصور

 :داد سرتکان  مادر به رو  داشت،  کردنش

 لحظهها؟ کدوم _

 و  داشت دلش حال گرفتگی از حکایت که  باآرامشی  مادر

 به  خیره  و ایستاده که  همانطور  خونسردی،  نهایت در

 :گفت بود منصور

 تو ولی  بدی یاد  ریاضی بهش تا اومد که لحظهای همون _

 بدی،  توضیح براش راحت نتونستی کردی تالش هرچی 

 که  لحظههایی همون ! کنی نگاه چشماش  تو تونستینمی چون

 و  میزدی زل خونهشون پنجرهی به ایوون توی ساعتها

 همون میکنی، متمرکز رو   ذهنت  داری میکردی وانمود

 از بیاد  کرده خواهش میگفتم وقتی که لحظههایی

 میگفتی  و میشدی رنگ  به رنگ کنه، استفاده  آزمایشگاهت

 که  حالی  در  بیاد،  نداره عیب

 همون بزنه،  دست  وسایلت به نمیدادی  اجازه احدی به

 نیلوفر گلهای به فقط  و باغچه کنار میرفتی که لحظههایی
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 !میکردی نگاه

 دویده  سینهام  میان که بغضی و  مادر حرفهای از شوکه من

 گرهی  اخمی وقتی. کردم رصد  را منصور واکنش بود،

 ای حرفه فهمیدم کشاند زیر به  را  سرش و تنگ را ابرویش

 دختر  داشتم،  یاد به خوب  را نیلوفر. داشت واقعیت همه  مادر

 زادگاهشان،  به  میشد چندسالی  که بود روبروییمان همسایهی

 هرگاه  و بود بزرگتر  من از  چندسالی .  بودند برگشته جنوب

 کمک  او از  برمیخوردم، مشکلی به تکالیفم انجام در

 زی با غذایش تهمانده با  و بود ساکت  منصور. میگرفتم

 :داد ادامه  مادر که میکرد

 مهیاس که وقتایی حتی ! میکشیدم عذاب و میفهمیدم من _

 ناخودآگاه  خونهشون  بره میخواست یا  میآورد رو اسمش

 .میزد آتیش رو  من دل که  مینشست چشمات توی غمی

 .کنم خواستگاریش که رفتم روز  یه و نیاوردم  طاقت

 شنیده  ار   زندگیاش جملهی عجیبترین که انگار منصور

 از  را دستانش  و کشید آهی  مادر . شد   مادر  نگاه زل  باشد،

 :برداشت قدم طرفمان  به و انداخت پایین سینه روی
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 !نداشتی کم  چیزی پا دوتا جز  به تو چون بود،  باال سرم _

 نیلوفر  ولی شد  رنگ  به رنگ مادرش  گفتم بهشون وقتی

 .رفت  فرو فکر به کمی  داشت، شرمندگی رنگ که بانگاهی

 که  گفت راست مادرش  نفهمیدم هیچوقت

 رفتنشون میدونم ولی  نه یا پسرعموشه کردهی  نشون نیلوفر

 اومد  خداحافظی برای که  آخر روز .  بود نیلوفر بااصرارهای

 مجبور  رو خانوادهش  گفت!  داشت  بغض. نبودی خونه تو

 نمیخواسته  چون  برگردن، شهرشون به موعد  از  زودتر کرده 

 .بگیرن ما نزدیکی  در   و ااینج رو ازدواجش  جشن

 نگاهش  و گرفت قرار من صندلی تکیهگاه روی  مادر دستان

 تازهای  نتایج به مادر حرفهای از  که بود منصوری پی

 .بود رسیده 

 اینارو همهی خواستگاری؟ رفتین بگید من به اینکه بدون _

 چه  من سالها  ن ای تمام میدونید شما  مادر  میگید؟ بهم حاال

 صحبت باهاش اینکه حسرت کشیدم؟ شدو  به رو  حسرتی

 اگه  میگذره؟ چی  دلم توی نگفتم بهش اینکه  حسرت نکردم،

 فراموشش راحتتر  خیلی میکنه ازدواج داره بودین گفته
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 !راحتتر  خیلی میکردم،

 از  باناراحتی و کشید ویلچرش چرخهای  به دستی منصور

 دنبالش  بهتزدهام نگاه. رفت سالن  به و شد   دور  ما کنار

 روبرویم  مادر! نشست سوگ به را مظلومیتش قلبم و دوید

 :شد خیرهام  غم از  پر نگاهی با  و گرفت قرار

 هم  تو برای میدونم بکنم، کاری نتونستم که اون برای _

 نیستم خوبی  مادر  من نمیدونم. نیست ساخته من از  کاری

 !میکنه گیر غلط  جای  شما  دل یا

 نمیدانستم رفتهامفرو هم در  انگشتان به خیره و گرفتم نگاه

 !خودم فنای حال  در رویاهای  یا باشم  برادر دل سوگوار

 بود،  عاشق  هم  او نداشت، تقصیری  مادر

 خود  مسلم حق   خانه در  را  دیکتاتوری که مردی  عاشق 

 نمیداد، توضیحی هیچ مرزها   و حد تعیین برای و میدانست

 .بود مانده متعهد کنارش در  یکعمر که کسی  به حتی

 و  جویدم کوتاه فرستادم،  دندانهایم میان به را شستم انگشت

 : زدم لب  کالفه سپس

 فرق  خیلی نیست، منصور ماجرای مثل  من ماجرای _
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 به  کردن فکر جای  به اگر البته کنی، کمکم میتونی داره، 

 !باشی هم من در  زندگی  روح فکر  به پدر  قلب

 ملتمسانه  غذا کمی برای معدهام و بودم گرسنه خیلی بااینکه

 هرچه  باید نماندم، واکنشش  منتظر و شدم  بلند میکوبید، پا

 !میخوردم غصه کمی و میبردم پناه خلوتی جای  به سریعتر

 ! ...مادر یوحان، خودم،  برای منصور، برای

 سراغ  به بود،  نمانده برایم اختیاری دیگر اتاقم به بارفتن

 ضعفی  از کمی شاید  تا رفتم میزم  کشوی داخل بیسکویتهای

 نکرده  عادت گوشیام نبودن به هنوز.  کنم برطرف اشتمد که

 را  صفحهاش  تا میگشتم دنبالش یکبار چندلحظه هر  و بودم

 میشدم  کالفه برده را  آن  پدر اینکه یادآوری  با  ولی کنم روشن

 که انگار میکردم؛  جمع  دستانم  در را موهایم عصبی و

 و  پکر باشد، شده بریده  دنیا  و زندگی به اتصالم رشتهی

 .بودم سردرگم

 بودم  گذاشته لپتاپ روی  که فیلمی دیدن حتی و  بود شب نیمه

 باید . کردم تشنگی احساس شدت  به. بگیرد خوابم نشد باعث

 میآوردم  هرشب   عادت طبق  را  بطریام و میرفتم آشپزخانه به
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 که  بودم نرسیده  سالن  فضای به هنوز. میگذاشتم تختم کنار و

 .نشنیدم  چیزی هم  باز ولی  مشد  تیز . رسید گوشم به صداهایی

 دیده اینکه بدون بتوانم تا برداشتم بااحتیاط و  آرام را قدمهایم

 از نگاهم لحظه  یک . سردربیاورم حاکم  شرایط از شوم

 میداد،  نشان را شب نیمه  دو که روبرویم  دیواری ساعت

 سینی داشتن  ت دس  در  با که رسید   مادر  به و  کرد عبور

 آشپزخانه از  داشت قرار آن در  چایی استکان دو که کوچکی

 دیگر  چندقدم  و ندید مرا. رفت نشیمن سمت  به و شد خارج

 میخکوب سرجایم متعجب  بردیا صدای شنیدن  با برداشتم که

 اینجا  شب وقت  این را او چهکاری  که کردم فکر این به. شدم

 که  خوشی دل  نه و داشتم مناسبی  ظاهر نه. است  کشانده

 .برگشتم اتاق  به  و شدم بطریام بیخیال. بروم کنارشان بخواهم

 بردیا  با و رفته  شام  خوردن بدون و سراسیمه  تماسی  طی  پدر

 داده  رخ مهمی اتفاق  میدانستم بود، برگشته شب وقت این

 بیسابقهای شکل به شد،  مهیار نبودن درگیر ذهنم. است

 به  که میشد چندروزی و  بود خالی پدر  کنار حضورش

 هم سوالها عالمت این همهی . د بو نیامده هم خانهمان
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 از  بروم و بیایم بیرون الکخود از کند وادار  مرا نمیتوانست

 را   پدر نبودم  حاضر  آنقدر.  بپرسم مادر

 .شدم دانستن بیخیال کال که شوم صمیمی  بامادر و ببینم

 تفاوتی دیگر برایم شود  زیرورو  هم دنیا میکردم احساس

 .ندارد

 روی  که فیلمی به خیره  و  زدم چمباته تخت روی  دقایقی

 رفت   که میزد چرخ اتفاقی پیرامون فکرم بودم، گذاشته لپتاپ

 تالش هرچه . بود  زده  رقم را  بردیا  و پدر  امشب آمدهای  و

 که  شد این و کنم مقابله کنجکاویام حس با نتوانستم کردم

 پوشیدن از  بعد. سردربیاورم شده  هرطور گرفتم تصمیم

 از  بعد  و الزم بااحتیاط و شدم  خارج اتاق  از آرام روپوشی

 جایی  تا نیست حوالی آن مادر  کردم پیدا اطمینان اینکه

 را  ن صدایشا بتوانم و ببیند را من نتوانند که  شدم نزدیک

 جدا  را سالن و نشیمن بین خط  که  بزرگی گلدان. بشنوم

 صحبتهای . کنم پنهان کمی را  تاخود کرد  کمک  هم میکرد

 : گفت که شنیدم  را جملهاش این تنها و بود نامفهوم برایم پدر

 !پسر این  کرد بیچارهم _
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 صدای  با که بود  کرده گیر  پسر  کلمهی روی  فکریام خط

 . شد  گشاد چشمانم  رسید، گوشم به واضحتر  خیلی  که بردیا

 .میشه ثابت بیگناهیتون قطعا کنید، حفظ رو آرامشتون شما _

 خشکم  سرجایم آمد،  بیرون اتاقش از  دست در  موبایل که  مادر

 دیگر  چندقدم میدانستم ولی کشیدم عقب را  خود  کمی. زد

 بودم  جاخورده  بردیا حرف  از آنقدر  البته میبیند، مرا بردارد 

 .نداشت اهمیتی برایم ببیند مرا مادر اینکه اصال دیگر که

 گنگ و مبهوت بانگاهی و گرفتم فاصله گلدان از آرام

 نزدیک .  شدم  خیرهاش

 به باشد  مهم برایش  آنجا من  دیدن  خیلی اینکه بدون و شد

 :گفت و  رفت بردیا و پدر  طرف 

 .دبی بره  که کفش  یه کرده  پاشو مهیار گفت.  بود یاسمین _

 بود،  رسیده هم اوج به حاال  که پدر  عصبی صدای با

 :برداشتم عقب به چندقدم  و  خوردم تکانی

 نکرده،  الزم بگو بهش! خودسر ی  ه  پسر! کرده غلط _

 .بگم بهش  خودم  بده رو گوشی اصال

 کوچکی اریب راهروی  قدمی یک در  و رفتم  عقب بازهم
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 در   را دستانش مادر. گرفتم قرار بود، اتاقم به منتهی که

 :داد تکان هوا

 .نخور حرص  اینقدر میگم، بهش خب  خیلی _

 پسری  اینم دخترت، از اون میذارن؟ تو بچههای مگه _

 !من اعتبار همهی  هب زد گند. دادم پروبال بهش سال ده  که

 آرامش  برای  هم  باز! مادر بیچاره نبودیم؟ او بچههای یعنی

 .بود گیرافتاده بدجور میان  این هم بردیا . کرد  سکوت پدر

 میآورد؟ خانه به  شب وقت این را  او باید چرا

 فریب  نکرده،  رو کار این  عمدا که مهیار!  جاوید  آقای _

 .بیاد پیش ممکنه هرکسی  برای خورده،

 و  شده   بلند بزند را حرف  این میخواسته وقتی کردم اساحس

 عمیقتری  تاثیر بتواند او به  بانزدیکی تا رفته پدر سمت به

 مغز  سلولهای اینکه از فارغ باشد داشته کردنش  آرام  در

 داشت  حرص   هرچه که  میشدند آرام وقتی ی عصبان جاوید

 هم  خودش برای اصال صحتشان که ی جمالت بیان با را

 .میکرد خالی نبود، معلوم
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 دادم،  بها بهشون دلشون،  زیر  زده خوشی اینا!  نه! دکتر نه _

 پدر  میدونن نه! میکنن میخواد دلشون هرغلطی شدن، پررو

 داره،  حدی  هم  گستاخی چیه، بزرگتر  میدونن نه چیه،

 .میکنم آدمشون

 توان  و بود تکمیل ظرفیتم بشنوم،  چیزی نمیخواستم دیگر

 ایستاده  مادر . نداشتم را توهینهایش دن دا جا  برای بیشتری

 حال  ولی  دید را  چشمانم  در شده خفه بغض میکرد، نگاهم و

 .بستم را در  و  بردم  پناه اتاقم به. نبود من از بهتر هم  خودش

 ببینم  را  بردیا نباشم مجبور یگر  د  هیچوقت کاش  کردم  آرزو

 برود بیرون زندگیمان  از میخواست دلم. کنم  صحبت او با یا

 دلم اصال. نیفتم شکستهام غرور یاد دیدنش هربار با تا

 آن از میتوانست مرگ فقط لحظات آن  در! بمیرم میخواست

 میرسیدم؟ یوحان به دیگر چگونه.  کند راحتم غصه همه

 !بود دردهایم همهی  فرای او برای دلتنگی

 ظهر  دوازده مچیام ساعت و شدم  بیدار وقتی  روز  آن  فردای

 بودم  شده بیدار دیر اینکه از بدی حس اصال داد، نشان را

 .نداشتم
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 ترجیح پرآشوبم دنیای بر را  خواب که بودم بیانگیزه آنقدر 

 ناچار  به خالیام معدهی  در فشار و ضعف احساس با. میدادم

 .آوردم  خاطر  به را پدر  حرفهای و گذشته  شب . شدم بلند

 و کند  خرابکاری مهیار روزی  اگر میکردم فکر همیشه

 نوعی  به ال اص! میشوم خوشحال شود،   پدر اراحتین باعث

 افتاده اتفاق  که ال حا  اما میکشیدم، را  روزی  همچین انتظار

 در  نداشتم  دوست نداشتم،  خوبی  احساس هیچوجه  به بود

 از  بگیرد، قرار  بدی وضعیت در فرزندش  تولد آستانهی

 گران  هم من برای زمان این در اتفاق  این  دادن  رخ  طرفی

 نمیدانستم  من و  بود  شده مضاعف ناراحتیاش پدر  د؛میش تمام

 مورد  در  یا و  بگیرم پس را گوشیام چگونه وضعیت این در

 جرات  هم منصور حتی میدانستم . بگویم چیزی یوحان

 را  خود فکریام خط در که بردیا . ندارد را کردن پادرمیانی

 هم  تدریس برای . زدم  پس را  او تردید بدون کشید،  جلو

 چیزی  هیچ مقابلش در  میکردم احساس  ببینمش؛ نمیخواستم

 شده  نابود  داشتم ارزش  هرچه ندارم، دادن  دست از برای

 از  را داشتم او به خودم کردن ثابت برای که  انگیزهای بود،
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 شده  ناامید بکند میتوانست او که کمکی از و  بودم داده   دست

 ذخیره   گوشی در را  آموزشگاه  بچههای همهی  شمارهی. بودم

 هم  آن  که بودم حفظ را یوحان شمارهی تنها و بودم کرده 

 تماس  باآن و کند تهیه شمارهای  آنجا  بود قرار بود؛  وش خام

 آنهم که بود  مجازی پیامرسان ارتباطیمان راه  تنها. بگیرد

 باید . بود شده   آنالین  رفتن از قبل و فرودگاه  در بار  آخرین

 کند  روشن  را تکلیفم زمان  میدادم  اجازه باید میآمدم،  کنار

 ساخته   ن م از که نبود کاری  گذاشتن دست  روی  دست  ولی

 نافرجامش  عشق  غم  بود، کرده را منصور هوای  دلم.  باشد

 سنگینی دلم  بر

 !بریزم اشک برایش ساعتها میخواست  دلم که آنقدر میکرد،

 سالن به  و زدم بیرون اتاقم از آزمایشگاهش به  رفتن هوای به

 آن  در مادر  نبود اما نبود جیبع خانه مطلق  سکوت. رفتم

 .بود  غیرعادی کمی  روز  از ساعت

 نظر  از را آشپزخانه و اتاقها صورتم و دست شستن از بعد

 سرتاسر  حیاط بادیدن. شدم ایوان وارد سالن از  و گذراندم

 را   دیشب تمام. رفت باال ابروهایم شوکه  بارانخورده خیس
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 .بودم نفهمیدم من  و زده  باران

 .بود شده   دلپذیر   حسابی بارانخوردگی  ااینب و سرد  هوا

 چشمان  با و گذاشتم ایوان جلوی  نردهی  روی  را دستانم

 .فرستادم ریههایم به باقدرت  را  هوا مرطوب خنکای بسته

 منصور وجود گرمای شاید تا رفتم پایین را پلهها شوق  با

 چندقدمی  در   اما بکاهد، دنیایم سردی   از کمی بتواند

 لوچهای لب با و  شدم ماشینش  خالی  جای  متوجه آزمایشگاه 

 .کردم خالی پایم زیر  خیس برگهای روی را  حرصم آویزان

 به اغلب صبحها و بود کرده  شروع را تدریس تازگی به

 در  که لرزی اما زدم قدم  حیاط  در   کمی. میرفت  دانشگاه

 .کشاند خانه  سمت  به بیهدف را قدمهایم دوید،  سلولهایم

 چیزی  من به  چرا  و  رفته کجا ادرم بزنم حدس نمیتوانستم

 را  غذا ظرف   و رفتم یخچال  سمت  به بیاختیار. است نگفته

 خانه  تلفن که  بودم نبسته را یخچال  در هنوز.  کشیدم بیرون

 هنوز  آمد  یادم تازه  من و  آمد  در  صدا به

 زنگ .  دارد وجود خانه این در هم  دیگری ارتباطی وسیلهی

 بسته را راهها  همهی که بود  کرده  گیجم انگار پدر سیلیهای
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 کردم رها آشپزخانه وسط  میز روی  را غذا سرعت به! میدیدم

 مادر  صدای  برداشتم که را  گوشی. دویدم تلفن  طرف به و

 :پیچید آن  در

 شدی؟ بیدار! مهیاس الو _

 کجاست،  بدانم که نیست مهم برایم هم خیلی کردم وانمود

 :گفت که دهد ادامه شدم  منتظر  و  کردم اهومی

 مادرش  تا میمونم پیشش بیمارستان، آوردیم رو یاسمین _

 .بخور کن گرم  هست غذا بیاد،

 میتواند احساسی حرفی،   خبری،  لحظه یک در چطور نمیدانم

 بکشد  بیرون سرد دنیایی رخوت و تاریکی عمق  از را انسان

 مهیار  فرزند تولد تصور با بدمد، وجودش در  را امید روح و

 محو  دلخوریها  همهی  لحظهای برای و رسیدم  حالتی چنین به

 هیجانی و باشوق ! رسید ممکن  حالت روشنترین به دنیا  و شد

 :زدم  لب وصفناپذیر

 اومد؟ دنیا به بچه _

 :میداد خستگیاش  از خبر مادر هیجان  از خالی صدای
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 دیگه  ماه یه بچهم طفلک دستگاهه،  توی ولی  آره، _

 .بود اومدنش وقت

 .نداشتم اختیاری ترینکوچک خوشم حال کنترل برای

 بیمارستان؟ کدوم _

 از  تا صبرکنم باید  و بروم نباید که گفت و شد  معترض مادر

 گذاشتم،  که را  گوشی. شوند  خارج ویژه مراقبت بخش

 در   را نورسیده  برادرزادهی  وجود، تمام با و بستم را چشمانم

 فراموش  را غمهایم لحظاتی  برای و کشیدم آغوش به خیاالتم

 برای مهیار  که دردسری بدانم میخواست دلم   یلیخ. کردم

 رسیده   کجا به بود،  کرده درست  پدر و شرکت

 بود  کسی تنها بردیا. میبرد سر به شرایطی  چه در   پدر و

 یکی  در  را شمارهاش. بگیرم  عات اطال او از میتوانستم که

 در   بودم؛ مردد   بااو گرفتن تماس برای اما داشتم دفترهایم از

 که بگویم و کنم  حجت اتمام میخواستم هم دندرسخوان  مورد

 .بیاید تدریس برای نیست نیازی و  دهم ادامه  نمیخواهم

 بااو دنیا ته تا  میخواست  دلم اما  میکند برخورد پدر میدانستم

 از  اگر بداند میخواستم. بروم را  خودم راه  و کنم لجبازی
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 .بخوانم درس  نیستم حاضر  کند محرومم موسیقی در  فعالیت

 و رفتم اتاقم به سرعت به میزدم، حرف  بردیا با دبای

 .شد وصل بالفاصله و گرفتم  تماس. کردم  پیدا را شمارهاش 

 :گفت و کرد کوتاهی مکث سالمم، و الو از بعد

 تویی؟ مهیاس _

 یا  باشم خودمانی باید آدم بااین نمیدانستم هنوز اینکه از

 بود؟  زندگیام کجای اصال خوردم، حرص  رسمی

 دارید؟ وقت ن اال ببخشید بله، _

 اومده؟  پیش مشکلی _

 عرض  کردن طی به شروع و  جدا سیمش از  را گوشی

 .کردم سالن

 ن اال اصل در   ولی! زندگیمه الفبای که اون مشکل؟ _

 چی   افتاده شرکت  برای که اتفاقی این جریان بدونم  میخواستم

 .شد

 بعد . نیست  تنها میداد نشان که میآمد  کنارش از صداهایی

 جای  به و  زد  قدم انگار" میام ن اال"  گفت آنها به اینکه از
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 .رفت ساکتتری

 نیومدی؟ دانشگاه چرا تو _

 البته کشاند،  دیگری  جای به و کرد  عوض  را بحث کل به

 .کند هموار حرفدلم  بیان برای را  راه  که نمیآمد بدم هم من

 .ندارم انگیزهای دیگه بشه؟ چی که بیام _

 چرا؟ _

 رفتار   و نمیداند زندگیام از هیچچیز انگار  هک گفت  جوری

 .است ندیده  را  پدر

 چرا؟ نمیدونید واقعا _

 ببینمت؟  میتونم کی _

 من . میکردم عادت دادنش جواب پیشبینی غیرقابل به باید

 ببینمش نمیخواهم هرگز   میکردم فکر دیشب  تا که

 او. بگوید میداند که چیزهایی از برایم که داشتم  عجله حاال

 .بود مهم برایم این و بود نزدیک پدر به که  بود  فردی اتنه

 .بگید شما هروقت شدم، نشین خونه فعالکه _

 .میبینمت  عصر باشه _
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 تلفنی  داشت، حق  و نیست مناسبی شرایط در  کردم  حس کامال

 ما  ماجراهای  وسط ناخواسته  یا خواسته. کرد صحبت نمیشد

 فهمیده  خوب را  مسئله یک میان این در  و  بود گرفته قرار

 از بیجهت و  بیخود که نبود آدمی  بردیا اینکه هم  آن و بودم

 و  حساب. بگذارد مایه کاری  یا کسی  برای انرژیاش و وقت

 چند  با  هرکسی که  بود چیزی  رفتارش  و حرف داشتن کتاب

 پدر  جاوید  کیومرث که همین. بفهمد میتوانست برخورد 

 فکرم  طرز برای  محکمی دلیل داشت قبول را  او من مستبد

 ولی گرفتم را یوحان شمارهی  تماس قطع  از  بعد. بود

 گرمکردن  برای و گذاشتم را گوشی ناامیدانه بود، خاموش

 از  یکساعت برگشت، مادر وقتی. برگشتم آشپزخانه به غذا

 آدم  همان دوباره  ناخودآگاه  دیدنش  با و بود  گذشته ظهر

 شنیدن  از نتلف  پای انگار نه انگار. شدم قبلی نچسب  و دلخور 

 از . بودم کرده عوض رنگ  کل به مهیار فرزند  تولد خبر

 نشستن  درست   از  بعد و شدم  بلند  کاناپه روی  درازکش   حالت

 و  داد تکان سری  میبارید، صورتش از خستگی. کردم  سالم

 را  رنگش قهوهای ژاکت که حالی   در سالمم  جواب از بعد
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 :فتگ و رفت خوابش اتاق   سمت به میکشید بیرون تن از

 !نیستی دونه یه یکی دیگه _

 را  سرم  و  کردم ریز  چشم  بودم، جاخورده  که  حالی  در

 تا  کشید طول  چندثانیه. کنم دنبال  را رفتنش تا چرخاندم 

 تا. بنشیند جانم عمق  در مهیار بچهی بودن دختر   از لبخندی

 روی  نظرشان  همه  و نشد  مشخص جنسیتش  آخر، روزهای 

 .بود پسر نوهی  منتظر هم  پدر  مهمتر همه از و بود پسر

 نپرسیده  را  جنسیتش  مادر از باور همین  بر هم  من شاید

 به دخترداشتن قدر  چه شد؛  عمیقتر بازهم لبخندم. بودم

 !میآمد یاسمین

 رفت،  آشپزخانه  طرف به و آمد  بیرون اتاقش از مادر  وقتی

 قرار  کانتر به مانده  قدم  چند . شدم  بلند  و کردم پنهان را ذوقم

 :گفتم و گرفتم

 بتونه دخترش تا  نشه! پدر مثل  یکی نشه مهیار امیدوارم _

 .کنه دختری  براش

 بازهم  تا رفتم اتاقم به بمانم مادر واکنش منتظر اینکه بدون

 خود  گریه با  و بگذارم آهنگ داشتم دوستش  که خلوتی  در
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 ! کنم سبک را

 در  داد، را بردیا آمدن خبر و  آمد   اتاقم به مادر وقتی عصر،

 و  خریده یوحان رفتن از قبل که بودم رمانی خواندن حال

 کنار  را کتاب. بودم خواندنش برای مناسب  فرصتی منتظر

 مناسب  لباس قبل از کردم؛  مرتب  را  شالم آینه در  و گذاشتم

 عادت  طبق . زدم بیرون اتاق  از  معطلی بدون  و داشتم تن به

 میکرد،  سرگرم چیزی  جزوهای با  را خود  که همیشهاش

 اتاق،  پنجرهی کنار و  کرده جمع  سینه روی را  دستانش حاال

 باختهی رنگ  طبیعت به

 لبخند  فورا و  برگشت سالمم  شنیدن با . میکرد نگاه پاییزی

 لبخندها  ن آ  از. داشت  تازگی برایم زدنش لبخند نوع این زد، 

 بزند،  دخترش  دانشجوی به نمیکند جرات استادی  هیچ که

 و او گرد  حواسم بود کرده  پیدا اطمینان چون زد،  او ولی

 و  بود کرده   پیدا ورود من دنیای   به. نمیچرخد رفتارهایش

 بگذارد،  کنار را احتیاط کمی بخواهد که این از  شاید

 .نمیترسید

 روی  هرکدام و  بنشیند کرد تعارف بردیا به  آمد، که  مادر
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 از  بیشتر  مادر بود، مشخص   که اینطور و نشستیم کاناپهای

 را  کاری مسائل نداشت  عادت  پدر  بود؛ او دیدن مشتاق  من

 ال  کام موقعیت در که صورتی در   مگر کند بازگو برایش

 از  بود کنجکاو هم او یقینا و  ببرد  سر  به روبهراهی و آرام

 صحت . بداند  بیشتر  پیشآمده اتفاق  سرانجام و پدر  حال

 .شد مشخص  لبگشودنش با افکارم

 به  امروز اومده؟ پیش اوضاع از خبر چه  پسرم _

 سرزدی؟ جاوید

 نگاهم  شدم،  گوش سراپا و کردم  جمع سینه  روی  را دستانم

 .رسید لبهایش به و خورد  چرخ وجناتش تمام روی

 مدارک  آوری  جمع دنبال  شرکت وکیل نباشید، نگران _

 بدون  مهیار بشه  ثابت اگر جاویده، آقای از اتهام رفع  برای

 پیش مشکلی بسته، قرارداد مقابل طرف نیت از اطالع

 .نمیاد

 همین به کردن ثابت انگار میزد،  حرف   راحت  قدر چه

 !بود سادگیها

 :داد سرتکان  باتاسف مادر
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 کنار  کار  و تجربه همه بااین مهیار نمیفهمم، اصال _

 .زده آب  به بیگدار چرا پدرش

 هم  طرف  اون البته بیاد، پیش ممکنه هرکسی  برای خب _

 ی  ب صورت به احلمر همهی  انجام با  و بوده بلد رو  کارش

 سختی کار  پلیس برای کردنش پیدا ولی اومده، جلو عیب

 .نیست

 بودم منتظر  و میشد جابهجا  مادر  و  او بین نگاهم

 میوه یا  چای  آوردن برای و شود  تمام مادر  صحبتهای

 .بگذارد تنهایمان کمی

 باکسی  راحتی  به جاوید  هستین،  شما که خداروشکر  _

 .نشستین  ش دل به  شما ولی نمیگیره، خو

 آدمها،  معموال میدانم اما میگذشت، چه  بردیا دل در نمیدانم

 یک  را کنند پیدا  راه  جدی و  مستبد  فرد یک حریم به اینکه

 نگاهش در  را ذوق  نشانههای! میشوند  مشعوف و میدانند برد

 .ندهد لو  را خودش میکرد  سعی او هرچند  دیدم،

 پشت  هم جاوید  آقای میکنم، وظیفه انجام  فقط من _
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 .است نهفته زیادی محبت سختشون  ظاهر 

 بقیه  به میکرد تالش  همیشه.  کند ذوق  بود،  مادر نوبت حاال و

 و  میدهد  نشان ظاهر  در که نیست همینی  پدر تمام کند ثابت

 .است درونیاش  های الیه در  نهفته خوبیهایش

 را  محبتی او  از و نداشتم درونیاتش به کاری من البته و

 .بدهد من به بود نتوانسته  یا بود نخواسته یا که میطلبیدم

 .بفهمن اینو هم بقیه کاش  همینطوره، واقعا بله _

 تالش بااینکه. بودم من گفت که  بقیه آن از یکی قطعا میدانستم

 من  نگاه  در  تا کند کنترل را نگاهش جمله این ادای حین  کرد

 که  زدم محوی پوزخند  ناخودآگاه . نشد موفق  ولی  نخورد گره

 آشپزخانه سمت به و شد  بلند  باالخره نماند، دور  چشمش  از

 انگار که  جوری و دوختم چشم بردیا به  بالفاصله. رفت

 :گفتم کنم، لجبازی  بخواهم

 .نمیخونم درس دیگه من _

 مطلب  سراصل بروم چینی مقدمه بدون نداشت انتظار انگار

 کرد  فرو هم  در  را انگشتانش. پرید باال ابرویش یکتای که

 :شد خم  جلو به یکم و
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 .نیست حرفی  میشه حل مشکالتت اینطوری اگه _

 و بروم اتاقم به و شوم بلند  توضیحی هیچ بدون میتوانستم

 حسی  اما میکند، موردم در فکری چه  که نباشم هم این نگران

 توجیه که بیاورم دلیل برایش آنقدر و بنشینم که میکرد راغبم

 .داشت خواهم نیاز او به منبعد میکردم  احساس شود،

 حل  هم خوندن درس با ولی  نمیشه، حل  اینطوری! نه _

 دلش بتونم درس  ی واسطه  به داشتم امید اونموقع. نمیشه

 دست  به رو

 که همونی  بشم حتی! غیرممکنه میدونم  حاال ولی بیارم

 .نمیکنه موافقت من اصلی باخواستهی بازم میخواد

 کمی  را یششانهها باآرامش و کرد جمع را لبهایش اینکه

 حرفم  میداد نشان  گرفت، تاسف رنگ  نگاهش و باالانداخت

 :دادم ادامه بگوید چیزی اینکه از قبل. دارد  قبول را

 آرامش  بذارم، کنار رو موسیقی بخونم، درس عشق  بدون _

 که  عقدی سفرهی پای بشینم بعدشم برگردونم، خانواده  به رو

 چندسال  یکنیدم فکر   چی؟ بعدش جاویده،   آقای بابمیل دومادش

 کرد؟  زندگی عشق  بدون بشه
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 چانهاش  زیر را انگشتانش و رانهایش روی  را آرنجهایش

 :زد لب متفکرانه و  کرد  قفل هم  در

 وایسی،  رودرروش که نمیتونی پدرته، باشه هرچی  _

 .میشه بدتر خودت شرایط فقط

 برای نوعی به اینکه بشود؟ میخواست  چه  این از بدتر

 باید  اینکه کنم، دنبال  را موسیقی دبو کرده  قدغن همیشه

 بدتر  لحظات آن  در میکردم، بیرون سرم از را یوحان فکر

 .نداشت وجود برایم اینها از

 این؟ از بدتر _

 تاسف  رنگ رفته  رفته نگاهش بود، که  حالتی  همان  در

 ناامید من  بودن معقول از اینکه از  ناشی تاسفی گرفت،

 .باشد شده 

 وجود میتونه هم این از بدتر  خیلی میفهمی روزی یه _

 .باشه داشته

 نه  و داشت وجود شنیدن  برای گوشی نه!  نمیکردم درک

 به  که میکردم  فکر این به تنها فهمیدن، درست برای عقلی

 را  یوحان میکردم فکر باخودم. بروم پیش خودم دل خواست
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 .شوم طرد خانه  از اگر  حتی میآورم بهدست هم

 میخوام بیام، دانشگاه ندارم تصمیم دیگه من هرحال  به _

 .کنم شرکت هنر  دانشگاه آزمون توی

 .باالپرید همزمان  ابروهایش و شانه

 ولی  بگیری، تصمیم خودت  آیندهت برای  داری حق  تو _

 حال  شرایط  به توجه با آیندهمون برای باید ما وقتا گاهی

 اون پدرت  نارضایتی ممکنه  کنیم، برنامهریزی حاضرمون

 .کنه دشوار برات  خیلی رو  مسیر

 به نرسیدن از دشوارتر  چیزی  میکردم  احساس زمان  آن  در

 به  هرگز پدر که بود براین قرار  اگر  ندارد، وجود یوحان

 یکی  راهش با نمیتوانست راهم پس ندهد،  رضایت ما ازدواج

 !نبودم پدریاش مهر  شرمندهی  چون شود،

 آینده   بدم، دست از دارم دوسش که  رو کسی من وقتی _

 .ترکیدنه ی  آستانه در  که  حباب یه حبابه، مثل امبر

 دو بین ریزی اخم ناخودآگاه   که بود  بیپرده آنقدر  پوزخندش

 کردم  نگاهش که اخم باهمان و کنجکاوانه  نشست، ابرویم
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 :گفت و فهمید

 گذر  در  ولی طبیعیه هستی که  سنی در  احساسات  این _

 ضامن تنهایی  به داشتن دوست  میشه ثابت بهت زمان

 .کنه کمرنگش میتونه مسائل  خیلی . نیست خوشبختی

 غیرطبیعی  اصال سنی اختالف دهه  یک از بیش وجود با

 خیلی  زمان  او نمیکردم، درک  را تجاربش اگر نبود

 از این و  بود سرکرده  دنیا این خیز  و افت با را بیشتری

 .نمیکند درک نکند، لمس  خود  تا که آدمیست ویژگیهای

 به  تصمیم  که سابق   دختر اون دیگه من هرصورت  در  _

 این کنه مجبورم نمیتونه هم کسی. نیستم بود، گرفته سازش

 .بدم  ادامه رو  رشته

 را  پایش داد، تکیه و کشید عقب را خود  و خورد تکانی

 سینی  با  مادر  بزند، لب خواست تا و انداخت  دیگر  پای روی

 قرار  مخاطب تشکر برای را  او من جای  به تا آمد چای

 جواب  مادر. گرفتم مادر دست از  را سینی و  شدم  لندب. دهد 

 شال  که حالی  در . گذاشت تنهایمان دوباره و داد   را تشکرش

 و  میز روی  را سینی  سرنخورد که  کردم کنترل را لیزم



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

356 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 :گفت که  گذاشتم مقابلش

 به اونوقت کنی  تعارف نمیتونی هم چای  یه هنوز _

 میکنی؟  فکر ازدواج

 که  رفتاری به برمیگشت هم  نشدم آب خجالت  از اینکه

 لب . بود شده  کلفت پوستم داد؛ انجام من  با مقابلش  پدر

 با  و گزیدم

 عقب  را  شالم از  زده بیرون موهای کمی خندهای  تک

 .نشستم  سرجایم  و زدم

 بعدشم . برمیدارین خودتون نیستین،  مهمون  که شما  خب _

 برای  یوحان و من تصمیم  کنه، ازدواج خواست حاال کی

 .بود دیگه  لچندسا

 بود؟ _

 .برگشتم عبوسم حالت  به  دوباره و دادم پایین را بزاقم

 .بشه چی قراره  بعدازاین نمیدونم  اصال _

 من  که تاجایی برداشت؛ چای لیوانهای نیم از یکی و شد  خم

 هم  مهیار  شود،  سرد قهوهاش  و چای  نمیداد اجازه  بودم  دیده

 مادر  تا  دنمیخور آنقدر منصور ولی داشت  را  عادت همین
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 داغ نوشیدنی که بگوید درجوابش  هم او و بیاید در صدایش

 .است مضر

 فعالهم خدمتم،   در کمکی هر برای من هرصورت  در  _

 بیشتر  تا نمیگم  چیزی  پدرت به دانشگاه ترک مورد در

 .کنی فکر

 برای  شاید  و ادامه  در  و سرکشید را چاییاش از  جرعه یک

 :گفت بحث اتمام

 .نشه تموم گرون برات ارت جس این امیدوارم_

 را فاصلهمان که میزی مختلف  نقاط حوالی مردمکهایم

 گفته او به تصمیمم از قاطعانه. میزدند  پرسه بود، پرکرده 

 به باید که راهی  برای بود ابهام از پر وجودم ولی بودم

 ت  مشکال با بتوانم  که نداشتم اطمینان اصال. میرفتم تنهایی

 :کشاندم باال تردید  با را اهمنگ. بیایم کنار راه این

 .نمیکنه فرقی پس میشه، تموم  گرون هم نکنم جسارت  _

 در  را  شدن قانع نشانههای و کرد  نگاهم خیره اینبار

 بحث  ندارد،  گفتن برای چیزی دیدم وقتی.  دیدم سکوتش

 .کشاندم خواست دلم  که  جایی به را
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 دردسر  به در  اینق  باره  ن اولی کنم فکر _

 و شد  تنگ ابروهایش بین هی گر. افتادین

 دردسری؟   چه_ : داد سرتکان

 توی شدن  درگیر و پدرم مثل فردی برای کردن کار _

 .خانوادگیش ت مشکال

 حرفم   کردم حس.  کرد  پر  صورتش در  را  اخم جای  لبخند

 اما کشید،  صورتش به دستی بوده،  مضحک برایش خیلی

 :داشت لب  به لبخند هنوز

 پیشش تو مسئلهی  که داشتم  چالشهایی زندگیم توی من _

 زندگی  شانسهای  از پدرت  با آشنایی  ضمن در  نیست، هیچی

 .منه

 نشسته روبرویم  که حاال تا بودم  دیده را او که روزی  از

 ممکن هم او  که  بودم نکرده  فکر این به یکلحظه حتی بود،

 در  است

 فکر  من و بود موفق  او باشد؛ بوده  دغدغه  دچار  زندگیاش

 .است تنش بدون و هموار مسیری موفقیت الزمهی  میکردم

 سرتکان باالرفته باابروهای  و  کردم جمع جلو به را لبهایم
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 :دادم

 !جالبه _

 پشت  مینیاتوری عکس قاب  درگیر نگاهش که  حالی  در

 :زد  لب بود،  سرم

 چی؟ _

 میسر  ولی بکشم، سرک گذشتهاش به بودم کنجکاو خیلی

 کردم  سعی ولی . میداد  اجازه  خودش اینکه  مگر نبود

 .کند  بازگو را آن  از  گوشهای شاید کنم تحریکش

 سر   پشت  رو ناهمواری مسیر  نمیاد بهتون اصال _

 .باشین گذاشته

 چندثانیه  از بعد  و گرفت  عکس قاب  از را  نگاهش آنی به

 :گفت تکخندهای با زدن زل

 برد؟  سرگذشتشون به پی  میشه  هم آدما  ظاهر  از مگه _

 قضاوت  ظاهرشان روی  از ندگیامز در   را زیادی  آدمهای من

 به نسبت که تلخی  و خشک حس  همان مثل  بودم، کرده 

 نیلی زندگی  به نسبت  که حسرتی  یا داشتم، چادری دخترهای 
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 .نمیدانستم او از  هیچچیز بااینکه داشتم،

 :انداختم باال شانه

 نمیشه؟ نمیدونم، _

 داشت،   مهر رنگ  نگاهش بود، لبانش روی  لبخند  رد هنوز

 :داد سرتکان قاطع

 .نمیشه هرگز  _

 و ناهموار راهی  کردن طی  از  بعد حاال،.  میگفت راست

 هرگز  که فهمیدهام  دنیا نقطهی تاریکترین در  شدن  اسیر

 برداشت   که  را کیفش جاخوردم، ایستادنش از! نمیشود

 و  پدر از داشتم،  حرف هنوز برود،  میخواهد شدم مطمئن

 .نگفت هم  شرکت

 .برم من بااجازه  دیگه خب _

 کمی باشم داشته کالس بااو نبود قرار دیگر اینکه از

 .نداشت وجود  دیدارمان  برای دلیلی دیگر.  بودم دلگیر

 .زحماتتون برای ممنون گرفتم، یاد  شما از خیلی مدت این _

 طبعیاش شوخ شد،   رد  میز  پشت از و  برداشت قدمی
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 کم خشکیاش و جدیت از بود؛ خوبش ویژگیهای از

 .میکرد

 !حاال مونده زحمتا نگیری، یاد دیگه قراره  مگه _

 که  میخواست یعنی بگیرد، فاصله نبود قرار یعنی این

 چرا، نمیدانم. نداشت شدن دور   قصد  و باشد زندگیام حوالی

 میفهمد  مرا میکردم احساس باشد،  که میخواستم هم من ولی

 .بود باارزش برایم این و

 دنبال  را نشرفت و ایستادم حیاط  به رو شیشهای در  پشت

 بود،  خورشید هنگام زود  غروب  پاییز، بدیهای از کردم،

 برایم  نمیکرد، تداعی برایم  را  خوبی خاطرات هوا تاریکی

 درها  تمام میکردم احساس  بود، محدودیتهایم زنجیر  یادآور

 در  ماشینی کرد،  باز که را حیاط   در! میشود بسته رویم به

 ناخودآگاه  ندی لبخ.  بود منصور زد، چراغ  برایش روبرو

 میشود،  تاریک  هوا قدر  چه نبود مهم دیگر داد، کش را لبهایم

 از  بعد ! بگذرم هم  دیگر شب یک از  کنارش که بود کسی

 که  شبی. بود نشده تمام رانندگیاش برای ذوقم  هم  هنوز ماهها

 اقدام معلولین ویژه گواهینامه  گرفتن برای خواست او از  پدر
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 منصور امثال برای نمیدانستم لحظه   آن تا شدم، شوکه کند،

 هم خودش . کنند  رانندگی بتوانند  که  شده ساخته  ماشینهایی هم

 مسلط  ماشین به  داشتیم انتظار آنچه   از زودتر  و داشت اشتیاق 

 هوا سرمای . شود  بینیاز هم دیگران  کمک از توانست و شد

 همیشه  که جایی چندقدمی   در.  آمدم   خودم به لرزاند را تنم که

 که  میشد چنددقیقهای. بودم منتظر میکرد پارک ار ماشینش

 .بود کردن  صحبت مشغول بردیا با  و کشیده  پایین را شیشه

 فقط  و بود زیاد   حیاط در  تا  بودم ایستاده که جایی فاصلهی

 و زد   را در  ریموت  باالخره . داشتم  اشراف آنها دیدن به من

 را  چشمانم ماشینش جلوی چراغهای نور تیزی با. شد  داخل

 میتوانست، خودش بااینکه. برداشتم قدم جلو به  و کردم تنگ

 پایین برایش را  ویلچرش تا کردم باز را  جلو  در  سریع

 :رفت باال ابروهایم عبوسش چهرهی  دیدن  با. بیاورم

 .نباشی خسته داداش،  سالم _

 .کشید بیرون را سوییچ و کرد  نگاهم گذرا

 .ممنون سالم _

 گذاشتم،  پاهایش جلوی را  چرویل  و زدم  دور  را  ماشین سریع
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 در .  نشست  آن  روی  و کرد  بلند را  خود دستانش کمک با

 .شدم رفتنش  مانع و نشستم جلویش بست، که را ماشین

 شده؟  چی _

 .داد سرتکان  ریزی بااخم

 .هیچی _

 از  باشد، دلیل  بدون درهمش قیافهی این که  بود  محاالت از

 مرا او حرو  شادابی و انرژی شناختم را خودم  که  روزی

 یک  حسرت از پنهان غمی بااینکه میگرداند،  باز خانه آن به

 همیشه  که بود او نشاط از پر چشمان  اما داشت بردل عشق 

 .بود داشته  نگه زنده دلواپسیهایم پستوی در را امید

 کو؟ همیشگی منصور پس _

 رد   و بزند کنارم  کرد سعی

 برو ! مهیاس خستهام_ . شود

 .کنار

 آن  از فهمیدم. دادم سرتکان و فشردم  هم روی را پلکهایم

 باید  و باشد سرحوصله نمیتواند هم بخواهد که وقتهاست

 .شود خارج گرفته را حالش که جوی این از تا کنم صبر



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

364 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 به  شدن وارد از  بعد. گرفتم قرار ویلچرش پشت و  شدم بلند

 و  رفتم دنبالش  لجوجانه رفت،  اتاقش به یکراست ساختمان

 باز  از بعد

 کندن از  بعد . شدم خیرهاش متفکرانه اتاقش  در کردن

 به  که حالی  در  و  زد  باال را پیرهنش آستینهای جورابهایش،

 شده   ساخته خودش وضعیت مناسب که اتاقش سرویس سمت

 :زد لب  میرفت بود،

 .نبودی شدن   پیله آدم _

 آنقدر  همیشه ! میگفت  راست  پرید، باال ابرویم یکتای

 دنیای . میشدم رد   سریع یانیجر  هر  از که داشتم  سرگرمی 

 میشد  باعث که  بود جاذبهای مهمترین گوشی درون  مجازی

 یادم  گفت که را  این. بگیرم نادیده را  اطرافم واقعیتهای بیشتر

 گیر و میشدم رد او از  راحتی به بود گرفته حالش هرگاه  آمد

 کش  جلو به را لبهایم بیحوصله. بدانم را دلیلش تا نمیدادم

 .برداشتم اتاقش داخل به  قدمی و دادم

 در . شدم  بریده دنیا  از انگار گوشی بدون تنهاییه، از _

 منتظر  داشتم، احتیاج خوبت  حال به خیلی امروز ضمن
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 .بیای بودم

 .میخواندند  نماز مادر و او  فقط بود، گرفتن وضو حال  در

 :دادم ادامه و  نشستم رسیدم، که رایانهاش  کنار صندلی به

 حضور  شرط  به فقط خونه این... که میدونی خودت _

 ! تحمله قابل برام تو نفسهای

 یکطرف  به را  پیشانیاش جلوی  خیس موهای که  حالی  در

 همیشگیهای همان  از لبخندی و شد  نزدیک کرد، هدایت

 :داد تحویلم جذاب

 چیکار  نداشتی رو زبون این _

 خیرهاش  دلخور بانگاهی میکردی؟

 .واقعیته  میدونی  خودتم_ . بودم

 کردن  خشک از  بعد و رفت تختش کنار آینهی  میز نارک

 و  کرد پهن زانوهایش  روی را  جانمازش دستهایش،

 :گفت

 امنترین  هم  من بدون حتی خونه این میفهمی روز یه _

 !دنیاته نقطهی
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 خیلی  میکردم فکر  بود،  سخت  برایم جملهاش  درک لحظه  آن

 به  مرا میتواند که  دارد  وجود  خانه آن  از  بیرون جاها

 از  مرا که میدانستم قفسی را خانه آن. کند نزدیک رویاهایم

 جستجو  مرز  و  بیحد  آزادی در را  آرامش میدارد، باز پرواز

 برای امنی جای  باید هرپرواز پس  در نمیدانستم و میکردم

 نگاهش متفکرانه نمازش پایان تا . باشد داشته وجود نشستن

 که  سیدمر   چیزی به پریشانم، افکار هیاهوی در   و کردم

 :بود کرده  کنجکاوم لحظه آن در  جوابش دانستن

 ؟ بری  راه بقیه مثل بتونی نباید چرا تو نیستی؟ دلخور ازش _

 برای عجلهای هیچ  و بود پایانی ذکرهای گفتن حال  در

 کرد  جمع را جانمازش آرامش با . نداشت من  سوال به پاسخ

 میز  روی و

 ههایدست روی  را دستانش.  رفت  تخت کنار  و گذاشت

 :گفت و  کشاند تخت روی  را خود  و گذاشت ویلچرش

 داره  نیاز همیشه آدم که کسیه تنها خدا _

 !باشه  دلخور ازش اگه حتی بزنه، حرف باهاش

 سعی  بودم،  کشیده رخش به را  محدودیتش اینکه از پشیمان



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

367 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 .داشتم  جبران  در

 آدمایی   از خیلی  که داری استعدادی و هوش عوضش در  _

 .ندارن رو  یکصدمش یرن،م راه  دارن که

 :داد سرتکان و  کرد  تکخندهای

 کنی؟ درستش  بخوای  بعد  که بزنی حرفی مجبوری _

 :کردم نگاهش بیحوصله و پوکرفیس

 !ناراحتی چرا نگفتی _

 :داد تکیه پشتش متکاهای به و کشید عمیقی نفس

 مهیارم ! تنهاست خیلی. ببینم رو  پدر شرکت سررفتم یه _

 که  هم گندی با شرکت،  نمیره  جبازیل دور رو  افتاده که

 ...وضعیتمه این که منم میکشه، خجالت زده 

 :داد ادامه و گرفت  نفسی

 کارا خیلی برام چون. نمیذاشتم تنهاش بودم م  سال من اگه _

 و  بکنم بهش ونم نمیت کمکی  هیچ  من ولی. کارا خیلی  کرده، 

 ربیشت که گفتم  بردیا به. باشه غریبهها کمک  به امیدش باید

 .پیشش بره و  بذاره وقت
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 .جویدم و فرستادم دندانهایم الی سبابه انگشت با را پایینم لب

 .بودم منصور غم نگران کنم، فکر  پدر به اینکه بدون

 تو  قول به نبودم، ناشکر وضعیتم از  هیچوقت من _

 دلم  امروز ولی ندارن، خیلیها  که دارم تواناییهایی منم

 صندلی این روی  از تمنمیتونس اینکه از گرفت،  عجیب

 .بایستم کنارش و شم بلند

 پوستههای  کندن به و گرفتم  نگاه حرفهایش  از دلگیر

 مکث از  بعد. شدم مشغول ناخنهایم گوشهی الک

 :گفت کوتاهی

 کمکش و بایستی کنارش میتونی تو! نکن اذیتش مهیاس _

 من  برای خب میکنه؟ تالش کی برای داره اون مگه کنی،

 . ..خواستههات دنبال بری میتونی هم  ه آیند در  تو، و

 او زدم،   زل چشمانش در و کشاندم  باال را نگاهم یکباره به

 که است  آن  از خالیتر  پدر وجود از من  قلب نمیدانست

 شرکت  وقف را خود  و بگذارم خواستههایم روی  پا بخواهم

 .کنم مسئولیتهایش  و
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 ناو نگران بوده؟  دلم به  کجا  کرده؟ چیکار برام مگه _

 وظیفه انجام که  هست دوروبرش آدم  کافی  اندازهی به نباش،

 کیه؟ پدرت  رفته  یادت انگار تو. بگیرن رو پولش و کنن

 !جاوید کیومرث

 انجام برای میشن  سبز جلوش  دهتا کنه  تر لب  که کسی

 ...اوامرش دادن

 .شدم  بلند من  و کرد  نگاهم ناامیدانه

 اون خاطر به من نمیکنه، تا  خوب من با کن قبول منصور _

 راه  داشتم بود،  مشکل برام هضمش که رشتهای دنبال رفتم

 بیارم  بهدست رو دلش میتونم اینجوری کردم فکر. میافتادم

 نابود  رو غرورم  غریبه مرد جلوی  کرد؟ چیکار اون ولی

 عاره؟ و عیب موسیقی و زدن   گیتار دنیا کجای  آخه   کرد،

 از  رو اشینم یه مالی تمکن همه بااین مردی دنیا کجای

 بلند  دست  دخترش   رو پدری کدوم میکنه؟ دریغ   دخترش

 گرفته؟  رو گوشیم که بچهم من مگه میکنه؟

 بود،  شده رگهدار   بغض فشار از صدایم و  میلرزید دستانم

 صورتش به را  دستش  و  داد سرتکان کالفه منصور
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 دوباره   آن قدمی  یک در  و رفتم  در  سمت  به. کشید

 .برگشتم

 . ..فقط میدم، فرصت بهش بازم اینها همهی با _

 نفس  نمیباریدند اگر نداشتم، را اشکهایم با مقابله توان دیگر

 !میآوردم کم

 راضیم میتونه یوحان و  من ازدواج با موافقتش فقط _

 . کنم فراموش رو   رفتارش کنه

 به  دستی. بود  جاخورده  قطعا ببینم؛ را واکنشش تا نماندم

 به دیگر.  شدم خارج اتاق  از  و کشیدم خیسم گونههای

 برایم  اصال راحتی، این به آنهم یوحان، نام آوردن زبان

 خفه  را خواستن یک  فریاد  میشود  قدر چه  مگر. نبود مهم

 به  سینه کرد؟

 قرار  بود، آمده منصور دیدن برای ظاهرا که  مادر سینهی

 منصرف چشمهایم به نگاه با که  بگوید چیزی  خواست. گرفتم

 کنارش  از.  کرد رو برایش را  دلم  یازپ تا سیر   نگاهم شد؛

 .بردم پناه اتاقم به دوباره  و گذشتم

 که شنگهای الم از  هفته یک بود،  شدن  تمام حال  در هم آبان
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 از بیخبری  در هنوز من و  میگذشت بود انداخته راه  پدر

 مهیار  که دردسری.  میبردم  سر  به بچهها بقیهی و یوحان

 بود؛  بسته گوشیام تنگرف پس برای  را  هرراهی بود، مسببش

 کنند، پادرمیانی نمیتوانستند منصور یا  مادر شرایط این در

 معطوف  وارده، اتهام رد  و  شرکت به تماما پدر ذهن چون

 منصور طریق  از و نداشتم خبری  هم بردیا از . بود شده 

 و پدر  نفع  به  را دادگاه رای توانسته پدر وکیل که فهمیدم

 رفتم بیرون خانه از یکبار اتنه مدت این در . بگیرد شرکتش

 مهیار  دختر  دیدن برای منصور و  مادر همراه  به هم آن و

 گرفت  صورت شیشهای  کوچک اتاقک پس از که دیدنی . بود

 در  سخاوتمندانه تا  بود مانده  خیلی بود، دلگیر کمی برایم و

 برای . بچشاند من  به را بودن عمه  طعم  و بگیرد جای آغوشم

 و بیتاب شدت  به داشتم وزشگاهآم در  که  خوبی روزهای 

 باید بمانم، بیخبری این در  نمیتوانستم  دیگر و بودم دلتنگ

 .بگیرم خبری یوحان از تا  میرفتم آموزشگاه به حداقل

 و  بود مانده  بینتیجه دانشگاه به برگشتنم برای مادر  تالشهای

 بدون شدم، ظاهر آشپزخانه وسط بیرون لباس با که هنگامی
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 و  کرد براندازم ریزی  بااخم خطش  آنور مخاطب به توجه

 :گفت

 کجا؟ باشه،  خیر _

 لبخند  که حالی  در  و گرفتم لقمهای  میز روی مربای  کره  از

 بپردازد  مخاطبش به کردم  اشاره بودم،  نشانده لبم روی  کجی

 برداشتم  را  پلیورم و کیف. باشد نداشته  من  به کاری و

 بودم  کفشم یبندها  بستن حال  در .  شدم خارج  آشپزخانه از و

 :ایستاد سرم  باالی  و کرد باز  را  سالن در  که

 میری؟  کجای نیستم؟ تو با مگه مهیاس _

 :ایستادم صاف  و کشیدم پوفی

 !منی زندانبان  شده باورت انگار چی؟ یعنی مامان _

 :دادم ادامه گرفت تاسف رنگ  نگاهش و نگفت چیزی وقتی

 .نباش نگران. برمیگردم زود _

 که هوایی  به توجه بدون و پوشیدم انتوم  روی را پلیورم

 بود  مشوش ذهنم  آنقدر . افتادم راه  بود، باران آبستن انگار

 در . نبودم مکانها و آدمها از عبور و زمان  گذر  متوجه که

 گیتارم داشتم، تصمیم جسارتم، شروع برای حرکت اولین
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 در   نیست پدر که مواقعی تا  بیاورم خانه به  خودم  همراه  را

 .شوم  سرگرم یوحان نبود  در  کمی و کنم ینتمر حیاط

 پلک  و کردم نزدیک اتوبوس سرد   ی شیشه به را پیشانیام

 .میطلبیدم خنکی نبود، دهنده آزار  سرمایش  بستم،

 در  با وقتی آن چندقدمی در  و  شدم   پیاده آموزشگاه نزدیک

 تعطیل  آموزشگاه و پنجشنبه  فهمیدم تازه  شدم، مواجه بسته

 ب  ل با. است

 .کوبیدم زمین به  را یکپایم محکم و ایستادم آویزان هیلوچ و

 با  و رفتم جلو ناامیدانه بودم؟ شده  حواسپرت  اینقدر چرا

 خلوت  آنقدر   چرا . دادم تکیه  در به خیابان سروته به نگاهی

 ایستادم که  کمی. بود بسته  بیشترشان مغازهها حتی بود؟

 شماره   نجاآ. رفتم عقب  اموزشگاه سردر تابلوی یاد به ناگهان

 موبایلی  شماره  بردارم، میتوانستم حداقل را آموزشگاه  تلفن

 باز  را  کیفم در سریع . نمیخورد دردم  به که بود یوحان از هم

 و  قلم نه و است  همراهم موبایل نه آمد یادم وقتی و کردم

 سپردم  ذهنم به  را  شماره! میزدم گیج کال. گرفت خندهام کاغذ

 را  صورتم سردی سوز . شدم  دور  آموزشگاه از  قدمزنان و
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 و عبوس عجیب کردم،  نگاه  آسمان به. بود  داده قرار  هدف 

 آماج رو پیاده  بود؟ دلتنگ هم  او میرسید، نظر  به گرفته

 مقتدرانه روزی  که بود  شده درختانی نارنجی  و زرد برگهای

 زندگی  روزهای واپسین در  حاال و  بودند کرده الم را بهار

 به  قدمهایم. میزدند رقم  را اندیگر عاشقانهی خاطرههای 

 بیشتر  بودم، دلتنگ   شدت به!  کند  خیلی بود،  کند  خانه سمت

 هم،  بچهها بقیهی از نداشتم، خبر  یوحان  از میشد روز ده  از

 روبرو  به هدف ی  ب  و نشستم نیمکتی روی.  میکردم کاری باید

 آنطرف  که کافیشاپی چشمکزن چراغ به خیره. شدم  خیره

 چیزی  ناگهان. کشیدم  هم روی  را پلیورم ایلبهه بود، خیابان

 به باید ! پدرام. بایستم ناخودآگاه شد  باعث و  گذشت ذهنم از

 زیاد  کیان. داشت  خبر  یوحان از  شاید میرفتم، او کافیشاپ

 لبهی  به را خودم. باشد بیخبر نمیتوانست او میرفت، او پیش

 دربست  را  عبور حال  در تاکسی اولین و  رساندم  خیابان

 تم؛گرف

 خاطرات تمام  رسیدم،  که  کافیشاپ  به. نداشتم وقت  زیاد

 سینهام قفسهی  به  و شدند بغض گذشته خوب



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

375 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 بهانه که دلی  به و کردم  رها سختی  به را  نفسم  چسبیدند،

 !رفتم  چشمغره  بود، سرگرفته از

 جوانی دختر   از و رفتم  حسابداری قسمت به یکراست

 :دمپرسی میکرد، سیستم  راوارد صورتحسابها که

 .داشتم  کار  پدرام  باآقا  ببخشید _

 صفحهی از  را نگاهش لحظهای  برای که  حالی  در

 :گفت برگرداند، و کشاند نگاهم تا وبرویش ر مانیتور

 .نیستن _

 !روزم به بود خورده  نحسی انگار

 میان؟ کی _

 :زد  لب تردید  با و کرد  براندازم  بیشتری مکث با اینبار

 .نمیدونم _

 نگاه سرم  پشت  به و افراشت گردن که کردم نچی  درمانده

 کردم  فکر این به و شدم  فارغ  همهجا  از لحظه  یک  کرد،

 خیلی  شاید نبود صورتش  روی  غلیظ آرایش این اگر که

 .میرسید بهنظر بهتر
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 .اومد اوناهاش _

 با  که را جایی تا  سربرگرداندم و آمدم  خودم به صدایش با

 که  حالی  در  پدرام میگفت، درست. ببینم بود داده   نشان چشم

 اینکه  بدون. شد نزدیک  میکرد، صحبت  دیگری  پسر با

 از بکند توجهی

 چشمان  دیدنم با  و برگشت. زدم  صدایش که  گذشت  کنارم

 .شد گشاد  زاغش

 اینجا   کجا، شما!  عجب چه ! به به _

 .دادم  سرتکان کمرنگی بالبخند کجا؟

 خوبین؟ سالم، _

 و  کرد مهدایت خالی  میزهای  از یکی  سمت  به سریع

 .نشست زودتر  خودش

 !طرفا؟ این از خبر؟  چه ممنون، _

 خالکوبیهای   تا بود  کرده گوشش به که حلقهای از نگاهم

 تمیزشدهاش  پهن ابروهای به و  شد  کشیده گردنش روی

 .رسید
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 .بود بسته رفتم  که امروز نرفتم، آموزشگاه مدته یه _

 به  دسترسی  اومده بوجود مشکلی گوشیم برای

 دارید،  یوحان از خبری ببینم اومدم. نداشتم ونشمارههاش

 نگرفته؟ تماس شما با

 !یوحان؟ _

 .جاخوردم کرد،  ادا را نامش  متعجب اینطور که این از

 :گفت که دادم تکان سری   خیره

 شده؟  آزاد مگه _

 شده  قفل نگاه توانستم تا گذشت دقیقه یا ثانیه چند نمیدانم

 و  گیج پرسید، چه بیاورم یاد به و بگیرم را نگاهش  در

 :گفت که فهمید انگار کردم،  نگاه که مبهوت

 افتاده؟ گیر نمیدونستی نکنه _

 در  میکردند تالش نگران و  لرزان که مردمکهایی با

 بسته  و باز سختی به را لبهایم  بگیرند، آرام چشمانم  کاسهی

 .کردم

 چی؟ یعنی! افتاده؟ گیر _
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 .زد میز  روی آرام را مشتش  و کشید پوفی کالفه

 نمیدونستی؟ بابا ای _

 نزدیک  دست  به سینی  سفارشات، گرفتن مسئول پسرجوان

 کیک تکه  دو  که بشقابی همراه  به قهوه فنجان  دو  و شد

 از یکی فورا پدرام. گذاشت  میز  روی بود،  آن  در شکالتی

 .کشید خودش  سمت به را فنجانها

 نکرده  فرصت یوحان شاید بدونی، داری  حق  تو خب _

 زود  خیلی!  بیگناهه یوحان نباش نگران  ولی .بگه بهت

 .میشه آزاد

 او  رفتن طفره  از و شدم خارج هنگی  حالت از کمکم

 :کوبیدم میز به آرامی  مشت باحرص 

 .کن تعریف درست  پدرام؟ شده  چی _

 فنجان  باشد،  نداشته را ناگهانیام حالت تغییر انتظار که انگار

 و برگرداند بکیاشنعل به بود برده  لبهایش نزدیکی تا که را

 :گفت

 قبل روز  یک رو یوحان. نمیدونم درست خودمم من ببین _
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 دیدمش که روز  همون. نداشتیم تماسی  هم دیگه  و  دیدم رفتنش

 نمیشه یکماه کنه، اعتماد پسره  این به  زود نباید گفتم بهش هم

 .شده  آشنا باهاش که

 : کرد اضافه داد، گردنش  به که نرمشی  و کوتاه مکث از بعد

 یه کنه کمک بهش سفرش  ی  هزینه قبال در  قراره گفت _

 اونجا گمرک توی ولی بیارن، اونور از  مواد مقدار

 !لورفتن

 کردم  سعی و  ریختم صدایم در  را بهتم رفته باال باابروهای

 .باشم آرام

 رفتن؟ لو _

 :داد جواب تخسی  با باشد  شده خسته توضیح از که انگار

 .بوده هشونهمرا   غیرمجاز  داروی  آره، _

 این  هضم  حال در  و  گذاشتم پیشانی روی  را دستم

 :دادم سرتکان  بد خبر

 ...وای! یوحان تو دست  از وای _

 داده،  من به که  خبری  از  باشد شده  پشیمان  که انگار پدرام
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 خودش  متوجه را  من تا زد میز  روی چندضربه باکلیدش

 .کند

 .نمیگفتم چیزی  کاش  خوبی؟ ببینم _

 .شدم خیرهاش مضطرب  و  کردم سربلند

 کارش؟ دنبال  بره باید کی میشه؟ چی  حاال _

 :سرکشید دیگری جرعهی  و برداشت را فنجان

 میفرسته داره، رفیق  ترکیه گفت کیان نمیدونم،  واال _

 .دنبالش

 میدیدم،  را کیان باید نداشتم، کاری  دیگر پدرام با. شدم بلند

 باید  دم،میکر کاری باید میگرفت، تماس بااو فقط یوحان

 .میرفتم باید میگرفتم،  خبری

 چه  بود، سخت کشیدن نفس قدر  چه بود،  بد  حالم قدر چه

 !میدیدم درمانده را  خودم  قدر

 .نیست جدی مشکلش میگم تو؟ چته بابا خوبی؟ مهیاس _

 .ببینم کن صبر

 دنبالم دستپاچه اینطور پدرام که  بودم حالی  چه  در نمیدانم



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

381 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 در  به نرسیده. داشت کردنم آرام در  سعی و افتاده  راه

 منطقیتر  کردم  سعی و کشیدم صورتم به دستی  خروجی

 را  زارم حال کردم  تالش و برگشتم سمتش به. کنم رفتار

 .کنم پنهان

 رو  کیان شمارهی  میشه فقط... فقط . خوبم نباش، نگران _

 بدی؟ بهم

 برگهی  رفت،  حسابداری سمت  به و داد سرتکان باعجله

 طرفم  به و  نوشت رویش  را  شماره و  کرد پیدا یادداشتی

 :برگشت

 .برسونمت بده  اجازه  _

 :دادم سرتکان درخواستش رد  نشانهی به

 .ممنون میگیرم، آژانس! نه _

 شدم،  خارج کافیشاپ  از من  و نکرد  اصرار بیشتر پدرام

 یکبار را خیابان  آن . شد   مچاله دستم  درون کاغذ و مشت  دستم

 قدم،  به قدم شانه، به  شانه  را، تمامش بودم،  زده  قدم یوحان با

 روی!  بود شکسته آسمان بغض! باران زیر نه ! افسوس اما

 سایهای  میدیدم، را سایهاش پایم زیر  خیس سنگفرشهای تمام
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 تار  جان به موریانه مثل که خالیاش جای  خالی، جای  یک از

 برای  دلم  میخواستمش، روزها  آن در .  بود  افتاده روحم پود و

 .بود شده تنگ اخمش حتی لبخندش، نگاهش، برای نفسهایش،

 برای را قدمهایم گرفت، دویدن صورتم روی  باران و اشک

 حرفهای  هنوز. برمیداشتم بلندتر خیابان به  ن رسید   زودتر

 باید  یوحان کنم، باور نمیخواستم بودم،  نکرده هضم را پدرام

 او . نبود خطرکردنها اینگونه اهل  او میرسید،  مادرش  داد به

 سوار  کی نفهمیدم. نبود زدن  آب  به بیگدار و  خالفکردن اهل

 با  فرصت اولین در  باید . بود خانه   مقصدم. بودم شده تاکسی

 گیتارم  تا بود آموزشگاه در  حداقل  کاش میگرفتم، تماس کیان

 به! کند آرامم  میتوانست که بود چیزی  همهی.  برمیداشتم را

 همین و  ودب پاییز. بود  آمده بند باران رسیدم،  که خانه

 مادر کنجکاو نگاه به توجه بدون!  آسمان بیگاه و  گاه بیتابیهای

 سمت  به کنم، عوض  را خیسم  تقریبا لباسهای اینکه از قبل و

 بوق  به برخالفانتظارم. گرفتم را  کیان شمارهی و رفتم تلفن

 :داد جواب نرسیده  سوم

 بله؟ _
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 :زدم  لب دستپاچه  و هول

 .مهیاس منم  سالم،! کیان _

 آرام  چهرهی میتوانستم هم تلفن گوشی پشت  از یحت

 .کنم تصور را بیتفاوتش و

 ی؟ خوب تویی؟ _

 ...میگه راست  پدرام داری؟  خبر یوحان از کیان _

 آرامی " آرهی "گفتن با و  کنم تمام را جملهام نداد اجازه

 ادامه  دوباره و کردم  مکث لحظهای  برای کرد،  ساکتم

 .دادم

 رد؟ ک  چیکار باید حاال خب؟ _

 .میداد جواب دیر  که بود  چهکاری انجام  حال در نمیدانم

 . براش میشه عبرت درس  نیست،  چیزی _

 خونسردی  و میزدم  پا و دست نگرانی و غم  ازدحام در  من

 .نداشتم را تحملش  که بود چیزی تنها کیان

 !کیان

 !کن  فراموش رو یوحان مهیاس _
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 :زدم لب  بهتزده  من و گفت آرامی به هم را این

 چی؟ _

 بریم تیرداد با قراره میکنم، جمع  رو  آموزشگاه  دارم من _

 تو پیشمون، میاد  شه  خالص  دردسر این از هم  یوحان دبی،

 !درنیفتی پدرت با بهتره هم

 بودم؟  گرفته قلب تپش کی  میشد، پایین و باال  سینهام قفسهی

 باید من . افتاد هم  روی پلکهایم و بست را  نفسم راه  بغض

 پدرم مخالفت از بیش و کم کیان میکردم؟  چه  آنها از بعد

 از . بود نکرده  ناامیدم اینگونه تابهحال ولی  داشت  خبر

 ن  م مشاجرهی

 به تلفنی! بود فهمیده  قطعا  بود؟ فهمیده چیزی  پدر و

 باال بیرمق  صدایم. میدیدمش  باید نمیرسیدم، نتیجه

 :آمد

 آموزشگاهی؟ کی _

 .کند نصرفمم داشت  قصد! نه. برود  طفره داشت  قصد

 . ..نیا نمیکنه، حل  رو چیزی من دیدن _
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 .ترسیدم مادر واکنش از که  بود، ملتمسانه آنقدر  بیانم لحن

 .بگو  میکنم خواهش کیان _

 بدون دنیای  میدانست خوب  او. فهمیدم سوخت، دلش

 .برساند آسیب من به میتواند  قدر چه یوحان

 .هستم  پسفردا _

 .چکید  تلفن کنار  شدهی مچاله  کاغذ روی اشکم

 .پسفردا تا پس باشه _

 نگاه  درمانده شد، ظاهر   جلویم بیسابقه بهتی با که  مادر

 که  نزدیک آنقدر  شد، نزدیکتر که  شوم بلند خواستم.  دزدیدم 

 .گرفت را شانههایم

 روزیه؟ و حال  چه این! مصیبتا وا _

 اینکه  بدون و  گرفتم را پلکهایم زیر خیسی  دست، پشت با

 برد  چانهام زیر  دست. انداختم پایین را  مسر بگویم، چیزی

 :کشید باال و

 چی  تو برای من میکنی؟ چیکار  داری تو بدونم نباید من _

 مهیاس؟ هستم
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 روزنهی تنها دلواپسیهایم، پناه  تنها بود، وجودم همهی او

 مادرم  او میکشت، من در  را  تاریکی از ترس که روشنی

 تیلههای در  هشدنخیر از پس و کشاندم باال را نگاهم! بود

 لحظه  همان کاش . کردم رها  آغوشش  در  را  خود نگرانش،

 میفهمیدم کاش! دارم قرار دنیا  سرزمین امنترین در میفهمیدم

 نخواهم پیدا دنیا این کجای  هیچ  در دیگر  را آرامش آن هرگز 

 ...دل  دست از آه ! میفهماندم هم دلم  به و میفهمیدم کاش! کرد

 عظمت این با  آفریدهای انسان، تپش میتواند یکتنه که دلی

 !نیاورد ابرو به خم  و بمالد خاک به بارها  را،

*** 

 میپیچد، گوشهایم گنگ فضای در که همهمهای صدای با

 باز  اطرافم روشن تاریک  فضای روی به پلکهایم بهتزده

 از  که کمنوری پرتو فقط  و نشده  صبح کامال هنوز . میشود

 نگاه . است  شکسته را تاریکی تابیده بیرونی هواکشهای

 گرفته دستهایش میان  را  سرش زهرا.  میچرخانم

 نخورده  تکان جایش از سهیال شده،  خم زانوهایش روی و

 کتایون. است آرامبخش قرصهای خوردن علت به میدانم و
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 دیشب  نشستهی حالت  به هنوز  را  خودم من و  نیستند عذرا و

 و بودهام مزندگیا ماجرای تعریف حال  در میآید یادم. مییابم

 .بودهایم بیدار  کی تا و گفتهام را کجایش تا نمیدانم حتی

 قدم . میکنم بلند را شدهام   سر  تن سختی به و میخورم تکانی

 صدایی  پی در  همه. میروم بند میلههای پشت تا و برمیدارم

 افتاهاند  راه شنیدهاند،  که

 به زهرا باصدای. بازگشتند حال در  کنان پچپچ  عدهای و

 :میگردمبر طرفش

 .بخواب بگیر بیا _

 چه  میداند او ظاهرا میکنم، نگاهش پرسشگر و متعجب

 مثل  میدانم بااینکه. است کرده   متاسفش همین  و افتاده اتفاقی

 رک  آدم،

 ولی  نمیگوید راست و

 شده؟   چی_ . میپرسم

 :میگذارد پیشانیاش روی را  دستش  پشت  و میکشد  دراز

 خودش  کردن الص خ جرات  که شده پیدا یکی  باز حتما _

 عادت  باید چیزایی یه دیدن به... که گفتم کرده، پیدا رو
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 .کنی

 کتایون و عذرا که هستم کلماتش  حالجی حال  در

 به و نمیکنند توجهی من به . میشوند نزدیک زمزمهکنان

 بعد  و مینشیند تختش لبهی کتایون. میروند تختهایشان سمت

 سربلند  گیرد،می دستانش میان  را صورتش لحظاتی اینکه از

 :میزند لب من  به رو  پرازغم بالحنی و میکند

 !نترسیها _

 .برمیدارم قدم طرفش  به و میاندازم باال شانه

 شده؟  چی _

 که  کردنی  ص  خال  از منظور زدهام  حدس تقریبا بااینکه

 کنجکاوی بیشتر میخواهد دلم  انگار اما چیست، گفت، زهرا

 به عذرا. ردربیاورمس بیشتر  وهم  از پر دنیای این از و کنم

 :میدهد جواب کتایون جای

 دنیاش  که کسی از  میشه، پیدا آدم همهجور  اینجا دخترم _

 رو  اینجا که کسی  تا  بریده دل بیرون از و همینجاساخته رو

 دیگه  که کرده فرسا ت طاق  و تنگ خودش برای اونقدر

 .بکشه نفس نمیتونه
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 در  را او کالم رشتهی ادامه، در و میدهد  سرتکان  کتایون

 .میگیرد دست

 رفت  نفسبکشه، نمیتونست دیگه که اونایی از یکی االنم _

 .باشه آرامش در  روحش  کنه خدا و

 را  خودش  من از  چندمتر  فاصلهی به درست اینجا کسی

 عادت  شنیدنش و  دیدن به باید میگوید زهرا و است کشته

 به کنم،

 که  خط  ته آنقدر... را  اطرافم آدمهای  رسیدن  خط ته

 ترجیح  بودن زنده  به مهیبش جلوههای باهمهی را مرگ

 !دهند

 و  بهت هستم،  خودم کردن  پیدا حال در کمکم میکنم احساس

 آن به ناخواسته که دردسری با میدانم و شده  کم سرگردانیام

 سناریوی از بخشی هم این شاید.  بیایم کنار باید شدهام، دچار 

 .کنم بازی را آن  باید ناخواه خواه که است  من زندگی

 خیلی برمیگشتم عقب به اگر شاید   که تلخی و  درام سناریوی

 را  فکرش ! نیست بد  هم خیلی  اینجا. میدادم تغییر را  جاهایش

 در  اینجا،  از بیرون شده،   بیشتر آرامشم  میبینم  میکنم که
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 کاه  انبار در  سوزنی مانند آرامش  پرهیاهو دنیای  آن روشنی

 خطر   از پر گمکردهام راه  مدتهاست که منی برای و است،

 هم  هستند  کنارم که همینها میخواهد  دلم گاهی ! بیراهه و

 و سکوت از  لبریز میطلبد، انفرادی دلم  گاهی نبودند،

 بزرگ  را  من دارد اینها با  همصحبتی نه، ولی! تاریکی

 درد  یک  از تاولهایی هرکدام اینها! بزرگ خیلی میکند،

 مانند  من ولی. اند رسیده استخوان به که دردهایی. عمیقند

 از عبور حال در   من نیست، اینجا من خط  ته نیستم، اینها

 این آنسوی من هستم،  دیگر زمانی  برههی یک

 قلبم بخواهم او از و کنم پیدا کنم،  پیدا را یکنفر باید دیوارها

 !کنم زندگی  بتوانم تا  کند آزاد کند،  آزاد  را

*** 

 کردن  عوض حال   رد.  آمد  اتاقم به و نبود بردار ت  دس  مادر

 بعد  و پدرام زبان  از آنروزم  شنیدههای  تمام.  بودم لباسهایم

 نابودن. ببینم نابودشدن حال  در را  خود تا بود کافی کیان

 و  بود شده  گرفتار یوحان! درماندگی و دلتنگی فرط  از  شدن

 عات  اطال که  روبیاورم کجا به کنم، چکار باید نمیدانستم
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 از  حرف میزد،  رفتن از  حرف کیان. شود دستگیرم درستی 

 که  مادر  به پشت  که همانطور. یوحان کردن دور  و رفتن

 رو   و زیر را کمدم  داخل لباسهای بود، نشسته تختم لبهی

 . کردم آزاد   را نفسم و بستم پلک  کالفه میکردم،

 .بذار تنهام لطفا  مامان _

 .میخواستم که بود چیزی تنها شرایط  آن در  سکوت

 .کرد ت سماج همیشه برعکس

 کی  به و بودی کجا ببینم بگو گذاشتم، تنهات هرچی بسه _

 .زدی زنگ

 طرفش   به و کردم پرت عصبی را بود  دستم  که لباسی

 .چرخیدم

 شوهرت  میتونی میشه؟ دوا  ازم  دردی بشه؟ چی که بگم _

 کنی؟ پیاده شیطون  خر از رو

 این کاش بود،  گذاشته برایم چشم سوی  کمی عشق  این کاش

 بیشتر را  نفسهایش قدر  تا میداد  خودش به تکانی عقل

 !میدانستم
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 بیش را پیشانیاش چروکهای  نشست، نگاهش در که اخمی

 .کرد  آشکار  پیش از

 کردی،  انتخاب درست تو و میکنه اشتباه اون بدونم اگه _

 .میکنم رو خودم تالش تمام

 .نشستم و زدم تکیه  کمد به همانجا و  زدم پوزخندی

 بیانش لحن که  بیاورد حرف   به مرا شده هرطور میخواست

 .شد  مهربان و گرم

 پدرت  بفهمی؟ نمیخوای  چرا عزیزم،  خوشگلم، دختر  _

 گرم  دیدهست، دنیا اون خودته، آیندهی  برای میگه هرچی 

 تا داشته زندگیش توی سختی  سالهای است، چشیده سرد  و

 .برید اشتباه  رو راه  شما نمیخواد رسیده،  اینجا به

 میکردم  مرور را کیان حرفهای مکرر نم  و  میگفت مادر

 چه  در  و  کجاست نمیدانستم که بود یوحان پیش فکرم و

 به  دسترسی  برای راهکاری دنبال. میبرد سر  به شرایطی

 و  گفته چه بدانم بدوناینکه. بودم مجازیام  ارتباطی راههای

 .شدم خیرهاش ملتمسانه میخواهد، چه



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

393 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 و  بخرم ونممیت گوشی هم  برگردونه، رو گوشیم بگو _

 مجبور  نده اگه بکنم، اینکاررو نمیخوام ولی خط،  هم

 .میشم

 جریان  و  کنم دردودل برایش اینکه از ناامید بازهم مادر

 . کرد ترک را اتاقم ناراضی و شد بلند بگویم، را

 در  که بودم کتابهایم کردن  زیرورو  حال  در بابیحوصلگی

 بردیا  آمدن برخ  شود، داخل که این بدون مادر  و  شد باز اتاق 

 بگویم  نمیتوانم. رفت  و داد را  ببیند مرا میخواهد اینکه و

 برای  من امید تنها او هم هنوز  چون نداشتم، را او حوصلهی

 به بودنش، به بودم  دلگرم چرا  نمیدانم بود، پدر  کردن  نرم

 است  کسی تنها او منصور از  بعد  میکردم احساس ماندنش،

 .بگویم برایش مشکالتم ردمو در میتوانم نگرانی بدون که

 تا مییافتم ریسمانی را او پریشانم افکار تمام میان در  حتی

 اینکه  بدون. کنم کمکش یا  بگیرم خبری یوحان از بتوانم

 و  شال اولین باشم، داشته خود آراستن برای  دغدغهای

 بیرون و پوشیدم لباسهایم روی  را آمد  دستم به که مانتویی

 قسمت  میکردم، فکر بااینکه و دنبو همیشگیاش جای. رفتم
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 در   را حضورش انگار ولی  باشد، باید خانه  از دیگری

 آفتاب .  رفتم  پنجره پشت  که کردم حس  خانه از بیرون فضایی

 زیر   در زمین و بود تابیدن  حال در  ممکن وقت  بهترین در

 خ ی  تن به را گرما  ولع  و حرص با پاییزی مرطوب برگهای

 گربههایی بچه  تماشای حال  در  ابردی. میکرد تزریق  بستهاش

 از  میرفتند؛ باال هم سروکول از  حیاط گوشهی در که بود

 آزمایشگاه  کنار منصور، حمایت تحت متولدشدنشان زمان

 به و  زدم  دور  را نشیمن معطلی بدون. بودند کرده  جاخوش

 بالبخند  و خورد تکانی کرد،  حس   که را حضورم. رفتم حیاط

 گربهها نشاندادن با  دادم که را  سالمش جواب کرد، سالم

 :گفت

 قشنگه، نشدن  بزرگ وقتی تا فقط  هم اینا دنیای حتی _

 .ندارن  بازی جز  دغدغهای هیچ

 به  گردنم کردن باکج و کردم  جمع سینه  روی  را دستانم

 :شدم خیره  گربهها

 هرکسی  که  شرطی  به باشه، قشنگ همیشه میتونه دنیا _

 .باشه داشته انتخاب حق   زندگیش برای
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 روی  دزدکی که  را نگاهم و  برگشت مکث کمی  از بعد

 :کرد شکار بودم، داشته نگه نیمرخش

 بدی،  نظر  مورد  این در  بتونی تو تا مونده خیلی هنوز _

 . ..راهی اول تازه

 زیر  برگهای روی و پایین  به را نگاهم و باالانداختم  شانه

 :کشاندم پایم

 .شاید نمیدونم، _

 انتهای مقصدش. شوم راهشهم هم من  تا برداشت قدم

 .میخورد چشم به انار  درخت آخرین که بود جایی  و حیاط

 عوض  دانشگاه به اومدن برای تصمیمت بر؟ خ چه _

 بدی  اتفاق  نیست، خوش   حالمم! اصال نه_  نشده؟

 .چرخید سمتم به و ایستاد . افتاده

 شده؟  چی _

 شدت  به. نداشتم کردنم بغض با مقابله برای اختیاری هیچ

 باعث میانداخت یوحان یاد مرا که هرتلنگری  و بودم لتنگد

 میشد، 
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 انگار  که بود انگشتانم به نگاهم. بزند حلقه چشمانم در  اشک

 .داشتند سرجنگ باهم

 دوستش  انگار. افتادن گیر  مرز  لب دوستش با یوحان _

 نیست  جدی مشکل میگه کیان. بوده  همراهش  قاچاق  داروی

 . ..یا راسته حرفش  میدونمن ولی میشن آزاد   زودی به و

 : زدم  گره نگاهش در  و کشاندم باال را نگاهم

 .بگیرم خبر ازش  چطور نمیدونم بده، حالم دکتر _

 که کشیدم خجالت انگار. گرفتم نگاه چکید، که اشکم

 .دادم ادامه و  کردم زدن  قدم به شروع جلوتر یکقدم

 و  زده  زنگ  آموزشگاه به بابا کنم فکر  طرفی از _

 رو  یوحان و دبی  بره میخواد گفت کیان کرده، دشونتهدی

 .کنم فراموشش باید گفت  ببره، باخودش هم

 به  و کردم پاک بادست  را گونهام روی  اشک  چندقطره

 .میکرد نگاه پایش جلوی  به گزیده  ب ل. برگشتم طرفش

 رو  من که  کرده  بهونه رو  رفتن  دبی دکتر، میگه دروغ _

 .کنه دورش که بگه چیزی  هم یوحان به میترسم. کنه دک
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 :گریستم  شب  های شانه

 

 نه  انگار بود،  کرده عبوس  را صورتش غلیظ اخمی

 .بود خندان و بشاش پیش لحظه همین تا انگار

 باحرف  که  کسی میجنگی؟ داری  کی به  رسیدن  برای _

 بره؟ بذاره  قراره دوستش

 است  عاشق  واقعا یوحان اگر که میکرد فکر اینطور بردیا

 نمیدانست یعنی بکند، را  ش تالش همهی و بزند جا زود نباید

 را  سرم بگذری؟ خود از حاضری  که عاشقی آنقدر گاهی

 :دادم تکان طرفین به

 پدر  با من  نمیخواد بود، من نگران همیشه اون دکتر _

 من  برای میترسه که اینه خاطر   به بره بذاره اگه دربیفتم،

 .بشه تموم گرون

 نمیشه؟ تموم گرون _

 چه .  میشدم الل میرسیدم  که حقیقت   از قسمت این به همیشه

 به را  آن بردیا که  حاال چه  میکردم، بحث یوحان با وقتی

 ماجرا  این کور گرهی به بارها بااینکه. بود آورده خاطرم 
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 بپذیرم نمیخواستم بازهم ولی  بودم رسیده  پدر مخالفت یعنی

 و سکوت در  داشتم، خفگی احساس . کنم تمام یوحان با و

 کنار  درست. شدم  دور بردیا از  و دادم سرتکان باتاسف

 به تکیه با و  ایستادم انار شکوفهی  از خالی درخت  آخرین

 دادم ماساژ را شقیقههایم. نشستم بود،  آنجا که  داربستی چوب

 شد  نزدیک هم بردیا . شوم آرام کمی تا

 کشید  بیرون کتش جیب  از را  دستش. ایستاد مقابلم و

 .گرفت مقابلم و

 !خودتی  فکر  به فقط تو ولی هستن، تو فکر به همه _

 واکنش برای مجالی که بودم ذوقزده گوشیام دیدن  از انقدر

 و شعف   از لبریز نگاهی با. نداشتم  جملهاش  به اعتراض یا

 :گفت که زدم  زل او به و ایستادم  قدردانی

 .شد راضی تا زدم   فک براش کلی  بگیرش، _

 و برگرداند  کتش  جیب اخلد  را  دستش گرفتم، که را گوشی

 :گفت

 اسمش  دارم،  آشنا  اونجا. نباش نگران هم یوحان مورد  در  _

 .بگیرن استعالم میدم رو
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 داده  دست  از را  خود کارایی زبانم انگار لحظه آن  در

 چشمانم از انگار نبودم، کلمهای هیچ بیان  به قادر که بود

 :گفت که خواند را بگویم نمیتوانستم هرآنچه

 .طلبم یکی نداشت،  قابلی _

 به  شد دور که  کمی. برگردد را  آمده مسیر تا  روگرداند

 سرعت   رسیدم   که کنارش. دویدم دنبالش  و آمدم خودم

 .کردم کم را قدمهایم

 .نمیکنم فراموش رو محبتتون _

 : زد زل روبرو  به دوباره  نیمنگاهی از بعد و زد لبخندی

 .بکنی جبرانم باید نکردن فراموش بر عالوه _

 گذاشتم دهنم جلوی  و سابیدم هم  به سرما از  را دستانم

 .میکند شوخی شاید کردم  فکر. شوند گرم نفسهایم با تا

 جبران میتونم چطور  من آخه _

 گیتار برام جاش به  میتونی_  کنم؟

 .بزنی

 و  دویدم  را جامانده چندقدم دوباره و ایستادم لحظهای برای
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 :زدم لب باذوق 

 تمرین  باید بیارمش، آموزشگاه از برم میخوام فردا اتفاقا _

 .نکنم هول شما جلوی تا کنم

 بود، گذاشته پله روی  که کیفش  سمت به و  زد تکخندهای

 .رفت

 .زدم لب  دستپاچه

 .گذاشته قهوه براتون مامان باال، بریم دکتر _

 با  و چرخاند را  سرش  مچیاش، ساعت به کردن نگاه از بعد

 آزمایشگاه  در  دستگیرهی به  که بچهگربهای به شدن  خیره

 :گفت بود، آویزان

 بودم  شرکت ال  حا تا کن،  عذرخواهی  مادر از. ممنون _

 .دانشگاه  برم سر  یه باید

 از  لبریز و متواضعانه نگاه  به را حسش از خالی نگاه

 .رساند ارادتم

 . ..فعال بگیر، تماس  داشتی  کاری _

 .بگویم چیزی تقالکردم من  و شد دور
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 .کترد  ممنون بازم _

 . رفت  و داد تکان برایم را راستش  دست برگردد  اینکه بدون

 

 که داشتم هیجان بازکردنش و  گوشی شارژ برای آنقدر 

 .کردم موکول دیگری وقت  به را بردیا  لطف دلیل بررسی 

 زده  ت به زدگیام، ن هیجا و خندان قیافهی  دیدن با  مادر

 :دادم نشانش را  گوشی  که بود توضیح منتظر

 زوری  اگر  البته بود، بیشتر شما  از زورش ردیاب دکتر _

 .باشین زده 

 اتاق  به و دویدم بمانم، بعدیاش واکنش منتظر اینکه بدون

 کنار  پریز به و کشیدم بیرون  میز کشوی از را  شارژر. رفتم

 بالفاصله شارژگیری شروع از  بعد. کردم متصل تخت

 .مبود شده آزاد  اسارت مدتها از بعد انگار.  کردم روشنش

 پیامرسانهای به  شدن وصل میدادم انجام باید  که کاری اولین

 باز  دنیا همهی  روی به دری که مجازیهایی. بود  مجازی

 خستهکننده گاهی و هیجانانگیز  بسیار گاهی و میکردند

 باشد،  گذاشته پیغامی برایم یوحان که امید بااین. میشدند
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 همه   از. منداشت پیغامی هیچ  ولی  کردم باز را پیامرسانهایم

 سایه،  بود، گذاشته پیغام هم نیلی حتی ! یوحان جز  به داشتم

 و  زدم پرسه  کمی. بودند پرسیده را غیبتم دلیل بقیه و مونا

 حوصلهی . شدم خارج  دهم،  جواب را دایرکتها اینکه بدون

 نظرم به هم نبودم برای دلیلی البته و نداشتم را  هیچکدامشان

 را  خودم حقیقت  باگفتن یا میگفتم دروغ باید  یا نمیرسید،

 برای  گفتم و دادم  را سایه جواب  فقط شب آن.  میکردم تحقیر

 پیغام هم کیان  برای. رفت  خواهم دانشگاه به یکروز دیدنش

 رفتن  برای دوباره   روز آن فردای . نداد جوابی ولی گذاشتم

 ت  بادریاف و مادر  میل برخالف و شدم   آماده آموزشگاه  به

 آموزشگاه  به. شدم  خارج خانه از همیشگیاش توصیههای

 .دادم بیرون را خستهام نفس  و بستم را پلکهایم رسیدم،  که

 دستگیرهی  و گذاشتم سر  پشت  را پلهها آرام بود،  باز در

 در،  والی ل ی ناله صدای. کشیدم پایین را  ورودی در

 اوضاع دیدن  با ورودم محض به. شکست را  حاکم سکوت

 .دمجاخور آموزشگاه همریختهی به

 اعماق  در  غم و نمیزند رفتن  از حرف  بیخود کیان فهمیدم
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 نظر  از را  سالن دور  تا دور  بااندوه . شد بیدار وجودم

 آبدارخانه  در   چهارچوب در که رسیدم  کیان به و گذراندم

 همیشه معمول طبق  و کرده  جمع  سینه روی  را دستانش

 بدون و کردم  آرامی  سالم. بگویم چیزی من اول بود منتظر

 اشاره  سالن وسط وسایل به باشم جوابش منتظر که ینا

 .کردم

 کردین؟ جمع _

 داد  را مثبتش  جواب سر باتکان و باالانداخت  شانه جوابم  در

 نشستم پایم کنار  صندلی روی  ه  کالف. برگشت  آبدارخانه به و

 .نشست روبرویم کاناپهی روی   و آمد دست در   ماگی با که

 .شد  مخیرها  و گذاشت  عسلی روی را ماگ

 .بریز برو میخوری  هست،  قهوه _

 ناراحت و کالفه وقتی مخصوصا بااو، زدن حرف 

 .بود ممکن کار سختترین بودم،

 میزنی  یوحان بردن و  رفتن از  حرف بخورم؟ قهوه _

 بریزم؟  قهوه برم من اونوقت

 آرامش  در  تغییری هیچ  زد،  تکیه و برداشت را ماگ
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 .نیامد وجود به  چهرهاش

 .برسی زندگیت  و درس  به خوب دختر  یه مثل باید تو _

 ،  گذاشتم کمر  به را دستانم  و شدم بلند زنان پوزخند

 مانده  خودش نصیحت منتظر  انگار میزد حرف  جوری

 .بودم

 چی  تو افتادی؟ من نصیحت فکر به یههو شده  چی _

 میدونی؟ 

 این شد، خم  جلو  به دوباره  و برگرداند سرجایش را ماگ

 به متمایل کمی  و جدی داشت، زگیتا برایم نگاهش تغییر

 .نبود همیشه بیتفاوت کیان نگرانی،

 تو که اینه مهم میدونم،  چی من  نیست مهم! مهیاس ن ببی _

 خانوادهت بدونی تو که اینه مهم بپذیری، رو  زندگیت  حقیقت

 داشتم،  سروکار زیادی  دخترای با  من مهمتره، همهچی از

 مثل قمی،رفی بهترین عشق  تو پاکه،  جنست تو ولی

 پیش  دردسری یوحان و خودت برای نمیخوام خواهرمی،

 زندگی  بخوای پدرت  اجازهی بدون ونی مید خوب تو. بیاد

 .برگردی باید و  میرسی بنبست به آخرش  کنی
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 میکردم  احساس همیشه  بودم، ندیده اینگونه را او حال تابه

 فهمیدم . ندارد اطرافش آدمهای به نسبت  دغدغهای هیچ

 ناآرامی  وجود احتمال هم   آرامی هرانسان ظاهر پشت

 دستانم  میان را  سرم و برگشتم صندلی روی. است بسیار

 : داد  ادامه که گرفتم

 ولی  نیست حالیم  چیزی دوستداشتن و عشق   از نکن فکر _

 .کنید فراموش رو همدیگه  تا میگذره  سخت مدت یه فقط

 که انگار  و زدم کنار  را پیشانیام جلوی پریشان  موهای

 :زدم لب  باشم، نشنیده را حرفهایش از یچکدامه

 میاد؟ کی وضعیتیه؟ چه تو بگو، یوحان از _

 :داد سرتکان  تاسف روی  از بالبخندی

 داد،  جواب مرد  یه بهت زدم   زنگ گرفته؟ رو گوشیت _

 بود؟ بابات

 گذشته حرفها این از  کار ولی کشیدم  خجالت بااینکه

 گفت؟ چی آره، _ . بود

 .سرکشید  قهوهاش  از جرعهای  باخنده و خندید
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 دخترش  دور  گرفتم، تماس  مطربخونه طرف  از اگه گفت _

 .میکنه خرابش روسرم وگرنه بکشم خط  رو

 :گفت که کشاندم پایین به شرمندگی  با را نگاهم و گزیدم  لب

 جدا  ازشون من  بود،  مخالف کار بااین هم من  پدر  راستش _

 شدم 

 فرق  یخیل تو بحث ولی . کردم  زندگی تنهایی و

 همهجور میتونه پدرت ضمن در و دختری تو میکنه،

 دستش  از که خطرناکیه ریسک این کنه، تامین رو  رفاهت

 .بدی

 هم  او که بود  جالب  برایم شاید. کردم  نگاهش متفکرانه کمی

 بیخیال. بود داده  ادامه را موسیقی  خانوادهاش برخالفمیل

 را  دمخو  حرف لجوجانه  بود، حرفهایش  در  که منطقی تمام

 .کردم تکرار

 .میکنم خواهش بگو، داری  خبری یوحان از اگه _

 .کشید  بیرون جیبش  از را پیپش و کشید پوفی

 .زد  حرف باهات بشه که اونی از شقتر  کله  انگار! نخیر _



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

407 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 .بود بینمان عسلی یک  حاال. رفتم  جلوتر  چندقدم و  شدم بلند

 .پاکوبیدم ملتمسانه

 .نکن اذیت دیگه، بگو کیان _

 رفت   میزی سمت به و شد  بلند  پیپش، دهانهی  به فوتی از عدب

 گرفتن از بعد و برداشت  را  گوشی بود، سالن گوشهی که

 م  سال که این بدون. کرد  روشن را  کن پخش صدا  شمارهای،

 :گفت  خطش آنور مخاطب  به کند

 بگیریها؟  خبر  یه بود قرار میکنی؟ غلطی چه  فری _

 را  میآمد  شخش خ با  که صدایی تا شد  گوش تمامم

 .بشنوم درست 

 نمیدن، حسابی درست  جواب سراغش، رفتم کیان جون _

 که  منم. بشه تموم بازپرسیشون بمونیم منتظر باید میگن

 . ..گرفتارم  قدر چه  میدونی خودت

 را   گوشی و قطع را تماس کیان که بود گفتن حال  در هنوز

 کشف  او از جدیدی چهرههای آنروز. انداخت میز روی

 طرفم  به. بود ناراحت واقعا  حاال بیخیال و آرام  کیان . کردم
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 :برگشت

 خبر  هنوز.  نیست خوب  زیاد  حالش  مادرشم، نگران _

 !بره نمیذاشتم کاش ندارن،

 و  رفتم عقب ب  عق  و کردم  گرفتار  دندانهایم  بین را انگشتم

 و  یکلحظه فقط. نشستم صندلی روی

 در  طرف به و  چرخیدم خودم دور کالفه. شدم  بلند  دوباره

 .برگشتم کیان طرف به. نمیدانستم را خودم  حال . رفتم

 داره،  آشنا اونجا گفت کنه، کمکم قراره  که هست کسی _

 .میکنم خبرت

 سرعت  به. افتادم  گیتارم یاد که  شوم خارج  در از خواستم

 چشم  و  رفتم میکردم تمرین آن  در همیشه که اتاقی به

 رژه   خاطرات  آمد، بغض اتاق، گوشهی دیدمش،.  چرخاندم 

 ابری  دوباره  که  چشمانی  و شد  خارج سینهام  از  آهی رفتند،

 چکید،  اشکم. شدم خارج اتاق  از و  کردم بغل را  آن. شدند

 !نبود که  بود کسی مهم. نبود مهم اما دید،  هم کیان

 و  قاچاق  مادهی یک حمل مانند درست خانه  به گیتار بردن

 کردم  پیدا میناناط که زمانی  و کامل بااحتیاط! بود ممنوعه



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

409 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 و شدم  خانه  وارد برنگشته، خانه به پدر  روز،  وقت آن  در

 مادر  از کیان وقتی. بردم اتاقم به را  آن که ندید هم  مادر حتی

 باید  کردم فکر م  باخود و رفتم فرو  فکر  به هم من گفت یوحان

 از و بروم مادرش دیدن به گرفتم تصمیم و بکنم کاری

 حالش   جویای نزدیک

 محدودهاش  فقط و نداشتم آنها خانهی  از دقیقی رس آد. شوم

 مادرش  به را  من  داشت دوست  خیلی یوحان. میدانستم را

 .بروم خانهشان به بااو بودم نکرده  قبول من  ولی دهد  نشان

 یا  آدرس خواستم و دادم پیغام کیان به

 .بفرستد برایم را یوحان خانهی تلفن شماره 

 آن  زیر  و فرستاد تثاب شمارهی یک  فقط یکساعت  از بعد

 روی   و زدم کمرنگی لبخند". بگذرونه خیر  به خدا" نوشت

 صدای  بوق  چند  از بعد. بگیرم تماس تا زدم شماره 

 زبانم  ناخوداگاه استرسی. پیچید تلفن گوشی  در دخترجوانی

 .شنیدم جواب و  کردم سالم سختی به ولی انداخت کار از را

 بگیرم، آدرس بهانهای چه به و  بگویم چه که ماندم واج و هاج

 .نبود جایز  بیشتر سکوت
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 حضوری  میشه...  من... راستش...  ببخشید _

 کمی  و پرید باال ابروهایش کردم حس ندیده ببینمتون؟

 شما؟_  . شد  متعجب

 .باشم ریلکس کردم  سعی و کردم  جور و  جمع  را خودم

 در  بیارم باید که داره  پیشم امانتی یه شاگردشم، من _

 برام شماره  همین روی رو  آدرس میشه  اگه خونهتون،

 .بفرستید

 .کردیم خداحافظی هم  از و گفت" چشمی  آهان" مکث باکمی

 فرصتی  در باید . کرد  پیامک برایم را آدرس بعد  دقایقی

 مطلع  مادرش روز  و حال از و میگرفتم  آژانس مناسب

 .برمیآمد دستم  از  شرایط  آن در  که بود  کاری تنها این. میشدم

 که  بود  کرده جسورم  پدر،  ضربشست انگار .بود غروب

 را  مادر . چرخاندم  چشم. رفتم  سالن به و برداشتم را گیتار

 و  نشستم مبلی  روی  ندیدم که

 را  آهنگی بتوانم اینکه تا گرفتم بازی به را  گیتار سیمهای

 گذشته  دیدارش از  یکروز فقط. افتادم بردیا  یاد . کنم شروع

 آشنایش  بپرسم خواهمب که  است  زود  کردم  احساس و بود
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 .نه یا بگیرد  خبری یوحان از توانسته

 با همیشه  که آهنگهایی از یکی و افتاد هم روی پلکهایم

 با  که گذشت  چنددقیقه  نمیدانم. کردم شروع را  میزدم یوحان

 باعث نگاهی سنگینی. کردم  باز  را آنها پلکهایم خیسی  حس

 ورودی  در رکنا  در که ببینم  را  مادر و کنم بلند  را  سرم شد

 سری   ایستادند، حرکت از که انگشتانم. میکرد نگاهم بروبر

 :آمد جلو  و داد تکان

 !لجباز  و یکدنده! کیومرثی  دختر  که  حقا _

 را  آنها و بردم صورتم روی شده  رها موهای زیر  را دستم

 بدون. شدم  بلند  و گرفتم را پلکهایم نم باانگشت. زدم  عقب

 غروب  به پنجره لب و شتمگذ  کنارش  از بزنم حرفی اینکه

 که  ببینم او از  واکنشی تا برنگشتم عقب به دیگر. شدم  خیره

 .بودم شده دنیا  آدم بیتفاوتترین واکنشی و  حرف هر  به نسبت

 هیچبودنی  که میکند  خالی را دنیایت  تاحدی یکنفر نبود گاهی

 لحظههایت جان چنان یکنفر برای  دلتنگی و نمیکنی حس را

 !تقالمیکنی  زندگی لحظهای  یبرا که میگیرد را

 تا  کردم پایین و باال را مجازی دنیای صفحات و کانالها
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 را  لحظههایم  برنامه  ی ب و  هدف  ی ب. بخوابم بتوانم شاید

 میکردم  سپری

 تزریق  زندگیام  جان به  را انگیزه که  راهی کردن  پیدا در  و

 سرچ نقشه روی  را یوحان خانهی آدرس.  بودم سردرگم  کند،

 طبیعی . نبودم بلد هم  را اطرافش خیابانهای  حتی ی ول کردم

 برگشت  و رفت و بگیرم آژانس بود  کافی نباشم، بلد که بود

 برای همیشه.  داشتم تردید  رفتن  در  اما کنم، حساب بااو را

 کمی  دهم، انجام میخواستم مادر اجازهی بدون که هراقدامی

 علتش شاید  و  میزد موج درونیام های الیه در ترس

 خارج که  کانالها از یکی از . بود پدر  حدومرز ی  ب یتهایحساس

 آنی  لبخندی. بود آمده باال که  دیدم  را سایه  صفحهی  شدم،

 .نشست  لبم روی

 کله؟  ی  ب میزنی پرسه  کجا _

 بودم، داده  انجام  گوشی  کردن ن  روش  از بعد که کاری ن اولی

 حالتی   در. بود یوحان جز به  همه  برای بازدیدم کردن پنهان

 اینکه  نه و کنم رصد  را کسی بود مهم برایم نه نزویگونهم

 تعلل سایه به  جواب برای ولی . نیستم یا هستم بداند کسی
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 و  فرستادم برایش قلبی  چشم چنداستیکر سریع. نکردم

 :کردم تایپ متعاقبش

 !شده  تنگ برات دلم  سایه؟ خوبی _

 :داد جواب  و  برگشت دوباره  و شد آفالین  لحظهای برای

 بیا فردا میگی راست اگه. کردم باور منم گفتی، تو _

 .دانشگاه

 در  کمی . بود کاری  انجام وسط  انگار. شد آفالین  دوباره

 شدن  عوض برای نمیآمد بدم  ولی  کردم تعلل دادن جواب

 هوایم و حال

 را بردیا بتوانم شاید کردم فکر طرفی   از. بروم دانشگاه به

 ببینم 

 او از یوحان مورد  در  و

 .میام فردا میام، _ . بپرسم

 :داد جواب وقفه بدون اینبار

 پس عزیزم،  عالیه _

 .منتظرتم
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 هنوز  من ولی شد  آفالین او دادیم،  شببخیر هم به اینکه بعداز

 چک  را او و رفتم یوحان اکانت به  دوباره. بود نگرفته خوابم

 ساخته النه وجودم اعماق   در   که غمی و دلتنگی  با. کردم

 .کردم نگاه ی  طوالن دقایقی  برای را شپروفایل بازهم بود،

 خیلی  را عکس  آن ولی داشتم  او از زیادی  عکسهای بااینکه

 از  یکی یادماندنی، به خوب روز  یک. داشتم دوست

 ویولنی همراه  به را او میکرد، کار  قلم سیاه که  هنرجوهایش

 .بود زده  طرح ماهرانه بود، داشته نگه زانویش  روی که

 یکطرف  روی  شده ریخته  موهای  با را نیمرخم که یکبار

 که گرفت  تماس فورا گذاشتم، پروفایلم صفحهی در صورتم

 وانمود اما بود شیرین برایم تعصبش  بااینکه.  کنم پاک را آن

 را عکس که  داد  پیام یکساعت از  بعد. شدهام ناراحت کردم

 نفرستادم برایش بفرستم،  برایش

 خوردنهایش رصح  به و ندادم را جوابش آنروز فردای  تا و

 از  خیلی به تا  میکرد طی باید را درازی  راه  یوحان. خندیدم

 خیلی  گاهی. برسد داشتند، باالشهری پسرهای که چیزهایی

 گاهی . میکرد آشفتهاش  ناامیدی و بود نگران  آیندهاش برای
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 نیست  چیزی  خوشبختی میگفت و بیخیالی طبل به میزد  هم

 در   باید را ی  شبخت خو داشت اعتقاد! خرید  را آن  بشود که

 سرش  به سر هربار و کنیم  جستجو زندگی به نگاهمان

 از  دست که میگذاشتم

 همان  از من  برای خوشبختی بااینحال. بردارد شعاردادنش 

 پیچ کردن  درست بهانهی به  آموزشگاه در  یوحان  که لحظه

 که  روزی  تا و شد شروع  نشست  کنارم مبل  روی گیتار،

 ادامه باشد،  قلبم در  داشتنش  دوباره برای امیدی  کورسوی

 .داشت خواهد

 مخاطبینم روی   چرخی و شدم خارج اکانتش از باناامیدی

 حسی   هیچ بود؛ غریب برایم  لحظههایم آن حال قدر  چه. زدم

 برایم مدت این در که پیغامهایی پاسخ که نمیکرد یاریام

 خواستم و گذراندم نظر از  را مخاطبین. بدهم را  بودند گذاشته

 را توجهم بود نیلی پروفایل در که عکسی  که  شوم خارج

 غیبتم مدت در  چرا فهمیدم پروفایلش دیدن با. کرد جلب

 با  که میزی  روی  زنی عکس. است نگرفته من  از سراغی

 اقوام از گویا داشت، قرار  بود، شده تزیین مشکی روبانهای
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 دادم توضیح و  گذاشتم تسلیت پیام برایش بود، دوستانش یا

 .کشیدم دراز و بستم  را برنامه. دیدهام   تازه که

 پلکهایم هنوز. رسیدم بیداری مرز  به  مادر زمزمههای با

 .میکردم گوش دمر   حالت به  و بود  هم روی

 دستی  یه که میکنه چیکار شب تا صبح  نیست معلوم _

 .نمیکشه وسایلش به

 با  که قراری یادآوری یا. است  گردگیری  حال در  فهمیدم

 تختم کنار  میز سمت  به را دستم و خوردم  یتکان داشتم سایه

 کردم  روشن  را  صفحهاش. برداشتم  را گوشی و کردم  دراز

 و  شدم بلند سرعت به بود، نه نزدیک  که ساعت  دیدن با و

 .رفتم پایین تخت از بدخلقی  با

 .شد  دیرم وای _

 نظر  از بود تماشایم حال  در   و ایستاده حاال  که را  مادر

 به نرسیده . رفتم اتاقم کنار یسسرو  طرف  به و گذراندم

 .شنیدم را صدایش سرویس

 سالمتی؟ به کجا _

 آب   شیر که  حالی  در . نبود مهم برایم ولی  گفت، طعنه به
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 .رساندم او به را صدایم  میکردم، باز را

 .دانشگاه _

 به  سریع و  زدم  صورتم به آب مشت چند مسواک،  از بعد

 و ایستاده  رانتظا  به چهارچوب در که برگشتم اتاق  طرف 

 :زد لب شوم،  رد کنارش از خواستم اینکه محض به

 .برم دخترم  قربون _

 .دادم را جوابش کنم،  نگاهش  و برگردم اینکه بدون

 .ببینم رو دوستم میرم بخونم، درس  نمیرم _

 را  العملش عکس تا برگشتم شدم،  که لباسهایم کمد  نزدیک

 .رفت  و داد تکان تاسف نشانهی به سری  نارضایتی با. ببینم

 میکردم،  ناامیدش خودم  از که  هربار

 خودم  دست ولی میداد نشان رخ قلبم آشیان در کرده  النه غم

 میتوانستم اگر شاید.  بروم پیش میلشان ب با نمیتوانستم که نبود

 دنیا  سرببرم،  را خواستههایم یکپای مرغ و نبینم را خودم  فقط

 ! آرامش رنگ  میگرفت، دیگری رنگ مادر  برای

 به و شدم  کالسها اصلی سالن وارد  سایه دیدن بهانهی به

 تقریبا و  بود بسته کالسها اکثر درب. رفتم  دوم طبقهی
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 کردم  کنکاش وجودم در . بود فرما  حکم فضا بر سکوتی

 پیدا را سرکالسها حضور  برای دلتنگی از رگههایی شاید

 ترک به تصمیم که چندوقت این تازه . بود بیفایده ولی کنم،

 گذاشتن قدم برای کشمکشهایم انگار بودم، گرفته  رشته این

 .بود رسیده   پایان به میکرد، دور  هدفم  از مرا که  راهی  در

 را  بود  شده چسبانده هرجا اعالمیهای هر و  زدم قدم دقایقی

 شد،  بلند  که دانشجوها خروج صدای  و سر . خواندم

 یهسا  دیدن برای بااینکه. زدم  زل  آنها به و ایستادم گوشهای

 قوت  بیشتر وجودم در  بردیا دیدن انتظار  ولی بودم رفته

 که  رفتم کالسی همان سمت  به و زدم   قدم آرام .  بود گرفته

 نشده  نزدیک ال  کام  هنوز داشتم،  س کال  آن در  بردیا با یکبار

 شد  باز آن درب که بودم

 داخل  به خواستم و رفتم جلوتر. شدند خارج  دانشجو  چند و

 داشت،  بغل زیر را  چندکتاب که لندقد ب مردی  که  بکشم سرک

 رفتم  کنار  و گزیدم لب  شوکه. شد  ظاهر  جلویم  چهارچوب   در

 نگاه  با کنیم، برخورد  هم به بود  نمانده چیزی شود؛  رد  تا

 کردم تعقیبش
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 .بود عبور حال  در. دیدم را  سایه که  رسید  راهرو ته به تا

 و  شوم خارج هنگبودن وضعیت از  تا کشید طول چندثانیه

 لبخند  و ایستاد  کردم که صدایش. برسانم او به  را خود

 بودیم نگرفته جای  هم آغوش در .  کشید رخ به را زیبایش

 .شدیم جدا  بردیا صدای با که

 اینجا؟   خبره   چه! به _

 طرف   به بود،  چه بابت نمیدانم که شرمی   و باخنده

 .چرخیدم بردیا

 .ببینم رو  سایه اومدم نیست، خبری  استاد، سالم _

 سایه  به که  پرمهری نگاه از بعد  و انداخت باال روییاب

 .شد رد  کنارمان از انداخت،

 . ..رو  اضطراری ی جلسه این  کنه خدابخیر _

 افتادیم  راه سرش  پشت فاصله با  و خندیدیم تیکهاش به هردو

 آذرماه   سرمای  ولی بود آفتابی هوا بااینکه. رفتیم  حیاط به و

 مقدمه  بدون سایه وقتی! ادمید انجام خوبی به را ماموریتش

 را انصرافم دلیل خواست و  کرد جواب و سوال به شروع

 :گفتم و کردم زرنگی بداند،
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 !نمیگم هیچی نگی خودت  از کم یه تو تا دیگه _

 :داد سرتکان و کرد  گشاد را چشمانش

 بگم؟ چی _

 :گفتم تردید  و معطلی بدون

 بردیاست؟  دکتر و تو بین چی ببینم  بگو اول _

 حالی  در و گرفت  نگاه زد،  زل  خیره  کمی اینکه از بعد

 رفت،  حیاط  گوشهی  شمشادهای پشت نیمکتی طرف به که

 :گفت

 ...هیچی _

 نشانهی به. چرخاندم  خودم  طرف به و گرفتم را شانهاش

 : گفت که کردم ریز  چشم  ندارم، باور اینکه

 .شده تموم  بوده  اگه هم چیزی کن باور _

 حتی و ثانیه یک  طول در و خورد  جرقهای  ذهنم  در ناگهان

 نتیجه  شده،  گرد چشمانی با و کردم  حالجی  را  حدسیاتم کمتر،

 .آوردم زبان به را

 شده؟  خاطرخواه نکنه _
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 : کرد اخم و  کرد جدا  دستم از  را  خود کالفه

 من ولی کنه، صحبت پدرم با میخواد گفت نمیدونم، _

 .ندارم ازدواج قصد گفتم

 روی  میکرد، شکوه هوا ردیس  از که حالی  در   و رفت

 .بودم شوکه کمی موضوع  این شنیدن از. نشست نیمکت

 خصوصی مسئلهی یک کشف  به که  بود جالب برایم هم  شاید

 متعجب  انتخابش از ولی! نمیدانم بودم،  رسیده  بردیا از

 دختر  حق   به سایه نبودم؛

 و  کردم دهنکجی برایش معترضانه. بود  برازندهای

 . گرفتم قرار  روبرویش

 دست   از  رو خوبی ن  ای به موقعیت تو چی؟ یعنی _

 .نشستم کنارش شد،  خیرهام که سکوت در دادی؟

 عوض  در  ولی  دارید  سنی  ی فاصله  درسته _

 .باکماالته و متشخص عالیه، اجتماعیش موقعیت

 . گرفت بازی به را  چادرش لبههای و انداخت باال شانه

 ازدواج ونمنمیت واقعا من  نیست، سنی فاصله بحث نه _
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 ...کنم

 .فعالنمیتونم یعنی

 ادامهی در و کرد  سربلند بگویم چیزی اینکه از قبل

 : گفت حرفش

 چته؟ رو،  دانشگاه کردی  ول چرا بگو دیگه، بیخیال خب _

 شده؟  چی

 ولی  چیست  سایه مشکل بدانم بودم کنجکاو خیلی بااینکه

 را  او. بدانم بیشتر و بگوید بیشتر ندارد  دوست  کردم احساس

 همهی  و یوحان، پدر، از گفتم، برایش خودم  از و  کردم رها

 گرفت قرار دستم روی   آرام دستش. بود آمده پیش که اتفاقاتی

 :درآمد  حرکت به نوازشوار و

 خودت؟ با میکنی داری چیکار! مهیاس وای _

 :گرفتم صورتش مقابل و آوردم  باال را دستم

 .پره گوشم! نکنیها نصیحت _

 .نشست  مشکیاش و  درشت یچشمها در  اخمی

 و  باخودت! نکن... دوستمی چون میکنم، نصیحتت اتفاقا _
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 !نکن لجبازی اونا

 .شد متمایل سمتم به بیشتر کمی  و داد  سرتکان کالفه

 ما؟ ی  خونه بیای روز یه میتونی _

 که  بودم سوالش  به کردن فکر حال در  هنوز . جاخوردم 

 جواب و  کشید ایکونش روی سریع.  آمد در  صدا به موبایلش

 :داد

 .اومدم جانم، _

 کیفش  در  را موبایل که حالی در  و  کرد قطع  را تماس

 :داد ادامه  میکرد،  جابهجا

 باید  بدونی خودم مورد در رو سواالتت جواب میخوای اگه _

 برای بمونه هم بیشتر نصیحت خونهمون،  بیای روز یه

 خب؟ همونوقت،

 :گفت مچیاش ساعت  به بانگاهی و شد  بلند

 رو  فکرات  خونه، برم  زودتر باید  امروز عزیزم  ببخش _

 .میگیرم تماس باهات بکن،

 .شدم بلند واج و هاج. بوسید را گونهام و شد  خم
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 کجا؟ ببینم وایسا _

 :داد تکان هوا  در  را دستش  و برداشت  عقب به یکقدم

 . ..ال فع  نداره، توقف جای دنبالم، اومده داییم _

 عالمت یکی  ی یک فتنشر مسیر  به خیره  من و رفت

 نشستم نیمکت روی  دوباره.  میزدم  پس را  ذهنم سوالهای

 بلند  و خوردم  تکانی سرم پشت  از بردیا صدای با که

 .شدم

 !شد  تموم تون جلسه زود چه _

 شانه  و کردم اشاره بود رفته  سایه که مسیری به بانگاه

 .انداختم باال

 .دنبالش اومدن _

 .گذاشت نیمکت تکیهگاه روی  را کیفش . آمد جلو  و زد قدم

 عامری  خانم با دانشجو اینهمه بین از عجیبه برام _

 ...کوتاه مدت این تو اونم شدی،  دوست

 فرصت  از باشد، جالب  برایش ما  دوستی که میدادم حق  او به

 را خاطرخواهیاش جریان بفهمانم او به تا  کردم استفاده
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 .فهمیدهام

 جالب  خودمم  برای هک فهمیدم  چیزی یه ن اال راستش  خب _

 .اتفاقی آشنایی این شده 

 : ماند حرفم  ادامهی منتظر و  داد باال را  ابرویش یکتای

 !شدین عاشق   هم  شما پس _

 :داد سرتکان و  زد  خندهای نیمچه

 .نمیدونم عاشق؟ _

 .کرد نگاه ساعتش به و گرفت  فاصله نیمکت از یکقدم

 میخ که  حالی  در   و کردم فرو پالتو جیب  در  را دستانم

 .گرفتم بازی  به را پایم زیر  برگهای بودم، نگاهش

 نتونست که چیزایی فهمیدن برای خونهشون،  برم خواسته _

 .بگه بهم

 جملهام چندبار  که شد  متعجب  گفتم که  چیزی شنیدن  از آنقدر 

 را رفته قدم  یک شده   گرد باچشمانی  کردم، مرور  را

 :برگشت

 واقعا؟  _
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 :دادم سرتکان مکث کمی با

 میتونم  نمیدونم یعنی ندادم، جواب بهش هنوز ولی م،اهو _

 .نه یا برم

 :گرفت قرار روبهرویم باعجله و  زد  دور را نیمکت

 نیستم فضولی آدم بری، میخوام ازت  من. بری  باید ولی _

 برای بده اجازه  حتی نخواست چرا بدونم دارم  حق  ولی

 .برم خونهشون به خواستگاری

 فاصلهای تا برداشتم عقب به یقدم  م  آرا  و کردم نگاهش گنگ

 و  شد متوجه.  دهم تغییر را بود  شده کم خیلی ناخواسته که

 موهایش در  را  دستش کالفه و رفت  عقب.  آمد خودش به

 :کشید  باال و کرد فرو

 .میکنیم  صحبت موردش در  بعد  دارم، س کال من _

 خونه؟ میری

 .بودم حرفهایش هضم حال  در هنوز  زدم؛ لب گنگ باحالتی

 .آره _

 بگیرن؟  آژانس برات بگم حراست به میخوای _
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 به و  زدم   عقب را چشمم روی  موهای دست  یک با

 .دادم سرتکان طرفین

 .ممنون نه _

 یوحان یاد  که چرخید رفتن برای و  داد سرتکان

 !دکتر_ . افتادم

 .کرد نگاه منتظر و برگشت

 نگرفتید؟ خبری ازش یوحان؟ _

 در  را  دستش و  بست پلک  د،باش  آمده   یادش چیزی  که انگار

 :داد تکان هوا

 دوستم  بگم، بهت رو همین بودم اومده! رفت  یادم وای ای _

 ...آزادن وثیقه  با بعدش  و اینجا میشن منتقل  زودی  به گفت

 .بفهمه تونست حد   همین فعالدر

 بیحد ذوقی  و شد  دمیده  سلولهایم  در بخش روح  نسیمی آنی به

 مرا و میآمد یوحانم ودم؟ب فهمیده درست . نشست نگاهم در

 به توجه بدون بردیا! میکرد؟ رها  دلتنگی شبیخون این از

 بشنود،  که جایی تا را صدایم من  و داد  ادامه راهش به واکنشم
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 :کردم آزاد

 !خونه بردم رو  گیتارم دکتر _

 شنیده  که این نشانهی به را  دستش  بالبخندی و سرچرخاند 

 .رفت و داد  تکان است،

 خوشحال برگردد زودی به  یوحان بود قرار نکهای از آنقدر 

 روی سرم  آمدم  که  خودم به. نمیشناختم پا  از سر  که بودم شده 

 سرمازده  خیابان به خیره  و تاکسی  مرطوب و  سرد شیشه

 از  که افتادم آدرسی   یاد زمان، و مکان به توجه بدون. بودم

 کردم صاف را صدایم و نشستم صاف. داشتم یوحان خانهی

 کمی  هم او. است راه  قدر  چه آنجا   تا که پرسیدم اننده ر از و

 :گفت  و کرد  فکر

 .راهه یکساعتی حدودا ترافیک  بااین _

 خانه  به  ساعت این در  معموال پدر. بود ظهر  نزدیک

 دانشگاه  در کارم بگویم میتوانستم طرفی  از. برنمیگشت

 :زدم  لب تردید  با و  افکار بااین. است کشیده طول

 .گفتم که آدرسی همین به یدبر میشه اگه _

 اصال. بستم پلک و گذاشتم شیشه روی  را  سرم  دوباره



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

429 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 ه  ب  را خودم  ای بهانه چه به و چطور  است  قرار نمیدانستم

 باشم،  کرده  کاری  تا میرفتم فقط. کنم معرفی خانوادهاش

 نبودش در  و کنم بیمعرفتی نمیخواستم. باشم برداشته قدمی

 و  استرس درصد یگذشتم  زمان  هرچه. نکنم هیچکاری

 نزدیک  هم و خانه   از شدن دور  از هم  میرفت؛ باال دلشورهام 

 به . کرد خواهند استقبالی چه نمیدانستم که افرادی  به شدن

 خلوتی و  ناآشنا منطقهی

 گذاشت  سر پشت را مارپیچ کوچهی چند  راننده.  رسیدیم

 .شد متوقف کوچهها از  یکی سر و

 .برم  کجا حاال دوازده،  فرعی اینم _

 اطراف  ماشین  پنجرهی  از اینکه از  بعد و دادم پایین را بزاقم

 .کشیدم پایین را در  دستگیره گذراندم، نظر از را

 .برگردم  تا بمونید منتظر  لطفا _

 نمیتواند زیاد  میگفت که راننده به توجه بدون و شدم پیاده

 .رسیدم  موردنظر پالک به و  شدم  فرعی وارد بماند، منتظر

 پیچک گل  را  دورتادورش  که کوچک و  نگر  کرم دری

 و بردم  زنگ نزدیک  تا را  دستم چندبار. بود  کرده احاطه
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 مناسبی زمان هم  زمان و داشتم  تردید. کشیدم عقب  دوباره

 ظهرگذشته از  ساعتی. نبود

 نتیجه بدون میتوانم چطور  را  آمده  راه اینهمه نمیدانستم و

 پسری  شدن ر ظاه  و  مجاور خانهی  در شدن  باز  با. برگردم

 که  پسر . دادم فشار  را زنگ  و شدم  هول آن چهارچوب   در

 لب  خیره  و  زد  دیوار به را  پایش بود، خودم همسن تقریبا

 :زد

 .بشه پیداش االنه ولی  نیست، خونه یلدا _

 در  منظورش نفهمیدن دلیل به که بااخمی و مبهوت

 .کردم نگاهش  نشست صورتم

 یلدا؟ _

 شده  ذوق  از پر  یکباره که اهی بانگ و گرفت دیوار از تکیه

 :کرد اشاره  کوچه ته به بود،

 .اومد اوناهاش، _

 حال   در  دبیرستانی  بافرم که دیدم را دختری و چرخیدم 

 زیر  لبخندی چهرهاش  دیدن محض  به. بود شدن نزدیک

 !بود یوحان شبیه عجیب دوید؛ پوستم
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 توجه بدون  آخر  در و زد  دودو  پسر آن و من بین نگاهش

 جیبش  از را  خانه  کلید و گذراند نظر از مرا  رتاپایس او به

 دهد،  جواب  آمد  تا. کردم  سالم معطلی بدون. کشید بیرون

 :گفت پسر

 .دارن کار شما با ایشون! خانم یلدا _

 .شدم نزدیک یکقدم نگاهش به پاسخ در

 .گرفتم رو  آدرستون که همونی و یوحانم دوست _

 .کرد استقبال میباگر و شکفت  گلش از گل شنیدن  محض به

 و  نکردم مقاومت خانه به  رفتن برای اصرارش مقابل در

 : زد غر  لب زیر  و بست  را در   کرد، هدایت داخل  به که مرا

 !پسر این نمیشه  درست  _

 :زدم  لب روشنش مردمکهای در   خیره و زدم لبخند

 خاطرخواهه؟ _

 یاد  زیباییاش، محو من و انداخت گل  سفیدش لپهای

 :افتادم موقعیتم

 حال بیام خواستم فقط  برگردم، زود باید  من خانم یلدا _
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 . .. و بپرسم رو مادرتون

 آرام   و کشیدم پایین را نگاهم. بود شده  کند ادامه برای زبانم

 :زدم لب

 .دارید خبری یوحان از ببینم  اینکه و _

 بگوید چیزی خواست و گذاشت  شانهام روی  را  دستش

 .چرخیدم طرفش  به راستم سمت از زنی صدای با که

 .دخترم  خوشاومدی _

 روشن  چشمانی و مهتابگون پوستی و طالیی  موهای  با زنی

 کلمات توانستم بودم،  او زل که  چندثانیه از بعد  من و زد لبخند

 .کنم یاری شدن ادا برای را

 .ممنون سالم، _

 .بود بیتاب باشد، مانده تنها قفس در   که عشقی مرغ مثل قلبم

 مرا  بود سالها انگار نداشتم، را گرمی الاستقب چنین انتظار

 و  بود گلدان و  گل خانه جایجای! میشناختمشان و میشناختند

 کوچک  و  ساده خانهی  آن روی  و سر از پاکیزگی و طراوت

 خالیاش  جای و داشت  کم را یوحان اینهمه با اما میبارید،

 در . شدم  داخل  یلدا اصرار به! بیقرارم دل  بر بود  زخمی
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 بخواهم نبود نیازی اصال و بودند شناخته مرا اول نگاه همان

 من  مورد  در  کامال  یوحان بود معلوم. دهم  توضیح را  چیزی

 خوشرنگ  چای  از را نگاهم. است کرده  صحبت آنها با

 نفرهی  یک تخت  روی که  مادرش به و گرفتم روبهرویم

 :دوختم میکرد،  نگاهم و نشسته سالن گوشهی

 طرف  به دانشگاه از یههو اومدم، خالی  دست  ببخشید _

 گفته برام شما  کسالت  از یوحان دادم، مسیر تغییر اینجا

 . ..اگه بگم... بگم اومدم... اومدم. بود

 سوءتفاهمی که کنم بیان را  حرفم زبانی چه به نمیدانستم

 مالی وضعیت میخواهم من  که نکند احساس و نیاید پیش

 بگویم  چه میخواهم فهمید انگار. بکشم رخشان  به را ام

 :گذاشت ناتمام را حرفم  که

 ارزش  کلی اومدی  راه اینهمه که همین دخترم، ممنون _

 دختر  تو بسته،  دل بهت یوحان که نبود بیخود داره، 

 .هستی  برازندهای

 :داد ادامه که شدم رنگ  به رنگ تعریفش از

 ما  که اونجوری اصال سرنوشت وقتا گاهی ! براتون  بمیرم _
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 همهچی به انسان خوشبختانه ولی خوره،نمی رقم داریم دوست

 و تو شرایط. بده  ادامه زندگی به میتونه بازم و میکنه عادت

 تنها برای داره حق   هم تو پدر متفاوته، باهم خیلی یوحان

 کم  یه دلبستن از  قبل جوونا شما  کاش. بگیره  تصمیم دخترش

 .ن میکردی  فکر هم شرایطتون به

 نداشت،  را سینهام  قفسهی در  ماندن توان دیگر انگار قلبم

 شدن رها  برای زدن، بیرون برای میکند جان  تمام باقدرت

 ادامه نداشتم دوست و بودم خیرهاش گنگ و  گیج! کالبدم از

 میداد،  ناامیدی بوی  حرفهایش بشنوم؛  چیزی نمیخواستم دهد، 

 و  زدم نفهمیدن به را  خودم بگیرد،  را جانم میخواست انگار

 میان. میدانند چه  شرایطش  و وحانی از بفهمم کردم سعی

 :پریدم حرفش

 دارین؟ خبر برمیگرده؟ کی _

 را  تنفسش دستگاه لولهی و چرخید راستش سمت به

 داد،  انجام  که بازدمی  و دم  از بعد  و گرفت دهانش جلوی

 :نشست کناریام مبل روی آمد  و شد  بلند و  کرد  رها  را آن

 کمک  اون از ،میکنه زندگی استانبول توی مادرم پسردایی _
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 خودش  یوحان البته. نداریم  قطعی خبر هنوز ولی خواستیم

 زودی  به و نیست جدی  مسئلهی گفت و گرفت تماس یکبار

 .میشه رها

 به هم  کمی کاش میگرفت، تماس هم من با کاش . گرفت  دلم

 با حالم  و حس چرا نمیدانم  و بودم کالفه! میکرد  فکر من

 چرخیدم،  طرفش  به. ودب ریخته  هم به یوحان مادر  حرفهای

 .باشم مسلط  نگاهش بر که جوری

 من با میکنم خواهش میدین؟ ادامه رو  درمانتون _

 .نکنید تعارف

 چیزی  خواست و داد سرتکان  افتاده م  ه روی پلکهای با

 شیشهای  میز  روی میوه  ظرف گذاشتن از بعد یلدا که بگوید

 :گفت

 .فرستاده دارو  براش کویت از داییم _

 پایینم  لب کرد، تایید را او حرف  و زد  پلک  که مادرش 

 در  را کیفم بند کمی اینکه از  بعد و کشیدم دندان به را

 .شدم بلند فشردم،  دستم

 ...بگین   بهم بود  کاری میشم  خوشحال هرصورت  در  _
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 .منتظرمه آژانس  برم، دیگه من  تون بااجازه

 قدم  خروجی  سمت به من و کردند  نگاهم سکوت  در

 سه  با  سالن انتهای. افتادهاند  راه  دنبالم  ردمک  حس . برداشتم

 صدایش  با آخر  پلهی در. میشد منتهی  حیاط  در  به پله

 :ایستادم

 !نشو ناراحت من حرفهای از دخترم _

 که چرخیدم   طرفش به داشت  دلخوری رنگ که بانگاهی

 :داد ادامه

 مذهب  اختالف طبقاتی، تضاد بر عالوه یوحان پدر  و من _

 برادرام و  پدر  میل برخالف شدم مجبور من  ولی. داشتیم

 زندگی  حمایتشون بدون زیادی   سالهای و بگیرم تصمیم

 مشکالتی چه  خانواده به کردن  پشت میدونم من. داشتم سختی

 !کشیدم رو  دردش . داره

 :برگشتم نگاهش به دوباره و گرفتم نگاه چندثانیه

 شدید؟ پشیمون _

 میکرد،  نگاه مظلومانهتر  یلدا بودند، خیرهام سکوت  در

 میآید  یادم  حساسند، خیلی برادرشان روی معموال خواهرها
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 فقط  یلدا نگاه در  ولی  میکردم، حسادت  یاسمین به مدتی تا

 نشانهی به که  بودم سوالم برای جوابی منتظر. بود مهربانی

 سریع  و افتادم  لبم پوست جان  به دندان  با. داد سرتکان منفی

 .پوشیدم را کفشهایم

 !مهیاس _

 متمایل   کمی فقط  و کشیدم را حیاط  در  قفل  چپ بادست

 .برسانم او به را  نگاهم تا شدم

 این به گفته کویت، ببره مارو بیاد  داره اصرار برادرم _

 شده  که هرقیمتی به قبلش ولی میده،  رو  ارثم سهم شرط 

 موافقت  احتمال درصدم  یک  حتی... خواستگاریت میام

 .میام باشه داشته وجود  پدرت

 پایین را غمگینم نگاه بعد و  ماندم حالت همان  در دثانیهچن

 .چرخیدم  در طرف به و  گفتم خداحافظی   لب  زیر کشیدم،

 ببرم  و کنم دور را  خرابم حال  تا  شدم  دور خانه آن  از باعجله

 .ببینند را درماندگیام نمیخواستم! خودم و باشم  خودم که جایی

 .نشستم عقب  راننده کالفگی به توجه بدون
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 .موندم شما  خاطر به جایی،  بودم دعوت من خانم _

 .بستم پلک  و دادم  تکیه صندلی پشتی به را  سرم

 .میکنم حساب آقا، ممنون _

 سینهام روی  چنان بپذیرمش نمیخواستم که حقیقتی غم

 بروند،  بود قرار . میآوردم کم نفس  گاهی که میکرد سنگینی

 یوحان گیهمیش شدن دور بود قرار چگونه  نبودند، ماندنی

 حتما  گفت یوحان مادر اینکه از چرا نمیدانم  بیاورم؟ تاب را

 از  چون  شاید. نبودم خوشحال  هیچ میکند، خواستگاری مرا

 قصد  بود، نشسته گلویم در  که  بغضی. میترسیدم پدر  برخورد 

 دلت   شود،  اضافه حرص غمت  به وقتی. نداشت  شدن آب

 !میکند یخوددار باریدن از چشمانت  آسمان و  میشود  سخت

 ویبرهی باصدای

 مادر . کشیدم  بیرون کیفم از  را  آن و  خوردم  تکانی موبایلم

 .برگرداندم کیفم  به را آن بیحوصله و زدم پیامک برایش. بود

 هوا  بود، گذشته ظهر از چندساعتی رسیدم، خانه به وقتی

 .داشت باریدن میل  آسمان و ابری

 و  شکفت گلم  از  گل آزمایشگاه  در  جلوی منصور  دیدن با
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 من  دیدن با هم او. کردم فراموش را  چیز همه  لحظاتی برای

 .داد سرتکان لبخندزنان

 شدن تنبیه هوای دلت  باز نکنه! هوا به سر  سرباز  کجایی _

 .کرده

 با. داشت من  کردن  اذیت  در  که تامی اختیار و بود منصور

 دور  که افتاد گربههایی بچه به چشمم او به  شدن نزدیک

 منصور دستان  پی منتظرشان نگاه و خیدندمیچر  ویلچرش

 .بود

 .نمیترسم تنبیهی هیچ از  دارم  رو تو تا برم قربونت _

 منصور به  خیره و دورشدند  کمی من دیدن با گربهها بچه

 .بود انداخته بازیگوشی از هم   را آنها هوا سردی . نشستند

 میانداخت برایشان یکی یکی  را  سوسیس تکههای منصور

 .میبرد  لذت  آنها کردن  سیر  از و

 .کنن پیدا غذا بگیرن یاد  باید ن، نک  بدعادت اینارو داداش _

 بود دستش در   که آخری تکهی که حالی در   و خندید

 :گفت انداخت، طرفشان به را
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 فکری  یه بندازی،  خوردن نون از اینارو اینکه جای به _

 .بکن خودت واسه

 :نشست ابروهایم بین اخمی

 چی؟  فکر _

 :کرد نگاهم خیره و کشاند  البا را نگاهش

 کی  تا بدی؟ ادامه وضع این به بتونی کی تا میکنی فکر _

 خوب  خودت کنی؟ پنهون پدر از رو نخوندنت درس بتونی

 بالجبازی  و  باش عاقل پس نمیشه، تو تسلیم اون میدونی

 .نکن سخت   خودت برای رو  شرایط

 تسلیم  آدم پدر میگفت؛ راست. همیشه  از جدیتر. بود  جدی

 دلخور . نبودم احساسم و دل  حریف هم من  ولی نبود شدن

 :کردم نگاهش

 .میفهمی رو من  تو که بود این دلخوشیم تنها _

 :چرخاند  طرفم  به را  خود و داد  سرتکان کالفه

 صالح  وقتها گاهی  ولی. میفهمم رو تو من عزیزدلم،  آره  _

 خودت . خواستههامونه  از  سری یه گرفتن نادیده در  ما
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 .نگرانتم بفهم پس عزیزی،  برام قدر  هچ میدونی

 قدم  ساختمان طرف  به  و گرفتم نگاه درهم  باچهرهای

 .برداشتم

 .نشده تموم کارم کن، صبر _

 ادامه ماندم منتظر بود او  به پشتم که حالی در  و ایستادم

 آوردی  رو  اسمش اونروز که پسری اون جریان_ . دهد 

 چیه؟

 موردش  در  سبمنا فرصتی در تا میکند صبر میدانستم

 از . بود خاطر  همین به هم  نگرانیاش بیشتر کند، سوال

 .میفهمید باید نداشتم، ابایی اصال دادن توضیح

 مقابلش  قدم باچند کوتاهی مکث از بعد  و  چرخیدم آرام

 . گرفتم قرار

 قصد  و  شدیم عالقهمند بههم بوده، موسیقیم مربی _

 .داریم ازدواج

 بازخواستکننده انگاهیب و  کشید صورتش  به دستی کالفه

 :دادم ادامه که  شد  خیرهام
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 ولی  نیست، هم پولدار بچه موسیقیه، اصلیش شغل _

 کنم؟ چیکار باید  حاال شدم، عاشقش من

 روی را دستانم که حالی  در  و نشستم. بود ساکت

 خواهش  از پر  و درمانده بانگاهی گذاشتم، زانوهایش

 :شدم  غرق  بیقرارش مردمکهای در

 بهخدا میگم، چی  میفهمی شدی، عاشق  خودت تو منصور _

 بیاد  بدم اجازه  میترسم منصور... خانوادهداره خوبیه، پسر

 وقتی  بشم، بیخیالش نمیتونمم کنه، تحقیرش بابا میترسم جلو،

 من منصور.  میاد  بند نفسم میکنم فکر کردنش فراموش به

 توش که  رو دنیایی نمیتونم من! میپوسم زنجیر و غل این تو

 .نمیخوام رو بابا دنیای  من. کنم خراب  ساختم اروی

 سر  و فروخوردم  را آن دوباره   و کردم بغض  دوباره

 روی  دستش مکث و  تردید با. گذاشتم زانویش روی

 .درآمد حرکت به نوازشوار و سرمنشست 

 برام  تو شدن  عاشق  نمیدیدم، رو اینروز هیچوقت کاش _

 .کنی هشتجرب زودی این به نداشتم دوست بزرگیه،  درد 

 توان  دیگر. زدم  زل چشمانش  در و کردم بلند را  سرم
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 .باریدم و زدم پلک نداشتم، را خودم نگهداشتن

 زورت  تو داره، فرق  تو  با  من جنس ولی... دیگه  شد _

 .نمیرسه  زورم  من رسید،  احساست به

 وارد  آرام. شدم  دور  سرعت  به و کردم جدا  او از  را خودم

 سردرد  و ضعف. رفتم اتاقم به مادر ندیدن  با و شدم سالن

 فقط . نداشتم سرپاماندن توان. بود شده اضافه بدم حال به

 .شوم  ولو تخت روی  و بیاورم در  را پالتویم توانستم

 :زدم پلک شنیدم بیداری و خواب بین که ضعیفی صدای با

 .بخور چیزی یه پاشو _

 را چشمهایم مستقیم پ الم نور. بود تار هنوز تصویرش

 رویم کی نمیدانم که را پتویی آرام بودند، تهگرف هدف 

 هنوز . نشستم تخت لبهی و زدم کنار  بود، شده انداخته

 گذاشتم،  شقیقههایم روی  که را  دستانم میکرد، درد   سرم

 :زد زانو جلویم  مادر

 نیست؟ خوب  حالت برم؟  قربونت چیه _

 یافته  پدر تیم در   هم را او بااینکه کردم، نگاهش بیحالی با
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 .نمیخواستم را نگرانیاش هرگز  ولی بودم

 .میکنه درد  سرم کم  یه فقط  مامان،  نیست چیزی _

 .نداری رو به رنگ  نیست، چیزی که میبینم دارم  آره  _

 :رفتم  لباسهایم کمد طرف  به و دادم  سرتکان کالفه

 !نکن شروع توروخدا مامان _

 .شد بلند و  فشرد هم به  را پلکهایش عصبی کردم حس

 .نگفت چیزی دیگر شد  خارج اتاق  زا که هنگاهی

 حال  در پدر. بودند شام  میز دور  رفتم آشپزخانه به وقتی

 کرد  مکث چندثانیه من دیدن  با  ولی بود منصور با صحبت

 .داد سرتکان فقط بیجانم سالم جواب در  و

 تعلل خوردن برای نگاههایشان سنگینی زیر و سکوت  در

 رفتاری  چه کنم  فکر بخواهم که بودم آن  از گرسنهتر نکردم؛

 و معلق  را قاشق  پدر، حرف با . است مناسبتر شرایط این در

 :داشتم نگه دهانم به  نرسیده

 بهت حواسم نکن فکر ولی  شلوغه، سرم  چندوقته _

 !باش مراقب نیست،
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 برگردانم، بشقاب درون یا ببرم دهانم  به را قاشق  نمیدانستم

 دهانم   در  را قاشق  محتویات و بستم را پلکهایم باالخره

 افتادم  سرفه به  که بود شده  بسته گلویم راه انگار ولی ریختم،

 سختی  به و

 که بودم  گرفته را دهانم  جلوی محکم. دادم  پایین را آن

 و کرد  پرآب را لیوانی منصور که نشود  بیشتر سرفههایم

 :گرفت مقابلم

 .بخور آب بیا _

 پدر . شدم آرام تا خوردم کمی و گرفتم دستش از را لیوان

 شد  بلند

 از  گفت مادر  به که لبی زیر  نکنهی درد   دستت  از بعد و

 شاکی  چنددقیقه اینکه از بعد هم  من و شد  خارج   آشپزخانه

 زل غذایم به و کردم  قفل  چانه زیر را دستانم  متاسف و

 مادر  و منصور نگاههای به توجه بدون و  شدم بلند  زدم،

 به ایصد  جز . شستم و کردم  جمع  را ظرفها از  مقداری

 از  همگی انگار و نبود دیگری  صدای ظروف خوردن هم

 از . نزنیم حرفی دادیم  ترجیح که بودیم خسته جدل  و بحث
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 :گفت مادر  شوم خارج خواستم که  آشپزخانه

 داشته  کاری  یاسمین شاید  مهیار، خونه برو زودتر  فردا _

 .باشه

 به  تلخی نیمنگاه از بعد و دادم سرتکان  برگردم اینکه بدون

 یاسمین. رفتم اتاقم به بود،  مستند تماشای  حال در   که درپ

 که  بود  دیده  تدارک دخترش  نامگذاری برای کوچکی جشن

 خانوادهی البته. بودند  خودش  خانوادهی  و ما  خانوادهی  فقط

 بچه، داشتن و  برادرش و  خواهر بودن متاهل دلیل به او

 خواب  از قبل تا رفتم گوشیام سراغ به. بود پرجمعیتتر

 بزنم مجازی در چرخی 

 میکردم،  باز را تلگرامم که  هربار. کنم چک  را آن و

 .بود یوحان اکانت سرمیزدم، که اکانتی اولین به بیاختیار

 این اما . میکرد دهنکجی لحظههایم به عجیب خالیاش  جای

 باری اولین چون  کردم، باز را بردیا  صفحهی بیاختیار بار

 ناخودآگاه  سوالش بادیدن . دبو گذاشته پیام تلگرام در که بود

 :زدم لبخند

 عامری؟  خانم خونهی  بری میتونی شد،   چی آخرش  سالم، _
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 او  بگذارم، چیز  چه حساب  به نمیدانستم را دستپاچگیاش این

 سربهسرش  نمیآمد  بدم. میدیدم حرفها این از  محکمتر را

 .کردم تایپ برایش بگذارم،

 .هکرد  گیر دلتون  بدجوری انگار استاد؟ سالم _

 نیلی.  شدم   خارج صفحهاش از . دهد   جواب که نبود

 دانلود  که  عکس. بود تایپ حال  در و فرستاده  عکسی

 .رسید  هم  پیامش شد،

 .چیه بزن حدس _

 یک  روی سفیدی  ساتن پارچهی شدم، دقیق  عکس روی

 زدن حدس  برای چیزی لحظه آن  در  که بود شده  کشیده شی

 .نداشتم هم را فخرفروشیهایش حوصلهی نمیرسید، ذهنم به

 .بگو خودت بدونم؟ کجا از من آخه _

 :داد   جواب سریع

 .خریده پیانو برام سپند!  دیگه خنگی _

 یکی  پیانو داشتن  شدم، شوک چندثانیه و پرید باال ابروهایم

 تهیه  میتوانست  پدر باالیش قیمت به باتوجه. بود آرزوهایم از

 گفت  و آمد  چشموابرویی خواستم، او از که  یکبار ولی کند
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 کار  میکند، تولید صدا صرفا که  وسیلهای برای کردن  هزینه

 خودم  از که  ذوقی  ولی نشد  حسودیام  نیلی به! اشتباهیست

 .نبود واقعی هم  دادم نشان

 .باشه مبارکت عالیه، واقعا؟ _

 .نیستم بند پا رو  خوشحالی از  برم، قربونت _

 :گفت که گذاشتم  قلبی  چشم  و خنده استیکر چند

 کارت خونهم، بیای باید یعنی ببینمت، باید! مهیاس ببین _

 .دارم

 دندانم و  لب بین را شستم انگشت پیامش به خیره  کمی

 .بروم خانهاش  به میخواست بیمقدمه  چه.  کردم فکر و اسیر

 خیلی  اما کنم دوری او از  باید بود گفته یوحان بااینکه

 این از بیش. ببینم نزدیک از  را زندگیاش بودم کنجکاو

 .بگذارم منتظرش نبود جایز

 خبرت  اومد پیش فرصتی  باشه حاال بگم، چی نمیدونم _

 .میکنم 

 در   و شهر  باالی همان آپارتمانش گفت و  شد پاپیچ وقتی
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 آینده  روز  دوسه ظرف  که دادم قول است، خودمان نزدیکی

 .بروم  دیدنش به

 آنالین  را بردیا که شدم  خارج پیویاش از و  کرد خداحافظی 

 .زدم لبخند بیاختیار . دیدم  تایپ الح در  و

 .بوده چی مشکلش بدونم کنجکاوم فقط ... نه _

 .میفهمم استاد، بله _

 هم  دارد،   دوستش بود  مشخص هم.  گفتم طعنه به

 .کند اعتراف و بیندازد  تا و تک از  را خود نمیخواست

 میری؟ کی ... خب _

 برایش  خنده  استیکر چند و بگیرم را  خودم جلوی نتوانستم

 .کردم تایپ پشتبندش بالفاصله و گذاشتم

 روزهای  در مهیار، خونهی دعوتیم که  فردا باشید،  صبور _

 .میرم شده هم  شما  خاطر  به حتما آتی

 خندیده اینکه  از نشد،  هم آفالین نداد، جواب  ولی کرد سین

 خرج به  جسارت  زیادی  کردم حس.  شدم پشیمان بودم

 :داد بجوا باالخره  تا ماندم  منتظر. دادهام
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 موقعیت نه جایگاه،  نه میشناسه، وسال سن نه آدم دل _

 همیشه  بااینوجود ولی... دیگه  ویژگی هیچ نه و اجتماعی

 هولم، ...  آره! بمونه باقی دلم  برسر عقلم سایهی بودم مراقب

 .پسزدهشدنم دلیل فهمیدن برای ولی

 را  پیامش بارها  داد  فرصت من به و شد  آفالین بالفاصله

 و بود جلوتر  من از را زیادی  سالهای. کنم ضمه  و مرور

 این معنی تا میگذاشتم سر پشت باید  را بیشتر سالهای  آن تمام

 .کنم عذرخواهی میکرد  حکم ادب . میفهمیدم را  حرفها

 .میخوام عذر بود، مزاح قصدم  جسارتا  _

 کردم  چک  را یوحان  اکانت بیاختیار بازهم  شدن آفالین از قبل

 .بستم را  آن دلتنگی با و

 هیجان  و شور  سراسر برایم دیدنش  که نوزادی لطف به

 خوش مشکالتم از  فارغ را   چندساعت آن توانستم بود،

 و خونگرم  بسیار هم یاسمین خانوادهی البته. بگذرانم

 .بودند پرانرژی

 شام   از بعد. میخوردم غبطه  هم کنار خوبشان حال  به گاهی

 نواختن  صدای  با که بودم یاسمین خواهر با صحبت مشغول
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 صدا جهت  طرف به و شد  گرد چشمانم ویولن و گیتار

 :گفت و شد  بلند  جا از یاسمین که چرخیدم 

 .کردن رو  خودشون کار  آخرش دوقلوها این! وای _

 واکنش  نگران او. دریافتم را  نگاهش معنی و  کردم نگاهش

 و  خشک قیافهای با چندساعت این تمام در که  بود پدر

 نشسته منضبط

 سرتکان  گاهی فقط یاسمین پدر پرحرفیهای جواب در  و

 . شدم  بلند . بود  داده

 بخواد نیستن بچههاش دیگه  که اینا عزیزم، نیست مهم _

 .کنه تکلیف تعیین براشون

 شد   دور بودیم، که جمعی  از چندقدم آرام و  گرفت را دستم

 براقی  رنگ نقرهای  لباس در   امشب. چرخید  طرفم به و

 دلخوری  اما! بود  شده همیشه از  ترزیبا داشت، تن به که

 .میبارید نگاهش از

 یه پدرجون ولی ببخشیدا! سوخت بابام برا دلم  امشب _

 کارگرا از یکی انگار میکنه رفتار  باهاش  جوری

 .کارخونهشه
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 .دادم سرتکان متاسف

 بابا میدونی که تو نکن، فکرا این از یاسمین بابا ای _

 . همینه  باهمه اخالقش

 گل بودند،  پسر هردو که نوجوانش رزادههایبراد شیطنت

 کرده 

 نشسته مردها که  قسمتی  و ما بین جایی درست   سالن، وسط و

 کنند  بس که آمد ابرو و چشم برایشان یاسمین. آمدند بودند،

 گوش  در چیزهایی. کشاندم پدر  نگاه تا  را نگاهم من و

 .شد بلند  و گفت منصور

 برای  کمی و داشت   نامهبر هنوز یاسمین. پرید باال ابروهایم

 بود،  کرده آشتی  پدر  با بهتازگی که مهیار.  بود زود  رفتن

 ت  رف کنارش

 دریافت  با  ولی  دارد نگه را  او دیگر کمی کرد تالش و

 :گفت من به رو و  آمد ما  سمت به منفیاش جواب

 .بمونه نمیتونه شده خسته  بابا شه، آماده بگو مامان به _

 گرم  که مادر  کنار و دادم تکان سری  تایید نشانهی به

 که  را حضورم. رفتم  بود، شده  یاسمین  مادر  با صحبت
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 .برگشت  طرفم  به کرد، احساس

 .شده بلند بابا بریم، باید مامان _

 و کرد  نگاه  بود،  پدر که جایی  سمت به متعجب کمی ابتدا

 کنارم  از آرام. کرد عذرخواهی بقیه از و  شد بلند سپس

 : کرد زمزمه  لب  زیر  و گذشت

 .بیار رو من پالتوی اون... سررفته  حوصلهش میدونستم _

 به  بدرقه برای  دلگیر و  برافروخته باصورتی یاسمین

 :گفت مادر  به و آمد پارکینگ به منتهی راهروی

 باشه،  پسر  اولش نوهی داشت دوست جون پدر میدونم _

 .ندیدم نگاهشون توی  ذوقی هیچ

 :شد خیره  او به  و کرد اخمی معترضانه مادر

 همینه،  اخالقش کیومرث حرفیه؟ چه این... بابا ای _

 .میشه  خسته زود شلوغ  جاهای

 به  حق  چهرهی  در دلخوری اما پذیرفت  ظاهر به یاسمین

 :گفتم و بوسیدم  را گونهاش بود، مشهود هنوز جانبش

 !کنم کمکت نموندم ببخش _
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 .باشد آرام   دارد، سعی  بود معلوم و انداخت باال سری

 .نشده عصبانی تا  برو عزیزم، نداره  اشکالی _

 .نشستم  مادر کنار  و رساندم ماشین به  را  خود باعجله

 :پرسید او از منصور  اینکه تا گذشت سکوت  در   چنددقیقهای

 شدی؟  ناراحت چیزی  از شد؟  چی دفعه یه _

 در  که نبود اولش بار  و میراند رویش پیش خیابان  به خیره

 طرفش  اینبار اام. میکرد مکث اینقدر سوالی جواب

 :بگذارد جواب بدون را او سوال نمیتوانست و بود منصور

 نمیتونم  دارم، دغدغه  و فکر  کلی... بودن  مخم رو _

 !کنم نگاه بازی دلقک بشینم

 دوقلوها  زدن  آهنگ همان  دقیقا  بازی دلقک  از منظورش

 .بود

 :داد ادامه و  کرد  مکث کمی

 مدال اش نوهه انگار میکرد ذوق  جوری  یه  گنده مرد _

 داره؟   کردن افتخار دیگه هم بازیا  جلف این آوردن،  المپیاد

 کرد،  حوالهام را پرمعنایش نگاه او حرف   از  بعد که  مادر
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 منصور. دادم تکیه صندلی به  را سرم  و بستم پلک باتاسف

 :کرد نجوا آرام

 !بشریته حیات رگهای  از یکی موسیقی  ولی _

 هم  بعد  و کند ابجو و سوال را او میتوانست منصور فقط

 وجود  با  منصور . نترسد او به دادن دندانشکن جواب از

 همیشه  و پوییده  را داشت  دوست  پدر  که راهی معلولیتش

 حاضر   پدر که ندارم  شک و  بود گرفته  قرار تحسین مورد

 او به را  منصور پاهای و  بدهد  را داراییاش  همهی بود،

 او به اتنه که محبتآمیزی نگاه و توجهش از برگرداند،

 از  باالخره تا بود بهانهای دنبال انگار. میفهمیدم داشت،

 کند  استفاده  امشب اتفاقات

 به  که جوابی  با. بریزد  من  به را  زهرش دیگر یکبار و

 .کردم باز چشم  داد، منصور

 .نداره رگ این به نیازی من  زندگی حیات _

 خواستم. خورد گره درهم  نگاههایمان ماشین جلوی آینه  در

 :گفت که بگیرم هنگا

 ...رو حیات رگ این نمیخوام فهمیدی؟ _
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 حرف  کنم، اعتراض میتوانستم. گرفت  نگاه که بود او اینبار

 و  ریز دلخوریهای  آنقدر ولی بخواهم دلیل  او از بزنم،

 درشت 

 بغض  فقط اشارهاش  باهر که  بود مانده  دلم  روی او از

 .بریزم خود در و کنم سکوت  میدادم ترجیح و میکردم

 از  نازکی  حریر و بود خودنمایی  حال در  قدرتمندانه دیماه

 اول ترم امتحانات. بود کرده پوش سفید  را همهجا  برف

 امتحانات  درگیر  سایه و بردیا و برگزاری  حال  در دانشگاه

 فرصت  تا  ماندم منتظر سایه خانهی به رفتن  برای. بودند

 و  نبود ار دستبرد  که بود نیلی میان این در.  بیاید پیش مناسبی

 برای  مادر که صبح  روز  یک. بروم  دیدنش به داشت اصرار

 .بروم نیلی پیش گرفتم تصمیم بود، رفته  خالهام عیادت

 و  داشت  قرار  خودمان  منطقهی همان در  بود  داده   که آدرسی

 ته  و سر  به نگاهی شدم پیاده که آژانس از. نبود زیادی راه

 با  شیک یساختمانها به سپس و برف از پوشیده  کوچهی

 زنگی و کردم پیدا را پالکموردنظر. انداختم زیبا  طرحهای

 و  سفید  در چندثانیه از پس. فشردم را بود گفته نیلی که
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 رویم پیش در  مارپیچی راهپلهی و شد  باز رویم  پیش مرمری

 با  پله، آخرین  در و رفتم باال بااحتیاط  و مردد. گرفت قرار

 نیلی . ایستادم له راهپ راست  سمت  از دری  شدن  باز صدای

 زدم   لبخند گرفت، قرار چهارچوب در همیشه  از  بشاشتر که

 .رفتم سمتش به و

 .سالم _

 .شوم  وارد تا رفت  کنار روبوسی  از بعد

 بود؟ سرراست آدرسم چه  دیدی _

 .دادم سرتکان  تایید به میکردم خارج را پالتویم که  حالی  در

 .اومدم  راحت...  آره  _

 که  بود لوکسش آپارتمان رد  زدن دور حال  در نگاهم

 .کشاند خود دنبال و  گرفت را دستم

 .ببین رو  پیانو بیا اول _

 زده   هیجان  و زدند  برقی  مردمکهایم پیانو دیدن با

 من  و  نشست صندلیاش روی نیلی. ایستادم کنارش

 .میکردم لمس را آن  کلیدهای باسرانگشتان
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 !نیلی خوشبحالت وای _

 .اشیب داشته نمیتونی تو که نگو _

 .پرید باال ابروهایش دید،  که را وارفتهام نگاه

 .مخالفه پدرت  گفتی راستی   آهان، _

 .گرفت ضرب  کلیدها روی آرام و انداخت باال شانهای

 خواب رگ  یه مردها همهی کنی، پیدا رو   قلقش باید _

 ...دارن

 پدرم  خواب رگ که کردم  فکر این به ظریفش انگشتان مات

 بودم، ناتوان دادنش  انجام از  من هک بود خواستههایی همان

 شبیه  که تقهای باصدای... تحصیلی پیشرفت و خواندن  درس

 بستهشدن

 که  شدم  نیلی زل پرسشگرانه و خوردم  تکان بود، دری

 :شد  متوقف و آمد  ابرویی و  چشم. مینواخت هنوز

 شده؟  چیزی _

 .اومد صدایی کردم  احساس تنهایی؟ _

 .رفت  آشپزخانه فطر  به بیتفاوت خیلی  و شد  بلند
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 .فعالتنهام راحت،  خیالت _

 در  قهوه ریختن  حال در .  زدم تکیه کانتر به  و رفتم دنبالش

 رو  پلهی  راه متوجه و  سرچرخاندم. بود رنگ  شیری ماگهای

 لحظهی  و داشت قرار  ورودی در   کنار که شدم  ی پایین به

 گرد  سالن  یک بودم  ایستاده که  جایی . بودم  ندیده را  آن ورود

 عجیب دکوراسیونش که داشت  قرار آشپزخانه  یک و گبزر

 بود نشسته دلم به

 ماگها . میشد خواب اتاق  به منتهی پله،  راه آن  شک بدون و

 .نشست مبلی روی  آمد  و گذاشت  کوچکی  سینی  درون را

 چیکار  قراره  باالخره خبر؟  چه دیگه ببینم بشین بیا _

 نه؟   یا داری خبری  یوحان از کنی؟

 دستهای و  شدم  جاگیر کنارش  تکنفرهی مبل روی  آرام

 .پیچاندم و گرفتم دست  در شانهام روی  موهای از

 کجان؟  خانوادهت! نیلی _

 .انداخت  پا روی  پا و برداشت میز روی  از را گوشیاش

 .دادمشون  دست از  تصادف یک توی _

 :داد ادامه که بودم خیرهاش مبهوت
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 از  مگرفت تصمیم و بشم کسی سربار  نتونستم هم بعدش _

 سختی به. گذشت  سخت  خیلی اوائل بگیرم، فاصله فامیل

 که  پولی با ولی. بیارم گیر اتاق  یه شهر پایین جایی تونستم

 مدت  یه. شد  عوض زندگیم رسید   بهم مادرم  و پدر دیهی از

 که  شدم آشنا گروهی  یه با بعدش  بود، مدلینگ کارم

 و خوانندگی از اعم زیرزمینی کلیپهای ساخت  کارشون

 .ازندگیهنو

 غیرقانونی؟ کار _

 !دلبرانه  و کوتاه . خندید

 تو  اونم کرد؟ زندگی  میشه هم  قانونی کار با مگه آخه _

 اوضاع؟  این

 :داد دستم به و برداشت  را  ماگ که بودم  خیرهاش  گنگ

 .بخور بیسکویت با تلخه _

 نیمرخ به  دوباره و انداختم میز روی بیسکویتهای به نگاهی

 صفحهی به و پایین نگاهش که الیح در. برگشتم نیلی

 :داد ادامه بود، گوشیاش
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 میشیم  جمع هم  دور   گاهی ولی ندارم، فعالیتی دیگه ن اال _

 .میکنم معرفی  بهشون باشه  کار  برای مناسبی  مورد و

 نگاهش  و کرد مکث کمی گوشیاش در چیزی  بادیدن

 :کشاند باال نگاهم تا را

 من  روی اشتی د کاری  هروقت بگم بهت تا بیای گفتم _

 بهشون  میتونم که دارم  زیادی دوستای  من کن،  حساب

 .کنم معرفیت

 بودم غرق  افکارم  در  آنقدر   و سرکشیدم قهوه  از جرعهای

 .بود جالب  برایم نیلی سرگذشت.  نشدم  آن تلخی  متوجه که

 میجویدم،  را  لبم که  حالی  در  و برگرداندم سینی به را ماگ

 بزند  را حرفهایش  همهی تا کردم  جمع سینه  روی  را دستانم

 .بگوید میخواهد چه ببنم و

 مثل چهرههایی نمایش دنیای هستی،  خوشگلی  دختر تو _

 .داریم کم خیلی  جذاب چهرهی  ن اال میکنه، جذب  سریع تورو

 جدی  تصمیمت خالصه همینطور،  هم موسیقی زمینهی  در

 .کن حساب  من روی  شد،
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 .بود نممک امر محالترین برایم لحظه آن  در حرفهایش

 :دادم  سرتکان و  زدم تکخندهای

 من پدر  میزنی؟ حرف  چی  از! نیلی خوشهها  دلت _

 دستش  به  کنسرت اون فیلم از تیکه یه  کجا از نمیدونم

 !بکشه رو  من بود مونده  کم رسید، 

 و  گذاشت لبهایش روی را  شستش انگشت متفکرانه

 :زد لب کنجکاوانه

 بشی؟ بیخیال  هم  رو یوحان میخوای یعنی _

 :دادم سرتکان درمانده

 مخالفت  هم یوحان با بخواد اگه نمیدونم، اصال یعنی... نه _

 .کنم چیکار قراره  نمیدونم اونوقت کنه

 :پرید باال همزمان شانههایش و ابروها

 ببخش ... میکنه مخالفت  صددرصد میگی تو  که اینجوری _

 خواستی  چی تو مگه داره، حدی هم  خودخواهی  ولی عزیزم

 برای که قانونیته و انسانی  حق   بشی، اذیت اینهمه باید که

 .بگیری تصمیم زندگیت
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 سر  از حرفهایش بفهمم که این برای تشخیصی قدرت 

 میگفت  درونم حسی   ولی. نداشتم  نه، یا است خیرخواهی

 گرفت  روبهرویم و کرد  باز  را  گالریاش. باشم آنجا نباید

 کلیپها به. داد  نشانم را  بود شده مدل آن در  که عکسهایی و

 نگاهش  بهتزده و خوردم  تکانی آیفون باصدای رسید  که

 .کردم

 داری؟ مهمون _

 :داد تکان را  دستش  ریزی  بااخم و شد  بلند

 .نیست که هیوال جاخوردی؟ چرا  بابا؟ چته _

 و  ایستاده معذب. کشید  پر سپند  سمت به ذهنم چرا نمیدانم

 دختری   رودو با که بود  شدهام  آویزان شال و پالتو به نگاهم

 گذاشت  کمرش پشت دست  نیلی. کشیدم راحتی نفس خندان

 :شدند نزدیک من به و

 .زدنه  پیانو استاد دوستمه، المیرا _

 به معمول تعارفات  ابراز از  بعد و کردم دراز   دست

 .رفتم  رختآویز  طرف 

 شدم  خوشحال  خیلی برم،  باید  من جان نیلی دیگه خب _
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 .دیدمت

 :شد  سبز جلویم معترضانه

 زودی؟ این به وا _

 دوباره  بهتر  فرصت یه رو،  پادگان شرایط میدونی که تو _

 .پیشت میام

 هشدار   اگر شاید.  کرد  راهیام  میلی  ی باب و باالانداخت شانه

 یوحان

 بیشتر  نبود، خانه به دادن پس جواب برای نگرانی و

 .میدیدم را دوستش   زدن پیانو داشتم دوست  خیلی. میماندم

 سر  به نگاهی

 سرویس   دیدن با و انداختم سفیدپوش و یخبندان کوچهی ته و

 خانه به. رفتم  طرفش  به  شد،  وارد  کوچه پیچ از  که آژانس

 بود، پشتبام برفروبی حال در  که پاروکشی  بادیدن رسیدم،  که

 پلههای به نرسیده ولی برگشته خانه به مادر  کردم گمان

 بعید وز ر اینوقت. شدم میخکوب پدر  کفشهای بادیدن ایوان،

 و  میگرفت نفس که  سرمایی  علت به بیاید،  خانه به که بود

 متوجه میچرخید،  زندگیاش و  نیلی حوالی که  مشوشی افکار
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 نگاه  و کردم باز  را سالن  در آرام. بودم  نشده هم ماشینش

 .میآمد خواب اتاق  از  صدایش ولی  نبود چرخاندم، 

 .میام دارم بردارم،  سند خونه اومدم من _

 بیرون بروم، اتاقم به و  بچرخم خودم  راست سمت   به آمدم تا

 آمد 

 کردن سالم  قدرت. بودیم ایستاده هم به خیره  هردو. دید  مرا و

 سمتم  به و کرد تنگتر را ابرویش دو بین گرهی. نداشتم هم

 .برداشت قدم

 باشی؟ دانشگاه نباید ن اال مگه بودی؟ کجا _

 .باشم مسلط  تا  کردم را سعیام تمام

 . ..روزام نه، _

 .دهم ادامه نتوانستم پیچید، موبایلش گوشی در  که صدایی با

 .خدمتم در  جاوید، آقای  جانم _

 :داد را جوابش من  به خیره پدر

 چرا  این نیست، شاگردت به حواست انگار دکتر _

 میچرخه؟ ول
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 خودم  گرفتم، نگاه باتاسف و کردم دندانهایم اسیر را پایینم ب ل

 وجود  برای نمیخواست چرا میپرسید؟ او از باید که نبودم آدم

 :داد جواب مکث کمی با بردیا  شود؟  قائل ارزش من

 .نداشته کالسی امروز هست،  بهش حواسم _

 دیده   پدر از  که رفتاری  با.  نمیگوید را حقیقت میدانستم

 جملهی   از بعد. باشد بیتفاوت من به نسبت نمیتوانست  بود،

 را  سرم  دادم، بیرون را لبهایم پشت  شده حبس  نفس بردیا

 صدای  با. کردم حرکت  اتاقم طرف  به  و انداختم پایین

 در   شدن بسته

 جیبم  در  گوشی اتاقم در  به نرسیده. رفت که  فهمیدم سالن

 .لرزید

 .بود  بردیا کشیدم، بیرون را آن

 .میشه زیاد  داره طلبام _

 و  بگوید دروغ من خاطر  به نبود مجبور او  میگفت، راست

 :نوشتم جوابش  در.  بیندازد  سردرد  به  را خود

 کرد؟ پنهون میشه کی تا ولی _

 کردن  عوض به و گذاشتم آرایش میز  روی  را گوشی
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 کردم  فکر گوشی  ویبرهی باصدای. شدم مشغول لباسهایم

 نام بادیدن.  رفتم  سمتش به بیحوصله گرفته، تماس بردیا

 جان  صفحه روی  چندلحظه برای مردمکهایم گویی یوحان،

 گذشت  که چندلحظه. گرفت  تپیدن گلویم در و آمد  لبم ق و دادند

 برداشتم را گوشی  میلرزیدند، که بادستانی و  آمدم خودم به

 آسمان  به  و شد   رعد صدایش. کردم متصل را تماس و

 .زد چشمانم

 . ..الو _

 و شود  آزاد راحتتر نفسم  شاید تا باریدم و زدم  پلک

 :جانکندم. بگویم چیزی بتوانم

 تی؟خود! یوحان _

 :داد جواب معطلی بدون

 برم؟ قربونت خوبی _

 کجایی؟ اومدی؟ کی _

 !رسواکننده باریدنهای و بغض این از امان و

 مردهم؟ من مگه! میکنی؟ گریه داری _
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 لبهی . شوم  مسلط خودم به  کردم  سعی و گفتم ای خدانکنه

 .کشیدم عمیقی نفس  و نشستم تخت

 .دارم بی کنم باور تا  بزن حرف ...  بگو ن یوحا _

 که  من بودی، شده  ناامید برگشتنم از انگار بابا، ای _

 .شد  برطرف  بود سوتفاهمی یه ندادم، انجام خالفی

 .میکرد دهنکجی اشکهایم به لبخندم

 شدی؟  آزاد دیگه یعنی _

 .شد تموم عزیزم،  آره  _

 .برداشتم دستمالی  آرایشم میز روی  از و  شدم بلند

 .خوشحالم خیلی  خداروشکر،  _

 بود،  کم خوشحال واژهی داشتم  که حالی  برای کردم احساس

 اینچنین  تابهحال خوشی خبر  هیچ میگفتم باید شاید

 حرفش  ضامن گرفتهاش صدای. است نکرده  هیجانزدهام 

 .بود

 ریزی  برنامه میکنم، استراحت کم یه خستهم، خیلی _

 .ببینمت که کن
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 به نیاز  هم خودم  برود، دادم  اجازه  و گفتم باشهای

 آرامش  در  را خوب  حال این باید داشتم، احتاستر

 که  آورد یادم صفحه  روی نشدهی  باز پیامک اما میبلعیدم،

 .ام بوده  بردیا با  صحبت حال  در

 !بیای عقل سر که وقتی تا _

 تحلیل برای حوصلهای اصال. نکردم فکر آن به اما خواندم

 از  بیقرارتر دیدنش برای من  و بود برگشته  یوحان. نداشتم

 تخت  روی و برگرداندم سرجایش را گوشی. بودم یشههم

 و منفی افکار هرگز که  بود ناعادالنه چه . شدم   دراز

 دوست  برای یوحان، حضور برای ندادند  اجازه ناامیدکننده

 شور  از لبریز داشتنش

 کردم  فکر بااین فقط باخودم کلنجار در.  شوم شوق  و

 خواب یبرا نه بستم؛ پلک. ببینمش زودتر  هرچه باید که

 ! آرامش جرعهای برای که

 آموزشگاه  به یوحان دیدن برای شد  قرار آنروز فردای

 جای  و اند نکرده  تخلیه را  آنجا هنوز گفت یوحان. بروم
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 که  هوایی باوجود. ندارد سراغ  دیدارمان برای مناسبتری

 بهانهی به و  داشت  را برف بارش احتمال و بود ناپایدار

 .رساندم آموزشگاه به  را خود و زدم  بیرون خانه از  خرید

 شادی  از چشمانم که باالرفتم حالی   در  را آموزشگاه پلههای

 .میکوبید سینهام قفسهی  به را خود بیتابانه قلبم و میدرخشید 

 سالن وسط شکل همان  به هنوز که وسایلی به توجه بدون

 :شکستم را  آنجا سکوت  و زدم  قدم داشتند،  قرار

 !یوحان _

 به توجه بدون شد، خارج او از قبل کیان و  بازشد اتاق  در

 دادم تکان سر  برایش میزد موج نگاهش در   که تاسفی

 !شدی الغر _

 زد  لبخند

 !گذشت ولی گذشت،  سخت _

 به  بود، آمده بیرون آبدارخانه از تازه  که کیان باصدای

 .چرخیدیم  طرفش

 بسه خب  خیلی _

 و شنید  که کردم زمزمه  لب زیر  حسودی دهنکجی با
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 موهایش  به دستی  و خندید یوحان. داد  را جوابم زخندیباپو

 :کشید

 فراقی  شرح چه  خودت میگم  مهیاس برای روز یه آخرش  _

 .کردی تجربه رو

 شد  معترض بااخمی کیان! بگوید نشد فرصت  هیچوقت

 .کردم  نگاه کیان به میزدند، برق  که باچشمانی  من و

 !روشن چشمم بابا، نه _

 ...ببینم کن تعریف  خب _

 شدت  بااینکه و گفتم برایش آمده پیش اتفاقات همهی از

 بینمان مشاجرات جزییات  و گرفتم فاکتور  را پدر  برخورد 

 این  واکنشش و  شد برافروخته چهرهاش بازهم اما نگفتم، را

 فکر  به و کند مشت چانه زیر را  دستانش باناراحتی که بود

 و  زد  پلک عصبی گفتم دیدارمان  و نیلی از وقتی . برود  فرو

 لحظه  آن کنم، بیرون سرم  از  را بااو ارتباط فکر  باید گفت

 باشد،  بدبین اینحد تا نباید و  دارد  بیجا حساسیت میکردم فکر

 .ندهد مانور مسئله این روی  بیشتر تا نکردم اعتراضی ولی

 در  نزدیکی در  میپوشید، را بلندش پالتوی که حالی  در کیان
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 :گفت و برگشت  خروجی

 تکلیفتون  بدم، تحویل  رو اینجا باید هدیگ  روز  چند _

 .کنید مشخص  گروه  و من و  خودتون با رو

 : خورد گره  یوحان متفکر نگاه  در   من ی وارفته نگاه  و رفت

 کنیم؟ چیکار باید حاال _

 : داد فاصله  اش شده   ت مش دستهای از  را چانهاش

 کردی؟  ول رو  دانشگاه ن اال یعنی _

 از  بعد و  شد بلند کالفه . دادم  سرتکان آرام و گزیدم  لب

 زد   قدم جلو به  رو را مستقیمی خط اینکه

 .نیست راهش این... نه _

 : داد ادامه که شدم  او زل و  کشاندم  باال را نگاهم مظلومانه

 !نکن بازی باآیندهت  درنیفت، پدرت  با _

 فرمانبرداری  سمت  به مرا داشتند  اصرار همه چرا نمیدانم

 نمیفهمد، مرا  هم او کردم  حساسا. بدهند هل  پدرم اوامر از

 اخم نداشتم، را  باشد برخالفمیلم که حرفی هیچ شنیدن تحمل

 :کردم
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 ! بهتره  شه  خراب باشه، حسرت  از پر که  آیندهای _

 خاطر  به نمیخوام ولی. میکنم درکت  من عزیزم، ببین _

 زمان  باگذشت  ممکنه بدی،  دست از رو خانوادهت من

 ادامه بتونی هم  رو یموسیق و بشه کم پدرت  حساسیت

 .بدی

 بیخیالش  میکند درخواست غیرمستقیم دارد  کردم احساس

 شوم

 و  شدم بلند. کنم بیرون سرم   از را او به رسیدن فکر و

 شدم،  نگاهش زل  دلخوری با چندثانیه اینکه از پس

 روگرداندم 

 !دیگه بریم بیا چیه؟ _

 مردمکهای در بود گرفته دلتنگی رنگ که نگاهش

 .شد ق غر منتظرم

 فاصله، این از  خستهم، وضعیت این از! مهیاس بده حالم _

 ...ی بالتکلیف این از

 خستم  فاصله این از _

 خودم  در  میتوانستم را تمامش بود، ملموس برایم حرفهایش
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 .دادم نگاهش به  دل درماندگی با. کنم پیدا

 مال  هیچوقت اگه  حتی میکشی، نفس قلبم حوالی همیشه _

 .نشی من

 .کرد ابری را چشمانم  سمانآ و گفت

 .کنه خواستگاریم بیاد داد قول مادرت  _

 :ایستاد رویم در رو  و شد جدا

 فکر  جاخوردم، خیلی مون  خونه  رفتی گفت یلدا وقتی _

 که  ببخش اونجا، بری تنهایی بشی مجبور  روز یه نمیکردم

 .شدی اذیت

 :داد ادامه و  زد چشمکی  دید که را سکوتم

 آشنایی  برای رو  من کار  نشستی، دلشون به  هم کلی _

 .کردی راحت

 .بزنم لبخند حتی بتوانم که بود  آن از تر گرفته حالم

 منصور  و مادر  با من خواستگاری، بیای باید یوحان _

 .کن صحبت  بامادرت  هم تو. میکنم صحبت

 :زد چنگ موهایش به و کشید پوفی
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 بتونه  مادرت  امیدوارم  بده، اجازه  باید  که پدرته این _

 .کنه راضیش

 سرم  پشت  پنجرهی به و زد  لبخند که بودم  خیرهاش هنوز

 : کرد اشاره

 .میاد برف  داره  _

 .برم دیگه بهتره _

 .صبرکن _

 به  را  چتر. برگشت چتری و بلوز  با و رفت اتاق  به سریع

 . گرفت طرفم

 .بزنیم قدم کم یه برف این زیر میخوام _

 برای  را آغوشش رو  پیاده بود،  شده خلوت  عابر از خیابان

 خاطرهای   داشت تصمیم آسمان و بود  گشوده قدمهایمان

 از  بزند؛ رقم بودنمان باهم زمستان اولین دفتر در  را  سفید

 از  گفت، دوربودنش  روزهای  از گفتم، نبودنش روزهای 

 دبی  به رفتن برای کیان پیشنهاد از  افتاد، برایش که اتفاقاتی

 خیره  من و گفت توی ک به رفتن  برای مادرش تصمیم از و

 پوشانده  را رو پیاده سنگفرشهای که  برفی نازک ی الیه به



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

476 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 از  دنجی  جای  در را لحظهها آن میخواستم فقط بود،

 ریههایم به  عمیق  دمی با را سرد  هوای. کنم ضبط ضمیرم

 آرزوهایم  کردم آرزو  بیقرار، آسمان به بانگاهی و  فرستادم

 ! را

 یوحان  از خبری  روزآن فردای تا خانه  به رفتن از بعد

 ماکارونی ناهار برای مادر.  بود کارهایش  درگیر  نداشتم،

 پدر  و داشت  دوست منصور که  غذایی بود، کرده درست 

 منصور بودن فرصت  از داشتم  تصمیم. بود فراری آن از

 مورد  در   و استفاده

 چیدم مادر کمک با را  میز. کنم صحبت آنها  با خواستگاری

 چندضربه  و رفتم اتاقش در  پشت منصور کردن صدا برای و

 :زدم

 ...ناهار بیا داداش _

 همیشگیاش  لبخند با  و شد  باز در  که بود نشده  تمام حرفم

 .گرفت قرار نگاهم قاب در

 .نمیشی وارد اجازه ی ب  شدی، مودب _

 .ایستادم ویلچرش به پشت  و کردم نازک چشم  ت پش
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 شدم؟   دوار  اجازه ی  ب کی من  ندارم، کلکل حوصله  وز امر _

 جای  خودش  تا کردم  رهایش گذشتیم که آشپزخانه  ورودی از

 را  کناریاش صندلی  که حالی در. بگیرد قرار همیشگیاش

 :زدم لب  نشستم، و کشیدم عقب

 .بگم بهتون میخوام که هست  مهمی موضوع _

 در  مادر  و  کرد زمزمه  لب زیر کنهای بخیر خدا منصور

 :گفت گرفت، منصور جلوی  را ماکارونی دیس  که حالی

 .میکنیم  صحبت بعد بخور، فعالغذا _

 ماکارونی رشتههای با بازی به شروع بچهگانه باحالتی

 .کردم

 .میگم بعد بخورید، میشم  منتظر باشه _

 نگاه  مادر بفهمم میتوانستم هم کنم سربلند اینکه بدون

 این در باهم و  گذاشته اشتراک به منصور با  را پرافسوسش

 توافق  به دادهام ترتیب برایشان جدیدی دردسر   باز که مورد

 .اند رسیده 

 لیوان   که حالی در و کرد  خالی را بشقابش منصور
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 :گفت برداشت، را دوغ

 بگی؟  میخواستی چی  بفرما، جان خواهر  خب _

 پرآه  را نفسم  و کردم رها  پرم نیمه بشقاب در را قاشق 

 راحت نبود،  تردید و  استرس از  خبری. دادم بیرون

 .بودم

 اجازه  منتظر خواستگاری، بیاد میخواد موسیقیم ربیم _

 راضیش  و صحبت پدر  با بلدین که هرجوری باید است،

 .کنید

 که  بود واکنشی طبیعیترین هردو مبهوت  نگاه و سکوت

 به اهمیتی. بودند  شده غافلگیر باشند؛ داشته میتوانستند

 :گفتم و  نداده بهتشان

 بدم  دست از  رو یوحان اگه من میگم، بهتون دارم _

 .کنم نابود رو خودم ممکنه

 شاید   میکردم فکر  بود، نمانده  برایم تهدید جز ای چاره 

 ! باشد التماس از  کارسازتر

 خیرهام  باتاسف و کرد  تکرار لب  زیر هللا  اله هللا ال  مادر



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

479 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 کرد  فکر نامعلومی نقطهی به خیره را دقایقی منصور. بود

 :گفت آن  از بعد و

 .بشه روشن تکلیفت بیان بذار  باشه، _

 و برگرداند  میز  روی  را کرده بلند بشقابهای متعجب  مادر

 :داد  سرتکان برایش منصور. ایستاد  او به رو

 .میدم رو  ترتیبش من نباش، نگران _

 از  بعد پدر  که واکنشی از نگران یا باشم خوشحال نمیدانستم

 یوحان به تا  کردم ترک را آنها. داشت خواهد خواستگاری

 بااو  بتوانم اینکه  از قبل اما بود، بالتکلیف هم  او. مده خبر

 .دیدم را  بردیا پیامک بگیرم تماس

 .طلبم گرفتن برای میام دیگه یکساعت _

 منظورش متوجه اینکه از بعد و  کردم فکر جملهاش به کمی

 قبول یوحان. گرفتم  را یوحان  ی شماره  و زدم  لبخندی شدم،

 با  اجازه  برای  و  بدهد را آمدنشان ترتیب هفته تاآخر که  کرد

 داشتم، احتیاج منصور از بیش بردیا به . بگیرند تماس  مادر

 آن  های  سیم به دستی  برداشتم، را گیتار و پریدم تخت روی

 اجرا  برایش را  بودم بلد  که آهنگی بهترین میخواستم. کشیدم
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 داشتم،  کار  خیلی خواستگاری  از قبل تا داشتم، کار بااو. کنم

 پدر  شاید  تا میزدم چنگ بود دستم  دم  که یسمانیهرر به باید

 !بپذیرد را یوحان

 آمده   حیاط به  هم منصور. بود آفتابی  اما سرد روزهای از

 از  بودم؛ انداخته پاهایش و نیمتنه روی گرمی روانداز بود،

 شاخهها  روی و  باغچه کنار و  گوشه  کمی فقط قبل روز برف

 را  آسمان و رفتهگ پیشی  سرما  بر خورشید  میخورد، چشم به

 تا  آمده گفت  منصور به بردیا.  بود کرده  آرام  خودش باطلوع

 ی  راض  مرا

 پرستیژ  با و  خوشپوش همیشه مثل. برگردم  دانشگاه به کند

 من دست  در   که گیتاری به خیره و نشسته خودش  خاص

 :زد لب میشد،  جابهجا

 خوردش  سرمون تو نیومده جاوید  آقای تا دیگه  کن شروع _

 .کنه

 :گفت او  حرف تایید در  و  خندید صورمن

 !آشوبه دلم تو منم واال _

 .کردم شروع  تمسخرشان به بادهنکجی من  و هردوخندیدند
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 حرکت  به  ها  سیم روی را انگشتانم و بستم را پلکهایم

 .درآوردم

 که  روزی از شد، پلی  ذهنم در  گذشته چندماه خاطرات  تمام

 را  قلبم در فش،اعترا کلید با که روزی  تا دیدم  را یوحان

 !گرفت جای آن  در و بازکرد 

 برانگیز ن تحسی نگاه با و کردم  باز را گرفتهام نم پلکهای

 حرکت   از انگشتانم ناخودآگاه شدم،  روبهرو منصور

 همراه  به لبخندی از  بعد که بودم واکنشش منتظر. بازماندند

 :گفت منصور که کردم تشکر لبخندزنان. زد  کف برایم بردیا

 .عزیزم بود عالی _

 :گفت منصور به رو  بردیا

 .داره خوبی استعداد  دیدم،  رو کارش  قبالهم ن م البته _

 و  رفتم  جلو. دادم  تکیه درخت تنهی به  را گیتار و  شدم بلند

 بین را نگاهم و برداشتم میز روی  ی میوه  ظرف از سیبی

 :کردم جا  جابه  هردو

 هم را جلوی سنگای نمیکنه، دوا  ازم دردی تشویقتون _
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 .بردارین رو

 یک  و شد  بلند مقدمه بدون بردیا پرمعنا،  سکوتی از بعد

 :گرفت فاصله میز از قدم

 بردار  تو رو اون دانشگاهه، و درس  سنگا این از یکی _

 رو  جان  منصور برم، باید من کنیم، کمکت رو بقیهش تا

 .سرده داخل ببر

 تعارفات بدون. بود  جاافتاده  برایمان دیگر رفتنش  یکهویی

 آرام  بدرقهاش برای. دادیم پاسخ  را خداحافظیاش معمول

 این از قبل.  شدیم دور  کمی منصور از تا زدم   قدم دنبالش

 :زدم  لب  برگردد، که

 !دکتر _

 :گفت بود، منصور که جایی  به بانگاه و برگشت

 !سرده خیلی بزن، زنگ بهم داشتی هرکاری  _

 هم  خودش کردم احساس. رفت  و نماند واکنشم منتظر

 خیلی میگفت راست. بگوید نتوانست که داشت نگفتههایی

 که منصور برای هوا این تحمل شک بدون و بود سرد 

 طرف   به سریع.  بود مشکل باشد، داشته نمیتوانست حرکتی
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 دستان. برگشتم منصور

 خانه  به تا میکشید چرخها روی  سختی به را  اش زده خ ی

 .برود

 :زد  لب رمق   ی ب صدایی با  گرفتم، قرار که  ویلچرش پشت

 .نیست خوب حالم  فهمید دکتر  کنم فکر _

 نگاه چهرهاش به و شدم خم بانگرانی

 مگه برم؟ قربونت شده چی _ : کردم

 :انداخت باال سری نیستی؟ خوب

 .دارم پیچه دل  سرماست،  از برم، کن کمک _

 بود  کافی فقط  نبود، الزم زمان پلکهایم شدن خیس برای

 حتی  نبودم، کسی  برای سوزاندندل  آدم. بگوید آخ منصور

 که  بود کسی تنها منصور  اما مهیار،  و مادر و  پدر برای

 بادیدن  مادر! مینشست قلبم  بر و میشد آه   غمش و درد 

 به  را داشت  دست در که گلدانی منصور، وارفتهی صورت

 :آمد سمتمان به و  کرد رها   میز روی  نامتعادلی شکل

 هوا این تو کی آخه ایه؟  قیافه چه این مادر؟ شده  چی _

 میشینه؟  بیرون میره
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 سمت  به را چرخهایش   کرد تالش خود  ولی کردم رهایش

 :کند هدایت اتاقش

 .کنم استراحت میخوام مادر، خوبم _

 بود،  کرده  تهیه نبات با مادر  که دمنوشی  خوردن از بعد

 به  مادر دورازچشم. کردیم ترک  را اتاقش هم  ما و خوابید

 را خواستگاری جریان. گرفتم  تماس دیا بر با و  برگشتم حیاط

 پدر  توجه  جلب برای راه این در خواستم او از و گفتم برایش

 داد  قولی نه. کند کمکم

 گفت  و  شنید فقط . زد  کار این درستی   بر  ُمهری نه و

 وقتی بیاید، پیش است ح صال هرچه است امیدوار

 به دادن پایان قصد به  دیدم  سکوت برای را  ترجیحش

 :گفتم مکالمه

 .شده  زیاد  شما برای  مزاحمتام انگار ببخشید _

 :داد نشان واکنش سریع

 امیدوار زیاد... ولی نیست مزاحمت  بحث... اصال نه، _

 .کنه راضی  رو پدرت  بتونه کسی نباش

 .نکردم دریافت واکنشی هیچ بروز  برای مغزم  از فرمانی



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

485 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 از ب هنوز زبانم قفل میکردم؟  چه  کلید بدون بستهی در بااین

 :گفت که بود  نشده

 .بدی  انجام برام کاری یه بود  قرار _

 بازهم  بودم، کرده  حبس سینه در   که بانفسی و بستم پلک

 :بگوید او شدم  منتظر

 خواستم  ازت که کاری  و عامری خانم با بگیر تماس یه _

 .بده انجام رو

 که  بودم  کسی تنها من. نمیکنم  فکر  نه، میگرفت؟ باج داشت

 کار  من برای. ببرد  سایه مشکل به پی کنم شکمک  میتوانستم

 دعوتش میخواستم زود  یا  دیر هم  خودم  نبود، سختی و نشدنی

 و  میرفت تاریکی به رو هوا. بروم دیدنش  به و بپذیرم را

 لرزشم  از نمیتوانست هم بودم کشیده را زیپش که پلیوری

 منقبض فکم. رسیدم ایوان به و  برداشتم قدم کند،  جلوگیری

 :آمد  بیرون بالرز صدایم و دبو شده 

 .پیشش میرم خواستگاری  از  قبل چشم، _

 سرعت به  و کردم قطع را تماس رمقی  ی  ب خداحافظی از بعد

 نشستم وفاژ  ش جلوی . رفتم اتاقم به و شدم رد  خانه   ورودی از
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 داشتم  پیش در  که  نامعلومی و مبهم آیندهی به  بغل، در  زانو و

 به  نگاهی بابیمیلی. یدلرز  پایم کنار گوشی. کردم  فکر

 سرروی  و کشیدم پوفی نیلی  نام بادیدن و انداختم صفحهاش

 جایی  که بود کسی تنها او روزها   آن در  گذاشتم، زانوهایم

 گفتم . گرفتم را  سایه و برداشتم را گوشی . نداشت زندگیام  در

 چندروز تا که گفت و فرستاد آدرس. بروم دیدنش به میخواهم

 .ندارد امتحان

 آدرس  به هرچه. زدم بیرون  خانه  از ظهر  از قبل اعتچندس

 قدیمیتر خیابانها و تر فرسوده ساختمانها میشدم، نزدیکتر

 کند،  زندگی پایینشهر سایه  نمیکردم را فکرش . میشدند

 برای را  آدرس خواستم. شد  بیشتر او مورد در کنجکاویام

 منصرف  نداشتم اجازه سایه  از  چون ولی بفرستم هم بردیا

 .شدم

 تماس  سایه با و شدم پیاده رسیدم  که نظر  مورد کوچهی به

 سایه  و شد  باز  کوچکی مسیرنگ در  نکشید طولی . گرفتم

 طرفش  به. زد  لبخند  و آمد  بیرون رنگی چادری پوشش  در

 حضورش،   ی مالحظه بدون. گرفتم آغوشش در و رفتم
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 ل داخ را نگاهم

 تالشم . مگذراند  نظر  از  را کوچکشان سیمانی  حیاط  و کشاندم

 انتظار  که نیاوردم رویش به و  داد نتیجه بودن خوددار  برای

 از  و شدم  داخل هدایتش با. نداشتهام نقطه این در   را دیدنش

 و گذشتم حیاط  گوشهی بستهی خ ی  و پژمرده باغچهی کنار

 سایه  که رسیدیم آلومینیومی در  به پایین به رو   دوپله از بعد

 .شوم  داخل او از قبل که خواست  و کرد بازش

 خانه  آن  با متناقض بسیار شدم، روبهرو باآن که تصویری

 .کنند ترکیب باهم  را جداگانه  دوپازل  که انگار بود؛ منطقه و

 .بود پرشده زیبایی  و شیک مبلمان و فرش  با کوچک،  سالن

 .کرد آویزان  بود حیاط  در  که طنابی روی را  چادرش سایه

 تازگی  برایم نجی شلوار  و قرمزرنگ  بلوز باآن دیدنش

 نیست، تنها گفت وقتی .  بود  شده  چندبرابر زیباییاش  داشت،

 ولی بیاید خوشامدگویی برای  مادرش  هرآن بودم منتظر

 به سر   با و شد بلند چای  خوردن از بعد تااینکه نشد  خبری

 .کرد اشاره بود، نیمهباز  آن در  که اتاقی

 آشنا  باهاش  بیا کردم، صحبت پدرم با خیلی تو مورد  در  _
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 .شو

 هم تکان هنوز.  افتاد راه  و خندید باالپرید، که ابروهایم

 .کرد نگاهم و رسید اتاق  در  به که بودم نخورده 

 .دیگه بیا _

 .کردم تنگ چشم  برایش و  شدم بلند

 !زشته بیام؟ کجا _

 در . بروم کرد اشاره  بادست  و باالانداخت را  سرش

 بهرورو  تخت یک با گرفتم قرار که اتاق  در   چهارچوب

 با  نحیف مردی. بود  کشیده دراز   مردی  رویش  که شدم

 و استخوانی صورت

 وارد  و برداشتم قدم آرام.  بودند باز سقف به  رو  که چشمانی

 روح  سالها انگار ایستادم؛ چهرهاش   به خیره و شدم اتاق 

 بود  کرده رها   دنیا درهای   پشت را  زندگی

 که  ایهس دست. بود زده   زل نقطه  یک  به آسوده اینگونه که

 لبهایش  تا نگاهم کرد،  حرکت  نوازشوار موهایش روی

 :شد  کشیده

 !زندگیم تموم... پدرمه این جان مهیاس _
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 :شد خم  پدرش  صورت روی  و رها  مرا گنگ نگاه

 .گفتم برات موردش  در  که  دوستم مهیاس، اینم بابا _

 نگاهم که بودم پدرش از واکنشی دنبال وارفته  حالتی با

 از  بهتزده. کرد  شکار را  دستش تانانگش خوردن تکان

 که بودم سایه طرف   از توضیحی منتظر صحنه این

 :زد لب تلخ بالبخندی

 .میگه خوشامد  بهت داره   پدرم _

 .دهد توضیح بیشتر که فهماندم او به شاکی  بانگاهی و  خیره

 را  خود کی  بغض . کشید  باال پدرش گردن زیر تا را پتو

 سنگینی پاهایم روی تمامم آمد؟نمی باال چرا  نفسم بود؟ رسانده 

 و  کردم جدا  سرم پشت دیوار از  را خود  سختی به میکرد،

 از  کمی  دادم اجازه  و برگشتم  مبل روی. زدم بیرون اتاق  از

 دهانم و بینی دور  را دستانم.  شود آب  چشمانم  در لجوج بغض

 بدون و نشست روبهرویم آمد  که بود سایه به نگاهم و گذاشتم

 :زد لب مکث

 تربیتبدنی میکرد، کار بدنسازی بود، ورزشکار پدرم _

 یک  دچار ناگهانی خیلی...  پیش چندسال  اما... بود خونده
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 جسمانیش  نیروی رفته رفته که  بیماری شد،  ناشناخته بیماری

 .گرفت رو

 :کشید خشکش لبهای روی زبان  و گرفت  نفسی

 یک  اینکه تا گرفت  قرار  مختلف درمانهای  تحت مدتها _

 رو خونهمون  شدیم مجبور . شد   فلج ال ک و  کرد  شنجت شب

 ...که هم  مادرم. کنیم درمانش خرج و بفروشیم

 : کرد قفل هم در را انگشتانش و داد تکان سری باتاسف

 مشکالت  دچار اتفاق  این از بعد بود،  پدرم  عاشق  مادرم  _

 عصبی سردردهای وقتا گاهی  که طوری  به شد، عصبی

 .باشه تنها نباید که وقتهاون و میاد سراغش  شدیدی

 نیمهجان بغضم میسوخت،  حرفهایش شنیدن از جانم عمق 

 شده 

 بود،  شده  خشک چشمانم در اشک و  مانده  گلو در  و

 درک و پذیرفته را  فاجعه این که بود مدتها  انگار اما سایه

 :زدم  لب گرفته و بیرمق  باصدایی. بود کرده 

 کجاست؟  _
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 :پوشاند را صورتش محو لبخندی

 سالها  از بعد  سالشه، هشت برادرم،  ی  مدرسه فتهر _

 . ..اما بشه باردار دوباره  تونست مادرم

 :انداخت باال شانه  و کرد جمع بانارضایتی را لبهایش

 کاممون  به برادرم  تولد  شیرینی نذاشت  اتفاق  این اما _

 !شد  سیاه  شد، تلخ برامون هو یه  همهچی بمونه،

 ظرف  با بعد  لحظهای فت،ر  آشپزخانه به و  شد بلند یکباره

 :کند کم  را دیدار این  تلخی  کرد سعی  و برگشت میوه

 ...همه کنار شادیش و غم همینه، دنیا  کرد؟ میشه  چه  خب _

 قرار  تاثیر تحت  زیاد نبود، خوبشدنی انگار اما من حال

 شکلی  به که او برای میسوخت، دلم سایه برای بودم، گرفته

 به توجه بدون! بود  نشد دود   حال در  دخترانگیاش دیگر

 :گفتم زورکیاش  خندههای

 دادی؟   رد جواب  بردیا دکتر به همین برای _

 به مردمکهایش و پرکشید صورتش از  خنده  یکباره به

 بیرون مانندی آه   بازدم... انگار شد غافلگیر افتاد، تالطم
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 :گفت و داد

 فکر ازدواج به میتونم شرایط این توی نظرت به واقعا _

 خوب  خواستگار یه من بفهمن مادرم و پدر یمیدون کنم؟

 به غمی چه بربیان جهیزیهم پس از نمیتونن ولی دارم

 خرج  کامل پدرم مستمری  ن اال میشه؟ اضافه غمهاشون

 به  من نیست، اینا من اصلی مشکل ولی میشه، دانشگاهم

 روزی  من. برم و کنم رها  رو پدرم نمیتونم وجه چ هی

 حرف  براش ساعتها کنم،  یزشتم و  تر باید خودم چندبار

 .کافیه برام میشنوه میدونم که همین و میزنم

 :داد ادامه و گرفت  نفسی

 ببینی تا خونهمون  بیای گفتم من! مهیاس ببین _

 منم  دارم،  مشکل منم هست،  جا همه مشکل و گرفتاری

 و  پدر چون... راضیام  ولی کردم، پشت احساسم به

 .مهمترن مادرم

 درگیر   ذهنم و لبهایش  حوالی هاینقط  به خیره نگاهم

 چهکار  پدرم  برای من. داشتم پدر  با  خودم که  شد  رابطهای

 که  بودم کرده  خرج  احساسم از برایش قدر  چه بودم؟ کرده 
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 تلنگر که  بود کشانده خانهشان  به مرا سایه بودم؟ پاسخ دنبال

 قدر  باید دنیا این توی هرچیز   از قبل بفهماند من  به که بزند،

 خود به  مرا شود  دیر  آنکه از قبل میخواست او بدانم، را پدرم

 حس  حرفهایش با  و لحظه  آن در . نفهمیدم  من اما. بیاورد

 حق  کردم  فکر! شدن قضاوت حس  شد،  گریبانگیرم بدی

 کردم  احساس بکشد، من رخ به را  خودش  خوبیهای ندارد

 .کردم نگاهش دلخور .  کند نصیحتم ندارد حق 

 من بگی میخوای اینجا؟ ندیکشو رو من چرا بگو پس _

 میخوای. میکنم لجبازی  پدرم با دارم  که هستم بدی دختر

 .کنی گوشزد بهم رو من بودن ناخلف

 بیرون  را بود شده غمباد سینهام روی  که آهی  و  شدم بلند

 که بگوید چیزی  خواست و  کرد  نگاهم چپچپ سایه.  دادم

 :گفتم او از  زودتر

 نبودی  ما خونهی  سقف رزی  تو میکنی، قضاوتم داری تو _

 ببینی  نیستی دلمم توی میگم، چی من بفهمی نمیتونی پس

 هیچوقت  هم اونا ولی بودم براشون بدی دختر  شاید  چهخبره، 

 .بفهمن رو من نکردن سعی
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 برداشتم  که  کند توجیه مرا  کرد  تالش. داد  سرتکان کالفه

 به  و برداشتم را کیفم من ولی است، اشتباه حرفهایش از

 .برداشتم قدم فتنر قصد

 متاسف  خیلی  هم پدرت  برای دیدمت، که شدم  خوشحال _

 .شدم

 .باش خودت مواظب

 و  فروبست  لب  دید، نتیجه ی  ب  را هرحرفی  گفتن که سایه

 روی  را دستانش  سکوت در. کرد  بدرقهام دلخوری  باحالت

 رسیدن  انتظار در. داد تکیه دیوار به و  کرد جمع سینه

 بدون  حیاط در بازکردن از  عد ب و زدم قدم کمی سرویس

 :زدم  لب کنم نگاهش دوباره اینکه

 . خداحافظ _

 !مهیاس _

 .سرچرخاندم  طرفش به آرام

 .باش خودت مواظب کردم، ناراحتت اگه ببخش _

 که میگفتم و میگرفتم آغوشش  در و برمیگشتم داشتم دوست
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 یا  بود غرور نمیدانم نتوانستم، اما ندارم یقین حرفهایم به

 راضی رفتن اینگونه از را  دلم  ته بود هرچه ولی  یدودل

 اولین همان در.  رفتم  و کردم  اکتفا سرم دادن  تکان به. نکرد

 تنها را او میدانستم میشدم دور  خانهشان  در از که قدمی

 !گذاشت نخواهم

 خانوادهای  قطعا بکنم، او به  میتوانم کمکی چه نمیدانستم

 اطالع بردیا  به باید  .بپذیرند را  کسی مالی کمک  که نبودند

 را  سایه شرایط  وقتی بردیا که نبودم مطمئن  هرچند میدادم،

 اینکه برای بودم  هول.  بماند تصمیمش روی همچنان  بفهمد،

 مسیر  اواسط.  میشد رها اینگونه نباید سایه کنم،  مطلع را او

 :زدم پیامک برایش

 .دادم انجام رو خواستین که  کاری  سالم، _

 ظاهر  گوشی صفحهی روی شمارهاش شید،نک دقیقه به وقتی

 نمیگرفتم قرار سایه  سرراه من اگر . زدم  لبخند رمق   ی ب  شد،

 را  تماس میبرد؟ ردشدنش دلیل به پی چطور میکرد؟ چه

 :داد جواب  کردم، سالم و وصل

 کجایی؟ سالم، _
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 .خونه میرم برسم، نمونده  چیزی _

 :گفت مکث کمی با

 خونه حوالی میام بلشق ولی شرکت، میرفتم داشتم منم _

 .ببینمت که

 رانندگی به غرزدن حال  در راننده بود،  شده سنگین  ترافیک

 که  همینطور کردم، باز  را  مجازی پیامرسان بود، بقیه

 فهمیدم و شدم  گروهی  متوجه کردم، باالپایین را مخاطبها

 در   و داشت عضو سینفر . است  کرده اضافهام آن به نیلی

 متوجه که شوم  خارج  آن از خواستم. بودند کلکل و  چت حال

 :شدم  خودش  صفحهی در نیلی پیام

 هستن، تئاتر و موسیقی کار  تو همه گروه  اعضای _

 .برو  نداشتی دوست  وایسا چندروز 

 را  آنجا  در چت  قصد ولی  ماندم گروه در  و ندادم جوابی

 .نداشتم

 :بود گذاشته پیغام هم یوحان

 .مامانم  دادم  رو تون خونه شمارهی ... عزیزم سالم _
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 را  جوابش بود، نشده  آنالین  دیگر  و داده  را  این زود صبح

 با را  بردیا ماشین شدم،   پیاده خانه  به نرسیده کمی  و دادم

 سر  به نگاهی

 شنیدن  برای که  نبود آدمهایی شبیه اصال. یافتم خیابان ته و

 جواب  هرحسی از خالی  و آرام دارند،  هیجان  و ذوق  خبری

 شیک  همیشه  مثل کنم، تعریف تا شد  نتظرم  و داد  را سالمم

 ماشین بستهی فضای لطف  به تندش عطر  و بود اتوکشیده و

 دیده   که چیزهایی از  من که مدتی تمام. رسید  مشامم  به قویتر

 روبهرویمان  ساکت و سرمازده  خیابان به خیره گفتم، بودم

 بیرون آنجا  از چگونه نگفتم برایش نگفت، چیزی  و داد گوش

 بداند میخواست او که  چیزی تنها. بگویم نداشت لیلی د زدهام، 

 .بود ازدواجش با سایه مخالفت  دلیل میگفتم باید من و

 زل  نیمرخش به در دستگیرهی  روی دستم نشستن با همزمان

 :زدم

 بدیام؟ دختر من میکنید  فکر هم  شما _

 .کرد تنگتر را ابرویش دو بین گرهی  و سرچرخاند  آرام

 میداد  نشان اینطور نگاهش. شد باز  در و کشیدم را  دستگیره
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 که رابستم  در و شدم   پیاده است،  نفهمیده را منظورم که

 منتظر  و داد  پایین را من  سمت پنجره  شیشهی بالفاصله

 .بود توضیح

 به  و کشیدم تصویر به چشمانم   در را م  خاطر  رنجیدگی

 .شدم نزدیکتر ماشین  پنجرهی

 ...ولی  رم دا دوست رو  خانوادهم رو،   پدرم منم _

 با و میشکستم را خود  باید شک بدون میدادم ادامه اگر

 سرتکان  و  گزیدم لب. میکردم خداحافظی  خیس چشمان

 .دادم

 . خداحافظ _

 تمامش سکوت  شدم،   دور سرعت به و نماندم جوابی منتظر

 انگار هم زبانش  لحظه آن  در میدانستم و بود  کرده احاطه را

 سایه  بود فهمیده حاال او است؛ سایه به کردن فکر  حال  در

 که  بود فکر این در   شاید و  داشته مهمی و  محکم دلیل چه

 بالفاصله . کند پیدا دالیل این برداشتن میان  از  برای راهی

 بفهمم  تا رساندم  آشپزخانه به  را خود  خانه به ورودم  از بعد

 سایه تاثیر ت تح  خیلی نه؛ یا گرفته تماس  مادر  با یوحان  مادر
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 و  احساسم  و یوحان به ولی بودم  گرفته قرار زندگیاش و

 بی  آدم  یک مخالفتی هر برابر در   میرسیدم، که رویاهایم

 چای  خودش برای  مادر! میشدم ناشنوا نابینای ی  حافظه

 از  که بود سنتی  موسیقی از بردن  لذت حال در   و بود ریخته

 لیوان و کرد براندازم دید  که مرا. بود پخش حال در  گوشیاش

 بود،  خیره  من به که همانطور  و برداشت ار چایاش

 پیامک بردیا. لرزید دستم  درون  گوشی. نوشید  جرعهای

 :بود داده

 به  مختص روحی  ظرفیتهای و شرایط  با! تویی تو، _

 .نکن مقایسه هیچکس با رو  خودت  پس خودت،

 سعی  که  بودم قدردانش دل  در  و خواندم اول از  چندبار

 بتواند  او که بود طبیعی البته. کند  آرامم گونهای به میکرد

 از  را نگاهم. بچیند هم  کنار را کلمات سایه  از بهتر خیلی

 بعد  و زدم  تصنعی لبخندی . برگشتم  مادر  به  و گرفتم گوشی

 .رفتم جلو انداختم، کانتر روی را کیفم اینکه از

 .سالم _

 جو  شکستن برای تالش و داد  را جوابم سرش دادن تکان با
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 باید  من. نکرد میداد، جوالن بینمان بود مدتی که سنگینی

 .نشستم و کشیدم عقب  را روبرویش صندلی.  میکردم  کاری

 درون بیسکویتهای به خیره  و  کردم مشت هم  در  را دستانم

 :زدم  لب بشقاب

 بچههاشون  میکنن فکر مادرا  و  پدر چرا نفهمیدم هیچوقت _

 ه اجاز چرا بسازن، اونا تجربههای اساس  بر رو زندگی  باید

 کنن،  خراب خودشون  برسن، نتیجه به خودشون بچهها نمیدن

 !شن  بلند بخورن، زمین  بسازن،

 چایی  و  رسید  پایان به آهنگ  رساندم، نگاهش به را نگاهم

 شبیه  نمیرسید، نظر  به دلخور.  بود  کشیده سر   هم را اش

 . است کرده  رها حسها  تمامی از  را خود  که بود کسی

 .بیان شب  فردا گفتم _

 ظرفشویی  زیر قالب  به و شست را لیوانش. شد بلند و گفت

 نشدم؟ خوشحال  چرا شد؟ خالی  چرا دلم  ته. کرد آویزان

 بودم  گرفته زیرنظر  را حرکاتش سکوت در  چنددقیقه نمیدانم

 .آمدم  خودم به باصدایش که

 چون کنن، ترک رو خونه این راضی نمیدم قول بهت ولی _
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 راضیش تونستیم طفق منصور و من نیست، من  دست هیچی

 .بده گوش  حرفاشون به و بشینه پیششون که کنیم

 روی   را پراسترسم تن و کردم آزاد   را شدهام حبس نفس

 گفت  را بفهمم میخواستم که چیزی دادم، حرکت  سستم پاهای

 بود،  مانده یکروز  فقط بود،  اضافه هم هرحرفی   زدن و

 دنیایی به رسیدن یا امید از  پر دنیایی به رسیدن تا یکروز

 کمک  روی و  باشم خوشبین کردم  سعی ! غم و دلتنگی  از پر

 فشاری  کردن کم برای حداقل کنم؛ حساب  بردیا  و منصور

 خیالی  وعدههای خود به  باید کند بیمارم  بود  نزدیک که

 .دادم  پاسخ ناچار به اینبار و گرفت تماس دوباره  نیلی. میدادم

 و رنامههاب  در  مدتهاست انگار میکرد صحبت  من با جوری

 :داشتهام  نقش زندگیاش

 توی چرا  نمیدی؟ جواب چرا کجایی؟ معلومه مهیاس _

 ساکتی؟  گروه

 روی را  آزادم دست  پشت و شدم  دراز   تخت روی

 :گذاشتم پیشانی

 رو تو  دوستای نیستم، راه  فعالروبه من  جان نیلی _
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 .نمیشناسم که هم

 .خب میشی  آشنا شده؟  چی چیه _

 بدم،  حال برای توضیحی تنگنای د، دا قرار تنگنا در  مرا

 جریان  از و کنم سرش  به دست میتوانستم بااینکه

 پنهان برای دلیلی انگار زبانم  ولی نگویم چیزی خواستگاری

 :ندید کاری

 !آشوبم  بیان، قراره مادرش و یوحان شب  فردا _

 :گفت رفته  تحلیل صدایی با کوتاهی چندان  نه مکث از بعد

 .باشه مبارکا  !یوحان آقا به ایول _

 هیچوقت  انگار که جوری  نیامد، خوشم  خیلی  لحنش از

 باخبر زووتر باید انگار مثال یا نداشت  را شنیدنش انتظار

 حسادت،  با  آمیخته حالتی  هم  شاید  مانده،  بیخبر  و میشده

 .دادم  دیگرم  دست به  را گوشی کالفه

 مبارکه؟ چی  خوشهها،  دلت _

 .بود مشهود کامال  خندهاش  بودن  مصنوعی

 نره  یادت ضمن در... خانم خوشگل نیستیم بخیل که ما _
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 شبتون  فردا تیپ میخواد  دلم خیلی  بفرستی، عکس برام

 .ببینم رو

 نفهمی به را  خودش  و میفهمید هم  شاید. نمیفهمید مرا حال

 وام حال در  میگذشت که  هرلحظهای برای من. بود زده 

 نقیضی و ضد  افکار  با کلنجار حال  در  بودم، نفس گرفتن

 ماندن  و شدن  تحقیر آدم یوحان داشتند،  آزارم  در  سعی که

 را  مادرش یوحان نبود،  آمدن دوباره   و پسزدهشدن آدم نبود،

 میکردم  دعا میپرستید،

 از  بعد کمی. نرود بیرون خانهمان از خاطر   رنجیده مادرش 

 نیلی

 بودم، بسته پلک  و کشیده  دراز پهلو روی که حالی  در  و

 دستم   برگردم که این بدون.  درآمد صدا به  گوشیام  دوباره

 یوحان نام دیدن  با . برداشتم را  آن و کردم  دراز   عقب به را

 .نشستم تخت لبهی و  شدم بلند

 میکنی؟ چیکار کجایی! یوحان _

 خوبی؟  عزیزم سالم _

 دلم   خروش و  جوش  بود، صدایش در که هیجانی و شادابی
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 : کرد کم را

 داری؟  خبر  شب فردا قرار از خوبم؟ کجا بابا نه _

 باشیم؟ زنده شب  فردا تا معلوم  کجا از نکن، فکر بهش آره، _

 این اینکه از ترساند،  بیشتر مرا این  و بود  خونسرد

 بتواند  راحت اینکه از نباشد، مهم خیلی او برای موضوع

 !ترسیدم بودنش محکم از  بودنش،  مرد از بگذرد، من از

 .باشی  آروم میتونی که خوشبحالت _

 پنهان جملهام  عمق  در که طعنهای متوجه انتظارم  برخالف

 .شد بود،

 .کنم آروم رو تو وظیفمه نباشم که هم  آروم _

 بستم،  چشم  و گذاشتم مشتشدهام دست  روی را پیشانیام

 دید  که را سکوتم نداشت، فعالیت برای انگیزهای زبانم

 :داد ادامه

 تحت  دم، خو نه مهمی تو من برای که بدون رو این مهیاس _

 نزنی،  آسیب خودت  به و باشی قوی میخوام شرایطی هر

 آروممون خودش تا میسپریم زمان دست  به رو  خودمون نشد
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 .کنه

 !...هه واقعنگرانه، عاقالنه، منطقی، میزد، حرف خوب

 !زنندهی زخم مرحم  چه ! زجرآوری کنندهی آرام چه  زمان

 بهای به ولی  میبرد، سر از را خواستنها هوای  زمان آری، 

 نه  که آدمی میسازد،  دیگری آدم   ما از که بهایی! گزافی

 بارانهای نه  و میاندازد برق  را چشمانش  خورشید  طلوع

 !میبخشد طراوت احساسش به پاییزی

 بود  هرسختی   با و پذیرفتم را  دلجویانهاش حرفهای ظاهر  به

 دیرتر  کشی ت وق  برای صبح و  رسانیدم صبح  به را  شب آن

 بود  کور و سوت خانه.  رفتم بیرون وابرختخ از  همیشه از

 و  برداشتم را  گیتار. نبود خانه در آنروز  هم  منصور حتی و

 و بمانم کمی کردم  سعی بهزور و بود سرد   رفتم،  حیاط به

 جوری  منصور  حمایت تحت  گربههای بچه. کنم تمرین

 و میفهمند را آهنگ  نت به نت انگار که  میکردند نگاهم

 و پریدم  جا  از  شد زده که  حیاط  در ریموت. میکنند درک

 راحت  خیالم و نمایان منصور ماشین که کنم فرار خواستم

 .شد
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 .کرد پارک همیشگیاش جای  و شد   وارد تا ایستادم  سرجایم

 بتواند سریعتر  تا رساندم  او به  را خود  و کردم رها را گیتار

 .دهد انجام را شدنش  پیاده مراحل

 آنطرف  کسی  با صحبت حال  در  کردم،  باز که  را ماشین در

 :بود خطش

 شدم،  نزدیک پایانی مراحل به من هرصورت  در  _

 .کنم تمومش سمینار برگزاری زمان تا  بتونم امیدوارم

 کمرنگی  لبخند  و نگاه با گذاشتم، پایش جلوی  که  را ویلچرش

 پایان تماسش به بنشیند، آن روی  کردم کمکش. کرد  قدردانی

 :بودم من  مخاطبش حاال  و بود  داده

 !دختر ندیدم من  تو از شقتر کله یعنی _

 :شدم رفتنش از  مانع و نشستم جلویش و بستم  را ماشینش در

 اونوقت؟ چرا _

 :کرد اشاره  گیتار به و تنگ را چشمانش

 با میدونی  کنی؟ احتیاط نمیخوای امروزم  حتی امروز؟ _

 بیاد  پسره این بده اجازه کردم راضیش  بدبختی چه
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 خواستگاری؟

 نگاهم به و ندادم  اجازه شود، رد   و بزند کنارم  دکر تالش

 :پاشیدم التماس رنگ

 نگیم بهش خوبه کنه؟ احترامی ی  ب بهشون نکنه! منصور _

 ها؟   چیه کارش

 :کرد نگاهم سفیه اندر عاقل و خیره   خیره

 !پدرت میفهمی؟ پدرته، اون _

 پدر  بود، او با حق . شود  رد  و  بزند  کنارم توانست شدم،  شل

 کرد  پنهان میشود پدری  چه  از ال اص زد،  گول میشودن که را

 حرف چه  من، پدر آنهم است؟ کاره ه  چ دخترش خواستگار که

 کنم،  رنگ میخواستم را جاوید  کیومرث! بودم  زده احمقانهای

 پایین  به باال از  و عقاب مثل بود  کرده سعی همیشه که او

 مادر . باشد  اش سیطره تحت  چیز همه و  بگیرد زیرنظرمان

 کارهای  به آمد  پدر که وقتی  تا  و روز تمام  در   بود، ساکت

 برای  شب بود  قرار انگار نه انگار و پرداخت روزمرهاش

 حرف  دنیا یک سکوتش پشت میدانستم بیاید، خواستگار من

 بهترین این باشد، تماشاگر فقط و نگوید داد  ترجیح ولی داشت
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 و  یافت شنونده  را من نه وقتی رسید   نظرش به که  بود راهی

 و مهیار.  بگذارد تاثیری  میتوانست پدر تصمیم روی نه

 کرد؛  بیشتر مرا رنجش  هم این و نکرد  خبر  هم را یاسمین

 خانه سنگین جو. نبود  جدی برایشان اصال خواستگاری این

 زندانی اتاق  در  را خود نتوانستم. شد هم سنگینتر  پدر آمدن با

 از  و میایستادم محکم باید که  شبی  بود، من شب  آنشب کنم،

 تا ایستادم آشپزخانه در  آستانهی در .  میکردم دفاع آیندهام

 مشغول  مادر. ببیند را من و  بگذراند را ورودش  مراحل

 آویزان که را کتش. بود جامانده استقبال از  و نماز خواندن

 .جاخوردم. آمد  من طرف به و  نرفت  سرویس  طرف به  کرد،

 به  شدن  وارد برای یا میآید من قصد به که  بودم مانده

 .زد زل چشمانم در و گرفت قرار روبرویم که  آشپزخانه

 با  و آرام. رفتم  کنار سرراهش از و کردم سالم دستپاچه

 یخچال  طرف به و داد  را جوابم شنیدم زور به که صدایی

 .کرد رو  و زیر  را داروها  قسمت کمی. رفت

 ...من  بده کن پیدا مسکن یه بیا _

 .رفت میز  طرف به  و کرد  رها  را  چالیخ در  کالفه و گفت
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 شبیه . گرفت  دستانش میان را  سرش   و نشست صندلی روی

 ی  کار  معلمش که بودم  شده تنبلی  آموز  دانش آن

 به  را آن  میکرد سعی دستپاچه او و میکرد  محول او به را

 گذاشتم جلویش  را قرص  و آب لیوان. دهد انجام وجه بهترین

 :زد لب که

 .بشین _

 نگاه  ما به بانگرانی و بود آمده  آشپزخانه به هم  مادر حاال

 بیرون محتاطانه را  شدهام حبس نفس و  نشستم. میکرد

 .میرسید نظر به خسته بود،  نخورده را قرص هنوز.  دادم

 :میداد ماساژ  را پیشانیاش چپش دست باانگشتان

 وقت ن اال تو بدونی؟ رو موقعیتت قدر  نمیخوای چرا تو _

 باید من چرا نگرفتی؟ هم  لیسانس  نوزه وقتی ازدواجته؟

 اونم  خونه؟  این به بیاد میشناسم نه دیدم نه که  کسی بذارم

 من؟ دختر تنها از  خواستگاری برای

 .نتوانستم  ولی نگویم چیزی که آمد  ابرو و  چشم  مادر

 دختری  همون بشم کنید قبولش میدم قول من... من بابا _

 .میخوای که
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 تاسف  رنگ که بانگاهی و  کرد سرش  تکیهگاه را  دستش

 :بود پرازافسوس لحنش  شد،  خیرهام داشت

 مهمتره؟ اون پس _

 :زدم لب  سریع

 ...نه _

 بر اینگونه که  بود  شده همهچیز  از مهمتر قطعا گفتم، دروغ

 .نپذیرفت را"  نه" این هم پدر. میکوبیدم دل خواهش طبل

 شدنت،  راه سربه شرط شده  که مهمتره!  مهمتره  چرا _

 شرط  براش وگرنه نشناختی، رو  پدرت هنوز تو ولی

 .نمیذاشتی

 او و کنم فکر مصلحتها به که بودم  آن از تر  درمانده من

 احساسات  و حساس  روحیهی به که آن  از  خودخواهتر

 این  بگویم کردم  وا لب . کند  توجه من ی  دخترانه لطیف

 شد   بلند که است انگیزه یک  تقاضاست، یک و نیست شرط 

 :گرفت طرفم به  را اشارهاش انگشت و

 با نذارم  که هستم پدر  برات اونقدر من مهیاس _
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 از  پسر این کنی،  بدبخت رو  خودت بچهگانه احساسات

 پیش چندوقت همین مطربیه، که هم  کارش  مسیحیه، مادر

 من سر  به گلی  چه میخوای آدم بااین بوده،  زندان که هم

 بزنی؟

 جز  کسی هب پرید، باال ابروهایم زندان جریان  شنیدن با

 فکر  یکدرصد حتی اینکه بدون کنم،  شک نمیتوانستم بردیا

 منصور . کشیدم ن نشا و  خط برایش  دلم  در نبوده او کار کنم

 بودم  یکطرف تنها من. بود شده  اضافه جمعمان  به حاال هم

 فرصت  نبود، کردن سکوت  وقت. دیگر طرف باهم آنها و

 نداشتم،  دیگری

 بدون . بود واداشته لرزش به  را دستانم ناراحتی و استرس

 :دادم جواب  کنم، فکر عواقبش به اینکه

 پول من ولی مهمه، مقام و  پول فقط شما برای میدونم، _

 هرچی  یا مطرب . میخوام محبت میخوام، عشق نمیخوام،

 پول بینظیره،  کارش تو  ولی بذارید  رو اسمش  میخواین

 .میکنه تالش آیندهش  برای داره  پاکه،  ولی  نداره

 متاسفش  نگاه منصور ولی ندهم ادامه که  میزد بال بال مادر
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 باخشم  پدر . شوم جسورتر شد  باعث و  کشاند پایین را

 و  گرفتم نگاه میکرد،  نگاهم و  بود کرده مشت  را  دستش

 .شدم بلند

 دلشکسته پایینتون به باال از بانگاه نمیخوام بیان، نمیذارم _

 .نمیگم هیچی دیگه نمیخوام،  هیچی دیگه برن، خونه این از

 ساکت   که میشود این از مانع غرورش  بمانم بیشتر میدانستم

 از  قدم یک بگذارد، بدونجواب را حاضرجوابیام و بماند

 میخکوب سرجایم بافریادش  که بودم گرفته فاصله آشپزخانه

 .شدم

 .ببینمش میخوام _

 از  را تکرارش که بودم ایستاده  حالت  همان به هنوز

 :یدمشن نزدیکتری فاصلهی

 فهمیدی؟ ببینمش، میخوام _

 هم چشمهایم سد دادم،  سرم به که پایینی به  رو  حرکت با

 به . کردم  خاموش  را چراغ و رفتم اتاقم به  کرد، سرریز 

 نبود اطالع ی ب  پدر مخالفت از خودش نگفتم، چیزی یوحان

 کردم  فکر خودم  با کند، امتحان را شانسمان فقط میآمد و
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 بخورم،  هم را  آنها  شدن دلشکسته ی غصه  باید چرا اصال

 نبود کم خودم  درد 

 احساس و عالقه این پایهی او کنم،  فکر هم آنها به بخواهم که

 بینمان دیوار شکستن برای و میآمد  باید پس  کرد، بنا را

 نتیجهی تقریبا من پدر  حرفهای  با . میکرد تالش

 نداشت،  وجود حضورم برای  دلیلی و میدانستم را دیدار این

 و  بود  مانده برایم قیافهای نه  که بودم ریخته  اشک  هم در آنق

 برده  خوابم گریه با اتاق  تاریکی همان  در. نیرویی و توان نه

 .کرد بیدارم شد، وارد  در به که ضرباتی صدای و بود

 نور  جلوی را   دستم خورد،   چشمانم به که اتاق  چراغ نور

 گرفتم

 کردند،  آغاز ار  کارشان رنجور و خسته پلکهایم شدم،  بلند و

 در  تلخی  که یوحان  مادر  دنبالش  به و شد  نزدیک مادر

 و بود پایین سرم  ایستادم، و  شدم بلند . میکرد بیداد نگاهش

 گوشهای  مادر. بود چیز  همه گویای خود روزم  و حال

 گرفت،  قرار روبرویم  و شد  نزدیک یوحان مادر و ایستاد

 کردم  سالم گرفته باصدایی
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 .دوختم چشم دارش  لعاب و گرن  روسری گرهی  به و

 :شد صورتم  قاب  دستانش

 .برم و نبینمت نیومد دلم جانم،  عزیز سالم _

 .شدم رها  آغوشش  در و کردم  بغض

 !باش  قوی دخترکم، باش قوی _

 ریز  چشمان و کرد  جدا  خود  از و گرفت را شانههایم

 :دوخت نگاهم به را  رنگش عسلی

 حتی  زندهایم، هستن قلبمون توی که کسانی عشق  به ما _

 شما  نیست، یوحان و تو راه پایان اینجا نباشیم، کنارشون اگه

 تا  بدید  زمان خودتون به  بشید، عاشق   میتونید هم باز

 .کنید کشف  رو  جدید موقعیتهای

 پدر  بود، شده   تمام چیز همه کرد،  خالی را دلم ته حرفهایش

 خود  نداشتم، ایستادن برای  رمقی   بود، کرده  را  خودش کار

 دوشش  بر که تکلیفی انگار  هم  او. کردم رها  تخت لبهی را

 ی "باش خودت  مواظب"  لب زیر  که  رساند  اتمام به را بود

 که  حالی  در  من و رفت  دنبالش به هم  مادر. رفت  و گفت

 از  پشیمان. ماندم بودم، پریشان و بیتاب یوحان دیدن برای



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

515 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 به  بیاورم، جا به را مهماننوازی رسم بودم  نتوانسته اینکه

 مادرش  که بود این میکرد آرامم  که چیزی تنها و پیچیدم خود

 حضور  برای  مطلوبی شرایط  در  فهمید  و دید  را روزم  و حال

 دلم از بخشی  که لحظاتی همان  در. نبودهام کنارشان

 دیگری  بخش میکرد، زاری جریان این ختم برای سوگوارانه

 میشد،  ختم نجاای به  نباید. میداد را  دیدنش  دوباره امید  دلم از

 عشقش  از شدن  زده پس یکبار با میتواند  آدم مگر! نباید

 خوابم چرا اصال گذشت،  چه بدانم میخواست دلم  بگذرد؟

 کرده شماری لحظه رسیدنش  برای که وقتی درست آنهم برد؟

 قلبم  روی یکی ی  یک را حسرتها ! پدر  دست از  آه بودم؟

 برای. کنم  دختری برایش  داشت  انتظار هنوز و میکاشت

 :زدم پیامک یوحان

 .گذشت چی بدونم میخوام بزن،  زنگ بهم شدی تنها _

 باریده  هم ساعت  یک ن آ  در. گرفت تماس  بعد  ساعت یک

 گرفته  صدایش باشم،  شنونده فقط  تا کردم وصل بودم،

 :بود

 حد  در   بودی فهمونده بهم اولشم از چون نشدم، غافلگیر _
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 هرکار   کردم، عمل وظیفهم  به من نیستم، خانوادهت و تو

 . ..جز بدم انجام حاضرم  بگی هم ای دیگه

 جز" بگویم که نمیآمد باال  نفسم  بود، کرده  گریه گمانم به

 همچنان چشمانم ناپایدار هوای بودیم، ساکت  هردو ،"چه

 :داد ادامه میشنیدم، سختی به که صدایی با. بود ابری

 من هب امشب اون... دربیفتم  پدرت با بخوام اینکه جز _

 فهمیدم  مصیبته، تو برای فقط بودنم فهمیدم که  زد حرفهایی

 نداری،   کم  چیزی تو ولی. برم فقط  باید آرامشت  برای

 ما  که اونجور سرنوشت  وقتا  گاهی. کن  زندگی و بمون

 .ساخت باید  نمیره، پیش میخوایم

 فکر اینطور  من الاقل یا! راحتی همین به. بود پذیرفته او

 زبانم اصال بگویم؟ که بود مانده  چه میگفتم؟ چه. کردم

 تمامم  میکرد، درد  تمامم  بود، رسیده   صفر به کاراییاش

 .کردم قطع و  ندادم را خداحافظیاش جواب حتی ! میسوخت

 بیداری  گاهی  قدر چه ! میشود خواستنی مرگ گاهی قدر چه

 دلم  بالین بر منطق  و عقل  صبح تا شب آن! است بیهوده

 تبی کمشدن  از دریغ   ولی ردندک تیمارش و  خواندند روضه
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 که  بودم بیدار شب نیمههای. بود تاختن حال در عجیب که

 خاموش  را تبم داشت  سعی پارچهای و آبنمک  ظرف با  مادر

 را   کارش دادم  اجازه  بسته پلکهای با مدت تمام ولی کند،

 انباشته که مادرانگیهایی از کمی میکرد خرج  باید دهد،  انجام

 !میشد سبک شاید  بود،

 حاضر  و گذراندم سردرد و بیحالی و تب در  را  بعد دوروز  تا

 مادر  و منصور بیداری و خواب میان. بروم دکتر  به نشدم

 نشان حضورشان به واکنشی اما مییافتم، تختم کنار  مرتب را

 من  و میدادند دلداری میکردند،  نصیحت میگفتند، نمیدادم،

 .میکردم اننگاهش  فقط ام بسته پینه پلکهای پشت از گاهی

 میخواهم و  بهترشده  حالم کردم  احساس سوم روز  غروب

 خواب  که افتاد اتفاق  وقتی این کنم،  آشتی بیداری  با بازهم

 و هستم گیتارم با نواختن حال در  صحنهای روی  دیدم

 گفت  درونم صدایی. میکنند تشویقم و ایستاده زیادی  جمعیت

 لبخند  بسته درهای  پشت امید دارد،  جریان هنوز  زندگی

 و  شدم بلند.  باقیست کالبدم  در هنوز رفتن  نیروی و میزند

 دوش   یک لحظه آن در   کردم، نگاه آویزانم حولهی به نشستم،
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 سراغ  حمام  از بعد. میخواستم که بود چیزی تنها آبگرم

 .میگذشت خاموشیاش از که  میشد  روز  سه  رفتم، گوشیام

 دلیل گانهجدا  هرکدام  بردیا و  سایه. بودند شده نگران همه

 نوشته  توبیخ برایم معترضانه نیلی بودند،  پرسیده را نبودنم

 : کردم باز  را پیغامش! یوحان... آخ یوحان، و بود

 !من  یاس عطر  به آغشته مهروی _

 باغچهی یاس بودی، یاس تو ... شبهایم ماه بودی، ماه تو

 و  است برهوت برایم  دنیا  تو از بعد! دلم  خشکیدهی

 .دید نخواهند را بمهتا هرگز شبهایم

 در  یاست  عطر خیال با همیشه  تا و میسپارم خدا به را تو

 تنها را تو بااینکه. زد خواهم پرسه مهتابی شبی رویای

 !میکشم نفس قدمهایت حوالی جایی نکن  شک میگذارم،

 تو خوشبختی و نمانده برایم چارهای میدانی خوب  خودت

 یاس  چون شههمی زیبایم مهیاس! است من شدن دور گرو در

 تمنا عاجزانه  و کند  گیج را دیگران حضورت  عطر تا بمان

 حس  را خوشبختی طعم بتوانی تا ن ک فراموش مرا میکنم

 .کنی
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 چکید،   چشمم از  که بازیگوشی قطرهی با شد  همراه  پوزخندم

 اینکار  نباید  او... نه بگذرد،  راحت اینگونه نداشت حق  او

 را پیام قبل دوشب ردم،ک نگاه بازدیدش به میکرد، من با را

 دلم   در کرده  النه امیدهای بود،  نشده آنالین  دیگر و  داده

 کشیدم  آه  شدند،   پر  دوباره چشمهایم کاسهی  پرکشیدند، دوباره

 !بودند آورده  در را  شورش  کردم،  دهنکجی اشکهایم به و

 بردار  ت  دس نیلی کردم،  نگاه پیغامها بقیهی به اشتیاق  ی ب

 نفهمیدم،  خودم  به شدن  نزدیک برای را سماجتش معنی نبود،

 دستگیری  جریان که زمانی  از درست و  یکباره به آنهم

 و بود آنالین کردم، ارسال که را  سالم . بود  شنیده  را وحان ی

 گرفت،  تماس که بنویسم یوحان شدن  تمام از خواستم  دید،

 :شدم بلند و کردم وصل

 تو؟ ی کجای شدم  عمر  نصف! نرسه بهت دستم مگه مهیاس _

 صدایم زدم،  زل بارانیام چشمهای  به و ایستادم آینه جلوی

 : زد جار را  خرابم حال

 !نیست خوب  حالم _

 تغییر  نگران به طلبکار حالت از موضعش
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 شده؟  چی الهی، بمیرم_ . کرد

 :نشستم لبهاش  کالفه برگشتم، تخت کنار و رها را آینه

 .رفت یوحان شد،  تموم چی  همه _

 که بگوید میتوانست چه  بود، همدردی  برای شاید سکوتش

 که بغضی سنگینی از تا  کشیدم عمیقی نفس  شوم؟ آرام

 :شکست را  سکوت شود،  کم بود،  برگرفته در  را سینهام

 ...حاال باش آروم خب، خیلی _

 آزادم دست کف  در را پیشانیام و بستم را پلکهایم

 !بود  خوبی پناهگاه تاریکی، . گرفتم

 دیگه میکنم احساس  چون  شم،می آرومترم  آرومم، _

 .ندارم دادن  دست  از  برای چیزی

 دست  از  نگران باید که داری  چیزا خیلی هنوزم تو _

 .میفهمی بندازی  برت و  دور  نگاه یه باشی،  دادنشون

 بودم، شده خالی  بد  و خوب  احساسات همهی از

 هم  را  نیلی باید نبود،  مهم دیگر هیچکس  و هیچچیز

 .میکردم دور
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 تنها   میخوام ولی همدردیت از ممنون نجا نیلی _

 .کنی درکم بتونی  امیدوارم باشم،

 مدت  یه کن باور ولی میکنم درکت مهیاس ببین _

 دوستام  با  بیا شد  بهتر حالت میکنی، فراموشش بگذره

 .نمیشی پشیمون کنم، آشنات

 یوحان پیام دیگر  یکبار. بردارد  سرم از  دست  تا گفتم باشهای

 هم  را  گوشی کردم، حذف را رسانهایم پیام ال ک  و خواندم را

 خاموش

 گرفتم تصمیم کردم، پرت اتاق  گوشهی به باعصبانیت و

 برقرار  ارتباطی هیچکس با و کنم زندانی اتاقم در   را خود

 دیگر  بودم؛ نداده  هم را  بردیا و سایه پیامهای جواب نکنم،

 یمبگو بردیا به که  بودم آن از  تر  خسته نداشتم، آنها  با کاری

 میدانستم خبرچینی  را او زده؛ برهم  خودش از را تصوراتم

 .است داده   انجام را بزرگی معرفتی بی من حق  در  که

 چندباری  بودند، شده  تر ی زمستان زمستانیام و  سرد روزهای 

 و  رفتم موبایلم سراغ به بود بریده را امانم دلتنگی که

 کسی  اما  گرفتم را خانهشان  شمارهی و یوحان شمارهی 
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 دهد   اجازه یا و بشنوم را صدایش فقط میخواستم نداد؛ جواب

 تماس کیان با و  گذشتم هم غرورم از وقتی اما ببینمش گاهی

 رفته داییاش نزد  و کویت به مادرش خاطر   به گفت گرفتم،

 از  شدن  ناامید از  بعد. است  شده  جدا هم او گروه  از و

 اب نمیخواستم نرفتم، موبایل سراغ دیگر یوحان حضور

 دیگر  هم مادر و منصور با . باشم ارتباط در  هیچکس

 به  مرا بودند  گذاشته قرار انگار هم  آنها نمیکردم، صحبت

 ولی  نمیروم دانشگاه به بود فهمیده  پدر . بگذارند خودم حال

 .بود گرفته او از را هرواکنشی ابراز قدرت من وای انز

 که  وقتها گاهی

 با و میکردم یهگر و میزدم  گیتار نبود، هم  مادر حتی

 حاضر  وقتی و آمد  یکبار فقط بردیا. میشدم آرام اینکار

 و  رفت کرد،  بهانه را کسالتم مادر و ببینم را او نشدم

 .نشد او از  خبری

 به  بغل در زانو  و نشسته اتاقم در. بود نمانده عید به چیزی

 در  به که  ضرباتی با. بودم زده  زل پنجره  پشت غروب

 در   و لبخندزنان که دیدم  را یاسمین و مبرگشت شد  وارد اتاقم
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 .شد وارد  داشت،  آغوش در  را  یاقوت  که حالی

 !بیمعرفتت خانم عمه از اینم _

 با  عجیب که لبخندی. بود یاقوت مخاطبش و  من به نگاهش

 مدتی. شدم  بلند و  نشست لبم روی   میکرد، غریبگی صورتم

 قوت یا اما بیاورد، سرشوقم بود  نتوانسته هیچچیزی که بود

 متوجه اینکه بدون داد،  انجام خوبی به اینکاررا

 آغوش  در  برای  مرا و خندید  شود مادرش  شیرینزبانیهای

 جدی   کردم، جدا  او از که را وت یاق . آورد وجد به کشیدنش

 :شد

 میکنی؟ چیکار خودت  با داری  معلومه _

 کردم  سعی و دزدیدم  پرانرژیاش و  شاداب صورت  از نگاه

 نگاه  که چشمانش به. نگهدارم آغوشم در  درست را یاقوت

 آرامش  حتی بود،  رفته خودمان به  افتادم، منصور یاد  کردم

 خود  به را او بود، شبیه منصور به هم متبسمش صورت و

 نفس عمیق  را  کودکانهاش بوی بسته چشمان  با و چسباندم

 مدتی  از بعد من ولی افتاد گریه به. درآمد  صدایش که کشیدم

 .کنم انرژی تجدید  خود  رد بودم توانسته
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 قفس  این گوشهی موندن به راضی فقط مگه؟  کردم چیکار _

 !همین  شدم،  طال

 :داد تکان و گذاشت شانهاش روی را  یاقوت سر

 ...فقط بشی، نشین خونه  تو نخواسته کسی ولی _

 :پریدم  حرفش  میان پوزخندزنان

 که بیام و برم جایی  باید فقط چی؟ فقط یاسمین؟ چی فقط _

 .میخواد اون که بدم انجام رو کاری  داره،  دوست رپد

 در  اما گرفت،  ترحم رنگ  نگاهش که شد توجیه میدانم

 از  من شاید  تا بزند  حرف جوری  بود مامور او هرصورت

 و  حاد  افسردگیام میترسیدند هم شاید  شوم، خارج انزوا

 :شود  مشکلساز

 افسرده  میبری، بین از  رو خودت  که طوری این عزیزدلم  _

 دیگه بری پیش اینجوری بخوای نکرده خدای میشی،

 نمیتونی  کنی، برقرار ارتباط زندگی با نمیتونی هیچجوری

 ...بخندی بگی  باشی، شاد

 موهایم گرفتم، دستانم میان را  سرم و نشستم تخت لبهی
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 را صورتم و  دستها و آمد پایین شانههایم  دوطرف از

 :داد ادامه یاسمین پوشاند،

 خوشگل  دختر  یه تو بدون، رو  داری که چیزایی قدر  _

 لذت  ازش نیست،  چیزی کم  اینا پولداری، و خانوادهدار

 داری،   آینده برای  زیادی  گزینههای تو. باش  شاد  و ببر

 .باشی داشته میتونی برازندهای  خواستگارای

 نگاه به  را  شاکیام و ابری نگاه  و زدم  کنار را موهایم

 :زدم  لب  ماندهدر من  و شد   ساکت زدم، گره نگرانش

 قلبم گریهی صدای  که اونقدر میشه، تنگ براش دلم _

 !میشنوم رو

 از هیچکدام کرد  احساس شاید  کرد؛  نگاهم متحیر و مات

 دلتنگیهایم   رفع  برای اثری اما شنیدم  نشنیدهام، را حرفهایش

 :داد سرتکان و  زد  تلخ تکخندهای.  نکردم دریافت

 پاشو  خب خیلی هته،کل تو عقل جو یه کردم  فکر  باش منو _

 ...استخون و  پوست شدی  بخور،  شام بریم

 میز  سر غذاخوردن برای  دیگر خواستگاری شب  از بعد
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 خودم ندهم حرص  را  مادر اینکه برای ولی بودم، نرفته

 :انداختم باال را  سرم. میآوردم  اتاقم به کمی و میرفتم

 .میخورم  بعد  ندارم، میل حاال جان، یاسمین نه _

 .نشست  تحریرم  میز  کنار صندلی روی

 .نمیرم منم نیای تو _

 همانجا  نمیرفتم همراهش  اگر نیستم، حریفش میدانستم

 ز   می سر  همراهش به  دربیاورد، را بقیه صدای تا مینشست

 پایین را  سرم سنگینشان نگاههای زیر  و شدم حاضر  شام

 منصور . زدم  زل بود، جلویم  که خالی بشقاب به و انداختم

 به اما میکردم  احساس را نگاهش سنگینی  ،بود روبرویم

 نشستن حال در   تازه که مادر صدای. نیاوردم خودم  روی

 :بیندازم او  به نیمنگاهی  شد  باعث بود،

 .بکشم برات  بده رو بشقابت _

 حال  در  که  شد کشیده مهیار و پدر  تا نگاهم زیرچشمی 

 یاسمین از قبل یاقوت گریهی باصدای. بودند کاری صحبت

 :گذاشتم شانهاش  روی دست و  دمش بلند

 .پیشش میرم من _
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 .رفتم گریان یاقوت  کنار و کردم ترک را آنها بهانه این به

 او جز  بود  فهمیده هم او انگار. خندید  و شد  آرام دید، مرا تا

 با کنم بلندش اینکه بدون! نیستم دلخوش  چیزی به

 .بردم لذت  و کردم سرگرمش   دار  صدا کوچک عروسکهای

 باور  را یوحان رفتن هنوز من و بود شده  شروع  مه اسفند

 میزند  پرسه زندگیام حوالی جایی میکردم حس مدام نداشتم،

 موبایلم بدهد،  خودش  از  خبری اینکه امید به. آمد خواهد و

 از  نداشتم تصمیم ولی کردم خارج خاموش حالت از را

 مادر . بزنم بیرون بودم، ساخته خودم  برای که  چهاردیواری

 مسافرت  و عید  از قبل خرید تکانی، خانه مورد در  سمینیا و

 ممکن  چگونه  که میکردم فکر این به من و میکردند  صحبت

 به  کمکم. بگیرد امید رنگ  خاکستریام  دنیای دوباره  است

 در   ترس بدون  بودم، کرده  عادت سکوت

 میشدم،  مشغول خاطراتم  مرور به و میزدم، گیتار اتاقم

 میکردند  فکر  بدونشک داشت؛ ن کارم به  کاری هم کسی

 زندگی  به و  میافتد سرم از عاشقی  هوای بگذرد  که مدتی

 .برمیگردم
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 .میپرم جا از بند ریلی  در شدن  کشیده خراش گوش باصدای

 و ایستادهاند  بند میلهای در  پشت و بلندشده که میبینم را بقیه

 توی را صدایش که است  چهکاره نمیدانم هنوز که زنی به

 .شدهاند  خیره  میزند، تشر و  هانداخت سرش

 نفس  یه هم ما تا بکشین رو خودتون همهتون! بکشین _

 کردین  فکر مهمه؟ کسی برای  کردین فکر بکشیم، راحت

 اونور ببرید  تشریف  باید  تازه! نه میشین؟ راحت  اینجوری

 پهن قرمز فرش براتون کردین فکر نکنه بدین، پس جواب

 برین؟  تا کردن

 بلند  میزند، را  حرفها  این نیمهشب اتفاق  بابت میشوم متوجه

 آشناست،  برایم. ببینم را  زن آن  تا میروم بقیه کنار و میشوم

 .میشوم خیره عصبانیتش از لبریز  و جدی  صورت به

 میشه،  قفل هم نمازخونه در  نیومده، شما به خوبی اصال _

 حلقآویز  رو خودش یکی شما  گوش بیخ چطور بفهمیم باید

 .نمیفهمین شما از هیچکدوم و میکنه

 .میرود و  میگذراند نظر از  خودش  دورتادور در   را همه

 مجاور  اتاق  کنار در را او که  میآید یادم
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 زندانیان   از یکی با صحبت حال در  و  بازپرسی اتاق 

 زندان وروانکاوان مشاورین از یکی گمانم به. دیدهام

 زهرا و میشوند خارج خودمان بند از سهیال  و کتی. است

 :میزند لب  من هب رو

 بیرون؟ نمیای مگه _

 همه . میافتم راه دنبالش و میدهم سرتکان منگ و گیج

 بستهی  در  به نگاهی. هستند هواخوری به رفتن مشغول

 دوباره  زهرا توسط آستینم  کشیدن با و میاندازم نمازخانه

 راه  و میکشم  نفس آدمها این بین دارم چهراحت.  میافتم راه

 !کشیده پر  وجودم  از بودن اینجا هراس  سریع  چه! میروم

 سر   در را رویاهایی  چه ! دنیا این عجیبیست گردونهی چه

 جا  حصار  این درهای پشت را  آرزوهایی چه ! پروراندم

 !گذاشتم

 .بکنید من به کمکی یه  میشه خانم _

 میانسال زنی.  سرمیچرخانم صدا  پی در  و میبندم را  شیرآب

 نگاهم زل انیاستخو صورتی و افتاده گود  چشمهای با

 نگاهی  مردد میبرد،  رنج  دردی از میکنم احساس. میشود
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 .میپرسم و میاندازم اطراف به

 منی؟ با _

 .میمیرم دارم  کن، کمکم توروخدا _

 .میشود گرد چشمانم

 کمکی؟ چه _

 و میدهد  ماساژ  را استخوانیاش بازوی دست بایک

 .میکند اشاره بند داخل به شده   جمع باصورت

 رو   کارم کوکب بده چیزی  یه بیا باشی،  ندار نمیاد بهت _

 .بندازه راه

 لب  درمانده و میاندازم باال شانه. نمیشوم حرفهایش متوجه

 :میگیرد را یقهاش و  سرمیرسد  سهیال که میکنم وا

 نذاشتی رو زهرماری هنوز نکنه میخوای؟ چی نسناس

 ؟!کنار

 سهیال جلوی میکنم سعی و  برمیدارم  جلو به قدمی  متعجب

 .بگیرم ار

 میخواد؟  چی ببینم کن ولش _
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 هدایتم عقب به آرام  و میگذارد سینهام روی  دست سهیال

 :میکند جمع  دستش در  بیشتر  را زن یقهی و میکند

 کنار،  بذاری کارارو همین  که اینجا اومدی احمق  آخه د _

 این   برای باشی اون و این آویزون میخوای کی تا

 زهرماری؟ 

 زن . میکنند جدا او از را  زن  نآ و میآیند کتی  و زهرا

 زیر  و میافتد فینفین به برانگیخته را ترحمم حسابی که

 من  و میبرد را سهیال کتی. میگوید ناسزا ال  سهی به لب

 .میشوم نزدیک  زهرا به

 .کنم کمکش میخوام  چیه؟ جریان _

 .میزند کمر به را دستانش  و میکشد پوفی ه  کالف  زهرا

 ...مواد نجایگزی میکنه، مصرف قرص  _

 به  رو و میشود  نزدیک ملتمسانه  دوباره  و میفهمد زن

 :میدهد تکان را  چروکیدهاش لبهای من

 قرص  اگه  مریضم، من نده، گوش اینا حرف به  دخترم _

 .ندارم خواب نخورم
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 او شک بدون و اوست پیش کارتم میکنم، نگاه  زهرا به

 .کند کمکش باید چطور  میداند

 .بنداز اه ر  رو  کارش میکنم خواهش _

 کراهت  با زهرا  میزند،  دودو زهرا و من بین زن   رنجور نگاه

 شستن  از بعد من و میروند . برود دنبالش میکند اشاره زن به

 و  نمانده ظهر به چیزی.  برمیگردم بند داخل به صورتم

 کار  به مشغول خیاطی  مخصوص کارگاههای در زندانیان

 داخل  هستند،  اردتازهو هم آنها که دیگر  چندنفر و  من. هستند

 میگویند سرگذشتشان  از و شده   جمع  دورهم  آنها.  ماندهایم بند

 از یکی  صدای . شدهام دراز   تخت روی  ناچار  به من و

 .میپیچد بند  در نگهبانها

 !جاوید  مهیاس _

 میبیند،  مرا تا نگهبان. میروم سالن به و میشوم بلند فالفور

 .میگیرد طرفم  به را  اشارهاش انگشت کنجکاوانه

 تویی؟  _

 :میدهد ادامه  میدهم، تکان مثبت نشانهی به که را  سرم

 .بازپرسی بری  باید بیا، _
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 که  زهرا  چادر برداشتن  از بعد و میدهم  سرتکان کالفه

 درجهدار  همراه  به را بند شده،  آویزان تخت میلهی روی

 که  زنی

 اتاق  به نمانده  چیزی . میکنم ترک است، بردنم مسئول

 این از مرا و  بیاید کسی منتظرم همچنان و برسیم  موردنظر 

 میشود  داخل زن  رسیدهایم، بازپرسی اتاق  به.  برهاند کابوس

 دستهای  که  دستبندی واسطهی به من و

 حین  در. میشوم کشیده دنبالش  است، اسیر آن  در هردویمان

 احترام بالفاصله زن.  میشود داخل  بازپرس دستم  بازکردن

 دستم  مچ . میرود اتاق  وشهیگ  به و میکند اجرا را نظامیاش

 .میکنم ادا بیجان را  سالمم لب زیر و میدهم  ماساژ کمی را

 به  را مهرش از خالی  و جدی نگاه میکند سعی  و مینشیند

 .بدوزد نگاهم

 . ..سالم _

 ت  سم به را  نگاهم میچسبد، سالمش ادامهی به که سکوت

 شنیده  سختی  به که مادر صدای شدم خارج  که  سرویس از

 را کنجکاویام جلوی نتوانستم. کرد جلب را توجهم میشد،
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 نشان  پدر لحن. رفتم  جلو را  سالن و اتاقم بین پیچ و بگیرم

 :است شنیده برخالفمیلش  حرفی که میداد

 از  نشستی خونه توی اینجا  کنی، دفاع  ازشون بایدم _

 فقط  شده،  بیرحمی دنیای چه نمیدونی خبرنداری،  دنیا

 . بماله خاک  به رو پشتت تا کنی غفلت  لحظه یه کافیه

 .بودند کرده جزم شنیدن برای  را  عزمشان تمام گوشهایم

 باید  که اشتباهاتی آن  از ولی  بود اشتباه ایستادنم گوش فال

 کردن  آماده حال   در  مادر، که کردم حس کامال! میدادم انجام

 شام  از بعد همیشه که  است پدر  مخصوص جوشیدنی

 .میخورد

 گناه  ولی داری، رو  اختیارشون تو نمیکنم، دفاع _

 .بگیری سخت بهشون اینقدر نباید  جوونن، دارن،

 .شد دور دوباره و  نزدیک صدایش که گفت  حالی   در را این

 .رفتم جلوتر  و کشیدم  سرک

 دشمنی  باهاشون من انگار که  میزنی حرف  جوری یه _

 .دارم
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 معمول  مادرطبق . شد  سکوت بینشان و گفت  پدر را این

 از  فکر این لحظه آن  در. کرد مراعات  و آمد  تاهکو همیشه،

 او  از هم  دوستی  نداشت، اگر  دشمنی که  کرد عبور ذهنم

 میل خاطر به بود نشده  حاضر  هیچوقت که چرا! بودم ندیده

 عوض مسئلهای مورد در را نظرش  و  حرف ما عالقهی و

 نظر  به مشروط را  چیزی مورد  در گیری تصمیم یا و کند

 تحمل  را اش مهری ی ب یا میشدیم همسو بااو باید یا . کند ما

 پی بیشتر من  و میکرد  بحث بیشتر  مادر  داشتم  دوست. کنیم

 از  ناامید گذشت  که کمی ولی  میبردم، هایش خواسته به

 باصدای که برگردم  اتاق  طرف به خواستم بحثشان ادامهی

 .ایستادم مادر

 محبت با باید خامه، جوونه، بده، دختر این دل  به دل کم یه _

 .بدی نشون بهش رو  راه

 .کردم گوش  و چسبیدم  دیوار  به شده گشاد  چشمان با

 خودش  مهمه، براش من رضایت اگه. مشخصه راه _

 .کنه چیکار باید میدونه

 کردین، دریغ  ازش رو  محبتتون مهیار هم تو هم _
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 .داره توجه به نیاز حساسه،  دختر

 .مبود پدر  از  پاسخی منتظر بیصبرانه. شد سکوت

 شقه،  کله نمیدونه، رو موقعیتش و زندگی  این قدر  چون _

 میخواستم   من بود، دخترونه فرای و قر  دنبال بچگی از

 دایره  دنبال بیفته  اینکه نه بیارم، بار مرد  یه مثل رو  دخترم

 !تنبک و

 ولی نگفت چیزی  کند، عصبانی را او نداشت قصد که  مادر

 بود،  شده   بلندتر  حاال که صدایی تن با قبل از عصبیتر او

 :داد ادامه

 اینه؟  من دختر شان  ملیحه؟ آره  _

 آمدن   کوتاه از دیگر هم  او نبود، سابق  آدم دیگر  انگار مادر

 و عصبی لحنش که برنتابید را پدر  فریاد  بود،  شده خسته

 .شد  انتظار از  دور

 مسبب  رو مهیاس هنوزم تو! کیومرث نیست اینا تو درد _

 اتفاق  یک اون نپذیرفتی هنوز  میدونی، منصور معلولیت

 .بود
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 قصد  بازدمم شد؛ بیمعنا برایم کشیدن نفس یکباره به و

 را  دستانم ناخودآگاه خفگی  احساس و نداشت آمدن بیرون

 بودم،  گرفته  محکم را گلویم حالیکه در کشاند، گلویم روی

 شد  میخ روبرویم در  ثابت نقطهای روی شوکه مردمکهایم

 :شد کوبیده سرم در   آهنی پتکی نندما مادر  بعدی کلمات و

 احتیاطی  ی ب  خودش منصور بود،  سالش دو  فقط مهیاس _

 .خیابون  تو بره کرد ولش که  کرد

 نفس  برای داشتم که من نمیافتادند؟  کار از  چرا گوشهایم

 و  آرام پدر  لحن میشنیدم؟ هنوز چرا  پس  تقالمیکردم، کشیدن

 کرد،  پا به من  بقل  در که زلزلهای  ولی بود قبل  از محزونتر

 !بود ویرانگر

 مردک اون پی  رفت حواسش چون  کرد، احتیاطی ی  ب آره  _

 نجات  رو اون تا ماشین جلوی پرید بعدشم خیابونی، ساززن 

 ...خودش  و بده

 قصد  قلبم نه و برمیآمد  نفسم نه بودم؟ پا روی   هنوز چرا

 !نمیمردم؟ چرا داشت، دادن ادامه

 دیگر اصال. نمیشنیدم را  صدایی هیچ نمیشنیدم، دیگر
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 با  را مرگ من شود، ردوبدل  بینشان چه که نداشت اهمیتی

 را  آنچه  میکردم هضم چطور! میکردم آرزو ابعادش تمام

 !بودم؟ شنیده

 !بودهام؟ منصور ویلچرنشینی مسبب میکردم باور  چطور

 میخندیدم؟  و میکردم نگاه  چشمانش  در  این از بعد  چطور

 به من مگر بروم؟ راه پاهایم روی میتوانستم دیگر  چطور

 هربار  را نیزهاش روزگار   چرا  داشتم؟ را  که  منصور جز

 خیلی  بود، بزرگ درد این میکرد؟ فرو قلبم  در  محکمتر

 از  بزرگتر حتی ! بزرگ

 حتی  یوحان، به نرسیدن از  دردناکتر حتی یوحان، نبود

 نداشته دوستم  که دادم  حق  پدر به! پدر  بیمهری از سنگینتر

 داشته  دوست را  خودم نمیتوانستم دیگر  هم  ودمخ  باشد،

 زنده  منصور  پاهای  رفتن دست از قیمت به  نباید من باشم،

 !نباید میماندم،

 مادر  چطور  نفهمیدم بودم،  شده  پهن زمین  کف کی نمیدانم

 در  را  سرم که  بودم افتاده هقهق  به بود، برده  حضورم به پی

 خودش  که حالی  در کند آرامم  داشت  سعی و  گرفت آغوش
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 باید  و بودم شنیده  را راز این من اینکه از حتما!  بود ناآرام

 .بود عصبی میکردم زندگی گناه  حس با  را عمرم بقیهی

 نمیکشی منو  چرا  خدا ای بخوابی، نرفتی مگه تو آخه _

 .شم راحت

 :کردم نگاهش  درد از  مال مال و خونبار بانگاهی

 .اشینب متنفر  ازم میدم حق ! میدم حق  همتون به _

 را  خودم حال شدم،  بلند و  کردم  جدا آغوشش از را خود

 شد  ظاهر  سرم ی باال چگونه  مادر نمیدانم اصال نمیفهمیدم،

 به. داد نشان واکنشی چه  و شنید  چه لحظه آن در   پدر و

 لبهی . بودم تاریک  و سرد  خیابانی وسط آمدم  که خودم

 .بودم کرده  پنهان دستانم  میان را  سرم و  نشسته جدولی

 داشتم یقین و گذاشته بیجواب را مادر  درپی  ی  پ تماسهای

 سرما  از. بفهمد زدنم بیرون از چیزی  پدر نمیدهد اجازه

 کاه  ن جا  دردی شعلههای میان که  چرا نمیپیچیدم خودم به

 !میزدم پا  و دست

 بلند که را  سرم زد، بوق   و  کرد ترمز پایم جلوی ماشینی

 در  جوان پسر  دو  که شدم  روبرو باالیی مدل  ماشین با کردم
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 بدون داشت، آمدن پایین قصد آنها  از یکی و بودند نشسته آن

 و  دویدم قوا تمام با و شدم  بلند دارد منظوری  چه بدانم اینکه

 و  بروم کجا نمیدانستم. رسیدم  چهارراه یک به  تا شدم دور

 اشکهایم. میترسیدم و بود شده خلوت خیابانها کنم، چهکار

 مسبب مرا  سال اینهمه اینکه حس  بود، نیامده  بند کامال هنوز

 دانستهاند،  منصور معلولیت

 اینکه  کنم، نگاه منصور چشمان در نمیتوانستم دیگر اینکه

 باخودم  برنگردم، خانه  به که شد باعث  بود، نبخشیده مرا  پدر

 ساعت  به اما میزنم قدم سرد خیابانهای در  صبح تا کردم  فکر

 لرزیدن به شروع سرما از و  د پرکر را وجودم ترس نکشیده

 کردم  فکر  و  رسید  ذهنم به که بود  کسی تنها نیلی. کردم

 تماس وقتی.  برسانم صبح به  کنارش  را شب یک میتوانم

 سرویس برایم اینترنتی و  کرد استقبال شدت  به گرفتم

 دیدنم  با و  بود  ایستاده ورودی در آستانهی  در. فرستاد 

 :زد لب  هراسان

 روزیه؟  و حال چه نای بمیرم، الهی _

 وجود  از خبر  که صداهایی شنیدن با . شدم وارد و رفت  کنار
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 نگاهش  درمانده  میداد، سالنش انحرافی قسمت در   چندنفر

 :کردم

 .داری مهمون میگفتی کاش _

 سرتکان و بست را چشمانش

 بهت تا بیا نباش، نگران_ : داد

 .بگم

 خود دنبال پایین به رو  ی ه پل  راه  طرف به و  گرفت را دستم

 دستگیرهی . داشت قرار   هم کنار اتاق  دو پله راه  پایین. کشید

 ت  سم  در

 زد  را  چراغ کلید . شوم داخل  خواست  و کشید پایین را چپ

 .میشد متری دوازده. شد روشن اتاق  و

 هم  یکنفرهای تخت و بود شده  فرش   پرزدار موکت یک با

 وسایل  و کمد و رختخواب  مقداری. داشت قرار آن  در

 گرفتم اتاق  از نگاه. خورد  چشمم به آن  یکطرف هم افیاض

 :شدم او زل و

 میرن؟  کی مهمونات _

 :چرخاند را  نگاهش باترحم  و کرد  صورتم قاب  را دستانش
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 کن،  قفل پشت از رو  در نگرانی هم اگه نمیاد، پایین کسی _

 .میکنیم صحبت میام بعد

 :گفت ببندد،  را در اینکه از قبل

 صورتت به آبی یه خواستی هست،  یسسرو  اتاق  این تو _

 .بزن

 دادم تکیه دیواری به  را رنجورم و جان  ی ب  تن من و رفت

 چشمانم  کاسهی در آبی  و میکرد درد  شدت به  سرم. نشستم و

 روی  را سرم و کردم بغل  محکم را زانوهایم. بود نمانده

 برگشتم، نوجوانیام و کودکی  روزهای تمام به . گذاشتم آنها

 ورق  را خاطرات کشیدم،  قد خانه  آن در  که یی روزها تمام

 .بودم طعنهای حرکتی، حرفی، دنبال آنها  الی  البه و زدم

 نشانهای دنبال

 .نکردم پیدا چیزی   اما باشد،  نبخشیده مرا منصور اینکه از

 مهری  ی ب منصور  از آن در  که نکردم پیدا یکخاطره حتی

 بی  توانستممی  ال حا! چرا خانواده بقیهی از ولی باشم دیده

 دختر اگر  شاید کنم،  درک  را مهیار و  پدر مهریهای

 در   را کدورت این از کمی بودم میخواستند که تیزهوشی
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 بر  عالوه من  ولی میکرد کم دلشان

 .نبودم هم میلشان باب  دختر  بودم، زده  رقم  که تلخی اتفاق 

 قلبم نمانده چیزی میکردم احساس و میکشیدم سرد  آه مداوم

 خشک  کویر در  چشمهای  هم  باز. شود متالش درد  فشار  از

 بخشید،  گرما سرمایم  از یخزده  گونههای به و جوشید  چشمانم

 دادم  به شرایط  آن در  میتوانست که بود کسی تنها یوحان

 !نبود گرم تکیهگاهی هیچ  به پشتم دیگر او از  بعد برسد، 

 دوباره  پالتوام جیب  درون بود،  سایلنت روی که گوشیام

 کردم،  نگاه صفحهاش به و کشیدمش بیرون جیبم  از لرزید، 

 وصل. بود کرده مطلع  هم  را  او مادر بود؛ منصور اینبار

 :داد پیام نکردم که

 .خونه  برگرد مهیاس، نشو بچه _

 داده   دست  از را  بد و خوب تشخیص قدرت ندادم، جواب

 و  بود بد حالم نشد، نیلی از خبری  و گذشت ساعتی بودم،

 خارج اتاق  از  آرام بشویم، را  صورتم و دست داشتم احتیاج

 که  چیزی اولین کردم،  باز بااحتیاط را دیگر اتاق  در   و شدم

 زیبایی روتختی که بود  دونفرهای تخت کرد،  جلب را توجهم
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 کنار  هم سفیدرنگی توالت  میز  میکرد، خودنمایی  آن روی

 هم  ادکلن و اسپری و آرایش لوازم انواع. داشت قرار  تخت

 طرف  به  و چرخاندم چشم بیتفاوت بود، شآینها کنار

 رفتم  اتاقش گوشهی کوچک سرویس

 زدم،  صورتم به که خنکی  باآب میشد،  هم  حمام  شامل که

 دستمال  با  و نشستم تخت لبهی کمی . آمدم سرحال کمی

 .پریدم جا  از  در  بازشدن  باصدای که کردم  خشک را صورتم

 :زدم  زل شمبهوت نگاه به شرمزده  و دستپاچه  سپهر، دیدن با

 . سالم... س _

 :برداشت اتاق   داخل به  قدمی متعجب  و برد باال را ابروهایش

 ؟ کجا  اینجا کجا شما! بهبه _

 ندیده  را او  دیگر  داشت، حضور تولدم  در  که روز  آن  جز

 حضور برای دلیلی چه و بگویم چه نمیدانستم بودم،

 نداشتم، خوبی حس  آنجا  در  بودن از . بیاورم غیرمنتظرهام

 .میرساندم صبح به را شب آن  باید و نبود چارهای ولی

 .داره مهمون نیلی نمیدونستم ممنون، _

 .رفت عقب را  آمده   قدم یک
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 .باشید  راحت  نیست، مشکلی _

 از  هم من و  رفت  باال. شدهام معذب  اندازه  چه  تا که فهمید

 چراغش و قفل را  در .  برگشتم قبلی اتاق  به و شده  خارج اتاق 

 انتظار در  و کشیدم  دراز  تخت روی . دمکر خاموش را

 خواب  از اما بستم پلک کند،  رهایم شب  از  که سپیدهای

 شدم بلند  شد،  وارد  در  به که  ضرباتی باصدای نبود، خبری

 از نگرانیام و  ترس  سپهر بادیدن. کردم  روشن  را چراغ و

 .بود شده چندبرابر  آنجا  در حضور

 نیلی . چرخاندم قفل در   را کلید تردید با و ایستادم در  پشت

 :کرد نگاهم کنجکاوانه و شد  وارد

 بودی؟ خوابیده _

 :رفتم تخت سمت  به و دادم  سرتکان کالفه

 بود؟  کجا خواب بابا، نه _

 و  نکرده پاک را آرایشش هنوز نشست،  کنارم و آمد  دنبالم

 بلوز

 را  دستم .  داشت تن  به را  سرشبش  جین شلوار و

 شده؟   چی_ . گرفت
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 آرامی  ی ضربه دید، که را  سکوتم. نداختما پایین را  سرم

 :کرد وارد کتفم به

 نزدی  خونه از  یوحان خاطر به اونشب تو بزن، حرف  _

 بدتره؟  اون از که  شده چی حاال بیرون،

 :دادم سرتکان تلخی  پوزخند با

 سر  هم  تحملت ی آستانه بیاد،  درد روی  درد وقتی _

 .کن تعریف خب،_  ! میاد

 :دادم بیرون رآه پ را نفسم و بستم پلک

 فهمیدم  امشب نداره،  دوسم  پدرم شدم  مطمئن امشب _

 خانوادهم کام هنوز تلخیش  که شدم  اتفاقی باعث ناخواسته

 .میده آزار رو

 :زدم زل  چشمانش  در  و  کردم سربلند

 .شدم   برادرم معلولیت باعث من فهمیدم امشب _

 :زدم زل  پایم زیر  موکت به و رها  را  خیرهاش  نگاه

 معلولیتش  بود، خونه اون تو من انگیزهی تنها منصور _

 چشماش  توی نمیتونم دیگه  بود،  زندگیم حسرت بزرگترین
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 .کنم نگاه

 مسلط  صورتم به  تا نشست پایم جلوی کنجکاو و متعجب

 چطوری؟  چی؟ یعنی_ . باشد

 بین را  شستش  انگشت کردم، تعریف برایش وقتی

 یادش  یچیز  که انگار و  کرد زندانی صدفیاش دندانهای

 :کشاند باال را ابروهایش باشد،  آمده 

 داره،  مشکل موسیقی با تو بابای این چرا بگو پس _

 و خیابونی ساززن  اون پی  رفت حواسش برادرت  چون

 برادرت  برای  که اتفاقی داره،  حقم البته کرد،  رها  رو تو

 !خیلی سنگینه، خیلی  افتاده

 دادن نتکا با و زدم پلک شد،   لبریز  دوباره چشمانم سد

 :شد  رها  چندقطره سرم

 .بودم مرده من وقت  ن همو کاش _

 به کند،  همدردی  داشت سعی متاثر باحالتی  و نگفت چیزی

 .شد بلند بعد  و رفت  فرو فکر به  کمی و زد  تکیه تخت لبهی

 .داشت  رفتن قصد
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 تحت  پدرت  اگه  بدونی، مقصر رو  خودت نداری  حق  تو _

 نداره،  تو به ربطی ه نشد خوب  حالش  هنوز جریان اون تاثیر

 فکر  باش راحت  آشپزخونه، تو باال برو خواستی چیزی اگه

 ...خودته خونه کن

 ناخودآگاه  گذراندم، نظر از که  را تراشش خوش اندام

 :زدم لب  آرام.  شد کشیده  سپهر  سمت به فکرم

 مونده؟  سپهر _

 مثبت نشانهی به سپس  و کرد صورتم قفل را  نگاهش کمی

 :گفت  شد، دور  و گرفت نگاه که حالی  در و زد  پلک

 .میکردیم صحبت بیشتر وگرنه  خستهم خیلی _

 سوال کردم  احساس که بود عادی برایش سپهر ماندن آنقدر 

 ولی  کردم  قفل را  در دوباره  بااینکه . پرسیدهام ربطی  ی ب

 جایی   و شهر این در که بود شبی اولین. نداشتم آرامش بازهم

 را  یوحان و کشیدم دراز. بمبخوا بود قرار  خودم اتاق  جز به

 نگاهها،  حرفها، به کشیدم، سرک خاطرهها به آوردم، یاد به

 قدم خیابانهای و نرفته راههای تمام به قرارهایمان، و قول

 رویاهایی  به نداشتم، برایش برنامهای  که آیندهای به نزده، 
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 خوردم  تکانی. رسیدم منصور به دوباره  و نمیبافتم دیگر که

 از  پاسخ  ی ب  تماس کلی . کشیدم بیرون کیفم  از ار موبایلم و

 :کردم بازش که پیامی و داشتم منصور

 ی؟  کجای بگو حداقل _

 توضیح که نداشتم هم میلی . نمیشناختند را نیلی میگفتم؟ چه

 از  دست  مدتی میخواست دلم. کنم کم نگرانیشان از  یا دهم

 و  ندادم جوابی. کنند رهایم خودم  حال به  و  بردارند سرم

 حتی  بخواهم که بودم آن  از خرابتر. کردم  خاموش را گوشی

 اشک  به بدنم آب  تمام داشتم؛  عطش. کنم فکر منصور به

 صداهایی  با بخوابم، نمیتوانستم تشنگی بااین.  بود  شده تبدیل

 بسته در  به باشم، اینجا نباید که میزدند  نهیب درونم از که

 افکارم  به کرد  وسوسهام نیلی اتاق  در سپهر  تصور! زدم زل

 اما ! نباشد صالح به حتی کجاکه هر  تا  بدهم، تاختن اجازهی

 آرام   و رسیده  در به. کردم  رها وسوسه این بند از را خود

 از نیمی روشنایی.  رفتم باال را پلهها محتاطانه کردم، بازش

 و دادم  ادامه اما کرد  بیشتر رفتن  جلو برای را  تردیدم سالن

 دو  به که  پسری دیدن  با گذاشتم، ن سال به پا اینکه محض به
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 شدم،  میخکوب سرجایم میکشید، سیگار و  داده تکیه متکا

 سپهر شانهی به آرام او که  بودیم هم  خیرهی متعجب  هردو

 بود،  کم صدای  ولوم با رازبقا  تماشای حال  در که  سپهر. زد

 دیدنم با و سرچرخاند  آرام من، طرف  به او  اشارهی از بعد

 ایستاده  غافلگیرانه حالت همان  در هنوز هک  من. جاپرید  از

 :آمدم خودم  به صدایش با بودم،

 .بردار برو  میخوای چیزی  باش،  راحت _

 گر  درون از  که حالی در و کردم  ادا بیجانی ممنون لب  زیر

 سختی به. بیایم نظر  به ریلکس کردم  تالش بودم، گرفته

 هانپن آشپزخانه ستون پشت و کشاندم  خود  دنبال را پاهایم

 قلیان و ی نوشیدن بطریهای چشمی  زیر و گرفتم نفسی. شدم

 نظر  از را کانتر  روی سیگار  ته از پر  زیرسیگاری  و

 کز  گوشهای دلم و میکرد سنگینی سینهام درون قلبم. گذراندم

 سینک  طرف  به و فرستادم لعنت خودم به . بود کرده 

 رمس اینکه بدون و  کردم آب از  پر را لیوانی. رفتم  ظرفشویی

 حرکت  راهپله  سمت به و  خارج آشپزخانه  از کنم بلند را

 و  نشستم همانجا  چرخاندم، در  قفل درون که را  کلید. کردم
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 اینکه است کابوسی چه که  کردم  فکر ن ای به ابتدا. بستم پلک

 کمی  اما آوردهام، پناه  کسی چه  به من بفهمند یوحان یا پدر

 آنها  و محق  را  خود  شد،  آرام ذهنم و کم درونم التهاب از که

 اینکه  نه مگر! دانستم تاریکم دنیای آدمهای مقصرترین را

 بودند؟  کرده خالی  را پشتم نهاینکه مگر بودند؟ باعثش آنها

 صدای با  برگشتم،  تخت روی   و سرکشیدم را آب لیوان

 اطرافم به  کمی پریدم،  جا  از  شد وارد در  به که ضرباتی

 پشت  از نیلی صدای با ردم،آو یاد به را موقعیتم و  کردم نگاه

 آرایش  بدون بود بار اولین. کردم  باز  را  در  و شدم بلند در، 

 .بود جذاب و خواستنی همچنان و میدیدمش

 .جایی ببرمت میخوام ولی بخوابی نذاشتم ببخش _

 تکیه در کنار دیوار به خواب  از گیج و کشیدم خمیازهای

 :دادم

 اتاق توی خونه، برمیگردم شدم، مزاحمت ببخش تو _

 .بهتره بشم زندانی خودم

 :کشید اتاقش سمت به و  گرفت را دستم

 .بگم بهت تا بزن صورتت  به آبی یه بیا حاال خب، خیلی _
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 قبل  شب یاد  برداشتم قدم  سرویس سمت  به که  حالی  در

 :برگشتم طرفش  به پراخم کشیدم، که هینی  از  بعد و افتادم

 داری؟ مهمون باال  اون نگفتی من به دیشب  چرا تو دیوونه _

 :آمد جلو  قدم یک و کرد نازک چشم پشت  لبخندزنان

 حاال؟ شده   چی مگه بهرامه؟ منظورت _

 را  نامش نبود مهم برایم هرچند است، بهرام اسمش فهمیدم

 .بدانم

 :بودم گرفته جانب  به حق  قیافهای

 دیدمشون  وقتی چال و خل  مثل بشه، میخواستی چی _

 .بیفتم پس بود نزدیک کردم، هنگ

 :چرخید کمد  آینهی طرف  به و خندید

 خوب  حالش  کرده کات دوستش  با سپهره،  دوست _

 .نیست

 گرد  چشمان  با و برگشت باشد، آمده   یادش چیزی  که انگار

 :آمد طرفم به شده 

 خراب باحال اون و تو همزمان  امشب! جالب چه وای _
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 ...اینجا اومدین

 از . یفهمیدمنم من که  داشت هدفهایی  حرفهایش همهی پشت

 :داد ادامه و  زد چشمکی شد، متبسم و خارج  متفکر حالت

 رو  خودت  هرچی  بسه پیست، ببرمت میخوام شو آماده  _

 . کردی محروم چی همه از

 اشتیاقی ولی باشد، درست ماندن  نیلی کنار  که داشتم  تردید

 خیلی  هم  را اسکی پیست نداشتم، خانه به برگشتن برای هم

 قبل  بار آخرین. بروم همراهشان آمد   ی نم بدم و  داشتم دوست

 بروم  هم یوحان با بود قرار  و بودیم رفته یاسمین بارداری  از

 گذاشت جلویم گرم لباس کلی نیلی! ماند  دلم  به حسرتش  که

 رنگی  طوسی بافت بپوشم،  دارم دوست  را  هرکدام گفت و

 .رفتیم باال شدن آماده  از بعد. آمد   خوشم و کردم  امتحان را

 سرش  دیوارپشت به تکیه با بهرام و بود خواب  هنوز سپهر

 شد،  عصبانی سپهر   دیدن با که نیلی بود، موبایلش سرگرم 

 . کشید رویش  از را پتو و  رفت  طرفش  به غرغرکنان

 .منتظرن بچهها دیگه  پاشو سپهر _

 کرد  نگاه بهرام به و مالید را چشمانش نیلی، تشر  با سپهر
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 کرد،  او بار ریچاری که الیح  در.  میخندید  او به داشت که

 :رفت  آشپزخانه  طرف به و شد  بلند

 .بخوابم حسابی  ت  درس بذاری بمونم، اینجا من نشد  بار یه _

 از را لیوانها نیم او به توجه بدون نیلی. بود نیلی مخاطبش

 غرق  و زده  تکیه کانتر به  که من به رو  و کرد  پر چایی

 :گفت بودم، افکارم

 برا  هست چی ببین یخچال تو برو کن، فکر  کم هم تو _

 .بیار صبحونه

 طرف به و گرفتم تکیه شدم،  خیرهاش چندلحظه  اینکه از بعد

 مدتهاست  انگار که بود جوری رفتارش  و لحن. رفتم یخچال

 طرف  به مرا که ی دالیل  از یکی شاید و ام بوده همخانهاش

 برای  که زد  صدا  هم را بهرام نیلی. بود همین داد، سوق  او

 و  غمگین و  ساکت  من. بیاید آشپزخانه به صبحانه  ردنخو

 با کلکلهایشان و بهرام و سپهر   دزدکی نگاههای از فارغ

 روی . برگشتم سالن به و  خوردم را لقمهام و چایی نیلی،

 پشیمان اما  کنم، روشن را موبایلم  خواستم  و نشستم مبلی

 .هستم محق  کردنشان ت  اذی برای  هنوز  کردم احساس. شدم
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 شباهتی  هیچ قبل شب زدهی ماتم و غمگین پسر آن به امبهر

 دربیاورد  بازی بامزه  میکرد  سعی  و میکرد  حرافی. نداشت

 میزد  گاهی و  میکرد همراهیاش  گاهی هم سپهر. بخنداند و

 .کند ساکتش  که برجکش به

 ماشین عقب نیلی همراه  به  و افتادم راه  دنبالشان مردد 

 شب  عصبی و تهگرگرف حالت  از کمکم. نشستم سپهر

 و  خارج قبل

 اگر  کرد؛  رخنه  جانم در  همیشگی ترسهای نوع از  ترسی

 در  یکشب. میکرد تنبیهم چگونه میدانست خدا  میفهمید، پدر

 آن  باید منصور و مادر که بود  فاجعهای این و نبودم خانه

 و زد  کتفم به مسیر نیمههای  نیلی. میکردند پنهان پدر از را

 :پرسید

 خونه؟ برگردی میخوای واقعا _

 دوست   برگشت، و رفت  بهرام و سپهر تا نگاهم ناخودآگاه 

 چشموابرو و  فهمید نیلی. بدانند مشکالتم از  هم آنها نداشتم

 :دادم را جوابش بیحوصله. نیست مهم که  آمد

 ناراحتی شدت   از فقط نکردم،  فرار  خونه از من _



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

556 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 باهاشون و نبخشم شاید. بمونم اونجا دیشب نتونستم

 ...امنیته دارم   الزم که چیزی مهمترین اما بشم، نهبیگا

 :زد بهرام شانهی  به و باالانداخت شانه نیلی

 برنمیگردی؟ تو چی؟ تو _

 :گفت معترضانه و انداخت باال دستی بهرام

 .نمیاره دووم خانواده از دور دختره،  این _

 صورتش  طرف یک  بلوند موهای به دستی نیلی

 . زد زل بهرام رخنیم به ریزی  بااخم و کشید

 که  جسارت   و شجاعت  کم یه من، واسه نکن پسر دختر  _

 . حله  همهچی باشه

 .پریدم حرفش  میان که  بگوید چیزی خواست بهرام

 زندگی  این ناچار دادی، دست از  رو خانوادهت تو عزیزم _

 هنوز  بابام تااالنشم نمیذارن،  بخوامم من کردی، انتخاب رو

 .نفهمیده

 شکار  داد،  قرار هدف را  نیلی آینه از که را سپهر نگاه

 خاطر  به کردم احساس  نبود، معمولی نگاه  یک  کردم؛
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 !نمیدانستم من که میدانست چیزی  و ا  بود، من حرف 

 شده  تسلیم  انگار و کرد جمع سینه روی را دستانش نیلی

 بودم نشسته بهرام سر  پشت . نگفت چیزی  باشد،

 از  پر نگاه در  نگاهم ماشین بغل آینه از اختیار  ی ب و

 سپهر  نمیگرفتم، او از بدی حس . خورد گره  سوالش

 .میرسید نظر به  او از  مرموزتر

 نداشتم،  را دلشورهام با مقابله  توان دیگر مقصد نزدیکیهای

 پایین درصد  دیدن  با. کردم  روشن  را موبایلم و شدم تسلیم

 نیلی که  شد خارج لبهایم میان  از  نچی ه  کالف برقیاش شارژ 

 گوشیام صفحهی به و کشید  سرک  آرام کرد؛  کنجکاو هم را

 .کرد نگاه

 چیه؟ _

 :کردم زمزمه پیامکها مرور حال  در

 .کنم شارژش بودیم خونه  تا رفت  یادم _

 در .  داشتم بردیا از یکی و منصور از  پاسخ ی  ب  تماس چند

 باشند، نگفته بردیا به دیگر را موضوع این کردم  دعا دل

 بودم،  کرده پیدا او به که انیگم و ظن خاطر  به هرچند 
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 را  منصور پیامک. است  شده تمام  بااو کارم میکردم احساس

 :کردم باز

 رو  تو نیست، خوب حالش اصال کرده، تب منصور _

 .نفهمیده  بابات تا برگرد  خدا رو  تو میزنه، صدا

 طرف   به گوشی صفحهی از را نگاهم نیلی صدای با

 :کشیدم او رنگ  صورتی فرم خوش لبهای

 .دیگه  شو پیاده _

 از بیرون شلوغیهای به نگاهی مات و گیج. بودیم رسیده 

 :برگشتم او به دوباره  و انداختم ماشین

 .برگردم باید من _

 خود  یعنی این و بود داده پیام منصور  گوشی با  مادر

 عزم  وجودم تمام. است  نداشته مساعدی حال منصور

 تخت  باالی ا ت میتوانستم میخواست دلم  بود، کرده برگشتن

 را  یوحان اگر  حتی و داشت تب او کنم، پرواز منصور

 .میشد دنیایم واژهی بیاعتبارترین لذت،   هم باز داشتم، کنارم

 :داد سرتکان ریزی بااخم نیلی
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 میکنی؟ شوخی _

 از . بود تواناییام ناممکنترین کردن ی شوخ شرایط آن  در

 سبز  لویمج و پیاده  باعجله هم  نیلی  که شدم  پیاده  دیگر  در

 .شد

 .شده چی بگو حداقل _

 .شدم  خیرهاش ممکن حالت  غمگینترین با

 .ببینه رو من میخواد کرده، تب منصور _

 .داد تکان هوا در  دستی کالفه نیلی

 .دیگه  برمیگردیم غروب... بابا ای _

 از  چندقدم  و  فشردم دستم  در   را کیفم بند زدم،  کنار را او

 و  پرهیاهو که مردمی زا  را نگاهم گرفتم، فاصله ماشین

 به  و دادم  عبور بودند حرکت در  سویی به  هرکدام پرنشاط

 یوحان با که  نشد آخر زدم؛  گره  پیست سفید  یکسره وسعت

 باهم  که کشیدیم نقشه چندبار! باشم داشته برفی  خاطرهای

 سینهام از  آهی .  نشد  و آمد پیش اتفاقی هربار ولی برویم

 آبیرنگ  حریر  شرنگترینخو که رسیدم آسمان  به. برخواست

 بودند؛  نمایان دور  از که کابینهایی  تله و  داشت تن به را
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 فراموش  آن در  را غم میشد  شاید  لحظاتی برای که اتاقکهایی

 !کرد

 .برمیگردم و میرسونمت من _

 در   آنورتر کمی  نیلی. برگشتم طرفش   به بود، بهرام صدای

 فته گر طوری  را اسکی چوبهای.  بود سپهر  با صحبت حال

 .شوند  رها  دستش  از  نمانده چیزی  کردم  احساس  که بود

 یکی کرده  فکر میدانستم ود، نب عجیب برایم بهرام حرکت

 با  را جدیدی  ی رابطه میتواند و کرده  پیدا را خودش مثل

 وگرنه نداشتم هم را  خودم حوصلهی  که حیف. کند آغاز او

 .میکردم  ناامید خود  از را  او بعد و میکردم اذیتش کمی

 .راهه تو گرفتم سرویس ممنون، _

 تر  چهره خوش  ولی داشت  سپهر به نسبت  ظریفتری اندام

 انگار که جوری و کرد  تنگ را  یشمیاش سبز چشمان . بود

 : زد  لب میشناسد،  مرا سالها

 .میبرمت خودم ! بیخود _

 که  زدم  زل  او به متعجب بانگاهی و پرید باال ابروهایم

 :گفت جانب به حق 
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 چیه؟ هان _

 شدن،  خودمانی  برای بود زود  هنوز گرفت؛  خندهام  بیاختیار

 .کند متبسم مرا عبوس قیافهی بود  توانسته اما

 بکنی؟  اینکارو میخوای چرا  راهه،  خیلی _

 زودتر   و رسید نیلی که بگوید چیزی  خواست و کرد  اخم

 :زد لب او از

 اینجا؟ میاد  گیر سرویس چیکارهای؟ مهیاس _

 اشاره  بهرام  به بود، نشسته  نگاهم در که کمرنگی لبخند با

 .کردم

 .برسونه منو میخواد میگه آقا _

 انجام بدی  کار  که انگار بهرام و کرد  نگاه بهرام به متعجب

 نیلی . زد لبخند  و داد  پاسخ نگاهش به چشمی  زیر  باشد داده

 :گفت  من  به رو و گرفت نگاه او از

 این دست ماشین سپهرم راهه،  خیلی!  شده جوگیر _

 ...ترکونده قبالیکی.نمیده

 نیاورده  کم اینکه برای و کرد نگاهش کجی ن باده بهرام



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

562 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 :گفت باشد،

 آژانس  ببره،  رو سپهرجونت ماشین خواست کی اصال _

 .بفرسته ماشین میزنم زنگ ن  اال دارم، آشنا

 .آمد ابرو و چشم برایش و خندید نیلی

 .نمیخوره تو فاز  به مهیاس نکن، خسته رو  خودت _

 حالت   و کردم  کنترل را خودم  میآمد، خندهام  هم من بااینکه

 بهرام. نمیدانم چیزی  کنم وانمود تا گرفتم خود  به متعجبی

 :داد تکان برایش دستی

 دلشکسته  خودم  مثل دیدم  فقط من میگی،  چی نمیفهمم _

 .کنم کمکش خواستم ست

 :کرد جمع سینه  روی را  دستانش و زد  تکخندهای نیلی

 تو؟ بودی کی  ار فداک! آخی _

 ردیفش   و سفید دندانهای و  کرد  اشاره  من به مکث بدون

 .کرد نمایان بالبخندی را

 .ایشون _

 برای  را  شادی  بودم،  کرده عهد خودم  با یوحان رفتن از بعد
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 او دوباره وقتی تا میکردم، فکر ! کنم قدغن  لحظههایم تمام

 .بخندم بخواهم  بسا چه  شوم بیگانه هم  لبخند با  حتی نیابم، را

 فراموش  را خودم  لحظاتی برای بهرام، و نیلی کنار آنجا، اما

 بهرام . خندیدم دل  ته از و حسابی کردنشان  کلکل به و کردم

 فهمیدم وقتی  من ولی شود  همراه  من با داشت قصد مصرانه

 تر جدی موضوع

 مانع  محکم خیلی و آمدم  خودم به میپندارم،  که است  آن از

 .شدم  التشخیا به دادن  پر و بال

 از ممنون ندارم، همراهی به نیازی  من بهرام آقا _

 ...بااجازه لطفتون،

 :کشیدم داشت،  قرار دکهای که  سمتی  به را نیلی دست  و گفتم

 .بخرم مکزیکی ذرت  یوحان یاد به میخوام بیا _

 نگاه  بود بهرام که جایی و عقب به که حالی   در نیلی

 :کرد خارج دستم  از را  دستش میکرد،

 یوحان نمیخوای تو!  رو  بیچاره کردی فنی ضربه _

 کنی؟ فراموش رو

 خیرهاش  و ایستادم بودیم، دکه چندقدمی   در
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 به راحتی؟ همین به کنم؟ فراموش_ . شدم

 را ابرویش تای  یک کج دهنی  با شدنیه؟ نظرت

 :داد باال

 رو  خاطراتش حداقل میتونی ولی نیست، که  راحت خب _

 .نکنی زنده  خودت برای

 .دادم سرتکان  و ریختم نگاهم در  را میناناط

 رو نبودنش  که وقتی تا نمیکنه، رها رو من یوحان نه، _

 .نمیکنم کردنش  فراموش در  سعی نکنم، باور

 ذرت لیوان دو.  رفتم  دکه جلوی  و نماندم واکنشش منتظر

 . گرفت قرار کنارم  و آمد  دادم، سفارش  که

 افسرده  تنهایی باش،  ما با ولی  برو خونه بری میخوای _

 و من پیش بیای که کنی جور میتونی بهونه کلی میشی،

 کمتر یوحان نبودن اینجوری نفهمن، خانوادهت

 استعداد  قدر  که  میشناسم آدمایی من طرفی از و میکنه اذیتت

 افتخار  بهت پدرت کنن کاری میتونن حتی.  میدونن رو تو

 .کنه
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 نمیفهمیدم؛  داشتنم نگه و کردن جذب برای را  اصرارش دلیل

 اکتفا باهمانها بودن به میتوانست که بود دوروبرش آدم  کلی

 کند

 پوزخند  جوابش در. باشد نداشته من حضور به نیازی و

 فکر  حرفات  به باشه  ولی نمیشناسی، رو من  پدر  تو_ : زدم

 .میکنم 

 من  از جلوتر و گرفت  دادم، دستش  به که را ذرت لیوان

 در  یوحان نبود از که غمی و گیر بهانه  بادلی . افتاد راه

 از  فارغ که شدم خیره  مردمی  به بود، کرده  النه نگاهم

 .بودند امروزشان از  بردن لذت حال  در مشکالتشان همهی

 .برگردد دوستانش پیش و کند راهی  را من تا بود  مانده نیلی

 بریزی  آب  باید  رفته آدم دنبال بفهمی تا مونده  خیلی _

 . ..اشک نه

 نخوردهی  ت  دس ذرتهای از  را نگاهم و  آمدم خودم به

 .رساندم او لبهای به لیوان درون

 .بشی عاشق  بازم میتونی نیست، دنیا  آخر نترس _

 .بودند داده لو مرا  بازهم بودند، کرده  شیطنت چشمهایم بازهم
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 بیرون را سینهام  در  شده حبس  آه و گزیدم  لب جوابش  در

 بدون . بود ویسسر رانندهی . آمد  در صدا به گوشیام  که دادم

 نمانده  چیزی کردم،  خداحافظی  نیلی با دیگری  حرف هیچ

 برسم خانه به بود

 امانم دلتنگی بود، بالتکلیف دستانم میان ذرت لیوان هنوز و

 نمیخواستم . نداشتم را اشکهایم با مقابله توان  و بود بریده  را

 میخواست  دلم گذاشته، تنهایم  و رفته همیشه  برای کنم باور

 پرحرفی  برایش همیشه مثل و  بگیرم را شمارهاش ستممیتوان

 و  کند گوش صبوری با او و کنم بهانهجویی بزنم، غر کنم،

 "بگوید سر  آخر 

 یقین نبود، بیمعرفت بودم، شناخته که یوحانی ،"شد؟ تموم

 .نمیرود که نیست، که داشتم

 قدم  را  چندمتر  آن میخواستم شدم؛ پیاده خانهمان خیابان  سر

 و انداختم خیابان  کنار زبالهی  سطل  در  را ذرت انلیو. بزنم

 خانه  در  پشت.  کشیدم عمیقی نفس پلکهایم، نم  گرفتن از بعد

 باید نبود،  معمولی در یک برایم در   آن کردم، مکث کمی

 میکردم، عبور  بعد و میگذاشتم در  آن پشت  را  چیزها خیلی
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 هرگز  نداشتم، یکسانی احساس  آن سوی دو  در  هرگز 

 طرف  دو  در  را  داشتم دوست که چیزهایی  تمام  منمیتوانست

 همیشه  مثل نه اما ببینم، را منصور تا میرفتم. باشم  داشته آن

 !لبخندهایم انگیزهی تنها او  و بودم کوچکتر خواهر من که

 بیچارهترین را  خود و میدانستم خود  قربانی را او حاال

 و  خاموش را  جاروبرقی  دیدنم  محض به مادر! دنیا خواهر

 بیشتر  نداشت، هم  اخم نبود، عصبانی کرد، رها  را ستهاشد

 که ترحمی و میداد نشان نگران

 یک  ی فاصله به! بود مستحقش من روز  و حال  شک ن بدو

 .کردم سالم  سختی  به و ایستادم او از قدم

 !کردی جونم نصف _

 از  بود، برپا دلم در   که آتشی  برای بود هیزمی جملهاش

 تمام وسعت  به. رسیدم منصور اتاق  به و  گذشتم کنارش

 هرگز  کاش کردم آرزو  که آنقدر! بودم شرمندهاش دردهایم

 همزمان . کشیدم پایین آرام را  دستگیره. بودم نیامده دنیا به

 کنار صورتش  مقابل از  را کتاب هم منصور  مادر، صدای با

 .زد
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 !بچهم داشت  تب دیشب تمام  شده، بیدار میشه ساعتی یه _

 گزیدم،  لب بود، چشمانم سد  شکستن حال  در  که فشاری از

 قرار  مخاطب را  مادر لب  زیر و برداشتم جلو به رو  قدمی

 .دادم

 .باشم تنها باهاش میخوام _

 پشت  همانجا و بستم  را آن کردم عبور که در چهارچوب  از

 ایستادم،  تارش تصویر به خیره اشکهایم پردهی پس از در، 

 از  بعد  و زد لبخند ن م دیدن با ولی بود  پریده  رویش و رنگ

 بکشد  عقب به  را خودش  کمی  کرد  سعی کتابش، گذاشتن کنار

 من  وجود که  سرنوشتی از سرافکنده. بنشیند مسلطتر  تا

 در  صدایش که کشاندم پایین  را  نگاهم بود، زده  رقم برایش

 .نشست خستهام جان

 که  شدی  جسور  اینقدر کی ببینم بیا خواهری، نکن گریه _

 دلم   نزدیک بیا میکنی، عبور جاوید  مرثکیو قرمز خط  از

 . ..شده تنگ  نفسات برا

 نفرت  و خشم آماج مرا و  بیاید شود  بلند میتوانست  کاش

 من  و کند  مواخذه مرا و بزند سیلی صورتم  به دهد،   قرار
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 برای  فقط

 بیجانم  قدمهای پرخون دلی  با! بریزم  شوق  اشک بلندشدنش

 .گذاشتم نهاشسی بر  سر شرمسار و برداشتم سویش به را

 .آمد در   حرکت به  موهایم روی  نوازشوار دستش

 . ..لجباز  و شق  کله شقی،  کله میگه راست بابا _

 تنها که میدانست دارم،  عادت حرفهایش این به میدانست

 دوست  که هرادبیاتی با و هرطور  میتواند که است  خودش

 و  کردم جدا آغوشش  از  را خود . بگذارد  سرم به سر  دارد، 

 کمددیواری  جلوی  که سنتی  قالیچهی  روی وبرویش ر رفتم

 خیسی  دست،  با.  کردم جمع  را زانوهایم و نشستم بود، اتاقش

 قالیچهی  چهارخانههای به خیره  و گرفتم را گونههایم روی

 :زدم لب  پایم زیر

 تونستم  رو  بد و خوب  و  شناختم رو خودم وقتی از _

 بودم،  شیدلخو تنها تو دستای  و نگاه  گرمی به بدم،  تشخیص

 توی اسارت  بوده،  زندگیم حسرت بزرگترین ویلچرنشینیت

 . ..کرده تحمل قابل تو حضور  رو زیبا و بزرگ خونهی این

 .زدم  گره نگاهش به و کشاندم باال را نگاهم
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 دوسم  بقیه میگفت بهم حسی همیشه چون  چرا؟ میدونی _

 تو چشمای همیشه بود،  باز روم به تو آغوش  همیشه ندارن،

 هم  مادر کنار من منصور؟ میشه باورت بوده،  صادق  مباها

 به

 نداشتم، بودن  یکی احساس بودم تو کنار که وقتایی اندازهی

 من و خودش بین پدر چرا میکردم فکر این به همیشه

 میکردم فکر همیشه کشیده،  احترام و قانون جنس از دیواری

 ...نبوده صمیمی من با تو  مثل مهیار چرا

 .دادم کانسرت و بستم پلک

 دادم،  حق  بهشون و گرفتم  دیشب رو اینها  همهی جواب _

 تمام بودن، تو تصادف  درگیر که سختی  روزهای تمام توی

 افتاد، تو برای  که بودن اتفاقی سوگوار که ی لحظههای اون

 میتونم  ن اال من بشن، متنفر من از تا داشتن  کافی فرصت

 . ..کشیدن چی  روزها اون کنم حس

 روم،  فرو خود  در کمی تا گذاشتم زانوهایم  روی را  سرم

 حاال ! رنگها تمام از روشنایی  از بیداری از  بودم خسته

 :بگوید که بود او نوبت
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 با  اینکه بدون  رسیدی؟ نتایج این  همهی به صبح تا شب یه _

 که  اتفاقی مقصر کردی،   قضاوت نشستی بزنی  حرف ما

 من اگر نمببی بگو ال  اص! بس و بودم خودم  افتاد من برای

 باید  من میگرفت زیر تورو ماشین و میشدم متوجه دیرتر

 رو  دستت چرا که میکشیدم  عذاب  عمر یه میکردم،  چیکار

 بود؟ قشنگتر برام زندگی  اونجوری میکنی  فکر  کردم؟ رها

 : داد ادامه قبل  از آرامتر لحنی  با  و کرد مکثی

 رو  ن م  حواس که خیابونی ساززن  اون از  شاید  پدر _

 اتفاق این مسبب  رو تو اما باشه، داشته  کینه کرد، پرت

 هم  مهیار جدیه، و خشک  همه با  پدر اخالق نمیدونه،

 که  بچه همینطور،

 نمیداد،  من به رو اسباببازیهاش نمیکرد، بازی من با بودیم

 کردم  ذوق  بقیه از بیشتر من اومدی دنیا به تو وقتی اصال

 داشته  خواهر  یه داشتم دوست خیلی  چون شدم، خوشحال و

 .باشم

 :زد  لبخند. کردم نگاهش متفکرانه و کردم بلند را سرم آرام

 هروقت   گرفت، دیگهای  رنگ بچگیهام اومدی که تو _
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 شکلک  برات  و سراغت  میومدم  میرفت، سر حوصلهم

 عروسک  و جقجقه  رنگ هنوزم  بخندی، تا میاوردم در

 !لعنتی روز اون تا بود خوب  همهچی  یادمه، ات بوقیه

 :کشاند پاهایش سمت به  را نگاهش و کشید هیآ

 تازه  که رو تو بده اجازه که گذاشتم  فشار  تحت رو مامان _

 ببرم  بود، خریده برات تازه که  بوقی کفش با بودی  افتاده  راه

 و  میرفتی راه وقتی رو کردنت ذوق  داشتم  دوست. بیرون

 مردی  پرت حواسم چندثانیه فقط . ببینم میداد، صدا پات زیر

 کردن  عبور و نواختن حال  در فرسودهای   گیتار با که  دش

 اگه  شاید.  بودی خیابون لبهی برگشتم، که تو طرف به. بود

 فرار خیابون  سمت به شیطنت  با هم تو نمیدویدم طرفت به

 .افتاد اتفاق  چندثانیه توی همهچیز نمیکردی،

 :داد سرتکان باافسوس

 .کنم فکر بهش نمیخوام شد،  چی نمیدونم _

 ولی  نداشتم تقصیری  هیچ من زدم، چنگ نامرتبم موهای به

 نتوانست  منصور حرفهای  حتی  داشتم، بدی  احساس هم باز

 کرد  سعی  دید  که را پریشانیام ببرد، بین از  را بدبینیهایم
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 مثل 

 و  سمت به را  بحث  و بزند پس  را غمش فداکارانه همیشه

 .بکشاند بهتری سوی

 راضیام، زندگیم از وضعیتم، از  خودم، از من! مهیاس _

 ترم،  باهوش مفیدترم، خیلیها از نمیکنم، ناتوانی احساس من

 این از  خیلی ولی باشم داشته پا  دوتا میتونستم. ترم باانگیزه

 میدونی  ن اال باشم، نداشته رو  دارم ن اال که امکاناتی

 چیه؟ من ناراحتی بزرگترین

 به  دل حرفش ادامهی انتظار در   و کردم  سربلند   دوباره

 :دادم نگاهش

 کن،  جور  و جمع رو خودت  منی فکر به اگه! تویی _

 .بشی قبل چندماه شنگول و شاد دختر  همون  دوباره میخوام

 .شدم چهارزانو  و کردم آزاد  را  خودم  بسته حالت از ه کالف

 به  را آنها  و بردم موهایم  زیر  دست صورت طرف  دو از

 .دادم سرتکان و کردم هدایت عقب

 به  نیاز نیست، خوش  فعالحالم! نمیتونم. ..نمیتونم _
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 .دارم زمان

 با  در به  نرسیده. برداشتم قدم  در طرف   به و  شدم بلند

 .ایستادم صدایش

 بودی؟ کجا دیشب _

 .گذاشتم دستگیره  روی را دستم  و برداشتم هم را  بعدیام قدم

 :زدم لب آن کشیدن پایین با همزمان

 ...دوست یه نمیکنه، فرقی _

 باز  نیلی خانهی به پایم نمیگنجید هم ام مخیله  رد  حتی  روزی

 خانهاش   در را  شب  و ببرم پناه او به بخواهم بسا چه  شود،

 !انتظار از دور  و  سخت.  بود سختی  شب . برسانم صبح به

 برای فرصتی هیچ که میکند غافلگیرت چنان زندگی گاهی

 میکنم اعتراف اما. نداری منطقی و معقول عکسالعمل یک

 شوم،  آشنا هم دوستانش  دیگر  با و بمانم پیست تمداش دوست

 میکنم فکر یوحان  به کمتر حداقل  اینطور کردم فکر  خود با

 فراگیر حال در  بدونشک که  مزمنی افسردگی  از را  خود و

 خارج که منصور اتاق  از . داد  خواهم  نجات بود، روحم شدن

 هم  حال در  که  مادر به توجه بدون  و رفتم آشپزخانه  به شدم
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 سماور  طرف   به بود،  شعله روی  قابلمهی درون  چیزی دنز

 آمده  جوش نیلی  ی چای  بودم، کرده  چایی هوس حسابی رفتم؛

 برداشتم کابینت  از را مخصوصم لیوان. ننشست دلم  به و بود

 :چرخید سماور طرف به مادر  که

 .کردم دم  تازه  بریزم، برات تا بشین _

 پدر   که جایی  میز، پشت  و  دادم دستش به را لیوان

 وقتی  از همیشه، بود، تنگ برایش دلم. نشستم مینشست،

 در  وقتی حتی بود، تنگ برایش دلم  بودم شده  خودشناس

 غذا  میز یک  روی  که زمانی حتی  داشت،  حضور خانه

 این  درمان میخوردیم،

 بود،  لبخندش بود، پرمهرش نگاه و گرم  دستان دلتنگی

 .دمیکر دریغ  که بود پدرانهای احساس و آغوش

 را  میز چهارکنج نگاهم. نشست و گذاشت مقابلم را لیوان

 و  گذشت  میز  وسط گل از خالی شیشهای گلدان از زد،   دور

 را  دستهاش و  بردم جلو  را دستم  آرام رسید،  چایی لیوان به

 از  را شکالت کاسه  و چرخید مادر. کردم انگشتانم اسیر

 :گذاشت مقابلم و برداشت کانتر روی
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 یه باالخره  میدونستم بودم،  روزی همچین منتظر  همیشه _

 اصال بدونی، نداشت دلیلی چون نگفتم بهت میفهمی،  روز

 ت  خیاالت تو میترسیدم اینکه جز  نمیکرد، هیچکس به کمکی

 خودخوری   میترسیدم میدونیم، مقصر رو  تو ما کنی فکر

 .بدی ربط موضوع  اون به  رو  پدرت سختگیریهای یا کنی

 .بگوید بیشتر او و کنم سکوت دادم جیح تر چای لیوان  به خیره

 ازمون رو منصور  پاهای  تصادف اون اگه حتی _

 ازدواج میلش برخالف  نمیداد اجازه پدرت  بازهم نمیگرفت

 بازهم  اصله، مهمترین درس  که داشت  اعتقاد بازهم کنی،

 فکر  پس رفتن،   برادرات که  بری رو راهی  داشت اصرار

 .نکن الکی خیال و

 نگرفته  قرار تصادف آن تاثیر تحت  که داشتن امکان... نه

 آرام مرا باید  الزاما منصور و مادر  هرحال به باشند،

 تشنجهای  از تا بازمیگرداندند خانه به مرا باید میکردند،

 نداشتم،  کردن  ث بح توان دیگر باشند،  کرده   جلوگیری بعدی

 فقط  نداشتم،  هم را  بد و خوب تشخیص قدرت بودم، خسته

 .کند دور  تلخم دنیای  از مرا که  باشد کسی ایی،ج میخواستم
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 بود،  شده تنگ گیتارم  برای دلم

 برای دخترانهام، شیطنتهای برای دل،  ته از  خندههای برای

 خیابان،  وسط قیفی  بستنی زدن  لیس برای دوستانه، جمعهای

 سلفی  اتوبوس، ایستگاه کنار داغ پیراشکی خوردن  برای

 یههویی، گرفتنهای

 روزهایی  تمام برای خیابان، جدول لبهی روی  نزد  قدم برای

 و  کسی دادن دست  از  ترس بدون آینده، از ترس بدون که

 نارضایتی و پایین نمرههای حتی روزها   آن بودم، شاد چیزی

 .بازدارد شادی و شیطنت از  مرا نمیتوانست هم  پدر

 حریم  به را یوحان که روزی  از  درست زندگیام مسیر

 دیگری  بوی و رنگ و کرد  غییرت دادم راه  احساسیام

 .زدم گره مادر نگاه به و کشیدم باال را   نگاهم. گرفت

 .باشم خودم حال تو بذارید  فقط _

 کردم،  نزدیک لبهایم به را  چای لیوان گرفتم، نگاه و گفتم

 آرامشش است، دلخور   فهمیدم. شد  بلند  و داد سرتکان متاسف

 به مجبور من بهخاطر هم او میدانستم  بودم،  گرفته را

 کوتاه و  سکوت از هم  من ولی  است، شده  پنهانکاری
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 تصمیمات در  نمیکرد تالش اینکه از  بودم، دلخور آمدنهایش

 دلخور  ما تا  بود او حال نگران بیشتر و بگذارد تاثیر پدر

 بااین  سرگرفتم از را  خانه آن  در زندگی  عادی روال. بودم

 میکردم  اساحس نداشتم، دستدادن  از برای چیزی که تفاوت

 حرکتم، در  نامعلوم مقصدی  سوی به ناشناخته جادهای  در

 فشارروانی و  فکر  همه  آن از میخواستم فقط

 فقط   چگونه، و چهراهی از نبود مهم شوم،  خالص

 تا  شوم، آرام کمی  تا کنم سرگرم را  خود جوری میخواستم

 که  شد همین و! کنم احساس کمتر را یوحان خالی جای

 به  فقط چندروزی. رفتم بود، گفته لینی که گروهی  سراغ

 .میکردم نگاه  کلکلهایشان و شوخیها و چتها

 دنبال  ناخودآگاه گاهی قعا وا  که میگفتند هردری از آنقدر 

 همراه  به و بود گروه عضو هم بهرام میشدم،  کشیده  بحثشان

 دخترهای   سربهسر بیشتر نمیشناختمشان که دیگر پسر  دو

 بیدارشدن از بعد  صبح که بود شده  جوری.  میگذاشتند گروه

 شب  یک تااینکه بود،  گروه سرمیزدم، که جایی اولین به

 :کرد تایپ نیلی
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 وا زبون که مهیاس بدیم باید زیرزبونی  یه کنم فکر بچهها _

 مخفی  را بازدیدم نشستم، صاف شدم  بلند و  جاخوردم! کنه

 بودم  کرده 

 .هستم پیامش دیدن حال  در  من که بفهمد نمیتوانست و

 :کرد تایپ و گذاشت خنده  استیکر سپهر او از بعد بالفاصله

 !خانم مهیاس بگو شدی  الزم اکسیژن _

 کردم،  دور خودم از  را گوشی لبخندی با همراه و گزیدم  لب

 تا  ندادم را  جوابشان لحظه آن! میبینند مرا کردم احساس

 چیزی  هرکدام  نیلی جملهی همین روی  اما نرود، لو حضورم

 دلم  کردم  احساس  کمکم بود، نیامده بدم. دیدند خن و گفتند

 آنها  کنم، برقرار ارتباط آنها با  و باشم جمعشان در  میخواهد

 دلم   روی که غمی  بار از و  بخندم  هم باز  بودند شده  باعث

 سالمی  فرستادن با بعد ساعتی.  شود  کم میکرد، سنگینی

 قرار  گرمشان استقبال مورد  و کردم  حضور اعالم مودبانه

 میشناسند،  مرا  مدتهاست گویی که پذیرفتند مرا چنان تم،گرف

 دیگر  هم من که نکشید طولی

 راهیابی برای  شروعی  شد این و نمیکردم بیگانگی احساس
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 بودم،  تجربهاش حال  در بار اولین برای که دنیایی به

 از  سرشار  و قانون بدون مرز، بدون دیوار، بدون دنیایی

 اساسی  و پایه چه بر  داشتن اهمیتی برایم که صمیمیتهایی

 .است

 از  که شنیدم مادر  از و بود کارخانه و شرکت سرگرم  پدر

 را  جایگاهش  بردیا. برگرداند درس به مرا خواسته بردیا

 سوخته  مهرهی یک برایم نوعی به  بود، داده دست  از برایم

 دست  از او به هم را اعتمادم و نداشتم بااو کاری دیگر بود،

 .است وفادارتر  پدر  به که میکردم احساس  راینطو. بودم  داده

 بچههای از یکی تولد  جشن  در  شد قرار  عید به مانده  چندروز 

 اخیر  اتفاقات. شوم  آشنا آنها با نزدیک از و کنم شرکت گروه

 مثل  زدن بیرون برای نمیدیدم نیازی بودند؛ کرده  جسورم

 انگار هم  مادر. میروم کجا به  و چرا که دهم توضیح سابق 

 بود  شده  تمام  گران آنقدر برایش نبودم خانه  در   که شبی آن

 لباس  تعویض کلی  از بعد.  بود  حالم مراعات حال در  که

 سرخوش  دوستان  با رودررویی  مناسب که تیپی  به باالخره

 شلوار  روی مانتو و شال گلبهی رنگ  رسیدم؛  باشد، نیلی
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 را  دارم پاشنه کفشهای. آمد  جذاب  نظرم به مشکی گشاد

 : گرفتم قرار مادر  خطاب  مورد اول پلهی در  و پوشیدم

 میری؟ کجا تو بدونم نباید من _

 چرا میدانست، باید او قطعا کردم،  نگاهش و برگشتم آرام

 لج  دنیا باتمام  داشتم دوست  نه، او با بودم؟ افتاده سرلج بااو

 مطیع  باید میگفتند که قانونهایی تمام به میخواستم اصال کنم،

 .برنجانم را او نمیآمد  دلم  نیامد، دلم  ولی کنم، کجی  ن ده  باشم

 .نمیشناسیش.... دوستمه تولد _

 خواندم، چشمهایش  از را بود  مانده گلویش در که حرفی  تمام

 بیشتر توضیح منتظر  شاید نبود، هضم قابل نشناختن این

 :باالانداختم را  سرم و کردم بسته و باز را پلکهایم. بود

 .هست خودم هب حواسم نباش، نگران _

 حیاط  به چندپله از بعد و کردم کفایت توضیح حد همین به

 خیلی  نه داشت، قرار  خودش حالت بهترین  در  هوا  رسیدم،

 سرد 

 دور   که حالی در  را  آخرش   جملهی. گرم  خیلی نه و

 .شنیدم میشدم



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

582 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 .برگرد بشه تاریک اینکه از قبل _

 بدین نای و بود، نمانده هوا شدن تاریک  تا بیشتر چندساعتی

 اما بمانم آنجا نمیتوانستم بیشتر دوساعت  یکی که بود معنی

 ن  قانو شب  یک  همان انگار نبود، وجودم در   گذشته ترس

 چنان  که نمیشد باورم. بود کرده  زیاد را کلهام  باد شکنی

 کرده  منعم آن  از  یوحان که جمعی به پیوستن  برای مشتاقانه

 .بود مانده برایم که بود راهی تنها این شاید.  میشتافتم بود،

 .شوم چیره افسردگیام به  آن واسطهی به  بشود  که راهی

 را  فرصتها خود تنهایی و انزوا در فرورفتن با نمیخواستم

 که هنگامی.  بدهم  دست  از

 آنجا رمانتیک فضای  وارد و  رسیدم موردنظر  کافیشاپ به

 تداعی  گرفت، تولد برایم یوحان که  روزی  خاطرهی  شدم،

 چشم  نیلی یافتن پی در   و خوردم  فرو را بغضم ی سخت به. شد

 برداشتم  باتردید و  آرام را قدمهایم نیافتم که را  او چرخاندم، 

 .رسیدم کافیشاپ وسط چوبی ستون به تا

 صدای و  ایستاده میزها  از یکی دور  که  پسری و چنددختر  به

 میشکست،  هم را  دیگر میزهای سنگین سکوت  خندهشان
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 شد  باعث و  زد   صدا را نامم شتسرپ از کسی که  شدم  خیره

 .برگردم طرفش به شوکه

 .سالم _

 ریزی  اخم ظاهرشدنش یکهویی خاطر   به بود، بهرام

 .نشست نگاهم در  یکهخوردگی جای

 .ترسیدم وضشه؟ این سالم، _

 . گرفت قرار  کنارم و انداخت باال را ابروهایش

 چرا؟ وا _

 .زدم پلک کالفه و انداختم باال را شانههایم

 .نیستن آشنا هیچکدوم که آدمایی و  شدم اینجا فضای غرق  _

 :خندید کوتاه زد، که چشمکی  با همزمان

 .باحالن همشون میشی، آشنا امروز _

 یک در  بهرام و  برداشتم قدم  او دنبال به دستش  بااشارهی

 :کرد بلند را صدایش آنها قدمی

 .میکنه  غریبگی بچه شید،  آشنا بپرید خانم، مهیاس اینم _

 زل  نداشتم، او بازی خوشمزه به واکنش برای فرصتی
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 میکردند،  نگاه من به و برگشته همگی که  بودم دوستانش

 دخترها  از  یکی خورد گره هم  در  نگاهمان که چندثانیه

 .شد پیشقدم  و خندید

 .دیدار مشتاق   اومدی، خوش  عزیزم، وای _

 زمینه پیش با و  کردند  استقبال لبخندزنان هم بقیه او متعاقب و

 را آنها توانستم سریع خیلی داشتیم،  گروه  در که  آشنایی ی

 توسط پذیرایی و  آمدند دقایقی از پس هم سپهر  و نیلی. بپذیرم

 گذشته  خاطرات کمکم. گرفت صورت کافیشاپی شاگرد دو

 بینشان نگاهم. افتادم یوحان یاد به و گرفت جان  ذهنم  در

 مشخص  که ودندب پسر پنج و  دختر   سه نیلی جز   به زد، چرخ

 که  محبتی علیرغم هستند،  باهم دختر   سه و پسر  سه آن  شد

 نشست،  گلویم  در و شد  بغض  یوحان خالی  جای داشتند،  همه

 از یکی روی تماس گرفتن بهانهی به و گرفتم فاصله آرام

 سعی  و کشیدم عمیقی نفس. نشستم و رفتم  خالی میزهای

 پشت  از یسمج قطرهی نشد، اما باشم  مسلط خودم  به کردم

 ریختنم  اشک کسی نمیخواستم.  دوید بیرون و  سرخورد پلکم

 که  کردم نگاه بودند بچهها که جایی به محتاطانه. ببیند را
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 به  و شدم  بلند نبود، مهم او خورد،   گره نیلی  نگاه  در نگاهم

 و  برگشتم خود  به تسلط  از بعد  و رفتم کافیشاپ از بیرون

 .برگردم  خانه به  زودتر تا کردم  بهانه را  کسالت

 نگاههای به توجه بدون و کردم خداحافظی عجله با

 متوقفم نیلی صدای خیابان به نرسیده . شدم دور کنجکاوشان

 .کرد

 .کن  صبر مهیاس _

 .کرد اشاره ماشینش به برگشتم،  طرفش به و ایستادم

 .میرسونمت _

 و  داد تکان هوا در  را  دستش  که کنم مخالفت  خواستم

 :گفت ریموتش  زدن  و ماشین به شدن نزدیک حین

 . ..سرراه دارم کار خودمم _

 با  بود، پرترافیک و شلوغ  خیابانها و سال پایانی روزهای 

 ماهی  بزرگ تنگهای دیدن و  خیابانها کنار و  گوشه به نگاه

 که  بزرگ و  کوچک سبزههای از  پوشیده میزهای  و  قرمز

 یهوا و  حال میشد بودند، آمده عمل به گوناگون شکلهای  در

 آهنگ  با  احساساتم دادن  وفق  حال در .  کرد حس  را عید
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 بودند  پخش حال  در ماشین باندهای از که بودم ترکی غمگین

 :نداد اجازه  نیلی که

 جای   رو خودم نتونم کامال شاید یعنی میکنم، درکت  من _

 خیلی  کردن  فراموش که میفهمم هرحال به ولی بدم قرار تو

 روزهای  به  باید تو ولی... غیرممکنه تقریبا خاطرات از

 ...آیندهت به رویاهات،  به کنی،  فکر خوب

 نیم  به خیره. چرخیدم طرفش به و گرفتم  خیابان از نگاه

 :گفتم بود، ناپیدا موهایش واسطهی به که  رخش

 در   رو رویاهام آیندهم،  خوبم، روزهای یکساله نزدیک _

 ! رفته نیست،  حاال که کردم  ترسیم کسی نگاه

 حرفهای  از تاثیرپذیرفته که کوتاهی مکث و  سکوت از بعد

 :زد  لب بود، من

 .بود گذاشته و الی  شب کیان _

 ابرویم دو بین ریزی  اخم بودم،  خیرهاش  که همانطور

 الیو؟_ . نشست

 .کرد نگاهم کوتاه  و برگشت
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 بتونی شاید اصال فعالنیستی؟ چرا تو راستی...  اهوم _

 .کنی پیدا اونجا رو یوحان

 حرفهایش  به هرواکنشی  از قبل دادم  ترجیح و  نشستم صاف

 چندبار  هم میرفتیم آموزشگاه که زمانی  آمد یادم . کنم فکر

 و  کم هم یوحان و بود گذاشته و الی پیانو آموزش حین کیان

 همیشه . بودم نکرده  احساس را  نیازش من ولی فعالبود بیش

 داشتنش  که  میدیدمش سرگرمی  برنامهی یک چشم به

 کنجکاو شدت به نیلی حرف از  بعد اما . ندارد  ضرورتی

 خبری بتوانم اینکه  فکر اصال. سردربیاورم آن   از بودم شده 

 به قلبم اعماق  از  آهی. کرد  بیتابم  بیاورم بهدست یوحان از

 :زدم لب  دلخور و  قاطع و  فرستادم بیرون

 .برگرده باید  خودش ... نه _

 ده ز  را تلنگرش. نزد  دیگری  حرف مقصد به  رسیدن تا نیلی

 قطعا او. کند  رهایم افکار  همان  با داد  ترجیح و بود

 نمیخواست

 سرگرم  مرا برنامه آن  در داشت  قصد ولی کنم پیدا را یوحان

 کند
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 از  بیخبر هم  من. بکشاند میخواست که سویی  و سمت به و

 و تنهایی احساس از بود شده  باعث همینکه او ذهنیات

 بااو را رابطهام بخواهم که میکرد قانعم شوم  رها ناامیدی

 نبودند ناآشنا برایم دیگر که دوستانی.  کنم حفظ دوستانش و

 .بودم گذاشته قدم دنیایشان به نوعی به و

 که بودم لباسهایم کردن عوض مشغول کمدم  کنار و اتاقم در

 دادم  سرتکان. گرفت  قرار  چهارچوبش در   مادر و شد باز در

 در   کنار دیوار  به. شد  خارج لبهایم بین از  بیجانی سالم و

 :داد تکیه

 .بود اینجا بردیا  سالم، _

 را  خود  بوده چه  آمدنش دلیل بدانم داشتم  دوست بااینکه

 او به نسبت دیدم  مانع که را  کمد  در و دادم نشان بیتفاوت

 .کردم باز بیهدف  میشد،

 کی تا بدونه میخواست نمیدی، رو تلفناش جواب گفت _

 .کنه نپنهو پدرت  از  رو تحصیلت ترک باید

 .ببینم   را او تا  زدم کنار را در   دوباره

 بگو نیست، خوب  فعالحالم ولی نکردم تحصیل ترک من _
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 .کنه صبر باید بازم

 وجودم  در ترسی ولی بایستم پدر  مقابل داشتم  تصمیم بااینکه

 بداند،  چیزی  نرفتنم دانشگاه  از  مدتی تا نمیخواستم که بود

 دفاعیات  شنیدن لهیحوص حتی که بودم ریخته  هم به آنقدر 

 چیزی  چه از  من که میفهمید اگر  حتما نداشتم، را بردیا

 .کند توجیه را  کارش میکرد سعی  دلخورم

 یوحان دستگیری از نباید و بودم کرده  اعتماد او به من

 پدر  به کنسرت کلیپ  رساندن که این میگفت، پدر به چیزی

 مهم مبرای دیگر  ولی بود گمان و ظن حد   در  باشد او کار  هم

 به  و کردم رها  را کمد  در . ببینم را او نمیخواستم فقط نبود،

 میخواست  دلم . شدم   نزدیک مادر به اتاق  از شدن خارج قصد

 ولی صمیمیتر،  نرمتر،  کنم، صحبت بااو مهربانتر میتوانستم

 باید میکردم  فکر و نمیرفت  کنار لجوجانهام حالت  نمیشد؛

 .شود انجبر ناکامیهایم تا کنم بدخلقی  آنقدر 

 صبر  عید بعد تا بگو بهش ندارم، آقا بااین کاری دیگه من _

 .بده ادامه خبرچینیش به بعد کنه

 .افتاد راه  دنبالم. گذشتم کنارش  از بیحوصلگی با
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 ...خدا بنده  بود نگرانت خیلی زدنه؟ حرف   طرز چه این _

 .رفتم آشپزخانه  سمت به  و دادم تکان هوا در   را دستم

 .ندارم هیچکس نینگرا به نیازی _

 فالو  را نیلی دوستان  از زیادی  پیجهای. گذشت  چندروز 

 .کردم

 دنبال فالورهایش بین و گرفتم  نیلی از هم  را کیان آیدی

 یوحان

 پیغام  برایش و بروم دایرکتش به خواستم.  نبود اما گشتم

 بگذارم

 اگر کنم  صبر مدتی دادم   ترجیح. شدم منصرف ولی

 .کنم قداما آنوقت  نشد دستگیرم چیزی

 قانونی  البته و پدر  ی خواسته طبق  و بود تحویل  سال شب

 .میآمد ما خانهی به باید هم  مهیار  حتی بود، کرده وضع که

 به  بازهم اما نبود یاسمین خوشایند موضوع این بااینکه

 همه  شام  از بعد . باشند ما کنار در  تا بودند آمده  پدر احترام

 و  شدیم جمع  بودیم، ده چی آن  روی را هفتسین که میزی  دور

 به  تلویزیون  توسط جدید  سال شدن تحویل اعالم انتظار به
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 آمد  خواباند  که را یاقوت یاسمین. دوختیم چشم  صفحهاش

 :زد کتفم به آرام و نشست دستم کنار

 میتونی  هستن، هم اینا داداشم  کیش، ببرمت نمیای _

 .بگذرونی خوش  دوقلوها  با کلی

 و  میبردند را نوازندگیشان  ایلوس میرفتند  هرجا دوقلوها

 و کردم  نگاهش  بهتزده کمی . دریافتم را  یاسمین منظور

 لب  باشند، فعالشده گیرندههایم لحظاتی  از  بعد که انگار

 :زدم

 شمال؟ نمیاین امسال یعنی _

 :داد تکان و گرفت  مقابلم را شستش انگشت

 .بریم گفتم من  هرجا امسال داده  قول بهم مهیار _

 دستانش  و انداخت باال شانه  که کردم اشاره  پدر  به نگاه با

 :کرد جمع سینه  روی را

 .کنه صحبت باهاش مهیار  شده قرار  نمیدونم، _

 گیر  فرصتی تا  و نداشت خارجی سفرهای   با میانهای پدر

 او  با همه داشت  انتظار و میرفت  شمال ویالی به میآورد،
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 .میدادم حق  یاسمین به. شویم  همراه

 بهخصوص بودم،  شده خسته یکنواختی نای از هم خودم

 به که باشیم خانوادههایی پذیرای بودیم  مجبور آنجا که

 پوفی کالفه.  میآمدند آنجا به پدر با آشنایی و  دوستی هوای

 :کردم کج نارضایتی نشانهی به را  لبهایم و کشیدم

 ...پیشکش من  برید، خودتون  بذاره  خداکنه _

 لب  زیر و نشست  لبخندش جای  یکباره به  ریزی اخم

 : کرد زمزمه

 پیدا ادامه شکل این به زندگیمون نمیذارم دیگه من _

 . ..خودش  سرجای  هم احترامشون کنه،

 آنجا  و میکرد کور و سوت  را ویال یاسمین نبودن بااینکه

 پدر  جلوی که میشدم  خوشحال ولی نداشت  لذتی آنها بدون

 پدر شبیه شخصیتی مهیار بااینکه بایستند، خواستهشان برای

 صدای با . کند مهار را او بود توانسته یاسمین ولی داشت

 بلند  همه تلویزیون، توسط سال تحویل اعالم و توپ پرتاب

 به  را تبریک عرض و روبوسی و معمول تعارفات  و  شدند

 را  خودم که  بودم هیجان و ذوق  از  خالی آنقدر. آوردند جا
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 سمت   به و شد  قدم  پیش خودش هم  مهیار حتی نمیشناختم،

 هم  مادر  ی غره چشم حتی که بود پدر  به نگاهم نیم. آمد من

 نوروزهای . شوم  نزدیک او  به تبریک برای نکرد راضیام

 هیجان  دیگر  اما ،  میرساندم او به  را خودم  شیطنت با قبل

 که  بود او به نگاهم نیم بافاصله. نمیدیدم خودم  در انگیزهای

 در   و کرد  باز  را آن  الی برداشت، میز روی  از را قران

 و  مادر از هرسال مثل را عیدی دادن داشتم  انتظار  که حالی

 . کرد کج من  طرف به را  راهش  کند، شروع پسرها  بعد

 مردد . تقالافتادند به آمدن باال  برای نفسهایم ایستاد  که مقابلم

 تکیه انگار رساندم، سرشانههایش  به را نگاهم مضطرب و

 که  چیزی بود، شده  ارناپذیرانک حسرتی برایم شانهها برآن

 .آورد خودم  به  مقتدرش و  بم صدای. بودم باعثش خودم

 .بردار رو عیدیت _

 احساس  شبش  رنگ مردمکهای در   خیره  لحظهای برای

 نگاهش هرگز   که حرفهایی دارد، نگفته حرف   دنیا یک  کردم

 هم  حرکتش این نمیگفت؟  چرا.  نبود آنها دادن  لو به قادر 

 .بگذرم اخیر چندماه تلخ خاطرات ری یادآو از  نشد باعث
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 همان  حین  در  و چندثانیه همان  در بینمان برخوردهای تمام

 برای باشد  بهانهای تا شد  پلی حافظهام  مانیتور روی نگاه

 گرفتم نگاه . داشت  شدن  آب قصد نیامده  که بغضی سررسیدن

 را پولها  چک  از یکی آمد  باال سختی به که  دستی با و

 نفسم  کناررفت،   نگاهش سنگینی که  همین و چرخید. برداشتم

 آزاد  که پلکهایم پشت اسیرشدهی چکههای.  کردم آزاد  را

 اتاقم به و بمانم نتوانستم  شدند، 

 یوحان یاد به  سیمهایش نوازش با و برداشتم را  گیتار. رفتم

 چنان دوستیمان عمر نمیکردم  هم  را تصورش حتی گریستم،

 نداشتم  باور نشود، تثب آن در  نوروزی هیچ  که  شود کوتاه

 نمیخواستم کند، محو  دنیایم از را خودش  نه ناعادال اینطور که

 جامانده   به خاطرات  مشت  همان او از  سهمم بپذیرم

 گیر  زندگیام زخم الی استخوانی مانند که ایست

 امید  باشد، رفته  همیشه برای که  نداشتم باور... نه بود، کرده 

 اش  آبیاری  دلم  رد  هرروز که بود جوانهای آمدنش به

 و سوال هیچ  بدون شدم بیدار وقتی آنروز  فردای . میکردم

 راهیست میدانستم.  بستم ویال به ن  رفت  برای را چمدانم جوابی
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 میتوانستم  کاش  که  کردم آرزو فقط  بروم، باید  اجبار به که

 ساعتها ویال جلوی  ساحل در  و ببرم  خود همراه  را گیتارم

 بیداری،  ب ش  خاطر  به و بود ظهرنمانده  به چیزی. بنوازم

 در  که مادر  دیدن با رفتم،  که آشپزخانه  به بودم، مانده خواب

 :زدم لب  بود، غذا پخت حال

 .نمیریم امروز مگه _

 .چرخید طرفم  به و گذاشت را قابلمه در

 مقاله  باید دیگه  هفتهی یک تا میگه بیاد، نمیتونه منصور _

 که  بعد هفتهی نی،بمو پیشش باید  هم تو کنه، تموم رو اش

 سپردم هم لیال به. بیاین یاسر  با  شد تموم کارش منصور

 .بده انجام داشتی  کاری سربزنه بیاد

 کردم،  فکر حرفهایش به و زدم زل او به باالرفته باابروهای

 آزادی  یک یعنی این بگذارند، تنها را ما  و بروند میخواستند

 اشتم د دوست که  هرکاری برای  جمع خیال  یک  چندروزه،

 انجام

 شانه  و کردم  پنهان را بود  دویده درونم که خوبی حس  دهم،

 :انداختم باال
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 .میمونم نداره، فرقی برام که من _

 به  باید. برگشتم اتاقم به و برداشتم  قدم  عقب به رو  و آرام

 چند  عید اول هفتهی بود  گفته قبل شب  میدادم، خبر نیلی

 نند میک شرکت  آن  در مهمی آدمهای  که دارند  دورهمی جشن

 از  من اما. کند  معرفی  آنها از  یکی به را من دارد   دوست و

 ناامید جشن  به رفتن  از را او و بودم گفته  شمال  مسافرت

 استرس  بدون میتوانستم مادر  و پدر رفتن با حاال .  بودم کرده 

 یک  کردن  پیدا با میکردم  فکر  کنم، شرکت جشنها آن  در

 مقابل  میتوانم کند، وارهم  برایم را  پیشرفت راه  که حامی

 جایگاهی  به رسیدن  با بعد و شوم مستقل و بایستم خانوادهام

 در   هرچند، برگردانم، خودم پیش  دوباره را یوحان اجتماعی

 ناامید برگشتنش از لحظه  یک بود،  رفته که روزهایی  تمام

 کردیم  بدرقه را مادر  و پدر  منصور، همراه  به. بودم  نشده

 سوار  از قبل. بود مردد  رفتن  برای آخر لحظهی  تا پدر و

 منصور مقابل من، به نگرانش نگاه از بعد  و برگشت  شدن

 .ایستاد

 هفته  یک این ویال بیاد  نبود قرار تاجی مهندس اگه _
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 بیاد  شده   قرار  شه، تموم  تو کار تا میکردم صبر  هم رو

 . ..کنه مشخص  رو زمینها سند تکلیف

 :داد ادامه منصور هب رو سپس و من به نگاهی نیم دوباره

 شد،  تموم کارت سپردم  یاسر به باشین، خودتون مراقب _

 .دنبالتون بیاد

 بود، صورتش  مختص که باآرامشی و داد سرتکان منصور

 :داد خاطر  اطمینان او به

 . ..راحت خیالتون برید نیستیم، بچه که ما _

 پدر  کنار ماشین در  وسایلش جابجایی  از بعد  هم  مادر

 خیالشان منصور حرفهای  با که انگار و گرفت قرار

 .رفتند و  کردند خداحافظی  باشد، شده  راحت

 در   حقیقت،  فهمیدن از قبل  روزهای  مثل نمیتوانستم هنوز

 نبض بفهمانم او به نگاهم  با و بزنم زل  منصور چشمهای

 هنوز  بودم،  شرمنده هنوز خورده،   گره نفسهایش به زندگیام

 شده  سرسنگین.  باشد داشته م دوست ندارد  دلیلی  میکردم فکر

 بودم

 در   روز  مدت  تمام. میزدم حرفی بود الزم وقتی فقط و



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

598 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 اگر  که  سرمیزدم او به مرتب و میبرد سر  به آزمایشگاه 

 مقاله  کردن  تمام سرگرم آنقدر .  دهم انجام برایش داشت کاری

 .نداشت من با کردن صحبت برای وقتی که بود آزمایشاتش و

 با  و چرخیدم اینستاگرام در   زدم، ارگیت آزادانه اول روز

 مطلع  را منصور بعد  روز.  کردم بگومگو گروه بچههای

 خانهی  به کند  اعالم را رضایتش کامال انکه بدون و کردم

 در   که بودند آنجا دوستانش  همان فقط  روز آن . رفتم نیلی

 آنها  با کامال بودند،  هم  گروه

 و همایون کنار  در بهرام. بودم  شده  صمیمی و گرفته خو

 بودند کرده پا به  را  قلیانشان و ی  نوشیدن بساط زکریا و سپهر

 که  من. بودند ورق  فال گرفتن حال در  گوشهای دخترها  و

 کاناپهای روی  برگردم و بمانم  ساعتی فقط داشتم تصمیم

 و  مانده هایشان تیم دربی  به چندروز . نشستم پسرها نزدیک

 شیلنگ بهرام شلوغیشان  وسط. میخواندند کری  هم برای

 . گرفت طرفم به را قلیان

 ...اینجا بشین بیا _

 در   که پرتقالی گرفتن پوست مشغول و انداختم پا پاروی
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 .شدم  بود، دستم

 .ندارم دوس  خیر _

 :گفت بقیه به نگاهی از بعد  و انداخت باال ابرو متعجب

 داری؟ دوس  چی تو بگی میشه _

 ی  سوژه  امر و بگذارد  سرم سربه دارد قصد میدانستم

 که  جایی  به آنها به توجه بدون کند، دوستانش  خندهی

 همایون  که میکردم نگاه بودند، نشسته عسل و سارا

 :گفت

 !پاستیل میدونم، من _

 خونسردی  و  خندیدند  باشند  من واکنش منتظر اینکه بدون

 سینی  با نیلی. برگشتند فوتبالیشان کلکل به دیدند، که مرا

 لبخندی  با  و شد  نزدیک ی وشیدنن کوچک استکانهای حاوی

 .بدهد سپهر دست  به را آن تا  گذشت کنارم از

 میذارین؟ من دوست  سربهسر  حقی چه به _

 :گفت بقیه از قبل بهرام

 !همینه  نمیگیره تحویل که کسی  سزای _
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 نگفتم،  چیزی هم باز  و خندیدم  نیلی به رو او  حرف  پاسخ در

 خنده  جز هدفی  تممیدانس و بودم کرده  عادت شوخیهایشان به

 آبستن  آنها از هرکدام. نیست حرفهایشان  پشت سرخوشی  و

 کرده  پنهانش کاذب  تفریحات این پشت  که  بودند دردی 

 حفظ  را روحیهام بتوانم تا بودم  آنجا که خودم مانند بودند،

 .نشوم نابود پدر  بیمهری و یوحان دوری غم از و کنم

 .آمدم  خودم به عسل باصدای

 .بگیرم فال راتب بیا مهیاس _

 .انداختم باال شانه  لبخندبیجانی با

 .ندارم اعتقادی _

 طرفم  به را سرش  حرفم واکنش به  سارا او از قبل

 :گفت و چرخاند 

 .کن  امتحان راسته،  خیلی فاالش _

 گرفتن فال  دوید،  جودم  در هم پنهانی ذوق   و شدم تسلیم

 شجذابیت اصلی دلیل  شاید و  بوده جذاب آدمها برای همیشه

 .دارد وجود فالها همهی در  که  است مثبتی حس از  ناشی هم

 حتی  و میدهند را  خوب روزهای نوید فالها همهی معموال
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 را  آن داریم  دوست  بازهم  ندارد منطقی اساس بدانیم اگر

 گرفت  من مقابل  و کرد  زیرورو را  ورقها عسل. کنیم باور

 مرحله  نای از  بعد . بیاورم رو  به و خارج را آن   از تعدادی تا

 به شروع  و چید  زمین روی مقابلش  و شمرد  را تعدادی

 :کرد آنها معنای تفسیر

 یه و بزرگ مشکل یه اومده، مرد چندتا  فالت  تو خب _

 . ..بزرگ عشق 

 ادامه  که دادم گوش قبل از  کنجکاوتر و کشیدم هم  در ابرو

 :داد

 میشه،  حل  نهایت در اما اومده،  فالت تو بزرگی  مشکل _

 مرد  یه دنبالته، همهجا  که هست  زندگیت تو ونجو  مرد یه

 ...زن  یه و عاشق 

 نیلی باصدای که دهد ادامه خواست و  کرد  مکث کمی

 رو   و ایستاده سرم  باالی درست  کردیم، نگاه او به هردو

 :گفت عسل به

 میخوایم   بده ورقارو رو،  مزخرفات این  کن ول عسل _
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 .کنیم بازی

 ابرو  باشد،  دریافته  زیچی نیلی  تند لحن از  انگار که عسل

 ورقها  کرد،  آویزان را لبهایش که حالی در و کشید  هم  در

 نگاه نیلی به معترض. داد دستش  به و چید  هم  روی را

 :کردم

 بگه؟ رو  آخرش تا نذاشتی چرا _

 . رفت  پسرها طرف به و انداخت باال را  سرش نیلی

 .نداشتیا اعتقاد خوبه حاال... بیخیال _

 حالی  در عسل که برخاستم جایم از و م باالانداخت شانه

 : گفت آرام  شد،  رد   کنارم از که

 .بزنه آسیب بهت میخواد که زن یه _

 رها  پشتش که شدهای  بافته موهای  به خیره  من و رفت

 خیال  و فکر از  نیلی صدای با. کردم فکر جملهاش به بود،

 .شدم خارج

 ...بازی بیا مهیاس _

 آویز  ت رخ  طرف به و انداختم مچیام ساعت به نگاهی
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 .رفتم  در دم

 ...تنهاست منصور  برم،  باید من _

 کنارم  و آمد بدرقه  برای و  گفت" زودی این به کجا" نیلی

 .ایستاد

 باید . کن آماده فردا  پس جشن برای رو  خودت پس _

 .کنم معرفیت خسروی آقای به

 به  خیره  و گرفتم آرایشش پر صورت از را نگاهم مردد 

 :دادم سرتکان میشد،  نزدیک که بهرام

 .باشه _

 از  را صدایش سپهر که  بود نگفته چیزی هنوز بهرام

 :رساند ما به بقیه  خندههای میان

 .بزن بنزینم باک یه زدی  رو  مخ بهرام _

 نیلی تحویل یی" بابا ای"  و تنگ را چشمانم دلخوری  با

 :گفت که دادم

 .نگیر دل به میکنن شوخی  بچهها _

 :داد سرتکان  نیلی به رو باتاسف  و دایستا کنارمان بهرام
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 برسونم رو مهیاس هم برم گفتم من اینا، منحرفن قدر چه _

 .بیارم بگیرم ت  تنقال کم یه هم

 زیر   مسیر، در  شدم،   همراه بااو و  نبرد جایی  به راه  مخالفتم

 کلمات  انگار کردم حس وقتی داشتم،  زیرنظر را  او چشمی

 بیانش برای راهی   بالدن و شده تلنبار بستهاش لبهای پشت

 . کردم کمکش است،

 .بگی بهم چیزی یه میخوای میکنم احساس _

 جمع  در که بهرامی از  متفاوت  و مغرور و سرسنگین

 :داد سرتکان میدیدم،

 .آره _

 چی؟ _

 به  خیره دوباره و  کشاند کنجکاوم نگاه تا را نگاهش نیم

 :زد لب رویش پیش خیابان

 !باش مواظب داری،  فرق  جماعت این با تو _

 نیمرخش  خیرهی هنوز. برسیم مقصد  به بود نمانده  چیزی

 :داد ادامه که بودم
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 هشدار  یه باید  کردم احساس ولی بگم، چطور نمیدونم _

 .بدم بهت

 هیچ  که بود غافلگیرانه و بینی پیش ل غیرقاب حرفش  آنقدر 

 حرفی  هر  منتظر دهم، نشان واکنشی تا نمیکردم پیدا کلمهای

 لب  مردد و  مکث با بود، گفته که چیزی  جز به بودم او از

 :زدم

 ...جماعتی همین از خودتم ولی _

 :داد سرتکان

 که دوستانه اکیپ یه داشتن  بود، کلی من حرف ببین _

 اونقدر  نباید ولی خوبه، بگذرونی خوش باهاشون  بتونی

 بعدها  شاید بشی، کشیده دنبالشون  هرجا که بشی غرق 

 .بشی  منظورم متوجه

 حرفهایش از  شوم، پیاده  بود منتظر  و بودیم ه رسید

 احساس  شدم؛ بیشتر کنجکاوی بیخیال و  سردرنیاوردم

 .کند توجه جلب  میخواهد  کردم

 دارم   بیشتر دوستاش، و نیلی  به بیارم  رو شدم مجبور من _
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 از  بدی چیز االنم  تا میکنم، لج  زندگیم  آدمای  از سری  یه با

 . ..هشدارت از ممنون هرحال به ولی ندیدم بچهها

 هم  شاید گفت؟ سربسته چرا  گفتم؛ طعنه کمی با را آخرش 

 حوصلهی  من ولی بگوید، تا کنم اصرارش میخواست

 و میگرفتم خو آنها با داشتم تازه. نداشتم را شنیدنش

 را  در  دستگیرهی.  شود  ام ی دلزدگ  باعث حرفی نمیخواستم

 :گفت که کشیدم

 .نهبمو خودمون بین زدم  که حرفی   لطفا _

 :برگشتم نگاهش  به در  بستن از قبل و  بودم  شده پیاده

 .افتادی زحمت به ببخش... چشم _

 :داد سرتکان  و زد لبخند

 . ..زحمتا این از باشه تا _

 .بستم را در و گفتم ممنونی زورکی  و بیجان بالبخندی

**** 

 مشت  دستان  روی  از را سرم میگیرد، مقابلم را آب لیوان

 گرفتن از و میشوم خیره  آرامش  نگاه رد . برمیدارم  شدهام
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 .میکنم خودداری  لیوان

 .نیستم تشنه ممنون، _

 را لیوان و  میکند جمع جلو به را لبهایش

 .برمیگرداند سرجایش

 . ..فردا برا میذاریم رو بقیهش شدی خسته اگه _

 :میدهم سرتکان افتاده  هم روی پلکهای با

 .نیست مشکلی نه، _

 روی  و میفشارد را  یاشگوش کن ضبط صدا دکمهی

 .میکند نکاتی نوشتن  به  شروع کاغذ

**** 

 مهمانی برای را  خودم منصور نصایح و توصیهها علیرغم

 یوحان برای نه اینبار تا میرفتم.  کردم آماده  بود، گفته نیلی که

 تا  میرفتم باشم، کرده  کاری  خودم  برای که  پدر  برای نه و

 هم  موفقیت،  و شرفتپی با و  دهم  نجات  افسردگی از را خود

 تسلیم را  پدر

 بودم،  کرده  باور را نیلی برگردانم؛ را یوحان هم  و کنم خود

 با  بودن شاد بر عالوه میتوانم او کنار که بودم  کرده باور
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 حضورم اولین این. باشم ارتباط در   آرتیست آدمهای   از خیلی

 را  سعیام تمام و بودند بیگانه برایم که بود  کسانی جمع  در

 به  مانده ساعتی. دهم ارائه را  خودم بهترین که بودم کرده 

 در   کمی راننده رسیدیم، که موردنظر  آدرس   به. بود غروب

 فشار  از بود نمانده  چیزی شد، سردرگم  تاالر محل پیداکردن

 پارک  آن جلوی و نمایان تاالر که  شوم منصرف استرس

 طبقهی دو   ساختمان یک شبیه بیشتر  که  تاالری. کرد

 بیگانگی و کردم  پیدا را نیلی تا کشید  طول کمی بود، مسکونی

 نیلی  که میزی پشت . بود کرده  معذبم آدمهایش و فضا آن

 زیرنظر  را مهمانان  آمدهای و رفت  و نشستم کرد، انتخاب

 صندلیهای  و میز با  که مجللی نهچندان و بزرگ سالن . گرفتم

 چشم به شیرینی  و میوه آنها همهی روی  و شده پر سرامیکی

 و  میکرد غرزدن به شروع  درونم صدایی  گاهی. میخورد

 بهرام . بودم انتخاب حال در خودسرانه اینکه از میترساند مرا

 و رسیدند  کنان شلوغ مازیار و همایون و سپهر   همراه به

 برایشان  ایستادند،  من از یکمتر فاصلهی به میزی کنار

 تکان  برایم را  دستشان لبخندزنان نیز آنها و  دادم سرتکان
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 نظر  به همیشه  از زیباتر نمایش شب  لباس با که نیلی. دادند

 و  زدند قدم آرام. بود مسنی خانم با صحبت حال در   میرسید،

 : کرد معرفی را او  من به رو نیلی.  آمدند من کنار

 گروه  سرپرست   و امشب میزبان جان،  فروغ _

 .هستند رویاپردازان

 نگاه  آوردم، جا  به را آشنایی  به مربوط ب  آدا و ایستادم

 انگشت که  حالی در و گرفت من از  را تحسینبرانگیزش

 ت  شس

 به  کرد نزدیک  هم به  را سبابهاش و

 !جذاب پرفکت، نایس، وری_ : گفت او

 نفهمیدم. شد دور بااو همقدم  و  آمد برایم ابرویی و چشم نیلی

 نیلی که انگار باشد، مهم خانم آن  برای من زیبایی  باید چرا

 و  نشستم کالفه! شد  خوشحال باشد،  آورده ای  ههدی برایش

 لیوانهای مدام. شدم  بهرام متوجه که گذاشتم چانهام  زیر  دست

 او  به. میخندید و میکرد نگاه  من به و سرمیکشید را ابمیوه

 جوانی دخترهای  سمت به را نگاهم و رفتم چشمغرهای 

 عجیب برایم  میشدند، وارد دیگری  از پس یکی  که کشاندم
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 .بودند دختر مهمانان بیشتر که بود

 رو نداشتم، خالصی بهرام آمدنهای ابرو و  چشم  دست  از

 گرفتم

 عشوهگریهای بادیدن. چرخیدم  راست به متمایل کمی و

 خودم  و کشیدم پوفی کالفه دوستایشان  جلوی نیلی دوستان

 دستی که نکشید طولی  کردم،  مشغول گوشیام  محتویات به را

 لبخند  که سرچرخاندم  و اخوردمج. گرفت  قرار شانهام روی

 :زد

 .بگیر تحویل کم یه _

 را  دستش و  شد متوجه که دادم  تکان را شانهام معترضانه

 جلو را میوه ظرف  و نشست روبهرویم صندلی. برداشت

 نیلی که جایی دوردست،  به را نگاهم که  حالی  در .  کشید

 هرهر  مشغول

 لب  کشاندم، بود، پسرها با  کرکر و

 تحویل تا  بدون رو تخود  حد_ : زدم

 .بگیرم

 شروع  و  چرخاند  حدقه  در را  رنگش سبز زاق  چشمان
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 :کرد خندیدن به

 اینجا میاد که کسی مگه! ماجرا از پرتی کال تو بابا _

 .چیه حدومرز  میدونه

 :زدم پلک عصبی. میخورد را خونم خون

 چیه؟ منظورت _

 :کرد اشاره باال طبقه به و زد چشمکی

 میدونی؟ن چیزی کنم باور _

 :دادم تکان سمتش به اهمیتی ی  ب نشانهی به دستی

 ...بابا برو _

 خوردن  در میدانستم و غیرمعمول. خندید  بازهم

 .است کرده روی  زیاده ی نوشیدن

 . نمیشه خارج مجلس از نگرفته کام کسی اینجا _

 :غریدم او به بانگاهم و  شدم بلند

 آب  زیر  برو پاشو میگی، پرت و چرت  زیادی  داری _

 !برگرده عقلت سرد 

 که  جایی  طرف به. شدم کالفه پیش از بیش  و  خندید  دوباره
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 :کردم صدایش چندقدمیاش  در  و  رفتم بود نیلی

 !جان نیلی _

 با  که حالی  در  چرخید،  من سمت  به و رها  را  سپهر شانهی

 چشم 

 من  و شد  نزدیک دارم کاری چه  بداند میخواست ابرو و

 :زدم  لب آرام

 ...بگو  بهرام این به چیزی یه _

 نگاهم زل برگشت،  و رفت بهرام تا آلودش اخم نگاه

 :آمد ابرو و  چشم  و زد لبخند یکباره  و شد

 !کن تورش _

 :داد  ادامه شد، معترضانه و شاکی  که نگاهم

 کل  در ولی میگه، جفنگ  خورده زیادی  نرو، حاالش به _

 .مهربونیه و جذاب پسر

 خوش  هم و بود خوشتیپ هم بهرام.  میگفت راست

 نبودن هنوز که منی برای نه ولی حال، اهل  و مشرب

 برای  و میزد او برای قلبم هنوز نداشتم،  باور را یوحان
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 :دادم سرتکان کجی  ن ده  با. میشد تنگ او

 گفتی؟  که  آقایی این میاد کی ... خوشه  دلت  بابا برو _

 :انداخت اطراف به  نگاهی و خندید

 ...میادش _

 :داد ادامه و  کرد اپایمسرت به  پرذوقی نگاه

 حسابی  هم  فروغ بیاد، خوشش ببینه رو تو ندارم  شک _

 .کرد ذوق 

 که  لحنی با و  زدم پلک  سردرگم. دوید  وجودم در   بدی حس

 :گفتم داشت  حرص کمی

 و  استعداد باشه؟ مهم اینقدر من ظاهر باید  چرا نیلی _

 ظاهرم؟ یا مهمه موسیقی توی من توانایی

 .کند آرامم کرد سعی  و پرید باال ابرویش تای یک

 هم  ظاهر که معلومه ناراحتی؟ چرا حاال، خب  خیلی _

 هر  برای خانمها  ظاهر امروزه اصال مهمه، براشون

 ...شده مهم فعالیتی

 را  حرفش و گرفت  هدف را  سرم پشت جایی نگاهش
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 :گفت  هیجانزده و  کرد رها نیمهتمام

 ...اومد خسروی  _

 گوشم  زیر کشاند، خودش نبالد  که حالی  در  و  گرفت را دستم

 :زد پچ

 پل از  وقتی شه،  حل کارت  تا کنار بذار رو  بدخلقی _

 ...پات زیر بذاری رو همشون میتونی گذشتی

 که  بودم متوجه اما بود پیوسته پسرها  بقیهی به و رفته بهرام

 و بنشینم سرجایم  که گفت نیلی. بود  ما به حواسش دور  از

 تلفن  با صحبت حال در  که رفت مردی سمت به خودش

 فهمیدم  داد، سرتکان برایش نیلی دیدن با بود،  همراهش

 موهای  بود، میانسال و داشت چاقی هیکل  است، خسروی

 هرچیزی  از قبل بزرگش نسبتا بینی و ریخته سرش جلوی

 شلوار  و کت  میزد،  چشم  در

 پی  میشد هم دور از  که داشت  تن به رنگی سورمهای شیک

 همراه  نیلی  با تماسش پایان از بعد . برد  آن  بودن مارک به

 .برداشتند قدم بودم، نشسته من که میزی  طرف  به و شد

 نکرد  اکتفا مختصر آشنایی به مجلس،  میزبان فروغ، مانند
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 و نشست کناریام صندلی همانجا و

 ایستاده  ادب حفظ برای که هم من . بنشیند خواست  هم نیلی از

 .کنم مدیریت را  ترسماس و دلشوره  کردم سعی و  نشستم بودم،

 نیلی  برای وقتی را  بود نگاهش در من دیدن  از که رضایتی

 موزی . کشیدم  دندان به را پایینم لب و دریافتم داد،  سرتکان

 مخاطب  مرا کرد، باز  را پوستش  که حالی در   و برداشت

 : داد  قرار

 میزنی؟  گیتار چندوقته! جاوید  خانم خب _

 . کرد اشاره  موضوع صلا به باالخره  که شدم  خوشحال کمی

 :گفتم و دادم  فرو را بزاقم

 .شدم مسلط  زود خیلی  ولی یکساله، نزدیک _

 لبهای  موز، تکهای خوردن از  بعد و سرجنباند تایید به

 :کرد بسته و  باز  را کبودش

 از  خوشحالم هرحال به  گفته، برام چیزایی یه نیلی _

 بتونم  ات کنی ثابت بهم رو خودت  امیدوارم  شما، با آشنایی

 .کنم کمکت
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 :گفتم داشت خواهش  رنگ که لحنی با و بیاختیار

 باهاش  که گروهی  شدهست، شناخته گروه  یه هدفم _

 و  باشه داشته مجوز  که گروهی بشم،  معروف

 .نباشه زیرزمینی

 خندهی  خسروی سپس شدند،   خیرهام  متعجب هردو ابتدا در

 :گفت نیلی به  رو  و داد  سر  مانندی قهقهه

 ...بره میخواد نیومده! هست  هم اشتها خوش چه _

 خوردن  مشغول  میخندید،  هنوز  صدا بدون و آرام که  حالی  در

 و  گزید را لبش من  به رو نیلی. شد اش گرفته ت اپوس پرتقال

 و  کرد صدایش سپهر . ندادم اهمیتی که انداخت باال ابرو

 خواست ابرو  و چشم  اشارهی  با برود  تا شد  بلند  که همزمان

 چطور  نمیدانستم من ولی  دهم،  نشان خودی  سرویخ پیش که

 مشت  هم در  میز روی  را دستانم.  دهم  انجام را اینکار باید

 پاک  از بعد و  برداشت  دستمالی که شدم  خیرهاش  و کردم

 :زد لبخند و  پاشید  رویم به نافذی  نگاه دهانش،  دور کردن

 ! حله نباش، نگران _

 آنقدر  و نکردم ام هباالرفت ابروهای آوردن پایین برای تالش
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 توضیح بیشتر باید  فهمید که شدم او زل  شده گشاد  چشمان با

 :دهد

 .میکنم کمکت کنی،  حساب من روی میتونی _

 اطرافم آدمهای اما داد  نشان رخ برایم امید از گنگی حس

 چرا بپرسم خواستم  بودند، ناشناخته  هایی سایه  مثل هنوز

 میخواهد

 دیدن   با. نشست کناریام لیصند و آمد  بهرام که کند کمکم

 از  شک ن بدو شدم؛   خیرهاش و گزیدم  لب  عبوسش، نگاه

 نگاهم اینکه بدون. بود ناراضی من کنار خسروی  حضور

 :زد  لب کند،

 .برم میخوام خودمم  برسونمت، پاشو _

 این به اصال لحظه آن  در که گونهای به بود، دستوری  لحنش

 بگیرد، تصمیم نم رفتن برای ندارد  حق  او که نکردم فکر

 را منصور نمیخواستم و  بود  شده تاریک هوا طرفی از

 و  زدم چنگ  مجلسیام  کوچک کیف به بالفاصله. کنم نگران

 :زدم لب خسروی  به رو ایستادم،

 ...آشناییتون  از شدم  خوشحال برم، باید دیگه من ببخشید _
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 .کرد برانداز  را بهرام و  باخت رنگ  کمی  چهرهاش

 :گفت و شتبرگ من  به دوباره

 .باشید راحت  میکنم، خواهش _

 مبهم فضای آن از  و کردم  مجاب را  نیلی منصور، بهانهی به

 آن   با را من بود  قرار  که ماشینی قدمی یک  در .  شدم خارج

 اجازه  او به نباید که  بودم فهمیده تازه انگار. ایستادم  برساند،

 من  دیدن با و  بود من منتظر. کند تکلیف تعیین برایم دهم

 .ایستاد من صدای  با که  زد  دور را ماشین

 برسونی؟ رو  من باید تو چرا میگیرم،  آژانس خودم _

 سرتکان  جانب به حق  قیافهای  با و برگرداند را  سرش

 .شو سوار_ : داد

 .میشد من پاپیچ داشت  زیادی  بود،  گرفته حرصم رفتارش  از

 .بردار من سر  از دست . بهرام  نمیشم سوار _

 که بگیرم آژانس اینترنتی خواستم  و برداشتم عقب به قدم  چند

 سرش  عصبی.  گرفت را گوشیام و رساند را  خود دو  باحالت

 :زدم داد
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 .بده رو گوشیم! دیوونه؟ میکنی چیکار _

 :زد لب . کردم  فروکش  دیدم،  که را  آلودش اخم و سنگین نگاه

 .باش من با _

 :داد  ادامه دادم،  سرتکان  که نفهمیدن نشانهی به

 .کنم محافظت  ازت بذار! مهیاس باش من با _

 نشانهی  به اینبار شود،  باز زبانم  که بود آن از  جدیتر

 : کرد اصرار او و دادم سرتکان خواهشش  رد

 من  با کنی قبول  اگه کن، فکر حرفام به امشب نکن، لج _

 رو توراشون  بزنه، آسیب بهت کسی نمیذارم  بشی من مال و

 .میکنم پاره

 تاریک  پردهی پس از یوحان افتاد،  مه روی که پلکهایم

 عشقش،  از پر  نگاه همان با . شد  نمایان قد تمام روبرویم

 باهمان

 او  برای نمیتوانستم! نه... پریشانش موهای  و دلبرانه لبخند

 ناامید داشتنش و برگشتن از هرگز   دهم،  قرار جایگزینی

 اشکی  قطره به توجه بدون و  گشودم را پلکهایم بودم،  نشده

 طرفش  به را   دستم خورد،   سر گونهام روی سرعت  هب که
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 .کردم دراز

 ...رو  گوشیم بده _

 گرفت  قرار  بازیگوش قطرهی  همان تاثیر تحت میکنم فکر

 برای  تالشش به و داد  دستم  به آرام  را گوشی شد، نرم که

 :داد ادامه کردنم راضی

 حرفام  به بسازم، برات انگیزی خاطره لحظات میدم قول _

 .برسی  جایی به آدما  این با نمیتونی تنهایی... یاسمه کن فکر

 دلتنگ  بود، گرفته دلم  نداشتم، حرفهایش برای جوابی

 خود   ناخوشایندم، حال آن و سکوت میدانستم بودم،

 آژانس منتظر و نشستم جدول لبهی . است جواب  گویاترین

 .ایستاد کنارم و آمد ماندم،

 ...برسونمت میذاشتی حداقل _

 از  قبل. شدم  بلند  و رسید  آژانس که بود  شدهن تمام  حرفش

 نگاه  چاشنی را غم دنیا  یک. چرخیدم   طرفش  به شدن  سوار

 :زدم لب و کردم خیسم

 ! گیر خیلی ... گیره دیگهای جای  دلم  من! متاسفم _
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 میدانم  فقط ندیدم،  را  گذشت  نگاهش در آنچه و شدم  سوار

 حتی  و نشود پاپیچم دیگر  گرفت تصمیم که شد قانع آنقدر 

 بچهها کنار در .  کند کمرنگ  اطرافم در   را حضورش

 .نمیگذاشت  هم  سرم  به سر  حتی  دیگر ولی داشت  حضور

 اینکه  از قبل

 صورت  به دیگر جشن  چند  در نیلی اصرار به بروم شمال به

 شدم،  آشنا  گروهش و  خسروی  با بیشتر و یافتم حضور کوتاه

 تصوراتم  همیدمف بعد و میدیدم  را  آنها کار ظاهر فقط من البته

 گوشم زیر مدام نیلی. است  بوده لوحانه  ساده آنها فعالیتهای از

 مصلحت و کنم استفاده فرصتها این از باید که میکرد زمزمه

 و بیقید و آزادانه روابط بااینکه . نکنم رویاهایم  فدای را

 درست  تصمیمگیری قدرت هم  باز بود، برانگیز شک بندشان

 میتوانند آنها بودم  کرده باور نگارا و بودم داده   دست  از را

 که  ورقی و ی نوشیدن و قلیان  بساط. باشند رسیدن برای پلی

 میشد  باعث که بود ی دالیل  از یکی بود،  عادی آنها برای کامال

 را  خود بهانهای به هربار  و  بمانم جمعشان  در  کوتاه خیلی

 درگیر  آنقدر منصور و شد  تمام آزادی یکهفته. کنم خالص
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 متوجه  خیلی و  جامانده من کردن رصد از که بود یشکارها

 به  تفریح برای داشتم اینکه از . نشد آمدهایم  و رفت  جزییات

 از  خالی میکردم سفر هوا  و آب  خوش و  زیبا مکان یک

 افسردگی  و سرزندگی  و ذوق  بین مرز انگار. بودم هیجان

 ده افتا برایم که اتفاقاتی تمام با ! داشتم  حق . بودم کرده  گم را

 از  باری کوله  با. باشم قبل سالهای  دختر نمیتوانستم بود

 گ سن  را دریا شاید  میرفتم. میرفتم ناکامی دلتنگی، عشق،

 .بگذارم دوشش  روی را دردودلهایم از کمی و بیابم صبورم

 به  روز طول در و بود شلوغ همیشه ساحل ایام، آن  در

 جایی  ، دریا انتهای به  شدن خیره  و ویال تراس در ایستادن

 حکایت . میکردم کفایت میشد، متصل آسمان به خطی  با که

 فراق  طعم همیشه شب بااینکه  بود، دیگری  چیز اما شبهایش

 خواستنی و معصوم شب،  آنجا در اما میکرد  تداعی برایم را

 امواج  از  جامانده نرم ماسههای روی ساعتها بود،

 خیره  ماه نور  زیر  دریا  روشن  تاریک به  و میشدم ولو

 نبودنش حسرت   بود، افکارم تمام اوج نقطهی  یوحان. میشدم

 دوباره  انتظار و میجوید  را روحم لطافت  موریانهای همچون
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 دلخور  او از چرا  بود،  زده شبیخون خستهام  قلب بر دیدنش

 رفته اینکه نه مگر نمیبافتم؟ کینه تاروپود برایش چرا نبودم؟

 محکوم برای انیتو که بودم  بیقرارش آنقدر ...  نمیدانم بود؟

 !نداشتم کردنش

 نزدیک  به  زنان  قدم و پیچیدم خودم  دور را  نازکم بافت

 نشینی  ب ش  بساط  آنها روی خانوادهها که رفتم تختهایی

 پدر  دوست  خانوادهی همراه  به مادر  و پدر  بود قرار. داشتند

 از  آنجا  و بیایند بودند، آمده شیراز  از  میشد چندروزی که

 به توجه بدون. کنند استفاده  چایخانه آن سنتی آواز  گروه

 بود،  عجیب برایشان من تنهایی انگار که نگاههایی سنگینی

 .کرد صدایم سر پشت از کسی که رفتم پیش

 مهیاس؟ _

 .بود بردیا شناختم، ببینمش اینکه بدون

 یادم دلخوریهایم کردم،  چشمهایش روانهی  را متعجبم نگاه

 :زدم لب طعنه به میآمد؟ ندنبالما   باید هم اینجا  یعنی آمد،

 هم؟ اینجا سالم، _

 باال شانه بیتفاوت
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 چی؟ هم اینجا_ : انداخت

 :کردم عوض را حرفم پوزخندی با

 تفریحات  به  ت، تعطیال برای شما امثال نمیکردم  فکر _

 .کنن اکتفا داخلی

 . گرفت نشانه  را  راستمان سمت خالی  تخت

 .بشین بیا _

 تن  به که اسپورتی مشکی وار شل  و بلوز افتاد، راه  جلوتر

 .بودمش دیده رسمی  همیشه کرد؛ جلب را  توجهم داشت،

 بازی  به را زیرپایم  شنهای کفشم نوک با. نشستیم تخت لبهی

 :گفت که گرفتم

 از  فراتر خیلی  زندگی فهمیدی که اونقدر!  شدی بزرگ _

 اونقدر  دریاست، کف ماسههای روی ریسهرفتن و خندیدن

 لذتبخش  برات  لواشک و  قوروت قره  خوردن دیگه که

 دوس  روزش از بیشتر  رو  دریا  شب که اونقدر نیست،

 و میزنی  قدم رو دریا تا ویال از که اونقدر  داری،

 ...نمیدوی
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 گره  ابروهای با و ریختم نگاهم در  را  بود  بهت هرچه

 .شدم خیرهاش خورده 

 ...دارم  یاد به و  دیدم  ساحل این لب رو شیطنتهات تمام من _

 کمکش و بگیرم قرار   پدرت کنار اینکه برای عمره هی من

 .کردم تالش کنم

 بود؟ که او نمیفهمیدم، بیشتر میگفت، بیشتر  هرچه

 :گفت و بگوید هم باز باید میدانست

 من که  زمانی شدم،   بزرگ درش که  جایی منه، وطن اینجا _

 چطوری  که  بود مونده مادرم شدم، قبول تهران دانشگاه

 برادر  دو  و بود کرده فوت پدرم کنه، تهیه رو رفتنم هزینهی

 رو ویال این تازه پدرت  اونموقع. داشتم خودم از کوچکتر

 به  آدمحسابی منطقه این در  که  بود کسی تنها و بود خریده 

 که گفتم و  کردم دعوا مادرم با که یکروز. میرسید نظر

 آماده  سبزی  مادرم از تا بود  اومده اونم بخونم، درس نمیخوام

 شد  بحثمون و جر   وارد ه، بخر

 درسم  و تهران برم  راحت خیال با بتونم من  تا کرد کمک و

 .بخونم رو
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 خیر؟   کار و من پدر  بودم،  کرده  فراموش را  پلکزدن حتی

 بردیا

 که  بود باورنکردنی و جالب برایم آنقدر اینچنین؟ گذشتهای و

 موهایش به دستی. باالانداختم شانه  و زدم خندهای تک شوکه

 کشید

 هوا  در   را فلزی  کوچک دان زغال  که  پسری به و

 :شد خیره  میداد، تاب

 جور   مادرم برای کم بهرهی با  حسابی درست  وام یه _

 .شد عوض زندگیمون وام همون با. کرد

 جان  شدم،  خیرهاش   بود، شده متفکرانه حاال که نگاهی با

 :چرخاندم  کام  در  را  زبان و کندم

 ...نمیشه باورم _

 :گفت و زد لبخندی

 از قبل تا نکن؟ قضاوت آدمها  ظاهر روی  از گفتم یادته _

 خوشبختترین  از یکی میکردم فکر بشم زندگیتون وارد اینکه

 مالی تمکن اینکه از غافل دنیایی،  دخترای

 به  سرزدن برای که  هرسال. بیاره  خوشبختی نمیتونه صرفا
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 آرزو  و میدیدم  هم  رو شما  خانوادهی  دور  از میومدم، خانواده

 .شم  کار به مشغول جاوید  آقای پیش بتونم روزی  داشتم

 بهتر ال  حا کنم، هضم را بودم شنیده  آنچه  هر تا بستم پلک

 شود،   نزدیک پدر  به حد این تا توانسته چرا  بردیا میفهمیدم

 که  کاری  از و کنم حمله او به که است آن  وقت کردم  فکر

 در   را بود دلخوری  هرچه  و  شدم بلند. کنم  پشیمانش کرده 

 .ریختم چشمانم

 اعتماد از همین برای آره؟  خبرچینش؟  شدی  همین برای _

 برای  کردی؟  جاسوسی  ن او برای و  کردی  سواستفاده  من

 بهش و دستش  کف گذاشتی رو  کنسرت کلیپ رفتی همین

 افتاده؟  گیر یوحان گفتی

 :دادم سرتکان و زدم  تلخی خندهی  تک

 فکر  کنی، کمک بهم میخوای میکردم فکر احمق  من _

 !متاسفم خودم برای کنه، درکم میتونه شده   پیدا یکی کردم

 دور  تا برداشتم قدمی  متعجبش و شاکی  نگاه به توجه بدون

 طرفش  به دوباره شده برداشته قدم همان  روی اما شوم

 :برگشتم
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 دست  از برای  چیزی دیگه! نشو نزدیک من به دیگه _

 .ندارم دادن

 .شدم دور  سرعت به  و دمکر سوار پلکهایم روی را بغضم

 تا  کردم پنهان ب ش تاریکی و آدمها شلوغی  میان را خود

 قسمتی به و گذشتم شلوغ تخت  دو  میان از بیاید، دنبالم نتواند

 .رسیدم نبود، کسی که  ساحل از

 باریدن  اذن چشمانم به مواج،  و  تیره دریای  به شدن  خیره  با

 کرده  ما تربیت  کنم را اشتباه  پدر یا بودم اشتباهی من . دادم

 من حق   در چرا کند، مهربانی میتوانست خوب که او بود؟

 شاید  نبودم، برایش خوبی دختر من هم  شاید بود؟ نامهربان

 شدن  رام قصد  که دلی  میخوردم،  دلم  از را اصلی چوب

 قدر  چه که آخ!  بود خالی  گیتارم جای قدر چه  که  آخ. نداشت

 رویاها  ساحل  آن کنار وباا خیاالتم در !  بود خالی یوحانم جای

 تحققشان از  سپردن ن جا  لحظهی تا که رویاهایی  بودم، ساخته

 ساحل   سراسر در سنتی موسیقی نوای! شد نخواهم ناامید

 بدون اما بود زیاد  اطرافم در  آدمها هیاهوی  شد، انداز ن طنی

 :کردم زمزمه و گذاشتم زانوهایم  سرروی آنها به توجه
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 خیاالت جای  به قسم

 نگاهت حسرت  در ظههایملح که

 !میکنند جان

 بیقرارند،  دستهایت انتظار در موهایم

 دیدنت  دوباره  برای  چشمانم و

 بلد هرگز را نداشتنت من. گریان

 شد  نخواهم

 نخواهم تاب را بودن تو ی ب و

 !جانم  از عزیزتر بیا. آورد

 سرزمین  در را  خود تا بیا

 محکوم ابدی اقامتی به بازوانت

 !کنم

 هرطور  و شوم  پیگیر مجازی در  گرفتم تصمیم شب همان

 کیان گزینه اولین همیشه  آورم، بدست خبری  یوحان از شده 

 آدرس فقط  و بود کرده  عوض را شمارهاش  بود،

 برایش خواستم و  رفتم پیجش به وقتی. داشتم را اینستاگرامش

 توانستم  تا  کشید طول ساعت  یک به نزدیک بگذارم پیغام
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 مبگذار کنار را  تردید

 در  ،"خوبی؟ کیان سالم"  کنم تایپ برایش باالخره و

 و بشناسد  مرا راحت تا بودم  نوشته را اسمم پیجم بیوگرافی

 شمال تهران،  بود،  کننده خسته برایم جا همه.  بدهد  را جوابم

 تنها! بود کرده گم  را آفتاب  دلم،  هوای وقتی نمیکرد فرقی

 وستانید با  کردن چت و زدن  سروکله بود  شده  سرگرمیام

 بدون  و بودم شده   آشنا آنها همهی با نیلی  واسطهی به که

 .بودم شده  هممسیر آنها با بدانم  را غلطش  و درست اینکه

 روی  و رفتم ویال حیاط به بیحوصلگی با  روز  آن  فردای

 دوروز . نشستم بود، آویزان ورودی  در  روبروی که تابی

 ماندن جایک  برای قراری و  آرام و مانده  ت تعطیال پایان به

 که  دایرکتی دیدن با و کردم  باز  را  گوشی صفحهی. نداشتم

 کیان . کردم  بازش  خوشحال  بود، آمده برایم

 " :کردم تایپ سریع " احوالت؟! مهیاس بهبه" بود داده پاسخ

 کارت  بده،  جواب  هستی ن اال اگه میکنم خواهش ممنون،

 شدم   منتظر چنددقیقهای" دارم

 به که ضرباتی دایص با  نخورد،  سین پیامم ولی
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 منتظر  دیدم،  را  بردیا و کردم سربلند  شد   وارد حیاط  باز در

 افتاده  گردنم دور   که شالی  و روگرداندم. بود  ورود اجازه

 سکوت  که بردارم قدم خواستم. کشیدم موهایم روی  را بود

 . شکست را  فضا  بر حاکم

 .کن صبر _

 . کردم احساس را نزدیکشدنش و ایستادم  حالت همان  در

 بگم میتونم فقط اشتباهی، در  کنم ثابت فعالنمیتونم _

 .شناختی اینطوری رو  من که متاسفم

 به انگار. نبود ... نه نبود؟  او کار  افتاد، هم روی پلکهایم

 هم  یکلحظه کردنش  باور  برای که داشتم ایمان صداقتش

 دلم  میکردم؟ چه  شرمساری این با حاال نکردم، تردید

 اینکه تا میتراشید توجیه برایش و دمیبو او کار میخواست

 برگشتم طرفش  به درمانده بود؟ که کار  پس باشد، بیگناه کال

 .نشستم تاب روی  دوباره  دزدیدم نگاه که حالی  در  و

 :گفت و کرد جابجا دستانش میان در را کیفش

 من میکنی فکر  کردی؟ فرض  حقیر رو من اینحد تا _

 که ندارم روکردن برای هیچی  پدرت جلبتوجه برای
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 بدم؟ انجام رو کثیف اینکار بخوام

 به. بود  دلخور  و عصبی نبود، همیشگی آرام بردیای

 :کنم دفاع  خودم از  تا کشاندم باال را  نگاهم سرعت

 به موظفید و میکنید کار  اون برای شما  نیست، کثیف _

 ...من نه باشید وفادار اون

 انگشت گرفتن با و شد   نزدیک شد،  غلیظتر اخمش

 :گفت شمردهشمرده و  باتاکید صورتم مقابل بهاشسبا

 و اداریه تخصصی، کامال ایشون  برای  من کار _

 .نداره ایشون  شخصی مسائل به ربطی

 هللا  ال"  لب زیر  ساختمان  به نگاهی با و رفت  عقب کالفه

 .برگشت طرفم   به دوباره  و گفت" هللا اله

 یبرا مشکالتت از  و کردی  شروع   خودت تو رفته؟ یادت _

 حتی  نمیکردم سعی  هرگز نمیخواستی تو اگر گفتی، من

 من مورد  در  فکری همچین شد باعث چی نمیدونم بفهمم،

 زندگی  از  سر کنی کمکم اینکه از قبل تا ضمن در... بکنی

 ولی  بودم پیگیرت جاوید آقای خاطر  به فقط بیارم در  سایه
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 .کنم رهات  نمیخوام و فکرتم به که خودته  خاطر  به ن اال

 باز  شخصیام  مسائل به را او پای خودم من  میگفت، استر

 زندگی   در  بخواهد که بود آن از متشخصتر  او بودم، کرده 

 از  خاطر رنجیده  هم و بودم ده شرمن هم بکند، دخالتی ما

 کم  و زودرنج که نبود خودم دست تیزش، و تند لحن

 دلم . بودم شده  ظرفیت

 و  شدم بلند ود،نب وقتش حاال  ولی بپرسم سایه از میخواست

 :ریختم نگاهم در  را کالفگیام تمام

 بخوابون  رئیست مثل بیا ببخشید، کردم، اشتباه من آره  _

 ...شی آروم تا گوشم تو

 قضاوت خاطر  به هم بودم، عصبی فقط نداشتم، بغض

 بفهمم  نمیتوانستم اینکه از  هم و  بردیا مورد در م ا والنه عج

 شورانده  من  علیه را  پدر که  داشته  دشمنی من  با کسی  چی

 نگاه با بردیا. بوده یوحان و من رسیدن  هم  به مخالف و

 :داد سرتکان و  شد خیرهام  سفیهی اندر عاقل

 میکنی؟ خبرش ببینم، رو جاوید  آقای میخوام _

 که  حالی  در و انداختم باال را  سرم دلخور حالت  همان با
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 برداشتم  قدم  حیاط در   سمت به  دادم تحویلش محکمی" نه"

 غروب . رفتم  دریا طرف به  خانه از  شدن  خارج  از بعد و

 آن  به بیشباهت  هم من  جان و دل هوای  و بود نزدیک

 و نشستم  ساحلی  ماسههای روی نبود؛ غمانگیز غروب

 تا  گرفته دریا از  اطرافم زیباییهای همهی به توجه بدون

 بود،  درآمده آتشین نارنجی رنگ به افق  در   که آسمانی

 دریافت  خبری کیان از  شاید  تا کردم باز  را گوشی  صفحهی

 :کردم  باز را  آن  هیجانزده من و بود داده  جواب. کنم

 .بگو هستم _

 :کردم تایپ سریع

 کجاست؟  یوحان ام، ی چ دنبال میدونی خودت کیان _

 چیه؟  تصمیمتون میکنه؟ چیکار

 و  کردم نچی کالفه نشد،  خبری ولی شدم  منتظر  چنددقیقه

 .شد ایزتایپینگ که شوم  خارج خواستم

 .نیومدی عقل  سر که هنوز... بابا ای _

 :دادم جواب بالفاصله
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 .بگو نه _

 میزنم،  آموزشگاه  دوباره و برمیگردم دیگه چندماه احتماال _

 ولی  داییش، پیش کویت رفته ندارم،  خبر  یوحان از  چندماهه

 .برگرده ممکنه اونم

 باز  شد،  روشن دلم  تاریک پستوی در  امیدی  کورسوی

 ابراز خواستم  باشم، کنارشان و ببینم را آنها میتوانستم

 مخالفتش  و نارضایتی آمد،  یادم پدر  رفتار  که کنم خوشحالی 

 این از  را خود که کردم  فکر  این به و کشیدم آهی آمد، یادم

 !داد خواهم  نجات قفس

 .ببینمتون  میتونم  باز  که شدم  امیدوار ممنون، _

 برای بودم، گفته انهمظلوم چه  سوخت،  خودم  برای دلم

 دلگیر یوحان از میزدم، پا و دست  مسلمی حق   چه  به رسیدن

 رفته   و کرده رها  خبری ی ب  در مرا اینگونه اینکه از بودم،

 به  وادار مرا و تبرئه را او مدام دیوانهام  دل اما بود،

 کفشهای  نبودن با برگشتم،  که ویال به. میکرد چشمپوشی

 بود،  شده   پررنگ برایم باره دو. است رفته  فهمیدم بردیا

 . ..قبل  از پررنگتر
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 جدید  سال آستانهی  در. برگشتیم خانه  به و شد  تمام ت تعطیال

 زود  یا  دیر میدانستم. نداشتم مشخصی هدف و برنامه هیچ

 هر  برای را  خود و میفهمد را  نرفتنم دانشگاه  جریان  پدر،

 به  که میداد پیغام مدام نیلی. بودم کرده آماده  برخوردی 

 ناامید  خود از  را بهرام که شب آن از  بعد ولی بروم دیدنش

 بفهمم داشتم سعی  میکردم،  فکر حرفهایش  به مدام کردم،

 ر  خط  از منظورش

 چه   و بوده چه   شود، وارد من به است ممکن که آسیبی و

 در . بودم بیخبر آن از  من که میدادند  انجام بقیه و نیلی کاری

 دورهمیها  همان  جز خاصی مسئلهی بودم آنها با  که مدتی تمام

 خوش  لحظات  آنها. نیامد چشمم به کاذب  خوشگذرانیهای و

 همهی  از فارغ  که لحظاتی بودند،  ساخته  برایم را  زیادی

 از  و بخندم میتوانستم یوحان  نبود از فارغ مشکالتم،

 فکر همین به تنها روزها  آن. بگیرم فاصله افسردگی

 .شوم آرام روانی  لحاظ از تا م بود برده پناه آنها به میکردم،

 داشتیم  که قراری طبق  میخواستم و  بود زود  خیلی نه صبح

 حیاط  به و کردم  توجیه را مادر  که همین. بروم  دیدنش به
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 دیدن  با  و شد  خارج آزمایشگاه از  که دیدم را منصور رفتم،

 :زد  داد من

 .شدم موفق  باالخره _

 فقط  چیست، دنبال و میکند چه  که سردرنیاوردم هیچوقت

 یک  برای دارویی  فرمول کشف پی در اواخر این میدانستم

 خارجیاش  نمونهی شبیه چیزی ظاهرا بود، خاص  بیماری

 به میتوانست زیادی حد  تا که داخلی  ال کام ترکیبات با اما

 صرفهتر

 تکان دست برایش جان  عمق  از لبخندی با. شود تمام

 :رفتم طرفش  به دو باحالت و دادم

 . ..تالشته نتیجهی عزیزم،  باشین خسته _

 دادم  رو این ولی نرسیدم،  نهایی محصول به هنوز البته _

 .شد گزارش آمیز ت موفقی و تست برای

 :شدم  نزدیک او به و  گفتم آهانی باالرفته باابروهای

 .بودی بیدار هم  امشب حتما  داخل، بری میکنم کمکت _

 :گفت  و کرد سرتاپایم به نگاهی
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 میری؟  جایی _

 . ..آره _

 حرفهای  از سرشار نگاهش هم بودیم ویال که مدتی تمام

 را  خود. میدید تاثیر ی  ب را گفتنش انگار که بود نگفتهای

 :برگشت آزمایشگاه طرف به  و کشید عقب

 پوشه این بیا شدم، بیدار نزده طلوع خوابیدم، دیشب _

 .برو بعد  من، بده  رو

 دنبالش  شد، ساریشرم سنگین  بار متحمل  دوباره که قلبی با

 میدانستم،  خود بودن  زنده  بهای را ناتوانش پاهای. افتادم راه

 :زدم زانو جلویش و دادم دستش  به قفسه از را پوشه

 .برگردونم ت  به رو  پاهات میتونستم کاش _

 طرف   دو  را دستانش  که بود زانوهایش روی نگاهم

 :کشاند باال را غمگینم نگاه و  گذاشت صورتم

 حواست تو... داده بهم رو عوضش خدا که  نکن شک _

 خراب  رو همه  مبادا سرت، پشت  پلهای به باشه،  خودت به

 .کنی
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 و خورد  تکانی که بودم خیرهاش  حالت همان  در چندثانیه

 حالی  در  و  گذاشت  آن روی را  پوشه. رفت میز  سمت به

 :داد ادامه  میکرد، زیرورو  را آن که

 .نگرانتم خیلی _

 آستانهی  در.  افتادم  راه خروجی  در  سمت  به و بلندشدم

 :برگشتم در

 .میکنم چیکار دارم نمیدونم خودمم چون نباش، بگم نمیتونم _

 رخ  به  را خود  کناری و گوشه  هر در و  ایستاده قد  تمام بهار،

 آغوش  در را او لبخندزنان خانه  حیاط باغچههای میکشید،

 کشیده 

 نفسهایش با  حیاطمان زردآلوی و گیالس شکوفههای و

 باغچه  از بنفشه چندگل . بودند کرده  آغاز را  دوباره  زندگی

 .افتادم راه  نیلی خانهی سمت به و چیدم

 شده  بیدار خواب از. میدیدم قیافه این با را او بود بار اولین

 بدون صورت و نامنظم موهای کرده،  پف چشمهای . بود

 خود  خوران تلوتلو و کرد  رها   را در .   بود  دیدنی آرایشش

 .شد ولو آن روی  و رساند مبل به را
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 .نبودی  خوابآلو اینقدر که  تو ظهرهها،  لنگ عزیزم _

 کند نگاهم اینکه بدون و گذاشت پیشانی روی را  ساعدش

 :داد جواب

 سر  همشون ببره،  پسره هرچی مردشور داشتم، بدی  شب _

 !طلب منفعت قدرنشناس، بیاحساس،  کرباسن؛ یه ته و

 به  اخمی جانب  به حق  و شد  بلند که بودم خیرهاش  شوکه

 :نشاند پیشانی

 موندن برای خوشگذرونن، پسرا نده، رو جماعت پسر به _

 به رو تو میتونه باشه تجربه با که  مردی ولی... نمیان

 !برسونه همهچی

 است،  پر جایی از میدانستم ولی نمیفهمیدم، را منظورش

 :آوردم زبان  به را کردم  گمان آنچه

 شده؟ دعوات  سپهر با _

 :د  دا سرتکان و  گذاشت هم روی را پلکهایش

 دماغم  موی داشت دیگه  کارش، پی رفت کردم  ردش  _

 .میشد
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 :زدم  لب  تردید با و گزیدم  لب

 .شد  خوب میگی که  تو ناراحتی؟ اینقدر چرا پس _

 گرفت،  ال با و  کرد  جمع  هردودست  در  را موهایش ه کالف

 به برایم را  خود  از  جدیدی چهرهی  و  کرد بغض ناگهان

 حرف  به شروع  شدند روان که اشکهایش گذاشت،  نمایش

 :کرد زدن

 من میزد،  دور رو من  داشت مدت این تمام احمق  بیشعور _

 نمیکردم فکر ولی نمیکنه خرجم نیست،  گرم  دیگه دیدم

 ...کرده پهن دیگه جای  رو تورش

 این از  ولی نمیخورم، رو نداشتنش غصهی مهیاس؟ میدونی

 شدم،  خسته زندگی

 حمایتم و بمونه کنارم همیشه  برای  که باشه یکی  میخواد مدل

 بدون دختر  یه چون بود، خودم انتخاب زندگی  این کنه،

 دختر  یه  با  نیست حاضر  هیچکس نیست، هیچی  خانواده

 .شدم خسته  ولی کنه، ازدواج کار و بیکس

 زبان  که بود کرده  شوکهام چنان سکهاش روی این و نیلی

 خوشبختی  از  او میکردم فکر یشه هم نمیچرخید، کامم  در
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 کارش  به کاری کسی و است  آزاد چون ندارد،  کم چیزی

 باید  زیادی زمان  که فهمیدم حرفهایش با  حاال اما  ندارد،

 دریابم،  را زندگی  حقیقت تا بروم باید را  زیادی  راه  و بگذرد

 :دهم دلداریاش  کردم  سعی . بدانم را داشتههایم قدر  تا

 داری،  فرصت خیلی هنوزم تو ن،نک ناراحت رو  خودت _

 خودت  خاطر  به  رو  تو باید هرکسی هنرمند،  هم  خوشگلی هم

 .میشدی  جدا اقوامت از نباید خودته، تقصیر ضمن در. بخواد

 روی  از سیگاری  بستهی و برد  سرش  باالی را  دستش

 برای  دوباره  و کشید بیرون آن  از نخ یک  برداشت،  کانتر

 پیدا از بعد و  کشید تدس  کانتر  روی فندک  کردن پیدا

 :گفت آن  کردن

 ...دوست  زیاده که  چیزی! پدرش  گور ... بیخیال _

 :بگیرد پس را  حرفش کرد  سعی و گرفت  سیگارش از کامی

 خودم  هم اونقدری باشم، تنها مدت یه میخوام اصال... نه _

 .باشم نداشته سرخر به نیازی که میارم در

 به که حالی  در   و شدم  بلند آویزان لوچهای و لب با
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 :زدم لب کنم،  درست قهوه تا  رفتم  آشپزخانه

 نیست؟  حیف دختر؟  میکشی سیگار چرا  آخه _

 بیرون  چاه ته از انگار صدایش  کردم، روشن  را  جوش قهوه

 :آمد

 !میکنه آرومم _

 :کشیدم گردن  سمتش به کانتر پشت از

 .باش خودت  فکر  به عزیزم،  کاذبه آرامش این _

 :داد تکان هوا در  را  دستش

 میخوای ببینم بیا کن درست  رو قهوهت بیخیال، ... هه _

 .کنی چیکار

 به  را صدایم گذاشتم، سینی در  را قهوه کاپهای که  حالی  در

 :رساندم او

 کنم؟ چیکار میخوام رو  چی _

 سینی  در  را شکالت  ی کاسه نشنیدم، او از  صدایی دیگر

 گذاشتم

 در  را  سیگارش ته  برگشتم،  کنارش که هنگامی و
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 :گفت و ت گذاش زیرسیگاری

 خوشش  ازت فروغ هم چیه؟  زندگیت برای تصمیمت _

 کدومشون  با که کنی انتخاب باید تو ولی خسروی،  هم اومده

 .کنی کار میخوای

 بیجوابم  سواالت تمام و کردم  قفل هم  در  را دستم دو انگشتان

 .ریختم نگاهم در  را

 وقتی... چیه کارشون بگو بهم راست  و رک! نیلی _

 رو  جوابت چطور  میزنی حرف  چی از نمیدونم من

 بدم؟

 :انداخت باال شانه و داد  کش جلو به را لبهایش

 مدلینگ  کار  تو که فروغ خب کارشون؟ خب...خب اوم، _

 مده،  شرکتهای به خاص  تیپهای معرفی و  لباس مزون و

 موزیسینها و  کارگردانا بین واسطه  جور یه  که هم  خسروی

 ...کاره تازه  و بااستعداد بچههای و

 حرفهای  بود، زده جوانه دلم  در که امیدی و  کیان حرفهای

 پدر، خشم از ترس بردیا، ناهی بیگ منصور، نگرانی بهرام،

 راه  این ادامهی از  تا بودند داده   هم دست به دست همه
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 رخنه   جانم در اطرافیانش و  نیلی از  ترسی.  شوم منصرف

 قهوه متفکرانه م،داشت کردنش پنهان در  سعی  که بود کرده 

 :گفتم  و سرکشیدم را

 کنم، صبر بازم میخوام نیلی، شدم  منصرف من _

 .کنم خراب  رو سرم  پشت پلهای نمیخوام

 :داد تکان  سر   و شد تمسخرآمیز نگاهش

 پلها؟ کدوم مثال _

 نمیدانستم هم  خودم وگرنه  بودم گفته چیزی یک همینطور

 از  پس یکی من زندگی  پلهای میزدم، حرف پل کدام از

 نداشت،  رفتن جز   چارهای هم  یوحان و بود شکسته  دیگری

 عشق  این دامان  باید که بفهمانم دلم به نمیتوانستم چرا نمیدانم

 !کند رها  را

 ...ضمن در بیفتم، در   پدرم با نمیتونم کردم، فکر خیلی _

 :نشست نگاهش  در کنجکاوی سر از ریزی اخم

 .بگو چی؟ _

 نکند پیدا تحقق  هیچوقت  ترسیدممی چون بگویم، نداشتم دوست
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 بگویم  بود  منتظر نیلی اما شود، نابود غرورم این از بیش و

 :گفتم و

 من  نشدم، ناامید یوحان به رسیدن  از هنوز _

 .برمیگرده میدونم

 لحنش  که  نیامد  خوشش داد،  کش  را لبهایش پوزخندی

 :شد کنایهآمیز

 خبری  مگه  یوحان، این با مارو  کشتی! یوحان... یوحان _

 داری؟  ازش

 بیاد کیان  میدونم من برگرده،  میخواد گفت کیان... نه _

 .میاد یوحانم

 :داد  سرتکان متاسف و جوید را  لبش گوشهی

 خبری   هیچ رفته، گذاشته نیست مهم برات اصال  تو یعنی _

 فکر  بهت هنوز مطمئنی کجا از نداده؟  بهت خودش  از

 میکنه؟ 

 فاز  این ولکن بابا بشی؟ آدمی  همچین معطل میخوای

 ...رو عشقی
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 لب  و  بستم بادرد را پلکهایم. کردم  سکوت داشتم؟ دفاعی  چه

 چه؟ نمیکرد فکر  من به دیگر یوحان ی نیل قول به اگر  گزیدم،

 نمیخواستم بپذیرم، نمیخواستم من و بود کرده  خداحافظی  او

 بودم، کرده  حس  وجود  تمام با خودم  به نسبت را  عشقش چون

 خاطراتی  چون  دارد، دوستم  که بود  کرده ثابت بارها چون

 را اینها تمام ولی  بودم، کرده   تجربه کنارش را  تر  چشمان با

 و بازمیگشت اینکه مگر کنم ثابت نمیتوانستم هیچکس به

 ها تنهاییام  سرد ی  شیشه بر  را نفسهایش  حرارت   دوباره

 :زدم پس را  افکارم نیلی صدای با! میکرد

 مگه سراغت، اومد دوباره  و  برگشت یوحان گیریم اصال _

 باشی؟ کشیده  باال رو  خودت اگه بده

 :دادم تکان برایش را دستانم و  شدم  بلند کالفه

 ...خوشهها دلت باال؟ کدوم _

 بچهای با  که  انگار شد،  مهربان و آرام لحنش دوباره

 .باشد  طرف  زباننفهم

 نیستی، کاری  به مجبور  پکری؟ چرا حاال خب  خیلی _

 باید  کردم دعوتت جایی  بگم، ولی ش،نبا  نداری دوس
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 .بدم رو  پزت همچنان  میخوام... بیای

 میگذارد،  بغلم زیر  هندوانه دارد اینکه نشانهی به و خندیدم

 چرا  نمیدانستم هم  هنوز. کردم نازک چشم  ت پش برایش

 .نگهدارد خود  کنار  مرا که بود مهم برایش اینقدر

 سریع   درآمد، صدا به موبایلم  زدم،  بیرون که  نیلی خانهی از

 برای  بردیا  نام دیدن  با و کشیدم بیرون کیفم جیب از  را آن

 ماندن  بالتکلیف برای میدانستم شدم، مردد دادن جواب

 این جز  چهکاری  دهد، هشدار   میخواهد باز  دانشگاه وضعیت

 کیفم  ب  جی در   را آن  و ندادم پاسخ باشد؟ داشته میتوانست

 کشیدمش بیرون  دوباره د،آم پیامک عالن ا صدای که سراندم

 بار  اولین". دارم  واجب  کار بده  جواب" خواندم را پیامک و

 خیابان سمت به پیاده را نیلی خانهی مسیر داشتم که بود

 وقت  آن در که  بود سبزی  فضای  سرراهم  میرفتم، اصلی

 و  رساندم نیمکتی به را  خود.  بود ساکت و خلوت روز

 :گفت و بگوید  او اول شدم منتظر . گرفتم را شمارهاش 

 .بکنم وا باهات رو سنگام  باید کجایی؟ _

 برایش نداشت، فاصله خانه  با خیلی بودم  که  جایی آدرس 



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

649 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 گوشی  در  را دقایقی. بمانم منتظرش همانجا شد   قرار و گفتم

 .نشست نیمکت روی  کنارم و  آمد  تا گذراندم

 میکنی؟   چیکار اینجا _

 .انداختم باال شانه

 .نزدیکیه همین دوستم خونهی _

 :گذاشت  دستش  کنار را  کیفش  و برد باال را ابروهایش

 .اینطرفاست خونهش پس _

 ادامه که  کردم  نگاهش شوکه میگویم؟ را که میدانست مگر

 :داد

 داری  بپرسم ازت  که اینجام، همین برای  فهمیدم،  تازه _

 ارتباطی؟ در  باهاشون که کیان اینا میکنی؟ چیکار

 را لبهایم و باالکشاندم را وهایمابر توانستم که جایی تا

 :دادم کش  جلو به متعجب

 شنیدین؟   کی از و  چی شما بگید میشه اونوقت _

 .بگم چیزی فعالنمیتونم... نه _

 :زدم لبخند و کردم  نازک چشمی  پشت
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 .بگم چیزی فعالنمیتونم همینطور، منم اتفاقا _

 بود؟ مهم برایش اینقدر شد،  مشت که دیدم را راستش  دست

 :زد لب کممح

 .بشه دیر بعد ممکنه بگی، باید ولی _

 :کردم عوض  را بحث ریلکس خیلی

 سراغش؟  رفتی  چهخبر؟ سایه  از  دکتر _

 :انداخت  پا روی پا  و کشید پوفی

 یکدنده  و سرتق  همتون دخترا  شما... رفتم آره  _

 .خودتون  روش  به هم هرکدومتون این،

 :ممیبرد لذت کردنش  حرصی از داشتم  خندیدم، ریز

 داری؟   من به چیکار  برس، زندگیت  به دکتر _

 از  را سرتاپایش شد؟ دلخور برداشت،  را کیفش و شد  بلند

 گرهی . بود کشیده اتو و شیک  همیشه مثل گذراندم، نظر

 .شد تنگ ابروهایش

 بیا  لطفا اما...  دانی خود کارهام؟ چه من اصال آره،  خب _

 نمیتونی  چون  بده، انجام  رو  دانشگاه از  انصراف کارای
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 .بپیچونی این از بیشتر

 بودم؟ کرده  زیادهروی  پرکشید، صورتم از  لبخند آنی به

 .بود شده اثبات برایم نیتش ن حس  میکردم، درستش باید

 . دارم  حرف بشینید... که نگفتم چیزی...  لطفا بشینید دکتر _

 بود،  کرده نگرانش من آمدهای  و رفت از که کسی. نشست

 نیاوردم،  رویش به منصور؟ جز شد با میتوانست کسی  چی

 .نبود مهم

 و  شاد دختر شدم، آشنا  موسیقی آموزشگاه توی نیلی با _

 اون از  بعد و پیشش برم  شدم  مجبور  شب یه  خوشگذرونیه،

 بردم،  پناه دوستاش و اون به افسردگی  از فرار خاطر به هم

 .همین

 شده  باز  که  شدم کفشم بند متوجه  و گرفتم نفسی

 میام  چشم،  هم، دانشگاه  وردم در_ . بود

 :زد لب روح ی  ب و سرد .  میدم انصراف

 ماشین برات ترم این پایان میخواد گفت جاوید  آقای _

 .بگم بهش چیزی نتونستم بخره، 
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 برای بودم، کفشم بند بستن حال  در و آورده باال را پایم

 خیابان به نگاهش شدم،  خیرهاش و سرچرخاندم لحظهای

 گرفتم  نگاه  بارهدو  بود، رویمان پیش

 .زدم پوزخند و

 .نیفته زحمت  تو که کن روشنش  زودتر  پس... هه _

 چیه؟ آخرت  تصمیم _

 حمل حال در که پارکبانی به خیره  و کردم رها  را پایم

 :دادم بیرون پرآه را نفسم  بود،  قطوری و  بزرگ شیلنگ

 پدر  حرف به بخوام. موندم خودم   کار تو نمیدونم، هنوزم _

 انتخاب  خودم خواست به بخوام عذابه، در روحم  که جلو برم

 .دربیفتم  پدر با باید هم کنم

 شکار  را  نگاهم که  کردم  نگاهش زیرچشمی. بود ساکت

 .کرد

 :آوردم زبان به  را دوید  ذهنم  در   انچه سریع

 کجاست؟  مشکلم اصل میدونم خودم ولی _

 .بگویم تا  ماند منتظر
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 من  به باید ناو نکردم،  باور رو یوحان بریدن  دل من _

 مطمئن اگه نکرد،  تالش بیشتر چرا بگه باید بده، توضیح

 .میکنم فراموشش نیست من با دلش  دیگه بشم

 لبهای همان با دید  که را  اخمم! پرتمسخر  و آرام.  خندید

 :گفت خندان

 میکنی  فکر چرا اصال تو! قدیم دخترای  هم دختر  _

 ای آق چندماهه این بکشی؟ نشون و خط  اینقدر میتونی

 خیاالت  هم  تو بوده،  شرکت مسائل درگیر  شدت به جاوید

 ولی ... بدی انجام میتونی بخوای هرکاری   که  داشته برت

 .میکنی  بدتر رو اوضاع داری  بازیا بچه بااین نمیفهمی

 سن  با بودم، دختر  یک من  میگفت،  درست که میدانم حاال

 را  آخر   و اول حرف  آن  در که بافرهنگی کم،  سالی و

 بروم،  اجبار این بار  زیر نمیخواستم ولی میزند  بزرگتر

 خیلی  که بودم حقی  دنبال اما نمیدانم را غلطش و درست 

 پلک  باحرص  بگیرند، بودند نتوانسته سرزمینم  دختران از

 :ساییدم دندان  و زدم

 که ضعیفم؟ که  دخترم؟ یه  که میاری  یادم داری ن اال _
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 کنم؟ زندگی نمیتونم خودم میل مطابق 

 آن  از را  آرامش نگاهش اما نبود صورتش در   خندهای

 :بود گرفته وام خنده

 به  تجربهای، کم  خیلی هنوز  تو شده،  حساب اما بجنگ _

 هرچی  بسته چشم نمیگم من... بده  آرامش  بده، زمان  خودت

 باش،  داشته فعالصبر  ولی کنی قبول باید میشه تحمیل بهت

 کنه، عوض چیزا  خیلی به نسبت رو  نظرت  زمان  گذر شاید

 ...عشق   به نسبت حتی

 بین از هم  را  قبلش حرف   دلخوری  کرد،  آرامم حرفهایش

 کاج درخت  به رو و کشیدم دندان به را  لبزیرینم برد،

 :گفت که بستم پلک روبرویم

 .نبریده دل یوحان _

 :داد ادامه  که  سرچرخاندم  طرفش به آرام  و گشودم پلک

 .گرفت تماس باهام _

 در  در  پیوسته بودم، شنیده  که تی کلما. نمیزدم پلک دیگر

 .بودم کرده گم را  شادی و بهت بین مرز میشدند، اکو ذهنم

 داد؟  ادامه که میفهمید  را حالم
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 درارتباطی،  کیا با میدونه خوب  ولی باشه، ایران نکنم فکر _

 که بود نگران یهجوری باشه، بهت حواسم  خواست من از

 .نگم بهت  چیزی  تماسش  از  گفت کرد،  نگران هم رو من

 نکرده  فراموشم یوحان میکرد، بیداد نگاهم در  ناباوری

 کرد  کز  گوشهای قلبم کنم، آزادش که پامیکوبید نفسم بود؟

 چرا  نگرفت؟ تماس  خودم با  چرا  گرفت، بغل غم زانوی و

 : کرد شکار  را پریشانم نگاه بردیا بود؟ فراری

 فراموشش که میکنه کمک تو به داره خیالش به اون _

 .بده  حق  بهش ی،کن

 شانهام  به را  کولهام بند! تلخ خیلی  خندیدم،  تلخ و  شدم بلند

 :زدم لب طعنه به و آویختم

 منطق  همه منن، فکر به  همه  که خوبه خیلی ... خوبه _

 گشته و  گشته من، جز  به عاقلن  همه من، جز به دارن

 و ر  شما  شمارهی 

 ربطی  چه اون به! فداکار  چه منه، نگران بگه که کرده  پیدا

 داره؟ 

 کرده؟  چیکار من با نمیفهمه  که اون
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 و  درست و  بودم گرفته گر بودم،  ریخته هم به چرا نمیدانم

 انتظار . نمیفهمیدم را  میشد خارج دهانم از که  ی  جمالت غلط

 یعنی بگردد، واسطه دنبال اینکه تا میزد  حرف   خودم  با داشتم

 نش دوستا و نیلی  طرف به چهرو از  بزند حدس نمیتوانست

 و  رفت  که بود شده بیانصاف اینقدر  چطور  شدهام؟  کشیده

 به  سرعت به میکند؟ تحمیل من قلب بر  را دردی چه نفهمید

 ور  غوطه من  و میزد صدایم  بردیا افتادم، راه خیابان طرف 

 در   چنددقیقه نمیدانم برمیداشتم، قدم فقط  مشوشم افکار  در

 در .  ستادمای زدنهایش بوق  صدای با که بودم  پیادهروی  حال

 از  قبل درست  آخر لحظهی و رساند خانه  به مرا سکوت

 :گفت ببندم، را ماشین در اینکه

 .باش منطقی هم تو منطقیه، تو از  دوری  برای دالیلش _

 خودم با چرا، ولی. نمیفهمید نه، میفهمید؟ دلم  مگر منطق؟

 میخواستم  پدر بر عالوه حاال بفهمانم، او به که  گذاشتم قرار

 احساس ! همه با منصور، با هم، بردیا  با کنم، لج  هم نیوحا با

 پیدا او از ضعفی نقطه توانستهام که شده خوب خیلی  کردم

 شاید  اینطور میکردم،  بیشتر باید را نیلی با ارتباط کنم،
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 همین . میشد آفتابی

 با  که  آنم از شقتر  کله بفهمانم او به که همین میخواستم، را

 حاال . دهم تن بقیه خواست به  و شوم مطیع  گرفتنش فاصله

 .کنم اذیتش میخواستم میگرفت مرا آمار  که

 به  تا کردم  نام ت ثب  زبانی آموزشگاه در  فرصت اولین در

 .بروم بیرون خانه  از بیشتر آنجا انهی به

 حرص  با زیرسیگاری در  انباشته سیگارهای  ته به نگاهی با

 کشیدم  انگشتانش میان از بود رسیده نصفه به  که را سیگار

 .انداختم زیرسیگاری در  و

 حاال تا بشی آروم  بود قرار اگه! شدی  خفه دیگه، بسه _

 .بودی شده 

 کرد  قفل هم  در  پیشانی روی را  دستانش نکرد، اعتراضی

 نشستم  کنارش شد، خیره  نامعلومی نقطهی به متفکرانه و

 .گذاشتم شانهاش  روی  دست و

 تهدید  بحث اگه یول نمیدونم، رو  همهچی من درسته... ببین _

 فکر  میذاری چرا کنی، شکایت  ازش بری  بهتره اخاذیه و

 . ..میترسی ازش کنه
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 بااو صحبت حال  در   شدم خانه  وارد وقتی میگفتم، را سپهر

 خودتم  کنی، تهدید نداری  حق "  میکرد تکرار مرتب بود،

 ماجرا  دانستن  برای اصراری کردن  قطع از  بعد و" گیری

 نیمنگاه. بگوید ندارد  دوست  هک بودم  فهمیده نداشتم،

 بلند موهای میشد، بیحوصله وقتی. شد  بلند و  کرد اخمآلودی

 آزاد  میرسید، کمرش روی تا  که را شدهاش هایالیت

 کشیدن  نفس  فرصت اعصابش به اینطور انگار میگذاشت،

 ی  ط  را سالن طول  کالفه. میداد

 و  گرفت پیشانی به دست یک  برگشت، دوباره   و کرد

 :داد تکان  را  شسر کالفه

 . کنم مدارا باهاش باید گیرم، خودمم نمیشه، _

 به  تاکید با را انگشتش دید، که را سکوتم و خیره  نگاه

 :گرفت سمتم

 .ست محرمانه ! نکن کنجکاوی _

 حس  آنجا  در  بودنم از . شدم بلند و باالانداختم  شانه

 .نداشتم رضایت

 ...دیگه برم من  پس باشه _
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 کجا؟ _

 .برداشتم قدم در کنار  آویز ت  رخ طرف  به

 . باشی سرحال که میام دیگه  وقت یه! کن استراحت _

 طرف  به و انداخت راستش سمت دیواری ساعت به نگاهی

 .برداشت  قدم خواب اتاق 

 میخوام دارم، مهمون بمون نرو، اعصابم رو دیگه تو _

 . ..باشی که

 ه ک نبود جوری لحنش. ایستادم و دادم  کش جلو به را لبهایم

 و سر   خود به خیره  آینه روبروی بمانم، حرفم روی بتوانم

 :زدم لب  بشنود که جوری  و شدم  سادهام 

 .بمونم نمیتونم  زیاد من ولی _

 برگشتم مبل روی. انداختم سرتاپایم به نگاهی نیامد، صدایی

 پوفی  بردیا پیامک  دیدن با کردم،  باز را گوشیام صفحهی و

 نداشت؟  زندگی  و کار  کشیدم،

 کجایی؟ الم،س _

 خانه  در آیفون زنگ صدای  که بودم پیامک به خیره هنوز
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 به  و آمد  بیرون اتاق  از نیلی که بخورم تکان  خواستم. پیچید

 را موهایش . داد  تکان دست میکند، باز  خودش  اینکه نشانهی

 رنگی  خاکستری روپوش و بود کرده  جمع باال  و بسته کش با

 که  را دکمه . بود  یدهپوش اش  ی  دامن شلوار  و تاپ  روی را

 خسروی،  دیدن  با. شد  منتظر  و کرد باز  هم را  در  داد،   فشار

 که  بودم نکرده فکر  یکدرصد حتی. جابرخاستم از شوکه

 بود؟ نگفته نیلی چرا.  باشد مرد است، ممکن  مهمانش

 کنم  درست را  پوششم تا رفتم  آویز  ت  رخ طرف به دستپاچه

 لبخند . گرفت قرار  مقابلم درست  خسروی بود، شده  دیر ولی

 .نکرد غفلت سرتاپایم زدن  دید  از  و داشت  لب به

 !اینجایید که  خوب چه  جاوید، خانم! به _

 زودتر اینکه برای کندم جان و  دادم تحویلش  زورکی لبخندی

 .بگذرد کنارم از

 .ممنون... سالم _

 .کردم نگاه داشت، لب  به لبخند که نیلی به غیظ با و شد   رد

 .رفت آشپزخانه  سمت هب و نداد اهمیتی

 هنوز . برگشتم سالن به تردید با و پوشیدم را  شالم و مانتو
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 دستهی  روی  و آورده  در را  کتش بود، گنگ برایم آمدنش

 که  بود آلبالویی شربت  سرکشیدن حال  در بود، گذاشته مبل

 و  کرد بلند را دستش  من دیدن  با بود،  آورده برایش نیلی

 ی  همه از  پرروتر. نشینمب اش کناری مبل که کرد  اشاره

 روی  عمد به بودم، دیده  زندگیام در  تابحال که  بود مردهایی 

 :گفت که نشستم بود گفته آنکه جز  به مبلی

 بدی؟ نشون ما به رو  هنرت این میخوای  دیگه کی تو _

 گرفتم حریصش چشمان از را  نگاهم زورکی  لبخند باهمان

 : زدم گره  دستش  در کرده جاخوش لیوان به و

 ...حتما بیاد  پیش فرصتی _

 پای روی  را پایش یک و  گذاشت میز  روی را لیوان

 حتی  برگشتم، صورتش به دوباره  انداخت، دیگر

 .نمیکرد اضافه  آن به جذابیتی هم  بودن بشاش

 رو   کارت بیا دارم، برات خوبی  فکرای دفترم، بیای باید _

 . ..مراحل بقیهی تا ببینم

 آنقدر  ولی میشدم  وشحالخ او حرف  این از باید  ظاهرا

 بااو جوری نیلی. نمیفهمیدم که بود گنگ برایم همهچیز
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 چه  سپهر دارند،  باهم نزدیکی نسبت انگار که  بود راحت

 بود؟  چه میگفت که  خطری از بهرام منظور میخواست؟

 با بدانم، بیشتر میخواستم میشدم، کنجکاوتر میگذشت  هرچه

 نمیرسیدم  جایی به پرسیدن

 دوبارهی  صدای با. بگویند خودشان تا یکردمم صبر باید

 چیزی  خسروی گوش کنار  نیلی. پریدم  جا  از  آیفون زنگ

 بلند . کنم باز  را  در که  کرد اشاره من به. خندیدند و گفت

 دیگر،  بود نیلی ترسیدم،  کمی  ولی کنم باز را در   تا شدم

 و سر   و خنده با! است آزاد حد چه  تا روابطش نبود معلوم

 راحتی  نفس بودند، همراهش  که  دختری دو و  زبهرو صدای

 بودم  راقبالدیده  بهروز . کشیدم

 به . شود  خارج سنگینی از جو میشدند،  باعث هم دخترها  و

 دخترها .  میکردم نگاه آنها به کانتر  پشت از و  رفتم  آشپزخانه

 بهروز شوخیهای  به فقط و شدند سرسنگین خسروی دیدن با

 و  کشید بیرون کیفش از یبرگههای خسروی.  میخندیدند  ریز

 طرف  به. کرد پر را  آنها دخترها از  مدارکی گرفتن از بعد

 .چرخیدم بود، قهوه کردن درست حال  در  که نیلی
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 اینجا؟  اومدن چرا چیه؟ برگهها اون _

 :گفت آنها به نگاهی از بعد  و کشید گردن نیلی

 منم چون  اینجاست... اونور برن کنه ردشون میخواد _

 .دارم سهم

 :داد ادامه دید که را گیجم نگاه

 .میکنم  پیدا مشتری براش من _

 .زد  زل نگاهم در  که باالانداختم ابرو و گفتم آهانی

 بمونه؟  خودمون بین باید که میدونی _

 قدر  چه کارشان  نمیدانستم دقیق  هم هنوز بااینکه

 :دادم  سرتکان است، غیرقانونی

 ...دارم چیکار  من بابا، آره  _

 .گفتم که  روگرداند و فت گ" خوبهای"

 ...بهم میدن گیر برم؟ میتونم من _

 :کرد نگاهم شاکی

 به لگد  اینجوری ولی برو، ! مارو  هم تو کشتی _

 خوشش  هرکسی از خسروی این میزنی،  شانست
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 .نمیاد

 :گفتم آنپایی و اینپا از بعد و کردم اخم ناخودآگاه 

 یه ترش دف میریم دفترم، بیا گفت بکنم؟ باید چیکار مثال _

 خوبه؟  ببینه، رو  کارم روز

 خرخرهام  میخواهد  دلش کردم حس  که  کرد نگاهم جوری

 .کرد پرتاب  سمتم  به را دستش  بجود، را

 وقتش به تا برو خب  ی خیل...  کنن اسکلت برسر خاک _

 .کنم روشنت

 بود،  سخت  میزدم، حرفهایش  مورد در  که حدسی باور

 از  که  خندهای با شدهام،  اشتباه دچار حتما میگفتم باخودم

 ترک  را آشپزخانه بود، نشسته  لبهایم روی زدنش  حرف لحن

 و  خسروی با  که جوری  و جمع  خداحافظی   از بعد  و کردم

 زدم  بیرون نیلی خانهی از داشتم بقیه

 .کردم تایپ برایش میدادم،  را بردیا  جواب باید

 .خونه میرم  دارم ... سالم _

 دیگر  و بود  شده گرم  هوا. رساندم  خیابان رو پیاده  به  را خود

 درک  را  اردیبهشت. نداشت را همیشگی لطف  قدمزدن 
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 خواسته فقط  یوحان  از بعد بودم،  خرداد اواخر  در  نکرده

 او مدار  در  باز تا د  بگذر  سرعت به زندگی بگذرد،  بودم

 پشت  و کردم  فرو مانتویم جیب در  را دستهایم!  بگیرم قرار

 باز  را صفحهاش ،لرزید گوشی . ایستادم بوتیکی  ویترین

 .بود داده جواب  کردم،

 .شدم فعالبیخیالش ولی داشتم  کاری اوکی، _

 کنجکاوی حس  دیگر حاال  کشاندم، باال و کردم جمع را لبهایم

 زدم  ضربه تماس آیکون روی  نداشت، شدن بیخیال قصد من

 :زدم   لب گفتنش الو محض  به و

 شده؟  چیزی دکتر،  سالم _

 آرام   و خونسرد نداشت، فزدنحر برای عجلهای همیشه مثل

 .میرسید نظر به

 داری  دوسش که  کسی خواستهی حداقل  میکردم فکر _

 .باشه  مهم برات

 دریافتم کردم، تمرکز  جملهاش مفهوم روی که چندثانیه

 میدانست کجا از میگوید، را نیلی با دوستی ادامهی که

 :زدم  پوزخند! بودهام؟ آنجا
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 .نیست دیگه ولی... بود مهم _

 مهم است، مهم میگفت و میزد بال بال  دلم بودم، گفته وغدر

 چرا   درمیآوردم،  ادا داشتم ولی میخواست چه  یوحان که بود

 !بگیرد؟ را جلویم  تا نمیآمد

 فهمیدم منم  میکنی، لجبازی تو... میکنم باور نکن خیال _

 !نمیشم تو حریف  که

 .نمیآوردم رو به ولی نبودم او حریف هم من!  لعنتی باهوش

 .برداشتم قدم  و دلکندم بوتیک ویترین از

 شین؟ بیخیال خواستین  رو  چی دکتر _

 .شنیدم وضوح به را  داد بیرون که  نفسی صدای

 خواستم  دانشگاه،  نیومده دوهفتهست  ی یک سایه  راستش _

 نداری؟  ازش خبری ببینم

 !سایه این بود محکم قدر چه! نبودند؟  ارتباط در  باهم

 ببینمش، که نیومد پیش فرصتی هیچ دیدار  اون بعد _

 ارتباط همدر  با مگه نگرفت، من از سراغی اونم

 نیستین؟ 
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 .بگوید بود سختش  انگار کرد، منوِمن کمی

 این  پایان تا  کرد خواهش نخواست،  خودش یعنی... نه _

 .کنه  فکر  که بدم فرصت بهش ترم

 داشت  محاسن آنقدر   بردیا اما میکردم،  درک  را  سایه شرایط

 غره  چشم افکارم به. بگذارد هردختری  روی  دست دبتوان که

 .بود او  پی  دلش  شک ی  ب خب  رفتم؛

 هم  شدین نگران اگه که نبود این منظورش اون ولی _

 .باشه افتاده  اتفاقی براش شاید  نپرسین، احوالی

 .شد  دستپاچه ودند،  ب خورده  تکان تازه  شاخکهایش انگار

 یا  درستیه  کار نمیدونستم یعنی نمیدونم،... خب جدی؟ _

 کنم؟ چیکار حاال...  نیاد خوشش  شاید گفتم نه،

 چیزی  تا افتادم، مهیار یاد  داد؛ کش را لبهایم پهنی لبخند

 .نمیرسید ذهنش به نمیگفتیم برایش را

 .نمیشین بزرگ هیچوقت  مردا شما...  میگه راست  مامانم _

 وخسته زده قدم را خیابان چند رسیدم، اتوبوسی ایستگاه به

 دیر   که بود خوب ی  خیل بگیرم، نفسی تا نشستم بودم، شده 
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 .میشد غروب

 بکنم؟  کاریش یه خودم یا میگیری  خبر  تو حاال _

 من  از سراغی هم او و بودمش ندیده دیدار  آن از بعد من؟

 بعد  که ندیدم بد  ولی بود سخت  برایم انگار بود، نگرفته

 .بپرسم را حالش مدت این از

 .میدم بهتون رو  خبرش گیرممی تماس  باهاش ن اال _

 راحت   و نمیبست جمع را افعالش دیگر بردیا بود خیلیوقت

 تغییری  جایگاهش  هرگز من برای ولی  میکرد صحبت

 کند  وادار مرا  که  داشت جذبه آنقدر اصل  در بود،  نکرده

 که  چندنفری و رسید اتوبوسی. کنم رعایت  را حدومرز 

 در  که دفونیه  در سایه صدای. شدند  سوار بودند اطرافم

 پیچید،  بودم گذاشته گوشم

 به  ولی نبود همیشگی شاد  سایهی زدم،  لبخند  ناخودآگاه 

 :گفت شنید، که  را تماسم دلیل و کرد  احوالپرسی گرمی

 !پردردسریام دختر  من  زندگیش، دنبال  میرفت کاش _

 اصرار به نداره، خوبی اوضاع و کردیم  بستری رو  پدر

 ...ولی شدم  پرستارش  خودم
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 ولی  شدم  متاثر  بود، مشخص کامال این و  داشت ضبغ

 .بود گذشته دلداری  از کار

 چی؟  ولی _

 !میره زودی به _

 نشاند،  جانم در را عمیقی  غم  و گفت دورگهای صدای با

 .شدم تاکسی سوار  و کردم  خداحافظی  تاسف، ابراز از پس

 .بستم را گوشی و  کردم تایپ بردیا  برای را بیمارستان نام

 .میرفتم سایه پیش فرصت اولین در  باید

 قدم  آنقدر گرم هوای  آن در  که  داشتم  خودآزاری قصد انگار

 سرعت  بود، نشسته تنم بر  که عرقی  از  ه کالف  بودم، زده 

 سردی   آب دوش  زیر به بالفاصله تا کردم بیشتر را قدمهایم

 ایستادم ماشینی بوق  صدای با خانه  قدمی چند در  اما ببرم پناه

 را  صدا رد  و

 میزد  چراغ رنگی  نقرهای النود چندمتر فاصلهی به. گرفتم

 بود  خیرهاش  باالپریده باابروهای. بود بهرام رانندهاش که

 طرفش  به و  بردارم قدم شد  باعث و زد  دیگری بوق  که

 در  که شوکی  از  هنوز کشید،  پایین که را   شیشه. بروم
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 رساندن   مرا یکبار با چطور. بود  نشده  کم بود صورتم

 داشت؟  خاطر  به ار آدرس 

 اینجا؟... سالم _

 ولی بنشینم خواست  بدهد، را  سالمم جواب اینکه بدون

 .کشیدم عقب را خود کمی و انداختم کوچه ته و سر  به نگاهی

 شده؟   چیزی  شده،  دیرم... نمیتونم _

 عصبی ولی  چرا  نفهمیدم. کوبید فرمان روی  و کشید پوفی

 .بود

 تو شان  در! نرو نیلی؟ خونه از میخوای  چی ! مهیاس _

 کنم،  روشنت  خواسته ازم یوحان چون فکرتم به... نیست

 !نفهمه زبون  دختر هرچی گوربابای وگرنه

 مهم برایش اندازه  این تا! بود؟ سپرده  هم بهرام به یوحان؟

 .کرد بیداد نگاهم در  خشم . نمیشد باورم بود؟

 نمیگه؟  بهم  خودش   چرا خواسته، کرده  غلط! کرده غلط _

 حقی  چه به اصال میکنم، لج  دارم  آره نمیاد؟ ش خود چرا

 رو  خودم میخوام میکنم؟ چیکار ببینید که من دنبال افتادین
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 . ..چطوری نیست مهم برامم کنم، نابود

 دیگر  بار  را کوچه  ته و سر  و  سابیدم دندان. میلرزید دستانم

 .گذراندم نظر از

 !مرد مهیاس بگو بهش نکن، درست   شر  برام برو _

 .توپید که برداشتم عقب  هب قدمی

 !وایسا _

 اگر ! میسوخت  بودند، کرده  پا به آتش قلبم  در انگار

 میداد؟  معنی چه دیگر  اینکارهایش کنم فراموشش میخواست

 به قدر  چه نمیفهمید و بود سرگردان ماندن و رفتن بین

 . زد  لب آرامتر  و شمرده  اینبار. دارم نیاز بودنش

 بهت که  شده تموم ونبینت همهچی  میکردم فکر من _

 اومدم االنم. اومد بدم خودم از  بعدش دادم، دوستی  درخواست

 .خوددانی برم، بدم بهت اینو

 خیره  بود، گرفته  طرفم  به که  کاغذی به و  رها را نگاهش

 .داد تکان را آن  شدم،

 .دیگه بگیر _
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 .زد  استارت که گرفتم را کاغذ و کشاندم باال را دستم مردد 

 رفت،   عقب دنده  و داد تکان خداحافظی نهینشا به را  دستش

 زیرش که  شمارهای روی نگاهم. گرفت را گازش و  زد  دور

 خانه  حیاط به کی نفهمیدم. زد   خیمه بود، نوشته یوحان نام

 انگشتانم،  میان بالتکلیف کاغذ  درگیر   هنوز ولی بودم رسیده 

 یوحان با من کرده  فکر بهرام چطور   میکردم فکر این به

 که اویی به میگرفتم؟  تماس  باید چرا گرفت؟ مخواه تماس

 که اتاقم به  بود؟ کرده  پنهان را خود  ترسو  بزدل  یک مانند

 اتاق  گوشهی سطل  در بود شده   مچاله  حاال که  را  کاغذ رسیدم

 سپردم،  حمام  اتاقک به  را خود حوله برداشتن با و انداختم

 نگران و بزنم زار   آسوده خیال با میتوانستم که بود جایی تنها

 کسی  سررسیدن

 دوش  زیر  بودند، شده  جاری  بیامان که اشکهایی با. نباشم

 که  میشدم مصممتر  اخطارها  این تمام با انگار و ایستادم

 با میگذرد، چه نیلی زندگی   پردهی  پشت  در بفهمم

 و  کرد خواهم عمل  محتاطانه کردم  فکر خودم

 قرار  روابطشان  بر حاکم مسموم جو تحتتاثیر هرگز 



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

673 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 مثل! کنم جلبتوجه میخواستم طرفی از. گرفت همنخوا

 نگران  توانستهام را یوحان بودم  فهمیده اینکه از عقدهایها

 !بودم خوشحال کنم

 فرو بالشت در  را  سرم بودم، گذرانده  که بدی  شب  از ه کالف

 کردم 

 بود؛  بیفایده ولی بخوابم کمی  کردم سعی بار چندمین برای و

 میخوردم حرص هنوز بهرام  آمدن از  چندروز  گذشت از بعد

 شمارهی  که زبالهای  سطل اطراف نگاهم بیگاه و گاه  هنوز و

 پا  با را ملحفه. میزد پرسه بودم، انداخته آن  در را یوحان

 و  کشیدمش سرم روی  برسد، دستم انگشتان به تا کشیدم

 نگیرم تماس که میکردم مقاومت. فشردم  هم روی را پلکهایم

 و  شوم دلتنگیام حریف نتوانستم ود،ب بیشتر احساسم زور اما

 سطل  از را مچاله  کاغذ و  برخواستم جا از  حرکت  یک با

 روزهای  تمام بود، پرکشیده  دلخوریها تمام کشیدم، بیرون

 قدرتنمایی  که  حسی  تنها بود، شده فراموش  چشمانم بارانی

 را صدایش  فقط میخواست  دلم بود، دلتنگی حس  میکرد،

 اپراتور حاال  که بودم گرفته را ه شمار کی نفهمیدم. بشنوم
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 فشردم  محکم را پلکهایم. میداد  مشترک بودن خاموش   از خبر

 شل آرام آرام دستم و

 زنگ  نباید بودم؛ راضی چرا  نمیدانم و بود خاموش. شد

 از  زبان کالس بهانهی به باید و  داشتم قرار نیلی با . میزدم

 برایم هاشخان  به رفتن و نیلی با رابطه.  میزدم بیرون خانه

 به  حتی و نمیکردم خودخوری گذشته مثل بود،  شده عادی

 داشتم  تصمیم فقط. کردم نمی فکر غلطش و درست 

 میکنند چه بقیه و فروغ و خسروی همراه  به که  سردربیاورم

 رسیدم،  که کوچهشان به. چیست  کارشان و

 برایم من دیدن  با. بود منتظر انگار و ایستاده  خانه  در جلوی

 که  بود گفته . رفت ماشینش طرف به و  کرد بلند  دست

 در  عجلهای  نمیکردم فکر ولی  ببرد  جایی به  مرا میخواهد

 .نشستم کنارش و  کردم باز را  در .  باشد کار

 .میرفتیم  بعد میدادی بهم حداقل آب لیوان یه... سالم _

 .کرد نگاهم آفتابی عینکهای پشت  از و بست را کمربندش

 ...در  دم  کاشتی منو تهساع نیم چون میشی تنبیه _

 نگاهم . بود رسیده   خودش  به حسابی  که بود روزها   آن از
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 هیجانزده .  ماند ثابت بود، کاشته که  جدیدی  ناخنهای روی

 . کردم  متمایل طرفش به  را خود

 !زدی   خوشگلی طرح چه وای _

 فرمان  روی انگشتهایش با میراند دقت با که  حالی  در

 نیمرخش  به شیطنت  با. داد را  ناخنهایش پز  و گرفت  ضرب

 .زدم زل

 کردی؟  پیدا جدید پارتنر نکنه بال؟ چیه _

 :زد پوزخند

 زندگی  خودش برای باید  آدم! پارتنره  هرچی پدر  گور _

 . ..کنه

 یادم و انداختم  مسیر  به نگاهی بود،  پر سپهر  جانب از هنوز

 .کجاست نمیدانستم هنوز  که میبرد جایی مرا دارد   آمد

 .میدونی  که رو من شرایط... خیلی هنباش دور نیلی _

 :گفت  زنان طعنه  و  داد سرتکان

 نیستی  سرپرست ی  ب ما مثل که  ما که شما  میدونم،... بله _

 من  که پدری اون شدم؟ سیر جونم از مگه  باشی،  آزاد  که



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

676 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 ...دیدم

 دیده  را  پدر بست، لب  غیرعادی و خورد  را  حرفش

 اکنشو منتظر و انداختم باال ابرو متعجب! بود؟

 اجازه  که کند عوض را  حرف خواست.  ماندم بعدیاش

 .ندادم

 دیدی؟   رو من بابای مگه تو _

 .کردم حس  را بودنش مصنوعی. خندید

 خب ... یعنی... که اینه منظورم...دیدم؟ کجا ... بابا نه _

 چه میدونم دیگه، شناختمش بودیم باهم  که مدت این تو

 ...دیگه گفتی بارها  خودت داره، اخالقی

 دستپاچه  اینقدر  نیلی که شرطی   به اما باشد  اینطور میتوانست

 برانگیزش  شک  رفتار  نمیکرد، قطع را حرفش  و نمیشد

 و کردم  سکوت.  کنم شک  حرفهایش  درستی  به شد باعث

 کرد،  بلند را موزیک  صدای. شدم  خیره  خیابان به متفکرانه

 .بیاورد بیرون فکر از  مرا داشت سعی انگار

 .کرد ترمز  لوکسی مانند رجب  ساختمان مقابل
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 .بیام کنم پارک تا  شو پیاده _

 آرامی  به. کشیدم  پایین را دستگیره   و کردم نگاهش مردد 

 تمیزی  عریض  خیابان. چرخاندم چشم اطراف  به و شدم پیاده

 .بود شده   جدا هم  از  باریکی سبز فضای واسطهی به که بود

 بود عجیب و  بود شده  ردیف خیابان  کنار لوکسی ماشینهای

 جلوی  سنگفرش  قسمت. بیاورد  گیر پارک جای نیلی که

 شیشهای  تمام که  ساختمان در   پشت و زدم  قدم  را ساختمان

 کیسهی  دو که  حالی  در نیلی نکشید طولی.  ایستادم بود دودی

 .شد نزدیک میکرد، جابجا دستانش در  را  سفید نایلونی

 .آوردم گیر  پارک جای  که آوردیم شانس _

 .بود نایلونها  به نگاهم هنوز

 چیه؟  اینا _

 ...تو بریم هیچی _

 در  از  دنبالش کنجکاوانه  و انداختم باال شانه. افتاد راه  جلوتر

 محوطهی  وارد. شدم   رد  بود، شده  باز اتومات که شیشهای

 سمت  به نیلی. شدیم  مرمری سیاه سنگفرشهای  با بزرگی

 خانم با بش و خوش  از پس و  رفت  ساختمان نگهبانی قسمت
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 فشار  را  آسانسور  دکمهی و برگشت  بودند، آنجا   که آقایی و

 فشار  را  هشت  شمارهی  کلید. بروم دنبالش کرد اشاره  و داد

 گرمای  از  و داد

 باز  نور از  پر وسیع سالن یک  به رو  آسانسور  در. نالید هوا

 تمام  کف  از من و  رفت اطراف  به توجه  بدون نیلی. شد

 از  را سالن  طرف کی شیشهای  دیوارههای تا آنجا  سرامیک

 گذراندم نظر

 گوشهی در و سرچرخاندم .  رسیدم لباس رگالهای به و

 که دیدم جوان  پسرهای و دختر از حلقهای خودم  چپ  سمت

 دیدم  را فروغ و شدم نزدیکتر. بودند شده   جمع  کسی  دور

 .میکند صحبت  برایشان و ایستاده آنها بین که

 قیافه  از باشهن جوری  ولی  کنید، کنترل رو وزنتون باید _

 آخر ... میزنه  رو اول حرف شما ظاهر   حرفه این تو بیفتین،

 میشه،  انجام مهاجرتشون کارای و انتخاب بهترینها هفته این

 پس هستین ما نظر تحت  شما  همهی میکنم، تکرار بازم

 کارمون جزییات   از ندارید حق  کنید، جمع رو حواستون

 ضمن،  در...  خودتونه  ضرر به چون کنید، صحبت جایی
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 بازخورد  شده،  ثبت محرمانه  سایت یک در  ما کار پیشینهی

 بعدی  فرصت در   شده،  ذخیره اونور رفتن که قبلی بچههای

 .میدیم قرار اختیارتون در رو لینک

 که  جوری  نفس، بااعتمادبه و رسا .  میکرد صحبت خوب

 از  را  همه. باشند  خوبی شنوندهی  که میکرد ملزم را بقیه

 روی  که نیلی به کوتاهی نیمنگاه از دبع  و گذراند نظر

 را  جمع دوباره بود، مشغول  گوشیاش به و  نشسته صندلی

 .گرفت هدف 

 .کنید تمرین فردا  شوی برای و  برید حاال _

 سالن  خروجی  در از همه و شد خارج خود نظم از  حلقه

 بلند بالفاصله نیلی. رفتند دیگری  قسمت به انگار  و گذشتند

 .گرفت طرفش  به را نایلونها و شد

 ...بفرما _

 .برگشت نیلی  به دوباره و انداخت من به مبهمی نگاه فروغ

 ماشین یا  آدم کردی؟ رعایت  رو احتیاط جوانب _

 ...مشکوکی
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 :داد سرتکان بسته پلکهای با نیلی

 .بود حواسم ... آره  _

 چوبی میز  به تا برداشت  راستش  سمت به چندقدم  فروغ

 که  حالی  در  و  گذاشت  آن روی را نایلونها.  رسید  عریضی

 : کرد زمزمه   لب  زیر میکرد،  بررسی  را محتویاتشان

 ...نفرستاده اصل بازم وجود  ی ب _

 حواسشان  انگار ولی  میخورد را خونم خون کنجکاوی از

 دهم  نشان گرفتم تصمیم. نکنند بیان بیشتری  جزییات که بود

 موبایلم  به  را هندزفری . ندارم فهمیدن به  تمایلی هیچ که

 به  گوشم در  آن  گوشی  دادن قرار  با همزمان  و کردم متصل

 از  شهر تصویر دیدن اینکه  با. رفتم شیشهای قسمت  سمت

 و نیلی پیش حواسم تمام اما بود  کرده هیجانزدهام نما آن

 .میشنیدم را صدایشان فقط حاال.  بود فروغ

 احتیاج بهش بده، رو من طلب کن کتاب  حساب فروغ _

 کردی؟  پیدا جدید کار نکنه شده؟  چی_ . دارم

 .تمومه کارمون بیفتیم گیر خطرناکه،   کارم این ولی... نه _

 برلب  لبخندی با ناگهان که بودم  فروغ از صدایی منتظر
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 چرخ  شدهاش   آرایش صورت  روی نگاهم شد، ظاهر مقابلم

 اطراف  ریز چروکهای بااینکه. رسید  چشمهایش به و  زد

 بود  کرده  سعی ماا داشت  میانسالیاش از نشان چشمش

 حس  را لبخندش  نبودن واقعی . کند  حفظ  را  خود زیبایی

 : داد  را نیلی جواب نگاهم  در خیره   کردم،

 . نداره حرفارو این که آرامبخش  مقدار یه...  نگو چرت _

 تصنعی لبخندی و کردم خارج  گوشم از را  هندزفری  آرام

 رگال  از شومیز  چند  حالیکه در  نیلی. دادم تحویلش

 .خندید میگرفت، خودش  به قدی  آینه جلوی و تهبرداش

 . آرامبخش... باشه آرامبخش؟ _

 نیلی مخاطبش و من به نگاهش هنوز

 مورده  که جنتلمن خانم این_ . بود

 ها؟ اعتماده؟

 طرفمان  به  قدم چند  و انداخت دستش  روی  را لباسها نیلی

 .آمد

 .مطمئنه مهیاس ... باشه  راحت  خیالت _

 کشآمده  لبهای  با و  برد باال را  شهاشورزدها ابروهای
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 .داد سرتکان

 !باشی من مهرههای جذابترین از یکی میتونی تو... خوبه _

 و  جاخوردم کمی . بود داده قرار  مخاطب مرا بار این

 صورتش  یکطرف موهای نیلی . کردم نگاه  نیلی به سوالی

 .انداخت باال را  سرش و زد   کنار را

 .نیست اینجا مال این... نه _

 مرا چرا نمیفهمیدم هنوز ولی بودم راضی  نیلی حمایت از

 لحظه   آن در  بود، کرده  اعتماد من به  و کشانده خود دنبال

 مدلینگ به نسبت مرا واکنش غیرمستقیم خواسته کردم  فکر

 به  جوانها  این از فروغ که فهمیدم حدودی تا. بداند شدن

 و ویزا برایشان کار عوض در و میکند استفاده  مدل عنوان

 اما بود وسوسهانگیز فروغ تشکیالت. میکند تهیه پاسپورت

 دختر  که  نبود چیزی  آن  هرگز  من رویای من، برای نه

 .بودند دنبالش فروغ زیردست  پسرهای

 درش  و کشید  بیرون داشبورت از  را فندک و  سیگار بستهی

 .بست را

 دراومدم؟  پشتت چطور کردی حال _
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 اذیت قبل ثلم و بودم  کرده عادت سیگارکشیدنش به

 .زد استارت و  داد  دستم به را  فندک نمیشدم،

 چیه؟ جریان قرصا؟ اون نیلی _

 لبهایش میان کردم که روشنش. گرفت مقابلم را سیگار

 داد،  بیرون که را پک اولین دود کرد، حرکت و گذاشت

 :گفت

 میدن  خوردشون  به اینارو! بیشعور پسر و دختر  مشت یه _

 اینجوری  که حالی  در  باشن، پرانرژی مثال که

 فرش  اونور خیالشون  به میکنن، محکم رو  غالدشون فقط

 چی  هر...  برن تا کردن  پهن قرمز

 !حقشونه بره  سرشون به

 میزد؟ حرف راحت  اینقدر چطور خوردم،  یکه حرفهایش از

 فروغ  نبود، خیالش ن عی و  میکرد جابجا  غیرمجاز قرصهای

 :زدم لب آشفته میکرد؟ چه

 حقشونه؟ چی _

 :داد جواب مکث بدون
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 !شدن نفله _

 لبهای روی زبان  و دادم پایین را  بزاقم سختی به

 . کرد حس  را نگاهم بهت نیلی. کشیدم خشکیدهام

 ...گفتم زیادی  االنشم تا نکن، نگام اونجوری _

 نمیتوانستم   شدم، خیره روبهرو به و گرفتم نگاه  کرده بق 

 دوباره  تند،میرف رژه  مغزم  در که بشوم تی سواال بیخیال

 .کردم نگاهش

 داره؟  ارزش  اینقدر پول واقعا یعنی _

 .کوبید فرمان  روی  چندبار و زد  صداداری پوزخند

 تنهش و باشه کشیده رو حسرتش  که کسی برای... آره  _

 ...داره ارزش همینقدر  باشه خورده  نامرد جور  هزار به

 که  جوانهایی  آن  حال  به دلم بودم،  کرده  بغض چرا نمیدانم

 ناراحت  نیلی ذات شناختن  از یا میسوخت  میشدند رفتارگ

 را  یوحان و بهرام هشدارهای  دلیل فقط نمیدانم، بودم،

 وقت. داشتند خبر  دوستانش و  نیلی کارهای  از  آنها فهمیدم؛

 او به خوبی  حس  هیچ کنم،  ترک را نیلی که بود  رسیده آن

 ن  آ  از قبل اما نداشتم،
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 ته  بااینکه. دربیاورم  هم خسروی  کار از سر بودم کنجکاو

 خودم   به آنقدر  اما میکرد خودنمایی کمرنگ اضطرابی دلم

 نیلی بفهمم و  بمانم دیگر کمی گرفتم تصمیم که بودم مطمئن

 .است کرده داشتنم نگه در  سعی  که میخواهد چه من از

 فرو خود الک در یاسمین وقتی که  بود جاافتاده برایم دیگر

 ترجیح  و است دلخور  ضوعیمو از نمیزند  حرف  و میرود

 درون   را کاهو پرهای  دیگری از  پس یکی کند، سکوت  میدهد

 .نداشت اطراف  به توجهی و میکرد خورد ساالد  ظرف 

 میتوانم  من و نمیکند غریبگی یاقوت که  بودم خوشحال

 روی  آویز.  دارم نگه آغوشم در را او بخواهم که هرچقدر 

 قسمت  در. کردم اهنگ مادر  به  و دادم تکان برایش را کانتر

 که  کند مجاب را  او داشت سعی  و نشسته پدر  کنار نشیمن

 به  و خارج آشپزخانه از . نفرستد منصور همراه به را مهیار

 .شدم  نزدیک آنها به یاقوت چرخاندن بهانهی

 مسابقات،  این به  میره داره  نیست اولش بار که منصور _

 خوای ب اصال هستن، شاگرداش و همکارا  نیست، هم تنها

 سفرحج  از زودی به یاسمین پدر میرم، همراهش  خودم
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 . ..بهتره باشه زنش  کنار مهیار و برمیگرده

 به  ال اص که  زد  حدس نمیشد و بود لپتاپش توی  سرش پدر

 نگاه که این بدون وقتی اما نه، یا دارد  توجهی مادر  حرفهای

 "نداره  وجود منصور جز  به الویتی" گفت  بگیرد لپتاپ از

 خونسردی   دندهی از  که وقتهاست آن  از و  دارد توجه فهمیدم

 قالب همان در  ولی  است شده بلند

 نمیدانم فقط  بیاید، کوتاه خواستهاش از نبود قرار هم آرام

 یاسمین  خاطر به قطعا میکرد، خسته را خودش  چرا  مادر

 ناراحت  بیشتر یاسمین بود ممکن میکرد سکوت اگر بود،

 .برگشتیم طرفش  به منصور صدای با همه.  شود

 ده   هست، بهم حواسشون بچهها ندارم،  نیاز کسی به من _

 ...نیست که  بیشتر روز

 به و شد  بلند . گذاشت  میز روی و بست را  لپتاپ پدر

 .چرخید  منصور طرف 

 .راحتتره خیالم اینجوری _

 خروجی  در   طرف به بماند واکنشی منتظر که این بدون

 با  و یزد م قدم  حیاط  در  را دقایقی هرشب   رفت،
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 باال شانه کالفه منصور. میکرد خلوت باغچههایش

 "گفتن با  مادر  و انداخت

 بردم  را یاقوت. برگشت آشپزخانه به زیرلبی" هللا اله هللا ال

 درخشید،  ذوق   از چشمهایش  نشاندم، منصور پاهای  روی و

 .نشستم پایش جلوی

 که  میری یا  کنی شرکت  المپیاد توی میخوای خودتم _

 باشی؟ ههابچ همراه

 چسباند  خودش به را یاقوت

 .باشم کنارشون باید دانشجوهامه، برای المپیاد این نه _

 !داشت دوست را  شیمی میشود  چطور  نفهمیدم هیچوقت

 نمیخواد دلم منم... باشه پدر با  حق  رو ایندفعه نظرم به _

 که راحته  خیالمون اینجوری بری، تنها

 .هست پیشت مهیار

 آزادش  دست با شد،  نگرانی با مراه ه مهر از پر نگاهش

 .راند عقب به  را صورتم کنار  آویزان موهای

 راحت تو  جانب از منم خیال کاش  چی؟ من خیال پس _
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 !میشد

 را  خیالش خواستم گرفتیم، هم  از نگاه یاقوت  گریهی تقالو با

 چکار  که هست حواسم که بگویم او به خواستم کنم، راحت

 هم  بود الزم  که قولی  هر میشد پاپیچم بیشتر شاید میکنم،

 اندیشهی  در من و نشد  پاپیچم بیشتر او نشد، ولی میدادم

 و موفق  آدمهای  نقاب که بودم آدمهایی دنیای بیشتر فهمیدن

 صبحش که شبی  درست داشتند، صورت به  را خوشبخت

 آلمان   به روزه ده المپیادی برای مهیار  و منصور بود قرار

 و  گذاشته قرار  خسروی  با  که  فتگ و  داد پیام نیلی بروند،

 خوبی  حس . ببرد دفترش  به گیری ت تس برای مرا میخواهد

 اینکه هم و ببینم را  کارش محل بودم کنجکاو هم اما نداشتم

 که کلنجاری  از  بعد . میکند کار چگونه او برای نیلی بفهمم

 بعد  که رسیدم نتیجه این به  داشتم نرفتن رفتن  سر خودم با

 .کنم تمام نیلی با را ارتباطم بهانهای  به دیدار این از

 چند  و انداختم بود،  کرده پیامک نیلی که آدرسی به نگاهی

 آن  اندازهی از بیش سکوت  کردم، طی را دیگر کوچهی

 آن  تمام که انگار کرد، بیدار وجودم در را ترس کوچهها
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 را  نیلی شمارهی دوباره  باشد،  سکنه از خالی  ساختمانها

 :زد پیامک پشتبندش  و داد  تماس  رد  هم  باز و گرفتم

 .میام اومده، پیش برام کاری _

 نیلی  آمدن به و زدم پس را  منفی افکار دیگر یکبار من و

 هیز  چشمان  با رویی در  رو توان او بدون شدم؛ امیدوار

 و  رسیدم  نظر مورد  کوچهی به  باالخره. نداشتم را  خسروی

 کشاندم باال را  نگاهم. کردم  پیدا را  هشت پالک با ساختمانی

 چندواحد   دارای  نظر به گذراندم،  نظر از  را آن  طبقات و

 سه  و بیست  واحد  زنگ بود  قرار من البته که  بود آپارتمان

 معرفم او. میآمد  باید  نیلی دادم،  سرتکان ه  کالف. دهم فشار  را

 اصال بودم، شناخته او واسطهی  به را آدمها  این و بود

 است  قرار  و است  خبر  چه  نظرمورد واحد این در نمیدانستم

 برای وی خسر میدانستم فقط شوم، رو روبه کسانی  چه با

 حضورش  بود، گفته نیلی که  گروهی نوازندگان انتخاب

 روبروی  توت درخت  به را خودم عقب عقب.  است پررنگ

 تصمیم شک ن  بدو . بردم  پناه سایهاش  به و رساندم ساختمان

 انداختم کوچه سروته به نگاهی. کنم صبر نیلی آمدن  تا داشتم
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 تکان. م داد تکان را  بود رسیده   شانهام  روی تا که  شاخهای و

 توت باغ به یوحان با که روزی  یادآوری  و همان دادن

 از  جان انگار نشستم، بیاراده! همان بودم رفته پدربزرگش 

 بدون من اصال نمیکردم، پیدایش نبود، یوحانم  پرکشید، پاهایم

 اشکهایم زدند،   چشمک   خندیدند، توتها! میکردم؟ چه آنجا او

 برداشتم،  را توتی بودند؟ شدن رها  منتظر  کی از  دویدند،

 نمیخواستم،   لحظه   آن در  را  شیرینی من و نبود یوحان! نه

 صدای پشتبندش و لرزید  جیبم  در موبایل. کردم رها  را توت

 !بود تماسم زنگ  که آهنگی

 کردی؟  پیدا رو  آدرس کجایی؟ مهیاس _

 . کردم صاف  را صدایم!  میسوختند بستم، را ایمپلکه

 .نمیرم داخل من باشی،  باید خودت  ولی آره  _

 .داشتم باورش هنوز نمیفهمیدمش، آنلحظه شد،  کالفه

 ...راستی داری؟ من به چیکار شدی؟  بچه _

 پایینم لب  برگردم، داشتم دوست بیاید، نمیخواست یعنی این

 برگشت  راه به گاهمن که  حالی در و کشیدم دندان به را

 .سپردم گوش  حرفش  ادامهی به بود،
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 کن، فکر آیندهت  و پیشرفت به فقط افتاد، هراتفاقی _

 .برنمیای پسش از تنهایی

 چندین ذهنم  در.  چرخیدم خودم  دور مبهوتی و  وارفته باحالت

 .بودم خوب اتفاقهای منتظر هم  باز  و" هراتفاقی" شد اکو بار

 گرفته  را تصمیمم من. نگفتم  زی چی ولی باختم را  خودم کمی

 .نمیدادم  فشار  را  زنگ  آن بودم،

 ...ولی _

 .نمیتوانستم  من  میآمد، باید

 .میرسونم رو خودم بتونم منم داخل،  برو دیگه، نداره  ولی _

 از  را  من میخواست شاید بیاید، که نبود شدنی برایش شاید

 تم میتوانس فقط کنم، اصرار بیشتر نمیتوانستم  کند،  باز سرش

 .کنم موکول دیگری  وقت به

 ...باشه _

 قرمز  آیکون بشنوم، او از  دیگری حرف  بخواهم اینکه بدون

 بود  تابستان نداشت، تابیدن نرم برای دلیلی آفتاب. کشیدم را

 حکمرانی همیشه از  پرقدرتتر اینکه جز  نداشت چارهای و
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 مشکی شکل  مربعی کوچک کیف  از را آفتابیام عینک. کند

 میشدم،  دور ساختمان از که  حالی در  و کردم خارج رنگم

 سرم  پشت  از  دری شدن باز صدای. گذاشتم چشمانم  روی

 :زد صدایم که بودم برنگشته هنوز. بایستم شد باعث

 !جاوید خانم _

 چرخیدم  سمتش  به  بودم، شنیده انگارقبالهم را  صدایش آهنگ

 .برداشتم را عینکم بهروز دیدن با و

 .سالم _

 برمیگردی؟  ارید  چرا کجا؟ _

 از مرا خواسته و  کرده خبرشان  نیلی که کردم پیدا اطمینان

 انجام برایم بود  قرار که  کاری  برای اما  بازدارند، رفتن

 اصرارشان  به بدبینی با بخواهم که بودم  آن از تشنهتر  دهند،

 .داشتم  تردید بازهم ولی برگشتم را  رفته چندقدم. کنم فکر

 .بهتره باشه نیلی. میام دیگه وقت یه _

 چند  از ترکیبی تقریبا داشت،  تازگی برایم بهروز نگاه این

 نگاهش  در  فقط  بود  هرچه.  بود ترس  ترحم، دلهره،  حس

 .شوم داخل که خواست  عمل در  و بود
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 .داخل ببرمت بیام گفت  خسروی  _

 و  شاد  بهروز!  نه. دوختم نگاهش به دقیقتر را مردمکهایم

 چیزی  میکند جان که دمفهمی . نبود میباید، که شنگولی

 لبخند  و برداشتم جلو به دیگری  قدم. نمیتواند ولی بگوید

 .زدم

 میکنی؟  نگام اینجوری چرا چیه؟ _

 :داد  سرتکان  و کرد  جور  و  جمع را  آشفتهاش نگاه

 .هیچی هان؟ _

 باخود . گرفتم قرار سینهاش  به سینه و برداشتم دیگری  قدم

 نبازم،  را د خو و باشم  داشته جسارت   باید کردم  فکر

 .هستند طرف   ترسو بچهی دختر بایک کنند فکر نمیخواستم

 دم  تا بودند  فهمیده که بود  رسیده جایی  به کار وقتی هرچند 

 هیچ  دیگر  بودند، فرستاده دنبالم  را بهروز و  رفتهام  دفتر  در

 .شوم روبرو آنها با تنهایی به اینکه جز  نداشتم چارهای 

 !دیگه  کنار برو _

 در   چهارچوب  میان از  و آمد  خودش  به من ی دستور لحن با
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 .کشید کناری به  را خود

 .نیستیا راه روبه _

 .باشم راحت بااو که بود شده   باعث  خودش قبل  دیدار دو  در

 با هرکس  که  بود اکیپ این فرد آالیشترین ی  ب  و سادهترین

 البته و میگذاشت سرش سربه  میخواست دلش  که ادبیاتی هر

 .کند کلکل باهمه نمیآمد بدش  هم  خودش

 بهروز  کردم، طی که را اول طبقهی  سفید  مرمر پلههای

 .شد  همراه و رساند  را خودش  هم

 .دومه طبقهی _

 بهروز  دنبال و رسیدیم دوم طبقهی  به. افتاد راه جلوتر  و گفت

 داد  فشار  را زنگ بهروز . ایستادم واحدها  از یکی در  پشت

 و  سر  دیدن با  . کرد باز را در دخترجوانی دقایقی از پس و

 حال  در   کردم فکر  لحظه ک  ی برای دختر،   آرایش و وضع

 ازدواجی  جشن  دیگر  دقایقی تا  که  هستم تاالری به شدن  وارد

 و  داد  بهروز تحویل ملیحی لبخند . شد  خواهد برگزار آن  در

 .شد رد کنارمان از  و گذراند نظر از  را من مرموزی نگاه با

 بود  راهپلهها انداز ن طنی هنوز دارش  پاشنه کفشهای  صدای
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 سالن  یک . بست سرمان  پشت  را  در بهروز و  شدیم داخل که

 نشان  آن  دورتادور  چوبی در  چند  که شیک و  کوچک مربعی

 مبل  یک دارد،  راه  دیگری قسمتهای به که  داشت  ن ای از

 راستم  سمت نفره  سه   سیاه  چرمی

 درها   از یکی به بهروز که بنشیم آن روی خواستم بود،

 :گفت و رد ک  اشاره

 .داخل بری میتونی... منتظرته _

 بود،  داده  نشان  که دری  به خیره و ایستادم صاف دوباره

 گرفتم قرار  که در   پشت. برداشتم قدم  مردد  و گفتم آهانی

 ایستاده  هنوز  که کردم نگاه بهروز  به و سرچرخاندم  دوباره

 و  کردم جمع بیتفاوت را لبهایم. میکرد نگاه من  به دمغ و

 دستگیره  و کردم  وارد در  به ضربه چند . انداختم باال شانه

 بفرماییدش  صدای که  کردم  باز  را در   آرام. کشیدم پایین را

 .نبود داشت  قرار  روبرویم که  میزی  پشت. رسید  گوش به

 بود  کشیده دراز کاناپهای روی چرخاندم،  چشم و شدم  داخل

 هاینک از بعد و خورد  تکانی من  ورود  با میکشید، سیگار و

 دستش   کنار زیرسیگاری درون  را سیگارش  نشست،  صاف
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 .بنشینم کناریاش مبل که کرد اشاره دست  با . کرد خاموش

 ...بفرمایید _

 مانع صدایش  که بردارم قدم خواستم و دادم پایین را بزاقم

 :شد

 .ببند  سرت   پشت رو  در اون لطفا _

 گرفته  را وجودم سرتاپای استرس اختیار ی ب  و  زده خشکم

 رفتم  و بستم را در . نداشتم  ظاهر حفظ  جز  چارهای  اما بود

 چوبی  میز پشت رفت  و شد  بلند . نشستم گفت که مبلی روی

 کردن  زیرورو  به  کرد شروع حالیکه در و نشست شیکش و

 :گفت رویش، پیش برگههای

 کرد؟  صحبت  باهات نیلی _

 :دادم سرتکان سوالش از متعجب

 چی؟ مورد  در  _

 ...بودنت اینجا دلیل  و کارم من،  مورد  در  _

 رابط اینکه از بیشتر چهچیزی نفهمیدم، را منظورش

 باید  را بود هنری گروههای و هنرمندان بین
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 میدانستم؟ 

 میکنید  کمکم باشه خوب کارم اگه که گفتین شما...  خب _

 .بشم ارکست گروه  یک عضو

 حریصانه  نگاهش و نشست کبودش لبهای پشت لبخندی

 .زد چرخ تمامم روی

 !هستی زیبایی  دختر تو _

 عمق  درک برای  مغزم سلولهای. خوردم  یکه حرفش بااین

 برای سینه  در  نفسم حالیکه  در. افتادند  کار به منظورش،

 . کردم سرریز نگاهم  در را بیتفاوتی میکند، جان آمدن بیرون

 . باشه مالک زیبایی اینکار برای نمیکنم فکر _

 وجودم  در  که  ی  تالطم رد  هم  قلبم تا شد  بلند  میزش  پشت از

 و چرخید  نکشید طولی . شود شریک  برپابود،

 دندانهایش  اسیر پایینش  لب . برداشت قدم من سمت به

 !نگاهش به لعنت...نگاهش،اه و بود

 .دارم زیادی  کارگردان  دوستای من _

 نیتش به پی تا بود کافی  زد  جملهاش ادای حین که چشمکی

 بود،  زود  ببازم را خود  مردک این مقابل که  این برای. ببرم
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 کنار  را چشمم روی آویزان تارهای  آرامی  به! زود  خیلی

 .کردم التماس رهایی برای شدهام حبس  نفس به  و زدم

 .نمیکنم فکر بازیگری به من _

 روی  را دستانش کف . بود بینمان شیشهای  میز یک فقط  حاال

 .شد خم  جلو به صورتم، مقابل درست و  گذاشت میز

 !نترس! باش داشته دن پری رویای _

 فقط  میخواهد، چه نمیدانستم  هنوز  بودم، نگاهش در   خیره

 چرخ را میز.  بودم شدن له حال در تمنایش  از پر نگاه زیر

 .کنم آزاد را نفسم  و ببندم را پلکهایم کردم  پیدا  فرصتی. زد

 میکندم جان همچنان اما شدم،  جمع  خود  در  نشست که کنارم

 پرنفوذی  مرد که تصور بااین. دهم  نشان خونسرد  را خود

 پس  را منفی افکار  کند، خطا راحتی  به نمیتواند او چون

 .شدم متمایل سمتش به آرام. زدم

 ی؟ قیمت  چه  به پریدن _

 سرگردانم  مردمکهای. شد  نافذتر نگاهش و عمیقتر  لبخندش

 .رسید سرش جلوی تاسی به نازیبایش گوشتی صورت از
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 .باشی خوبی دختر  کافیه _

 !خسروی   قایآ _

 گرد  را چشمانش  باشد، شده متعجب من واکنش از که انگار

 کرد 

 ابرویش دو بین ریزی  اخم و

 !نترس _ . نشاند

 فکر . ترسیدهام بیهوده کردم احساس واقعا  که گفت  جوری

 قضاوت من و  برود فراتر نمیخواسته واقعا  شاید کردم

 .داشتهام ای عجوالنه

 نیاز  پارتی  و حمایت به پیشرفت برای تو!  عزیزم ببین _

 .داری

 نوعی به نبود، منظور بدون هم گفتنش عزیزم دارم یقین

 از فراتر صمیمیت یک پذیرفتن برای مرا میخواست

 لبخند  آن  از ولی  شد  نگاهم زل  دوباره .  کند آماده   چهارچوب

 .نبود  خبری هیزش نگاه و کریه

 به رو  آدم تنهایی به استعداد میدونی  خوب  خودت _
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 .یرسونهنم جایی

 برگهای  و برداشت میزش روی  از سفیدی  پوشهی و شد  خم

 از

 خودش  برای و غافلگیرانه حرکتی در  و کرد  خارج آن

 عادی، 

 عصبی   بود نمانده  چیزی.خورد تکان

 و  گرفت مقابلم را برگه که  بنشانم سرجایش را او و شوم

 :گفت

 بیان تا کنم تر  لب کافیه فقط  که دختراییه لیست! ببین _

 دستم  مالحظه بدون اینبار و برگرداند  پوشه به را برگه

 . گرفت را

 .باشی من کنار  حاضری تو حاال  خب _

 آمیخته  درهم سیگار بوی با  که  تیزش و تند عطر بوی از

 .شد دگرگون  حالم بود،

 فهمیدم  بشی،  سفید  و سرخ  اینقدر نیست نیازی باشه، باشه _

 .داری احتیاج زمان به

 هم  شاید میکند، صحبت  چیزی  ه چ مورد در نمیفهمیدم
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 میدانستم 

 بلند و  کشیدم  دندان به را  لبم. کنم باور نمیخواستم و

 کاری؟ چه برای  زمان؟_ . شدم

 دست  با  و زد لبخند نگاه باهمان و برد  باال را  ابرویش یکتای

 .بروم دنبالش کرد،  اشاره

 بارته؟ چی ببینم بده  تست بیا... بیا _

 میزش کنار  کوچک اتاق  سمت به  که او به نگاهی. بودم مردد 

 تصمیم لحظه  یک. انداختم خروجی در به نگاهی و میرفت

 شوم،   خارج ساختمان  آن  از فقط   و شوم تست بیخیال گرفتم

 هنوز   نمیرسیدم، نتیجهای به  افکارم و  خود با جدال در  ولی

 ضعف نمیخواستم بودم؛ ظاهر   حفظ برای تالش در نوعی به

 آرام. دهم نشان

 بود،  افتاده وجودم درونی های  الیه جان به که ضطرابیا با و

 اتاق به بااحتیاط و پیچاندم مچم دور  را  کیفم بند. برداشتم قدم

 اتاق  گوشهی رنگ  مشکی گرد راحتی مبل چند.  شدم نزدیک

 ویولن یک و گیتار یک  هم موسیقی ازآالت و  بود شده  چیده

 به  و مرفت جلو. کرد  جلب را  توجهم بود، میز یک روی که
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 را  او که چرخاندم چشم اتاق  دیگر  سمت به خسروی  دنبال

 چه نمیدانم که نوشیدنی از جرعه آخرین سرکشیدن حال  در

 سرتکان و گرفت ویولن و گیتار  سمت به را دستش. یافتم بود

 :داد

 .کن شروع _

 سرتاپای که استرسی به و دادم قورت  سختی  به را  بزاقم آب

 پشت  را  بهروز وجود. رفتم ره چشمغ بود، گرفته را وجودم

 راحت  خیالم  کمی تا شدم  یادآور  خودم به  اتاق  بستهی در

 را  گیتار. نیستم تنها باخسروی ساختمان این در   که شود

 بدون. نشستم مبلها از یکی روی عبوس قیافهای با و برداشتم

 زیر  سیمهای  روی و بستم را  چشمهایم کنم، نگاهش اینکه

 صدای  با که بود نگذشته چنددقیقه هنوز . شدم متمرکز  دستم

 به  دست و بود بسته را اتاق  در .  جاپریدم از در  شدن بسته

 نگاه  درارش حرص   بالبخند و سینه

 .بود نگذاشته باقی انگشتانم برای رمقی  استرس،. میکرد

 .شدم  بلند. شوم  دور نگاههایش از و بروم میخواستم فقط

 .ندارم تمرکز  نیست، خوب حالم من ببخشید _
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 باالانداخت شانه

 .بزنیم حرف  کم  یه بشین بدی، تست نمیخواد _

 ولی دارد،   هدفی چه کنم بینی پیش نمیتوانستم اصال

 .بود کرده بیدار دلم  در  را  ترس بسته، درهای 

 .دارم کار  برم، باید من بااجازهتون ولی _

 دستوریاش  و  محکم صدای با  برداشتم،  قدم  که در طرف  به

 .شدم کوبمیخ در قدمی  یک  در

 !بشین گفتم _

 به  شدن  آزاد  برای سینهام در نفس و  شدند  مشت دستهایم

 به  آرام میکرد؟ ماندن به وادار  مرا حقی چه  به. تقالافتاد

 .برگشتم طرفش

 هستین؟ چی دنبال شما _

 :داد سرتکان و زد  کنارش خالی جای  به دست کف با

 .بگم بهت تا بشین اینجا بیا _

 میدانست  شک  بدون. کردم باران ش فح را  نیلی دلم  در

 .بود فرستاده  تنها مرا که است کاره چه مردک این
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 .برم باید و دارم  کار  که، گفتم _

 در  با را فاصلهام چندقدم سریع خیلی  و چرخیدم  در سمت به

 .کردم طی

 نگاهش  به بامردمکهایم و برگشتم طرفش به عصبانی

 :غریدم

 کاریه؟ چه این _

 .بیاورم باال بود  نمانده چیزی شسیگار  و  عطر بوی از

 پاشید  رویم به  را پوزخندش

 اومدی؟ چرا پس میخوام؟ چی نمیدونی تو یعنی _

 با و  خورد پیج پایم که  برداشتم عقب به  قدمی عصبی

 :دادم سرتکان  بغض با. ن  زمی  روی بسته در به برخورد 

 .بدم تست اومدم  فقط  من بخدا _

 ت  گرف فاصله قدمی

 !بچه سوییتر  قدر چه تو _

 : زدم زل  احساسش از  خالی نگاه در  ملتمسانه

 .برم باید من کن، باز  درو این میکنم خواهش _
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 :دادزدم

 !کن باز درو  این گفتم _

 باال را دستانش کف  شد، عبوس آنی به خندانش  چهرهی

 :گفت و گرفت

 میخوای کردم  فکر ! دیوونه دخترهی  رو صدات پایین بیار _

 .همین اومد، خوشم تو از... تعطیلی  الک انگار ولی کنی ناز

 لگد   داری ولی  نشستی من  دل  به که شانسی  خوش خیلی

 ...شانست به میزنی

 کنی،  فکر میدم فرصت بهت بازم  نشستی که همونجایی _

 دست  نمیذارم میکنم، محافظت ازت  اومده،  خوشم  ازت من

 اگه ... کنه  تجارتش قربانی هم  رو تو و برسه بهت فروغ

 دیگه  برگردی صدبارم بیرون، بری در  این از و شی بلند

 .نمیکنم  نگات

 از . بودم فروریخته ریختم، اشک آرام  و شدم  جمع خودم  در

 شعورم کردم  احساس اینکه از  خودم،   حماقت و  نیلی بدجنسی

 تمام گران برایم دیدار  این است ممکن و شده   گرفته بازی به
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 .شدم پریشان شدت به شود

 گیجش نگاه و  گرفت در  طرف  به را کوچکی ریموت

 : کرد  ام حواله را

 . ..نرو تو ولی  بازه درا  ی همه ن اال _

 کشیدم،  پایین را  در دستگیرهی و شدم  بلند مکث بدون

 که  کشاندم  سمتش  به را آلودم  ب غض  نگاه. نشد  باز اما

 :گفت

 دستم مگه  گرفته، پول من  از تو کردن  اوکی بابت نیلی _

 !نرسه بهش

 قدم  کشید،  دست صورتش به  ه  کالف  که حالی رد  و شد  بلند

 : زد زل چشمانم در و گرفت قرار  ام ی قدم یک در  زنان

 نخوای تو نمیدارم، نگه  اجبار به رو کسی هرگز  من _

 ...کنه اذیت رو هردومون خواسته نیلی شک  ن بدو نشدنیه،

 تقهی صدای افتاد،  هم  روی حرص  با پلکهایم. شد  نزدیکتر

 در 

 روی  دستش  کردم، باز چشم  شنیدم، که را  شدنش باز و
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 .بود  داشته نگه را  باز نیمه در  و  بود دستگیره

 کاری  برات نمیتونم  دیگه ولی! سرسخت هم زیبایی، هم _

 ..بسالمت بدم، انجام

 

 

 

 

 بعدی  خروج  در به را  خود و خارج اتاق  آن از  سرعت به

 جوا و هاج دیدنم  با. بود کشیدن تی  حال در  بهروز . رساندم

 را  ساختمان او از  عبور با و نکردم  توجهی زد،  زل و ایستاد

 نیلی  پیش که بود این میکرد آرامم که  چیزی تنها. کردم ترک

 کنم،  توبیخش  کنم، دعوا بپرسم، را  کارش این دلیل و بروم

 باید میداد، توضیح باید برسم، او به میخواستم فقط ... نمیدانم

 بازی  این وارد  مرا وید،بگ چیزی اینکه بدون چرا میفهمیدم

 بگویم  او به تا بودم  کرده آماده   که جمالتی  بارها. کرد  احمقانه

 هیچ دیگر. رسیدم خانهاش  به تا کردم مرور ذهنم در  را

 که  خودم به. نداشتم بااو رابطهام کردن  تمام برای  تردیدی
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 عقب  به متعجب  بودم، واحدش به منتهی راهپلهی وسط  آمدم

 بود؟  باز چرا  در کردم، نگاه ساختمان زبا در  به و برگشتم

 باز  نیمه هم نیلی واحد در  شدم  متوجه دادم ادامه که راهم به

 نگاه  و زدم در به  دستی عصبانی اما کنجکاو و  مردد است،

 .یافتم سالن وسط را جانش نیمه تن که ببینم را  او تا چرخاندم 

 که خونی رد  دیدن با . نشستم کنارش و برداشتم قدم  سراسیمه

 .افتادم گریه به و  زدم  جیغ  وحشتزده بود گرفته  راه پهلویش از

 .شدم خم  سینهاش روی

 شده؟ چی ! نیلی _

 من . زد چنگ لباسم به و  کرد  باز  سختی به را پلکهایش

 یاد  به را بودم کردم آماده برایش که ی جمالت از هیچکدام

 .بزند حرف داشت  سعی  درد با او ولی نداشتم

 . ..مهیاس ببخش منو... من _

 آمد   یادم انگار پاشید، زخمم  به که بود نمکی بخشش  طلب

 کامم  در  زبان  هم  باز ولی آمد   یادم بودم، آمده  چه برای

 :داد ادامه او و  سرزنشش برای نچرخید

 پدرت  دست  به رو کلیپ که بودم من... ببخش منو _
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 ...رسوندم

 .شدم خیرهاش بارانی چشمان  با و بهتزده

 !تو؟ _

 :زد لب  سختی  به و پیچید خودش  به درد از

 رو  من دوستی درخواست اون... کرد  تحقیرم یوحان _

 ماشین توی رو گل که  روزی همون نکرد، قبول

 . ..جاگذاشت

 خوردم  تکانی کرد،  بسته و  باز درد  با را پلکهایش

 نکرد  رها  را  لباسم ولی بگیرم تماس بااورژانس که

 :نالید و

 خودم  مثل یکی بشی کنم ریکا شد  باعث تو به  حسادتم _

 ...خانوادهم  که  گفتم دروغ بهت ... بشی طرد خانواده  از و

 شانههایش وحشتزده شوند،  بسته تا کرد  رها را پلکهایش

 :گشود را  بیرمقش چشمهای  بازور که  دادم تکان را

 . ..کار بگو... بگو... برسن االنه... پلیس زدم زنگ _

 کردم حس شد،  شل تانشدس  و افتاد هم  روی پلکهایش دوباره
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 زدم،   زار و گرفتم را شانههایش  وقزده چشمان با کرد،  تمام

 کند،  نابود مرا بود کرده سعی بااینکه بمیرد، نمیخواستم

 را  او بمیرد، نمیخواستم اما  بود  زده خنجر  پشت  از بااینکه

 داشتم بااو که خاطراتی تمام  اندازهی به و کشیدم آغوش به

 اشتم؟ند تنفر چرا  زدم،  هق 

 فاجعهای عمق  به هنوز شاید  بمیرد؟ که بود مهم برایم چرا

 درستی  درک هنوز  بودم، نبرده  پی  بود، زده  رقم برایم که

 چشمان با و آمدم خودم  به. نداشتم بود  افتاده که اتفاقاتی از

 تماس بااورژانس میخواستم.  کردم  رهایش نشسته خون به

 چاقویی  به م چشم. چرخیدم   خودم دور واج  و هاج بگیرم،

 باشد؟  میتوانست کسی چه کار  بود،  افتاده آنطرف  که افتاد

 و  زدم زانو  کنارش  دوباره . نمیکرد کار  مغزم لحظه آن  در

 مامور  چند و  باز خانه در  که  کشیدم بیرون کیفم از  را گوشی

 .شدند  وارد  سراسیمه انتظامی نیروی

*** 

 ه آورد جلو  را صورتش میشوم، خیرهاش  بازپرس صدای با

 به و
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 : است زده   زل چشمانم

 دیگه؟ حقیقته عین  گفتی که اینهایی همهی _

 در  که  میکنم حس را پنهانی اخم و نمیگویم چیزی

 .میکشد  عقب که میکند  حس هم او گویا میدود، نگاهم

 نیفتاده؟ جا چیزی  مطمئنی فقط  باشه، خب  خیلی _

 نشانهی  به را سرم  و میکشم خشکم لبهای روی زبان

 :میپرسد که میدهم نتکا مثبت

 یا درسته؟ نبود، اونجا هیچکس رسیدی وقتی پس _

 مشکوک که  کسی کوچه، توی خونهش،  اطراف  در  حتی

 باشه؟

 :میدهم تکان را لبهایم آرامی به و میکنم فکر کمی

 .نمیاد یادم نمیدونم، یعنی... نه _

 و میکند مرتب را  مقابلش برگههای و میدهد تکان را  سرش

 .میگذارد اشچرمی کیف  در

 طبق  امیدوارم گرفتن، وکیل برات فهمیدن، خانوادهت _

 .بشه اثبات گناهیت  ی ب گفتههات
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 زن  مامور برای. میشود  بلند و میکشد عقب  را صندلی

 در  زبان که میچرخد  خروجی سمت به و  میدهد  سرتکان

 .تقالمیافتد به کامم

 ...ببخشید _

 .میدهم ادامه و چرخاند ی  سرم  سمتم به

 ببینم؟  رو  سراغم اومد بار اولین که آقایی اون یشهم _

 : میچرخد کامل

 . دارن  مالقات حق  یک درجه  نسب و  وکیلت فقط _

 باالی  زن مامور . میشود دور  مردد  میبیند، که را سکوتم

 دیگر  حلقهی  تا  میکند دراز  را دستش  و  میگیرد قرار سرم

 به  خیره هنوز من نگاه .  ببندد  مچش به و  باز را دستبند

 :میگوید و برمیگردد  چهارچوب در  که  است رفتنش

 .کرد  معرفی اینطور رو  خودش! تابش بردیا دکتر _

 پلکهایم  و میشوم بلند ... بردیا هم باز  میافتد، هم روی پلکهایم

 در  نیست، بیگانه برایم بسته دنیای این دیگر میکنم، باز را

 .باشم رامآ و کنم کم  ترسهایم از کمی توانستهام کم مدت همین
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 از  همه نیستند، ترسناک هم میکردم  فکر که  آنقدر آدمهایش

 میکنم فکر بازپرس حرف به! متفاوت دردهای  با جنسیم یک

 پدر واکنش بدانم میخواهم  تنها و  فهمیدهاند  خانوادهام گفت که

 باشد؛  نشده  بد  خیلی  حالش که میکنم خدا خدا  است، بوده چه

 .بخشید نخواهد مرا مادر بیفتد، اتفاقی برایش اگر بیشک

 ماساژ  مانده رویش دستبند رد   که را دستم مچ  از قسمتی

 است خلوت محوطه میگردانم، چشم همسلولیها  دنبال و میدهم

 نیستند، بقیه دارند، کوچک  بچهی  که زنها از  تعدادی جز و

 کارگاههای  در  بوده قرار که  میآید یادم میکنم فکر که کمی

 سمت  به حوصلگی  ی ب  با . دشون  کار به مشغول زندان

 .میزند صدایم مامور دوباره که میروم سلولمان

 !جاوید _

 میایستم بچرخد،   زبانش روی  راحتتر فامیلم اسم که میدهم حق 

 .میمانم منتظر او به خیره  و

 ...دیگه بند بری  باید  بردار، داری وسیله اگه _

 ه دوبار  نمیخواهد دلم  انگار و کردهام  عادت اینجا به تازه

 میکنم، نگاهش که درمانده  بچشم،  را بودن تازهوارد  طعم
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 :میگوید آرام لحنی با و میفهمد

 . ..بهتره خیلی اونجا نباش، نگران _

 که  زنهایی کرده،  وابستهام بند  این به حسی انگار بازهم ولی

 نوشت،  انگیزی غم رمان میتوان  هرکدام سرگذشت  برای

 نتوانستهام وز هن و داشتم امنیت احساس  کنارش در  که  زهرا

 باید  نیست، چارهای انگار اما بدانم، بیشتر زندگیاش از

 که میروم سلول به وسایلم چندتیکه برداشتن برای. بروم

 به خیره  و  زده  چمباته تختش روی . میشوم عذرا متوجه

 :میزنم لب  آرام و میکنم نگاهش متاثر. میکند گریه چندعکس

 ...دیگه  بند برم باید _

 رها  تخت روی کنارش  را عکسها و میکشد  جلو را  خودش

 .میشود بلند و میکند نگاهم روانهی را بارانیاش نگاه میکند،

 ...دخترم پناهت و پشت  خدا _

 باید  میکشد، خود  دنبال را  رنجورش تن و  میشود  نزدیک

 النه سینهام  در  که بغضی صبر  آستانهی  باشد، مادرم همسن

 معنایی دیگر برایم ورغر و  میشکند است،  کم خیلی میکند

 برای  میبارم، و میکنم رها  آغوشش  در را  خود  که ندارد
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 به محکوم آدمهای همهی برای شاید...  نمیدانم او؟ یا خودم

 حتی  شاید  که آنهایی همهی برای. میگریم بدسرنوشتی

 جبران فرصت دیگر و  کردند گم  را راه  لحظاتی برای

 برای لیمجا زندگی  که کسانی همهی برای نیافتند،

 !نداد آنها به خوشبختی

 جای  ماشین از  مملو خیابان آن  در چطور  نفهمید هم  خودش

 و  بود آمده قبالهم ن بیمارستا این به  بود، آورده گیر پارک

 بااینکه . بود عادی  خیلی آن اختصاصی پارکینگ بودن پر

 اما  بود، ریخته همش  به شدت به خط پشت از  یلدا گریههای

 اگر  شاید! بود ابری مهیاس دیدن  برای نگاهش هوای هنوز

 خود   و نمیآورد تاب نمیگرفت، تماس پریشان حال آن با یلدا

 را  او دور  از  فقط  که بود رفته  هرچند میداد؛  نشان او به را

 قبل  باید که داشت  زیادی کارهای و بود برگشته تازه. ببیند

 آدمها  میان از  شتاب با . میداد انجام بااو دوباره  دیدار  از

 ولی  گرداند  چشم. رساند اورژانس بخش به را  خود  و گذشت

 یک  همان  در  بگردد، یلدا دنبال بخواهد  که نبود شلوغ آنقدر 

 سمت  به و  رها را اورژانس. نیست آنجا که فهمید نگاه
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 بخش  آن  در هم قبل دفعهی  رفت؛ بیمارستان دوم طبقهی

 شمارهی  پلهها از باالرفتن حین  در. بودند  کرده بستریاش

 .شد وصل بالفاصله گرفت، را یلدا

 !کجایی؟ _

 همانجا یلدا، گفتن" یو سی  آی"  با. بود نگران و  میزد  نفسنفس

 رد   حال در  که پرستاری  برای را  دستش. رفت وا پلهها کنار

 .کرد بلند  بود شدن

 قسمته؟ کدوم یو سی  آی  ببخشید، _

 چیزی   که انگار نداشت، خود موقعیت از درستی درک هیچ

 برای  قلبش نمیدانست و بود منگ باشد، خورده  رشس به

 در  مهیاس دیدن  از  که حسی یا مادرش  میکرد، بیتابی چه

 بود؟ شده   بیدار وجودش

 چنگ  موهایش در را دستانش خواهر،  پریشان حال  دیدن با

 :ایستاد مقابلش و کرد

 . ..شده رفع خطر   گفت دکتر  که دیشب یو؟ سی  آی  چرا _

 :داد سرتکان بیتابانه یلدا

 بدم،  رو  داروهاش که  باالسرش رفتم  خودت  رفتن  از بعد _
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 ...شده کبود صورتش دیدم

 هقهقش   تا گرفت دهانش جلوی  را دستش. دهد  ادامه نتوانست

 .داد تکیه بخش کنار  دیوار به و  رفت عقبعقب کند، خفه را

 و کشید زمین روی  سختی به را سنگینش  قدمهای یوحان

 خانه  میکردند؟ چه  مادر  از بعد ، گرفت قرار آیسییو در  پشت

 و  ا از بعد

 بوی و رنگ   او از بعد میشد؟  شکلی چه لبخندهایش و

 چگونه میکردند؟ تحمل چگونه  را روزهایشان  خاکستری

 پر  عسلی چشمان آن  زندگیبخش، نگاه آن  با همیشه برای

 در  وقتی میکردند؟ وداع مهربان زیبای صورت آن مهر،

 و  شد  باز

 پاک برای تالش هیچ  شد،  ظاهر روبرویش  پرستار

 .نکرد اشکهایش کردن

 وایسادی؟  اینجا چرا آقا _

 .کرد ادا سختی  به را" مادرم"  و داد تکان را لبهایش

 لحنش  که است قرار  چه  از اوضاع  میدانست انگار پرستار

 .شد آرام
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 .بفرمایید بیان، دکترشون تا بشینید اونجا بفرمایید _

 اینکه از شود، دیر اینکه از!  سید میتر برنداشت، قدم از قدم

 دیگر  یکبار حسرت اینکه از  بدهد، دست از  را لحظهها

 قبل  شب دکترش  بماند، برایش چشمانش  در   کردن نگاه

 دارد،   ریه پیوند به نیاز که بود گفته بود،  داده   اخطار

 .بزند پس را  پرستار میخواست

 .ببینمش باید _

 . داخل  بری نمیشه آقا؟  کجا _

 دستش  و آمد جلو  هم یلدا که  آنقدری  کرد،  بلند ار صدایش

 . گرفت را

 ...عزیزم باش  آروم باش، آروم یوحان _

 پرستار . شد لبریز دوباره  چشمانش پرخون کاسهی و گفت

 شدنشان  دور  مانع و کرد  آنپایی و اینپا آمد،  رحم  به دلش

 .شد

 .کوتاه  فقط... باشه _

 تخت  تسم  به  و داد آنها به را مخصوص روپوشهای

 شدند،   خیره مادر به اندوه و  بهت در.  کرد  هدایتشان
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 زیر  و  بود  پوشانده را  صورتش از نیمی ماسکتنفسی

 انگار تنفسی باریک شیلنگهای

 حال   در انگار که چشمانی  و نداشت  خوردن تکان قدرت 

 غمبارشان  نگاه پرستار باصدای. بودند عمیق  خوابی تجربهی

 .گرفتند او از را

 بفرمایید  ندارن، هوشیاری  آرامبخش  اثر عالازف... کافیه _

 ...داره مسئولیت من برای

 به را او  تا گرفت  را یلدا شانههای  که بود یوحان اینبار

 .کند هدایت بیرون

 نفسزنان و  سراسیمه عابد  شدند،   خارج که آیسییو در  از

 راه   هایش شقیقه کنار  از عرق  قطرهای شد،  ظاهر مقابلشان

 گرفته

 کمپشت  موهای بود،  شده سرخ  صورتش روشن  پوست و

 رفته  یادش  که آمده  باعجله  آنقدر  که میزدند داد سرش  بور و

 .بزند شانهای  را آنها

 شده؟  چی _

 طرف  به و دادند تکان آیسییو  طرف به را  سرشان  بچهها
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 ه   کالف عابد شدند،  ولو آن روی  و رفتند فلزی  صندلیهای

 کمی سییوآی  در پشت  و کشید گوشتیاش صورت به دستی

 . گرفت قرار  یوحان کنار  تا  برگشت و  رفت قدمزنان

 سرش؟ ی باال اومده  دکتر _

 عابد  از خوشی  دل. داد سرتکان منفی نشانهی به یوحان

 بودند  کشیده که سختیهایی  از  خیلی مسبب را او نداشت،

 داده   را ارثشان و نکرده  لجبازی قبل سالها  اگر میدانست،

 هزینههای ترس از را بیماریاش نمیشد مجبور مادرش بود،

 برای هم بودند رفته  که مسافرتی حتی . کند پنهان دارویی

 عابد  که شد  بد  حالش آنجا آنقدر  و داشت ضرر  مادرش 

 درمان  پزشکان همین  نظر تحت و برگردند  ایران به پذیرفت

 به  و شدند  بلند  میآمد،  راهرو ته  از  که پزشکی دیدن با . شود

 صبر  باید که این نشانهی به را  دستش دکتر  اما رفتند  طرفش

 شد،  که آیسییو اتاق  وارد. گذشت کنارشان از  و کرد  بلند کنند

 روی  یوحان اما ایستادند، انتظار  به در  پشت یلدا و عابد

 برای  گرفت، دستانش میان را سرش  و  برگشت صندلی

 تحمل دیگر شد،  مهیاس  درگیر   فکرش دوباره   لحظهای
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 میکرد،  دور  نیلی از را او باید  میزد،  حرف بااو باید و نداشت

 یکباره  میفهمید است، مقصر میدانست بود، بیقرار  دلش

 از  نیلی که میداد احتمال و بوده سنگین مهیاس برای رفتنش

 کشانده،  خودش  سمت به را  او و کرده استفاده  فرصت این

 کند،  تالش آوردنش   دست  به برای دوباره  تا بود برگشته

 جبران را اشتباهش نتواند و  شود  دیر  شود، دیر  میترسید

 زمین  روی کنارش کرد،  بلند  را  سرش عابد باصدای ...! کند

 بود،  گرفته راه گونههایش روی اشک  که حالی در و نشسته

 :میکرد  زمزمه لب  زیر

 !نمیبخشم رو  خودم هیچوقت... نمیبخشم رو  خودم _

 زمین روی  آیسییو  در  کنار که یلدا تا عابد  از نگاهش

 دلش  برگشت، عابد به دوباره  و شد کشیده بود، تهنشس

 نمیخواست

 خالی  را  خودش تا بود فرصتی دنبال برعکس کند،  آرامش

 این هم بود رفته کویت به  که را  چندماهی  تمام حتی کند،

 اظهار  عابد بود  بار ن اولی بود؛  نیامده پیش برایش فرصت

 رو  و کشید  صورتش به را  دستش کالفه. میکرد پشیمانی
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 :زد لب او به

 به  شدن؟ عاشق  کردین؟ طردش  که بود چی مادرم گناه _

 رو اون کردین، زهر براشون رو  زندگی پاک عشق  یه جرم

 دردش   چه به  دیگه ن اال... کردین منع حقوقش و حق  از

 شد   خراب که  خوبی  روزای جوونیش، سالمتیش، میخوره؟

 دیر   خیلی کردن  جبران برای وقتا گاهی...! نه برمیگرده؟

 .میشه

 لحظهای  از چرا نمیدانست افتاد، مهیاس یاد  و کرد  بغض

 میزد،  شور  دلش  نداشت، قرار  و آرام  بودش دیده  که

 تازگی  به کند؛  جبرانش نتواند که بیفتد اتفاقی بود نگران

 چیزهایی  بود  ارتباط در  آنها با نیلی که گروههایی از

 به سمهیا رفتنش از بعد  نمیکرد گمان هرگز. بود شنیده

 چیزها  خیلی دهد،  ادامه خانواده با لجبازیاش و کلهشقی

 ...میشنید خودش  زبان  از باید را

 روی  از را  ماسک  و شد خارج آیسییو در   از دکتر

 دورش  و دویدند  طرفش به  سراسیمه.  کشید پایین دهانش

 .سرتکاند متاسف  و چرخاند چشم  بینشان. زدند حلقه
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 !متاسفم _

 آنها بهتزدهی دیدگان کنار  از و کشید باال  را ماسکش

 خشکید   میشد، دور  که قدمهایی بر  ناباورشان نگاه. گذشت

 یوحان . بودند شنیده  که کلمهای هضم برای کندند جان و

 چندقدم تلوخوران

 "دکتر "  تا داد  تکان را  خشکیدهاش  لبهای چندبار  و برداشت

 میکوبید، برسر که حالی  در  عابد . کرد ادا را

 سردرگم  هنوز  یوحان. زدند  زار  و  کشید شآغو  در را یلدا

 .بود چه برای دکتر  تاسف  نمیفهمید و میچرخید  خودش دور

 داخل  و دوید  آیسییو طرف به خواهر و دایی به توجه بدون

 .آمد طرفش به عصبانی پرستار . شد

 ...بیرون  برو آقا؟  کجا _

 :دوخت پرستار  نگاه به  را خونبارش  نگاه ملتمسانه

 . ..فقط لحظه  هی... لحظه یه _

 محزونی  لحن با شد،   خبردار شستش  که ریزجثه   پرستار

 :کند بیرون اتاق  از  را او تا گرفت  مقابلش را دستانش
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 ...باشید فعالبیرون... انتقالشون برای میان دارن _

 پارچهی  دیدن با رفت،   تخت طرف به و زد  پس را او یوحان

 ، زد خشکش  بودند، کشیده  مادرش  صورت  روی  که سبزی

 کردند  فراموش پلکهایش  و شد حبس نفس رفت، ضربان

 کار  دیگر بیجان پاهای  آن روی  ایستادن. شوند بسته و باز

 کرد  رها  را خود پرستار هشدارهای به توجه بدون نبود، او

 با  بودند بیمار انتقال مسئول  که مرد  دو لحظه ن  هما در  و

 وارد  تختی

 .ببرند رونبی را یوحان  خواست  آنها از پرستار. شدند

 آغاز  را اتفاق  این تلخی چشیدن  و میریخت اشک یوحان

 .بود کرده 

 برو و تشریفات هر از دور  به مادرش  هفت و  تشییع مراسم

 جدایش  قبر  از سختی به و گرفت را یلدا دست  شد، تمام بیایی

 برای  خود  و سپرد  قدیمیشان همسایهی زن  به را او. کرد

 صدایش عابد که  افتاد راه  پارکینگ از ماشین خارجکردن

 قدمهای  عابد. چرخاند طرفش به را  سرش  و ایستاد. کرد

 . گرفت قرار مقابلش  و برداشت را سنگینش
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 باید  دارم،  بلیط من وکیل، پیش گذاشتم رو سهمتون همهی _

 هرجا  میفرستمون اونجا از  بیاین اگه منتظرتونم، ولی برم،

 .داشتین  دوست که

 چطور  کرد،  بغض  عابد لیعس و کوچک تیلههای به خیره

 نیامد  دلش ؟. ببرد لذت ارثیه این از میتوانست مادر از بعد

 و  کشید چشمانش زیر  دست  پشت با برنجاند،  را عابد  دوباره

 .داد ن سرتکا

 .نباشید ما نگران... برید  شما _

 در  گرفت،  آغوش  در  را او  و  داد پاسخ  عابد باز  دستان به

 آغوشش  از. بود وسیله هاتن  گریه آرامشدن برای  لحظات آن

 نگاهشان بر و بر که همسایهشان  پسر به  رو و آمد   در

 :گفت میکرد،

 من ... ببرید همراهتون  رو یلدا شما  میشه اگه جان وحید _

 .میرسونم رو دایی

 .رفت یلدا پیش خداحافظی  برای و نکرد مخالفتی عابد

 از  کالفه و  کشید پیشانیاش عرقهای به  دستی یوحان

 به که رنگی  سفید تیبا رفت؛ ماشین طرف   به ادزی گرمای
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 عابد  رسیدن  محض

 سر   باید که جایی تنها به فرودگاه از بعد . بود خریده  برایش

 خودش  و شود  عمل وارد  میخواست. بود نیلی خانهی  میزد،

 به را مهیاس  چطور  بفهمد و  بداند میخواست. دهد نشان را

 ته  و ر س به  نگاهی. دارد  هدفی  چه  و کرده جذب خودش

 چندقدم  اما افتاد، راه  نیلی خانهی طرف به و انداخت کوچه

 که  ورودی  منع اعالمیهی و  پلمپ  دیدن با خانه در   به مانده

 زد  خشکش بود، شده چسبانده در روی

 ثانوی  اطالع  تا " خواند متحیرش نگاه با را  اعالمیه روی .

 شد،  نزدیکتر"  میباشد انتظامی نیروی توقیف در منزل این

 .برگشت و  رفت  چندقدم. زد   چنگ را  موهایش فهکال

 به  رسید و رفت جا  هزار  فکرش بزند،  حدسی نمیتوانست

 به ... نگرانی و دلهره   از پر  شد، اضطراب از  پر... مهیاس

 تحمل . زد را محل  آن از خانه چند  زنگ  بیاختیار و سرعت

 رسید   که چهارم خانهی به. نداشت  را دادنشان  جواب دیر

 که  برگشت صدا طرف  به. شد مانعش آیفون از  زنی صدای

 زیرپوش  و پیژامه. آمد بیرون آن  از مردی  و  باز  دیگری  در
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 بدون . بود بعدظهرش استراحت حال در  حتما داشت، تن به

 طرف  به بود، جواب منتظر آیفون  آنسوی که زنی به توجه

 .رفت  مرد

 شده؟   چی ... خونه این... ببخشید _

 باز  لب سپس کرد،  براندازش و دکشی هم در ابرو ابتدا مرد

 :کرد

 چیکارهشی؟  _

 .میآورد رحم  به  را مرد  دل باید میگفت؟ چه . زد  پلک عصبی

 .کنم پیداش باید حتما بدهکارم،  بهشون من... من _

 .رفت عقب  یکقدم و زد  پوزخندی مرد

 .کن صاف باهاش  دنیا اون! کشتنش _

 به رانهمتحی  کرد،  دنبال را مرد  رفتن  شده گشاد  چشمان با

 کرد،  مرور چندبار   را مرد حرف .  کشید  دست صورتش

 رفت،   سپهر پیش فکرش  است، گفته را  کسی چه  نبود مطمئن

 درهمش   فکرهای... شاید  دیگر،  بود همسایه...  نیلی بهرام،

 مهیاس  از باید. دوید ماشینش سمت  به و کرد  جمعجور  را
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 .میکرد پیدا  را بردیا  باید میگرفت، خبر

 عصبی و  کرد رو  و زیر  را  همراهش فنتل های  شماره 

 اول از  دوباره .  نمیکرد پیدایش کوبید؛ فرمان  روی

 و قبل از  بیشتر دقتی  با گذراند، نظر  از را مخاطبین

 رویش  معطلی بدون. شد  چفت  بردیا  اسم روی نگاهش

 حتما . گفت خفهای الوی بردیا تا کشید طول  زد،  ضربه

 .بود کرده  پاره  هم را  او چرت

 ...یوحان منم...  دکتر  سالم _

 . کرد جور  و جمع را خودش و صاف را صدایش بردیا

 ...بفرمایید بله _

 .کند  کنترل چینی مقدمه برای را خودش نتوانست

 دارید؟   خبر مهیاس از  دکتر _

 :داد جواب ی طوالن ی  مکث با بردیا

 .دارم  خبر بله _

 شروع کجا از نمیدانست شد،  قفل یوحان  او جدی لحن با

 :گفت دید  را سکوتش  که بردیا بپرسد، چه و کند
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 !دیر  خیلی  پسرجون، اومدی  دیر _

 دوباره کرد،  النه روشنش تیلههای در  ترس دوباره

 :داد تکان سختی  به را لبهایش رفت،  باال قلبش تپشهای

 شده؟   چی...  دکتر _

 .داشت  سرزنش  رنگ  که لحنی  و  مکث هم باز

 !زندانه توی قتل اتهام به _

 و شد  شل آرام دستش... هم  نفسهایش  ایستادند، پلکهایش

 بردیا از صدایی. نکرد موبایل نگهداشتن برای تالش هیچ

 نی هم

 عرق . وارفت  نامعلومی نقطهی به خیره  مبهوت و  مات امد،

 درکی   هیچ میکرد،  درد سرش و گرفته  راه  شقیقههایش از

 زود  خیلی  میدانست فقط. نداشت بود،  شنیده  که چیزهایی  از

 وارد  کناریاش  شیشهی به که  ضرباتی باصدای. بود شده  دیر

 هوایی از متعجب  کرد، بلند فرمان روی  از را سرش   شد،

 .کشید پایین را پنجره  بود،  شده  تاریک که

 نمیتونم کنید، پارک جلوتر ببرید رو ماشینتون لطفا آقا _

 .شم  رد
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 قرار  کجا  نمیدانست. زد استارت و گرفت جوان پسر  از نگاه

 نگرانش تابحال حتما که یلدا  پیش رفت فکرش برود،  است

 رسید، مهیاس به و  کرد عبور یلدا از سرعت  به ولی بود شده 

 از  که قطراتی گرمای و  کشید  تیر قلبش

 دوباره .  کرد  احساس را بودند شدن  جاری حال  در چشمهایش

 خم  و پیچ از و گرفت را بردیا شمارهی  ناچاری روی از و

 دورگه  صدایش.  رسید  اصلی خیابان به تا  کرد عبور کوچهها

 .بود شده 

 .ببینمتون باید میکنم، خواهش...  دکتر _

 انگار بود، سرسنگین او با هنوز ولی فهمید  را حالش بردیا

 .میگشت مقصر دنبال هم او

 .اومدی دیر... که گفتم _

 .بداند را  همهچیز میخواست اینبار نکرد،  مکث یوحان

 بدونم باید من نیست، ردنک سرزنش وقت ن اال دکتر _

 .ببینمتون بیام بدین آدرس  یه توروخدا افتاده، چهاتفاقی

 و یوحان حضور   شاید  کرد فکر خود  با بست، پلک بردیا

 .باشد موثر قاتل کردن  پیدا در بتواند میداند که چیزهایی
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 :زد  لب آرام

 ...برات میفرستم _

 گهگاهی  بردیا  پیامک دریافت  انتظار در و میراند هدف  بدون

 بردیا  پیامک نمیکشد طولی . میکند  نگاه گوشی صفحهی به

 سمت  به و دریافت را  است شهر  ی باال در  آدرسی حاوی که

 داده  را سنتی  چایخانهی یک آدرس  بردیا. میکند حرکت آنجا

 پارک  خلوتی جای  چایخانه به مانده  متر چند  را  ماشین. بود

 بقیه و

 و  دارد بغض هم هنوز. میکند  طی  بلندی گامهای با  را مسیر

 که  است گیج  آنقدر. کند هضم شنیده  که را  خبری نمیتواند

 و  میچرخاند  چشم رسیده،  درونی محوطهی به کی نفهمید

 میگذراند نظر  از  را اطرافش تختهای

 فوارههای  که کوچکی حوض  کنار از. نمیبیند را  بردیا ولی

 قسمت  به  و میگذرد  داشت  خود  در  را آب درشت  و ریز

 پوشانده  پالستیک با تخت هر  اطراف  که میرسد  مانهتریمحر

 در  به و مینشیند خالی تخت اولین روی کالفه. است شده 

 .میشود خیره ورودی
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 میکند نگاه صفحهاش به. میلرزد دستش درون موبایل

 .میکشد را اتصال آیکون بالفاصله بردیا نام دیدن با و

 ...آخر  تخت بیا خودت سمت  از _

 انتهای به و سرمیچرخاند داشته،  نگه را وشیگ که همانطور

 بلند  قدمهای با  و میشود  بلند میبیند، را او. میکند نگاه تختها

 میشود  نزدیکتر هرچه.  میکند طی  را بینشان فاصلهی

 میهماننوازی  قصد اصال بردیا. میشود  بیشتر اضطرابش

 و میکند سالم.  میفهمد درهمش چهرهی  از  را این ندارد،

 سنتی  پشتی بر  سوار را دستش یک  که بردیا شواکن منتظر

 لبهی نمیشنود که  جوابی. میماند  میکند، نگاهش خیره و کرده 

 مینشیند تخت

 بردیا  صدای با و میگیرد دستانش میان را سرش  و

 .میبندد پلک

 دیر   چیزا خیلی جبران برای  شاید  که ن اال اومدی؟ ن اال _

 نمیتونستی  حساسه؟ نمیدونستی  لجبازه؟ نمیدونستی باشه؟ شده 

 باهاش  و بذاری وقت بیشتر نمیشد  بری؟ بعد کنی آرومش

 مشت  یه وسط افتاده حاال بیگناه هرچقدرم  اون بزنی؟ حرف 
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 زده   آسیب بهش  اتفاق  این  قدر  چه نیست معلوم خالفکار، 

 چندروز  و نمیدونن هنوز برادراش کرده،  سکته پدرش  باشه،

 چه  نمیدونم گیجم، هنوز که منم... برمیگردن سفر از دیگه

 .بیاد مهیار منتظرم مالقاتش، برم نمیتونم افتاده، اتفاقی

 خون به چشمان با و میکند  رها را  زده چنگ که موهایی

 :برمیگردد بردیا  طرف به نشسته

 باشه تونسته مهیاس که نیست مسخره نیست؟ مسخره _

 ...نمیذارم بمونه، تو  اون نباید بکنه؟ کاری همچین

 :مینشیند دوباره و میشود بلند عصبی

 چه  توی  پروندهش بگید  منم به! دکتر خدا  رو تو _

 شدن؟ مظنون مهیاس به چطور مرحلهایه،

 سرش  پشت  چوبی ستون به را  سرش و میبندد پلک بردیا

 :میدهد تکیه

 ضربهی با بوده، پیشش مهیاس فقط رسیدن  مامورا وقتی _

 دفاعی   یچه ولی بازجویی بردن رو مهیاس شده، کشته چاقو

 من  از مادرش  کرده، سکوت  چندروز   تا و نکرده خودش  از

 کالنتری از تااینکه گشتیم دنبالش رو  همهجا و  خواست کمک
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 تماس باهاشون

 عصبی حمله دچار  شنیدن محض  به جاوید  آقای  و گرفتن

 خوب وکیل یه شده،  بستری آیسییو توی چندروزه ن اال. شد

 . ..اما میکنن آزادش  شهب اثبات بیگناهیش اگه گرفتم، براش

 :میگیرد هدف را  بردیا لبهای خیره   خیره

 چی؟ اما _

 برافروخته و میکشد  دست صورتش  به محکم بردیا

 :میکند نگاهش

 کرد  ثابت رو بیگناهیش نشه  اگه... نگرانم... میترسم _

 . ..مهیاس واقعا نکنه  اصال چی؟

 :میدهد  سرتکان و میکند بغض یوحان

 . ..نداره امکان ره، ندا امکان... نه _

 :میدهد ادامه بردیا

 عاتی اطال بتونی شاید  بشی، بازجویی تا بری باید تو _

 رو  مقتول حدودی تا  هرحال  به باشه،  مفید که بدی بهشون

 . ..رو  دوستاش  همینطور میشناختی،



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

735 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 که حالی  در   و میدهد سرتکان آرامی به یوحان

 :میگوید میزند زل  پایش زیر سنگفرشهای

 کردم،  کمین  نیلی خونهی در رفتم برگشتن  بعد فاصلهبال _

 طولی  ولی خبره،  ه چ و چجوریه اوضاع بفهمم میخواستم

 اون از مهیاس و وایساد خونه در   جلوی تاکسی یه نکشید

 که  بودم دیدنش شوک تو. میرسید نظر به آشفته  شد، پیاده

 بد  حالش  مادرم  که داد  خبر خواهرم  خورد، زنگ موبایلم

 ردنش ب و شده 

 و  داخل بود  رفته  مهیاس شد قطع تماس وقتی بیمارستان،

 مادرم  به ولی  رسوندم بیمارستان به رو خودم  ناچار به من

 !رسیدم دیر  هم

 بردیا  متاثر  نگاه و میدهد فرو را بغضش سختی به

 :برمیگردد

 مادرم مرگ  هنوز  میدم، پس رو چی تاوان  دارم نمیدونم _

 همراه  به شدم مجبور  من...مهیاس حاال و نکردم  هضم رو

 و میکنه فراموشم مهیاس میکردم فکر طرفی  از  برم، مادرم

 ازش  خودش بهخاطر من... میکنه عمل پدرش خواست طبق 
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 انتخاب رو من بخواد مهیاس  اگه گفت جاوید  آقای  شدم، دور

 بگیرم، فاصله که داد  اخطار بهم میکنه، طردش خونه از کنه

 تصمیم  اینکه تا میگرفتم رخب ازش  مدت این تمام در  ولی

 . ..کنم دورش  نیلی از و بیام دوباره  گرفتم

 چاره   فکر به باید تنها  حاال و شده   دیر  حرفها  ن ای برای میداند

 میکند  نگاه بردیا به دوباره  مکثی از  بعد و  میگزد لب  باشند،

 . است زده  زل نامعلومی نقطهی به متفکرانه که

 رو  دقیقش زمان میتونید د،افتا اتفاق  این روزی چه  دکتر _

 بگید؟  بهم

 او  به خیره  یوحان و نمیدهد نشان واکنشی هیچ  بردیا

 لب  دهد، تغییر را حالتش که این بدون. است منتظر

 :میزند

 . ..شده گرفتار که  روزیه نهمین امروز _

 به  درست میشمارد،  را  روزها و  میرود فرو  فکر به یوحان

 دیده  نیلی خانهی رد  که روزی همان  میرسد، روز  همان

 .میدهد سرتکان نامعلومی نقطهی به  خیره بودش،

 ...روز همون دقیقا... درسته _
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 .میکند نگاه  بردیا به شوکه و میکند فکر کمی  دوباره

 موبایلم شد  پیاده  ماشین از اینکه محض  به بود،  آشفته _

 ...بود آشفته خیلی  میکردم، نگاش داشتم  اما خورد زنگ

 یوحان  و میکند نگاهش درمانده و مغموم  نگاهی با بردیا

 :میشود بلند

 از  جریان این بفهمم باید کنم، فکر  باید میرم، دیگه من _

 ...کنم فکر  باید... میخوره  آب  کجا

 پاهایش  بماند،  بردیا  از واکنشی منتظر اینکه بدون  و میگوید

 است،  پکر و خسته میشود، دور و میکشد خود  دنبال را

 بودنش به یلدا  که  میآید یادش  تازه  ینشیندم که ماشین درون

 شده  تحمیل شانههایش  بر که غمی حجم از دلش  دارد، نیاز

 را  ماشین نمیدهند، مجال اشکها و  میافتد مادرش یاد میگیرد،

 زمان   حساب  میزند، خیابانها  سیاهی دل به و میکند روشن

 .است نکرده پیدا را  خانه مسیر هنوز که دررفته دستش  از

 میراند دف ه  ی ب

 مختلف  زوایای  بارها و بارها سرنخی و نشانه دنبال به و

 .میکند بررسی ذهنش در را نیلی روابط
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**** 

 ابرویم  یکتای  آنجا هوای و حال از میشوم که جدید بند وارد

 و  است قبلی بند  از رودارتر و رنگ  و تمیزتر میپرد، باال

 نجاما مشغول هریک  که میبینم را  سالی و  سن  کم دختران

 عبور که هرکدام کنار  از و برمیدارم قدم آرام.  هستند کاری

 دوباره   و گذرانده نظر از را سرتاپایم که میشوم متوجه میکنم

 نقاشی یکی  میبافد، بافتنی یکی. میشوند خود کار مشغول

 بند نیمههای به... میخواند کتاب یکی مینویسد، یکی میکشد،

 .میدارد باز رفتن  از مرا صدایی میرسم، که

 !وارد تازه  اینجا بیا _

 بافتن  حال در  که میبینم را  دختری  و سرمیچرخانم  طرفش به

 یا  چهارده میرسد نظر  به است، بلندش رنگ طالیی موهای

 خود پایین طبقهی  تخت و میزند لبخند باشد،  داشته  پانزدهسال

 .میدهد نشانم را

 ...اینجا بیا خالیه، تخت این _

 لبخندش جواب حتی اینکه بدون و ممیکن کج راه  سمتش به

 نظر  از را  دیگر تختهای و میایستم تخت کنار  بدهم را
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 .میگذرانم

 . ..خالیه اینجا تختای  از خیلی انگار ولی _

 را  سرش. برمیگردم عسلیاش  چشمان به پاسخ گرفتن برای

 کش  درون را بافتهاش گیس  ته که  حالی  در  و میاندازد باال

 :میدهد جواب  میاندازد،

 بیشتر  تعطیله، کارگاهها  است، جمعه  امروز... جانم نه _

 . ..کتابخونه و باشگاه توی رفتن بچهها

 :میاندازم باال متعجب را ابروهایم

 ...هست هم  چیزا اینجور  از اینجا مگه _

 :میآید کش صورتیاش لبهای

 راستی  باشی، خوبی دختر  که شرطی به ولی ... آره  _

 . ..مارالم من چیه؟ اسمت

 تخت  روی که  حالی  در و میشوم او زل مکث کمی اب

 :میدهم را جوابش  مینشینم

 . ..مهیاس _

 !قشنگی اسم چه مهیاس؟ _
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 فرفوژهی   تختهای سلول،  دیوار و  در به  میچرخانم چشم

 با  و رورفته و  رنگ آبی  و  سفید ملحفههای با چندطبقه

 سینهام درون محوی  لبخند خانهمان و خواب اتاق  یادآوری

 را  جایی  چنین در  حضور  تصور کجا میکند،  جاخوش

 میشود،  بلند نهادم  از آه  و میافتم پدر  یاد  ناخودآگاه داشتم؟

 خبردار  حالشان از که میخواهم و  میکشد پر دلم یکباره به

 در  خودش  وارسی حال در  که  مارال به و میشوم بلند شوم،

 :میپرد باال  ابروهایش. میشوم خیره است، کوچکی آینهی

 پریده؟ رنگت چرا یههو؟ شد چت _

 بگیرم؟  تماس یه کنی کمکم  میتونی _

 :میدهد سرتکان نگران نگاهی  و مکث کمی با

 داری؟  تلفن کارت... آره  _

 گوشهی  و میشود متوجه که میدهم سرتکان منفی نشانهی به

 از  تلفنش،  کارت  برداشتن  از بعد و میکند  بلند را تشکش

 به  و میاندازد سرش روی  سفیدی شال.  میآید پایین تخت

 و حرکات. میافتد راه  هواخوری به منتهی در سمت

 به ندارد،  مطابقت نوجوانش چهرهی  با اصال رفتارهایش
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 .میکشد را کارت  و میرسیم هواخوری گوشهی تلفنی

 .بگیر رو  شماره  بیا _

 بیاورم یاد به  را بردیا  شماره   شاید  تا میآورم فشار مغزم به

 خانه   شمارهی حفظم که مارهایش تنها ندارد، سودی اما

 چهارم  بوق  با و میکوبد بیامان قلبم. میگیرم  را  همان است،

 میشود  شل دستم استرس  شدت  از. میافتند هم روی پلکهایم

 میشود  رعد  مادر صدای که  کنم رها   را گوشی میخواهم و

 بود؟ پنهان کجا دلتنگی اینهمه. میزند چشمانم  آسمان به و

 نگاه مارال به میریزم اشک که لی حا در  و  شده قفل فکم

 :میگوید که میکنم

 ...ببینم من  به بده نمیزنی؟ حرف  چرا د _

 گوشش روی را  آن اینکه از بعد  و میگیرد را گوشی

 :میزند غر  میگذارد،

 . ..کرده قطع بابا ای _

 رنگ  مارال نگاه و میزنم تکیه کناری دیوار به آرام

 :میگیرد ترحم

 بگیرم؟ دوباره  بود؟ مامانت _
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 :میگویم  شده  دورگه حاال که صدایی با

 .بزنم حرف  باید بگیر، بیزحمت _

 توانم تمام میپیچد پلکهایم پشت تاریکی در  که مادر  صدای

 :میریزم  حنجرهام در  را

 !مامان _

 او  به هرچند نیامده،  دیدنم برای چندروز این  در  چرا نمیدانم

 به و نمیآید  در  او از صدایی. ببیند  مرا نخواهد که میدهم حق 

 :میزنم  لب  بیشتری جرئت با است شوکه اینکه گمان

 خوبی؟ مامان _

 از  لبریز صدایش میسوزاند، را قلبم مضطربش نفسهای

 :است درد 

 !مهیاس _

 حفظ  پایان بودنم، محکم پایان  دیگر اینجا و رسیدهام مادر  به

 این در  عجیب  فرارسیدهاست،  لجبازیام پایان غرورم،

 توان این از بیش تشنهام، عجیب گرفتهام،  نادیده را او یکسال

 :میزنم  لب  گریان که ندارم ورزی کینه
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 !نکردم کاری  خدا  به نکردم، کاری من مامان _

 میگرید،  دارد  هم او میآید، منقطعش نفسهای صدای فقط

 خارج  من درک از  میکشد او که  دردی است، مادر او

 .است

 ...منصور  مهیار، ه؟فهمید بابا... بگو چیزی یه مامان _

 قهر  نمیآید دلش حتی میدانم  میدهد،  بیرون را  پرآهش  نفس

 :ندهد  را جوابم و کند

 گیجم، هنوز شده،  سرمون  به خاکی چه نمیدونم هنوزم _

 منصور و مهیار  بستریه، و  گرفت قلبش شنید وقتی بابات

 چیکار  نبود بردیا دکتر اگه نمیدونم برمیگردن، فردا

 . ..ما  با خودت، با کردی  چیکار وت  آخه ... میکردم

 هرگز  میرود، سیاهی چشمانم پدر ناخوشی خبر  شنیدن از

 و  میزنم پلک شوم، دلتنگش چنین ن ای روزی نمیکردم فکر

 در  فقط انگار میکنم، رها  را پلکهایم پشت شده جمع  درد 

 به  توانستهام  آدمها این میان  زندگی و تنهایی چندروز  همین

 در   هم دیگری عشقهای یوحان جز به مبفهم و بیایم خودم

 .میدیدم هم  را آنها باید و  هستند  زندگیام
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 .نکردم کاری من... بشه اینجوری نمیخواستم من _

 میکند سعی بازهم ولی است دلخوری   سراسر مادر لحن

 :باشد آرام

 ...بیمارستانم گرفتار من گرفته، وکیل برات دکتر _

 را  مارال گفتنم لوا میماند، ناتمام حرفش و  قطع تماس

 :بگیرد  را گوشی  که میدارد  برآن

 .داره مشخصی تایم... بسه _

 زیرلب  برمیگرداند، سرجایش گوشی که  حالی  در

 :میکند زمزمه

 !مامانی تیتیش چه _

 برمیگردم  بند به بگیرد  شماره برایم دوباره اینکه از ناامید

 :میرساند دوشادوشم  را خود هم مارال و

 کردی؟  چیکار  باشی،  ف  مال خالف اهل نمیاد بهت _

 بیرون  پرآه را نفسم و میزنم تلخندی کودکانهاش نگاه به

 :میدهم

 ...هیچ _
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 که انگار او و مینشینم تخت روی میرسیم، تختهایمان به

 دراز . میکند نگاهم ایستاده باشد  بیشتری توضیح منتظر

 :میزنم چشمکی برایش و میشوم

 میکنی؟ چیکار اینجا سال و سن  این با خودت _

 :میاندازد باال شانه

 . ..قاپی کیف _

 نگاه میشوند، بند وارد که دخترهایی همهمهی صدای با

 میگیرد

 مادر  حرفهای  به و میچرخم  پهلو به میرود، طرفشان به و

 دامنم که  دردسری  ث باع شدند، باعثش خودشان برمیگردم،

 شدت  به پدر برای و هستم دلتنگشان اما است  گرفته را

 همیشه ! افسوس. بیفتد برایش اتفاقی نمیخواهم نگرانم،

 را آغوشش در   شدن غرق   آرزوی همیشه  بودم، عاشقش

 دخترها  صدای  میشوند، سوار  هم  روی که پلکهایم... داشتم

 :میشود نزدیک

 !داریم؟ وارد تازه بهبه _

 !دارن تشریف  هم  خسته انگار _
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 :میدهم تشخیص را  مارال صدای

 از  بیشتر حالت به وای بده،  رو من  ارتک باش  زود  تارا _

 ...باشی کشیده سیگار یه پول

 دیگر  حاال جامانده، زهرا پیش که میافتم بانکیام کارت  یاد

 حتما . بخواهم چیزی نمیکنم فکر فعالکه ندارم، پولی هیچ

 :میدهد  را پاسخش  که است  تارا همان

 !رنگی  جوجه نترس _

 تکانی . شوم آشنا آنها با و ببینم را قیافههایشان میخواهد دلم

 زمین  روی  مارال. میدهم تکیه  پشتم متکای به و میخورم

 ور  است آن دوختن  حال در  که  پنبهای عروسک به و نشسته

 کرده  جاخوش  دستش  در  که سیگاری  از را تارا. میرود

 .باشد کوچکتر من از  میرسد نظر به هم او  حتی میشناسم،

 سیگارش  از تفکرانهم و  کشیده دراز  من روبروی  تخت روی

 :میزند لب میشود  که نگاهم متوجه. میگیرد کام

 .بزنه زل بهم کسی  ندارم خوش _

 میکند،  نگاهم و  سرمیچرخاند است،  ریزه و اندام الغر

 و  ظریف  صورتی  قاب در میشی بزرگ چشمهای
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 ...رنگپریده

 بلند  قدی  میکشانم، دختر  یکی آن  سمت به  او از را نگاهم

 که  حالی در نیست، من پی  حواسش رد، دا  سبزه  پوستی و

 تارا به رو  برمیدارد تخت روی  میلهی از را  رنگی چادر 

 :میگوید

 ناراحت  میکشی  سیگار باز ببینه آصفی خانم _

 شی  راحت  اینجا از بخوره عفو بهت  میخوای میشه،

 نه؟ یا

 :میزند پوزخند  که میدود تارا پی نگاهم

 برم؟ کجا ! خوبی این به اینجا _

 :میدهد ادامه او به رو و  میاندازد سرش  روی را  چادر  دختر

 دادی؟  قول بهش چرا پس _

 :میاندازد باال شانه تارا

 اخالق  مربی  ما واس نمیخواد هم تو... بودم مجبور _

 به  برو بیا... بسه مخن رو  بقیه و آصفی همون بشی،

 !برس جماعتت نماز
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 دودو  آنها بین نگاهش  و کرده رها را عروسک  مارال

 و  میدهد تکان افسوس نشانهی به را  سرش  دختر میزند،

 :میگوید مارال به رو

 موندگار  اینجا میخوای هم تو نکنه نماز؟ نمیای مگه _

 ...بشی

 به  رو مارال. میرود و نمیماند  مارال از جوابی منتظر

 :میگوید تارا

 عقب آزادیمون اینجوری... میگه راست  عاطفه _

 شه؟  آزاد قراره  خودش  فهمیدی میفته،

 چادرش  هم مارال نمیگوید، چیزی  و میاندازد باال شانه تارا

 میگذارم  سرم  پشت را دستانم. میرود  باعجله و برمیدارد  را

 شود  همصحبتم ندارم  انتظار برخوردش آن با.  میبندم پلک و

 :میشکند را بینمان سکوت که  نمیکشد طولی اما

 چیه؟  جرمت _

 به و میکنم ردو  هم از را پلکهایم مکث کمی با

 : سرمیچرخانم  طرفش
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 . ..قتل _

 میکند  دور  را کرده نزدیک لبهایش تا که سیگاری  شوکه

 :میکند گشاد چشم برایم و

 مارو؟  گرفتی...  هه...قتل؟ _

 :باالمیاندازم شانه  شده،  متعجب چرا نمیدانم

 ...نه _

 .میکند  جدا تخت  از را  سبکش تن و میشود  بلند  فرز

 در  کنجکاوانه من و میزند ار کن را تخش زیر موکت

 چشم  پیاش

 موکت  زیر که  زرورق  تکهای الی  را سیگارش ته. میدوانم

 ش  سرجای را  آن دوباره   و میگذارد کرده جاساز 

 کنجکاو بانگاهی و میآید  من تخت طرف   به. برمیگرداند

 :مینشیند کنارم

 کشتی؟  آدم واقعا تو _

 از  ی خال زدهام،  تکیه حضورش از بیخیال که همانطور

 سرکارش  کمی میگیرم تصمیم و میشوم خیرهاش هرحس 

 تازهای  باهیجان میزنم، پلک که مثبت نشانهی به بگذارم،
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 :میدهد ادامه

 کشتی؟  چی  با چطوری؟ _

 . ..چاقو _

 جمع  را  خودش و میکند خوش  جا نگاهش در   ترس کمی

 .میکند

 .نمیاد بهت یعنی... نمیشه باورم _

 احساس  آن  از میشوم، ارج خ انزوا حالت  از دارم کمکم

 وادارم  که غروری  حس آن  از بودن، جدابافته تافتهی

 .شدهام دور  بروم،  فرو خودم  در میکرد

 چجوریام؟ مگه چرا _

 :میزند  لب متفکرانه و میشود دقیق   چشمانم  در

 !اینحرفایی از سوسولتر خیلی میگه که نگاهت _

 لبخند  و میگذرانم نظر از را نحیفش  صورت اجزای

 کردی؟  چیکار خودت _ . زنممی

 را  خودش قبل از بیشتر و نمیدهد  پاسخی لبخندم به

 .میدوزد چشم  روبرویش به متفکرانه میگیرد،
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 یکی میتونستم میخواست دلم  خیلی  ولی... مواد قاچاق  _

 !بکشم رو

 دلم  خیلی میکنم، حس  را است کالمش در  که  خشمی

 :میپرسم که بگوید  بیشتر میخواهد

 کی؟ _

 .میکند نگاهم و ددبرمیگر

 !رو بابام _

 پوزخندی با و میگیرد نگاه  میپرد، باال که ابروهایم

 .میدهد سرتکان

 حاال  باشه، بابام نکنم فکر... نه بهش، دارم شک ! بابا _

 فقط ... اینجا از شم  خالص بذا میکنم، رو  کلکش هرچی، 

 از نکنه دق  بدبختم مادر و نشه دیر  نرسم، دیر خداکنه

 !دستش

 :میشود شاکی  میبیند که را بهتم. میکند منگاه

 زن  ن اال خرابشده  این نمیافتادم نکن، نگا اینجوری _

 !بودم مفنگی خرپول  پیرمرد یه
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 :میافتد ناخنهایش جان به  و میگیرد نگاه

 سرش  بدم تشخیص  رو  بد و خوب تونستم  که روزی  از _

 خواهر  و من شکم  کلفتی با باید مادرم و بود گرم  بساطش به

 میشد تموم  موادش  که هم وقتی میکرد،  سیر رو  برادرم و

 نشینی  حاشیه و  نداری  و فقر  اما! بزن د  و جونش به میفتاد

 . ..که  شد  جهنم برام وقتی  دنیا بماند،

 پاهایم  و میخورم تکانی کنجکاوانه من و  میخورد را  حرفش

 .بنشینم شانهاش  به شانه تا میکنم آویزان تخت  لبهی از را

 .میگذارم شانهاش روی  آرام  را دستم

 چی؟  که _

 پلکهایش  میکنم، احساس را  بغضش و میکشد پرآهی  نفس

 و  آرام. نمیدهد چشمانش به  باریدن اجازه  اما میگیرد نم

 :میزند لب  درمانده

 !صفت ی ب.. بقیه برای کنه  کاال خودشو  خواست از که _

 مواد  براش میخوام گفتم و ساقیش پیش رفتم که  شد همین

 تو میفرستاد  من  و کرد قبول خداخواسته از اونم کنم، اجابج
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 ...گیرافتادم اینکه تا مشتریاش  دست  بدم مواد پارک

 کلمات  است، کم هوا شده،  خالی ذهنم میکنم،  پوچی احساس

 نمیکند، کج راه  فقط نگاهم کردهاند،  گم را  خودشان راه

 حقش از  کمتر خیلی گمانم به که شده دختری  مات  خیرهخیره

 که  چیزهایی  درک  از کرده،   زندگی   سنش از بیشتر خیلی و

 تشرش . میکشد تیر او درد   حجم  از قلبم و عاجزم شنیدهام

 .میآورد  خودم به

 ...توام با _

 :میدهم  سرتکان منگ

 چی؟ _

 کشتی؟  رو کی میگم _

 او گرفتن بازی به برای حوصلهای انگار و مبهوتم هنوز

 .ندارم

 رو  من کشته، کی یدونمنم نکشتم، من ولی ... دوستم _

 . ..منه علیه شواهد گرفتن، سرش باالی

 :میشوم عاطفه و او متوجهی  مارال باصدای
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 !بد چه وای ای _

 چه  کنم، گریه میخواهد  دلم  شده،  بد حالم  آمدهاند، کی نمیدانم

 به میکنم، فکر پدر به! است  بزرگ آدمها این دردهای   قدر

 نمیدیدمشان،  که هایی چیز داشتم، که امکاناتی به موقعیتم،

 میکنند؟  پیدا شدن  عاشق  برای فرصتی آدمها این آیا نمیدانم

 :میگیرم مارال از نگاه تارا صدای با

 و بیکس ما مثل اینکه مگه... بالتکلیفی حاال  حاال پس _

 . ..کارت  دنبال بیفتن و  نباشی کار

 حالی   در عاطفه و سرمیچرخانند همه  بند، ریلی در  صدای با

 :میگوید میاندازد،  تخت میلهی روی  را  شچادر که

 ...اومد غذا پاشین _

 و  سن کم همه  ببینم، را بند دخترهای بقیهی تا  میکشم سرک

 بالغ  و جثه بزرگ دختر  شماری انگشت تعداد و  هستند سال

 قبلی  بند  از روبهراهتر خیلی  اینجا. میخورد  چشم به بینشان

 ال  اص است،

 حکمی چه اینکه خیال و رتصو از حتی.  نیست مقایسه قابل

 خون  دلم  در  و میگیرم غمباد است، بقیه و  زهرا انتظار  در
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 به  اینکه جز  ندارم چارهای اما میجوشد

 هنوز. نمیخورم تکان جایم از و  ندارم اشتها. باشم مسلط خود

 تصور  حتی. بیایم در تارا حرفهای شنیدن بهت از نتوانستهام

 ملحفهی  از  نگاه مارال صدای  با. است  سخت برایم دنیایشان

 .میگیرم تخت رفتهی رو  و رنگ

 خبرا این از دیگه  است، قیمه  امروز گرفتم، غذا برات _

 ...هفته آخر تا نی

 ده  این در کردهام، عادت نخوردن غذا به. نیست مهم برایم

 خوردهام،  چیزی   کنم آرام را  معدهام که حدی  در  فقط روز

 بدونشک  نکردهام، اریک که من نمیمانم، اینجا زیاد میدانم

 !...میکنند  پیدا... دارد وجود بیگناهیام اثبات برای راهی

 :میدهم را جوابش بیرمق 

 ...ندارم میل _

 انگار  است، بشاش چهرهاش.  مینشیند کنارش و میآید تارا

 .است کرده  زندگی  مخوفی  دنیای چه   در انگار نه

 والس کلی بری باس  ناهار بعد که  بیا... وارد تازه بیا _

 رو  زیروروت حسابی باید ما  جون آصفی این شی، جواب
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 ...بکشه

 :میزند پایش  به لگدی و میرسد سر عاطفه

 . ..برسه سر یهوقت  آرومتر، چته _

 جذابیتی هیچ تقریبا  میکند، نگاه من به و میچرخاند سر  بعد

 قاب  در  مشکی کوچک چشمان نمیبینم، چهرهاش   در

 کشیده  صورتی

 که  هست  رفتارش  در متانت و ختگیپ نوعی. استخوانی و

 .میدهد نشان سنش از  بزرگتر  را او

 بگذره،  سخت  بهت نذار  باشی اینجا قراره  که هرچندروز _

 تو و کنی کنارهگیری بخوای کن، بچهها قاطی  رو  خودت

 .میشه تموم برات  سال  یه هرروزش باشی  خودت

 پالستیکی  نازک سفرهی روی  را غذایش بشقاب و مینشیند

 منتظر  چشمی  زیر  که است  مارال به حواسم رد،میگذا

 تخت  از آرام نیست، بیتاثیر حرفش است، من عکسالعمل

 چشمکی تارا. مینشینم سرسفره کنارشان و میروم پایین

 :میدهد سرتکان و میزند

 و باحال اردو  یه اومدی کن فکر مثال... میگه راس _
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 ...میگذره زود  اینجوری شدنشی،  تموم نگران همش

 عاطفه  چشمغرههای به و  میخندند ریز مارال همراه به

 درون را قاشق  آرام و باالمیاندازم شانه. نمیکنند توجهی

 :میکنم فرو  شده  نرم زیادی  که برنجی

 فراموشم  خودم  قصهی که  م شنید تلخ قصهی  اینجا اونقدر _

 من  ولی باشید  شاد و کنید شوخی میتونید هنوز  که خوبه شده، 

 .بگیرم یاد شما  از امیدوارم باشم، بیتوجه دامدر به نگرفتم یاد

 کمی . است خالی هرشیطنتی از دو  آن برعکس عاطفه

 :میگوید و میشود خیرهام  کنجکاو

 .باشی هجده  بیشتر میکنم احساس _

 میلی  ی  ب با و میکنم پر غذا  از را  قاشق  نصف که  حالی  در

 .میدهم سرتکان برایش میکنم،  خالی دهانم  در

 .کنم تموم  رو  بیست موندهن چیزی اره _

 دوست   را غذا مزه. میکنند نگاه هم به متعجب  هرسه

 :میگوید عاطفه. بردارم نان تکهای میدهم  ترجیح  و ندارم

 ثابت  جرمت چون  شایدم اینجا؟ آوردنت چرا پس جالبه _
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 ...نگرفتن سخت  بهت نشده

 :میبرم باال  را ابروهایم و شانهها  همزمان

 ...اونور اینور نداره فرقی هم خیلی... نمیدونم _

 "یوحان"

 میکند بلند را  سرش  مینشیند شانهاش روی که  کیان دست

 :میزند گره  او خاکستری  تیلههای به را مغمومش نگاه و

 .کنم پیدا رو سپهر  آدرس باید _

 لحظات   این در میداند میکند، نگاهش سکوت  در کیان

 و خوانده رفیقش  چشمان در را  درد.  باشد شنونده باید

 قدم  کالفه و  میشود بلند یوحان. دهد  تسکین را او باید

 :برمیدارد

 کنم، پیداش چطور  کنم، شروع کجا  از نمیدونم فقط _

 . ..خاموشه  خطش بهرامم

 به  دست که کیان طرف   به  و میزند موهایش به چنگی

 .برمیگردد است  گر  نظاره  و  ایستاده سینه

 ذهنت  به فکری تو نمیکنه، کار مغزم! کیان داغونم _
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 نمیرسه؟

 چی؟ بگیرن ازش  ردی نتونن اگه باشه،  کرده  فرار قاتل اگه

 نگاه  از بعد و میگیرد  دندان  به را لبش گوشهی کیان

 :میزند لب او به متفکرانهای

 پاشو  نداره،  کاری کردنشون پیدا... نباش نگران _

 .سربزنیم دیگه چندجای بعدشم  پدرام کافیشاپ بریم

 کیان. بنشینند آمدنش انتظار به  میشوند مجبور  و نیست پدرام

 میشود  کافیشاپ رنگ  و آب خوش  حسابدار  با کلکل مشغول

 و  میرود کافیشاپ ته صندلیهای و میز تا کالفه یوحان و

 خود  سمت  به را صندلیها از یکی بیحوصله. برمیگردد

 از  گرهای  شده   هرطور میخواهد. مینشیند آن  روی و میکشد

 تا  بگذارد دست  روی  دست  میخواهدن. بگشاید ماجرا این

 ن  زما

 از  کمی شاید کند  کاری میخواهد. کنند درستش قانون و

 خود  در که لحظاتی  از پس. باشد کرده جبران را اشتباهش

 مشغول کیان  با که میبیند را  پدرام و میکند سربلند  فرورفته

 ذوق   با پدرام اما  میشود، بلند مکث بدون است، زدن حرف 
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 .برمیدارد قدم و  گرددبرمی طرفش به

 !شدی آفتابی باالخره یوحان؟ چطوری  _

 .میدهد پاسخ بیجانی لبخند با و میفشارد   را پدرام دست

 خوبی؟  تو قربونت _

 رو   پدرام. مینشینند میز دور  سه  هر   و میدهد  سرتکان پدرام

 :میگوید بااو صحبتش ادامهی در  و کیان به

 همه  داریم، یبدبخت یه هرروز  رفقا این  با ما خالصه _

 ...بحثن و جر و حاشیه بدون ماشاهللا

 :میدهد ادامه یوحان به  رو و میگیرد کیان از نگاه

 دارین؟ چیکار سپهر و بهرام با  شده؟ چی _

 ماجرا  همهی کیان میکرد  فکر میکند، نگاه کیان به یوحان

 میدهد، تکان برایش کیان که ابرویی و چشم  با باشد، گفته را

 لو  را مهیاس فعالگرفتاری نباید که یافتدم  جا دوزاریاش

 :میگوید پدرام جواب  در. بدهد

 اینجا؟ اومدن کی بار  آخرین _

 :میاندازد باال شانه  و میکند جمع را لبهایش پدرام
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 همه  نیست، سابق  مثل دیگه ن اال نیومدن، وقته خیلی واال _

 خونهش توی نیلی شنیدم بچهها از  منم... شدن گرفتار  خیلی

 . ..رسیده تلق به

 :میدهد  سرتکان باافسوس  و میکشد چانهاش به  دستی  ادامه در

 .بود خوبی دختر ! بیچاره _

 شروع  مچش از که پدرام  جدید خالکوبی  به  خیره یوحان

 :میکند زمزمه لب  زیر میشود، ختم آرنجش  به و

 ...میکنم پیداشون _

 شمارهی  دوباره   و برمیدارد را موبایلش فالور و میگوید

 خارج دسترس از به خاموش حالت  از  میگیرد، را امبهر

 نگاه به و میکند قطع عصبی  را تماس . است رسیده است،

 :برمیگردد  پدرام

 میکنم  خواهش...  نشونی  ردی، آدرسی،  تلفنی،  شماره  _

 چندروزه  ن اال ولی  بود ارتباط در باهام بهرام... کن فکر

 .نیست دسترس   در

 از  خودش خاص ونسردی خ با و انداخته پا پاروی کیان
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 :میشود گرد  پدرام  چشمان . میگیرد کام سیگارش

 ...آهان اسمش؟ بود چی  دوستت، اون برای نکنه ببینم _

 افتاده؟ اتفاقی اون برای مهیاس،

 :میدهد ادامه و میکشد چانهاش به دستی متفکرانه

 میشه؟ مربوط قتله این به  نکنه اصال _

 موهای  و یکشدم صورتش  به را دستانش کالفه یوحان

 نگاهی  از بعد. میکند هدایت  باال به را پیشانی روی پریشان

 :بگوید اینکه جز نمیبیند چارهای کیان به

 اتفاقی  چه بفهمم باید من! گیره بدجورم گیره، پاش... آره  _

 یا  دیر البته کنن، کمک بتونن بهرام و سپهر  احتماال افتاده،

 باید و ظنوننم بهشون چون میکنه، پیداشون پلیس زود

 .بذارم دست  روی دست  نمیتونم  من ولی  بشن، بازجویی

 دست  کف و  میچرخاند کاسه در را نگاهش  شگفتزده پدرام

 .میسابد هم به

 آفتابی همین  برای حتما... خیطه اوضاع  پس! اوه اوه _

 بیاد  تا بود نزدیک بهش خیلی   سپهر هرحال  به... نمیشن
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 بهرام  باز میرن، اه ر مخش  رو کلی  نکرده  کاری کنه ثابت

 . ..سپهر اما نداشته صنمی هم

 گمانهایش و  ظن از و میکند تکرار را اینها لب زیر  پدرام

 .نیست  حرفهایش  برای پاسخی  منتظر حتی و میگوید

 .میکوبد میز روی  و میشود کالفه یوحان

 دنبالشون میتونم کجا ببین کن فکر گفتم...  پدرام بسه _

 .بگردم

 :میدهد سرتکان یوحان به رو  و میشود بلند کیان

 .نیستیم کاسب چیزی اینجا...  بریم پاشو _

 هنوز . میشود بلند و میرود چشمغره پدرام به یوحان

 .میایستند پدرام صدای با که  نشدهاند دور

 !ساقی _

 و  میشود بلند پدرام. برمیگردند طرفش   به هردو

 :میکند تکرار دوباره متفکرانه

 میکنه،   تامین رو بچهها از  خیلی که همون... ساقی _

 ...آوردن  مواد براش نیلی و سپهر  گفت بار یه
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 کوتاهی نگاه از بعد  و میشود گرد  یوحان روشن تیلههای

 .برمیگردد را  رفته قدمهای  کیان به

 ببینمش؟  باید  کجا خب،... آره  ساقی؟ _

 از  بعد و میکشد گوشیاش صفحهی روی  حرف بدون پدرام

 به دوم بوق . میگذارد پخشکنصدا روی را  آن چندضربه

 :میدهد پاسخ خفهای صدای که نرسیده پایان

 ...بنال _

 به نگاهش که  حالی در و بزاقش دادن قورت از  بعد پدرام

 :میگوید است یوحان

 کافیشاپ؟ بیای میتونی _

 :میدهد ادامه درنمیآید، ساقی از که صدایی

 ببینمت؟ میتونم واجبه، کار یه _

 :میدهد جواب  سیتخ با و میکند جان

 ...شلوغه سرم...  عطاریام _

 به دست  حرکت   با که حالی در و میشود  بلند فورا پدرام

 پاسخ  در میرود، بیرون کاری برای میفهماند حسابدارش 
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 :میزند  لب  ساقی

 .عطاری  میام... باشه _

 پدرام باراهنمایی. رسیدهاند   شهر پایین منطقهای به تقریبا

 عریض  خیابان به  و رمیگذارندس  پشت را کوچهها پس کوچه

 از  را  اطراف کنجکاوانه یوحان و کیان. میرسند خلوتی و

 نظر

 انگار. برسند مطلوبی نتیجهی به که امیدوارند و میگذرانند

 با  که ندارند  را شیکی و بزرگ عطاری چنین دیدن انتظار

 سفید  روپوشهای  با آقا و خانم یک. میچرخانند  چشم کنجکاوی

 از  و میرود  جلو  پدرام. هستند مشتریان هب  خدمات  مشغول

 لب  دختر  هنوز. میگیرد  را ساقی  سراغ  فروشنده خانم

 ت  سم به را نگاهش پدرام که وانکرده

 میشود،  خارج قفسهها مابین کوچکی  در از که ساقی

 با و میکند درهم پدرام برای  را  پرپشتش ابروهای. میکشاند

 :میکند اندام عرض پهنش شانههای و قدبلند

 نیاوردی؟ که دردسر  _

 ابروی وسط بریدگی به  نگاهی دوباره بیاختیار پدرام
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 :میدهد سرتکان و میاندازد راستش

 .میگردیم بچهها از یکی دنبال... نی خبری ! نترس

 پدرام  از یوحان و کیان به کنجکاونهای نگاه از بعد  ساقی

 در  مابین. میرود خروجی  در طرف به و میشود  دور

 آنها به رو خیابان ته و سر   به نگاهی از بعد و میایستد

 :میدهد سرتکان

 ...ماشین تو بریم _

 .کند شروع  او است منتظر  و میکند نگاه پدرام به یوحان

 :شود میکشد  جلو را  خود  و  میخورد تکانی پدرام

 میآوردن؟  مواد برات دوستش با یادته؟  که  رو سپهر _

 :یگویدم و  میکند نچی  میکند، نگاهش غیظ با  که ساقی

 کی  سپهررو  بار آخرین بگو  فقط ... ان خودی بابا نترس _

 دیدی؟ کجا و

 :میاندازد باال شانه سریع

 ...نمیدونم _

 :میگذارد شانهاش روی دست  پدرام
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 ما  با... کن فکر کم یه  مهمیه، مسئلهی! تورج ببین _

 .نداریم  خبر  ازش چندوقته قهره

 پیشرو  خلوت  خیابان به و میکشد اش چانه  به دستی تورج

 :میشود خیره

 شرطی  به ولی باشه،  اونجا هنوز شاید برید میدم آدرس یه _

 . ..نشید آفتابی  من بر و دور  دیگه که

 :میفشارد را  شانهاش پدرام و میدهند سرتکان  او تایید در

 !گرم دمت  باشه _

 آدرس  آن به رفتن ندارد تصمیم یوحان و میشود تاریک هوا

 پیاده  چهارراه کنار که را  پدرام کند، موکول فردا به را

 :میزند لب کیان به رو میکند،

 .شدی خسته  خیلی امروز...  برو هم تو _

 :میچرخد سمتش به خمیازهکنان کیان

 صبح،  فردا  تا کنی صبر  بهتره... شهره خارج باغ این _

 همون  دکتره، اون به اصال... کن هماهنگ پلیس با یااینکه

 ...میگه چی ببین وبگ مهیاس وصی وکیل شده که
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 دیگر  دست با  و میزند موهایش به چنگی کالفه یوحان

 :میکوبد فرمان روی  آرام

 باید ...نه یا  اونجاست سپهر نمیدونم هنوز که  من آخه _

 این به ربطی اون واقعا نیست معلوم ضمن در  بشم، مطمئن

 . ..باشه  داشته قتل

 یلموبا زنگ باصدای که بگوید چیزی  میکند وا لب کیان

 گوشی صفحهی به خیره  یوحان . میشود منصرف یوحان

 :میگوید

 !دکتر _

 ماشین فضای  بردیا صدای و  میکشد را  پاسخ آیکون سریع

 :میکند پر را

 . ..الو _

 . ..دکتر سالم _

 رسیدی؟ جایی  به شد؟  چی ... سالم _

 صدایی با بردیا و میگوید برایش را گذشت آنچه یوحان

 :میدهد پاسخ رسد،می  نظر به خسته  زیادی  که
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 هنوز  کردی پیدا اطمینان که همین...  باش مواظب _

 .کن هماهنگ پلیس با اونجان

 جا  یوحان  سینهی در  بغضی و میگیرد پر و بال سکوت

 :میزند لب  سختی به و میکند جان. میکند خوش

 آخه... آشنایی وثیقهای،  سندی، ! بیرون بیارش  دکتر _

 کرد؟  کاری نمیشه چطور

 به متاسف  بالحنی و  خودش  خاص  آرامش با بردیا

 :میدهد پایان مکالمهشان

 باش مواظب... میشه مشخص همچی  زودی به _

 .شبخوش... نکنی درست دردسر 

 به  را سرش  میبندد، پلک یوحان و میشود قطع تماس

 :مینالد و میدهد  تکیه صندلی

 به  رو زندگیش من خاطر   به اون... منه تقصیر  همش _

 !ریخت هم

 :میچرخد  کیان طرف به و شایدمیگ پلک

 ...برو تو نباش، من نگران... برسم دیر سپهرم به میترسم _
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 کامی  از بعد  میکند، روشن را  فندکش و میکشد پوفی کیان

 :میدهد سرتکان میگیرد، سیگارش  از که

 هرجا  بعدم ساندویچی اول بریم، برو خب  خیلی _

 ...خواستی

 موردنظر  رس آد به تقریبا و  گذشته یکساعت از بیش

 و  بزرگ خانههای با مخوف و ساکت منطقهای. رسیدهاند 

 نورهای  روشنایی، تنها و  میکند بیداد تاریکی... قدیمی

 منعکس هوا  در خانهها برخی  چراغ از که است ضعیفی

 به . میشود  پاره  پاره  سگها پارس با که سکوتی و  است، شده 

 پیاده  میرسند، که موردنظر  آدرس 

 کیان. میگذرانند نظر  از را  اطراف نهکنجکاوا و میشوند

 به و میدهد  قورت  را دهنش آب  ترسیده  کمی انگار که

 :میدهد تکیه ماشین کاپوت

 کنی؟ چیکار  میخوای حاال _

 .میکند  حرکت باغ در  طرف  به یوحان

 ...دیگه میزنیم در  _

 :میگیرد را  بازویش و برمیدارد خیز کیان
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 !صبرکن _

 :میکند نگاهش سوالی و دمیکن گشاد را چشمانش یوحان

 مارو  نمیشه شوکه اصال اومدیم؟ چی  برا بگی میخوای _

 اونوقت چی؟ باشه  داشته نقشی قتل توی واقعا اگه یا ببینه؟

 . ..کنه فرار و بترسه ممکنه

 :میدهد سرتکان کالفه و میکند تنگ چشم یوحان

 .کنیم چیکار بگو تو قفلم،  قفل من _

 :میدهد دامها یوحان و میکند سکوت کیان

 باغ، تو بپرم دیوار  از  من کن کمک بیا تو اصال _

 هان؟ میام  میدم آب  سروگوشی یواشکی

 :میدهد سرتکان برایش  سفیهی اندر عاقل نگاه با کیان

 کال نیستی، قفل نه؟ نمیشنوی سگارو پارس صدای تو _

 ...هپروتی تو

 ماشین شیشهی از  که خورشید آغازین پرتوهای اشعهی

 تاری  تا میکشد طول کمی. میدهد تکان را پلکهایش میتابد،

 نگاه کیان به و  سرمیچرخاند. برود  بین از روبرویش تصویر
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 خواب در  ماشین عقب  صندلی روی  باز بادهان که میکند

 قابل . میچرخاند اطراف  به نگاهی . میبرد سر به عمیق 

 .نیست گذشته شب پرازوهم و  تاریک منظرهی با مقایسه

 درختان   کوتاه، دیوارهای پشت  از و ستا  سرسبز  همهجا

 باغ چندمتری در شب.  کشیدهاند فلک به سر تنومند

 کشیک به تصمیم و کرده   پارک را ماشین موردنظرشان

 پیاده  میخواهد  و میدهد  بدنش  به  قوسی و کش. گرفتند دادن

 و  میدزدد  را سرش .  میشود باغ  در شدن  باز  متوجه که شود

 میشود،  ظاهر   در لنگههای مابین جوانی دختر.  میماند منتظر

 .برمیگردد داخل  به دوباره و میاندازد  اطراف به نگاهی

 میشود  مانع دارد   قرار ماشین جلوی که  تنومدی درخت 

 بزاقش  است، راقبالدیده   او ندارد شک ولی ببیند را او درست 

 چنددقیقه . میشود  خیره  بیشتری بادقت و میدهد  قورت را

 و  میشود خارج باغ از رنگیمشکی جک بعد  و میکشد طول

 برمیگردد  باغ در  سمت به. میشود پیاده آن از  دختر

 خاطر  به را او میکند جان  یوحان . میبندد را لنگهها و

 نفسش . است رنگ مشکی جک  قفل نگاهش اما بیاورد
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 میشود، تنگ

 هنگ  انگار ندارد، ریکاوری  قصد مغزش عات اطال

 .میگیرد خون گرن نگاهش  و میمالد  را شقیقههایش کرده، 

 میگیرد،  را  گازش که همین و برمیگردد  ماشین به دختر

 .میپرد بیرون برق  مثل یوحان

 کیان. برمیگردد و میرود باغ در تا ندارد،  قرار و آرام

 را  او و میگیرد را بازوهایش شده  زده بهت او دیدن با که

 .میدارد نگه

 چیشده؟ قرمزه؟ چشمات چرا  پسر؟ چته _

 :بگوید برایش دیده آنچه  از میکند سعی او  به  خیره یوحان

 گازش  نیلی خونه در   از که بود  جکی همون این... خودشه _

 رسیدم  من تا... اونجا رفتم که روزی  همون رفت،  گرفت  رو

 ...دختره رفت،  گرفت رو گازش نیلی خونه  در  از جکه این

 نیلی دوستای  از... آره دیدم، جمعشون تو رو  دختره این

 ...بود

 خیرهخیره سردرنمیآورد،  حرفهایش از که انکی
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 .میکند نگاهش

 دختر؟ جک؟ _

 بین مسافت  چندبار خوران تلوتلو و میزند  کنار را او یوحان

 ماشین درون را  خود . برمیگردد  و میرود  را باغ در  تا ماشین

 و  میگیرد را  بردیا  شمارهی .  برمیدارد را گوشی و میاندازد

 :میزند  لب  شدن وصل  محض به

 باغ از ماشین یه... ماشین یه  کردم، پیدا سرنخ  یه دکتر _

 خونهی کنار  از حادثه  روز ماشین همین دقیقا  که شد خارج

 .افتاد یادم دیدمش اینجا که  ن اال رفت،  و کرد  حرکت نیلی

 ...بود ماشین همون بود، خودش ندارم  شک  دکتر

 شده،  خیرهاش متفکرانه که میبیند را کیان  و سرمیچرخاند

 باشد،  آرام  میخواهد او از که  دکتر برای  و میگیرد گاهن

 .میدهد سرتکان

 .منتظرتونیم ما ... کنید هماهنگ خودتون  پس... باشه _

 .میکشد صورتش به دستی میشود،  قطع  که تماس

 بوده؟  ماشین همون ماشین این مطمئنی اینقدر کجا  از  آخه _
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 شومتالطم  نگاه و میدهد  تکیه صندلی پشتی به را  سرش

 :میزند  گره کیان پرسشگر نگاه به را

 این از هست؟ شهر این تو ماشینا این از چندتا  مگه آخه _

 پشت  از کوچولو خرسی عروسک  یه اونروز بگذریم که

 برش  هنوزم کرد،  جلب رو توجهم ماشین عقب شیشهی

 ...نداشتن

 :میدهد سرتکان باحیرت

 باید  ده،نیوم کسی تا ماشین تو بشین بیا... شوکهم هنوزم _

 یه  رفته حتما  دختره این بیاد، پرونده بازپرس تا صبرکنیم

 ...برگرده بخره چیزی

 :میشود پاره چرتم عاطفه  صدای با

 خوابیدی؟! مهیاس _

 :میدهم جواب بیحوصله بخورم تکانی اینکه بدون

 ...بگو _

 ...دنبالت بیام گفت آصفی خانم _

 بلند  واهدنمیخ دلم  دارم، حرص  کرده بیدارم که این از
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 و میکند سنگینی تنم روی هوا  وزن میکنم  احساس  شوم،

 به پهلو از  سختی  به. است مشکل برایم هم خوردن تکان

 :میزنم لب بسته پلکهای با و میخوابم پشت

 .نیست  خوب حالش بگو ندارم، حوصله اصال _

 به  عاطفه بم صدای جای به مهربانی و ظریف  صدای

 :میرسد گوشم

 یه خانما، خانم بشیم مزاحمت لیخی  نیست قرار _

 .سادهست آشنایی

 مربی  ندارم شک که جوانی خانم  دیدن با. میکنم باز پلک

 .میبازد رنگ بیحالیام و کرختی تمام انگار است موردنظر 

 :مینشینم و میخورم تکان سرعت به

 . ..سالم _

 :میشود بشاشتر مهتابیاش  ظریف  صورت  و  میزند لبخند

 ...کنی پر باید فرم  یه دفترکارم بیا لطفا  عزیزم،  سالم _

 میخندد  دستپاچگیام به عاطفه. میرود و میگویم  باشهای

 :مینشیند تخت لبهی و
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 ...کردم بیدارت ببخش _

 :میاندازم باال را  سرم تخسی با

 ...خوابیدنه برای وقت زیاده که  چیزی اینجا... نیست مهم _

 سمت   به. شودمی بلند  و میدهد  سرتکان حرفم  تایید به عاطفه

 پایین تخت  از و میکشم پوفی ه  کالف  هم من و  میرود تختش

 اینجا فرمهای روی را هویتم مدام ناچارم اینکه از. میروم

 به  و مینویسم میلم علیرغم بازهم . میخورم حرص  کنم، ثبت

 آصفی  خانم ظریف  صدای.  میفرستم لعنت کذایی روز  آن

 .میکند پاره  را  افکارم رشتهی

 این... اینجا بیان تو مثل نمونههایی میاد پیش  کم خیلی _

 پرورش  فرهنگی و  مادی فقر  توی همشون تقریبا بچهها

 وقت  باید کلی ما... دارن دردناکی قصههای و کردن پیدا

 .کنیم مداوا رو  روحیشون ضربههای از کمی شاید  تا بذاریم

 و میکشد بیرون خاکستریاش مانتوی جیب  از  را دستانش

 رو  پنجرهی  سمت به میدهد  تکانشان هوا  رد  که  حالی  در

 :میچرخد هواخوری به

 ولی باشیم نداشته بزهکار بچهی باالشهر از نهاینکه _
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 . ..کمتره  خیلی شهر پایین به نسبت خب

 :میکند نگاهم و برمیگردد دوباره

 ...تو ولی _

 حرفش  ادامهی شنیدن برای کنجکاوی رگههای. میکند مکث

 روی  میآید و میاندازد باال شانه. میگیرد  رنگ  نگاهم در

 :مینشید روبروییام  چرمی مبل

 داشته  هواتو که گفت  بیگناهی، فهمیده  رسولی  بازپرس _

 البته... شه کامل تحقیقاتش تا کنه اذیتت کسی نذارم و باشم

 .میشی حمایت  داری  هم بیرون از میکنم فکر

 نگاه . میخورد سر میز روی انگشتانم الی  البه از خودکار

 نمیشوم سوپرایز خیلی . میدوزم رویم پیش فرم به را متاسفم

 چگونه اما میشوم، رها  زود  یا دیر میدانستم حرفهایش،  از

 فکر اینجا زنان  سرنوشت  به وقتی میگیرم  آرام این از بعد

 آرام و میشود  خم  جلو به کمی میبیند، که را  سکوتم. میکنم

 :میگوید

 . ..بزن حرف  باش، راحت  من با _

 شنوندهی میتواند اینکه حس  میکند، القا را  خوبی حس
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 :میافتد کار به زبانم کند،  درک را حرفهایم و  باشد خوبی

 چشمم به که داشتم  چیزا خیلی زندگیم توی من _

 . ..اما  کردم،  عقلی ی  ب  کردم، قدرنشناسی نمیومد،

 .برمیگردم نگاهش به و میکنم سربلند

 خیلی اینکه تلنگر و اینجا بدبخت  آدمای  دیدن حتی اما _

 از  رو قلبم  نشده باعث  هم دارم زندگیم توی باارزش  چیزای

 اینجا به پام شد  باعث که یکنفری همون کنم، خالی یکنفر

 تا نکنم فکر نمیشه، ولی کنم  فراموشش میخوام... بشه باز

 ...بشه ابد

 بغضی گمانم به میکند، خستهام  و میآورد  در   بازی نفسم

 :میدهم سرتکان کرده، سد   را راهش

 احساس این بیرون برم اینجا از  اگه نیست، مهم دیگه ولی _

 هر  از اونا...  باشم داشته رو  خانوادهم تا میکنم خفه و ر

 باشم  داشته اونارو فقط میخوام... مهمترن دنیا این تو چیزی

 !یادش با  فقط کنم،  زندگی  یکنفر اون یاد با و

 تازه . برمیدارد را  الدستم جعبهی  و میزند قدم . میشود بلند
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 دستمالی   و میاندازم پایین را سرم شده،  خیس گونههایم میفهمم

 روی   دست و مینشیند پایم  جلوی. میکشم  بیرون جعبه از

 :میگذارد زانویم

 جای  نمیتونه  دنیا این  توی چیز هیچ... عزیزم  آره  _

 حتی  هیچچیز، بگیره، رو خوب  خانوادهی یک

 . ..عشق 

 داشتم،  نیاز اشکها این به شوم،  بکس کمی تا میزنم پلک

 نفس میگیرم که را پلکهایم نم.  بودند  کرده رسوب قلبم روی

 :میکشم عمیقی

 من باشم، اینجا اینکه برا زیاده سنم__________ میدونم _

 به  حاضرم

 .برگردم  قبلی بند

 قهوهای میشوم، ظریفش  مهتابی  صورت  خیرهی

 :میزند لبخند است،  روشن زیادی تیلههایش

 پس نیستی، ما مهمون زیاد  خداروشکر... که گفتم _

 .باشی ما پیش نداره اشکالی

 .میشوم بلند  و میدهم سرتکان رضایت نشانهی به
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 .ممنون _

 با خروجی در   به نرسیده برمیدارم،  سست را قدمهایم

 .میایستم صدایش

 ...کن صبر _

 شانههایم  روی  را دستانش و میگیرد قرار روبرویم

 .میگذارد

 .نیستند محکم سابق  مثل دیگر که نههاییشا

 تجربههای بد، چه  خوب،  چه  ما،  زندگی  اتفاقات تمام _

 افسوس  پشیمونی، خودمون،  سرزنش... هستن  ما  زندگی

 تکامل به مارو که هستن تجربهها این نداره، معنی خوردن

 .میرسونن

 میبندم، پلک حرفش  پذیرفتن نشانهی به و میگیرم نفسی

 ادامه  راهم به تا میکند رها  و  میدهد فشار  رامآ را شانههایم

 من نمیداند او نیست،  هم میگوید او که سادگیها این به . دهم

 خبر  شوم،  چشم  در   چشم چهکسانی  با برگردم است  قرار

 رودررویی  قطعا میکشند،  را انتظارم نگاههایی چه  ندارد

 داد   را پاهایش بود،  خواهد بقیه از  سختتر برایم منصور با
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 ببرم؟ تاراج به را خانواده آبروی اینگونه  و بمانم زنده  تا

 .میشوم خارج خیال  و فکر  از و میشود کشیده کتفم

 .زمین  نخوری! هی _

 و پا این. میپاید را  اطراف و میزند  کجی  لبخند  تاراست،

 .میشود ملتمسانه نگاهش و  میکند پایی آن

 کنن  جاساز سیگار چندبسته بگی مالقاتیات به میشه _

 ما مثل معلومه آخه دیگه؟  داری  حضوری مالقات یارن؟ب

 ...نیستی کار و بیکس

 .کند رها را نحیفش صورت  نگاهم تا میکشد طول چندثانیه

 را  قدمهایش میدهم، ادامه راهم  به و میدهم سرتکان متاسف

 .میشود سدراهم  و برمیدارد  تند

 همش  میشه خطی  خط اعصابم باشم نداشته... توروخدا _

 خالص  اینجا از تا کنم مدارا میخوام میکنم، تدرس   شر

 .شم

 به درماندهای قیافهی  و میگیرم قرار  تاثیر تحت کمی

 .میگیرم خود
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 چه توی من نمیدونی تو... تو بود؟ کجا مالقاتیم _

 بیارید؟ سیگار بگم خانوادهم، دیدن  دوباره  برای برزخیام

 ...بابا ای

 میکنم نچی کالفه  میسوزد،  برایش دلم  ولی میزنم پس را او

 لباس دوختن  حال در  که مارال. مینشینم تخت روی و

 برای دلم . میکند نگاهم کنجکاوانه است، عروسک گلمنگلی

 باشد؟ اینجا باید چرا  او. میرود ضعف بچگیاش

 گفت؟ چی آصفی خانم  شده؟ چی _

 لبهی و میآید.  میشوم ولو تخت روی  و میاندازم باال را  سرم

 .مینشیند تخت

 !میندازی خواهرم یاد منو تو _

 خیره  او به  و برمیدارم چشمهایم روی  از را ساعدم  آرام

 نگاهش در غم و شده   بیشتر لپهایش قرمزی . میشوم

 بیداد

 کالفه  و میخاراند را عروسکیاش بینی. میکند

 .میدهد سرتکان

 ...روشنتره پوستشم رنگ  صافه، موهاش مریم اما _
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 :میدهد  ادامه و میکند مکث کمی

 . ..اخالقتره وش خ هم تو از _

 بخندم او به میخواهد دلم بااینکه

 منه؟  شبیه چیش پس _

 .میکشد عقب کمی و میخورد جا

 !توئه مثل چشماش...  چشماش خب...  خب _

 .میگیرم را دستش  و میزنم لبخند  که شود بلند میخواهد

 دلم . میدوزد نگاهم به را عسلیاش تیلههای و مینشیند

 و میکشانم باال را خودم. بدانم او از  بیشتر میخواهد

 .میدهم تکیه

 میکنی؟  قاپی  کیف چرا _

 سرتکان و میکند جمع جلو به را صورتیاش  کوچک لبهای

 .میدهد

 . ..پول برا معلومه خب _

 را جملهام میکنم سعی و  کردهام نابجایی سوال میفهمم

 .دهم تغییر
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 خیلی  نیست، تو سن  مناسب کار این اینه منظورم _

 . ..خطرناکه

 که سوزننخی.  برمیدارد  را  پنبهای عروسک و میشود خم

 :میزند لب  و میگیرد دست  به را  آویزان آن به

 خواهرت  و باشی داشته خونه  گوشهی معتاد  پدر یه وقتی _

 ...میکنی فراموش رو  مطر خطر بکشه زجر  درد از

 اون و این کار که اینقدر نمونده،  براش جونی دیگه  مادرمم

 ...داده جامان رو

 را کنجکاوی اما میگیرد، حرفهایش از نفسم بااینکه

 .نمیگذارم کنار

 چیه؟  خواهرت بیماری _

 را گلویش زیر  زده   چمبره  بغض اما است پایین سرش

 .نمیگیرد عروسک از نگاه میبینم،

 دیالیز  مرتب باید درگیره،  میشه چندسالی ...  کلیههاش _

 . ..اما میشد

 .برساند نگاهم به  را یاشابر نگاه میشود  ناچار
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 گیرافتادنم ... میکشید  درد صبح تا شب و نداشتیم پول اما _

 کرد،  معرفی  خیریه یه به رو مریم آصفی خانم  نشد، هم بد

 . ..گرفته  قرار  درمان تحت گفت مادرم

 صورتم به  دست  و میبندم پلک  میشود، راحت  خیالم کمی

 خانم ثالام از پرباشد  دنیا  میکنم آرزو  دل در  میکشم،

 آصفی، 

 می  دراز نبوده،  اصال انگار نمیبینم،  را او و میکنم وا پلک

 .میکشم سرم روی  تا را رورفته و رنگ  ملحفهی  و کشم

 روزهای  این میتواند خواب  فقط بخوابم، فقط بگذارند کاش

 خوبی  مفر همیشه خواب کند، تحمل قابل کمی را دنیایم

 .است تحمل غیرقابل لحظات  برای

*** 

 دست  و میشود  پیاده سرعت  به بردیا، ماشین  دیدن با انیوح

 و میکند  هدایت کناری به را  ماشین بردیا. میدهد تکان

 را  خود یوحان شود، پیاده او اینکه از قبل. میشود متوقف

 .میرساند او به

 تنهایید؟  دکتر،  سالم _
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 :میدهد سرتکان برایش و  برمیدارد را عینکش بردیا

 خوبی؟ سالم _

 بردیا  تا میرود عقب  و میدهد سرتکان واج و هاج یوحان

 نگاه  به دوباره  و میاندازد اطراف  به نگاهی. شود  پیاده

 .برمیگردد یوحان نگران

 ...راهه  تو کردم،  هماهنگ  رسولی  بازپرس با _

 چندنفرن؟ نفهمیدی

 .میدهد  سرتکان منفی  نشانهی به منگ و گیج یوحان

 مانده،  گرما جاو و ظهر به چندساعتی هنوز بااینکه

 .میگیرد راه  شقیقههایش از عرق  دانههای

 ...بود خودش مطمئنم ماشین، اون دکتر _

 روی  دست  و میکند نگاهش کمرنگی لبخند  با بردیا

 .میگذارد شانهاش

 فهمیدی و  دیدی هرچی میکنن، بازجویی ازت دوباره  _

 .بگو  بهشون رو

 ا بردی. میرود کنار سرراهش  از و میشود متوجه یوحان
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 را  شمارهای و میکند روشن  را گوشیاش صفحهی

 .میزند قدم دنبالش کنجکاوانه و آرامی  به یوحان. میگیرد

 .میکردم  رانندگی  ببخش ... جان منصور سالم _

 .میدهد گوش  بیشتری دقت  با آشناست،  برایش منصور اسم

 اثرانگشتها  نتایج شده، پیدا خوبی  سرنخای  نباش، نگران _

 بازپرس صحبتهای از که اینطور و اومده نمونهها و

 .نیست نگرانی جای  کردم  برداشت  رسولی

 که بردیاست به خیره  و نمیشنود را خط  آنور صدای

 تمام مختصر همیشه مثل را مکالمهاش و  میدهد  سرتکان

 .میکند

 .ال فع من، به بسپارش _

 را جوابش کامل میکند، سالم بردیا  به و میشود نزدیک کیان

 جک . سرمیچرخانند  هرسه  ماشینی دایص  با که نگرفته

 .است رنگ مشکی

 .میگذراند نظر از  را آنها پربهتی نگاه با و میشود پیاده دختر

 به  را  آنها انگار و میکند تمرکز بیشتر کیان  و یوحان روی
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 خودش  روی به . میشود گرد  چشمانش که میآورد  خاطر 

 آن  و میرود  باغ در   سمت به غیرطبیعی باحالتی و نمیآورد

 مانع  بردیا  که برود  طرفش به  میخواهد یوحان. میکند باز را

 .میشود

 !بمونید همینجا شما _

 او  باغ  در   قدمی یک در  و میرود دختر  طرف  به بردیا

 .میگیرد حرف به را

 میتونید  میگردیم، آدرس یه دنبال ما ... خانم ببخشید _

 کنید؟  کمکمون

 تا  میدهد عبور بردیا کنار از  را نگاهش کنجکاوانه دختر

 این آنها ولی  دیده   درست را  کیان و یوحان کند پیدا اطمینان

 نگاه به. ببیند درست  را  آنها نمیتواند و اوست  به پشتشان بار

 .برمیگردد  بردیا

 .مسافرم خودم  یعنی... نیستم بلد رو  اینجاها من خیر، _

 برمیگردد  ماشین به بماند بردیا واکنش منتظر اینکه بدون

 ساعتش به  نگاهی بردیا.  میراند باغ داخل  به عجله با و

 .میشود نزدیک کیان و یوحان به و میاندازد
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 ...بزنن حرکتی ممکنه باشه شناخته  شمارو اگه _

 میگذارد،  نیمهتمام را حرفش  موبایلش زنگ صدای

 :میزند لب  گوشی صفحهی به بانگاه

 ...رسولیه  بازپرس _

 به  دادن  آدرس و یراهنمای حال در   که بردیا  از نگاه یوحان

 در  دختر  میدوزد،  باغ در  سمت به و میگیرد است بازپرس

 .میایستد بسته در   پشت و میزند قدم یوحان و  میبندد را باغ

 را نامش میکند سعی است، شناخته را  آنها دختر  ندارد شک

 بردیا  پیش کالفه . نمیشود موفق  ولی بیاورد  خاطر  به

 .برمیگردد

 . کنن فرار دررو راه  یه از نکنه ،ندارم تحمل دیگه  من دکتر

 جادهی  به منتهی کوچهی به نگاهی و شده   کالفه  هم بردیا

 .میاندازد اصلی

 ...بشه پیداش بازپرس االنه داخل،  نرفته تا بزنم  در میرم _

 دیوار  به را یکپایش که کیان به و  میشود قدم هم بااو یوحان

 زده 
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 .ودش همراه میکند اشاره  میگیرد  کام پیپش از و

 ...بیرون بکشونم رو سپهر  باید میایم، هم ما  دکتر _

 کمی و  میزنند در. نمیبیند موافقت جز  چارهای  بردیا

 شاکی  نگاهی و درهم چهرهای با  دختر  تا میکشد طول

 .میشود ظاهر  در الی البه

 . ..نیستم بلد رو  جایی که گفتم چیه؟ _

 شجواب مقدمه بدون و میشود ظاهر بردیا  پشت از یوحان

 :میدهد را

 .باشه بلد  شاید  بیاد بگو سپهر به _

 میکند،  گشاد را زغالیاش تیلههای و میخورد جا  دختر

 متفکر  چهرهی  و میگذارد شقیقهاش  روی انگشت یوحان

 .میگیرد خود به

 بود؟  چی رفته،  یادم اسمت _

 .نبازد را  خود میکند سعی اما است واج و هاج  دختر

 دارید؟ چیکار اینجا دیدم،وقبال شمار انگار آره...  خب _

 :میزند لب  یوحان از زودتر کیان اینبار
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 ...بیاد بزن صدا رو سپهر _

 سوالی  و میاندازد باال را ابرویش یکتای دختر

 .میدهد سرتکان

 اینجاست؟ سپهر گفته کی _

 کنار  از. میدهد هل را  باغ در و میکند غافلگیر را او یوحان

 ریزی  جیغ یوحان حرکت با دختر.  میشود وارد و میگذرد او

 پارس  صدای.  میدود ساختمان  ورودی سمت به و میکشد

 را  سگ که  ضخیمی طناب  دیدن  با و میپیچد باغ در سگ

 لب  آنها به رو  بردیا. میشود راحت  خیالشان داشته نگه

 :میزند

 .میمونم بازپرس منتظر اینجا من داخل،  برید _

 و میروند رفته دختر   که راهی از احتیاط با  ن کیا و یوحان

 آهنی  در   باتردید یوحان. میرسند فرسودهای آهنی  درهای  به

 رورفته و رنگ  محوطهای با. میشود داخل  و میدهد هل را

 در   چیزی زواردررفته  کاناپهی چند جز  که میشود روبرو

 چشم  به آن

 با و نشسته کاناپهها از یکی روی  دختر .  نمیخورد
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 .است  زده   زل آنها به  ترسیده  نگاهی

 سپهر  نام که حالی  در.  میرود  جلوتر و میچرخاند  چشم یوحان

 ته  که روحی  ی  ب و کوچک آشپزخانهی به میزند صدا را

 دختر   سمت به عصبی. میکشد سرک  است محوطه

 به . است بسته درش که میشود اتاقی متوجه که  برمیگردد

 :میزند داد   دختر که میرود اتاق  طرف 

 ...نه _

 و میشود بلند  دختر. شودمی خیرهاش  حیرتزده  یوحان

 :میزند لب ملتمسانه

 اینجا  من... من  نیست، اینجا سپهر میخواین؟ چی  شما _

 ...تنهام

 که باصدایی هردو  و میخورد  گره هم به کیان و یوحان نگاه

 نیست مفهوم صدا. سرمیچرخانند میرسد، گوش به اتاق  از

 را  دستانش  دختر. میکند ناله بسته  دهان با  کسی انگار و

 .برمیگردد مبل روی و میکند چفت دهانش روی

 نای  انگار. میخورد گره درهم کیان و یوحان پرحیرت نگاه

 اما  میدوزند چشم اتاق  در به  هردو. ندارند خوردن تکان
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 یوحان

 در   قدمی  یک در . برمیدارد قدم و میخورد تکان که است

 :برمیدارد خیز   دوباره دختر که است اتاق 

 . ..قفله _

 بردیا  که  برمیگردد طرفش  به آلود  ب  غض نگاهی اب یوحان

 دختر .  میشوند وارد انتظامی نیروی مامور دو   و بازپرس و

 هم  لحظه  یک افتاده اتفاق  آنچه گفتن برای و میکند رها  را

 .نمیکند درنگ

 !زندانیه اتاق  توی یکی... اتاقه توی یکی دکتر _

 تا  ندمیک نگاه بازپرس  به و میشود واج و  هاج  کمی بردیا

 به  و میزند  قدم  خونسردی  با بازپرس . ببیند را او واکنش

 هم  جان به را  دستش انگشتان گریان و مضطرب که  دختر

 .میشود  نزدیک انداخته

 درسته؟! بهنواز عسل _

 .میرساند بازپرس آرام نگاه به را نگاهش حیرتزده  دختر

 بفهمد  بازپرس تا کافیست تنهایی به نگاهش و نمیگوید هیچ

 :دهد ادامه و است گفته ت درس
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 ...نکردی کاری  که تو! ترسیدی؟ اینقدر  چرا _

 اما  کند، آزاد  را  حبسشدهاش  نفس  شاید تا میکند جان  دختر

 مرد  پرنفوذ تیلههای از را  نگاهش  ندارد قصد! نمیتواند

 موهایش به اتاق  در به خیره یوحان. کند  جدا روبرویش

 از  پس فاصلهبال و میشود  خارج اول سرباز. میزند چنگ

 اتاق  از کرده  دستبند را جوانی که  حالی  در  دیگر  سرباز او

 ندارد،  رو به  رنگ که جوان  پسر به نگاهها. میشود  خارج

 پسر.  میشود دوخته

 با و میکند پرتاب  دختر  سوی به را نگاهش خشمگین تیر

 اشاره  سربازهایش به  بازپرس. میدهد  سرتکان  برایش تاسف

 دختر  به و میزند  قدم . کنند منتقل ماشین به را او میکند

 :میرسد

 کجاست؟ سپهر _

 :میدهد  سرتکان پریشانوار دختر

 توی رو  حامد  گفت ... برنگشته و رفته دوروزه ...  نمیدونم _

 سپهر   همش آخه... پلیس پیش نره  وقت یه که کنیم  حبس اتاق 

 ما ... ما... میده رو  گزارشش میره که میکرد تهدید رو
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 نمیخواست  سپهر یعنی... بشیم درگیر  یلین  با نمیخواستیم

 و  جیغ بده،  پس موادارو زیربارنرفت نیلی ولی بشه، درگیر

 گالویز باهم بعدشم گفت،  بدوبیراه سپهر به و  انداخت راه  داد

 ...شدن

 تو  پایین رفتیم  گذاشتیم، تنهاشون و ترسیدیم حامد  و من

 د، نبو خوب اصال حالش  ولی  اومد موادارو با سپهر ماشین،

 نیلی  که بود موادایی کنار هم  دالر  کلی ... کنیم فرار باید گفت

 من  به برداشت، سپهر  رو همش  بود، داشته نگه فروغ از

 میدونم ولی ... اونور میبره  خودش با منم  و برمیگرده داد قول

 ...زد دورم

 :میزند لب او به خیره بازپرس

 ...ماشین این _

 آرام  و  میگیرد شستش باانگشتان را پلکهایش نم دختر

 :میدهد پاسخ

 هممون فروغه، مال موادا اصل در ...  فروغه از ماشین _

 من به... زد دور  هم رو اون سپهر  ولی ... میکنیم کار براش

 میده،  بهمون خوبی سهم بمونیم کنارش اگه گفت حامد و
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 ...نامرد

 کوتاه  مدت همین در   و میگذرد بند این در بودنم از دوروزی

 را  ناکامی از دنیایی  بار هرکدام که شدهام  آشنا دخترهایی با

 دیوارهای  پشت کوتاه عمری با هرکدام میکشند، دوش به

 گاهی . شدهاند محروم  طبیعیشان حقوق  از محرومیت بلند

 مات  چنان

 را  خودم دردهای  که میشوم دردودلهایشان مبهوت و

 این در  موسیقی؟ یوحان؟ خودم؟ دردهای. میکنم  فراموش

 و  حال تاثیر شاید  باشند،  درد اینها که ردهامک شک لحظه

 زل معصومه به! باخته رنگ  رویاهایم اینجاست، هوای

 بیرون را  کرده جاخوش  دستانش مابین که کتابی و میزنم

 .میکشم

 سر  ی بالی چه ببینه برنگشت هیچوقت  مامانت یعنی _

 اومده؟  داداشت و تو

 حسرت، خاکستریه  رنگ دارد،  تنفر رنگ نگاهش

 . ..افسوس گرن

 ...نمیدونم _
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 را  تیلههایم  خیرگی و میکشد درهم   را پرپشتش ابروهای

 میپیچاند انگشت دور  را روسریاش ریشههای. میکند رها

 :میکشد آه و

 رو وسایلمون و اومد صابخونه  رفتنش بعد  مدت یه _

 ...کنیم چیکار  بریم کجا باید نمیدونستیم... کوچه  تو ریخت

 که  بعدشم تهران، آورد رو  ما و روخت ف یم داشت هرچی  بابا

 . .. و  دزدی  و دستفروشی به افتادیم

 کم  که بکشم داد  سرش  میخواهد دلم  و میسابم هم به دندان

 کنم،  باور را قصهها این از هیچکدام نمیخواهم بگوید، دروغ

 میکنم مشت را انگشتانم حرص با ! دارد چهاردهسال فقط او

 به و میشوم دور  بزنم، او به  که ندارم حرفی  میشوم، بلند و

 قطار  مورچههای هواخوری دیوار به تکیه  میآیم که خودم

 رژهی  میگذرد  که  دقایقی میکنم، رصد  را  پایم زیر  شدهی 

 مقابلم  از که قدمهایی به  را نگاهم و رها  را مورچهها

 از  است  پر دنیا  که میکنم فکر این به و میسپارم میگذرند

 گاهی  بیراه، گاهی و  میروند راه  یگاه که قدمهایی قدمها، این

 و  شوق  با گاهی بیهدف، گاهی و میشوند برداشته  هدفمند
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 دمپایی  بادیدن  و میرسم  خودم  پاهای به...  بیرمق  گاهی

 !میزنم لبخند وار  افسوس سفید پالستیکیهای

 :میکند پاره  را افکارم رشتهی و میرسد  زنان نفس مارال

 . ..مهیاس! مهیاس _

 منتظر  و  میشوم خیره معصومیتش از لبریز نگاه به

 :بگیرد نفسی میمانم

 من  البته... دفترش  بری گفت... داره   کارت آصفی خانم _

 . ..بشی آزاد  قراره گمونم به  شد،  تلفن بهش  که بودم پیشش

 کنم، هضم گفته را  آنچه میکنم سعی  او به خیره

 این آنسوی در  این از بعد نمیدانم... نه یا خوشحالم نمیدانم

 نمیدانم... نه یا داشت خواهم آرزویی  هم هنوز سرد دنیای

 گرفت  خواهم  را رنگیام رویاهای رد شبها بازهم این از بعد

 ...نه یا

 قدم  کرده سرریز چشمانش  از که ذوقی  با آصفی خانم

 :میآید طرفم  به  و برمیدارد

 ...بری باید بردار، داری چیزی اگه عزیزم _
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 :میدهم لشتحوی ریزی  اخم و میزنم پلک

 کجا؟ _

 :میکند جذابترش لبخند این میشود، نما  ن  دندا لبخندش

 خیلی  نیفته، اینطرفا گذرت هیچوقت دیگه امیدوارم _

 رو  داشتههات و  آزادی  قدر  و برو باش، خودت  مراقب

 ...منتظرن خانوادهت... عزیزم برو بدون،

 مییابم، آغوشش در  اشکریزان را  خود که  نمیکشد طولی

 دور  او از است قرار حاال و میشناسم  را او لهاست سا انگار

 بند محوطهی به ولی ندارم برداشتن برای چیزی  شوم،

 برای  قدرتی هیچ  کنم، خداحافظی دخترها   از تا برمیگردم

 به  را دستدوزش  عروسک مارال وقتی ندارم  اشکهایم کنترل

 :میگیرد طرفم

 ...کن قبول من از اینو _

 میکشم آغوش به  را خودش  گیرم،ب را  عروسک اینکه از قبل

 :میزنم پچ گوشش  زیر و

 خیلی  بدی، بهم خواهرت از  شماره یه که  شرطی به _
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 ! ...ببینمش میخواد دلم

 .میکند  قبول و میخندد

 که است سنگین آنقدر زندان  خروجی در  سمت به قدمهایم

 با  چطور  است قرار نمیدانم میزنم،  زور برداشتنشان برای

 طول یکسال اندازهی به هردقیقه شوم، روبرو خانوادهام

 نگاه  ناگزیر. میشود باز  در و میرسم  قدم آخرین به تا میکشد

 چشمانم سد و میبینم را  منصور بردیا، مادرم، میکنم،

 کرده  باز  را در   که سربازی اخطار  با و میزنم پلک. میشکند

 .میشود بسته سرم پشت زندان  در و برمیدارم دیگری  قدم

 میدانم. کنم طی را  مسیر بقیهی چگونه و کنم رچکا نمیدانم

 پرمهر  نگاه قفل  اشکبارم نگاه. کردهام درست  دردسر خیلی

 همانجا  که ماشینی پشت از یوحان ناگهان که  میشود بردیا

 میشود  بهت سینهام درون غم  تمام. میشود نمایان شده پارک

 نمیجوشد  دیگر پلکهایم پشت چشمهی  میریزد، نگاهم در  و

 چطور .  شود  رها   باید که کند یادآوری تا تقالمیکند منفس و

 لحظهی بارها و بارها  اینجا؟ در را بودنش کنم هضم باید

 را  خانوادهام  با دیدار
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 نمیکردم تصور هرگز اما  بودم کرده  مرور و پیشبینی

 را  نداشتهام بزاق  سختی به ببینم، شرایط این در را یوحان

 میدهم پایین

 قلبم میدهم،  پاسخ گرفتنش آغوش در   ایبر مادر انتظار به و

 اضطرابی و بااسترس. میکند عاصیام و پامیکوبد بیرحمانه

 و  میشوم جدا  مادر  آغوش از میخورد،  آب کجا از میدانم که

 :میزنم لب  افکنده سری  با

 ...ببخشید _

 به  و میگویم  ندارم،  هم قدردانی توان ندارم، ایستادن توان

 خشم،   اندوه،  بهت،. کنممی پاتند منصور ماشین سمت

 وضع  و سر  چه میدانم آمدهاند، سراغم به یکجا اضطراب

 و  مینشینم ماشین عقب . دارم  بدی  احساس و  دارم افتضاحی

 و  برگردم میخواهد دلم. میگیرم دستانم میان را  سرم

 است، برگشته دیر بگویم و بکشم فریاد  بکشم، داد  ن سریوحا

 که  هیجانزدهام  دیدنش  و دنبو از  آنقدر... نه اما! دیر  خیلی

 ناامیدش  نمیتوانم که شده شادمان قلبم آنقدر ...  میکنم تردید

 بتوانم  که زمانی تا کنم،  سکوت فقط  میدهم ترجیح. کنم
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 چشمههایم  دوباره. بگیرم او مورد در  را تصمیم درستترین

 در  بالفاصله میکنم، احساس را گونههایم سوزش و میجوشد

 میکند  کمک منصور به بردیا  مینشیند، مادر  و  میشود باز جلو

 در  میشود،  جاگیر  که منصور. بگیرد  قرار خودش   جای  در

 .میدوزد نگاهم به را نگاهش لحظهای  برای و میبندد را

 .میبندم پلک  درد از و میکنم پاره را نگاهمان رشتهی بیمهابا

 است  قرار که میشود راحت خیالم  ماشین استارت صدای با

 .برگردم اتاقم به  میخواهم فقط . برگردم  خانه به

 دنیا این نقطهی امنترین  را آنجا  دیگر حاال  شک ن بدو

 را  یوحان دیدن  برای شادمانی قلبم و میافتم  پدر یاد. میدانم

 چشمانش  در   است قرار چطور نمیدانم میزند، پس کل به

 منصور صدای  با... نه یا میبخشد  مرا نمیدانم کنم، نگاه

 .یکنم م بلند را پلکهایم

 خوبه؟  حالت _

 و میدهم  پاسخ  نگاهش به غمزده . میکند نگاه من به آینه  در

 خیالش  قدر چه نمیدانم. میدهم سرتکان خوبم اینکه نشانهی به

 اختیار ی  ب. میکند حرکت  و  میگیرد را  گازش ولی  شده  راحت
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 را  بردیا . میکنم نگاه سرم  پشت شیشهی  از و برمیگردم

 شدن   دور به و  داده ماشینی به را تکیهاش یوحان اما نمیبینم

 و میگیرد تکیه که میبیند مرا میکنم حس.  است شده خیره  ما

 قلبم  روی  دست و میگیرم نگاه  اختیار  ی ب . برمیدارد قدم یک

 پا  از  سر  باشد  شده  پیدا  گمشدهاش که انگار میگذارم،

 میروم،  چشمغره زدگیاش  ذوق  و او به اما من! نمیشناسد

 از  را خاطرش و یوحان گرفتهام صمیمت که  میشود مدتی

 به  مادر، خاطر   به پدر،  خاطر   به کنم، خارج زندگیام الویت

 هم  هنوز.  رفت  او همراه که آرامشی  برگرداندن خاطر 

 میلهها  پشت دنیای دیدن از بعد  اما دارم  را تمنایش عاشقانه

 است،  ناچیز داشتههایم برابر در  عشق  این حسرت فهمیدهام

 و  باشم داشته  دوست  را او دور از  فقط عمر یک  میتوانم من

 خانوادهام بدون نمیتوانم اما دارم نگه سینهام در  را عشق  این

 برای  نمیتوانم من و آمده   دیر  او. کنم زندگی محبتشان و

 .ببخشم را  او افتاده برایم که اتفاقاتی

 اما بنشیند ویلچرش روی تا میکنم کمک منصور به

 .نشوم اسیر چشمانش تالطم در  ات میکنم مقاومت سرسختانه
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 است  همین برای اتاقم، به بردن پناه برای دارم  عجله خیلی

 در   که دوبارهای بغض  با همراه و میسپارم  مادر به را او که

 آرام .  میرسم خانه  ورودی به  و میدوم است شدن  آب حال

 خانه در و شده   مرخص پدر میدانم. میکشم پایین را  دستگیره

 به  را  خود بالفاصله  و نمیبینم را کسی . است مراقبت تحت

 کابوس این شد  تمام باالخره. میکنم قفل را در  و میرسانم اتاقم

 چرخ اتاقم در اشکریزان! برگشتم خودم دنیای به و لعنتی

 عروسکهایم از  چندتا. میکشم دست  وسایلم همهی به و میزنم

 برایم باورش. میشوم  ولو تخت روی و میچالنم آغوشم در  را

 هم  روی  را پلکهایم کردهام، پیدا نجات  که است  سخت

 رهایی  این نکند دارم،  واهمه کردنشان باز از  و میفشارم

 !...زندان  فروغ، خسروی،  دست از رهایی باشد؟ خواب

 نمیتواند هم برگشته یوحان اینکه  فکر و میکشند تیر شقیقههایم

 ش واکنش نمیدانم شده،  تنگ  پدر برای دلم . بیاورد  ذوقم  سر

 مقابل و میشوم بلند ببینمش،  میخواهد دلم اما بود خواهد  چه

 میگذرانم نگاه از را  سرتاپایم میایستم، قدی آینه

 اینگونه. میزنم تلخند آشفتهام وضع و سر  به و
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 سروسامان   از  قبل میدهم ترجیح  کنم؟ پیشرفت میخواستم

 درماندگیام باید او. بروم پدر  دیدن به وضعم  و سر به دادن

 باید . ببیند را

 مرا و بیاید رحم  به دلش شاید  ببیند را سختگیریهایش نتیجهی

 حالی  در  منصور و رفته آشپزخانه به بالفاصله مادر . ببخشد

 گلهای  به و گرفته  پیشانی به را  دستش یک  است متفکر که

 حس  که  مرا حضور شده،  خیره  پایش زیر  ابریشمی ی قالیچه

 نگاهم روانهی را  غم یکدنیا و میکشاند باال را هش نگا میکند

 .میکند

 .میشوم نزدیک پدر اتاق  به و میگذرم کنارش از بیتفاوت

 بیشتر اتاق  باز نیمه  در. برمیدارم آهسته  و تردید با را قدمهایم

 منصور صدای با  در، یکقدمی اما  بروم جلو که میکند ترغیبم

 .میشوم متوقف

 ...کن صبر _

 .بگوید چیزی میمانم منتظر و برنمیگردم عقب به

 . ..بشه بهتر حالش بذاری  بهتره نیست، خوب براش  هیجان _

 :میزنم لب آهسته  و میچرخم  سمتش به آرام
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 شدم؟  آزاد نمیدونه _

 بازی سینهام  در   نفس و است غمگین خندانم  همیشه منصور

 مادر . کردهام ناامیدش شاید  نمیدرخشد، چشمانش.  درمیآورد

 .میدهد  جواب او از لقب  و میآید بیرون آشپزخانه از

 ...ولی بودی،  بیگناه میدونه حتی...  میدونه _

 و دورگه صدای میکند،  شوکه را هرسهمان  پدر صدای

 تحکم از نشانی هیچ  انگار که صدایی بیمارگونهاش،

 !ندارد را قبل

 . ..مهیاس _

 انتظار  در انگار  اشکهایم. میشود شل زانوهایم  مادر، به خیره

 اینبار  من و میزند صدایم دوباره. بودند نبارید برای بهانهای

 خود  تخت روی .  میرسانم اتاق  داخل به را  خود تعلل بدون

 و میکند نگاهم. است داده  تکیه آن تاج به و  کشانده  باال را

 .است شده پیرتر سال  ده میکنم احساس من

 نگاه  میزند،  خیمه وجودم  بر شرمساری  و میکشد  تیر قلبم

 به  را دستش. میکنم پاک را اشکهایم دست  پشت با و  میدزدم

 حسرت  با.  بروم پیشش که میخواهد و میکند بلند سختی
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 برای  و میرسم تخت  کنار به. برمیدارم  قدم و  میدهم سرتکان

 لبهایش  کنار چینهای مابین که میبینم را اشکی قطره اولینبار

 اینهمه  و جاوید  کیومرث. است شدن  ناپدید حال  در

 و  میزنم زانو! او؟ با کردهام  چه ! ک؟اش و  او! درماندگی؟

 را  او به کردن  نگاه توان. میگیرم تخت لبهی به را دستهایم

 کرده،  فرق  صدایش. میگذارم تختش لبهی را  سرم و ندارم

 .نیست مستبدانه

 اما ... برندهام کنم وانمود که  زدم زور  خیلی! باختم من _

 که  نبود چیزی زندگی  این نتیجهی... بود  بیخود زور

 ...میخواستم

 موهایم روی دستش  گرم  حس . ندارم کردن سربلند روی

 !خستهام روح برای میشود جانی

 ...میخواستم که اونی بشی نشد... نه _

 .میزنم زل ناامیدش نگاه در  و میکنم سربلند

 ...میشم... نشده  دیر  میشم، _

 مادر . نکند باور اگر  دارد  حق  است، سکوت فقط جوابم

 کنار  میز از  را داروهایش   باشد، آرام یخواهدم  او از و میآید
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 نشستهام تخت  کنار درمانده که منی به رو و  برمیدارد  تخت

 :میگوید

 ...پاشو... بگیر دوش  یه برو پاشو _

 قلبم  چرا نمیفهمم . میکنم  فکر یوحان به و میزنم چمباته

 قرار  و قول اینهمه انگار نه  انگار درآورده،  بازی دوباره

 تکانی خودم به  میشوند، خیس  دوباره  که لکهایمپ گذاشتهایم،

 در  که چیزیست تنها گرم آب دوش  یک. میشوم بلند و میدهم

 بوی میزنم بیرون که  حمام از . دارم  نیاز آن به شرایط این

 مادر  دستپخت  دلتنگ عجیب. میپراند سرم  از هوش قیمه

 پر  روزهایم قطعا!  آوردهام ایمان خانه این به  عجیب شدهام، 

 دست   آنها از باید  که چیزهایی برای بود، خواهد دلتنگی از

 کنارشان  در  که خانوادهای به است  قرص دلم اما بکشم

 به  مادرم، به پدرم، به  است قرص دلم . دارم آرامش و امنیت

 ...برادرهایم

 میدانم. میپیچد خانه در آیفون  صدای که است غروب نزدیک

 .باشم داشته  یسخت رودرویی هم یاسمین  و مهیار با باید

 احساس بازهم ولی نداشتهام تقصیری هیچ  شده ثابت بااینکه
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 خانه  ورودی به را  خود سراسیمه یاسمین. میکنم شرمساری

 جای  که آغوشش در. میدود طرفم  به من دیدن با  و میرساند

 با مهیار میگیرم

 وارد  دارد، بغل در را یاقوت که حالی  در  عبوس قیافهای

 شالق  صورتم به حرفش  از  پر  نگاه اب و میایستد . میشود

 رهایم  و  میکند را ذوقش و شوق  ابراز  یاسمین. میزند

 جرئت خود به که بیتابم  یاقوت دیدن برای آنقدر . میکند

 . بردارم قدم  میدهم

 باال یاقوت  گرفتن برای را  دستانم و میدهم جانی کم سالم

 عبور  کنارم از  و  میسپارد من به را او باسخاوت. میگیرم

 مهیار . نمیدهد را سالمم  جواب که نیست عجیب. میکند

 برای حرفزدن، برای مهرورزی،  برای خساستش و است

 ! ...کرده انباشته دلش  در  آنچه بیرونریختن

 بازهم  میدانم کردهام،  وارد ضربه خانوادگی  شان به میدانم

 روی  به و باشم قوی باید اما کردهام،  پشیمانشان بودنم برای

 پناه  سالن گوشهی دنجترین  به میشود دقایقی  .نیاورم خود

 من و نمیکند غریبگی. میگیرم انرژی یاقوت از و  بردهام
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 تمام.  میروم ضعف مهربانش مشکی تیلههای برای

 هرکس   و میگذرد ناگفتهها از پر سکوتی در  شبانه  چندساعت

 دلشان  میکنم احساس . میرود تاریکش و امن  حریم سراغ به

 توبیخم و سرزنش خیر  از گرفتهاند میمتص و سوخته  حالم به

 سناریوی مرور به و میزنم چمباته اتاقم تاریکی در .  بگذرند

 .میشوم مشغول چندماهه

 باز  پلک میشود،  وارد اتاق  در به که ضرباتی صدای با

 اینکه بدون میآید یادم  و میدهم  خودم  به قوسی و کش. میکنم

 خواب به  تخت کنار گلیم روی  همانجا بروم  تخت روی

 مایلم آن  از قبل  و نمیکنم عجله در کردن باز برای. رفتهام

 چند ساعت بدانم

 در  دستگیرهی میکنم، روشن  که را گوشیام  صفحهی. است

 .میخورد گره  مادر نگاه در نگاهم و میآید پایین اتاق 

 .داریم مهمون پاشو _

 اتاق  وارد و برمیدارد  قدم  یک  میپرد، باال که ابروهایم

 .میشود

 از گمونم به همراهشه،  هم خانمی یه  اومده، بردیا _
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 ...دانشگاهیته دوستای

 با  رودررویی توان میشود، بلند نهادم  از آه  سایه یادآوری  با

 بلند  و میکنم غرولندی زیرلبی . ندارم دیگر را یکی این

 بهتر روزم و حال  تا میدادند امان چندروز کاش. میشوم

 خوشامدگویی  برای  و میشوم آماده  تا میکشد طول  کمی . شود

 در  را  دارد ذوق  هرچه   سایه. میشوم ظاهر  مقابلشان آنها به

 همراه  و زورکی لبخندم. میشود بلند و میریزد  جذابش نگاه

 میدهد  فشار  آغوشش  در مرا آنقدر . است شرمساری کمی با

 بوده،  دیدنم انتظار در   و شده تنگ  دلش واقعا میکنم باور که

 سرتکان  مهربانی با و میکند نگاه گیاشهمیش وقار با بردیا

 .میدهد

 همه  به خیلی بخوابم، راحت تونستم رو گذشته شب _

 !گذشت سخت

 همراه   به که  حالی  در  و میریزم نگاهم در را افسوس

 :میزنم لب مینشینم سایه

 ...میدونم _

 انگشتان به و میگیرم گیرایش تیلههای از را نگاهم
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 :میدوزم فرورفتهام درهم 

 محبتهای شرمندهی من داشتین، لطف  من به همیشه  اشم _

 ...هستم شما

 جلو  به  بردیا بالفاصله و میگیرد قرار دستم روی سایه  دست

 :میشود خم

 ما سرمایههای  باارزشترین زندگی، سخت تجربههای _

 .میدیم ادامه قبل از محکمتر و  میگیریم درس  ازشون هستن،

 فشار  ستانم د روی  را دستش  بیشتر که حالی در  سایه

 :کند عوض را جو میکند سعی  میدهد،

 ...عزیزدلم نکن فکر بهش دیگه _

 و  م کن  باز چشم مضطربانه و  کند صدایم کسی میخواهد دلم

 همه این تحمل نبوده، بیش خوابی گذشته برمن هرآنچه ببینم

 خالی پایینم لب  روی را حرصم است، سنگین برایم حقارت 

 .میکنم ردوبدل  هردویشان  ینب را زورکیام لبخند و میکنم

 .میبینم   باهم شمارو  خوشحالم خیلی _

 .میشود دستپاچه و میکند جمع را پهنش و  پت لبخند سایه
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 و  میفهمد را حالش  بردیا  که بگوید چیزی  میخواهد

 .میدهد نجاتش

 من ولی...  خواستن آدرس من  از فقط ایشون البته _

 .بشن همراه من با که کردم  اصرار

 آهانی  نیفتاده،  بینشان اتفاقی و کردهام قضاوت دزو میفهمم

 خم  و پیچ در   آنقدر.  باشم بیتفاوت کمی میکنم سعی و میگویم

 مورد  در  میدهم ترجیح که ماندهام  خودم نرسیدنهای

 را  چای سینی  و  میآید مادر . نکنم کنجکاوی  بقیه رسیدنهای

 .میگذارد میز روی

 .اومدین خوش خیلی _

 را  میوه  ظرف و میرسد  مادر جدید کمکی ملوک، پشتبندش

 بززگ روسری   مادر. میدهد  جای چای  سینی کنار

 بردیا  به رو  و میکند مرتب  سینهاش روی را نسکافهایش

 :میگوید

 ازش  نکردم  فرصت  هنوز خبر؟  چه یوحان از  دکتر _

 .کنم تشکر

 را  آن بوده  قرار نمیدانم و مانده معطل دستم در  چای لیوان
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 نفس  میشوند،  میخ چای لیوان روی ههایمتیل.  برسانم  کجا به

 در   بردیا دای ص یوحان؟  گفت  شنیدهام؟ درست . نمیکشم

 .میپیچد ناباوریام گنگ فضای

 یه اونم باشه،  تشکر به نیازی نکنم  فکر... خوبه _

 .میدونست مقصر  رو خودش  جورایی

 فراموش  را قرارهایمان  و قول باز  میروم، چشمغره  قلبم به

 مقابل  را چای لیوان و میکنم ظاهر  حفظ واق  تمام با کرده، 

 تشکر  که است مادر پیش حواسم آنقدر ولی  میگذارم سایه

 .نمیشنوم را سایه

 خیر  به بود هرچی  ولی مقصره، کی گفت نمیشه واقعا _

 بخوره،  رقم بود ممکن بدتری خیلی  اتفاقات شاید  گذشت،

 حرف  به نکنن تجربه دنیارو  خودشون تا امروزی جوونای

 .نمیکنن اعتماد بزرگتری  چهی

 گوش سراپا  سایه میدهد،  سرتکان حرفهایش  تایید در بردیا

 انجام یوحان که  کاری ن دانست پی  در بیصبرانه من و است

 .میشود خارج  کفم از صبر  و نمیکند اشارهای. است  داده

 .میشوم خیره بردیا به
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 چرا؟ یوحان؟ از قدردانی _

 میکند سعی  که میفهمم یابرد زدن پلک از  را این ناآرامم،

 میکند دراز  دست نیست، نگرانی جای  بفهماند نگاهش با

 :برمیدارد را  چای لیوان و

 ...کنیم پیدا رو اصلی متهمین جای کرد کمک _

 .میریزم  هم  به هم کمی.  میزنم پوزخند

 شد؟ ماجرا این وارد و شد   سبز یهو کجا از  آقا... هه _

 داشت؟   ربطی چه اون به اصال

 میگیرد دلم  کرده، کمک چطور که نیست هضم قابل مبرای

 .میروم چشمغره سرمیرسد بیامان که بغضی به اما

 چشم  میشوند ناپدید حیاط خروجی  در از که سایه  و بردیا

 میکنم  فکر این به اطرافم زیبای طبیعت  به خیره و میچرخانم

 خانه این به  تازه  انگار دارد،   تازگی برایم همهچیز  چرا که

 رنگها  میکنم  احساس. باشم ندیده  این از قبل  تا  و باشم آمده 

 نمیگذاشت دلسیریام و چشم . برگشتهاند سفیدم و  سیاه  دنیای به

 پلهی  چند و میکشم عمیقی  نفس. ببینم بهتر دارم  را آنچه

 و است  نزدیک غروب. میروم پایین را  حیاط به منتهی
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 سرگذشت  یادآوری  و میزنم قدم  یافته، کاهش هوا گرمای

 یکی میتوانستم هم من. میکند تر  را چشمانم  زندان بچههای

 فکرش  حتی  داشتهاند، که مخوفی دنیای همان  با  باشم آنها از

 میرسم، آالچیق  روبروی  دیوار به ! میآورد  درد  به را قلبم

 تکیه دیوار به خوردهام،  سیلی  پدر از که همانجایی درست 

 خیسم  هایپلک به را  دستم پشت مینشینم، بیرمق  و میدهم

 وجود  دنیا  در  هم بزرگتری  دردهای میفهمم حاال. میکشم

 !مستبد و سختگیر پدر  یک داشتن از بزرگتر خیلی دارد، 

 تخت  کنار مبل  روی  که حالی  در  و میگذرد  آزادیام از یکهفته

 روبرو  یوحان با چطور میکنم فکر این به زدهام  چمباته پدر

 دهم   پاسخ آمدنش برای او درخواست به خواسته بردیا  شوم،

 جستجوی   در بیتابانه دلم  در  یاش دور عطش بااینکه من و

 دوباره  میترسم! دارم تردید هنوز است،  دیدار جرعهای

 عاشق  و لجباز دختر همان بشوم و کنم فراموش را همهچیز

 ...دیروز پیشهی

 میآیم،  خودم به نالهاش صدای با  و میخورد تکانی پدر

 را  دستش.  میرسانم او به را  خود و میشوم بلند  سریع
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 :میشوم خیره  نیمهبازش پلکهای به و میگیرم

 خوبی؟... بابا _

 و میکند نگاهم کمی  باشد نداشته را  دیدنم انتظار که انگار

 .میگیرد  محکم را دستم

 !مهیاس _

 لب  شده آویزان  پلکهایم از  که  قطرههایی به توجه بدون

 :میزنم

 میخوای؟ چیزی... بابا جانم _

 :میکند  بیداد بیمارگونهاش نگاه  در غم

 نه؟ بود  بد جات خیلی اونجا _

 برای اما  افتاده روز این به من خاطر  به او  نمیشود، باورم

 کنم  سرزنش را  خود  باید من دارد، عذابوجدان  کشیدهام  آنچه

 :میدهم سرتکان مکث بدون... نمیدانم او؟ یا

 فکر  بهش بود، الزم برام شاید ... بودم  مقصر  خودم _

 .شد تموم بود هرچی... بابا نکن

 است  بار اولین برای من و  میفشارد  بیشتر  را  دستم  هم باز
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 .میگیرم نیرو وجودش گرمای  از که

 . ..من اما مقصری ... مقصری... آره  _

 برایش خیلی گفتنش که میفهمم اما بگوید میخواهد چه نمیدانم

 .شود اذیت نمیخواهم است،  سخت

 ...اباب نیار فشار خودت به _

 متکای بنشیند، بتواند تا میکنم کمک او به و  میشود نیمخیز

 ابهت. میدهد  تکیه آن به آرامی به و میکنم مرتب  را پشتش

 است  گذشته سخت روزهای  همان مانند هنوز  کالمش و نگاه

 نت به  نت  و میزند لب ندارم، هراسی  آن  از دیگر اما

 :میپیچد اتاق غمگین فضای در صدایش

 دوران  تمام در بود، مظلومی  بچهی یلیخ منصور _

 نکرد،  بیقراری لحظهای  حتی  مهیار برعکس نوزادیش

 دلم  توی رو  محبتش که داشت  مهری یه نگاهش همیشه

 هردوتا گفت و زد  صدام دکتر  که روزی ... میکرد بیشتر

 ...شد تموم برام دنیا کردم  احساس داده دست از  رو پاهاش

 کی  سر باید نمیدونستم ه ک کرد ریشه  وجودم  توی خشمی یه

 . ..کنم خالیش
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 از  بعد کنم، پنهان را  شرمسارم  نگاه تا میبندم را پلکهایم

 :میدهد ادامه کوتاهی مکث

 بود  سخت  خیلی ... اما میدونستم، مقصر رو تو نمیگم _

 ساززن   یه و بودی تو اتفاق  اون دلیل که کنم فراموش

 بهتری  پدر فتادنمیا اتفاق  اون اگه شاید... شاید... خیابونی

 شاید برات، بودم

 من کنی درک نمیتونی تو... میگرفتم سخت بهت کمتر

 ...کشیدم رنجی  چه

 !فروریختنم حال  در  من اما میزند  حرف  محکم او

 نشسته خون  به باچشمهای  و میگشایم را سنگینم  پلکهای

 :میدهم سرتکان

 ...کنم درک میتونم _

 حس  شنگاه در  را  خاموشی  خشم میشود  هم هنوز

 :میدهد سرتکان  کرد،

 منصور  پاهای کنم،  فکر بهش نمیخوام دیگه! نمیتونی ... نه _

 اما  دلخورم  ازت درسته برگشتی،  تو اما برنگشتن دیگه
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 ...باید من نکردم، برات کارا  خیلی ... برگشتی که  خوشحالم

 میشود،  کشیده سویش به هردویمان نگاه و میرسد  سر   مادر

 برمیدارد  قدم  مردد  اخورده، ج دیدنم از که است مشخص 

 :میدهد قرار مخاطب را پدر . میشود نزدیک تخت به و

 ...نیست خوب  برات هیجان _

 :دهد ادامه  نمیدهد اجازه و میکند بلند را  دستش پدر

 ...خوبم _

 :میکند نگاه من به  ادامه در

 میدونی هرکاری  امروز از! نکن گریه دیگه، بسه _

 . ..اما پشتتم من ... میگه ت دل  هرکاری  بده، انجام درسته

 مادر  کنم، باور  را بیداریام تا میزنم پلک  نمیشود، باورم

 :میزنم لب ... او برای است، نگران

 شمارو جزاینکه نمیخوام، هیچی دیگه من... نه _

 ...کنم راضی

 عطر  برای  عجیب دلم.  میشود اتاق  وارد هم منصور

 میخواهم من و میکند نگاه من به فقط  شده،  تنگ نفسهایش
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 سمت  به میکشد، ویلچرش چرخهای به دستی! بمیرم برایش

 :میگیرد من  از نگاه و میآید  پدر

 ...بهترین انگار خداروشکر  _

 :میدهد سرتکان برایش پدر

 ...بابا خوبم _

 :برمیگردد من  به دوباره

 !کنه قانع هم  رو عقلت بتونه دلت  که شرطی  به اما _

 میگوید، چه نمیکنم جهتو اصال  نمیکنم، فکر جملهاش به

 برخالفمیلش که کنم جمع را خاطرش  میخواهد دلم فقط

 برمیدارم  عقب به  قدمی که  حالی در  کرد،  نخواهم کاری

 :میزنم لب کنم، ترک را اتاق  تا

 ...نمیخوام شما  سالمتی جز  هیچی دیگه من _

 رنگ  خواستنهایم تمام انگار است، همین نگفتم، دروغ

 .است باخته

 بستهی میکنم، روشنش و میروم موبایلم راغس  باالخره

 .میگیرم  بسته  همراه اپلیکیشن با و فعالندارم اینترنت
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 از  بازنشده پیامهای تمام میان از و میکنم باز را پیامرسان

 به  که میشود  شکستهای قلب  میخ نگاهم کانالها، و دوستان

 بازنشدهی   پیامهای رقم به. بودم گذاشته یوحان  نام جای

 فقط  من و  زیادیست  رقم  میزنم، زل اکانتش نوار گوشهی

 بازکردنشان   برای. میزند دودو  آن روی لرزانم مردمکهای

 حس  اما  درمیآورد  بازی  قلبم میلرزد،  دستم میلرزد،  دلم

 را انگشتم بیاختیار و میافتد جانم به  خوره مثل کنجکاوی

 دلم  ته و میروم پیام اولین به . میگذارم اکانتش نوار روی

 :میشود یخال

 ...دیر اما برگشتم من _

 :میزند رعد  چشمانم در  بعدیاش پیام

 ...میشم دیوونه دارم!  مهیاس میشم دیوونه  دارم _

 بعد  هفته یک به مربوط همه میکنم، نگاه را  پیامها تاریخ

 .است اتفاق  آن از

 خونهی  وارد اینکه از قبل کاش میکردم،  صدات کاش _

 ...میکردم صدات بشی نیلی

 مو نوشته، را همهچیز  ولی میگوید چه نیستم متوجه زهنو
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 برای میریزم، اشک مادرش برای من و نوشته مو به

 ...خودم  برای  خودش،

 موهات،  برای چشمات،  برای شده، تنگ برات دلم _

 ...زدنات  چشمک  خندیدنات،  برای

 !هم من میگویم هزاربار دلم  در  و میبارم

 او  از بازهم ولی ه شد روشن برایم چیزها خیلی بااینکه

 دیر  برای تلخش خداحافظی برای رفتنش برای دلخورم

 که  اتفاقاتی از  برایم مشخص ساعتی راس هرشب...  آمدنش

 تصمیمی آنکه بدون خواندم را  همه من و نوشته افتاده برایش

 .باشم داشته دادن  پاسخ برای

 همهی  برای را خودم  فهمیدهام را همهچیز که حاال

 را  او من میکنم، سرزنش بستهام  او لیهبرع که عهدهایی

 .ندارد فرقی دیگر  اما کردم قضاوت  هم بد کردم،  قضاوت

 اختیار ی  ب و کنم رها  را  احساسم افسار  هم باز نمیخواهم من

 .شوم کشیده هرکجا  به

 اولین در! باشم  خوبی  دختر پدرم برای قدم اولین در میخواهم

 در   و رساندهام  او به را خود رسمی  لباس  با کاریاش روز
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 لب میکند،  برانداز را سرتاپایم پرسشگرش  نگاه  که حالی

 :میزند

 کجا؟ _

 میریزم  نگاهم در را دارم ذوق   هرچه

 هم   راست دست  خوبه؟... شمام چپ  دست  امروز  از من _

 ...مهیار برا بمونه

 جمع  را لبهایش بپذیرد،  نمیخواهد  شاید یا میکند، تعجب

 :میدهد سرتکان پوزخندی با و میکند

 چی؟ یعنی چپ؟  دست _

 که  حالی  در و است جوانتر  است، گرفته  جدید   ی راننده

 بزاقم میکند، نگاه  را  ما زیرچشمی  مانده پدر نشستن منتظر

 :میگویم قبل از محکمتر و  میدهم پایین را

 ...بگیرم یاد  کار باشم، مراقبتون باشم، کنارتون میخوام _

 در  تمسخر  یرگهها  میرود،  باال پرپشتش ابروهای

 :میشود  ناپدید نگاهش

 . ..فعالزوده... تو اما واقعا؟ _
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 شانه  هم او. مینشینم ماشین عقب دیگری حرف  بدون

 جلو  صندلی روی نشستن محض  به و میاندازد باال

 .میگوید

 تموم رو  درست تا  اما بیا بیای امروز میخوای _

 .بکنی کمکی اونجا نمیتونی نکنی

 ساز  میخواهد دلش  همیشه وا میدانم. نمیگویم چیزی

 اعتماد که  دارد حق  نکنم ثابت را  خودم  تا بزند، را  مخالفش

 در . نکند

 لعنتیام غرور میکنم، فکر یوحان  حرفهای  به مسیر طول

 میخواهد دلم  که حالی در   کرده قدعلم برایش بدجور

 !بمیرم برایش

 ندا  هم هنوز  داشتم انتظار جامیخورم،  جدید  منشی  دیدن با

 از  گرمی چندان نه سالم جواب  با پدر و میایستد نم،ببی را

 سرتکان  برایش هم  من. میرود اتاقش به و میکند عبور او

 هرگز  عبوس چهرهی ن باای میکنم فکر این به و میدهم

 روز  یک برای  را خودم . بگیرد برایم را ندا جای نمیتواند

 پدر اتاق  مبلهای از یکی روی و میکنم  آماده کسلکننده
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 از انگار که  مسنی مرد  با و  ندارد من به توجهی. نممینشی

 از  یکی. است  صحبت حال  در است کارخانه سرکارگران

 که  بازنکردهام را  آن هنوز  اما برمیدارم  میز روی  مجالت

 و  میدهد  ورود  اجازه  پدر. میشود  وارد در  به چندضربه

 .میشود وارد میکند  زیرورو را  کاغذ  چند که  حالی در  مهیار

 .میاندازد باال را ابرویش  تای  یک و میایستد من ندید با

 .میدهد سرتکان سوالی میکنم، سالم و میایستم

 میکنی؟   چیکار اینجا _

 .میکنم جمع  را لبهایم و میاندازم باال شانه

 ...بشم  بابا حال  کمک و بیام بعد به این از میخوام _

 تا  میرود  پدر طرف به بیتفاوت و میکند اکتفا پوزخندی به

 برایش  دلم  در! بخورم حرص رفتارش  از  من همیشه مثل

 شرکت   در  حضور برای را  عزمم و میکشم نشان  و خط

 را  خود  ظاهر  به که حالی در و مینشینم. میکنم جزم بیشتر

 .میدهم گوش  حرفهایشان به میکنم سرگرم مجالت به

 ...تنهاست هم  مادر بده،  انجام نیست  کاری که شرکت توی _

 میپایم، را پدر  زیرچشمی و میگوید آهسته رمهیا را اینها
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 لب  است، میزش  روی مانیتور به نگاهش که  حالی  در

 :میزند

 . ..باشه چشمم  جلو  بهتره اتفاقا _

 :میدهد قرار  مخاطب را من و میکند راست  قد

 میگم هم  دکتر  به بخون، درس همینجا بعد به این از _

 ...کنه کمکت

 اما میگیرم عزا دلم  در  که اینبا میزند،  دودو آنها بین نگاهم

 .میگویم  چشم  زیرلب  و میدهم سرتکان تایید به

 استقبالمان به کنجکاوی  از لبریز نگاههایی با  منصور و  مادر

 در  را  کاری روز یک توانستهام اینکه باور میدانم میآیند،

 که  هم آنقدرها   اما است، سخت برایشان بگذرانم پدر  کنار

 برخالف  هم پدر جدید منشی بود، ن کننده کسل میکردم فکر

 کنار  مادر . درآمد آب  از خونگرم و صمیمی  خشکش،  ظاهر 

 نشان  واکنشی منصور لبخند به که این بدون من و میرود  پدر

 هدایت اتاقم سمت  به را او و میگیرم قرار ویلچرش پشت  دهم

 .میکنم 

 دختر؟  میکنی چیکار _
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 در   و میدهم هل اتاقم داخل تا را او واکنشش به توجه بدون

 تیلههای به را نگاهم و  میزنم زانو جلویش. میبندم را

 .میدوزم گیرایش مشکی

 نه؟ شدم؟ عوض نمیشه باورت _

 بدون . میکند نچی  و میاندازد باال را سرش مکث بدون

 :میزنم لب مکث

 !گذشته چی بهم نمیدونی چون _

 .نکنم بغض میگیرم  تصمیم و میگیرم نفسی

 اما... برم  رویاهام دنبال  متیقی هر به میخواستم _

 !بشه تموم گرون اینقدر قراره نمیدونستم

 دستانش آرام  بعد  و میشود خیرهام  حالت همان در  چندلحظه 

 .میکند  صورتم قاب را

 .بفهمیم تا کنیم تجربه باید  خودمون فقط وقتا گاهی _

 .میبندم پلک و میگذارم زانویش  روی را  سرم

 بزنی؟ رو  میخواستی که ییچیزا قید میخوای واقعا تو _

 و سرمیجنبانم مثبت نشانهی به کنم سربلند اینکه بدون
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 .میپرسد باز

 ...پیگیرته بدجور میگفت  بردیا خبر؟ چه  پسره  اون از _

 چه  میکنم فکر این به روبهرویم به خیره  و میگشایم پلک

 راز  که  است درستی   کار نمیدانم بگویم، جوابش  در

 صحبتهای 

 لبهی و میشوم جدا او از...  نه یا کنم البرم را شبانهاش

 .میاندازم باال شانه. مینشینم تخت

 .نمیکنم فکر بهش دیگه _

 در   را  حرفم نپذیرفتن موذیانه و میکند تنگ چشم

 :میدهم ادامه میریزد، نگاهش

 برای فهمیدم که حاال مخصوصا نباشه، مهم  اینکه نه _

 رضایت مالویت ن اال  اما ... داشته کافی دلیل رفتنش

 ...شماهاست

 باال ابرویش تای  یک و میدود نگاهش در کمرنگی بهت

 !نشد هم بد برامون گرفتاری این  انگار_ . میپرد

 را اتاق  در .  میگیرم قرار ویلچرش  پشت و میشوم بلند
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 .میرانم اتاق  از بیرون به را او و م میکن باز

 ...کنم عوض لباس من تا برو دیگه خب  خیلی _

 با . میبندم را  در   باشد داشته واکنشی بتواند هاینک از قبل

 سمت  به خندهکنان میکند،  نثارم که" دیوانهای دخترهی"

 .میروم لباسهایم کمد

 روی  را خود  رورفتهی و رنگ   و زرد  چادر  دوباره پاییز

 به  شده، مستولی زمین خستهی  تن بر سرما  و  کشیده طبیعت

 من  به پدر  میز  کنار میزی  و کردهام  عادت شرکت  فضای

 خواندن  درس به را اوقاتم بیشتر کرده، پیدا اختصاص

 میگذرانم 

 خیلی  پدر  با رابطهام.  میدهد  را  الزم  آموزشهای هم  بردیا و

 دنیایی میتوانم که بپذیرم نتوانستهام هم هنوز  اما شده خوب

 در  هم همین برای. کنم زندگی را موسیقی و یوحان بدون

 یوحان  پاسخ

 روشن  خودم با تکلیفم چون  ام،کرده انتخاب را سکوت

 دنبال بالتکلیفی این در  همچنان را او میخواهم و نیست

 !بکشانم خود
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 بدون یوحان که  تایمی است، گذشته همیشگی تایم از  چنددقیقه

 روزمرگیهایش از برایم باشد داشته  پاسخ انتظار من از اینکه

 راحت   خیالش انگار میخوانم را  آنها من که همین و مینویسد

 بااو چرا  که  گذاشته دلخوری بنای چندبار البته. میشود

 که  لحظاتی تمام در نیست، خودم دست  اما میکنم تا اینگونه

 چون  شوم، همکالم بااو نمیتوانم و میریزم اشک مینویسد،

 پشت  همهچیز  به خاطرش به حاضرم   که ندارم اطمینان دیگر

 رانگ برایم  رفتنش چون برود، هم  باز میترسم چون کنم،

 حضور همین به  ر قد  چه  فهمیده هم خودش اما شد،  تمام

 میکنم نگاه دیواری  ساعت به کالفه. دارم  نیاز یکطرفهاش

 من  و است آفالین هنوز میکنم، باز  را پیامرسان دوباره  و

 کلنجار  خودم  با چندباری . بخوابم اینگونه بتوانم است محال

 دستم   کار بارهدو وابستگی این و دهم ادامه  نباید که رفتهام

 او از و  بگشایم زبان میخواهم که  هربار اما داد  خواهد

 را  رابطه این تا میکند جان  دلم ندهد،  ادامه دیگر بخواهم

 چراغخواب، روشنایی به خیره .  بازدارد  مرا و کند توجیه

 پیامک عالن ا صدای که میکنم زیرورو را خیاالتم
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 .است  خودش . میزنم چنگ  گوشی به سرعت  به . میدهد تکانم

 .میخوانم و میکشم پایین را  صفحه باالی

 بیداری؟... سالم _

 :میدهد ادامه و نمیماند پاسخ منتظر

 بد  هنرجوها از یکی حال غروبی بودم، بیمارستان ن اال تا _

 کف  شد  دراز یههو بود، نگفته و داشت صرع مشکل شد،

 بیرون  هم خانوادهش من شانس  از ترسیدیم، خیلی زمین،

 میخوابم  خستهم، خیلی بمونم، پیشش  شدم مجبور ودن،ب شهر

 ...عزیزم

 .میخوانمشان صفحه  روی پیشنمایش عالن  ا در  میدانست

 :کرد  تایپ که برود و بگوید شببخیر بودم منتظر

 یا ... یا ببخش منو یا... مهیاس کن تموم  رو بازی این _

 میکنه،  آرومم هم  میدی گوش رو حرفام  که همین هیچی،

 ...بزنی حرف   باهام بازم تا میکنم صبر  اونقدر ... باشه

 .شببخیر

 راحت  همهچیز بابت خیالم که انگار بخوابم، میتوانم حاال
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 شب  یک  که انگار باشد،  گرفته آرام  قلبم که انگار باشد،  شده 

 را  خود که  آنم  از خستهتر!  داشتهام  خود کنار  را او دیگر

 همآغوش یبرا پلکهایم کنم،  سرزنش دیوانگی این بهخاطر

 .نمیکنند درنگ  لحظهای شدن

 از  میرسد  گوش به ساختمان حیاط  از که باسروصداهایی

 میبینم را  پدر میکنم، باز را  پنجره و میشوم بلند  میز پشت

 راه  شرکت خروجی سمت به غرولندکنان و عصبی که

 دارد،   کردنش  آرام  در سعی و  میرود پایش به  پا بردیا  میافتد،

 شرکت   حیاط  به را خود دوان دوان و میشوم نگران

 پدر اما میرسانم،

 برمیدارم  قدم نگران ت، اس بازگشتن حال در  بردیا  و رفته

 .میشوم سدراهش  و

 شده؟  چی _

 .میدهد  سرتکان کالفه

 ...بگذره  بخیر خداکنه _

 :میافتم راه دنبالش دستپاچه و میکند  عبور کنارم از

 دکتر؟ شده  چی _
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 هوا  در  را دستانش بایستد، یا  برگردد طرفم  به اینکه بدون

 .میدهد تکان

 . ..داده  آب  گل دست داداشت  خان  باز کنم فکر _

 و  میکند قطع را  حرفش آشناست، برایم زیادی که صدایی

 .بایستیم هردو میشود باعث

 . ..سالم _

 نگاهش  بهتزده برمیگردد،  صدا طرف به بردیا  من از قبل

 پلکهایم نداشت، را  انتظارش هم او انگار میکنم، رصد  را

 و  میخورم تکان مردد  میکوبد، بیامان قلبم و  میافتد  هم روی

 و  میآید خودش  به بردیا میشوم،  آوار خود  در دیدنش با

 .میدهد تکان هوا در  را  دستش

 . ..شد  آراسته  نیز  سبزه به بود گل _

 .میشود نزدیک یوحان به  و برمیدارد قدم

 میکنی؟ چیکار اینجا تو _

 :میدهد جواب نمیگیرد من از  نگاه که لی حا  در یوحان

 باید  نمیشه، اینجوری کنم،  صحبت جاوید آقای  با اومدم _
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 ...کنم شروع  جایی یه از

 .میکند  نگاه من به و میزند پیشانیاش  به دستی بردیا

 ...داشتیم کم همینو فقط ن اال _

 اینکه   نشانهی به و میگیرم یوحان از را  لرزانم نگاه

 به بردیا. میدهم سرتکان  بردیا رایب نمیدانم چیزی

 :میگوید او به  آرامی لحن   با و میچرخد یوحان طرف 

 ...دیگه وقت یه برای  بذار و برو  سرنرسیده  جاوید   آقای تا _

 میکند،  شکار  چشمانم از  را بردیا  حرفهای تایید یوحان نگاه

 و میگذارد  کتفش پشت دست آرامی  به که حالی  در بردیا

 :میدهد ادامه میکند،  هدایت  جیخرو  سمت به را او

 هم  به حسابی ایشون که اومده پیش مشکلی یه امروز _

 ...ریخته

 نگاهم میروم، پدر اتاق  سمت  به و عقب عقب که  حالی  در

 نهادم  از  آه پدر  بادیدن و میدوزم حیاط  به راهرو انتهای از را

 پی  نگاهش هنوز کند، مقاومت  دارد   سعی یوحان میشود، بلند

 مرا که این از  قبل.  میشود ظاهر  جلویشان پدر  که است من

 و  نمیدهد امان کنجکاوی حس  اما میبرم پناه اتاق  به ببیند
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 حال  در بردیا و پدر میکشاند، اتاق  در کنار به مرا دوباره

 اتاق سمت به آمدن

 تکان قدرت نداشته، وجود یوحانی اصال  انگار و هستند

 وارد  و  میگذرند رمکنا از من به توجه بدون ندارم، خوردن

 .میشوند اتاق 

 از  راحت نمیتونم دیگه اینبار... دکتر  نیست اتفاقی _

 چیکار  کنن پلمپ رو درکارخونه بیان اگه بگذرم، اشتباهش

 کنم؟ 

 کردهام  فراموش باشم، پدر نگران باید که کردهام فراموش

 در   دستم باشد، زندگیام اولویت او آرامش فقط  بوده  قرار

 نگاهم میروم، سالن  خروجی  در   تا کشان ن کشا  و دل  دست

 ...نبوده  بیش توهمی انگار یوحان اما میبلعد را همهجا

 که  بود آشفته اونقدر جاوید  آقای...  نباش نگران _

 ...مناسبتر  فرصت یه تا بره گفتم بهش منم و نشناختش

 به  آمده، سراغم به بردیا  که ایستادهام  اینجا ر   قد چه نمیدانم

 نگاهش به را  امیدم از خالی نگاه و میچرخم  طرفش

 .میرسانم
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 کرده؟   چیکار مهیار _

 جیبهای در  همیشهاش عادت طبق   را دستانش

 .میسراند شلوارش

 ..دارن  عادت پسر و پدر این نکن، درگیر  رو  خودت تو _

 قلبم  گوشهی کردهی  کز  بغض و فهمیده خوب  را حالم انگار

 زیرینم  لب  میگیرد، ترحم رنگ  نگاهش که کرده احساس را

 .میدهم سرتکان و میکشم دندان به را

 ...باشه _

 :میگوید که شوم  رد او از میخواهم

 ...محضر میریم هفته  آخر  عامری خانم و من _

 فرا را  وجودم سرتاپای ناخودآگاه   ذوقی میایستم،

 نگاهش نجابت به را شادمانم نگاه  هیجانزده میگیرد،

 :میزنم گره

 واقعا؟  _

 دلش  انگار نمیبینم، نگاهش در  ذوقی  یدهد،م سرتکان برایم

 پنهان برای دلیلی  و میخندم بیاختیار  میسوزد، من حال به
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 :نمیبینم ذوقزدگیام  کردن

 از  شدم، سوپرایز واقعا! خوبی اتفاق  چه...  من خدای _

 .خوشحالم براتون قلب صمیم

 .میدهد تکان هوا  در و میکشد بیرون جیب  از  را دستانش

 کنم، بلند  رو فعالصداش نمیخوام تر،آروم خب  خیلی _

 ...بعد تا سادهست  محرمیت یه

 .میکنم جمع  را  خندهام تهماندهی و میکنم  کنترل را خودم

 .بگین شما هرچی ...  دکتر  باشه _

 یوحان نگاه یادآوری با خبر این ذوق  و میگذرد کنارم از

 بیاید؟ میخواهد که بود نگفته چطور میشود، کور دوباره

 !بود شده غر ال  قدر چه  که بمیرم بگوید؟ چه پدر  هب میخواهد

 سکوت این نمیتوانم چرا نمیدانم نداشت، رو  به رنگ

 و بشکنم کرده،  احاطه را  جانم برابرش در  که جانکاهی

 !نبستهام عشقش روی به را  قلبم در  هنوز که بگویم

 و  میشوم ه  کالف  میگیرد، باال  که مهیار و  پدر بحث و جر

 برای  سری  تاسف  روی  از بروم، خانه هب میگیرم تصمیم
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 خارج  اتاق  از وسایلم  کردن جمع از  بعد و میدهم تکان بردیا

 در   پشت مضطرب نگاه با  که  پدر منشی ریحانه،. میشوم

 سدراهم انداخته، هم  جان به را  دستش انگشتان و ایستاده

 :میشود

 براشون؟ ببرم  چیزی قندی آب  کجا؟ _

 :میاندازم باال را شانههایم ،است  پدر نگران هم  او بیچاره

 ...خونه میرم ندارم، تحمل دیگه  که من... واال نمیدونم _

 سمتش به دوباره  و میشوم دور  او از چندقدمی 

 نمیتوانم  زدهام، زل اتاق  در به متفکرانه. برمیگردم

 قدمهای.  باشم او مراقب که آمدهام  من باشم، بیتفاوت

 .برمیگردم را رفته

 ...بیار کن درست  _

 پنجره  به رو و بردیا و مهیار به پشت . برمیگردم اتاق  به

 .میزند  تشر  و ایستاده

 شبایی و روز  چه  من نمیدونی نمیفهمی، منو حال نمیفهمی، _

 آوردم،  دست به رو اعتبار این تا  کردم حروم خودم  به رو

 میزنی،  خرید  مشورت بدون  میبندی، قرارداد  مشورت بدون
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 .بکنی میخوای کاریهر که ندادم بهت اختیار

 دستش  از  را لیوان و میشود ظاهر در  الی البه ریحانه

 میروم  کنارش به مهیار و بردیا نگاه سنگینی  زیر. میگیرم

 .میگیرم طرفش به را لیوان و

 ...نیار فشار خودت  به  اینقدر... میکنم خواهش... بابا _

 نیست،  سابق  جاوید میکند، نگاهم است، عصبی کمی و کالفه

 نگاهم  در را  نگرانی! تر پدرانه آرامتر،  شده، تر تهشکس

 .میگیرد دستم  از را لیوان که درمییابد

 ...خونه  برو دیگه تو _

 مکث ولی کنم مخالفت نباید میگوید چیزی وقتی میدانم

 روی  از را  کتش و میگذارد میز  روی را  لیوان میکنم،

 .برمیدارد صندلی

 باید ندارم، ی کار اینجا دیگه  من... میریم هم با _

 فشار  همه این از رو خودم و بگیرم تازهای تصمیمات

 . ..کنم خالص

 میزند،  حرف خورده  ت شکس آدم  یک شبیه میخورم،  جا

 همانطور  مهیار  نمیاندازد، لرز  آدم تن به نگاهش خشم  دیگر
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 بردیا و میزند  چنگ موهایش  به کالفه نشسته مبل روی که

 .میشود بلند  پدر حرف به واکنش در

 ...میکنیم درستش نباشید نگران کنید، استراحت برید  شما _

 را چوبیاش عصای و کیف و میدهد سرتکان برایش پدر

 دور آغاز  و او حکومت پایان گمانم به. برمیدارد

 دور   شرکت  از  چیزی.  است فرارسیده  مهیار برداشتنهای

 .میشکند را  ماشین فضای بر  حاکم سکوت  که نشدهایم

 .بگیری مهگواهینا باید _

 خودم هستم، من مخاطبش شوم مطمئن تا میکشد طول کمی

 .میکشم جلو را

 گواهینامه؟  _

 .نیست عجیبی چیز  بدهد  را جوابم  تا میکشد طول اینکه

 شرکت  میخوام ندارم، شخصی رانندهی به نیازی دیگه _

 مهیار  پس از بتونی باید تو... کنم واگذار  خودتون به رو

 .کنه کمکت میتونه بردیا بربیای،

 بکشد کنار  میخواهد راحتی  همین به  نمیشود، باورم
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 .شود نشین خانه و

 ...بابا ولی _

 .دهم ادامه نمیدهد  اجازه و میکند  بلند را  دستش

 زندگی  اصال فهمیدم برگشتم دوباره سکته  از بعد وقتی _

 من و جوونه مهیار  گذاشتم، تنها  همیشه رو  مادرت نکردم،

 یه عمری  آخر این و بکشم کنار من شهوقت برنمیام، پسش از

 .باشم آسوده کم

 درست  ولی دارم  مشکل شنیدهام آنچه هضم  برای  هم هنوز

 نگاهم. بگیرد میتواند که است تصمیمی  بهترین این و میگوید

 و  میرود دیگریست،  عالم  در گویی که ساکت رانندهی تا

 .برمیگردد

 . ..مهمتره زهمهچی از  شما سالمت... بابا خوبیه  فکر خیلی _

 به خیره  من  و است ماشین  از  بیرون منظرهی به خیره او

 فروکش عجیبی طور  به اش ی طلب جاه  و  قدرت آتش که اویی

 .میکند غافلگیرم هم باز  کرده، 

 خبرداشتی؟ شرکت  توی پسره  اون اومدن از هم تو _
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 را یوحان پس نمیچرخد، کامم  در زبان و  زده خشکم

 میکنم جان  نیاورد؟ خاطر   به ار او میشود مگر شناخته،

 .کنم راحت  را خیالش زودتر  تا

 ...نه _

 پر  ذهنم تا نمیگوید چیزی  ولی نه، یا میکند باور نمیدانم

 مطمئن هیچکدام  درستی از که گمانهایی و ظن  از شود

 .نیستم

 میگوید   و است خوشحال پدر  تازهی  تصمیمات از مادر

 اینجا آلودگیهای از  و رفت خواهند شمال به  شود چنین اگر

 وقتی  میگوید و دارد   مرا دغدغهی ولی  کرد، خواهند  فرار

 خودم  پس از  شود  جمع خاطرش که بکند را اینکار میتواند

 .برمیآیم

 بردیا  تالش شده، فرشتهها شبیه گیپور سفید  لباس در  سایه

 در   و نداده نتیجه کردن  عقد پنهانی و بیسروصدا برای

 زندگیام  روزهای ینترینشیر از یکی این  هستیم، محضر

 زیادی  حق   و نبوده برادر  از  کمتر برایم بردیا چراکه است

 از  من و  دارد گردنم به
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 قطعا  هم سایه دارم،  خوشبختی آرزوی برایش قلب صمیم

 افکارم رشتهی یاسمین صدای با. دارد را او همسری لیاقت

 سالن  وسط نمادین عقد  سفرهی  از نگاه و میشود  پاره

 .میگیرم

 . ..باشه تو نوبت زودی به کنم کرف _

 و  برمیگردم کنم هضم شنیدهام  را آنچه اینکه بدون

 را  افکارم میاندازد،  باال شانه لبخندی  با. میشوم خیرهاش

 دلیل بدون او میرسم نتیجه این به و میکنم جور و جمع

 .میزنم لب.  نمیزند حرف 

 چی؟ _

 تنگ را خوشرنگش تیلههای

 ت به چیزی مامان_ . میکند

 اخم و میشوم بلند اختیار ی ب نگفت؟

 چی؟ مثال_ . میکنم

 میخواهد میچرخاند،  چشم  اطراف به و میکند مکث کمی

 .برود طفره   دادن  جواب از

 دارن اینا ن ماما انگار مهیاس، بریم _
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 را شانههایش و میکنم احاطهاش. میرن

 بود چی منظورت نگی تا_ : میگیرم

 همان  در  و  د میافت خنده به...  بری نمیذارم

 .میگوید حالت

 ...بابا هیچی _

 .میزنم زل چشمانش  در  قبل از  دقیقتر و نمیکنم رهایش

 :تقالمیکند

 ...برات میگم بریم _

 ناگزیر  شویم  آماده  رفتن برای میخواهد که مادر صدای با

 هیچ  که  میآید پدید ذهنم  در بازاری آشفته ولی میکنم رهایش

 .نشستهام ماشین در   کی و مکردها خداحافظی چگونه  نمیفهمم

 میدهد تکان دست برایم دررفته، اینکه از پیروزمندانه یاسمین

 فضای  در  که سنتی آهنگ  میرود، مهیار ماشین سمت به و

 .میکنم فکر یاسمین حرفهای  به  و میبندم پلک میپیچد ماشین

 خندان  نگاه ذهنم،   و رها را او حرف  میگذرد که لحظه چند

 میکند، تداعی را  سایه زبان  از بله شنیدن از  پس بردیا

 کردم  حس چشمانم در  را شوق  اشک مدتها  از پس باالخره
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 .میآیم خودم  به پدر  صدای با. نواخت شادی  ضربان قلبم و

 شی؟  پیاده نمیخوای _

 پدر  حوالهی را  گیجم نگاه و میکنم نگاه  مادر خالی جای به

 میبینم، نگرانی حس  نگاهش در   که است عجیب. میکنم

 کنجکاو من حال کشف  برای اینگونه بودم ندیده  یچوقته

 .کند وا لب  دوباره  میکند وادارش من سکوت  باشد،

 خوبی؟ _

 میایستم روبرویش میشوم،  پیاده ماشین از و  میدهم سرتکان

 .میشوم خیرهاش بیجانی بالبخند و

 ...خوبم منم باشین خوب  شما _

 چه انمنمید دقیقا. میزند موج  حرف دنیا یک نگاهش  در

 میکند  حس شاید یا بگوید نمیتواند میکنم حس  اما حرفهایی،

 باغ  طرف  به و میگیرد نگاه  باالخره نیست، وقتش

 میکند،  کج راه  خزانزدهاش 

 محوطهی در و  میآید حیاط به میکند پیدا فرصتی هرگاه 

 به و ی عصبان  وقتی  قبلترها میزند، قدم باغچهها بین عریض

 نمیآمد  در مادر صدای تا و  یکردم را اینکار بود همریخته
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 میداند حتما  او بروم، مادر  سراغ   باید برنمیگشت، داخل به

 نجات  آشفتگی این از مرا میتواند و  بوده چه  یاسمین منظور

 .دهد

 جلویم  میگیرم قرار که خواب اتاق   در آستانهی  در

 .میدهد  سرتکان و میکند نگاهم متعجب میشود، ظاهر 

 شده؟  چیزی _

 به  را او و میگیرم را دستش هستم  خیرهاش  هک همانطور

 .برمیگردانم اتاق 

 . ..دارم کارت لحظه یه _

 اخمش. میکنم رها را دستش و مینشینیم تحت لبهی

 .بگویم چیزی  است منتظر و  میشود  پررنگ

 مشغول  رو  ذهنم  زد، حرفی یه یاسمین  امشب مامان _

 . ..چیه منظورش میدونین شما   حتما کرده، 

 :میدهد  نسرتکا سریع

 چی؟ _

 .هستم پدر  آمدن نگران و میاندازم  باز نیمه در  به نگاهی
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 .نمیکنم تلف  را وقت

 سفرهی   سر  بشینم که میشه نوبتم زودی  به گفت من به _

 باشه،  زده حرفو این الکی  که نمیشه چی؟ یعنی این عقد،

 دیدین؟ برام خوابایی نکنه

 و  میکشد پر صورتش  از اعتراض و اخم نشانههای

 :میدهد سرتکان الیمندگ

 !یاسمین دست  از امان _

 را  دستانش و  میاندازم در  به نگاهی  دوباره

 بود؟ چی منظورش بگو! مامان بگو _ . میگیرم

 .تقالمیکند شدن  بلند برای و  میاندازد باال سری

 خواسته  بابات یعنی فعالکنسله، بود هرچی...  هیچی _

 .بشه کنسل

 .میدارم نگه ار او محکم و برود نمیدهم  اجازه

 کنسله؟ چی مامان؟ میگی چی _

 میکند باز  را دستانش. میشود  مهربان نگاهش و میگیرد آرام

 را خودم و نمیکنم مقاومت دهد،  جای آغوشش  در را  سرم تا
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 و جل

 دورم  را دستانش. بگیرد قرار  سینهاش روی  سرم تا میکشم

 :میگوید و میکند حلقه

 دوستای  از یکی دنت، گرفتارش قبل  به برمیگرده موضوع _

 ...پسرش برای کنه خواستگاری تورو بیاد  بود  قرار پدرت

 همچی  و خوبیه پسر  میگفت بود، خوشحال خیلی  پدرت

 اومد،  پیش اتفاقا اون که کنم صحبت باهات میخواستم تمومه،

 پای  هنوز ولی میدونن هم رو   رفتن زندان جریان که بااین

 مونده  حرفش

 آشنایی  برای  بیاد خواسته پدرت از دوباره  پیش چندروز  و

 اولیه 

 ...اما  خواستگاری و

 ناجوری  برچسب این درد و میدهم  فشار هم روی را پلکهایم

 میکنم،   حل  خود  در را خورده  پیشانیام  به ناحق  به که

 غمزدهام  نگاه و میکنم سربلند  آرام مییابد ادامه که سکوتش

 .میکنم حوالهاش را

 مامان؟ چی اما _
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 فعالآمادگی  تو گفت بهشون و کرد مخالفت پدرت اما _

 ...نداری ازدواج

 اینگونه  پدر که  این باور. میبندم پلک و میکشم راحتی نفس

 شوک  در هنوز بااینکه است، سخت  برایم رسیده  من درک به

 .میدهم مادر تحویل کمرنگی  لبخند  هستم ماجرا این شنیدن

 . ..شده عوض اینقدر بابا  نمیشه باورم _

 .میشود وارد پدر  و  باز در  بگوید  چیزی  مادر اینکه از قبل

 .میخورد  جا  من دیدن با

 شده؟  چی _

 من  از نگاهش  با و  میاندازد باال سری  آرامش با  مادر

 .کنم تمام را  بحث میخواهد

 .نیست چیزی _

 هم او تا میکنیم عبور  پدر کنار  از و میشویم بلند همزمان

 است،  گرفته جان م وجود در ناشناخته ذوقی. کند استراحت

 برایم را امید  و دمیده   کالبدم در   دومی جان  انگار پدر  حمایت

 میروم گوشیام  سراغ به خوب  حال  همین با. است  کرده زنده
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 از کنم،  مرور را یوحان گذشتهی شب  حرفهای باز تا

 خستگیها 

 به جانم سکوت فشار از من  و مینویسد روزمرگیهایش و

 که دارم  برایش حرف یکدنیا  برمیگردد، و میرسد لب

 عزمم هرروز نه،  یا یافت خواهم گفتنش برای مجالی نمیدانم

 را  گوشی. نمیتوانم باز دهم خاتمه سکوتم به میکنم جذب  را

 میکنم رها

 آغوشم  در  را آن  حسرت با. میروم گیتار سمت به و

 .میایستم آینه جلوی و میگیرم

 به را غمگینم نگاه و میکنم  نوازش  آرامی به را سیمهایش

 .میبندم پلک و میزنم تلخی  لبخند  میرسانم، روبرویم آینهی

 به بازگشتن از هم هنوز  ولی شده  متحول خیلی  پدر

 مهربانیاش و  آرامش این. دارم واهمه گذشته خواستنهای

 هستم،  دادنش  دست  از نگران که  است باارزش برایم آنقدر 

 .داردن برایم لذتی  حمایتش و  پدر بدون میخواهم آنچه همهی

 نیست وجودم  در شوقی بااینکه

 که  جوانی دختر  آمدهام، رانندگی  آموزشگاه نزدیکترین به
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 و  میگذارد جلویم را فرمی  است ثبتنام کارهای انجام مسئول

 صندلی  یک دیدن   با و سرمیچرخانم کنم، پر  را  آن میخواهد

 وارد  فرم در  را  است الزم آنچه و مینشینم آن روی  خالی

 انجام معاینات  و آزمایش یکسری باید یگویدم وقتی میکنم،

 زیر   و میدهم تکان سری   ناچار به میشود، آویزان لبهایم دهم

 که کردهام   پیادهروی  قدر  چه نمیدانم. میکنم امضا را فرم

 اصلی خیابان به میدانم اما میکند گزگز  پاهایم انگشتان نوک

 های  لبه میوزد که  سردی سوز از . رسیدهام  خانه به منتهی

 دارم  سعی  تند قدمهایی با و  میکنم نزدیک هم به را پالتویم

 که ماشینی در  شدن باز صدای  که برسم  خانه  به زودتر

 و  ایستاده ماشین کنار . میکند متوقفم شده پارک جلوتر

 نگاه  در خیره کرده،  پنهان پالتواش جیب  در   را دستانش

 نهبیرحما قلبم. بردهام  یاد از  را  کشیدن نفس  حتی پریشانش

 قدم . میشود آشوب  دلم و میکوبد سینهام قفسهی به  را خود

 تنش  عطر حاال  نزدیک،  خیلی  میشود، نزدیک و برمیدارد

 فراموش  در  سعی  که خاطراتی  یادآوری  برای  میشود  محرکی

 دلخورش   نگاه از گرفتن نگاه  برای. داشتهام  کردنشان
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 در  یبرا دستهایش و مینشیند لبهایش کنج  ی تلخ لبخند ناتوانم،

 و  میدهم سرتکان منفی نشانهی به. میشود  باز گرفتنم آغوش

 قدمی. میکنم احساس سردم گونههای روی را اشکهایم گرمی

 .میگذرم کنارش از و برمیدارم

 . ..مهیاس کن صبر _

 بود،  شده پنهان خاطراتمان خاکستر   زیر که  آتشی نمیتوانم،

 میکند، آب  را بستهام قندیل دلتنگیهای  تمام دارد  و گرفته جان

 :میزند فریاد  میشوم، دور  و میبارم

 بزن،  حرف باهام... داغونم  بخدا... بیمعرفت وایسا _

 ...بگو فقط بگو، میخوای هرچی بکش، داد  سرم اصال

 دستانش میکنم، نگاهش و برمیگردم میرسم  که خانه  در به

 دستانش  روی   را سرش  و  گذاشته ماشین سقف   روی را

 یکبار  شوم حیاط وارد اینکه  از قبل و میکند  گذاشته،سربلند

 بیاید باال میخواهد جانم و میشوم وارد. میشویم همنگاه دیگر

 در  شوفاژ کنار و میرسانم اتاقم به را خود . میبندم  را در  که

 به  خیره ندارم، هم  باریدن نای  دیگر. میشوم مچاله  خود

 ندارم اطمینان هستم،  رفتارهایم  برای دلیلی دنبال روبرویم
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 اطمینان اما باشد،  من خودخواهی اینهمه سزاوار یوحان که

 میداد  اجازه  دور  از  حداقل اگر نمیگذاشت،  تنهایم اگر دارم

 نیلی  به آنقدر نمیکرد،  ی خال  را زیرپایم اگر بزنم،  حرف بااو

 که وهمی  از پر  لحظههای نتوانستهام هنوز. نمیشدم نزدیک

 روزهایی  به بیشتر میگذرد  هرچه کنم، فراموش را  گذراندهام

 بیداری  در  که نمیشود باورم گاهی و میکنم  فکر گذشت  که

 فضا،  آن سرگذشتشان، آدمها،  آن دیدهام،   را اتفاقات آن همهی

 امید رگهای انگار میشدند بسته وقتی که بزرگی آهنی  درهای 

 زانوهایم روی  را  سرم و  میکشم آه ! میشد بسته قلبم در

 .میگذارم

 که تقهای صدای با  که بودهام حالت این در  مدت  چه نمیدانم

 کتفهایم خستگی متوجه و میکنم بلند  سر  میخورد  در به

 .میشود متعجب  دیدنم با  مادر. میشوم

 نشستی؟ زمین  رو چرا  اومدی؟ کی _

 لبهی به دست  نشود، کردنم گریه متوجه  تا میدزدم  نگاه

 کمد  سمت به  که حالی  در. میشوم بلند  و میگیرم تخت

 .میاندازم باال را سرم  میروم ملباسهای
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 کنار خواستم بود، شده   سردم  راه تو نیست،  چیزی _

 ...بشم گرم کم  یه شوفاژ

 .میگیرد  قرار سرم پشت و بردامیدارد  قدم  که نمیپذیرد

 باال را دستانش میکنم، نگاهش ناچار به  و سرمیچرخانم

 :میگیرد  قاب  را صورتم  و آورده 

 بسه  ندونستی، اسرارت  محرم رو  من هرچی بسه دیگه _

 !خب؟

 خورده  گره  نگرانش نگاه به نگاهم هستیم، هم به خیره  حاال

 باید  کنم، مقاومت نمیتوانم دیگر  سرگرفته،   از بیتابی دلم و

 بدون کنم، ادا را  دارد گردنم  به که حقی  و باشم خوبی  دختر

 :بداند دارد حق  او شک

 کرده  شتال خیلی  شد، راهم  سد  در،   دم بود  اومده یوحان _

 بوده  مقصر هراندازهای به که میدونم بیاره،  دست  به رو  دلم

 بره،  بگم بهش و  کنم باز زبون نمیتونم ولی داده، پس جواب

 زمین بین

 کنم چیکار باید نمیدونم خودمم  داشتم، نگهش آسمون و

 هم  باشم خونه این برای خوبی  دختر میخوام هم مامان،
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 ...بکنم دل یوحان از نمیتونم

 به کرده،  سرریز  چشمانم کاسه و  ترکیده بغضم کی دانمنمی

 هنوز   مادر. مینشینم زمین  روی دوباره  و میافتم فین فین

 طولی  است، شده   خیره روزم  و حال به متفکرانه و ایستاده

 چیزی . میگیرد آغوش  در  را سرم و مینشیند که نمیکشد

 :میزند لب طمانینه با میگیرم آرام که کمی. نمیگوید

 تجربه رو عشق  و  دوستداشتن حس تونستم که باری  ن یاول _

 میدونم داشتم، سال  شونزده فقط  که  زمانی به برمیگرده کنم

 بیاریم زبون به  نتونستیم هیچوقت ولی داشت دوسم اونم که

 برای اون تااینکه بدیم قرار جریان   در رو خانوادههامون و

 من  روی پدرت برگشت وقتی و  رفت شهرستان به تحصیل

 آجر   دونه یه انگار رفتن محل  اون از وقتی بود، گذاشته سما

 شروع  و  زمان  مرور به  ولی ... شد  کم قلبم دیوارهی از

 خاطرهی  یه  فقط  و شد  پر  خالی  جای اون  پدرت  با زندگی

 ...میشه تداعی  ضمیرم در گاهی که  شد دوری

 خود  سوی   به را نگاهم و میگذارد چانهام  زیر  دست

 همیشه  جاخوردهام، حدی  تا  حرفهایش ن شنید از میکشاند،
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 میکردم گمان

 را   رازش که  دارم  خوبی حس است،  بوده او عشق  تنها پدر

 :میدهد ادامه که  است درگیر هنوز  فکرم است، گفته برایم

 من ولی میکنه عادت  زود  شرایطی هر  به آدمیزاد بااینکه _

 خاطرهی  یه به  تبدیل هم تو برای عشق  این نمیخواد دلم اصال

 ...باشه کار در مصلحتی اینکه مگر بشه  ورد

 آرامش  با بعد و ببخشی رو  اون هراقدامی از  قبل کن سعی

 میاره  درت  پا  از  سکوت بزن، حرف  باهاش بگیری، تصمیم

 ...عزیزم

 :میدهم سرتکان مضطرب

 ...یوحان با اون... بابا اما _

 :میکند زنده دلم  در را  امیدی و میگوید بااطمینان

 دیگه  نمیکنم فکر  ترسونده،  اونم افتاد تو برای هک اتفاقی _

 ...بگیره  نادیده  تورو نظر قبل مثل

 عجیب . میگذارم سینهاش روی را  سرم دوباره و میبندم پلک

 بروم  خانه از بیرون به و شوم  بلند میخواهد دلم   شدهام، آرام
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 موبایلم که هستم فکر  همین در  باشد، آنجا یوحان هنوز  شاید

 و میروم کیفم سمت به. میکنم رها   را مادر  و  میخورد  زنگ

 اسم  دیدن با. میکشم بیرون آن جیب  از را  گوشی عجله با

 چرا نمیدانم هم خودم  میشود، آویزان لوچهام و لب یاسمین

 .بگیرد تماس من بد برخورد از  بعد باید یوحان کردم  فکر

 خداحافظی   از  بعد شود،  تمام مکالمهمان تا  میایستد  مادر

 :میگویم و نمیگذارم نتظرش م بیشتر

 ...دربند برن سایه  و بردیا با فردا قراره میگه  یاسمین _

 .برم باهاشون که خواست

 نظرش  کوتاهی مکث  با  و میاندازد باال شانهای  مادر

 :میگوید را

 عوض روحیهت  کم یه برو باهاشون ولی سرده که ن اال _

 . ..شه

 .میشوم دبلن بیحوصله و میگذارم پاتختی  روی  را گوشی

 .میشوم لباسم  تعویض مشغول من و میرود مادر

 نشده،  ن آنالی یوحان و گذشته همیشگی تایم از یکساعتی
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 هم  باز ولی کردهام،  دلخورش امروزم  برخورد با میدانم

 نه؟ دارد،   حدی  هم  خودخواهی بنویسد، برایم  و بیاید منتظرم

 محال  ند نز حرف برایم کمی و نیاید تا میدانم فقط ... نمیدانم

 شوم  بیخیال بتوانم شاید  برمیدارم کمدم  از کتابی. بخوابم است

 بدانم  اینکه بدون میشود تمام که اول صفحهی  نمیشود، ولی

 تمام  دوباره و میگذارم  کناری  به را آن خواندهام،  چه

 مینویسم  برایش چندبار میکنم،  رو  و زیر  را گوشی قسمتهای

 باالخره  تا میکنم انج  آنقدر و میکنم پاک  دوباره و سالم

 را  گوشی چشمانم شدن باز محض  به صبح.  میبرد خوابم

 که بیانگیزهام  آنقدر نیست، او از خبری  هیچ  اما میکنم رصد

 معاینه برای باید میآید  یادم اما شوم،   بلند جایم از  نمیخواهد دلم

 خود  و میروم پایین تخت  از سختی به بروم، دکتر  پیش چشم

 حرف  بااو دیروز کاش که میکنم فکر این هب و  میکنم آماده را

 .میگیرم را یاسمین شمارهی کالفه و شده   بعدظهر. میزدم

 :میپیچد گوشم در صدایش بوق  اولین از بعد

 پذیرفته بهونه و عذر  خب؟  شو آماده  فقط مهیاس ببین _

 ...نیست
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 قطع  از خبر ممتد بوقهای  صدای که کنم قانعش میخواهم

 گردگیری  حال  در که  مادر رفط  به میدهد، تماس شدن

 :میزنم غر و میچرخم است گلدانهایش گلبرگهای

 منو میخواد میدونم که من...  ندارم حوصله من بابا ای _

 ...باشه یاقوت به  حواسم که ببره

 میشود،  نوهاش تنها صدقهی قربان و میزند لبخندی  مادر

 رفتهام یوحان خاموش صفحهی  به آنقدر و است آشوب حالم

 .شدهام ستهخ که

 بزنم،  زار  میخواهد دلم شده،  خارج  دستم از احوالم کنترل

 میزنم چمباته  کردهاند اجاره  نشستن برای که تختی گوشهی

 قرار  دستم روی  دستی.  ندارم توجهی هم یاقوت به حتی و

 میگیرد

 خارجم  خیال  و فکر از و

 دختر؟  تو کجایی_ . میکند

 گونهاش  فرشته زیبایی غرق  و میکنم نگاهش مغموم

 !شدی  بردیا سهم  تو که خوبه  قدر  چه_ . میشوم

 سرتکان  و میکند چشمتنگ
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 چطور؟_ : میدهد

 آمدن   حال در  که بردیا  و مهیار  سمت به و میگیرم او از نگاه

 :میکشانم هستند،  تخت سمت به

 بهترینهارو  براش بخوام که  بوده برادر حقم در اونقدر _

 .کنم آرزو

 بهترینم؟  من حاال یعنی _

 :میزنم لب بااطمینان و میکنم نگاهش بااخم

 !معلومه خب _

 از  مهیار ولی  نیست شلوغ مردهای آن از هم بردیا بااینکه

 شده  ردوبدل بینشان که حرفی  به لب  زیر  است، آرامتر هم او

 بردیا  مینشینند، تخت  روی و  میخندند چیست نمیدانیم ما و

 :میگوید و  میاندازد  سایه و من به نگاهی

  سفارش دیزی  هم  شما  جای  ما دیگه__________ بخشیدب _

 ...دادیم

 میگیرد آغوش  در را یاقوت یاسمین اما نمیکنیم اعتراضی ما

 میاندازد باال  شانه  مهیار. میزند صدا را مهیار معترضانه و

 :میگوید لبخندزنان و
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 .هستیم ایشون مهمون... تقصیرم ی ب من _

 :میکند گشاد چشم مهیار برای بردیا

 نداره؟ دوست  دیزی خانمت نگفتی چرا _

 :میدهد را جوابش مهیار  از قبل یاسمین

 من برای میره میشه بلند ن  اال عوض در  نداره،  اشکال _

 ...میده سفارش  کباب

 :میدهد سرتکان  و میزند تکخندهای مهیار

 .بخورم تکون جام از  دیگه عمرا _

 متوجه . میروم فرو خود  در  دوباره  و  رها را آنها کلکل من

 به  هم سایه  نمیدهم، اهمیت اما هستم بردیا نگاه سنگینی

 آنها

 .بیاورد سرشوقم نمیتواند هم خندههایشان  صدای و میپیوندد

 صفحهی  روی کالفه و میزنم تکیه تخت  کنار نردهی  به

 و  میکشم گوشی

 چتهای میروم، یوحان چت  صفحهی به بار  هزارمین برای

 درست  که  بازدیدش زمان  دیدن با و میکنم مرور  را قبل
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 را  دستم  سایه. میکشم آه  است دیدارمان از قبل ساعتی

 .میکند خارجم  خیال و فکر از و میکشد

 ...اومد  شام مهی بیا _

 پایم  روی را یاقوت. میپیوندم آنها به و میزنم بیجانی لبخند

 برای مخلفات و کباب حاوی   ظرف دیدن با و مینشانم

 :میزنم چشمک  یاسمین

 جمعه؟ حواسش  دیدی _

 میکند بدجنسی مهیار دهد، نشان واکنشی یاسمین اینکه از قبل

 خالی  مقابلش استیل کاسهی  در   را دیزی  آب که حالی  در  و

 :میزند لب میکند،

 سفارش  کبابم کشید زحمت  دکتر نگفتم، چیزی من واال _

 ...داد

 .میرود چشمغره  مهیار به یاسمین و میخندیم زیرپوستی  همه

 را یاقوت یاسمین و مهیار  و رسیده  پایان  به ی جنجال شام

 بزنند،  قدم اطراف  در  کمی تا رفتهاند  و سپردهاند من به

 حال  در بردیا

 همان  که است نوجوانی طرف از قلیان تعارف پسزدن
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 بیمیل  انگار هم  خیلی  و نمیشود موفق  اما کرده  بساط نزدیکی

 معترض  نگاه به پاسخ  در  و  میگذارد جلویش را  قلیان نیست،

 :میزند لبخند سایه

 ...نمیشه هزارشب شب یه _

 از  کردن  صحبت راحت برای و میخورد  زنگ  سایه تلفن

 بازی  به را خودم. میشود  دور  کمی و میرود پایین تخت

 :میزند لب  آرام  بردیا که میکنم مشغول  یاقوت با کردن

 ...بزنی گول رو خودت نمیتونی تو _

 در   شده جمع  دود.  دوزممی بیتفاوتش نیمرخ به را نگاهم

 .میکند نگاهم و  میفرستد بیرون را  دهانش

 ...وایسا پاش بازهم و  نترس خوبیه،  پسر یوحان _

 :میدهد ادامه و میاندازد  رفته  سایه که راهی  به نگاهی

 ...وایساده پات چون _

 :میاندازم باال سری و مینشانم ابرویم دو  بین گرهای

 زندگیش  پی  بره وادمیخ  دلم  رفت،  کردم  ردش  فعالکه _

 ...بشه خوشبخت و
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 . ..کن حل رو  خودت  مشکل تو نمیره،  جایی اون _

 شدن  خوب فکر به اینکه از نمیدهیم، ادامه و میآید سایه

 خبر  چیزی  از او میگویم خود  با اما قدردانم، است دلم  حال

 خسته   آنقدر  کردهام، خسته را یوحان که  نمیداند و ندارد

 شاید  که

 لبهی میکند، شکایت  سرما  از که  حالی  در  یهسا. برنگردد

 :میدهد قرار  مخاطب را من و مینشیند تخت

 حیفه کنی؟ رها   رو موسیقی میخوای واقعا تو مهیاس _

 . ..آخه

 ...میزدی  برامون میاوردی  رو گیتارت باید ن اال

 برده  خوابش  آغوشم در  که را یاقوت و میزنم تلخی لبخند

 .میگذارم پتویش روی  آرام

 حسش اینکه و  مهمه،  خیلی بابا رضایت ولی...  نه که  رها _

 .کنم  پیدا دوباره رو

 انگار که  طوری میاندازد، بردیا به برانگیز شک نگاهی

 :میگوید اما  است مردد بگوید میخواهد آنچه برای



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

867 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 برن هفته آخر   قراره دانشگاه بچههای از سری  یه _

 ...بیای باید هم تو بخونن، و بزنن دورهم  پیست

 به را قلیان و میکند تنظیم سرجایش  را قلیان شلنگ  بردیا

 :میگوید جوابش در  و  میدهد هل عقب

 برید؟  قراره  خودتون شما گفته کی اونوقت _

 سعی  و میکند نازک چشم  ت پش برایش شیطنت  با سایه

 مخالفتم  میشود مانع باهم کلکلشان  و کند راضیاش میکند

 و میآیند  هم یاسمین و مهیار. کنم اعالم رفتن برای را

 .میشویم آماده برگشتن برای

 نمیدانم شده،  خانهنشین و  کرده رها  را شرکت  کامال پدر

 میخواهد نوعی به اینطور شاید  میگذرد، چه ذهنش   در دقیق 

 خسته  واقعا شاید  یا  و دهد  نشان مهیار به را  دلخوریاش

 و شده 

 و د میگذر هم  دیگر  دوروز. کند  بازنشسته را  خود میخواهد

 او  و خودم با را تکلیفم باید من دارد، حق  بیخبرم، یوحان از

 جانم  دارد   که شده تلنبار  دلم روی  حرف دنیا یک . کنم روشن

 روی  را پایش ندارد، آمدن  کوتاه خیال دلتنگی  میگیرد، را
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 !میدهد  فشار و گذاشته قلبم خرخرهی

 که  گوشی صفحهی. نمییابند شکستن اجازه  پیاپی بغضهای

 و بدهد  او از  نشانی شاید میشود  خاموش  و روشن مدام

 انگار ...! زده شبیخون احساسم  پیکرهی بر که سکوتی

 داستان دارم،  پیش در جدیدی  داستان  باز انگار رفته،  دوباره

 . ..او از بیخبری باتالق  در  زدن پا  و دست

 پنجره  پشت بکشند،  تیر آرامتر شاید میگیرم را شقیقههایم

 برفی  انگار. میدوزم چشم سرمازدهمان طحیا به و میایستم

 را  طبیعت تن بیرحمانه هوا که است پیش در سنگین

 سرما  و سکوت در  چنان  منصور آزمایشگاه.  میلرزاند

 شده،  سوزانده  آن در  آتشهایی  چه  انگار نه انگار که فرورفته

 به ندارد،  شدن کار  به دست خیال  جدیدش  پروژهی  برای

 روی پلکهایم پدر  صدای با.  برسد  زمانش باید  خودش قول

 .برمیگردم موقعیتم  به و میافتد هم

 کردی؟ ثبتنام _

 به است زده  ماتم قدر چه میدانم خودم که نگاهی با

 .برمیگردم طرفش
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 چی؟ _

 سپس و  میشود  خیرهام  کمی. میخورد  جا  ام گیجی از

 .میگیرد قرار روبرویم  و برمیدارد قدم

 . ..گواهینامه گرفتن برای _

 .میدهم  سرتکان  آرام و میگویم آهانی

 .کنم تکمیل رو مدارکم باید ... آره  _

 با  دهم،  نجات را خود تقالمیکنم من و نمیگیرد نگاه

 .میاندازم باال ابرویی میز روی قهوه فنجان دیدن

 ...شد  سرد قهوهم _

 .میدارد نگهم و میزند  لب بخورم تکان که این از قبل

 شوری   و شر پر دختر مونه بشی دوباره تا کنم چیکار من _

 میزد؟  هم  به رو خونه این سکوت که

 و میگوید میدهم،  پایین سختی به را بزاقم و میبندم پلک

 .میپاشد دلم زخمهای به نمک

 بخنده؟ چشمات دوباره کنم چیکار _

 صوتیام، تارهای در  بغضی میشود درد و ماندهام  بیحرکت
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 شوکه او نزبا  از حرفها  این شنیدن  از بیشتر تا میگوید

 .شوم

 بپلکی دوروبرم  دوباره بداخالقیهام همهی با  تا کنم چیکار _

 بسوزونی؟ آتیش و

 دوباره  نمیخواهم... نه اما بگویم،  برایش میتوانستم  کاش

 سربلند  و میدهم فرو را بغضم گذشته، بد دختر همان بشوم

 .میکنم 

 ...نداشتین دوست  رو دختر  اون  شما ولی _

 دکمهی من  حاال شود،  باز  نگاهمان گرهی  تا میکشد طول

 د  میکن کج راه . نمیدانم... او و گرفتهام نشانه را او پیراهن دوم

 .میگیرد قرار من پشت و  پنجره به رو و

 فراموش  رو  خودت بقیه اشتباهات  خاطر به نباید تو _

 راضی رو  خودت  که همونی باش، خودت کنی،

 !...میکنه

 کمکی این اما! کرده تباهاش که این به میکند، اعتراف  دارد

 مشکل برایم بازگشتن خودم به  قدر چه نمیداند نمیکند، من به

 .مینشینم کاناپه روی و میزنم تلخندی  شده، 
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 تجربه  رو  جدید  دنیای یه که خودی  اما... خودمم هم ن اال _

 کرده 

 از  بخشی دادن  دست   از فهمیده که خودی  شده، متحول و

 زندگیه

 سهمی  هیچ که  دیدم  رو آدمایی نجااو من  پذیرفت،  باید و

 ...نداشتن دنیا این از

 هم  در  ابرو سپس میشود،  خیرهام متفکرانه و برمیگردد

 .میمالد را شقیقههایش و میکشد

 زندگی آدما اون بین رو  مدت یه میکنم فکر وقتی _

 .میکشه تیر  سرم  کردی، 

 خودم  کنم فکر اگر انصافیست ی ب  بکشد، عذاب نمیخواهم

 آرام  شاید بگویم چیزی  میکنم سعی بودهام، مقصر کم

 .شود

 باشه  همراهم خاطره  اون تلخی مدتها تا ممکنه که  درسته _

 و اونجا دیدن و دوره  اون گذروندن میکنم اعتراف ولی

 بیشتر رو داشتههام  قدر شد  باعث کرد،  بزرگم آدماش

 ...بدونم
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 نه  است، متالطم چشمانش  طوفانی  دریای و میکند نگاهم

 معنا نگرانیاش در  را  الطم ت این و کینه، نه خشم نه وری دلخ

 خالیاش  جای  به خیره من و نیست  میآیم که خودم به. میکنم

 گذشته  خوش  روزهای و یوحان برای دلتنگیهایم  به دوباره

 به  و هستم همیشگی ساعت  همان  منتظر بازهم. برمیگردم

 سکوتم به پاسخ در است شب چند  که نمیآورم خودم  روی

 .است کرده  کوتس

 اما  کنم باز را پلکهایم میکنم سعی ! دارم گرگرفتگی حالت

 آن وزن میکنم  احساس و میکند درد شدت  به سرم نمیتوانم،

 چه نمیدانم ولی  میخورد تکان لبهایم شده، سنگین برابر  ده

 میکنم، دقت بیشتر میبینم،  مادر از  تاری تصویر میگویم،

 میکنم سعی  است،  دهکر گریه انگار است،  قرمز چشمانش

 و هستم  خودم  تخت روی کنم،  درک را موقعیتم بیشتر

 برمیگرداند دوباره و میکند دور پیشانیام از را دستمالی   مادر

 .میکاهد را  عطشم خنکی، حس  همان و

 سردرد  با و بودم بیقرار  میآورم، خاطر  به را گذشته شب و

 امپیغ برایش میخواستم میآید یادم یوحان، منتظر شدیدی
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 را  گوشی تا میخورم تکانی  کردهام،  چه نمیدانم اما بگذارم

 .میدارد نگهم مادر که کنم پیدا

 ...بگو خودم به عزیزم؟  میخوای چی _

 :میزنم لب میآید بیرون حنجرهام از  سختی به که صدایی با

 ...گوشیم _

 میگیرم آرام دوباره شوم،  مادر حریف  که آنم از  حالتر ی ب

 روی  دست  یک. میگیرد طرفم هب را  گوشی مادر  و

 .میدهم قرار سینهام روی را  گوشی و میگذارم پیشانیام

 ...میکنه درد خیلی  سرم  شده؟ چم اینجوریام؟  کی  از مامان _

 .میکشد صورتم روی  آرامی  به را  خیسش  دست

 میسوزی،  داری تب توی دیدم کنم بیدارت اومدم که صبح _

 .زد مسکن بهت  و کردیم خبر  رو دکتر  نداشتی، هوشیاری

 اومد  پایین  که تبت بود، سرت باالی اینجا چندساعت  بابات

 . ..کنه  استراحت  رفت

 میدهد  قرار پشتم متکایی و میکند کمکم که تقالمیکنم باز

 را  دستم  و مینشیند کنارم هم خودش . بنشینم نیمخیز تا
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 .میگیرد

 !مهیاس _

 شود،  باز تا میکشم گوشی صفحهی روی  که همزمان

 .میدهد ادامه او و میدهم سرتکان برایش

 .آوردی رو پسره  این اسم گفتنات هذیون  وسط  امروز _

 او نه و گذاشتهام پیغام من نه رفتهام، یوحان صفحهی به

 با  و میچرخانم را  سرم  مادر جملهی شنیدن با  است، آمده 

 :میپرسم نگرانی

 بود؟ هم بابا _

 روی یمپلکها میدهد، تکان مثبت نشانهی به  که را  سرش

 :میدهم تکیه تخت تاج به را سرم  باافسوس و میافتد هم

 کنم؟ چیکار حاال  رفت،  آبروم... مامان وای _

 را  دستم  مادر میشود، سرازیر  اشکهایم ناخودآگاه 

 :میدهد فشار

 .نشد ناراحت ... عزیزم نیست مهم _

 به  پشتم تا میچرخم پهلو به و میسرانم پایین  به را خود  آرام
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 .باشد او

 . ..شده ناراحت حتما  چرا _

 :میگوید و میکشد  موهایم روی نوازشوار  را  دستش  مادر

 و گرفت  تماس بردیا  با ولی نه، یا شد  ناراحت نمیدونم _

 . ..بذاره باهاش قرار  یه گفت

 سرم  میشوند، دور  هم از  خیسم پلکهای و میشوم شوکه

 :میشوم  خیرهاش  و میچرخانم مادر طرف  به آرام را

 ان؟یوح با _

 به متفکرانه میدهد،  سرتکان مثبت نشانهی به که  مادر

 نکند میشوم، نگران. برمیگردم بودم  که  حالتی همان

 شود،   دور  بخواهد او از یا  کند توبیخش باز بخواهد

 بلند کنارم از  حاال که برمیگردم  مادر  سوی   به دوباره

 . ..شده

 داره؟ چیکارش یعنی _

 میکند،  نگاهم و برمیگردد اتاق  در نزدیک و میرود

 .است پایین صدایش تن
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 ...بارشه  چی ببینه  میخواد حتما _

 .میکنم زمزمه  لب  زیر  من و میرود

 ...بگذرونه بخیر  خدا _

 هیچ  اما آوردهام،  همراهم را  گیتارم  سایه اصرار به بااینکه

 میل 

 غر  خودم جان  به دلم  در  ندارم، زدن  برای انگیزهای و

 نکردهام،  مخالفت آمدن ایبر راست و رک  چرا که میزنم

 .برمیدارم دادهام تکیه شیشه  به که را  سرم  سایه صدای با

 ...بیای کردم مجبورت اگه عزیزم  ببخش _

 .مینشینم صاف و میکنم صاف گلویی

 . ..نداره اشکال نه _

 را  سرم میکنم، حس جلو  آینهی از که را  بردیا نگاه

 .میگوید سایه. میاندازم پایین

 خانوادهت  هم...  بیرون بیای  حال  و حس این زا دیگه باید _

 .نداریم تورو انزوای این تحمل ما هم

 فهمیدهام  بااینکه چرا نمیدانم میکنم، بغض چرا نمیدانم
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 حسرت  داشتنش که دارم  خانوادهای  دارم، امکاناتی

 وجودم  در   شوقی است،  گرفته دلم  بازهم اما خیلیهاست

 . ..چرا اما نیست،

 بکنم، دل نتوانستهام هنوز که  است  خاطر نای  به میدانم خوب

 نتوانی  باشی، کنارش نتوانی و باشد  کسی گیر  دلت وقتی

 برایت  ایندنیا هرجای  کنی، زندگی بخندی،  بزنی، حرف بااو

 در  و میدهم فرو را بغضم. میشود هوا از  خالی و تنگ

 :میزنم لب آرامی به پاسخش

 .عزیزم ممنون _

 محوطهی یک به و رانیممیگذ را زیبایی  برفی جادهی 

 پارکی  جای  بردیا است، ماشین از مملو که  میرسیم بزرگ

 میکند  پیدا

 را  کمربندهایشان. میکند پارک قسمت آن  در را ماشین و

 تکیه با و میروم پایین کناریام در   از هم من و میکنند باز

 بردیا . میکنم نگاه برف  از  پوشیده کوهستان به ماشین به

 :میزند لب آرام و میشود پیاده من  سمت از

 !نجنگ دلت  با بیشتر این از ... بیاد گفتم بهش من _
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 کنارم  از که هستم جملهاش شوک در  عبوس چهرهای  با

 ماشین پشت از را وسایل سایه  کمک به و میکند عبور

 برمیدارند، 

 بخورم، تکان نمیتوانم که  چسبیدهام زمین به انگار

 سمت  به لوازم بقیه اه همر به و برمیدارند را اسکیتهایشان

 حرکت است  کردن ن په  بساط و نشستن مخصوص که قسمتی

 حدس  و میکنم چه من ببیند  تا  برنمیگردد هم سایه میکنند،

 یعنی  نمیدانم، من که  باشد چیزی  جریان در  هم او میزنم

 جز  کسی  بردیا  منظور اینجاست؟ یوحان

 .چرخانممی اطراف به را سرم  ناباورانه باشد، نمیتواند یوحان

 شود  راحت  خیالم کافیست، برایم هم ببینمش فقط که همین

 ماشین  از تکیه و میآیم خودم  به. همین است، خوب  حالش

 مسیری رویم پیش اند،  شده دور  خیلی سایه و  بردیا. میگیرم

 خودروهای  سرنشینان همهی و  است سفید  یکدست و ی طوالن

 اطراف ذبههایجا  از بردن ت لذ  و  تفریح حال  در  گویا اطرافم

 که میگیرم فاصله ماشین از کمی و برمیدارم قدم آرام.  هستند

 .میزند صدا را اسمم
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 . ..مهیاس _

 خودش  خود  است، یوحان صدای  میافتد، هم روی پلکهایم

 درون چکمههایم رویهی میشوم، میخکوب  جایم  در است،

 پرمیکشد  دیدنش برای دلم  که حالی  در .  است شده  ناپدید  برف

 ...صدایش دوباره  و ندارم برگشتن عقب به انتو اما

 رو  من و  نمیگی هیچی میگذره، ذهنت تو چی نمیدونم _

 نداری  دوسم دیگه اگه بگو، کندی  دل اگه خب  میدی، عذاب

 ازت  چی من  مگه طرفه؟  یک سکوت این نیست بس... بگو

 میخوام؟ 

 بیاره؟  درم  فکروخیال از که جواب  یه جز

 دارد  قرار دستانم درون  که گیتاری  سر  را  حرصم تمام

 طول چنددقیقه کنم، نگاهش میکنم تالش و میکنم خالی

 را  آخرش حرفهای بتوانم اینکه از قبل ولی نمیدانم میکشد

 :میزند

 بهت  دیگه همینم برای  بدم، بیشتری زمان بهت میخواستم _

 پرواز  اینجا بیام خواست  ازم بردیا وقتی  ولی ندادم، پیام

 نمیدی رو جوابم که حاال  بود، شده  تنگ اتبر  دلم  چون  کردم،



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

880 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 اومدم که راهی  همین از  کنی نگاه بهم سختته حتی و

 ...نمیام سراغت نگیری رو سراغم تا دیگه و برمیگردم

 برمیگردم  میشود، رها گونهام روی قطرهای  و میزنم پلک

 میکنم، نگاه سفید یکدست خیابان  روی پاهایش رد به خیره  و

 از  دارد هم  من جان گویی و میشود  دور دارد  میرود، دارد

 ندارم،  را دلم با جنگیدن توان دیگر...!  نه پرمیکشد، کالبدم

 سر  ت پش به نگاهی نیم حتی او و  میزند یخ دارد اشکهایم

 به صدایم  برمیدارم، قدم درمانده  و مردد  است، نینداخته

 سرمازدهی  فضای در  شدهام  تلنبار دلتنگیهای وسعت

 :گیردمی جان خیابان

 ...یوحان _

 و میبندم  را  چشمانم دوم  بار  برای و  ندارد رمق  صدایم

 که  میشنود اینبار. میریزم حنجرهام در  دارم  زور   هرچه

 .میایستد

 و  حال دیدن  با و برمیگردد. برگردد منتظرم. میزنم زانو

 .است زیاد فاصلهمان. میشود شوکه روزم

 !مهیاس _
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 میخورد  گره  هم در   انیخزدهم نگاههای. میزند زانو کنارم

 .نذاری تنهام دیگه که ... مردونه قول...  بده قول _

 .میدم  قول... عزیزم میدم قول _

 پایین  که  را سرم  ندارم، را نگاهش خیرگی قدرت 

 :میدهد  ادامه میاندازم،

 کنی؟  اذیتم  اینقدر اومد دلت!  انصاف ی ب

 بازیگوشی قطرهی  و میدهم تکان طرفین به تاسف با را  سرم

 .میچکد چشمم گوشهی زا

 بود  شده تنگ برات دلم  قدر چه که آخ! مهیاس آخ _

 ...نباشم خواب خداکنه فقط _

 ...قشنگیه  خواب باشه خوابم... خوبه هست که هرچی  _

 میبینم  عشق  فقط  نافذش  و  آرام نگاه  در

 بریم  آوردم،  رو سالحم منم...  کنیم قشنگترش بریم پس _

 .کنیم کم رو  دانشجوها  بچه روی

 و  بردیا سوی  به نگاهم و  میزنم پلک مثبت ی نشانه به

 .میکنند تماشایمان دور  از  که میشود کشیده  سایه
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 .بیام من تا برو آروم آروم _

 نگاه  و برمیدارم قدم  آنقدرآرام میشود،  ناپدید ماشین پس از

 میرساند  را خود  سرعت  به. میاندازم آسمان به  قدرشناسانهای

 .دمیکش جلو را ویولنش و

 ...من  سالح اینم _

 .میشود سدراهم و میزنم لبخند  رویش به

 دارم  من جمع،  اون تو بریم ن اال نبودیم  مجبور کاش _

 کنم نگات سیر  دل یه میخواد  دلم انتظار اینهمه بعد میمیرم،

 ...بزنیم حرف  و

 .میگویم  جوابش  در  دلخور  و میاندازم باال شانه

 ...نکشیدی انتظار که من اندازهی به _

 گوشه یه بریم اونا پیش رفتن  از قبل بیا... مهیاس بیا _

 .بزنیم حرف 

 با  بااشتیاق  و نمیبینمشان میاندازم، سایه و بردیا  به نگاهی

 وجود  دکه  چند که  میرود قسمتی به. میشوم همراه یوحان

 میگیرد  باقالی و  داغ لبوی کاسه دو  دکهها از یکی  کنار دارد، 
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 .میافتد راه و

 ...درختا اون  کنار بریم بیا _

 درخت  زیادی   تعداد. میکنم نگاه میگوید که جایی به

 زیرشان  سکو  چند  که دارد قرار برگ و بیشاخ و زمستانزده

 میدهد  جان

 این و نیست آنجا  هیچکس ساختن،   خاطره و نشستن برای

 میدهد  من به را کوچک کاسههای از  یکی. میکند بابمیلترش

 در  و، مینشیند  کنارم  و ردمیگذا سکو روی را خودش  مال و

 که هستم کاسه محتویات بررسی حال

 و  سرمیچرخانم آرام میکنم،  احساس را نگاهش سنگینی و

 :میزند لب میخوانم،  نگاهش از  را دلتنگی دنیا یک

 از ... بگو تو حاال گفتم، برات رو میگفتم باید هرچی من _

 بگو ... شنیدنت برای  گوشم پا  سرتا دنیا  آخر تا حاال

 ...زیزمع

 :میشوم غرق  تیلههایش در  تمنا و شوق  با و نمیگیرم نگاه

 از  هرلحظه رفتی  که تو... نمیتونم تو بدون... من! یوحان _

 نابودم داشت  دلتنگی  و غم میگذشت، سال یه قدر  برام زندگی
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 رو  خودم بااونا آوردم،  رو دوستاش  و نیلی به که میکرد

 روزای  خیلی کنم، تحمل تورو نبود بتونم که  کردم  سرگرم 

 از  دست  گرفتن منو و سررسیدن پلیسا که  وقتی بود، بدی

 تا نیست رنگی  سیاهی  از تر باال دیگه  کردم فکر شستم، دنیا

 من  زندگی  روز  یه که شدم  آشنا  بدبختی آدمای با اونجا اینکه

 که  کردم  تجربه رو  جدیدی  دنیای یه ... محالشونه آرزوی 

 اومدم وقتی گرفتم تصمیم همین  برای بود، ناشناخته برام

 جز  خواستهای هیچ و کنم، فکر خانوادهم  به فقط بیرون

 ...باشم نداشته اونا رضایت

 .میگذارم سکو روی را  کاسه و میکشم عمیقی نفس

 میتونستم  نه چون  بودم، دلخور ازت چون  کردم  سکوت _

 پدر  باز میترسیدم... بمون بگم  میتونستم نه برو بگم بهت

 ت  مخالف

 من  بگذرم، ازت نمیتونم میکنم اعتراف اما کنه،

 ...دارم دوستت

 را  نگاهم ندارم، دادن ادامه توان و میبندد را  نفسم راه  بغض

 میاندازم هم جان به را انگشتانم و میکشم پایین
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 درست  همهچی... میکنم جبران برم قربونت من الهی _

 بالهم ق ن م دادیم، هم رو تاوانش که  کردیم مااشتباهاتی میشه،

 رو  خانوادهت که خواستم رفتم،  خودت  خاطر به گفتم برات

 خوبه؟ میجنگم، دنیا همهی با  حاال ولی ندی،  دست  از

 به  را نمدارم نگاه و میکنم  سربلند میشود، آب  قند  دلم  در

 قدرشناسانهای لبخند با  میرسانم، شوقش  از پر نگاه

 :میگویم 

 هک ممنون هستی، که ممنون برگشتی، که ممنون _

 !...بستم دل بهت اینکه از نکردی پشیمونم

 :میگذارد پیشانیام روی پیشانی و میبندد پلک

 !ماهپیشونیم نده خجالتم _

 !یوحان _

 ...جانم _

 دلم  واقعا متاسفم، خیلی مادرت  دادن دست  از برای _

 ...شکست

 .میشود خیرهام  غمزدهاش نگاه با و میکشد  عقب را  سرش
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 جاری  برای  بهانهای چشمم  گوشهی کردهی  کز قطرههای

 شدن 

 صبورانه و میکند پاک را چشمانم زیر شستهایش با مییابند،

 :میزند لب

 خواهری  و... هستی تو زندگیم دلخوشی  تنها دیگه ن اال _

 . ..نداره رو کسی  من جز  که

 یه  برای مادری   ی  ب غم... یوحان باشی مراقبش باید خیلی _

 ...سخته خیلی  دختر

 .میشوم  بلند و میافتم یهسا و بردیا  یاد

 ...بریم دیگه بهتره  خب _

 .بخوریم اینارو بشین قبلش ولی باشه _

 دوباره  و میاندازم  باقالی و لبو کاسهی به نگاهی

 .مینشینم سرجایم

 رو  و میاندازد هردویمان  به آمیزی  ت شیطن نگاه بردیا

 :میگوید من به

 . ..مبارکه _
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 اکتفا کمرنگی ندلبخ به و میگیرم نگاه خجالت  باکمی

 :میگوید یوحان و من به  رو و میرسد  سایه میکنم،

 حسابی  که بفرمایید... شمان منتظر  شدن  آماده بچهها _

 ...بذارید تموم سنگ  باید و دادیم  رو پزتون

 نکردهام  کار مدتیست دارم؛ تردید  من و  میخندد یوحان

 :میزنم لب یوحان نگاه پاسخ در.  میترسم و

 ...نتونم میترسم نزدم، فاق ات اون بعد از _

 شد   هرچی ضمن در... میتونی تو نباش، نگران _

 . ..سرت فدای

 پرانرژی  دخترهای  و پسر  از حلقهای  پیست، از گوشهای

 نزدیکشان  هستند، بگومگو و هیاهو  حال در  بازیگوش و

 قدوباال خوش و پسرجوان یک  به مارا سایه و میشویم

 :میگوید و  میکند معرفی

 یه  شما  گروه کنار اومدن بودم، گفته که جیزو اینم _

 .بزنن رقم  زیبا خاطرهی

 و  میدهد دست یوحان با پهنی و پت بالبخند پسرجوان



 

 رمان بوک : اولین و اخرین دوست مجازی شما! 

888 Romanbook.ir                                                                                     بر شانه های شب گریستم 

 :میگیرد بچهها حلقهی طرف  به را دیگرش  دست

 ...عالی هم خیلی بفرمایید، _

 خالی  ما برای که بلوکی دو روی و میگیریم جا  حلقه  وسط

 سرپرست  گویا که  پسر همان صدای با و مینشینیم کردهاند 

 :میشوند ساکت است  گروه

 این  میخوام بسه،  شوخی و کلکل دیگه  بچهها خب _

 برای  باشید  آماده...  بمونه یادگاری  کنم ضبط رو  چنددقیقه

 ...دونفره  هوای آهنگ

 را   گیتار و میشود راحت  خیالم  کمی شنیدهام، را آهنگ این

 کمی یوحان و میکنند آماده را  خود همه میکنم، تنظیم

 در  میکنم احساس هم هنوز  باشد،  مسلط من به تا میچرخد 

 تا میافتد  هم روی پلکهایم شدهام، ور غوطه شیرین خوابی

 نواختن  چنددقیقه از  بعد. نگیرد را  تسلطم هیجان، حس این

 :میشود پر بچهها  صدای از اطراف فضای

 میگیره  بری جدامون، اینجور نکن

 هر  ی اسهو شب،   هر میکنم دعا بارون

 این که شلوغه، دورت نگو دوتامون
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 همیشه، که من دلِ   دروغه  حرفت

 مگه  نباشی، میشه مگه بوده  تو طرفدار 

 نمونی میشه

 نمیتونی  من بی که میبینی، دورشی کم یه

 میگن چی  مرُدم نبین خیسن،  چشمات بمیرم

 من با میمونی بگو عزیزم، امنه جات تو

 تموم تو چشای عاشقیمه،  دلیِل تو وجود

 زندگیمه

 من روز  و حال  نباشی میمیرم، ازم بگیرنت رو تو

 دردم  میگیره بری صبرم، کوه تو واسه وخیمه

 کردم  گریه  یادت به هرشب،  من تو نبودی

 کردی  گریه  میبینم سردی، که  ی وقتای یه

 میگردی  بر میدونم اما،  میشی دور  ازم

 ی نمون میشه مگه نباشی، میشه مگه

 نمیتونی  من بی که ،میبینی دورشی کم یه

 میگن چی مردم نبین خیسن،  چشات بمیرم

 ...من با میمونی بگو ،  عزیزم امنه جات تو
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 یقین دیگر یوحان و من میگذرد، پرازخاطره  آنروز از یکماه

 قرار  هم کنار  هم باز  محض بیداری در  که  کردهایم پیدا

 میروم،  سالن سمت به باعجله  و برمیدارم  را لپتاپ. گرفتهایم

 خود   ناپذیر وصف شوقی با و  است کتاب خواندن  مشغول درپ

 .میرسانم او به را

 ...ببین اومد،  نمرههام بابا _

 میز  روی را  کتاب کنجکاوی با و میاندازد  باال ابرویی پدر

 بینیاش روی را عینکش میگیرد، من از  را لپتاپ و میگذارد

 لبخند مانیتور به کردن نگاه  چنددقیقه   از بعد و میکند تنظیم

 بانگاهی و میکند سربلند مینشیند، لبهایش روی پهنی و پت

 :میزند لب رضایت از  سرشار

 ...عالیه دخترم،  آفرین _

 :میگیرم او از  را لپتاپ و میخندم سرخوش

 .نداشت قابلی... ممنون _

 .میبندم را  دانشگاه صفحهی و مینشینم کناریاش مبل روی

 ه؟ چی باارزشتر نمرهها این از میدونی _
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 .میمانم منتظر  و میرسانم نگاهش به را کنجکاوم نگاه

 :میدهد ادامه

 . ..میپری پایین باال دوباره تو که این _

 هیچ  برمیگردد، و  میرود پشتش کم سفید  موهای تا نگاهم

 خاکستریاش تیلههای در  گذشته تکبر و  جدیت از اثری

 :میگوید که  میگیرم نگاه شرمسار نیست،

 ولی  بود، بیشتر خیلی  آیندهم دوماد   از انتظارم بااینکه _

 . ..کافیه برام باشه  خوب  کنارش تو حال که همین

 میکنم، نگاهش تشویش با و میکشم دندان  به را پایینم لب

 تا  میکنم وا  لب  باشد، راضی دلش  چهارکنج  میخواهد دلم

 و میگیرد  مقابلم  را دستش  اما باشد راضی باید او بگویم

 :میدهد ادامه

 قرار  اگه میدونم نیستی، گذشته خام  دختر دیگه نممیدو _

 دیگه  حاال بود، افتاده بیفته  سرت از خاطرخواهی این بود

 میتونم 

 تصمیم خودت و کنی فکر  خوب بخوام و کنم اعتماد بهت

 حرفی  منم خوشبختی کنارش میکنی فکر اگه بگیری،
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 .ندارم

 و میکنم ظاهر   حفظ   اما میشود، آب  قند دلم توی  خوشحالم،

 کتابش دوباره . نمیگویم چیزی  پایم زیر سرامیکهای  به خیره

 او  زیرچشمی و  آرام.  میشود خواندن مشغول  و میکند باز را

 اتاقم سمت به  و میگذرم  کنارش از . میشوم بلند و میپایم را

 .بدهم خبر یوحان به باید میکنم، پرواز

 .برگشتهایم خانه  به محضر از میشود یکساعتی

 کنی؟   عوض رو  ستلبا نمیخوای _

 .میخندد که هستم  روشنش تیلههای به خیره

 چیه؟ _

 .میکنم رها  شده   هرطور  را نفسم ندارد،  گرفتن آرام خیال دل

 ...اتاق  این توی اینجا،... تو  نمیشه باورم _

 :میگوید میاندازد  تخت  روی  را خود که  حالی  در

 . ..بشه باورت میکنم کاری یه ن اال _

 . ..آخر حرف 

 زندگی  اجبار که یوحانهایی و مهیاسها از است پر دنیا ،میدانم
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 بر  خود  خلوتهای  در آنقدر و  کرده دور هم  از را آنها

 برایشان  چیزی  عشق  از که گریستهاند  شبهایشان شانههای

 عمق  از  گهگاهی که آهی  و  خاطرات  زخم جز نمانده

 بردیا  زندگیشان  در آنها همهی  شاید  میشود، خارج  سینهشان

 ولی  جازدهاند  زود   شاید ندویدهاند، هم برای شاید  ند،نداشتها

 گاه  که سرنوشتی نشدهاند، سرنوشت حریف  آنها اکثر میدانم

 از  من که  حاال  و نیست، تغییرش به قادر عاملی هیچ

 میکنم  تالش  بردهام در  به سالم  جان جدایی  تلخ  سرنوشت

 عشق  از کردن مراقبت و نگهداشتن نکنم فراموش هیچگاه تا

 ! ...است آن آوردن دست  به از  مهمتر اربسی
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 !سپاس ودرود به شما عزیزان

 برای دانلود بهترین رمانهای  ایرانی و خارجی درگوگل سرچ کردن 

 دانلود رمان عاشقانه

 یا

 دانلود کتاب رمان 
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