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 :خالصٌ

زندگی جدیدی کٌ يهراى برگ ریزان خزان شرٍع نی شَد، زندگی کٌ نانند پاییز سراسر از 
 .غو  است

طراٍت، دختری کٌ تصهیو جدیدی برای زندگی اش نی گیرید تصهیهی کٌ بًار زندگی اش 
طراٍت تاٍان اشتبايش را پرداخت ! را بٌ پاییز تبدیل نی کند ٍ ير اشتبايی تاٍانی دارد

 ...کرد، حال طراٍت باید

 :نقدنٌ قفل

 از کدام غو بسَزم؟

 از بی ٍفايی عزيزم؟

 ؟..از بی اعتنای يای اٍ

 از دل سنگش؟

 !نفسش يستو؟: از اين کٌ فرانَش کردى يٌ زنانی نی گفت

 !عسلش يستو

 عشقش يستو؟

 !از قفل دستان اٍ با ديگری؟...يا

 !از نَياي سپيد شدى از فراق اٍ؟...يا

 ازخستگی پايايو؟

ٌ ی شًر؟ ازقدم يايو ٌ يای خست  ...يا بی آبرٍيی نزد سنگ فرش يای کَچٌ ٍ پس کَچ
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يا از خَرشيدی کٌ از صبح تا شب بٌ آرانی بٌ نن ٍ نتيجٌ بی حاصلو با نگرانی 
 نی نگريست؟

 يا از چشهان يهيشٌ خيسو؟

 يا از نگاى تهسخرآنيز نردم؟

ٌ ست  .يهان بًتر کٌ يهٌ بگَيند طفلی ديَان

 !دست خَدش نيست

 ...خدا شفايش بدى

 !چٌ خَب شد خدا ديَانگي را آفريد! آری

 ٍ اِّلِّن با اين يهٌ رسَايی چٌ ني کردم؟

 ٍلي راستی

 نگر نهی گَیند خَش بٌ حال ديَانٌ؟

 !ٍلی چرا نن حالو خَش نيست؟

*** 

پايام رٍ عصبی تکَن نی دادم، کف دستو رٍ رٍی دينو فشار دادم ٍ سعی کردم ربع 
ٌ  حرف يای خانو ربیعی نبَدم. ساعت باقیهَندى ی کالس رٍ تحهل کنو یعنی ! اصال نتَج

 !اصال فکرم این جا نبَد

ٍ ... آرٍم کف دستو رٍ گاز گرفتو، پس چرا زنان نهی گذشت؟ نفس عهیقی کشیدم
 .باِّلخرى زنگ خَرد ٍ نن راحت شدم
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 .تند تند نشغَل جهع کردن ٍسایلو بَدم کٌ صدای الهیرا رٍ کنار گَشو شنیدم

 انگار خیلی عجلٌ داری؟ -

پَزخند نسخرى ای رٍی لب يای باریکش بَد کٌ . بٌ عقب برگشتو ٍ نگايش کردم
بی تَجٌ بٌ نگاى يای خیرى اش کتابو رٍ تَی کیفو گذاشتو ٍ از . استرسو رٍ بیشتر کرد
 .کالس بیرٍن اٍندم

 .صداش از پشت سرم اٍند

 !نٌ ٍاقعا انگار یٌ ریگی تَ کفشتٌ -

ٌ ی الهیرا ٍ نزخرفاتش رٍ نداشتو. ایستادم، نفس عهیقی کشیدم  !انرٍز اصال حَصل

ٌ رٍم ایستاد ٍ ب  .ر

 !نیبینو کٌ زبَنت رٍ نَش خَردى -

 !پاتَ از گلیو نن، بکش بیرٍن -

 .دٍبارى پَزخند زد ٍ نگايش رٍ تَی صَرتو کٌ نطهئن بَدم رنگش پریدى، چرخَند

 تَ اصال گلیو داری کٌ نن پام رٍ ازش بیرٍن بکشو؟: با حالت تحقیرآنیزی گفت

ٌ ی کالنش دٍبارى راى افتادم، نزدیک راى پلٌ بازٍم رٍ گرفت  .بی تَجٌ بٌ طعن

 حتها بیرٍن ننتظرتٌ، نی خَای خبر خَش بًش بدی؟! نترس -

ٌ يای کالس نَن داشتن بٌ نا  ٌ ی بچ گیج از سَال الهیرا بٌ اطرافو نگاى کردم، تقریبا يه
ٌ ی الهیراست، نی خَاد نن رٍ خراب کنٌ. نگاى نی کردن از بازی . نی دٍنستو باز يو نقش

 !با نن لذت نی برد
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: بٌ صَرت سفید ٍ گردش نگاى کردم، بٌ چشو يای درشت نشکیش تابی داد ٍ گفت
 چیٌ زل زدی بٌ نن؟

 چی نی خَای از نن؟: با اخو گفتو

نی خَام رٍی ٍاقعی ات رٍ بٌ يهٌ : دستش رٍ از بازٍم جدا کرد ٍ با حالت نتفکری گفت
 !نشَن بدم

 .دٍرم چرخید ٍ با دستش بًو اشارى کرد

نی خَام بٌ يهٌ نشَن بدم کٌ دختر زرنگ کالس نَن با چشو يای دلبرش چٌ کار يا کٌ  -
 !نکردى

ٍاقعا داشت اعصابو بٌ يو نی ریخت، بٌ اندازى ی کافی انرٍز حالو بد بَد دیگٌ 
ٌ ی این نعرکٌ رٍ نداشتو ٌ رٍم ایستاد. حَصل ٍ ب  .ر

 نثل این کٌ حرفی برای گفتن نداری؟ -

انا انرٍز ! کار يهیشگیش بَد، این کٌ نن رٍ اذیت کنٌ ٍ دٍست ياش رٍ بخندٍنٌ
 .بی اعصاب تر از يهیشٌ بَدم تا در برابر حرف يای نزخرفش سکَت کنو

 .نی خَام ببینو دیگٌ چٌ نزخرفی نی خَای بگی -

 نزخرف؟ -

ٌ اش بیرٍن زدى بَد رٍ با حالت نهایشی عقب  نَيای نَاجش کٌ يهیشٌ از نقنع
 .فرستاد ٍدستش رٍ تَ جیب نانتَش کرد، یٌ شی کَچیک سفید رٍ بیرٍن آٍرد

 تَ بٌ این نیگی نزخرف؟ -

 با چشو يای گرد شدى بٌ اٍن شی نگاى نی کردم، دست الهیرا چی کار نی کرد؟
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ٌ يا نشَن نی داد ٌ ی بچ  .تَی دستش گرفتٌ بَد ٍ بٌ يه

 ببینید این رٍ تَ کیف این خانَم پیدا کردم، بٌ نظرتَن نال کیٌ؟ -

بذار يهٌ بدٍنن چقدر يـ : بٌ سهت نن برگشت، چینی بٌ بیرٍن کَتايش داد ٍ گفت
 !ـرزى ای

ٌ ی صبرم لبریز شدى بَد ٍ الهیرا دقیقا دستش رٍ رٍی نقطٌ ضعف نن گذاشتٌ  دیگٌ کاس
با عصبانیت ٍ دست يای کٌ نی لرزید بٌ طرف الهیرا رفتو ٍ بیبی تست رٍ از . بَد

 !خفٌ شَ: دستش بیرٍن کشیدم، با جیغ گفتو

 .اٍن يو نثل نن جیغ کشید

تَ خفٌ شَ دخترى ی ير جایی، بیچارى داداش نن کٌ عاشق تَی بی يهٌ چیز شدى  -
ٌ ای؟ از يهَن کٌ ير رٍز نیاد دنبالت؟ يهَن پیّر پَلدار؟ اصال چطَر پدر ! بَد از کی حانل

 سرایدارت نی تَنٌ خرج ندرسٌ غیر انتفاعی تَ رٍ بدى؟

صَرتو از عصبانیت گر گرفتٌ بَد ٍ قلبو رٍی يزار نی زد، بیبی تست رٍ تَی دست 
يهیشٌ از این . تحهل حرف يای الهیرا از ير چیزی سخت تر بَد. نشت شدى ام فشردم

کٌ یکی بدٍن اطالع حرفی بزنٌ نتنفر بَدم، کنترل خَدم رٍ از دست دادم، انرٍز بٌ حد 
بٌ سهتش حهلٌ کردم، سیلی نحکهی بٌ صَرتش زدم کٌ . کافی تحهل کردى بَدم

صَرتش بٌ چپ نایل شد، اٍن يو ساکت ننشست ٍ نن رٍ بٌ عقب يل داد ٍ این 
 !شرٍع دعَانَن بَد

حرف يای يای بی ربط الهیرا نن رٍ عصبانی تر نی کرد؛ انا اٍن يیکلی سنگین تر از نن 
ٍلی نهی تَنستو عقب بکشو دیگٌ تًهت ! داشت برای يهین نن بیشتر کتک نی خَردم

ٌ ی نن رٍ از . بس بَد ٌ يا کشیدى شدى بَد، الهیرا نقنع بی اختیار دعَانَن بٌ سهت پل
ٌ ی قدرتو بٌ عقب يلش دادم  .سرم بیرٍن کشید ٍنن با يه
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نَيای لـ ـختـ نشکیو تَی صَرتو ریختٌ بَد . خو شدم ٍ دستو رٍ رٍی دينو گذاشتو
صدای جیغ الهیرا . ٍ بٌ خاطر نشتی کٌ الهیرا بٌ شکهو زدى بَد، حالت تًَع داشتو
 .باعث شد سرم رٍ بلند کنو ٍ نَيام رٍ از تَی صَرتو کنار بزنو

ٌ يا بٌ پایین پرت نی شد ٍ فقط چند ثانیٌ طَل کشید تا الهیرا غرق ! ...الهیرا داشت از پل
 .خَن رٍی زنین بیفتٌ

ٌ يا داشتن بٌ الهیرا نگاى نی کردن؛ ٍلی يیچ . نفسو تَی سینٌ حبس شد ٌ ی بچ يه
چشو يام از ! انگار يهٌ نات شدى بَدن، دقیقا نثل نن. کس از جاش تکَن نهی خَرد

ٌ ی تنو یخ بستٌ  .ترس ٍ اضطراب از حدقٌ بیرٍن زدى بَد ٍ حس نی کردم يه

ٌ يا پایین رفتو ٍ کنار الهیرای بی يَش نشستو نگايو رٍی تن . با پايایی سست از پل
بینی ٍ دينش خَن نی اٍند . بی حسش دٍ دٍ نی زد ٍ نفسو يام بٌ سختی باِّل نی اٍند

نگايو بٌ زیر نَياش افتاد کٌ . ٍ نَيای نَاج نشکیش رٍی زنین پخش شدى بَد
ٌ ی دیگٌ از زیر نَياش بیرٍن  ٌ ی خَن رٍان شدى بَد ٍ چند ثانیٌ بعد چند باریک باریک

 .زد

 الهیرا؟: آرٍم ٍ با صدایی کٌ نی لرزید گفتو

ٌ ی الهیرا رٍ تکَن دادم  .دست یخ کردى ام رٍ جلَ بردم ٍ شَن

 الهیرا؟ الهیرا؟ -

*** 

 يشت سال بعد

دٍبارى تنو یخ کردى . رٍی تخت خَاب نشستو ٍ دستی بٌ صَرت عرق کردى ام کشیدم
 .دٍبارى نن بَدم. دٍبارى کابَس بَد. دٍبارى حالو بد بَد. بَد
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طراٍت خَبی؟ باز : ِّللٌ از باِّلی تخت بٌ سهت نن آٍیزٍن شد ٍ با صدای نگرانی گفت
 کابَس دیدی؟

 .چشو يام رٍ بٌ يو فشردم

 !خَبو -

 .صدای پایین اٍندنش از تخت رٍ شنیدم ٍ چند لحظٌ بعد لیَان آبی بٌ سهتو گرفت

 .یٌ کو آب بخَر -

 .لیَان رٍ از دستش گرفتو ٍ کهی خَردم

سرم رٍ پایین انداختو ٍ بٌ لیَان آبی کٌ تَ دستو بَد نگاى . ِّللٌ نگران کنارم نشست
 .کردم

نن يو دنبالش نی رفتو ٍ گریٌ نی کردم، یک ! خَاب پدرم رٍ دیدم، داشت نی رفت -
 .دفعٌ غیب شد ٍ نن خَدم رٍ تَ یٌ اتاق دیدم کٌ درش قفل بَد

ٌ ام گذاشت نهی تَنست نن رٍ دلداری ! حرفی نداشت کٌ بزنٌ. ِّللٌ دستش رٍ رٍی شَن
نهی تَنست بگٌ پدرت برنی گردى ٍ تَ رٍ ! بدى ٍ بگٌ کٌ يهٌ چیز یک رٍز درست نیشٌ

 .نٌ، نهی تَنست بگٌ! نی بخشٌ

 طراٍت؟ -

 يَم؟ -

 .این قدر خَدت رٍ عذاب ندى -

تَی نگايش غو عهیقی ٍجَد داشت کٌ شاید . بٌ چشو يای بٌ رنگ شبش نگاى کردم
 .ير کسی نهی تَنست ببینٌ
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 !کاش حکهو اعدام بَد: با صدای کٌ نی لرزید گفتو

 !طراٍت: اعتراض گَنٌ گفت

 .انید ندارم کٌ يهٌ چیز یک رٍز درست بشٌ، پس بًترى تهَم بشٌ: با ناانیدی گفتو

 .نچ دستو رٍ گرفت ٍ باِّل آٍرد

 .اگٌ خدا نی خَاست تَ بهیری با این نی نردی -

 !بٌ زخو عهیق رٍی نچو نگاى کردم، جای تیغ بَد

 !یٌ جَری حرف نی زنی انگار خَدت خَدکشی نکردی -

 .آرى نن يو خَدکشی کردم؛ ٍلی نی بینی کٌ حاِّل زندى ام -

جالب بَد، ير دٍنَن نحکَم بٌ حبس ابد بَدیو، ير دٍنَن خَدکشی کردى بَدیو 
 جالب بَد، نٌ؟! ٍلی؛ زندى نَندى بَدیو

تَ فقط یک نفر رٍ کشتی، اٍن يو کسی کٌ نی خَاستٌ : سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو
 .بی آبرٍت کنٌ؛ ٍلی نن بٌ جز الهیرا، نسبب نرگ پدر ٍ نادرم يو يستو

 .دستو رٍ گرفت ٍ بلندم کرد

 .يشت سالٌ کٌ داری این حرف يا رٍ نی زنی، بیا بریو صبحانٌ بخَریو -

سکَت کردم، حق با ِّللٌ بَد يشت سال بَد کٌ داشتو این حرف يا رٍ نی زدم؛ انا نحال 
 .بَد کٌ بتَنو فرانَش کنو

اٍن . با يو رفتیو ٍ نثال صبحانٌ خَردم، يشت سال بَد کٌ فقط چند لقهٌ نی خَردم
رٍزيای اٍل کٌ يهین چند لقهٌ رٍ يو نهی خَردم ٍ ير . يو در حد این کٌ ضعف نکنو

 .حاِّل فقط سعی نی کردم کٌ سر پا بایستو تا تهَم بشٌ. رٍز زیر سرم بَدم
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چند رٍز دیگٌ يو بی يدف گذشت، ير رٍزی کٌ نثل يو بَد؛ انا ير رٍز درد نن بیشتر ٍ 
ٌ ی ! چند سالی بَد کٌ کسی بٌ دیدنو نیَندى بَد. بیشتر نی شد چند سالی بَد کٌ يه

 !ٍجَدم نردى بَد

. انا انرٍز کٌ نهی دٍنو چندم از چٌ سالی بَد، نسئَل زندان خَاستٌ بَد کٌ نالقاتو کنٌ
پدر ٍ نادر الهیرا رضایت دادى . بٌ اتاقش رفتو، باٍر چیزی کٌ نی شنیدم برام سخت بَد

اٍن يو کسانی کٌ نی خَاستن ! اصال نهی تَنستو درک کنو کٌ چرا رضایت دادن! بَدن
نسئَل زندان گفت کٌ تا دٍ رٍز آیندى آزاد نیشو ! حکو نن اعدام باشٌ ٍ نن اعدام بشو

 !ٍ نن ينَز باٍر نهی کردم

 اصال چطَر نن رٍ بخشیدى بَدن؟ اٍن يو بعد از گذشت يشت سال؟

 .رٍی تخت نشستو ٍ ِّللٌ کنارم نشست

 داری راست نیگی؟: با حالت ناباٍری گفت

 .سرم رٍ تکَن دادم

 یعنی ٍاقعا آزاد نیشی؟ -

 !فکر کنو -

 .این کٌ خیلی خَبٌ! ٍای -

بٌ صَرت خندٍن ٍ سبزى ی ِّللٌ نگاى کردم، کسی کٌ تَ این چند سال برام نثل خَاير 
 .کسی کٌ براش نثل خَاير بَدم. بَد

 .با نگاى خیرى ی نن خندى اش جهع شد ٍ در کسری از ثانیٌ اشک تَ چشو ياش حلقٌ زد

 !دلو برات تنگ نیشٌ -
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ٌ ام حلقٌ کرد، نن يو تَ آغَشو  خَدش رٍ تَ بغلو پرت کرد ٍ دستش رٍ دٍر شَن
 .دل نن يو برای تنًا يهدم این سال يام تنگ نی شد. گرفتهش

 .قَل نیدم ير کاری برای آزادیت بکنو -

 .اٍن بیرٍن خَش بگذرٍن: بی تَجٌ بٌ حرف نن گفت

 .ازش جدا شدم

ٌ ی زندگی نن باخبر بَد صَرت ِّلغرش رٍ با سر . ِّللٌ تنًا کسی بَد، کٌ از يه
 .انگشت يام نَازش کردم

 !اٍن بیرٍن يیچ کس ننتظرم نیست -

! ناانید نباش: با این کٌ خَدش يو زیاد نطهئن نبَد؛ انا با لحن اطهینان بخشی گفت
 .دنبال برادرت بگرد ٍ یٌ زندگی جدید رٍ شرٍع کن

پَزخندی زدم؛ انا تٌ دلو سَخت، از این کٌ این قدر برای برادرم نحس شدى بَدم کٌ 
 !حتی نهی خَاست نن رٍ ببینٌ

شاید اگر نن يو جای اٍن ! حق يو دارى! طايا گو نشدى، فقط نهی خَاد نن رٍ ببینٌ -
 .بَدم يهین کار رٍ نی کردم

 .تَ باید گذشتٌ رٍ جبران کنی -

! چطَر نی تَنستو گذشتٌ رٍ جبران کنو؟ زندگی نابَد شدى ی خَدم! چٌ حرف نسخرى ای
ٌ ای کٌ حتی یک رٍز يو براش ! آٍارگی طايا! فَت پدر ٍ بعد نادرم! نرگ الهیرا ٍ بچ

 !نادری نکردم
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بیشتر از يهٌ . یادگار این سال يا ٍ اتفاقاتش بَد! چشو يام رٍ بستو، قلبو درد نی کرد
از خَدم نتنفر بَدم، نن با یٌ ! قلبو برای طفل نعصَنو نی سَخت کٌ این قدر ناکام بَد

 اشتباى زندگی يهٌ رٍ بٌ باد دادى بَدم، انا ایا ٍاقعا نن نقصر بَدم؟

جدا ! چیزی کٌ نحال ٍ غیر قابل باٍر بَد. دٍ رٍز يو گذشت ٍ زنان آزادی نن رسید
 !شدن از ِّللٌ سخت بَد؛ انا سخت تر این بَد کٌ يیچ کس ننتظر آزادی نن نبَد

حالو از این دنیای . از زندان با یٌ نانتَی نشکی ٍ شال ٍ شلَار يهرنگش بیرٍن اٍندم
 !رنگی بٌ يو نی خَرد

ٌ ی . بٌ آسهَن آلَدى ی تًران نگاى کردم ٍ نفس عهیقی کشیدم حاِّل آزاد بَدم؛ ٍلی يه
ٌ رٍم قفل بَد ٍ ب ٍحتی نهی دٍنستو از کجا ! کلید يای کٌ نهی دٍنستو کجاست! در يای ر

 اصال فرصتی برای شرٍع باقیهَندى بَد؟! باید شرٍع کنو

در ٍاقع تَ ! چقدر تًران تغییر کردى بَد، احساس غریبی نی کردم. کهی پیادى راى رفتو
 .کسی کٌ يیچ کس رٍ نداشت! این شًر نن غریب بَدم، یٌ غریب تنًا

 !حداقل نی دٍنستو نزار پدر ٍ نادرم کجاست. یٌ تاکسی گرفتو ٍ بٌ بًشت زيرا رفتو

! بٌ سنگ قبر يا نگاى کردم ٍ بغض گلَم رٍ گرفت، نن نسبب نرگ ير دٍشَن بَدم
يیچ ٍقت خَدم رٍ نهی بخشیدم، دلو نی خَاست بهیرم انا حتی اٍن دنیا يو 

 !نهی تَنستو تَ چشو ياشَن نگاى کنو

. کنار سنگ قبر يا زانَ زدم، کف دستو رٍ رٍی اسو تراشیدى شدی پدرم رٍ سنگ کشیدم
چیزی کٌ ير شب ! نگٌ نی تَنستو فرانَش کنو کٌ پدرم جلَی چشو يای نن سکتٌ کرد

 .خَابش رٍ نی دیدم ٍ تقریبا کابَس ير شبو شدى بَد

 .سالم بابا -
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. یکی بٌ قلب ٍ رٍحو چنگ نی زد، بغضو سنگین تر شد جَری کٌ راى نفسو رٍ نی گرفت
ٌ ام رٍ خیس کرد  .چی باید بٌ پدرم نی گفتو؟ اشک گَن

 !نعذرت نی خَام -

ٌ ای بَد کٌ بٌ ذينو رسید  !این تنًا جهل

انا اٍن يا ! چقدر برای آزادی نن بٌ پدر ٍ نادر الهیرا التهاس کرد. بٌ قبر نادرم نگاى کردم
 .رضایت ندادن

 .سالم نانان -

 !نعلَم بَد کٌ یکی اٍن يا رٍ شستٌ، شاید یکی نثل طايا. سنگ قبر يا تهیز بَد

آخٌ چٌ حرفی داشتو کٌ بزنو؟ حس . تا تاریک شدن يَا تَ سکَت اٍن جا نشستو
سخت بَد . نی کردم پدر ٍ نادرم دارن نن رٍ نی بینن ٍ نن ازشَن خجالت نی کشیدم

اصال چطَر باید نن رٍ نی بخشیدن؟ نگٌ نن رايی برای ! کٌ طلب بخشش کنو
 بخشش گذاشتٌ بَدم؟

 .از رٍی زنین بلند شدم ٍ نگاى آخرم رٍ بٌ سنگ قبر يا کردم

 !خداحافظ: با بغضی سنگینی گفتو

 .سرم رٍ پایین انداختو، از بًشت زيرا بیرٍن اٍندم

آرٍم کنار خیابَن راى نی رفتو، بٌ این . يَا تاریک شدى بَد ٍ نسیو خنک پاییزی نی ٍزید
 "حاِّل چی کار کنو؟"فکر نی کردم کٌ 
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اٍل باید طايا رٍ پیدا نی کردم، نی دٍنستو کٌ دلخَشی از نن ندارى؛ ٍلی اٍن تنًا کسی 
شاید نن رٍ نهی بخشید ٍلی باز يو نهی تَنستو رياش . بَد کٌ نن تَ این دنیا داشتو

 .کنو

رانندى اش یٌ نرد . ناشینی کنار پام ایستاد، سرم رٍ چرخَندم ٍ بٌ ناشین نگاى کردم
حدٍدا سی ٍ دٍ یا سی ٍ سٌ سالٌ بَد کٌ نگايش بٌ جلَ بَد ٍ چًرى اش تَی تاریکی 

 .ناشین بٌ ٍضَح دیدى نهی شد

ٌ اش گفت  !سَار شَ: با صدای گرم نردٍن

نگايو رٍ بٌ چشو يای نشکیش دٍختو؛ ٍلی خیلی زٍد . نیو نگايی بٌ نن انداخت
نگايی بٌ ناشین گرٍن قیهتش انداختو، حتها ٍضع نالی . نسیر نگايش رٍ تغییر داد

 .در ناشین رٍ باز کردم ٍ سَار شدم! خَبی داشت

 "از این بدتر يو نگٌ نیشٌ؟"با خَدم فکر کردم 

بَی عطر نالیهی تَی ناشین پیچیدى بَد کٌ بٌ نشهانو آشنا نی اٍند، ناشین حرکت 
کهی از نسیر رفتٌ بَدیو کٌ صداش بٌ . کرد ٍ نن نگايو رٍ از پنجرى بٌ بیرٍن دٍختو

 .گَشو رسید

 ساکتی؟ -

 .نفس عهیقی کشیدم، ٍ سعی کردم خَدم رٍ بٌ دست تقدیر بسپارم

 !حرفی برای گفتن ندارم: با صدای بی تفاٍتی گفتو

 بار اٍلتٌ؟ -

 !بار اٍلو بَد، کٌ تصهیو اشتباى نی گرفتو؟ نٌ
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 !آرى -

 !پس قیهتت باِّلست: با صدای کٌ پر از تهسخر بَد، گفت

 .پَزخندی زدم، ٍ ناخَن يای کَتايو رٍ کف دستو فشار دادم

 !نٌ، قبال ازدٍاج کردم -

ٌ رٍش بَد ٍ ب دیگٌ حرفی نزد تا این کٌ . نگاى نن يو از پنجرى بٌ بیرٍن. نگاى اٍن بٌ ر
در رٍ با ریهَت باز کرد ٍ ناشین رٍ . ناشین رٍ جلَی در بزرگ طالیی رنگی نتَقف کرد

 .داخل برد

 . نتر یا شاید بیشتر جلَ رفتیو ٍ ناشین ایستاد۳۰۰حدٍد 

 :کهربندش رٍ باز کرد ٍ رٍ بٌ نن گفت. صدای پارس چند تا سگ بٌ گَش نی رسید

 .پیادى شَ -

ٌ رٍنَن یٌ . پیادى شدم ٍ بٌ اطرافو نگاى کردم ٍ ب دٍ طرف جادى پر از درخت بَد ٍ ر
 .عهارت بزرگ با نهای نشکی رنگ قرار داشت

در عهارت رٍ باز کرد ٍ . بٌ سهت عهارت راى افتاد، بٌ خَدم پَزخندی زدم ٍ دنبالش رفتو
 .داخل شد بعد يو نن داخل رفتو

کت زرشکی . يهین کٌ ٍارد شدیو،گرنای نطبَعی بٌ صَرتو خَرد کٌ حالو رٍ بًتر کرد
ٌ ی سالن کٌ نزدیّک در  رنگش رٍ از تنش بیرٍن آٍرد ٍ رٍی نبل يای راحتی قرنز گَش

 .بَد پرت کرد

ٌ ی پر از زرق ٍ برقش چرخَندم از در کٌ داخل نی شدی یٌ سالن . نگايو رٍ تَی خَن
ٌ رٍت بَد کٌ ست نبل يای قرنز ٍ فرشی کٌ نطهئن بَدم  ٍ ب بزرگ با پنجرى يای بلند ر
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ٌ يای سالن گلدٍن يای بزرگ گل ٍ رٍی  دست بافٌ، بینشَن پًن شدى بَد، گَش
ٌ ی سهت راست سالن راى . دیَار يا، قاب عکس يای با طرح يای نختلف قرار داشت گَش
 .پلٌ نارپیچی قرار داشت، کٌ بٌ طبقٌ دٍم ٍصل نی شد

چند تا پلٌ دیگٌ يو ٍسط سالن بَد کٌ پایین نی رفت ٍ بٌ یٌ سالن دایرى شکل نتصل 
 .نی شد

نگايی بٌ کتش کٌ رٍی راحتی يا بَد انداخت، بٌ سهت سالن دایرى شکل رفت ٍ يهَن 
 چی نی خَری؟: طَر کٌ پشتش بٌ نن بَد گفت

 !حسرت -

 .بٌ رايش ادانٌ داد ٍرفت! یک لحظٌ ایستاد ٍلی برنگشت

کهی شال نشکیو رٍ جلَتر کشیدم ٍ بٌ سهت چپ سالن نگاى کردم کٌ یٌ نیز نثلث 
نزدیک تر رفتو ٍ بٌ . شکل کنار دیَار قرار داشت ٍ رٍش قاب عکس يای چیدى شدى بَد

عکس يا نگاى کردم، تَی تهام عکس يا یٌ زن زیبا کٌ چًرى ای دٍست داشتنی داشت، رٍ 
بٌ دٍربین نی خندید ٍ تَی چند تا عکس يو یٌ پسر پنج یا شش سالٌ بَد، کٌ چًرى ی 

ٍ تنًا یک عکس زن ٍ پسر بچٌ کنار اٍن نرد ایستادى ٍ . نعصَنش دل آدم رٍ نی برد
 .ير سٌ با لباس يای یک رنگی کٌ پَشیدى بَدن، بٌ دٍربین لبخند نی زدن

ٌ ی یک نتری از نن رٍ شنیدم  .صدای پاياش کٌ پشت سرم، شاید تَ فاصل

 .بغضی کٌ تَی گلَم داشتو نفس گیر شدى بَد جَری کٌ صدام رٍ خش دار کردى بَد

 زن ٍ بچٌ داری؟ -

 .بَی سیگارش بٌ نشانو رسید

 !دارم -
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 با ٍجَد يهچین زن زیبایی؛ باز يو دنبال زن يای دیگٌ يستی؟ -

با . قدی بلند ٍ يیکلی ٍرزیدى داشت. بٌ سهتش چرخیدم ٍ بٌ چًرى اش نگاى کردم
 .دست چپش چند تار نَیی کٌ رٍی پیشَنیش ریختٌ بَد رٍ باِّل داد

 !نیستو -

 .نگاى نشکیش رٍ تَی صَرتو چرخَند ٍ دٍد سیگارش رٍ بٌ بیرٍن فَت کرد

یٌ تای ابرٍم رٍ باِّل دادم ٍ نگايو رٍ تَی صَرتش چرخَندم، چند تار نَی کنار 
ٌ اش سفید شدى بَد  .شقیق

 پس چرا نن این جا يستو؟ -

ٌ ی سکَت باِّل گرفتو ٍ اٍن سکَت کرد بٌ . خَاست حرفی بزنٌ کٌ دستو رٍ بٌ نشَن
بٌ چشو يای . با این کٌ دٍد سیگار اذیتو نی کرد؛ ٍلی نزدیکش ایستادم. سهتش رفتو

 .نشکیش کٌ شبايت زیادی بٌ چشو يای الهیرا داشت نگاى کردم

باز يو نی تَنو بین یک نیلیَن آدم . يشت سال کٌ خَبٌ، اگٌ يشتاد سال يو بگذرى -
 !تشخیصت بدم

 اٍن ٍقت چرا؟: ٍ با حالت نسخرى ای گفت... اٍن يو، یٌ تای ابرٍش رٍ باِّل داد

 !آدم يیچ ٍقت بزرگ ترین اشتباى زندگیش رٍ فرانَش نهی کنٌ -

ٌ ای بٌ سیگارش زد : دٍدش رٍ تَی صَرتو فَت کرد ٍ گفت. پَزخندی زد ٍ ُپک دیگ
 دست پیش نی گیری؟

 !اگٌ دست پیش گرفتٌ بَدم کٌ اِّلن این جا نبَدم -

 .بٌ اطرافو اشارى کردم
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نن رٍ آٍردی این جا کٌ خَنٌ ٍ زندگی نیزٍنت رٍ نشَنو بدی؟ بگی کٌ خَش بختی؟  -
 !نن بخیل نیستو جناب تهدن

 .با این کٌ سعی نی کردم آرٍم ٍ خَنسرد باشو؛ انا حرص عجیبی تَی صدام بَد

 بازی با کلهات رٍ تَ زندان یاد گرفتی؟ -

ٌ ای يو تَ زندان یاد گرفتو -  !چیز يای دیگ

ٌ اش رٍ باِّل انداخت ٍ بٌ سهت نبل يا رفت، رٍشَن لو داد ٍ نشغَل کشیدن  شَن
ٌ ی سیگارش شد  .بقی

 !این جا زندان جدیدتٌ: با بی خیالی کٌ نن رٍ بیشتر عصبانی نی کرد، گفت

 !دستو رٍ نشت کردم، نی دٍنستو

 اگٌ قرار بر زندانی شدنو بَد، پس چرا رضایت دادید؟ -

 .نن رضایت ندادم، پدر ٍ نادرم دادن: نیو نگايی بًو انداخت ٍ گفت

 !تَ يو نهی تَنی نن رٍ زندانی کنی -

 !فکر کنو بٌ عنَان شَيرت ٍظیفٌ دارم دیگران رٍ از گزند تَ حفظ کنو -

 شَيرم؟ تَ نگٌ نن رٍ طالق ندادی؟: این بار با تعجب گفتو

ٌ ای نبنی بر طالق بٌ دستت رسید؟! نٌ -  نگٌ برگ

 .نٌ -

 پس چی؟ -
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فکر نی کردم اٍن قدر از نن نتنفر باشی کٌ نخَای اسو نن کنار : با صدای آرٍنی گفتو
 !اسهت باشٌ

ٌ ای کٌ رٍی نیز بَد خانَش کرد  .سیگارش رٍ تَی جا سیگاری شیش

 !ازت نتنفرم انا طالقت ندادم؛ چَن نهی خَاستو سر بقیٌ رٍ يو نثل نن شیرى بهالی -

 قرار بَد، چٌ اتفاقی بیفتٌ؟. نتعجب، عصبانی، پریشَن ٍ نگران بَدم

نن سر تَ رٍ شیرى نالیدم؟ تَ نبَدی کٌ افتادى بَدی دنبال نن ٍ : با حرصی آشکار گفتو
 "یا تَ یا نرگ؟" نی گفتی

 .از رٍی نبل بلند شد ٍ بٌ سهتو اٍند، تَ چند سانتیو ایستاد ٍ بٌ چشو يام خیرى شد

انا حاِّل دیگٌ نیستو، تَ باید تاٍان تهَم کاريات رٍ ! اٍن نَقع احهق ٍ سادى بَدم -
 !پس بدی

 !چی باید نی گفتو؟ يهیشٌ نقصر نن نی شدم، دفاع بی نتیجٌ بَد. سکَت کردم

دستگیرى اش رٍ گرفتو ٍ بٌ . نگايو رٍ از چشو ياش گرفتو ٍ بٌ سهت در سالن رفتو
 !پایین کشیدم انا در باز نشد

 کجا؟ -

 !بازش کن -

 !فقط جنازى ات از این در بیرٍن نیرى -

 .بازش کن! دیگٌ يیچی ازم باقی نهَندى! يهین حاِّل يو جنازى ام: با جیغ گفتو

 !این رفتار سرد ٍ بی خیالش نن رٍ تا نرز جنَن نی برد، چقدر تغییر کردى بَد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

20 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

 !بی خَدی خَدت رٍ خستٌ نکن -

 .تَ حق يهچین کاری نداری: پام رٍ بٌ زنین کَبیدم ٍ گفتو

ٌ ی . تَی چشو يام اشک جهع شدى بَد ٌ يای نارپیچی گَش بی تَجٌ بٌ نن، بٌ سهت پل
 .سالن رفت

نن بٌ اندازى ی کافی دارم ! احتشام: با تحکو ٍ صدای کٌ نی لرزید تقریبا فریاد کشیدم
 .عذاب نی کشو، بذار برم

 .ایستاد ٍ بٌ سهت نن برگشت

 اٍن بیرٍن کی ننتظرتٌ؟ -

 !چقدر گفتن این حقیقت تلخ بَد

 .ٍلی نن باید طايا رٍ پیدا کنو! يیچ کس -

 !طايا؟ تَ تَی زندگی اِّلن اٍن جایی نداری -

ٌ ی صَرتش رٍ از نظر . از در فاصلٌ گرفتو ٍ بٌ احتشام نزدیک شدم با چشو يام يه
 .گذرٍندم ٍ بٌ لب ياش خیرى شدم تا شاید نشَنی از طايا داشتٌ باشٌ ٍ بًو بدى

 تَ ازش خبر داری؟ -

 !دارم -

 .انگار کٌ نَر انیدی بٌ دلو تابید

 کجاست؟ چی کار نی کنٌ؟ -

 !زندگیش خَبٌ، بدٍن تَ -
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تٌ ... انا. نهی دٍنو شاید يو احتشام داشت، راستش رٍ نی گفت. سرم رٍ پایین انداختو
 .قلبو نی سَخت

 .نن باید ببینهش -

 !اگر نی خَاست تَ رٍ ببینٌ بٌ دیدنت نی اٍند -

خَدم نی دٍنستو کٌ طايا دلخَشی از ! باز يو تند نی تپید. دستو رٍ رٍی قلبو گذاشتو
ٌ رٍم . نن ندارى؛ ٍلی این کٌ یکی این رٍ بًو بگٌ، بی نًایت سخت بَد ٍ ب احتشام ر

 .ایستاد

پس یٌ دختر حرف گَش کن شَ، اٍن ٍقت شاید ! بٌ يیچ قیهتی! نن نهی ذارم بری -
 .بًت گفتو کٌ طايا کجاست

ٌ ای برای . سرم رٍ باِّل آٍردم ٍ بٌ چشو يای نشکیش نگاى کردم نًو نبَد کٌ چٌ نقش
 !اگر چٌ نهی دٍنست از این نن دیگٌ چیزی باقی نهَندى! نابَدی نن کشیدى بَد

 چی کار کنو؟ -

ٌ ی نن -  !نیشی کلفت خَن

 !بی رحو نبَد؟ نهی دٍنو شاید يو حقو بَد

 حالش خَبٌ؟ -

 کی؟: گیج پرسید

 .طايا -

 !ٍقتی نی گو زندگی خَبی دارى، یعنی حالش يو خَبٌ -
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از صبح يیچی نخَردى بَدم ٍ بٌ خاطر استرس حالت تًَع . دیگٌ پايام جَن نداشت
 .گرفتٌ بَدم، رٍی زنین نشستو

ٍقتی تنًا خَايرش ! چطَر نیشٌ کٌ حالش خَب باشٌ؟ ٍقتی پدر ٍ نادرش نردن -
 !قاتلٌ؟ اصال نگٌ نیشٌ خَب بَد؟

ٌ اش گفت : احتشام، دست ياش رٍ تَی جیب شلَارش فرٍ کرد ٍ با يهَن بی خیالی اٍلی
 !ٍقتی تَ رٍ فرانَش کنٌ، حالش خَب نیشٌ

 .نعلَم نبَد اگر بیشتر ادانٌ بدى چی کار نی کنو! دیگٌ نهی خَاستو ادانٌ بدى

 بٌ خانَادى ات چی نیگی؟ -

 در نَرد چی؟: باز يو گیج پرسید

ٌ ات -  .در نَرد نن ٍ حضَرم تَی خَن

 شیرین کٌ تَ رٍ نهی شناسٌ، -

 !شیرین، چٌ اسو قشنگی! پس اسو يهسرش شیرین بَد

پدر ٍ نادرم يو ٍقتی بٌ این جا اٍندن، تَ ! تَ يو حق نداری چیزی بًش بگی -
 جلَشَن ظاير نهیشی، فًهیدی؟

ٌ ی بین سالن رفت، نن يو بٌ دنبالش  سرم رٍ تکَن دادم ٍ احتشام بٌ سهت چند پل
 .از پشت بًش نگاى کردم، ينَز يو با ارادى ٍ نحکو قدم بر نی داشت. رفتو

ٌ ی کار يای خَنٌ رٍ  - از ساعت يفت صبح تا دٍازدى شب باید در دسترس باشی ٍ يه
 .انجام بدی
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ٌ يا پایین رفتیو، سالن دایرى شکل پایین با پنجرى يای گرد، نبل يای سلطنتی  از پل
سهت راست یٌ آشپز خَنٌ نجًز . طالیی رنگ ٍ پردى يای يو رنگش فَق العادى زیبا بَد

کنار آشپزخَنٌ یٌ رايرٍ بَد کٌ دٍ تا در سهت راست ٍ یٌ در سهت چپ . اپن قرار داشت
 .ٍ انتًایی رايرٍ يو دری بَد کٌ فکر نی کنو بٌ حیاط ٍصل نی شد

 .احتشام بٌ سهت در اٍل سهت راست رفت ٍ بازش کرد

 .از این بٌ بعد این جا نی نَنی -

 .بٌ در دٍم سهت راست اشارى کرد

 .اٍن جا يو سرٍیس بًداشتی است -

یٌ اتاق سٌ در چًار کٌ یٌ . احتشام کهی عقب رفت ٍ نن سرکی بٌ داخل اتاق کشیدم
ٌ ی اتاق یٌ دست رخت خَاب قرار داشت ٍ .نَکت خاکستری کفش پًن شدى بَد گَش

 !این يا تنًا چیز يای بَد کٌ تَی اتاق ٍجَد داشت

 .ينَز داشتو داخل اتاق رٍ نگاى نی کردم کٌ صدای احتشام بٌ گَشو رسید

 ... چیٌ؟ نکنٌ تَقع داشتی ٍاسٌ قاتل خَايرم یٌ -

 .اجازى ندادم احتشام حرفش رٍ ادانٌ بدى

حاِّل يو اگٌ اجازى بدی نی خَام یٌ کو ! نن يهچین تَقعی ندارم ٍ نخَايو داشت! نٌ -
 !بخَابو، لطفا

بٌ اندازى ی کافی انرٍز استرس ٍ . ٍارد اتاق شدم ٍ در رٍ بدٍن تَجٌ بٌ احتشام بستو
 !نگرانی کشیدى بَدم دیگٌ ٍاقعا نهی کشیدم
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 ٍلی این طَر نشد! بارم نی کنٌ* فکر نی کردم حتها احتشام در رٍ باز نی کنٌ ٍ کلی لیچار
! 

دٍبارى نگايی بٌ اتاق انداختو شاید اگر کهی بیشتر اصرار نی کردم احتشام اجازى نی داد 
! کٌ نن برم؛ ٍلی نن کٌ بیرٍن جای برای رفتن نداشتو ٍ نٌ حتی پَلی برای خرج کردن

ٌ ای بَد با این کٌ نطهئن بَدم رٍز يای سختی رٍ در . پس این جا انن تر از ير جای دیگ
پیش دارم؛ ٍلی این جا رٍ بٌ گرگ يای بیرٍن از این خَنٌ کٌ ننتظر یک فرصت يستن 

 .تا بدرن ترجیح نی دادم

نفس عهیقی کشیدم، بغض داشتو ٍلی اشک نهی ریختو کنار دیَار نشستو ٍ بٌ در ٍ 
 . دیَار اتاقی کٌ احتشام بًو دادى بَد نگاى کردم

 حق نن از این زندگی چی بَد؟

احساس گرنا نی کردم شالو رٍ از سرم برداشتو، نن نی خَاستو کٌ دٍبارى شرٍع کنو انا 
 چطَر؟

سَالی کٌ جَابش برام سخت بَد ٍ سخت تر این بَد کٌ حاِّل در بند کسی بَدم کٌ یک 
 !رٍز دم از عشق نی زد

 سخنان بیًَدى ٍ نانربَط: لیچار*

رخت خَاب يا رٍ پًن کردم ٍ . از کنار دیَار بلند شدم ٍ نانتَم رٍ از تنو بیرٍن آٍردم
ٌ ی . رٍشَن دراز کشیدم دیشب این نَقع تَ زندان بَدم؛ ٍلی حاِّل این جا تَی خَن

چقدر رفتارياش با آخرین ! فکر نی کردم دیگٌ يیچ ٍقت نهی بینهش! احتشام يستو
این طرز نگايش ناراحتو . باری کٌ دیدى بَدنش فرق داشت، چقدر نتنفرانٌ نگاى نی کرد

 .نی کرد
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شاید يو بَدنو این جا بد نبَد، . چشو يام رٍ رٍی يو گذاشتو ٍ سعی کردم بخَابو
اگرچٌ نهی دٍنستو طايا قبَلو .نی تَنستو تا پیدا کردن طايا این جا بهَنو ٍ بعد برم

 نی کنٌ یا نٌ؟

از جام . نَيام رٍ نرتب ٍ شالو رٍ سر کردم. با صدای اذان صبح چشو يام رٍ باز کردم
 .بلند شدم ٍ بیرٍن رفتو، ٍضَ گرفتو ٍ بٌ اتاق برگشتو

ٌ ای سفیدم رٍ بٌ يهراى جانهاز کَچیک جیبیو  از تَی کَلٌ پشتیو چادر نهاز گل پست
تنًا چیزی کٌ تَ این سال يا باعث آرانشو شدى . برداشتو ٍ شرٍع بٌ نهاز خَندن کردم

تنًا چیزی کٌ قلبو رٍ آرٍم نی کردم ٍ بًو یادآٍر نی شد کٌ خدایی دارم نًربان تر از ! بَد
 !نادر

تَ این سال يا کٌ انید برای ازادی نداشتو فقط برای سالنتی طايا ٍ نَفقیتش دعا 
 .نی کردم ٍلی حاِّل از خدا نی خَاستو کٌ کهکو کنٌ تا طايا رٍ پیدا کنو

چادر ٍ جانهازم رٍ برداشتو ٍ تَ کَلٌ . نهازم کٌ تهَم شد دیگٌ نیلی بٌ خَابیدن نداشتو
نگايی بٌ ٍسایل نَجَد در . از اتاق بیرٍن ٍ بٌ سهت آشپزخَنٌ رفتو. پشتی ام گذاشتو

ٌ يا رٍ اصال نهی شناختو ٍ نهی دٍنستو چطَر باید  آشپزخَنٌ کردم، بعضی از ٍسیل
ٍلی حداقلش این بَد کٌ آشپزیو خَبٌ ٍ تقریبا نی تَنستو اکثر ! باياشَن کار کنو

 .غذايای ایرانی رٍ درست کنو

انا خب عادتو شدى ! از دیرٍز صبح چیزی نخَردى بَدم عجیب بَد کٌ ينَز سر پا يستو
بَد، چندین سال بَد کٌ خیلی کو غذا نی خَردم؛ ٍلی حاِّل کهی سرگیجٌ داشتو ٍ حس 

 !نی کردم شاید تا چند لحظٌ دیگٌ از يَش برم

در یخچال رٍ کٌ .بٌ طرف یخچال نقرى ای رنگ رفتو کٌ با اکثر ٍسایل آشپزخَنٌ ست بَد
 !باز کردم چیز يای دیدم کٌ يیچ ٍقت نخَردى بَدم ٍلی نیلی يو بٌ خَردنشَن نداشتو
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ٌ ای نايارخَرّی . پنیر رٍ بٌ يهراى نَن برداشتو ٍ در یخچال رٍ بستو پشت نیز شیش
نگايو بٌ عکس خَدم رٍی نیز . تَی آشپزخَنٌ نشستو ٍ چند لقهٌ نَن ٍ پنیر خَردم

ٌ ای افتاد کٌ بی شبايت بٌ آینٌ نبَد صَرت تقریبا گرد با نَيای لـ ـختـ نشکی، ! شیش
گَنٌ ٍ لب يای برجستٌ، چشو يای نشکی درشت با نژى يای بلند، چًرى ی نن رٍ 

چًرى ای کٌ يهٌ نعتقد بَدن زیباست ٍ شاید يهین زیبایی کار دستو . تشکیل نی داد
. حس کردم کسی ٍارد آشپزخَنٌ شد، سرم رٍ باِّل آٍردم ٍ بٌ احتشام نگاى کردم! داد

از . شلَار ٍ پیراين کرم رنگی تنش بَد کٌ يیکل ٍرزیدى اش رٍ بٌ خَبی نشَن نی داد
 .رٍی صندلی بلند شدم ٍ ایستادم

 .سالم، صبح بخیر -

ٌ ریش دارش کشید ٍ بٌ گفتن سالم زیر لبی اکتفا کرد بٌ سهت . دستی بٌ صَرت ت
 :کابینت يای آشپزخَنٌ رفت، قَری رٍ برداشت ٍ گفت

 چای دم نکردی؟ -

 .نٌ: آرٍم گفتو

 نٌ؟: با صدای کهی بلند تر گفت

نگٌ : قبل از این کٌ نن حرفی بزنو با صدای کٌ پر از حرص ٍ عصبانیت بَد، دٍبارى گفت
 نهی دٍنی عادت دارم قبل از صبحانٌ چای بخَرم؟

نهی دٍنو بٌ خاطر . عصبانی شدى بَد این رٍ نی شد از رگ نتَرم شدى ی گردنش فًهید
 !دم نکردن چای بَد یا این کٌ فرانَش کردم کٌ اٍن چٌ عادت يای دارى

 .اِّلن دم نی کنو: آرٍم گفتو
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ٌ ی دعَا رٍ نداشتو . ترجیح نی دادم کهی تَ آرانش باشو! از يهین اٍل صبح حَصل
 !اگرچٌ بٌ نظرم احتشام دلش نی خَاست کٌ نن رٍ خرد ٍ زیر پاياش لٌ کنٌ

این ادا يا رٍ ٍاسٌ یکی در ! نن کٌ نی دٍنو نشکلت چیٌ: بٌ طرف کابینت رفتو کٌ گفت
 !بیار کٌ نشناستت

 .از کنارم رد شد، بَی عطر نالیهش بٌ نشانو خَرد، بٌ سهت در آشپز خَنٌ رفت

صدام پر از بغض ٍ کینٌ بَد، این کٌ ير لحظٌ بٌ خاطر ير حرف بغض کنو دست خَدم 
حداقل نٌ برای نقابلٌ . این زندگی جَری با نن تا کردى بَد کٌ دیگٌ تحهل نداشتو. نبَد

 !با احتشام

اگٌ نن رٍ نی شناختی نی دٍنستی کٌ تَ این چند سال اٍن قدر فکر ٍ خیال داشتو کٌ  -
 !عادت يا ٍ عالیق خَدم رٍ يو فرانَش کردم، چٌ برسٌ بٌ تَ

 .کتری رٍ برداشتو ٍ تَش آب کردم، رٍی اجاق گاز گذاشتو ٍ رٍشن کردم

بٌ سهت نیز نايارخَری رفتو، يهَن یک ذرى . احتشام از آشپز خَنٌ بیرٍن رفت
پنیر ٍ باقیهَندی نَنو رٍ برداشتو تَی یخچال . اشتًایی کٌ داشتو از بین رفتٌ بَد

ٌ ی کانلی برای احتشام آنادى کردم. گذاشتو  .چای دم کردم ٍ نیز صبحان

ٌ ای کٌ برای احتشام  ٌ يای دٍر پرسٌ نی زد ٍ تا اٍلین صبحان تهام ندت ذينو تَی گذشت
 .چیدى بَدم، رفتٌ بَد

احتشام کنار پنجرى دایرى شکل ایستادى بَد بٌ استخر تَی . از آشپزخَنٌ بیرٍن اٍندم
 .حیاط نگاى نی کرد ٍ سیگار نی کشید

 .صبحانٌ حاضرى: چند قدم بٌ طرفش رفتو ٍ گفتو
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صبحانٌ رٍ رٍی نیز نايارخَری بیرٍن از آشپزخَنٌ : بدٍن این کٌ بٌ سهتو برگردى گفت
 .بچین

ٌ يا بًانٌ . سکَت کردم ٍ بٌ آشپزخَنٌ برگشتو نرد سی ٍ سٌ چًار سالٌ شبیٌ بچ
 !شاید يو داشت جایگايو رٍ تَ این خَنٌ یادآٍر نی شد! نی گرفت

از :  نفری تَی سالن چیدم، احتشام باِّل ی نیز نشست ٍ گفت۲۴صبحانٌ رٍ رٍی نیز 
 .این بٌ بعد صبحانٌ، نايار ٍ شام رٍ این جا نی چینی

 برای نايار چی درست کنو؟: فقط آرٍم سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو

 .تا یک ساعت دیگٌ شیرین نیاد ازش بپرس -

 .سرش رٍ باِّل آٍرد ٍ بًو نگاى کرد

ٌ ست پس ير چی گفت نیگی  - ، "چشو"نراقب رفتارت جلَش باش، اٍن خانو این خَن
 فًهیدی؟

 باشٌ: نن يو بٌ چشو يای نشکیش کٌ یٌ رٍزی پر از نًربَنی بَد نگاى کردم ٍگفتو

 برٍ -

 ...احتشام کی -

ٌ ام رٍ کانل کنو، بین حرفو پرید ٍ با صدای نسبتا بلندی گفت بار آخرت : نذاشت جهل
 !باشٌ نن رٍ بٌ اسو صدا نی کنی

! لب يام رٍ بٌ يو فشار دادم، نهی دٍنو چرا نثل احهق يا ایستادى بَدم تا تحقیرم کنٌ
 !اصال نهی دٍنو احتشام با این رفتار بٌ کجا نی خَاست برسٌ

 !چیٌ بًت بر خَرد؟ این کٌ شغل خانَادگی تَنٌ -
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 .دست راستو رٍ نشت کردم

شغل خانَادگی شها چیٌ؟ تحقیر ٍ تَيین؟ فکر نکن اگٌ این جا يستو چَن تَ  -
 .اگٌ این جا يستو خَدم خَاستو! نٌ! خَاستی

 !خب برٍ، ببینو نی تَنی: با فریادی تَی صَرتو گفت. از پشت نیز با عصبانیت بلند شد

با این کٌ از صدای فریادش ترسیدى بَدم ٍ حس نی کردم کٌ دست يام یخ کردى؛ انا 
 بگَ طايا کجاست؟: نحکو سر جام ایستادم ٍ گفتو

 !نن نهی دٍنو برٍ پیداش کن -

 با این رفتارت چی رٍ نی خَای ثابت کنی؟: آرٍم پلک زدم ٍ گفتو

 .پشت نیز نشست ٍ شرٍع بٌ لقهٌ گرفتن کرد

 برٍ ننتظر چی يستی؟ -

 ...احتشام تَ -

 !نن رٍ بٌ اسو صدا نکن: دٍبارى با عصبانیت ٍ صدای بلند تری گفت

یک رٍز بًو التهاس نی کرد ! چقدر زنانٌ آدم يا رٍ تغییر نی داد! چقدر بی رحو شدى بَد
تا بٌ اسو صداش کنو، نی گفت بٌ دلو نَندى کٌ اسهو رٍ از زبَن تَ بشنَم ٍ اگٌ اٍن 

 ...حاِّل. لحظٌ بهیرم يو نًو نیست

بی حرف بٌ سهت اتاقی کٌ احتشام بًو دادى بَد ٍ ٍسایلو رٍ تَش گذاشتٌ بَدم رفتو، 
بی تَجٌ بٌ احتشام کٌ ينَز داشت صبحانٌ . کَلٌ پشتیو رٍ برداشتو ٍ بیرٍن اٍندم

ٌ يا رفتو کٌ صداش نیخکَبو کرد  .نی خَرد بٌ سهت پل

 .نطهئن باش پات رٍ از این خَنٌ بذاری بیرٍن نحالٌ کٌ پیداش کنی -
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عصبانی بَدم، دلو نی خَاست از تٌ دلو جیغ بکشو ٍ ير چی بد ٍ بیراى بلد يستو بار 
با این رفتار ضد ٍ نقیضش . با دست پس نیزد ٍ با پا پیش نی کشید. احتشام کنو

 چی کار باید نی کردم؟

 ...تَ: بٌ طرفش برگشتو ٍ با صدای کٌ دیگٌ آرٍم نبَد گفتو

عزیزم کجایی؟ نن ٍ آقا پسرت : صدای خندى يای یک زن تَی خَنٌ پیچید کٌ گفت
 .اٍندیو

ٌ ای کٌ تَی دستش بَد رٍ رٍی نیز گذاشت ٍ بلند شد نن يو بٌ سهت در . احتشام لقه
 .سالن برگشتو زن یا بًترى بگو شیرین رٍ دیدم کٌ نتعجب نن رٍ نگاى نی کرد

 .سالم بابایی -

پسر بچٌ پنج، شش سالٌ با خندى ی سرخَشش بٌ سهت احتشام دٍید ٍ تَی آغَشش 
با لبخند ٍ صَرتی کٌ يیچ . احتشام دستش رٍ رٍی نَيای قًَى ای پسرش کشید. پرید

 سالم عزیزم، خَبی؟: آثاری از اخو چند دقیقٌ پیش رٍش نبَد گفت

دختر ِّلغر ٍ قد بلندی کٌ بی شبايت بٌ ندل يای ایتالیایی نبَد، . بٌ شیرین نگاى کردم
نَيای رنگ شدى ی زیتَنیش حسابی از شال سبزش بیرٍن زدى بَد ٍ لب يای 

ٌ اش کٌ با رژ بنفش حسابی پر رنگ کردى بَد، تَی چشو نی زد  .برجست

آيا، تَ يهَن خدنتکاری يستی : بٌ نا نزدیک تر شد ٍ با صدای باریک پر از نازش گفت
 !کٌ دیشب احتشام گفت بٌ این جا اٍندى

 سفر خَش گذشت عزیزم؟: صدای احتشام بٌ گَشو رسید کٌ گفت

 !نهی دٍنو چرا ٍقتی احتشام این قدر آرٍم شیرین رٍ عزیزم صدا کرد تٌ دلو خالی شد
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نگٌ بدٍن تَ : شیرین با عشَى خندید، تابی بٌ چشو يای عسلی تیرى اش داد ٍ گفت
 خَش نی گذرى عشقو؟

 تَ سالم بلد نیستی؟ نکنٌ ِّلل يستی؟: رٍ بٌ نن کرد ٍ گفت

 .سالم: نگايو رٍ از چشو يای عسلیش گرفتو ٍ آرٍم گفتو

 .بابایی بیا بریو ببین چی خریدم -

 .بریو عزیزم: احتشام

 !برای نايار زرشک پلَ درست کن: ٍقتی خَاست از کنارم رد بشٌ گفت

شیرین دستش رٍ دٍر بازٍی احتشام حلقٌ . از کنار نن رد شد ٍ بٌ طرف شیرین رفت
ٌ يای نارپیچی نی رفتن، گفت ٍای احتشام نهی دٍنی : کرد ٍ يهَن طَر کٌ بٌ سهت پل

 ...چقدر

 .بٌ حرف يای پر از عشَى اش گَش ندادم ٍ سرم رٍ برگردٍندم

ٌ ی يشت سال پیش نبَدم۱۶نن دیگٌ طراٍت . رٍی پلٌ نشستو حاِّل یٌ زن . سال
ٌ ی پراز نشکل يستو کٌ نجبَرم برای حل نشکالتو رٍی يهٌ چیزم خط بکشو۲۶ . سال

نهی تَنستو برم؛ چَن حس نی کردم بٌ راحتی نهی تَنو طايا رٍ پیدا کنو، نهی دٍنستو 
نهی دٍنو ! بیرٍن از این خَنٌ بدٍن جای اننی برای نَندن چٌ چیز يایی در انتظارنٌ

شاید با نَندنو این جا باز يو داشتو اشتباى نی کردم؛ انا باید جای نن بَد تا نثل نن 
 !رفتار کرد

چند رٍز این جا نی نَنو، اگٌ احتشام برای پیدا کردن طايا کهکو نکرد دیگٌ نهی نَنو ٍ 
با این تصهیو از جا بلند شدم ٍ بٌ اتاق برگشتو، کَلٌ پشتیو رٍ . بٌ ير قیهتی شدى نیرم

 .داخل اتاق گذاشتو ٍ بیرٍن اٍندم
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بعد از این کٌ برنج رٍ دم . نیز صبحانٌ رٍ جهع ٍ شرٍع بٌ درست کردن زرشک پلَ کردم
يهیشٌ دٍش گرفتن باعث آرانش نی شد ٍ . زدم بٌ حهام رفتو ٍ دٍش کَتايی گرفتو

يهٌ . دٍبارى بٌ آشپزخَنٌ برگشتو. حاِّل کٌ پر از تشَیش بَدم عجیب بًش نیاز داشتو
ٌ ی بٌ این . چیز رٍ رٍی نیز نايارخَری تَی سالن چیدم با خَدم فکر نی کردم کٌ خَن

ٌ ای ندارى؟  بزرگی یعنی خدنتکار دیگ

 .بٌ بٌ چٌ بَیی راى انداختی: شیرین

شیرین لباس ياش رٍ . سرم رٍ باِّل آٍردم ٍ بٌ احتشام، شیرین ٍ پسرشَن نگاى کردم
عَض کردى بَد، تاپ ٍ دانن نشکی رنگی پَشیدى بَد کٌ بٌ پَست برنزى اش نی اٍند ٍ 
ٌ اش نی رسید رٍ باِّلی سرش بستٌ بَد ٍ از  زیباترش کردى بَد، نَياش کٌ تا رٍی شَن

آرایش غلیظ صبحش خبری نبَد ٍ فقط یٌ کرم نرم کنندى ی خَشبَ استفادى کردى بَد کٌ 
 .باعث نی شد چًرى اش نًربَن تر ٍ نالیو تر نشَن دادى بشٌ

 نَش جان: ير سٌ رٍی صندلی يایی نشستن ٍ نن آرٍم گفتو

ٍقتی حس کردم کٌ . بٌ آشپزخَنٌ برگشتو، رٍی صندلی نشستو تا نايارشَن تهَم بشٌ
شیرین در حال بلند شدن بَد نن رٍ کٌ . شاید نايارشَن تهَم شدى باشٌ بیرٍن رفتو

 .خیلی خَشهزى بَد: دید لبخندی زد ٍ گفت

 نهنَن: لبخند کهرنگی زدم ٍ گفتو

 .عزیزم نن نیرم کهی بخَابو: شیرین رٍ بٌ احتشام کرد ٍ گفت

 .باشٌ، کهی کار عقب افتادى دارم انجام بدم نیام: احتشام
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شیرین سری تکَن داد ٍ دست پسر بچٌ کٌ ينَز نهی دٍنستو اسهش چیٌ رٍ گرفت ٍ 
پسرشَن بیشتر شبیٌ شیرین شدى بَد، نخصَصا حالت ٍ رنگ چشو يای . با يو رفتن

 .عسلی تیرى اش

عصر کٌ : شرٍع بٌ جهع کردن نیز کردم کٌ احتشام از پشت نیز بلند شد ٍ آرٍم گفت
 .شیرین بیرٍن رفت آنادى شَ با يو بیرٍن بریو

 .سرم رٍ باِّل گرفتو ٍ بٌ چشو ياش نگاى کردم

 کجا؟ -

 .جای کٌ بتَنی طايا رٍ پیدا کنی -

نیز رٍ جهع . احتشام از کنارم رد شد ٍ رفت. ناخَداگاى لبخندی کهرنگ رٍی لبو نشست
بعد از خَندن . کردم ٍ بٌ آشپزخَنٌ بردم، ٍقتی يهٌ چیز رٍ نرتب کردم بٌ اتاق رفتو

ٌ رٍ . نهاز ظًر خَابیدم، اگرچٌ خَابو نهی برد ٍ ب ٌ اش فکر نی کردم باید چطَر با طايا ر يه
بشو، چٌ رفتاری با نن نی کنٌ؟ ٍ يزار جَر سَال بی جَاب دیگٌ کٌ باعث نی شد خَاب 

 .از سرم بپرى

. ٍقتی نتَجٌ شدم کٌ شیرین از خَنٌ بیرٍن رفت، آنادى شدم ٍ از اتاق بیرٍن رفتو
 آنادى ای؟: يهَن لحظٌ احتشام يو داشت ٍارد رايرٍ نی شد، نن رٍ کٌ دید گفت

 .سرم رٍ تکَن دادم

برگشت ٍ نن دنبالش رفتو، شلَار کتان قًَى ای تیرى با پیراين آبی کاربی پَشیدى بَد 
 .کٌ باعث نی شد سنش رٍ کهتر از اٍن چیزی کٌ يست نشَن بدى
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تَ سکَت از پنجرى بٌ بیرٍن نگاى نی کردم، . با يو سَار ناشینش شدیو ٍ اٍن راى افتاد
احتشام ایستاد، بٌ اطراف نگاى کردم انگار کٌ فکر نی کردم ! چقدر تًران تغییر کردى بَد

 .انا چَن تَی فکر بَدم نتَجٌ گذر زنان نشدى بَدم! طايا يهین جا يا است

 اٍن خَنٌ رٍ نی بینی؟ -

ٌ ی رٍ بٌ اشارى نی کرد نگاى کردم  .با حرکت دستش کٌ بٌ خَن

ٌ ی یکی از دٍست يای صهیهی طاياست، نطهئنو اٍن نی دٍنٌ کٌ طايا  - اٍن جا خَن
 .کجا زندگی نی کنٌ

 نگٌ تَ نگفتی کٌ نی دٍنی طايا کجاست؟: با لحنی کٌ کهی تند ٍ نتعجب بَد گفتو

 .اِّلن يو دارم يهین رٍ بًت نیگو، باید از دٍستش بپرسی: با آرانش گفت

 نن؟: نتعجب تر از قبل در حالی کٌ بٌ احتشام خیرى نگاى نی کردم گفتو

 !نٌ پس نن: بٌ چشو يام نگاى کرد ٍ گفت

 یعنی تَ ٍاقعا نهی دٍنی طايا کجاست؟: با سَءظن پرسیدم

 .این پسرى اسهش حسین طايریٌ، حتها ازش خبر دارى! نٌ، چرا باید بدٍنو؟ -

ٌ رٍم نگاى کردم، کهی استرس گرفتٌ بَدم  ٍ ب ٌ ی ر ٌ ی یک طبق سرم رٍ تکَن دادم ٍ بٌ خَن
 .در ناشین رٍ باز کردم. ٍ نگران بَدم

 .نن نیرم، خَدت تا ساعت يفت برگرد خَنٌ -

 باشٌ: در حالی کٌ نگايو ينَز بٌ خَنٌ بَد، گفتو

 طراٍت: پای راستو رٍ از ناشین بیرٍن گذاشتو کٌ احتشام دٍبارى گفت
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تَی نگايش چیزی نبَد؛ یعنی نن چیزی حس نهی کردم، با لحنی . بًش نگاى کردم
 !حتها برگرد: آرٍم گفت

ٌ ی تَ سراغ ندارم -  !نی دٍنو طايا بٌ این زٍدی قبَلو نهی کنٌ، جای انن تر از خَن

 .پیادى شدم ٍ در ناشین رٍ بستو، بٌ سهت خَنٌ رفتو کٌ احتشام رفت

 .زنگ خَنٌ رٍ فشار دادم

 .صدای زنی تَی اف اف پیچید

 بلٌ؟ -

 آقا حسین خَنٌ يستن؟ -

 شها؟: نکثی کرد ٍ گفت

 نیشٌ لطفا بًش بگید بیاد جلَی در؟ -

 .چند لحظٌ صبر کنید -

 .چند دقیقٌ بعد در باز شد ٍ پسری کٌ قد کَتاى ٍ نَيای فری داشت از در بیرٍن اٍند

 سالم -

 بفرنا: نگايی بٌ سر تا پای نن کرد ٍ گفت

 آقا حسین؟ -

 انریٌ؟: با لحن کَچٌ بازاری گفت

ٌ رٍم ایستادى ٍ با حالت نشکَکی نگايو نی کنٌ، نی تَنٌ  ٍ ب نهی دٍنستو این پسری کٌ ر
 !کهکو کنٌ یا نٌ
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 .نی خَاستو آدرس طايا رٍ بًو بدید -

ٍ يای پر پشتش رٍ باِّل داد ٍ گفت  شها؟: ابر

 .خَايرش يستو -

 چطَر خَايری يستی کٌ از برادرت خبر نداری؟: بٌ چارچَب در تکیٌ داد ٍ گفت

: سرم رٍ پایین انداختو ٍ در حالی کٌ ناخن يام رٍ کف دستو فشار نی دادم گفتو
 .نسافرت بَدم

 نطهئنید؟: پَزخندی زد ٍ گفت

 .سرم رٍ باِّل آٍردم

 !طرز نگايش رٍ دٍست نداشتو، حس نی کردم دارى نن رٍ نسخرى نی کنٌ

 ننظَرتَن چیٌ؟ -

 .يیچی، يهین طَری گفتو: سری تکَن داد ٍ گفت

 .انا نن حس نی کردم یٌ چیزی پشت این لحن حرف زدنش يست

 حاِّل شها نی دٍنید طايا کجاست؟ -

ٌ ياش رٍ باِّل انداخت ٍ گفت نٌ، نن اصال طايا نانی : دست بٌ سینٌ ایستاد، شَن
 .نهی شناسو

 نطهئنید؟: ابرٍم رٍ باِّل دادم ٍ گفتو

 بلٌ نطهئنو، انر دیگٌ؟: با اخو گفت

 ٍلی بٌ نن گفتن شها دٍستش يستید؟ -
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 .اخهی رٍی پیشَنیش نشست ٍ صداش کهی باِّل رفت

 ٍقتی خَايرش ازش خبر ندارى نن از کجا بدٍنو؟! ير کی گفتٌ غلط کردى -

بٌ چًرى ی سبزى اش نگاى کردم، حسو بًو نی گفت کٌ طايا رٍ نی شناسٌ ٍ نی دٍنٌ 
 !کجاست؛ انا دلیل این انکارش رٍ نهی فًهیدم

 ...دیگٌ این ٍرا نیا: بٌ سهت در رفت ٍ گفت

 ...خَايش نی کنو اگٌ نی دٍنید: با التهاس گفتو

 .نٌ خانو، نن يهچین کسی رٍ نهی شناسو: بین حرفو پرید ٍ با صدای بلندی گفت

 ...آخٌ -

 .برٍ رد کارت تا یٌ کاری دستت ندادم! ای بابا، عجب سیریشی يستی يا -

تَی چشو يام اشک جهع شدى بَد ٍ . بٌ داخل خَنٌ رفت ٍ در رٍ نحکو بٌ يو کَبید
چرا این طَری برخَرد کرد؟ نکنٌ احتشام برای این کٌ نن رٍ از . قلبو تند تند نی تپید

 سر خَدش باز کنٌ يهچین درٍغی گفتٌ؟

ٌ رٍی خَنٌ رفتو ٍ بًش تکیٌ دادم ٍ ب حاِّل باید چی کار نی کردم؟ با خَدم . کنار دیَار ر
عجب فکر ! فکر کردم کٌ نکنٌ نثل فیلو يا اِّلن از خَنٌ بیرٍن بیاد ٍ برى پیش طايا

ٌ رٍ خیرى شدم! نسخرى ای بَد ٍ ب ٌ ی ر . انا تا یک ساعت کنار دیَار نشستو ٍ بٌ در خَن
 !این انتظار بی فایدى بَد؛ چَن نٌ کسی بیرٍن اٍند نٌ کسی داخل رفت

يَا در حال تاریک شدن بَد ٍ باد خنکی نی ٍزید، يهیشٌ سرنایی بَدم ٍ حاِّل فقط 
از کنار دیَار بلند . یک نانتَ تنو بَد کٌ باعث نی شد سردم بشٌ ٍ دست يام یخ کنٌ

از کَچٌ بیرٍن اٍندم، یٌ تاکسی گرفتو ٍ آدرس . شدم ٍ نگاى آخرم رٍ بٌ خَنٌ انداختو
ٌ ی احتشام رٍ دادم ٌ اش بیرٍن اٍندیو حَاسو بَد کٌ تَ کدٍم . خَن انرٍز ٍقتی از خَن
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ٌ ست نهی دٍنو شاید احتشام آدم بی ٍفا ! داشتو دست خالی بر نی گشتو. نحلٌ ٍ کَچ
یا تَی زخو زبَن زدن ناير باشٌ؛ ٍلی فکر نهی کنو بًو درٍغ گفتٌ باشٌ، خَدم يو حس 

 !انا چرا، نهی دٍنو! نی کردم کٌ پسرى دارى یٌ چیزی رٍ پنًان نی کنٌ

ٌ ای نرسیدم ٌ ی ٍیالیی احتشام يزار جَر فکر کردم، آخر يو بٌ نتیج با ! تا رسیدن بٌ خَن
ٌ ی طايا ازش باخبر باشن؛ انا خب طايا  خَدم فکر کردم کٌ شاید دٍست يای گذشت

فقط دٍ تا دٍست صهیهی داشت کٌ یکیش يهَن سال يا برای ادانٌ تحصیل از ایران 
ٌ ی اٍن یکی رٍ يو دقیق یادم نبَد؛ ٍلی شاید اگر کهی بیشتر فکر  رفت ٍ آدرس خَن

 .نی کردم بٌ یاد نی آٍردم

ٌ ی رانندى رٍ دادم ٍ پیادى شدم ٌ ی احتشام دٍختو. کرای ٌ يا از . نگايو رٍ بٌ خَن گذشت
چی فکر نی کردم ٍ . جلَی چشو يام گذشت ٍ باعث شد پَزخندی تلخ رٍی لبو بشینٌ

کی فکرش رٍ نی کرد طراٍت . ٍاقعا کٌ آدم يا از آیندى خَدشَن با خبر نبَدن! چی شد
ٌ اش درسش بَد ٍ نی خَاست نًندس بشٌ بٌ این جا برسٌ  !سر بٌ زیر کٌ فقط دغدغ

از حیاط بزرگ خَنٌ . چند لحظٌ بعد در باز شد ٍ نن داخل رفتو. زنگ در رٍ فشار دادم
در رٍ باز کردم کٌ صدای . کٌ بی شبايت بٌ باغ نبَد گذشتو ٍ بٌ ساختهَن رسیدم

خندى يای شیرین بٌ گَشو رسید ٍارد خَنٌ کٌ شدم، دیدم احتشام، شیرین ٍ پسرشَن 
 .رٍی نبل يای قرنز رنگ نزدیک تلَزیَن نشستٌ ٍ در حال تهاشای یٌ فیلو کهدی بَدند

با ٍرٍد نن احتشام نگاى بی تفاٍتی بًو کرد ٍ سرش رٍ دٍبارى بٌ سهت تلَزیَن 
 .برگردٍند

 .سالم: آرٍم گفتو

 .زيرا یٌ چای دم کن بیار: شیرین با لبخند گفت
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صدا کرد؟ خَاستو حرفی بزنو کٌ با " زيرا"با تعجب بٌ شیرین نگاى کردم چرا نن رٍ 
ٌ ای گفتٌ  ٌ رٍ شدم؛ یعنی احتشام بٌ عهد اسو نن رٍ چیز دیگ ٍ ب چشو غرى ی احتشام ر

ٌ ای باشو تا طراٍت؟  !بَد؟ شاید يو فکر نی کرد بًترى نن فرد دیگ

این کٌ تا این حد داشت نن رٍ نخفی . از این کار احتشام کهی ناراحت شدى بَدم
نن نی دٍنستو کٌ باِّلخرى یٌ رٍز شیرین يهٌ چیز رٍ . نی کرد اصال عاقبت خَبی نداشت

 !نی فًهٌ

 .چشو -

ٌ يا پایین ٍ بٌ اتاقو رفتو، کَلٌ پشتیو رٍ گذاشتو ٍ بٌ آشپزخَنٌ رفتو چٌ فرقی . از پل
نی کرد کٌ اسو نن چی باشٌ؟ اصال چٌ فرقی نی کرد کٌ احتشام چٌ دیدی بٌ نن دارى؟ 

 .نًو این بَد کٌ نن بتَنو طايا رٍ پیدا کنو ٍ سعی کنو تا گذشتٌ رٍ جبران کنو

چای رٍ کٌ دم کردم بٌ يهراى کیک شکالتی کٌ تَی یخچال بَد براشَن بردم ٍ دٍبارى بٌ 
داشتو خیار رٍ پَست نی گرفتو ٍ بٌ طايا فکر . آشپزخَنٌ برگشتو تا شام رٍ آنادى کنو

یک . اصال خیار دٍست نداشت ٍ چیزيایی کٌ تَش خیار بَد رٍ نهی خَرد. نی کردم
انگشت ! لحظٌ سَزشی رٍ کف دست چپو حس کردم، چاقَ رٍ کف دستو فرٍ کردى بَدم

شست دست راستو رٍ رٍی بریدگی گذاشتو ٍ فشار دادم زیاد عهیق نبَد؛ ٍلی خَن 
ٌ ی کهک يای اٍلیٌ رٍ دیدى م. نی اٍند در . یادم نَندى بَد کٌ تَی یکی از کابینت يا جعب

يهَن کابینت رٍ باز کردم ٍ جعبٌ رٍ برداشتو یٌ تکٌ باند رٍ دٍر کف دستو پیچیدم ٍ 
ٌ ی . دٍبارى جعبٌ رٍ سر جاش برگردٍندم بی خیال پَست گرفتن خیار شدم ٍ بٌ بقی

شام کٌ آنادى شد، در حال چیدن رٍی نیز تَی سالن بَدم کٌ احتشام، . کاريام رسیدم
 .شیرین ٍ پسربچٌ اٍندن ٍ رٍی صندلی پشت نیز نشستن

 دستت چی شد؟: بشقاب سبزی رٍ رٍی نیز گذاشتو کٌ شیرین رٍ بًو گفت
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 .ٍ بٌ باند کٌ دٍر دستو پیچیدى بَدم اشارى کرد

 .چیز نًهی نیست -

 .بیا ببینهش -

 ...گفتو کٌ -

ٌ ام رٍ ادانٌ بدم ٍ گفت  .نن پرستارم، بیا ببینو زخو دستت عهیقٌ یا نٌ: نذاشت جهل

باند رٍ باز ٍ بٌ زخو نگاى . ناچار بٌ طرف شیرین رفتو ٍ دست چپو رٍ بٌ طرفش گرفتو
 .کرد

 با چی بریدی؟ -

 چاقَ -

 .نٌ، زیاد عهیق نیست: کهی نگايش کرد ٍ گفت

 .گفتو کٌ نًو نیست -

خَاستو دستو رٍ پس بکشو کٌ نچو رٍ گرفت ٍ با تعجب بٌ زخو عهیقی کٌ رٍی نچ 
 .دستو بَد نگاى کرد

 این جای دستت چی شدى؟ -

 .سرم پایین بَد ٍ چًرى ی احتشام رٍ نهی دیدم

 .زخو شدى: آرٍم گفتو

 !حرفو زیادی نسخرى بَد

 ...رگت رٍ بریدى بَدی؟خَدکشی: شیرین با تعجب ٍ حالت سَالی گفت
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ٌ اش رٍ ادانٌ بدى ٍ دستو رٍ از تَی دستش بیرٍن کشیدم  .نذاشتو جهل

 .نٌ اتفاقی بَد: تند گفتو

 .ببخشیدی زیر لب گفتو ٍ بٌ آشپزخَنٌ برگشتو

رٍی صندلی نشستٌ بَدم ٍ دٍبارى . تا تهَم شدن شانشَن از آشپزخَنٌ بیرٍن نرفتو
 .فکرم پی طايا رفتٌ بَد

 نهی خَای نیز شام رٍ جهع کنی؟ -

ٌ ای نشکی . بٌ در آشپزخَنٌ نگاى کردم احتشام، دست ياش رٍ تَی جیب شلَار پارچ
 .رنگش فرٍ کرد ٍ بٌ دیَار تکیٌ داد

 .بی حرف از رٍی صندلی بلند شدم ٍ بٌ سهت در آشپزخَنٌ رفتو

 دیدیش؟ -

 .ایستادم، بٌ احتشام نگاى کردم

 .نٌ -

 چرا؟ -

 !چَن انکار کرد کٌ طايا نانی نی شناسٌ -

 ٍاقعا؟ -

 !بلٌ، ٍاقعا -

ٌ اش رٍ باِّل انداخت ٍ گفت  !شاید تَ بلد نبَدی چطَر باید ازش حرف بکشی: شَن

 !اگٌ ٍاقعا اٍن بدٍنٌ طايا کجاست، بی خیالش نهی شو -
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 ننظَرت چیٌ؟ -

 !عجیبٌ کٌ آقای نًندسی نثل تَ نفًهٌ کٌ ننظَرم چیٌ -

 .خَبی بًت نیَندى -

 .نٌ، خَبّی تَ بٌ نن نیَندى -

 زبَنت فقط برای نن درازى؟ -

ٌ يات فقط برای ننٌ؟ -  کنای

نشغَل جهع کردن نیز بَدم کٌ احتشام . از کنارش گذشتو ٍ از آشپزخَنٌ بیرٍن اٍندم
ٌ ی باِّل رفت کاريام رٍ کٌ انجام دادم بٌ اتاقو رفتو ٍ فکر کردم،باِّلخرى یٌ راى . بٌ طبق
 .حلی ٍجَد داشت

پشت نیز نشستو، چند لقهٌ خَردم . چای دم کردم ٍ از یخچال نَن ٍ پنیر رٍ برداشتو
 .کٌ احتشام ٍارد آشپزخَنٌ شد

 .سالم: آرٍم گفتو

 .فقط سری تکَن داد، از کابینت یٌ استکان برداشت ٍ تَی استکان چای ریخت

 !نراقب رفتارت جلَی شیرین باش. انرٍز، از صبح تا شب سر کار يستو -

 .یک بار گفتی -

 .نهی خَام حضَرت دٍبارى زندگیو رٍ بٌ يو بریزى: بٌ طرفو برگشت ٍ گفت

 تَ کٌ این قدر نگران زندگیت يستی، چرا نن رٍ آٍردی این جا؟ -

 .آدم عاقل، دشهنش رٍ نزدیک خَدش نگٌ نی دارى -
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حرفش قلبو رٍ بٌ درد آٍردى بَد؛ ٍلی بدتر از باليایی کٌ سرم . بٌ چشو ياش نگاى کردم
چٌ ! حرفی نزدم ٍ فقط سکَت کردم، بذار فکر کنٌ نن دشهنش يستو. اٍندى بَد، نبَد
 فرقی نی کرد؟

 .از آشپز خَنٌ بیرٍن رفت ٍ نن بلند شدم تا صبحانٌ آنادى کنو

احتشام رٍی نبل يای سلطنتی طالیی . برای چیدن نیز صبحانٌ از آشپزخَنٌ بیرٍن رفتو
رنگ نشستٌ بَد ٍ چایی ش رٍ نی خَرد، با ٍرٍد نن نیو نگايی بًو انداخت ٍ دٍبارى 

 .سرش رٍ چرخَند

ٌ اش رٍ خَرد ٍ رفت. نیز رٍ چیدم ٍ بٌ آشپزخَنٌ برگشتو ير چقدر . احتشام صبحان
باِّلجبار نیز رٍ جهع کردم ٍ بٌ . ننتظر شدم تا شیرین يو بیاد صبحانٌ بخَرى، نیَند

 .اتاقو رفتو

برگ درخت يا رٍ بٌ زردی نی رفت ٍ . کنار پنجرى نشستٌ بَدم ٍ بٌ حیاط نگاى نی کردم
نسیو نالیهی کٌ نی ٍزید، باعث تکَن خَردن شاخ ٍ برگ درخت يا ٍ گل يای تَی 

 .حیاط نی شد

تَ گذشتٌ برخالف سرنایی بَدنو، پاییز رٍ دٍست داشتو انا حاِّل، پاییز برای نن فصلی 
چقدر از فصل . بَد کٌ تَش عاشق شدى ٍ بزرگ ترین اشتباى زندگیو رٍ انجام دادى بَدم

نن رٍ یاد حهاقت يای ریز ٍ درشتو نی انداخت ٍ برام . پاییز نٌ سال پیش نتنفر بَدم
 .تداعی کنندى ی تنًایی ٍ دلًرى يام بَد

 .چند تقٌ بٌ در اتاق خَرد ٍ در باز شد

 اجازى يست؟ -

 .بٌ شیرین نگاى کردم، کٌ بعد از گفتن این حرف نتعجب داشت بٌ اطراف نگاى نی کرد
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 این جا چرا این طَری شدى؟ -

چٌ : نن کٌ از حضَر شیرین تَی اتاقو نتعجی شدى بَدم با حالت گیجی پرسیدم
 طَری؟

ينَز نگايش بٌ اطراف اتاق بَد ٍ چشو يای عسلی تیرى اش رٍ با حالت نتعجبی 
 .نی چرخَند

 چی شدن؟. تخت خَاب، کهد ٍ خیلی چیز يای دیگٌ! این جا پر از ٍسیلٌ بَد -

نهی دٍنو، ٍقتی نن اٍندم این جا يهین : بٌ صَرتو نگاى کرد ٍ نن در جَابش گفتو
 .طَری بَد

 .باید از احتشام بپرسو! عجیبٌ: شیرین ابرٍی باِّل انداخت، ٍ گفت

اصال برام نًو نبَد کٌ قبل از اٍندن نن این اتاق يهٌ چیز داشتٌ ٍ حاِّل يیچی تَش 
از کنار پنجرى بلند ! خیلی راحت نی تَنستو حدس بزنو کٌ ٍسایل اتاق چی شدن. نیست

 .شدم ٍ بٌ سهت شیرین رفتو

 خانو، صبحانٌ نهی خَرید؟ -

اگٌ یٌ . لبخند دلنشینی زد ٍ نن با خَدم فکر کردم چقدر نًربانانٌ با نن برخَرد نی کنٌ
ٌ ی ٍاقعیت رٍ در نَرد نن ٍ احتشام نی شنید چی کار نی کرد؟  !رٍز يه

 .نٌ، زیاد ايل صبحانٌ نیستو -

ٌ ای زد ٍ گفت در ضهن ِّلزم نیست ! آخٌ يهیشٌ دیر از خَاب بیدار نیشو: لبخند دیگ
 .نن رٍ خانو صدا کنی، يهَن شیرین خَبٌ
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بٌ چشو ياش نگاى کردم، رٍز اٍل کٌ دیدنش فکر نی کردم باید یٌ آدم افادى ای باشٌ؛ انا 
 !نثل این کٌ زٍد قضاٍت کردى بَدم

 نانان شیرین، کجایی؟ -

 .این جام عزیزم: شیرین از اتاق بیرٍن رفت ٍ گفت

 .دیدم کٌ پسر بچٌ کٌ حاِّل نی دٍنستو اسهش سانٌ، دست شیرین رٍ گرفت ٍ کشید

 .نانانی بیا ببین چی کشیدم -

 .باشٌ عزیزم، بریو -

 شیرین خانو؟ -

 .شیرین بٌ سهت نن برگشت

 برای نايار چی درست کنو؟ -

ٌ ی غذا يا رٍ دٍست دارم - َ  يو حرف ! فرقی ندارى، نن يه با تَجٌ بٌ دیرٍز، دستپخت ت
 .ندارى

! يهٌ چیز داشت! چقدر خَشبخت بَد. سری تکَن دادم کٌ شیرین بٌ يهراى سام رفت
ٌ ی چیزيایی کٌ نن یک رٍز آرزٍشَن رٍ داشتو ٌ ی چیزيایی کٌ حاِّل حسرتو ! يه يه

ٌ ای باِّل انداختو، چی کار کنو؟ این يو سرنَشت ننٌ کٌ بٌ ير چی چنگ ! بَد شَن
 این کٌ بخَام بٌ شیرین حسادت کنو، عجیبٌ؟! نی زنو پارى نیشٌ ٍ نی خَرى تَی صَرتو

آخٌ این فکر يا چٌ فایدى . سرم رٍ تکَن دادم ٍ سعی کردم افکار ننفیو رٍ پس بزنو
داشت؟ بعد يو نن اصال کسی نبَدم کٌ بخَام بٌ کسی حسادت کنو؛ انا حاِّل فقط دلو 
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انا بٌ نظر این آرزٍ . نی خَاست کهی از آرانشی کٌ شیرین دارى، نن يو داشتٌ باشو
 .کهی نحال نی اٍند

 .بٌ آشپزخَنٌ رفتو ٍ نشغَل درست کردن نايار شدم

 .این خَرش سبزی خَردن دارى! بٌ بٌ -

 .بٌ سهت شیرین برگشتو کٌ داشت ٍارد آشپزخَنٌ نی شد

 نیشٌ یٌ لیَان آب بٌ نن بدی؟: با لبخند گفت

 .یٌ لیَان از تَی کابینت برداشتو ٍ برای شیرین آب ریختو

 آشپزی رٍ از کی یاد گرفتی؟ -

 !نهی تَنستو بًش بگو کٌ تَ زندان برای فرار از فکر ٍ خیال، آشپزی نی کردم

 .از نادرم یاد گرفتو -

انا نن زیاد . با این کٌ حرفو درٍغ بَد؛ ٍلی نادرم دستپخت فَق العادى ای داشت
ٌ ی خَب  ٌ ی فکرم پیش درسو بَد ٍ دلو نی خَاست با یٌ رتب آشپزی نهی کردم، چَن يه

 .تَ کنکَر قبَل بشو

با چشو ياش صَرتو رٍ از نظر . لیَان آب رٍ بٌ دست شیرین دادم، رٍی صندلی نشست
 .گذرٍند

 زيرا، چند سالتٌ؟ -

ٌ اش چند سالٌ باشٌ؟ انا خب شاید فکر ! براش چٌ ايهیتی داشت کٌ خدنتکار خَن
ٌ اش برای زندگیش کهی خطرناک باشٌ بٌ ير ! نی کرد حضَر یٌ دختر جٍَن تَی خَن

ٌ ی زن يا نسبت بٌ شَيرشَن حساس يستن  .حال يه
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- ۲۶ 

ٌ ای گفت  !ٍاقعا؟ فکر نی کردم بیشتر باشی: نتعجب ٍ با ابرٍيای باِّل رفت

ٌ ام رٍ باِّل انداختو  سالو باشٌ ۲۶اٍن چی نی دٍنست چی بٌ نن گذشتٌ؟ نن شاید. شَن
ٌ ی تنًا ٍ شکست خَردى رٍ داشتو کٌ احساس نی کنٌ يیچ کس ۴۰انا حس یٌ زن  سال

 .نهی تَنٌ درکش کنٌ

 .نًو نیست -

ٌ ياش ريا شدى بَد کشید ٍ گفت چرا؟ : شیرین دستی بٌ نَيای زیتَنیش کٌ رٍی شَن
 .خانو يا رٍ سنشَن خیلی حساس يستن، حداقل نن این طَری ام

بٌ يهٌ نیگو ! ٍلی بٌ کسی نگیا! نن دٍ سال ازت بزرگ ترم: صداش رٍ آرٍم کرد ٍ گفت
 !ساله۲۵ٌ

چرا این قدر ! ٍلی بٌ نظرم از دیَار صدا در بیاد، از تَ در نهیاد: با صدا خندید ٍ ادانٌ داد
 ساکتی؟

قطعا نن يو فکر نهی کردم کٌ شیرین از نن بزرگ تر باشٌ؛ چَن خیلی زیبا ٍ شیک لباس 
 .نی پَشید ٍ جَری بٌ خَدش نی رسید کٌ اٍن رٍ چند سال جٍَن تر نشَن نی داد

 .حرفی برای گفتن ندارم -

 !فضَلیو گل کردى: لب يای رژ کشیدى ی صَرتیش رٍ غنچٌ کرد ٍ با حالت بانزى ای گفت

 در نَرد چی؟: بٌ کابیت تکیٌ دادم ٍ گفتو

 چرا خَدکشی کردی؟: نَياش رٍ پشت گَشش زد ٍ دٍبارى آرٍم ٍلی جدی گفت

 ...نن خَدکشی -
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نن خَدم پرستارم، درستٌ سر کار نهیرم؛ ٍلی نی دٍنو این یٌ : پرید ٍسط حرفو ٍ گفت
 .زخو عادی یا اتفاقی نیست

چًرى اش حالت با نزى ی چند لحظٌ پیش رٍ نداشت ٍ انگار یٌ . از پشت نیز بلند شد
 .شرنندگی تٌ نگايش دیدى نی شد

گايی اٍقات نهی تَنو جلَی زبَنو رٍ . ببخشید، نباید این سَال رٍ ازت نی پرسیدم -
 ...!بگیرم

نن یٌ دٍش نی گیرم، تَ يو نیز نايار رٍ : ... بٌ سهت در آشپزخَنٌ رفت ٍ ادانٌ داد
 !خیلی گرسنهٌ. بچین

با استشهام بَی سیگار سرم رٍ باِّل . بیرٍن رفت ٍ نن شرٍع بٌ چیدن نیز نايار کردم
احتشام دٍد سیگارش رٍ بٌ بیرٍن فَت کرد ٍ نن آخرین بشقاب رٍ رٍی نیز . آٍردم

 .گذاشتو

 !خَبٌ حداقل یٌ ينری داری: نگايی بٌ نیز کرد ٍ گفت

 !ننظَرش بٌ غذا ٍ آشپزیو بَد

 .بی حرف از کنارش رد شدم ٍ بٌ سهت آشپزخَنٌ رفتو

نثال نی خَای بگی رفتار نن برات : با صدای نالیهی کٌ حالت تهسخرآنیزی داشت گفت
 ايهیت ندارى؟

 .پَزخندی زد ٍ رٍی صندلی نشست

 !دیگٌ از سن نن ٍ تَ، کل کل کردن گذشتٌ -
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ٍاقعا فکر : لیَان آبی برای خَدش ریخت ٍ يهَن طَر کٌ نگايش بٌ نیز بَد گفت
 نی کنی، دارم بايات کل کل نی کنو؟

ٌ يای تنفر رٍ نی تَنستو تَی چشو ياش  کهی از آب رٍ خَرد ٍ سرش رٍ باِّل آٍرد، رگ
 .ببینو

 پس این حرف يا چیٌ؟ -

 !حقیقتٌ -

حقیقت؟ بٌ کی؟ نن؟ تَ فکر نی کنی از نن چی : نفسو رٍ بٌ بیرٍن فَت کردم ٍ گفتو
 !باقیهَندى؟ خیلی ٍقتٌ کٌ رٍحو بٌ خاطر این حقیقت يا رفتٌ

دٍبارى سرش رٍ پایین انداخت ٍ با حالتی کٌ نن رٍ تا سر حد نرگ عصبانی ٍ دلگیر 
 !ادای نظلَم يا رٍ در نیار: نی کرد گفت

تا تهَم شدن نايارشَن بیرٍن . لب يام رٍ بٌ يو فشار دادم، بی حرف بٌ آشپزخَنٌ رفتو
بعد از جهع کردن نیز ٍ . ٍقتی برای جهع کردن نیز بٌ سالن رفتو، رفتٌ بَدن. نیَندم

 .شستن ظرف يا بٌ اتاقو رفتو

 .بعد از ظًر بَد کٌ آنادى شدم تا بیرٍن برم۴ساعت نزدیک يای 

 کجا؟ -

ٌ يای نارپیچی پایین نی اٍند، برگشتو بافت نازک . بٌ سهت احتشام کٌ داشت از پل
 .زرشکی رنگی بٌ يهراى شلَار نشکی پَشیدى بَد

 .باید طايا رٍ پیدا کنو -

ٌ ی رٍشن گَشیش بَد گفت  . این جا باش۵قبل از : يهَن طَر کٌ نگايش بٌ صفح
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ٌ يا پایین اٍند ٍ بٌ سهت نبل يای قرنز رنگ رفت  .از پل

شاید از عکس العهل ! دلو نی خَاست حرفی کٌ تَی دلو بَد رٍ بگو؛ انا کهی نردد بَدم
ٍاقعا، يیچ خبر : انا دلو رٍ بٌ دریا زدم ٍ با صدای آرٍنی گفتو! احتشام نی ترسیدم

ٌ ای از طايا نداری؟  دیگ

 .ایستاد، ٍ بٌ سهت نن برگشت

 .نن نثل تَ درٍغ گَ نیستو -

ٌ رٍش ایستادم ٍ ب ٌ اش نگاى کردم. بٌ طرفش رفتو ٍ ر يیچ . تَ چشو يای سرد ٍ شیش
 .حسی نهی تَنستو از نگايش بگیرم

 نن درٍغگَام؟ -

اگر نبَدی کٌ بٌ خاطر یٌ پسر غریبٌ، بٌ : پَزخندی زد ٍ با حالت اعصاب خرد کنی گفت
 !پدر ٍ نادرت درٍغ نهی گفتی

تپش قلبو باِّل ! چقدر راحت با حرف ياش دلو رٍ نی سَزٍند. بٌ چشو ياش نگاى کردم
 !انگار نٌ انگار کٌ اٍن پسر غریبٌ خَد اٍن بَدى. رفتٌ بَد ٍ این حالو رٍ بد نی کرد

 .صدام لرزش نحسَسی پیدا کردى بَد کٌ این حاصل تپش باِّلی قلبو بَد

 !نن تاٍان درٍغ يام رٍ دادم، تَ نراقب خَدت باش -

 .ازش فاصلٌ گرفتو ٍ بٌ سهت در سالن رفتو کٌ صداش بٌ گَشو رسید

 .نن کاری نکردم کٌ بخَام تاٍان بدم -

 فکر نی کنی شکستن دل یٌ آدم چیز کهیٌ؟: چشو يام رٍ رٍی يو گذاشتو ٍگفتو

 نن دل تَ رٍ شکستو یا تَ؟: با عصبانیت ٍ ابرٍيای گرى خَردى بٌ سهتو اٍند ٍ گفت
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 !یادت نرى، اٍلین درٍغ رٍ تَ گفتی -

 کدٍم درٍغ؟: دستی بٌ تٌ ریشش کشید ٍ با حالت عصبی گفت

گفتی کٌ یک ناى نشدى : نن کٌ با یادآٍری گذشتٌ دٍبارى دست يام یخ کردى بَد، گفتو
ٌ ای بَد! خانَادى ات رٍ راضی نی کنی؛ انا نکردی  !چَن از اٍل يدفت چیز دیگ

 !دیگٌ داری نزخرف نیگی -

با نگاى سرد نشکیو دقیق نگايش کردم، نهی دٍنو چی تَی نگايو دید کٌ کهی رنگش 
 .پرید

 !زیاد تعجب نکن! نن درٍغگَیی رٍ از تَ یاد گرفتو -

! اعصابو خرد بَد ٍ دلو نی خَاست یٌ دل سیر گریٌ کنو. در رٍ باز کردم ٍ بیرٍن اٍندم
اگٌ کهی پَل . حرف يای احتشام نن رٍ بیشتر از پیش نی سَزٍند ٍ خاکستر نی کرد

ٌ اش برنهی گشتو  .داشتو، دیگٌ يیچ ٍقت بٌ خَن

*** 

دٍبارى صدای آشنای يهَن زنی کٌ قبال شنیدى بَدم اٍند . زنگ در رٍ زدم ٍ ننتظر شدم
 بلٌ؟: کٌ گفت

 .با آقا حسین کار دارم -

 شها؟ -

 .بًش بگید، جلَی در ننتظرشو: بٌ انتًای کَچٌ نگاى کردم ٍ گفتو

صدای باز شدن در باعث شد سرم رٍ باِّل . نفس عهیقی کشیدم ٍ کهی از در فاصلٌ گرفتو
 .بگیرم
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 باز يو تَ؟: با دیدن نن اخهی کرد ٍ گفت

 .آدرس طايا رٍ بًو بدى: نن يو اخهی کردم ٍ با لحن نحکهی گفتو

 زبَن فارسی حالیت نهیشٌ؟ -

 !نٌ، شها زبَن حالیت نهیشٌ -

با اخو غلیظ تری بٌ سهتو اٍند، بٌ نظر سنش از نن کهتر بَد، شاید يو سن يای طايا 
 .باشٌ

 خَدت نیری یا بٌ جرم نزاحهت ازت شکایت کنو؟ -

نن کٌ نی دٍنو نن رٍ ! نن رٍ از پلیس ٍ زندان نترسَن: پَزخندی زدم ٍ گفتو
 !نی شناسی

با این کٌ از حرف يام نطهئن نبَدم؛ انا فکر نی کردم این طَری حرف زدن، بًترى ٍ 
ٌ ای الکی کردٍ  شاید بٌ خاطر يهین حرفو بَد کٌ کهی دست ٍ پاش رٍ گو کرد؛ انا سرف

 .کهی بٌ خَدش نسلط شد

 .برٍ آبجی، برٍ -

 .با دستش بٌ خیابَن اشارى کرد

 !دلیل انکارت رٍ نهی فًهو -

برٍ دیگٌ این ٍريا ! عجب گیری کردیو يا: کالفٌ دستی بٌ نَيای فرفریش کشید ٍ گفت
ٌ ی دیگٌ این طَری بايات برخَرد نهی کنو  .نبینهت، دفع

 .بٌ داخل خَنٌ رفت ٍ قبل از این کٌ اجازى بدى نن حرف بزنو، در رٍ بست

 !لعنتی -
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 چطَر باید ازش حرف نی کشیدم؟. دستو رٍ نشت کردم ٍ ناانید از کَچٌ بیرٍن اٍندم

حس نی کردم . ٍارد پارک شدم ٍ رٍی یٌ نیهکت نشستو. سر خیابَن، یٌ پارک بَد
دقیقا يشت سال از آخرین باری کٌ . کسی دستش رٍ رٍی گلَم گذاشتٌ ٍ فشار نیدى

 !طايا رٍ دیدى بَدم، نی گذشت

حال نن . آخرین بار يهَن رٍز نحس بَد، نی خَاستیو با يو نثل ير رٍز بٌ ندرسٌ بریو
 !خراب بَد ٍ این قدر کشش دادم کٌ طايا خَدش رفت

 چٌ نی دٍنستو اٍن نیشٌ آخرین دیدارنَن؟

ٌ ام رٍ پاک کردم، بًش حق نی دادم کٌ بٌ دیدنو نیاد ٌ ی ! اشک رٍی گَن نن يه
 !از خَدم نتنفر بَدم. آرزٍياش رٍ ازش گرفتٌ بَدم

ایستادم، چقدر از پشت شبیٌ طايا . سرم رٍ چرخَندم، پسری با قد بلند داشت نی رفت
 !البتٌ شبیٌ يشت سال پیشش! بَد

 طايا؟ -

ٌ اش از نن زیاد  !صدام آرٍم بَد ٍ فاصل

 طايا؟: با صدای بلند تری گفتو

 .طايا، صبر کن: بٌ سهتش دٍیدم ٍ دٍبارى گفتو

 .پسر ایستاد ٍ بٌ سهت نن برگشت

نگايو تَی صَرتش چرخید، از رٍی . نفس عهیقی کشیدم ٍ دقیق نگايش کرد
 .چشو يای سبز زنردیش تا بینی عقابی ٍ لب يای باریکش

 خانو، با نن بَدید؟ -
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 .ببخشید اشتباى گرفتو: نگاى خیرى ام رٍ از پسر گرفتو ٍ آرٍم گفتو

 .خَايش نی کنو: پسر سری تکَن داد ٍ گفت

داشت . بی يدف سرم رٍ چرخَندم کٌ حسین طايری رٍ دیدم! طايای نن نبَد! ٍ رفت
 .با یٌ پسر دیگٌ چند نتر دٍر تر از نن حرف نی زد

 .آرٍم بٌ پشت درختی کٌ نزدیکی اٍن يا بَد، رفتو ٍ ایستادم

ٌ ام، عالیٌ: حسین  !جنس این دفع

جنس يای تَ : پسر این پا ٍ اٍن پا کرد ٍ يهین طَر کٌ نگايش بٌ اطراف بَد گفت
 .يهیشٌ عالی ان

 .این بار کهی گرٍن ترى -

 .اشکال ندارى -

ٌ يای درخت بًشَن نگاى کردم، حسین چیزی رٍ تَی دست پسر  ٌ ِّلی شاخ از ِّلب
حدس این کٌ چٌ کار نی کردن، زیاد سخت . گذاشت ٍ اٍن يو نقداری پَل بًش داد

 !نبَد

حسین سرش رٍ چرخَند ٍ با دیدن نن . پسر رفت ٍ نن از پشت درخت بیرٍن اٍندم
 .اخو کرد

 ينَز يو طايا رٍ نهی شناسی؟: حرفی نزد، خَاست برى کٌ گفتو

 !نٌ، نهی شناسو -

 .تَی چشو يای سادى ٍلی پر از درٍغش نگاى کردم. بًش نزدیک تر شدم

 نهی خَای کٌ لَت بدم؟ -
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 :کالفٌ دستی بٌ نَيای فرفریش کشید ٍ گفت

 چرا دست از سر نن برنهی داری؟... خَاير... آبجی... خانو -

 پس نهی خَای حرف بزنی؟ -

ٌ م رٍ : نگايی بٌ اطرافش کرد ٍ گفت اگٌ آدرسش رٍ بًت بدم کٌ سگ نیشٌ پاچ
 !نی گیرى

اگٌ نگی يو، نن سگ : با اخو ٍ صدای نحکهی گفتو. پس نی دٍنست طايا کجاست
ٌ ت رٍ نی گیرم  !نیشو پاچ

الحق کٌ خَاير يهَن برادری، بًت نیدم ٍلی : با حرص ٍ نگايی کٌ ترسیدى بَد گفت
 !جَن طايا بًش نگَ

 .قسو ندى، زٍد باش -

از جیب پیراينش یٌ تکٌ کاغذ بیرٍن آٍرد ٍ با خَدکاری کٌ تَی جیب شلَارش بَد، 
 .آدرس رٍ نَشت ٍ بٌ سهت نن گرفت

 .خَايری کن، نگَ نن بًت دادم -

 .باشٌ -

 فًهیدی؟! انا اگٌ درٍغ گفتٌ باشی نیام سراغت: کاغذ رٍ از دستش گرفتو ٍ گفتو

 .سری تکَن داد ٍ نن از کنارش رد شدم

نگٌ طايا چطَر باياش ! برام جالب بَد کٌ بدٍنو چرا تا این حد از طايا نی ترسٌ
 برخَرد نی کنٌ؟
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ساعت نداشتو؛ ٍلی از تاریک شدن يَا نی تَنستو حدس بزنو کٌ نزدیک يای يفت 
ٌ ی احتشام ٍ دٍبارى فردا بیام پس یٌ تاکسی گرفتو ! شدى؛ ٍلی نهی تَنستو برگردم خَن

 .ٍ آدرسی کٌ حسین بًو دادى بَد رٍ بٌ رانندى دادم

شاید دلش . نگران برخَرد طايا بَدم! از پنجرى بٌ بیرٍن نگاى کردم، کهی نی ترسیدم
کف دست يام از استرس . نهی خَاست نن رٍ ببینٌ؛ انا نن نهی تَنستو بی خیالش بشو

 .عرق کردى ٍ تپش قلبو زیاد شد بَد

ٌ ای کٌ فکر نی کردم . رانندى کٌ ایستاد، نفس عهیقی کشیدم ٍ پیادى شدم جلَی خَن
ٌ ای باشٌ کٌ حسین آدرس دادى بَد، ایستادم یٌ ساختهَن يفت طبقٌ با . يهَن خَن

چَن رٍی دیَار ياش َترک يای عهیقی ٍجَد ! نهای آجری کٌ بٌ نظر قدنتش زیاد بَد
 .داشت

ٌ ی طبقٌ شیش فشار دادم ٍ ننتظر شدم  .انگشتو رٍ رٍی زنگ خَن

 .صدای پسری تَی آیفَن پیچید

 بلٌ؟ -

نفس عهیقی کشیدم ٍ سعی کردم صدام رٍ کٌ بٌ خاطر استرس لرزش پیدا کردى بَد رٍ 
 .صاف کنو

 .با طايا کار داشتو -

 شها؟: پسر نکثی کرد ٍ گفت

 .نن خَايرش يستو -

 خَاير؟: نتعجب گفت
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ناخن يای کَتايو رٍ کف دستو فشار دادم ٍ با استرسی کٌ ير لحظٌ بیشتر نی شد 
 بلٌ، نیشٌ بًش بگید دم در بیاد؟: گفتو

 .چند لحظٌ صبر کنید: چند ثانیٌ سکَت کرد ٍ بعد با صدای آرٍنی گفت

 .نفس عهیقی کشیدم، دستو رٍ رٍی قلبو فشار دادم ٍ سعی کردم کهی آرٍم باشو

ٌ ای طَل کشید تا در باز بشٌ  .چند دقیق

 .پسری با قد نتَسط ٍ کهی چاق از در بیرٍن اٍند

 طايا کجاست؟: نتعجب نگايش کردم ٍ گفتو

 ٍاقعا خَايرش يستید؟: نگايی بٌ سر تا پای نن کرد ٍ گفت

 !بلٌ -

 .طايا نیست: نگايش رٍ تَی صَرتو چرخَند ٍ با حالت نرنالی گفت

 کجاست؟: لب يام رٍ بٌ يو فشار دادم ٍ بعد از چند لحظٌ نکث گفتو

 .نسافرت رفتٌ -

 .نگايی بٌ دٍر ٍ اطرافهَن کرد

 کجا؟ -

 .نهی تَنو بگو -

نی خَاستو بدٍنو ٍاقعا دارى حقیقت رٍ نیگٌ؛ انا از . بٌ چشو يای نشکیش نگاى کردم
 .نگاى سرد ٍ بی خیالش چیزی نعلَم نبَد
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نن ! خَايش نی کنو: خَايش رٍ تَی چشو يام ریختو ٍ با حالتی التهاس گَنٌ گفتو
 .باید طايا رٍ ببینو

ٌ اش نشست ٍ با حالت نشکَکی گفت کی آدرس : کهی اخو بین دٍ ابرٍی بٌ يو پیَست
 این جا رٍ دادى؟

 چٌ فرقی نی کنٌ؟ -

 !آدرس طايا رٍ ير کسی ندارى -

 .نن خَايرش يستو: کهی خَدم رٍ بًش نزدیک تر کردم ٍ گفتو

ٌ ای این جا پیدا بشٌ - حتها یکی آدرس ! خَايری کٌ چند سال نبَدى نهی تَنٌ یک دفع
 !رٍ بًتَن دادى

ابرٍيام رٍ باِّل دادم ٍ سعی کردی طَری از زیر زبَنش حرف بکشو؛ انا نثل این کٌ اٍن 
 .از نن زرنگ تر بَد

 اِّلن دقیقا چی نًهٌ؟ نبَدن نن یا آدرس طايا؟ -

ٌ ام نهیاد: پسر سری تکَن داد ٍ گفت  .نیست، تا چند رٍز دیگ

کالفٌ ٍ عصبی شدى بَدم دلو نی خَاست زٍدتر طايا رٍ ببینو، قلبو برای دیدنش تند تر 
 !از حد نعهَل نی زد؛ انا نثل این کٌ قسهت نبَد

 خب کجاست؟ -

 .برٍ ير ٍقت اٍند بیا. گفتو نهی تَنو بگو -

 بًو کٌ درٍغ نهیگید؟: دٍبارى نگايو رٍ بٌ چشو ياش دٍختو ٍ گفتو
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سرش رٍ بٌ چپ ٍ راست چرخَند ٍ نن نگايو رٍی خط زخهی کٌ از شقیقٌ تا فکش 
 .ادانٌ پیدا کردى بَد، ثابت نَند

 !دلیلی ندارى درٍغ بگو -

 پس اگر نن بخَام این جا ننتظرش بهَنو، ایرادی ندارى؟ -

ٌ اش رٍ باِّل انداخت ٍ گفت نٌ، ٍلی باز يو نیگو تا چند رٍز دیگٌ نهیاد، حاِّل خَد : شَن
 !دانید

ٌ ای کٌ بٌ در ٍصل نی شد، نشستو  .سری تکَن دادم ٍ رٍی پل

 خانو؟ -

 .بٌ صَرتش نگاى کردم

 بلٌ؟ -

 این جا ٍ جلَی در نی خَاید، بشینید؟: با کهی تعجب گفت

 پس کجا بشینو؟: با حرص ٍ حالت تندی گفتو

ٌ ی بینیش رٍ خارٍند ٍ گفت نی خَاید شها یٌ آدرسی، شهارى تلفنی بٌ نن : کهی گَش
 .بدید آٍند بًش بدم بیاد دیدنتَن

 .نٌ، ننتظرش نی نَنو -

نن يو يهَن جا نشستو، حس نی کردم شاید طايا . پسر حرفی نزد ٍ داخل خَنٌ رفت
از حرف پسرى يو نعلَم بَد کٌ انگار نی دٍنٌ . تَی خَنٌ باشٌ؛ انا نهی خَاد نن رٍ ببینٌ

 !نن این چند سال کجا بَدم
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دست يام کٌ بٌ خاطر يَای خنک پاییزی یخ کردى بَد رٍ تَی جیب نانتَی نشکی 
 .سادى ام فرٍ کردم ٍ بٌ یاد آٍردم چقدر تَی گذشتٌ طايا يهیشٌ نگران نن بَدى

نی دٍنست کٌ نن خیلی زٍد سردم نیشٌ، بٌ خاطر يهین يهیشٌ حَاسش بٌ لباس 
خَدش اصال ." یٌ جَری لباس بپَش کٌ سردت نشٌ"پَشیدن نن بَد، نی گفت 

چقدر دلو برای . سرنایی نبَد ٍ تَی پاییز با یٌ تیشرت آستین کَتاى نی گشت
ٍقتی شها دٍ تا رٍ "نانانو يهیشٌ نی گفت . نًربَنی يا ٍ نگرانی ياش تنگ شدى بَد

نی بینو کٌ این قدر يَای يو رٍ دارید دلو قرص نیشٌ کٌ اگٌ یٌ رٍز نن ٍ پدرتَن 
 ".نبَدیو شها يَای يو رٍ دارید

نن ٍ طايا دست يانَن رٍ دٍر گردن نانان ! چقدر اٍن لحظات دٍر بٌ نظر نی رسید
ٌ يای تپلش رٍ نی بَسیدیو ٍ نی گفتیو خدا نکنٌ، انشااهلل يهیشٌ : نی انداختیو ٍ گَن

ٌ ی شها ٍ بابا باِّلی سر ناست  .سای

 حاِّل، چرا این قدر تنًا بَدم؟... انا

 .نهی دٍنو چقدر گذشتٌ بَد کٌ دٍبارى در باز شد ٍ پسرى بیرٍن اٍند

 ينَز این جا نشستید؟ -

بًو بگید طايا : با بغضی کٌ از بٌ یاد آٍردن گذشتٌ تَی گلَم نشستٌ بَد، گفتو
 .کجاست

ٌ اش رٍ بٌ در داد ٍ گفت  .اگٌ بگو يو نهی تَنی بری پیداش کنی: تکی

 نگٌ کجاست؟: دست يای یخ کردى ام رٍ نشت کردم ٍ گفتو

 !یٌ جای دٍر -

 حاِّل نن چی کار کنو؟: با ناانیدی ٍ حالت غهگینی گفتو
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 .بلند بشید نن نی رسَنو تَن خَنٌ، ٍقتی برگشت بیاید: از در فاصلٌ گرفت ٍ گفت

ٌ ی جَنو چنگ نی انداخت؟ حالو گرفتٌ شدى بَد ٍ حاِّل بٌ ! چرا دٍبارى ناانیدی بٌ يه
 !خاطر ندیدن طايا قلبو رٍی دٍر تند بَد

 ساعت چندى؟ -

 .یازدى -

 !ٍاقعا؟: نتعجب گفتو

 !خب نعلَنٌ از بس تَ فکر بَدم! چطَر نتَجٌ گذشت زنان نشدى بَدم؟

 .از رٍی پلٌ بلند شدم

 .باشٌ، پس نن نیرم -

 .نٌ، نن نی رسَنو تَن -

حرف ياش رٍ در نَرد نسافرت طايا باٍر نهی کردم؛ انا چارى ی .بٌ چشو ياش نگاى کردم
ٌ ای يو نداشتو  .دیگ

 .نهنَن، خَدم نیرم -

نگٌ نیشٌ بذارم این ٍقت شب تنًا برید؟ : در خَنٌ رٍ بست ٍ بٌ سهتو اٍند ٍ گفت
 .طايا بفًهٌ ناراحت نیشٌ

یعنی ٍاقعا طايا ناراحت نی شد؟ پس چرا این يهٌ سال حتی یک بار يو بٌ دیدنو 
 !نیَند

 !نزاحو تَن نهیشو -
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 .خَايش نی کنو، بفرنایید -

بٌ سهت پراید رفتیو ٍ . با دستش بٌ پرایدی کٌ کنار خیابَن پارک شدى بَد اشارى کرد
 .سَار شدیو

ٌ تَن کجاست؟ -  خَن

ٌ ی احتشام رٍ کٌ دادم نتعجب بٌ سهتو برگشت ٍ گفت ٌ تَن اٍن : آدرس خَن خَن
 جاست؟

ٌ ی ! از تعجبش خندى ام گرفتٌ بَد ٌ ی باکالس خَن یعنی ٍاقعا بٌ نن نهی اٍند تَ نحل
 احتشام زندگی کنو؟

 .نٌ، اٍن جا کار نی کنو -

 .حرفی نزد ٍ راى افتاد

ٌ ای نگذشتٌ بَد کٌ گفت  شها طراٍت خانو يستید؟: چند دقیق

 .بلٌ -

ٌ رٍ بَد گفت ٍ ب فضَلی نباشٌ، . طايا در نَردتَن گفتٌ بَد: يهَن طَر کٌ نگايش بٌ ر
 چطَر آزاد شدید؟

 .از پنجرى بٌ بیرٍن نگاى کردم

 حال طايا چطَرى؟. رضایت دادن -

 .خَبٌ -

ٌ ی احتشام حرفی ! زیاد بٌ دلو ننشست" خَبٌ"نهی دٍنو چرا این  دیگٌ تا رسیدن بٌ خَن
 .جلَی خَنٌ نگٌ داشت. بینهَن رد ٍ بدل نشد
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 .نهنَن، زحهت کشیدید -

 .خَايش نی کنو -

ٌ ی احتشام رفتو  .پسرى بَقی زد ٍ رفت. از ناشین پیادى شدم ٍ بٌ سهت خَن

نهی دٍنستو باید زنگ خَنٌ رٍ بزنو یا نٌ؟ انا .  شدى بَد۱۲نردد بَدم، فکر کنو ساعت 
 .زنگ رٍ زدم ٍ ننتظر شدم کٌ در با صدای تیکی باز شد

چند قدم جلَ رفتو کٌ دیدم احتشام دارى بٌ سهت نن . ٍارد حیاط شدم ٍ در رٍ بستو
 .با قدم يای بلندش، در عرض چند ثانیٌ بٌ نن رسید. نیاد

قبل از این کٌ نن ديان باز کنو تا حرفی بزنو، با عصبانیت بازٍم رٍ گرفت ٍ بٌ سهت 
بازٍم رٍ . نَر ضعیفی از ِّلنپ يای تَی حیاط، بین درخت يا نی تابید. درخت يا کشید

 تا حاِّل کدٍم گَری بَدی؟: با فریاد گفت. ٍل کرد ٍ بٌ عقب يلو داد

جَری کٌ نی تَنستو تَی تاریکی رگ نتَرم شدى ی گردنش رٍ ! زیادی عصبانی شدى بَد
 .ببینو

 با تَام لعنتی، کجا بَدی؟: دٍبارى فریاد زد

ٌ ی یٌ درخت برخَرد کرد . قدنی بٌ سهتو برداشت کٌ از ترس بٌ عقب رفتو، کهرم بٌ تن
ٌ رٍم ایستاد ٍ گفت ٍ ب  چرا خفٌ خَن گرفتی؟: ر

نگايو رٍ تَی صَرت عصبانیش چرخَندم، چشو يای نشکیش تَی تاریکی فرٍ رفتٌ 
 .بَد کٌ ترسناک تر نشَن نی داد

ٌ ی درخت زد، نیو نتر باِّل پریدم ٍ جیغ خفیفی کشیدم  .با نشتی کٌ بٌ تن

 .تَضیح نیدم. احتشام، آرٍم باش: با صدایی کٌ نی لرزید گفتو
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 .بگَ: از بین دندٍن يای کلید شدى اش غرید

نن کٌ تا حاِّل احتشام رٍ این قدر عصبانی ندیدى بَدم از ترس بیشتر بٌ درخت چسبیدم 
 .ٍ تند شرٍع بٌ گفتن کردم

ٌ اش ٍلی نبَد - دٍستش گفت نسافرت . از اٍن پسرى، آدرس طايا رٍ گرفتو ٍ رفتو خَن
گفتو شاید دارى درٍغ نیگٌ، ٍاسٌ يهین اٍن جا ننتظرش ! رفتٌ؛ ٍلی نن باٍر نکردم

 .نشستو؛ انا نیَند نن يو دیگٌ اٍندم

ٌ ی یٌ نشت قاچاقچّی خالفکار بَدی؟: با فریاد بلند تری گفت  تا اِّلن تَ خَن

چشو يام رٍ رٍی ! رٍ اٍن قدر بلند گفت کٌ حس کردم پردى يای گَشو پارى شد" بَدی"
 .يو فشار داد ٍ بٌ قلبو کٌ با سرعت نی تپید گَش کردم

ٌ ام رٍ تَی نشتش گرفت ٍ ادانٌ داد ٌ ی پنج سالٌ : یق طراٍت عقلت بٌ اندازى ی یٌ بچ
 !يو نیست

 یعنی دٍست يای طايا خالفکارن؟: چشو يام رٍ باز کردم ٍ با ٍحشت گفتو

اٍن يا يو ! خَد طايا يو خالفکارى: با حرص ٍ عصبانیتی کٌ ينَز کو نشدى بَد گفت
 فًهیدی؟. دٍست ياش نیستن

ٌ ی ٍجَدم کشید ٌ ی تنو سَخت ٍ خاکستر شد! احساس کردم کسی کبریتی بٌ يه ! يه
 !اشک تَی چشو يام جَشید ٍ این بار تپش قلبو کو شد

ٌ ام رٍ ٍل کرد، رٍی زنین اٍار شدم چی داشتو نی شنیدم؟ طايا . احتشام کٌ یق
 ...طايا خالفکارى... طايا خالفکارى... خالفکارى

نن با زندگی ! نگٌ نیشٌ طايای نًربَن نن خالفکار شدى باشٌ؟ ٍای! ٍای خدای نن
اطرافیانو چی کار کردى بَدم؟ طايایی کٌ نی خَاست دکتر بشٌ تا جَن نردم رٍ نجات 
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بدى، حاِّل داشت چی کار نی کرد؟ یعنی احتشام داشت حقیقت رٍ نی گفت؟ چقدر از 
 .حقیقت کانو رٍ تلخ ٍ حالو رٍ خراب کردى بَد

نگايی بٌ اطرافو کردم حس نی کردم تاریکی دارى . سرم رٍ کٌ باِّل آٍردم، احتشام نبَد
ٌ ام نی کنٌ جیغ دردناکی کشیدم ٍ دست يام رٍ رٍی . ٍ يهٌ چیز دٍر سرم نی چرخٌ! خف
 .صَرتو گذاشتو

 !لعنت بًت طراٍت: با فریاد گفتو

ٌ ی  دست يام رٍ رٍی زنین گذاشتو ٍ با ناخن يام بٌ زنین چنگ زدم، حس بیچارگی يه
اگٌ يهَن لحظٌ خَدم رٍ حلق آٍیز نی کردم، جای تعجب . جَنو رٍ لهس کردى بَد

 .نداشت

این تاریکی حالو رٍ بدتر نی کرد، از رٍی . اٍن قدر گریٌ کردى بَدم کٌ بٌ يق يق افتادم
 .زنین بلند شدم ٍ از بین درخت يا بیرٍن اٍندم

ٌ يام بشٌ؛ انا بغّض تَی گلَم کشندى بَد  !نفس عهیقی کشیدم تا کهی يَا ٍارد ری

يزار جَر فکر . بی حال پايام رٍ رٍی زنین نی کشیدم ٍ بٌ سهت ساختهَن نی رفتو
انا از ير رايی ! دیگٌ نهی فًهیدم چی درستٌ، چی غلط. نختلف تَی سرم رژى نی رفت

با پشت دست چپو . کٌ نی رفتو بٌ خَدم نی رسیدم ٍ يزار لعنت بٌ خَدم نی دادم
 !صَرتو رٍ پاک کردم ٍ فکر کردم اگر خَن يو گریٌ کنو کهٌ

احتشام رٍی نبل يای قرنز رنگ نشستٌ بَد ٍ . در ساختهَن رٍ باز کردم ٍ داخل رفتو
برٍ یٌ آبی بٌ دست ٍ صَرتت بزن، : نیو نگايی بٌ نن کرد ٍ گفت. سیگار نی کشید
 !شبیٌ رٍح شدی
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ٌ ی جَنو در حال  ٌ ی رٍحو رفتٌ بَد، يه رٍح؟ اِّلن فقط ٍ فقط یٌ جسو بَدم کٌ يه
 !تهَم شدن بَد

حرفی نزدم، دیگٌ حتی حرفو يو ! با یٌ نشت آب کٌ آتش ٍجَدم خانَش نهی شد
ٌ يا رفتو کٌ دٍبارى گفت! نهی اٍند . بٌ شیرین گفتو، پیش برادرت بَدی: بٌ سهت پل
 فًهیدی؟

ٌ ی اتاق کز کردم ٍ دٍبارى فکر ٍ خیال رٍی سرم . سری تکَن دادم ٍ بٌ اتاقو رفتو گَش
 .آٍار شد

ٍضَ گرفتو ٍ . صدای اذان صبح کٌ تَی گَشو پیچید، بلند شدم ٍ از اتاق بیرٍن رفتو
چشو يام رٍ بستو ٍ از تٌ دل . چادر نهازم رٍ سر کردم ٍ قانت نهاز بستو. دٍبارى برگشتو

ٌ ی ٍجَدم سرازیر شد  خدا رٍ صدا زدم ٍ این آرانشی بَد کٌ بٌ يه

از ... نترس... دست بٌ دانن خدا کٌ نیشَم، چیزی آيستٌ درٍن نن بٌ صدا در نی آید
ٌ ای نیست  !باختن تا ساختن دٍبارى، فاصل

در رٍ بست ٍ پشت در . ينَز نهازم تهَم نشدى بَد کٌ در باز ٍ احتشام داخل شد
نهازم کٌ تهَم شد بٌ سهتش برگشتو، چشو ياش سرخ شدى بَد ٍ يهَن . ایستاد

 .لباس يای دیشب تنش بَد

ٌ ای گفتو  سالم، چیزی شدى؟: آرٍم ٍ با صدای گرفت

 !تهام شب رٍ نخَابیدم: کنار در نشست ٍ گفت

 چرا؟ -

ٌ ای رٍی نَکت خیرى شد  .نتاسف سرش رٍ پایین انداخت ٍ بٌ نقط

ٌ ی تالشو رٍ کردم تا خانَادى ام رٍ راضی کنو تا دٍبارى بیام خَاستگاریت ٍلی -  ...نن يه
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ٌ ی گذشتٌ رٍ ندارم، نی خَام ! تهَنش کن! احتشام: دستو رٍ باِّل گرفتو ٍ گفتو حَصل
 .یٌ فکری برای آیندى بکنو

 چٌ فکری؟: آرٍم گفت

ٌ يای تسبیح رٍ تَی دستو زیر ٍ رٍ کردم ٍ چشو يام رٍ بستو  .دٍن

 نًهٌ؟ -

 ...تَ زن -

نن اگٌ بٌ اندازى ی یٌ سر سَزن برات ايهیت داشتو ! بس کن! احتشام: با تحکو گفتو
 .نهی گذاشتی بٌ این جا برسو

نن گفتو خَايرم : صداش آرانش قبل رٍ نداشت، با حرص ٍ عصبانیتی نضاعف گفت
 رٍ بکشی؟

چی باید نی گفتو؟ یعنی احتشام فکر . لب يام رٍ بٌ يو فشار دادم ٍ سکَت کردم
نن فقط يلش دادم، ٍگرنٌ دلو نهی خَاست سر ! نی کرد نن عهدا خَايرش رٍ کشتو؟

کال آدم آرٍنی بَدم ٍ کاری با کسی نداشتو؛ انا نهی دٍنو چرا . سَزنی بًش آسیب برسٌ
 !داشتو تاٍان این آرٍم بَدنو رٍ این طَری نی دادم

 چی شد؟ ساکت شدی؟ حرف حق جَاب ندارى؟ -

 .نٌ، ندارى -

 !خَبٌ کٌ نی فًهی حق با ننٌ -

ٌ ی نًو تری داشتو  .نٌ، حق با احتشام نبَد؛ انا اِّلن نشغل

 .جانهازم رٍ جهع کردم ٍ از جا بلند شدم
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 !قبال نهاز نهی خَندی -

نهی دٍنو چی تَی نگاى نشکیش بَد کٌ دٍست ... بٌ صَرتش نگاى کردم، آشفتٌ ٍ
از فکر خَدم پَزخندی رٍی لبو نشست، آخٌ چٌ ايهیتی داشت کٌ نن چی رٍ . نداشتو

 دٍست دارم یا نٌ؟

 .اشتباى نی کردم -

 ٍاقعا؟: نتعجب ٍ با حالتی کٌ بٌ نظرم کهی تهسخرآنیز بَد گفت

 .تَ چشو يای نشکیش زل زدم

 .آرٍنت نی کنٌ. بٌ تَ يو پیشنًاد نی کنو بٌ جای سیگار کشیدن، نهاز بخَنی -

 تَ رٍ آرٍم نی کنٌ؟: دستی بٌ صَرت ٍ تٌ ریشش کشید ٍ با لحن آرٍنی گفت

 .نفس عهیقی کشیدم

 !بیشتر از ير چیزی -

 .از کنار در بلند شد ٍ ایستاد

 !پس جایگزین نن شدى -

شاید باز يو داشت بًو ! یا نن این طَری برداشت نی کردم؟! داشت حسادت نی کرد؟
 !تیکٌ نی انداخت ٍ نن نتَجٌ نبَدم

نٌ، تَ : سرم رٍ پایین انداختو ٍ يهَن طَر کٌ با انگشت يای دستو بازی نی کردم، گفتو
از ٍقتی پات رٍ گذاشتی تَ زندگیو پر از تشَیش ٍ نگرانی ! يیچ ٍقت آرٍنو نکردی

 .شدم
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ٌ ی آرٍنش رٍ . نهی دٍنو چرا؛ ٍلی سری تکَن داد ٍ در اتاق رٍ باز کرد صدای زنزن
 !ٍلی تَ يهیشٌ نن رٍ آرٍم نی کردی: شنیدم کٌ گفت

 .بیرٍن رفت ٍ در رٍ بست

ٌ ی حس يای ننفی بٌ جَنو ریختٌ شد اشک تَی . دٍبارى رٍی زنین نشستو، دٍبارى يه
چرا باید يهٌ چیز بٌ آنی خراب نی شد؟ یعنی . چشو يام جَشید ٍ نفسو گرفتٌ شد

تاٍان یٌ عشق پنًَنی این قدر سنگین بَد؟ شاید يو داشتو تاٍان درٍغ يایی کٌ بٌ پدر 
ٌ  بَدم رٍ نی دادم انا پس چرا خدا پدر ٍ نادرم رٍ گرفت؟ حق نن بَد کٌ ! ٍ نادرم گفت

بٌ . کهکو کن طايا رٍ نجات بدم! خدایا نن بٌ جًنو. بهیرم ٍ دنیا رٍ از ٍجَدم پاک کنو
اندازى ی کافی تَ زندگیش بٌ خاطر نن عذاب کشیدى، نذار این طَری خَدش رٍ نابَد 

 !خَايش نی کنو. کنٌ

ٌ ام ٍ پاک کردم ٍ بلند شدم چادر نهازم رٍ از سرم برداشتو ٍ از اتاق . اشک رٍی گَن
 .بیرٍن رفتو

نیلی بٌ خَردن نداشتو؛ انا . اٍل چای دم کردم ٍ بعد نَن ٍ پنیر رٍ از یخچال برداشتو
چَن دیشب يو چیزی نخَردى بَدم، نعدى ام نی سَخت ٍ يهچنین دٍست نداشتو 

 .غش ٍ ضعف کنو

پشت نیز نشستو ٍ چند لقهٌ خَردم کٌ احتشام با نَيایی کٌ کهی نو داشت ٍ 
 .لباس يایی کٌ عَض کردى بَد، ٍارد آشپزخَنٌ شد

 !عافیت باشٌ: آرٍم گفتو

بی حرف بٌ سهت کابینت رفت ٍ یٌ استکان برداشت، چای ریخت ٍ يهَن طَر کٌ 
ٌ ی نن رٍ آنادى کن: پشتش بٌ نن بَد گفت  .صبحان
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نَن ٍ پنیرم رٍ برداشتو ٍ شرٍع کردم بٌ آنادى کردن نیز . از آشپزخَنٌ بیرٍن رفت
ٌ ی احتشام  .صبحان

*** 

 نٌ سال قبل

 .نانان لطفا بذار برم: با اصرار گفتو

نٌ، بابات بیاد بفًهٌ ناراحت نیشٌ، : اخو کو رنگی بین ابرٍيای نازکش نشست ٍ گفت
 .خَدم نیرم

نن يو کهی اخو کردم ٍ با حالتی کٌ بتَنو نانان رٍ راضی کنو بٌ چشو يای نشکی 
شها با این کهر دردت نی خَای بری؟ بابا این رٍ بفًهٌ بیشتر : براقش زل زدم ٍ گفتو

 .ناراحت نیشٌ

 .بٌ طايا نیگو برى -

طايا تازى خَابیدى، : دستی بٌ نَيای لختو کٌ تَی صَرتو ریختٌ بَد کشیدم ٍ گفتو
 .شها کٌ نی دٍنی صداش بزنیو سر درد نی گیرى

 .صبر نی کنیو بابات خَدش بیاد: نانان کالفٌ از رٍی نبل رنگ ٍ رٍ رفتٌ بلند شد ٍ گفت

تا بابا بیاد کٌ ظًر شدى ٍ اٍن نستاجرى اٍندى، آقای رجبی بیاد ببینٌ : با سهاجت گفتو
 .کاری کٌ گفتٌ رٍ انجام ندادیو ناراحت نیشٌ

 !از دست تَ طراٍت -

 .از این کٌ داشتو نانان رٍ راضی نی کردم کهی خَشحال شدى بَدم

 .نن کٌ اِّلن کاری ندارم! نانان، بذار برم دیگٌ -
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 .باشٌ برٍ، فقط خَدت رٍ خیلی خستٌ نکن: نانان کٌ دید نن بی خیال نهیشو، گفت

ٌ ی تپل ٍ گرد نانان رٍ بَسیدم  .خَشحال از جام بلند شدم ٍ گَن

 .چشو، قربَنت برم -

 .خدا نکنٌ عزیزم، برٍ زٍد برگرد: نانان یٌ نگاى نحبت آنیز بًو کرد ٍ گفت

 .چشو -

بٌ سهت چَب لباسّی نزدیک در رفتو ٍ نانتَی کرنی کًنٌ ٍ گشادم رٍ کٌ خیلی 
 .کلید يا رٍ برداشتو ٍ از خَنٌ بیرٍن اٍندم. نهی پَشیدم رٍ پَشیدم

ٌ ی چًار رفتو پدرم سرایدار یٌ نجتهع َدى طبقٌ، تَ یکی از . با آسانسَر بٌ طبق
ٌ يای خَب تًران بَد آقای رجبی، نالک ساختهَن، صبح زنگ زد ٍ گفت کٌ قرارى . ننطق

پدرم صبح قبل از . تَی ٍاحد سیزدى کسی بیاد ٍ نا اٍن جا رٍ کهی تهیز ٍ نرتب کنیو
تهاس آقای رجبی برای پرداخت قبَض ساختهَن بٌ بانک رفتٌ بَد ٍ نعلَم نبَد کی 

پس نن پیشنًاد دادم تا ٍاحد . برگردى، نادرم يو کهر درد داشت ٍ طايا خَاب بَد
 .سیزدى رٍ تهیز کنو

از نظر نن کار کردن عیب نبَد ٍ نن از خَد خانَادى ام یاد گرفتٌ بَدم کٌ اعضای یک 
بٌ نظرم عیب، ترحو ٍ دلسَزی بی جای نردم نسبت بٌ . خانَادى باید بٌ يو کهک کنن

 .زندگی سرایداری نا ٍ حتی پَزخند يا ٍ تحقیر يای قشر پَلدار جانعٌ بَد

بٌ پشت در ٍاحد سیزدى رسیدم، با این کٌ خیلی از نردم عدد سیزدى رٍ نحس 
ٌ ی این يا خرافاتٌ  .نی دٍنستن انا نن چنین عقیدى ای نداشتو ٍ نعتقد بَدم يه

با حرص پام رٍ بٌ زنین کَبیدم، يهیشٌ ٍقتی از دست خَدم حرصی نی شدم این کار 
 .رٍ نی کردم
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 طراٍت، حَاست کجاست؟ -

آخٌ یادم رفتٌ بَد ٍسایلی کٌ ِّلزنٌ تا باياش خَنٌ رٍ تهیز کنو از انباری ساختهَن 
 !بردارم ٍ بیارم

 .دٍبارى بٌ سهت آسانسَر برگشتو ٍ بٌ طبقٌ اٍل رفتو

ٌ يا پایین ٍ بٌ زیرزنین رفتو ٌ ی نا ٍ اتاق انباری تَ . از آسانسَر بیرٍن اٍندم، از پل خَن
ِّلنپ رٍ . در اتاق انباری رٍ با دستٌ کلیدی کٌ داشتو باز کردم ٍ داخل رفتو. زیرزنین بَد

بیرٍن . رٍ برداشتو... سطل، دستهال، جارٍ، : رٍشن کردم ٍ ٍسایل نَرد نیازم رٍ از جهلٌ
ٌ ی چًار ٍ ٍاحد سیزدى رفتو. اٍندم ٍ دٍبارى در رٍ قفل کردم این ٍاحّد يشتاد . بٌ طبق

نتری، بیشتر نناسب یٌ زٍج جٍَن یا فرد نجرد بَد؛ انا ننظرى ی خَبی داشت ٍ نن 
 .دٍست داشتو ساعت يا بایستو ٍ از پنجرى ی بزرگ پذیرایی ش بٌ شًر ٍ آدم يا نگاى کنو

فکر نی کنو دٍ ساعتی طَل کشید تا يهٌ جا رٍ تهیز ٍ نرتب کنو؛ انا تَ آخرین لحظٌ 
ٍقتی داشتو ٍسایلو رٍ جهع نی کردم کٌ پایین برم، نتَجٌ شدم کٌ رٍی پارکت جلَی 

دستهال رٍ کهی خیس . دّر ٍرٍدی ينَز یٌ لکٌ کٌ نهی دٍنو نال چی بَد، ٍجَد دارى
در حال سابیدن پارکت بَدم کٌ . کردم ٍ رٍی زنین نزدیّک در زانَ زدم تا تهیزش کنو

. حس کردم کسی پشت در ایستاد ٍ بعد صدای چرخیدن کلید تَی قفل در رٍ شنیدم
 .نتعجب سرم رٍ باِّل آٍردم کٌ يو زنان شد با باز شدن در

پسر قد بلندی کٌ لباس يای گرٍن قیهتی پَشیدى بَد، قدنی بٌ داخل خَنٌ گذاشت ٍ 
 .ٍقتی نگايش بٌ نن افتاد نتعجب ایستاد

از رٍی زنین بلند شدم ٍ آرٍم ! با خَدم گفتو چَن کلید دارى حتها نستاجرى جدیدى
 .سالم: گفتو
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ٌ ی نن چی کار : پسر از بًت ٍ تعجب بیرٍن اٍند ٍ گفت سالم، شها کی يستید؟ تَ خَن
 نی کنید؟

 .نگايو رٍ از چشو يای نشکیش گرفتو ٍ بٌ زنین دٍختو

 .نن دختر سرایدار ساختهَن يستو، آقای رجبی گفتن این جا رٍ تهیز کنیو -

 .نتَجٌ شدم کٌ نگايی بٌ اطرافش کرد ٍ دٍبارى نگايش رٍ بٌ نن دٍخت

 .نعلَنٌ حسابی يو زحهت کشیدید -

 شها نستاجر جدید يستید؟: با يهَن لحن آرٍم پرسیدم

 .نن این جا رٍ خریدم -

 .نبارک تَن باشٌ: سری تکَن دادم ٍ گفتو

بٌ سهت پسر رفتو . بٌ سهت ٍسایلو کٌ نزدیک در گذاشتٌ بَدم، رفتو ٍ برداشتهشَن
 .کٌ ينَز تَ چًارچَب در ایستادى بَد ٍ نن رٍ نگاى نی کرد

 نیشٌ از جلَی در کنار برید؟ -

 .بلٌ، بفرنایید: پسر تکَنی خَرد ٍ گفت

 .از جلَی در کنار رفت ٍ نن از در بیرٍن اٍندم

 خانو زند؟ -

 .نتعجب ایستادم ٍ بٌ سهت پسر برگشتو

 شها فانیلی نن رٍ از کجا نی دٍنید؟ -
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آقای رجبی اسو ٍ فانیل سرایدار نجتهع رٍ گفتٌ بَد، شها يو : لبخند نحَی زد ٍ گفت
 !کٌ دخترشَن ٍ يو فانیلی يستید

آرٍم سرم رٍ تکَن دادم کٌ دیدم از جیب کت نشکیش، کیف پَل چرم کرم رنگی بیرٍن 
 .آٍرد

 .یٌ تراٍل برداشت ٍ بٌ سهت نن گرفت

 .خیلی زحهت کشیدید -

اخو غلیظی بین ابرٍيام نشست ٍ با تندی ! این دقیقا کاری بَد کٌ ازش نتنفر بَدم
ٌ ام رٍ انجام دادم، نیازی بٌ انعام نیست: گفتو  !آقای نحترم، نن ٍظیف

 !رٍز خَش: خَاست حرفی بزنٌ کٌ سریع گفتو

ٌ يا چند تا کارگر با اسباب ٍ اثاثیٌ در حال  ٍ بٌ سهت آسانسَر پا تند کردم، دیدم کٌ از پل
 .ٍارد آسانسَر شدم ٍ بٌ طبقٌ اٍل رفتو. باِّل اٍندن يستند

 طراٍت، اٍندی عزیزم؟ -

صدای نانان . با صدای دلنشین نانان، پسر ٍ رفتارش رٍ فرانَش کردم ٍ لبخندی زدم
ٌ ی کَچک نَن نی اٍند بٌ اٍن جا رفتو ٍ بٌ چًارچَب در تکیٌ زدم  .از آشپزخَن

 .آرى -

 !حسابی خستٌ شدی يا: نانان نگايی بٌ صَرتو کرد ٍ گفت

 طايا ينَز بیدار نشدى؟. نٌ، زیاد يو خستٌ نشدم: لبخندی زدم ٍ گفتو

 نٌ، صدایی کٌ از بیرٍن نیاد نال چیٌ؟ -

 .دارن اسباب کشی نی کنن -
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ٌ يام کشیدم  .نانان سری تکَن داد ٍ نن عطر خَش سبزی پلَ رٍ بٌ ری

 .تا بابا بیاد ٍ طايا بیدار بشٌ، نن یٌ دٍش نی گیرم نیام کهک تَن -

 .برٍ عزیزم -

ٌ ی نا با دٍتا اتاق کَچک ٍ یٌ  نانتَم رٍ از تنو بیرٍن آٍردم ٍ بٌ اتاق کَچکو رفتو، خَن
انا نا راضی بَدیو؛ چَن نجبَر !  يال ٍ آشپزخَنٌ کَچک تر، تقریبا يشتاد نتر نی شد

 .نبَدیو زیر ننت کسی باشیو

 .لباس يام رٍ برداشتو ٍ بٌ حهَم رفتو

 زيرا؟ زيرا؟ -

 .از جا پریدم ٍ بٌ شیرین کٌ تَی چًارچَب در آشپزخَنٌ ایستادى بَد نگاى کردم

 بلٌ؟ -

ٌ ایش با  قدنی بٌ داخل آشپزخَنٌ گذاشت ٍ نن فکر کردم چقدر نانتَ ٍ شلَار سَرن
 !رٍسری ساتنی کٌ بر سر دارى، بًش نیاد

 چی کار نی کنی؟ -

نی خَام نايار : بٌ چشو ياش کٌ با خط چشو حسابی زیبا شدى بَد نگاى کردم ٍ گفتو
 .درست کنو

نن یٌ کار نًو دارم کٌ باید بیرٍن برم، سام : دستی بٌ نَيای زیتَنیش کشید ٍ گفت
 نی تَنی تا برگشتن نن نراقبش باشی؟. رٍ يو نهی تَنو با خَدم ببرم

 سام؟: بی حَاس گفتو

 .سام، پسرم:لبخند کهرنگی زد ٍ گفت
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 .باشٌ، چشو: از بی حَاسی خَدم سری تکَن دادم ٍ گفتو

نهنَن، فقط اگٌ نن دیر اٍندم ٍ احتشام يو نیَندى بَد بًش نايار بدى بخَرى تا برى  -
 .بخَابٌ

 .دٍبارى سرم رٍ تکَن دادم

 .چشو -

 .نرسی: لبخند دلنشینی زد ٍ گفت

آب برنج رٍ گذاشتو رٍی اجاق گاز . از آشپزخَنٌ بیرٍن رفت ٍ نن نفس عهیقی کشیدم
 .ٍ از آشپزخَنٌ بیرٍن رفتو

ٌ ی پَیا رٍ نی دید بٌ طرفش رفتو ٍ . سام رٍی نبل نزدیک تلَزیَن نشستٌ بَد ٍ شبک
 سام، چیزی نهی خَای؟: گفتو

 .نٌ، نهنَن: سرش رٍ بٌ سهتو گرفت ٍ گفت

پس : دستی بٌ نَيای کَتاى قًَى ای رنگش کٌ تَی چشهش ریختٌ بَد کشیدم ٍ گفتو
ٌ ام، کاری داشتی بیا بًو بگَ، باشٌ؟  نن تَ آشپزخَن

ٌ ی کَدکش شد ٌ ی برنان نن يو بٌ آشپزخَنٌ رفتو . سری تکَن داد ٍ نشغَل دیدن بقی
 .ٍ نايار رٍ آنادى کردم

 .از یخچال گَجٌ ٍ خیار برداشتو تا ساِّلد شیرازی درست کنو کٌ سام ٍارد آشپزخَنٌ شد

 زيرا خانو؟ -

 !با خَدم گفتو چقدر این پسر بچٌ نَدب ٍ دٍست داشتنیٌ

 جانو؟ -
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 .نی خَام برم تَ حیاط تَپ بازی کنو -

 قبال يو نی رفتی؟: برای يهین گفتو! نهی دٍنستو کٌ باید بذارم برى یا نٌ

 .بلٌ، با بابا يهیشٌ تٌ حیاط بازی نی کردیو: سرش رٍ تکَن داد ٍ گفت

ٌ ی چًار یا پنج سالٌ درٍغ بگٌ  !بٌ نظرم دلیلی نداشت یٌ پسر بچ

 .برٍ، ٍلی نراقب خَدت باش -

 .باشٌ: لبخند زیبایی زد ٍ گفت

 .ٍ از آشپزخَنٌ بیرٍن رفت

نايار کٌ آنادى شد، بٌ حیاط رفتو تا ببینو سام دارى چی کار نی کنٌ؛ ٍلی ير چقدر حیاط 
 !رٍ کٌ بی شبايت بٌ باغ نبَد گشتو، سام رٍ پیدا نکردم

 سام؟ سام کجایی؟: ترسی تَی دلو افتاد ٍ با صدای بلندی گفتو

 .تَی حیاط نی گشتو ٍ سام رٍ صدا نی زدم

 .زيرا خانو، اینجام -

 !انا صدا از نزدیک نی اٍند. نگايی بٌ دٍر ٍ برم کردم ٍلی چیزی ندیدم

 سام کجایی؟ -

 .این باِّل -

ٌ يای درخت اخهی کردم  .سرم رٍ باِّل گرفتو ٍ با دیدن سام رٍی شاخ

 اٍن جا چی کار نی کنی؟ -

 .بٌ درختی کٌ نهی دٍنستو چیٌ ٍ فکر کنو دٍ یا سٌ نتری ارتفاع داشت، نگاى کردم
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 .تَپو افتادى این جا -

 !آخٌ یٌ بچٌ چطَر نی تَنٌ تَپش رٍ این قدر باِّل شَت کنٌ؟

 .بیا پایین، نی افتی! خیلی خب -

ٌ جا کرد ٍ گفت  !نهی تَنو: کهی خَدش رٍ رٍی شاخٌ جاب

 چرا؟: اخو کو رنگی بین ابريام افتاد ٍ گفتو

 !نی ترسو -

 حاِّل چی کار کنو؟! ٍای خدا

 حاِّل نن چطَری بیارنت پایین؟ -

 .زنگ بزن بابام بیاد، اٍن بلدى نن رٍ بیارى پایین -

انا نن دلو نهی خَاست ! این طَر کٌ بٌ نظر نی رسید قبال يو از این کاريا کردى بَد
 !احتشام فکر کنٌ از پس پسرش بر نیَندم

 ببینو شها نردبَن ندارید؟ -

 .چرا، یکی تَ انباری يست: يهَن طَر کٌ نحکو بٌ شاخٌ چسبیدى بَد گفت

 انباری کجاست؟ -

 .تَ زیرزنین -

باشٌ، تَ نی تَنٌ چند دقیقٌ يهَن جا بهَنی تا نن بیام : سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو
 بیارنت پایین؟

 !فکر کنو: چشو ياش رٍ رٍی يو گذاشت ٍ گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

79 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

 .نحکو بٌ شاخٌ بچسب، باشٌ؟ نن اِّلن نیام -

ٌ يا پایین رفتو ٌ رٍی يو قرار داشت. بٌ سهت زیرزنین دٍیدم ٍ از پل در . دٍ تا در رٍب
کلید برق رٍ پیدا . سهت چپی رٍ فشار دادم ٍلی باز نشد انا در سهت راستی باز شد

 .نَر تَی زیرزنین پخش شد ٍ نن فًهیدم انباری يهینٌ. کردم ٍ زدم

ٌ ی دیَار پیداش کردم بٌ سهتش رفتو ٍ . نگايو رٍ بٌ دنبال نردبَن چرخَندم ٍ گَش
ٌ ای کٌ جلَش بَد رٍ برداشتو ٍ نردبَن رٍ بیرٍن کشیدم، بٌ نظر سنگین  چند جعب

 .نی اٍند؛ ٍلی بٌ ير سختی کٌ بَد اٍن رٍ از زیرزنین بیرٍن آٍردم

ٌ ی تَانو رٍ تَی بلند کردن نردبَن بذارم، زیر لب  نفس عهیقی کشیدم ٍ سعی کردم يه
ٌ ی  .رٍ گفتو ٍ نردبَن رٍ بلند کردم ٍ تا نزدیکی درخت بردم" یا علی"کله

 سام؟: سرم رٍ باِّل گرفتو ٍ گفتو

 بلٌ؟ -

 .اِّلن نیارنت پایین -

آرٍم . نردبَن رٍ بٌ درخت تکیٌ دادم ٍ نحکهش کردم. سرش رٍ تکَن داد ٍ حرفی نزد
 .شرٍع بٌ باِّل رفتن ازش کردم ٍ بٌ سام رسیدم کٌ نحکو شاخٌ رٍ چسبیدى بَد

 .آرٍم بیا طرف نن -

کهی خَدش رٍ بٌ سهت نن چرخَند ٍ نن دست يام رٍ از يو باز کردم تا تَی بغلو 
 .بگیرنش

 .دستت رٍ بنداز دٍر گردنو ٍ نحکو نن رٍ بگیر -

 .با دقت بٌ حرف يام گَش ٍ عهل نی کرد
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سعی کردم تعادلو رٍ رٍی . دست ياش رٍ دٍر گردنو پیچید ٍ خَدش رٍ آٍیزٍن نن کرد
ٌ ام نردبَن رٍ  پلٌ حفظ کنو، یکی از دست يام رٍ دٍر کهرش پیچیدم ٍ با دست دیگ

 .نحکو گرفتو

اٍلین پلٌ رٍ پایین اٍندیو ٍ نن نفس راحتی کشیدم؛ چَن سام بغلو بَد دقیق جلَی 
پام رٍ نهی دیدم؛ برای يهین پای راستو رٍ بدٍن این کٌ بدٍنو پلٌ بعدی کجاست، 

جیغی ! پای چپو رٍ بلند کردم کٌ رٍی پلٌ بذارم انا زیر پای راستو خالی شد. گذاشتو
کشیدم ٍ بی ارادى دستو رٍ از نردبَن جدا کردم کٌ باعث شد با سرعت بٌ زنین برخَرد 

 .کنو

 !آخ -

چند لحظٌ گذشت تا بٌ . صدای جیغ سام تَی گَشو بَد ٍ سرم بٌ شدت نی سَخت
 .خَدم بیام ٍ چشو يام رٍ کٌ بٌ خاطر برخَردم بٌ زنین بٌ اشک نشستٌ بَد باز کنو

 سام؟: با صدای کٌ تَش ترس نَج نی زد گفتو

سرم رٍ کهی باِّل آٍردم ٍ با دیدن سام کٌ يو چنان تَی بغلو ٍ بًو چسبیدى بَد ٍ با 
 .چشو يای درشتش نگايو نی کرد نفس راحتی کشیدم

 خَبی عزیزم؟ -

نن از پشت رٍی زنین ٍ سام تَی بغلو افتادى بَد ٍ انگار اصال با زنین برخَرد نکردى 
 .بَد

 تَ خَبی؟: سرش رٍ تکَن داد ٍ گفت

 .یاد درد شدید سرم افتادم؛ ٍلی زیر لب خدا رٍ بٌ خاطر سالو بَدن سام شکر کردم
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با دست يای کَچَلَش بازٍم رٍ گرفت ٍ با . سام آرٍم از رٍم بلند شد ٍ کنارم نشست
 .زٍّر کهش کهکو کرد تا بشینو

 .جاییت درد نهی کنٌ؟ ببینهت: نگايی بٌ سر تا پاش کردم ٍ گفتو

 .ٍ يهٌ جای بدنش رٍ چک کردم تا یٌ ٍقت بٌ جایی برخَرد نکردى باشٌ

 .نٌ، خَبو -

 نطهئنی؟ سرت درد نهی کنٌ؟ -

 .نٌ، زيرا خانو: دستی بٌ سرش کشید ٍ گفت

سر انگشت يام . دستو رٍ بٌ پشت سرم کشیدم ٍ جایی کٌ نی سَخت رٍ لهس کردم
 .خَنی شدى بَد

 !خَنٌ! ٍای: سام با ترس گفت

 .نگايی بٌ چشو يای ترسیدى اش کردم ٍ لبخند اطهینان بخشی بًش زدم

 !یٌ خراش کَچیکٌ -

نگايی بٌ آرنج دست راستو کردم، آستینو پارى شدى بَد ٍ آرنجو چند تا خراش برداشتٌ 
 .بَد

 چی کار نی کنید؟ -

کی اٍند . سرم رٍ باِّل آٍردم ٍ بٌ احتشام کٌ تَ چند قدنی نَن ایستادى بَد نگاى کردم
 !کٌ نن نتَجٌ نشدم؟

 .سام از جاش بلند شد ٍ بٌ سهت احتشام دٍید
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 .سالم بابایی -

 .احتشام رٍی زنین نشست ٍ سام رٍ تَی بغلش گرفت

 سالم عزیزم، چی کار نی کردید؟ -

ٌ ی ناجرا رٍ برای احتشام گفت ٍ آخر حرف ياش اضافٌ کرد : سام بی ٍقفٌ ٍ تند تند يه
 .بابایی سر زيرا خانو، خَن نیاد

 .بیا ببین: دست احتشام رٍ گرفت، بٌ سهت نن کشید ٍ گفت

باشٌ بابایی، تَ کار خَبی نکردی رفتی باِّلی : احتشام دست سام رٍ گرفت ٍ گفت
 .قبال يو بًت گفتٌ بَدم؛ انا حاِّل برٍ پیش نانان تا دست ٍ صَرتت رٍ بشَرى! درخت

 .چشو: سام کٌ انگار از حرف احتشام ناراحت شدى بَد، سرش رٍ پایین انداخت ٍ گفت

 .خَاست برى کٌ دٍبارى احتشام دستش رٍ گرفت

 .ِّلزم نیست بٌ نانانت بگی از درخت افتادی، بگَ داشتی بازی نی کردی -

ٌ م اٍن ناشینٌ رٍ نی خری؟: سام اٍل نگايی بٌ احتشام ٍ بعد بٌ نن کرد ٍ گفت  ٍاس

 .فردا با يو نیریو نی خریهش: احتشام دستی بٌ سّر سام کشید ٍ گفت

ٌ ی احتشام رٍ بَسید  .سام لبخند شیطنت آنیزی زد ٍ نحکو گَن

 .نهنَن بابا -

 .احتشام از جاش بلند شد ٍ بٌ طرف نن اٍند. ٍ بٌ سهت خَنٌ رفت

 چرا ازش خَاستی چیزی بٌ شیرین نگٌ؟: با اخو رٍ بًش گفتو

 .بذار سرت رٍ ببینو: کنارم نشست ٍ گفت
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 بٌ خاطر پنًان کاریش بًش باج يو نیدی؟: خَدم رٍ کهی عقب کشیدم ٍ گفتو

ٌ ام بٌ عًدى ی خَدنٌ: بٌ چشو يام نگاى کرد ٍ گفت  !تربیت بچ

 نهی ترسی از رٍزی کٌ تَی چشو يات نگاى کنٌ ٍ بًت درٍغ بگٌ؟: با حرص گفتو

 !بٌ تَ نربَط نیست -

رٍسری ام کٌ از سرم افتادى . خَاست دستش رٍ بٌ سهت سرم بیارى کٌ از جا بلند شدم
نن کٌ يیچ ٍقت پدر ٍ نادرم بًو درٍغ گفتن رٍ یاد ندادن، : بَد رٍ سر کردم ٍ گفتو

 !ٍای بٌ حال سام با تربیت تَ! تَی چشو ياشَن نگاى کردم ٍ درٍغ گفتو

ٍاقعا نهی فًهید با این رفتارش چٌ تاثیری رٍی سام ! احتشام اخو کرد؛ انا برام نًو نبَد
 نی ذارى؟

ٌ رٍم ایستاد ٍ گفت  درس اخالقت تهَم شد؟: رٍب

 .قدنی بًش نزدیک شدم ٍ تَ چشو ياش زل زدم

از يهچین پدری، چی باید تربیت ! یادم رفتٌ بَد کٌ تَ يو بٌ پدر ٍ نادرت درٍغ گفتی -
 !بشٌ؟

ٌ ام رٍ تَی نشتش گرفت ٍ از بین دندٍن يای کلید شدى اش گفت داری : با عصبانیت یق
 !بد عصبیو نی کنی

اٍن رٍز سام تَ ! چند سال دیگٌ بٌ حرفو نی رسی: بی تفاٍت نگايش کردم ٍ آرٍم گفتو
 !نطهئن باش. چشو يات نگاى نی کنٌ ٍ خیلی راحت درٍغ نیگٌ

ٌ ام رٍ از دستش بیرٍن آٍردم ٍ ازش دٍر شدم نا آدم يا چقدر خَدنَن رٍ کو ارزش . یق
فرقی ! چقدر راحت بٌ دیگران یاد نی دادیو کٌ چطَر بايانَن برخَرد کنن! نی کردیو
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ٌ نَن باشٌ یا یٌ غریبٌ، این نا يستیو کٌ حد ٍ حدٍد رفتار دیگران رٍ با  نهی کرد بچ
 .خَدنَن نشخص نی کنیو

 .ساختهَن رٍ دٍر زدم ٍ از در پشتی کٌ بٌ رايرٍی اتاق نن ٍصل نی شد، ٍارد شدم

بٌ سرٍیس بًداشتی رفتو ٍ نَک انگشت يام رٍ خیس کردم ٍ بٌ سرم کشیدم ٍ خَن 
 .بعد يو با الکل کهی زخو رٍ ضد عفَنی کردم. خشک شدى رٍی نَيام رٍ پاک کردم

لباسو رٍ نرتب کردم ٍ بٌ آشپزخَنٌ . دیگٌ خَن نهی اٍند ٍ فقط کهی جاش نی سَخت
در حال چیدن نیز نايار بَدم کٌ احتشام، شیرین ٍ سام با لباس يای کٌ عَض . رفتو

 .کردى بَدن، اٍندن

 سام کٌ اذیتت نکرد؟: شیرین لبخندی زد ٍ گفت

 .بٌ سام نگاى کردم کٌ داشت پشت نیز نی نشست

 .نٌ، پسر حرف گَش کنی دارین -

 .سام نگايی بٌ نن کرد ٍ لبخند دلنشینی زد

 !آرى، سام خیلی حرف گَش کنٌ، دقیقا نثل احتشام -

شاید اگر . بٌ اتاقو رفتو ٍ کنار پنجرى نشستو. تَی دلو پَزخندی زدم ٍ سکَت کردم
ٌ نَن رٍ  اتفاقات چند سال پیش نهی افتاد، حاِّل نن ٍ احتشام کنار يو بَدیو ٍ بچ

 .داشتیو

بٌ سام ٍ خَشبختّی کٌ کنار پدر ٍ نادرش داشت حسادت نهی کردم؛ . چشو يام رٍ بستو
ٌ ام تَ جایگاى شیرین ٍ سام بَدیو چرا فرصت ! انا عجیب دلو نی خَاست کٌ نن ٍ بچ

ٌ ام  زندگی خَب ٍ راحت از نن گرفتٌ شدى بَد؟ چرا نتَنستو حتی یک رٍز برای بچ
خیلی ٍقتٌ کٌ بٌ کسی نحبت ! نادری کنو؟ خیلی ٍقتٌ کٌ کسی بًو نحبت نکردى



 

www.lovelyboy.blog.ir 

85 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

ٌ ام ! نکردم پس نًر نادریو رٍ خرج کی کنو؟ چقدر بی لیاقت بَدم کٌ نتَنستو از بچ
اگر رٍزی احتشام نی فًهید کٌ نن حانلٌ بَدم ! نحافظت کنو ٍ برای خَدم نگًش دارم

چٌ عکس العهلی نشَن نی داد؟ شاید يو اگر حانلٌ نهی شدم يیچ ٍقت این اتفاق يا 
 !نهی افتاد

فقط نی دٍنو کٌ ! نهی دٍنو چٌ اتفاقی درست ٍ چٌ اتفاقی نادرست بَدى! ٍاقعا نهی دٍنو
ٌ ی در يا رٍ بٌ  رٍم قفل ! تصهیو اشتباى نن، زندگی يهٌ رٍ بٌ باد دادى سرنَشت، يه

کردى ٍ حاِّل بین حس يای نبًو زندگیو دست ٍ پا نی زنو ٍ سعی نی کنو بٌ ير طریقی 
 !یکی از قفل يای زندگیو رٍ باز کنو کٌ شاید دٍبارى آرانش بٌ ٍجَدم برگردى

*** 

 کجا؟ -

با صدای احتشام برگشتو، دیدم کٌ رٍی صندلی کنار پنجرى نشستٌ ٍ دارى با لپ تابش 
ٌ اش نشدى بَدم؟ جالبٌ کٌ ير ٍقت نن نی خَام برم بیرٍن سر . کار نی کنٌ چطَر نتَج
 !نی رسٌ

 .نیرم بیرٍن -

 این کٌ خَدم دارم نی بینو، کجا نیری؟: پَزخندی زد ٍ گفت

 .سرش پایین بَد ٍ بٌ نن نگاى نهی کرد

 چٌ فرقی دارى؟ -

 .برای نن نشکل درست نکن -

 نشکل؟ چٌ نشکلی؟: با تعجب گفتو
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ٌ ی طايا ٍ يهکار يای خالفکارش، عالٍى بر خَدت، برای نن يو  - با رفتنت بٌ خَن
 .نشکل درست نی کنی

چقدر باٍر این کٌ طايا خالفکار شدى سخت بَد، جَری کٌ با شنیدن این حرف تپش 
 .قلبو کند شد

 .اٍن جا نهیرم -

 !خَبٌ -

 .بٌ سهت در برگشتو تا برم؛ انا چیزی بٌ یادم اٍند کٌ باعث شد بٌ طرف احتشام برم

 راستی، قرارداد رٍ نَشتی؟ -

 کدٍم قرارداد؟: احتشام نتعجب سرش رٍ باِّل آٍرد ٍ گفت

 !باِّلخرى نن دارم این جا کار نی کنو، نفتی کٌ نیست -

 یعنی چی؟: گیج نگايو کرد ٍ گفت

ٌ ی نن رٍ نشخص کن -  .یٌ قرارداد بنَیس ٍ حقَق نايیان

 چی؟: احتشام یٌ تای ابرٍش رٍ باِّل داد ٍ گفت

ٌ ای يو ندارم، چطَر  - ٌ ی تَ کار نی کنو ٍ يیچ درآند دیگ نن از صبح تا شب تَ خَن
 باید خرج ٍ نخارج خَدم رٍ تانین کنو؟

 بٌ چی نیاز داری؟: نگايش رٍ تَی صَرتو چرخَند ٍ گفت

ٌ ام رٍ باِّل انداختو ٍ گفتو حقَق نن رٍ ! بٌ تَ نربَط نیست کٌ نن چی نیاز دارم: شَن
 .نشخص کن
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 اگٌ نکنو؟: یٌ تای ابرٍش رٍ باِّل داد ٍ با حالت سهجی گفت

ٌ ی جر ٍ بحث رٍ : بٌ سهت احتشام کهی خو شدم ٍ گفتو ببین آقای تهدن نن حَصل
 !تَ حتی بٌ نن نفقٌ يو نهیدی! ندارم

 نفقٌ بابت چی باید بدم؟ زنی کٌ يشت سال زندان بَدى؟ -

ٌ اش داشتو حرص  لحنو آرٍم بَد؛ انا تَی دلو از رفتاريای خَدخَايانٌ ٍ نغرٍران
 .نی خَردم

انا نن بحثو نفقٌ نیست ٍ نهی خَانش؛ ! کسی نجبَرت نکردى بَد نن رٍ نگٌ داری -
 .انا حقَقو رٍ نی خَام

خیلی خب، برات : کالفٌ سری تکَن داد ٍ برای این کٌ نن رٍ از سر خَدش باز کنٌ گفت
 .یٌ نقداری در نظر نی گیرم

 چقدر؟ -

 .نهی دٍنو، برٍ کار دارم -

 .حاِّل یٌ کو ازش رٍ بًو بدى، ِّلزم دارم -

نگاى دقیقی بًو انداخت ٍ زل تَی چشو يام؛ انا نن از رٍ نرفتو ٍ نگايو رٍ ازش 
نگايش رٍ ازم گرفت ٍ دستش رٍ تَ جیب شلَارش کرد ٍ کیف چرّم نشکی . نگرفتو

 .قبل از این کٌ بازش کنٌ از دستش کشیدم ٍ بازش کردم. رنگی رٍ بیرٍن آٍرد

 چی کار نی کنی؟ -

ٌ اش يو سر ناى بًو : یٌ نقدار پَل برداشتو، شهردم ٍ گفتو این صد ٍ پنجاى تَننٌ، بقی
 .بدى
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 چرا ناتت بردى؟: کیف پَل رٍ بًش دادم ٍ گفتو

 !قبال این طَری نبَدی -

 .آدم يا تغییر نی کنن، خداحافظ -

يشت سال پیش . جلَی چشو يای نتعجب احتشام بٌ سهت در رفتو ٍ بیرٍن اٍندم
اگٌ احتشام یٌ يزار تَننی بًو نی داد تا یٌ يفتٌ باياش قًر نی شدم ٍ فکر نی کردم 

اٍن فکر نی کنٌ کٌ چَن پدرم سرایدارى نهی تَنٌ نخارج نن رٍ تانین کنٌ ٍ نن بٌ خاطر 
این باياش ازدٍاج کردم؛ ٍلی حاِّل فرق داشت، دیگٌ پدری نداشتو کٌ از صبح تا شب 

ٌ ياش کار کنٌ حاِّل باید رٍی پای خَدم نی ایستادم ٍ زندگیو رٍ . برای آسایش زن ٍ بچ
ٌ ی احتشام زندگی کنو. درست نی کردم  !قرار نبَد کٌ تا آخر عهرم خَن

خدایا "نگايی بٌ فرٍشگاى بزرگ لَازم خانگی کردم، نفس عهیقی کشیدم ٍ زنزنٌ کردم
 "!خَدت کهکو کن

ٍارد فرٍشگاى شدم ٍ بٌ اطرافو نگاى کردم، پسری رٍ دیدم کٌ پشت نیز نشستٌ بَد ٍ 
 .داشت کاغذ يای جلَش رٍ نگاى نی کرد

 .بفرنایید -

ٌ رٍم ایستادى بَد، نگاى کردم ٌ ای کٌ رٍب  .سرم رٍ چرخَندم ٍ بٌ پسر جٍَن دیگ

 .با آقای حسینی کار دارم -

 .اگٌ نی خَاید چیزی بخرید نن در خدنتو: پسر نگاى کانلی بًو کرد ٍ گفت

 .نٌ کار خصَصی دارم -

 .آقای حسینی اٍن جا يستن: پسر نکثی کرد ٍ گفت
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بٌ سهتی کٌ اشارى کردى بَد نگاى کردم، دقیقا ننظَرش يهَن پسری بَد کٌ پشت نیز 
 .نشستٌ بَد

 .شاید برادرش بَد! قطعا این نهی تَنست پدر کاٍى باشٌ

 .نهنَن -

نتَجٌ حضَر نن شد ٍ سرش رٍ باِّل . بٌ سهت پسر کٌ فکر نی کنو برادّر کاٍى باشٌ، رفتو
 .گرفت

 .سالم -

 .سالم خانو، بفرنایید: بٌ چشو يام نگاى کرد ٍ گفت

 شها آقای حسینی يستید؟ -

 .بلٌ، خَدم يستو -

 نحهد حسینی؟ -

 .پسر دستی بٌ ریش يای نرتب شدى اش کشید ٍ با نگاى نافذ قًَى ایش براندازم کرد

 .نٌ، ایشَن پدرم يستند -

 !پس حدسو درست بَد

 این جا نیستند؟ -

ٌ جا کرد ٍ گفت ٌ يای رٍی نیزیش رٍ کهی جاب شها کی . نٌ خیر: سری تکَن داد ٍ برگ
 يستید؟

 نن با خَدشَن کار دارم، کجا نی تَنو ببینهشَن؟ -
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 .فکر نی کنو تا یک ساعت دیگٌ بٌ این جا بیان -

 .نهنَن، پس نن یٌ ساعت دیگٌ نیام: سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو

 .خَاستو برم کٌ صداش نانعو شد

 ببخشید شها کی يستید؟ -

 یعنی حاجی اٍند بًش بگو کی باياش کار داشت؟: نستقیو نگايش کردم کٌ ادانٌ داد

 .ایشَن نن رٍ نهی شناسن، خَدم یک ساعت دیگٌ نیام -

 .باشٌ، خَش اٍندید: سرش رٍ تکَن داد ٍ گفت

 .رٍز خَش -

نگايو بٌ نغازى يای رنگارنگ کنار . از فرٍشگاى بیرٍن اٍندم ٍ شرٍع کردم بٌ قدم زدن
نطهئن بَدم قیهت ير کدٍم . خیابَن افتاد، بٌ لباس يای پر زرق ٍ برّق تَی ٍیترین يا

 !از این لباس يا اندازى ی یک ناى حقَق نن نیشٌ، شاید يو بیشتر

باید تَ اٍلین فرصت یٌ دست لباس نَ نی خریدم تا از شر نگاى يای تحقیرآنیز نردم بٌ 
یٌ چیزی کٌ بٌ جیب ! لباس يای کًنٌ شدى ام خالص بشو؛ البتٌ نٌ از این گرٍن قیهت يا

 .نن بیاد

 .یک ساعتی يهَن اطراف پرسٌ زدم ٍ تًران تغییر کردى رٍ تهاشا کردم

دٍبارى بٌ جلَی فرٍشگاى برگشتو، نفس عهیقی کشیدم ٍ یک بار دیگٌ حرف يای کٌ 
 .نی خَاستو بزنو رٍ سبک سنگین کردم

 "خدایا، يَام رٍ داری؟"

 .یٌ آیت الکرسی زیر لب خَندم ٍ ٍارد فرٍشگاى شدم
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ٌ ای پَشیدى ٍ  نگايو رٍ تَ فرٍشگاى چرخَندم ٍ با دیدن پیرنردی کٌ کت ٍ شلَار سَرن
 .رٍی صندلی نشستٌ بَد، لبخند بی جَنی رٍی لبو نشست

پسر آقای حسینی کنارش ایستادى بَد ٍ چیزی براش نی گفت ٍ پیرنرد در سکَت سرش 
 .رٍ تکَن نی داد

 .بٌ سهتشَن رفتو

 .سالم -

 .ير دٍ بٌ نن نگاى کردن ٍ نن، در نگاى اٍل آرانش رٍ تَ چشو يای پیر نرد دیدم

 .بفرنایید دخترم -

 چند ٍقت بَد کٌ کسی با این لفظ صدام نکردى بَد؟! دخترم

 آقای نحهد حسینی شها يستید؟ -

 .بلٌ دخترم -

 .این يهَن خانهیٌ کٌ بًتَن گفتو: پسر حسینی

 .آقای نحهد حسینی سرش رٍ تکَن داد ٍ بٌ صندلی کنار نیزش اشارى کرد

 .بفرنایید بشینید -

 .نهنَن -

 .ٍ بٌ صَرت پیر ٍ تکیدى اش نگاى کردم. رٍی صندلی نشستو

 .خب نی شنَم -
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سرم رٍ پایین انداختو تا نگاى خیرى ی پسرش کٌ کنجکاٍ نن رٍ نی پایید، باعث نشٌ تا 
 .دستپاچٌ بشو ٍ ير چیزی کٌ نی خَام بگو رٍ فرانَش کنو

نن طراٍت زند يستو، شها نن رٍ نهی شناسید؛ ٍلی نن تا حدٍدی شها رٍ  -
 ...نی شناسو

 ...نن دٍست ِّللٌ حدادی يستو: چند لحظٌ سکَت کردم ٍ ادانٌ دادم

ٌ ام رٍ تهَم نکردى بَدم کٌ پسر حسینی بین حرفو پرید ٍ گفت خانو اشتباى : ينَز جهل
 .اٍندید، نا رضایت نهی دیدم

 .خَش اٍندید: با دستش بٌ در فرٍشگاى اشارى کرد ٍ گفت

فکر نی کردم نًهَن نَاز تر از این : نگايو رٍ بٌ چشو يای عصبانیش دٍختو ٍ گفتو
 !حرف يا باشید

 ...نا! اشتباى بٌ عرض تَن رسَندن: پَزخندی زد ٍ گفت

 !کَرٍش -

 .با صدای پر از تحکو آقای حسینی، پسرش کٌ ظايرا اسهش کَرٍش بَد سکَت کرد

دخترم بذار حرف آخر رٍ اٍل بًت بگو، نا قصد نداریو رضایت : رٍ بٌ نن کرد ٍ گفت
 .بدیدم؛ یعنی نهی خَایو از خَن پسرنَن بگذریو

 حرف شها درست؛ انا نیشٌ اجازى بدید نن حرف يام رٍ بزنو؟ -

 .نٌ خانو، بفرنایید نزاحو نشید: پسر حسینی

 آقای حسینی نن برای دعَا این جا نیَندم، چرا این قدر عصبانی نیشید؟ -
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نن بٌ ِّللٌ قَل دادم کٌ از ! نن این جا نیَندى بَدم تا با دٍ تا کلهٌ عقب بکشو، يرگز
 .زندان بیارنش بیرٍن ٍ این کار رٍ نی کنو

ٌ ی نزخرفات شها رٍ ندارم: پسر حسینی  !نن عصبانی نیستو، فقط حَصل

 .قرار نیست شها حرف يای نن رٍ بشنَید: ابرٍيام رٍ باِّل دادم ٍ گفتو

نن اٍندم تا با آقای حسینی حرف بزنو، نٌ : بٌ آقای حسینی نگاى کردم ٍ ادانٌ دادم
 !شها

پسر حسینی از عصبانیت سرخ شدى بَد ٍ گفتو اِّلنٌ کٌ بیاد ٍ از فرٍشگاى شَن پرتو کنٌ 
 .بیرٍن

. کَرٍش جان، شها برٍ بٌ کاريات برس: دينش رٍ باز کرد تا حرفی بزنٌ کٌ پدرش گفت
 .بعد با يو حرف نی زنیو

 ...حاجی -

 .چشو: پدرش نیو نگايی بًش کرد کٌ ساکت شد ٍ آرٍم گفت

 .نگاى آخرش رٍ بٌ نن انداخت ٍ رفت

! آقای حسینی، ِّللٌ از نن نخَاستٌ کٌ بٌ این جا بیام؛ انا نهی تَنستو بی تفاٍت باشو -
شاید اگٌ پدر ٍ نادر داشت خیلی زٍدتر از این يا پیش شها اٍندى بَدن ٍ سعی 

نی کردن از شها رضایت بگیرن؛ انا ِّللٌ ٍقتی بچٌ بَدى پدر ٍ نادرش رٍ تَی یٌ تصادف 
از دست دادى ٍ از دار دنیا یٌ نادر بزرگ پیر داشت کٌ يهَن سال با شنیدن اتفاقی کٌ 

 .برای ِّللٌ افتادى، سکتٌ نی کنٌ ٍ فَت نیشٌ

شها : بٌ آقای حسینی کٌ در سکَت بٌ حرف يام گَش نی کرد نگاى کردم ٍ ادانٌ دادم
 دختر دارید؟
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 .بلٌ، دٍ تا دارم: بعد از چند لحظٌ گفت

نیشٌ یک لحظٌ خَدتَن رٍ جای پدر ِّللٌ بذارید ٍ بٌ این قضیٌ نگاى کنید؟ اصال فکر  -
 ۱۶دختر . کنید یکی از دختر يای خَدتَن خدای ناکردى چنین اتفاقی براش افتادى

ٌ ای کٌ با يزار انید ٍ آرزٍ بٌ تًران نیاد تا درس بخَنٌ ٍ آیندى اش رٍ بسازى از قضا . سال
پسری نثل آقا کاٍى ی شها بًش عالقهند یا نهی دٍنو شاید يو از رٍی يــ ـَس بًش 

ٍلی پسر دست بردار نبَدى تا این کٌ ! پیشنًاد دٍستی نیدى انا اٍن دختر قبَل نهی کنٌ
 ...یک رٍز بٌ فریب، اٍن رٍ سَار ناشینش نی کنٌ ٍ بٌ جایی نی برى تا آبرٍش رٍ ببرى

دختر جان از این بحث بٌ : آقای حسینی دستی بٌ ریش يای سفیدش کشید ٍ گفت
 کجا نی خَای برسی؟

 نیشٌ اجازى بدید تا آخر حرف يام رٍ بزنو؟: نفس عهیقی کشیدم ٍ گفتو

اگر دختر شها بَد ٍ برای دفاع از : آقای حسینی سرش رٍ تکَن داد ٍ نن ادانٌ دادم
خَدش ٍ آبرٍش چنین کاری نی کرد شها چی بًش نی گفتید؟ ٍاقعا تَقع داشتید تا 

اٍن دختر اجازى بدى ير کاری کٌ پسر دلش نی خَاد انجام بدى؟ بیاید از یک طرف دیگٌ 
اصال فرض نی گیریو کٌ پسر شها بٌ يدفش رسیدى بَد ٍ آبرٍی ِّللٌ . بٌ ناجرا نگاى کنید

رٍ بردى بَد، اٍن ٍقت چی انتظار ِّللٌ رٍ نی کشید؟ چطَر نی تَنست با کاری کٌ پسر 
شها سرش آٍردى بَد بٌ زندگیش ادانٌ بدى؟ اگر چٌ اِّلن يو دارى نثل یک نردى ی 

نتحرک زندگی نی کنٌ، گذشتٌ از خَدکشی کٌ کردى ير شب خَاب اٍن اتفاق رٍ نی بینٌ، 
 .ير شب با کابَس از خَاب بیدار نیشٌ

شب ٍ رٍزش یکی شدى، اصال آرانش براش : تَی چشو ياش نگاى کردم ٍ ادانٌ دادم
نعنا ندارى، آرزٍ نی کنٌ کٌ کاش يهَن سال اٍل اعدانش کردى بَدن ٍ از این زندگی 

 ...شها نهی تَنید تصَر کنید کٌ ِّللٌ چقدر تَ این دى سال غذاب کشیدى. راحت نی شد
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ٌ ام جاری شدى بَد رٍ پاک کردم ٍ گفتو فقط یک لحظٌ : اشک يایی کٌ بی ارادى رٍی گَن
خَدتَن رٍ جای پدر ِّللٌ بذارید، یک لحظٌ فکر کنید کٌ این اتفاق خدایی ناکردى برای 

 .یکی از دختر يای شها افتادى بَد

 .سکَت کردم ٍ اجازى دادم تا حرف يام تاثیر خَدشَن رٍ رٍی آقای حسینی بذارن

شها کٌ ايل نهاز ٍ قرآن يستید باید بًتر از نن بدٍنید کٌ خدا اٍن : دٍبارى ادانٌ دادم
قدر کٌ در نَرد بخشش گفتٌ در نَرد قصاص نگفتٌ، اگر چٌ نن فکر نی کنو ِّللٌ تَ این 

 . دى سال بٌ بدترین شکل قصاص شدى

 از کجا نعلَم کٌ حرف يای شها درست باش؟ -

ٌ ست رٍ ببنید، ِّللٌ از  - ٌ ی پزشک قانَنی کٌ رٍی پرٍندى ِّلل کافیٌ بٌ دادگاى برید ٍ برگ
پسر شها بٌ شدت کتک خَردى بَدى ٍ پزشک قانَنی تشخیص دادى کٌ پسر شها ٍاقعا 

 .يهچین قصدی داشتٌ

ٌ ی حرف يای : نکثی کرد ٍ در حالی کٌ داشت با دقت نگايو نی کرد گفت حتی اگر يه
 .شها درست باشٌ باز يو نن نهی تَنو از خَن پسر ناکانو بگذرم

ِّللٌ ناکام نبَدى؟ چرا فکر نی کنید فقط پسر شها این ٍسط قربانی شدى؟ پسر شها از  -
 .رٍی يــ ـَس زندگی ٍ آیندى ی این دختر رٍ بٌ تبايی کشَندى

 نن نهی تَنو رضایت بدم؛ یعنی خانَادى ام رٍ چطَر راضی کنو؟ -

 .از این کٌ نی دیدم کهی نرم شدى، خَشحال بَدم

بٌ يهسرتَن بگید اگر این اتفاق برای یکی از دختر ياش نی افتاد، اٍن ٍقت چی  -
 نی شد؟
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حاِّل باید ننتظر . از رٍی صندلی بلند شدم، ير چیزی کٌ نی خَاستو بگو رٍ گفتٌ بَدم
 .تاثیر حرف يام نی نَندم

انیدٍارم تا اٍن نَقع نظرتَن عَض شدى باشٌ ٍ . نن باز يو خدنت تَن نی رسو -
 .خدانگًدار. بتَنید کهی ِّللٌ ٍ شرایطش رٍ درک کنید

 خداحافظ -

ٌ يام کشیدم  .از فرٍشگاى بیرٍن اٍندم ٍ عطر يَای پاییزی رٍ بٌ ری

*** 

ٌ ام رٍ بٌ سهت استخر برداشتو آرٍم آرٍم نزدیکش رفتو ٍ نگايو رٍ بٌ . قدم يای آيست
 .نیو رخ غرق در فکرش دٍختو

ٌ ای بکنو سرش رٍ بٌ سهت نن . بَی سیگارش بٌ نشانو رسید ٍ باعث شد سرف
 .چرخَند ٍ خیرى نگايو کرد

 !چقدر سیگار نی کشی: چینی بٌ بینیو دادم ٍ گفتو

 کجا بَدی؟: نگايی بٌ سر تا پام کرد ٍ با صدای خش داری گفت

ٌ ام رٍ باِّل انداختو ٍ گفتو  .یٌ جایی زیر آسهَن خدا: شَن

 .پای راستش رٍ رٍی پای چپش انداخت ٍ نگايش رٍ بٌ استخر دٍخت

 دقیقا کجای زیر آسهَن خدا؟ -

 .دلیلی ندارى تَضیح بدم -

 !خَشو نهیاد این طَری جَابو رٍ بدی: اخهی نیَن ابرياش افتاد ٍ گفت
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 !نن يو خَشو نهیاد سَال ٍ جَابو کنی -

سرش رٍ بٌ سهت نن چرخَند ٍ باقیهَندى ی سیگارش رٍ رٍی زنین پرت کرد، پاش رٍ 
 .رٍش فشار داد ٍ بٌ سهت نن اٍند

 !يهیشٌ بازیگر خَبی بَدی -

 ننظَرت چیٌ؟: اخو کردم ٍ گفتو

الهیرا ! اٍن قدر خَب جلَم بازی کردی کٌ نفًهیدم داری سرم رٍ شیرى نی نالی -
ٌ يا؛ ٍلی نن باٍر نهی کردم  .نی گفت این دخترى يفت خط

 .اخهو غلیظ تر شد، دلیل این حرف ياش رٍ نهی فًهیدم

 اگٌ نی خَای حرفی بزنی چرا رک ٍ راست نهیگی؟ -

 چرا يیچ ٍقت نگفتی کٌ چطَری داری تَی ندرسٌ غیر انتفاعی درس نی خَنی؟ -

 !زدى بٌ سرت -

خَاستو برم کٌ نحکو بازٍم رٍ گرفت ٍ بٌ سهت خَدش کشید، جَری کٌ از درد لبو رٍ 
 .گاز گرفتو

 چٌ خبرتٌ؟ -

ٌ ات با اٍن پیّر پَلدارى چی بَد؟ چرا ير : با صدای بو عصبانیش تَی صَرتو غرید رابط
ٌ ت؟  رٍز تَ رٍ نی رسَند جلَی در ندرس

نهی دٍنستو چی شدى کٌ احتشام دٍبارى بٌ گذشتٌ برگشتٌ ٍ دارى این طَری رفتار 
 !نی کنٌ

 چت شدى؟ حاِّل تازى یادت افتادى کٌ باید این سَال يا رٍ بپرسی؟ -
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تازى دارم نی فًهو کٌ پشت چًرى ی اٍن دختر نظلَم چی : فشاری بٌ بازٍم آٍرد ٍ گفت
 !بَدى

 !سعی کردم بازٍم رٍ از دستش بیرٍن بکشو؛ انا نَفق نشدم

 .گذشتٌ ير چی کٌ بَدى تهَم شدى! ٍلو کن -

ٌ ای بینتَن بَدى؟: ابرٍياش رٍ باِّل داد ٍ گفت  پس قبَل داری کٌ یٌ رابط

: صَرتو از عصبانیت گر گرفتٌ بَد، با صدای کٌ سعی نی کردم خیلی بلند نباشٌ گفتو
 !خفٌ شَ

 چرا فکر نی کرد نن تَ گذشتٌ بًش خــ ـیانـت کردم؟. پَزخندی زد کٌ قلبو رٍ سَزٍند

 .تَ یٌ حرکت بٌ عقب يلو داد کٌ باعث شد بی ارادى چند قدم بٌ عقب بردارم

 ...رٍزگارت رٍ سیاى نی کنو اگٌ -

ٌ ی ٍجَدم حس کردم... با صدای جیغو حرفش رٍ قطع کرد  !ٍ نن سرنا رٍ با يه

ٌ ی ٍجَدم سعی کردم خَدم رٍ رٍی آب نگٌ دارم ٍ بٌ دست ٍ پا زدن يام ادانٌ  با يه
 .بدم

 ...ـام...ـتشـ...احـ -

احتشام رٍ صدا کردم؛ انا نهی دٍنو چرا يیچ کاری نهی کرد ٍ فقط بٌ دست ٍ پا 
ٌ اش باشٌ! زدن يای نن نگاى کرد  !شاید نی خَاست شايد نرگ نن تَی استخر خَن

ٌ ام از حجو آب يای کٌ قَرت دادى بَدم در حال سَختن بَد  .سرم زیر آب رفت ٍ سین



 

www.lovelyboy.blog.ir 

99 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

دیگٌ انیدم رٍ از دست دادى بَدم ٍ با خَدم فکر نی کردم نن ينَز کاريای نیهٌ تهَم 
تَ زندان چشو انتظار نرگ بَدم؛ ٍلی حاِّل کٌ بٌ نرگ نزدیک شدى بَدم ! زیادی دارم

 !دست ٍ پا نی زدم ٍ تهام تالشو رٍ نی کردم تا رٍی آب بهَنو

در حال دست ٍ پا زدن بَدم کٌ یٌ دفعٌ دستو نحکو با چیزی برخَرد کرد، دٍبارى دستو 
دستو رٍ نحکو دٍرش حلقٌ کردم ٍ تَسط اٍن . رٍ بٌ سهتش بردم ٍ لهسش کردم

بی ٍقفٌ سرم رٍ از آب بیرٍن آٍردم ٍ تند تند شرٍع بٌ نفس . خَدم رٍ کهی باِّل کشیدم
ٌ يای آينی استخر خَدم رٍ باِّل تر کشیدم ٍ با تهام تَان باقیهَندى م  کشیدن کردم، از پل

 .از آب بیرٍن اٍندم

ٌ ام زدم تا بًتر بتَنو نفس بکشو ٌ ی سین ٌ ی . رٍی زنین زانَ زدم ٍ با نشت بٌ قفس يه
 .تنو از سرنا نی لرزید، سرفٌ نی کردم ٍ برای نفس کشیدن جَن نی دادم

با چشو يای اشکی ٍ خیس . چند دقیقٌ گذشت ٍ حس کردم بًتر نی تَنو نفس بکشو
 .سرم رٍ باِّل آٍردم ٍ بٌ احتشام کٌ در سکَت نگايو نی کرد چشو دٍختو

 "یعنی ٍاقعا ننتظر بَد تا نن تَی استخر جَن بدم؟"

سنگ دل : يهَن طَر کٌ سرفٌ نی کردم ٍ از سرنا دندٍن يام بٌ يو برخَرد نی کرد گفتو
 !شدی

خدا نی دٍنٌ کٌ چقدر قلبو از این آرانش احتشام بٌ درد اٍندى بَد ٍ فکر نی کردم، 
 !شاید يو ٍاقعا بَدم ٍ سعی نی کردم این رٍ باٍر نکنو! چقدر بی ارزش يستو

 !تَ يو سنگ دل بَدی: با صدای آرٍم ٍ خش داری گفت

 .پَزخندی زدم ٍ سعی کردم با نفس يای پی در پی کهی بٌ خَدم نسلط بشو
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يیچ ٍقت باٍرم نداشتی، يهیشٌ فکر نی کردم کٌ تَ فکر نی کنی نن بخاطر پَل  -
 !کٌ حاِّل نی فًهو درست فکر نی کردم! باياتو

 .بٌ چشو يای نشکیش نگاى کردم کٌ نثل سنگ سرد ٍ بی رٍح بَد

نن اگٌ نی خَاستو بًت خــ ـیانـت کنو بٌ جای رجبی کٌ يو سن پدر بزرگو بَد، با  -
 !دٍست جَن جَنی تَ نی پریدم

 چی؟: احتشام تکَنی خَرد ٍ با صدای بلندی گفت

ٌ ی : پَزخندی زدم ٍ گفتو اٍن قدر احهق بَدی کٌ نفًهیدی چرا دم بٌ دقیقٌ تَ خَن
 !تَئٌ

ٌ ام رٍ تَ دستش گرفت  .کنارم نشست ٍ چَن

 !داری نزخرف نیگی -

نزخرف اٍن چرت ٍ پرت ياییٌ کٌ تَ بٌ نن : با خشو تَی چشو ياش نگاى کردم ٍ گفتو
ٍگرنٌ اگٌ یٌ ذرى چشو يات رٍ باز نی کردی نی دیدی کٌ چشو يای يیز اٍن پسرى ! نیگی

 !دنبال ننٌ

 !این قدر درٍغ بٌ يو نباف: با فریادی از تٌ گلَش گفت

 !حق داری، نن يو بَدم باٍر نهی کردم رفیق فابریکو بٌ زنو پیشنًاد دٍستی بدى -

ٌ ای رٍی لبو نشست  .با سَختن سهت راست صَرتو، پَزخند دیگ

 .نَيای خیسو تَی صَرتو ریخت ٍ باعث شد دٍبارى از سرنا تنو بلرزى

 !خفٌ شَ: صدای فریادش تَی حیاط پیچید

 .از جاش بلند شد ٍ چند قدم بٌ عقب رفت ٍ در نًایت بٌ سهت ساختهَن پا تند کرد
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چشو يام رٍ بٌ يو فشار دادم، دلو نهی خَاست فکر کنو کٌ چطَر شدى کٌ احتشام دارى 
فقط دلو نی خَاست بٌ یٌ جای گرم پناى ببرم ٍ سعی کنو این . گذشتٌ رٍ زیر رٍ نی کنٌ

ٌ ی تنو رٍ دربرگرفتٌ آرٍم کنو  .لرزی کٌ يه

ٌ ی تَانو از جا . کف دستو رٍ رٍی زنین گذاشتو ٍ لب يام رٍ بٌ يو فشردم با يه
 .برخاستو ٍ با پايایی لرزٍن بٌ سهت ساختهَن رفتو

برای این کٌ یٌ ٍقت شیرین نبینتو از در پشتی داخل رفتو ٍ اٍلین کاری کٌ کردم 
 .لباس يای خیسو رٍ بیرٍن آٍردم ٍ یٌ دست لباس خشک پَشیدم

ٌ ی اتاق کز کردم دندٍن يام از . پتَ رٍ از کنار اتاق برداشتو ٍ دٍر خَدم پیچیدم ٍ گَش
ٌ ی ٍجَدم نی لرزید چشو يام رٍ رٍی يو گذاشتو، . سرنا بٌ يو نی خَرد ٍ ينَز يه

يهیشٌ سرنایی بَدم؛ حتی ٍقتی تَ تابستَن حهَم نی رفتو يو با آب گرم دٍش 
نی گرفتو، ٍقت يایی يو کٌ سرنا نی خَردم تا چند يفتٌ درگیر بَدم ٍ بٌ سختی خَب 

 .حاِّل با این ٍضعیت نی دٍنستو کٌ سرنا خَردگی بدی در انتظارنٌ. نی شدم

 .نهی دٍنو چقدر لرزیدم تا این کٌ چشو يام گرم شد ٍ بٌ خَاب رفتو

ـّ عرق کردى ام . با حس گرنایی شدید، چشو يام رٍ باز کردم دستو رٍ ِّلی نَيای لـ ـخت
بٌ شدت تنو داغ بَد ٍ گرنا رٍ حس . کشیدم ٍ پتَ رٍ با پام از رٍی خَدم کنار زدم

نی کردم، تَنیکی کٌ تنو بَد رٍ بیرٍن اٍردم تا شاید کهی حالو بًتر بشٌ؛ انا بی فائدى 
 .بَد ٍ نن حس نی کردم تَی آتیشو

يَای خنک کٌ بٌ صَرتو برخَرد کرد تنو بٌ لرزى . بی رنق بلند شدم ٍ پنجرى رٍ باز کردم
سرم رٍ بٌ دیَار تکیٌ دادم، باد . افتاد؛ انا حالو رٍ بًتر کرد يهَن جا کنار پنجرى نشستو

انا از . خنک پاییزی بٌ پَست داغ ٍ عرق کردى م برخَرد نی کرد ٍ باعث نی شد يی بلرزم
 .گرنایی کٌ داشت نن رٍ ذٍب نی کرد بًتر بَد
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لب يای . دستی بٌ بینیو کشیدم کٌ گرفتٌ بَد ٍ بٌ خَبی نهی تَنستو نفس بکشو
ٌ يام بکنو ٍ در يهَن حال خَدم رٍ بٌ  خشک شدى ام رٍ باز کردم تا کهی يَا ٍارد ری

سهت بالشت کنار دیَار کشیدم ٍ برداشتهش ٍ رٍی زنین جایی کٌ باد بًو برخَرد کنٌ 
 .گذاشتو ٍ خَابیدم

 نانان: آرٍم زنزنٌ کردم

آب دينو رٍ بٌ سختی قَرت دادم، از درد گلَم چًرى ام جهع شد؛ انا دٍبارى با صدای 
چقدر دلو نی خَاست اِّلن کنارم بَد ٍ بًو سَپ . ضعیفی نادرم رٍ صدا کردم

 .خَشهزى اش رٍ نی داد تا درد گلَم کهی کو بشٌ ٍ تنو از حرارت سَپ گرم

ٌ ام افتاد ٍ ِّلی نَيای عرق  ٌ ام رٍی گَن ٌ ی چشو يای بست ناخَداگاى قطرى اشکی از گَش
دیگٌ . بیشتر تَی خَدم جهع شدم ٍ پايام رٍ تَی شکهو جهع کردم. کردى ام گو شد

کسی نبَد تا ٍقتی سرنا نی خَرم تا صبح کنارم بشینٌ ٍ دست يام رٍ تَی دستش 
 .بگیرى ٍ با انگشت ياش نَازشو کنٌ

ٌ ام تَی صدای فریاد کسی کٌ گفت   .گو شد" ينَز خَابیدی؟"صدای يق يق خف

پشت پلک يام، چًرى ی دٍست داشتنی نادرم جَن گرفت کٌ آرٍم با سر انگشت ياش 
 .صَرتو رٍ لهس نی کرد

 نانان: با صدای گرفتٌ ٍ پر از بغضی نالیدم

نَيای چسبیدى بٌ پیشَنیو رٍ کنار زد ٍ دست سردش رٍ رٍی پیشَنی داغو گذاشت 
 .کٌ باعث شد بلرزم

 طراٍت؟ -

 .دستش رٍ تا رٍی گردنو کشید ٍ آرٍم پشت گردنو رٍ نَازش کرد
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 .طراٍت خَبی؟ چشو يات رٍ باز کن -

ٌ ای گفت  طراٍت؟: چًرى ی نادرم نحَ شد، صدای بًو نردٍن

با دیدن کسی . کهی خَدم رٍ تکَن دادم ٍ سعی کردم پلک يای سنگینو رٍ از يو باز کنو
بٌ سهتو خو شدى بَد ٍ . کٌ کنارم نشستٌ بَد اخو کردم ٍ چند ثانیٌ خیرى نگايش کردم

 .ينَز داشت پشت گردنو رٍ لهس نی کرد

چشو يای . سرم رٍ عقب کشیدم کٌ دستش از رٍی گردنو سر خَرد ٍ رٍی زنین افتاد
ٌ ام رٍ بستو کٌ اتفاقات دیشب بٌ یادم اٍند چشو يام رٍ کٌ باز کردم، دٍبارى . خست

 .دستش رٍ بلند کردى بَد ٍ بٌ سهت صَرت نن نی آٍرد

 این جا چی کار نی کنی؟: با صدای خفٌ ٍ غریبی گفتو

 .داری تَی تب نی سَزی: دستش رٍ عقب کشید ٍ گفت

بٌ چشو ياش نگاى کردم کٌ بعد از اٍندنو، اٍلین بار بَد کٌ نی دیدم نگرانٌ، البتٌ 
 .انا يیچ حس خَبی نداشتو! نهی دٍنستو این نگرانی خَشایندى یا نٌ

ٌ گاى بدنو کردم ٍ رٍی زنین نشستو سرش رٍ باِّل برد ٍ با دیدن . دست راستو رٍ تکی
 برای چی پنجرى رٍ باز کردی؟: پنجرى ی باز، اخهی کرد ٍ گفت

 .گرنو بَد: خیلی آرٍم ٍ بی فکر گفتو

 .از کنارم بلند شد ٍ پنجرى رٍ بست

 .تب داشتی -

 .پنجرى رٍ کٌ بست دٍبارى کنارم نشست. خَدم رٍ کنار دیَار کشیدم ٍ بًش تکیٌ دادم

 .بلند شَ یٌ چیزی بپَش، باید بری دکتر -
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نگايی بٌ خَدم کردم ٍ با دیدن تاپ آستین کَتايی کٌ تنو بَد اخو کردم، اصال دلو 
یادم اٍند دیشب کٌ گرنو شدى بَد تَنیکو . نهی خَاست احتشام نن رٍ این طَری ببینٌ

ٌ يام . رٍ بیرٍن آٍردى بَدم پتَ رٍ بٌ سهت خَدم کشیدم ٍ با این کٌ گرنو بَد دٍر شَن
 .نیازی نیست: پیچیدم ٍ گفتو

 .داری تَ آتیش نی سَزی -

 .لحنو ناخَدآگاى تلخ ٍ پر حسرت شد

 .خیلی ٍقتٌ دارم تَ آتیش نی سَزم -

 .نگايش دقیق تَی صَرتو چرخید ٍ بین ابرٍياش اخو نشست

 !اِّلن ٍقت این حرف يا نیست -

نن يو اخو غلیظی کردم ٍ دستو رٍ رٍی گلَی دردناکو کشیدم، حس نی کردم کٌ 
 .نتَرم شدى

 نهی ترسی زنت ببینٌ این جایی؟ -

 .شیرین خَنٌ نیست -

این نگرانیش برام قابل درک نبَد . از رٍی زنین بلند شد ٍ بٌ سهت چَب لباسی رفت
دیشب کٌ داشتو تَی استخر جَن نی دادم . ٍقتی ينَز تَی چشو ياش تنفر نَج نی زد

بٌ خَدش زحهت نداد حتی دستو رٍ بگیرى ٍ از استخر بیرٍن بکشٌ، حاِّل این نگرانی 
اصال دلو نهی خَاست کٌ فکر کنٌ نن بًش نیاز دارم؛ چَن دیگٌ . برام کانال بی نعنی بَد

نانتَم رٍ از رٍی چَب لباسی برداشت ٍ بٌ . فقط نی خَاستو رٍی پای خَدم بایستو
 .طرفو اٍند

 !بپَش -
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 .تَی صداش پر از تحکو بَد؛ ٍلی نن دیگٌ اٍن طراٍت نطیع نبَدم

 .نیازی بٌ نگرانی تَ ندارم -

 !فقط نهی خَام خَنت گردن نن بیفتٌ! نگرانی؟ نگرانت نیستو -

شاید يو بٌ ! ٍاقعا نگرانو نبَد؟ پس اٍن چیزی کٌ تَی چشو ياش دیدى بَدم چی بَد؟
 .بٌ يرحال این نَضَع اصال برام نًو نبَد! خاطر حال خرابو تَيو زدى بَدم

 .خَبٌ، پس تنًام بذار -

 !بٌ جًنو: نانتَ رٍ با عصبانیت رٍی زنین پرت کرد ٍ با صدای بلندی گفت

 !لیاقت نداری: بٌ سهت در اتاق رفت ٍ گفت

دقیقا لیاقت چی رٍ نداشتو؟ اخو ٍ عصبانیت ياش یا این رفتار يای نسخرى رٍ؟ 
یادم اٍند کٌ تَی گذشتٌ يو اٍن نگران نن . چشو يای دردناکو رٍ رٍی يو گذاشتو

يهیشٌ ٍ يهٌ ٍقت بٌ فکر . نبَد، يیچ ٍقت نهی دید کٌ چقدر پریشَن ٍ ناراحت يستو
 .خَدش بَد شاید يهین خَدخَايیش باعث شد کٌ این اتفاق يا بیفتٌ

نی دٍنستو کٌ اگر بخَابو ٍضعو از . پتَ رٍ از رٍی تنو کنار زدم ٍ چشو يام رٍ باز کردم
تَنیکو رٍ کٌ دیشب از تنو بیرٍن آٍردى بَدم برداشتو ٍ . اینی کٌ يست بدتر نیشٌ

 .پَشیدم، یٌ عطسٌ کردم ٍ با کهک دیَار از رٍی زنین بلند شدم

ٌ ی شدیدی داشتو ٍ حس  شاید دٍش آب گرم کهی حالو رٍ بًتر نی کرد؛ انا سرگیج
چشو يام رٍ بستو ٍ دستو رٍ بٌ . نی کردم حاِّل کٌ ایستادم يهٌ چیز رٍ دٍتایی نی بینو

 .سرم گرفتو

بٌ سختی ٍ با کهک دیَار خَدم رٍ بٌ . چند لحظٌ بعد حس کردم کٌ نی تَنو راى برم
 .حهام رسَندم ٍ داخل رفتو
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ٌ ی  ٍان رٍ پر کردم ٍ با يهَن لباس يا تَش نشستو، چشو يام رٍ بستو ٍ سرم رٍ بٌ لب
 .ٍان تکیٌ دادم

کنار استخر ایستادى بَدم ٍ بٌ آب شفافش نگاى نی کردم، تَی آب چًرى ی الهیرا نقش 
الهیرا پشت سرم ایستادى بَد ٍ با پَزخندی کٌ . بست ٍ نن با ترس بٌ عقب برگشتو

ٌ ِّلی  ٌ يای خَنی کٌ از ِّلب يهیشٌ رٍی لب ياش داشت بٌ نن نگاى نی کرد نگايو بٌ رگ
قبل از این کٌ حرکتی بکنو بٌ سهتو . نَيای نَج دارش بٌ رٍی زنین نی ریخت، افتاد

شرٍع کردم بٌ جیغ کشیدن؛ انا انگار صدام خفٌ . حهلٌ کرد ٍ نن رٍ تَی آب يل داد
ٌ ی استخر . دست ٍ پا نی زدم ٍ الهیرا با قًقٌ نگايو نی کرد. شدى بَد دستو رٍ بٌ لب

گرفتو تا بیرٍن بیام؛ انا اٍن دستش رٍ رٍی سرم گذاشتو ٍ سرم رٍ زیر آب برد، صدای 
 .خندى يای پر از تهسخرش تَی گَشو زنگ نی زد

تَی ٍان دست ٍ پا نی زدم ٍ برای یٌ ذرى . جیغ دردناکی کشیدم ٍ چشو يام رٍ باز کردم
دينو رٍ نثل نايّی از آب بیرٍن افتادى باز ٍ بستٌ ٍ بٌ سختی . اکسیژن جَن نی دادم

ٌ يام کردم  .يَا رٍ ٍارد ری

چند سرفٌ کردم ٍ دست چپو . احتشام بازٍيام رٍ گرفتٌ بَد ٍ سعی نی کرد آرٍنو کنٌ
ٌ ی ٍان گرفتٌ بَدم رٍ رٍی گلَم گذاشتو ٌ ام خس خس نی کردم ٍ . کٌ بٌ لب ٌ ی سین قفس
 .بٌ خاطر آب يای کٌ قَرت دادى بَدم نی سَخت

 .طراٍت آرٍم باش -

. بازٍم رٍ ٍل کرد، دست راستش رٍ بین دٍ کتفو گذاشت ٍ آرٍم شرٍع بٌ ناساژ کرد
کو کو نفس يام آرٍم . چشو يای ٍحشت زدى ام رٍ رٍی يو فشار دادم ٍ چند سرفٌ کردم

ٌ ام بٌ شدت نی سَخت ٍ صدای خس خسی نی داد ٌ ی سین  .شد؛ ٍلی گلَ ٍ قفس
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ٌ يام چسبیدى بَد با دست کنار زدم ٍ شالو رٍ کٌ دٍر گردنو  نَيای خیسو رٍ کٌ بٌ گَن
 .پیچیدى بَد باز کردم

 .صدای نگران ٍ آرٍم احتشام رٍ از کنار گَشو شنیدم

 خَبی؟ -

ٌ ای کردم احتشام کنار ٍان نشست ٍ . چند نفس عهیق پی در پی کشیدم ٍ عطس
سرم رٍ بٌ سهت پشتو چرخَندم ٍ بٌ جایی کٌ چند . نگايش رٍ تَی صَرتو چرخَند

 .دقیقٌ پیش داشتو جَن نی دادم نگاى کردم

 خَبی؟ چی شد؟ -

 .خَابو بردى بَد: با صدای گرفتٌ ٍ لرزٍنی گفتو

فکر کنو تنت تَی ٍان لیز خَردى ٍ سرت زیر آب : احتشام نگاى نتفکری بًو کرد ٍ گفت
 .رفتٌ بَد

ٌ ی تایید حرف ياش تکَن دادم ٍ سکَت کردم این اٍلین باری بَد کٌ . سرم رٍ بٌ نشان
ٌ ای تاریک ٍ ناٍاضح رٍ ازش . تَی خَابو الهیرا رٍ این قدر ٍاضح نی دیدم يهیشٌ سای

نی دیدم؛ انا حاِّل اٍن قدر تَی خَاب ٍاضح بَد کٌ حس نی کردم اصال خَاب نبَدى ٍ 
اگٌ . آب ينَز از سر ٍ صَرتو نی ریخت ٍ تنو نی لرزید. تَی ٍاقعیت اتفاق افتادى

 .احتشام نرسیدى بَد حتها خفٌ شدى بَدم

 بلند شَ: احتشام دستو رٍ گرفت ٍ گفت

نهی دٍنو، شاید ! بٌ چشو ياش نگاى کردم، آرٍم بَد ٍ حس نی کردم دلش برام نی سَزى
يو اٍن قدر حقیر ٍ رقت انگیز شدى بَدم کٌ دل آدنی نثل اٍن کٌ این يهٌ ازم نتنفر 

 !بَد يو بٌ حالو نی سَخت
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ٌ ی خفیفی داشتو ٍ حس نی کردم  بازٍم رٍ گرفت ٍ کهکو کرد تا بلند بشو، سرگیج
ٌ ی تنو درد نی کنٌ  .يه

 .نی خَام یٌ دٍش بگیرم -

نگايی بًو کرد ٍ سرش رٍ تکَن داد، بٌ سهت در حهَم رفت ٍ بٌ سهتو چرخید، نیو 
ٌ ای بٌ صَرت پریشَنو کرد ٍ در نًایت بیرٍن رفت  .نگاى دیگ

فکر کنو ! بٌ سهت در حهَم رفتو تا قفلش کنو؛ ٍلی نتَجٌ شدم کٌ قفلش شکستٌ
در رٍ يهَن طَر رٍی . ٍقتی کٌ احتشام نی خَاستٌ ٍارد حهَم بشٌ قفلش رٍ شکستٌ

لباس يای خیسو رٍ بیرٍن آٍردم ٍ زیر دٍش . يو گذاشتو ٍ بی خیال قفل کردنش شدم
قفل نبَدن در باعث شدى بَد استرس بگیرم؛ برای يهین خیلی زٍد یٌ . آب گرم ایستادم

ٌ ام رٍ کٌ آٍردى بَدم پَشیدم  .دٍش گرفتو ٍ لباس يای دیگ

ٌ ی کَچیکی آب نَيام رٍ گرفتو ٍ شالو رٍ رٍی سرم انداختو  .با حَل

صدای بًو خَردن چیزی از آشپزخَنٌ نی اٍند، بٌ اٍن جا رفتو ٍ دیدم کٌ احتشام کنار 
 .چای ساز ایستادى ٍ دارى برای خَدش چای نی ریزى

ٌ ی چشهش نن رٍ دید  .از گَش

 چای نی خَری؟ -

ايل چای نبَدم؛ یعنی کال زیاد چای نهی خَردم انا حاِّل کٌ گلَم درد نی کرد شاید گرنی 
 .چای کهی حالو رٍ بًتر نی کرد

 آرى: با صدای ضعیفی گفتو
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. سرش رٍ تکَن داد ٍ یٌ استکان دیگٌ برداشت، پشت نیز نشستو ٍ بًش نگاى کردم
استکان يا رٍ رٍی نیز . چای رٍ ریخت ٍ ير دٍ استکان رٍ برداشت ٍ بٌ سهت نن اٍند

ٌ رٍی نن نشست  .گذاشت ٍ خَدش رٍی صندلی رٍب

نگايو رٍ بٌ بخار چای دٍختو ٍ دست يام رٍ دٍر استکان حلقٌ کردم، گرنایی کٌ بٌ سر 
 .انگشت يام ننتقل نی شد حس خَبی داشت

 بًتری؟ -

ٌ ی خَابی کٌ دیدى بَدم تَی  نگايو ينَز بٌ چای ٍ رنگ شفافش بَد، نا خَادگاى يه
ينَز کهی گیج بَدم ٍ حس نی کردم سرم دارى از درد ننفجر نیشٌ، این . ذينو نرٍر شد

 .دقیقا حالی بَد کٌ بعد از ير کابَس داشتو

 .خَبو -

ٍ این دقیقا يهَن جَابی بَد کٌ ير بار بعد از کابَس يام در جَاب سَال ِّللٌ کٌ 
انا حقیقت این بَد کٌ خَب نبَدم، ينَز دست يام لرزش ! نی گفتو" خَبی؟"نی پرسید 

 .خفیفی داشت ٍ قلبو با سرعت نی تپید

 چٌ خَابی نی دیدی؟ -

 .سرم رٍ باِّل آٍردم ٍ بٌ چشو يای آرٍم احتشام نگاى کردم

 چی؟ -

صدای : کهی از چاییش رٍ خَرد ٍ در حالی کٌ نگايش بٌ چشو يای نن بَد گفت
 .جیغ يات تا بیرٍن يو نی اٍند

ناخَداگاى دستو رٍ رٍی گلَم گذاشتو، بٌ خاطر جیغ يایی کٌ کشیدى بَدم حس 
 .نی کردم دردش از صبح بیشتر شدى
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 .اگر نرسیدى بَدم خفٌ نی شدی: احتشام ٍقتی سکَتو رٍ دید ادانٌ داد

 !نگايش آرٍم بَد؛ انا لحنش نٌ

ٌ ای کردم ٍ با صدای کٌ انگار از تٌ چاى بیرٍن نی اٍند گفتو ٍ تَ بٌ آرزٍت : سرف
 !نی رسیدی

 .کهی از چاییو رٍ خَردم ٍ نفس عهیقی کشیدم

 !تَ چٌ نی دٍنی آرزٍی نن چیٌ: پَزخندی زد ٍ گفت

 !ير چی کٌ يست ان شااهلل برآٍردى بشٌ -

از پشت نیز بلند شدم ٍ بٌ سهت در آشپزخَنٌ . لحنو تلخ نبَد؛ انا دينو رٍ تلخ کرد
 .رفتو

 !نَيات رٍ خشک کن -

آب نَيام رٍ گرفتٌ بَدم ٍلی ينَز کانال خشک . ایستادم؛ ٍلی بٌ سهتش برنگشتو
ٌ ای کردى بَد. نشدى بَد . این کارم عهدی نبَد؛ انا نثل این کٌ احتشام برداشت دیگ

حتها فکر نی کرد نن بٌ خاطر این کٌ اٍن تَی گذشتٌ عاشق نَيای خیس نن بَدى این 
 !کار رٍ کردم

 .پَزخندی رٍی لبو نشست ٍ بی حرف از آشپزخَنٌ بیرٍن اٍندم" عاشق"از لفظ 

*** 

. دستی بٌ چشو يام کشیدم ٍ بلند شدم. با صدای بًو خَردن پنجرى از خَاب پریدم
بٌ آسهَن تیرى ی شب نگاى کردم کٌ . ِّلنپ اتاق رٍ رٍشن کردم ٍ بٌ سهت پنجرى رفتو
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نسیو نالیهی نی ٍزید، بٌ نظر نی رسید قرارى . ابريای خاکستری تاریک ترش کردى بَد
 .پنجرى رٍ بستو ٍ بٌ سهت در اتاق رفتو. اٍلین بارٍن پاییزی ببارى

صبح بعد از صحبت يای بین نن ٍ احتشام بٌ اتاق اٍندم ٍ دیگٌ بیرٍن نرفتو تا این کٌ 
شیرین بٌ اتاقو اٍند ٍ گفت کٌ احتشام بًش گفتٌ کٌ نن سرنا خَردم ٍ حالو خَب 

حالو رٍ پرسید ٍ چند دارٍ بًو داد ٍ گفت کٌ چَن خیلی سرنا نی خَرى این . نیست
ٍ يا رٍ يهیشٌ دارى ازش تشکر کردم ٍ خَاستو بٌ آشپزخَنٌ برم ٍ نايار درست کنو . دار

انا شیرین نانعو شد ٍ گفت با این حالو نهی خَاد بلند شو ٍ زنگ نیزنٌ ٍ از بیرٍن غذا 
بًو . نن يو از اٍن جایی کٌ ٍاقعا حال نداشتو از خدا خَاستٌ قبَل کردم. سفارش نیدى

در نًایت . گفت کٌ چی نی خَرم تا برای نن يو سفارش بدى ٍ نن یٌ سَپ خَاستو
ٌ ی پدر احتشام برن ٍ نن تا شب حسابی استراحت  بًو گفت کٌ انشب نی خَان خَن

 .کنو تا حالو کهی بًتر بشٌ

خَنٌ تَی سکَت فرٍ رفتٌ بَد ٍ این نشَن . بٌ آشپزخَنٌ رفتو ٍ ِّلنپ رٍ رٍشن کردم
کهی از سَپ نايارم باقی نَندى بَد، گرنش کردم تا . نی داد کٌ کسی خَنٌ نیست

 .بخَرم

نهی دٍنو شاید يهین رفتار دٍست داشتنی شیرین بَد کٌ باعث شد احتشام اٍن قدر 
زٍد بعد از زندان افتادن نن ازدٍاج کنٌ، اٍن يو با دختری کٌ خانَادى اش باياش نَافق 

خیلی خَب یادنٌ کٌ تقریبا یک سال از زندانی شدنو . بَدن ٍ قطعا نی خَاستنش
نی گذشت کٌ نادرم بٌ دیدنو اٍند ٍ گفت رفتٌ بَدى تا از پدر ٍ نادر احتشام رضایت 

اٍن لحظٌ حس نی کردم کٌ گَش يام کر شدى ٍ قلبو . بگیرى؛ انا عرٍسی پسرشَن بَدى
دارى از کار نی ایستٌ، چَن احتشام برادر نداشت حدس این کٌ عرٍسی اٍن بَدى زیاد 

ٌ يای بدی کٌ اٍن نَقع خَردم يهین بَد، تا چند رٍز . سخت نبَد شاید یکی از ضرب
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حس گیجی ٍ سردرگهی داشتو، اشتًام کايش چشو گیری پیدا کردى بَد ٍ ير رٍزم بٌ 
 .کندی نی گذشت

سَپ گرم شدى رٍ برداشتو ٍ پشت نیز نشستو، کهی از سَپ رٍ خَردم طعو سَپ يای 
 .نادرم رٍ نهی داد؛ انا خَب بَد

بعد از یک يفتٌ گیجی ٍ افت فشار يای نداٍم از خبر ازدٍاج احتشام ضربٌ بعدی بًو 
 .خَرد ٍ اٍن دق نرگ شدن نادرم بَد کٌ با شنیدنش نفس کشیدن فرانَشو شد

بٌ زخو عهیق رٍی نچو نگاى کردم، دیگٌ بعد از شنیدن اتفاقی کٌ برای نادرم افتادى بَد 
ير کسی ظرفیتی داشت ٍ ظرفیت نن با این خبر بٌ انتًای خَدش . نتَنستو تحهل کنو

 !رسیدى بَد ٍ حتی لبریز

ٌ ی حهَم کردن  یک شبانٌ رٍز رٍ زیر سرم بَدم؛ انا يهین کٌ کهی حالو بًتر شد بٌ بًَن
نن یک سال تحهل کردى بَدم؛ ٍلی . بٌ حهَم زندان رفتو ٍ بی يیچ تردیدی رگو رٍ زدم

بدٍن پدر ٍ نادر ٍ برادری کٌ ازم نتنفر بَد، بدٍن . دیگٌ خَدم رٍ آخر خط نی دیدم
ٌ يا بٌ نظرم فقط يــ ـَس  ٌ ای کٌ لیاقتش رٍ نداشتو، بدٍن عشقی کٌ اٍن لحظ بچ

نن يیچی نبَدم ٍ دیگٌ دلو نهی خَاست تَ این دنیای رنگی باشو ٍ اکسیژن . بَد
 .حرٍم کنو

آدم يا با انید زندى يستن، ٍقتی انید ياشَن رٍ بگیری دیگٌ دلیلی برای زندى نَندن 
اٍن رٍز ِّللٌ پیدام کرد ٍ باعث کٌ زندى بهَنو، تا . نن يو دیگٌ انیدی نداشتو. ندارن

 .چند ناى ازش نتنفر بَدم ٍ دلو نهی خَاست حتی ببینهش

. ٍلی کو کو نثل دٍتا دٍست شدیو ٍ در نًایت نثل خَايری کٌ يیچ کدٍم نداشتیو
نهی دٍنو درد يای کدٍم نَن بیشتر بَد؛ ٍلی ير دٍ . اٍن يو نثل نن زخو خَردى بَد

. حاِّل کٌ آزاد شدى بَدم انگار انگیزى ای داشتو تا ادانٌ بدم! فقط زندى بَدیو بدٍن انید
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اٍن لیاقت یٌ . باید ير کاری از دستو برنی اٍند برای ِّللٌ نی کردم تا از زندان آزاد بشٌ
 .زندگی آرٍم رٍ بعد از دى سال زندانی بَدن داشت

با صدای بًو خَردن چیزی از فکر بیرٍن اٍندم، نگايو بٌ سَپ نیهٌ خَردى ام افتاد، 
 .ٍقتی غرق گذشتٌ نی شدم دیگٌ يهٌ چیز فرانَشو نی شد

با صدای دٍبارى ای کٌ اٍند از جا بلند شدم، از اپن آشپزخَنٌ بٌ سالن کٌ تَ تاریکی فرٍ 
 .رفتٌ بَد ٍ يیچ ِّلنپی رٍشن نبَد نگاى کردم

نَر نالیهی از ِّلنپ آشپزخَنٌ بٌ بیرٍن تابیدى نی شد؛ ٍلی بٌ نظر نهی اٍند این جا کسی 
شاید يو پنجرى ای باز بَدى ٍ گربٌ داخل خَنٌ اٍندى؛ انا نهکن يو بَد کٌ دزد . باشٌ
 !باشٌ

ٌ يای سالن رفتو، از این جا چیزی نشخص  از آشپزخَنٌ بیرٍن اٍندم ٍ آرٍم بٌ سهت پل
چند پلٌ رٍ باِّل رفتو ٍ نگايو رٍ تَی تاریکی چرخَندم با دیدن کسی کٌ رٍی نبل . نبَد

نشستٌ بَد ٍ نن ٍاضح نهی دیدنش، ناخَداگاى جیغ خفیفی کشیدم ٍ دستو رٍ رٍی 
 .قلبو گذاشتو

سرش پایین بَد کٌ با جیغ نن بٌ سهتو نگاى کرد، تَی تاریکی نگايش کٌ برق نی زد رٍ 
 .دیدم ٍ بیشتر ترسیدم، حتها دزد بَد

 !دزد: از رٍی نبل نیو خیز شد کٌ دٍبارى جیغ کشیدم ٍ با صدای کٌ نی لرزید گفتو

راست ایستاد . اٍن لحظٌ فقط بٌ این فکر کردم کٌ تلفن رٍ پیدا کنو ٍ بٌ پلیس خبر بدم
ٌ ی سالن بَد دٍیدم  .ٍ نن نثل جن زدى يا بٌ سهت تلفن کٌ سهت دیگ
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تلفن رٍ برداشتو ٍ با دست يایی کٌ نی لرزید شهارى گرفتو؛ انا قبل از این کٌ حرف بزنو 
اصال نفًهیدم کٌ کی خَدش رٍ بٌ نن رسَند ٍ این کار . تلفن رٍ از دستو بیرٍن کشید

 !رٍ کرد

ٌ ای کشیدم ٍ کهی ازش فاصلٌ گرفتو قد بلندی داشت کٌ باعث نی شد برای . جیغ دیگ
نگاى کردنش سرم رٍ باِّل بگیرم، چشو ياش نثل چشو گرگ يا برق نی زد ٍ ترس رٍ بٌ 

 .جَنو نی ریخت

 !جلَ نیا: نیو قدم بٌ سهتو برداشت کٌ با فریاد گفتو

قبال دیدى بَدم کٌ کنار تلفن یٌ گلدٍن سرانیکی يست، در حالی کٌ نگايش نی کردم تا 
حرکتی کٌ نی کنٌ رٍ ببینو، دستو رٍ بٌ يهَن سهتی کٌ فکر نی کردم گلدٍن يست 

با لهس گلدٍن نحکو تَی دستو گرفتهش تا اگر خَاست کاری کنٌ حداقل بتَنو . بردم
 .از خَدم دفاع کنو

صدای آرٍم ٍ نالیهش کٌ . کهی با چشو يای براقش نگايو کرد ٍ بعد قدنی ازم دٍر شد
 .نن دزد نیستو: با آرانش خاصی يهراى بَد گفت

ٌ ی خَدش دزدی نهی کنٌ: چند قدم دیگٌ رفت ٍ گفت  !آدم کٌ از خَن

دیَارکَب يای سالن رٍ رٍشن کرد ٍ نن از پشت، يیکل کشیدى ٍ قّد بلندش رٍ کٌ فکر 
 .کنو پنج سانتی از احتشام بلند تر بَد رٍ دیدم

ٌ ی نشکی خَش دٍختی پَشیدى بَد کٌ  ٌ ای نشکی، پیراين سفید ٍ جلیق شلَار پارچ
 .اندام ٍرزشکاریش رٍ بٌ رخ نی کشید

در حالی کٌ ينَز پشتش بٌ نن بَد با صدای گرفتٌ ٍ آرٍنی . نفس عهیقی کشیدم
 تَ کی يستی؟: گفتو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

115 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

بٌ سهتو برگشت ٍ نن در نگاى اٍل چشو يای عسلّی رٍشنش رٍ دیدم کٌ نثل 
ستارى يای آسهَن برق نی زد، يهَن برقی کٌ تَی تاریکی دیدى بَدم ٍلی با شدت ٍ 

 !جذابیت بیشتر

 .صَرتش رٍ از نظر گذرٍندم، اٍن يو بٌ نن کٌ ينَز تَ حالت تدافعی بَدم خیرى شد

 تَ بگَ کی يستی؟: دست بٌ سینٌ ایستاد ٍ صدای نالیهش دٍبارى بٌ گَشو خَرد

 !چقدر شبیٌ شیرین بَد... دقیق تر نگايش کردم، چقدر

 شها برادر شیرین خانو يستید؟ -

 !خَبٌ: یٌ تای ابرٍش رٍ باِّل داد ٍ گفت

 سانت، رٍی ۵ یا ۴سری تکَن داد، نَيای قًَى ای تیرى اش کٌ کهی بلند بَد شاید 
ببینو تَ يهَن خدنتکار جدید : پیشَنیش ریخت ٍ قبل از این نن حرفی بزنو گفت

 خَنٌ يستی؟

 .بلٌ: گلدٍن سرانیکی رٍ سر جاش گذاشتو ٍ گفتو

اسهت : نگايی بٌ سر تا پام کرد ٍ گفت. بٌ سهت نبل يای راحتی رفت ٍ رٍشَن لو داد
 چیٌ؟

 .طراٍت: از دينو پرید

 .انا خیلی سریع یادم اٍند کٌ نن این جا طراٍت نیستو

ٌ ای گفتو  .نٌ، یعنی اسهو زيراست: تند ٍ با حالت دستپاچ

 .بٌ پشتی نبل تکیٌ داد ٍ پای چپش رٍ رٍی پای راستش انداخت

 باِّلخرى طراٍت یا زيرا؟ -
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 .زيرا يستو -

نن يو خسرٍ تهدن يستو، برادر دٍ قلَی : چند ثانیٌ تَ سکَت نگايو کرد ٍ گفت
 .شیرین

ٌ اش رٍ فاکتَر نی گرفتیو ٍاقعا  نگايو رٍ تَی صَرتش چرخَندم، اگٌ چًرى ی نردٍن
 !خیلی شبیٌ شیرین بَد؛ البتٌ ننًای چشو يای عسلی رٍشنش

ٌ ی سالن افتاد، رد نگايو رٍ گرفت ٍ گفت تازى از سفر برگشتو ٍ : نگايو بٌ چهدٍن گَش
 .حسابی  يو خستٌ يستو

ٌ ی پدر آقا : آرٍم سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو شیرین خانو ٍ آقا احتشام رفتن خَن
 .احتشام

 .نی دٍنو -

 .اگر کاری دارید نن در خدنتو: سرم رٍ پایین انداختو ٍ گفتو

 .یٌ چای بًو بدى، لطفا: چند ثانیٌ سکَت کرد ٍ در نًایت گفت

 .چشو -

 .صدای آرٍم ٍ بدٍن دستَرش باعث نی شد ناخَداگاى بًش احترام بذارم

ٌ يا رفتو کٌ گفت  .سبز باشٌ: بٌ سهت پل

 چی؟: با چشو يای نتعجب سرم رٍ باِّل آٍردم ٍ گفتو

حس کردم حالت نتعجب چًرى ی نن رٍ کٌ دید لبخند کهرنگی رٍی لب ياش نشست؛ 
 .چای سبز باشٌ: انا خیلی زٍد نحَ شد ٍ گفت

 .باشٌ: چًرى ام از اٍن حالت نتعجب بیرٍن اٍند ٍ گفتو
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 .بٌ آشپزخَنٌ رفتو ٍ بٌ دنبال چای سبز تَی کابینت يا رٍ گشتو

ٌ اش رٍ دیدم برداشتو ٍ . داشتو از پیدا کردن چای سبز ناانید نی شدم کٌ باِّلخرى جعب
 .شرٍع بٌ دم کردن کردم

 .دستو از حرکت ایستاد. تَ ذينو اکَ شد" خسرٍ تهدن"ناخَدآگاى اسو 

 خسرٍ؟

بٌ کابینت ! اگٌ این يهَن خسرٍ باشٌ چی؟ ٍای... اگٌ. چشو يام رٍ رٍی يو گذاشتو
 اگٌ اٍن نی فًهید نن کی يستو چی کار باید نی کردم؟! تکیٌ دادم، يهین رٍ کو داشتو

ٌ يای تب دارم کشیدم کٌ حاِّل حس نی کردم تنو داغ تر يو شدى اصال . دستی بٌ گَن
نهی خَاستو فکر اتفاقات بد آیندى باشو؛ انا ناخَداگاى پر از استرس شدى بَدم، لرزش 

 .دست يام شرٍع شدى بَد ٍ قلبو رٍی دٍر تند نی زد

 تهدن؟

یعنی احتشام ٍ شیرین فانیل بَدن؟ نکنٌ نَقع با يو بَدن نن ٍ احتشام، احتشام با 
 شیرین يو بَدى؟

این فکر نَزی يو از یٌ طرف دیگٌ ذينو رٍ تحت شعاع قرار دادى بَد، این کٌ نکنٌ تَ 
گذشتٌ احتشام ٍ شیرین با يو بَدن ٍ بٌ خاطر يهین این قدر زٍد بعد از زندانی شدن 

یک سال کو نبَد؛ انا برای ننی کٌ حس نی کردم احتشام عاشقهٌ . نن ازدٍاج کردن
 !خیلی کو بَد

 .حس نی کردم ير لحظٌ سردردم بیشتر نیشٌ

ٍ این کٌ تَ ! حضَر خسرٍئی کٌ ينَز نهی دٍنستو يهَنیٌ کٌ نن فکر نی کنو یا نٌ
 .گذشتٌ شاید احتشام ٍ شیرین با يو بَدن، حالو رٍ بد نی کرد
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 زيرا خانو؟ -

 .با صدای خسرٍ از جا پریدم، با این کٌ لحنش آرٍم بَد، ٍلی درٍغ چرا؟ ترسیدى بَدم

 نهی خَاید چای نن رٍ بیارید؟ -

 .بلٌ، اِّلن نیارم -

 .تند تند چای دم کشیدى رٍ تَی استکان ریختو ٍ تَی سینی گذاشتو

با . آستین پیراين سفیدش رٍ تا زدى بَد ٍ آرنجش رٍ رٍی چشو ياش گذاشتٌ بَد
 .صدای پای نن آرنجش رٍ برداشت ٍ با چشو يای زِّلل عسلی اش بًو نگاى کرد

 .ببخشید، چای رٍ پیدا نهی کردم -

 سرنا خَردید؟: لبخند کهرنگی زد ٍ گفت

چای رٍ جلَش کنار ساعت نچی اش کٌ از دستش باز کردى بَد ٍ رٍی نیز گذاشتٌ بَد، 
 .بفرنایید، بلٌ: گذاشتو ٍ گفتو

 .نهنَن، حتها از اٍن يایی يستی کٌ ٍقتی سرنا نی خَرن تا یک ناى درگیر يستن -

 .بلٌ: دستی بٌ شالو کشیدم ٍ با صدای آرٍنی گفتو

نی تَنی اتاق نن رٍ کهی تهیز کنی؟ فکر کنو از ٍقتی رفتو کسی : کهی نگايو کرد ٍگفت
 .پاش رٍ تَی اتا ق نذاشتٌ

 .با این کٌ حس نی کردم کهی بی حالو؛ ٍلی بی ادبی بَد اگر نی گفتو نٌ

 .بلٌ -

 .نهنَن: چای رٍ از رٍی نیز برداشت، کهی عطرش رٍ بَ کشید ٍ گفت
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ٌ ی دٍم . نگايی بٌ اتاق يا کردم ٍ نردد سهت اٍلین اتاق رفتو اٍلین باری بَد کٌ بٌ طبق
 .نی رفتو ٍ نهی دٍنستو کدٍم اتاق نال کیٌ

ٌ ی کتاب، یٌ نیز تحریر . در اٍلین اتاق رٍ باز کردم ٍ نگايی بٌ داخلش کردم چند تا قفس
 .ٍ چند تا صندلی تَی اتاق بَد، قطعا این اتاق خسرٍ نبَد

عکس شیرین با لباس پف دار سفید ٍ اٍن لبخند . در رٍ بستو ٍ در اتاق دٍم رٍ باز کردم
ٌ رٍی در بٌ دیَار آٍیزٍن شدى بَد پایین عکس، تخت خَاب چَبی با . دلبرش دقیقا رٍب

ٌ ی ٍسایل اتاق يو سفید بَد ٍ عکس يای شیرین بٌ . رٍتختی نسی قرار داشت بقی
ٌ ی زیادی بٌ عکس گرفتن داشت ير . يهٌ جای اتاق زدى شدى بَد، فکر کنو شیرین عالق

 !کدٍم از عکس يا انگار پشتشَن دنیای از خاطرى يای بٌ یادنَندنی داشت

رٍی نبل تکی کٌ کنار پنجرى بَد، چند پیراين نردٍنٌ ٍ شلَار افتادى بَد، جالبٌ کٌ 
 .احتشام با گذشت این يهٌ سال ينَز عادت ياش رٍ فرانَش نکردى بَد

ٌ يای نارپیچی بَد، باز کردم ٌ رٍی پل  .در رٍ بستو ٍ در اتاق سَم کٌ رٍب

. نگايی داخل اتاق کردم ٍ چهدٍن خسرٍ رٍ ٍسط اتاق دیدم، قطعا این اتاقش بَد
ٌ ی ٍسایل نگاى کردم کٌ رٍشَن کهی گرد ٍ خاک  داخل رفتو ٍ در رٍ بستو، بٌ يه

 .بٌ سهت پنجرى رفتو ٍ بازش کردم تا کهی يَای اتاق عَض بشٌ. نشستٌ بَد

ٌ ی ٍسایل در جای خَدشَن قرار داشتن ٍ اتاق فقط . شرٍع بٌ تهیز کردن اتاق کردم يه
 .بٌ یٌ گردگیری نیاز داشت

تخت خَاب دٍ نفرى ی . اتاق تو خاصی نداشت ٍ يرکدٍم از ٍسایل اتاق یٌ رنگی بَد
، خالصٌ ير ... خاکستری، پردى يای حریر سفید، کهد چَبی، نیز تَالت اآی فیرٍزى ای ٍ

 .چیز یٌ رنگ بَد ٍ بٌ اتاق جلَى ی جالبی دادى بَد
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. اٍن قدر درگیر گردگیری شدى بَدم کٌ فرانَش کردى بَدم کجا يستو ٍ چی کار نی کنو
ٌ ام بٌ خاطر تبی کٌ  ٌ يای برجست نگايو بٌ صَرت رنگ پریدى ی دختر تَی آینٌ افتاد، گَن

 .داشتو کهی سرخ شدى بَد ٍ لب يام بٌ سفیدی نیزد

. دستو رٍ باِّل آٍردم ٍ خَاستو بٌ چشو يام بکشو کٌ یادم اٍند دست يام تهیز نیست
ٌ ی کارم رسیدم  .نگايو رٍ از دختر نات تَی آینٌ گرفتو ٍ بٌ بقی

. حسابی پر از خاک بَد. بٌ سهت رٍتختی رفتو ٍ از رٍی تخت کشیدم تا بردارنش
صدای افتادن چیزی تَجًو رٍ جلب کرد، سرم رٍ پایین گرفتو ٍ بٌ چیزی کٌ کنار تخت 

 .افتادى بَد، نگاى کردم

رٍتختی از تَی دستو افتاد، حس کردم سرعت قلبو بیشتر شد ٍ صَرتو از گرنا گر 
ٌ رٍم بَد ٍ حاِّل . گرفت بدٍن پلک زدن خیرى ی چیزی شدم کٌ ير لحظٌ ٍ يهیشٌ رٍب

ٍ شاید يو شدى ... اٍن خَابی کٌ تَی حهَم دیدى بَدم بٌ نظرم داشت تعبیر نی شد
 !بَد

شال سرخابی رٍی . انگار چشو يام فقط اٍن رٍ نی دید. پلک زدم ٍ دٍبارى نگاى کردم
سرش انداختٌ بَد ٍ نثل يهیشٌ نَيای نَج دارش بیرٍن از شال ریختٌ بَد، چشو يا ٍ 

خسرٍ يو پیراين يو رنگ شال الهیرا پَشیدى بَد ٍ نگايش با یٌ . لب ياش نی خندید
چشو يای عسلیش برق نی زد ٍ نَر خَرشید رٍی نَيای . لبخند عهیق بٌ دٍربین بَد
 .قًَى ای تیرى اش نی رقصید

حس نی کردم سرم گیج نیرى ٍ . لبو رٍ بٌ زیر دندٍن گرفتو ٍ سعی کردم سر پا بایستو
چرا داشت این اتفاق يا نی افتاد؟ یعنی نن ينَز . دلو نی خَاست يهَن جا بخَابو

 تاٍان کارم رٍ ندادى بَدم؟

 تهَم نشد؟ -
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نگاى عسلیش رٍ . از جا پریدم ٍ بٌ خسرٍ کٌ تَ چًارچَب در اتاق ایستادى بَد نگاى کردم
 حالت خَبٌ؟: تَی صَرتو چرخَند ٍ گفت

 .رٍتختی پر از خاکٌ: نهی دٍنو با چٌ انرژی؛ ٍلی لب باز کردم ٍ آرٍم گفتو

خسرٍ قدنی بٌ داخل اتاق گذاشت ٍ نن ناخَداگاى با پام قاب عکس اٍن ٍ الهیرا رٍ بٌ 
ٌ ی تخت بَد، نهی دید کٌ نن چیکار نی کنو  .زیر تخت يل دادم؛ چَن اٍن طرف دیگ

 .یٌ رٍتختّی دیگٌ تَ کهد يست، بردارش -

. بی حرف سرم رٍ تکَن دادم ٍ رٍتختی رٍ جهع کردم ٍ اٍن یکی رٍ رٍی تخت انداختو
 .خسرٍ يو چهدٍنش رٍ برداشت ٍ بازش کرد

 .نهنَن، فکر کنو نیاز بٌ استراحت داری، رنگت خیلی پریدى: نگايی بٌ نن کرد ٍ گفت

دلو نی خَاست برم یٌ جایی ٍ ساعت يا . کهی لبو رٍ از داخل گاز گرفتو ٍ بیرٍن اٍندم
 تنًا باشو؛ یعنی حق نن آرانش نبَد؟

دستی بٌ چشو يام کشیدم، نیل عجیبی بٌ گریٌ داشتو ٍ دلو نی خَاست یکی باشٌ تا 
ٌ يام بگو چرا نن يیچ کس رٍ تَی زندگیو نداشتو؟ یعنی يهٌ . پیشش زار بزنو ٍ از غص

 آدم يا تاٍان کاريای اشتباى شَن رٍ این طَری نی دادن؟

 این قدر تنًا ٍ غریب؟

 !یعنی زندگّی يهٌ این طَر قفل نی شد؟ قفّل اتفاقات تلخ

حال ٍ يَای نن . از پنجرى بٌ يَای ابری نگاى کردم. بٌ اتاقو رفتو ٍ کنار پنجرى نشستو
 .يو ابری بَد، پر از ابريای سیاى کٌ خیال بارش داشت
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ٌ ی تب دارم خط کشید ٍ بعدی يا با سرعت بیشتری سرازیر  اٍلین قطرى ی اشک رٍی گَن
 .شد

*** 

 ...طراٍت -

ٌ ی کیف رٍ تَی دستو فشردم ٍ بٌ سهتش برگشتو نگايش کٌ بٌ اخو بین . دست
 .آرٍم يو بًش اضافٌ کرد" خانو"ابرٍيام افتاد یٌ 

ٌ ی لبو رٍ بٌ دندٍن گرفتو ٍ با صدای کٌ سعی نی کردم آرٍم باشٌ گفتو  ...آقا: گَش

شها کٌ ناراحت نهیشی اگٌ نن تَ آیندى : نذاشت حرفو رٍ بزنو ٍ با لبخند نالیهی گفت
 دختردار شدم اسهش رٍ طراٍت بذارم؟

! این بشر چرا این طَری بَد؟ انگار با يهٌ زٍد پسر خالٌ نی شد. دستی بٌ شالو کشیدم
 شاید يو اگٌ یٌ دختر تنًا نی دید این رفتار رٍ نی کرد؟

انا تَ این یک يفتٌ يیچ نگاى بد یا چیزی کٌ بتَنو اٍن رٍ باياش نحاکهٌ کنو ندیدى 
 !شاید ٍاقعا تٌ قلبش چیزی نبَد ٍ نن بی خَد حساس شدى بَدم. بَدم

نَيای قًَى ای رنگش کٌ زیر نَر خَرشید فَق العادى . کهی سرش رٍ بٌ سهتو خو کرد
 .براق شدى بَد تَی صَرتش ریخت

 شها کٌ نهی خَای با نشت بزنی تَی صَرت نن؟ -

 .سرم رٍ تکَن دادم ٍ نگايو رٍ از چشو ياش گرفتو

 .نٌ آقا خسرٍ؛ انا نن دٍست ندارم بٌ اسو طراٍت صدام کنید -

 نیشٌ بدٍنو چرا؟ -
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نگايی بٌ اطراف کردم، احتشام ٍ شیرین تَی ساختهَن بَدن ٍ فکر نهی کنو صدای نا 
 .رٍ نی شنیدن

 .ازش خاطرى يای خَبی ندارم -

از این کٌ نجبَر بَدم درٍغ بگو از خَدم نتنفر بَدم، يهین درٍغ يا زندگی نن رٍ تباى 
 !کردى بَد؛ ٍلی شاید این حرف زیاد يو درٍغ نبَد

ٌ ای از غو تَی چشو ياش  احساس کردم تَی نگايش چیزی تغییر کرد، انگار  يال
 .نشست

ٌ ای رنگش  ٌ ای سَرن آرٍم سری تکَن داد ٍ در حالی کٌ دستش رٍ تَی جیب شلَار پارچ
 جایی تشریف نی برید؟: نی کرد گفت

ٌ جا کردم ٍ گفتو ٌ ام جاب  .بلٌ: کیفو رٍ رٍی شَن

 .نن يو دارم بیرٍن نیرم، نی خَای تا یٌ جایی برسَنهت -

 .نهنَن، نزاحو تَن نهیشو -

 .خَايش نی کنو، بفرنایید:از جیبش سَئیچ ناشینش رٍ بیرٍن آٍرد ٍ گفت

ٌ ام خَدنَنی . راى افتاد ٍ نن يو دنبالش رفتو یٌ دفعٌ لحن ٍ رفتارش نَدب ٍ یٌ دفع
 .انا نسبت بٌ رٍز اٍل حس ترسو بًش کو تر شدى بَد! نی شد

 ٍقتی گریبان عدم

 با دست خلقت نی درید

 ٍقتی ابد چشو تَ را

 پیش از ازل نی آفرید
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ٌ ی کیفو بازی نی کردم ٍ از پنجرى بٌ بیرٍن خیرى بَدم خسرٍ با آرانش ٍ . آرٍم با دست
يهیشٌ از آدم يای تازى بٌ دٍران رسیدى کٌ . رعایت قَانین داشت رانندگی نی کرد

 .خیابَن يا رٍ با پیست اشتباى نی گرفتن نتنفر بَدم

 ٍقتی زنین ناز تَ را

 در آسهان يا نی کشید

 ٍقتی عطش طعو تَ را

 با اشک يایو نی چشید

تَ این یک يفتٌ کٌ از اٍندن خسرٍ نی گذشت، صدای خندى يای اٍن ٍ شیرین تَی 
انگار کٌ تَ دنیا يیچ غهی نداشتن ٍ شاید يو داشتن ٍ بٌ رٍی . تهام خَنٌ نی پیچید
يشت سال پیش نن يو يهین طَر بی دغدغٌ نی خندیو؛ انا حاِّل . خَدشَن نهی آٍردن

نهی دٍنو شاید يو اگر ير کسی . انگار يیچ چیز خندى داری برای نن ٍجَد نداشت
 .نشکالت نن رٍ داشت دیگٌ يیچ ٍقت لبش بٌ خندى باز نهی شد

 نن عاشق چشهت شدم

 نٌ عقل بَد ٍ نٌ دلی

 چیزی نهی دانو از این

 دیَانگی ٍ عاقلی

انا انگار احتشام يو زیاد ايل خندیدن نبَد؛ چَن پا بٌ پای اٍن يا نهی خندید ٍ در 
سکَت فقط بٌ حرف ياشَن گَش نی داد ٍ بعضی ٍقت يا نی دیدم کٌ یٌ لبخند آرٍم 

 .نی زنٌ
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خسرٍ يو انگار نقطٌ ضعف نن رٍ پیدا کردى بَد کٌ ير بار سعی نی کرد با صدا کردن 
 .نن رٍ اذیت کنٌ" طراٍت"اسو ٍاقعی ام 

 یک آن شد این عاشق شدن

 دنیا يهان یک لحظٌ بَد

 آن دم کٌ چشهانش نرا

 از عهق چشهانش ربَد

نهی دٍنو بٌ خاطر رانندگی آرٍنش بَد یا صدای دلنشین آقای علیرضا قربانی کٌ حس 
چقدر حس این آينگ زیبا بَد، اصال بٌ خسرٍ . نی کردم آرٍم يستو ٍ قلبو عادی نی تپٌ

یٌ جَرایی شخصیت شاد ٍ سرزندى ای . نهی اٍند بخَاد چنین آينگ يایی گَش کنٌ
 .داشت، شاید يو نن ينَز اٍن رٍ دقیق نهی شناختو کٌ قطعا يهین طَر بَد

 ٍقتی کٌ نن عاشق شدم

 شیطان بٌ نانو سجدى کرد

 آدم زنینی تر شد ٍ

 .عالو بٌ آدم سجدى کرد

 ساکتی؟ -

 .بٌ چًرى ی آرٍنش نگاى کردم کٌ نگايش بٌ جلَ بَد ٍ این حرف رٍ زدى بَد

 .حرفی برای گفتن ندارم -

 .نیو نگايی بًو کرد ٍ از ناشین جلَیی سبقت گرفت
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 نن بَدم ٍ چشهان تَ

 نٌ آتشی ٍ نٌ گلی

 چیزی نهی دانو از این

 دیَانگی ٍ عاقلی

 (علیرضا قربانی)

 .لطفا نن رٍ يهین جايا پیادى کن -

 .نی رسَنهت -

ٌ اش رٍ نیرم -  .نهنَن، خَدم بقی

 .خیلی زحهت کشیدید: بی حرف کنار خیابَن تَقف کرد، بٌ سهتو برگشت ٍ نن گفتو

 .لبخند نالیهی زد ٍ نگاى عسلیش رٍ بٌ چشو يام دٍخت

 .خَايش نی کنو -

 .در ناشین رٍ باز کردم ٍ پیادى شدم

 خداحافظ -

 .بٌ سالنت: سرش رٍ تکَن داد ٍ گفت

 .دستی تکَن دادم ٍ در ناشین رٍ بستو

از کنار دیَار بلند شدم ٍ بٌ . نثل این کٌ قرار نبَد باز بشٌ. دٍبارى بٌ فرٍشگاى نگاى کردم
 .آسهَن نارنجی غرٍب پاییزی نگاى کردم، چقدر دلگیر بَد
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با دیدن پسر حسینی خَشحال شدم ٍ . سرم رٍ چرخَندم ٍ نگايی بٌ اطرافو کردم
 .ایستادم تا بیاد

 .سالم -

با صدای نن سر بلند کرد ٍ با دیدنو اخهی رٍی . سرش پایین بَد ٍ نن رٍ ندیدى بَد
 .آقای حسینی، جَاب سالم ٍاجبٌ: حرفی نزد ٍ خَاست برى کٌ گفتو. پیشَنیش افتاد

برٍ خانو، : با اخو نگايو کرد ٍ با صدای کٌ نی شد عصبانیت رٍ تَش حس کرد گفت
 .نزاحو نشَ

ٌ رٍش ایستادم دستی بٌ صَرتش کشید ٍ با چشو ياش براندازم . قدنی برداشت کٌ رٍب
 .کرد

 .نن قصد نزاحهت ندارم، فقط نی خَام با پدرتَن صحبت کنو -

 .پدر نن نهی خَاد با شها صحبت کنٌ -

 .بفرنایید: با دست بٌ خیابَن اشارى کرد ٍ گفت

 .از کنارم رد شد ٍ با کلیّد تَی دستش شرٍع بٌ باز کردن در فرٍشگاى کرد

 .نفس عهیقی کشیدم ٍ بٌ سهتش رفتو

 .نن باید با پدرتَن حرف بزنو -

ِّلزم نکردى، بٌ اندازى ی کافی اٍن دفعٌ اعصاب حاجی : با حرص بٌ سهتو برگشت ٍ گفت
 .رٍ بًو ریختی

 اگٌ این اتفاق برای خَاير شها افتادى بَد چی کار نی کردی؟ -
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رگ پیشَنیش نتَرم شدى بَد ٍ دستٌ کلید رٍ تَی نشتش فشار نی داد، با صدای 
ٌ اش نی کردم: تقریبا بلندی گفت  .با دست يای خَدم خف

 چرا؟ چَن بی گـ ـناى بَدى؟ -

بی گـ ـناى؟ اٍن دختر برادر نن رٍ کشتٌ، : قدنی بٌ سهتو برداشت ٍ تَی صَرتو غرید
 بی گنايٌ؟

چرا گايی نا آدم يا ٍاقعیت يا رٍ نهی دیدیو؟ خیلی ٍقت يا رٍی حرف يای پافشاری 
 انا آیا نی تَنیو جبران کنیو؟. نی کنیو کٌ خیلی زٍد نی فًهیو اشتباى بَدى

چرا چشو تَن رٍ رٍی ٍاقعیت ! برادر شها نی خَاستٌ یٌ دختر پاک رٍ بی آبرٍ کنٌ -
نی بندید ٍ فکر نی کنید کٌ فقط برادر شها قربانی بَدى؟ حتی اگر ذرى ای ِّللٌ نقصر باشٌ، 

نن درکتَن نی کنو، از دست . باز يو اٍن حق نداشتٌ با زندگی ٍ آیندى یٌ دختر بازی کنٌ
 ...دادن یٌ عزیز سختٌ انا نباید فرانَش کنید کٌ

کی رٍ باید ! خانو، نن نهی خَام حرف يای شها رٍ گَش کنو: تَی حرفو پرید ٍ گفت
 ببینو؟

 ...شاید داشتو بد حرف نی زدم، شاید يو. دستو رٍ نشت کردم

 .دستی بٌ سرم کشیدم ٍ حس نی کردم کو کو دارى دردش شرٍع نیشٌ

 ...آقای حسینی -

 .خانو، برٍ دنبال کارت، داری بد نن رٍ عصبانی نی کنی يا -

ٌ جا کردم ٍ عهیق نگايش کردم، تَی چشو ياش نفرت نَج  ٌ ام جاب کیفو رٍ رٍی شَن
 .نی زد
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کافی نیست؟ حتی اگر نقصر ترین . دى سال گذشتٌ، اٍن دختر ير رٍز نردى ٍ زندى شدى -
 .يو باشٌ باز يو اگٌ بخَاید نی تَنید ببخشیدش

ٌ ای کرد ٍ بٌ نَيای کَتايش چنگ زد  .پَف کالف

 .نٌ، نا نهی خَایو ببخشیهش -

 .خَايش نی کنو، یٌ کو فکر کنید -

ببینو شها از کجا این خانو رٍ نی شناسید؟ از زندان؟ جرم شها چی بَدى؟ قتل؟ خب  -
 !البتٌ کٌ قاتل يا از کار يو دفاع نی کنن

تَی چشو يام اشک حلقٌ ! چقدر راحت قضاٍت نی کرد. بغض رٍی گلَم سنگینی نی کرد
 .زد؛ انا جلَی خَدم رٍ گرفتو، اصال دلو نهی خَاست کٌ جلَی این آدم گریٌ کنو

 شها يهیشٌ بدٍن دٍنستن حقیقت قضاٍت نی کنید؟ -

چقدر راحت يهٌ رٍ با يو یکی ! برای افکارتَن نتاسفو: سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو
 .نی کنید

 اٍن دنیا چطَر نی خَاید جَابگَ باشید؟: قدنی ازش دٍر شدم ٍ گفتو

 .نچ دست چپو رٍ باِّل گرفتو ٍ آستینو رٍ کهی پایین کشیدم

دقیقا دى سال پیش ! این رٍ نی بینید؟ ِّللٌ يو یکیش رٍ دارى، عهیق تر ٍ دلخراش تر -
انا ! اگر نردى بَد شها دلتَن خنک نی شد؟ نهی دٍنو، شاید يو نی شد. این کار رٍ کردى

نطهئن باشید با بخشیدن ِّللٌ فقط . با نرگ ِّللٌ، يیچ چیز بٌ جای اٍلش برنهی گردى
 .باعث آرانش خَدتَن نیشید
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. دستی بٌ چشو يام کٌ نی سَخت کشیدم. نگايو رٍ ازش گرفتو ٍ دٍر ٍ دٍر تر شدم
حقیقت بَد؛ . حقیقت گايی با شکل يای نختلف بیان نی شد؛ نثل حرف پسر حسینی

ٌ ی ٍجَدت رٍ نی سَزٍند نگايو رٍ بٌ خَرشید کٌ دیگٌ تقریبا غرٍب . انا عجیب يه
گايی خَشبختی نثل خَرشید غرٍب نی کنٌ ٍ دیگٌ يیچ ٍقت طلَع . کردى بَد دٍختو

برای دل خَدم ناراحت نبَدم، برای ِّللٌ ناراحت بَدم کٌ این قدر راحت . نهی کنٌ
چرا فکر نی کردن اگر ِّللٌ تا آخر ! زندگیش تباى شدى بَد، حتی راحت تر از زندگی نن

 عهرش زندان باشٌ چیزی حل نیشٌ؟ کاٍى زندى نی شد؟ یا چی؟

 .ٍارد بًشت زيرا شدم. باد خنک پاییزی باعث نی شد لرز بٌ تنو بشینٌ

دست يام رٍ دٍر خَدم پیچیدم ٍ .چقدر دلو تنگ عزیزيایی بَد کٌ دیگٌ نداشتو شَن
 .نگايو افتاد بٌ پسری کٌ پشت بٌ نن کنار سنگ قبر پدر ٍ نادرم ایستادى بَد

قد بلند بَد ٍ يیکل . تپش قلبو باِّل رفت، چشو يام رٍ ریز کردم تا بًتر ببینهش
 ٍرزیدى اش تَی تیشرت آستین کَتايش حسابی خَدنهایی نی کرد، این کی بَد؟

دست چپش رٍ تَی جیبش کرد ٍ نن تاتَی عجیب غریبی کٌ رٍی نچ تا آرنجش بَد 
 !رٍ دیدم، چیزی شبیٌ یٌ نار یا یٌ اژديا بَد

قدنی بًش ! يَا داشت تاریک نی شد ٍ نن از پشت نهی تَنستو بفًهو کٌ این کیٌ
ٌ ام باياش بٌ کهتر از دٍ نتر رسیدى بَد  .نزدیک تر شدم، حاِّل فاصل

صدای . شلَار جین نشکی رنگی بٌ يهراى تیشرت آستین کَتاى زرشکی تیرى پَشیدى بَد
از جیب راستش یٌ نَبایل بیرٍن آٍرد ٍ . زنگ نَبایلی اٍند، فکر کنو نَبایل اٍن بَد

ٌ اش رٍ لهس کرد  .صفح

 نی شنَم؟ -
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 .خَبٌ، ننتظر دستَر بعدی باش: چند لحظٌ سکَت کرد ٍ بعد گفت

صدای نردٍنٌ ! نن این صدا رٍ نی شناختو... نن. دستو رٍ رٍی تپش يای قلبو گذاشتو
 .ٍ جٍَنی کٌ خشکی ٍ خشو خاصی داشت

ٌ ی لبو رٍ بٌ دندٍن گرفتو  .آب دينو رٍ قَرت دادم ٍ گَش

 یعنی خَدش بَد؟

حتی اگر يشت سال گذشتٌ باشٌ، حتی اگر اٍن پسر ! نٌ، انکان نداشت فرانَش بکنو
نَجَن پَنزدى سالٌ حاِّل یٌ پسر جٍَن بیست ٍ سٌ سالٌ شدى باشٌ، حتی اگر صداش 

حاِّل . پر از خشو ٍ عصبانیت باشٌ، حتی اگر دیگٌ اٍن نًربَنی سابق رٍ نداشتٌ باشٌ
 .بعد از یک ناى آزادیو از زندان، این جا داشتو نی دیدنش

ٌ ی ٍجَدم چشو شدى بَد برای دیدن کسی کٌ از نن دلگیر ٍ شاید يو نتنفر بَد  !يه

ٌ ای بًش نزدیک شدم، حضَرم رٍ پشت سرش حس کرد  .قدم دیگ

چقدر دلو نی خَاست بٌ سهتش برم . بٌ سهتو چرخید ٍ نن نفس کشیدن فرانَشو شد
 .ٍ تَی آغَشو بگیرنش؛ انا از عکس العهلش نی ترسیدم

ٌ ی ٍجَدم نی خَاستو اٍن عینک لعنتی رٍ از چشو ياش . اٍن يو خیرى ی نن بَد با يه
 .بردارم تا بتَنو بٌ چشو يای آشناش زل بزنو

نَيای خَش حالت نشکیش رٍ بٌ باِّل شَنٌ . طايای نن نردی شدى بَد برای خَدش
 چرا عینکش رٍ برنهی داشت؟. کردى بَد

 چرا از پشت اٍن قاب نشکی نگايو نی کرد؟
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اشک دیدم رٍ تار کردى بَد، با پشت دست کهی صَرتو رٍ پاک کردم ٍ بًش نزدیک تر 
ٌ ای بکنو. شدم  .بَی عطر تند ٍ تیزش زیر بینیو زد ٍ باعث شد سرف

 طايا؟ -

دستو رٍ باِّل . بی يیچ حرکتی ایستادى بَد ٍ انگار زیاد يو از دیدن نن تعجب نکردى بَد
 .بردم ٍ خَاستو کٌ عینّک رٍی چشهش رٍ بردارم کٌ سرش رٍ عقب کشید

. چرا؟ شاید نی دٍنست کٌ نن نی تَنو خیلی راحت حرف ياش رٍ از چشو ياش بخَنو
 !شاید يو اٍن قدر تغییر کردى بَد کٌ نن دیگٌ قادر بٌ این کار نبَدم! نهی دٍنو

 نن رٍ نی شناسی؟: با صدای لرزٍنی گفتو

انگار یکی دستش رٍ رٍی . لب يام رٍ بٌ يو فشردم، چقدر گفتن این حرف سخت بَد
 .گلَم گذاشتٌ بَد ٍ فشار نی داد

ٌ اش قالب کرد ٍ با صدای خشکی گفت  !ينَز الزایهر نگرفتو: دست ياش رٍ رٍی سین

ٌ ی سردّی طايا، خَشحال . نیَن گریٌ لبخندی زدم دلیلش رٍ نهی دٍنستو؛ انا با يه
 .بَدم کٌ نی دیدنش ٍ شاید چَن فکر نی کردم ٍقتی ببینهش تلخ تر بايام رفتار نی کنٌ

 .دلو برات تنگ شدى -

چند ثانیٌ از پشت عینکش نگايو کرد ٍ در نًایت خَاست از کنارم رد بشٌ کٌ بازٍش رٍ 
 .گرفتو

 ...طايا -

بًو یٌ : چرا عینکش رٍ برنهی داشت؟ نفس عهیقی کشیدم ٍ گفتو. بٌ صَرتو نگاى کرد
 .فرصت بدى، خَايش نی کنو
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فرصت بدم کٌ دٍبارى يهٌ چیز رٍ نابَد کنی؟ نن دارم زندگیو رٍ نی کنو، دست از سرم  -
 .بردار

ٌ ی چشهو پر از اشک شد ٍ بغض کشندى ی گلَم بزرگ تر  .دٍبارى کاس

 ...طايا -

ٌ ی ٍجَدم نی لرزید پر از ... صداش در عین آشنایی، غریبٌ بَد. لب يام نی لرزید، يه
 !خشو ٍ شاید يو نفرت

 .بازٍش رٍ از تَی دستو بیرٍن کشید

 .بٌ يیچ ٍجٌ! دٍر ٍ بر نن نیا -

نن بد کردى ... پر از تًدید، قلبو رٍ بٌ درد نی آٍرد؛ انا حقو بَد... لحنش پر از تحقیر بَد
 .بَدم

 .فقط بٌ انید تَ زندى ام -

 .سرش رٍ تکَن داد ٍکهی ازم دٍر شد

 !نباش -

سر ! انگار دیگٌ صدای قلبو نهی اٍند، ساکت شدى بَد! شاید ُنردم ٍ خَدم خبر نداشتو
 .انگشت يام یخ کردى بَد ٍ يَا تقریبا تاریک شدى بَد

 طايا: زنزنٌ کردم

دست يام رٍ رٍی صَرتو گذاشتو ٍ يهَن جا . انا اٍن رفتٌ بَد، نن رٍ گذاشت ٍ رفت
ٌ ام تَی سکَت قبرستَن پیچیدى بَد. نشستو چقدر از خَدم نتنفر بَدم، . صدای گری

ٌ ی . باعث شدى بَدم برادری کٌ از گل کهتر بًو نهی گفت این طَر بايام رفتار کنٌ يه
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ٌ ی احتشام ... انیدم نردى بَد ٌ ی اٍن چیزی کٌ بٌ خاطرش حاضر شدم تَ خَن يه
گايی چٌ راحت رٍح نَن نی ُنرد ٍ نا ينَز . بهَنو ٍ رفتارش رٍ تحهل کنو نردى بَد

 .نفس نی کشیدیو

باِّلخرى گریٌ ٍ زاری ام رٍ تهَم کردم، با این يهٌ ضعف نحال بَد بتَنو خَدم رٍ نجات 
شاید اٍن يا بٌ خاطر داشتن . بٌ سنگ قبر پدر ٍ نادر نگاى کردم. بدم چٌ برسٌ بٌ طايا
چقدر دلو نی خَاست کٌ آرزٍ کنو بٌ . چقدر بَدن شَن نحال بَد! نن سر افکندى بَدن

نهی دٍنو شاید اگر دٍبارى بٌ اٍن زنان برنی گشتیو باز يو نن يهین راى . عقب برگردیو
 .رٍ نی رفتو

تازى نتَجٌ شدم کٌ ٍاقعا شب شدى ٍ نن تک . صدای پارس سگ يا بٌ گَشو نی رسید
ترس تَی . از رٍی زنین بلند شدم ٍ نگايی بٌ اطراف کردم. ٍ تنًا تَی قبرستَن يستو

اطرافو پر از قبر . دلو نشستٌ بَد، اٍلین باری بَد کٌ این ٍقت شب تَی قبرستَن بَدم
قبرستَن ترس نداشت؛ انا این سکَت ٍ تاریکی ... بَد، یکی پیر، یکی جٍَن، یکی بچٌ

 .کیفو رٍ از رٍی زنین برداشتو ٍ تند تند شرٍع بٌ راى رفتن کردم. برام ترسناک بَد

 .يهین طَر کٌ تند قدم بر نی داشتو، پام پشت چیزی گیر کرد

 !ٍای -

زانَم . سعی کردم خَدم رٍ کنترل ٍ از افتادنو جلَگیری کنو؛ ٍلی تعادلو بًو خَردى بَد
ٌ ی پیشَنیو سَخت  .با زنین برخَرد کرد ٍ گَش

 ...آی -

ٌ ی یٌ سنگ قبر برخَرد کردى بَد، از شدت اٍن درد تَی سرم  ٌ ی پیشَنیو با لب گَش
 .پیچید ٍ خَن گرم از جای زخو جاری شد
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سر انگشت يام رٍ بٌ پیشَنیو کشیدم ٍ خَن غلیظ رٍ تَی تاریکی دیدم، چند لحظٌ 
 .چشو يام رٍ بستو

از این يهٌ دست ٍ پا . ساق پام، زانَ ٍ سرم، ير سٌ درد نی کرد ٍ آسیب دیدى بَد
 .چلفتی بَدن خَدم حرصو گرفتٌ بَد

کف دستو رٍ رٍی زنین گذاشتو تا بلند بشو؛ انا دردی تَی زانَم پیچید ٍ سرم گیج 
دٍبارى سعی کردم؛ انا باز ! تَی این قبرستَن تاریک ٍ ساکت يهین رٍ کو داشتو. رفت

ٌ ام يو بیشتر شدى بَد ٍ حس نی کردم دیدم دارى تارتر نیشٌ . يو نتَنستو، سر گیج
ٍلی ير کاری کردم نتَنستو ! این کٌ این جا از يَش برم نن رٍ بٌ ٍحشت نی انداخت

 .بلند بشو

 "خدا"

ٌ ی تالشو  چندین بار خدا رٍ صدا کردم؛ انا صدام کو کو داشت تحلیل نی رفت ٍ با يه
 .برای بًَش نَندن، از يَش رفتو

*** 

يهیشٌ از بَی الکل . بَی الکل تَی بینیو پیچیدى بَد ٍ باعث نی شد حالت تًَع بگیرم
 .بدم نی اٍند ٍ حاِّل حس نی کردم تَی ننبع الکل يستو

چند لحظٌ جلَی چشهو تار شد ٍ . چشو يام رٍ باز کردم ٍ بٌ سقف سفید نگاى کردم
 .نگايی بٌ دست راستو کردم، بًش ّسُرم ٍصل بَد. دٍبارى بٌ حالت عادی برگشت

دست چپو رٍ باِّل آٍردم ٍ سر دردناکو رٍ لهس کردم، باند پیچی شدى بَد؛ ٍلی زیر باند 
 .نی سَخت

 خانو؟ -
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 .بٌ پرستار زن کٌ با لبخند کهرنگش نگايو نی کرد، نگاى کردم

 این جا بیهارستانٌ؟ -

 یادم بَد کٌ تَی قبرستَن از يَش رفتو، کی نن رٍ بٌ بیهارستان آٍردى بَد؟

 .آرى عزیزم -

 .سَالی کٌ تَی ذينو بَد رٍ پرسیدم

 کی نن رٍ آٍردى؟ -

ٌ اش فرستاد ٍ فشارسنج رٍ دٍر بازٍم بست  .نَيای شکالتیش رٍ بٌ زیر نقنع

 .یٌ آقایی آٍرد -

نگران نباش، دٍ تا بخیٌ خَردى؛ ٍلی فشارت خیلی : ينَز دستو رٍی َسَرم بَد کٌ گفت
 .پایین بَد

 .رٍی ديٌ، باید بیشتر نراقب خَدت باشی: فشارم رٍ گرفت ٍ گفت

 .سرم رٍ تکَن دادم ٍ چشو يام رٍ بستو

با صدای . حس نی کردم کٌ سرم حسابی سنگین شدى ٍ نیل عجیبی بٌ خَاب داشتو
ٌ ای گفتو  :گرفت

 نیشٌ آقای کٌ نن رٍ آٍردن بیهارستان صدا بزنید؟ -

 .صدای قدم يای پرستار کٌ دٍر نی شد رٍ شنیدم

 .باشٌ، اِّلن صداش نی کنو -

 !زیر لبی گفتو، کٌ نهی دٍنو شنید یا نٌ" نهنَنّ "
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نگايی بٌ . با بٌ یاد آٍردن زنانی کٌ تَی قبرستَن بی يَش شدم، چشو يام رٍ باز کردم
 .دٍر ٍ برم کردم ٍلی يیچ ساعتی نبَد، اصال نهی دٍنستو چند ساعت بی يَش بَدم

ٌ ام تَجٌ نکردم  .رٍی تخت نشستو ٍ بٌ سرگیج

 خانو پرستار؟ خانو پرستار؟ -

چی شدى : بٌ ّسُرنو کٌ آخرياش بَد نگاى کردم ٍ صدای نازک زنی رٍ شنیدم کٌ گفت
 خانو؟

بٌ پرستار کٌ پردى رٍ کنار زدى بَد ٍ کهی بٌ سهت تخت نایل شدى بَد نگاى کردم، 
 .پرستار اٍلی نبَد

 خانو ساعت چندى؟ -

چند لحظٌ نگايو کرد ٍ بعد بٌ ساعت ظریف نقرى ای رنگ رٍی نچ دستش چشو 
 .دٍخت

 .تقریبا دى -

حتها دٍبارى احتشام ازم عصبانی نی شد کٌ تا این نَقع ٍ بدٍن . آرٍنی گفتو" ٍای"
اصال دلو نهی خَاست حاِّل کٌ نتَنستٌ بَدم دل طايا رٍ . اطالع بیرٍن نَندى بَدم

ٌ اش بیرٍنو کنٌ ٍ نن بی خانهان بشو اٍن يو تَ این  بدست بیارم، احتشام از خَن
 .شرایط کٌ ٍاقعا حس نی کردم ظرفیت نشکالت بیشتر رٍ ندارم

 نیشٌ این ّسُرم رٍ از دستو در بیارید؟: رٍ بٌ پرستار گفتو

 .یٌ کو دیگٌ تهَم نیشٌ: پرستار ریز نقش نگاى نًربَنی بًو کرد ٍ گفت

 .بلٌ، انا نن باید برم -
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 الًٌ چی شدى؟: پردى کنار رفت ٍ پرستار اٍلی برگشت، رٍ بٌ پرستار دٍنی گفت

 .خانو نی خَاد برى -

خَدم . باشٌ، تَ برٍ بٌ کاريات برس: پرستار اٍلی سرش رٍ تکَن داد ٍ رٍ بًش گفت
 .رسیدگی نی کنو

 .پرستار دٍنی رفت ٍ اٍلی بًو نزدیک تر شد

 .ير چی گشتو آقای کٌ شها رٍ آٍردى بَد پیدا نکردم -

 .دیگٌ بی خیاّل دیدن اٍن آقای بٌ اصطالح ناجی م شدى بَدم، اِّلن فقط نی خَاستو برم

 نًو نیست، نیشٌ ُسرم رٍ از دستو در بیارید؟ -

 نی خَاید بٌ خانَادى تَن اطالع بدید بیان؟ -

 "خانَادى؟ کدٍم خانَادى؟"

 .نٌ، لطفا این رٍ از دستو در بیارید: چشو يام رٍ رٍی يو گذاشتو ٍ گفتو

باشٌ، دکتر از قبل از بًَش اٍندنت باِّلی سرت بَد، : پرستار نیو نگايی بًو کرد ٍ گفت
ٌ ات کرد ٍ گفت ٍقتی بٌ يَش بیای ٍ ّسُرنت تهَم شدى باشٌ، نرخص يستی انا  نعاین

 .گفت بًترى بیشتر نراقب خَدت باشی

 .باشٌ، نهنَنو -

 سرگیجٌ نداری؟: خَاستو از تخت پایین بیام کٌ پرستار دستو رٍ گرفت ٍ گفت

پرستار کٌ . کهی سرگیجٌ داشتو؛ انا نهی دٍنستو اگر راستش رٍ بگو نی ذارن برم یا نٌ
 .اگٌ داری طبیعیٌ، خَنٌ رفتی استراحت کن: سکَت نن رٍ دید گفت
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 .سری تکَن دادم ٍ حرفی نزدم

*** 

. آرٍم در رٍ باز کردم ٍ داخل رفتو. از حیاط گذشتو ٍ بٌ پشّت در ساختهَن رسیدم
کهی جلَتر رفتو، . نگايی بٌ اطراف کردم ٍ خسرٍ رٍ رٍی نبل يای قرنز رنگ دیدم

چشو ياش رٍ بستٌ ٍ ظايرا خَاب بَد، تلَزیَن رٍ خانَش کردم ٍ آرٍم طَری کٌ بیدار 
 .نشٌ ازش دٍر شدم کٌ با احتشام سینٌ بٌ سینٌ شدم

بی حرف بازٍم رٍ . نفس نضطربی کشیدم ٍ بٌ چشو يای سرد ٍ سختش نگاى کردم
 .حرفی نزدم ٍ سکَت کردم. گرفت ٍ بٌ سهت سالن پایین کشید

ٌ رٍم ایستاد یٌ تای ابرٍش رٍ باِّل داد ٍ با . تَی رايرٍ بٌ سهت دیَار يلو داد ٍ رٍب
 خب؟: خشو ٍلی صدای آرٍم گفت

ٌ ی لبو رٍ بٌ دندٍن گرفتو ٍ قبل از این کٌ حرفی بزنو نگايش بٌ سرم افتاد کهی . گَش
ٌ ی شالو رٍ باِّل داد ٍ گفت. نگاى کرد ٍ جلَ اٍند سرت چی : با انگشت اشارى اش گَش

 شدى؟

 .خَردم زنین -

ٌ ی نزدیک بٌ چشو يام نگاى کرد ٍ در حالی کٌ نفس يای گرنش تَی صَرتو  از اٍن فاصل
 تا اِّلن کجا بَدی؟: نی خَرد گفت

 .بیهارستان بَدم -

: کالفٌ بٌ نَياش چنگ زد ٍ در حالی کٌ نگايی بٌ این طرف ٍ اٍن طرف نی کرد گفت
 نباید بٌ نن خبر نی دادی؟

 .از يَش رفتٌ بَدم، ٍقتی بٌ يَش اٍندم، اٍندم این جا -
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 .شهارى ات رٍ يو نداشتو: سرم رٍ پایین انداختو ٍ گفتو

ٌ ی اتفاقات تلخ بین نَن، ينَز احتشام شَيرم بَد ٍ نن دلو نهی خَاست جَری  با يه
 .رفتار کنو کٌ اٍن فکر کنٌ نن یٌ ریگی بٌ کفشو دارم

 .خیلی خب، برٍ استراحت کن -

 :از کنارم رد شد تا برى کٌ گفتو

 .طايا رٍ دیدم -

 .اشک تَی چشهو نشست ٍ بغض بٌ گلَم چنگ انداخت

 .گفت دٍر ٍ بر زندگیو نیا -

شاید از سر بیچارگی بَد کٌ داشتو با . يهَن جا کنار دیَار نشستو ٍ بٌ زنین خیرى شدم
احتشام درد ٍ دل نی کردم؛ انا حس نی کردم اگر حرف يای تلنبار شدى ی تَی دلو رٍ 

دستو رٍ جلَی دينو گذاشتو تا صدای يق يقو رٍ کسی . بیرٍن نریزم حتها خفٌ نیشو
 .نشنَى

 طراٍت: احتشام بًو نزدیک شد ٍ با صدای آرٍنی گفت

این لحن حالو رٍ بد . چشو يام رٍ بًو فشار دادم، چقدر لحنش پر از احساس بَد
 .نی کرد ٍ نن رٍ یاد زنان يای گذشتٌ نی انداخت

 !این طَری صدام نکن: با حرص از رٍی زنین بلند شدم ٍ گفتو

ٌ اّی نن تعجب کرد ٍ کهی ازم فاصلٌ گرفت، اخهی رٍی  احتشام از تغییر حالت یک دفع
 چتٌ تَ؟: پیشَنیش نشست ٍ گفت

 !دست راستو رٍ نشت کردم، عجیب دلو نی خَاست این نشت رٍ تَی دينش بکَبو
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 !نن؟ نن، حالو بدى -

نهی دٍنستو دقیقا از چی . نگايو رٍ از چشو يای گیجش گرفتو ٍ بٌ سهت اتاق رفتو
 .ناراحت يستو؛ انا دلو نی خَاست این ناراحتی رٍ یٌ جَری تخلیٌ کنو

 !البتٌ با شرایط نن زیاد يو عجیب نبَد! نهی دٍنو شاید يو داشتو دیَنٌ نی شدم

*** 

 .قاشق از دستو رٍی زنین افتاد ٍ تپش يای قلبو تند شد

 !تهَنش کن -

 .نگايی بٌ قاشّق رٍی زنین ٍ بعد بٌ خَرش سبزی رٍی اجاق گاز کردم

 .چرا؟ تَ زدى بٌ سرت؛ نهی فًهی داری با آیندى ات بازی نی کنی -

تَ دٍ يفتٌ اخیر چندین بار . کهی شالو رٍ جلَ کشیدم ٍ بٌ سهت در آشپزخَنٌ رفتو
صدای دعَا يای خسرٍ ٍ شیرین رٍ شنیدى بَدم؛ انا ير بار یا تَ اتاق خسرٍ بَد یا اتاق 

 .شیرین؛ انا حاِّل انگار تَ سالن باِّل بَدن کٌ صداشَن بٌ این ٍاضحی شنیدى نی شد

 .صدای شکستن چیزی باعث شد از جا بپرم

 چرا نهی فًهی؟! نن حق دارم برای زندگی خَدم تصهیو بگیرم: خسرٍ

کدٍم زندگی؟ نگٌ تَ برای خَدت زندگی يو : شیرین با صدای جیغ نانندی گفت
 گذاشتی؟

ٌ ِّلی نردى يا خسرٍ رٍ دیدم کٌ نثل نرغ سر  کهی از در آشپزخَنٌ بیرٍن اٍندم ٍ از ِّلب
 .کندى دٍر خَدش بال بال نیزد

 !پس تَ برداشتیش: خسرٍ
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 .شیرین با حرص شالش رٍ از رٍی سرش برداشت ٍ رٍی نبل پرت کرد

 چی رٍ؟ -

ٌ رٍی شیرین ایستاد ٍ با صدای بلندی گفت نن رٍ چی فرض : خسرٍ با دٍ قدم بلند رٍب
بٌ خیالت حَاسو بًت . کردی؟ از اٍل يو نی دٍنستو کار تَئٌ؛ ٍلی بٌ رٍت نیاٍردم

 !نیست؟ دست از نقشٌ کشیدن بردار

 .شیرین نثل فنر از جا پرید ٍ تَی چشو يای خسرٍ زل زد

 !لیاقتت بغل کردن قاب عکس یٌ دختر نردى ست! تَ لیاقت کیهیا رٍ نداری -

 .از حرکت خسرٍ جا خَردم

از این فاصلٌ نی تَنستو چشو يای سرخ ! دستش رٍ باِّل آٍرد تا بٌ صَرت شیرین بزنٌ
 .شدى ٍ رگ يای نتَرم گردن ٍ پیشَنیش رٍ ببینو

پس چرا نهی زنی؟ حالیت نیست خَدت رٍ زندى بٌ گَر : شیرین با تٌ گلَش فریاد زد
 !کردی

قدنی ازش دٍر شد ٍ با . دست خسرٍ تَ يَا نشت شدى ٍ فقط بٌ شیرین زل زدى بَد
 !يیچ ٍقت نفًهیدی درد نن چیٌ: صدای آرٍنی گفت

چند قدم يهَن طَر عقب عقب رفت، کتش رٍ از رٍی نبل چنگ زد ٍ از خَنٌ بیرٍن 
ٌ ياش بٌ گَشو خَرد. رفت  .شیرین خَدش رٍ رٍی نبل انداخت، صدای ریز گری

دست يام رٍ باِّل آٍردم ير دٍ لرزش خفیفی . بٌ آشپزخَنٌ برگشتو ٍ کنار دیَار ایستادم
درستٌ کٌ دقیق . نفس عهیقی کشیدم ٍ سعی کردم بٌ خَدم نسلط بشو. داشت

 .نهی دٍنستو اٍن يا سر چی بحث نی کنن؛ انا نی تَنستو حدس يایی بزنو
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 "الهیرا"

خسرٍ فکر نی کرد . قطعا یٌ قسهت این ناجرا الهیرا بَد کٌ در نًایت بٌ نن نی رسید
قاب عکس خَدش ٍ الهیرا رٍ شیرین برداشتٌ، در صَرتی کٌ نن بٌ زیر تختش يل دادى 

ٌ ی اتفاقات بٌ نن نی رسید ٍ نن نقصر بَدم. بَدم چیزی کٌ حالو رٍ بد ! انگار تٌ يه
 .نی کرد ٍ لرزش دست يام رٍ بیشتر

نهی دٍنستو کی قرارى این ناجرا تهَم . حس نی کردم يهٌ چیز دارى پیچیدى تر نیشٌ
بشٌ، اصال قرارى بٌ کجا کشیدى بشٌ؟ دلو کهی آرانش نی خَاست، کهی اننیت ٍ شاید 

 !عشق

نی خَاست؟ يهَن عشقی کٌ نن رٍ سَزٍند؟ “ عشق"بٌ افکار خَدم پَزخندی زدم، دلو 
يهَن عشقی کٌ باعث شد با زندگی این يهٌ آدم بازی کنو؟ رد این عشق اشتبايی، 

نثل ترکش تَی زندگی اطرافیانو نشستٌ بَد ٍ تصهیو نداشت بٌ این راحتی يا دست 
 !بردارى ٍ شاید قصد جَن نَن رٍ کردى بَد

از پایان ! تَی ذينو پر از تشَیش بَد، پر از حس اتفاقات تلخ گذشتٌ ٍ آیندى
از دريای قفل شدى ای کٌ نهی دٍنستو قرارى چطَر باز بشٌ، از اتفاقات تلخی . نی ترسیدم

 .کٌ بٌ زندگی نن سنجاق شدى بَد

ٌ ی ترس يام بگو شاید باید بٌ اندازى ی سنو ٍقت نی گذاشتو،  اگر نی خَاستو از يه
 !شاید يو بیشتر

تصهیهی کٌ شاید برای . باید تصهیو نی گرفتو، یٌ تصهیو درست کٌ يهٌ رٍ راحت کنٌ
 .نن سخت ٍ حتی دردناک باشٌ؛ انا این ناجرا باید تهَم نی شد

از پشت پنجرى نی دیدنش، کنار استخر نشستٌ بَد ٍ بٌ آب نگاى نی کرد؛ انا نطهئن 
ٌ ای پرسٌ نی زنٌ نو نّو اٍلین بارٍن پاییزی رٍی صَرت ٍ تنش . بَدم فکرش جای دیگ
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رعد ٍ برقی زد ٍ آسهَن غرشی کرد، دٍبارى . نی نشست ٍ اٍن انگار تَ این دنیا نبَد
قطرى يای باٍرن رٍی . نگايش کردم، نَياش خیس شدى ٍ رٍی پیشَنیش ریختٌ بَد

. آب استخر نی رقصید ٍ غرق نی شد؛ نثل خسرٍ کٌ انگار تَی خاطراتش غرق شدى بَد
 !نهی دٍنو غرق اتفاقات تلخ بَد یا شیرین

نهی تَنستو بی تفاٍت بایستو . از پنجرى فاصلٌ گرفتو ٍ شالو رٍ رٍی نَيام درست کردم
باید دستش رٍ نی گرفتو ٍ نی کشیدنش بیرٍن؛ حتی اگر . ٍ شايد غرق شدنش باشو

 .نن رٍ پس نی زد؛ حتی اگر نن رٍ يو با خَدش غرق نی کرد

نفسی گرفتو ٍ نزدیک تر . اٍلین قطرى بارٍن رٍی پلکو نشست. از دّر پشتی بیرٍن رفتو
 .رفتو، تَی چند قدنّی اٍن ایستادم ٍ نگايش کردم، نتَجٌ حضَر نن نشدى بَد

ٌ ی بینیش بٌ رٍی  ٌ اش رٍ رٍش گذاشتٌ بَد، اب از تیغ زانَش رٍ باِّل آٍردى بَد ٍ چَن
ٌ ای نزدیک رفتو ٍ آرٍم . لب ياش نی ریخت ٍ تا زیر گلَش ادانٌ پیدا نی کرد قدم دیگ

 .صداش کردم

 آقا خسرٍ؟ -

ٌ ای بَد کٌ نشنید لب يام رٍ باز . نهی دٍنو صدای نن آرٍم بَد یا اٍن حَاسش جای دیگ
کردم تا باز صداش بزنو کٌ سرش رٍ بٌ سهتو چرخَند ٍ نن چشو يای عسلی رٍشنش 

چیزی کٌ باعث شد صدا تَی گلَم خفٌ بشٌ ٍ . رٍ تَی دریایی از غو ٍ خَن دیدم
 .نگايو نات بهَنٌ

 !اٍن خسرٍئی کٌ يفتٌ اٍل نی گفت ٍ نی خندید کجا؛ این خسرٍی غهگین کجا

ير چی نی خَاستو بگو . دستش رٍ رٍی زنین گذاشت ٍ بلند شد، عهیق نگايو کرد
نَيای خیسش کٌ بٌ پیشَنیش چسبیدى . فرانَشو شدى بَد ٍ فقط نگايش نی کردم

ٌ ای گفت  ...چیـ: بَد رٍ با دست کنار زد ٍ با صدای بو ٍ گرفت
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 تَ این جایی؟ -

احتشام نیو نگاى . ير دٍ بٌ سهت احتشام برگشتیو ٍ خسرٍ حرفش رٍ نیهٌ گذاشت
 .تَبیخگری بٌ نن کرد ٍ بعد بٌ خسرٍ خیرى شد

ٌ يا رفتار نی کنی؟ -  چرا نثل بچ

احتشام ! نهی دٍنستو باید از حضَر احتشام خَشحال باشو یا نٌ. سرم رٍ پایین انداختو
ٌ اش گذاشت ٍ با صدای آرانش بخشی  بٌ سهت خسرٍ اٍند ٍ دستش رٍ رٍی شَن

 :گفت

ٌ ای بگیرى -  .از گذشتٌ بگذر، بذار زندگیت رنگ دیگ

 "احتشام از گذشتٌ، گذشتٌ بَد؟"

 .دست خسرٍ رٍ گرفت ٍ با خَدش يهراى کرد، خسرٍ يو بی حرف بٌ يهرايش نی رفت

صدای صحبت يای آرٍم احتشام رٍ نی شنیدم؛ ٍلی دقیقا نهی دٍنستو در نَرد چی 
ٌ ی تنو رٍ خیس کردى بَد، نهی دٍنو اگر احتشام نهی اٍند چی . حرف نی زنن بارٍن يه

 !نی گفتو ٍ چی کار نی کردم

حقیقت این بَد کٌ اصال بٌ عَاقب کارم فکر نکردى بَدم؛ شاید چَن نی دٍنستو 
 .عَاقبش اٍن قدر برام تلخٌ کٌ اگر بًش فکر نکنو بًترى

ٍاقعا نی تَنست . یاّد نگاّى احتشام افتادم، انگار نی دٍنست کٌ چی تَی ذين نن بَد
فکر نن رٍ بخَنٌ؟ پس چرا تَ گذشتٌ این يهٌ نسبت بٌ نن بی تفاٍت بَد ٍ فقط 
خَدش رٍ نی دید؟ ينَز اٍن شبی کٌ برای اٍلین بار خَاست کٌ با يو باشیو جلَی 

 .چشهو رژى نی رفت؛ جزء بٌ جزئش رٍ یادم بَد
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نن ناراضی بَدم، پر از ترس ٍ نگرانی؛ انا انگار احتشام نٌ نی دید ٍ نٌ نی شنید، فقط 
 ...نی گفت نا زن ٍ شَيریو ٍ اٍن حق دارى کٌ

خاطرات گذشتٌ ير رٍز تلخ تر نی شد، نهی دٍنو شاید از يهَن . لب يام رٍ بًو فشردم
حس نی کردم اٍن نًایت خَدخَايی رٍ کردى؛ . شب بَد کٌ از احتشام فاصلٌ گرفتو

چَن نا قرارنَن این نبَد، نن فقط نی خَاستو کٌ کنار يو باشیو، نٌ این کٌ اٍن 
ٌ ام جدا کنٌ  .اٍن طَری نن رٍ از رٍیايای دخترٍن

فکر این کٌ احتشام برى ٍ نن . اٍن شب برام تلخ بَد، نگرانی يام يزار برابر شدى بَد
 .بهَنو با این رسَایی، دیٍَنٌ کنندى بَد

. دست يام رٍ دٍر خَدم پیچیدم ٍ سعی کردم گذشتٌ رٍ پس بزنو انا نهکن نبَد
ٌ ی سیاى گذشتٌ عجیب رٍی زندگیو سنگینی نی کرد ير بار بٌ این فکر نی کنو کٌ . سای

 .اگر از احتشام گذشتٌ بَدم حاِّل نجبَر نبَدم زیر این يهٌ غو خو بشو ٍ دم نزنو

لباس يای خیسو رٍ از تنو بیرٍن آٍردم ٍ لباس گرم . ٍارد ساختهَن شدم ٍ بٌ اتاقو رفتو
يفتٌ قبل احتشام حقَقو رٍ داد ٍ نن تَنستو چند دست لباس نَ بخرم تا . پَشیدم

ٌ ی ترحو برانگیز رٍ بپَشو  .دیگٌ نجبَر نباشو اٍن لباس يای کًن

*** 

دیشب درست نخَابیدى بَدم ٍ حاِّل حس نی کردم . با سردرد بدی از خَاب بیدار شدم
نخصَصا کٌ دیشب حسابی بارٍن خیسو کردى بَد ٍ . سرم دارى از درد ننفجر نیشٌ

 !شانس آٍردى بَدم کٌ دٍبارى سرنا نخَردم

 .شالو رٍ برداشتو تا از اتاق بیرٍن برم کٌ در باز شد ٍ احتشام داخل اٍند

 :با حرص ٍ کهی عصبانیت گفتو
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 برای چی يهین طَر سرت رٍ نیندازی پایین نیای تَ؟ -

ٌ ای گفت نا داریو نیریو بیرٍن، نراقب سام : کهی نگايو کرد ٍ بعد با حالت بی حَصل
 !باش

نٌ، انگار ٍاقعا یٌ . اخهی کردم؛ انا قبل از این کٌ حرفی بزنو احتشام از اتاق بیرٍن رفت
 !چیزیش بَد

نَيای بلندم کٌ تا گَدی کهرم بَد رٍ با گیرى جهع کردم ٍ باِّلی سرم بستو، شالو رٍ 
 .رٍی سرم درست کردم ٍ از اتاق بیرٍن رفتو

ٌ ِّلی نَيای خَش رنگ قًَى اّی سام کردم ٍ بٌ صَرت نعصَّم غرق در  دستو رٍ ِّلب
از صبح کٌ احتشام، شیرین ٍ خسرٍ رفتٌ بَدن تا حاِّل کٌ ساعت دٍ . خَابش نگاى کردم

 .بعد از ظًر بَد برنگشتٌ بَدن

بٌ سام صبحانٌ دادم ٍ کهی با يو بازی کردیو، بعد يو نن نايار درست کردم ٍ 
ٌ ی خَدش رٍ يو . خَردیو سام پسر فَق العادى آرٍنی بَد انا شیطنت يای کَدکان
 .داشت

بٌ چًرى اش دقیق شدم، تقریبا يیچ شبايتی با احتشام نداشت ٍ تا حدٍدی شبیٌ 
 .شیرین ٍ خسرٍ بَد

ٌ اش رٍ بَسیدم، حس خَبی بَد ٌ ی ٍجَدم کٌ ندت يا . خو شدم ٍ گَن احساس نادران
بَد تَی خَدم خفٌ کردى بَدم داشت فَران نی کرد ٍ دلو نی خَاست این احساسات رٍ 
ٌ ای بکنو ٍ چٌ کسی بًتر از سام؟ اٍن پدر ٍ نادر داشت؛ انا اشکالی نداشت  خرج ير بچ
اگر نن يو نحبتو رٍ خرجش نی کردم؛ شاید خَدش زیاد براش ايهیت نداشت انا بٌ 

نظرم يهین کٌ بتَنی بی دلیل بٌ دیگران نحبت کنی حالت رٍ خَب نی کنٌ؛ نثل نن کٌ 
 .حاِّل حس آرانشی دٍست داشتنی داشتو، حسی کٌ بًو نی گفت زندگی ادانٌ دارى
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ٌ رٍ شدم  .از کنارش آرٍم بلند شدم ٍ چرخیدم تا از اتاق بیرٍن برم کٌ با احتشام رٍب

 .بٌ چًارچَب در تکیٌ دادى بَد ٍ نگايش خالی بَد

دقیقا جلَی راى ایستادى بَد ٍ نن برای بیرٍن . زیر لبی گفتو ٍ بٌ سهت در رفتو" سالمّ "
ٌ اش رٍ ببینو ٍ اٍن . رفتن باید کنارش نی زدم حاِّل از نزدیک نی تَنستو چشو يای خست

 .آشفتگی تٌ نگايش رٍ حس کنو

 کهی ترسیدم، چٌ اتفاقی افتادى بَد؟

 چیزی شدى؟ -

سال يا قبل ٍقتی این طَری خستٌ ٍ پریشَن نی شد فقط یٌ رخت خَاب . سکَت کرد
 .خنک، یٌ اتاق تاریک ٍ خَاب چند ساعتٌ نی تَنست حالش رٍ خَب کنٌ

ٌ ای گفت  بٌ چی فکر نی کنی؟: آرٍم ٍ با صدای بّو گرفت

 !نی دٍنست بٌ چی فکر نی کنو؟ نهی دٍنو

رنگ نگايش تغییرکرد، ينَز يو . صادقانٌ اٍن چیزی کٌ از ذينو گذشتٌ بَد رٍ گفتو
خستٌ ٍ آشفتٌ بَد؛ انا چیز جدیدی تَی نگايش بَد کٌ نهی دٍنستو چیٌ؛ انا تَنستو 

 .تغییر حالتش رٍ حس کنو

 .خیلی ٍقتٌ کٌ دیگٌ این طَری نهی تَنو آرٍم بشو -

نن حسش کردم؛ انا فقط نگايو رٍ ازش گرفتو ٍ . حرفش نیش داشت، کنایٌ داشت
 .سعی کردم از کنارش رد بشو ٍ از اتاق بیرٍن برم

 .دستش رٍ رٍی پًلَم گذاشت ٍ با سرانگشت ياش فشار نالیهی بٌ پًلَم ٍارد کرد

ٌ ی چشو نگايش کردم  .از گَش
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فکر نی کردم نیارنت این جا ٍ عذابت نیدم تا دلو خنک بشٌ؛ انا فًهیدم با عذاب  -
 .دادنت دلو خنک نهیشٌ

 .دیگٌ با يیچ کاری دلو خنک نهیشٌ: نکثی کرد ٍ با صدای آرٍم تری گفت

از لهس سر انگشت ياش حس خَبی نداشتو، حس نی کردم از این لهس، دارى دل ٍ 
ٌ يای شکو ٍ پًلَم ننقبض شد، انگار احتشام . رٍدى ام بٌ يو نی پیچٌ ناخَداگاى نايیچ

 .يو فًهید کٌ حرکت دستش رٍ نتَقف کرد

 .تَ آرانشو رٍ بٌ نن بديکاری -

ٌ ی لبو رٍ گاز گرفتو، نن بديکار احتشام بَدم؟ آرى، شاید بَدم نن خَايرش رٍ . گَش
 ...نن! کشتٌ بَدم

دستو . دلو نهی خَاست حرف يای نا رٍ بشنَى. نفسی گرفتو ٍ بٌ صَرت سام نگاى کردم
ٌ ی احتشام گذاشتو ٍ بٌ عقب يلش دادم، قلبش تند ٍ بی قفٌ  ٌ ی سین رٍ رٍی قفس

 .از در فاصلٌ گرفتیو ٍ بیرٍن رفتیو. نی کَبید

 چطَر آرانشت بر نی گردى؟: در اتاق سام رٍ بستو ٍ بٌ آرٍنی گفتو

شاید ! شاید چَن خَدم رٍ نقصر اصلی نی دٍنستو! نهی دٍنو چرا این سَال رٍ پرسیدم
 !يو ٍاقعا بديکار احتشام بَدم

 .نگايو کرد، دقیق ٍ عهیق

ٌ اش رٍ نی دٍنستو؛ انا . تَی چشو ياش نَج ناراحتی رٍ حس نی کردم ناراحتی کٌ ریش
 .نهی دٍنستو چطَر این ریشٌ خشکیدى نیشٌ

از پًلَم گذشت ٍ رٍی شکهو چند لحظٌ نتَقف کرد ٍ بعد . دستش رٍ حرکت داد
 .برداشت
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 .بٌ سهتو برگشت ٍ ننتظر نگايو کرد. خَاست برى کٌ نچ دستش رٍ گرفتو

 ...اگٌ برم -

 :نکثی کردم ٍ ادانٌ دادم

 برای يهیشٌ؛ حالت خَب نیشٌ؟ آرانشت برنی گردى؟ ...-

 !نٌ: سریع ٍ قاطع گفت

 .نی خَام بخَابو: دستش رٍ از تَی دستو بیرٍن آٍرد ٍ گفت

 .پلک زدم ٍ احتشام رفت

سردرد صبحو برگشتٌ بَد ٍ شاید کهی خَابیدن نی تَنست حال نن رٍ يو خَب کنٌ؛ 
 .کٌ بٌ نظرم نحال بَد، نن يو نثل احتشام دیگٌ يیچ چیز حالو رٍ خَب نهی کرد

بٌ . تا عصر شیرین ٍ خسرٍ برنگشتن ٍ نن بٌ اصرار سام براش سَپ درست کردم
ٌ ی خَدش عاشق سَپ بَد ٍ فقط نادر احتشام براش درست نی کرد  .گفت

با دیدن سَپ . در حال بازی با قطارش بَد. ظرف سَپ رٍ برداشتو ٍ بٌ اتاق سام رفتو
 .آخ جَن سَپ: لبخند با نهکی زد ٍ با خَشحالی گفت

ٌ رٍش رٍی صندلی ندل ناشینیش نشستو تا سَپ کهی  لبخند نالیهی بًش زدم ٍ رٍب
 .خنک بشٌ ٍ بًش بدم

 نانان شیرین نیَند؟: نَيای رٍی پیشَنیش رٍ پس زد ٍ گفت

 .نٌ عزیزم -

سگ کَچَلَی عرٍسکیش رٍی نیز طرف نن بَد، . حرفی نزد ٍ فقط سرش رٍ تکَن داد
ٌ ی نحتَیات  نیو خیز شد تا عرٍسک رٍ بردارى کٌ دستش بٌ بشقاب سَپ خَرد ٍ يه



 

www.lovelyboy.blog.ir 

151 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

سام با . از داغی سَپ جیغی کشیدم ٍ از جا پریدم. بشقاب رٍی شکو نن خالی شد
سَپ حسابی داغ بَد . ترس بٌ نن زل زدى بَد ٍ نن تند تند پیراينو رٍ تکَن نی دادم

 .ٍ بدجَر شکهو نی سَخت؛ یک دفعٌ سام زیر گریٌ زد

 .چیزی نیست عزیزم، گریٌ نکن -

بٌ اندازى ی کف دست، پَست . لبو رٍ از داخل گاز گرفتو ٍ کهی پیراينو رٍ باِّل دادم
 .شکهو قرنز شدى بَد ٍ حس نی کردم از داخل دارى آتیش نی گیرى

ٌ رٍم ایستادى بَد ٍ ينَز گریٌ نی کرد با دستی کٌ . کهی با دست بادش زدم، سام رٍب
 .گریٌ نکن عزیزم: شکهو رٍ باد نی زدم بٌ سر سام کشیدم ٍ گفتو

دّر نیهٌ باّز اتاق کانل باز شد ٍ احتشام با چشو يای سرخ داخل شد، نتعجب بٌ نا نگاى 
 چی شدى؟: کرد ٍ گفت

 ...بابا: سام بٌ سهت احتشام دٍید ٍ با گریٌ گفت

ٌ ی حرفش رٍ خَرد ٍ تَ آغَش احتشام فرٍ رفت احتشام صَرتش رٍ نَازش کرد ٍ . بقی
 گریٌ نکن، بگَ چی شدى؟: با آرانش گفت

 .نن سَپ داغ رٍ ریختو رٍی زيرا خانو: سام بٌ نن ٍ ظرف سَپ اشارى کرد ٍ گفت

احتشام از کنار سام گذشت ٍ . ينَز پیراينو رٍ باِّل گرفتٌ بَدم ٍ بٌ اٍن يا نگاى نی کردم
 .بزن باِّلتر ببینو: بٌ طرف نن اٍند ٍ نگايی بًو کرد ٍ گفت

يهین طَر بی حرکت ایستادى بَدم کٌ احتشام خَدش پیراينو رٍ باِّل تر زد تا جای 
 .سَختگی رٍ ببینٌ ٍ نن فقط گیج نگايش کردم

 !این چیٌ؟: کهی نگاى کرد ٍ با حالت نتعجبی گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

152 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

سرش . سرم رٍ پایین بردم ٍ در حالی کٌ از درد لبو رٍ گاز نی گرفتو بٌ احتشام نگاى کردم
رٍ باِّل آٍرد ٍ خیرى نگايو کرد ٍ دٍبارى بٌ شکهو نگاى کرد، خَاست با انگشت اشارى اش 

 .لهسش کنٌ کٌ خَدم رٍ عقب کشیدم ٍ پیراينو رٍ پایین انداختو

بٌ سام کٌ حاِّل آرٍم تر شدى بَد نگاى کردم، احتشام . اخو عهیقی رٍ پیشَنیش نشست
 .چیزی نًهی نیست عزیزم، تَ بازی ات رٍ بکن: رٍ بٌ سام گفت

خَدش . آرٍم با اشارى سر بٌ نن گفت کٌ از اتاق بیرٍن بریو، حرفی نزدم ٍ سکَت کردم
در اتاق سام رٍ بست ٍ نحکو بازٍی نن رٍ . اٍل بیرٍن رفت ٍ بعد نن بٌ دنبالش رفتو

گرفت ٍ بٌ سهت اتاق خَدش برد، بٌ سهت داخل اتاق يلو داد ٍ در رٍ با اعصبانیت 
 .بست

 چٌ خبرتٌ؟: شاکی شدى گفتو

از حالت چًرى اش ترسیدى بَدم؛ انا سعی . قدنی بٌ سهتو برداشت کٌ عقب رفتو
 .نی کردم خَنسرد باشو

ٌ ای گفت  .پیراينت رٍ بزن باِّل: با صدای دٍرگ

 ...بٌ تَ -

انا با خیزی کٌ بٌ سهتو برداشت جیغ خفیفی " بٌ تَ ربطی ندارى"نی خَاستو بگو 
 .کشیدم ٍ عقب رفتو کٌ رٍی تخّت خَاب افتادم

 !زٍد: باِّلی سرم ایستاد ٍ گفت

شاید يو نی دٍنستو ٍ ! نهی دٍنو چرا این قدر عصبی شدى بَد. بٌ چشو ياش نگاى کردم
ٍقتی دید نن يیچ کاری نهی کنو با کف دستش بٌ کتفو زد ٍ ! نهی خَاستو باٍر کنو
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بٌ سهتو . چَن زٍرش زیاد بَد نن نتَنستو تعادلو رٍ حفظ کنو ٍ رٍی تخت خَابیدم
 .خو شد ٍ یکی از زانَياش رٍ رٍی تخت کنار پًلَم گذاشت ٍ پیراينو رٍ باِّل داد

 ...احتشام -

ٌ ام گذاشت ٍ نحکو نگًو  نیو خیز شدم تا بلند بشو کٌ دست راستش رٍ رٍی شَن
 این جای چیٌ؟: يهین طَر کٌ داشت بٌ شکهو نگاى نی کرد گفت. داشت

قلبو ! تَی نگايش پر از تعجب، نگرانی ٍ شاید ترس بَد. سرش رٍ بٌ سهتو برگردٍند
ٌ ی ٍجَدم رٍ ترس برداشتٌ بَد ترس این کٌ احتشام بفًهٌ ٍ  تَی دينو نی زد، يه

 !، بعد نعلَم نبَد چٌ بالیی سرم بیارى... بعد

 چرا خفٌ شدی؟: با فریاد گفت

 .دٍبارى بٌ خط زخو نگاى کرد ٍ با سر انگشت ياش لهسش کرد

 .بٌ تَ ربطی ندارى! ٍلو کن: بٌ خَدم جرئت دادم ٍ گفتو

ٌ ام رٍ گرفتٌ بَد پس زدم ٍ نشستو پیراينو پایین افتاد ٍ دست . دستش کٌ شَن
کال یادم رفت کٌ تا چند دقیقٌ پیش سَپ داغ رٍی شکهو . احتشام رٍی زخو نَند

 .ریختٌ شدى ٍ حاِّل حس نی کردم کٌ پَستش دارى کشیدى نیشٌ

دستش چپش رٍ از رٍی شکهو برداشتو ٍ خَاستو بلند بشو کٌ بازٍم رٍ گرفت، تَی 
 .چشو يام نگاى کرد، انگار نی خَاست حقیقت رٍ از تَی چشو يام بخَنٌ

 ...اٍن زخو -

 ...خَدکشی: دستی بٌ پیشَنیش کشید ٍ آرٍم گفت

 !نٌ: با تندی گفتو
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ٌ ای  چرا گفتو نٌ؟ باید ذينش رٍ ننحرف نی کردم ٍ حاِّل کٌ ذينش بٌ سهت چیز دیگ
پس : با حرص دستو رٍ نشت کردم کٌ گفت. رفتٌ بَد نّن احهق خرابش کردى بَدم

 چی؟

 چٌ فرقی دارى؟ -

 !سَال نن رٍ با سَال جَاب ندى: نشتش رٍ بٌ  رٍی تخت کَبید ٍ با فریاد گفت

از این کٌ نجبَر بَدم . کهی خَدم رٍ عقب کشیدم ٍ سعی کردم تند درٍغی سر يو کنو
دٍبارى ٍ دٍبارى درٍغ بگو حس نفرت بٌ خَدم داشتو؛ انا نهی تَنستو حقیقت رٍ يو 

 !بگو

 .چشو يای ننتظر احتشام تَی صَرتو نی چرخید

 چرا حرف نهی زنی؟: با صدای نالیهی گفت

 چی باید نی گفتو؟. دست راستو رٍ نشت کردم ٍ رٍتختی رٍ تَ نشتو فشار دادم

 ...نن -

 .چرا يیچ چیز بٌ ذينو نهی رسید؟ انگار قدرت تفکرم رٍ از دست دادى بَدم

 .چند لحظٌ دیگٌ بٌ سکَت گذشت تا این کٌ یک دفعٌ صدای شیرین اٍند

 احتشام؟ -

: نضطرب با صدای لرزٍنی گفتو. ير دٍ بٌ سهت در برگشتیو ٍ نن نثل فنر از جا پریدم
 ...شیرینٌ

نگايو خیرى ی در بَد تا . صدای تق تق کفش شیرین رٍی راى پلٌ بٌ گَش نی رسید
 .شیرین در رٍ باز کنٌ ٍ داخل بشٌ
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 .چتٌ؟ رٍح کٌ نیست -

برای يهین قبل از این کٌ شیرین داخل اتاق بشٌ بٌ . انا نن اصال حس خَبی نداشتو
 .شیرین جلَی نن رسید ٍ با تعجب نگايو کرد. سهت در رفتو ٍ بازش کردم

 عزیزم برگشتی؟: نتَجٌ حضَر احتشام پشت سرم شدم کٌ لبخند نالیهی زد ٍ گفت

نهنَن، برٍ بٌ : ينَز نضطرب يهَن جا ایستادى بَدم کٌ احتشام رٍ بًو کرد ٍ گفت
 .کاريات برس

 چی شدى؟: شیرین رٍسری زرشکیش رٍ از سرش برداشت ٍ گفت

ٌ ای باِّل انداخت ٍ گفت  .يیچی، زيرا لباس يای نن رٍ آٍردى بَد: احتشام خَنسرد شَن

نن يو سری برای شیرین تکَن دادم ٍ از اتاق بیرٍن . نانحسَس بًو اشارى کرد کٌ برم
ٌ يا پایین رفتو. اٍندم عرق رٍی پیشَنیو نشستٌ . نفس پر استرسی کشیدم ٍ تند از پل

قبال ! بَد نهی دٍنو چرا این قدر ترسیدى بَدم طَری کٌ گفتو اِّلن قالب تًی نی کنو
 .این طَر نبَدم؛ انا کو کو اعصابو ضعیف شد ٍ حاِّل بٌ این رٍز افتادى بَدم

باقیهَندى ی سَپ رٍ برای سام تَ یٌ بشقاب . بٌ اتاقو رفتو ٍ لباسو رٍ عَض کردم
کال سَختن شکهو رٍ . ریختو ٍ بٌ اتاقش بردم، چقدر برای این سَپ ذٍق کردى بَد

فرانَش کردى بَدم، اصال با این يهٌ استرس ٍقتی برای فکر کردن بٌ سَختن شکهو 
 !نداشتو

ٌ ی پایبن رفتو . این بار با احتیاط سَپ رٍ بٌ سام دادم ٍ از اتاقش بیرٍن اٍندم بٌ طبق
 .ٍ نشغَل درست کردن شام شدم

احتشام با ابرٍيای باِّل رفتٌ . با افتادن چیزی از جا پریدم ٍ بٌ پشت سرم نگاى کردم
 !قلبو ایستاد: اخهی کردم ٍ گفتو. نگايو نی کرد
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 .برات پهاد گرفتو -

ٌ ای طَسی با پیراين یاسی ٍ بافت نازک  نگايو بٌ لباس يای بیرٍنش افتاد، شلَار پارچ
 چی؟: گیج گفتو.سفید کٌ رٍی دستش بَد

 .پهاد سَختگی: بٌ نیز نايارخَری اشارى کرد ٍ گفت

ٌ ی پهاد افتاد؛ یعنی رفتٌ برای نن خریدى؟ کهی نتعجب بَدم، بٌ ! نگايو بٌ نیز ٍ جعب
پس این رٍ پرت کردى بَد . نظرم عجیب بَد، ٍلی چیزی نگفتو ٍ بٌ سهت پهاد رفتو

 .رٍی نیز کٌ نن ترسیدم

 .نهنَن؛ ٍلی نیاز نبَد: پهاد رٍ برداشتو ٍ گفتو

ٌ رٍم ایستاد ٍ گفت ينَز جَاب : بافت رٍ رٍی صندلی گذاشت ٍ بٌ سهتو اٍند، رٍب
 !سَالو رٍ ندادی

 !لب يام رٍ بٌ يو فشردم، فکر نی کردم شاید یادش برى

. احتشام بًو نزدیک تر شد. سرم رٍ پایین انداختو ٍ بٌ انگشت يای دستو خیرى شدم
برای چند ثانیٌ چشهو رٍ بستو ٍ سعی کردم راى . بَی عطر نالیهش تَی بینیو پیچید

ٌ ام رٍ گرفت ٍ سرم رٍ باِّل آٍرد. حلی رٍ پیدا کنو چشو يام رٍ . دست گرم احتشام چَن
ٌ ی نزدیک قرار داشت نگاى کردم این نزدیکی رٍ . باز کردم ٍ بٌ چشو ياش کٌ تَ فاصل

 .دٍست نداشتو، حالو رٍ خراب نی کرد ٍ لرزش دست يام رٍ زیاد

 ...بگَ: با صدای آرٍنی کٌ بیشتر شبیٌ زنزنٌ بَد گفت

ٌ يای سزارینٌ -  .بخی

ٌ ام از دستش بیرٍن اٍند. چشو يام رٍ بستو ٍ سرم رٍ عقب کشیدم تا کی . چَن
ٌ ی لحظات . نی تَنستو پنًان کاری کنو؟ تا کی؟ از این حس ٍ حال نتنفر بَدم يه
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زندگیو این طَری پر از تشَیش گذشتٌ بَد، خستٌ شدم از بس کٌ بٌ ير دری زدم ٍ 
 .خستٌ شدم! قفل بَد

شاید يو نتَجٌ ! شاید تَی شَک بَد. ننتظر صدای فریادش بَدم؛ انا سکَت کردى بَد
 !نشدى بَد کٌ نن چی گفتو

ٌ ی نن رٍ گرفتٌ بَد تَ يَا خشک . چشو يام رٍ باز کردم دستش يهَن طَر کٌ چَن
 .شدى بَد، پلک نهی زد ٍ فقط خیرى نگايو نی کرد

ترسیدم، نکنٌ اتفاقی براش بیفتٌ؟ قبل از این کٌ نن کاری کنو یٌ قدم ازم دٍر شد ٍ بعد 
 .از چند ثانیٌ بافتش رٍ برداشت ٍ از آشپزخَنٌ بیرٍن رفت

اشک تا پشت پلکو . بی حال رٍی صندلی نشستو ٍ صَرتو رٍ با دست يام پَشَندم
چند دقیقٌ نشستو ٍ بٌ . اٍندى بَد؛ ٍلی نن حتی از گریٌ کردن يو خستٌ شدى بَدم

نهی دٍنو قلبو چٌ نرگش ! ؟...دیَار خیرى شدم، فکرم خالی بَد، ذينو آشفتٌ بَد، قلبو
 !بَد

ٌ يام بکنو ٌ ام . چند نفس عهیق کشیدم ٍ سعی کردم يَا رٍ ٍارد ری ٌ ی سین قفس
بعد از چند نفس عهیق حالو . نی سَخت ٍ نفس کشیدن برام کهی نشکل شدى بَد

 .کهی بًتر شد، کهی آب خنک بٌ صَرتو پاشیدم ٍ بعد بٌ کار يای شام رسیدم

احتشام خیلی عادی بٌ يهراى شیرین اٍند، ! نَقع شام، انگار اصال اتفاقی نیفتادى بَد
بٌ نن حتی نیو نگاى يو نینداخت تا حداقل از تَی چشو ياش . شام خَرد ٍ رفت
احساس نی کردم این آرانش قبل از طَفانٌ، حسو بًو نی گفت کٌ ! حالش رٍ بخَنو

 !خَدت رٍ برای بدترین يا آنادى کن

*** 
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دٍ رٍزی کٌ نن يزار بار ُنردم ٍ زندى شدم ٍ ننتظر عکس العهل . دٍ رٍز آرٍم گذشت
 .احتشام شدم؛ انا اٍن خیلی عادی رفتار نی کرد

ٌ يا نی افتاد ٍ قلبو درد  ير بار کٌ نی خَاستو لباسو رٍ عَض کنو نگايو بٌ جای بخی
ٌ ی . نی گرفت ٌ يا رٍ فرانَش کردى بَدم؛ انا تَ این دٍ رٍز يه ندت يا بَد کٌ اٍن بخی

فکرم رٍ نشغَل کردى بَد، جَری کٌ نَقع آشپزی دٍ بار دستو رٍ بریدم ٍ یک بار يو 
 !دستو رٍ سَزٍندم

ٌ يا این قدر ٍاضح ٍ باِّل نی بَد؛ انا از اٍن جایی کٌ نن حالو بد بَد ٍ از  نباید جای بخی
شانسو یٌ دکتر تازى کار بًو خَردى بَد، ترسیدى بَد ٍ حسابی دست ٍ پاش رٍ گو کردى 

اشتبايی کهی باِّلتر شکهو رٍ پارى کرد ٍ حتی نزدیک بَد بٌ کشتنو بدى؛ انا . بَد
 !نهی دٍنو چرا زندى نَندم

عصر رٍز دٍم خسرٍ سرحال ٍ قبراق برگشت، دٍبارى صدای خندى يای اٍن ٍ شیرین تَ 
 .خَنٌ پیچید ٍ کهی جَ نسکَت خَنٌ رٍ بٌ يو زد؛ انا از نگرانی نن چیزی کو نهی شد

بٌ اندازى ی کافی از يو . تصهیو گرفتو دٍبارى بٌ دیدن طايا برم ٍ باياش صحبت کنو
دٍر بَدیو، باید تهام سعی ام رٍ نی کردم تا نن رٍ ببخشٌ ٍ شاید بٌ سهتو برگردى، 

 .چیزی کٌ ير لحظٌ دعا نی کردم ٍ از خدا نی خَاستو

ٌ ای کٌ طايا زندگی نی کرد ٍ زنی  انا حال خرابو ٍقتی خراب تر شد کٌ رفتو جلَی خَن
باٍرم ! رفتٌ بَد. حس نی کردم دنیا دارى دٍر سرم نی چرخٌ. گفت کٌ از این جا رفتن

 .دٍبارى این قدر راحت گهش کردم! نهی شد

 چرا رفتٌ بَد؟ بٌ خاطر نن؟ یعنی تا این حد ازم نتنفر بَد؟

ٍقتی از زن این خبر رٍ شنیدم نفس يام قطع ٍ تنگ شد، جَری کٌ زن ترسید ٍ سریع 
اصال . بٌ سهتو اٍند، بٌ اصرار نن رٍ بٌ داخل خَنٌ برد ٍ کهی آب قند بًو داد
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نهی تَنستو ذينو رٍ نتهرکز کنو، کجا رفتٌ بَد؟ این سَال بٌ شکل يای نختلف تَی 
نباید بعد از دیدنش تَی قبرستَن، این قدر دیر . سرم اکَ نی شد ٍ بٌ قلبو فشار نی آٍرد

. بٌ سراغش نی اٍندم، باید فرداش نی اٍندم ٍ بٌ پاياش نی افتادم تا نن رٍ ببخشٌ
 !این بی خبری نثل نرگ بَد، نرگ

چرا ينَز داشتو ! نن چندین بار نردى بَدم؛ انا عجیب بَد کٌ ينَز نفس نی کشیدم
 نفس نی کشیدم؟

ٌ ی احتشام رسَندم کهی تلَ تلَ . حالو بد بَد! نهی دٍنو چطَر خَدم رٍ بٌ خَن
ير چند لحظٌ یک بار يو جلَی چشهو تار . نی خَردم ٍ نفس يام قطع ٍ ٍصل نی شد
 !نی شد؛ انا عجیب بَد کٌ ينَز سر پا بَدم

يَا کهی سرد شدى بَد ٍ بَی بارٍن بٌ . از حیاط گذشتو. زنگ در رٍ زدم ٍ در باز شد
نشانو نی خَرد؛ انا برعکس يهیشٌ کٌ سردم بَد این بار گرنو بَد ٍ رٍی تنو عرق 

 .نشستٌ بَد

فکر کردم شاید تَی سالن نشستٌ باشن؛ برای يهین ساختهَن رٍ دٍر زدم ٍ از در 
ٌ ی حضَرم شد. پشتی داخل رفتو  .بٌ دیَار تکیٌ دادم ٍ در اتاق رٍ بستو، نتَج

چند لحظٌ گذشت تا بٌ سهتو . پشت پنجرى ایستادى بَد ٍ بٌ بیرٍن نگاى نی کرد
گرنای شدیدی رٍ حس . کهی شالو رٍ از يو باز کردم ٍ خَدم رٍ باد زدم. برگشت

 !نی کردم، شاید تب کردى بَدم، نهی دٍنو

ٌ ای زرشکی رنگش کرد ٍ نثل يهیشٌ عهیق ٍ دقیق  دست ياش رٍ تَ جیب شلَار پارچ
این رٍ نی تَنستو حس کنو؛ انا از نگاى احتشام . نطهئنا رنگو پریدى بَد. نگايو کرد

 .چیزی رٍ نهی تَنستو حس کنو
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بًو نزدیک شد دقیقا تَ چند سانتی ام ایستاد ٍ نگاى نشکیش رٍ کٌ کدر تر از ير ٍقت 
ٌ ای بَد تَی صَرتو چرخَند  .دیگ

 .لب باز کرد ٍ نن رٍ بٌ آتیش کشید

 از کی حانلٌ بَدی؟ -

 نفس کشیدن یادم رفت، اصال يَایی برای نفس کشیدن بَد؟

ٌ ی کی تَ شکهت بَدى؟ -  بچ

داشت زیر پايام خالی نی شد؛ انا نن لجَجانٌ ایستادى بَدم تا ببینو دیگٌ چی نی خَاد 
این زخو عهیق تر از ير زخو ! چٌ حال غریبی داشتو! برای از يَش رفتن زٍد بَد! بگٌ

ٌ ای بَد، کشندى ٍ دردناک  ...دیگ

 .بدتر ٍ بدتر بَد، تیر خالص بٌ قلب نیهٌ جَنو بَد! نٌ

 نن نتًو شدى بَدم بٌ خــ ـیانـت؟ نن؟

چرا . ينَز سر پا بَدم... احساس نی کردم از گَش يام حرارت نی زنٌ بیرٍن؛ انا نٌ
سکَت کردى بَد؟ یعنی ننتظر بَد نن چی بگو؟ از خیانتی کٌ حتی تَی خَاب يو 

 ... ندیدى بَدم؟ یا

ٌ ی  ٌ ی نفرتو، يه ذينو قفل کرد، دينو قفل کرد؛ انا پايام نن رٍ بٌ جلَ کشید ٍ يه
جَنو، جهع شد تَی دستو ٍ سیلی شد رٍی صَرت نانردی کٌ نن رٍ خــ ـیانـت کار 

 یعنی چی؟! بٌ نن تًهت زدى بَد، پرسیدى بَد نن از کی حانلٌ بَدم؟. خَندى بَد

ناباٍر داشت نگايو نی کرد، قطعا بیشتر از یٌ . دیدم تار شد، قلبو تپیدن فرانَشش شد
 .سیلی حقش بَد؛ انا نن دیگٌ تَانش رٍ نداشتو
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کنترل يهٌ چیز از دستو خارج . عقب رفتو ٍ دستو بٌ قلبو چنگ شد ٍ رٍی زنین افتادم
 .شدى بَد

*** 

 ...بیب... بیب

صدا تَی گَشو زنگ نی زد ٍ گايی صدای پچ پچ آرٍم کسانی رٍ نی شنیدم؛ انا 
صدای قدم ياشَن کٌ نزدیک یا دٍر نی شدن، نن رٍ نتَجٌ . نهی دٍنستو چی نیگن

 .حضَرشَن نی کرد؛ انا پلک يام انگار بًو چسبیدى بَد ٍ نهی تَنستو بازشَن کنو

گايی اٍقات انگار کسی پشت دستو رٍ لهس نی کرد، دلو نی خَاست بیدار بشو؛ انا 
ٌ م نی سَخت ٍ خس خس ظریفی بٌ گَشو . چیزی نانعو بَد! نهی تَنستو ٌ ی سین قفس

بیّب چیزی رٍی نخو بَد، دلو نی خَاست ... بین این يهٌ صدا، صدای بیب. نی رسید
 .این صدا رٍ خفٌ کنو انا نهی تَنستو

دٍبارى کسی دستو رٍ تَ دستش گرفت ٍ پشت دستو رٍ لهس کرد، گرنای نفس ياش 
 .بٌ رٍی صَرتو پخش شد ٍ صدای آرٍنش رٍ کنار گَشو شنیدم

 طراٍت؟ -

ٌ ام رٍ لهس کرد، سر انگشت ياش رٍ ِّلی نَيای  چند لحظٌ سکَت کرد ٍ بعد شقیق
 .این بار برای باز کردن چشو يام تالش بیشتری کردم. سهت راست سرم حس نی کردم

 نهی خَای بیدار بشی؟ -

 ...بیدار بَدم انا

باِّلخرى چشو يام رٍ تَنستو باز کنو؛ انا نَر شدیدی کٌ بٌ چشو يام برخَرد کرد باعث 
 .شد ببندنشَن
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 .چشو يات رٍ باز کن: دستش رٍ از رٍی نَيام برداشت ٍ گفت

کف دستی جلَی چشو يام قرار داشت، انگار نی خَاست کٌ . آرٍم پلک يام رٍ باز کردم
چند ثانیٌ صبر کرد ٍ آرٍم دستش رٍ عقب کشید، چًرى ی . اٍن نَر تَی چشهو نزنٌ

پریشَنش جلَی صَرتو قرار داشت، نی تَنستو رگ يای خَنی کٌ چشو ياش رٍ سرخ 
 .کردى بَد رٍ بشهارم؛ انا پلکو خستٌ شد ٍ دٍبارى چشو يام رٍ بستو

انگار نفس آسَدگی خاطر بَد؛ نثل ٍقت يایی . صدای نفس عهیقی کٌ کشید رٍ شنیدم
کٌ آدم يا از ترس نفس شَن رٍ حبس نی کنن ٍ بعد ٍقتی خیال شَن راحت نیشٌ نفس 

 .آسَدى ای نی کشن؛ دقیقا نثل اِّلن احتشام بَد

حدس نی زدم کٌ نهکنٌ کجا باشو ٍ از یاد . ينَز داشت پشت دستو رٍ لهس نی کرد
 .دستو رٍ از دستش بیرٍن کشیدم! نبردى بَدم کٌ چٌ حرفی بًو زد

 طراٍت؟ -

 بًش نگاى کردم، خستٌ ٍ آشفتٌ بَد؛ انا از نن کٌ بدتر نبَد، بَد؟

 ...برٍ -

نغزم ينَز قفل بَد ٍ نگايو خستٌ از دیدن نردی کٌ . فقط يهین کلهٌ رٍ تَنستو بگو
ٌ ی زندگی ام رٍ دادى بَدم ٍ حاِّل نن رٍ خــ ـیانـت کار خَندى بَد . بٌ خاطرش يه
. ناخَاگاى دستو نشت شد ٍ سَزشی رٍ پشت دستو حس کردم؛ انا ايهیت ندادم

سَزش اصلی تَی قلبو بَد، چیزی کٌ يزار تکٌ شدى بَد ٍ حاِّل با بی رحهی داشت لٌ 
 .نی شد ٍ شاید يو شدى بَد

 .دستت رٍ نشت نکن: چشو يام رٍ بستو ٍ صدای زنی رٍ شنیدم کٌ با آرانش گفت

 .آرٍم دستو رٍ باز کرد ٍ چیزی رٍ رٍی دستو گذاشت
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 .آقا لطفا بفرنایید بیرٍن، بیهار باید استراحت کنٌ -

سکَت کردى بَد، چند لحظٌ بعد صدای دٍر شدن قدم ياش رٍ شنیدم ٍ بعد بٌ خَابی 
 .عهیق ٍ بدٍن فکر فرٍ رفتو

*** 

نشکل خاصی ندارید؛ انا باید از تنش : دکتر نگايی بٌ جَاب آزنایش يام کرد ٍ گفت
ٌ ی  دٍر باشید، فشار عصبی ٍ استرس رٍی قلب تَن تاثیر گذاشتٌ ٍ باعث شدى کٌ حهل

 .قلبی بًتَن دست بدى

ٌ جا کردم، دکتر بعد از چند لحظٌ نکث گفت تَ سن شها : کهی خَدم رٍ رٍی تخت جاب
ٌ ی دیگٌ چٌ . خیلی کو این اتفاقات نی افتٌ؛ انا خطرناک يو يست نعلَم نیست دفع

 .اتفاقی نی افتٌ پس تا نی تَنید نگرانی ٍ استرس رٍ از خَدتَن دٍر کنید

 چطَر باید نگرانی رٍ از خَدم دٍر نی کردم؟

کهی تغییر آب ٍ . دارٍياتَن رٍ بٌ نَقع بخَرید ٍ پیشنًاد نی کنو بٌ یٌ نسافرت برید -
يو چنین نی تَنید با یٌ رٍانپزشک صحبت کنید حتها . يَا نی تَنٌ براتَن خَب باشٌ

 .نی تَنن کهک تَن کنن

ٌ ی حرف يای دکتر بٌ نظرم پَچ . نفس عهیقی کشیدم ٍ نگايو رٍ بٌ دست يام دادم يه
ٍ بیًَدى نی اٍند، ٍقتی نن داشتو زیر بار غو يام خو نی شدم چٌ چیزی نی تَنست 

 حالو رٍ خَب کنٌ؟

ٌ ی نَاردی کٌ بٌ شها گفتو با يهسرتَن يو در جریان گذاشتو، نطهئنا ایشَن بًتر  - يه
ٌ ای نی تَنٌ بٌ شها کهک کنٌ  .از ير کس دیگ
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ٌ ی نشکالت نن . ناخَدآگاى پَزخندی رٍی لبو نقش بست ٌ ی يه نطهئنا احتشام ریش
جالب بَد کٌ خَدش رٍ يهسر نن ! اٍن فقط نی تَنست حالو رٍ بدتر کنٌ نٌ بًتر! بَد

 .چٌ ٍاژى ی غریبی بَد! يهسر. نعرفی کردى بَد

پرستار یٌ . دکتر بعد از گفتن یٌ سری حرف يای دیگٌ برگٌ ترخیصو رٍ انضا کرد ٍ رفت
برای . دست لباس بًو داد ٍ کهکو کرد تا اٍن يا رٍ بپَشو؛ انا لباس يا نال خَدم نبَد

 :يهین باتعجب بٌ پرستار گفتو

 !این يا لباس يای نن نیست -

 .يهسرتَن دادن: پرستار نگايی بٌ لباس يا کرد ٍ گفت

ٌ ی . حرفی نزدم ٍ لباس يا رٍ پَشیدم پرستار از اتاق بیرٍن رفت؛ ٍلی نن ينَز رٍی لب
 .تخت نشستٌ بَدم ٍ فکرم نشغَل يزار اتفاق بَد

ٌ اش جلَی پام تَقف کرد سرم رٍ باِّل بردم ٍ بٌ چًرى اش . کفش يای نشکی براق نردٍن
ٌ ای بٌ  ٌ ریشش کهی بلند تر از يهیشٌ شدى بَد ٍ نَياش بٌ حالت شلخت نگاى کردم، ت

 .سهت باِّل شَنٌ شدى بَد

 آنادى ای؟ -

خَب . حرفی نزد ٍ تَ سکَت بٌ دنبالو اٍند. از تخت پایین اٍندم ٍ بٌ سهت در رفتو
سَار ! بَد کٌ چیزی نهی گفت اصال حس حرف زدن ٍ البتٌ دعَا کردن رٍ نداشتو

 .ناشینش شدیو ٍ اٍن راى افتاد

چشو يام رٍ بستو ٍ بٌ صندلی تکیٌ دادم، از دیرٍز کٌ بٌ يَش اٍندى بَدم تا انرٍز کٌ 
نرخص شدم دیگٌ بٌ دیدنو نیَندى بَد، این خیلی خَب بَد کٌ این کار رٍ کرد؛ چَن 

 .ٍقتی نی دیدنش بدٍن این کٌ چیزی بگٌ حرفی کٌ گفتٌ بَد تَی سرم اکَ نی شد
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 .صدای نالیو آينگی تَی فضای ناشین پیچید

 نن از اٍن آسهَن آبی نی خَام

 نن از اٍن شب يای نًتابی نی خَام

 دلو از خاطرى يای بد جدا

 نن از اٍن ٍقتای بی تابی نی خَام

 .آينگ، صدای دلنشینی داشت کٌ برای پرت کردن حَاسو خَب بَد

 نن نی خَام یٌ دستٌ گل بٌ آب بدم

 آزرٍيام رٍ بٌ یک حباب بدم

 سیبی از شاخٌء حسرت بچینو

 بندازم رٍ آسهَنَ تاب بدم

 گل ایٍَن بًارى دل نن

 یٌ بیابَن ِّللٌ زارى دل نن

ٌ يانَن برگشتٌ . ناخَدآگاى گذشتٌ تَی ذينو تکرار نی شد بٌ لحظات ناب اٍلین عاشقان
چقدر عهر ! بَدم، اٍن نَقع کٌ فکر نی کردم احتشام بًترین انتخاب زندگیهٌ

 .خَشبختی نَن کَتاى بَد، دقیقا نثل پرتاب یٌ سیب بٌ آسهَن ٍ فرٍدش بٌ رٍی زنین

 نث یٌ دستٌ گل اقاقیا

 دلو آرزٍ نی کنٌ بیا بیا

 تَ نیری پشت علف يا گو نیشی
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 نن نی نَنو ٍ گل اقاقیا

 گل ایٍَن بًارى دل نن

 یٌ بیابَن ِّللٌ زارى دل نن

 (سیب- سیهین غانو )

تَی . تا احتشام ناشینش رٍ تَی پارکینگ ببرى پیادى شدم ٍ بٌ سهت ساختهَن رفتو
سالن کسی نبَد؛ برای يهین با خیالت راحت بٌ اتاق رفتو ٍ شرٍع بٌ جهع کردن 

 .ٍسایلو کردم

چادرنهازم رٍ از رٍی چَب لباسی برداشتو کٌ احتشام ٍارد اتاق شد، با تعجب نگايو کرد 
 :ٍ گفت

 چی کار نی کنی؟ -

 .کاری کٌ باید از اٍل نی کردم: چادر رٍ تَی کَلٌ پشتی گذاشتو ٍ گفتو

احتشام خَاست کَلٌ پشتی رٍ از دستو . نانتَ ٍ شلَار خَدم رٍ کنار گذاشتو تا بپَشو
 .بگیرى کٌ خَدم رٍ عقب کشیدم

 .تَ غلط نی کنی: با حرص ٍ عصبانیت گفت

 .برٍ بیرٍن: ابرٍيام رٍ باِّل دادم ٍ گفتو

 .فکر از این جا رفتن رٍ از سرت بیرٍن کن: دست بٌ سینٌ ایستاد ٍ گفت

ٌ ی احتشام بَد ٍ بٌ يهراى  اخطارگَنٌ نگايو کرد کٌ ايهیتی ندادم ٍ شالی کٌ بٌ سلیق
 :نانتَ ٍ شلَار بٌ پرستار دادى بَد تا بپَشو رٍ از رٍی سرم برداشتو ٍ گفتو

 .برٍ بیرٍن نی خَام لباسو رٍ عَض کنو -
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 !نن راحتو: بٌ دیَار تکیٌ داد ٍ يهَن طَر کٌ خیرى نگايو نی کرد گفت

ٌ ی سعی کٌ نی کردم تا آرٍم باشو  عصبی شدى بَدم، تپش قلبو باِّل رفتٌ بَد ٍ با يه
 .بٌ سهتش رفتو ٍ دستش رٍ گرفتو ٍ بٌ سهت در اتاق کشیدم. نَفق نبَدم

 .نن ناراحتو، برٍ بیرٍن -

قطعا از نن خیلی زٍرش بیشتر بَد، نخصَصا کٌ لرزش دست يام . از جاش تکَن نخَرد
 !يو شرٍع شدى بَد

 :این بار جیغ کشیدم

 !برٍ بیرٍن لعنتی -

 .فقط خیرى نگايو نی کرد! انا انگار داشتو با نجسهٌ حرف نی زدم

بی خیال لباس عَض کردن شدم ٍ نانتَ ٍ شلَاری کٌ کنار گذاشتٌ بَدم رٍ برداشتو ٍ 
 .تَی کَلٌ گذاشتو

اٍن : شال رٍ از رٍی زنین چنگ زدم ٍ از در اتاق بیرٍن اٍندم کٌ بازٍم رٍ گرفت ٍ گفت
 !رٍی سگو رٍ باِّل نیار

 .با ابرٍيای باِّل رفتٌ نگايش کردم ٍ بازٍم رٍ از دستش بیرٍن کشیدم

 !ٍلو کن -

 .برگرد تَ اتاق: دستش رٍ عقب کشید ٍ گفت

از اٍل اشتباى کردم اٍندم این جا، نیرم تَ : سرم رٍ تکَن دادم ٍ با صدای بلندی گفتو
 !يو نهی تَنی جلَم رٍ بگیری

 .پَزخندی زد کٌ حرصو رٍ بیشتر کرد، اٍن حق نداشت بی رحهانٌ نن رٍ لٌ کنٌ
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: قدنی بًو نزدیک شد، انگشت اشارى اش رٍ رٍبٌ رٍم گرفت ٍ با حالت تًدید گفت
 !صدات رٍ برای نن باِّل نبر

آب از سر : جیغ کشیدم ٍ با پشت دستو بٌ انگشتش کٌ ينَز تَ يَا بَد زدم ٍ گفتو
 .نن گذشتٌ، کاری نکن کٌ تَ رٍ يو نثل خَدم غرق کنو

تَ عرض یک صدم ثانیٌ بازٍم رٍ گرفت ٍ نن رٍ نحکو بٌ دیَار کَبید، تَی صَرتو 
 :فریاد زد

ٌ يای زندگّی ننی -  ...نهی ذارم بری برای خَدت عشق ٍ حال کنی! تَ قاتل لحظ

 :تکَنو داد ٍ يهَن جَر بلند گفت

 فًهیدی؟ ...-

 :نن يو نثل خَدش جیغ کشیدم ٍ گفتو

کدٍم عشق ٍ حال؟ از ٍقتی پات رٍ گذاشتی تَ زندگیو رٍزيام رٍ سیاى کردی، تَ يهٌ  -
ٌ ی رٍیايام رٍ ازم ! چیزم رٍ ازم گرفتی تقصیر تَ بَد کٌ الهیرا با نن دشهن شد، تَ يه

 .گرفتی

ٌ ی قدرتو بٌ عقب يلش دادم ٌ اش گذاشتو ٍ با يه ٌ ی سین  .دستو رٍ رٍی قفس

پدرم رٍ بٌ خاطر حفظ آبرٍی تَ از دست دادم، جلَی چشهو سکتٌ کرد ٍقتی فًهید  -
ٌ ست اٍن يو با یٌ شناسنانٌ سفید ٌ اش حانل  !دختر دردٍن

طراٍت آرٍم بٌ نرز دیٍَنگی رسیدى بَد، انگار يهٌ چیز دست بٌ دست يو دادى بَد تا 
نن عقدى يای این چند سال رٍ تَ صَرت نردی فریاد بزنو کٌ نسبب اصلی يهٌ چیز 

 .بَد
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دستو رٍ رٍی . با اخو غلیظی نگايو نی کردٍ حنجرى ام نی سَخت ٍ قلبو درد گرفتٌ بَد
 !قلبو گذاشتو ٍ چند نفس عهیق کشیدم، برای نردن زٍد بَد

ٌ ای کشید حس نی کردم تَی چشو ياش نگرانی . احتشام کهی عقب رفت ٍ نفس کالف
نٌ، ! شاید نی ترسید یک دفعٌ قلب نن از کار بیفتٌ ٍ اٍن بشٌ قاتل جَنو. ٍجَد دارى

 !شاید يو نی ترسید بدٍن گرفتن انتقانش نن بهیرم

ٌ ی زندگیو . کنار دیَار نشستو ٍ چشو يام رٍ بستو دیگٌ از يیچی نطهئن نبَدم، يه
 ."شاید"شدى بَد 

 حالت خَبٌ؟: صدای آرٍم احتشام رٍ شنیدم کٌ گفت

باِّلی سرم ایستادى بَد ٍ نگايو نی کرد، غو تَی نگايش رٍ بٌ . چشو يام رٍ باز کردم
نا ير دٍ چیز يایی رٍ از دست دادى بَدیو؛ انا آیا نن بیشتر از . راحتی حس نی کردم

 دست دادى بَدم یا احتشام؟

 :بٌ آيستگی گفتو. تَی چشهو اشک حلقٌ زد

ٌ ات داری، بذار نن برم؛ بَدنو فقط ير دٍنَن رٍ  - تَ یٌ زندگی خَب کنار زن ٍ بچ
 .عذاب نیدى

ٌ رٍ تکیٌ داد ٍ گفت  :بٌ دیَار رٍب

ٌ ی نن بَد؟... اٍن بچٌ -  بچ

چرا با تردید نی پرسید؟ از رٍی زنین بلند . اشک رٍی صَرتو غلتید ٍ قلبو تیر کشید
ٌ ام رٍ برداشتو  .شدم ٍ کَل

 !نن بًت خــ ـیانـت نکردم -
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 :نی دٍنستو چی تَی ذينش نی گذرى برای يهین گفتو. بٌ چشو ياش نگاى کردم

 .نَقع تَلد ُنرد -

 :بٌ سهتش برگشتو ٍ گفتو. این بار جلَم رٍ نگرفت. لبو رٍ گزیدم ٍ راى افتادم

ٌ نانٌ رٍ فسخ کن -  !دیگٌ نهی خَام بٌ يو نحرم باشیو، اٍن صیغ

چند لحظٌ سکَت کرد، انگار از حرفی کٌ . سرش رٍ باِّل آٍرد ٍ عهیق نگايو کرد
 :کهی این پا ٍ اٍن پا کرد ٍ در نًایت با لحن غریبی گفت. نی خَاست بزنٌ نطهئن نبَد

 .يهَن نَقع فسخش کردم -

 :با چشو يای گرد شدى نگايش کردم، ناخَدآگاى گفتو

 چی؟ -

بٌ نَياش چنگی زد ٍ يهَن طَر کٌ پاکت سیگار ٍ فندکش رٍ از جیب شلَارش بیرٍن 
 :نی آٍرد گفت

 ...ٍقتی فًهیدم با الهیرا دعَا کردی ٍ اٍن نردى -

 .سیگارش رٍ رٍشن کرد

 ...یٌ لحظٌ يو صبر نکردم ٍ اٍن صیغٌ رٍ ...-

اٍن يشت سال . حرفش رٍ ادانٌ نداد ٍ نن تا تٌ ناجرا رٍ خَندم، نغزم سَت کشید
 ...پیش از نن جدا شدى بَد ٍ نّن احهق

بًو درٍغ گفت، دٍبارى . دستو رٍ بٌ دیَار گرفتو تا با زنین برخَرد نکنو. قلبو تیر کشید
 "!تَ يو بًش درٍغ گفتی"صدایی تَی سرم پیچید کٌ گفت! ٍ دٍبارى درٍغ گفت
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ٌ اش از پشت سرم شنیدم  .صدای آرٍم ٍ گرفت

 طراٍت؟ خَبی؟ -

 .بٌ سهتش برگشتو ٍ تَ چشو ياش نگاى کردم

 چرا؟ -

 :بازٍم رٍ تَی دستش گرفت ٍ گفت

 .بًترى بشینی، رنگت پریدى -

 تا کی نی خَای این ناجرا ادانٌ پیدا کنٌ؟ -

 :بغضو رٍ قَرت دادم ٍ با صدای کٌ در حال تحلیل رفتن بَد گفتو

 فکر نی کنی نن کو عذاب کشیدم؟ -

 :با چشو يای اشکیو نگايش کردم ٍ ادانٌ دادم

ٌ دار نی شدی نن بٌ این فکر نی کردم کٌ ّکی  - ٍقتی تَ داشتی ازدٍاج نی کردی ٍ بچ
تهام این يشت سال رٍ آرزٍی ! عهرم تهَم نیشٌ ٍ از این يهٌ غصٌ خالص نیشو؟

 ...نرگ کردم، تَ

 .بغض اجازى نداد بیشتر حرف بزنو، نفسی گرفتو ٍ رٍی زنین نشستو

 :کهی نگايو کرد ٍ گفت

 تَ در نَرد زندگی نن چی فکر نی کنی؟ -

. کهی ازم دٍر شد ٍ سیگارش رٍ تَی سکَت کشید، این سکَت برای ير دٍنَن ِّلزم بَد
نن داشتو نتالشی نی شدم ٍ اٍن قدر گیج ٍ سردرگو بَدم کٌ نهی دٍنستو باید رٍی 
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ٌ ی ذينیو تهرکز کنو اصال نهی دٍنستو چطَر باید بٌ افکار پریشَنو سانَن ! کدٍم دغدغ
 .بدم

از جیب شلَارش دستٌ کلیدی . سیگار رٍ رٍی زنین انداخت ٍ با کفشش خانَشش کرد
 .رٍ بیرٍن آٍرد ٍ یٌ دٍنٌ از کلید يا رٍ جدا کرد، بٌ سهتو اٍند ٍ کلید رٍ بٌ طرفو گرفت

 :با حالت سَالی نگايش کردم کٌ گفت

ٌ اتٌ -  .نًری

 چی؟: ابرٍيام رٍ باِّل دادم ٍ گیج گفتو

ٌ رٍم نشست ٍ کلید رٍ کف دستو گذاشت  .رٍی زانَش رٍب

 .فقط چند تا انضا نَندى تا بٌ نانت بشٌ -

کو کو ذينو شرٍع بٌ فعالیت کرد ٍ بٌ یاد آٍردم احتشام در نَرد . بٌ کلید نگاى کردم
 :کلید رٍ بٌ طرفش گرفتو ٍ گفتو. چی حرف نی زنٌ

ٌ ام نیست، کلید در جًنهٌ -  !این نًری

 .يهَن طَر کٌ نگايو نی کرد بلند شد ٍ ایستاد

 .بٌ ير حال نال تَئٌ -

ٌ رٍش ایستادم تَی چشو ياش ناراحتی نَج نی زد، . از رٍی زنین بلند شدم ٍ رٍب
 داشت با این کارش بٌ نن لطف نی کرد یا بازی جدید بَد؟

 .نن نهی خَانش -

ٌ اش رٍ باِّل انداخت ٍ گفت  :شَن
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 !بندازش تَ سطل زبالٌ -

بٌ سهت اپن آشپزخَنٌ رفت ٍ دارٍيایی کٌ دکتر دادى بَد رٍ برداشت ٍ بٌ سهتو 
 .گرفت

 .سّر ٍقت بخَرشَن -

ٌ جا کردم، دارٍيا رٍ از دستش گرفتو  ٌ ام جاب ٌ ام رٍ رٍی شَن نفس پر دردی کشیدم ٍ کَل
 :ٍ گفتو

 چی تَ سرتٌ؟ -

 :چند لحظٌ نگايو کرد ٍ گفت

 .نی خَام يهٌ چیز رٍ ريا کنو -

! ٍای! دقیقا چٌ چیز يایی رٍ نی خَاست ريا کنٌ؟ نن رٍ کٌ ندت يا پیش ريا کردى بَد
ٌ اش بَدم حالو بد نیشٌ  .ٍقتی یادم نیاد کٌ نا بًو نحرم نبَدیو ٍ نن تَی خَن

 .پس دیگٌ يیچ ٍقت سراغو نیا -

 :پَزخند غهگینی زد ٍ در حالی کٌ بٌ زنین نگاى نی کرد گفت

 .ينَز یٌ چیزيای بین نَن حل نشدى -

اٍن نی خَاست تا آخر عهرنَن ير دٍنَن رٍ عذاب بدى؛ انا نن دیگٌ ! نی دٍنستو
ظرفیت نداشتو ٍلی اِّلن بًتر بَد برم تا این کٌ دٍبارى نظرش عَض بشٌ ٍ بخَاد نن 

 .رٍ بٌ زٍر نگٌ دارى

بٌ کلید نگاى کردم، تَی این ندت باريا با خَدم . سرم رٍ تکَن دادم ٍ حرفی نزدم
اٍن جا پر بَد از . کلنجار رفتٌ بَدم تا بٌ اٍن نجتهع دى طبقٌ برم؛ ٍلی نتَنستٌ بَدم
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خاطرات شیرینو ٍ در نًایت تلخ ترین اتفاق زندگی ام؛ ٍلی فرقی نهی کرد، خاطرات تلخ ٍ 
نن ناانیدانٌ سعی نی کردم کٌ فرانَش کنو؛ انا نگٌ . شیرین ير دٍ برام عذاب آٍر بَد

ٌ ام رٍ پاک نی کردن! نیشد؟ شاید این طَری دیگٌ از بٌ یاد آٍردن . فقط باید کل حافظ
یاد . انا درد بدتر این بَد کٌ خاطرات شیرین دردناک تر بَد! خاطرى ای ناراحت نهی شدم

 .حهاقتو نی افتادم کٌ چطَر يهٌ چیز رٍ راحت باختٌ بَدم

باِّلخرى باید برای یک بار يو کٌ شدى سنگ يام رٍ با خَدم ٍا . دستو رٍ نشت کردم
 .نی کندم، شاید این طَری کهی آرٍم نی گرفتو؛ شاید يو درنَندى تر نی شدم

سکَّت آخر احتشام برام عجیب بَد، . از کنار احتشام گذشتو ٍ از خَنٌ بیرٍن اٍندم
قلبو ينَز تند نی زد ٍ فکر يای ! در نَرد چی، نهی دٍنو! انگار با خَدش کلنجار نی رفت
لبو رٍ گاز گرفتو ٍ برگشتو بٌ ! اٍن دیگٌ شَيرم نبَد. نختلف تَی سرم رژى نی رفت

حس نی کردم ينَز در بند احتشام يستو، انگار ٍاقعا ينَز یٌ چیز يای . خَنٌ نگاى کردم
 .بین نَن بَد، چیزی کٌ باعث نی شد ناخَدآگاى بٌ سهت يو کشیدى بشیو

ٌ ی دٍم کسی ایستادى؛ انا پلک کٌ زدم اٍن سایٌ نحَ شد . حس کردم پشت پنجرى طبق
اگر کسی خَنٌ بَد ! دستو رٍ رٍی سرم کٌ درد نی کرد گذاشتو، شاید خیاِّلتی شدى بَدم

اصال ! چقدر خَب کٌ شیرین نبَد. قطعا با این يهٌ سر ٍ صدای نا، بٌ پایین نی اٍند
 .از حیاط گذشتو ٍ رفتو. قصد نداشتو کٌ زندگی اٍن رٍ خراب کنو

*** 

يیچ . سرم رٍ باِّل بردم ٍ دقیق تر نگاى کردم. تپش يای ناننظو قلبو بٌ گَشو نی رسید
ٌ ی چًارم افتاد، ! چیز عَض نشدى بَد ناخَداگاى نگايو بٌ پنجرى ی ٍاحد سیزدى طبق

نگايو رٍ از ساختهَن گرفتو ٍ جلَتر رفتو، پايام نن رٍ . اشک تا پشت پلکو اٍند
 .بی ارادى جلَ نی کشید
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دکَراسیَن رٍ تغییر دادى . تَ ِّلبی کسی نبَد. در ساختهَن رٍ يل دادم ٍ داخل رفتو
ٌ ی چپ سالن نزدیک پنجرى نبل يای آبی فیرٍزى ی قرار داشت کٌ با پردى يا  بَدن، گَش

قبال نبل يای خاکی رنگ قرار داشت کٌ خیلی ٍقت يا نن اٍن جا نی نشستو؛ . ست بَد
چقدر اٍن رٍز يا دٍر بٌ نظر . درس نی خَندم ٍ از پنجرى بٌ بیرٍن نگاى نی کردم

خاطرى يا یکی پس از دیگری بٌ ذينو يجَم نی آٍرد ٍ نن رٍ از خَدم . نی رسید
ٌ يا رٍ باختٌ بَدم  !نتنفرتر نی کرد، چقدر راحت اٍن لحظ

ٌ يا کشیدى شد، حاِّل پايام انگار بٌ زنین چسبیدى بَد؛ جا زدى بَدم . نگايو بٌ سهت پل
 .دیگٌ دلو نهی خَاست جلَتر برم، تا يهین جا يو داشتو جَن نی دادم

يَا ابری ٍ گرفتٌ بَد؛ دقیقا نثل . قدنی بٌ عقب برداشتو ٍ بٌ سهت پنجرى ی ِّلبی رفتو
 !دل نن

ساعت يا پشت این پنجرى رٍی نبل تّک خاکی رنگ نی نشستو ٍ درس نی خَندم، 
ٌ ی ايالی نجتهع بٌ نن ٍ حضَرم این جا عادت کردى بَدن، دقیقا سَنین بار  يه

چشو يام رٍ بستو ٍ خاطرات احتشام رٍ . احتشام رٍ يهین جا نَقع درس خَندن دیدم
 .پس زدم، حاِّل فقط دلو نی خَاست خاطرات پدر ٍ نادرم ٍ طايا رٍ بٌ یاد بیارم

ٌ ای گفت : صدای قدم يای کسی رٍ تا نزدیکی خَدم شنیدم ٍ بعد صدای بو نردٍن
 خانو؟

ٌ اش رٍ . چشو باز کردم ٍ بٌ سهتش برگشتو چند لحظٌ خیرى نگايو کرد، ابرٍيای نردٍن
 :باِّل داد ٍ در حالی کٌ چشو يای خاکستری رنگش رٍ ریز نی کرد نتعجب گفت

 طراٍت؟ خَدتی؟ -

ٌ ای  قد نتَسط ٍ يیکل نناسبی داشت، تَی اٍن بلَز یاسی ٍ کت ٍ شلَار سَرن
ٌ جا کرد. حسابی خَش تیپ بٌ نظر نی رسید ٌ اش جاب  .کیف چرم نشکیش رٍ رٍی شَن
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 .خَدنو -

برای خَدم يو عجیب ٍ ! انگار براش عجیب ٍ غیر باٍر بَد. دٍبارى ٍ دٍبارى نگايو کرد
 .غیر باٍر بَد کٌ یک رٍز دٍبارى بٌ این جا برگردم

ٌ ی راستش چال شد  .لبخند دلنشینی زد کٌ گَن

 !چقدر عَض شدی -

آرى عَض شدى بَدم، نن از نَجَانی بٌ پیری پرت شدى بَدم، دقیقا تَی زندگی نن 
جٍَنی ٍ نیانسالی گو شدى بَد، حاِّل حس یٌ زن پیر ٍ تنًا رٍ داشتو کٌ بٌ جز خدای 

 .باِّلی سرش يیچ کسی رٍ نداشت

 .ٍلی تَ اصال عَض نشدی -

ٌ تر ٍ جا افتادى تر از گذشتٌ شدى بَد ٌ ای زد؛ فقط کهی پخت  .لبخند دیگ

 حالت خَبٌ؟ -

 !سرم رٍ تکَن دادم، خیلی ٍقت بَد کٌ نهی دٍنستو حالو چطَرى

 تَ چطَری؟ آقای رجبی خَبٌ؟! خَبو -

 :نگاى خاکستری اش رٍ تَی صَرتو چرخَند ٍ با لحن ناراحتی گفت

 .پدرم سال پیش فَت شد -

ناخَدآگاى آى غهگینی کشیدم، آقای رجبی یکی از نعدٍد انسان يایی بَد کٌ قلب پاک ٍ 
 .بی ریایی داشت، يیچ ٍقت نحبت ياش رٍ فرانَش نهی کردم

 .پدرت آدم فَق العادى ای بَد، بٌ نا نحبت يای زیادی کرد -
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 .تا آخرین لحظٌ بٌ یاد خانَادى ات بَد -

خیلی خَب بٌ یاد داشتو کٌ . سرم رٍ پایین انداختو ٍ نگايو رٍ بٌ سرانیک يا دادم
شاید اگر زٍدتر از نن برای پسرش . آقای رجبی دٍست داشت کٌ نن عرٍسش بشو

 .خَاستگاری کردى بَد حاِّل این جا ٍ تَ این نَقعیت نبَدم

 .بیا بشین -

با دستش بٌ نبل . بٌ سهت نبل يا کٌ کهی از پنجرى فاصلٌ داشت رفت ٍ نشست
ٌ رٍ اشارى کرد تا نن يو بشینو رٍی نبل نشستو ٍ نگايو رٍ بٌ چًرى ی آرٍم ٍ . رٍب

 .نتینش دادم

 ازدٍاج کردی؟: ناخَاستٌ پرسیدم

 !دٍ بار: لبخند بانزى ای زد ٍ در حالی کٌ چشو ياش رٍ گرد نی کرد گفت

 شَخی نی کنی؟: ابرٍيام رٍ باِّل دادم ٍ گفتو

 .نٌ، تصهیو دارم سَنی رٍ يو بگیرم: خندى ی آرٍنی کرد ٍ گفت

اصال از ! ٍاقعا تعجب کردى بَدم، یعنی داشت راست نی گفت یا سر بٌ سرم نی گذاشت؟
 !شخصیت شايرخ چنین چیزی بعید بَد

 داری راست نیگی؟ -

ٌ اش رٍ باِّل انداخت ٍ يهَن طَر کٌ پای راستش رٍ رٍی پای چپش نی گذاشت  شَن
 :گفت

 تَ چی کار نی کنی؟. ارى، اٍنی نبَدن کٌ نن نی خَاستو -

 :بٌ پشتی نبل تکیٌ دادم ٍ گفتو
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 .دٍ نايی يست کٌ از زندان آزاد شدم -

. نی دٍنستو رٍش نهیشٌ بپرسٌ کٌ چرا ٍ چطَری این جا يستو. رنگ نگايش تغییر کرد
 :کهی بٌ سهتو نتهایل شد ٍ با صدای آرٍنی گفت

 چطَری؟ -

 .سرم رٍ پایین انداختو ٍ بٌ انگشت يای دستو خیرى شدم

 .خَدشَن رضایت دادن -

 .يهَن نَقع پدرم خیلی باياشَن صحبت کرد؛ انا اصال نهی خَاستن کَتاى بیان -

 :سرم رٍ باِّل آٍردم ٍ گفتو. نفس عهیقی کشیدم ٍ پلک زدم

 کی سرایدار این جاست؟ -

 :کهی نگايو کرد ٍ گفت

تَ این چند سال چند تا سرایدار اٍندن ٍ رفتن، يیچ کدٍم شَن نثل پدر تَ انین  -
 .از پارسال تا حاِّل یٌ زن ٍ نرد جٍَن سرایدار شدن. نبَدن

پدرم عادت داشت کٌ ير کاری کٌ بًش . چیزی نگفتو، یعنی حرفی برای گفتن نداشتو
 .سپردى نی شد رٍ بٌ نحَ احسن انجام بدى

 طايا چطَرى؟ -

نطهئنو کٌ شايرخ این سَال رٍ برای ننحرف کردن ذين نن پرسید؛ انا نهی دٍنست 
ٌ يای زندگی نن شدى  .طايا يو یکی از دغدغ

 !نهی دٍنو -
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 :نتعجب نگايو کرد ٍ گفت

 !چرا؟ -

ناخن يام رٍ کف دستو فشار دادم ٍ با . بغض گلَم رٍ گرفت ٍ اشک دیدم رٍ تار کرد
 :آرٍنی گفتو

 !چَن از نن نتنفرى -

گايی اٍقات آدم يا . سکَت کردم ٍ شايرخ يو حرفی نزد، نتفکر داشت نگايو نی کرد
دیگٌ نهی تَنن خَددار باشن ٍ ير چقدر يو کٌ تظاير کنن باز يو نَفق نیستن، نن 

 .از رٍی نبل بلند شدم کٌ شايرخ يو بلند شد. يو خستٌ شدى بَدم

 .نن دیگٌ برم -

 کجا؟ این ندت کجا زندگی نی کردی؟ -

چقدر دلو برای این نًربَنی يای بی ریا تنگ . چقدر نًربَنّی تَی صداش دلنشین بَد
 .شدى بَد، چیزی کٌ فقط افراد خانَادى ام داشتن ٍ نن ازش نحرٍم بَدم

 :بٌ سهتو اٍند ٍ گفت

 .اگٌ از نن کهکی بر نیاد بگَ -

 :سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو

 .نٌ، نهنَن -

 .از جیب کت گرٍن قیهتش یٌ کارت بیرٍن آٍرد ٍ بٌ سهتو گرفت

ٌ ی چًارى، این يو شهارى نٌ، بًو نیاز داشتی زنگ بزن یا  - ٌ ی نن ٍاحد چًاردى طبق خَن
 .بیا
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 .نهنَن -

خَبی نی کرد ٍ * کسی کٌ بی بدیل. لبخند آرانش بخشی زد، این يو پسر يهَن نرد بَد
 .قلبش ٍسعت دریا رٍ داشت

 .کارت رٍ از دستش گرفتو ٍ با خداحافظی کَتايی از ساختهَن بیرٍن اٍندم

 جانشین، عَض: بدیل*

 .ينَز چند قدم نرفتٌ بَدم کٌ صدام کرد

 طراٍت؟ -

 :با قدم يای بلند بًو رسید ٍ گفت. ایستادم ٍ بٌ سهت شايرخ برگشتو

 .کجا زندگی نی کنی؟ یٌ آدرسی، شهارى تلفنی چیزی بٌ نن بدى بتَنو پیدات کنو -

ٌ جا کردم ٍ گفتو ٌ ام جاب  .نگران نباش، دٍبارى بٌ این جا نیام: کَلٌ پشتیو رٍ رٍی شَن

 .نراقب خَدت باش: نگاى نانطهئنی بًو کرد ٍ گفت

 .حتها: سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو

. بٌ ایستگاى سّر خیابَن رسیدم ٍ ایستادم. ازش دٍر شدم ٍ تا انتًای خیابَن پیادى رفتو
. چقدر تَی سرنا ٍ گرنا این جا ایستادى بَدم، باريا ٍ باريا از اتَبَس جا نَندى بَدم

ٌ ی لبو رٍ گاز گرفتو ٍ نسیرم رٍ تغییر دادم  .گَش

دٍبارى بٌ اٍل خط رسیدم، . بی حال رٍی نیهکت نشستو ٍ سرم رٍ تَی دست يام گرفتو
 تنًا سّر نخی کٌ داشتو يو از دست دادم، حاِّل باید چی کار کنو؟

پام رٍ عصبی . چند بار دستو رٍ رٍی صَرتو کشیدم ٍ زیر لب بٌ خَدم لعنت فرستادم
 .تکَن دادم ٍ بٌ این طرف ٍ اٍن طرف پارک نگاى کردم
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 !نٌ، نباید این قدر زٍد ناانید نی شدم، باید تالشو رٍ نی کردم انا از کجا رٍ نهی دٍنو

دست يام . يَا کو کو داشت تاریک نی شد ٍ نن سرنای يَای پاییزی رٍ حس نی کردم
کهی تَی پارک قدم زدم ٍ دٍر . رٍ تَی جیب نانتَم فرٍ بردم ٍ از رٍی نیهکت بلند شدم

چندین بار از جلَی پسر قد بلند ٍ ِّلغری کٌ رٍی یکی از . ٍ اطراف رٍ نگاى کردم
 .نیهکت يا نشستٌ بَد رد شدم تا این کٌ بلند شد ٍ بٌ طرفو اٍند

 خانو -

 .بٌ سهتش برگشتو ٍ نگايش کردم

 بلٌ؟ -

 دنبال کسی نی گردید؟: کهی این طرف ٍ اٍن طرفش رٍ نگاى کرد ٍ گفت

 .بلٌ: ابرٍم رٍ باِّل دادم ٍ گفتو

کهی بًو نزدیک شد کٌ ترسیدم ٍ قدنی بٌ عقب برداشتو، این طرف پارک خلَت بَد ٍ 
 .نعلَم نبَد تَی سر این پسر چی نی گذرى

 .کاری باياتَن ندارم: لبخند نالیهی زد ٍ گفت

 چی نی خَای؟: سرش رٍ بٌ سهتو خو کرد ٍ آرٍم گفت

 چی؟: گیج گفتو

 چی نصرف نی کنی؟: آرٍم تر از قبل گفت

 .نن يهٌ چی دارم يا: دٍبارى بٌ اطرافش نگاى کرد ٍ گفت

 چی؟ -
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! از گیجی خَدم حرصو گرفتٌ بَد، اصال نهی دٍنستو پسر دارى در نَرد چی حرف نی زنٌ
 :انگار اٍن يو فًهید کٌ نتَجٌ ننظَرش نهیشو کٌ دٍبارى گفت

 نگٌ نَاد نهی خَای؟ -

 نَاد؟: با چشو يای گرد شدى گفتو

 :قبل از این کٌ حرفی بزنٌ گفتو! تازى نتَجٌ شدم کٌ دارى در نَرد چی حرف نی زنٌ

 .نٌ آقا، نن دنبال کسی يستو -

ٌ اش نگايو کرد  .ابرٍی راستش رٍ باِّل داد ٍ با چشو يای گَد رفت

 .اٍن دیگٌ نهیاد -

 کی؟ -

ٌ اش رٍ باِّل انداخت ٍ گفت  .يهَن کٌ دنبالش يستی: شَن

نتعجب نگايش کردم کٌ بٌ سهت نیهکتی کٌ رٍش نشستٌ بَد رفت ٍ دٍبارى رٍش 
 :بٌ سهتش رفتو ٍ گفتو. نشست

 شها در نَرد کی حرف نی زنید؟ -

 .بًت نهی خَرى نصرف کنندى باشی: نگايی بٌ سر تا پام کرد ٍ گفت

 نیشٌ ٍاضح حرف بزنید؟: پام رٍ با حرص بٌ زنین کَبیدم ٍ گفتو

 شها دنبال کی يستی؟: پسر پاش رٍ رٍی زنین کشید ٍ گفت

برای يهین . سریع بٌ ذينو رسید کٌ این حتها ساقیٌ، شاید حسین طايری رٍ بشناسٌ
 :گفتو
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 حسین طايری، شها نی شناسیدش؟ -

 .نی شناختو -

 یعنی چی؟ -

 :نگايی بٌ ساعت نَبایلش کرد ٍ گفت

 .گرفتنش -

 ٍای کٌ داشتو دیَنٌ نی شدم، چرا نثل آدم حرف نهی زد؟

 کی گرفتش؟ -

 چرا دنبالشی؟: پسر چند لحظٌ سکَت کرد ٍ گفت

نی تَنستو حدس بزنو کٌ حتها نعتادى، این رٍ نی شد از . نگايی بٌ صَرتش کردم
ٌ يای استخَنیش کٌ بیرٍن زدى بَد فًهید؛ البتٌ اگر کبَدی  چشو يای گَد رفتٌ ٍ گَن

 .دٍر چشو ياش ٍ رنگ زردش رٍ در نظر بگیریو

 .یٌ کار خصَصی باياش دارم: کنارش رٍی نیهکت نشستو ٍ گفتو

 !کار خصَصی؟ نهی دٍنستو حسین يو از این کاريا بلدى: تک خندى ای کرد ٍ گفت

ٌ اش گفتو  :بی تَجٌ بٌ کنای

 .لطفا بًو بگَ کجاست

 .گفتو کٌ گرفتنش -

 :دست يام رٍ از جیب نانتَم بیرٍن آٍردم ٍ گفتو

 !ٍلی نگفتی کٌ کی گرفتش -
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 ...نانَر يا: سرش رٍ تکَن داد ٍ در حالی کٌ بٌ نیهکت تکیٌ نی داد، گفت

 :نکثی کرد ٍ ادانٌ داد

ٌ اش ٍ گرفتنش! نهی دٍنو کی لَش دادى بَد ...-  .چند رٍز پیش ریختن خَن

ٌ ی لبو رٍ گاز گرفتو ٍ سعی کردم ذينو رٍ نتهرکز کنو  .گَش

 خانَادى اش کجا رفتن؟ -

 !خَب داری سَال پیچو نی کنی يا: نیو نگايی بًو کرد ٍ گفت

ٌ ای گفتو  :کهی نگايش کردم ٍ بعد با حالت التهاس گَن

 .خَايش نی کنو نن باید پیداش کنو -

 .خانَادى اش رٍ نهی دٍنو کجا يستن؛ ٍلی خَدش رٍ نی تَنی تَ زندان پیدا کنی -

از رٍی نیهکت بلند شد، نن يو ایستادم؛ انا قبل از این کٌ حرفی بزنو شرٍع بٌ دٍیدن 
ٌ ی پارک چند تا پلیس دارن دنبالش  کرد با تعجب نگايش کردم کٌ دیدم از سهت دیگ

 .نی کنن

صدای . دستی بٌ پیشَنیو کشیدم ٍ نگايو رٍ بًشَن دٍختو کٌ از نظرم نحَ شدن
 یعنی زدنش؟. شلیک ٍ بعد صدای فریاد نردی اٍند

لب يام رٍ بٌ يو فشار دادم ٍ عقب عقب رفتو کاش نی تَنستو ازش بپرسو ببینو طايا 
 .ٍقتی حسین رٍ نی شناخت شاید طايا رٍ يو نی شناخت! رٍ نی شناسٌ یا نٌ

ٌ ی در يا رٍ بٌ  رٍم قفل نی کرد اٍن از حسین، این يو از . انا يهیشٌ شانس بدم يه
 يهین حاِّل باید پلیس نی گرفتش؟! این
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برگشتو کٌ از پارک خارج بشو کٌ یٌ نانَر جلَم رٍ گرفت، دستبندش رٍ بٌ طرفو گرفت 
 :ٍ گفت

 .بًترى بدٍن دردسر يهراى نن بیای -

ٌ ای چند قدم دٍر ایستادى بَد، با ناراحتی  نگايو رٍ تَی پارک چرخَندم، نانَر دیگ
 :گفتو

 برای چی؟ -

 .بعدا نعلَم نیشٌ: دستبند رٍ نزدیک تر آٍرد ٍ گفت

زیّر لب ناسزایی بٌ خَدم ٍ شانسو فرستادم ٍ دست يام رٍ جلَ بردم، بٌ دستو دستبند 
ٌ ی نن پام بٌ کالنتری ٍ . زد ٍ تا ناشین پلیس يهرايیو کرد نعلَم نبَد اگٌ با سابق

تا رسیدن بٌ کالنتری يزار تا صلَات ! دادگاى نی رسید دٍبارى چٌ اتفاقی برام نی افتاد
 .فرستادم تا از این شر خالص بشو

*** 

قلبو تند نی زد ٍ ترس . پايام رٍ عصبی تکَن نی دادم ٍ سرم رٍ پایین گرفتٌ بَدم
ٌ ی ٍجَدم رٍ گرفتٌ بَد نگايو بٌ دست يام کٌ با دستبند بستٌ شدى بَد افتاد، . يه

 .دست يام لرزش خفیفی گرفتٌ بَد

 .بلند شَ: یک جفت چکهٌ کنار پام ایستاد، سرم رٍ کٌ باِّل آٍردم سربازی با اخو گفت

در اتاق رٍ باز کرد ٍ اشارى کرد داخل برم، . با اضطراب بلند شدم ٍ بٌ دنبال سرباز رفتو
نردی حدٍدا سی ٍ پنج شش سالٌ . پشت سرم در رٍ بست ٍ نن سرم رٍ باِّل آٍردم

ٌ رٍم رٍی صندلی پشت نیز با لباس فرم نشستٌ بَد  . رٍب
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نگاى آبی رنگش رٍ بًو دٍخت ٍ بٌ صندلی اشارى کرد تا بشینو، بٌ طرف صندلی رفتو ٍ 
 .سالم: آرٍم گفتو

ٌ يای رٍ نیزش رٍ جهع ٍ جَر کرد ٍ گفت  سالم: برگ

خانو : چند ثانیٌ گذشت کٌ نرد گفت. رٍی صندلی نشستو ٍ نگايو رٍ بٌ زنین دٍختو
 طراٍت زند، درستٌ؟

 .سرم رٍ باِّل آٍردم ٍ بٌ صَرتش نگاى کردم

 .بلٌ -

ٌ اش رٍ باِّل داد ٍ گفت  تَ پارک با فری پا بلند چی کار داشتی؟: ابرٍيای نردٍن

ٌ ای بًو کرد ٍ گفت  .نصرف کنندى کٌ نیستی: با چشو يای آبی اش نگاى نَشکافان

ٌ اش سَالی بَد یا پرسشی؛ ٍلی گفتو  :نهی دٍنو جهل

 .نعتاد نیستو -

 پس با فری چی کار داشتی؟ -

 :نفسی گرفتو ٍ گفتو". سرگرد رٍزگار تَتَنچی"نگايو بٌ اتیکت رٍی لباسش افتاد 

 .کاری باياشَن نداشتو -

نگايو رٍ بٌ نیز دٍختو ٍ سعی کردم تهرکز کنو، نطهئنا نهی تَنستو در نَرد حسین 
طايری ٍ طايا کٌ تَ کار خالف يستن حرف بزنو، این طَری برای طايا بد نی شد ٍ 

ٌ ی عهرش . حتها پلیس دستگیرش نی کرد نهی خَاستو ٍ نهی تَنستو بذارم کٌ طايا بقی
 .رٍ تَ زندان بگذرٍنٌ، این حقش نبَد

 :با صدای آرٍنی گفتو
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 .نن ایشَن رٍ نهی شناسو، نزاحهو شدى بَدن -

نهی تَنستو تَی چشو ياش نگاى کنو، حس نی کردم نی تَنٌ از نگايو بخَنٌ کٌ دارم 
ٌ ام درست بَد، نن ٍاقعا نهی شناختهش؛ انا نَضَع  ٌ ی اٍل جهل درٍغ نیگو؛ البتٌ تک

 .نزاحهتش درٍغی بیش نبَد

 .کٌ این طَر؛ پس نزاحو تَن شدى بَد -

 تَ پارک چی کار نی کردید؟: چند لحظٌ حرفی نزد ٍ بعد گفت

 .سرم رٍ باِّل بردم ٍ بًش نگاى کردم

 .قدم نی زدم -

 . سری تکَن داد ٍ دٍبارى سکَت کرد

 .زنگ بزن بٌ پدر ٍ نادرت بگَ بیان این جا -

 .پدر ٍ نادرم فَت شدن -

 :چند لحظٌ تَ چشو يام خیرى شد، دستی بٌ تٌ ریشش کشید ٍ گفت

 .بٌ یکی از اعضای خانَادى زنگ بزن -

 .سرم رٍ پایین انداختو، بٌ کی باید زنگ نی زدم؟ چشو يام رٍ رٍی يو فشار دادم

 .شهارى شَن حفظو نیست -

 .تَ کَلٌ پشتیو شهارى شَن يست: بٌ دست يای لرزٍنو نگاى کردم ٍ گفتو

ٌ ی چشو دیدم کٌ خو شد ٍ از رٍی نیز کنارش کَلٌ پشتیو رٍ برداشت ٍ رٍی  از گَش
 بیا: نیز خَدش گذاشت، بٌ کَلٌ پشتی اشارى کرد ٍ گفت
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از تَی جیب کَلٌ، کارت احتشام ٍ . از رٍی صندلی بلند شدم ٍ بٌ سهت نیز رفتو
نردد بٌ کارت يا نگاى کردم ٍ در نًایت کارت شايرخ رٍ بٌ . شايرخ رٍ بیرٍن آٍردم

اگٌ بًش " چیزی تٌ قلبو نی گفت. داخل جیب برگردٍندم ٍ شهارى ی احتشام رٍ گرفتو
 "گفتی ٍ نیَند چی؟

 …سٌ بَق... دٍ بَق... شرٍع بٌ زنگ خَردن کرد، یٌ بَق

 .دیگٌ داشتو ناانید نی شدم کٌ صدای نازک زنی تَی گَشی پیچید

 …الَ -

ٌ ای از اٍن طرف خط  آب دينو رٍ قَرت دادم ٍ تصهیو گرفتو قطع کنو کٌ صدای دیگ
 .شنیدم کٌ ننصرفو کرد

 نَبایل نن دست تَ چی کار نی کنٌ؟ -

 !ير چی صدات کردم نشنیدی: يهَن صدای نازک گفت

بار آخرتٌ بٌ نَبایل نن دست : صدای خش خشی اٍند ٍ بعد صدای احتشام کٌ گفت
 !نی زنی

 بلٌ؟ -

 :نفسی گرفتو ٍ آرٍم گفتو

 الَ احتشام -

 .طراٍت يستو: چند لحظٌ سکَت کرد کٌ ادانٌ دادم

 .یٌ لحظٌ صبر کن -

 .صدای پايایی کٌ رٍی زنین راى نی رفت ٍ بعد صدای بستٌ شدن در اٍند
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 چی شدى؟ -

 ...نن کالنتری ام -

 کالنتری؟: قبل از این کٌ ادانٌ بدم با صدای نتعجبی گفت

 نیشٌ بیای؟ -

 چی شدى؟ -

 .پشت تلفن نهی تَنو تَضیح بدم -

 کدٍم کالنتری؟: صدای نفسش رٍ کٌ تَ گَشی فَت کرد شنیدم ٍ بعد گفت

نَقع اٍندن اٍن قدر ترسیدى بَدم ٍ حَاسو پرت بَد کٌ نتَجٌ نشدى بَدم کجا اٍندیو 
 :برای يهین گفتو

 .یٌ لحظٌ صبر کن -

 .نیشٌ آدرس این جا رٍ بدید: رٍ بٌ سرگرد کردم ٍ گفتو

بعد از . ابرٍیی باِّل داد ٍ نن گَشی تلفن رٍ بٌ سهتش گرفتو تا آدرس رٍ بٌ احتشام بدى
 .دادن آدرس تهاس رٍ قطع کرد ٍ بٌ نن گفت يهَن جا بشینو تا احتشام برسٌ

نهی دٍنو چرا با شنیدن صدای زنی کٌ نَبایل احتشام رٍ جَاب دادى بَد پر از استرس 
حدس نی زدم کٌ صدای شیرین نباشٌ، پس کی بَد کٌ این قدر بٌ احتشام ! شدى بَدم

نزدیک بَد کٌ نَبایلش رٍ برداشتٌ بَد؟ البتٌ نعلَم بَد احتشام حسابی از کاری کٌ 
اٍن کردى عصبانی شدى ٍ با عصبانیت يو جَابش رٍ داد؛ انا این چیزی از نگرانی ٍ 

شاید بی خَدی حساس شدى بَدم، اگرچٌ کٌ دیگٌ احتشام . دلًرى ی نن کو نهی کرد
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ٌ ای  شَير نن نبَد؛ انا باز يو خَدم رٍ نهی تَنستو قانع کنو کٌ احتشام با زن دیگ
 .رابطٌ داشتٌ باشٌ، اٍن يو ٍقتی زن ٍ بچٌ دارى

تا رسیدن احتشام يزار جَر فکر بٌ ذينو رسید؛ انا نًو ترینش این بَد کٌ اگر آزادم 
 نکنن چی نیشٌ؟ اگٌ دٍبارى برگردم زندان چی؟

سرم رٍ تَ دست يام گرفتو کٌ صدای در اتاق اٍند ٍ بعد سربازی ٍارد شد، احترام 
 :گذاشت ٍ گفت

 .جناب سرگرد، آقای احتشام تهدن اٍندن -

 .راينهایی شَن کن: سرگرد سری تکَن داد ٍ گفت

 .بلٌ قربان: سرباز دٍبارى احترام گذاشت ٍ گفت

اٍل از يهٌ نگايش بٌ نن افتاد؛ انا خیلی سریع . عقب رفت ٍ احتشام ٍارد اتاق شد
 .نگايش رٍ گرفت ٍ بٌ طرف سرگرد رفت، باياش دست داد ٍ سالم کرد

 شها چٌ نسبتی با خانو زند دارید؟: سرگرد تعارف کرد بشینیو ٍ بعد پرسید

 .يهسر سابق شَن يستو: احتشام نیو نگايی بًو کرد ٍ گفت

 .سرم رٍ پایین انداختو ٍ دٍبارى بٌ دستبند دٍر دستو نگاى کردم

 :سرگرد در عین تعجب پرسید

 یعنی فرد نزدیک تری بٌ ایشَن نبَد کٌ بٌ این جا بیاد؟ -

 ...نٌ نتاسفانٌ پدر ٍ نادرشَن فَت شدى، برادرشَن يو -

ٌ يا بٌ احتشام نگاى کردم کٌ سرگرد يو نتَجٌ شد،  اسو برادر کٌ اٍند نثل برق گرفت
 نکنٌ احتشام در نَرد طايا حرفی بزنٌ؟
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ٌ ای رٍ : انا احتشام در عین خَنسردی گفت برادرشَن يو نسافرت يستن ٍ کس دیگ
 .يو ندارن

نفس راحتی کشیدم کٌ احتشام در نَرد حضَر نن تَ کالنتری پرسید ٍ جناب سرگرد 
بعد از کهی صحبت با گرفتن یٌ تعًد نن رٍ آزاد کردن ٍ نا از . براش تَضیح داد

 .کالنتری بیرٍن اٍندیو

احتشام تَ سکَت بٌ سهت ناشینش رفت . نو نو بارٍن نی بارید ٍ يَا تقریبا سرد بَد
 .کٌ نن ایستادم

 چرا ایستادی؟: بٌ سهتو برگشت ٍ در حالی کٌ با اخو نگايو نی کرد گفت

 .نهنَن، نن دیگٌ نیرم -

 .بیا سَار شَ: قفل ناشین رٍ باز کرد ٍ گفت

تحکو تَی صداش باعث شد ناخَداگاى بٌ سهت ناشین برم ٍ رٍی صندلی جلَ جا 
بی حرف بٌ بیرٍن زل زدى بَد، . احتشام استارت زد ٍ بخاری ناشین رٍ رٍشن کرد. بگیرم

انگار ٍاقعا نن کار نانربَطی کردى بَدم ٍ اٍن نثل یٌ پدر . این سکَت برام عذاب آٍر بَد
 .بٌ جای دعَا کردن نن سکَت کردى بَد تا خَدم تَضیح بدم

کهی کٌ . کهی نانتَ ٍ شالو خیس شدى بَد کٌ باعث نی شد لرز خفیفی تنو رٍ دربربگیرى
 :آرٍم شدم ٍ تنو گرم شد شرٍع کردم

طايا از اٍن خَنٌ رفتٌ، حسین طايری رٍ يو پلیس دستگیر کردى؛ اٍن پسرى حسین  -
 .رٍ نی شناخت

ٌ ی پنجرى تکیٌ داد ٍدست نشت شدى اش رٍ جلَی دينش  احتشام آرنجش رٍ بٌ لب
 .گرفت
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اگٌ نی گفتن تَ ٍ اٍن پسرى با يو بَدید، چطَر نی خَاستی ثابت کنی کٌ این طَر  -
 نبَدى؟

 :سکَت کردم ٍ سرم رٍ پایین انداختو، نیو نگايی بًو کرد ٍ گفت

 .برٍ خدا رٍ شکر کن کٌ نسئَل پرٍندى آدم فًهیدى ٍ ننطقی بَد -

 نزاحهت شدم؟ -

 .بٌ چشو يای نشکی شفافش نگاى کردم، دٍست داشتو عکس العهلش رٍ ببینو

 :پَزخندی زد ٍ گفت

ٌ ای فکر کنو -  .دلیلی ندارى با ٍجَد شیرین بٌ زن دیگ

انا نطهئن بَدم دارى راستش رٍ ! نهی دٍنو ننظَرش از زن دیگٌ، نن يو بَدم یا نٌ
 .نیگٌ

 اٍن زنٌ کی بَد؟ -

 الناز -

 برگشتٌ؟: نفسو رٍ حبس کردم ٍ چشو يام رٍ بًو فشار دادم، با صدای آرٍنی گفتو

 .نٌ، اٍندى یٌ ندت بهَنٌ ٍ برگردى: ناشین رٍ راى انداخت ٍ گفت

خاطرات شبی کٌ احتشام ٍ خانَادى اش بٌ . سری تکَن دادم ٍ بٌ بیرٍن خیرى شدم
 .خَاستگاریو اٍندى بَدن بٌ ذينو يجَم آٍرد

اٍن شب چقدر الناز بًو نیش ٍ کنایٌ زد جَری کٌ بعد از رفتن شَن زیر گریٌ زدم ٍ تا 
از این کٌ بٌ خاطر ٍضع نالی ٍ خَنٌ ٍ زندگی نَن تحقیرم . خَد صبح اشک ریختو

نی کرد ازش نتنفر شدى بَدم ٍ دلو نهی خَاست دیگٌ يیچ ٍقت ببینهش؛ انا دقیقا 
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فردای اٍن رٍز دٍبارى بٌ دیدنو اٍند ٍ بٌ عنَان خَاير بزرگ تر احتشام نن رٍ شست ٍ 
 .رفت

حرف ياش رٍ دقیق بٌ یاد داشتو حرف يای کٌ نثل زير تلخ بَد ٍ باعث شد تا چند رٍز 
کاش . تب عصبی کنو ٍ از درسو عقب بیفتو ٍ تصهیو بگیرم از احتشام دست بکشو

ٌ ی احتشام  يهَن نَقع سّر قَلی کٌ بٌ خَدم دادى بَدم نی نَندم ٍ برای يهیشٌ سای
 !کاش... رٍ از زندگیو پاک نی کردم

بغضی کٌ از یادآٍری گذشتٌ تَی گلَم نشستٌ بَد رٍ قَرت دادم ٍ بٌ نیو رخ غرق در 
 .فکر احتشام چشو دٍختو

 .يهین جا يا پیادى ام کن -

 :بدٍن این کٌ نگايو کنٌ گفت

 کجا نی خَای بری؟ -

 ...بٌ تَ: اخو کردم ٍ گفتو

 !خفٌ شَ: با اخو غلیظی بین حرفو پرید ٍ گفت" ربطی ندارى"قبل از این کٌ بگو 

 :با چشو يای گرد شدى نگايش کردم ٍ بعد از چند لحظٌ گفتو

 .تَ دیگٌ نسبتی بايام نداری کٌ بخَام بًت جَاب پس بدم -

نشتی بٌ رٍی فرنَن زد کٌ باعث شد از جا بپرم ٍ بٌ در ناشین بچسبو چی شد کٌ یک 
 دفعٌ این قدر عصبانی شد؟

ٌ ای ناشین رٍ کنار خیابَن پارک کرد ٍ بٌ سهتو برگشت، چند لحظٌ بٌ چشو يام  یٌ دفع
 :نگاى کرد ٍ در نًایت گفت
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 چرا حانلگی ت رٍ ازم پنًان کردی؟ اٍن يو بٌ نن ربطی نداشت؟ -

انگار قرار نبَد گذشتٌ تَ گذشتٌ . لب يام رٍ بٌ يو فشار دادم ٍ تَ نگايش دقیق شدم
 !بهَنٌ

حتی یک بار بٌ دیدنو نیَندی، نخَاستی بدٍنی نردى م یا ! خَدت نخَاستی بدٍنی -
 ؟ زندى

ٌ رٍی فرنَن کَبید ٍ با فریاد گفت تَ : این بار با عصبانیت بیشتری ير دٍ دستش رٍب
 خَايرم رٍ کشتی، نی خَاستی بیام بًت تبریک بگو؟

انگار عادت کردى بَدیو کٌ برگردیو سر . دٍبارى بغض تَ گلَم نشست، يهیشٌ يهین بَد
البتٌ نرگ الهیرا برای نن پایان خط بَد؛ ٍلی نهی دٍنو چرا احتشام نهی خَاست ! خط

شاید اگر خَدم نردى بَدم این قدر عذاب . ببینٌ کٌ نن بٌ بدترین شکل تاٍان پس دادم
ٌ يا پرت . نهی کشیدم چٌ شب يای کٌ آرزٍ نکردى بَدم کاش جای الهیرا نن از پل

ٌ ای کٌ تَ  نی شدم ٍ نی نردم؛ انا اٍن نَقع يو باز رسَایی بٌ بار نی اٍند؛ با ٍجَد بچ
 !شکهو بَد ٍ یٌ شناسنانٌ سفید

 ...چند رٍز بَد کٌ حالت تًَع داشتو: با صدای لرزٍنی گفتو

بٌ قطرات بارٍن کٌ با شدت بیشتری بٌ ناشین زدى نی شد خیرى شدم، انگار بٌ اٍن زنان 
 .پرت شدى بَدم

 بٌ حد نرگ ترسیدى بَدم، حس ششهو نی گفت کٌ اٍن چیزی کٌ فکر نی کنو درستٌ -
… 

اشک تَی چشو يام حلقٌ زد، يیچ ٍقت برای يیچ کس از اٍن رٍز نحس نگفتٌ بَدم، 
 .فقط دعَای بین نن ٍ الهیرا رٍ تَ دادگاى شرح دادم
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ٌ اش، نثل ير رٍز ننتظر بَد تا با يو بریو؛ انا نن این قدر  - طايا نی خَاست برى ندرس
 .لفتش دادم تا اٍن رفت

 .دستو رٍ جلَی دينو گرفتو ٍ نفس عهیقی کشیدم

ٌ اش سرگیجٌ داشتو ٍ حالت تًَع  - تَ راى ندرسٌ چند بار نزدیک بَد بخَرم زنین، يه
 .انَنو رٍ بریدى بَد

ٌ ی چشو، احتشام رٍ دیدم کٌ ساکت بٌ حرف يام گَش نی کرد، رگ گردنش  از گَش
 .نتَرم شدى بَد ٍ رگ يای خَنی تَی چشهش داشت بیشتر نی شد

قبل از رفتن بٌ . تَ راى ندرسٌ از دارٍخَنٌ یٌ بیبی تست گرفتو ٍ بعد بٌ ندرسٌ رفتو -
 .کالس، تَ سرٍیس بًداشتی تست کردم

ٌ ی اٍن رٍز تکرار نی شد ٍ  چقدر اٍن رٍز دردناک بَد، انگار دٍبارى داشت لحظٌ بٌ لحظ
 .نن داشتو جَن نی دادم

 ...ٍقتی -

ٌ ام ریخت ٍ بی صدا صَرتو خیس شد  :ادانٌ دادم. اشک رٍی گَن

 ...ٍقتی دیدم جَاب تست نثبتٌ -

یکی قلبو رٍ . صدای يق يقو تَی فضای ساکت ناشین ٍ صدای بارش بارٍن پیچید
 .تَی نشتش فشار نی داد ٍ نفسو رٍ نی گرفت

 :رٍ بٌ احتشام کردم ٍ بین يق يق يام نالیدم

احتشام نهی دٍنی چٌ حالی شدم، نهی تَنی درک کنی کٌ ُنردم ٍ زندى شدم؛ نهی تَنی  -
 .بفًهی کٌ نتالشی شدم
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دست يام رٍ رٍی صَرتو گذاشتو ٍ اجازى دادم ابر تَی چشو يام ببارى شاید کهی قلبو 
 .آرٍم بگیرى، چیزی کٌ نحال بٌ نظر نی رسید

نهی دٍنو چقدر گذشت ٍ نن چقدر گریٌ کردم، اشک يام تهَم شدى بَد؛ ٍلی قلبو آرٍم 
 .نگرفتٌ بَد

احتشام بٌ بیرٍن نگاى نی کرد ٍ دستش رٍ دٍر فرنَن نشت کردى بَد، بٌ خاطر فشاری 
 .کٌ بٌ دستش ٍارد نی کرد سر انگشت ياش سفید شدى بَد

با صدای باز شدن در . نفسی گرفتو، کَلٌ پشتی م رٍ برداشتو ٍ از ناشین پیادى شدم
در ناشین رٍ بٌ يو کَبیدم ٍ آرٍم شرٍع بٌ راى رفتن . ناشین، احتشام بٌ نن نگاى کرد

 .کردم، بارٍن بٌ سر ٍ صَرتو نی کَبید ٍ لرزش تنو رٍ بیشتر نی کرد

از پشت . صدای قدم يایی رٍ از پشت سرم شنیدم ٍ بعد تَی آغَش گرنی فرٍ رفتو
ٌ  دٍر شکهو پیچید ٍ نن رٍ بٌ سهت خَدش کشید بَی عطر نالیهش . دست ياش رٍ ب

 !چٌ دلنَاز بَد؛ انا این آغَش نتعلق بٌ نن نبَد

ٌ اش رٍ رٍی سرم گذاشت چشو يام رٍ بستو، قلبو ٍحشیانٌ خَدش رٍ بٌ در ٍ . چَن
ٌ ام نی کَبید ٌ ی سین نی تَنستو صدای قلب احتشام رٍ يو بشنَم کٌ تند ٍ . دیَار قفس

 !با صدا نی تپید

دست يام رٍ رٍی دست احتشام گذاشتو تا از يو بازشَن کنو ٍ از آغَشش بیرٍن بیام، 
ٌ ی لبو رٍ گاز گرفتو ٍ تَ . دست ياش رٍ نحکو تر کرد ٍ این اجازى رٍ بًو نداد گَش

ٌ اش رٍ از رٍی سرم برداشت ٍ تَی چشو يام نگاى کرد، چًرى ی  آغَشش چرخیدم، چَن
ٌ اش، قلبو رٍ بٌ درد آٍرد  .آشفت

ٌ اش گذاشتو تا بٌ عقب يلش بدم؛ انا نهانعت کرد ٍ نن رٍ  ٌ ی سین دستو رٍ رٍی قفس
 .بٌ خَدش نزدیک تر کرد
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ٌ ای کٌ بر خالف نیلو بَد، گفتو نذار این گـ ـناى يو، بٌ گـ ـناى يانَن : با صدای خف
 !اضافٌ بشٌ

ٌ ٍار گفت ٌ ی اجزای صَرتو رٍ دقیق نگاى کرد ٍ بعد زنزن تَ آرانشو رٍ بٌ : چند لحظٌ يه
 !نن بديکاری

ٌ اش رٍ  ٌ ی سین قلبش زیر دستو نحکو نی کَبید، جَری کٌ فکر نی کردم اِّلن قفس
 .نی شکافٌ ٍ بیرٍن نی افتٌ

 این طَری نی خَای بديی ت رٍ پس بگیری؟ -

ٌ ی بینی ش بٌ  نَيای نشکی ش خیس شدى ٍ بٌ پیشَنی ش چسبیدى بَد، آب از تیغ
ٌ اش ادانٌ پیدا نی کرد کف دست ياش کٌ پشت . رٍی لب ياش نی ریخت ٍ تا چَن
 .کهرم بَد، داغ داغ بَد ٍ نثل کَرى ی آتش نی سَخت

 !اگٌ تَ بخَای؛ نیشٌ کٌ گـ ـناى نباشٌ -

کف دست ياش رٍ نحکو تر بٌ رٍی . قاطع نن، تکَنی خَرد؛ ٍلی ازم جدا نشد" نٌ"با 
 !کهرم فشار داد، انگار کٌ نی خَاست رد دست ياش تا ابد رٍی کهرم بهَنٌ

سرش رٍ نزدیک صَرتو آٍرد، نفس يای گرنش بٌ رٍی صَرت سرنا زدى ام پخش 
چرا داشت این کار رٍ نی کرد؟ نهی دٍنست کٌ دارم . نی شد ٍ پايام رٍ سست نی کرد

عذاب نی کشو؟ نهی دٍنست کٌ نن سال ياست نحبت ندیدم؟ نهی دٍنست کٌ آغَش 
 گرنی نبَدى تا تَش آرٍم بگیرم؟ چرا؟

*** 

 دانای کل
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کنار پنجرى ایستاد ٍ بٌ بارش . از پشت نیز بلند شد ٍ با نَبایلش شهارى ای رٍ گرفت
 .بارٍن پاییزی نگاى کرد

 :بعد از دٍنین بَق صدای تَی گَشی پیچید

 چی شد؟ -

 .با شَير سابقش فرستادنش رفت -

 .صدای نفس يای پر حرص طايا رٍ شنید، سکَت کرد تا طايا آرٍم بگیرى

 نراقبشٌ؟ -

 آرى: انگشت ياش رٍ رٍی شیشٌ کشید ٍ گفت

 !بٌ نظر ينَز يو دٍستش دارى: نکثی کرد ٍ با تردید ادانٌ داد

غلط کردى، این ناجرا کٌ تهَم بشٌ نی برنش یٌ : طايا عصبی ٍ با صدای بلندی گفت
 .جایی کٌ رنگش رٍ دیگٌ نبینٌ

 تَ چی کار کردی؟: برای آرٍم ٍ ننحرف کردن ذين طايا گفت

 .يهٌ چی حلٌ: طايا نفس پر حرصی کشید ٍ آرٍم گفت

 .خَبٌ، باید ننتظر بهَنیو -

 .باید برم -

 !نراقب باش: سری تکَن داد ٍ گفت

تهاس قطع شد ٍ اٍن دٍبارى بٌ پشت نیزش برگشت، شرٍع بٌ بررسی چند پرٍندى ی 
ٌ ای کٌ در دست داشت کرد  .دیگ
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*** 

 :دست سردم رٍ تَی دستش گرفت ٍ گفت

 .بیا بریو -

 :نگايش کردم ٍ گفتو

 کجا؟ -

 .یٌ جایی کٌ ير دٍنَن آرٍم بگیریو -

سکَتو رٍ کٌ دید بٌ سهتو برگشت ٍ با حالت غریبی ! اخهی کردم، ننظَرش چی بَد؟
 :گفت

ٌ ام بَدی ٍ فکر نی کردی  - نگران نباش اگٌ نی خَاستو کاری کنو تا اِّلن کٌ تَ خَن
 !شَيرتو، نی کردم

 !اخهو غلیظ تر شد؛ انا نهی دٍنو چرا احتشام لبخند زد

 .خَدت کٌ سرنا نی خَری يیچ، نن يو حتها سرنا نی خَرم: دستو رٍ کشید ٍ گفت

تقریبا بٌ داخل ناشین يلو داد ٍ در رٍ . بٌ سهت ناشینش رفت ٍ در رٍ برام باز کرد
چرا داشتو يهراى ش نی رفتو؟ چرا کَتاى اٍندم؟ . خَدش يو سَار شد ٍ راى افتاد. بست

 اصال چرا احتشام خندید؟

گايی اٍقات آدم يا برای بعضی از کارياشَن يیچ دلیل ننظقی ندارن؛ نثل نن کٌ 
نهی دٍنستو چرا باز دارم احتشام رٍ يهرايی نی کنو در صَرتی کٌ نی دٍنستو يیچ 

 !نسبتی با يو نداریو

 .کلید دیَارکَب يا رٍ زد، فضای خَنٌ با نَر نالیو رٍشن شد
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ٌ ی کیٌ؟ -  این جا خَن

ٌ ی نن: در حالی کٌ کفشش رٍ از پاش بیرٍن نی آٍرد گفت  .خَن

 .کفشو رٍ بیرٍن آٍردم ٍ بٌ دنبال احتشام جلَ رفتو. ابرٍم رٍ باِّل دادم ٍ سکَت کردم

ٌ ی اپن بَد ٍ سهت  ٌ رٍنَن قرار داشت کٌ سهت چپش آشپزخَن سالن بزرگی رٍب
 .راستش دٍ تا در قرار داشت کٌ فکر کنو اتاق خَاب ٍ سرٍیس بًداشتی بَد

َ تر رفتو ٍ پشت پنجرى ی بزرگ خَنٌ کٌ بٌ تراس ٍصل نی شد ایستادم، از این جا  جل
ٌ ی شًر زیر پايات بَد  .انگار يه

 .برٍ لباس يای خیست رٍ عَض کن -

بٌ احتشام کٌ بٌ در اٍل اشارى نی کرد نگاى کردم، خَدش بٌ سهت شَنینٌ رفت ٍ 
 .بٌ سهت اتاق رفتو ٍ در اتاق رٍ باز کردم. رٍشنش کرد تا خَنٌ گرم بشٌ

اتاق بزرگی کٌ سهت چپش پنجرى ی بزرگ بٌ اندازى دیَار اٍن قسهت قرار داشت کٌ با 
 .پردى يای حریر سفید پَشیدى شدى بَد

ٌ پشتیو رٍ رٍی تخت  خَاب دٍ نفرى ی سادى کٌ با رٍتختی سفید پَشیدى شدى بَد  کَل
 !گذاشتو، دعا کردم کٌ لباس يای تَش خیس نشدى باشٌ

بافت نشکی ٍ ساپَت ضخیو خاکستری پَشیدم، نَيام رٍ با حَلٌ خشک کردم ٍ 
ٌ پشتی بیرٍن آٍردم ٍ رٍی نَيای نو دارم انداختو  .شالی از تَی کَل

لیَان يا رٍ دستو داد . از اتاق بیرٍن رفتو کٌ احتشام با دٍ لیَان نسکافٌ بٌ سهتو اٍند
 .کنار شَنینٌ بشین تا نن لباس يام رٍ عَض کنو بیام: ٍ گفت
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کنارش نشستو ٍ لیَان يا رٍ رٍی زنین . سرم رٍ تکَن دادم ٍ بٌ سهت شَنینٌ رفتو
ٌ يای آتش گرفتو تا کهی گرم بشو، انگار سرنا با . گذاشتو دست يام رٍ بٌ سهت شعل

 .شدى بَد* تک تک سلَل يام عجین

ٌ ام حس کردم، سرم رٍ باِّل  ٌ يای رقصان آتش بَد کٌ چیزی رٍ رٍی شَن نگايو بٌ شعل
 .آٍردم ٍ بٌ احتشام کٌ پتَیی رٍ رٍی دٍشو نی انداخت نگاى کردم

 .ينَز یادنٌ کٌ سرنایی يستی: با حالت خاصی گفت

باید خَشحال نی بَدم کٌ . لب يام رٍ بًو فشار دادم ٍ پتَ رٍ دٍر تن لرزٍنو پیچیدم
 احتشام ينَز عادات نن رٍ یادش بَد؟

ٌ رٍی نن رٍی قالی ابریشو نشست ٌ اش رٍ برداشت ٍ رٍب  .لیَان نسکاف

ٌ يام کشیدم ٍ بعد کهی  ٌ ام رٍ برداشتو، کهی عطر نسکافٌ رٍ بٌ ری نن يو لیَان نسکاف
 !طعو فَق العادى ای داشت. ازش رٍ نَشیدم

 چرا نن رٍ آٍردی این جا؟ -

ٌ اش رٍ خَرد ٍ  بٌ صَرتش نگاى کردم کٌ بٌ لیَان نسکافٌ زل زدى بَد، کهی از نسکاف
 .نهی تَنو بذارم آٍارى ی خیابَن يا باشی: گفت

آٍارگی نن نختص دیرٍز ٍ انرٍز نیست، ندت ياست کٌ ! آٍارى: آرٍم زنزنٌ کردم
 !آٍارى ام

بٌ آتش چشو دٍختو ٍ فکر کردم چقدر خَبٌ کٌ آتش بدٍن ننت گرنا نی بخشٌ، براش 
کاش نا آدم يا يو . گـ ـناى کار ٍ بی گـ ـناى ايهیت ندارى ٍ ذات خَدش رٍ نشَن نیدى

گايی باید چشو يا رٍ بست ٍ خَبی کرد؛ بی ننت، . نی تَنستیو نثل آتش باشیو
 .بی دلیل
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 سرشتٌ شدى: عجین*

*** 

گردن خشک شدى ام رٍ تکَن دادم ٍ پتَ رٍ رٍی سرم کشیدم، سعی کردم دٍبارى بخَابو 
خیلی سریع بٌ یاد آٍردم کٌ کجا . کٌ با صدای باز ٍ بستٌ شدن در، ذينو يَشیار شد

با دیدن کسی کٌ تَی چند قدنی ام ایستادى بَد . يستو، پتَ رٍ کنار زدم ٍ نشستو
 .ناخَدآگاى ترسی بٌ جَنو ریختٌ شد

ٌ رٍم ایستادى بَد ٍ نگايو نی کرد . با چشو يای سرخ شدى ٍ سر ٍ ٍضعی بًو ریختٌ رٍب
پتَ رٍ کانل کنار ! از نگاى تلخش چیزی رٍ نهی تَنستو بفًهو؛ انا خطر رٍ حس نی کردم

قدنی بٌ . زدم، شالو رٍ کٌ دٍر گردنو پیچیدى بَد باز کردم ٍ رٍی سرم درست کردم
ٌ خاطر زیر بارٍن نَندن شب قبل . سهتو برداشت کٌ از جا بلند شدم ٍ ایستادم تنو ب

کهی داغ بَد ٍ حس نی کردم گلَم کهی نی سَزى؛ انا حرارت نگاى خسرٍ، سَزندى تر از 
 .ير چیزی بَد

ٌ ای برداشت کٌ بی ارادى بٌ سهت اتاق خَاب دٍیدم؛ انا اٍن زٍدتر از نن بٌ  قدم دیگ
 .خَدش جنبید ٍ جلَی در اتاق ایستاد

نگايی بٌ دٍر ٍ اطرافو کردم، . دستو رٍ رٍی قلبو گذاشتو ٍ قدنی ازش دٍر شدم
 احتشام کجا بَد؟

ٌ ای گفت دنبال : يهَن طَر کٌ خیرى نگايو نی کرد، پَزخندی زد ٍ با لحن ترسناک ٍ خف
 !بیرٍن رفت... احتشام نی گردی؟

ٌ رٍم  نفس عهیقی کشیدم تا بٌ خَدم نسلط بشو؛ انا عجیب از خسرٍئی کٌ رٍب
 .ایستادى بَد ٍ با چشو يای بٌ خَن نشستٌ نگايو نی کرد، نی ترسیدم
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این طَری جلَ اٍندن ٍ عقب رفتن رٍ تَ فیلو يا . قدنی بٌ طرفو اٍند کٌ عقب رفتو
 !دیدى بَدم؛ انا فکر نهی کردم یک رٍز يو برای خَدم اتفاق بیفتٌ

 پس تَ الهیرای نن رٍ ُکشتی؟ -

ٌ ی لبو رٍ گاز گرفتو ٍ با چشو يای گرد شدى بٌ جلَ اٍندن خسرٍ نگاى کردم، شاید  گَش
 .اگر نی تَنستو بٌ سهت در خَنٌ برم کهی شانس نی آٍردم

ٌ ی چند سانتی ام ایستاد . پشت پام با نبل برخَرد کرد ٍ نانع از عقب رفتنو شد تَ فاصل
 :ٍ با غضب گفت

 !فکر نهی کردم بٌ آرزٍم برسو ٍ قاتل الهیرا رٍ ببینو -

چقدر ناشناختٌ ٍ غریب بَد، زنین تا آسهَن با اٍن کسی کٌ دیدى بَدم فرق نی کرد، 
 .انگار خَد ٍاقعی خسرٍ يهین بَد، نٌ اٍن کسی کٌ نی گفت ٍ نی خندید

 .لب باز کردم کٌ حرفی بزنو؛ انا با تَدينی کٌ بًو زد حرف تَی دينو ناسید

ٌ چیز: با فریاد گفت  .خفٌ شَ آشغاّل بی يه

سعی کردم از کنار دستش . نزى ی خَن تَی دينو پیچید ٍ اشک تَی چشهو نشست
فرار کنو؛ انا نَيام رٍ تَی نشتش گرفت ٍ درحالی کٌ سرم رٍ بٌ صَرتش نزدیک 

 ...نی کشهت: نی کرد غرید

از درد جیغی کشیدم ٍ دستو . بٌ سهت جلَ يلو داد کٌ رٍی عسلی کنار نبل پرت شدم
با لگدی کٌ بٌ پًلَم زد نفسو گرفت ٍ با صَرت از رٍی عسلی بٌ . رٍ رٍی شکهو گذاشتو

دلو نی خَاست از خَدم دفاع کنو؛ انا گیج تر از اٍنی بَدم کٌ حرکتی . رٍی زنین افتادم
بٌ نعنای . کنو، نیَن نشت ٍ لگد ياش فحش يایی نی داد کٌ قلبو رٍ بٌ درد آٍرد

بٌ سهتو خو شد ٍ . ٍاقعی کلهٌ ٍحشی شدى بَد ٍ انگار نٌ چیزی نی دید ٍ نٌ نی شنید
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ٌ ی لباسو رٍ تَی نشتش گرفت : با فریادی کٌ از تٌ حلقش بیرٍن نی اٍند گفت. یق
 .آخرین نفست رٍ خَدم نی گیرم

ريام کرد ٍ نن نقش . با دستو بٌ صَرتش چنگ انداختو کٌ با نشت تَی بینی م کَبید
 .ير دٍ دستو رٍ رٍی صَرتو گذاشتو ٍ از درد بینی بٌ خَدم پیچیدم. زنین شدم

صدای باز ٍ بستٌ شدن در رٍ شنیدم، فکر کردم کٌ خسرٍ رفت؛ انا با صدای بًت زدى ی 
 .احتشام درد یادم رفت

 این جا چٌ خبرى؟ -

دستو رٍ از رٍی صَرتو برداشتو، کهی سرم رٍ باِّل گرفتو ٍ از ِّلی چشو يام بٌ احتشام 
 .کٌ چند نایلَن تَی دستش بَد نگاى کردم

نایلَن يا رٍ جلَی در ريا کرد ٍ جلَتر اٍند، یٌ نگايش بٌ نن بَد ٍ یٌ نگايش بٌ 
 .خسرٍ کٌ نثل ببر زخهی نگايش نی کرد

کاری کٌ : خسرٍ پَزخندی زد ٍ در حالی کٌ دست بٌ سینٌ بٌ احتشام نگاى نی کرد، گفت
 !تَ باید نی کردی

احتشام کهی بٌ نن نگاى کرد ٍ در حالی کٌ نهی تَنست چشو ازم بردارى رٍ بٌ خسرٍ 
 یعنی چی؟: گفت

 .بٌ خسرٍ نگاى کرد ٍ جلَتر اٍند

 ...یادم باشٌ بٌ شیرین بگو کٌ قبال زن داشتی ٍ حاِّل نعشَقٌ -

ٌ ی خسرٍ رٍ گرفت ٍ گفت ٌ اش، احتشام یق  چٌ غلطی کردی؟: قبل از تهَم شدن جهل
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نن چٌ : نیو نگايی بٌ نن انداخت کٌ خسرٍ با نشت تَی صَرتش زد ٍ با فریاد گفت
 !غلطی کردم؟ تَ چٌ غلطی کردی کٌ گذاشتی این يـ ـرزى خَايرت رٍ بکشٌ؟

احتشام با چشو يای گرد شدى بٌ خسرٍ نگاى کرد کٌ خسرٍ در حالی کٌ بٌ نن اشارى 
 ...نثل سگ نی کشهش: نی کرد ادانٌ داد

ٌ اش کٌ خسرٍ با نشت زدى بَد کشید ٍ گفت  .غلط نی کنی: احتشام دستی بٌ گَن

ٌ ام رٍ: خسرٍ در حالی کٌ از عصبانیت نی لرزید با فریاد بلندی گفت  ...این عشق ٍ بچ

در حالی کٌ احتشام با چشو يای گرد شدى بٌ خسرٍ نگاى نی کرد جلَ اٍند، خسرٍ يو 
 .کٌ انگار حرفی رٍ گفتٌ کٌ نباید نی گفتٌ؛ سریع حرفش رٍ قطع کرد

 "عشق ٍ بچٌ" حرفش تَی سرم اکَ نی شد. نن، انا شَک زدى بٌ خسرٍ نگاى نی کردم

 یعنی چی؟

 چی گفتی؟: احتشام با صدای نبًَتی گفت

خسرٍ لب باز کرد تا حرفی بزنٌ؛ انا با نشت نحکهی کٌ احتشام بٌ صَرتش کَبید گیج 
 .شدى دٍر خَدش چرخید

: احتشام با صَرتی کٌ بٌ قرنزی نی زد ٍ صدای کٌ نطهئنو از این بلند تر نهی شد گفت
 پس تَ اٍن آشغال حرٍم زادى بَدی؟ آرى؟

 اش اٍن قدر بلند بَد کٌ ناخَدآگاى از ترس تَی خَدم جهع شدم ٍ چشو يام رٍ بٌ " آرى"
 .يو فشردم
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ٌ ی خسرٍ رٍ گرفت ٍ بٌ رٍی زنین پرتش کرد ٍ بعد بدٍن این کٌ کنترلی رٍی  احتشام یق
خسرٍ سعی نی کرد تا از خَدش دفاع کنٌ؛ انا . رفتارش داشتٌ باشٌ بٌ جَن خسرٍ افتاد

ٌ يای احتشام رفتٌ رفتٌ اٍن رٍ از پا درآٍرد  .ضرب

ٌ يای دستش چقدر سنگینٌ، برای  ٍحشت زدى بٌ احتشام نگاى نی کردم، نی دٍنستو ضرب
 .يهین يو خسرٍ از پس احتشام بر نهی اٍند

نن آبرٍی خَايرت رٍ خریدم؛ : احتشام در حالی کٌ ينَز بٌ خسرٍ نشت نی زد گفت
 ...ٍلی تَ آبرٍی خَاير نن رٍ بردی، لعنت بًت خسرٍ

دست خَنی م رٍ از رٍی بینی م برداشتو ٍ رٍی پارکت يای سفید خَنٌ گذاشتو، رد 
انگشت يای خَنی م رٍی زنین نَند ٍ درد تَی پًلَم پیچید؛ انا باید جلَی احتشام رٍ 

نی گرفتو ٍگرنٌ حتها خسرٍ رٍ نی کشت، تا حاِّل این قدر عصبانی ٍ خشن ندیدى 
 .بَدنش

ٌ ام چکٌ نی کرد . بٌ يزار زحهت با تکیٌ بٌ نبل بلند شدم، در حالی کٌ خَن بینی م از چَن
 .خسرٍ نای تکَن خَردن نداشت؛ ٍلی احتشام دست بردار نبَد

خَدم رٍ بٌ احتشام رسَندم ٍ نشتش کٌ باِّل رفتٌ بَد تا تَی صَرت داغَن خسرٍ 
 .فرٍد بیاد رٍ با دست يای خَنی م گرفتو

 .احتشام با چشو يای کٌ انگار تَی دریای از خَن غَطٌ ٍر بَد نگايو کرد

ٌ ای گفتو  :فکو درد نی کرد؛ برای يهین با صدای تحلیل رفت

 !تَ رٍ خدا احتشام، داری نی کشیش -

 :سعی کرد دستش رٍ از دستو در بیارى ٍ گفت

 .باید بکشهش؛ باید این کثافّت بی يهٌ چیز رٍ بکشو -
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ٌ ی تَانو سعی کردم کٌ دستش رٍ نگٌ دارم قطعا اگر . بٌ دستش چنگ زدم ٍ با يه
نی خَاست نی تَنست دستش رٍ از تَی دستو دربیارى؛ انا نهی خَاست این کار رٍ با 

 .زٍر انجام بدى

چند ثانیٌ بٌ چشو يام خیرى شد، خسرٍ با صدای کٌ بٌ زٍر بٌ گَش نی رسید، بریدى 
 َنردی؟... کردی خَدت... فکر: بریدى گفت

 ...يهین کار رٍ... با این... تَ يو: با دستش بٌ نن اشارى کرد ٍ ادانٌ داد

ٌ اش رٍ تهَم کنٌ ٍ بٌ سرفٌ افتاد  .دیگٌ نتَنست جهل

احتشام عصبانی تر از قبل خَاست بٌ سهتش حهلٌ کنٌ کٌ این بار بٌ بازٍش چنگ زدم ٍ 
 .خَدم رٍ جلَش انداختو

 ...احتشام -

ٌ ام رٍ کانل کنو، با فریادی رٍ بٌ خسرٍ گفت طراٍت زن نن بَد، الهیرا : نذاشت جهل
 چی کارى ی تَ بَد؟  يان عَضی؟

نگرانش بَدم، نی ترسیدم با این يهٌ . بٌ صَرت داغ کردى ی احتشام نگاى کردم
ٌ اش گذاشتو ٍ با حالت التهاس . عصبانیت بالیی سرش بیاد ٌ ی سین دستو رٍ رٍی قفس

ٌ ای گفتو  :گَن

 .خَايش نی کنو آرٍم باش -

ٌ اش با شتاب باِّل ٍ پایین نی رفت ٌ ی سین بازٍم رٍ . قلبش با سرعت نَر نی تپید ٍ قفس
 :گرفت، نی خَاست نن رٍ کنار بزنٌ ٍ دٍبارى بٌ سهت خسرٍ برى کٌ با التهاس گفتو

 ...تَ رٍ خدا احتشام -
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 ٍلو کن طراٍت: با حرص گفت

نهی دٍنو چرا یٌ ! خیلی راحت نی تَنست بٌ عقب يلو بدى ٍ برى؛ انا این کار رٍ نکرد
 :دفعٌ این حرف رٍ گفتو

 ...نرگ نن آرٍم باش -

ٌ ی اجزای صَرتو رٍ از نظر گذرٍند ٍ  نگايش رٍ از خسرٍ گرفت ٍ بٌ نن دٍخت، يه
ٌ ای کشید  .بعد نفس کالف

این اٍلین باری نبَد کٌ داشتو بٌ نرگ خَدم قسهش نی دادم، اٍن بار بٌ خاطر این کار 
کلی بايام دعَا کرد ٍ گفت آخرین بارم باشٌ کٌ دارم این حرف رٍ نی زنو؛ آخٌ اٍن نَقع 

 انا حاِّل چی؟! عزیز دلش بَدم

آيستٌ دستو رٍ گرفت . چند نفس پیاپی کشید ٍ سعی کرد کهی بٌ خَدش نسلط بشٌ
 .ٍ با يو بٌ سهت نبل يای زیتَنی رنگ رفتیو ٍ نشستیو

دستش رٍ از تَی دستو بیرٍن آٍرد ٍ در حالی کٌ سرش رٍ بٌ سهت عقب نتهایل کردى 
ٌ ی درد يای خَدم انگار از یادم رفتٌ . بَد رٍی صَرتش گذاشت برام جالب بَد کٌ يه

تَی این لحظٌ برای آرانشش ير کاری نی کردم، . بَد ٍ فقط نگران حال احتشام بَدم
 !يرکاری

نچ دستو رٍ گرفت ٍ . نیو خیز شدم تا بلند بشو کٌ احتشام سریع عکس العهل نشَن داد
 کجا؟: گفت

 .برات کهی آب بیارم: بٌ آشپزخَنٌ اشارى کردم ٍ گفتو

ٌ ام  چند لحظٌ بٌ چشو يام نگاى کرد ٍ بعد نگايش رٍ بٌ بینی م داد، قطرى ای خَن از چَن
ٌ ای خاکستری رنگش چکید  .بٌ رٍی شلَار پارچ
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ٌ ی دستهال کاغذی رٍی عسلی کنار نبل، چند دستهال  اخهی بین ابرٍياش افتاد از جعب
 .بیرٍن کشید ٍ رٍی بینی م گذاشت کٌ اخو بلند شد

 ...حتها شکستٌ: با حرص گفت

 .سکَت کردم، بینی م بدجَر درد داشت ٍ از خَنریزیش نیشٌ گفت شاید شکستٌ بَد

 .پشت سر يو، يو عنان: پیاپی

ندیدى بَدم کٌ آدم با قاتل خَايرش، : خسرٍ در حالی کٌ با زحهت نیو خیز نی شد گفت
 !رابطٌ داشتٌ باشٌ

ٌ ای با يو نداشتیو؛ داشتیو؟  قلبو سَخت، نن ٍ احتشام کٌ رابط

. احتشام دستهال کاغذی رٍ ريا کرد ٍ قبل از این کٌ نن حرکتی بکنو بلند شد
 !بشین سر جات: نی خَاستو بلند بشو کٌ با اخو نگايو کرد ٍ گفت

ٌ اش رٍ گرفت ٍ از رٍی زنین بلندش  با قدم يای بلند ٍ نحکو بٌ سهت خسرٍ رفت یق
 !بار آخرتٌ کٌ دٍر ٍ بّر طراٍت نی بینهت: کرد، در حالی کٌ تکَنش نی داد گفت

 .گَرت رٍ گو کن: بٌ سهت در يلش داد ٍ گفت

خسرٍ تعادل خَدش رٍ بٌ کهک دیَار حفظ کرد ٍ در حالی کٌ با لب پارى شدى اش 
 !نعلَنٌ ينَز يو نی خَایش کٌ این طَری براش سینٌ سپر نی کنی: پَزخند نی زد، گفت

 .آرى نی خَانش، حاِّل گهشَ: احتشام با فریاد گفت

خسرٍ چند لحظٌ بٌ احتشام نگاى کرد ٍ بعد نگايی کٌ تا نغز استخَنو رٍ نی لرزٍند بٌ 
 .نن انداخت ٍ از در بیرٍن زد
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بٌ سهت نن . احتشام پشت سرش رفت ٍ در رٍ کٌ نیهٌ باز بَد با حرص بٌ يو کَبید
 :برگشت ٍ گفت

 .پاشَ بریو بیهارستان -

بی حرف بلند شدم ٍ قبل از این کٌ دٍبارى عصبانی بشٌ بٌ سهت اتاق خَاب رفتو، بٌ 
 .سختی لباس يام رٍ عَض کردم ٍ بٌ سرٍیس بًداشتی رفتو

ٌ ی راستو  تَ آینٌ بٌ صَرتو نگاى کردم، ينَز بینی م خَن نی اٍند ٍ قرنز شدى بَد گَن
يو قرنز شدى بَد ٍ نعلَم بَد تا چند ساعت دیگٌ کبَد نیشٌ، باِّلی لبو يو پارى شدى ٍ 

کهی آب خنک بٌ صَرتو پاشیدم ٍ خَن رٍی لبو . یٌ قطرى خَن رٍش خشک شدى بَد
رٍ پاک کردم؛ انا نهی تَنستو بٌ بینی م دست بزنو؛ چَن بدجَر درد نی کرد ٍ ير برخَرد 

 .باعث نی شد اشک تَی چشهو بشینٌ

 طراٍت، چی کار نی کنی؟: صدای احتشام اٍند کٌ گفت

 .تند صَرتو رٍ خشک کردم ٍ چند دستهال جلَی بینی م گرفتو ٍ بیرٍن رفتو

تا نَقّع رسیدن بٌ . احتشام با دیدن نن بٌ سهت در رفت ٍ نن بٌ دنبالش رفتو
بیهارستان ير دٍ سکَت کردى بَدیو، نهی دٍنو احتشام بٌ چی فکر نی کرد؛ انا نن ذينو 

 .حسابی آشفتٌ بَد ٍ بٌ نَضَعات نختلفی فکر نی کردم

تَی ذينو نی چرخید، اگرچٌ حدس يای " عشق ٍ بچٌ"ٍ از يهٌ بیشتر حرف خسرٍ 
 .نی زدم؛ انا دقیق نهی تَنستو سر در بیارم کٌ نَضَع از چٌ قرار بَدى

 چرا اٍندی پزشکی قانَنی؟: نگايی بٌ بیرٍن کردم ٍ گفتو

 .پیادى شَ: ناشین رٍ خانَش کرد ٍ گفت

 احتشام، نی خَای چی کار کنی؟: کهربندم رٍ باز کردم ٍ گفتو
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 !کاری کٌ ِّلزنٌ -

ٌ ی پیراينش رٍ گرفتو ٍ  از ناشین پیادى شد ٍ نن يو پیادى شدم، قبل از این کٌ برى گَش
 چٌ کاری؟: گفتو

 چرا این قدر نگران خسرٍ يستی؟: با اخو نگايو کرد ٍ گفت

نهی خَام ! نگران تَام! نن نگران خسرٍ نیستو: ابرٍيام رٍ باِّل دادم ٍ با تحکو گفتو
 .کاری کنی کٌ بعد پشیهَن بشی

 .اگر این کار رٍ نکنو حتها بعد پشیهَن نیشیو، نطهئن باش -

 .راى افتاد ٍ نن يو بٌ اجبار دنبالش رفتو

*** 

 نَازش کردنت عشقٌ

 تَ رٍیایی ٍ زیبایی

 يهیشٌ آرزٍم بَدی

 دعا کردنَ این جایی

نگايو رٍ از بیرٍن گرفتو ٍ بٌ نیو رّخ غرّق در فکّر احتشام دٍختو، نهی دٍنستو ٍقت 
نناسبی برای صحبت کردن يست یا نٌ؛ انا دیگٌ نهی تَنستو صبر کنو، فکر يام داشت 

صدای آرٍم سانی بیگی تَ فضای ناشین سکَت بین نا رٍ پر . نن رٍ دیٍَنٌ نی کرد
 .نی کرد

 تصَر کردنش سخت بَد ٍ دستام ِّلی نَياتٌ

 تَ يو پیش نن آرٍنی



 

www.lovelyboy.blog.ir 

212 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

 يهین جا تَ دلو جاتٌ

 احتشام؟ -

 .کهی بٌ سهتش نتهایل شدم ٍ نگايش کردم، انگار صدای نن رٍ اصال نشنید

 يهیشٌ با تَ نعنی نیدى

 کنارت عشقَ فًهیدم

 نن این احساسَ دٍست دارم

 ٍاسٌ تَ جَنهَ نیدم

 احتشام؟: این بار با صدای بلندتری گفتو

ٌ ای بًو کرد ٍ گفت. تکَنی خَرد ٍ انگار از فکر بیرٍن اٍند  چیٌ؟: نیو نگاى خست

با ٍجَد بانداژ رٍی بینی م نهی تَنستو درست نفس بکشو برای يهین با دينو نفس 
 چرا این کار رٍ کردی؟: عهیقی کشیدم ٍ گفتو

 کدٍم کار؟ -

 يهیشٌ با تَ بسو نیست

 تا ابد با تَ کَتايٌ

 رفتن بٌ پزشک قانَنی -

 .ِّلزنٌ: چینی بین ابرٍياش انداخت ٍ در حالی کٌ بٌ جلَ نگاى نی کرد گفت

 چی ِّلزنٌ؟ -
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ِّلزنٌ کٌ خسرٍ از نن بترسٌ ٍ دیگٌ دٍر ٍ بر تَ پیداش : نیو نگايی بًو کرد ٍ گفت
 !نشٌ

 تَ يستی کٌ نن رٍ بٌ رايو

 نباشی يهٌ چی اشتبايٌ

 اگٌ پیداش بشٌ ازش شکایت نی کنی؟ -

 .شک نکن: با تحکو گفت

 !اٍن برادر زنتٌ: در حالی کٌ با انگشت يام بازی نی کردم گفتو

 !ير کی نی خَاد باشٌ، نًو نیست -

ٌ خاطر نن این کار رٍ نی کرد؟  باید از این حرفش چٌ برداشتی نی کردم؟ چرا داشت ب
 ...اٍن حرفی کٌ خسرٍ زد: قبل از این کٌ فکر يای الکی بٌ ذينو خطَر کنٌ گفتو

 :نکثی کردم ٍ با تردید ادانٌ دادم

 حقیقتٌ؟... -

 يهیشٌ با تَ ير ثانیٌ

 بیشتر عاشقت نیشو

 .احتشام سکَت کرد، اٍن قدر سکَتش طَِّلنی شد کٌ فکر کردم نهی خَاد چیزی بگٌ

 .آرى: انا با صدای آرٍنی گفت

: در حالی کٌ لب يام رٍ بٌ يو فشار نی دادم ٍ از تعجب چشو يام گرد شدى بَد گفتو
 ...یعنی الهیرا حانلٌ
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 !آرى بَدى: با عصبانیت بین حرفو پرید ٍ گفت

ٌ ای این حرف رٍ زدى بَد باٍر نهی کردم؛ انا اٍن اخو رٍی  اگر بٌ جز احتشام ير کس دیگ
 .صَرت احتشام ٍ رگ نتَرم شدى ی گردنش نشَن نی داد کٌ دارى حقیقت رٍ نیگٌ

انا از عکس العهل احتشام نی ترسیدم؛ ٍلی " چطَری؟"دلو نی خَاست بپرسو 
ٌ ای کٌ تَ ذينو نقش بستٌ بَد بگذرم  .نهی تَنستو از سَال دیگ

 تَ عشقت ير چی نی سَزم

 تند تر نیشٌ آتیشو

 شها نی دٍنستید؟ -

 !نٌ: قاطع گفت

 .بعد از نرگش فًهیدیو: نکثی کرد ٍ ادانٌ داد

 ...پس چرا تَ دادگاى چیزی نطرح نشد؟ چرا کسی نگفت کٌ الهیرا -

ٌ ام رٍ با عهیق تر شدن اخو احتشام قطع کردم ٌ ی جهل  .بقی

 .چَن پدرم خَاستٌ بَد تا کسی چیزی نگٌ: چند لحظٌ بعد احتشام گفت

 چرا؟: خیلی سریع گفتو

: بٌ سهتو برگشت ٍ در حالی کٌ بٌ چشو يام کٌ ينَز نتعجب بَد نگاى نی کرد گفت
 !چَن الهیرا نجرد بَد ٍ نطرح کردن این نَضَع باعث آبرٍریزی نی شد

 تَ باشی بال پرٍازم

 ننو تا بی نًایت با تَ يهرايو
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ٌ تر از قبل بَد، حس نی کردم  ٌ رٍ دٍختو ٍ سکَت کردم، حاِّل ذينو آشفت نگايو رٍ بٌ رٍب
پشت دست . سرم دارى ننفجر نیشٌ ٍ از این کٌ این حال رٍ داشتو از خَدم نتنفر بَدم

 .راستو رٍ جلَی دينو گرفتو ٍ آرٍم کنار دستو رٍ گاز گرفتو

ٌ ای گفت  بٌ چی فکر نی کنی؟: احتشام با صدای آيست

 .بٌ سهتش برگشتو ٍ بًش زل زدم

بٌ این کٌ اگٌ نن نردى بَدم باز کسی حاضر بَد برای حفظ آبرٍی نن این کار رٍ انجام  -
 !بدى

اصال ايهیتی . دٍبارى اخو رٍی پیشَنیش نشست، ٍاقعا جَاب این سَال برام جالب بَد
نداشت کٌ پدر احتشام چٌ کار کردى کٌ کسی حرفی از این نَضَع نزدى، نخصَصا ٍکیل 
ٌ ی جرم ٍ  خانَادگی شَن کٌ با ٍجَد اعتراّف خَد نن، باز يو تَ دادگاى نی خَاست يه

 .قطعا با پَل خیلی کاريا نی شد انجام داد! جنایت يای دنیا رٍ گردن نن بندازى

 بًو نزدیک تر از جَنی

 يهیشگی شدیو با يو

 این چٌ حرفیٌ کٌ نی زنی؟ -

نی دٍنو آبرٍی پَلدار يا نًهٌ؛ انا اگٌ آبرٍی نا : ناخَداگاى پَزخندی زدم ٍ با کنایٌ گفتو
 !فقیر بیچارى يا برى نًو نیست

 چرا چرت نیگی؟ -

 :با عصبانیتی کٌ سعی داشتو کنترلش کنو گفتو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

216 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

اصال چٌ ايهیتی داشت کٌ نن رسَای عالو بشو ٍ ! چرت؟ آرى آبرٍی نن چرت بَد -
ٌ خاطر دختر ! بقیٌ بًو نثل یٌ زن يـ ـرزى نگاى کنن؟ چٌ ايهیتی داشت کٌ پدر نن ب

 يان؟ ...بی آبرٍش، جلَی چشهو سکتٌ کنٌ ٍ بهیرى

 يهیشٌ با تَ نعنی نیدى

 کنارت عشقَ فًهیدم

ناشین رٍ کنار خیابَن پارک کرد ٍ نن سعی کردم کهی خَدم رٍ آرٍم کنو؛ انا ٍاقعا 
 .نهی تَنستو، برام يضو این نَضَع سخت بَد

ٌ ای؟: با حرص گفت  نگٌ نن نی دٍنستو حانل

اگٌ نی اٍندی دادگاى نی فًهیدی ٍکیل خانَادگی تَن چٌ : بٌ سهتش برگشتو ٍ گفتو
حرف يایی کٌ بار نن نکرد، نن رٍ یٌ زن يـ ـرزى جلَى داد کٌ برای پَل ير کاری نی کنٌ؛ 

آرى اگٌ اٍندى بَدی نی فًهیدی کٌ نن ... با نن کاری کرد کٌ پدرم نتَنست طاقت بیارى
 !دارم تقاص يــ ـَس تَ رٍ پس نیدم

 !طراٍت: با فریاد گفت

انا نّن احهق حتی ... باٍر نهی کنو! چیٌ؟ نگَ کٌ يــ ـَس نبَد کٌ باٍر نهی کنو، نٌ -
این نَضَعات يیچ ربطی بٌ . نگفتو کٌ نن شَير دارم، نگفتو کٌ اٍن نانرد تَ بَدی

نرگ الهیرا نداشت؛ انا ٍکیل تَن از طرف خانَادى ی تَ دستَر گرفتٌ بَد کٌ بٌ ير نحَی 
 !کٌ نَفق يو شد... نن رٍ نابَد کنٌ

 نن این احساس رٍ دٍست دارم

 ٍاسٌ تَ جَنهَ نیدم
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ٌ ام رٍان شدى بَد گفتو ٌ ای کٌ پدرم با : با اشک يایی کٌ ناخَاستٌ رٍی گَن ينَز صحن
 ...بًت از نن نی خَاست تا بگو کٌ حانلٌ نیستو رٍ یادنٌ

آبرٍی نن ايهیتی نداشت؛ انا آبرٍی : با احساس تلخی کٌ بٌ رٍحو چنگ زدى بَد گفتو
 ...خَاير تَ ايهیت داشت

دنیا داشت از . نن داشتو زیر بار اتفاقات گذشتٌ لٌ نی شدم. بغض نانع حرف زدنو شد
 .نن ينَز تاٍان نی گرفت

تَ حق نداری بٌ احساس : بعد از چند لحظٌ سکَت، احتشام با صدای خش داری گفت
 .نن شک کنی، نن عاشقت بَدم

ٌ ام برخَرد کرد ٍ  ٌ ی ناشین رٍ پایین دادم، يَای خنک پاییزی بٌ صَرت گر گرفت شیش
حس خَبی بًو دست داد؛ انا احساس تلخی کٌ تَ ٍجَدم بَد قابل بیان نبَد، حقیقت 
این بَد کٌ نن ٍاقعا بٌ احساس احتشام شک داشتو، شک داشتو کٌ اٍن عاشقو بَدى 

نگٌ آدم برای عشقش ير کاری نهی کنٌ؟ پس چرا احتشام يیچ کاری برای . باشٌ
 زندگی نَن نکرد؟

نن تَقع نداشتو بعد از اتفاقی کٌ برای الهیرا افتاد، بٌ سراغو بیاد یا ازم حهایت کنٌ؛ 
چَن خَدم رٍ نقصر نی دٍنستو، برای يهین يو بَد کٌ با ٍجَد این کٌ نی دٍنستو چٌ 
. نجازاتی در انتظارنٌ ٍلی فرار نکردم؛ انا قبل از اٍن اتفاق يو احتشام يیچ کاری نکرد

ٌ دست  ٍقتی خَب فکر نی کنو نی بینو انگار ٍاقعا اٍن فقط جسو نن رٍ نی خَاست کٌ ب
آٍرد؛ یعنی نن حق نداشتو بٌ حسش شک کنو؟ ٍقتی کٌ اٍن برای نن ٍ ٍجَدم يیچ 

ٌ ی ٍجَدم نی خَاستهش، برای يهین يو حاضر شدم تن ! ارزشی قائل نشدى نن با يه
بٌ کاری بدم کٌ نی دٍنستو اشتبايٌ؛ انا نّن احهق از کجا نی دٍنستو کٌ کار اشتباى نا 

 این قدر زندگی يهٌ رٍ بٌ يو نی ریزى؟
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بًو : دستو رٍ عقب کشیدم ٍ با خشو گفتو. سر انگشت ياش رٍ رٍی بازٍم حس کردم
 !دست نزن

 .بذار تَ یٌ ٍقت نناسب تر در نَردش حرف بزنیو... باشٌ، آرٍم باش -

. سکَت کردم، احتشام ناشین رٍ رٍشن کرد ٍ راى افتاد کهی بعد ایستاد ٍ پیادى شد
چند دقیقٌ گذشت کٌ دیدم با یٌ نایلَن سفید برگشت ٍ اٍن رٍ رٍی صندلی عقب 

 .گذاشت

نگايی . صدای زنگ آرٍم نَبایلش کٌ صدای پیانَیی آرٍم ٍ دلنَاز بَد بٌ گَشو رسید
ٌ ی نَبایلش کرد ٍ اخو ياش رٍ تَی يو کشید  .بٌ صفح

 الَ -

سکَت کرد، صدای ناٍاضح زنی رٍ از اٍن طرف خط نی شنیدم کٌ تند تند ٍ با صدای 
بعد از چند لحظٌ احتشام با اخو يایی کٌ ير لحظٌ غلیظ تر نی شد . بلندی حرف نی زد

 .کار دارم تا یکی دٍ ساعت دیگٌ نیام! خیلی خب: گفت

ٌ ای تهاس رٍ قطع  زن چیزی گفت کٌ احتشام فقط سری تکَن داد ٍ بدٍن حرف دیگ
ٌ ی . کرد رٍ " عَضی"نَبایلش رٍ رٍی داشبَد پرت کرد، زیر لب چیزی گفت کٌ فقط کله

 .شنیدم

ير . بٌ سهت آپارتهانش رٍند، ناشین رٍ جلَی در پارک کرد ٍ نایلَن سفید رٍ برداشت
 .دٍ پیادى شدیو ٍ بٌ داخل آپارتهان رفتیو

احتشام نایلَن رٍ رٍی نیز . پشت نیز نايارخَری دٍازدى نفرى ی زیتَنی رنگ نشستو
ٌ رٍی نن گذاشت ٍ گفت  .نن باید برم: رٍب

 .غذات رٍ بخَر ٍ استراحت کن: بٌ نایلَن اشارى کرد ٍ گفت
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بٌ . نگايو بٌ جاشهعی رٍی نیز بَد کٌ صدای بٌ يو خَردن در آپارتهان رٍ شنیدم
. دٍ تا ظرف غذا بٌ يهراى دٍغ تَش بَد. نایلَن نگاى کردم ٍ بٌ طرف خَدم کشیدنش

 !پس نی خَاستٌ با يو بخَریو

ضعف داشتو ٍ احساس گرسنگی نی کردم؛ برای يهین ظرف اٍل رٍ برداشتو ٍ بازش 
چلَکباب بَد، یعنی احتشام یادش بَد کٌ نن چلَکباب دٍست دارم؟ یا اتفاقی . کردم

 خریدى بَد؟

 !ناخَاستٌ ظرف دٍم رٍ يو باز کردم، چلَ نرغ؛ این رٍ يو برای خَدش گرفتٌ بَد

بٌ اتاق خَاب رفتو ٍ لباس يام رٍ . کهی از چلَکباب رٍ خَردم ٍ از رٍی صندلی بلند شدم
با دیدن شَنینٌ، . از اتاق بیرٍن اٍندم، عجیب دلو نی خَاست بخَابو. عَض کردم

 .فرش ابریشهی ٍ پتَیی کٌ دیشب احتشام بًو دادى بَد بٌ اٍن سهت رفتو

کَسن نبل رٍ دیشب زیر سرم گذاشتٌ بَدم، کَسن کهی دٍرتر افتادى بَد برداشتو ٍ 
ٌ ام انداختو ٍ خَابیدم اِّلن فقط یٌ خَاب . رٍی فرش گذاشتو پتَ رٍ رٍی تن خست
 !نی تَنست کهی ذينو رٍ آزاد کنٌ، یٌ خَاب آرٍم ٍ بی دغدغٌ

*** 

گلَم خشک شدى ٍ لب يام . تَ یٌ بیابَن بَدم، راى نی رفتو ٍ بٌ اطرافو نگاى نی کردم
 .ترک برداشتٌ بَد، پايام برينٌ ٍ لباس تَی تنو پارى بَد

پام . آب نی خَاستو؛ انا بٌ ير طرف کٌ نگاى نی کردم فقط خشکی ٍ بیابَن رٍ نی دیدم
ٌ يای خار نی گذاشتو ٍ از دردش اشک بٌ چشهو نی اٍند، فریاد نی زدم؛ انا  رٍ رٍی بَت

برای قطرى ای آب التهاس نی کردم؛ ٍلی نٌ کسی بَد . انگار صدا تَی گلَم خفٌ شدى بَد
نی خَردم زنین ٍ بٌ سختی بلند نی شدم، حیرٍن ٍ سرگشتٌ بَدم ٍ ترس ... نٌ چیزی

 .تَی ٍجَدم نشستٌ بَد
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 .نَيای نشکیو دٍ طرف صَرتو ريا شدى بَد ٍ بٌ این طرف ٍ اٍن طرف نی رفت

بٌ سهتش دٍیدم ٍ . باِّلخرى چشو يام کسی رٍ دید، تَی دٍردست يا ایستادى بَد
ٌ ِّلی  صداش نی کردم؛ انا صدام بیرٍن نهی اٍند، فقط لب يام تکَن نی خَرد ٍ از ِّلب

 .ترک ياش خَن بیرٍن نی اٍند

نزدیکش رسیدى بَدم؛ انا دیگٌ نای حرکت نداشتو ٍ قدم يام رفتٌ رفتٌ کند تر نی شد تا 
 .این کٌ باِّلخرى با زانَ رٍی زنین افتادم

ٌ ای رٍ رٍی سرم حس کردم، سرم رٍ باِّل آٍردم ٍ دیدنش لباس سبز زیبایی بٌ تن . سای
چند لحظٌ نگايو کرد ٍ بعد دستش . داشت ٍ نَيای نَج دارش تَی يَا تاب نی خَرد

لبخندی بًو . ترسیدى بَدم، بی ارادى خَدم رٍ رٍی زنین عقب کشیدم. رٍ بٌ سهتو گرفت
دٍبارى دستش رٍ بٌ سهتو گرفت، این بار دستو رٍ تَی . زد کٌ ترس از ٍجَدم پر کشید

ٍقتی بٌ اطرافو نگاى کردم، دیگٌ تَی اٍن . دستش گذاشتو ٍ با کهک اٍن بلند شدم
! بیابَن بی آب ٍ علف نبَدم، لب يام خشک نبَد ٍ دیگٌ آب نهی خَاستو؛ انا اٍن نبَد

ٌ يای اطرافو پنًان شدى بَد! نهی دٍنو کجا رفتٌ بَد  .شاید بین درخت يا ٍ بَت

چشو يام رٍ باز کردم ٍ پتَ رٍ از رٍی تن عرق کردى ام کنار . نفس يام بٌ شهارى افتادى بَد
خَنٌ تَ تاریکی ٍ . دستی بٌ صَرت تب دارم کشیدم ٍ نگايی بٌ اطراف کردم. زدم

یاد کابَسی کٌ دیدم، ! سکَت فرٍ رفتٌ بَد، چقدر خَابیدى بَدم کٌ شب شدى بَد؟
ٌ ی اتفاقات تَی خَاب رٍ بٌ یاد داشتو؛ انگار کٌ تَی ٍاقعیت اتفاق . افتادم بٌ خَبی يه

 !عجب خَاّب عجیبی بَد... افتادى بَد، اٍل ياش کابَس بَد ٍلی آخّر خَاب

ٌ رٍی نن  نفسی گرفتو ٍ نشستو، نگايو افتاد بٌ کسی کٌ تَی تاریکی رٍی نبل، رٍب
َ يای شَنینٌ رٍی صَرتش نی افتاد ٍ اٍن رٍ قابل تشخیص نی کرد. نشستٌ بَد  .پرت

ٌ ای گفت  کابَس نی دیدی؟: آرٍم ٍ با صدای گرفت
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حرفی نزدم، حس نی کردم ينَز يو تَی خَاب يستو، کهی نسبت بٌ اطرافو گیج 
 .بَدم

از رٍی نبل بلند شد، تَی يهَن تاریکی بٌ آشپزخَنٌ رفت، چند لحظٌ بعد با یٌ لیَان 
 .بخَر: بٌ سهتو گرفت ٍ در حالی کٌ عهیق بٌ چشو يام نگاى نی کرد گفت. آب برگشت

سر انگشت يام با دست گرنش برخَرد کرد، تازى . ناخَدآگاى دستو بٌ سهت لیَان رفت
لیَان رٍ گرفتو ٍ ِّلجرعٌ سر کشیدم، با ! فًهیدم کٌ دست يام یخ بستٌ انا تنو داغٌ

 .خنکای آب انگار رٍح تازى ای تَ بدنو دنیدى شد

خَاب الهیرا رٍ : احتشام بٌ سهت نبلی کٌ رٍی اٍن نشستٌ بَد برگشت ٍ بعد گفت
 نی دیدی؟

 .تقریبا: لیَان رٍ رٍی زنین گذاشتو ٍ گفتو

ٌ ای بزنٌ بٌ حرف اٍندم، دلو نی خَاست برای کسی  بدٍن این کٌ احتشام حرف دیگ
قبال تَ . این کٌ یکی باشٌ تا بًش حرف يای قلبت رٍ بگی خیلی خَبٌ. صحبت کنو

با یاد ِّللٌ قلبو درد گرفت، بًش ... زندان، ِّللٌ گَش شنَای نن بَد ٍ نن يهدم اٍن
باید . قَل دادى بَدم کٌ از زندان بیارنش بیرٍن؛ ٍلی ينَز يیچ کاری براش نکردى بَدم

تَ اٍلین فرصت دٍبارى بٌ سراغ آقای حسینی ٍ خانَادى اش نی رفتو ٍ باياشَن صحبت 
 .نی کردم

تَ یٌ بیابَن بی آب ٍ علف بَدم؛ دنبال : لب يای خشکیدى ام رٍ با زبَن  تر کردم ٍ گفتو
لباس يای پارى، پای برينٌ، نَيای پریشَن ٍ تن : ٍضعیتو خَب نبَد. آب نی گشتو

... با یٌ لباس زیبا ٍ چًرى ای شاداب! الهیرا بَد. کسی رٍ دیدم؛ بٌ طرفش رفتو... خستٌ
دستو رٍ گرفت ٍ يهٌ چی یٌ . دستش رٍ بٌ سهتو دراز کرد، ترسیدم انا بًو لبخند زد
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لباس يام عَض شد، دیگٌ خستٌ نبَدم، تشنٌ ٍ آشفتٌ يو نبَدم، در . دفعٌ عَض شد
 .عَض تَ یٌ جای سبز ٍ با صفا بَدم

 :ادانٌ دادم. بٌ احتشام نگاى کردم، انگار داشت با دقت بٌ حرف يام گَش نی کرد

ٌ ای نحَ شد ٍ نن رٍ تنًا گذاشت؛ انگار اصال اٍن الهیرایی کٌ نی شناختو نبَد -  !یٌ دفع

شاید چَن الهیرا يو فًهیدى : سکَت کردم، چند لحظٌ گذشت کٌ احتشام بٌ حرف اٍند
 .تَ اٍن آدنی نبَدی کٌ يهٌ فکر نی کردن

 نتعجب ابرٍيام رٍ باِّل دادم، احتشام از چی حرف نی زد؟

 ننظَرت چیٌ؟ -

ٌ يای آتش در گردش بَد گفت اٍلین : بٌ نبل تکیٌ داد ٍ در حالی کٌ نگايش پی شعل
 باری کٌ يو دیگٌ رٍ دیدیو یادتٌ؟

ٌ ایش گیج شدم چرا داشت از اٍلین باری کٌ يو دیگٌ رٍ دیدى ! از تغییر حرف یک دفع
 بَدیو حرف نی زد؟

 یادتٌ؟: دٍبارى پرسید

ٌ ی نٌ سال پیش رٍ بٌ یاد داشتو؛ چَن تَ يشت سالی کٌ  یادم بَد، نن لحظٌ بٌ لحظ
نی دٍنستو کٌ یادآٍری گذشتٌ باعث . زندان بَدم ير شب ٍ ير رٍز نرٍرشَن کردى بَدم

عذابهٌ؛ ٍلی باز يو بٌ ذينو فشار نی آٍردم کٌ يهٌ چیز رٍ بی کو ٍ کاست یادم بیاد، 
 .شاید این جَری نی خَاستو از خَدم ٍ اشتبايی کٌ انجام دادى بَدم انتقام بگیرم

 .یادنٌ: با بغضی کٌ با یادآٍری گذشتٌ تَی گلَم نشست ٍ صدام رٍ خش دار کرد گفتو
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از جیب کتش کٌ رٍی نبل انداختٌ بَد، سیگار ٍ فندکش رٍ بیرٍن آٍرد، سیگاری آتش 
ٌ يای دٍر . زد ٍ در سکَت دٍد کرد انگار نهی خَاست دیگٌ چیزی بگٌ، شاید يو بٌ گذشت

 !پرتاب شدى بَد

اٍن رٍز . چشو يام رٍ بستو ٍ خاطرى ی اٍن رٍز رٍ بٌ یاد آٍردم، انگار يهین دیرٍز بَد
 .چٌ نی دٍنستو کٌ نٌ سال دیگٌ کجا ٍ تَ چٌ ٍضعیتی يستو

ٌ ی رٍی سیگار بَد کٌ کو . سیگارش کٌ تهَم شد بٌ رٍی زنین پرتش کرد نگايو بٌ شعل
 .کو خانَش شد

اٍن رٍز ٍقتی دیدنت برام نثل یٌ آدم عادی بَدی، آدم يایی کٌ از کنارم نی گذشتن ٍ  -
 ...کسانی کٌ خیلی زٍد فرانَششَن نی کردم. نی رفتن

 .چند ثانیٌ چیزی نگفت، نگايش بٌ غیر از نن بٌ ير جایی بَد

یک يفتٌ بعد از اٍلین ! نهی دٍنستو کٌ قرارى این آدم عادی زندگیو رٍ تغییر بدى -
 دیدارنَن دٍبارى دیدنت؛ یادتٌ؟

چرا داشت گذشتٌ رٍ نبش قبر . دستی بٌ چشو يام کشیدم ٍ نگايو رٍ بٌ زنین دٍختو
 نی کرد؟ بٌ چی نی خَاست برسٌ؟

 :حرفی نزدم کٌ خَدش گفت

يَا بارٍنی بَد ٍ تَ داشتی تَ پیادى رٍ تند تند راى نی رفتی، چتر نداشتی ٍ نثل نَش  -
لباس يای خیست بٌ تنت چسبیدى بَد ٍ تَ از سرنا خَدت رٍ . آب کشیدى شدى بَدی

 ...بغل کردى بَدی

 .نفس پر صدایی کشید ٍ دٍبارى سیگاری رٍشن کرد
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این دیدار يا چندین بار دیگٌ يو تکرار شد، تَ ساختهَن، تَ آسانسَر، تَ ِّلبی، تَ  -
 حیاط پشتّی ساختهَن ٍ حتی رٍ پشت بَم، یادتٌ؟

ٌ ی دیداريانَن رٍ یادم بَد ير بار کٌ نی دیدنش ناخَدآگاى رٍی صَرتو اخو . دقیق يه
نی نشست؛ چَن فکر نی کردم کٌ اٍن یٌ پسّر از خَدراضی ٍ نغرٍرى کٌ عادت دارى بٌ 
. اطرافیانش از باِّل بٌ پایین نگاى کنٌ؛ انا يیچ ٍقت با يو حرف یا نشاجرى ای نداشتو

 !يهیشٌ نگاى اخو آلَد نن بٌ چًرى ی بی تفاٍت اٍن نی افتاد، يهین

 تَ اٍج خندیدن ٍقتی نن رٍ نی دیدی اخو نی کردی، چرا؟ -

يیچ ٍقت پیش نیَندى بَد کٌ تَ اٍن رٍزيا با يو حرف بزنیو، جالب بَد کٌ حاِّل ٍ بعد 
اٍن چیزی کٌ . از این يهٌ اتفاق نی خَاست بدٍنٌ کٌ چرا اٍایل ازش خَشو نهی اٍندى

 :تَ ذينو نی گذشت رٍ گفتو

 .فکر نی کردم یٌ آدم از خَدراضی يستی کٌ عادت داری از باِّل بٌ اطرافیانت نگاى کنی -

ٌ ای سکَت گفت ٌ ای بٌ سیگارش کٌ بٌ نیهٌ رسیدى بَد زد ٍ بعد از ثانی جالب : پک دیگ
 ...بَدی برام، قبل از دیدّن تَ چند تایی دٍست دختر داشتو

ٌ ای تَ زندگیش بَدى؛  نکث کرد، ابرٍيام رٍ باِّل دادم، نهی دٍنستو قبل از نن، دختر دیگ
 .یعنی يیچ ٍقت اشارى ای بًش نکردى بَد

 :ادانٌ داد

ٌ يا رفتار نی کردن ... - ٌ شَن لَس بَدن، دختريای گندى نثل بچ نهی دٍنو چرا . يه
انا تَ ! بعضی از دختريا فکر نی کنن اگٌ این طَری باشن پسريا جذبشَن نیشن

 .نتفاٍت از بقیٌ بَدی، يهین باعث شد جذبت بشو
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ٌ ای از  نگايو رٍ بًش دٍختو، نیهی از صَرتش تَ تاریکی فرٍ رفتٌ بَد؛ ٍلی نیو دیگ
 .صَرتش رٍ نی دیدم

 !پس قبل از نن يو دختريایی تَ زندگیت بَدن -

ٌ ام نٌ پرسشی بَد ٍ نٌ خبری؛ انا احتشام گفت  :جهل

ٌ خاطر رفتارشَن بیشتر از چند رٍز . نٌ، تَ اٍلین دختر پررنگ زندگیو بَدی - گفتو کٌ؛ ب
 .نهی تَنستو تحهلشَن کنو، زیادی رٍی اعصاب بَدن

 .لبخند نیو بندش رٍ دیدم بٌ جایی نزدیک نن خیرى شدى بَد

اگٌ اٍن نَقع يا چیزی راجع بًشَن نگفتو ٍاسٌ این بَد کٌ بعد از تَ کانال از ذينو  -
 .نحَ شدن، حتی چًرى ٍ اسو شَن رٍ يو بٌ یاد نداشتو

شاید اگر تَ گذشتٌ بَدیو، از این پنًان . حرفی نزدم، برام این نَضَع ايهیتی نداشت
کاریش ناراحت نی شدم؛ چَن نن يیچ چیز پنًانی ازش نداشتو ٍلی حاِّل؛ انگار کٌ نٌ 

ٌ نَن یٌ دنیا . نن اٍن طراٍت بَدم نٌ احتشام اٍن آدم گذشتٌ بَد بین اِّلن ٍ گذشت
 .فاصلٌ بَد

اٍایل ٍاسٌ سرگرنی نی خَاستهت؛ انا يهَن طَر کٌ کو کو بٌ چشهو اٍندی  -
 ...يهَن طَر يو کو کو تَ دلو جا باز کردی

 .سیگار دٍنش تهَم شدى بَد، بٌ کنار دیگری پرت کرد ٍ بٌ خانَش شدنش خیرى شد

یادتٌ اٍن عصر پاییزی رٍ؟ يهَن رٍز کٌ تَ خستٌ داشتی از ندرسٌ برنی گشتی ٍ یٌ  -
اصال نفًهیدم . پسرى نزاحهت شدى بَد؟ نن داشتو از سّر کار برنی گشتو کٌ دیدنت

يیچ ٍقت ايل دعَا نبَدم؛ انا . کّی رگ غیرتو باد کرد ٍ با اٍن پسرى دست بٌ یقٌ شدم
 .اٍن رٍز تا حد جنَن عصبانی شدى بَدم دلو نی خَاست يهَن جا پسرى رٍ تکٌ تکٌ کنو
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ٌ ای آتش زد ٍ کنار لبش گذاشت چی بًش ! چرا این قدر سیگار نی کشید؟. سیگار دیگ
 !ٍاقعا آرٍنش نی کرد؟! نی رسید؟

 :در حالی کٌ دٍد سیگار رٍ بٌ بیرٍن فَت نی کرد گفت

انرٍز کٌ داشتی التهاس نی کردی تا بی خیال خسرٍ بشو ٍ نزنهش، خاطرات اٍن رٍز  -
اٍن رٍز يو بًو التهاس نی کردی تا پسرى رٍ نزنو، تَ . جلَی چشهو ردیف شد

چشو يات نگرانی ٍ آشفتگی رٍ نی دیدم، ٍقتی نچ دستو رٍ گرفتی نتَجٌ شدم کٌ 
چقدر تنت سردى؛ تَ یٌ لحظٌ اٍن پسر رٍ فرانَش کردم ٍ تهام ٍجَدم نگراّن تَ شد، 

 .ترسیدم کٌ بالیی سرت بیاد؛ ٍاسٌ يهین بی خیال پسرى شدم

ٌ ام رٍ رٍش  نگايو رٍ بٌ لیَان خالی کنار پام دٍختو، زانَيام رٍ بغل کردم ٍ چَن
 .گذاشتو

اٍن رٍز احتشام داشت بٌ حد نرگ پسرى رٍ کتک نی زد ٍ نن نی ترسیدم از این کٌ 
بالیی بٌ سرش بیارى، پسرى با يیکل ِّلغر ٍ استخَنیش نهی تَست جلَی احتشام رٍ 

با ترس نچ دست احتشام رٍ گرفتو ٍ بٌ . بگیرى ٍ از سر ٍ صَرتش خَن جاری شدى بَد
نرگ خَدم قسهش دادم تا دست بردارى، خیلی خَب یادنٌ تَ چشو يام نگاى کرد ٍ 

 .عقب کشید

سیگار سَنش داشت بٌ انتًا . پلک زدم کٌ خاطرات اٍن رٍز از جلَی چشهو نحَ شد
پشت بٌ نن رٍ بٌ بیرٍن . نی رسید، بلند شد ٍ بٌ سهت پنجرى ی بزرگ خَنٌ رفت

 .ایستاد ٍ پک نحکهی بٌ سیگارش زد

! بعد از اٍن دعَا، ساعت يا با خَدم کلنجار رفتو؛ پسريا برای ير کسی غیرتی نهیشن -
نهی تَنستو باٍر کنو کٌ عاشقت ... نهی تَنستو اتفاقی کٌ تَ قلبو افتادى بَد رٍ باٍر کنو

دٍست يام رٍ جهع کردم ٍ با يو بٌ شهال ! شدم ٍ نهی تَنو کنار یکی دیگٌ ببینهت
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ٌ ی سفر رٍ تَ ! رفتیو، نی خَاستو يَات از سرم بپرى؛ انا يَا نبَد کٌ بپرى لحظٌ بٌ لحظ
 .فکرت بَدم

سیگار رٍ  رٍی زنین پرت کرد، دستش رٍ رٍی شیشٌ گذاشت ٍ پیشَنیش رٍ بًش تکیٌ 
 .داد

 سالو بَد ٍ ينَز آنادگی عشق ٍ عاشقی رٍ ۲۴فکر کردن بًت دست خَدم نبَد، نن -
ٌ ی ٍجَدم نی خَاست  نداشتو؛ ٍلی نهی تَنستو عقب بایستو ٍ فقط تهاشات کنو؛ يه

 ...کٌ نال نن باشی

از این فاصلٌ نی تَنستو برق نگاى . نگاى از بیرٍن گرفت ٍ يهَن طَر بٌ سهتو چرخید
 .نشکیش رٍ ببینو

ٌ دست آٍردن جسهت نقشٌ نکشیدم، این عشق برام نقدس تر از این  - يیچ ٍقت برای ب
حس شیرینی کٌ با داشتنت زیر پَستو رفتٌ بَد قشنگ ترین حس دنیا . حرف يا بَد

 .فقط برای نن باشی... نی خَاستو کٌ رٍحت نال نن باشٌ. بَد

 .نگايش رٍ ازم گرفت ٍ سکَت کرد

عهیقا بٌ فکر فرٍ رفتو صحبت از گذشتٌ اٍن يو با ٍجَد احتشام زیاد يو بد نبَد، 
نخصَصا کٌ حرف يای جدیدی رٍ ازش نی شنیدم، حرف يای کٌ يیچ ٍقت بیان نکردى 

بعد از اٍن دعَا، دیّد نن بٌ احتشام عَض شد، ناخَاستٌ تَی قلبو جایگايی پیدا . بَد
گايی اٍقات بی ارادى بًش فکر نی کردم، چیزی کٌ برای آدنی نثل نن کٌ . کردى بَد

ٌ اش تَ فکر درس ٍ کتابش بَد نحال بٌ نظر نی رسید  .يه

ٌ دستت بیارم - برای يهین، يهین کٌ پام بٌ . تَ اٍن سفر تصهیو گرفتو ير جَر شدى ب
تًران رسید بٌ سراغ خانَادى ام رفتو ٍ باياشَن در نَرد تَ صحبت کردم، اگرچٌ 
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نی دٍنستو با شنیدن ٍضعیت خانَادى تَن حتها نخالفت نی کنن؛ انا نن تصهیهو رٍ 
 .گرفتٌ بَدم

بعد از چند رٍز دعَا ٍ قًر باِّلخرى راضی شَن کردم کٌ برای یک بار يو کٌ شدى بیان ٍ تَ 
 .رٍ ببینن

ٌ ی اتفاقات  خاطرات یکی پس از دیگری در ذينو نقش نی بست، انگار احتشام يو يه
ٌ ی اٍن رٍزيا رٍ بٌ دست فرانَشی سپردى . رٍ بٌ خَبی بٌ خاطر داشت فکر نی کردم يه

 .تا با خیال آسَدى بٌ زندگی جدیدش بپردازى

ينَز چًرى ی بًت زدى ات جلَی چشو يانٌ، نن تَ آسهَن يا بَدم ٍ تَ نتعجب ٍ  -
ٌ ی حس يای خَبو با . باٍرت نهی شد کٌ نن بٌ خَاستگاریت اٍندى باشو! گیج يه

ٌ يای الناز دٍد شد ٍ بٌ يَا رفت اخو غلیظت . شرٍع صحبت يای پدر ٍ نادرم ٍ تیک
احساسو رٍ خط خطی نی کرد، نگاى غهگین نادرت ٍ سکَت تلخ پدرت حالو رٍ خراب 

 ...کرد

 !بس کن: با تندی گفتو

بٌ طرفو چرخید بٌ صَرت پریشَنو . از رٍی زنین بلند شدم ٍ بٌ سهت احتشام رفتو
 .نگاى کرد

 با این حرف يا بٌ چی نی خَای برسی؟ -

ٌ ام رٍ  قبل از این کٌ عکس العهلی انجام بدم دستش رٍ باِّل آٍرد ٍ با سر انگشت ياش گَن
 :با صدایی کٌ بٌ خَبی غو رٍ نی شد درش تشخیص داد گفت. لهس کرد

 ينَز يو یادآٍری اٍن رٍز يا باعث عذابتٌ؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

229 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

: دستش رٍ پس زدم ٍ قدنی بٌ عقب گذاشتو، اخو يام رٍ تَی يو کشیدم ٍ گفتو
 !تهَنش کن

 .ازش فاصلٌ گرفتو ٍ بٌ سهت کلید برق رفتو

 .باید حرف بزنو -

فضای خَنٌ رٍشن شد ٍ نن يهَن طَر کٌ بٌ احتشام پشت کردى بَدم بٌ سهت لیَان 
 .خالی رٍی زنین رفتو

 .نهی خَام بشنَم -

تحقیر يای اٍن شب چیزی نبَد کٌ از . لیَان رٍ برداشتو ٍ بٌ سهت آشپزخَنٌ راى افتادم
با این کٌ بار يا گذشتٌ رٍ زیر ٍ رٍ کردى بَدم باز يو تحهل شنیدن . ذينو رفتٌ باشٌ

 .کهی آب برداشتو ٍ نَشیدم شاید کٌ کهی عطشو کو بشٌ. دٍبارى اش رٍ نداشتو

 :صدای احتشام رٍ شنیدم

ٌ ی لحظات خَب ٍ بد گذشتٌ بگذریو تا بٌ انرٍز برسیو -  .باید از يه

 .از پشت لیَان آب بًش نگاى کردم، تَی نگايش چیزی بَد کٌ ازش سر در نهی آٍردم

 !پس از انرٍز شرٍع کن -

 .لبخند کو رنگی رٍی لبش نقش بست

 .چرا این قدر عجَلی؟ نا گذشتٌ رٍ پشت سر گذاشتیو، حاِّل فقط نرٍر نی کنیو -

 !نن نهی خَام: لیَان رٍ با حرص رٍی کانتر کَبیدم ٍ گفتو

شاید دیگٌ يیچ ٍقت نتَنیو این طَر کنار يو قرار : سرش رٍ تکَن داد ٍ با آرانش گفت
 .بگیریو ٍ حرف بزنیو
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 از چی حرف نی زد کٌ نن نهی دٍنستو؟! رنگ حرفش ترسناک بَد

اگرچٌ ٍقتی از زندان آزاد شدم نهی خَاستو يیچ ٍقت دٍبارى احتشام رٍ ببینو؛ انا انگار 
ٌ ای نی خَاست انا حاِّل با این حرفش ترس تَی ٍجَدم نشست، چیزی . تقدیر چیز دیگ

 .پشت نگاى ٍ کالنش بَد کٌ حس بدی رٍ بًو تلقین نی کرد

نگاى خیرى اش رٍ از رٍی صَرتو برداشت ٍ بیرٍن رفت، صدای فندکش رٍ شنیدم، حتها 
 !دٍبارى سیگار رٍشن کردى

بعد از چند . بیرٍن رفتو، رٍی نبل نزدیک تلَزیَن نشستٌ بَد ٍ ریهَت دستش بَد
 .لحظٌ صدایی تَ فضای نسکَت خَنٌ پیچید

 دستو ٍ گرفتٌ بردى دلو نرفتٌ باش نٌ

 بیا فرض کن تهام زندگیو یٌ دست داشتو

 بشین: بٌ صَرتو نگاى کرد، بٌ نبل نزدیک خَدش اشارى کرد ٍ گفت

 .رٍی نبلی کٌ احتشام گفتٌ بَد نشستو

 نن با یکی بَدم کٌ بَدنش عذابو بَد

 انا تصَیر تَ ير شب تَی خَابو بَد

 احتشام؟: آرٍم زنزنٌ کردم

ٌ ی چشو نگايو کرد ٍ پکی بٌ سیگارش زد  .از گَش

 چی نی خَای بگی؟ -

 نگَ تقصیر ننٌ کٌ رفتن اتفاقو بَد
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ٌ ام طراٍت، دیگٌ نهی کشو: بی تَجٌ بٌ حرف نن گفت  .خست

 .چشو ياش رٍ  رٍی يو گذاشت ٍ سرش رٍ بٌ نبل تکیٌ داد

 چند دفعٌ گرفتهت انا بازم قطع کردم

 نهی دٍنی چند دفعٌ انرٍزنَ لعنت کردم

ٌ ست ننو، نٌ تَیی کٌ يهٌ چی تَ "دلو نی خَاست سرش داد بزنو ٍ بگو اٍن کٌ خست
 "!اٍن کٌ نهی کشٌ ننو نٌ تَیی کٌ آرٍم زندگیت رٍ نی کردی... زندگیت داشتی

چَن غو تَ صداش دلو رٍ بٌ درد آٍرد، بغضی کٌ پشت صداش بَد تپش ! انا نتَنستو
 ير لحظٌ نگران تر نی شدم احتشام چی نی خَاست بگٌ؟. قلبو رٍ تند کرد

 نهی دٍنی تَلدت چٌ حالیَ رد کردم

 بٌ خَدم بد کردم

ٍقتی الهیرا فًهید کٌ تَ اٍن : سیگار تهَم شدى اش رٍ رٍی عسلی پرت کرد ٍ گفت
دختری يستی کٌ عاشقش شدم نهی دٍنی چٌ قشقرقی با پا کرد، نهی دٍنو چرا این قدر 

 !شاید چَن خَشگل تر ٍ درس خَن تر از الهیرا بَدی! ازت نفرت داشت

 .سکَت کرد، نن يو سکَت کردم باید نی فًهیدم احتشام نی خَاد بٌ چی برسٌ

 حَاسو از خیال تَ پرت نهی شَد چرا؟

 چرا يهیشٌ پیش رٍنی؟

ٌ ای ٍارد بشو - اصال نفًهیدم . بعد از اٍن خَاستگارّی نسخرى تصهیو گرفتو از راى دیگ
 ...چطَر فکر صیغٌ کردن بٌ ذينو رسید

 :نکثی کرد ٍ گفت
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آرى حاِّل کٌ دارم خَب فکر نی کنو بٌ یادم نیاد کٌ ٍقتی با عصبانیت ٍ قًر خَنٌ رٍ ... -
 ترک کردم رفتو پیش سًیل، نی شناسیش کٌ؟

 آرى، نگٌ نی شد نشناسهش ٍ یادم رفتٌ باشٌ؟

 نتنفرم بٌ ير کی جز تَ دل بسپارم

 .ٍقتی باياش درد ٍ دل کردم بًو این پیشنًاد رٍ داد -

 :نشتش رٍ  رٍی نبل کَبید ٍ ادانٌ داد

 آرى اٍن بَد کٌ این فکر رٍ تَ ذينو انداخت، ٍگرنٌ نن رٍ چٌ بٌ این فکر يا؟ ... -

 ٍلی خَب شد این بد کٌ ينَز بًت حس دارم

ٍقتی بايات در نیَن گذاشتو عرق سردی رٍی تنو نشستٌ بَد، چشو يای نشکی  -
ٌ ای سَخت  .خَش رنگت گرد شد ٍ صَرتو تَ ثانی

 :لبخندی رٍی لبش نشست ٍ گفت

اٍلین کسی بَدی کٌ دستت رٍم بلند شدى ! نهی دٍنی اٍن سیلی چٌ نزى ای بًو داد -
 !بَد؛ حتی پدرم يو يیچ ٍقت این کار رٍ نکردى بَد

ٌ ی ذينو از تَ ادرس دارم  نتنفرم کٌ ير گَش

 .انا بٌ دل نن نشست؛ چَن این نشَن نی داد کٌ تَ چقدر پاک ٍ نعصَم يستی -

چقدر . چند لحظٌ سکَت کرد، یاد اٍن رٍزيا باعث نی شد زنان حال رٍ فرانَش کنو
عجیب بَد کٌ پسری کٌ با نن يیچ نراٍدى ای . اٍن رٍز از حرف احتشام شَکٌ شدم

ٍاقعا شَکٌ کنندى بَد، . نداشت یک دفعٌ بیاد ٍ يهچنین حرف نانربَطی بزنٌ
 !نخصَصا بعد از اٍن خَاستگارّی بٌ قَل احتشام نسخرى
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ٌ اش رٍ سر ٍ  دٍبارى سکَت بین نَن حکو فرنا شد، انگار احتشام داشت افکار آشفت
 .سانَن نی داد ٍ بٌ نظرم سعی داشت جهالتی بٌ کار ببرى کٌ نن کهتر عذاب بکشو

 با دلی کٌ تَ فقط نیشناسی کو طاقت بَد

 !ندیَنی فکر کنی خیلی برام راحت بَد

ٌ ریشش کٌ حاِّل بلند شدى بَد کشید ٍ گفت  :دستی بٌ ت

ٌ نَن فدا نی کنیو - ٍ فرانَش ... گايی نا آدم يا يهٌ چیز رٍ برای رسیدن بٌ خَاست
نن اٍن رٍزيا فقط تَ ! نی کنیو کٌ نهکنٌ اصرار يای بی جانَن اصال بٌ صالح نَن نباشٌ

 !رٍ نی دیدم؛ تَ ارزش پافشاری کردن رٍ داشتی؛ انا نا راى رٍ اشتباى رفتیو

آرى حق با احتشام بَد، نن ندت يا بَد کٌ بٌ این نتیجٌ رسیدى بَدم کٌ راى رٍ اشتباى 
 .رفتٌ بَدیو

ٌ ت بَد  نی دٍنستو يهیشٌ بًتر از ننش ٍاس

ٌ ِّلی حرف يای رجبی : نگايش رٍ بٌ گلدٍن بی گل رٍی نیز دٍخت ٍ گفت ٍقتی از ِّلب
شنیدم کٌ تصهیو دارى ازت برای پسرش شايرخ خَاستگاری کنٌ، نهی دٍنی چٌ حالی 

خَدم رٍ بٌ در ٍ دیَار کَبیدم تا عشقو رٍ باٍر ٍ در خَاستو رٍ قبَل کنی، فکر . شدم
 !نی کردم اگٌ بٌ يو نحرم بشیو دیگٌ يیچ چیز نهی تَنٌ تَ رٍ ازم بگیرى

پس چرا بًو ! پس احتشام نی دٍنست کٌ اقای رجبی نن رٍ برای شايرخ در نظر گرفتٌ
 تًهت زد کٌ نن با اقای رجبی رابطٌ داشتو؟ ٍ چشهو دنبال اٍن بَدى؟

سَالی کٌ تَ ذينو چرخ نی خَرد رٍ بٌ زبَن نیاٍردم؛ چَن نی دٍنستو با نطرح کردنش 
حتها دعَانَن نیشٌ ٍ نن نهی خَاستو احتشام از چیزی کٌ نی خَاد بًو بگٌ ننصرف 

 !بشٌ
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 چند دفعٌ گرفتهت انا بازم قطع کردم

تَ چشو يات . رٍزی کٌ تَ درخَاستو رٍ قبَل کردی جزء بًترین رٍز يای زندگیو بَد -
ٌ خاطر چیٌ؛ انا با خَدم نی گفتو خیلی زٍد  ترس ٍ نگرانی رٍ نی دیدم؛ نی دٍنستو ب

 .خانَادى ام رٍ راضی نی کنو ٍ تَ رٍ بٌ يهٌ نعرفی نی کنو

 !چی فکر نی کردم ٍ چی شد: چشو ياش رٍ رٍی يو گذاشت ٍ گفت

! بٌ ٍاقع نا چٌ فکری نی کردیو ٍ چی شد. آى پر حسرتی کشید کٌ چشو يام سَخت
 .چقدر این جهلٌ تلخ ٍ دردناک بَد

ٌ ای کٌ قبل از نحرنیت بًو گفتی یادنٌ؛ گفتی این نحرنیت فقط برای  - ينَز جهل
نن يو اٍن نَقع بٌ جز . آشنایی بیشترى ٍ نن حق ندارم پام رٍ از گلیهو دراز تر کنو

ٌ ای فکر نهی کردم  .بَدنت بٌ چیز دیگ

 نهی دٍنی چند دفعٌ انرٍزنَ لعنت کردم

ٌ ای . دستش رٍ نشت کرد ٍ رٍی دينش گذاشت چند لحظٌ گذشت کٌ با صدای خف
ٌ ات کردم، نی خَاستو بفًهی ۶۰تنًا دارایی م اٍن آپارتهان : ادانٌ داد  نتری بَد کٌ نًری

 .کٌ ير چی دارم ٍ ندارم نال تَئٌ

لبخند کو رنگی رٍی لب يای رنگ پریدى اش نشست ٍ با ناراحتی آشکاری کٌ ریشٌ در 
اٍن چند نايی کٌ نال نن بَدی بًترین رٍزيای عهرم رٍ : حسرت داشت گفت

 نی گذرٍندم، برای خَشحالیت ير کاری نی کردم، حتی یٌ بار يو دعَانَن نشد؛ یادتٌ؟

فکر کنو داشت اثر . پًلَم کو کو داشت گز گز نی کرد ٍ عصب يای بینی م تیر نی کشید
 .دارٍيای نسکنی کٌ دکتر بًو دادى بَد از بین نی رفت ٍ درد تَی بدنو نی پیچید
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صَرتو از درد بینی م جهع شد ٍحَاسو پرت شدى بَد کٌ با سَال احتشام سرم رٍ باِّل 
 چت شدى؟: آٍردم ٍ نگايش کردم، بٌ صَرتو نگاى کرد ٍ گفت

 .فکر کنو دارى اثر دارٍی نسکن از بین نیرى: دستو رٍ رٍی بانداژ بینی م گذاشتو ٍ گفتو

 دارٍيایی کٌ بًت دادى بَد رٍ نخَردی؟: يهَن طَر کٌ از رٍی نبل بلند نی شد گفت

 !نٌ: چشو يام رٍ رٍی يو گذاشتو ٍ گفتو

دارٍيایی کٌ دکتر برای تسکین درد ٍ درنان دادى بَد رٍ کانال فرانَش کردى بَدم؛ چَن 
ٍقتی اٍندیو در اثر يهَن دارٍی نسکنی کٌ بًو زدى بَد بٌ خَاب رفتو ٍ بعد يو کٌ 

 .احتشام رٍ دیدم ٍ اٍن شرٍع بٌ صحبت کرد

 حاِّل کجا گذاشتی شَن؟ -

کهی بٌ ذينو فشار آٍردم ٍ یادم . نگايی بٌ اطرافش کرد ٍ بعد بٌ نن چشو دٍخت
 .اٍند با خَدم بٌ اتاق خَاب بردم

احتشام . با دست بٌ اتاق خَاب اشارى کردم، تیر یًَیی کٌ بینی م کشید نفسو رٍ گرفت
بٌ سهت اتاق خَاب رفت ٍ با نایلَن دارٍيا برگشت، اٍن يا رٍ رٍی نیز گذاشت ٍ بٌ 

یٌ لیَان آب برام آٍرد ٍ کنارم نشست، یکی از قرص يا رٍ از کاٍرش . آشپزخَنٌ رفت
 .لیَان آب رٍ برداشتو ٍ قرص رٍ خَردم. بیرٍن آٍرد ٍ بٌ دستو داد

 .این يا رٍ سر ٍقت بخَر تا زٍدتر خَب بشی، ساعت ياش يو رٍش نَشتٌ شدى -

 .سرم رٍ تکَن دادم

 نايار خَردی؟ -

 .آرى خَردم: بٌ پشتی نبل تکیٌ دادم ٍ گفتو
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 .برای شام چی نی خَری؟ زنگ بزنو سفارش بدم -

 .نیازی نیست، غذای ظًر نَندى گرم نی کنیو -

يهیشٌ از این کٌ اسراف بشٌ نتنفر بَدم، چٌ نعنی داشت آدم الکی نعهت يای خدا رٍ 
حرٍم کنٌ ٍ دٍرشَن بریزى؟ تَ يهین دنیا شاید خیلی نزدیک تر از اٍن چٌ کٌ نا فکر 

 .نی کنیو آدم يایی باشن کٌ نیاز بٌ یٌ تکٌ نَن داشتٌ باشن ٍ نا بی خبر باشیو

از رٍی نبل ٍ زیر . کو کو حس نی کردم کٌ قرص دارى اثر نی کنٌ ٍ درد بینی م کو نیشٌ
 .ساعت تقریبا يشت ٍ نیو بَد. نگاى خیرى ی احتشام بلند شدم ٍ بٌ آشپزخَنٌ رفتو

غذا رٍ کٌ ظًر تَ یخچال گذاشتٌ بَدم بیرٍن آٍردم ٍ تَ ناکرٍٍیَ گذاشتو، نخلفات 
 .ساِّلد شیرازی رٍ يو از یخچال برداشتو ٍ شرٍع کردم بٌ درست کردنش

 .احتشام پشت اپن ایستاد ٍ بٌ نن نگاى کرد

 !قبال اصال آشپزی بلد نبَدی -

ٌ اش کار نی کردم: سرم رٍ باِّل آٍردم ٍ گفتو  .تَ زندان تَ آشپزخَن

 .دیدم کٌ بٌ آرٍنی ابرٍش رٍ باِّل انداخت ٍ چیزی زیر لب گفت کٌ اصال نتَجٌ نشدم

نی تَنستو . شام بی حرف ٍ تَی صدای برخَرد قاشق چنگال يا با بشقاب صرف شد
بفًهو کٌ چقدر احتشام ذينش درگیرى، این رٍ نی شد از آرٍم غذا خَردنش، سکَتش ٍ 

ٌ يای برنج در گردش بَد ٍلی نطهئنو فکر ٍ ذينش جای  نگاى خیرى اش کٌ رٍی دٍن
ٌ ای بَد، تشخیص داد این حالتش برام نگران کنندى ٍ ترسناک بَد، این نشَن . دیگ

 .نی داد اٍن قدر درگیری ذينی دارى کٌ حَاسش بٌ غذا خَردنش نیست
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يهیشٌ اٍن قدر سریع غذا نی خَرد کٌ نن ينَز بٌ نیهٌ غذام نرسیدى بَدم اٍن تهَم 
نهی دٍنو چرا شها : کردى بَد ٍ شايد نگاى نتعجب نن بَد ٍ نی خندید ٍ نی گفت
 !دختريا این قدر ادا ٍ اصَل در نیارید تا دٍ تا قاشق غذا بخَرید

نن انا اخو ساختگی نی کردم ٍ بٌ ادانٌ غذا خَردنو نی رسیدم ٍ اٍن کهی خَدش رٍ 
ٌ ٍار  بٌ سهت نن نتهایل نی کرد ٍ با صدای کٌ برام بسیار جذاب ٍ گیرا بَد زنزن

 :نی گفت

 !اگٌ این نازيا رٍ نداشتٌ باشید کٌ دیگٌ دختر نیستید -

 ...يهین ناز ٍ اداياتَن دل نا رٍ نیبرى ٍ: تن صداش رٍ آرٍم تر نی کرد ٍ ادانٌ نی داد

این سکَتش باعث نی شد سرم رٍ باِّل بگیرم ٍ تَ چشو ياش کٌ برق عجیبی داشت ٍ 
ٌ ی نزدیک صَرتو بَد، خیرى بشو ٍ اٍن با لحن دلربایی بگٌ عاشق چشو ياتو : تَ فاصل

 !ٍقتی کنجکاٍی تَش نَج نی زنٌ

اٍن نَقع بَد کٌ صَرتو غرق شرم نی شد ٍ تٌ قلبو چیزی تکَن نی خَرد ٍ جا پای 
 !عشق احتشام نحکو تر نی شد

شاید يو ذينش درگیر سَالی بَد کٌ در نَرد گذاشتٌ از نن پرسید ٍ نن بی جَاب 
نا با يو تفايو داشتیو یا حداقل . گذاشتو، حقیقت يهَن چیزی بَد کٌ احتشام گفت

سعی نی کردیو نقاط نشترک نَن رٍ گسترش بدیو ٍ بٌ جای دعَا یا کاريای بی نَرد از 
 .حضَر يو لذت ببریو ٍ بی خَدی اٍقات خَدنَن رٍ تلخ نکنیو

حقیقی کٌ يیچ ٍقت بیان نکردى بَدم این بَد کٌ نن يو عاشق احتشام شدى بَدم 
ٍگرنٌ نحال بَد تن بٌ یٌ ازدٍاج پنًانی بدم، شاید يو این قدر از برگشتن خانَادى ی 

احتشام برای خَاستگارّی دٍبارى ناانید بَدم کٌ ترجیح دادم اٍن رٍ از دست ندم ٍ این 
نهی دٍنو شاید اٍن نَقع نی ترسیدم از برنال شدن این . کار احهقانٌ رٍ انجام دادم
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ازدٍاج پنًانی؛ انا حقیقت این بَد کٌ نن تٌ قلبو خَشحال بَدم از این کٌ نرّد بی 
 .نظیری نثل احتشام برای ننٌ ٍ نن با تهَم جَد عاشقش يستو

از پارچ، لیَان آبی ریختو ٍ جلَی احتشام گذاشتو، با صدای برخَرد لیَان بٌ نیز کٌ نن 
 .بٌ عهد کهی نحکو زدى بَدم، نگايش اٍل بٌ لیَان افتاد ٍ بعد بٌ نن

 .چشو ياش سرخ شدى بَد ٍ رنگ پریدگی ٍاضح صَرتش، تپش قلبو رٍ باِّل برد

 حالت خَبٌ؟ -

لیَان آب رٍ برداشت ٍ یک . نگايی بٌ بشقاب خالی نن ٍ بشقاب نیهٌ پر خَدش کرد
 .نفس سر کشید

 .سعی کردم آرانش خَدم رٍ حفظ کنو ٍ رفتاری نکنو کٌ از گفتن حرفش پشیهَن بشٌ

 .بعد از خَردن آب، نردد دستی بٌ نَيای کَتايش کشید ٍ لب ياش رٍ با زبَن  تر کرد

 ...شاید شنیدن چیزی کٌ نی خَام بگو -

ٌ ای کشید ٍ نن رٍ عصبی تر کرد : این بار نتَنستو سکَت کنو ٍ با تندی گفتو. پَف کالف
 بگَ چی شدى؟... دارم سکتٌ نی کنو! احتشام

نگايو کٌ بٌ چشو يای احتشام افتاد ناخَدآگاى چًرى ی طايا تَی ذينو تداعی شد، 
 .ترس تَی جَنو ریختٌ شد ٍ صدام رٍ لرزٍن کرد

 برای طايا اتفاقی افتادى؟ آرى؟... برای -

ی قاطع بگٌ؛ انا نن تَی دلو يزار تا "نٌ"شاید فقط یک ثانیٌ طَل کشید تا احتشام یٌ 
 .فکر نختلف چرخید ٍ لرزش دست يام شرٍع شد

 پس چی شدى؟: قاطع احتشام، نفس راحتی کشیدم ٍ گفتو" نٌ"با این 
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 تَ پریسا دٍست الهیرا رٍ یادت نیاد؟: نگايش رٍ تَی صَرتو چرخَند ٍ گفت

. سریع ذينو شرٍع بٌ فعالیت کرد ٍ پریسا دٍست صهیهی الهیرا رٍ بٌ یاد آٍردم
ٌ پای يو تَی ندرسٌ  ٌ ی کاريای الهیرا باياش شریک بَد ٍ پاب دختری کٌ تَی يه

 .آتیش نی سَزٍندن

 .آرى -

انا این کٌ چرا احتشام داشت از پریسایی کٌ ندت ياست تَ ذينو بٌ فرانَشی سپردى 
 .شدى بَد حرف نی زد ٍاقعا برام عجیب ٍ غیرى ننتظرى بَد

 ...اٍن از اتفاقی کٌ برای الهیرا افتاد یٌ فیلو دارى -

 فیلو؟ چطَر فیلهی؟: ابرٍيام ناخَدآگاى باِّل پرید ٍ با تعجب پرسیدم

ير لحظٌ حس نی کردم گیج تر از قبل نیشو ٍ سعی نی کردم تَی ذين دريو ٍ بريهو 
 !چیز بٌ درد بخَری پیدا کنو

 !دقیقا از دعَای تَ ٍالهیرا -

 چطَری؟: سرم رٍ بٌ دستو تکیٌ دادم ٍ نتعجب تر از قبل گفتو

 ...با گَشی نَبایلش ازتَن فیلو گرفتٌ بَدى -

ٌ ی حرفش  کالفٌ از این تکٌ تکٌ صحبت کردن احتشام بٌ لب ياش چشو دٍختو تا بقی
 .رٍ بگٌ ٍ نن بفًهو ناجرا از چٌ قرارى

چند ٍقت پیش بٌ دیدن نادرم نیرى ٍ اٍن فیلو رٍ بًش نشَن نیدى، ظايرا نَقع  -
 .دعَای شها اٍن با نَبایلش در حال فیلو گرفتن ازتَن بَدى
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یعنی احتشام داشت حقیقت رٍ نی گفت؟ چطَر نن نتَجٌ نشدى بَدم کٌ پریسا دارى 
ازنَن فیلو نی گیرى؟ شاید چَن اٍن لحظات حَاسو بٌ اطراف نبَد؛ ٍلی خیلی خَب بٌ 
یاد دارم کٌ الهیرا ٍ پریسا بعضی نَاقع دٍر از چشو نسئَلین ندرسٌ نَبایل نی آٍردن 

ٌ يا با این کٌ نی دٍنستن ٍلی جرئت نداشتن حرفی بزنن  .ٍ يیچ کدٍم از بچ

 خب؟ -

ٌ ی اتفاقاتی کٌ بین شها افتادى ٍاضح گرفتٌ شدى -  ...تَی اٍن فیلو يه

با سکَت دٍبارى اش، نشتو رٍ نحکو رٍی نیز زدم ٍ با صدای کٌ نهی تَنستو کنترل کنو 
 :گفتو

ٌ ام کردی -  !حرف بزن دیگٌ! خف

 :نفس عهیقی کشید ٍ گفت

 .باید آرٍم باشی -

قطعا چیزی کٌ نی خَاست . زیر گلَم نبض نی زد ٍ نگايو بٌ احتشام دٍختٌ شدى بَد
 !بگٌ، نٌ گفتنش برای اٍن راحت بَد ٍ نٌ شنیدنش برای نن

ٌ ی ٍجَدم  لب يای احتشام کٌ تکَن خَرد ٍ شرٍع بٌ صحبت کرد، کسی کبریتی بٌ يه
 !کشید ٍ نن بٌ چشو سَختن تک تک سلَل يای تنو رٍ دیدم

نگاى نگرانش رٍ از چشو يای ناتو گرفت ٍ بٌ بشقاب برنج رٍی نیز دٍخت، نن انا 
ٌ يام . بی يدف بٌ این طرف ٍ اٍن طرف نگاى کردم چشو يام رٍ بٌ يو فشار دادم، شقیق

سرم رٍ تَی دست يای یخ کردى ٍ لرزٍنو گرفتو ٍ سعی کردم صدای سَت . تیر کشید
 .نهتدی کٌ تَی سرم پیچیدى بَد رٍ خفٌ کنو
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ٌ ِّلی صدای سَت، صدای احتشام ٍ کلهاتی کٌ بٌ زبَن آٍردى بَد تَی نغزم اکَ  ِّلب
 .نی شد

ٌ يا پرت نشد... ُيلش دادی انا!... تَ الهیرا رٍ نُکشتی" پای ! با ُيل تَ بٌ پایین پل
يهٌ چیز تَی اٍن فیلو ٍاضح ... خَدش پیچ نی خَرى ٍ نهی تَنٌ تعادلش رٍ حفظ کنٌ

 "...نشَن دادى شدى

ٌ يام حس کردم، چشو يام رٍ باز کردم ٍ با جیغ اٍن دست يا  دست سردی رٍ رٍی شَن
 .رٍ کٌ بر خالف يهیشٌ یخ زدى بَدن رٍ پس زدم

ایستادم ٍ با ایستادن یًَیی ام، صندلی با صدای بدی بٌ رٍی سرانیک يای طرح چَب 
 .برخَرد کرد

ٌ يای تلخ زندگیو نثل یٌ فیلو از جلَی چشو يام  باید خَشحال باشو یا ناراحت؟ لحظ
ٌ ی زندگی ام رٍ باختٌ بَدم؟. گذشت ٍ طعو دينو رٍ تلخ کرد  نن برای چی يه

 طراٍت؟ -

ٌ رٍم ایستاد ٍ با نگاى پر از تشَیش ٍ نگرانش سعی کرد، نن رٍ بٌ آرانش  احتشام رٍب
 .دعَت کنٌ

کدٍم آرانش؟ برای ننی کٌ نٌ سال از زندگیو دٍد شدى ٍ رفتٌ؟ برای ننی کٌ پدر ٍ 
 ...نادرم رٍ از دست دادم؟ برادرم از نن نتنفرى ٍ دلش نهی خَاد نن رٍ ببینٌ؟ ٍ

 !زیر دلو تیر کشید ٍ نن رٍ یاد طفل نعصَنو انداخت کٌ نن لیاقتش رٍ نداشتو

 آرانش؟

 .قدنی جلَ رفتو کٌ با زانَ خَردم زنین، این برخَرد دردناک نن رٍ بٌ حال پرت کرد
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 نن چی شنیدم؟

 !طراٍت، آرٍم باش: احتشام کنارم نشست ٍ گفت! قلبو در حاّل سَختن بَد

ٌ اش نگاى کردم از کی نی دٍنٌ کٌ . سرم رٍ باِّل آٍردم ٍ تَی چشو يای بٌ اشک نشست
 نن بی گـ ـناى بَدم؟

 !حاِّل چرا ناراحتٌ؟ اٍنی کٌ تَی این بازی سَختٌ نن بَدم نٌ اٍن

بی ارادى ٍ از رٍی جنَنی کٌ نهی دٍنو از کجا اٍندى بَد، بٌ صَرتش چنگ انداختو ٍ با 
 ...لعنت بًت: فریاد گفتو

ٌ رٍم نشستٌ بَد ٍ  ٌ ٍار نن بَد برای حهلٌ بٌ نردی کٌ رٍب این چنگ شرٍع رفتار دیَن
 .بدٍن يیچ عکس العهلی بٌ نن نگاى نی کرد

جیغ کشیدم، چنگ انداختو، فریاد زدم، سیلی زدم ٍ بٌ خَدم ٍ اٍن فحش دادم، برای 
تهام رٍز يایی کٌ عذاب کشیدم ٍ پَست کلفت کردم؛ انا انگار اٍن قدر يا يو پَست 

کلفت نشدى بَدم کٌ حاِّل با شنیدن خبر بی گـ ـناى بَدنو، بٌ جای خَشحالی افسار پارى 
 !کردم ٍ اٍن طراٍت يهیشٌ آرٍم بٌ یٌ دیٍَنٌ زنجیری تبدیل شدى بَد

کسی کٌ بعد از زدن نرد نقابلش شرٍع بٌ زدن خَدش نی کنٌ ٍ نی خَاد انتقام تهام 
سال يایی کٌ از درد بٌ خَدش پیچیدى ٍ بٌ دٍد شدن تک تک آرزٍياش رٍ نگاى کردى، 

 .بگیرى

احتشام بٌ سهتو اٍند، ير دٍ دستو رٍ با قدرت گرفت ٍ سعی کرد آرٍنو کنٌ، نن انا 
نثل جَجٌ گنجشکی کٌ تَ بارٍن نَندى نی لرزیدم ٍ تالش  نی کردم تا از حصار 

نن رٍ بٌ طرف خَدش کشید ٍ دست يام رٍ بٌ . دست يای قدرتهندش بیرٍن بیام
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ٌ اش  پشت کهرم برد، با یٌ دست ير دٍ دستو رٍ از پشت نحکو گرفت ٍ با دست دیگ
ٌ اش چسبَند ٌ ی سین  .سرم رٍ بٌ قفس

صدای نفس نفس زدن يام تَی کلهات پر از نحبت اٍن کٌ نن چیزی ازش رٍ نهی شنَم 
کاش این بَق نهتد از تَی گَشو قطع بشٌ ٍ سردرد بدی کٌ بٌ جَنو افتادى . گو نیشد
 .تهَم بشٌ

*** 

صدا يا تَی سرم کو ٍ زیاد نی شد، یکی نی خندید، یکی حرف نی زد، یکی گریٌ نی کرد، 
ٌ ی این صدايای گیج کنندى؛ صدای قرآنی بٌ گَشو ... یکی جیغ نی کشید ٌ ِّلی يه از ِّلب

 .خَرد، خَب کٌ دقت کردم  فًهیدم کٌ صدای اذانٌ

از خَاب پریدم ٍ نیو خیز شدم، دستی بٌ صَرتو کٌ نثل يهیشٌ نَقع دیدن کابَس 
 .عرق کردى، کشیدم ٍ بٌ اطراف نگاى کردم

ٌ ی نازکی رٍی تنو  ٌ ی احتشام ٍ رٍی تخت سادى اش خَابیدى بَدم ٍ نالف تَی اتاّق خَن
 .کشیدى شدى بَد

سرم رٍ چرخَندم ٍ احتشام رٍ دیدم . صدای اذان رٍ شنیدم ٍ کانل رٍی تخت نشستو
 .کٌ کنار پنجرى رٍی نبل راحتی، نشستٌ بٌ خَاب رفتٌ

تَ تاریک ٍ رٍشن اتاق نی تَنستو جای خراش يای رٍی سر ٍ صَرت ٍ گردنش رٍ ببینو، 
از کاری کٌ کردى بَدم شرنندى بَدم، اصال نفًهیدم چی شد کٌ یٌ دفعٌ این قدر دیَنٌ 

 .شدم ٍ دست بٌ يهچین کاری زدم

 .قبل از تهَم شدن صدای اذان سحرگايی، نالفٌ رٍ کنار زدم ٍ از تخت پایین رفتو
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نی خَاستو از اتاق خارج بشو کٌ دٍبارى برگشتو ٍ نالفٌ رٍ برداشتو بٌ سهت احتشام 
 .رفتو، آرٍم طَری کٌ بیدار نشٌ رٍش انداختو ٍ کنار ایستادم

سٌ تا خراش نسبتا عهیق از ناخَن يام رٍی سهت چپ صَرتش کشیدى شدى، کنار 
ٌ اش بٌ اندازى یٌ نخَد زخو شدى بَد ٍ زیر چشو سهت راستش کهی بٌ کبَدی  چَن

ٌ ریشش گو شدى. نی زد ٌ ِّلی ت ٌ ی خط خطی يا يو ِّلب  !قطعا بقی

لبو رٍ گاز گرفتو ٍ از شايکار ينریو چشو برداشتو؛ دلو نهی خَاست زخو يای رٍی گردن 
ٌ خاطر ٍحشی گری نن کٌ از زیر چند تا دکهٌ باِّلی بلَز کالباسی  ٌ اش کٌ ب ٌ ی سین ٍ قفس

 .رنگش کٌ پارى شدى بَد، دیدى نی شد رٍ ببینو

ٌ ای کٌ گفتو قلبو پر از آرانش شد يهَن . ٍضَ گرفتو ٍ قانت نهاز بستو، با ير کله
آرانشی کٌ احتشام نن رٍ بًش دعَت نی کرد؛ حاِّل حس نی کردم انگار يیچ ٍقت پر از 

 .تشَیش نبَدم ٍ يهیشٌ این آرانش ٍجَد داشتٌ

نهازم کٌ تهَم شد، بٌ سجدى رفتو ٍ پیشَنیو رٍ رٍی نًر گذاشتو، قطرات اشکو رٍی 
 .سجادى ی نخهل فیرٍزى ای رنگو چکید ٍ رٍحو رٍ شست ٍ شَ داد

 !خدایا شکرت -

بزرگترین قفل زندگیو باز شدى ٍ نن بعد از اٍن حال طَفانی عجیب احساس آرانش 
ٌ رٍم یٌ در باشٌ ٍ بٌ این راحتی قفلش باز بشٌ، . نی کردم فکر نهی کردم اٍن دیَاّر رٍب

ٌ يام رٍ حس نی کردم  .سبکی شَن

 .قبَل باشٌ -

ٌ ام رٍ پاک کردم، احتشام کنارم زانَ زدى بَد ٍ عهیق نگايو  نشستو ٍ اشک رٍی گَن
 .نی کرد
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: بعد از ندت يا یٌ لبخند ٍاقعی رٍی لبو نشست ٍ بٌ آرٍنی جَاب احتشام رٍ دادم
 .قبَل حق

احتشام يو بٌ آرٍنی لبخند زد، انگار بعد از اٍن طَفان حاِّل ير دٍ بٌ یٌ آرانش نحض 
 .رسیدم

نگايو دٍبارى بٌ صَرتش افتاد، تسبیح دٍنٌ فیرٍزى ایو رٍ ِّلی انگشت يام چرخَندم ٍ 
 ...نعذرت نـ: بٌ آرٍنی گفتو

تَقع بدتر از : کهی اخو کرد، کف دستش رٍ رٍی صَرتش کشید، بین حرفو اٍند ٍ گفت
 .این يا رٍ داشتو

ٌ يای چادر رٍی پیشَنی ٍ چشو يام سایٌ انداختٌ بَد  .سرم رٍ پایین انداختو، گَش

 !اصال نفًهیدم چی شد -

ٌ ی چادر رٍ گرفت ٍ باِّل برد، زیر نگاى عهیقش در حال  با انگشت اشارى ٍ ٍسطیش گَش
 .ذٍب شدن بَدم

 .در نَرد خیلی چیزيا باید حرف بزنیو؛ ٍلی حاِّل فکر کنو بًترى کهی ذينت رٍ آزاد کنی -

ٌ ی چادرم تَ دستش بَد، گفتو برٍ : کهی سرم رٍ باِّل آٍردم ٍ در حالی کٌ ينَز گَش
ٌ ات  ...پیش زن ٍ بچ

 .نگاى سَزانش رٍ از چشو يام گرفت ٍ بٌ جایی نزدیک دست يام ٍ تسبیح دٍخت

 !برای نن يو دعا کن -

 !نحتاجو بٌ دعا: پلک زدم ٍ بٌ نرنی زنزنٌ کردم
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ٌ ی چادرم رٍ ريا کرد از کنارم بلند شد، بٌ سهت کهد دیَاری . حرفی نزد ٍ فقط گَش
 .رفت ٍ یٌ دست لباس از تَش برداشت

سجادى ام رٍ جهع کردم ٍ رٍی عسلی کنار تخت گذاشتو، چادر بٌ سر بٌ طرف در اتاق 
 :رفتو ٍ گفتو

 !اگٌ زنت پرسید چٌ بالیی بٌ سرت اٍندى، بگَ یٌ آدم دیَنٌ بًو حهلٌ کردى -

 نی ترسی درٍغ بگو؟: بٌ سهتو برگشت ٍ گفت

لب يام رٍ بٌ يو فشار دادم ٍ بدٍن این کٌ جَاب سَال احتشام رٍ بدم از اتاق بیرٍن 
 .اٍندم

تا احتشام از اتاق بیرٍن بیاد نن . چادرم رٍ رٍی نبل گذاشتو ٍ بٌ سهت آشپزخَنٌ رفتو
از پشت اپن آشپزخَنٌ نگايی بٌ نیز . نیز صبحانٌ رٍ چیدم ٍ چای تَ استکان ریختو

 .کرد ٍ ٍارد آشپزخَنٌ شد

ٌ ی ذينو درگیر سَاِّلت بی جَاب شد دلو نی خَاست . بعد از رفتن احتشام، دٍبارى يه
احتشام نَندى بَد ٍ بٌ سَاِّلت نن پاسخ نی داد؛ انا دٍست نداشتو بعد يا نتًو بشو 

فکر نی کنو شاید بًتر باشٌ جَاب سَاِّلتو رٍ ! بٌ این کٌ اٍن رٍ از خانَادى اش دٍر کردم
 .خَدم پیدا کنو تا این کٌ بخَام رٍی زندگی احتشام تاثیر بذارم

 .لباس پَشیدم ٍ از خَنٌ بیرٍن اٍندم، شاید کهی قدم زدن حالو رٍ بًتر کنٌ

کنار خیابَن آرٍم راى رفتو ٍ بٌ این نَضَع فکر کردم کٌ اگر پریسا اٍن فیلو رٍ زٍدتر بٌ 
چرا این کار رٍ نکرد ٍ اجازى . دادگاى دادى بَد، يیچ کدٍم از این اتفاقات تلخ نیفتادى بَد

 !داد یٌ آدم بی گـ ـناى نجازات بشٌ؟
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سرم درد گرفتٌ بَد، رٍی یٌ نیهکت سبز رنگ تَ پیادى رٍ نشستو ٍ سرم رٍ تَ دست يام 
 .گرفتو

ٌ ی حس يای تلخی کٌ تَ ٍجَدم ریشٌ داشت حاِّل یٌ حس خَب ٍ نرم يو  با ٍجَد يه
آرى، نن قاتل !" نن قاتل نیستو"بٌ حس يام اضافٌ شدى بَد، حسی کٌ نی گفت 

! چقدر این حس خَب بَد ٍ باٍرش سخت. نن باعث نرگ الهیرا نشدى بَدم... نبَدم
 .حس نی کردم تَ خَاب ٍ رٍیا يستو

 .خَاب ٍ رٍیایی کٌ بٌ نظر بعید ٍ غیر ننتظرى بَد

انا اٍن يا ! حاِّل نتَجٌ شدم کٌ چرا خانَادى ی احتشام اٍندن ٍ رضایت دادن
نی تَنستن اٍن فیلو رٍ بٌ دادگاى بدن ٍ نن تبرئٌ بشو، اٍن ٍقت دیگٌ نیازی بٌ 

ٌ نظرم اٍن يا بٌ يیچ کس در  رضایت اٍن يا نبَد، نهی دٍنو چرا این کار رٍ نکردن؛ انا ب
نَرد این نَضَع حرفی نزدن، این طَری يیچ کس نهی فًهید کٌ نن ٍاقعا نقصر 

 !نبَدم ٍ يهٌ فکر نی کردن اٍن يا بٌ نن لطف کردن

این نَضَع ناراحتو نی کرد ٍ یٌ جَرایی برام گرٍن تهَم شدى بَد؛ چَن این طَری 
اگرچٌ این يا يهٌ حدسیاتو بَد ٍلی ! اٍن يا خَدشَن رٍ آدم خَبٌ جلَى نی دادن

عجیب حس نی کردم پدر ٍ نادر احتشام نهی خَان تَ يیچ شرایطی غرٍرشَن بشکنٌ ٍ 
اگر چٌ این حقشَن بَد؛ انا . يهٌ بفًهن کٌ اٍن يا کسی رٍ بی گـ ـناى نجازات کردن

ٌ يا پرت بشو،  چرا یک لحظٌ بٌ این فکر نکردن کٌ نهکن بَد نن بٌ جای الهیرا از پل
 اٍن ٍقت از خانَادى ی نن چٌ انتظاری داشتن؟

دٍبارى داشتو کالفٌ ٍ عصبی نی شدم، حس نی کردم کٌ باید با خانَادى ی احتشام 
 صحبت کنو؛ انا آیا اٍن يا نهی گفتن تَ از کجا نَضَع رٍ فًهیدی؟
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ٌ ام رٍ باِّل انداختو ٍ فکر کردم نن کٌ يهٌ چیّز زندگیو رٍ از دست دادم؛ انا حاِّل  شَن
ٌ ی فیلو رٍ حاشا کنن یا . نهی تَنستو از این نَضَع بگذرم اگرچٌ نهکن بَد اٍن يا قضی

اصال نهکن بَد احتشام يیچ ٍقت این نَضَع رٍ بًو نگٌ؛ ٍلی اِّلن نهی تَنستو 
ٌ ام رٍ برگردٍنو ٍ . سکَت کنو شاید بٌ اندازى ی سر سَزنی نی تَنستو آبرٍی برباد رفت

 .کهی بٌ آرانش برسو

با ٍجَد تهام درگیری يای ذينیو باید تصهیو درست نی گرفتو، تصهیهی کٌ تَ این 
 .شرایط برام کهی سخت بَد

دٍبارى شرٍع بٌ قدم زدن کردم، يَای پاییزی حاِّل کانال زنستَنی شدى بَد ٍ بٌ نظر 
يَای قلب نن يو در حال یخ بستن بَد ٍ بین . نی رسید يهین رٍزيا برف ببارى
 !راى يای نختلف گیر افتادى بَد

حتی اگر تبرئٌ نی شدم، کی نی خَاست گذشتٌ رٍ برام جبران کنٌ ٍ چیز يای کٌ از دست 
 دادم رٍ بًو برگردٍنٌ؟

ٌ ی حرف يای دلو رٍ بًش نی زدم ٍ خَدم رٍ سبک نی کردم، کاش  کاش کسی بَد تا يه
ٌ اش نیاز داشتو  .طايا این جا بَد، چقدر بٌ حضَر برادران

شاید با درد ٍ دل با پدر ٍ . برای اٍلین تاکسی دست بلند کردم ٍ بٌ بًشت زيرا رفتو
 .نادرم قلبو آرٍم نی گرفت ٍ راى درست رٍ نشَنو نی داد

کنار دٍ سنگ سرد ٍ نشکی نشستو ٍ شاخٌ گل يایی کٌ خریدى بَدم رٍ رٍشَن 
 .گذاشتو

ٌ ام لهس کردم ٍ گفتو  ...سالم: اسو نادرم رٍ با انگشت يای یخ بست

ٌ ام جاری شد  .اٍلین قطرى اشک داغ رٍی گَن
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 ...دلو برات تنگ شدى... نانان کاش کنارم بَدی -

نهی دٍنو خَشحالو یا ... قلبو دارى نی ترکٌ: دستو رٍ رٍی قلبو نشت کردم ٍ ادانٌ دادم
 ...بیشتر سردرگهو! ناراحت

بابا؟ چرا این قدر زٍد تنًام گذاشتید؟ تَ يو : بٌ سنگ قبر پدرم نگاى کردم ٍ گفتو
 فًهیدی نن بی گـ ـناى بَدم؟

کاش ! ٍلی يزار تا گـ ـناى دیگٌ کردم: سرم رٍ رٍی زانَم گذاشتو ٍ با يق يق گفتو
 ...بًو نی گفتید خدا بندى يای گنايکارش رٍ يو دٍست دارى... این جا بَدید ٍ 

نن ... یٌ کاری کن کٌ طايا برگردى پیشو... نانان، نن خیلی تنًام: نفسی گرفتو ٍ گفتو
ٌ تَن بد کردم  !بٌ يه

 !بیشتر از يهٌ بٌ خَدت بد کردی -

 .چنان سرم رٍ باِّل گرفتو کٌ حس کردم نًرى ی گردنو شکست

ٌ ام رٍ پاک کردم ٍ  با چشو يای گرد شدى بًش نگاى کردم، با پشت دست اشک رٍی گَن
 طايا؟: گفتو

 داشتو خَاب نی دیدم؟

ٌ رٍش ایستادم، بیشتر از دى سانت از نن بلند تر بَد ! از رٍی زنین بلند شدم ٍ رٍب
ٌ ام افتاد  .چشو يام درخشید ٍ یک قطرى اشک دیگٌ ناخَدآگاى رٍی گَن

 .بٌ عینک آفتابی رٍی چشهش نگاى کردم ٍ جلَتر رفتو

 طايا؟ -

 .نراقب خَدت باش: تار نَيای رٍی پیشَنیش رٍ با سر انگشت کنار زد ٍ گفت
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 !چرا حس نی کردم پشت این کالنش ترس ٍ نحبت بَد؟

 .قبل از این کٌ عکس العهلی نشَن بدى عینکش رٍ از رٍی چشو ياش کشیدم

 !ٍای -

نگايو بٌ چشو يای نرطَبش افتاد ٍ قلبو . عینک از دستو ريا شد ٍ رٍی زنین افتاد
سرش رٍ کهی خو کرد ٍ نگاى ازم گرفت، چشو يام پی خط زخو عهیقی کٌ رٍی . ریخت

 .چشو چپش بَد رفت

ٌ ی دلخراشی بَد  !چٌ صحن

خو شد ٍ عینکش رٍ از رٍی زنین برداشت از شَک خط زخو رٍی چشهش بیرٍن 
 !طايا: اٍندم، بازٍش رٍ چسبیدم ٍ با عجز گفتو

 طراٍت؟: نگايش رٍ بٌ چشو يای غو زدى ام دٍخت ٍ آرٍم گفت

ٌ اش گذاشتو  .با دست چپو بازٍش رٍ گرفتو ٍ دست راستو رٍ رٍی گَن

 ...طايا... تَ رٍ خدا نرٍ... طايا نرٍ، تَ رٍ خدا -

ٌ ای بٌ ذينو نهی رسید ٌ ی دیگ  !انگار جهل

سرم . دست راستش رٍ رٍی پًلَم گذاشت ٍ با یٌ فشار خفیف تَی آغَشش گو شدم
ٌ ی ستبر ٍ پًنش گذاشتو ٍ اجازى دادم عقدى ی این سال يام از  رٍ رٍی قفسٌ سین

 .چشو يام جاری بشٌ

این آغَش انن چقدر دٍست داشتنی بَد، چقدر بًش نیاز داشتو ٍ حاِّل حس نی کردم 
 .پشتو گرنٌ، گرم برادری کٌ چندین سال بَد تَی تهام لحظات زندگیو کو داشتهش

 .جانو، گریٌ نکن -
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خط زخو رٍی چشهش خار شد ٍ بٌ چشهو . سرم رٍ خو کردم ٍ بٌ صَرتش نگاى کردم
انگشت اشارى ام رٍ بٌ سهت چشهش بردم کٌ چشهش رٍ بست ٍ نن آرٍم زخهی . رفت

 .کٌ بٌ نظر نی رسید کًنٌ باشٌ رٍ لهس کردم

 چی شدى؟ -

 .انگشتو رٍ عقب بردم ٍ طايا چشهش رٍ باز کرد

 .نن باید برم -

ٌ ی پالتَی حنایی رنگش چنگ زدم ٍ با ترس  با شنیدن این حرف کهرم لرزید، بٌ گَش
 ...طايا... کجا بری؟ طايا خَايش نی کنو...نٌ، نٌ: گفتو

 .دستش رٍ رٍی دست يام گذاشت ٍ بٌ آرٍنی سعی کرد نن رٍ از خَدش جدا کنٌ

 .برنی گردم، حاِّل باید برم -

 ...نٌ، نرٍ: ترسیدى گفتو

ناخَدآگاى چشو يام بستٌ شد، حس خَبی زیر . سرش رٍ جلَ آرٍد ٍ پیشَنیو رٍ بَسید
 .پَستو دٍید

 .تا برگردم نراقب خَدت باش -

 .دست يام رٍ باز کرد ٍ تَی دستش گرفت

 .ٍقتی برگردم، دیگٌ تنًات نهی ذارم؛ قَل نیدم -

فشار خفیفی بٌ دست يام داد ٍ بعد از نگاى طَِّلنی بٌ نن ٍ بعد بٌ سنگ قبر پدر ٍ 
 .نادرنَن، دٍر شد
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انگار پايام بٌ زنین چسبیدى بَد، نگايو رٍ از رايی کٌ طايا رفتٌ بَد گرفتو ٍ دٍبارى 
انگار کٌ اصال طايا رٍ ندیدى . نثل یٌ خَاب شیرین خیلی زٍد تهَم شدى بَد. نشستو
انا نگٌ نی شد اٍن چشو يا ٍ لحّن نگران خَاب باشٌ؟ اٍن آغَش برادرانٌ ٍ بـ ! بَدم

ٌ ی پر از نحبت درٍغ باشٌ؟ ينَز گرنای دست ياش رٍی دست يای سردم نَندى،  ـَس
ٌ اش داغٌ، ينَز صداش تَی گَشو زنگ نیزنٌ  .ينَز حس نی کنو پیشَنیو از بـ ـَس

 یعنی طايا برنی گشت پیشو؟ نن رٍ نی بخشید؟

انگار داشت یکی یکی قفل يای زندگیو . بی اختیار لبخندی رٍی لب يای لرزٍنو نشست
 .باز نی شد

 !شکرت... خدایا: صَرتو رٍ بٌ آسهَن گرفتو ٍ گفتو

 .از پدر ٍ نادرم خدا حافظی کردم ٍ از قبرستَن بیرٍن اٍندم

*** 

ٌ ام رٍ قَرت دادم ٍ کهی از دٍغ نعنایی رٍ خَردم، يَا ير لحظٌ سردتر نی شد؛ ٍلی  لقه
 .ينَز خبری از باز شدن فرٍشگاى لَازم خانگی نبَد

ٌ ی ساندٍیچ يهبرگرم رٍ تَی کیفو گذاشتو ٍ تٌ نَندى ی دٍغ رٍ خَردم، بطریش رٍ  بقی
ٌ ی نزدیک پیادى رٍ انداختو ٍ بلند شدم تا برم کٌ ناشین شاسی بلند  تَی سطل زبان

ٌ رٍی فرٍشگاى ایستاد  . نشکی رٍب

کَرٍش حسینی ٍ پدرش از ناشین پیادى شدن، از این کٌ باِّلخرى بعد از چند ساعت 
ٌ ام نقش بست دستو رٍ تَی . انتظار اٍندى بَدن لبخند کهرنگی رٍی لب يای یخ بست

ٌ ای رنگو کردم ٍ جلَ رفتو  .جیب سَئیشرت سَرن

 سالم -
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 .اٍل نگاى کَرٍش حسینی بًو افتاد ٍ بعد پدرش نن رٍ دید

 سالم دخترم -

 .کَرٍش سرش رٍ پایین انداخت ٍ با صدای آرٍنی جَاب سالنو رٍ داد

 خَبید آقای حسینی؟ -

ٌ ِّلی انگشت ياش چرخَند ٍ گفت نهنَن : آقای حسینی تسبیح دٍنٌ طالییش رٍ ِّلب
 دخترم، شها خَبی؟

 .کَرٍش از نا دٍر شد ٍ بٌ سهت فرٍشگاى رفت ٍ نشغَل باز کردن درش شد

 .نهنَن -

 .زٍدتر از این يا ننتظرت بَدم: آقای حسینی قدنی بٌ سهت فرٍشگاى برداشت ٍ گفت

 .نهی خَاستو براتَن نزاحهت ایجاد کنو -

 .دستی بٌ ریش سیاى ٍ سفیدش کشید ٍ با يو بٌ سهت فرٍشگاى رفتیو

ٌ ی صَرتت قرنز شدى -  .نعلَنٌ خیلی تَ این سرنا نَندی، يه

 .بلٌ، چند ساعتی رٍ ننتظرتَن بَدم: ٍارد فضای گرم فرٍشگاى شدیو ٍ نن گفتو

ٌ رٍش  سری تکَن داد ٍ بٌ صندلی يای اشارى کرد، خَدش نشست ٍ نن يو رٍب
 .نشستو

 بٌ حرف يام فکر کردید؟ -

ٌ يای رٍی نیز نشغَل بَد  بٌ صندلی تکیٌ داد ٍ رٍ بٌ کَرٍش کٌ با چند تا از برگ
 کَرٍش جان، دٍ تا چای نیاری؟:گفت
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ٌ ای با يو چشو تَ چشو شدیو  .کَرٍش سرش رٍ باِّل آٍرد ٍ برای لحظ

ٌ يا رٍ رٍی نیز گذاشت ٍ گفت  .بلٌ، حتها: برگ

ٌ ی فرٍشگاى کٌ دید نداشت رفت  .از نا دٍر شد ٍ بٌ سهت دیگ

ٌ ام اٍندى بَدی کٌ نن  - از اٍن رٍز تا حاِّل دارم فکر نی کنو، کَرٍش گفت یٌ بار دیگ
 .نبَدم

یٌ تای ابرٍم رٍ باِّل دادم، فکر نهی کردم با اٍن آتیش تندش در نَرد اٍندن نن بٌ 
 .این جا حرفی بزنٌ

 .بلٌ اٍندم -

 ...فکر نهی کردم حرف يات این قدر رٍم تاثیر بگذارى -

ٌ اش رٍ ادانٌ بدى  .با انیدٍاری بٌ آقای حسینی خیرى شدم ٍ ننتظر نَندم تا جهل

نهی دٍنو اگٌ این اتفاق برای دخترم افتادى بَد؛ چی کار نی کردم، راستش اصال يو  -
 ...دٍست ندارم بًش فکر کنو

ٌ ای بٌ چشو يام نگاى کرد ٍ نن تَ يهین لحظٌ نتَجٌ شدم کٌ نگاى  نستقیو برای لحظ
 !تیز ٍ چشو يای کَرٍش بٌ پدرش رفتٌ

ٌ يا صحبت کردم اٍن يو دلش رضاست -  .با حاج خانو؛ نادر بچ

تَی چشو يام اشک جهع شد ٍ از پشت پردى ی اشک، نتَجٌ کَرٍش شدم کٌ با سینی 
 .حاٍی دٍ استکان چای بٌ سهت نا نی اٍند

ٌ ام  ٌ رٍنَن گذاشت ٍ بًهَن تعارف کرد، قطرى ی اشکو رٍی گَن سینی رٍ رٍی نیز رٍب
 .نشست
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 .فردا اٍل ٍقت نیریو ٍ رضایت نیدیو -

 .شاید باید زٍدتر از این يا این کار رٍ نی کردیو: نکثی کرد ٍ گفت

ٌ خاطر  ٌ ام رٍ پاک کردم ٍ با صدای کٌ ب با تاسف سری تکَن داد ٍ نن اشک رٍی گَن
 :بغض ٍ خَشحالی نی لرزید، گفتو

 ...ينَز يو دیر نیست، شها -

 :کَرٍش کهی دٍرتر از نا نشست، آقای حسینی لبخند نرنی زد ٍ گفت

 !ِّلزم نیست چیزی بگی -

 :نیَن گریٌ لبخندی زدم ٍ گفتو

 !اصال زبَنو بند اٍندى، انگار يیچ ٍاژى ای تَی ذينو نیست -

نفًهیدم چطَر از آقای حسینی تشکر کردم ٍ از فرٍشگاى بیرٍن اٍندم، از تٌ قلبو 
 ...خَشحال بَدم؛ برای خَدم، برای ِّللٌ

کهی قدم زدم ٍ بٌ این فکر کردم ! يَای یخ زدى يو نهی تَنست حالو خَبو رٍ خراب کنٌ
. کٌ از دیشب تا حاِّل سٌ تا اتفاق خَب برام افتادى؛ گايی خدا چقدر نزدیک نی شد

چرا يهیشٌ تَ نشکالت خدا رٍ بٌ . نهی دٍنو، شاید يو يهیشٌ نزدیکٌ ٍ نا نهی بینیو
یاد نیاریو ٍ ازش کهک نی خَایو؟ چرا تَ دٍران خَشی ازش تشکر نهی کنیو؟ ٍ فکر 

 نهی کنیو نهکنٌ این خَشی يا از بین برى؟

نگٌ از این بدتر " نن خدا رٍ تَ رٍزيای تلخ زندگیو پیدا کردم، دقیقا ير بار کٌ نی گفتو
 "يو نیشٌ؟

 !از اٍن بدتر نی شد ٍ نن نی فًهیدم ينَز چیزيایی برای از دست دادن دارم
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بعد از، از دست دادن چیز يای نًو زندگیو، بعد از خَدکشی نافرجانو، نستقیو بٌ خدا 
اٍن نخَاست بهیرم ٍ تا ابد تَ جًنهش بسَزم؛ بًو یٌ فرصت برای جبران داد، . رسیدم

ير بار کٌ کو نی آٍردم ٍ گلٌ نی کردم سریع . با این کٌ دیر فًهیدم ٍلی باِّلخرى فًهیدم
 !پشیهَن نی شدم؛ چَن نی فًهیدم کٌ ينَز يو چیزيای برای از دست دادن دارم

بٌ آپارتهان احتشام کٌ رسیدم، يَا کانال تاریک شدى بَد ٍ ابر غلیظی آسهَن تیرى ی 
ٍارد خَنٌ شدم ٍ تَ فضای گرم خَنٌ تنو گرم شد، این خَنٌ ٍ . تًران رٍ پَشندى بَد
ٌ ای بَد تٌ قلبو دٍست نداشتو بیشتر از این نزاحو زندگی احتشام باشو؛ . این گرنا عاری

پس ِّلزم بَد کهی دندٍن رٍی . انا نهی تَنستو از جَاب سَال يای تَی ذينو بگذرم
اگرچٌ دیگٌ احتشام اٍن آدنی نبَد کٌ بعد از آزادیو دیدم، . جگر بذارم ٍ تحهل کنو

کسی کٌ زخو نی زد ٍ نی رفت، تًهت نی زد ٍ نهی دید کٌ چطَر نتالشی نیشو، کسی 
 ...کٌ

ٌ ی اٍن لحظات چند ناّى گذشتٌ کو رنگ شدى بَد ٌ خاطر نگرانی، استرس ٍ چیزی . يه ب
ٌ ی حرف يا ٍ ! کٌ تَی چشو احتشام بَد ٍ نن نهی دٍنستو چیٌ انا نی دٍنستو يه

ٌ ی زندگیو بارم رٍ  رفتار ياش رٍ بٌ فرانَشی سپردم؛ شاید چَن نی خَاستو برای ادان
ٌ يا رٍی قلبو سنگینی . سبک کنو يهین حاِّل يو بٌ قدر کافی اتفاقات ٍ حرف يای گذشت

 !نی کرد ٍ برای نن بس بَد

 .برای تعَیض لباس يام بٌ اتاق خَاب رفتو؛ انا با دیدن احتشام ٍ سام ناتو برد

سام رٍی تخت خَاب خَابیدى بَد، احتشام يو کنارش نشستٌ بَد ٍ داشت نَياش رٍ 
 .نَازش نی کرد

 !سالم -

 .سالم: بٌ صَرتو نگاى کرد ٍ آرٍم گفت
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ٌ ی لبش شد، . بٌ سام نگاى کردم، آرٍم ٍ نعصَم خَابیدى بَد نگايو نتَجٌ زخو گَش
 چی شدى؟: قدنی بٌ جلَ برداشتو ٍ گفتو

خو شد رٍی نَيای سام رٍ بَسید ٍ از کنارش بلند شد، بٌ سهت نن کٌ ينَز کنار در 
 .بریو بیرٍن حرف بزنیو: ایستادى بَدم اٍند ٍ گفت

کنار . بٌ دنبال احتشام از اتاق بیرٍن رفتو. سرم رٍ تکَن دادم ٍ از سام چشو برداشتو
 .پنجرى ایستاد، کهی بازش کرد، سیگاری آتش زد ٍ کنار لب ياش گذاشت

 !شیرین کتکش زدى -

 چرا؟: نتعجب بًش نگاى کردم ٍ گفتو

 !چَن از یٌ دیٍَنٌ بیشتر از این انتظار نهیرى: پکی بٌ سیگارش زد ٍ گفت

ٌ ی نبل نشستو ٍ بٌ احتشام چشو دٍختو، ننتظر نشستو تا ادانٌ بدى ٍ برام  رٍی لب
 یعنی چی کٌ از یٌ دیَنٌ بیشتر از این انتظار نهیرى؟. بیشتر تَضیح بدى

 یعنی چی؟ چرا شیرین باید سام رٍ بزنٌ؟: انا احتشام حرفی نزد ٍ نن دٍبارى پرسیدم

ٌ ی پنجرى خانَش کرد ٌ اش رٍ رٍی لب  .سیگار نصفٌ نیه

 !حَصلٌ ندارم طراٍت -

سرم رٍ تکَن دادم ٍ بلند شدم تا بٌ آشپزخَنٌ برم کٌ صدای ! این یعنی حرف نزن
 .احتشام نتَقفو کرد

 نی تَنی چند رٍز نراقب سام باشی؟ -

ٌ اش نگاى کردم، نهی دٍنو چٌ اتفاقی افتادى انا نی دٍنو ير چی  بٌ صَرت دريو ٍ گرفت
 .کٌ يست بدجَر احتشام رٍ بًو ریختٌ
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 .باشٌ -

 !نهنَن -

 .برای شام نَاد کَکَ رٍ آنادى کردم ٍ نشغَل شدم. چیزی نگفتو ٍ بٌ آشپزخَنٌ رفتو

 زيرا خانو؟ -

 .بٌ سهت سام کٌ با چًرى ی خَاب آلَد نگايو نی کرد برگشتو ٍ بًش لبخندی زدم

 جانو عزیزم؟ -

ٌ ی کبَدش رٍ  ٌ رٍش نشستو، بازٍياش رٍ گرفتو ٍ گَن بٌ طرفش رفتو ٍ رٍی زانَ رٍب
 .با این کٌ آرٍم بَسیدنش؛ انا چًرى اش از درد جهع شد ٍلی حرفی نزد. بَسیدم

 ناراحت شدم، چطَر شیرین تَنستٌ سام رٍ کتک بزنٌ؟ اصال برای چی؟

تَ ندت کَتايی کٌ شیرین رٍ دیدم حس بدی بًش نداشتو؛ اتفاقا کانال برعکس بَد 
 انا! حس نی کردم احتشام خیلی خَش شانس بَدى کٌ زنی نثل شیرین نصیبش شدى

... 

 !ٍاقعا نهی دٍنستو چی بگو

 نیشٌ بٌ نن یٌ کو آب بدید؟ -

 .البتٌ عزیزم -

 .دست سام رٍ گرفتو ٍ بٌ طرف صندلی بردم، بغلش کردم ٍ رٍی صندلی نشَندنش

َ يایی کٌ تَ تابٌ  کهی آب تَی لیَان ریختو ٍ بٌ دستش دادم بعد يو بٌ سهت کَک
ٌ اش شدم  .ریختٌ بَدم رفتو ٍ نشغَل سرخ کردن بقی
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 شها يو کتک خَردید؟ -

با ابرٍيای باِّل رفتٌ بٌ سام نگاى کردم کٌ سرش رٍ رٍی نیز گذاشتٌ بَد ٍ بٌ نن نگاى 
 .نی کردم

 :دستی بٌ بینی باندپیچی شدى ام کشیدم ٍ برای ننحرف کردن ذينش گفتو

 دارم کَکَ درست نی کنو، دٍست داری؟ -

 .ايَم: چشو يای درشت قًَى ایش رٍ باز ٍ بستٌ کرد ٍ گفت

 .یٌ کَچَلَ دیگٌ صبر کنی شام آنادى نیشٌ: لبخندی زدم ٍ گفتو

 سام، بابایی؟ -

سام يو سرش رٍ باِّل آٍرد ٍ . بٌ احتشام کٌ تَ درگاى آشپزخَنٌ ایستادى بَد، نگاى کردم
 .بًش نگاى کرد

 بلٌ بابا؟ -

ٌ ی رٍی پیشَنیش  احتشام جلَ اٍند ٍ نَيای سام رٍ از تَی پیشَنیش کنار زد، بـ ـَس
 .نن دارم نیرم بیرٍن، تَ پیش زيرا خانو بهَن: نشَند ٍ گفت

 :سام چند لحظٌ تَ چشو يای احتشام خیرى شد ٍ بعد با ناراحتی گفت

 دیگٌ نانان شیرین دٍستو ندارى؟ -

َ يا خیرى شدم  .نگايو رٍ ازشَن گرفتو ٍ بٌ کَک

 باشٌ پسر بابا؟. نٌ عزیز دلو، نانان فقط یٌ کو ناراحت بَد خیلی زٍد پیشش نیری -

 !باشٌ: صدای پر از بغض سام رٍ شنیدم کٌ گفت
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اذیت زيرا خانو يو . آفرین پسرم، نن آخر شب نیام دٍ تایی پیش يو نی خَابیو -
 نکن، خب؟

 .باشٌ -

 .قربَن پسرم برم کٌ این قدر آقاست -

 .تا آخر شب نیام: احتشام کنارم ایستاد ٍ آرٍم گفت

 .باشٌ: سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو

احتشام کٌ رفت نن ٍ سام شام خَردیو ٍ بعد بٌ سراغ تلَیزیَن رفتیو ٍ با يو فیلو 
 .تهاشا کردیو

*** 

تلَزیَن رٍ خانَش کردم ٍ بٌ ساعت نگاى کردم، تقریبا داشت دٍازدى نی شد ٍلی ينَز 
 !خبری از احتشام نبَد

آرٍم سرش رٍ رٍی نبل . سام رٍی نبل کنار نن خَابیدى ٍ سرش رٍ رٍی پام گذاشتٌ بَد
گذاشتو ٍ بلند شدم، با این کٌ پًلَم درد نی کرد؛ انا نهی شد کٌ بذارم سام رٍی نبل 

بخَابٌ برای يهین بغلش کردم تا بٌ اتاق خَاب ببرنش کٌ صدای چرخش کلید تَی در 
 .اٍند ٍ بعد احتشام خستٌ ٍارد خَنٌ شد

سرش رٍ باِّل آٍرد ٍ بٌ نا نگاى کرد، بٌ طرفو اٍند سَئیچ ٍ نَبایلش رٍ رٍی نیز 
 .سام رٍ از بغلو بیرٍن کشید، رٍی نَياش رٍ بَسید ٍ بٌ اتاق خَاب رفت. گذاشت

دٍبارى رٍی نبل نشستو، چند لحظٌ بعد احتشام اٍند در حالی کٌ داشت سیگاری رٍ از 
 .پاکت سیگارش بیرٍن نی کشید
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 اذیتت نکرد؟ -

 .فندک رٍ بٌ سیگار زد ٍ رٍشنش کرد

 .نٌ -

ٌ رٍی نن نشست ٍ پک نحکهی بٌ سیگار زد  .رٍی نبل رٍب

 آرٍنت نی کنٌ؟ -

 چی؟: گیچ بًو نگاى کرد ٍ گفت

 .این: با ابرٍ بٌ سیگار اشارى کردم ٍ گفتو

نیو نگايی بٌ سیگار کرد ٍ در حالی کٌ پای راستش رٍ رٍی پای چپش نی انداخت 
 .آرى: گفت

 !پس بٌ نن يو بدى: دستو رٍ بٌ سهتش گرفتو ٍ گفتو

 چی رٍ؟: نتعجب نگايو کرد ٍ گفت

 !سیگار رٍ -

 :اخو بین دٍ ابرٍش نشست، نگايش رٍ ازم گرفت ٍ گفت

 !نزخرف نگَ -

 :بٌ نبل تکیٌ دادم ٍ گفتو

 نزخرف اٍن چیزیٌ کٌ تَ دم بٌ دقیقٌ نی کشی، ٍاقعا آرٍنت نی کنٌ؟ -

 !نٌ -

 پس چرا نی کشی؟ -
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 :نگايش رٍ بٌ سر سرخ سیگار داد ٍ گفت

 !نهی دٍنو -

 شام خَردی؟ -

 .سرش رٍ باِّل آٍرد ٍ بًو نگاى کرد

 .آرى -

ٌ اش افتاد، لبو رٍ از داخل گاز گرفتو ٍ گفتو  :نگايو بٌ زخو رٍی گَن

 چرا خانَادى ات اٍن فیلو رٍ بٌ دادگاى ندادن تا نن تبرئٌ بشو؟ -

 :دٍد سیگار رٍ بٌ بیرٍن فَت کرد ٍ گفت

 !چَن ينَز تَی شَک يستن -

 بعد از چند ناى؟ -

کدٍم چند ناى؟ اٍن يا تازى فًهیدن؛ یعنی پریسا فقط چند رٍزى کٌ رفتٌ دیدنشَن ٍ  -
نادرم کٌ حالش زیاد خَب نیست، ٍقتی فیلو رٍ دید ... اٍن فیلو رٍ بًشَن نشَن دادى

ٌ ی خفیف کرد، پدرم يو ينَز گیج ٍ سردرگههٌ  .یٌ سکت

 :نتعجب بًش نگاى کردم ٍ گفتو

 چند رٍز؟ -

سیگار رٍ رٍی نیز خانَش کرد ٍ چشو ياش رٍ بست، سرش رٍ بٌ نبل تکیٌ داد ٍ 
 :گفت
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فقط ! اٍن نَقع کٌ پدر ٍ نادرم رضایت دادن ينَز چیزی از بی گنايی تَ نهی دٍنستن -
چَن نادرم نرتب خَاب الهیرا رٍ نی دید ٍ الهیرا ظايرا تَی خَاب از نادرم نی خَاستٌ 

 .تَ رٍ ببخشن، پدرم رٍ راضی نی کنٌ تا این کار رٍ انجام بدن

ٌ ای کٌ . انگشت يام رٍ بٌ يو پیچیدم ٍ سرم رٍ پایین انداختو انرٍز چٌ فکر يای احهقان
 !ٍاقعا از فکر يای کٌ کردم خجالت نی کشیدم! بٌ ذينو خطَر نکردى بَد

ٌ خاطر خصَصت ٍ تنفری کٌ از تَ  - بعد از اٍن اتفاقی کٌ برای الهیرا نی افتٌ، پریسا ب
داشتٌ اٍن فیلو رٍ بٌ کسی نشَن نهیدى، بعد يو برای ادانٌ تحصیل نیرى خارج از 

کشَر، تا این کٌ چند ٍقت اخیر برنی گردى ٍ نهی دٍنو چی نیشٌ کٌ تصهیو نی گیرى بیاد 
 .ٍ اٍن فیلو رٍ بٌ خانَادى ام نشَن بدى

دٍبارى بغض بٌ گلَم چنگ انداخت، اگٌ پریسا اٍن فیلو رٍ يهَن نَقع نشَن دادى 
 !ٍای کٌ يیچ کدٍم از این اتفاقات تلخ نهی افتاد... بَد

آخٌ چرا باید این قدر ازم نتنفر . چرا؟ نن کٌ يیچ ٍقت کاری با الهیرا ٍ پریسا نداشتو
 باشٌ کٌ این کار رٍ با زندگی نن کنٌ؟

 !نی دٍنو چٌ حالی داری -

 .بٌ احتشام کٌ تَ يهَن حالت خیرى نگايو نی کرد، نگاى کردم

 !ٍاقعا نی دٍنست نن چٌ حالی دارم؟ فکر نکنو

 طراٍت؟: از رٍی نبل بلند شدم کٌ گفت

 :بدٍن این کٌ نگايش کنو گفتو

 !نٌ، نٌ تَ نٌ يیچ کس دیگٌ نهی تَنٌ بفًهٌ نن چی کشیدم -
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 .صبر کن: نی خَاستو بٌ سهت اتاق خَاب برم کٌ گفت

 .با چشو يای کٌ اشک تَش جهع شدى بَد نگايش کردم. بلند شد ٍ بٌ طرفو اٍند

 .نن يو کو عذاب نکشیدم -

 عذاب؟ -

 !شاید تَ يو عذاب کشیدى باشی انا نٌ بٌ اندازى ی نن: سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو

نٌ نن ٍ نٌ يیچ . آرى، تَ بیشتر از يهٌ ضربٌ دیدی: بٌ نبل کنارش تکیٌ داد ٍ گفت
ٌ ی این درد يا نن ... کس دیگٌ نهی تَنٌ زخو يای قلبت رٍ التیام ببخشٌ شاید نقصر يه

 اصال رايی برای جبران باقی نَندى؟! باشو، ننی کٌ نهی دٍنو چطَر باید جبران کنو

ٌ ی خانَش تلَزیَن نگاى دادم زندگی نن دقیقا شدى . نگايو رٍ ازش گرفتو ٍ بٌ صفح
 !نثل این صفحٌ، تاریک ٍ خانَش

بٌ زندگی خَدت برس، نذار . چَن نٌ نیشٌ، نٌ نی تَنی... نهی خَام برام جبران کنی -
ٌ خاطر نن داری از خانَادى ات دٍر نیشی  !فکر کنو ب

ٌ ی خانَادى ی نن بَدی؛ انا نن ! زندگی؟ خانَادى؟ زندگی نن تَیی - تَیی کٌ يه
 .نن زندگیو رٍ از دست دادم، خانَادى ام يو از دست رفت. نتَنستو حفظت کنو

خَدم رٍ رٍی نبل ريا ! از این اعتراف صریحش جا خَردم، شاید يو شَک زدى شدم
. کردم ٍ نگايو رٍ بٌ گلیو فرش زیتَنی خرنایی دادم کٌ با طرح يای خاصی بافتٌ شدى

صدای نفس يای عهیق احتشام رٍ شنیدم ٍ نگاى خیرى اش رٍ رٍی صَرتو حس  کردم انا 
 .نتَنستو عکس العهلی نشَن بدم

ٌ ای کرد ٍ گفت بعد از اٍن شبی کٌ نن قَلو رٍ زیر پا گذاشتو ٍ تَ رٍ نال خَدم : سرف
ٌ ی این رابطٌ خَندى ست تَ ازم دٍر شدی، اٍن قدر زیاد کٌ انگار ! کردم، فًهیدم کٌ فاتح
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ير چی بًت نزدیک تر شدم تَ دٍر ٍ دٍر تر شدی، نن راحت . يیچ ٍقت نال نن نبَدی
حق داشتی، خَدم رٍ ! بٌ یٌ سَء تفايو! بٌ یٌ اشتباى! اٍن يو بٌ یٌ يــ ـَس! باختهت

فکر نی کردم این طَری . دیدم کٌ ناراضی يستی؛ انا ندید گرفتو. نقصر نی دٍنستو
 !برای يهیشٌ نال نن نیشی انا اشتباى نی کردم

سکَت کرد، خاطرات برام زندى شد؛ ينَز يو نی تَنستو حس يای بد اٍن زنان رٍ خَب 
دقیقا ٍقتی کٌ باید تهرکز نی کردم ٍ خَدم رٍ ... ترس، اضطراب، نگرانی ٍ: بٌ خاطر بیارم

اسهش دقیقا . برای کنکَری کٌ براش جَن کندى بَدم آنادى نی کردم اٍن اتفاق افتاد
بَد چَن پیش بینی نشدى بَد، چَن نن آنادگیش رٍ نداشتو، چَن نثل یٌ " اتفاق"

 ...بدٍن نقدنٌ، بدٍن يیچ حس خَب. اتفاق یًَیی بَد

شايرخ سعی . از این کٌ از دستت بدم... نهی خَاستو این کار رٍ بکنو؛ انا ترسیدم -
نی کرد بًت نزدیک بشٌ، خَدم شنیدم کٌ پدرش ازش خَاست بًت نزدیک بشٌ تا تَ 

چند بار دیدم کٌ با يو حرف ... رٍ بًتر بشناسٌ، تا تَ رٍ برای خَاستگاری ازش آنادى کنٌ
نی زدید، نهی دٍنو در نَرد چی بَد؛ انا ير بار کٌ لبخند رٍ رٍی لب تَ ٍ برق رضایت رٍ 

تَ نهی تَنی بفًهی ٍقتی یٌ نرد غیرتی نیشٌ، . تَ چشو يای شايرخ دیدم آتیش گرفتو
! حسادت نی کنٌ، احساس ترس ٍ باخت نی کنٌ تا چٌ حد نی تَنٌ غیر قابل کنترل بشٌ

نن تَ رٍ بی گـ ـناى سَزٍندم فقط چَن نی خَاستو کاری کنو کٌ نتَنی از نن دٍر بشی 
 !خیلی! کٌ نتَنی برای یکی دیگٌ باشی، نن ترسیدم طراٍت

اصال باٍرم نهی شد کٌ احتشام يهچین فکر در . جَشش اشک رٍ پشت پلکو حس کردم
ٍاقعا چرا فکر کردى نن بًش خــ ـیانـت نی کنو؟ خــ ـیانـت؟ حتی . نَردم بکنٌ

ٌ خاطرش بٌ  اسهش يو بد ٍ تلخٌ، آخٌ چرا؟ ننی کٌ باياش صادق بَدم، ننی کٌ ب
 !ٍای. خانَدى ام درٍغ نی گفتو

ٌ اش نگاى کردم  .سرم رٍ باِّل آٍردم ٍ بٌ صَرت دريو، ناراحت ٍ کالف
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درٍغ چرا، . اندازى ی اعتهادت بٌ نن يهین قدر بَد؟ نن از نیت شايرخ باخبر نبَدم -
نی دٍنستو کٌ آقای رجبی نن رٍ برای پسرش در نظر گرفتٌ؛ انا نهی دٍنستو در نَردش 

 .با شايرخ يو حرف زدى

 :با بغض ادانٌ دادم

اٍن بًو چند تا کتاب برای کنکَر دادى . تَ اٍن رٍزيا فقط ٍ فقط تَ تَی ذينو بَدی -
گايی اٍقات کٌ يو دیگٌ رٍ نی دیدیو اٍن در نَرد کتاب يا نی پرسید ٍ . بَد تا بخَنو

چی شد کٌ فکر ! ازم نی خَاست اگٌ نشکل یا سَالی داشتو بًش بگو، فقط يهین
کردی نهکنٌ بًت خــ ـیانـت کنو؟ يَم؟ نن قبل از آشنایی با تَ نی دٍنستو آقای 

رجبی چٌ فکری دارى؛ چَن چند بار غیر نستقیو اشارى کردى بَد، نطهئن باش اگر ننتظر 
 !شايرخ بَدم يیچ ٍقت ریسک با تَ بَدن رٍ نهی پذیرفتو

يَای سرد بٌ فضای گرم خَنٌ . نگاى ازم گرفت رٍ بٌ سهت پنجرى رفت ٍ بازش کرد
 .يجَم آٍرد ٍ لرز بٌ تنو انداخت

چیزی کٌ ازش . تاٍان اشتبايو رٍ پس دادم، تَ ازم دٍر شدی! نن اشتباى کردم -
دٍ ناى بعد کٌ اٍن اتفاق برای الهیرا افتاد بٌ نرز جنَن رسیدم، ! نی ترسیدم سرم اٍند

تا ٍقتی کٌ . اصال نهی تَنستو باٍر کنو کٌ تَ ٍ الهیرا دعَا کردید ٍ تَ اٍن رٍ ُکشتی
الهیرا رٍ خاک کردیو يو ينَز باٍر نهی کردم، تَ فرار نکردی ٍ تَ يهَن اٍلین نالقاتت با 

ٍاقعا چرا یٌ کو رٍی بی گنايیت پافشاری نکردی؟ . پلیس يهٌ چیز رٍ اعتراف کردی
 چرا؟

با این کٌ حرف زدن از گذشتٌ . چشو يام رٍ بٌ يو فشار دادم ٍ سعی کردم تهرکز کنو
 :نخصَصا اٍن رٍز يای تلخ حالو رٍ بد نی کرد ٍلی گفتو
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حس قاتل بَدن از يهٌ چیز بدتر بَد، تَ کٌ نٌ اٍندی ٍ نٌ دیدی؛ انا نن تَ اٍن  -
ٌ يای کالس  ٍضعیت بد رٍحی نهی تَنستو چیزی رٍ انکار کنو، نخصَصا کٌ تهام بچ

 .علیٌ نن شًادت دادن ٍ گفتن کٌ نن الهیرا رٍ يل دادم

ٌ ی پنجرى زد ٍ گفت یعنی ٍاقعا از بین اٍن : احتشام نشت آرٍنی با دست راستش بٌ لب
 يهٌ آدم کسی ندید کٌ الهیرا پاش پیچ نی خَرى؟

نَياش بٌ این طرف ٍ اٍن طرف پخش ٍ پال شدى بَد، از این جا نی تَنستو رگ نتَرم 
 .شدى ی گردنش رٍ ببینو ٍ فکش رٍ کٌ نحکو بٌ يو فشار نی داد

 !شاید يو دیدن ٍ نخَاستن بگن -

ٌ ام بٌ شدت نبض نی زد، قلبو از این حرف بٌ درد اٍند؛ یعنی نهکن بَد کسی  شقیق
دیدى ٍ فًهیدى باشٌ انا چیزی نگفتٌ باشٌ؟ آخٌ چرا؟ یعنی یٌ آدم نی تَنٌ این قدر 

 .راحت با زندگی یٌ آدم دیگٌ بازی کنٌ؟ نٌ، شاید يو ٍاقعا کسی ندیدى باشٌ

تَ در نَرد نن ٍ . تهام رٍز يای کٌ دادگاى داشتید دلو نی خَاست بیام انا نتَنستو -
ازدٍاج نَن بٌ کسی چیزی نگفتی حتی با ٍجَد آبرٍریزی کٌ شد؛ انا نن پیش خَدم 
شکستٌ بَدم؛ بٌ انتخابو، بٌ تَ، شک کردى بَدم، این کٌ کسی رٍ انتخاب کردم کٌ بٌ 

. غرٍرم شکستٌ بَد، این رٍ فقط خَدم نی دٍنستو ٍ نی دیدم. خانَادى ام آسیب رسَندى
انا آخرین دادگاى اٍندم، ! نهی تَنستو آتیش خشهو رٍ کنترل کنو، نتَنستو طراٍت

ٍقتی داشتن از دادگاى بیرٍنت نی آٍردن . خَاستو بیام جلَ؛ ٍلی باز يو نتَنستو
کلی آدم ٍ نانَر دٍرت ریختٌ بَدن، خبرنگاريا عکس نی گرفتن، تَ سرت رٍ . دیدنت

ٌ ی دٍر، رنگ ٍ رٍی . پایین انداختٌ بَدی ٍ انگار تَ یٌ دنیای دیگٌ بَدی از اٍن فاصل
ٍقتی دیدنت زانَم خو شد، قلبو شکست، ! خیلی... پریدى ت رٍ دیدم، ِّلغر شدى بَدی

ٌ ی ٍجَدم چشو شد تا عشقو رٍ ببینو، کسی کٌ یٌ رٍز برای داشتن لٌ لٌ نی زدم  .يه
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چقدر تَ اٍن رٍز يا ننتظر احتشام بَدم تا بیاد، حتی اگر نی اٍند ٍ بًو سیلی نی زد، 
تَ . حتی اگر بًو فحش نی داد؛ انا نیَند ٍ این نیَندنش داغ بدی رٍ رٍی دلو گذاشت
ٌ ای نتنفر بَدم، این عذاب رٍ ِّلیق خَدم  اٍن رٍزيا از خَدم بیشتر از ير کس دیگ

چقدر . نی دٍنستو، این کٌ بٌ اٍن حال ٍ رٍز افتادى بَدم رٍ فقط خَدم نقصر نی دیدم
ٌ اش تًَع آٍر بَد، ٍاقعا چقدر جَن  ٌ اش عذاب بَد، ير لحظ کند ٍ تلخ گذشت، ير ثانی

نرگ تک تک آرزٍيا ٍ رٍیايام رٍ دیدم، نرگ ! سخت بَدم کٌ از اٍن رٍزيا گذشتو
ٌ يای جٍَنیو رٍ دیدم  اعضای خانَادى ام رٍ دیدم، نرگ قلب ٍ رٍحو رٍ دیدم، نرگ لحظ

 ٍاقعا چطَر؟. ٍ دٍٍم آٍردم

 .يهٌ چیز دست بٌ دست يو داد تا نن بٌ این نقطٌ از زندگیو برسو

کٌ تَی ... آرى، نن بٌ اندازى ی تَ عذاب نکشیدم؛ انا يیچ شبی نبَد کٌ خَابت رٍ نبینو -
دیگٌ يیچ چیز برام نعنایی . تَ کٌ رفتی، آرانش از زندگیو رفت! فکر ٍ خیالو نباشی

نداشت، لبخند يام فقط یٌ نقاب بَد برای حفظ ظاير، برای این کٌ دیگران نبینن کٌ 
 !شریان حیاتی زندگیو قطع شدى بَد، تَ شریان حیاتی زندگیو بَدی. چقدر داغَنو

سر انگشت يام بٌ خاطر فشاری کٌ بٌ دستو ٍارد کردى بَدم سفید شدى بَد، رٍی تیرى ی 
يیچ ٍقت فکرش رٍ نهی کردم یٌ رٍز . کهرم عرق نشستٌ بَد ٍ قلبو ٍحشیانٌ نی زد

اصال فکر نهی کردم دٍبارى ببینهش چٌ برسٌ ! برسٌ کٌ احتشام این حرف يا رٍ بًو بزنٌ
 .بٌ گفتن این حرف يا

 :سرم رٍ باِّل آٍردم ٍ گفتو

 !دیگٌ گفتن این حرف يا يیچ فایدى ای ندارى -

 .سرش رٍ تکَن داد، چند تار از نَيای نشکی پریشَنش رٍی پیشَنیش نشست

 .فقط نی خَام بدٍنی نن چی کشیدم -
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 فکر نی کنی اگر بشنَم کٌ تَ آرانش نداشتی خَشحال نیشو؟ -

نی دٍنو : بٌ پنجرى تکیٌ داد ٍ در حالی کٌ ساعت رٍی نچ دستش رٍ باز نی کرد گفت
فکر نی کنی حاِّل کٌ ازدٍاج کردم ٍ بچٌ دارم يهٌ چی بر ٍقف ! چی تَی ذينت نی گذرى
این زندگی ٍ این ازدٍاج يیچ لذتی برای نن نداشتٌ ٍ ! نرادنٌ؛ انا اشتباى نی کنی

 ...ندارى

بٌ اندازى ی کافی این رٍز يا . حرفی نزدم، دلو نهی خَاست احتشام يو دیگٌ حرفی بزنٌ
رٍزی کٌ شنیدم ! ذينو درگیر يست نهی خَاستو بیشتر از این گیج ٍ سر درگو بشو، آرى

ٌ يای نًو تری داشتو ! احتشام ازدٍاج کردى، نفسو گرفت، قلبو تیر کشید؛ انا حاِّل دغدغ
ٌ تر از اینی کٌ يست  حاِّل نهی خَاستو از زندگی احتشام کشف راز کنو ٍ رٍحو رٍ خست

 .بکنو

شاید از نن نتنفر باشی؛ انا : از رٍی نبل بلند شدم ٍ بٌ سهت اتاق خَاب رفتو کٌ گفت
 !حتی ٍقتی کٌ خَدم رٍ بٌ در ٍ دیَار نی کَبیدم تا عذابت بدم! نن يیچ ٍقت نبَدم

 !نن پیش سام نی خَابو -

بٌ سام کٌ آرٍم ٍ نعصَم خَابیدى بَد نگاى کردم، چرا . ٍارد اتاق شدم ٍ در رٍ آرٍم بستو
 يیچ شبايتی بٌ احتشام نداشت؟

ٌ ی تخت نشستو دقیق بٌ چًرى ی غرق در خَابش نگاى کردم، چقدر دٍست . کنارش لب
با این فکر . کنارش خَابیدم ٍ سعی کردم ذينو رٍ از يهٌ چیز خالی کنو. داشتنی بَد

 !نشغَل ٍ تن خستٌ راى بٌ جایی نهی بردم

*** 
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ٌ يای ریز  ٌ جا کردم ٍ با دست راستو دٍن دستٌ گل زنبق رٍ تَ دست يای سرنا زدى ام جاب
چند قدنی بٌ جلَ ٍ عقب برداشتو . برف رٍ از رٍی شال بافت نشکی رنگو پایین ریختو

 .ٍ ننتظر بٌ در نگاى کردم

ٌ ای گذشت کٌ در باِّلخرى باز شد ٍ دختر چادرپَشی بیرٍن اٍند چند لحظٌ . چند دقیق
 .ایستاد ٍ بٌ اطرافش نگاى کرد، نگايش بٌ نن رسید ٍ ثابت رٍم نَند

ٌ ی یخ زدى ام جاری شد ٍ پايام نن رٍ ٍادار بٌ جلَ رفتن  قطرى يای داغ اشکو رٍی گَن
 .کرد، اٍن يو آرٍم جلَ اٍند تا این کٌ تَی یٌ قدنی نن ایستاد

ٌ يای چادرش رٍ ريا کرد ٍ خَدش رٍ تَی بغل نن انداخت نن يو دستٌ گل رٍ . گَش
صدای يق يق ریزش با صدای . ريا کردم ٍ دست يام رٍ نحکو دٍر کهرش پیچیدم

ٌ ی نن فضای سرد بیرٍن زندان رٍ پر کرد ٌ ام چنگ زد ٍ . گری با سر انگشت ياش بٌ شَن
 :با سکسکٌ اسهو رٍ گفت

 ...ٍت...طرا -

نیَن بغض ٍ اشک، لبخندی رٍی لب يای لرزٍنو نشست ٍ صدای ناآشنایی از گلَم 
 :بیرٍن اٍند

 جانو خَايری؟ -

صَرت سبزى اش رٍ تَی . نهی دٍنو چند دقیقٌ گذشت کٌ باِّلخرى از يو جدا شدیو
 .دست يای سردم گرفتو ٍ تَ چشو يای نو دارش نگاى کردم

 خَبی؟ -

ٌ ياش ریخت  .نژى يای تاب دار بلندش رٍ تکَن داد ٍ ذرى يای ریز برف رٍی گَن

 !خَبو -
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 .بٌ نعنای ٍاقعی کلهٌ، لبخند زد. لبخند زدم

! چقدر دلو برای این آغَش خَايرانٌ تنگ شدى بَد. دٍبارى يو دیگٌ رٍ سفت بغل کردیو
از يو جدا شدیو، خو شد چادرش رٍ از رٍی زنین برداشت ٍ رٍی سرش انداخت، نن 

 .يو دستٌ گل زنبق لٌ شدى زیر برف رٍ برداشتو ٍ بٌ دستش دادم

 .خَش اٍندی -

ٌ ام رٍ بَسید ٍ گفت  .نهنَن: گَن

 :کیفش رٍ برداشتو ٍ گفتو

 .خَدش يهٌ چیز رٍ جَر کرد -

ٌ ام انداخت ٍ گفت  :دستش رٍ رٍی شَن

 !خدا يَای بندى يای خَبش رٍ دارى -

 :خندیدم ٍ گفتو

 نن رٍ جزء بندى يای خَبش حساب کردی یا خَدت رٍ؟ -

 :چشو ياش رٍ ریز کرد ٍ گفت

 !قطعا خَدم رٍ -

 .ٍ با صدای دلنشینی خندید، نن يو خندیدم ٍ بٌ جلَ چشو دٍختو

 :چشو ياش رٍ بست ٍ نفس عهیقی کشید

 .باٍرم نهیشٌ طراٍت -

ٌ ام بَد زدم ٍ گفتو  این سرنا رٍ باٍرت نهیشٌ؟: رٍی دستش کٌ رٍی شَن
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 :بٌ صَرت یخ زدى ام نگاى کرد ٍ گفت

 ببخشید، خیلی ٍقتٌ این جایی؟ -

باید خَدم ! دٍ ساعتٌ تَ این سرنا یٌ لنگٌ پا ٍایسادم، شدم چَب خشک! نهی بخشو -
 !رٍ ٍاسٌ یٌ سرناخَردگی اساسی انادى کنو

ٌ ام رٍ بَسید  .خو شد ٍ گَن

 !خَدم کنیزیت رٍ نی کنو -

 :با آرنجو آرٍم بٌ پًلَش زدم ٍ گفتو

 .زٍدتر راى بیا تا قندیل نبستیو. ِّلزم نکردى -

 .کشداری گفت ٍ قدم ياش رٍ تند تر برداشت" چشو"

 :بٌ خیابَن سَت ٍ کَر نگاى کردم ٍ با تاسف گفتو

 .فکر نکنو با این ٍضعیت حاِّل حاِّل تاکسی گیرنَن بیاد -

 :ِّللٌ نگايی بٌ اطرافش کرد ٍ گفت

 !چقدر يهٌ چی عَض شدى -

 .يهَن لحظٌ یٌ تاکسی رٍ دیدم کٌ از دٍر داشت نی اٍند

 !خدا کنٌ خالی باشٌ -

با ِّللٌ . تاکسی بًهَن رسید ٍ نن با دیدن صندلی يای خالیش نفس آسَدى ای کشیدم
 .سَار شدیو ٍ نن آدرس دادم
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ٌ ی خنک سهند زرد تکیٌ داد ٍ در حالی کٌ بٌ ریزش اٍلین برف  ِّللٌ سرش رٍ بٌ شیش
 :زنستَنی نگاى نی کرد گفت

 کجا نیریو طراٍت؟ -

دستو رٍ رٍی دستش کٌ دستٌ گل رٍ گرفتٌ بَد گذاشتو، فشار خفیفی بًش ٍارد کردم 
 :ٍ گفتو

ٌ ی خَايرت -  .خَن

 .بٌ صَرتو نگاى کرد ٍ ابرٍيای پر ٍ کَتايش رٍ باِّل فرستاد

 کدٍم خَنٌ؟ -

 :بٌ صندلی تکیٌ دادم ٍ گفتو

 نیگن نًریٌ از شیر نادر حالل ترى، راستٌ؟ -

 از چی حرف نی زنی؟: کهی بٌ سهتو خو شد ٍ با تعجب گفت

 .بٌ صَرت پر از تعجبش نگاى کردم ٍ لبخند زدم

 گفتو کٌ چقدر دلو برات تنگ شدى بَدى؟ -

 :راست نشست ٍ گفت

 .نگفتی، از چشو يات خَندم -

 .چقدر خَبٌ کٌ آدم خَايری داشتٌ باشٌ کٌ حرف ياش رٍ از چشو ياش بخَنٌ -

قبل از . دستو رٍ کٌ رٍی دستش بَد گرفت ٍ باِّل آٍرد، تَی چشو ياش اشک حلقٌ زد
ٌ اش رٍ بَسیدم  .این کٌ پشت دستو رٍ ببَسٌ، خو شدم ٍ گَن
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 .نهی دٍنی چقدر حرف دارم کٌ برات بزنو -

 :سرش رٍ بٌ سرم تکیٌ داد ٍ گفت

 .تَ جَن بخَاى -

 .رانندى جلَی نجتهع دى طبقٌ ایستاد، کرایٌ رٍ پرداخت کردم ٍ پیادى شدیو

 :ِّللٌ آرٍم کنار گَشو گفت

 !چقدر گرٍن -

 :لبخند تلخی زدم ٍ گفتو

 !بٌ جز شًر ٍ قیهت يا، آدم يا يو تغییر کردن؛ خیلی! نا دى سال از نردم عقبیو -

بٌ نجتهع نگاى کردم، نفس پر استرسی کشیدم ٍ بٌ يهراى ِّللٌ ٍارد ِّلبی ساختهَن 
يَای گرم بٌ تن سرنازدى نَن برخَرد کرد؛ انا نن از درٍن لرزیدم، این لرز از . شدیو

 .سرنا نبَد، از يجَم خاطرات تلخ ٍ شیرین بَد

 طراٍت؟ -

 .بًش نگاى کردم ٍ نانطهئن پلک زدم

 !پدرم سرایدار این ساختهَن بَد! نا این جا زندگی نی کردیو -

. چقدر بیان افعال گذشتٌ برام سخت بَد، چقدر دردآٍر بَد کٌ دیگٌ خانَادى ای نداشتو
ٌ ی نن باشٌ... چرا ٌ ی خانَادى ی از دست رفت انا . ينَز یٌ برادر داشتو کٌ نی تَنست يه

 حاِّل کجا بَد؟

 .ِّللٌ رٍ بٌ سهت اسانسَر کشیدم ٍ سَار شدیو
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 خَبی؟ -

ٌ ی آسانسَر بٌ صَرت رنگ پریدى ام نگاى کردم اخرین بار کی سَار این آسانسَر . تَی آین
 شدى بَدم؟

 !نهی دٍنو -

ٌ ام گذاشت ٍ فشاری بًش ٍارد کرد  .دستش رٍ رٍی شَن

 .بیا برگردیو -

ٌ ای نی نَاخت. صدای نلَدی آرٍم اسانسَر چٌ دلنَاز بَد  !یادنٌ قبال چیز دیگ

 .نٌ، نشکلی نیست -

ٌ رٍی ! البتٌ خَدم باٍر نداشتو کٌ نشکلی نباشٌ آسانسَر ایستاد، در باز شد، دقیقا رٍب
سرنا رٍ با سر انگشت يام حس . تصاٍیر ٍاضح پشت پلکو ردیف شد! ٍاحد سیزدى

 نی کردم، نن ضعیف بَدم؟

قبل از بستٌ شدن در آسانسَر، دستش رٍ . ِّللٌ نگايی بٌ نن ٍ بعد بٌ ٍاحد سیزدى کرد
 .پشت کهرم گذاشت ٍ بٌ جلَ يلو داد، نن يو از خدا خَاستٌ قدنی بٌ جلَ برداشتو

 طراٍت؟ -

 :پلک زد ٍ گفت. صدای آرٍم ِّللٌ ٍادارم کرد بٌ صَرتش نگاى کنو

 .بیا بریو -

لب يام کش اٍند، چیزی شبیٌ ! سعی کردم بٌ صَرت نضطربش لبخندی بزنو انا نشد
 !بٌ یٌ نیشخند نسخرى

ٌ يای کیفش رٍ تَی نشت سفت شدى ام فشار دادم ٍ گفتو  :دست
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 .نی خَام گذشتٌ رٍ کنار بزنو -

بٌ سهت در رفتو ٍ از جیب پالتَی ضخیو نشکی رنگو کلیدی کٌ احتشام دادى بَد رٍ 
شاید قفلش خراب . نگايو بٌ کلید خشک شد، کلیدی نبَد کٌ قبال داشت. بیرٍن آٍردم

ٌ ای کٌ احتشام قفل ٍ کلید رٍ عَض کردى بَد  .شدى بَد یا ير چیز دیگ

 .کلید رٍ تَی قفل چرخَندم، در با صدای تیکی باز شد

 "بسو اهلل الرحهن الرحیو"

يَای گرفتٌ ٍ سرّد خَنٌ با صَرت بی رٍحو برخَرد . زیر لب زنزنٌ کردم ٍ در رٍ يل دادم
برای چند لحظٌ چشو يام رٍ بستو ٍ باز کردم، داخل رفتو ٍ بٌ دنبالو ِّللٌ يو ٍارد . کرد

فضای نسکَت ٍ تاریک خَنٌ رٍشن شد، . کلید برق رٍ کٌ کنار در بَد زدم. خَنٌ شد
 .حتها احتشام قبض برقش رٍ پرداخت کردى بَد کٌ ٍصل بَد

ذينو تَی . نگايو رٍ اسباب ٍ اثاثیٌ کٌ عَض شدى بَد ثابت نَند، چشو يام سَخت
. سالیان دٍر بَد ٍ جسهو نیَن این خَنٌ کٌ يیچ کدٍم از ٍسایل قدیهی تَش نبَد

نعلَم بَد کسی قبال يهٌ جا رٍ نرتب ٍ تهیز ! يهٌ چیز نَ ٍ ندرن شدى بَد ٍ البتٌ تهیز
 .کردى

 .ِّللٌ نگايی بٌ اطراف کرد ٍ بعد بٌ صَرت نن چشو دٍخت

 .بشین: بٌ نبل يای نشکی براق چرنی اشارى کردم ٍ گفتو

دستی بٌ پیشَنیو کشیدم ٍ نگايو رٍ بٌ رايرٍی کنار در دٍختو کٌ بٌ اتاق خَاب ختو 
ِّللٌ چادر رٍ از سرش برداشت ٍ رٍی اٍلین نبل تک نفرى نشست، بٌ سهت جلَ . نی شد

 !شَنینٌ رٍ رٍشن کردم، پس گاز يو ٍصل بَد. قدم برداشتو ٍ کنار شَنینٌ نشستو

ٌ يای آبی شَنینٌ خیرى شدم، یادم بَد کٌ قبال این شَنینٌ نبَد  !بٌ شعل
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برف شًر رٍ سفید پَش . ایستادم ٍ بٌ پنجرى ای کٌ رٍ بٌ خیابَن باز نی شد خیرى شدم
 .کردى بَد

ٌ ی چًار ایستادى بَدم؟  آخرین بار کی پشت پنجرى ی ٍاحد سیزدى طبق

چقدر از این کٌ پشت این پنجرى ی بزرگ نستطیلی شکل بایستو ٍ بٌ شًر نگاى کنو لذت 
 !نی بردم

ٌ ام نشست، تصَیر ناٍاضح ِّللٌ رٍی شیشٌ نقش بست  .دستی رٍی شَن

 بٌ چی فکر نی کنی؟ -

ٌ ام باِّل ٍ پایین نی شد ! بٌ چی داشتو فکر نی کردم؟ نهی دٍنو يهٌ چیز تَی ذين آشفت
 .ٍ نن دقیقا نهی دٍنستو باید رٍی چی تهرکز کنو

 ...آیندى -

ٌ ام گذاشت ٍ گفت ٌ اش رٍ رٍی شَن آیندى یا : ِّللٌ چند سانتی از نن قد بلند تر بَد، چَن
 گذشتٌ؟

 .گذشتٌ؟ قطعا بیشتر ذين نن رٍ درگیر کردى بَد

 .نی خَام از گذشتٌ بگذرم تا بٌ آیندى برسو -

 پس حال چی؟ -

ٌ ی بخار گرفتٌ  نفس عهیقی کشیدم ٍ با انگشت اشارى ام خطَط نانفًهَنی رٍی شیش
 .کشیدم

 !نهی دٍنو -
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از ٍقتی شنیدم دارم آزاد نیشو فقط بٌ یٌ چیز فکر کردم، این کٌ نهی تَنو گذشتٌ رٍ  -
ٌ يای زندگیو لذت ببرم  .فرانَش کنو؛ انا نی خَام از تک تک لحظ

 .لبخندی زد کٌ بیشتر شبیٌ بٌ پَزخند بَد

 !دارى سی سالو نیشٌ ٍ يیچ خاطرى ی خَبی ندارم -

 .بٌ سهتش برگشتو ٍ تَ چشو ياش نگاى کردم

 .اٍل باید کار پیدا کنیو -

 کار؟ ٍاقعا فکر کردی کسی بٌ نا کار نیدى؟ -

 !قرار نیست ناانید بشیو -

 تَ این ندت چی کار نی کردی؟: کهی چشو ياش رٍ ریز کرد ٍ گفت

 چٌ اتفاقاتی افتادى؟: بٌ خَنٌ اشارى کرد ٍ ادانٌ داد

 !اتفاقاتی کٌ فکرش رٍ يو نهی کنی: بٌ کنجکاٍیش لبخند زد ٍ گفتو

 خب؟ -

ٌ ام بَد، احتشام يو بًو داد -  !این جا نًری

 نگٌ تَ دیدیش؟: ابرٍياش رٍ باِّل داد ٍ گفت

ٌ ی اٍن زندگی نی کردم -  !تا اِّلن داشتو تَ خَن

 درٍغ؟: چشو ياش رٍ گرد کرد ٍ با حالت بانزى ای گفت

ير دٍ رٍی نبل نشستیو ٍ نن از تهام اتفاقاتی . سرم رٍ تکَن دادم ٍ دستش رٍ کشیدم
چشو يای گرد شدى ٍ دين بازش ٍاقعا . کٌ این ندت افتادى بَد براش تعریف کردم
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ٍ نن اخو نی کردم ٍ نی گفتو " درٍغ؟"خندى دار بَد، ير بار بین حرفو نی پرید ٍ نی گفت
 "چقدر این کلهٌ رٍ نیگی؟! اى"

 !آخٌ ٍاقعا عجیبٌ: در حالی کٌ بٌ عادت با نَياش بازی نی کرد گفت

 !این يهٌ اتفاق تَ زندگی یٌ آدم ٍاقعا عجیبٌ! عجیب؟ آرى: ٍ نن گفتو

 .بعد از تهَم شدن حرف يانَن، حسابی گرسنٌ بَدیو

 :بلند شدم ٍ گفتو

 .تا تَ یٌ استراحت بکنی نن برم یٌ چیزی بگیرم بیام -

 .نَيای نشکیش رٍ جهع کرد ٍ با گل سرش بست

 .نن يو نیام -

ِّللٌ يو آنادى شد ٍ چادر بٌ سر بٌ يهراى . سرم رٍ تکَن دادم ٍ پالتَ ٍ شالو رٍ پَشیدم
 .نن از خَنٌ بیرٍن اٍند

 طراٍت؟ -

ٌ اش رٍ بست ٍ بٌ سهت نا . سرم رٍ باِّل آٍردم ٍ با شايرخ چشو تَ چشو شدم در خَن
 :در حالی کٌ نگاى نتعجبش بین نا در گردش بَد گفت. اٍند

 نعلَنٌ کجایی تَ؟ -

 !سالم: شالو رٍ دٍر گردنو نحکو کردم ٍ گفتو

 :کلیدش رٍ تَی جیب پالتَی کرنش گذاشت ٍ گفت

 .نی دٍنی چقدر نگرانت بَدم؟ يیچ آدرسی يو بًو ندادی حداقل یٌ خبری ازت بگیرم -
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 !يهٌ چی نرتبٌ -

 .بٌ ِّللٌ نیو نگايی انداخت، ِّللٌ سرش پایین بَد ٍ بٌ زنین نگاى نی کرد

 .ِّللٌ دٍستو -

ٌ ای سرش رٍ باِّل آٍرد ٍ بٌ شايرخ نگاى کرد  .ِّللٌ برای لحظ

 .شايرخ، پسر آقای رجبی -

 :شايرخ کٌ انگار کهی آرٍم تر شدى بَد گفت

 .خَشبختو خانو -

 :ِّللٌ آرٍم گفت

 .يو چنین -

 :شايرخ با ابرٍ بٌ ٍاحد سیزدى اشارى کرد ٍ گفت

 این جا چی کار نی کنی؟ -

 !قرارى یٌ ندت این جا زندگی کنیو -

ٌ ی تهدن؟ -  تَ خَن

 .کالفٌ نگايو رٍ ازش گرفتو ٍ بٌ سهت آسانسَر رفتو

ٌ ی اٍن نیست -  !دیگٌ خَن

ٌ ی آسانسَر رٍ زدم ٍ ننتظر ایستادم  .دکه

 چطَر؟ -
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 .پشت سرم ایستاد ٍ دست ياش رٍ تَ جیب پالتَش کرد

 :برای عَض کردن این بحث نسخرى گفتو

ٌ ی گهشدى ات رٍ پیدا نکردی؟ -  نیه

ٌ ی چشو دیدم کٌ لبخند نالیهی زد ٍ بعد نیو نگايی بٌ ِّللٌ انداخت  .از گَش

 !نٌ ينَز -

 .اٍل ِّللٌ ٍ بعد شايرخ داخل شد. سرم رٍ تکَن دادم ٍ ٍارد اسانسَر شدم

 کجا نیرید؟ -

 !خرید -

 .نن يو داشتو نی رفتو خرید! چٌ جالب -

ٌ اش نگاى  ٌ ی سر بٌ زیر انداخت، نن يو بٌ صَرت شیش تیغ دٍبارى نیو نگايی بٌ ِّلل
 :کردم ٍ چشو غرى ای بًش رفتو کٌ خندى اش گرفت ٍ گفت

 !خَشحال نیشو برسَنهتَن -

 :با احتساب يَای سرد، برف ٍ گیر نیَندن تاکسی گفتو

 !لطف نی کنی -

چشهک نا نحسَسی بًش زدم کٌ از . ِّللٌ سرش رٍ باِّل آٍرد ٍ نتعجب نگايو کرد
 .چشو يای تیزبین شايرخ دٍر نهَند ٍ ابرٍياش رٍ باِّل داد

 .خَايش نی کنو -

 .بٌ پارکینگ رفتیو ٍ سَار ناشین خَش رنگ ابی کاربنیش شدیو
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 خب کجا برم؟ -

 .يهین فرٍشگاى سر خیابَن نا رٍ پیادى کن -

بارش برف بیشتر شدى بَد ٍ يَای آلَدى ی تًران . کشداری گفت ٍ راى افتاد" چشو"
 :جلَی فرٍشگاى ناشینش رٍ پارک کرد، بًو نگاى کرد ٍ گفت! سنگین تر

 خریدتَن خیلی طَل نی کشٌ؟ -

 .نٌ، چند تا چیز کَچیکٌ -

 :از جیب شلَارش کیف پَلش رٍ بیرٍن آٍرد ٍ گفت

 .تا سر چًار راى نیرم ٍ برنی گردم، ننتظرم باشید بیام دنبالتَن -

 :بعد کارتی بیرٍن آٍرد ٍ گفت

 .لطفا برای نن يو یٌ بستٌ شکالت سفید بگیر -

 :در حالی کٌ از ناشین پیادى نی شدم گفتو

 .باشٌ، ننتظرتیو -

 :کارت رٍ تَ يَا تکَن داد ٍ گفت

 !طراٍت -

 :در رٍ بستو ٍ دستو رٍ براش تکَن دادم

 .بعدا بايات حساب نی کنو -

با ِّللٌ ٍارد فرٍشگاى شدیو؛ از اٍن جایی کٌ نقدار کهی پَل داشتو، چند تا چیز جزئی 
 .خریدیو ٍ در نًایت یٌ بستٌ شکالت سفید برای شايرخ گرفتیو
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*** 

در خَنٌ رٍ باز کردم، عطر خفیف آشنایی بٌ نشانو خَرد ٍ نلَدی آرٍم آن شرلی بٌ 
 .گَشو رسید

 :ِّللٌ چادرش رٍ از سر برداشت ٍ گفت

 صدای چیٌ؟ -

 :نتعجب در رٍ بستو ٍ گفتو

 !نهی دٍنو -

 .ِّللٌ کهی اطراف رٍ نگاى کرد، نلَدی قطع ٍ چند لحظٌ بعد دٍبارى شرٍع شد

نگايو بٌ نَبایلی کٌ رٍی اپن . بٌ سهت اپن آشپزخَنٌ رفتو ٍ خرید يا رٍ رٍش گذاشتو
 .ِّللٌ يو بٌ سهت نن اٍند ٍ نگايی بٌ اسکرین نَبایل کرد. بَد افتاد

 نال تَئٌ؟ -

 .نٌ -

 .تهاس قطع شد. نَبایل رٍ بٌ طرف خَدم کشیدم ٍ بٌ شهارى ی ناشناس نگاى کردم

 نال کیٌ؟ -

 .قبل از این کٌ جَاب ِّللٌ رٍ بدم دٍبارى نلَدی آشنا ٍ دلنشین آن شرلی بلند شد

 .جَاب بدى، ببین کیٌ -

 .سری تکَن دادم ٍ اسکرین نَبایل رٍ لهس کردم

 ...الَ -
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 !طراٍت -

 !نتعجب ابرٍيام رٍ باِّل دادم، چقدر صدا آشنا بَد

 شها؟ -

 .احتشام: چند ثانیٌ نکث کرد ٍ بعد گفت

 !احتشام: زنزنٌ کردم

 آرى، صدای خَدش بَد؛ انا چرا این قدر خستٌ ٍ آرٍم؟

یٌ سری خرت ٍ پرت اٍن جا داشتو . دیدم تَ ٍ دٍستت با پسر رجبی بیرٍن رفتید -
 .اٍندم برداشتو

 ...خرت ٍ پرت؟ احتشام اٍندى بَد این جا؟ پس این عطر آشنا

 این نَبایل تَئٌ؟: نفس نقطعی کشیدم ٍ گفتو

 !نٌ، برای تَئٌ -

 نن؟ -

 .ِّلزنت نیشٌ -

 .اخو بین ابرٍيام نشست

 .بیا ببرش! ِّلزنو نهیشٌ -

ٌ اش ٍ بعد بَق ناشینی رٍ شنیدم  .صدای سرف

 !نهی دٍنستو شهارى ام رٍ بٌ چٌ اسهی برات سیَ کنو -

 !این جا بَد. بٌ سهت پنجرى ی نستطیلی رفتو ٍ پردى ی حریر سفید رٍ کنار زدم
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کنارش ایستادى ٍ بًش . تَی خیابَن برف نشستٌ ٍ سرد، ناشینش رٍ پارک کردى بَد
ٌ اش نشستٌ رٍ ببینو. تکیٌ دادى بَد  .از این جا نی تَنستو برفی کٌ رٍی نَيا ٍ سرشَن

 !از این جا برٍ -

ٌ ای کرد ٍ راست ایستاد ٌ ی دیگ . سرش رٍ باِّل آٍرد ٍ نستقیو بٌ نن نگاى کرد. سرف
 :صداش خش دار بٌ گَشو رسید

 ...اگٌ کهکی خَاستی -

 :بین حرفش پریدم ٍ گفتو

 !نهنَن، بٌ سالنت -

یعنی ! دیگٌ تَ برف نهَن! دیگٌ این طَری قلبو رٍ نلرزٍن! یعنی دیگٌ این جا نیا! برٍ
 !لطفا! سالنت باشی؛ انا دیگٌ طرف نن نیا

نَبایل رٍ رٍی نبل پرت کردم ٍ يهَن جا . پردى رٍ انداختو ٍ از پنجرى فاصلٌ گرفتو
 .نشستو

ٌ ام گذاشت چقدر خَب بَد کٌ حرف نهی زد تا . ِّللٌ کنارم نشست ٍ دستش رٍ رٍی شَن
 نن داشتو غرق نی شدم؟ یا شدى بَدم؟! نن تَی افکار دريو ٍ بريهو غرق بشو

ٌ يا پرت نشدى ٍ نهردى؟ -  بًت گفتو کٌ الهیرا با يل دادن نن از پل

 چی؟: ِّللٌ بٌ عادت چشو ياش رٍ گرد کرد ٍ گفت

 !شاید يو بٌ این رٍزگار... شاید بٌ احتشام! نهی دٍنو بٌ خَدم بَد یا ِّللٌ. پَزخندی زدم

 نیشٌ برای نايار ناکارٍنی درست کنی؟ -

 .البتٌ: نگايش رٍ ازم گرفت ٍ گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

286 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

چیزيایی کٌ خریدى بَدیو رٍ از رٍی اپن . لبخندی بٌ درکش زدم ٍ بٌ رفتنش نگاى کردم
برداشت تا تَی یخچال ٍ کابیت يا بذارى، در یخچال رٍ کٌ باز کرد از يهین جا پر 

 .بَدنش رٍ دیدم

 !طراٍت -

 .سرم رٍ تکَن دادم ٍ چشو يام رٍ بستو، سرم رٍ بٌ پشتی نبل تکیٌ دادم

 نهی دٍنست کٌ نباید بٌ یٌ زن درد دیدى نحبت کنٌ؟

 "!نحبت؟"صدای از اعهاق ٍجَدم گفت 

 !آرى، نن نحبت تعبیرش نی کردم

نشتی آّب یخ بٌ صَرتو پاشیدم ٍ بٌ آینٌ نگاى کردم، قطرات ریز ٍ درشت آب رٍی 
 .صَرت سفیدم نی رقصید

ٌ ای کٌ عَض شدى بَد گرفتو اٍن آینٌ با قاب . لب يام رٍ بٌ يو فشار دادم ٍ نگاى از آین
 !یاسی رٍ بیشتر از این آینٌ با قاب لیهَیی دٍست داشتو

ٌ ی شالو خشک کردم ٌ ی اتاق خَاب . بیرٍن اٍندم ٍ صَرتو رٍ با گَش نگايو بٌ در بست
 دٍختٌ شد، چرا از این اتاق نی ترسیدم؟

آرٍم ! نزدیک رفتو ٍ دستگیرى اش رٍ لهس کردم، بَی عطر آشنا ينَز بٌ نشانو نی رسید
ٍ بی ارادى دستگیرى رٍ بٌ پایین فشار دادم، با شنیدن صدای چرخش قفل چشو يام رٍ 

 .بستو

ٌ ام تصَیر اتاق خَاب طالیی نسی نقش  دستگیرى رٍ ريا کردم، پشت پلک يای بست
نژى يام رٍ از يو فاصلٌ دادم ٍ از درز باریک چشو يام دیدم کٌ يهٌ چیز . بست
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يهَن طَریٌ، کف دستو رٍ بٌ دیَار فشار دادم ٍ چشو يای خیرى ام رٍ بٌ تخت خَاب 
 !پردى يای حریر طالیی، تخت رٍ بی نًایت رٍیایی کردى بَد. سلطنتی نسی رنگ دٍختو

َ تر رفتو ٍ پام رٍ رٍی فرش دستبافت نسی رنگ گذاشتو پرز يای فرش کف پايام رٍ . جل
نَازش نی کرد؛ ٍلی بًو آرانش نهی داد، تک تک اجزای این اتاق آرانش رٍ ازم 

 .نی گرفت

با سر انگشت يام پردى يای اطراف تخت رٍ لهس کردم، بینی م رٍ بٌ حریر لطیف 
 !بَی کًنگی نی داد. کشیدم

 چرا بَی نحهدی يای خَشبَ رٍ نهی داد دیگٌ؟

 !نٌ سال گذشتٌ بَد

 !نٌ سالی کٌ نًصد سال گذشت! نٌ سال؟ چقدر زیاد

پس چرا . آباژٍر کنار تخت رٍ رٍشن کردم، ستارى ٍ ناى يای رٍی کاليکش نی درخشید
قلب نن این قدر تاریک بَد؟ چرا يیچ نايی نهی درخشید؟ چرا ستارى يا چشهک 

 نهی زدن؟

 این جا چٌ خرت ٍ پرتی داشتٌ؟

ٌ يای دٍ طرف آینٌ کٌ با . چرخیدم ٍ نستقیو بٌ آینٌ با قاب طالیی نگاى کردم بٌ فرشت
نزدیک رفتو ٍ عکس ! رنگ نگاى شَن آشنا بَد! چشو يای چَبی شَن بٌ نن زل زدى بَدن

زن تَی آینٌ رٍ لهس کردم، رنگ زرد صَرتش، لب يای سفید شدى اش، چشو يای قرنز 
ٌ اش زیادی تَی ذٍق نی زد  .ٍ خط اشک بی اجازى ی رٍی گَن
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ٌ ياش رٍ از تَی آینٌ لهس کردم حتی یک بار يو . چرا يیچ ٍقت آرایش نکردى بَد؟ گَن
ٌ ی آرایشی از کنار صَرتش رد نشدى بَد چرا يیچ ٍقت نگفت کٌ آرایش ! يیچ ٍسیل

 کن؟

 !يهیشٌ نی گفت صَرت نعصَّم بی آرایشت رٍ با دنیا عَض نهی کنو

 نعصَم؟

 !چٌ ٍاژى ی غریبی

نن اٍن رٍ چطَری پسندیدى . اٍن نن رٍ بی آرایش پسندیدى بَد، بی يیچ نقاّب زیبایی
 بَد؟

ٌ اش؟ نَيای خَش حالت نشکیش یا چشو يای  قد بلندش یا يیکل چًار شَن
ٌ اش یا عطر تلخش؟ ٌ ای سیايش؟ دست يای نردٍن  شیش

ٌ يای گرٍن قیهتش؟  لباس يای نارک دارش؟ یا ساعت برندش؟ حساب پرش یا يدی

چی باعث شد کٌ این طَر زندگیو رٍ نابَد کنو؟ چی؟ نن بٌ چی خَدم رٍ فرٍختو؟ بٌ 
 اشک نادرم؟ یا کهر خهیدى ی پدرم؟ رگ غیرت برادرم؟ یا آبرٍی خَدم؟

ٌ ی دختريا  اشک نی ریختو؟ برای چی؟ زن تنًایی تَ آینٌ؟ زن؟ چرا نخَاستو نثل بقی
 تَر سپید بپَشو ٍ سفید بخت بشو؟

نشت کَبیدم بٌ ... نشت کَبیدم، بٌ صَرت زیبای دختر دیرٍز ٍ زن درد دیدى ی انرٍز
ٌ ی رٍندى شدى ٌ دار، بٌ فرشت ٌ ی فرشت بٌ شیطان تَی چشو يای دختر، بٌ ُنردى ی ... آین

 ...تَی چشو يای زن

 !رٍی زنین آٍار شدم ٍ صَرتو رٍ پَشَندم، دلو نرگ نی خَاست



 

www.lovelyboy.blog.ir 

289 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

 !نرگ

 .کسی نحکو در آغَشو گرفت

 چی کار کردی با خَدت؟! طراٍت -

 .با چشو يای تار ٍ پر از اشکو بٌ صَرتش نگاى کردم

 :لرزٍن ٍ بریدى بریدى گفتو

 .بو...خَ -

 خَب بَدم؟

 .نگايو رٍ بٌ انگشت يای خَنی دست چپو دادم، نی سَخت ٍ خَن ازش چکٌ نی کرد

 !گايی چقدر بی پناى بَدم

 :ِّللٌ دستو رٍ تَی دستش گرفت ٍ گفت

 .باید بریو دکتر -

سرم رٍ تکَن دادم ٍ دستو رٍ نشت کردم، خَن با سرعت بیشتری از شکاف پَستو 
کاش نٌ سال پیش یکی پیدا نی شد ٍ یٌ نشت جانانٌ بٌ صَرتو نی زد تا . بیرٍن اٍند

 !يهٌ چیز رٍ بٌ باد ندم، کاش

 .ِّلزم نیست -

ٌ ام رٍ فشار داد ٍ گفت  :شَن

 .صبر کن اِّلن نیام -
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بارش برف قطع شدى بَد ٍ حاِّل باد . صدای برخَرد نحکو پنجرى اٍند. ريام کرد ٍ رفت
حریر طالیی دٍر . پنجرى تا آخر باز شدى بَد ٍ باد سردی بٌ داخل اتاق نی اٍند. نی ٍزید

رعد ٍ برقی زد، صدای يَ يَی باد اٍند، پنجرى . تخت تَ دست باد تکَن نی خَرد
 .نحکو بستٌ ٍ دٍبارى باز شد

 .ِّللٌ ٍارد اتاق شد ٍ بٌ سهت پنجرى رفت ٍ بستش

 .یٌ کو باز گذاشتو تا يَای اتاق عَض بشٌ -

 :بٌ سهت نن برگشت ٍ گفت

 .باید بریو درنَنگايی چیزی. يیچی پیدا نکردم -

 !نهی خَاد -

 :اخو کرد ٍ با حرص گفت

 !طراٍت -

 .یٌ دستهال بیار ببندنش -

 :کنارم ایستاد ٍ گفت

 .باید ضدعفَنی بشٌ، شاید اصال شیشٌ تَش نَندى باشٌ -

 .دست راستو رٍ رٍی زنین گذاشتو ٍ بلند شدم

 کجا؟ -

نی سَخت ٍ ينَز . بٌ سهت سرٍیس بًداشتی تٌ رايرٍ رفتو ٍ دستو رٍ زیر آب گرفتو
حاِّل نی تَنستو سٌ بریدگی رٍی پَست دستو رٍ ببینو، یکیش . خَن جریان داشت

 .عهیق تر ٍلی دٍتای دیگٌ سطحی بَد
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 .ِّللٌ در سرٍیس بًداشتی رٍ تا انتًا باز کرد ٍ دستهالی رٍ بٌ طرفو گرفت

. نگايو رٍ بٌ دستهال سفید گلدٍزی شدى دادم ٍ بعد با تعجب بٌ ِّللٌ نگاى کردم
 :دستهال رٍ تکَن داد ٍ گفت

 .بگیرش دیگٌ -

 :اخو کهرنگی کردم ٍ گفتو

ٌ پشتیو بیار -  .نهی خَاد، برٍ یکی از رٍسری يام رٍ از تَی کَل

 :اٍن يو اخو کرد ٍ گفت

 .بگیرش! طراٍت -

 :انگشتو رٍ رٍی زخو عهیق فشار دادم ٍ با تحکو گفتو

 .ِّللٌ، برٍ یٌ چیز دیگٌ بیار -

دستهال گلدٍزی شدى ی یادگار نادرش رٍ آٍردى بَد تا نن زخو . سری تکَن داد ٍ رفت
دستو رٍ باياش ببندم؟ نی دٍنستو کٌ چقدر این دستهال براش عزیزى، طَری کٌ تهام 

 .این سال يا حتی یک بار يو از خَدش جدا نکردى بَد

ِّللٌ کنار پام با یٌ جعبٌ نشست . ٍارد  يال شدم ٍ رٍی نبل تک نفرى خَدم رٍ پرت کردم
 :ٍ گفت

 .تَ کابینت يا پیداش کردم -

 .باز کرد ٍ نگايی بٌ بتادین تَش انداخت

 !تاریخ نصرفش گذشتٌ -
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 :بٌ باند تَی جعبٌ اشارى کردم ٍ گفتو

 .نًو نیست، این رٍ برام ببند -

 .سری تکَن داد ٍ باند رٍ دٍر دستو بست

 عفَنت نکنٌ؟ -

 .نهی دٍنو -

 :دستی بٌ نَيای نشکی ٍ فردارش کشید ٍ گفت. يهَن جا کنار پام رٍی زنین نشست

 !تَ این جا عذاب نی کشی -

 :سرم رٍ بٌ نبل تکیٌ دادم، نگايو رٍ بٌ لَستر دادم ٍ گفتو

 .نجبَرم -

 .نی تَنیو از این جا بریو -

 نا کجا رٍ داشتیو کٌ بریو؟. پَزخندی زدم

 کجا؟ -

يهین یٌ رٍزی کٌ . نن خیلی فکر کردم، راستش دلو نهی خَاد دیگٌ تًران بهَنو -
نادر بزرگو یٌ خَنٌ تَ رشت داشت کٌ . اٍندم بیرٍن سیر شدم، احساس خفگی نی کنو

ٌ ی عهرم رٍ تَ یٌ جای . رسیدى بٌ نن، نی خَام برم اٍن جا ببینو چی شدى نی خَام بقی
تَ يو بیا با يو نیریو ٍ یٌ ! دیگٌ ظرفیت يیچ اتفاقی رٍ ندارم. آرٍم ٍ بی تنش بگذرٍنو

 .زندگی جدید شرٍع نی کنیو

 زندگی جدید؟
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 .نگايو رٍ از لَستر تعَیض شدى گرفتو ٍ بٌ دست باند پیچی شدى ام دادم

 .نن نهی تَنو بیام -

 .بٌ سهتو چرخید ٍ دست سالهو رٍ تَی دستش گرفت

 چرا آخٌ؟ -

 .نهی تَنو بذارم برم، دیگٌ نهی تَنو دٍریش رٍ تحهل کنو. ننتظر طايام، گفت نیاد -

چیزی تَی ذينش نی گذشت کٌ برای بٌ زبَن . نگايش رٍ تَی چشو يام چرخَند
 .آٍردنش تردید داشت

 .بگَ -

ٌ خاطر طايا؟: لب ياش رٍ با زبَن تر کرد ٍ گفت  فقط ب

از فکری کٌ کردى بَد خندى ام . لب پایینیش رٍ گاز گرفت ٍ سرش رٍ پایین اندخت
ٌ ای  !گرفت، چٌ فکر احهقان

 :تکَنی بٌ دست يای گرى خَردى نَن دادم ٍ گفتو

فکر نی کنی نن ننتظرم تا احتشام برگردى؟ اٍن ازدٍاج کردى ٍ زندگی خَدش رٍ دارى،  -
 !نن يو ننتظرش نیستو

 اگٌ ازدٍاج نکردى بَد چی؟ -

 :بٌ چشو ياش نگاى کردم ٍ گفتو

نا کنار يو . تعداد خاطرات تلخی کٌ ازش دارم خیلی بیشتر از خاطرات شیرینهٌ -
 !خَشبخت نهیشیو، از اٍل يو اشتباى کردیو
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دلو نهی خَاست بٌ جَاب يایی کٌ بٌ ِّللٌ دادم فکر . سکَت کرد، تَ افکارم غرق شدم
 !کنو، دلو نهی خَاست بٌ تیر کشیدن يای قلبو تَجٌ کنو

 .این جا رٍ بفرٍش -

ٌ ایش بًش نگاى کردم سر انگشت ياش رٍ بٌ طرح يای فرش زیر . گیج از حرف یٌ دفع
 .پانَن کشید

 چی؟ -

این جا رٍ بفرٍش ٍ برٍ یٌ جای . تَ این جا راحت نیستی، یاد خاطرات گذشتٌ نی افتی -
ٌ ای کٌ بتَنی آرانش داشتٌ باشی  .دیگ

 :نگايو رٍی خَنٌ گشت، زنزنٌ کردم

 !بفرٍشو -

حس نی کردم باید خَدم . پیشنًاد بدی نبَد؛ انا حس نی کردم تَانایی این کار رٍ ندارم
ٌ ی  ٌ خاطر يه رٍ تَ این خَنٌ حبس کنو ٍ عذاب بکشو تا شاید خدا نن رٍ ببخشٌ؛ ب

 ...درٍغ يا ٍ پنًان کاری يام ٍ

 .چشو بستو ٍ برای بار صد يزارم خَدم رٍ سرزنش کردم

 .بعضی چیزيا باید باشٌ تا بعضی چیزيای دیگٌ فرانَش نشٌ -

ينَز خَدم رٍ نبخشیدى . این حرف رٍ بی ارادى گفتٌ بَدم، از رٍی حس تلخی کٌ داشتو
 !بَدم

 اگٌ از این جا بری يهٌ چیز فرانَشت نیشٌ؟ -

 .از لهس نقش ٍ نگار يای فرش دست برداشت ٍ سرش رٍ باِّل آٍرد
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ير بار کٌ نگايت بٌ . نطهئنو ير بار کٌ خَدت رٍ تَ آینٌ ببینی، يهٌ چیز یادت نیاد -
ٌ يای . زخو رٍی دستت بیفتٌ، گذشتٌ جلَی چشهت نیاد ير بار کٌ نگايت بٌ جای بخی

ٌ ات نگاى کنی، قلبت . رٍی شکهت بیفتٌ، تلخی يا قد علو نی کنٌ ير بار کٌ بٌ شناسنان
 باز يو بگو؟. نی سَزى

ٌ ی حرف يای ِّللٌ عین ٍاقعیت بَد؛ انا فکر فرٍش این جا برام نلهَس  حقیقت بَد، يه
ٌ يا بگذرم؛ انا حقیقت این بَد کٌ نن ينَز بین . نبَد نی گفتو کٌ نی خَام از گذشت

شاید باید کسی نی اٍند دستو رٍ نی گرفت ٍ نن رٍ ! اتفاقات گذشتٌ دست ٍ پا نی زدم
 !از گذشتٌ بٌ حال پرت نی کرد

 کجا نی خَابی؟: ِّللٌ ننتظر جَاب نن نهَند، ایستاد ٍ گفت

 خَاب؟

 یعنی نی تَنستو این جا بخَابو؟

 .يهین جا نی خَابو -

دٍ تا بالشت ٍ پتَ آٍرد ٍ رٍی فرش . لبخند نرنی زد ٍ نَياش رٍ پشت گَشش فرستاد
 .گذاشت، خَابید ٍ بٌ نن نگاى کرد

 پس چرا نشستی؟ -

 تَ يو نی خَای این جا بخَابی؟ -

 :دست ياش رٍ زیر سرش گذاشت ٍ گفت

 .آرى -

 .برٍ تَ اتاق رٍی تخت بخَاب، این جا کهرت درد نی گیرى -
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 :ابرٍياش رٍ باِّل داد ٍ در حالی کٌ بٌ سقف نگاى نی کرد گفت

 !نَچ، يهین جا راحتو -

سرم رٍ تکَن دادم ٍ از رٍی نبل بلند شدم، کنارش رٍی زنین خَابیدم ٍ نگايو رٍ بًش 
 .سرش رٍ بٌ طرفو چرخَند ٍ نگايو کرد. دٍختو

 چرا این طَری نگايو نی کنی؟ -

 :لبخند کهرنگی زدم ٍ گفتو

 .دلو برات تنگ شدى بَد -

ٌ ام تکیٌ داد . دستش رٍ از زیر سرش بیرٍن آٍرد ٍ بٌ سهت نن خو شد سرش رٍ بٌ شَن
 :ٍ گفت

 .طراٍت؟ قَل بدى پیشو بیای -

 :دستش رٍ کٌ رٍی شکهو گذاشتٌ بَد تَی دستو گرفتو ٍ گفتو

 کی نی خَای بری؟ -

صدام بغض داشت، يهین حاِّل دلو لرزیدى بَد از دٍبارى تنًا شدن، از نبَدن دختری کٌ 
 :فشاری بٌ دستو داد ٍ گفت. يو خَنو نبَد انا خَايرم بَد

ٌ ی دیگٌ، نی خَام یٌ کو دیگٌ پیشت باشو -  .شاید یکی دٍ يفت

 .چشو يام رٍ بستو ٍ نفس راحتی کشیدم، یکی دٍ يفتٌ يو برای نن خَب بَد

 .نیام، با طايا حتها نیام -

ٌ ام رٍ بٌ سرش تکیٌ دادم ٍ گفتو  :شقیق
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ٌ يای بند چٌ خبر؟ کسی آزاد نشدى؟ -  از بچ

سرم رٍ کهی بلند ! شاید يو خَاب رفتٌ بَد. ساکت بَد، فکر کردم اصال حرفو رٍ نشنیدى
ٌ ِّلی نَياش گو . کردم کٌ دیدم چشو ياش بازى یٌ قطرى اشک از چشهش چکید ٍ ِّلب

 .شد

 :با صدای گرفتٌ ٍ آرٍنی گفت

 .بیتا رٍ اعدام کردن -

بدنو سست شد ٍ سرم رٍی بالشت . اسو بیتا يهراى با یٌ آى عهیق از گلَم خارج شد
 !چشو يام رٍ بستو، چٌ دنیای تلخی بَد. افتاد

ٍقتی فًهید ! پدرش ير کاری کرد نتَنست از برادريای زنش رضایت بگیرى، بیچارى بیتا -
 یادتٌ چقدر بی تاب بَد؟. دارى اعدام نیشٌ از این رٍ بٌ اٍن رٍ شد

 :پَزخند تلخی زد ٍ با صدای لرزٍنی گفت

نی گفت خَاب نادرم رٍ دیدم دارى نن رٍ ... آرٍم شدى بَد، نی گفت ٍ نی خندید -
نی برى پیش خَدش، خَب غذا نی خَرد ٍ نی خَابید؛ انا نن چندین بار دیدم کٌ آرٍم 

شب آخر از يهٌ حاللیت گرفت، نهاز خَند، انگار کٌ . حق داشت... ٍ بی صدا گریٌ نی کنٌ
ٌ ی بند برای نظلَنیتش . تَ چشو ياش ستارى بارٍن شدى بَد، پر از نَر ٍ رنگ بَد يه

 !حتی الًٌ... گریٌ کردن

ٌ ام جاری شد، صدای يق يق آرٍم ِّللٌ تَی خَنٌ پیچیدى بَد  .اشک رٍی گَن

 ! سال۲۲ٌبیتای

 چًرى ی نعصَم ٍ زیبای بیتا پشت پلکو جَن گرفت، چطَر فرانَشش کردى بَدم؟
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ٌ خاطر قتل نانادریش با نا يو بند بَد خیلی ٍاضح نی شد جای . دختری کٌ دٍ سال ب
کتک يایی کٌ تَ بچگی از نانادریش خَردى بَد رٍ دید، تهام اٍن ندت رٍ تحهل ٍ 

ٌ خاطر پدری کٌ فکر نی کردى زنش دارى دخترش رٍ تربیت  سکَت نی کنٌ؛ اٍن يو فقط ب
ٌ اش رٍ کٌ زن ٍ ۴۵انا ٍقتی نی فًهٌ کٌ نانادریش برادر ! چٌ تربیت جالبی! نی کنٌ سال

بچٌ داشتٌ برای بیتا لقهٌ گرفتٌ با يو بحثشَن نیشٌ ٍ بیتا از خَنٌ بیرٍن نی زنٌ، 
ٌ شَنٌ ٍ نانادریش بٌ قتل رسیدى  .ٍقتی برنی گردى نی بینٌ کٌ پلیس تَ خَن

نن باٍر نی کردم، تَی . خَدش این طَری تعریف نی کرد، نی گفت قاتل نیستو
چشو ياش حقیقت نَج نی زد ٍ نن خیلی راحت نی تَنستو قسو بخَرم کٌ اٍن 

ٌ ی پاک يهچین کاری نکردى  .فرشت

 .کسی حرف ياش رٍ باٍر نکرد، برادر يای نانادریش يو يیچ جَرى رضایت نهی دادن

نگايو رٍ بٌ پنجرى ی نستطیلی دادم، آسهَن تیرى ٍ تاریک بَد، ينَز صدای باد 
ٌ ی برای رٍح بیتا خَندم ٍ چشو يام رٍ بستو. نی اٍند  .زیر لب فاتح

*** 

 .ِّللٌ ببین کیٌ -

 .صَرتو رٍ با حَلٌ خشک کردم ٍ از سرٍیس بًداشتی بیرٍن اٍندم

 سالم، خَبید ِّللٌ خانو؟ -

 .سالم، نهنَن -

 .نَن تازى گرفتٌ بَدم، گفتو برای شها يو بیارم -

 .نهنَن زحهت کشیدید -
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 خَايش نی کنو، طراٍت نیست؟ -

 :بٌ سهت در رفتو، شايرخ با دیدن نن لبخند نیو بندی زد ٍ گفت

 .سالم، صبح بخیر -

 .ِّللٌ نَن رٍ برداشت ٍ بٌ سهت آشپزخَنٌ رفت

 .سالم، صبح شها يو بخیر -

 :با چشو بٌ نَن اشارى کردم ٍ گفتو

 !زحهت کشیدی -

 :سرش رٍ تکَن داد ٍ گفت

 .زحهتی نبَد -

ٌ ای رنگش رٍ کهی بازتر کرد ٍ گفت  :شال گردن سَرن

 .نی خَاستو یٌ چیزی بًت بگو -

ٌ جا کردم ٍ گفتو  :حَلٌ رٍ تَی دستو جاب

 چی؟ -

 !نگايو بٌ شلَار جین ٍ پالتَی سفیدش افتاد، بی شبايت بٌ ندل يا نشدى بَد

 ...خب راستش -

 :ننتظر بٌ چشو ياش نگاى کردم ٍ گفتو

 چیزی شدى؟ -
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ٌ تَن تَ انباریٌ، گفتو شاید بخَای ببینیشَن... نٌ، خب -  .یٌ سری از ٍسایل خَن

 :ٍقتی سکَت نن رٍ دید ادانٌ داد

پدرم یک نايی ننتظر . ٍقتی پدر ٍ بعد نادرت فَت شد، یٌ دفعٌ طايا يو رفت -
پدرم يو نی خَاست یٌ . برگشتن طايا شد کٌ بیاد ٍ ٍسایل تَن رٍ ببرى؛ انا نیَند

برای يهین نا ٍسایل رٍ جهع کردیو ٍ تَی . سرایدار بیارى ٍ باید خَنٌ تخلیٌ نی شد
 .انباری گذاشتیو؛ نی خَاستو اٍن دفعٌ کٌ دیدنت بًت بگو انا فرانَشو شد

یٌ چیزی تَی قلبو باِّل ٍ پایین رفت ٍ چشو يام رٍ نرطَب . گیج سرم رٍ تکَن دادم
 .کرد

ٌ ی سرایداری؟ يهَنی کٌ کنار يو خَشبخت بَدیو؟ تَ  ٌ ی نا؟ يهَن خَن ٍسایل خَن
 يهَن فضای کو ٍلی صهیهی؟

 ببخشید، ناراحتت کردم؟ -

 :نگايو رٍ کٌ بٌ شال گردنش بَد باِّل کشیدم ٍ گفتو

 نی تَنو ببینهشَن؟! نٌ -

 :لبخند دلگرم کنندى ای زد ٍ گفت

 .البتٌ -

ٌ ایش نگايی انداخت ٍ گفت  :بٌ ساعت بند چرم سَرن

 .صبحانٌ بخَر بیا کلید انبار رٍ بًت بدم -

 .باشٌ، نهنَن -

 :دستی تکَن داد ٍ گفت
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 .فعال -

 .در رٍ بستو ٍ پشت بٌ در ایستادم

 چی شد؟ -

 :بٌ حَلٌ کٌ تَ دستو نچالٌ شدى بَد نگاى کردم ٍ گفتو

 .يیچی -

ٌ ام نی کَبید یکی تَ سرم فریاد نی زد . قلبو بٌ تالطو افتادى بَد، بٌ در ٍ دیَار سین
ٌ ی یٌ غریبٌ خاک نی خَرى ٌ ی نانانت دارى تَ انباری خَن نانان کجایی؟ بیشتر . جًیزی

نبینو کٌ با زندگی نَن چیکار . حَلٌ رٍ فشار دادم تا لرزش لعنتی دست يام رٍ نبینو
 !چقدر از خَدم نتنفر بَدم! کردم

*** 

ٌ ی زنستَنی  نگايو رٍ از بانداژ دٍر دستو گرفتو ٍ بٌ يَای گرفتٌ ٍ سرد عصر پنج شنب
 .دادم

قدم يام رٍ کشیدم ٍ جلَ رفتو، باد سردی نی ٍزید کٌ باعث نی شد صَرتو یخ کنٌ ٍ 
ٌ ای برداشتو. چشو يام آب بیاد پارک خالی . دستو رٍ تَی جیب پالتَم کردم ٍ قدم دیگ

 !از آدم بَد، خب نعلَنٌ تَ این يَای سرد کسی پارک نهیاد

 .رٍی تاب آينی ٍ سرد نشستو ٍ بٌ زنجیرش تکیٌ دادم

ٌ نَن زیادی حالو رٍ گرفتٌ بَد چیزيایی کٌ با ير کدٍم کلی خاطرى . دیدن ٍسایل خَن
ٌ ی اٍن نَقع ام چی بَد؟ با دیدن کتاب يام انگار کسی دستش رٍ بٌ گلَم . داشتو دغدغ

ٌ ام درس خَندن ٍ دانشگاى رفتن بَد. فشار داد ٍ راى نفسو رٍ بست ير بار از ! دغدغ
آرٍم شرٍع بٌ تاب خَردن . خَدم نی پرسیدم چرا؟ چرایی کٌ نی دٍنستو ٍ نهی دٍنستو
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نَک بینیو یخ کردى بَد ٍ لب يام . کردم کٌ باد با سرعت بیشتری بٌ صَرتو حهلٌ کرد
ٌ ی چشهو جاری شد، . خشک شدى بَد چشو يام رٍ بستو کٌ یٌ قطرى اشک از گَش

 ... نهی دٍنو از سرنای يَا بَد یا

. عطر گرنی رٍ حس کردم، با بینی یخ کردى ام کهی بَ کشیدم، درست نتَجٌ شدى بَدم
ٌ رٍی خَدم دیدم عطرش رٍ عَض کردى بَد؟ . چشو يام رٍ باز کردم ٍ احتشام رٍ رٍب

 !برای این يَای سرد این عطر گرم انتخاب خَبی بَد

 !سالم -

ٌ ی تاب تکیٌ داد ٍ گفت  :بٌ نیل

 .دیدم از نجتهع بیرٍن اٍندی -

ٌ ای نشکی ٍ پالتَی ضخیو خاکستریش ! تعقیبو کردى بَد؟ نگايو رٍ از شلَار پارچ
 .گرفتو ٍ بٌ سهت راستو نگاى کردم

 .نادرم نی خَاد ببیندت -

پَست سفید . نادرش؟ چًرى ی زن قد نتَسط ٍ کهی چاّق ُنٌ سال پیش رٍ بٌ یاد آٍردم
ٌ ای کٌ تَش کشیدى بَد سیاى ترش کردى بَد َنٌ، . ٍ چشو يای نعهَلی سیاى کٌ با سرن

کسی کٌ با اٍن چشو يای سرنٌ . بیشتر از چًرى اش، رفتار تند ٍ تیزش رٍ یادم نیاد
 .کشیدى تفاٍت آسهَن تا زنینی با نادر سادى ی نن داشت

 چرا؟ -

 !نهی دٍنو -

يیچ حس خَبی نسبت بٌ این زن نداشتو ٍ حتی ! باید باٍر نی کردم؟! نهی دٍنست؟
ٌ شَن رفتٌ ٍ بًش التهاس کردى بَد کٌ . دلو نهی خَاست ببینهش باريا نادر نن بٌ خَن
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ٌ ی نن رضایت بدید؛ انا اٍن يا چی کار کردن؟ حتی یٌ بار يو بٌ  بٌ دختر بخت برگشت
ٌ اش زدن  .حرف ياش نحل نذاشتن ٍ دست رد بٌ سین

ٌ ی این يا رٍ نادرم با درد ٍ گریٌ برام تعریف نی کرد ٍ نهی دٍنست چٌ آتیشی بٌ  يه
آخ نانان، چقدر دلو برای صَرت گرد ٍ تپلت تنگ شدى، برای . جَن نیهٌ جَنو نی ریزى

عطر دست يای پر از نحبتت، برای زبَن شیرین ٍ دٍست داشتنیت کٌ حتی یٌ بار يو 
 .برای نابَدی زندگیت نفرینو نکردی، آخ نانان

 طراٍت؟ -

 غریب صدام نی زد؟ یا نن اشتباى نتَجٌ شدم؟

 ّکی؟ -

 .ير ٍقت کٌ تَ ٍقت داشتٌ باشی -

ٌ يای کٌ نی گذشتن ٍ نن رٍ ! ٍقت؟ چیزی کٌ این رٍزيا زیاد داشتو ٍ نداشتو ثانی
 .نادیدى نی گرفتن

 .فردا صبح بیا دنبالو -

قدم يام رٍ رٍی زنین سرنا . از رٍی تاب بلند شدم ٍ بٌ سهت نخالف احتشام راى افتادم
 .زدى کشیدم ٍ جلَ رفتو

*** 

ٌ ام نگاى کرد  .ِّللٌ کنارم ایستاد ٍ بٌ صَرت گرفت

 نطهئنی نی خَای بری؟ -

ٌ يای پالتَم رٍ بستو  .نگايو رٍ ازش گرفتو ٍ دکه
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 .باید برم -

باید نی رفتو ٍ یٌ بار برای يهیشٌ خَدم رٍ از این يهٌ اضطراب نجات نی دادم، 
ينَز چًرى ی تلخ شَن رٍ تَی ! رٍیارٍیی با خانَادى ی احتشام کار چندان راحتی نبَد

 .جلسات دادگاى یادنٌ

 .نفرین يای نادر احتشام قلبو رٍ نی سَزٍند ٍ نن رٍ بیش از پیش نابَد نی کرد

 .نن يو نی خَام برم یٌ دٍری تَ شًر بزنو -

 :نفس عهیقی کشیدم ٍ گفتو

 .فکر خَبیٌ -

کلید خَنٌ رٍ بٌ سهت ِّللٌ گرفتو ٍ . کیفو رٍ از رٍی نبل برداشتو ٍ رٍی دٍشو انداختو
 :گفتو

ٌ ست، اگٌ قبل از نن اٍندی پشت در نهَنی -  .يهین یٌ دٍن

ٌ ی نبل نشست ٍ گفت  :ِّللٌ رٍی دست

 اگٌ تَ قبل نن اٍندی چی؟ -

 :کلید رٍ تَی دستش گذاشتو ٍ گفتو

 .نًو نیست -

. بٌ طرف در رفتو ٍ آخرین نگايو رٍ بٌ ِّللٌ کٌ تَ چشو ياش نگرانی نَج نی زد انداختو
از سرنای يَا لرزیدم ٍ بٌ سهت ناشین احتشام . دستو رٍ نشت کردم ٍ بیرٍن اٍندم

ٌ ی خیابَن پارک شدى بَد قدم برداشتو  .کٌ طرف دیگ
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در ناشین رٍ کٌ بستو يَای گرم ٍ عطر گرم تر احتشام بٌ سهتو حهلٌ کرد، نفس 
 .بریدى ای کشیدم ٍ آرٍم سالم کردم

 .آرٍم تر از نن جَابو رٍ داد، استارت زد ٍ راى افتاد

ٌ ای زنان نی برد سکَت نحض ناشین رٍ  تا رسیدن بٌ اٍلین چًار راى کٌ تقریبا دى دقیق
پخش ناشین رٍ رٍشن کرد، صدای نلَدی آرٍنی تَ فضای ناشین . فرا گرفتٌ بَد

 .پیچید، سرم رٍ بٌ شیشٌ تکیٌ دادم ٍ نگايو رٍ بٌ آسهَن نیهٌ ابری صبح جهعٌ دادم

 دستت چی شدى؟ -

 .نیو نگايی بٌ دستو ٍ بعد بٌ احتشام انداختو کٌ حَاسش بٌ رانندگیش بَد

 .بریدى -

 !اخو کهرنگی نیَن ابرٍياش نشست، شاید تَقع داشت بیشتر براش تَضیح بدم

 :از ناشین جلَییش سبقت گرفت ٍ گفت

 تَ اٍن خَنٌ راحتی؟ -

 .نیو نگاى خیرى ای بًو انداخت ٍ دٍبارى نگايش رٍ بٌ جلَ داد

 !اٍن جا نثل قتلگاى م نی نَنٌ -

! شاید تَقع نداشت این قدر رک بگو. ابرٍياش پرید باِّل ٍ دٍبارى نیو نگايی بًو انداخت
ٌ ای  پشت چراغ قرنز ایستاد، نگايو رٍ بٌ زن جٍَنی کٌ دست دختر يفت يشت سال

دختر پالتَ ٍ کالى صَرتی رنگی پَشیدى بَد، از . رٍ گرفتٌ بَد تا از خیابَن عبَر کنن دادم
 .يهین جا يو نی تَنستو نَيای طالییش رٍ کٌ از زیر کالى بیرٍن زدى بَد رٍ ببینو

 چرا اتاق خَاب رٍ جهع نکردی؟ -
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نتَجٌ نگاى نن . نگايش کردم، انگار اٍن يو داشت بٌ اٍن زن ٍ دختر بچٌ نگاى نی کرد
 :شد، سرش رٍ بٌ طرفو برگردٍند ٍ با صدای غریبی گفت

 !دلو نیَند -

ٌ ی اٍل پالتَم رٍ باز کردم ٍ کهی شیشٌ رٍ پایین ! چقدر داخل ناشین گرم بَد دکه
. باد سرد بٌ صَرتو برخَرد کرد، چشو يام رٍ بستو ٍ چند نفس تکٌ تکٌ کشیدم. دادم

ٌ ی آدم يا تغییر نی کرد . نلَدی آرٍم پیانَ چٌ گَش نَاز بَد، انگار با گذشت زنان ذائق
 ...قبال احتشام آينگ يای تند ٍ ریتهینگ رٍ دٍست داشت انا حاِّل

ٌ ی ٍیالیی شَن دیگٌ حرفی نزد ٍ بٌ سکَت گذشت  .تا رسیدن بٌ جلَی خَن

ناشین رٍ يهَن جا جلَی در پارک کرد، ير دٍ پیادى شدیو احتشام در رٍ با کلید باز کرد 
 .ٍ داخل رفتیو

ٌ ی  از درخت يای سرنا زدى ی لـ ـختـ ٍ عَر گذشتیو تا رسیدیو بٌ عهارت سفیّد دٍ طبق
 .تهدن بزرگ

استخر بزرگی کٌ . چند ثانیٌ ایستادم ٍ بٌ حیاطی کٌ بی شبايت بٌ باغ نبَد نگاى کردم
 .چند سانتی تَش آب داشت ٍ از برگ زرد ٍ نارنجی درخت يای اطرافش پر شدى بَد

احتشام يو بی يیچ حرفی کنارم ایستاد، شاید فکر نی کرد بٌ این سکَن ٍ سکَت 
 .احتیاج دارم

ٌ ی سنگ نرنر سفید باِّل رفتو بٌ دنبالو . نیو نگايی بٌ صَرت آرٍنش کردم ٍ از پنج پل
قدنی بٌ داخل گذاشتو، . نَجی از گرنا ٍ سرنا بٌ طرفو اٍند. اٍند ٍ در سالن رٍ باز کرد

 .صدای آرٍم بستٌ شدن در سالن رٍ شنیدم

 :احتشام بٌ سهت راست سالن اشارى کرد ٍ گفت
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 .از این طرف -

نگايو رٍ از عکس خانَادگی شَن کٌ سهت چپ سالن بٌ دیَار ٍصل شدى بَد گرفتو ٍ 
 .بٌ دنبال احتشام رٍانٌ شدم

در سهت راست رٍ باز کرد ٍ . ٍارد رايرٍی کنار سالن شدیو کٌ دٍ در بزرگ داخلش بَد
 .عقب ایستاد، بٌ داخل رفتو

ٌ ای جلَ برداشتو ٍ بٌ اتاق خالی از آدم نگاى .  نتری بَد24اتاق بزرگی کٌ تقریبا  قدم دیگ
 !اتاقی کٌ بیشتر شبیٌ اتاق خَاب بَد تا اتاق پذیرایی از نًهَن. کردم

 .بٌ در تکیٌ داد ٍ نتفکر نگايو کرد. صدای بستٌ شدن در باعث شد بٌ سهتش برگردم

 پدر ٍ نادرت کجا يستن؟ -

نگايش با يهیشٌ فرق داشت یا نن این طَر . بٌ در تکیٌ داد ٍ خیرى نگايو کرد
 احساس نی کردم؟

دٍبارى بٌ اتاق نگاى کردم، نبل بزرگ راحتی خاکستری رٍشن بٌ يهراى چند کَسن بزرگ 
سهت چپ ! کٌ رٍش قرار داشت سهت راست بَد کٌ بی شبايت بٌ تخت خَاب نبَد

 .يو نیو ست نبل خاکستری تیرى قرار داشت

ٌ ی چند سانتیو ایستادى  با احساس حضَر احتشام تَ نزدیکیو بًش نگاى کردم، تَ فاصل
 .بَد ٍ دست بٌ سینٌ نگايو نی کرد

 این جا کجاست؟ -

 :بٌ نبلی تکی نزدیکو اشارى کرد ٍ گفت

 .بشین -
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بند کیفو رٍ تَی نشتو فشار دادم . صدای پر از تحکهش باعث شد قدنی ازش دٍر بشو
 :ٍ گفتو

 چی شدى؟ -

ٌ اش رٍ باِّل انداخت ٍ پالتَی گردٍیی رنگش رٍ از تنش بیرٍن آٍرد  .شَن

 نهی نشینی؟ -

 !نٌ -

 .پالتَ رٍ رٍی نبل پرت کرد ٍ خَدش رٍی نبلی کٌ بٌ نن اشارى کردى بَد نشست

 !آخٌ خستٌ نیشی -

 .بٌ سهت در قدم برداشتو ٍ دستگیرى ی در رٍ کشیدم

 !در قفل بَد

یٌ حس بد نثل قطرى ای جَير کٌ تَی ظرفی از آب نی ریزی تَی دلو چکٌ کرد ٍ ذرى 
ٌ ی ٍجَدم رٍ دربرگرفت  .ذرى يه

اٍن حس بد ذينو رٍ نختل کردى بَد ٍ نهی تَنستو ! يهَن جا ایستادم، بی يیچ حرفی
 .تهرکز کنو

صدای فندکش رٍ شنیدم ٍ بعد بَی تلخ سیگارش رٍ حس کردم، پیشَنیو رٍ بٌ در 
ٌ ی دٍم پالتَم رٍ باز کردم ٍ . تکیٌ دادم، بر خالف يَای گرم اتاق، چقدر سرد بَد دکه

 .کهی شالو رٍ شل کردم، نفس نضطربی کشیدم

چرخیدم ٍ نگاى گیجو رٍ بًش . صدای کَبش کفش ياش رٍ رٍی کف پَش حس کردم
 .خاکستر سیگارش رٍ رٍی زنین ریخت ٍ دٍدش رٍ تَی صَرت نن فَت کرد. دادم
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 طايا کجاست؟ -

چٌ اتفاقی . کانل خَدم رٍ بٌ در چسبَندم ٍ نگايو رٍ از نگاى عجیب احتشام گرفتو
 !داشت نی افتاد؟ نی دٍنستو ٍ نهی دٍنستو

 .کف دست چپش رٍ کنار سرم بٌ در زد کٌ باعث شد از جا بپرم

 !بٌ نن نگاى کن -

 .خشکی... جدیت... پر از تحکو

 دستو رٍ رٍی قلبو گذاشتو، چرا طپشش رٍ حس نهی کردم؟

 !سرم رٍ باِّل آٍردم ٍ بٌ نردی نگاى کردم کٌ غریبٌ بَد ٍ نبَد

 چتٌ تَ؟ -

ٌ اش رٍ بٌ سهتو خو کرد ٍ دٍد سیگارش رٍ بًو فَت  يهَن طَر کٌ ایستادى بَد نیو تن
ٌ ای کردم ٍ با دستو دٍد رٍ پراکندى کردم. کرد  .سرف

 :يجی کرد

 است؟...يا؛ کجـ...طا

 !نن نهی دٍنو... نن -

 !پَزخند زد، تلخ ٍ ناآشنا. زبَنو بین دندٍن يام گیر کرد ٍ درد تَی دينو پیچید

 تَ کی يستی؟ -

. بی ربط ٍ باربط ترین سَالی کٌ نی شد پرسید، بی ارادى ٍ باارادى از دينو خارج شدى بَد
 !نٌ، نن این نرد رٍ نهی شناختو؛ این قدر غریب ٍ عجیب
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ٌ ی لبش باِّل رفت ٍ دست از خیرگی برداشت دستش رٍ عقب کشید ٍ تٌ سیگارش . گَش
 .رٍ رٍی زنین پرت کرد، با نَک نیو بَت گردٍییش خانَشش کرد

 !نن؟ کسی کٌ جَن نیدى ٍ جَن نی گیرى -

ٌ ی بی رٍحش نی رفت؟ ازش نی ترسیدم؟ يو آرى، يو نٌ ! باید رٍح از تنو با این جهل
حسو درست بَد؟ نن کٌ . حس نی کردم تَی بازی شطرنج کیش ٍ نات شدم

 !گیج بَدم، خیلی! يیچ ٍقت شطرنج بازی نکردى بَدم

ٌ ای بکشو ٌ ریش . دٍر شد ٍ با دٍر شدنش نن تَنستو نفس نصف ٍ نیه دستی بٌ ت
 :نرتبش کشید ٍ گفت

 .نباید کار بٌ این جا نی رسید -

سکَت کرد، نهی دٍنو چقدر طَل کشید تا بالخرى تَنستو پايای بی جَنو رٍ تکَن بدم ٍ 
 .جلَ برم

 از چی حرف نی زنی؟ -

صدام نی لرزید؟ چرا؟ چٌ اتفاقی افتادى بَد کٌ نن بی خبر بَدم؟ کٌ نّن بخت برگشتٌ، 
 چٌ خاکی بٌ سر نن شدى بَد؟

 .جَاب سَالو پَزخند بَد، عهیق ٍ طَِّلنی، حرص درآر ٍ نفس گیر

قلبو چرا ! تحهل این جَ خارج از تحهلو بَد، نن طاقت نداشتو، دیگٌ طاقت نداشتو
 نهی کَبید؟

 .نگايو کرد با چشو يای کٌ پر از نَیرگ يای خَنی بَد

 فقط بگَ طايا کجاست؟ -
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 نن؟ نن از کجا بدٍنو؟ نگٌ ندیدی نن در بٌ در دنبالش بَدم؟ -

 .دٍبارى پَزخند، دٍبارى پَزخند

 .یکی بٌ نعدى ام چنگ زد ٍقتی صدای احتشام رٍ شنیدم

 نگٌ نیشٌ خَاير از برادرش خبر نداشتٌ باشٌ؟ -

 !لعنت... لعنت بٌ نن. آرى، نّن خَاير، نّن بخت برگشتٌ، از برادرم خبر نداشتو

نهی فًهی؟ نهی بینی؟ اصال تَ چی کار با طايا داری؟ این رفتاريا ! نن ازش خبر ندارم -
 چیٌ؟

 .صدای بلندم دست خَدم نبَد، پر از تشَیش بَدم، پر از نگرانی

 :بی تَجٌ بٌ جلز ٍ ٍلز نن، با آرانش گفت

 آخرین بار کی دیدیش؟ -

 چرا؟ چرا باید بًت بگو؟ -

 .رٍی نبل تکی نشست ٍ پای راستش رٍ رٍی پای چپش انداخت

 :زنزنٌ کرد

 چرا؟ -

 :با صدای بلند تری ادانٌ داد

 !چَن نن نیگو -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

312 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

تَ یٌ حرکت سریع از رٍی نبل بلند شد، ترس تَی دلو نشست ٍ بی ارادى قدنی بٌ عقب 
با دٍ قدم بلند خَدش رٍ بًو رسَند، بازٍم رٍ گرفت ٍ قبل از ير عکس العهلی . برداشتو

 .بٌ رٍی نبل بزرگ خاکستری رٍشن پرتو کرد

 !نثل طلبکار يا باِّلی سر نن ٍاینسا -

 .کف دستو رٍ رٍی نبل گذاشتو تا تعادلو رٍ حفظ کنو

 چتٌ تَ؟ زدى بٌ سرت؟ -

 :عربدى کشید

 !آرى زدى بٌ سرم، ٍقتی کسی خــ ـیانـت نی کنٌ نی زنٌ بٌ سرم -

دست راستش نشت شدى بَد ٍ نی لرزید، ٍاقعا سر در نهی آٍردم ! عصبانی بَد، شدید
 چٌ اتفاقی داشت نی افتاد؟

بٌ نَياش چنگ زد ٍ بٌ عقب کشیدشَن، چند تارخاکستری ٍ سفید نیَن نَياش 
ٌ خاطر این رفتار عجیبش بازخَاستش . بَد دلو نی خَاست نن يو سرش داد بکشو ٍ ب

 !کنو؛ انا حس کردم تَ این شرایط سکَت بًترین انتخابٌ

 :انگشت اشارى اش رٍ بٌ طرف نن گرفت ٍ با تًدید گفت

زیّر زنین يو رفتٌ باشٌ پیداش نی کنو، بًش نشَن نیدم کسی نهی تَنٌ نن رٍ دٍر  -
 !بزنٌ

ٌ اش انزجار نی بارید بند بند ٍجَدم لرزید از این تًدیدی کٌ تلخ . از تک تک حرٍف جهل
 .بَد ٍ عجیب

ٌ ای داشت؟ طايا چی کار کردى بَد؟  احتشام از طايا چٌ کین
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ازم دٍر شد، پالتَش رٍ از رٍی نبل برداشت ٍ بٌ کیف نن کٌ يهَن اٍل از دستو بٌ 
در رٍ با صدا بست ٍ نن رٍ تَ این اتاق خاکستری . رٍی زنین ريا شدى بَد چنگ زد

 .تنًا گذاشت

از این احتشام جدید . بٌ اتاق نگاى کردم، نطهئن بَدم فرار ٍ رفتن از این جا غیر نهکنٌ
تًدیدش نن رٍ نی ترسَند، از فکر این کٌ بخَاد بالیی سر طايا ! يیچ چیزی بعید نبَد

 .بیارى لرزیدم

ٌ ی اتاق رٍ گشتو، حتی یٌ سَراخ نَش يو پیدا نهی شد در . از رٍی نبل بلند شدم ٍ يه
گَشو رٍ بٌ در چسبَندم؛ انا يیچ . کارت نی خَرد، پنجرى يا دٍجدارى ٍ حفاظ دار بَد

ٌ يا ٍحشت کردى بَدم. صدای از بیرٍن نهی اٍند . قلبو نی کَبید ٍ از گذشّت کنّد ثانی
ندام گذشتٌ تَی ذينو زیر ٍ رٍ نی شد؛ انا نن بٌ جَاب يیچ کدٍم از سَاِّلتو 

 .نهی رسیدم، عهال این جا زندانی شدى بَدم ٍ بٌ يیچ چیز دسترسی نداشتو

ٌ ای چشو يام رٍ بستو؛ ذينو، رٍحو، قلبو،  خَدم رٍ رٍی نبل انداختو ٍ برای ثانی
 .يهٌ خستٌ بَد... جسهو

از پنجرى بٌ درخت يای خشک ٍ عاری از برگ نگاى کردم، زیر درخت يا آشغال ٍ برگ 
 !ریختٌ بَد، چطَر نفًهیدم تَ این خَنٌ زندگی جریان ندارى؟

آفتاب نیهٌ جَن زنستَنی بٌ ٍسط آسهَن رسیدى بَد ٍ نشَن نی داد کٌ ظًر شدى؛ انا 
یا این پنجرى يا عایق صدا بَدن یا این اطراف نسجدی ! صدای اذان رٍ نهی شنیدم

نَقع اٍندن اٍن قدر تَ فکر رٍیارٍیی با پدر ٍ نادر احتشام بَدم کٌ ! ٍجَد نداشت
ٌ يا . نتَجٌ نسیر نشدم تنًا چیزی کٌ فًهیدم این بَد کٌ تَ این نحلٌ اکثر خَن

 !ٍیالییٌ، اگٌ انکان جیغ ٍ داد يو فرايو نی شد نهکن نبَد کسی صدای نن رٍ بشنَى
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صدای باز شدن در باعث شد نگاى از پنجرى بگیرم ٍ ننتظر ٍرٍد کسی بشو کٌ 
 !نی شناختو ٍ نهی شناختو

ٌ ام کرد بٌ نَبایل تَی دستش اشارى . در رٍ بست ٍ خیرى نگايو کرد، نگاى خیرى اش کالف
 :کرد ٍ گفت

 .اِّلن طايا زنگ نی زنٌ، نی خَاد بايات حرف بزنٌ -

 باید خَشحال نی شدم یا ناراحت؟ چرا حس يام رٍ نهی شناختو؟

 اسو نن يو نهیاری، فًهیدی؟! حرف اضافٌ نهی زنی -

 .ابرٍيام رٍ گرى کردم ٍ جلَ رفتو

 چی نی خَای؟ این بازی يا چیٌ؟ -

 :نگايی بٌ ساعت نچیش کرد ٍ گفت

 !بازی -

ٌ ام نبض گرفت ٍ گلَم  نَبایل شرٍع بٌ زنگ خَردن کرد، تپش قلبو باِّل رفت، شقیق
نَبایل رٍ بٌ سهتو گرفت ٍ اخطارگَنٌ نگايو کرد، با دست يای لرزٍن . خشک شد

 .نَبایل رٍ تَی دستو گرفتو

 :اخطارگَنٌ گفت

 !نراقب باش -

ٌ رٍم بدم! خشن ٍ خشک ٍ ب  .تنًا صفاتی بَد کٌ نی تَنستو اِّلن بٌ این آدم ر

 ...الَ -
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 طراٍت عزیزم؟ -

چشو يای احتشام رٍی . اشک تَی چشهو نشست، چقدر صداش گرفتٌ ٍ دٍر بَد
 لب يام قفل شدى بَد، نی ترسید؟ از چی؟

 .نفس نضطربی کشیدم ٍ سعی کردم صدام نلرزى

 ...احتشا... طايا -

نَبایل با صدا پرت شد رٍی زنین، درد تَی دينو نشست ٍ صَرتو گر گرفت از شدت 
ٌ ای کٌ بٌ دينو خَرد  .ضرب

 "!ٍحشی"

دستو رٍ رٍی دينو گذاشتو ٍ تَی دلو دعا کردم . تنًا چیزی کٌ بٌ ذينو خطَر کرد بَد
 .کٌ طايا، اسو احتشام رٍ شنیدى باشٌ

ٌ ام رٍ تَی نشتش گرفت ٍ نفس يای خشهگینش رٍ تَی صَرتو پرت کرد  .یق

 !بد! بد کردی -

ٌ ی نبل گیر کرد ٍ رٍی نبل افتادم چندین بار دستش رٍ رٍی . يلو داد، پام پشت پای
 .دينش کشید ٍ نفسش رٍ فَت کرد، بٌ سهتو قدم برداشت کٌ تَی نبل نچالٌ شدم

نَياش تَی پیشَنیش ریخت ٍ دلو پر از نفرت شد، . تَ چند سانتی م ایستاد، خو شد
 .نفرتی کٌ تَی چشو يام شعلٌ کشید ٍ نطهئنو کٌ احتشام اٍن رٍ دید

ٌ ی نبل گذاشت، خَدم رٍ بٌ پشتی نبل فشار دادم، از  دست ياش رٍ دٍ طرف دست
 .ترس نبَد از رٍی انزجار بَد

ٌ ی تصَراتو رٍ خراب کردی -  !يه
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 .ابرٍياش رٍ باِّل داد ٍ لب ياش رٍ تر کرد

 :با درد نالیدم

 نهی ذارم طايا رٍ اذیت کنی، اصال تَ چی نی خَای؟ -

ٌ ام رٍ گرفت ٍ فشار داد، درد داشت؛ انا نٌ اٍن قدری کٌ تَی قلبو حس نی کردم  .چَن

 !نهی ذارم یٌ بچٌ بٌ ریش نن بخندى -

ٌ ام رٍ ريا کرد ٍ عقب کشید  .چَن

 چرا نثل آدم حرف نهی زنی؟ -

 .نیو نگايی بًو انداخت ٍ نیشخندی زد

 !نثل آدم حرف نی زنو. آدم؟ باشٌ -

ٌ رٍم نشست ٍ سیگاری از جیب شلَارش بیرٍن کشید با فندک نقرى ایش . رٍی نبل رٍب
 چرا تا حاِّل بٌ طرح فندکش دقت نکردى بَدم؟. کٌ طرح یٌ افعی رٍش بَد رٍشنش کرد

 .ٍقتی داشت از گرسنگی نی نرد نن دستش رٍ گرفتو ٍ باِّل کشیدنش! بًش بًا دادم -

 .با تحکو کٌ حس قدرت ٍ نالکیت رٍ بٌ آدم القا نی کرد، نتنفر شدم" نن"از این 

 !آدم حسابش کردم" نن" -

ابرٍیی باِّل انداخت ٍ دٍد سیگارش رٍ فَت کرد، از این سیگار ٍ بَی نزخرفش يو نتنفر 
 .بَدم

ٌ ی زرنگی بَد، اصال يهین زرنگ بَدنش باعث شد  - ٍلی از حق نگذریو خَدش يو بچ
 !کٌ این قدر زٍد رشد کنٌ ٍ حاِّل بٌ خَدش اجازى بدى تَ رٍی نن بایستٌ
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از پشت دٍد چًرى اش چقدر خشن ٍ نا نلهَس بَد، یٌ حس عجیب رٍ بٌ آدم ننتقل 
 .نی کرد، حسی شبیٌ بٌ ترس

فکر کردى اگٌ فرنَل نن رٍ بدزدى نی تَنٌ نن رٍ تحت فشار بذارى، نی تَنٌ با رئیس  -
 !طالی سفید نالقات داشتٌ باشٌ؛ احهق

. دنای بدنو بٌ زیر صفر رسیدى بَد؛ انا پَست صَرتو نی سَخت، انگار کٌ گر گرفتٌ بَد
 دست يام یّخ یخ، قلبو بی تپش، شاید نردى م؟

تجزیٌ ! بٌ گَش يام اطهینان نداشتو، با سهاجت نی خَاستو فقط بشنَم؛ تحلیل نکنو
 !کاش کر نی شدم؛ کاش. نهی خَاستو بشنَم! فقط بشنَم، نٌ! نتیجٌ نگیرم! نکنو

 نی شد این حرف يا رٍ شنید ٍ نفس کشید؟

ٌ ی پالتَم چنگ زدم، اگٌ چشو يام از حدقٌ بیرٍن نی زد جای تعجب داشت؟  بٌ پارچ

 :از بین دندٍن يام از اعهاق گلَم با صدای نرتعشی گفتو

 ...تَ -

ی سادى، با يزار زحهت ٍ زٍر، با يزار تقال ٍ تالش گفتٌ بَدم، انگار کٌ "تَ"فقط يهین 
 !فکو قفل شدى بَد

 !آرى نن، نن خالفکارش کردم؛ نن -

چی داشتو نی شنیدم؟ یاد اٍن شبی افتادم کٌ بًو گفت . صدا تَی سرم اکَ نی شد
 طايا خالفکار شدى، اٍن شب چٌ حالی داشتو؟ اِّلن چٌ حالی دارم؟

ٌ رٍم از رٍی نبل بلند شد، سیگارش رٍ کنار پام پرت کرد ٍ گفت  :نرد ننفَر رٍب
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ٌ ی حرف يایی کٌ . نٌ این کٌ فکر کنی دٍستت نداشتو، چرا داشتو، ينَز يو دارم - يه
 .پس دلگیر نشَ! بًت زدم از احساساتو حقیقت بَد؛ انا تَ عشق دٍنی

 ينگ کردى بَدم، عجیب بَد؟! ٍای! فکر نی کرد دلگیرم؟ اصال دلی نَندى بَد؟ ٍای

بٌ سهت در رفت، نحتَیات نعدى ام باِّل ٍ پایین رفت، جَن تَی تنو نبَد؛ انا بٌ بدنو 
 .تکَنی دادم ٍ بلند شدم

 .باید برم دستشَیی -

ایستاد ٍ بٌ سهتو برگشت، نگايش تَی صَرتو کٌ نطهئنو رنگ تَش نهَندى بَد 
از رايرٍ گذشت ٍ . جلَ رفتو، در رٍ باز کرد ٍ بیرٍن رفت، نن يو بٌ دنبالش رفتو. گشت

داخل رفتو ٍ در رٍ با صدا بستو، . اٍلین دری کٌ کنار رايرٍ بَد رٍ باز کرد ٍ عقب ایستاد
جلَی آینٌ ایستادم، آب یخ رٍ باز کردم ٍ بٌ صَرتو . صداش رٍی ذينو خط انداخت

نهی دٍنستو خنکاش . یٌ نشت، دٍ نشت، سرم رٍ خو کردم ٍ زیر آب گرفتو. پاشیدم
 اصال چیزی برای بًتر شدن ٍجَد داشت؟! حالو رٍ بًتر نی کرد یا بدتر

ٌ يای پازل تَی ذينو کنار يو چیدى شد، احتشام طايا رٍ ٍارد باندشَن کردى ٍ حاِّل  تک
چقدر ! طايا فرنَلی کٌ خیلی برای احتشام نًو بَدى رٍ برداشتٌ ٍ رفتٌ، يهین

 !ٍلی یٌ دنیا حرف پشتشٌ، یٌ دنیا! تَضیحش کَتاى ٍ نختصرى

سرم بٌ دٍران افتادى بَد، این رٍزگار لعنتی داشت با نن چی کار نی کرد؟ رٍزگار با 
 احتشام؟

ٌ ی احتشام ظاير شد دلو نهی خَاست . سرم رٍ بیشتر زیر آب گرفتو کٌ در باز ٍ قافی
ٌ ی ٍجَدم . نگايو بٌ چًرى اش بیفتٌ، ازش نتنفر بَدم؟ نٌ، چیزی فراتر بَد انگار يه

ٌ رٍم تلخ بَد  .پایین ریختٌ بَد،چقدر رٍی ٍاقعی آدم رٍب
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شر شر آب برام آرانشی کَتاى بٌ يهراى داشت؛ انا بستهش، این آرانش کَتاى رٍ 
 .دٍست نداشتو دلو آرانش يهیشگی نی خَاست

انگار بٌ جز خَدش . از کنارش رد شدم، بَی عطر گرنش حالت تًَعو رٍ تحریک نی کرد
ٌ ای این جا نبَد  .کس دیگ

آخ کٌ . نن رٍ بٌ اتاق برگردٍند ٍ رفت، رفت ٍ ندید چٌ آتیشی بٌ جَنو انداختٌ
 .یادآٍری حرف ياش خَن رٍ تَی رگ يام ننجهد نی کرد

ٌ ی نبل تکیٌ دادى ٍ چشو يام رٍ بستٌ بَدم  !تَ این دنیا بَدم ٍ نبَدم. سرم رٍ بٌ لب

از خدایی کٌ از رگ گردن بٌ نن . زیر لب ذکر نی گفتو ٍ از خدا نی خَاستو کهکو کنٌ
 .نزدیک تر بَد نی خَاستو آرٍنو کنٌ، نراقب طايا باشٌ ٍ يهٌ چیز رٍ ختو بٌ خیر کنٌ

 « ّانَّن َربْي َلَسهيُع الُدعاءّ »

 «خدای نن قطعا شنَای دعاست »

با سینی غذا ٍارد شد، رٍی . صدای باز شدن در اتاق اٍند، چشو يای بی حالو رٍ باز کردم
 :نیز نزدیکو گذاشت ٍ گفت

 !بخَر -

حس گَسفندی رٍ داشتو کٌ قبل از قربانی کردن بًش آب ٍ غذا ! دستَر دادى بَد
 نی دادن، حسو جالب بَد؟

ٌ ی اٍن فیلو درٍغ بَد؟ -  قضی

 :بٌ چشو يای بی رٍحو نگاى کرد، دست ياش رٍ تَی جیب شلَارش کرد ٍ گفت

 .نٌ، ٍاقعیت دارى -
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 تَ ٍاقعا تَ باند قاچاق کار نی کنی؟ -

 :کهی چشو ياش رٍ ریز کرد ٍ در حالی کٌ نگايش رٍ تَی صَرتو نی چرخَند گفت

 !دستَر نیدم دیگران کار نی کنن! کار نهی کنو -

ٌ ی لبو اختیاری نبَد، دیگٌ يیچ چیز اختیاری نبَد بَی خَّب غذا حالت ! پَزخنّد گَش
 .تًَعو رٍ تشدید نی کرد، قلبو بَم بَم نی زد ٍ از آیندى ی نا نعلَم نی ترسید

 اٍن فرنَل چیٌ؟ -

 :يهَن طَر کٌ نن رٍ زیر نگاى ذرى بینش گذاشتٌ بَد گفت

 .فرنَل رٍان گردان جدیدی کٌ نی تَنٌ دنیا رٍ تکَن بدى -

ٌ خاطر پَل؟ ارزشش رٍ دارى؟ -  چرا این کار رٍ نی کنی؟ ب

 !اخو کرد، اخهش تلخ نبَد؛ بانزى بَد

 :کهی بٌ سهتو خو شد ٍ گفت

 !انا نن دنبال قدرتو؛ قدرت... پَل؟ دنیا رٍی پَل نی چرخٌ -

ٌ رٍم ایستادى بَد فرٍد نیاد،  ٌ ی نبل چنگ زدم تا دستو تَی صَرت کسی کٌ رٍب بٌ دست
 !حتی ارزش زدن يو نداشت

 !نهی شناسهت -

 .چرا عزیزم؟ نن يهَنو کٌ عاشقت شد -

 :راست ایستاد ٍ گفت
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ٌ ام بًت نهکنٌ  - نهی دٍنو چٌ حسی بَد کٌ اٍن نَقع يا داشتو؛ حس نی کردم عالق
حقیقت اینٌ کٌ يیچ ٍقت نهی خَاستو این رٍی . باعث بشٌ کٌ نن از يدفو دٍر بشو

 .نن رٍ ببینی

 تا حاِّل کسی باٍرياتَن رٍ لٌ کردى؟ ٍجَدتَن رٍ شکافتٌ ٍ تَش نذاب ریختٌ؟

جهع شدن اشک تَی چشو يام تکراری بَد، شکستن قلبو تکراری بَد، جر خَردن رٍحو 
حتی ٍقتی شنیدم ازدٍاج کردى تا این حد ! تکراری بَد؛ انا لٌ شدن باٍر يام تکراری نبَد

اصال حد داشت؟ ... تا این حد. احساس حقارت نکردم، تا این حد احساس پَچی نکردم
 احتشام حدی گذاشتٌ بَد؟

 نن عاشق کی شدم؟ شیطان؟

 :با صدای کٌ پر از نفرت بَد گفتو

 !شاید چَن نی دٍنستی چقدر ننفَری -

ٌ ی عاشقانٌ بٌ کسی نیگی نی زنٌ این کٌ . لبخند زد، از اٍن لبخند يایی کٌ ٍقتی یٌ جهل
 برای بار يزارم بسَزم ٍ خاکستر بشو عجیب بَد؟

 .با ابرٍ بٌ غذا اشارى کرد

 !بخَر، رنگت پریدى -

 :بٌ سهت در اتاق رفت کٌ گفتو

 .نی خَام نهاز بخَنو -

 .ایستاد، کهی چرخید ٍ بًو نگاى کرد

 !این جا نسجد نیست -
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کهی يو خاک از تَی . نگٌ فقط تَ نسجد نهاز نی خَنن؟ از تَی کیفو نًرم رٍ بیار -
 .حیاط برام بیار

 :کف دستش رٍ بٌ پیراين خَش رنگ آبیش کشید ٍ گفت

 خاک؟ -

 :دست باندپیچی شدى ام رٍ باِّل گرفتو ٍ گفتو

 !لطفا... نی خَام تیهو کنو، تهیز باشٌ -

 :ابرٍی راستش رٍ باِّل انداخت ٍ با حالت نسخرى ای گفت

 .چشو بانَ -

چشو يام رٍ بٌ يو فشار دادم، آدم يا تا چٌ حد نی تَنستن . چشهکی زد ٍ بیرٍن رفت
 تغییر کنن؟ احتشام تغییر کردى بَد یا از اٍل يهین طَری بَد ٍ نن ندیدم؟

 .نتاسف بَدم؛ برای خَدم، برای احتشام، برای انتخابو، برای سرنَشتو

 .دستی بٌ پیشَنیو کشیدم، آى از این سرنَشت

ٌ ای کٌ تَش نَشابٌ بَد افتاد، با این نی تَنستو خَدم  نگايو بٌ لیَان کهر باریک شیش
بٌ نچ دستو نگاى کردم، قبال يو سعی کردى بَدم خَدم رٍ خالص کنو، ! رٍ خالص کنو

اٍن نَقع با خدا دٍست نبَدم، خدا بَد؛ انا نن ! فقط فکر نی کردم کٌ خالص نیشو
نن خدا رٍ داشتو ٍ . نبَدم ٍلی حاِّل کٌ داشتهش؛ يرگز دست بٌ چنین کاری نهی زدم

نگٌ نیشد کسی کٌ از رگ . نطهئن بَدم کٌ خدا دستو رٍ نی گیرى ٍ نن رٍ ريا نهی کنٌ
 گردن بًو نزدیک ترى، ريام کنٌ؟
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سینی رٍ بٌ طرف خَدم کشیدم، باید جَن داشتٌ باشو تا ببینو آیندى قرارى چطَر رقو 
ٌ ی دلشَرى ای کٌ داشتو چند قاشق غذا خَردم ٍ ننتظر احتشام شدم، . بخَرى با يه

اگرچٌ دلو نهی خَاست نگايو بًش بیفتٌ؛ انا نهی تَنستو . اٍندنش طَل کشیدى بَد
 .بی خیال آرانشی کٌ صحبت با خدا بًو نی داد بشو

 :بلند شدم ٍ پشت در ایستادم، نشتی بٌ در زدم ٍ گفتو

 احتشام؟ -

 .صدام ضعیف بَد ٍ نحال بٌ نظر نی رسید کٌ احتشام بشنَى

 احتشام؟ -

پایین اٍندن دستگیرى در رٍ دیدم ٍ عقب . نشت کَبیدم ٍ بلند تر از قبل صدا زدم
ٌ ی خاک ٍ نًر رٍ بٌ سهتو گرفت ٍ گفت. ایستادم، در رٍ باز کرد ٍ داخل اٍند  :کیس

 .بیا -

ٌ ای از اتاق بیرٍن رفت ٍ در رٍ دٍبارى بست یا  از دستش گرفتو، بدٍن يیچ حرف دیگ
 .بًترى بگو قفل کرد

 .با خاک تیهو کردم، اٍل نهاز ٍاجبو ٍ بعد دٍ رکعت برای سالنتی طايا خَندم

ٌُ  َحُد َ » ََ اِللَّن  «ُقٓل ُي

 «با این کٌ تنًایی نن رٍ تنًا نهی ذاری»

نهی دٍنستو چرا طايا فرنَل احتشام رٍ برداشتٌ؛ انا حس نی کردم حتها یٌ دلیل 
 .نحکو برای این کارش دارى
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تَ این سال يا خیلی عذاب کشیدى بَدم؛ انا نطهئنو طايا اگر بیشتر از نن عذاب 
ٌ ی تنًا ٍ بدٍن پشتَانٌ ۱۶- ۱۵زندگی برای یٌ پسر . نکشیدى باشٌ کهتر يو نکشیدى  سال

حتها سخت ٍ دردناکٌ، يیچ ٍقت خَدم رٍ نهی بخشیدم، نّن لعنتی پای احتشام رٍ بٌ 
 .خانَادى نَن باز کردم

سرم رٍ باِّل آٍردم کٌ نگايو بٌ پردى ی حریر . نهازم کٌ تهَم شد صَرتو خیس اشک بَد
پلک زدم، ٍاقعا داشت تکَن نی خَرد؛ نثل . سفید پنجرى افتاد، آرٍم تکَن نی خَرد

 .برخَرد یٌ نسیو نالیو

تَ اتاق کٌ يیچ چیزی برای تکَن خَردن پردى ٍجَد نداشت، پنجرى يو بستٌ بَد، پس 
 !چطَر پردى تکَن نی خَرد؟

بٌ سهت پردى رفتو ٍ آرٍم لهسش کردم، با این کٌ تٌ دلو ينَز کهی دلشَرى داشتو؛ ٍلی 
 .قلبو آرٍم بَد

*** 

رٍی نبل نشستو ٍ . يَا رٍ بٌ تاریکی نی رفت ٍ نن ينَز تَی اتاق تنًا بَدم
دٍبارى دلشَرى ام زیاد شدى بَد، حس نی کردم اتفاقی . انگشت يام رٍ بٌ يو پیچیدم

دٍبارى بلند شدم ٍ شرٍع کردم . تَی رايٌ کٌ نن نهی تَنو يیچ جَرى جلَش رٍ بگیرم
ٌ ای . بٌ راى رفتن، نگايو رٍی ٍسایل خَنٌ در گردش بَد؛ انا فکر ٍ ذينو جای دیگ

 .صدای باز شدن در باعث شد بایستو ٍ بٌ سهت در برگردم

بٌ لباس يای یک دست سیاى احتشام نگاى کردم، چرا سیاى؟ نَياش نو داشت ٍ بٌ نظر 
 .نی رسید تازى حهام کردى

 .بیا بیرٍن -
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تَی چشو يای خَنسرد ٍ یخش نگاى کردم ٍ . قدنی بٌ جلَ برداشتو؛ ٍلی ایستادم
 :گفتو

 احتشام؟ -

 .کانال بی ارادى بَد، تٌ دلو نی جَشید ٍ چیزی باِّل ٍ پایین نی اٍند

ٌ ی تَی دستش رٍ ببینو، آب دينو  چند ثانیٌ خیرى نگايو کرد ٍ نن تازى تَنستو اسلح
 این کٌ اسلحٌ داشت عجیب بَد؟. رٍ قَرت دادم ٍ گیج نگايش کردم

 :با تحکو گفت

 .بیا بیرٍن -

بٌ . زیر لب اسو خدا رٍ زنزنٌ کردم ٍ جلَ رفتو. پلک زدم، قدم برداشتن برام سخت بَد
 :نزدیکی در کٌ رسیدم بازٍم رٍ گرفت ٍ بیرٍن کشیدم، بٌ جلَ يلو داد ٍ گفت

 .راى بیفت -

 :در حالی کٌ با کهک دیَار تعادلو رٍ حفظ نی کردم گفتو

 چی کار نی خَای بکنی؟ -

 :با سر اسلحٌ بٌ جلَ اشارى کرد ٍ گفت

 .برٍ -

رٍی نبل يای تَی سالن . رفتو، غافل از این کٌ بدٍنو چٌ چیزی انتظارم رٍ نی کشٌ
نشستو ٍ بٌ احتشام کٌ باِّلی سرم ایستادى بَد نیو نگايی کردم، صَرتش جدی بَد ٍ 

 .نهی شد فًهید چی پشت ذينش نی گذرى

 .بٌ ساعت نچیش نگايی کرد ٍ سرش رٍ باِّل آٍرد، نگاى خیرى ی نن رٍ دید ٍ اخو کرد
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 چیٌ؟ -

 چی کار نی خَای بکنی؟ -

 :دٍبارى بٌ ساعتش نگاى کرد ٍ گفت

 .عجلٌ نکن نی فًهی -

بٌ عکس خانَادگی . لب يام رٍ بٌ يو فشار دادم ٍ شالو رٍ دٍر گردنو نحکو کردم
احتشام کٌ رٍی دیَار بَد نگاى کردم، پدر ٍ نادرش رٍی نبل سلطنتی نشستٌ بَدن ٍ 

 .احتشام، الناز ٍ الهیرا باِّلی سر پدر ٍ نادرشَن ایستادى بَدن

. با صدای زنگ آیفَن از جا پریدم ٍ بٌ احتشام کٌ بٌ سهت آیفَن نی رفت نگاى کردم
ٌ ی آیفَن رٍ فشار داد انگار نی دٍنست کٌ پشت در کیٌ ٍ . بدٍن این کٌ بفًهٌ کیٌ، دکه

 .ننتظرش بَد

از پشت پردى يای ضخیّو کرم رنگ بیرٍن رٍ نگاى کرد، چیزی زنزنٌ کرد کٌ نتَجٌ 
 .نگايو رٍ بٌ در دادم تا ببینو احتشام ننتظر کی بَدى. نشدم

 .احتشام بٌ سهت نن اٍند ٍ کنارم ایستاد، در باز شد ٍ طايا تَی درگاى در ظاير شد

ٌ ی احتشام ٍ طايا در رفت ٍ آند بَد، خَاستو بایستو کٌ با نیو نگاى  نگايو بین اسلح
 .ترسناک احتشام نشستو سر جام ٍ نفس کشیدن فرانَشو شد

طايا پیراين ٍ شلَار آبی تیرى ای پَشیدى بَد، خیلی خَنسرد تر از احتشام بًش زل زدى 
 .انگار نٌ انگار کٌ نن داشتو این ٍسط جَن نی دادم. بَد ٍ خیرى نگايش نی کرد

 .خَش اٍندی! بٌ بٌ جَجٌ زرنگ نَن -
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این جهلٌ رٍ احتشام با تحقیرآنیز ترین لحنی کٌ نی شد گفت بیان کرد ٍ نگاى نسخرى ای 
 .بٌ سر تا پاش کرد

ٌ اش رٍ بٌ طرف نن گرفت  .طايا قدنی بٌ جلَ برداشت کٌ احتشام سر اسلح

 :طايا ابرٍی بخیٌ خَردى اش رٍ باِّل فرستاد ٍ گفت

 از نن نی ترسی؟ -

 :با چشو بٌ اسلحٌ کٌ طرف نن گرفتٌ شدى بَد اشارى کرد ٍ ادانٌ داد

 .بذار طراٍت برى -

 :اسلحٌ رٍ طرف طايا گرفت ٍ گفت. احتشام پَزخند زد، عهیق ٍ پر از نحتَا

 از تَی جَجٌ نی ترسو؟ -

صدای ضربان قلبو زیر گَشو نی زد، کف دستو عرق کردى بَد ٍ نی لرزید، بی اختیار بٌ 
از این نعرکٌ داشت حالو بد نی شد، نن داشتو نی نردم، چطَر . پالتَم چنگ نی زدم

 اٍن يا آرٍم بَدن؟ شاید يو ادای آدم يای آرٍم رٍ درنی آٍردن؟

 .طايا یٌ قدم دیگٌ جلَ اٍند کٌ احتشام اسلحٌ رٍ نستقیو بٌ سهتش گرفت

 .فرنَل رٍ بدى -

طايا پاکت سفیدی از جیبش بیرٍن آٍرد ٍ در حالی کٌ بین دٍ انگشتش گرفتٌ بَد 
 :گفت

 این رٍ نی خَای؟ -

 ...بذار رٍی نیز -
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ٌ ی نا با يو تقریبا  .  نتری نی شد۲بٌ نیز بزرگ چَبی ٍسط نبل يا اشارى کرد، فاصل
 .طايا خندید، آرٍم؛ ٍلی پر از حرف

 بٌ يهین راحتی؟ کٌ تَ بعد بزنی ير دٍنَن رٍ بکشی؟ -

از تصَر حرفی کٌ طايا زد یخ کردم، یعنی احتشام نی تَنست آدم بکشٌ؟ با پايام رٍی 
 .تحهل این شرایط برای نن بیش از حد سخت بَد. زنین ضرب گرفتو؛ عصبی بَدم

 :احتشام اسلحٌ رٍ رٍی زنین پرت کرد ٍ گفت. با صدای برخَرد چیزی با زنین، پریدم

 .فرنَل رٍ بدى -

ٌ ای نعلَنٌ کٌ نًهٌ، اگٌ ! یعنی این قدر این فرنَل براش نًو بَد؟ عجب سَال احهقان
 !نًو نبَد کٌ این کار يا رٍ نهی کرد

 :طايا ُنصر ٍ با لحن آرٍنی گفت

 .بذار طراٍت برى بیرٍن -

 :احتشام اخو کرد ٍ گفت

 !دیگٌ داری زیاد حرف نی زنی -

دٍ قدم بٌ سهت طايا برداشت کٌ فرنَل رٍ از دستش بقاپٌ؛ انا طايا دستش رٍ عقب 
 .کشید ٍ قدنی يو عقب رفت

دست چپو رٍ جلَی دينو گذاشتو ٍ در حالی کٌ ذکر نی گفتو خیرى ی این نَش ٍ گربٌ 
 .بازی شدى بَدم
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طايا فندکی رٍ از جیبش بیرٍن آٍرد ٍ خیلی سریع رٍشن کرد؛ انا قبل از این کٌ کاری 
بکنٌ احتشام لگد نحکهی بٌ دستش زد کٌ فندک چند نتر دٍر تر ٍ با صدا رٍی زنین 

 .افتاد

نعلَم بَد لگد احتشام حسابی دست طايا رٍ درد آٍردى، چَن اخو طايا تَی يو رفت 
 .ٍ خَدش رٍ عقب تر کشید

 فکر کردی خیلی زرنگی؟! با نن بازی نکن -

 :طايا کاغذ رٍ تَی دستش نچالٌ کرد ٍ گفت

 تَ چی فکر نی کنی؟ -

احتشام دستی بٌ دٍر دينش کشید ٍ نثل یٌ ببر زخهی بٌ طايا حهلٌ کرد، جیغ کشیدم 
 .ٍ با ترس از جا پریدم

. اصال نفًهیدم چی شد کٌ شرٍع بٌ زدن يو کردن، طايا کهتر نی زد ٍ بیشتر نی خَرد
ٌ اش رٍ داشت سر طايا خالی  احتشام با قدرت نی زد ٍ انگار عقدى ی چندین ٍ چند سال

 .نی کرد

ٌ ی دلخراش نگاى  نن يو اٍن ٍسط نثل نجسهٌ خشک شدى بَدم ٍ بٌ این صحن
احتشام بعد از نشت نحکهی کٌ بٌ صَرت طايا زد پرتش کرد رٍی زنین ٍ بٌ . نی کردم

 .خَن از سر ٍ صَرت طايا نی ریخت، انگار یکی جگرم رٍ تکٌ تکٌ نی کرد. سهتش رفت

از بچٌ زرنگ يا خَشو نیاد؛ : احتشام پای راستش رٍ رٍی گلَی طايا گذاشت ٍ گفت
 !ٍلی از کسایی کٌ زیر رٍ نی کشن نتنفرم

پاش رٍ رٍی گلَی طايا فشار داد، طايا با ير دٍ دستش نحکو نچ پای احتشام رٍ 
 .گرفت تا بیشتر بًش فشار نیارى
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ٌ ای  گیج بَدم، باید کاری نی کردم، حس نی کردم اگٌ بٌ احتشام التهاس کنو يیچ نتیج
ٌ رٍم کٌ داشت برادر نن رٍ خفٌ نی کرد يیچ انتظاری . نهی گیرم از این آدم سنگ دل رٍب
 .نهی رفت

تَ یٌ لحظٌ نگايو افتاد بٌ اسلحٌ کٌ نزدیکو رٍی زنین بَد، بی فکر ٍ بدٍن يیچ پیش 
ٌ ای بٌ اسلحٌ چنگ زدم ٍ تَی دستو گرفتو حتی بلد نبَدم چطَر تَی دستو . زنین

بٌ تقلید از ندلی کٌ احتشام تَی ! بگیرم، اصال تا حاِّل یٌ اسلحٌ رٍ از نزدیک ندیدى بَدم
 .دستش گرفتٌ بَد تَ دست گرفتو ٍ سر اسلحٌ رٍ بٌ طرف احتشام نشَنٌ گرفتو

 !ٍلش کن -

با صدای بلند تری از تٌ حنجرى ام جیغ . صدام ضعیف ٍ پر از لرزش بَد، احتشام نشنید
 :زدم

 .ٍلش کن -

سرش رٍ بٌ سهتو گرفت ٍ با دیدن اسلحٌ تَی دستو ابرٍياش رٍ با حالت نسخرى ای 
 :باِّل انداخت ٍ گفت

 ...بذارش کنار! اٍن خطرناکٌ عزیزم -

ٌ ای از اشک رٍی نردنک چشهو، دیدم رٍ تار کردى بَد؛ انا نی تَنستو ببینو کٌ نرد  ِّلی
ٌ رٍم بی اندازى بی صفتٌ  !رٍب

 .ٍلش کن -

ٌ ی . بٌ طايا اشارى کردم ٍ تَی چشو ياش زل زدم ٌ ی سین آرٍم پاش رٍ از رٍی قفس
 :طايا برداشت ٍ گفت

 ...خیلی خب -
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 :قدنی بٌ سهتو برداشت ٍ گفت

 .اٍن اسلحٌ رٍ بدى نن، نن کٌ کاری بٌ طايا ندارم، فقط نی خَاستو کهی ادب بشٌ -

 تَ کی يستی کٌ بخَای برادر نن رٍ ادب کنی؟ -

نفرتو لحظٌ بٌ لحظٌ بیشتر ٍ از اٍن کٌ آيستٌ بٌ نن . پَزخند زد، آتیش گرفتو
 .نزدیک تر نی شد نی ترسیدم

 :عقب رفتو ٍ گفتو

 !جلَ نیا -

. نیو قدم دیگٌ جلَ اٍند، در حالی کٌ سعی نی کرد با نگايش نن رٍ يیپنَتیزم کنٌ
نن ! ایستادم ٍ خیرى نگايش کردم، باید نی فًهید کٌ دیگٌ نگايش رٍم تاثیری ندارى

احتشام باٍريام رٍ لٌ ! تغییر کردى بَدم نٌ تَ این چند سال؛ بلکٌ تَ يهین یٌ نصف رٍز
 .کرد ٍ بًو فًهَند آدم يا تا چٌ حد نی تَنن کثیف ٍ غیر قابل تصَر باشن

 :اسلحٌ رٍ نحکو تر گرفتو ٍ گفتو

 !ٍایسا سر جات -

 :دستش رٍ بٌ سهتو گرفت ٍ گفت

 .بدش نن -

اخو کردم، اگٌ بًش نی دادم چی کار نی کرد؟ يهین چند ثانیٌ پیش داشت برادرم رٍ 
 !نی کشت

 :با لحن آرٍنی گفت

 ...اٍن خطر ناکٌ عزیزم -
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 :جیغ زدم

 !بٌ نن نگَ عزیزم! خفٌ شَ -

داشت نزدیکو نی شد، عقب رفتنو بی ارادى بَد، نهی خَاستو دست احتشام بٌ این 
 .اسلحٌ برسٌ کٌ اگٌ نی رسید سرنَشت نن ٍ طايا نعلَم نبَد

ٌ ای نگايو بٌ صَرت نچالٌ ٍ دردناک طايا افتاد، نن درد رٍ بٌ اٍن ٍ  برای ثانی
ٌ ی چشو دیدم کٌ احتشام دستش داشت بٌ سهت ! خانَادى م يدیٌ دادى بَدم از گَش

 .کهرش نی رفت، نی تَنستو بفًهو کٌ پشت این نگاى آرٍنش چٌ آتیشی خَابید

حرکت سریع دست احتشام بٌ . اسلحٌ تَی دستو نی لرزید، پردى يا آرٍم تکَن نی خَرد
 !پشت کهرش باعث شد کٌ دستو رٍ رٍی ناشٌ فشار بدم

احتشام نات ایستاد ٍ دست راستش . صدای شلیک تَ فضا پیچید، قلبو از طپش افتاد
ٌ ی کَچیک بَد ريا شد چشو يای گرد شدى اش رٍ بٌ نن کٌ ينَز . کٌ تَش یٌ اسلح

رد باریک خَن از . اسلحٌ رٍ نستقیو بٌ سهت خَدش گرفتٌ بَدم خیرى نَندى بَد
ٌ اش جاری شد ٌ ی سین نگايو بٌ دنبال خَن کٌ از بلَز سیايش تا رٍی شلَار . قفس

ٌ اش گذاشت ٍ با سر  ٌ ی سین سیاى ترش کشیدى نی شد بَد، دست راستش رٍ رٍی قفس
 .انگشت ياش سَراخی کٌ نزدیکی قلبش ایجاد شدى بَد رٍ لهس کرد

طايا نیو خیر شد، نن انا خشک ٍ صانت ایستادى بَدم ٍ بٌ این تراژدی نگاى نی کردم؛ 
ٌ اش خَن فَارى نی زد ٌ ی سین ٌ رٍم کٌ از قفس  !بٌ نرد سیاى پَش رٍب

 !طراٍت -

. احتشام این رٍ با صدای ضعیفی گفت ٍ بعد بٌ سر انگشت يای خَنیش نگاى کرد
 !نن بٌ احتشام شلیک کردى بَدم. اسلحٌ از دستو افتاد
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چشو يای بازش . دستش افتاد ٍ بعد رٍی زنین ريا شد، خَن بیشتر ٍ بیشتر نی شد
ٌ ی خَن رٍ گرفتو، ! خیرى ی نن بَد، پلک نی زد آرٍم ٍ بی صدا عقب رفتو ٍ دٍبارى دنبال

ٌ ای از خَن احتشام درست نی شد دستش رٍ . رٍی سرانیک يای صدفی داشت حَضچ
چند بار بٌ زنین زد، پلکش باز ٍ بستٌ شد، سرش رٍ کهی باِّل آٍرد، انگار نی خَاست 

ٌ ی . حرفی بزنٌ، دينش نثل نايی بیرٍن از آب افتادى تکَن نی خَرد فقط چند ثانی
کَتاى طَل کشید تا بی حرکت بشٌ، بی نفس بشٌ ٍ چشو يای بازش بدٍن پلک زدن بٌ 

 .نن خیرى بهَنٌ

ٌ اش تکَن نهی خَرد؛ انا خَن ينَز جاری بَد، خَن نردی کٌ یٌ رٍز  ٌ ی سین قفس
شاید يو از خَد قلبش جاری شدى . عاشقش شدى بَدم از جایی نزدیک قلبش جاری بَد

 بَد؟

ٌ رٍم نفس  حالو عجیب بَد، یٌ حباب بزرگ داشت نن رٍ احاطٌ نی کرد؛ نرد رٍب
نگاى گیجو تا طايا باِّل ! کسی کٌ نن بًش شلیک کردى بَدم تکَن نهی خَرد! نهی کشید

 .اٍند، از يهین جا يو نی تَنستو رنگ پریدى ٍ نگاى ترسیدى اش رٍ ببینو

نن يو باید نی ترسیدم؟ نرد سیاى پَش نفس نهی کشید، ترس داشت؟ نن بًش 
يهَن قلبی کٌ تَ این نصفٌ رٍز . شلیک کردى بَدم، نن قلبش رٍ سَراخ کردى بَدم

بَی خَن زیر بینیو پیچیدى . نن این قلب سنگی رٍ شکافتٌ بَدم. فًهیدى بَدم از سنگٌ
ٌ رٍم بَد چرا تکَن نهی خَرد؟ نفس . بَد ٍ نگايو بٌ نگاى خیرى ٍ بدٍن حرکت آدم رٍب

از قلبش خَن بٌ رٍی زنین جاری شدى بَد؟ از ! نهی کشید؟ نن يو نفس نهی کشیدم
 قلب نن يو خَن جاری بَد انا چرا کسی نهی دید؟

. نگايو ينَز بٌ دنبال خَّن جاری بَد. در با صدا باز شد، کسی دٍید ٍ بازٍم رٍ کشید
 چرا حس نی کردم خَن دارى بٌ سهت نن نیاد؟
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پردى يا ينَز تکَن نی خَرد، نن بَدم، خدا يو بَد؛ پس چرا احتشام تکَن نهی خَرد؟ 
زنی کٌ چند سانت از نن قد کَتاى تر بَد با چادر . بٌ کسی کٌ نن رٍ نی کشید نگاى کردم

ٌ ی سبز  چرا سر آستین يای نانتَش ستارى داشت؟. ٍ نقنع

دستش . نردی بٌ سرعت نَر رد شد ٍ کنار احتشام کٌ ينَز خیرى نگايو نی کرد نشست
چرا سرش رٍ بٌ . رٍ رٍی گردن احتشام گذاشت ٍ بعد دستش رٍ تَی دست گرفت

 تاسف تکَن نی داد؟ چرا نتاسف بَد؟

ٌ ای با . زن نن رٍ کشید، سردی چیزی دٍر نچ دستو تنو رٍ بٌ لرزى ٍا داشت نرد دیگ
ٌ ای کٌ رٍش حک شدى بَد چقدر . بٌ سهت طايا رفت police لباس سبز تیرى ٍ جلیق

بازٍی طايا رٍ گرفت ٍ از رٍی زنین بلندش کرد، نگاى طايا ! چشو يای آبیش آشنا بَد
قدنی کٌ بٌ سهتو برداشت تا بیاد رٍ دیدم؛ انا نرد دستش رٍ . يو خیرى ی نن بَد

 .گرفت ٍ چیزی زیر گَشش زنزنٌ کرد کٌ نشنیدم

نرد سفید پَشی کٌ کنار احتشام . زن دٍبارى نن رٍ کشید، بی ارادى باياش يهراى شدم
. سیاى پَش نشستٌ بَد دستش رٍ رٍی چشو يای احتشام کشید ٍ چشو ياش رٍ بست

 دیگٌ نگايو نهی کرد؟

از خَنٌ بیرٍن اٍندیو، يَای سرد با صَرتو برخَرد کرد، تازى نی فًهیدم کٌ چقدر تنو 
يَا تاریک شدى بَد ٍ نسیو نالیهی يو نی ٍزید، صدای آژیر ناشین پلیس از ! داغٌ

سرم رٍ خو کردم ٍ گَش راستو رٍ بٌ پالتَم فشار دادم، . صدای قارقار کالغ يا بلند تر بَد
این رنگ آبی ٍ قرنز کٌ رٍی صَرتو ننعکس نی شد رٍ ! این صدا رٍ دٍست نداشتو

 !این دستبند سرد رٍ دٍست نداشتو! دٍست نداشتو

زن نن رٍ کنار یکی از ! چقدر چیز تَ دنیا ٍجَد داشت کٌ دٍست نداشتو... اى
. ناشین يایی کٌ اٍن جا بَد نگٌ داشت، طايا ٍ نرد چشو آبی از خَنٌ بیرٍن اٍندن
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ٌ ی لبش رٍ پاک نی کرد، نرد ينَز داشت چیزی  دستهالی دست طايا بَد ٍ خَن گَش
 .رٍ براش نی گفت

 !کاش یکی صدای آژیر لعنتی رٍ قطع کنٌ

 خدا این جا بَد؟ کناّر نن؟. صدای اذٍن رٍ شنیدم، دٍر ٍ ناٍاضح بَد؛ انا نی شنیدم

ٌ ی سفید  برانکاردی رٍ از داخل خَنٌ بیرٍن آٍردن، کسی رٍش خَابیدى بَد کٌ نالف
ٌ اش خَنی شدى بَد، بَی خَن دٍبارى . رٍش کشیدى شدى بَد ٌ ی سین ٌ ی رٍی قفس نالف

 .تَی بینیو پیچید

 از کنار نالفٌ دستش بیرٍن افتادى بَد، آستینش سیاى بَد، چرا سیاى؟

 . نثل کالغ يایی کٌ ينَز قارقار نی کردن! رنگ بخت نن بَد

 قلب نن يو سیاى بَد؟ پس چرا خَن قرنز ازش چکٌ نی کرد؟

 چرا نفس خَدم باِّل نهی اٍند؟! نن نفس یٌ آدم رٍ گرفتٌ بَدم

 .برانکارد نزدیک ٍ نزدیک تر نی شد، طپش قلب نن کند ٍ کند تر شد

 ...خَن

 ...سیايی

 ...نرگ

 ...نالفٌ

 ...برانکارد

 ...دستبند
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 ...آژیر

 ...پلیس

 ...نرگ

 ...نرگ

 ...نرگ

صدای نفس نفس زدن يام تَی گَشو پیچید، یکی قلبو رٍ فشار . بازٍم کشیدى شد
زنین زیر پام خالی شد ٍ اٍن دست نتَنست نن رٍ بگیرى، رٍی زنین سرنا زدى . نی داد

طايا رٍ دیدم کٌ بٌ سهتو دٍید، زن باِّلی سرم رٍ دیدم کٌ سعی داشت تن . ريا شدم
 .نن رٍ بلند کنٌ

 ...نفس... نفس

 ...نرگ... نرگ

*** 

کسی کنار گَشو پچ پچ نی کرد، درست نهی شنیدم؛ انا نی تَنستو گرنای نفس ياش رٍ 
ٌ ام جریان داشت کٌ گايی از نَرش کاستٌ . حس کنو فضای رٍشنی پشت پلک يای بست

 .نی شد، انگشت يام رٍ جهع کردم

 :صدای پچ پچ بلند تر ٍ ٍاضح تر شد، کسی گفت

 .چشو يات رٍ باز کن عزیزم -

گرنای کنار گَشو از بین رفت، پچ پچ يا . دٍبارى صدا ضعیف شد، کسی چیزی گفت
 .قطع شد ٍ رفتٌ رفتٌ نَر پشت پلکو کو رنگ تر شد
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ٌ ای پلک يای سنگینو رٍ بستو ٍ . دستو رٍ باِّل آٍردم ٍ بٌ آنژیَکت نگاى کردم برای ثانی
 .بَی الکل تَی بینیو پیچیدى بَد ٍ يَشیار ترم نی کرد. دٍبارى باز کردم

ٌ رٍم نگاى کردم کٌ رٍش بزرگ حک شدى بَد ٌ ای رٍب  از باِّلی ناسک اکسیژن بٌ در شیش
ICU 

نگايش بٌ صَرت نن افتاد ٍ لبخند نهکینی . کسی پشت در قرار گرفت ٍ در رٍ باز کرد
ٌ ی راستش نگاى کردم. زد  .بٌ چال رٍی گَن

 سالم خانو، کی بٌ يَش اٍندی؟ -

بٌ دختر قدبلند ٍ خَش چًرى ای کٌ تَی لباس سفید ٍ اٍن لبخند زیباش بی شبايت بٌ 
ٌ يا نشدى بَد چشو دٍختو  .فرشت

چند لحظٌ بعد با یٌ نرد . چند تا دستگايی کٌ بًو ٍصل بَد رٍ چک کرد ٍ بیرٍن رفت
 .کٌ رٍپَش سفید پَشیدى بَد برگشت

بی حال ٍ بی حَصلٌ بٌ صحبت ياشَن گَش کردم؛ انا چیزی از اصطالحاتی کٌ بٌ کار 
فقط چند ثانیٌ . نرد بیرٍن رفت ٍ زن چیزی داخل سرنو تزریق کرد! نی بردن نفًهیدم

ٌ ام رٍی يو بیفتٌ ٍ بٌ خَاب عهیقی فرٍ برم  .طَل کشید تا چشو يای خست

کسی دستو رٍ نحکو تَی دست گرفتٌ بَد ٍ فشار نی داد، انگار کٌ بٌ سر انگشت يام 
 .نرفین تزریق نی کرد، ٍجَدم پر از آرانش شدى بَد

آرٍم نژى يام رٍ از يو فاصلٌ دادم ٍ بٌ کسی کٌ کنار تختو نشستٌ بَد نگاى کردم، سرش 
 .پایین ٍ نَياش تَی صَرتش ریختٌ بَد

سنگینی نگايو رٍ حس کرد ٍ سرش رٍ باِّل آٍرد، نگايو بٌ چشو يای خَشرنگ 
 .نشکیش افتاد کٌ تَشَن برق اشک پیدا بَد
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 :آرٍم گفتو

 ...طايا -

 :دستو رٍ بَسید ٍ با لحن پر از احساسی گفت

 جَنو؟ -

دستو رٍ آرٍم از تَی دستش بیرٍن آٍردم ٍ بٌ صَرتی کٌ جای يیچ زخو ٍ کبَدی نبَد 
 !کشیدم؛ البتٌ بٌ جز اٍن خط زخو رٍی چشهش

 تَ خَبی؟ -

نگٌ چقدر ! سَالو پر از تعجب بَد، چرا رٍی صَرتش يیچ جای زخهی ٍجَد نداشت؟
 !زنان گذشتٌ بَد؟

 .خَبو قربَنت برم -

ٌ اش زدم ٍ دقیق تر نگايش کردم، نن يهٌ چیز رٍ بدٍن ذرى ای کو ٍ  دستو رٍ زیر چَن
 .زیاد بٌ خاطر داشتو

 چند ٍقتٌ نن این جَری ام؟ -

 :پر از نحبت پلک زد ٍ با بغض گفت

 .یٌ يفتٌ عزیزم -

پلک زدم ٍ ! یٌ يفتٌ؟ قطعا برای خَب شدى اٍن زخو يا بیشتر از یٌ يفتٌ زنان ِّلزنٌ
 :گفتو

 چٌ اتفاقی افتادى؟ -
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ٌ اش رٍ بٌ کف دستو فشار داد ٍ گفت  :چَن

ٌ ی قلبی داشتی -  .حهل

 :با ترسی ناشناختٌ زنزنٌ کردم

 احتشام کجاست؟ -

 :چند ثانیٌ تَی چشو يام نگاى کرد ٍ گفت

 !گرفتنش -

 گرفتنش؟

 !چشو يام رٍ بستو، یٌ چیزی این ٍسط درست نبَد

 !نن بًش شلیک کردم -

 تَ؟ -

 :نَياش رٍ از تَی پیشَنیش کنار زد ٍ گفت

 ...احتشام سالو سالهٌ -

 سالو سالو؟

داری بًو درٍغ ! طايا چی شدى؟ نن خَدم بًش شلیک کردم، داشت تَ رٍ نی کشت -
 نیگی؟

 .نچ دستو رٍ گرفت ٍ آرٍم نبضو رٍ لهس کرد

اصال ٍقتی نن تَ رٍ پیدا کردم اٍن یٌ ... نٌ عزیزم، تَ اشتباى نی کنی اٍن حالش خَبٌ -
 .خراش يو برنداشتٌ بَد
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 نن رٍ از کجا پیدا کردی؟ -

 .طراٍت تَ باید استراحت کنی، اِّلن پرستار نیاد بیرٍنو نی کنٌ -

 :نحکو دستش رٍ گرفتو ٍ با عجز گفتو

 بگَ چی شد؟ نن رٍ از کجا پیدا کردی؟! خَايش نی کنو... نٌ، نرٍ -

 :دٍبارى دستو رٍ بَسید ٍ گفت

تَ تَی یکی از اتاق يا کنار کهی خاک ٍ یٌ نًر افتادى . باشٌ قربَنت برم، آرٍم باش -
ٌ ی دٍم بَد  .بَدی، احتشام يو تَ طبق

 .چشو يام رٍ بستو، صدای ظریف زنی رٍی افکارم خط کشید

 .آقای زند؛ لطفا بیهار رٍ تنًا بذارید باید استراحت کنن -

ٌ ی گرنی کٌ رٍی  ٌ يای صندلی رٍ رٍی زنین حس کردم ٍ بعد بـ ـَس کشیدى شدن پای
 .پیشَنیو نشست

نچ دست طايا رٍ گرفتو ٍ تَ چشو ياش نگاى کردم، این چشو يا بٌ نن درٍغ 
 !نهی گفت

 .کلی سَال دارم... طايا، زٍد بیا -

طرح لبخند رٍ رٍی . لبخند زد، چقدر دلو برای این لبخند يای بی ریاش تنگ شدى بَد
 .لبش لهس کردم

 .نن رٍ ببخش -

ٌ ام رٍ لهس کرد  .سر انگشت يام رٍ تَی دست گرفت ٍ آرٍم نَيای شقیق
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 باشٌ؟. فقط استراحت کن، بٌ يیچی  يو فکر نکن -

 .باشٌ -

 :خو شد ٍ این بار نَيام رٍ بَسید، کنار گَشو زنزنٌ کرد

 .حالش خَبٌ -

 .دستو رٍ ريا کرد ٍ از اتاق بیرٍن رفت

 !حال کی خَب بَد؟ احتشام

نن خَاب دیدى بَدم یا چی؟ چرا چیزيایی کٌ دیدى ٍ شنیدى بَدم این قدر ٍاقعی بَد؟ 
 ٍای کٌ اگٌ ٍاقعا نن احتشام رٍ کشتٌ بَدم چی نی شد؟

 حاِّل کٌ احتشام دستگیر شدى بَد چٌ اتفاقی براش نی افتاد؟

 .بٌ حرکت آرٍم پردى يای کرم بیهارستان نگاى کردم، خدا بَد، نن يو بَدم

 .چشو يام رٍ بستو ٍ بٌ خَاب آرٍنی فرٍ رفتو

 :بٌ پرستار کَتاى قد کٌ در حال چک کردن سرنو بَد نگاى کردم ٍ گفتو

 خانو نیشٌ بٌ برادرم بگید بیاد پیشو؟ -

 :پرستار لبخند کهرنگی زد ٍ گفت

 .دکتر گفتٌ زیاد نالقاتی راى ندیو -

 .نن باید برادرم رٍ ببینو... آخٌ -

ٌ ست؟ يهَن کٌ یٌ خط زخو رٍی چشو راستش  - برادرت يهَن پسر بیست ٍ چند سال
 دارى؟
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 .بلٌ -

 :چیزی یادداشت کرد گفت

انرٍز ندیدنش؛ انا یٌ خانو کٌ قبال يو چند بار بٌ این جا اٍندى بَد از صبح  -
 .این جاست

 یٌ خانو؟ کیٌ؟ -

ٌ اش رٍ باِّل انداخت ٍ گفت  :شَن

 .نهی دٍنو، ٍلی فکر کنو اسهش ِّللٌ باشٌ -

 :ِّللٌ؟ با بٌ یاد آٍردنش لبخندی زدم ٍ گفتو

 .بًش اجازى بدید بیاد پیشو -

 :پرستار سری تکَن داد ٍ گفت

 باشٌ دختر خَب؟. استرس يو برات بدى... باشٌ، فقط زیاد خَدت رٍ خستٌ نکن -

ٌ ی پرستار جٍَن خندى ام گرفت، سرم رٍ کج کردم ٍ گفتو  :از لحن نًربانانٌ ٍ نادران

 .چشو -

 .آرٍم خندید، دستی تکَن داد ٍ بیرٍن رفت

چند لحظٌ بعد ِّللٌ با چادر نشکیش ٍارد اتاق شد، با دیدن نن در حالی کٌ تَ 
 .چشو ياش اشک جهع شدى بَد لبخند زد ٍ بٌ طرفو اٍند

ٌ ام رٍ بَسید ٍ دست چپو رٍ تَی دست گرفت  .گَن

 خَبی قربَنت برم؟ -
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 :لبخندم رٍ بٌ صَرت سبزى انا دٍست داشتیش پاشیدم ٍ گفتو

 نن خَبو، تَ چطَری؟ -

 .تَ کٌ خَبی نن يو عالی ام -

 :سرم رٍ بٌ بالشت تکیٌ دادم ٍ گفتو

 .ببخش تَ رٍ يو بٌ دردسر انداختو -

 :دستو رٍ آرٍم فشار داد ٍ گفت

 .چٌ دردسری دیٍَنٌ؟ خدا رٍ شکر کٌ حالت خَبٌ ٍ سرحالی -

 .پلک زدم ٍ از نگاى آرٍنش، آرانش گرفتو

 برام بگَ این یٌ يفتٌ چٌ اتفاقاتی افتادى؟ چی کار نی کردی؟ -

ٌ ات نکنو، بذار ٍقتی حالت بًتر شد کلی برات حرف نی زنو -  .پرستار گفت خست

ٌ ام رٍ باِّل گرفتو  .بٌ ابرٍيام چین دادم ٍ چَن

 .نٌ يهین حاِّل بگَ -

 :خندى ی آرٍنی کرد ٍ گفت

 ...از دست تَ -

 !بگَ دیگٌ -

ٍقتی رفتی ٍ نیَندی خیلی نگرانت شدم، تا عصر يی نی اٍندم جلَی نجتهع ٍ نگاى  -
یٌ بار رجبی نن رٍ دید گفت چی شدى . نی کردم تا ببینو نیای یا نٌ؛ انا خبری ازت نبَد

نا ينَز . نن يو این قدر نگرانت بَدم يهٌ چیز رٍ بًش گفتو، اٍن گفت بریو کالنتری
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طايا يو . نرفتٌ بَدیو کٌ یٌ پسری اٍند، رجبی فَری شناختش گفت کٌ طايا برادرتٌ
 .دیگٌ نا يو اٍندیو این جا. گفت کٌ حالت خَب نیست ٍ آٍردنت بیهارستان

ٌ ام رٍ بَسید  .خو شد ٍ دٍبارى گَن

 تَ این ندت کجا بَدی؟ -

 .آقای رجبی خیلی يَام رٍ داشت... يهَن جا، تَ يهَن نجتهع -

 :ابرٍيام رٍ باِّل دادم ٍ گفتو

 شايرخ؟ -

 پس کی؟ دٍ ساعتٌ چی دارم برات نیگو؟: اخهی کرد ٍ با حالت بانزى ای گفت

نشت آرٍنی بٌ پاش زدم ٍ . آرٍم خندیدم ٍ دستو رٍ از تَی دستش بیرٍن کشیدم
 :گفتو

 پس نبَد نن زیاد يو حس نهی شدى؟ -

 :اخو غلیظ تری کرد ٍ با اعتراض گفت

 !طراٍت -

آسَدى خندیدم ٍ بٌ چًرى ی در يهش نگاى کردم، دختر زیبایی بَد، قلب پاکی يو 
 .داشت؛ نطهئن بَدم خدا از بندى ياش غافل نهیشٌ

 .بلند شد ٍ چادرش رٍ رٍی سرش درست کرد

 .نن دیگٌ برم، تَ يو استراحت کن -

ٌ ام سر نیرى... َاى -  .نرٍ دیگٌ، حَصل
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ٌ اش نحکو گرفت ٍ گفت  :چادر رٍ زیر چَن

 .تَ باید استراحت کنی -

ٌ ام رٍ از دست دادى بَدم دلو . اخو کردم، تَ این اتاق تنًا ٍ دلگیر ٍاقعا رٍحی
 .نی خَاست از این جا برم تا بتَنو بفًهو کٌ دقیقا چٌ اتفاقاتی افتادى

 ِّللٌ؟ -

 جانو خَايری؟ -

 :لبخند کهرنگی زدم ٍ گفتو

 .یٌ نقدار کو پَل تَی کَلٌ پشتیو يست، بردار چیزی ِّلزم داشتی بخر -

تَ خیالت راحت باشٌ، نن يیچ نشکلی ... قربَنت برم کٌ تَ این شریط يو فکر ننی -
 ...دیشب يو آقای رجبی کهی برام خرید. ندارم

 .ٍقتی ابرٍيای باِّل رفتٌ نن رٍ دید، حرفش رٍ خَرد ٍ دٍبارى اخو کرد

 !طراٍت نی زنهت يا -

 :از لحن حرف زدنش خندیدم ٍ گفتو

 !نن کٌ چیزی نگفتو -

 :چادرش رٍ تَی دستش جهع کرد ٍ گفت

 !خَدتی -

ٌ ام رٍ بَسید ٍ گفت  :خو شد نحکو گَن

 .فردا دٍبارى نیام -
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 :دستش رٍ گرفتو ٍ گفتو

 ...با ٍجَد شايرخ خیالو راحتٌ -

ٌ ام رٍ ادانٌ بدم ٍ با حرص گفت  :نذاشت جهل

 !طراٍت -

 !نگٌ چی نیگو؟ نیگو اگٌ کاری داشتی بًش بگَ، پسر خَبیٌ... ای بابا -

 :با چشو يای ریز شدى نگايو کرد کٌ این بار با لحن جدی گفتو

 ...قبال دٍ بار ازدٍاج کردى -

 :خَاست چیزی بگو کٌ دستش رٍ نحکو تر گرفتو ٍ گفتو

آدم يا برای بًتر شناختن يو نیاز بٌ یٌ سری اطالعات از يو دارن، گذشتٌ از ! صبر کن -
یعنی نن ازش بدی ندیدم، نهی دٍنو چرا دٍ بار ... شَخی؛ شايرخ ٍاقعا آدم خَبیٌ

 !نراقب خَدت باش. ازدٍاج کردى ٍ طالق گرفتٌ

 :لبخند گرنی زد ٍ گفت

 .باشٌ عزیزم -

از پشت بٌ قد ٍ قانت بلندش نگاى کردم، . دستش رٍ برام تکَن داد ٍ بٌ سهت در رفت
 .تٌ دلو رٍشن بَد، حس نی کردم رٍزيای خَب ننتظرنَنٌ

*** 

 .بالشت رٍ پشت کهرم گذاشت ٍ برام درستش کرد

 خَبٌ؟ -
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 :سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو

 .بلٌ، نهنَن -

 :نگايی بٌ سرنو کرد ٍ گفت

 .اگٌ چیزی ِّلزم داشتی صدام کن -

 .نهنَن خانو انیدی -

ٌ ام زد ٍ رفت انرٍز صبح بٌ بخش ننتقل ٍ از اٍن يهٌ دم ٍ دستگاى يای . دستی بٌ شَن
 .دٍر ٍ برم خالص شدم

ٌ ی اتاق نگاى کردم، تخت کناریو یٌ دختر جٍَن بَد کٌ بٌ نظر نی رسید  بٌ دٍ تخت دیگ
چند سالی از نن کَچک تر باشٌ ٍ تخت بعدی يو یٌ زن نسن کٌ حاِّل بٌ خَاب عهیقی 

 .رفتٌ بَد

 :دختر جٍَن نگاى نن رٍ کٌ دید، لبخندی زد ٍ گفت

 .سالم -

نن يو ! چقدر این رٍز يا دیگران بًو لبخند نی زدن، انگار دنیا يو داشت لبخند نی زد
 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .سالم -

 :آرٍم گفت. بٌ پای گچ گرفتٌ ٍ سر باندپیچی شدى اش نگاى کردم

 .زد ٍ فرار کرد... تصادف کردم، يهین دیرٍز جلَی در دانشگاى نَن -

 .انشااهلل زٍد خَب بشید -
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نَيای کَتاى فندقیش کٌ بٌ نظر نی رسید رنگ کردى باشٌ رٍ داخل رٍسری صَرتی 
 :بیهارستان فرستاد ٍ گفت

 نهنَن، نشکل شها چیٌ؟ -

 .قلب -

 :ابرٍيای پًن ٍ کَتاى فندقی تیرى اش رٍ باِّل داد ٍ با حالت نتاسفی گفت

 .خدا شفا بدى -

 .تشکر -

ٌ اش رٍ کنار زد ٍ . سرم رٍ کهی بٌ چپ خو کردم ٍ بًش نگاى کردم ٌ ای نالف با حالت کالف
 :گفت

 .قرار بَد نانانو بیاد پیشو؛ ٍلی نهی دٍنو چرا ينَز نیَندى -

انگار کٌ داشت با خَدش حرف نی زد، دٍبارى چیزی گفت ٍ سرش رٍ بٌ چپ ٍ راست 
 .تکَن داد

بَی عطر رز تَی بینیو پیچید، بٌ در اتاق نگاى کردم؛ طايا با دستٌ گلی از رز يای رنگی تَ 
ٌ ای ٍ شَار يهرنگش با عینک طبی رٍی . درگاى در ایستادى بَد تَی کاپشن سَرن

 .چشهش فَق العادى شدى بَد

ٌ يام کشیدم ٌ اش رفتو ٍ عطر رزيای رنگی رٍ بٌ ری نی تَنستو از . تَی دلو قربَن صدق
پشت قاب عینک طرح لبخند رٍ تَی چشو يای زِّللش ببینو، چقدر یٌ رٍزی دلتنگش 

 بَدم؛ خدایا گفتو کٌ ُشکر؟
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ٌ ی . جلَ اٍند ٍ دستٌ گل رٍ باِّلی تخت گذاشت شاخٌ گل رز نشکی رنگی رٍ از بین بقی
 .گل يا بیرٍن کشید ٍ بٌ طرفو گرفت

 .سالم -

با لبخند جَابو رٍ داد ٍ نن يو با لبخند گل رٍ ازش گرفتو، چقدر این گل نشکی زیبا 
ٌ ی تخت . بَد پردى ی کنار تخت رٍ رٍی چشو يای کنجکاٍ دختر تخت بغلی کشید ٍ لب

 .نشست

 !زحهت کشیدی، خیلی قشنگٌ -

 .قابلت رٍ ندارى عزیزم -

 .گلبرگ يای گل رٍ لهس کردم، لطیف ٍ نازک بَد

 .دیرٍز خیلی ننتظرت بَدم -

ٌ اش رٍ از رٍی چشو ياش برداشت، برای بار يزارم دلو  عینک طبی با فریو قًَى ای سَخت
ٌ ی چشو راستش نالش رفت  .از دیدن بخی

 .شب اٍندم خَابیدى بَدی، دیگٌ بیدارت نکردم. ببخشید، دیرٍز یٌ کو کار داشتو -

 .گل رٍ بَ کشیدم ٍ نگايو رٍ بٌ چشو يای برادرم دادم

 کی نرخص نیشو؟ -

 .خیلی زٍد -

صدای بو ٍلی .  سالٌ چقدر تغییر کردى بَد۱۵سرم رٍ بٌ بالشت تکیٌ دادم، اٍن پسر 
 .آرٍنش پر از اطهینان بَد، پر از حس اننیت بٌ خَايری کٌ سٌ سال ازش بزرگتر بَد

 برام نهیگی تَ این چند سال چی کار نی کردی؟ -
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 :نگايو رٍ بٌ گلبرگ يای گل دادم ٍ گفتو

ٌ اش چًرى ات رٍ تَی ... ير رٍز ننتظر بَدم کٌ بٌ دیدنو بیای؛ حق داشتی نیای - يه
خیلی . ذينو نجسو نی کردم، خاطرات نَن رٍ نرٍر نی کردم کٌ نبادا فرانَشو بشن

 ...دلتنگت بَدم، حق داشتی کٌ ازم نتنفر بشی

 طراٍت؟ -

ٌ ی اشک تَی چشو يام باِّل ٍ پایین  سرم رٍ باِّل گرفتو ٍ بٌ چشو ياش نگاى کردم، حلق
ٌ ی گـ ـناى يام رٍ قبَل داشتو، فقط ای کاش نی تَنستو رايی برای . نی رفت نن يه

 .جبران پیدا کنو

دستش رٍ بٌ طرفو گرفت، دست راستو رٍ تَی دستش گذاشتو ٍ اٍلین قطرى ی اشک 
 :با دست چپش رد اشک رٍ پاک کرد ٍ گفت. رٍ ریختو

ٌ خاطر گذشتٌ خَدت رٍ ! دیگٌ نهی خَام يیچ ٍقت گریٌ کنی - از این بعد حق نداری ب
ٌ ی آدم يا اشتباى نی کنن، تَ يو اشتباى کردی؛ انا تاٍان اشتبايت رٍ ... سرزنش کنی يه

ٌ ی عهرت رٍ افسَس بخَری  ...يو دادی، دلیلی ندارى بقی

نن . نکث کرد ٍ نفسی گرفت، سکَت کردم ٍ با جَن دل بٌ حرف ياش گَش دادم
 .نحتاج شنیدن صداش بَدم، نحتاج گَش کردن بٌ حرف ياش

. نٌ! نٌ این کٌ نن نخَام! باید خیلی زٍدتر از این يا بٌ دیدنت نی اٍندم؛ انا نشد... -
ٍقتی اٍن اتفاق يا افتاد؛ ازت دلگیر بَدم؛ انا ٍقتی . نتَنستو، یعنی شرایطش رٍ نداشتو

 .نانان ٍ بابا فَت شدن ازت نتنفر شدم

با انگشت يای کَتايش پشت . سرش رٍ باِّل آٍرد ٍ با چشو يای نو دارش بًو نگاى کرد
 .دستو رٍی کبَدی انژیَکت رٍ لهس کرد
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این تنفر فقط چند ناى طَل کشید، کو کو آرٍم شدم ٍ فًهیدم يیچ ٍقت نهی تَنو از  -
يهَن رٍزيای اٍل، ٍقتی عصبانی . تَ نتنفر باشو؛ انا دیگٌ نهی تَنستو بٌ دیدنت بیام

اٍن پسر بًو گفت یٌ کار ... بی پَل بَدم ٍ دنبال کار. ٍ شاکی بَدم با یٌ پسر آشنا شدم
خَدم دنبال کار گشتو انا نبَد؛ کی بٌ . برام سراغ دارى، ٍقتی گفت چٌ کاریٌ قبَل نکردم

ٌ ی بی تجربٌ کار نیدى؟ چندین بار پسرى اٍند دیدنو تا باِّلخرى راضی شدم۱۵یٌ پسر .  سال
 .نقداری نَاد بًو نی داد نن يو تَ یکی از پارک يا بٌ نشتری ياش نی فرٍختو

ٌ يای درشت عرق رٍی پیشَنیش نشستٌ بَد، نگايش بٌ کبَدی رٍی دستو بَد؛  دٍن
 .انا فکرش نهی دٍنو کجا سیر نی کرد

یٌ ندت کَتاى کٌ باياش کار کردم، پشیهَن شدم؛ شب يا خَاب نداشتو، عذاب  -
تًدیدم کرد ٍ . ٍجدان بیخ گلَم رٍ گرفتٌ بَد، نی خَاستو کنار بکشو انا نذاشت

چند سالی ازم بزرگتر بَد ٍ يیکل ... نن تنًا بَدم ٍ بدٍن اعتهاد بٌ نفس! ترسَندم
ٌ ی . قلدری داشت، ترس برم داشتٌ بَد کٌ نکنٌ بی سر ٍ صدا بالیی بٌ سرم بیارى با يه

چند تا آدم ياش نن رٍ ! ترسو یٌ رٍز نقابلش ایستادم ٍ گفتو نی خَام برم، نذاشت
 ...گرفتن، گفت نی خَاد چشهو رٍ در بیارى

آرٍم جای زخهی کٌ از باِّلی ابرٍش تا نزدیکی استخَن بینیش بٌ صَرت نَرب خَردى 
لبو رٍ از داخل گاز گرفتو ٍ سکَت کردم، حالش رٍ نهی فًهیدم؛ انا . بَد رٍ لهس کرد

 !نی دٍنستو حال خَدم از شنیدن این حرف يا چقدر بدى

تا یٌ ندت نهی تَنستو درست ببینو، ! چشهو رٍ در نیاٍرد انا حسابی نن رٍ ترسَند -
 .کو کو ٍرم چشهو خَابید ٍ دیدم ٍاضح شد

ٌ يای درد رٍ نی شد از  سرش رٍ باِّل گرفت، ابرٍياش بٌ يو پیچیدى بَد ٍ نشَن
 سالٌ این يهٌ درد رٍ تَ زندگیش تحهل ۲۳چرا باید یٌ پسر . چًرى اش تشخیص داد
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کنٌ؟ تَ این سن ٍ سال باید جٍَنی کنٌ ٍ بٌ فکر تحصیلش باشٌ، نٌ این کٌ با آدم يای 
 !این چنینی دست ٍ پنجٌ نرم کنٌ

ٌ نفس شَن پایین نیاد کٌ يیچ کاری  - نی دٍنی طراٍت؛ آدم يا گايی اٍن قدر اعتهاد ب
تَ اٍن رٍزيا حس نی کردم باید برای زندى نَندنو بٌ ير چیزی چنگ . نهی تَنن بکنن

بی اعتهاد بٌ نفسی باعث شدى بَد کٌ بشو غالم حلقٌ بٌ . بزنو ٍ خَدم رٍ حفظ کنو
 .گَش ٍ ير کاری ازم نی خَان انجام بدم

رگ يای پشت دستش نتَرم شدى بَد ٍ نی تَنستو بفًهو کٌ چٌ عذابی دارى از بٌ یاد 
قلبو درد نی کرد، نفسو درد نی کرد، ٍجَدم برای طايای درد . آٍردن اٍن رٍزيا نی کشٌ

 .کشیدى ام درد نی کرد

دیدم ٍ ندید . عذاب ٍجدانو رٍ خفٌ کردم، شدم از سنگ تا زندى بهَنو ٍ زندگی کنو -
سٌ سال پیش اٍن آدم يا نن رٍ تغییر دادن، نٌ از . شنیدم ٍ نشنیدى گرفتو... گرفتو

دیپلهو رٍ کٌ گرفتو دیگٌ نذاشتن درس بخَنو، خَدم يو دیگٌ . درٍن بلکٌ از بیرٍن
ٌ جا کن اٍن يو . تهایلی نداشتو تا این کٌ از خردى فرٍشی بیرٍن اٍندم ٍ شدم نَاد جاب
ٌ جا . تیز بَدم ٍ کارم رٍ بلد شدى بَدم! بٌ نقدار زیاد بار پنجهی کٌ داشتو نَاد جاب

 .با اٍن يهٌ نَادی کٌ داشتو حکهو حتها اعدام بَد. نی کردم، پلیس نن رٍ گرفت

لب يام رٍ فشار دادم ٍ با چشو يای گرد شدى ٍ ترسیدى بٌ طايا نگاى کردم، چشو يای 
ٌ ایش رٍ بٌ نگاى نتعجب ٍ ترسیدى نن دٍخت نطهئنو ! لبخند زد، بی يدف ٍ بی رٍح. تیل
پلیس طايا رٍ با نَاد گرفتٌ بَد؟ . از نگايو نی تَنست بفًهٌ چی تَی ذينو نی گذرى

 !خدای نن

 :نبضو رٍ لهس کرد ٍ آرٍم گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

353 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

ٍقتی گرفتنو داشتو از ترس سکتٌ نی کردم، نی دٍنستو کٌ کارم ! حق داری تعجب کنی -
تهَنٌ ٍ يیچ راى برگشتی ندارم؛ انا يهٌ چیز اٍن طَری کٌ نن فکر نی کردم پیش 

دلیلی نداشت انکار کنو ٍ بی خَدی درٍغ ! نرفت، تَ اٍلین بازپرسیو يهٌ چیز رٍ گفتو
اٍن سرگردی کٌ ازم بازپرسی کرد، بًو گفت کٌ حرف يام رٍ باٍر نی کنٌ ٍ اگٌ نن . بگو

يیچ راى چارى ای نداشتو؛ انا ٍقتی حرف يای . باياش يهکاری کنو نی تَنٌ کهکو کنٌ
 .سرگرد رٍ شنیدم، فًهیدم کٌ اگر چارى ای يو داشتو حاضر نبَدم انجانش بدم

پیشنًاد داد کٌ نفَذ کنو تَی باندشَن ٍ بًشَن اطالعات بدم، گفت ندت ياست دارى 
بٌ نن اعتهاد . رٍی این پرٍندى کار نی کنٌ؛ ٍلی ينَز بٌ چیزی کٌ نی خَاستٌ نرسیدى

ٌ ی نَاد آزاد شدم ٍ برگشتو. کرد، نن يو جَاب اعتهادش رٍ دادم  .دقیقا فرداش با يه

ٌ ی گل تَی انگشتو . با سَزشی کٌ سر انگشتو حس کردم، سرم رٍ پایین گرفتو تیغ شاخ
 .فرٍ رفتٌ بَد ٍ قطرى ی خَن قرنز رٍی سر انگشتو ظاير شد

جلَی چشو يام احتشام رٍ با اٍن لباس سیاى دیدم کٌ قلبش شکافتٌ شدى بَد ٍ 
چقدر اٍن لحظات عجیب ٍ نزدیک بَد، چطَر اٍن . خَنش رٍی زنین جاری شد

 اتفاقات نیفتادى بَد؟

 .تٌ قلبو از خَاب ٍ خیال بَدن این نَضَع خَشحال بَدم

 :طايا انگشتو رٍ تَی دست گرفت ٍ گفت

 چی شد؟ -

 :لبخندی بٌ صَرتش زدم ٍ گفتو

 .چیزی نیست -

ٌ ی دستهال کاغذی، دستهالی برداشت ٍ بٌ رٍی انگشتو گذاشت  .از جعب
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 چطَر پلیس این قدر راحت بًت اعتهاد کرد؟ -

 :نگايش رٍ از دستو گرفت ٍ گفت

نا کلی حرف زدیو، نن اطالعات زیادی نداشتو؛ انا يهَن . زیاد يو راحت نبَد -
پلیس نی دٍنست اٍن يهٌ نَادی کٌ يهراى ننٌ ... چیزيایی يو کٌ نی دٍنستو گفتو

ٌ ای نثل نن باش۱۴ٌ- ۱۶نهی تَنٌ نال پسر با يهَن اطالعات اندکی کٌ داشتو، .  سال
فًهیدن کٌ نن دارم حقیقت رٍ نیگو ٍ دارم اطالعات يهَن باندی رٍ نیدم کٌ اٍن يا 

يو چنین اٍن يا با اعدام نن چیزی نصیب شَن نهی شد؛ چَن نن . بٌ دنبالشَن يستن
 .یٌ جَرایی براشَن تیری تَ تاریکی بَدم. یٌ عضَ کَچیک بَدم

 ...اعدام؟ اگٌ اٍن يا این پیشنًاد رٍ بٌ طايا ندادى بَدن حاِّل

 .حتی فکر کردن بًش يو عذاب آٍر بَد. قلبو لرزید ٍ سر انگشت يام یخ کرد

 :دستهال رٍ بٌ سر انگشتو کشیدم ٍ گفتو

 بعدش چی شد؟ -

ٌ ام رٍ بَسید  .خو شد ٍ جای نزدیک چَن

 .برای انرٍز دیگٌ بسٌ؛ قربَنت برم -

 .اخو کردم

 چرا؟ -

نن نباید بًت استرس بدم، . تَ باید استراحت کنی، يهین طَری  يو کلی حرف زدم -
 نی دٍنی کٌ؟

 .دستو رٍ دراز کردم ٍ آرٍم خط زخهش رٍ لهس کردم
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 .بهیرم کٌ این قدر سختی کشیدی، نن خَدم رٍ نهی بخشو طايا -

تَی چشو ياش ينَز يو نعصَنیت نَج نی زد، یٌ . نچ دستو رٍ گرفت ٍ پایین آٍرد
چطَر یٌ انتخاب، زندگی نَن رٍ بٌ این . رٍزی کٌ خیلی دٍر بَد نا سنگ صبَر يو بَدیو

 جا کشَند؟

 !شاید نن يو نقصر بَدم -

 :سرم رٍ خو کردم ٍ گفتو

 تَ؟ -

 سرش رٍ پایین انداخت، داشت نگايش رٍ ازم نی دزدید؟ چرا؟

 ...نن فًهیدى بَدم کٌ بین تَ ٍ -

 !خدای نن! فًهیدى بَدى! اٍن فًهیدى بَد. سکَت کرد، آرٍم سرم رٍ بٌ بالشت کَبیدم

 .شاید باید بٌ جای سکَت، کاری نی کردم -

کاش نی زد تَی گَشو ٍ نی گفت طراٍت داری چٌ غلطی . آرى، کاش کٌ حرفی نی زد
 نی کنی؟

 ...کاش. کاش تَ خَنٌ زندانیو نی کرد! کاش

 ...يزار ای کاش

 .پردى کنار رفت ٍ دختر تخت بغلی با پای گچ گرفتٌ بٌ سهت نا خو شد

ٌ اش رٍ بگید -  !لطفا... بقی
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دختر کٌ با . نن با چشو يای گرد شدى ٍ طايا با چشو يای ریز شدى بٌ دختر نگاى کرد
کهک دیَار خَدش رٍ گرفتٌ بَد از نگاى نا کهی تکَن خَرد، بی دلیل رٍسریش رٍ جلَ 

 :کشید ٍ گفت

 !ببخشید... نن... خب -

ٌ اش، زیادی شیرین بَد فکر نی کردم اِّلن طايا بلند نیشٌ ٍ ! لحن نظلَم ٍ صادقان
 :چیزی بًش نیگٌ؛ انا يهَن طَر آرٍم نگايش کرد ٍ گفت

 ...بًترى شها برگردید تَ تخت تَن -

 :بٌ پاش اشارى کرد ٍ ادانٌ داد

 .درست نیست این طَری رٍی پاتَن بایستید -

دختر کٌ بٌ نظر نی رسید بیست ٍ یکی دٍ سالش باشٌ، خَدش رٍ جهع ٍ جَر کرد 
 :ٍگفت

 یعنی برم؟ -

 .سرم رٍ تکَن دادم ٍ ناخَداگاى لبخندی بٌ لب آٍردم

 !فال گَش ٍاینستادى بَدنا... نن گَش يام یٌ کو تیزى -

 .طايا سرش رٍ پایین انداخت ٍ دختر با کهک دیَار دٍبارى برگشت بٌ تختش

 .سالم -

 .بٌ ِّللٌ کٌ ٍارد اتاق نی شد نگاى کردم، پشت سرش شايرخ با دستٌ گلی ٍارد شد

ٌ ام رٍ بَسید ٍ نن يو بَسیدنش ٌ اش انداخت ٍ گفت. ِّللٌ گَن  :چادرش رٍ رٍی شَن
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 خَبی عزیزم؟ -

 :لبخندی بٌ صَرتش کٌ با رٍسری کرم قاب گرفتٌ شدى بَد زدم ٍ گفتو

 .خَبو -

 .شايرخ جلَ اٍند، با طايا دست داد ٍ دستٌ گل رٍ بٌ دستش داد

 چرا زحهت کشیدید؟ -

 :شايرخ لبخند نحجَبی زد ٍ گفت

 حالت چطَرى؟. خَايش نی کنو، قابلی ندارى -

 .نهنَن، خیلی خَبو -

 .خدا رٍ شکر -

 :طايا دستٌ گل شايرخ رٍ باِّلی تخت گذاشت ٍ گفت

 .نن چند تا چای بگیرم ٍ برگردم -

ٌ اش گذاشت ٍ گفت  :شايرخ دستش رٍ رٍی شَن

 .نهی خَاد زحهت بکشی -

 .زحهتی نیست، بفرنایید -

ٌ ی تخت نشست ٍ گفت. ٍ بٌ صندلی کنار تخت اشارى کرد  :ِّللٌ لب

 کی نرخص نیشی؟ -

ٌ ام رٍ باِّل انداختو ٍ گفتو  :شَن
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 .فردا... نهی دٍنو، شاید انرٍز -

 :شايرخ

 .نا خیلی نگرانت بَدیو، باید بیشتر نراقب خَدت باشی -

 :سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو

 .نن یٌ تشکر بًت بديکارم -

 :ابرٍی راستش رٍ باِّل داد ٍ گفت

 بابت چی؟ -

 :نیو نگايی بٌ ِّللٌ کردم ٍ گفتو

 .بابت این کٌ حَاست بٌ خَايرم بَدى -

 :آستین سَئیشرت بادنجَنیش رٍ کهی باِّل داد، نتَاضعانٌ سرش رٍ خو کرد ٍ گفت

 .خَايش نی کنو، کاری نکردم -

دلو نی خَاست . یک ساعت بعد ِّللٌ ٍ شايرخ رفتن ٍ نن دٍبارى با طايا تنًا شدم
زٍدتر طايا برام حرف بزنٌ ٍ از اتفاقاتی کٌ براش افتادى بگٌ؛ انا نهی دٍنستو این اصرار 

 . چَن دلو نهی خَاست طايا با یادآٍری اٍن لحظات عذاب بکشٌ! درستٌ یا نٌ

بعد از خَردن . قبل از این کٌ بخَام با طايا حرف بزنو، پرستار اٍند ٍ دارٍيام رٍ آٍرد
ٌ ای بدم ٍ بعد از خَاب  دارٍيا عجیب خَابو گرفت، تصهیو گرفتو بٌ خَدم ٍ طايا فرج

 .باياش حرف بزنو

 :طايا لیَان آب رٍ بٌ دستو داد ٍ گفت
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 .دکتر گفت، فردا نرخصت نی کنٌ -

 :کهی از آب رٍ نَشیدم ٍ گفتو

ٌ ی این جا رٍ ندارم -  .چٌ خَب، دیگٌ حَصل

ٌ ی بافت فیلی رنگش رٍ درست کرد ٍ گفت  :یق

 .باید یٌ قَلی بًو بدی -

 :انگشت يام رٍ دٍر لیَان پیچیدم ٍ گفتو

 چی؟ -

کنارم ایستاد ٍ نستقیو بٌ چشو يام نگاى کرد، نن يو تَ دریای زِّلل چشو ياش غرق 
 .شدم ٍ اجازى دادم صحت کالنو رٍ از تَی چشو يام بخَنٌ

 .قَل بدى دارٍيات رٍ بٌ نَقع بخَری، دیگٌ نهی خَام رٍ تخت بیهارستان ببینهت -

 :بٌ این يهٌ نگرانی دٍست داشتنیش لبخندی زدم ٍ گفتو

ٌ ی عهرم رٍ کنارت باشو، قرار . البتٌ کٌ نی خَرم - نن تازى پیدات کردم ٍ نی خَام بقی
 !نیست بٌ يهین راحتی يا ٍلت کنو

رٍی نَيام رٍ بـ ـَسٌ زد، لیَان . لبخند زد؛ عهیق ٍ دٍست داشتنی، با نحبت ٍ لطیف
ٌ ی . رٍ ازم گرفت ٍ کنار تخت گذاشت ٌ ام اندخت، سرم رٍ بٌ قفس دستش رٍ دٍر شَن

ٌ اش تکیٌ دادم ٍ نلَدی گَش نَاز قلبش رٍ گَش کردم  .سین

 :سر انگشت ياش رٍ بٌ  رٍی کتفو فشار داد ٍ گفت

 .تا آخر عهرم نَکرتو -
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ٌ ام جاری ٍ تَی بافت لباس طايا گو شد . قطرى ی اشکی کٌ پشت پلک يام بَد رٍی گَن
نن . عطر انن آغَشش رٍ زیر پَستو حس کردم، چقدر خَب بَد کٌ داشتهش

ٌ ی  ٌ ی اتفاقات بد، با يه ٌ ی خاطرات تلخ، با يه خَشبخت بَدم تَ يهین لحظٌ، با يه
ٌ ی حیات داشتو. زخو يای کًنٌ  .نن خَشبخت بَدم؛ چَن ينَز دلیلی برای ادان

 .نن خَشبخت بَدم

ٌ اش رٍ از رٍی سرم برداشت ٍ کهی فاصلٌ گرفت؛ انا ينَز  فشار دٍست داشتنی چَن
ٌ ام بَد  .دستش دٍر شَن

 !باز کٌ داری گریٌ نی کنی -

 .خَشحالو -

نگٌ اخو دٍست داشتنی يو داریو؟ نگٌ اخو ! اخو کرد، دٍست داشتنی ٍ نًربَن
 نًربَن يو داریو؟

َ يام . آرى داریو، اخو طايا برای نن دٍست داشتنی ٍ نًربَن بَد نیو خیز شدم کٌ پًل
 .رٍ گرفت، دستو رٍ دٍ طرف صَرتش گذاشتو ٍ سرش رٍ پایین کشیدم

 .رٍی چشو راستش رٍ بَسیدم؛ با عشق

ٌ يا لطیف بَد، پر از حس يای ناب دٍست داشتن ٍ دٍست داشتٌ شدن  .این لحظ

 بگَ چطَری رٍزيات گذشت؟... برام بگَ -

ٌ ی تخت نشست ٍ گفت. پلک زد، آرٍم ٍ آيستٌ  :لب

ٍقتی آزادم کردن ٍ برگشتو، فکر نی کردن کٌ نی خَاستو نَاد رٍ بردارم ٍ فرار کنو،  -
نن يو بًشَن گفتو پلیس دنبالو بَدى، نجبَر . چیزی در نَرد دستگیریو نهی دٍنستن
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تا یٌ ندت کَتاى دٍبارى . شدم این یٌ شب رٍ یٌ جای سر کنو تا دستشَن بًو نرسٌ
شدم خردى فرٍش، یٌ جَرایی بًو بی اعتهاد شدى بَدن؛ انا نن دٍبارى اعتهادشَن رٍ 

نی دٍنستو کسی از دٍر نراقبهٌ ٍ حَاسش بًو . جلب کردم چَن انگیرى پیدا کردى بَدم
ٌ ام برگشتٌ بَد ٍ حاِّل دیگٌ از چیزی نهی ترسیدم . يست، اعتهاد بٌ نفس از دست رفت
تَی باند ير رٍز بیشتر از دیرٍز نفَذ کردم ٍ بٌ پلیس اطالعات دادم؛ از فرٍشندى يا تا 
خریدار يا از رابط يا تا کلٌ گندى يا، يهٌ ٍ يهٌ رٍ شناسایی کردم ٍ بٌ پلیس گزارش 

ٌ ی اطالعاتی کٌ داشتو ينَز نهی دٍنستو رئیس باند کیٌ، آدنی کٌ . دادم با يه
 .فَق العادى زرنگ بَد، تَ سایٌ حرکت نی کرد ٍ نن نتَنستٌ بَدم شناسائیش کنو

ٌ ِّلی نَياش کشید ٍ بٌ عقب فرستادشَن، چیزی تَی نگايو شکست یعنی  دستی ِّلب
 ٍاقعا احتشام يهچین آدنی بَدى؟

با نَک . چند ثانیٌ سکَت کرد، سرش رٍ پایین اندخت ٍ بٌ کتَنی ياش نگاى کرد
 .کتَنیش خط يای نانفًهَنی رٍی سرانیک يای کف بیهارستان کشید

. پلیس یٌ نقشٌ کشیدى بَد، نی گفت این طَری رئیس رٍ شناسایی نی کنیو -
نی خَاستو بعد از تهَم شدن این کار، ير جَر شدى رضایتت رٍ بگیرم ٍ بیارنت بیرٍن؛ 

انا تَ خَدت آزاد شدی، يو خَشحال بَدم يو ناراحت؛ خَشحال از این کٌ آزاد 
نهی شد کٌ تَ رٍ درگیر . ناراحت از این کٌ نهی تَنستو بیام ٍ با خَدم ببرنت... شدی

 .کنو، نهی خَاستو کٌ جَنت تَ خطر باشٌ

سرش رٍ باِّل آٍرد، قطرى ی شفاف اشک تَی چشهش نی درخشید ٍ قلبو رٍ بٌ درد 
نی دٍنستو ٍقتی چیزی رٍ دٍست داری ٍ . نن حس ٍ حالش رٍ درک نی کردم. نی آٍرد

 .نن نی فًهیدم. نهی تَنی داشتٌ باشیش یعنی چی، نن نی فًهیدم کٌ درد دٍری چیٌ
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کسی نیَندى بَد استقبالت ٍ نن داشتو ... اٍن رٍز جلَی در زندان بَدم، تنًا بَدی -
کسی نبَد کٌ پیشش بری، نن خَدم رٍ لعنت نی کردم، باید نی اٍندم ٍ با ! نی نردم

 .خَدم نی بردنت؛ انا نهی تَنستو، نهی تَنستو

این رٍ نی شد از لرزش . کف دست ياش رٍ چندین بار رٍی صَرتش کشید، کالفٌ بَد
 .پای راستش فًهید، از رگ نتَرم گردنش، از سیاى شدن نَیرگ يای پشت دستش

 .ِّلزم نیست خَدت رٍ عذاب بدی. درکت نی کنو... طايا نن نی فًهو -

 .دستش رٍ رٍی دينش فشار داد ٍ بًو نگاى کرد

ٍقتی بی کس ٍ تنًا رفتی سر خاک نانان ٍ بابا يو دنبالت بَدم، ٍقتی سَار ناشین  -
ٌ اش رفتی يو بَدم ٌ ی احتشام نَندم... احتشام شدی ٍ بٌ خَن . تا صبح جلَی در خَن

 .فرداش یٌ نانَریت بًو دادن ٍ نن نهی تَنستو نرم، این شد کٌ ازت دل کندم ٍ رفتو

ٌ اش زد  :دستش رٍ زیر چَن

 .فقط رفتو! نٌ، ازت دل نکندم -

ٌ ای کٌ نن زندگی  چند رٍز بعد ٍقتی برگشتو بًو گفتن کٌ تَ رفتٌ بَدی دم خَن
برام عجیب بَد، تَ چطَر این قدر راحت نن رٍ پیدا کردى . نی کردم ٍ دنبالو بَدی

بَدی؟ بٌ گَشو رسید کٌ حسین طايری بًت آدرس دادى؛ انا این کٌ تَ چطَر بٌ 
حسین سَختٌ بَد ٍ باید حذفش نی کردم، بٌ . حسین رسیدی يو برام عجیب بَد
ٌ ی اعضای باند از کَچیک تا بزرگ . سرگرد گفتو اٍن يو دستگیرش کرد کو کو باید يه

 .دیدارنَن سر خاک نانان ٍ بابا غیر ننتظرى بَد... کنار نی رفتن

چشو يام رٍ بستو ٍ یاد اٍن رٍز برام زندى شد، چقدر رفتار سرد طايا برام ناراحت کنندى 
 .صدای خش خش ظریفی رٍ شنیدم ٍ چشو يام رٍ باز کردم. بَد
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 .طايا نَک کفشش رٍ بٌ  رٍی زنین کالفٌ کشید

نباید تَ ! دلو نی خَاست اٍن رٍز بًت بگو کٌ چقدر دلو برات تنگ شدى؛ انا نتَنستو -
رٍ بٌ خَدم نزدیک نی کردم، ٍقتی گریٌ ٍ التهاس نی کردی انگاری یکی قلبو رٍ ذرى ذرى 

 .نی کرد

 :تَی چشو ياش ستارى يا خانَش ٍ رٍشن شدن ٍ ادانٌ داد

ازت . نی خَاستو یٌ جَری رفتار کنو کٌ دیگٌ دنبالو نیایی، حضَر تَ کنارم خطرناک بَد -
دٍر شدم؛ انا يهَن نزدیکی يا نَندم، دیدم کٌ چقدر گریٌ کردی؛ شب شد ٍ تَ ينَز 

خَردی زنین، ! بلند شدی ٍ راى افتادی، نی تَنستو بفًهو کٌ ترسیدی. اٍن جا بَدی
اٍندم سراغت، سرت شکستٌ بَد ٍ . چند دقیقٌ ننتظر شدم کٌ بلند بشی انا نشدی

 .بردنت بیهارستان ٍ تا بٌ يَش اٍندنت ننتظر نَندم. خَن رٍی صَرتت جاری بَد

چقدر ! نالفٌ رٍ تَی نشتو فشار دادم، پس اٍن شب ناجی نن تَی قبرستَن طايا بَدى
 !ترسیدى بَدم، حس نی کردم تاریکی ٍ قبر يا دارن نن رٍ نی بلعن

ٌ ی حساب شدى کشیدى بَد، این کٌ نا بگیو یٌ فرنَل جدید از یٌ رٍان  - پلیس یٌ نقش
نطهئن بَدیو کٌ یکی این خبر رٍ بٌ . گردان کشف کردیو کٌ با قبلی يا خیلی فرق دارى

رئیس خَاست کٌ اٍن فرنَل رٍ داشتٌ باشٌ؛ . رئیس نی رسَنٌ کٌ يهین طَر يو شد
 .انا نثال نن برداشتهش ٍ پنًان شدم تا اٍن خَدش رٍ نشَن بدى

اٍن شب ٍقتی رفتٌ بَدی دنبال حسین طايری ٍ نی خَاستی کٌ آدرس نن رٍ پیدا 
سرگرد بايام تهاس گرفت ٍ يهٌ چیز رٍ بًو اطالع داد، گفت کٌ با . کنی، پلیس گرفتت

نگرانت بَدم، نی ترسیدم آسیب ببینی، انا ... احتشام تهاس گرفتی ٍ اٍن اٍندى بردتت
ٌ ای يو نداشتو  .نهی خَاستو يو پیش احتشام باشی انا چارى ی دیگ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

364 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

يهٌ چی داشت خَب پیش نی رفت تا این کٌ یکی زنگ زد ٍ گفت خَايرت پیش 
نن خَاستو تا با تَ حرف بزنو؛ قرار شد ... ناست؛ فرنَل رٍ آنادى کن بًت خبر نیدیو

ٌ ی نعادِّلت نا بٌ يو . دٍبارى تهاس بگیرم کٌ تَ برداشتی ٍ اسو احتشام رٍ گفتی يه
تا این کٌ احتشام خَدش تهاس . خَردى بَد، گیج بَدیو ٍ ربط احتشام رٍ نهی فًهیدیو

 .گرفت ٍ آدرس جایی کٌ بَدید رٍ داد

با چشو يای گرد شدى نگايش کردم، یعنی ٍاقعا احتشام خَدش تهاس گرفتٌ؟ چقدر 
 اٍن کٌ حسابی شاکی ٍ عصبانی بَد، پس چی شدى؟! عجیب

 .انگشت ياش رٍ بٌ يو پچید ٍ بًو نگاى کرد. راست نشست ٍ بٌ صندلی تکیٌ داد

ٌ ی پدری احتشام بَد کٌ از اٍن جا رفتٌ بَدن، ٍقتی رسیدیو احتشام  - اٍن جا خَن
ٌ ی باِّل بَد ٍ تَ، تَ یکی از اتاق يای پایین بی يَش افتادى بَدی دکتر کٌ رسید . طبق

ٌ ی قلبی داشتی ٍ ٍضعیت نساعد نیست ٍقتی داشتن با برانکارد . باِّلی سرت گفت حهل
بیرٍن نی آٍردنت، باید چًرى ی احتشام رٍ نی دیدی؛ رنگش پریدى ٍ شکل نردى يا شدى 

برای یٌ لحظٌ حس کردم کٌ چقدر براش نًو يستی کٌ این طَری دارى پس . بَد
 .نی افتٌ

چقدر خَشحالو کٌ اٍن . نگايو رٍ بٌ ناخن يای کَتاى شدى ام دادم ٍ لهس شَن کردم
يهین کٌ احتشام ! يهین کٌ نن آدنی رٍ نکشتو، کافیٌ! اتفاقی کٌ دیدم؛ اتفاق نیَفتادى

 !يهین کٌ طايا کنارنٌ، کافیٌ! خَدش بٌ پلیس زنگ زدى، کافیٌ

 .تَ زندگیو يست" کافی"نفس عهیقی کشیدم، چقدر 

 .احتشام چندین بار حالت رٍ پرسیدى -

 .نگايو رٍ تا چشو يای آرٍم طايا باِّل آٍردم
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بعد ير چی کٌ ... گفتٌ نی خَاد تَ رٍ ببینٌ! ينَز يیچ حرفی نزدى، حتی یک کلهٌ -
 !بدٍنٌ نیگٌ

 یعنی چی؟ -

 :ابرٍی راستش رٍ باِّل داد ٍ گفت

 !یعنی این کٌ بدٍن دیدن تَ حرفی نهی زنٌ -

انگشت يام رٍ بٌ يو پیچیدم، باید چی بگو؟ از این کٌ خَاستٌ نن رٍ نی بینٌ باید چٌ 
 حسی بًو دست بدى؟ دلو نی خَاد دٍبارى ببینهش؟ در بند؟ تَی اٍن ٍضعیت؟

ٌ خاطر کاری کٌ بايام کرد؟ اصال ببینهش کٌ چی بشٌ؟ آخرین تصَیر ازش يهَن  یا نٌ، ب
 !آدم سیاى پَش افتادى رٍی زنینٌ، يهَن کٌ نن قلبش رٍ شکافتو

 !چقدر دلو نی خَاد این تصَیر ننحَس رٍ از ذينو پا کنو

 طراٍت؟ خَبی؟ -

 :دست يام رٍ تَی دست گرفت ٍ آرٍم گفت

 .تَ نجبَر نیستی ببینیش، نن فقط گفتو کٌ اٍن چی گفتٌ؛ يهین... نن این جام -

این لحن پر از اطهینان رٍ . تَی نگايش آرانش نَج نی زد، نن این آرانش رٍ نیاز دارم
 .نی خَام

 .بذار فکر کنو -

 :بٌ سهتو نتهایل شد ٍ پیشَنیو رٍ بَسید

 .تا ير ٍقت کٌ بخَای نی تَنی فکر کنی -
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 .پلک زدم ٍ دست يای گرنش رٍ فشار دادم

*** 

استرس از بند بند . رٍی صندلی بٌ جلَ خو شدم ٍ بٌ لیَان آب رٍی نیز نگاى کردم
پس چرا نهیاد؟ کف . حس نی کردم نَریانٌ دارى رٍحو رٍ نی خَرى. ٍجَدم باِّل نی رفت

 .دست يای عرق کردى ٍ لرزٍنو رٍ رٍی نیز فلزی ٍ سرد فشار دادم

زنان بٌ کندی نی گذشت ٍ نن حس نی کردم دارم زیر قَلی کٌ بٌ طايا دادم نی زنو، 
 چطَر نی تَنستو طپش قلبو رٍ آرٍم کنو؟

صدای باز شدن در ٍ قدم يای آرٍم نردی باعث شد سرم رٍ باِّل بگیرم ٍ نگايو رٍ بٌ جلَ 
 .بدٍزم

ٌ رٍم چشو گرفتو، چقدر دردناکٌ دیدن این  ٌ ای چشو يام رٍ بستو ٍ از نرد رٍب برای ثانی
 !چقدر دٍر، چقدر نزدیک. خَدم رٍ بٌ یاد نیارم! صحنٌ

صدای کشیدى شدن صندلی ٍ سنگینی نگايی کٌ رٍی صَرتو نشستٌ بَد، باعث شد کٌ 
 .نژى يا رٍ از يو فاصلٌ بدم

 .اٍلین چیزی بَد کٌ تَی ذينو نقش نی بندى! " چقدر ِّلغر شدى "

 :نگاى آرٍنش رٍ تَی چشو يام انداخت ٍ گفت

 خَبی؟ -

ٌ ی  نگايو رٍ بٌ نیز . کلی حرف خَابیدى" خَبی؟ " حس کردم پشت يهین یک کله
 .دٍختو

 .صدای آرٍنش با حسرت خاصی يهراى شد
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 ازم نتنفری؟ -

 .ٍاقعا خَدم يو نهی دٍنو چٌ حسی بٌ این نرد دارم! تنفر؟ نهی دٍنو

ٌ رٍم نشستی -  .خَشحالو کٌ سالو رٍب

 از سالنتی نن خَشحالٌ؟ از سالنتی کسی کٌ عشق دٍنش بَدى؟

 بًو نگاى نهی کنی؟ -

ٌ ام رٍ حس کردم، ! طاقت دیدن این چشو يای نحزٍن رٍ ندارم! نٌ نبض گرفتن شقیق
ٌ ی چشو ببینو  .نی تَنستو پرش يای پَستو رٍ از گَش

 :دست يای دستبند زدى اش رٍ تَی يو قفل کرد ٍ سکَت رٍ شکست

 !نی خَاستو با چشو يای خَدم ببینو کٌ خَبی؛ برٍ -

 «!فقط نی خَاستو ببینو خَبی»برم؟ این يهٌ راى نن رٍ کشَندى این جا کٌ بگٌ 

 .نهی خَام با دیدن نن عذاب بکشی -

ذينو خالی بَد، . نگايو رٍ تا چشو يای نسکَتش باِّل آٍردم! دارم عذاب نی کشو؟ آرى
انا نی تَنستو بخَنو کٌ تَ چشو يای احتشام پر از حرفٌ، . نغزم فرنان کاری رٍ نهی داد

 .حرف يای کٌ شاید برای گفتنشَن تردید دارى

نَياش پریشَن ٍ ! نگايش رٍ ازم گرفت، شاید فًهید کٌ نن چیزی تَی نگايش دیدم
 .نانرتب شدى، تاريای خاکستری ٍ سفید بینشَن قلبو رٍ بٌ درد نی آٍرد

 .یٌ رٍزی گفتٌ بَد نی خَام نَيام رٍ کنار تَ سفید کنو

 پس چرا نن سفید شدن نَياش رٍ ندیدم؟
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 !نگايش بٌ دست ياش بَد، شاید يو بٌ دستبند دٍر دستش

 نی خَام پیش تَ اعتراف کنو، طاقتش رٍ داری؟ -

اتفاقی نی افتاد کٌ ! طاقت؟ دقیقا ير بار کٌ بٌ خَدم نی گفتو دیگٌ طاقت ندارم
 !نی فًهیدم نٌ ينَز طاقت دارم

ٌ ٍار در اٍند  .صدام ضعیف ٍ نال

 ...بگَ -

انا ٍقتی احتشام سرش رٍ باِّل آٍرد ٍ بًو نگاى کرد، ! حس کردم فقط خَدم شنیدم
 .فًهیدم کٌ اٍن يو شنیدى

 .لبخند زد؛ تلخ ٍ عهیق

انا نتَنستو، نتَنستو کٌ چشو يای ناانیدت رٍ ! نی خَاستو آدم بدى ی قصٌ نن باشو -
شاید يو ... نهی دٍنو، شاید يو بَدی! نی خَاستو کٌ ازم نتنفر بشی. ببینو ٍ ادانٌ بدم

 !شدی

اٍن نن رٍ ندید؛ انا نن کنجکاٍ شدم کٌ . سٌ سال بعد از نبَدنت، طايا رٍ اتفاقی دیدم
چیزی . راى افتادم دنبالش ٍ تا چند رٍز دنبالش بَدم... بدٍنو کجاست ٍ چی کار نی کنٌ

اٍن تَ یٌ باند خالف، کار نی کرد، باند خالفی کٌ پدر ! کٌ فًهیدم برام سنگین بَد؛ خیلی
 !نن رئیسش بَد

 :یکٌ خَردى نگايش کردم، حرفو رٍ از نگايو خَند ٍ ادانٌ داد

رفتو سراغش ٍ در نَرد طايا ! چند ٍقتی بَد کٌ فًهیدى بَدم پدرم چی کار نی کنٌ -
! باياش صحبت کردم، گفت برای انتقام از خانَادى ی شها این کار رٍ بٌ عهد کردى

 ...خَاستو برای طايا کاری کنو؛ انا نذاشت، اٍن پدرم بَد ٍ نن
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! باز يو پای نن ٍسط بَد. دست ياش رٍ باِّل برد ٍ بٌ صَرت خستٌ ٍ پریشَنش کشید
 ينَز طاقت داشتو؟! باز يو يهٌ چیز برگشتٌ بَد بٌ انتخاب ٍ اتفاق نن

 :دست ياش رٍ پایین آٍرد، لیَان آب رٍی نیز رٍ بٌ سهتو يل داد ٍ گفت

 .بخَر

 :بی تَجٌ بٌ آب، گفتو! فًهیدى بَد کٌ حالو بدى؟ آرى فًهیدى بَد

 ...بگَ -

 .این بار ٍاضح تر ٍ بلند تر گفتو

 :چند لحظٌ خیرى بًو نگاى کرد ٍ گفت

 !نتاسفو -

 نتاسف بَد؟ برای نن ٍ زندگیو؟ برای نن ٍ انتخابو؟ برای نن ٍ اشتبايو؟ برای چی؟

قدرتش رٍ نداشتو؛ انا دٍ سال قبلش ٍقتی کٌ نتَجٌ شدم ! نشد، نتَنستو... خَاستو -
نی خَاد یکی رٍ بفرستٌ تَ زندان تا تَ رٍ بکشٌ، زنین ٍ زنان رٍ بٌ يو دٍختو تا نذارم 

بًو گفت باید با ...يزار جَر تًدیدش کردم، يزار جَر التهاسش کردم. این کار رٍ بکنٌ
پدر شیرین پسر عهَی پدرم بَد ٍ با يو کار . شیرین ازدٍاج کنو تا بی خیال تَ بشٌ

شیرین يهَن نَقع يا کٌ . نی کردن، خسرٍ ٍ شیرین يیچ کدٍم بٌ پدرشَن نرفتٌ بَدن
نن با تَ بَدم عاشق یٌ پسر شد، پسری کٌ خانَادى ی شیرین ٍ پدرش از يهٌ بیشتر 

باياش فرار کرد ٍ رفت، شنیدى بَدم کٌ خَشبخت يستن؛ انا بعد از . نخالفش بَدن
 !چند ناى شیرین برگشت، شَيرش تَ تصادف نردى ٍ خَدش حانلٌ بَد

کف دست يام رٍ نحکو بٌ رٍی نیز فشار دادم، زندگی عجیبٌ؟ یا داستان زندگی نا این 
 !قدر نتفاٍتٌ؟ انگار ير کدٍم از نا داستان نخصَص خَدش رٍ دارى
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پدر شیرین بٌ کسی در نَرد رفتنش چیزی نگفتٌ بَد، گفتٌ بَد رفتٌ خارج از کشَر ٍ  -
شیرین دختر خیلی خَبیٌ، شاید اگر تَ رٍ ندیدى بَدم بٌ انتخاب پدرم . حاِّل برگشتٌ

جَاب نثبت نی دادم؛ چَن قبل از آشنایی با تَ يو دٍ تا خانَادى بٌ این ٍصلت راضی 
 .بَدن

تٌ نگايش رٍ نهی خَندم، نهی دٍنستو تٌ ناجرایی کٌ دارى نیگٌ بٌ کجا نی رسٌ؛ انا 
 .نی تَنستو حقیقت رٍ از تک تک کلهاتش حس کنو

 .شاید اگٌ نهی خَاستو تَ يهٌ چیز رٍ بدٍنی، يیچ ٍقت این چیزيا رٍ نهی گفتو -

سرش رٍ پایین انداخت ٍ دٍبارى بٌ دست ياش نگاى کرد، شاید نی خَاست نن 
ٌ ی ناجرا ! چیز يایی رٍ کٌ شنیدم رٍ يضو کنو شاید يو نی خَاست نن حدس بزنو بقی

چی شدى؛ انا نٌ، با این يهٌ اتفاق ٍ حرف، حس نی کردم اٍن چیزی کٌ تَ ذينو 
ٌ ی ناجرا نباشٌ  .نی گذرى شاید بقی

 ...با شیرین ازدٍاج کردم، اٍن ينَز يو عاشق شَيرش بَد ٍ نن يو -

يهَن اٍل ازدٍاج ندتی رٍ تَ شًرستان بدٍن نام ٍنشَن زندگی کردیو تا سام دنیا 
ٍقتی سام دنیا اٍند ! بیاد، باز يو پدر شیرین بٌ يهٌ گفت کٌ نا رفتیو خارج از کشَر

نن براش بٌ اسو خَدم شناسنانٌ گرفتو ٍ خَاستیو برگردیو؛ انا پدر شیرین نذاشت ٍ 
بعد از زایهان شیرین افسردگی گرفتٌ بَد، رٍز بٌ . گفت یٌ ندت دیگٌ يهَن جا بهَنید

باِّلخرى پدر شیرین بٌ . رٍز حالش بدتر نی شد ٍ نن يیچ کاری نهی تَنستو بکنو
دیدن نَن اٍند با یٌ شناسنانٌ جدید برای سام کٌ اٍن رٍ چند ناى کَچک تر نشَن 

اٍن اٍایل کٌ شیرین . این طَری دیگٌ کسی نهی فًهید کٌ سام پسر نن نیست. نی داد
ٌ اش رٍ سقط کنٌ؛ انا شیرین بًش گفتٌ  برگشتٌ بَد پدرش ازش خَاستٌ بَدى کٌ بچ

ٌ اش رٍ ازش بگیرن اٍن يو خَدش رٍ نی کشٌ  ...بَد اگٌ بچ
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 :لب يای خشکش رٍ با زبَن  تر کرد ٍ ادانٌ داد

ٍقتی شیرین شناسنانٌ جدید رٍ دید حالش بدتر شد، نن تَ چشو ياش دیدم؛ انا  -
برگشتیو ٍ شیرین رٍ تحت نظر یٌ رٍان پزشک قرار دادیو تا بًتر بشٌ، کو . پدرش ندید

 .کو کارش داشت بٌ تیهارستان نی کشید کٌ با کهک اٍن دکتر باِّلخرى بًتر شد

کنار يو زندگی کردیو، اٍن با سام زندگی تازى برای خَدش ساخت ٍ نن يو در کنارشَن 
 .بَدم

چشو يای رٍشن سام تَی نظرم شکل گرفت، حاِّل نی فًهو کٌ چرا اصال بٌ احتشام 
باید بٌ احتشام کٌ برای یٌ بچٌ، پدری کردى افتخار کنو؟ نی دٍنستو کٌ ! شبايت ندارى

 .ٍاقعا سام رٍ دٍست دارى، دٍست داشتن چیزیٌ کٌ نهیشٌ پنًانش کرد

ٌ نَن دیدن نادرم، با پدرم دعَاش شدى بَد - . رٍز يا گذشت تا این کٌ یٌ رٍز رفتو خَن
نی گفت چندین شبٌ خَاب الهیرا رٍ نی بینٌ کٌ نیگٌ کٌ باید تَ رٍ ببخشن، پدرم راضی 

نن انا ... تَ داشتی آزاد نی شدی، داشتی برنی گشتی. نبَد؛ انا باِّلخرى راضیش کرد
ندیدنت در تَانو نبَد، نن برای . حس نی کردم ير رٍز بیشتر از دیرٍز دارم خفٌ نیشو

 .آزادیت کاری نکردى بَدم؛ انا نهی تَنستو يو ازت دست بکشو

. نگاى نرطَبش بٌ چشو يای خیسو افتاد، کی پلک يام خیس شد؟ قلبو آرٍم بَد؟ بَد
حاِّل دیگٌ نطهئن بَدم کٌ احتشام يو رٍزيای سختی رٍ گذرٍندى؛ انا نن قطعا از 

 .رٍزيای سخت احتشام خَشحال نبَدم

 !کاش یٌ نخ سیگار بًو نی دادن -

 .پریشَن بَدم، قطعا حس نی کرد. کالفٌ بَد، حس نی کردم

 .کف پاياش رٍ  رٍی زنین کشید ٍ بٌ صندلی تکیٌ داد، سرش رٍ پایین انداخت
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اتفاقات این ندت اختیاری نبَد، اصال نهی دٍنو چرا نن کٌ این يهٌ برای برگشتنت  -
 !يیچ. يیچ دفاعی ندارم... يیچ تَضیحی! لحظٌ شهاری نی کردم این طَر رفتار کردم

اٍن قدر ذينو درگیر اتفاقات . نن يو نهی خَاستو تَضیح بدى، نهی خَاستو حرف بزنٌ
ٌ ی دٍم قرار نی گرفت  .بزرگ تر بَد کٌ برام رفتار احتشام در درج

گفت . پدرم اٍند دیدنو، گفت طايا فرنَل جدیدی کٌ کشف کردن رٍ برداشت ٍ رفتٌ -
اگر پیداش نکنو ٍ نیارنش، اگٌ خَدش پیداتَن کنٌ نعلَم نیست چٌ بالیی سرتَن 

 !اشتباى کردم... نن نهی خَاستو آسیب بیشتری ببینید. بیارى

نن يو بار يا پیش . طعو تلخ این اعتراف تَی ٍجَدم پیچید! چقدر تلخ" اشتباى کردم  "
، انگار زندگی نا فقط حَل اشتبايات نَن "اشتباى کردم " خَدم اعتراف کردى بَدم کٌ 

 ...اشتباى پشت اشتباى! نی چرخید

 چی شد کٌ بٌ پلیس زنگ زدی؟ -

اٍلین بار کٌ این طَر عهیق نگايو . سرش رٍ باِّل آٍرد ٍ بٌ چشو يای بی نَرم نگاى کرد
 کرد ّکی بَد؟ نی شد رنج رٍ از چشو ياش دست چین کرد؟

 .نخَاستو بیشتر از این ازم ناانید بشی. نتَنستو آدم بدى باشو -

ٌ ی چی بَد؟ رنجی کٌ نی برد؟ ٌ اش نشَن  صدای گرفت

اشک رٍی نژى يام خشک شدى بَد، خشکی نژى يام اعصاب خرد کن بَد، دستو رٍ بٌ 
 .چشهو کشیدم تا از این حالت کهی بیرٍن بیاد

 .نگايش بٌ پشت دستو ٍ کبَدی آنژیَکت افتاد

 ...این کٌ بخَام فرانَش کنی یا ببخشی خیلی پررٍیی -
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 !نیست -

 :دٍبارى بٌ چشو يام نگاى کرد، لب ياش رٍ بٌ يو فشار داد ٍ گفت

 .پس ببخش ٍ فرانَش کن -

 .نهی تَنو -

 ؛ انا انیدٍار بَد؟"پرٍٍیی"نگايش ناانید شد، گفتٌ بَد 

قبل از دیدنت ير چیزی کٌ در نَرد پدرم ٍ باندش نی دٍنستو نَشتو ٍ بٌ بازپرس  -
 .دادم، ٍقتشٌ کٌ تقاص پس بدى

 !داشت حرف رٍ عَض نی کرد؟ نی خَاست ذينو رٍ ننحرف کنٌ؟ نن نی فًهیدم

 چرا شیرین سام رٍ زدى بَد؟ -

نن بًتر بلد بَدم بحث رٍ عَض کنو یا اٍن؟ سَالی کٌ از يهَن شب اٍل تَی ذينو 
چطَر شیرین با اٍن يهٌ خَبی نی تَنست دست رٍی پسر . نقش بستٌ بَد رٍ پرسیدم

ٌ اش بلند کنٌ؟ نخصَصا کٌ حاِّل فًهیدى بَدم اٍن ثهرى ی عشقش يو يست  .دردٍن

 .چَن فًهیدى بَد کٌ پدرش باعث نرگ شَيرش شدى -

ٌ ام ثابت نَند  .باید شَکٌ نی شدم؟ پلک راستو پرید ٍ نبض شقیق

سٌ سال پیش پدر ٍ نادر شیرین ير دٍ تَ یٌ تصادف نردن، بعدا از طریق خسرٍ  -
فًهیدم کٌ برادّر شَيّر نرحَّم شیرین فًهیدى بَدى کٌ کی باعث نرگش برادرش شدى ٍ 

 .اٍن يو بٌ رٍش خَدش انتقام گرفتٌ

آب دیدى شدى بَدم . این یکی شَکٌ کنندى تر بَد؟ بَد؟ نٌ، دیگٌ يیچی شَکٌ کنندى نبَد
 !انگار
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 .فکر نی کردم دیگٌ يیچ ٍقت دلت نخَاد نن رٍ ببینی. از این کٌ اٍندی نهنَنو -

نهی دٍنو خَاب بَد یا . نی خَاستو آخرین تصَیری کٌ ازت تَی ذينو بَد رٍ بشکنو -
انا دیدم ٍ حس کردم چیزی رٍ کٌ خیلی ٍحشتناک ! نهی دٍنو... خیال، یا چیز دیگٌ

 .نهی خَاستو اٍن آخرین تصَیر ازت باشٌ. بَد

سرش رٍ تکَن داد ٍ بٌ سقف خیرى شد، نگايش رٍی ِّلنپ باِّلی سرنَن رفت ٍ آند 
 .کرد

 از این تصَیر ٍحشتناک تر بَد؟ -

 .دستبندش رٍ باِّل گرفت ٍ با چشو بٌ لباس آبی رنگ زندان اشارى کرد

 .صندلی رٍ عقب دادم ٍ ایستادم

 !بَد، خیلی ٍحشتناک تر -

ٍقتی پلیس رسید ٍ تَ رٍ بی يَش از اتاق بیرٍن آٍردن، حس کردم کٌ قلبو شکافتٌ  -
 ...حس کردم کٌ از قلبو خَن جاری شد ٍ رٍی زنین ریخت. شد

آرنجش رٍ  رٍی نیز گذاشت ٍ دست ياش رٍ رٍی دينش گذاشت، چند دم ٍ بازدم 
 :عهیق کرد ٍ در نًایت گفت

 .کاش این تصَیر يو بشکنٌ -

 :ریز، طَری کٌ فقط خَدم ٍ خدا بشنَى گفتو. پلک زدم ٍ نگايو رٍ ازش گرفتو

 !کاش -

*** 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

375 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

ٌ ی ریز برف تَی دستو نشست، از . دست راستو رٍ بٌ سهت آسهَن گرفتو چند دٍن
 .سرناشَن لبخندی زدم ٍ بٌ آب شدنشَن تَی کف دستو نگاى کردم

حرف يایی کٌ بٌ . انرٍز رفتٌ بَدم پیش رٍان پزشک؛ نیاز داشتو کٌ برای یکی حرف بزنو
يیچ کس نگفتٌ بَدم، حرف يای کٌ تَی دلو نَندى بَد ٍ نن نیاز داشتو کٌ بیرٍن 

 .خستٌ شدى بَدم از این يهٌ حرف نگفتٌ، از این يهٌ گرى ی کَر. بریزنشَن

.  سالٌ با اخالقی فَق العادى نًربَن ٍ دلچسب۵۰طايا بًو نعرفیش کرد، زنی حدٍدا 
نن يو رفتو تا شاید . طايا گفت ندتی رٍ پیشش نی رفتٌ ٍ بًش کهک زیادی کردى

ٌ يام رٍ بگو  .سبک بشو، نگاى آرٍنش ناخَداگاى نن رٍ ٍادار کرد کٌ ناگفت

از ٍضع نالی ٍ زندگی .  سالو يست رٍ گفتو۲۵ سالو بَد تا حاِّل کٌ ۱۶- ۱۵از ٍقتی
گفتو کٌ چطَر یک شبٌ . خَب نَن تا ٍرشکستگی شرکتی کٌ پدرم حسابدارش بَد گفتو

شرکت ٍرشکست شد؛ ندیر عانل شرکت فرار کرد ٍ پدرم نَند با کلی چک بی نحل 
ٌ ی خَنٌ زندگی ٍ ناشین نَن رٍ بفرٍشیو تا . دست نردم از ٍقتی کٌ نجبَر شدیو يه

 .بتَنیو چک يای پدرم رٍ پاس کنیو ٍ بٌ تًران بیایو

از آقای رجبی گفتو؛ کسی کٌ یکی از دٍست يای پدرم بَد ٍ تَ شرکتی کٌ پدرم کار 
ٌ گذاری کردى بَد ٌ خاطر زندان نیفتادن پدرم . نی کرد سرنای ٍقتی دار ٍ ندارنَن رٍ ب

گفت بٌ تازگی یٌ نجتهع . فرٍختیو، بًهَن پیشنًاد داد تا از شیراز بٌ تًران بیایو
با این کٌ این شرایط برانَن سخت بَد؛ انا . ساختٌ ٍ براش دنبال یٌ سرایدار يست

پدرم قبَل کرد، نادرم يو حرفی نزد چَن نی دٍنست دیگٌ نهی تَنیو بٌ شرایط گذشتٌ 
 .برگردیو

. از عشق بین نادر ٍ پدرم گفتو، از این کٌ نادرم خو بٌ ابرٍ نیاٍرد ٍ کنار شَيرش نَند
 .از این کٌ چقدر سنگ صبَر يو بَدن، از نحبتی کٌ بین شَن نَج نیزد
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ٌ ی سرایداری کَچیک نَن گفتو تا گرنایی کٌ تَش بَد از خَشبختی نَن با . از خَن
ٌ ی خَبو با طايا گفتو ٌ ام، از درس . ٍجَد نشکالت نالی، از رابط از خندى يای بی دغدغ

از طايا کٌ عاشق پزشکی بَد تا اٍلین دیدارم با . خَبو کٌ قبَلی تَ کنکَر تنًا يدفو بَد
گفتو ٍ گفتو، از حس يای خَب ٍ بدم نَقع بَدن با احتشام تا خاطراتی کٌ . احتشام

ٌ يای تلخی کٌ گذشتٌ بَد از رٍزی کٌ با الهیرا دعَام شد . لبخند بٌ لبو نی آٍرد تا لحظ
ٌ يای کندی . گفتو؛ از این کٌ نن نقصر نبَدم ٍ بی گـ ـناى نجازات شدم ٌ ی لحظ از يه

از خَدکشی نافرجانو تا نجاتو تَسط . کٌ تَ زندان گذشت، از حانلگیو ٍ حال خرابو
ٌ ام گفتو از شنیدن . ِّللٌ، از دٍستی عهیقی کٌ بعدا با ِّللٌ پیدا کردم تا کابَس يای شبان

 .خبر ازدٍاج احتشام تا ٍقتی کٌ از زندان آزاد شدم گفتو

 .کف خیس دستو رٍ بٌ پالتَم کشیدم ٍ تَی جیبو فرٍ کردم تا گرم بشٌ. راى افتادم

از يهٌ چیز، از رفتار تلخ . حس نی کردم سبک شدم، حس پرٍاز داشتو، نن گفتٌ بَدم
ٌ ی پدریش ٌ اش تا رفتار عجیبش تَی خَن از دزدیدى شدنو تا خَاب . احتشام تَی خَن

 .ٍحشتناکی کٌ دیدى بَدم

از تَی کیف نشکی رنگو بیرٍن . صدای نلَدی آرٍم نَبایلو باعث شد کٌ بایستو
 .کشیدنش ٍ بٌ عکس طايا خیرى شدم، لبخند عهیقی رٍی لبو نقش بست

 جانو طايا؟ -

 .سالم -

 .قدم يام رٍ آيستٌ برداشتو ٍ بٌ برف کٌ يو چنان نی بارید نگاى کردم

 .سالم عزیزم -

 کجایی؟ -
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 :بٌ پیرنردی کٌ عصازنان داشت از خیابَن یخ بستٌ رد نی شد نگاى کردم ٍ گفتو

 .تَ خیابَنو -

 نیای خَنٌ؟ -

ٌ يای خهیدى از خیابَن رد شد ٍ رفت  .پیرنرد با شَن

 آرى -

 .پس زٍدتر بیا؛ نًهَن داریو -

 نًهَن؟ -

 .کنار خیابَن ننتظر تاکسی ایستادم ٍ بٌ پل عابر پیادى ی کهی پایین تر نگاى کردم

 .بیا، خَدت نی فًهی -

 .باشٌ -

 .خداحافظ -

در حالی کٌ نَبایل ينَز . زیر لب جَاب خداحافظیش رٍ دادم ٍ تهاس رٍ قطع کردم
 .تَی دستو بَد برای اٍلین تاکسی زرد رنگ دست بلند کردم

 .سَار تاکسی گرم شدم ٍ آدرس رٍ بٌ رانندى ی نیانسال دادم

. بٌ ابريای خاکستری ٍ تیرى ی آسهَن نگاى کردم، يَا سرد بَد؛ انا قلب نن گرم بَد
نی تَنستو ساعت يا تَی برف راى برم بدٍن این کٌ سرنا رٍ حس کنو؛ قلبو نی تپید برای 

 .عزیزانی کٌ ينَز داشتو ٍ در کنارم بَدن
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از ٍقتی يهٌ چیز رٍ بٌ خَدش سپردى بَدم حس ابری . زیر لب خدا رٍ شکر کردم
چقدر این احساس رٍ دٍست داشتو، این اننیت ٍ گرنا رٍ با يیچ . سبک بال رٍ داشتو

 .چیز عَض نهی کردم

 .پشت در آپارتهان نقلی طايا ایستادم ٍ قبل از این کٌ در رٍ با کلید باز کنو، زنگ زدم

 .در رٍ باز کردم ٍ داخل رفتو. برام جالب بَد بدٍنو کٌ کی اٍندى

ٌ  يال  از رايرٍی باریک با کاغذ دیَاری نقرى ای ٍ گل يای ریز قرنزش گذشتو تا ب
 .نستطیلی شکل رسیدم

 .سالم -

نگايو رٍ بٌ صَرت گرفتٌ ٍ تا حدٍدی ناراحت شايرخ . طايا يو نثل شايرخ ایستاد
 :دادم ٍ گفتو

 .سالم -

ٌ ای زد ٍ گفت  :لبخند نیو بند کالف

 خَبی طراٍت؟ -

 :بٌ نبل اشارى کردم ٍ گفتو

 از این طرف يا؟. خَبو نهنَن -

ٌ رٍنَن نشست ٍ گفت  :رٍی نبل کنار طايا نشستو، شايرخ يو رٍی نبل رٍب

 .یٌ انانتی پیشو بَد کٌ باید بًتَن نی دادم -

ٌ يای پالتَم رٍ باز کردم ٍ کیفو رٍ رٍی عسلی کنار نبل گذاشتو طايا نیو نگايی بٌ . دکه
 .نن ٍ بعد بٌ شايرخ کرد
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 انانتی؟ -

 :با دست بٌ پاکتی کٌ رٍی نیز بَد اشارى کرد ٍ گفت

 .باید زٍدتر از این يا نی دادم -

خو شدم ٍ پاکت رٍ از رٍی نبل . طايا يهَن طَر کٌ بٌ نبل تکیٌ دادى بَد تکَن نخَرد
 .برداشتو

بٌ طايا کٌ خَنسرد نگايو نی کرد نگاى . درش باز بَد، انگار یکی قبال بازش کردى بَد
 .کردم ٍ بعد نحتَیات پاکت رٍ خالی کردم

 این چیٌ؟ -

 :شايرخ بٌ نبل تکیٌ داد ٍ آرٍم گفت

 .بديی پدرم بٌ پدرت -

آقای رجبی این يهٌ بٌ بٌ پدر نن . بٌ نقدار نبلغ نگاى کردم ٍ ابرٍيام رٍ باِّل دادم
 بديکار بَدى؟

 !این کٌ خیلی زیادى -

ٌ ی سَدشٌ -  .اصل پَل بٌ اضاف

طايا ينَز ساکت بٌ . دٍبارى بٌ نقدار نبلغ نگاى کردم، بٌ نظرم این نَضَع عجیب بَد
ٌ ی حساب رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ ! جهع نگاى نی کرد، انگار نی دٍنست ناجرا چیٌ دفترچ

 :گفتو
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اصال . بابا يیچ ٍقت در نَرد این پَل حرفی نزدى بَد! فکر نی کنو اشتباى نی کنی -
يهچین پَلی نداشت کٌ بخَاد بٌ کسی برای سرنایٌ گذاری بدى، اگٌ داشت کٌ نا 

 .سرایدار ساختهَن شها نهی شدیو

برای گفتن حرفی . شايرخ سرش رٍ پایین انداخت ٍ چند لحظٌ بٌ دفترچٌ نگاى کرد
 :یٌ دفعٌ از جاش بلند شد ٍ گفت. تردید داشت

 !فکر کنو اگر طايا برات تعریف کنٌ بًترى -

چی نی خَاست بگٌ کٌ ! نتعجب بٌ طايا نگاى کردم ٍ بعد بٌ شايرخ، یعنی چی؟
 گفتنش این قدر سخت بَد؟

 .ببخشید، نن دیگٌ نیرم -

 .طايا ایستاد ٍ باياش دست داد

 .خَش اٍندی -

 :شايرخ بٌ نن نگايی انداخت ٍ گفت

 .خداحافظ -

گیج بَدم، این دفترچٌ . قبل از این کٌ نن عکس العهلی نشَن بدم از خَنٌ بیرٍن رفت
 حساب با این رقو درشت چی بَد؟

ٌ ام گذاشت ٍ گفت  :طايا دستش رٍ رٍی شَن

 .بذار نن برات بگو -

 !بگَ -
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یکی اختالس کرد ٍ شرکت ٍرشکستٌ شد، بابا . یادتٌ کٌ بابا تَ شرکتی حسابدار بَد -
 .يو بٌ عنَان حسابدار کلی چک دست نردم داشت

 .شالو رٍ از رٍی سرم برداشتو ٍ پالتَم رٍ از تنو بیرٍن آٍردم

 خب؟ -

 .اٍن کسی کٌ اختالس کردى بَدى، آقای رجبیٌ -

 چی نی شنیدم؟ آقای رجبی؟ چطَر نهکنٌ؟. دستو رٍی پالتَ خشک شد

ٌ ی سَد این چند  - ٌ ی انَال نَن بٌ بديکار يا داد بٌ اضاف این پَلیٌ کٌ بابا از فرٍش يه
 .سالش

نگٌ نیشٌ آقای رجبی با . حتها طايا داشت اشتباى نی کرد! بٌ گَش يام اعتهاد نداشتو
 اٍن اخالق نًربَنش چنین کاری کردى باشٌ؟

ٌ خاطر ٍرشکستگی شرکت زندگی نَن از این  دفترچٌ رٍ برداشتو ٍ بًش نگاى کردم، نا ب
 .رٍ بٌ اٍن رٍ شد

 چطَر نهکنٌ؟

ٌ ام بَد نن رٍ بٌ آغَشش کشید رٍی نَيام رٍ . طايا يهَن طَر کٌ دستش رٍی شَن
 :بَسید ٍ آرٍم گفت

 .حس نی کنو تَ این دنیا بٌ يیچ کس نباید اعتهاد کرد -

 اعتهاد؟

 اعتهاد؟

 اعتهاد؟
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تلخ بَد یا شیرین؟ چرا دلخَشی يای کَچک نَن این قدر تلخ بَد؟ نن خَشحال بَدم 
کٌ بین این يهٌ آدم، یکی پیدا شدى کٌ دست پدرم رٍ گرفتٌ یکی کٌ نیشٌ بًش 

 .اعتهاد کرد

چطَر . باٍر يام برای يزارنین بار نتالشی شدى بَد. برای چی؟ تنو یخ بستٌ بَد
 تَنست؟ اٍن کٌ این يهٌ پَل داشت؟

 :با صدای پر بغضی زنزنٌ کردم

 چرا؟ -

نن گرنای بَدنش رٍ ! يهین کافیٌ. طايا دست ياش رٍ نحکو تر کرد، طايا بَد
 .نی خَاستو

 .چشو يام رٍ بستو ٍ سکَت کردم، سکَت بًترین انتخاب بَد

*** 

ٌ ی سرد پنجرى تکیٌ دادم . ناگ بزرگ نسکافٌ رٍ بٌ دستو داد، پیشَنیو رٍ بٌ شیش
 .نگايو رٍ از رٍشنایی يای شًر گرفتو ٍ بٌ صَرت آرٍم طايا دٍختو

 :بٌ چشو يام لبخند نًربَنی زد ٍ گفت

 بًتری؟ -

ٌ يام راى دادم  .نفس پر صدایی کشیدم ٍ عطر نسکافٌ رٍ بٌ ری

 !خَبو -

از این کٌ تَ این دنیا . درد جسهی نبَد؛ درد رٍحی بَد. تَی قلبو احساس درد نی کردم
 يیچ کی صادق نیست، چرا آدم يا این قدر پلید شدى بَدن؟
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ٌ ام رٍ نزى نزى کردم ٍ دٍبارى نگايو رٍ بٌ شًر دٍختو  .کهی از نسکاف

ٌ ات چیٌ؟ -  برنان

 :بخار خَش بَی نسکافٌ رٍ نفس کشیدم ٍ گفتو

 .نهی دٍنو -

ٌ ی راستش رٍ بٌ پنجرى تکیٌ داد ٍ در حالی کٌ  ٌ اش رٍ نَشید، شَن کهی از نسکاف
 :نگايش نستقیو بٌ نن بَد گفت

 .یٌ پیشنًاد کاری دارم -

 .ناگ نسکافٌ رٍ بٌ لب يام نزدیک کردم ٍ کهی نَشیدم

 چٌ کاری؟ -

 ...از طرف پلیس -

دست چپو رٍ پشت گردنو گذاشتو ٍ . اٍن قدر سریع گردنو رٍ چرخَندم کٌ درد گرفت
 .کهی ناساژ دادم

ٌ ی تحصیل يو بدم -  .البتٌ باید در کنارش ادان

قلب . انگار کٌ صاعقٌ بٌ قلبو زدى باشن، نن دیگٌ نهی خَاستو طايا تَی خطر باشٌ
 ضعیفو تحهلش رٍ نداشت، چطَر باید ير رٍز رٍ با ترس زندگی نی کردم؟

 ...طايا -

چی باید بًش نی گفتو؟ نطهئنو . فقط يهین یٌ کلهٌ کَتاى ٍ ضعیف از دينو خارج شد
 اٍن بًتر از ير کسی صالح خَدش رٍ نی دٍنست؛ انا پس نن چی؟
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ٌ  خَردى ش رٍی عسلی کنار پنجرى گذاشت ٍ بٌ سهتو اٍند، بازٍيام  ٌ ی نیه ناگ نسکاف
تَی چشو ياش آرانش نَج نی زد، اٍن . رٍ تَی دستش گرفت ٍ نستقیو نگايو کرد

 این طَری آرٍم بَد؟

ٌ ای يو برای خدنت بٌ نردم يست؛  - تَ این ندت فًهیدم بٌ جز پزشکی راى يای دیگ
 .نن نهی تَنو بشینو ٍ ببینو کٌ دارن نهکتو رٍ، نردم کشَرم رٍ بٌ تبايی نی کشَنن

اٍن قدر کٌ نی خَاست ير . تَی چشو يام اشک جهع شد، طايای نن بزرگ شدى بَد
چند کَچک ٍ ناچیز انا کهکی برای این شًر ٍ کشَر باشٌ، نن نی تَنستو نانعش 

 بشو؟

 .بًت افتخار نی کنو -

پلک زدم ٍ اشک رٍ از چشو يام پایین ریختو، . لبخند زدم با اشک. لبخند زد، با اشک
ٌ اش گذاشتو ٍ زیر گَشش گفتو ٌ ام رٍ رٍی شَن  :چَن

 .نراقب خَدت باش -

 .تپش آرٍم قلبش، درد رٍ از قلبو فراری داد

 نظرت چیٌ شام رٍ بریو بیرٍن؟ -

 .بٌ چشو يای خَشرنگش نگاى کردم ٍ پلک زدم

برف حسابی باریدى بَد ٍ سرنا تا نغز . خیلی زٍد ير دٍ آنادى شدیو ٍ بیرٍن رفتو
 .استخَن آدم نفَذ نی کرد؛ انا احساس گرنا نی کردم؛ یٌ گرنای عجیب ٍ دلچسب

 .تَ یٌ رستَران با فضای دلپذیر شام خَردیو ٍ حرف زدیو

 :طايا دستهال رٍ رٍی نیز گذاشت ٍ گفت
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 دسر چی سفارش بدیو؟ -

 :بٌ صندلی تکیٌ دادم ٍ گفتو

ٌ ی آلبالَ -  ژل

 !خَبٌ -

 .گارسَن رٍ صدا زد ٍ دسر رٍ سفارش داد

 طراٍت؟ -

 .نگايو رٍ از پنجرى ٍ يَای نٌ آلَد بیرٍن گرفتو ٍ بٌ طايا دٍختو

 جان؟ -

 نظرت در نَرد یٌ نسافرت چیٌ؟ -

 :شهع قرنز رٍی نیز کٌ در حال آب شدن بَد رٍ از نظر گذرٍندم ٍ گفتو

 نسافرت؟ -

 آرى، نهی خَای بری ِّللٌ رٍ ببینی؟ -

ٌ ام زدم ٍ گفتو  :دستو رٍ زیر چَن

چی شدى . با این کٌ ير رٍز با يو صحبت نی کنیو؛ ٍلی باز خیلی دلو براش تنگ شدى -
 کٌ بٌ فکر دیدن ِّللٌ افتادی؟

 .گارسَن دسر رٍ رٍی نیز گذاشت ٍ رفت

برٍ چند رٍز پیش ِّللٌ، يو یٌ آب ٍ . نن باید یٌ نانَریت برم، تَ خَنٌ تنًا نی نَنی -
 نظرت چیٌ؟. يَایی عَض نی کنی يو ِّللٌ رٍ نی بینی
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ٌ ای ژلٌ رٍ تَی دينو گذاشتو ٍ گفتو  :تک

 این نانَریت بٌ پدر احتشام نربَط نیشٌ؟ -

 :از پشت نَر شهع نگايو کرد ٍ گفت

 .آرى -

یٌ نايی نی شد از رٍزی کٌ بٌ دیدن احتشام تَی زندان رفتو، با این کٌ ير چیزی کٌ 
ٌ ی آدم ياش رٍ گرفتٌ بَدن؛ انا ينَز نتَنستٌ بَدن پدر  نی دٍنست رٍ گفتٌ بَد ٍ يه

 .احتشام رٍ دستگیر کنن

 چند رٍز طَل نی کشٌ؟ -

 .سرش رٍ تکَن داد ٍ نگايش رٍ از صَرتو گرفت

 .نهی دٍنو -

ٌ ی خَش رنگ آلبالَ خیرى شدم  .کو رنگ تر بَد! قرنز بَد، رنگ خَن؟ نٌ. بٌ ژل

 نهی خَای بیشتر فکر کنی؟ -

ٌ ای ژلٌ گذاشت تَی دينش ٍ گفت  :تک

 در نَرد چی؟ -

 تصهیهت در نَرد يهکاری با پلیس جدیٌ؟ چقدر در نَردش فکر کردی؟ -

ٌ ی آلبالَی خَش طعو کشید ٍ دست بٌ سینٌ بٌ صندلی تکیٌ داد . دست از خَردن ژل
 .نگايو رٍ بٌ چًرى ی آرٍنش دادم
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انگار کٌ يهٌ چی دست بٌ دست يو دادى تا . حس نی کنو برای این کار ساختٌ شدم -
 .نن بٌ این جا برسو

ٌ ی  - ٌ ای کٌ دٍست داری ادان تَ خیلی فرصت داری، نی تَنی کنکَر بدی ٍ تَ رشت
 .تحصیل بدی

ٌ اش زد ٍ گفت  :دستش رٍ زیر چَن

تَ این . ساعت يا فکر کردم، نن چندین سال با پَست ٍ گَشتو این حرفٌ رٍ چشیدم -
کار ٍارد شدم؛ نهی خَام ٍقتی نی تَنو این کار رٍ بٌ نحَ احسن انجام بدم، برم سراغ یٌ 

نن . اعتهاد بٌ نفس باِّل... این کار حس خَبی رٍ بًو نیدى؛ حس نفید بَدن. کار دیگٌ
 .راضی ام

 چی باید بٌ این چشو يای نصهو نی گفتو؟ نی تَنستو نانعش بشو؟

 .چشو يام رٍ چند لحظٌ بستو ٍ از خدا خَاستو کٌ نراقبش باشٌ

ٌ ام رٍ خَردم، بلند شدیو ٍ از رستَران بیرٍن اٍندیو ٌ ی ژل  .تَی سکَت بقی

 .سَار دٍیست ٍ شیشش شدیو ٍ بٌ خَنٌ برگشتیو

*** 

 طراٍت؟ -

تَ تاریکی کَچٌ نهی تَنستو تصَیر زن رٍ . قدم يام رٍ کند کردم ٍ در نًایت ایستادم
 .تشخیص بدم؛ انا صداش برام آشنا بَد

ٌ اش رٍ تَی يَای سرد نفس کشیدم نَر بٌ صَرتش تابید . دٍ قدم جلَ اٍند، عطر زنَن
 .ٍ نن تَنستو چًرى اش رٍ دقیق ببینو
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طايا کنارم ایستاد، انگار کٌ نی خَاست بًو دلگرنی بدى کٌ کنارم يست ٍ کسی 
ٌ رٍم يیچ خطری برام ندارى. نهی تَنٌ آسیبی بًو برسَنٌ  .نن انا نطهئن بَدم زن رٍب

 .سالم -

 .بٌ آرٍنی جَاب سالنش رٍ دادم، نگايو بٌ نرد پشت سرش افتاد

 خَبی؟ -

 .صداش آرٍم ٍ نطهئن بَد، تَ این يَای سرد صداش گرنا داشت

 .نهنَن -

 نیشٌ صحبت کنیو؟ -

 .نگايو رٍ از چشو يای رٍشنش گرفتو، سرم رٍ تکَن دادم ٍ بٌ در خَنٌ اشارى کردم

 :طايا آرٍم بازٍم رٍ گرفت ٍ گفت

 !طراٍت -

 :آرٍم، طَری کٌ فقط طايا بشنَى گفتو

 .نشکلی نیست -

ٌ رٍش نشستو. با يو بٌ داخل خَنٌ رفتیو  .رٍی نبل نزدیک پنجرى نشست، نن يو رٍب

نطهئن نگايش کردم کٌ بٌ . طايا ناراضی بَد، این رٍ نی تَنستو از چشو ياش بفًهو
 .سهت آشپزخَنٌ رفت

 .درکش نی کنو -

 .بٌ صَرتش نگاى کردم، زیر چشو ياش گَدرفتگی ظریفی دیدى نی شد
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 کی رٍ؟ -

ٌ رٍ داشت يهٌ چیز رٍ بٌ يو نی کَبید  ٌ ی اپّن رٍب با ابرٍ بٌ طايا کٌ تَی آشپزخَن
 .اشارى کرد

 .حق دارى -

 چیزی شدى؟ -

 :سرش رٍ تکَن داد، نَياش رٍ زیر شال بافت نشکیش فرٍ کرد ٍ گفت

 .یٌ سری حرف يا بَد کٌ باید بًت نی گفتو -

 .تَی سکَت نگايش کردم

ٌ يا بَد کٌ نن باید  - نی دٍنو کٌ احتشام يهٌ چیز رٍ بًت گفتٌ؛ انا یٌ سری ناگفت
 .نی گفتو

ٌ رٍنَن گذاشت نیو نگاى . طايا با دٍ استکان چای بًهَن نزدیک شد ٍ رٍی نیز رٍب
 :نشکَکی بٌ شیرین کرد ٍ بعد گفت

ٌ ياتَن برای طراٍت نشکلی بٌ ٍجَد نیارى -  .انیدٍارم این ناگفت

 :شیرین لبخند گرنی زد ٍ گفت

 .نن نیَندم این جا کٌ برای شها نشکلی بٌ ٍجَد بیارم. نگران نباشید -

 .با نگايو از طايا خَاستو کٌ ادانٌ ندى، حرف نگايو رٍ خَند

 .نن تَ اتاقو، کاری داشتی صدام بزن -

 .بٌ آرٍنی پلک زدم ٍ طايا بٌ اتاقش رفت
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 .ايل حاشیٌ نیستو، اصال يو از طفرى رفتن خَشو نهیاد -

 .بٌ نبل تکیٌ دادم ٍ کهی شالو رٍ شل کردم

 !نَافقو -

 .استکان چای رٍ برداشت ٍ بٌ بخار رٍش خیرى شد

! خیلی خَب نی دٍنستو کٌ احتشام کسی رٍ تَی قلبش دارى؛ فًهیدنش سخت نبَد -
گايی اٍقات خَابت رٍ نی دید، گايی غرق رٍیا نی شد، گايی يو نن رٍ بٌ اسو تَ صدا 

نن درکش نی کردم چَن خَدم يو عاشق بَدم، چَن نن يو گايی نثل . نی زد
 .احتشام نی شدم

لبخند . ينَز نگايش بٌ بخار چای بَد، نفس عهیقی کشید ٍ بعد نگايش رٍ باِّل کشید
 :نرنی زد ٍ گفت

 .شاید اگر با نحهد اشنا نشدى بَدم، بٌ انتخاب پدر ٍ نادرم جَاب نثبت نی دادم -

عجیب بَد؟ این حرف رٍ خَدم يو گفتٌ بَدم کٌ اگر احتشام رٍ ندیدى بَدم شاید با 
شايرخ ازدٍاج نی کردم، احتشام يو گفتٌ بَد کٌ اگر نن رٍ ندیدى بَد شاید با شیرین 

 .ازدٍاج نی کرد ٍ حاِّل شیرین داشت این حرف رٍ نی زد

 عجیب بَد؟ یا چی؟

 ناراحت شدی؟ -

حالت چًرى ام چطَری بَد کٌ شیرین فکر کرد از این حرفش . کهی سرش رٍ خو کرد
 ناراحت شدم؟

 .نٌ -
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 :کهی از چایش رٍ نَشید ٍ گفت

سرنَشت نَن بًو گرى خَردى، يیچ چیز دست نا نیست؛ . زندگی بازی يای عجیبی دارى -
حق احتشانٌ کٌ کنار . انا نن نی خَام خَدم رٍ ريا کنو، یٌ زندگی آرٍم حق يهگی نَنٌ
نی خَام پام رٍ از ٍسط . کسی کٌ دٍستش دارى زندگی کنٌ؛ حق تَئٌ کٌ بٌ آرانش برسی

 ...زندگی تَن بکشو بیرٍن

 :بین حرفش پریدم ٍ گفتو

 ...تَ -

 :استکان چایش رٍ رٍی نیز گذاشت، نذاشت حرفو رٍ بزنو ٍ گفت

این تصهیهی کٌ گرفتو ربطی بٌ شها ندارى، خَدم نیاز دارم کٌ زندگیو رٍ تغییر ! طراٍت -
احتشام برای نن فَق العادى بَدى، برای نن بًترین دٍست ٍ برای پسرم بًترین . بدم

نی دٍنو کٌ دٍری از احتشام برای سام سختٌ؛ انا ِّلزنٌ، نن آرانش اِّلنو رٍ . پدر بَدى
نی خَام کٌ اٍن يو بٌ آرانش برسٌ، چیزی کٌ کنار نن نداشتٌ کنار تَ . ندیَن اٍنو

 .نی تَنٌ پیدا کنٌ

بعد از رفتن نن؛ تصهیو با . نن باياش صحبت کردم، قرارى تَافقی از يو جدا بشیو
 .خَدتَنٌ کٌ با زندگی تَن چی کار کنید

صداش آرٍم بَد، حرف ياش آرانش بخش بَد؛ انا نن . انگشت يام رٍ بٌ يو پیچیدم
 .نهی خَاستو کٌ این اتفاق بیفتٌ

 !نن این رٍ نهی خَام -

 .بٌ نعنای ٍاقعی کلهٌ اٍن شیرین بَد. لبخند زد، نًربانانٌ ٍ دٍست داشتنی
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تَ دٍستش داری؛ حسش . حرف نگايت رٍ نهی تَنی پنًَن کنی! چرا نی خَای -
نیازی نیست بٌ فکر نن باشی، نطهئن باش کٌ زندگیو قرار نیست خراب بشٌ، . نی کنو

ٌ قدر يو کٌ فداکار . احهق کٌ نیستو بخَام زندگی خَدم رٍ خراب کنو ير آدنی ير چ
 !باشٌ، باز اٍل بٌ فکر زندگی خَدشٌ

 یعنی يهٌ چیز این قدر سادى بَد؟

 .ایستادم ٍ بًش نگاى کردم. شیرین ایستاد ٍ کیفش رٍ رٍی دٍشش انداخت

ٌ ست - يهَن نَقع يو کٌ بٌ يو ٍصل شدیو اشتباى ! بین نن ٍ احتشام یٌ دنیا فاصل
 .بَد

ٌ ام قالب کردم ٍ نفس عهیقی کشیدم  .لرز تَی تنو نشست، دست يام رٍ رٍی سین

 .قدنی جلَ اٍند ٍ دستش رٍ بٌ بازٍم زد

 ...سخت نگیر -

باید ازش نی خَاستو کٌ این کار رٍ نکنٌ؛ انا . از کنارم رد شد، باید حرفی نی زدم
ٌ ای بَد. نهی تَنستو  .انگار کٌ حرٍف رٍ گو کردى باشو؛ ذينو خالی از ير کله

 .نهنَن کٌ اجازى دادی حرف بزنیو؛ باید این حرف يا رٍ بًت نی گفتو -

 شیرین؟ -

ٌ رٍش ایستادم  .جلَ رفتو ٍ رٍب

 ...تَ این سال يا -

حرفو رٍ خَردم، نن چی داشتو نی گفتو؟ نی خَاستو تَ زندگی خصَصی دٍ تا ادم 
 نن؟! سرک بکشو
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 .بپرس -

 :سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو

 .نًو نیست -

 .باز لبخند زد؛ پر از حرف يای نشنیدى

 !نا فقط کنار يو زندگی کردیو؛ چطَر بگو -

 از سَء تفايهی کٌ پیش اٍندى بَد گر گرفتو، شیرین چٌ برداشتی کردى بَد؟

 :تند گفتو

 .اشتباى نی کنی! نٌ، نٌ -

 :بٌ در تکیٌ داد ٍ گفت

 .پس حرفت رٍ کانل بگَ تا اشتباى برداشت نکنو -

 :کهی این پا ٍ اٍن پا کردم ٍ در نًایت گفتو

 یعنی ٍاقعا يیچ احساسی بٌ احتشام نداری؟ -

 :با چشو يای عسلیش صَرتو رٍ از نظر گذرٍند ٍ گفت

ٌ ی نجات بَدى احساسی نداشتٌ ! البتٌ کٌ دارم - نگٌ نی تَنو بٌ آدنی کٌ برام یٌ فرشت
انا جنس این دٍست داشتن با عشق خیلی نتفاٍتٌ، ! باشو؟ نن دٍستش دارم؛ خیلی

ٌ ی ننظَرم نیشی؟  نتَج

 اصال چرا پرسیدم؟. سرم رٍ پایین انداختو، نباید این سَال رٍ نی پرسیدم

 .دست يام رٍ تَی دستش گرفت ٍ بًو نزدیک شد
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اٍن بی گنايٌ؛ نطهئنو . خَدت ٍ احتشام رٍ بٌ اٍن چیزی کٌ ِّلیقش يستید برسَن -
 !ننتظرش باش. خیلی زٍد آزاد نیشٌ

قبل از این کٌ نن ٍاژى يا رٍ پیدا کنو تا . فشار خفیفی بٌ دست يام داد ٍ ازم دٍر شد
 :حرفی بزنو گفت

 .نراقب خَدت باش، خداحافظ -

 :در رٍ باز کرد، خَاست بیرٍن برى کٌ دٍبارى برگشت ٍ گفت

 .خسرٍ گفت از طرفش ازت نعذرت بخَام! یادم رفت بگو -

 .بًش بگَ بخشیدنش -

 .لبخند زد ٍ از خَنٌ بیرٍن رفت

 !بٌ سالنت -

 .بٌ در تکیٌ دادم ٍ بٌ زنین خیرى شدم

 رفت؟ -

 .سرم رٍ باِّل آٍردم ٍ بٌ طايا نگاى کردم

 .بٌ طرفو اٍند ٍ دست راستو رٍ تَی دست يای گرنش گرفت

 چرا این قدر سردی؟ -

 :با نگرانی تَی چشو يام نگاى کرد ٍ گفت

 خَبی؟ -

ٌ ام گذاشت ٍ گفت. نن رٍ بٌ سهت نبل کشَند ٍ کنارم نشست  :دستش رٍ رٍی شَن



 

www.lovelyboy.blog.ir 

395 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

 طراٍت؛ چی بًت گفت؟ -

 .بٌ چشو يای نگرانش نگاى کردم، چقدر خَبٌ کٌ کسی نگران آدم باشٌ

 .نی خَاد از احتشام جدا بشٌ -

 خب؟ -

 .بٌ طرح فرش زیر پانَن نگاى کردم، بٌ نخلَطی از رنگ يای کرم ٍ شکالتی؛ جالب بَد

ٌ خاطر نن زندگی کسی خراب بشٌ -  .نهی خَام ب

ٌ ام رٍ تَی دستش گرفت ٍ سرم رٍ باِّل کشید  .چَن

ٌ خاطر تَ طالق نی گیرى؟ -  دارى ب

 .نٌ -

 پس چی؟ -

ٌ ام رٍ باِّل انداختو  .شَن

 !نهی دٍنو -

ٌ ام رٍ گرفت ٍ نن رٍ بٌ آغَشش دعَت کرد، چقدر این رٍز يا نعتاد این  دٍ طرف شَن
 .آغَش شدى بَدم

 :رٍی نَيام رٍ بَسید ٍ با لطافت گفت

ٌ ی فکر يا رٍ بریز دٍر -  .بذار زنان بگذرى، نطهئنو يهٌ چی درست نیشٌ... يه

 .کاش؛ زنان حالل نشکالت نَن باشٌ. کاش حق با طايا باشٌ

 :پاکت زیبای سفید با گل يای ریز یاس رٍ از دست ِّللٌ گرفتو ٍ گفتو
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 این چیٌ؟ -

 !يدیٌ -

 :لبخند زدم ٍ گفتو

 برای ننٌ؟ -

ٌ ی پنجرى نشست  .پلک زد ٍ کنارم رٍی لب

 .بلٌ -

ٌ ی داخلش نگاى کردم سر انگشت يام رٍ رٍش کشیدم، . آرٍم کاغذ کادٍ رٍ باز ٍ بٌ يدی
 .لطیف ٍ خنک بَد

تشکرآنیز بٌ ِّللٌ کٌ با لبخند بًو نگاى . بٌ بینیو نزدیکش کردم، بَی گالب نی داد
 .نی کرد، نگاى کردم

ٌ ی پنجرى بلند شدم، بازش کردم ٍ رٍی سرم انداختهش ٌ ای چشو يام رٍ . از لب برای لحظ
 .بستو ٍ از عطر خَش گالب سرنست شدم

چشو يام رٍ کٌ باز کردم؛ دختری رٍ تَ قاب پنجرى ی بارٍن خَردى دیدم کٌ صَرت گرد ٍ 
ٌ ای لطیف ٍ زیبا قاب گرفتٌ شدى بَد  .سفیدش با چشو يای نشکیش تَسط پارچ

ٌ ی پنجرى نی کَبید ٍ تصَیر دختر رٍ نی شست  .بارٍن بٌ شیش

ٌ يای چادر رٍ تَی نشتو فشار دادم ٍ عهیق تر بٌ تصَیر خَدم نگاى کردم، چقدر بًو  لب
 .نی اٍند

 :ِّللٌ کنارم ایستاد، دست ياش رٍ دٍر گردنو انداخت ٍ گفت

 .نبارکت باشٌ -
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ٌ ام رٍ بَسید ٍ ازم فاصلٌ گرفت، چطَر حرف دلو رٍ خَندى بَد؟  گَن

 .دٍبارى بٌ خَدم نگاى کردم؛ عاشق این طراٍت چادرپَش شدم

 !ِّللٌ؛ نهنَن -

ٌ ام زد ٍ گفت  :بٌ شَن

 . باید فرٍدگاى باشیو۵بدٍ بخَابیو، فردا ساعت  -

نگٌ نی تَنستو از تصَیر خَدم دل بکنو؟ تازى داشتو نی فًهیدم کٌ اٍن چیزی کٌ کو 
 .داشتو چی بَدى

 .ِّللٌ بازٍم رٍ کشید ٍ نن رٍ يهراى خَدش بٌ زٍر خَابَند

*** 

ذکر گفتن . بٌ تسبیح دٍنٌ فیرٍزى ای خَش رنگو نگاى کردم، طرح لبخند رٍی لبو نشست
 .باياش حال ٍ يَای عجیبی داشت

َ تر کشیدم ٍ بٌ ِّللٌ کٌ داشت کنارم نهاز نی خَند نگاى کردم  .کهی چادر سفیدم رٍ جل

گنبد طالیی آقا انام رضا تَی آسهَن تاریک نشًد نی درخشید ٍ يهٌ جا رٍ نَرانی 
ٌ ِّلی انگشت يام چرخَندم. نی کرد ٌ يای تسبیح رٍ ِّلب دلو نهی اٍند کٌ نگايو رٍ از . دٍن

ٌ رٍم بگیرم  .خَرشید درخشان رٍب

اشک . باز يو حس نی کردم کٌ يهٌ چیز دست بٌ دست يو دادى تا نن بٌ این جا برسو
ٌ ام جاری بَد رٍ پاک کردم ٍ بٌ این ندت کَتاى کٌ نثل برق  بی اختیاری کٌ رٍی گَن

 .گذشتٌ بَد فکر کردم
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خَد طايا با ناشینش نن . فردای اٍن شبی کٌ شیرین بٌ دیدنو اٍند، بٌ شهال اٍندم
 .رٍ آٍرد ٍ برگشت

ٌ ی نادر بزرگش رٍ از کدخدای رٍستاشَن پس گرفتٌ بَد؛ کدخدایی کٌ تَ این  ِّللٌ خَن
نادر بزرگ . ندت فقط انانت دار بَد ٍ بٌ بًترین نحَ از اٍن خَنٌ نگًداری کردى بَد

ٌ ای زنین داشتٌ کٌ کدخدا با اختیار خَدش بٌ رعیت نی دادى ٍ پَل حاصلٌ  ِّللٌ، تک
نیو پَل رٍ بٌ پرٍرشگايی کٌ نادر بزرگ ِّللٌ خَاستٌ . ازش رٍ بٌ دٍ نیو تقسیو نی کردى

 .بَدى نی دادى ٍ نیو دیگٌ رٍ يو تَ حسابی برای ِّللٌ نگًداری کردى بَدى

ِّللٌ چقدر از خَبی يای نرد پیر صحبت نی کرد، نردی کٌ با برگشتن ِّللٌ ٍ ثابت کردن 
 .این کٌ يهَن نَى ی نادربزرگٌ يهٌ چیز رٍ بًش برگردٍندى بَدى

با شنیدن این حرف يا، غرق حیرت نی شدم کٌ ينَز يو آدم يای يستن کٌ نیشٌ 
 .بًشَن اعتهاد کرد؛ نیشٌ رٍی آدنیت شَن حساب کرد

 .بعد تصهیو گرفتیو بٌ پابَس اقا انام رضا بیایو. دٍ يفتٌ پیّش ِّللٌ شهال بَدم

اِّلن یٌ يفتٌ نی شد کٌ با ِّللٌ نشًد بَدیو ٍ دٍ تایی خَش نی گذرٍندیو، البتٌ دٍری 
از آقا خَاستٌ بَدم ير چی صالحشٌ . از طايا سخت بَد ٍ فکرش ندام يهرايو بَد

اگر اٍن با فداکاری ٍ بٌ خطر انداختن جَن خَدش آرٍم ٍ خَشحال . براش پیش بیاد
 .بَد نن يو خَشحال بَدم

خَشبختی طايا نًایت آرزٍم بَد؛ نن باعث خراب شدن زندگیش شدى بَدم، این 
 .نَضَع يیچ ٍقت فرانَشو نهی شد

 .ِّللٌ کٌ نهازش رٍ تهَم کرد، تصهیو گرفتیو بٌ يتل برگردیو
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چشو ياش رٍ . ٍارد ِّلبی يتل شدیو کٌ طايا رٍ رٍی نبلی نزدیک بٌ در ٍرٍدی دیدم
 .بستٌ ٍ سرش رٍ بٌ پشتی نبل تکیٌ دادى بَد

 اٍن طاياست؟ -

چقدر دلتنگش شدى بَدم، .انگار طايا صدای ِّللٌ رٍ شنید کٌ ِّلی چشو ياش رٍ باز کرد
 .قلبو پر تپش نی کَبید ٍ دلو يَای آغَشش رٍ کردى بَد

چند ساعت پیش کٌ تَ . با قدم يای بلند بٌ طرفش رفتو ٍ نحکو تَ آغَشو گرفتهش
 .حرم بَدیو با يو تلفنی صحبت کردیو انا نگفت کٌ دارى بٌ این جا نیاد

خط زخو چشو راستش رٍ بَسیدم ٍ با اشک بًش خیرى شدم، چقدر خَبٌ کٌ سالو 
ٌ رٍم ایستادى ٍ با چشو يای نًربَنش بًو نگاى نی کنٌ  .رٍب

 سالم -

 سالم عزیزم، خَبی؟ -

ٌ ام رٍ پاک کرد ٍ بَسیدم  .اشک رٍی گَن

 نگٌ نیشٌ با دیدن خَايرم خَب نباشو؟ -

 .بٌ ٍسعت آرانشی کٌ داشتو. لبخند زدم؛ بٌ ٍسعت خَشحالی کٌ تَی دلو داشتو

 .زیارت قبَل باشٌ -

زیر لب جَابش رٍ دادم، نگايش رٍ بٌ ِّللٌ کٌ پشت نا ایستادى بَد داد ٍ با خَش رٍیی 
 :گفت

 سالم ِّللٌ خانو، خَبی؟ -

ٌ ای زد ٍ گفت  :ِّللٌ لبخند خَايران
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 نهنَن، شها خَبی؟ -

 :با چشو بٌ نن اشارى کرد ٍ گفت

 .خیلی نگرانت بَد -

 :طايا يهَن طَر کٌ دستش پشت کهرم بَد فشار خفیفی داد ٍ گفت

 .نی دٍنو، دل نن يو پیش شها بَد -

ٌ ست ٍ خَابش نیاد . بٌ چشو يای قرنزش نگاى کردم، نعلَم بَد کٌ حسابی خست
با تعجب بٌ صَرتش ٍ . بازٍش رٍ گرفتو، خَاستو حرف بزنو کٌ چًرى اش جهع شد

. بازٍش کٌ تَی دستو بَد نگاى کردم، کهی بازٍش رٍ از رٍی کت زرشکیش لهس کردم
 .نی تَنستو برآندگی کٌ رٍی بازٍش ٍجَد داشت رٍ حس کنو

با استرسی کٌ بٌ یک بارى بٌ . طايا کٌ انگار نتَجٌ شدى بَد، کهی خَدش رٍ عقب کشید
 :جَنو ریختٌ شد گفتو

 چی شدى؟ -

صَرتش رٍ بٌ حالت عادی برگردٍند ٍ سعی کرد کٌ نعهَلی رفتار کنٌ؛ انا نن پر از 
 .تشَیش شدى بَدم

 ...خَب -

ٌ اش رٍ بگٌ، با عجز گفتو  :نذاشتو جهل

 !طايا -

سرم رٍ خو کردم ٍ بًش خیرى . نگايش رٍ از چشو يام گرفت، سرش رٍ پایین انداخت
 .شدم
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 :صدای آرٍنش رٍ شنیدم کٌ گفت

 .چیز نًهی نیست، یٌ خراش سادى ست -

خراش سادى؟ برای یٌ خراش سادى اخو نی کنی؟ برای یٌ خراش سادى این يهٌ باند  -
 دٍر بازٍت پیچیدى شدى؟

 !طراٍت -

 .نگايو رٍ از طايا گرفتو ٍ بٌ ِّللٌ کٌ صدام زدى بَد نگاى کردم

ٌ ست؟ بازخَاست رٍ بذار برای بعد -  !نهی بینی خست

ٌ ست؛ انا نهی تَنستو خَدم رٍ آرٍم کنو  کسی حالو رٍ درک نی کرد؟. چرا نی دیدم خست

يهین چند ساعت پیش از خدا خَاستٌ بَدم ير چی صالحٌ پیش بیاد؛ انا حاِّل داشت 
نفس عهیقی کشیدم ٍ سعی کردم کٌ آرانش خَدم رٍ حفظ ! قلبو از جاش کندى نی شد

 .کنو

 آقا طايا اتاق گرفتی؟ -

 :طايا بٌ ِّللٌ نگاى کرد ٍ گفت

 .بلٌ -

 :ِّللٌ دستو رٍ کشید ٍ گفت

 .بًترى برید استراحت کنید -

 :طايا سرش رٍ تکَن داد، نگاى شرنندى ای بٌ نن کرد ٍ گفت

 .فردا حرف نی زنیو، شب بخیر -
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تا رفتن بٌ اتاق نَن . ِّللٌ دستو رٍ کشید ٍ با خَدش يهرايو کرد. بٌ رفتنش نگاى کردم
 .حرفی نزد، نن يو چیزی نگفتو

ٌ ی تخت نشستو ٍ بٌ خط زخو رٍی نچو نگاى کردم با سر انگشت يام گَشت اضافی . لب
 .کٌ آٍردى بَد رٍ لهس کردم، عهیق ٍ دل خراش بَد

ٌ ام گذاشت  .ِّللٌ کنارم نشست ٍ دستش رٍ رٍی شَن

 ...طراٍت -

 :با بغض گفتو

 اگٌ اتفاقی براش بیفتٌ نن چی کار کنو؟ -

 نگٌ تَ اٍن رٍ دست خدا نسپردی؟ پس چرا این يهٌ خَدت رٍ عذاب نیدی؟ -

. زخو رٍ با انگشتو فشار دادم، اگٌ اٍن نَقع نردى بَدم دیگٌ این رٍز يا رٍ نهی دیدم
ٌ يای کٌ تند نی گذشت ٍ ُکند! رٍز يایی کٌ خَب بَد ٍ بد  !لحظ

چرا تَقع داشتو کٌ بعد از اٍن يهٌ عذاب حاِّل بٌ آرانش نطلق برسو؟ نگٌ زندگی 
 يهیشٌ آرٍم بَد؟

نن کٌ نی دٍنستو زندگی باِّل ٍ پایین دارى، نن کٌ این باِّل ٍ پایین يا رٍ با گَشت ٍ 
 پس چرا این قدر کو ظرفیت شدى بَد؟. خَنو چشیدى بَدم

 ".نگران نباش يیچ اتفاقی نهی افتٌ"دلو نی خَاست یکی ندام تَی گَشو بگٌ 

 !باِّل ٍ پایین يای زندگیو، اتفاق بَد یا سرنَشت؟ شاید يو تقدیر این گَنٌ نی خَاست

ٌ ی . از کنار ِّللٌ بلند شدم سجادى ام رٍ پًن کردم ٍ نهاز خَندم؛ برای سالنتی طايا ٍ يه
 .کسانی کٌ نثل طايا جَنشَن رٍ برای این کشَر بٌ خطر نی انداختن
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 .از خدا صبر خَاستو ٍ آرانش گرفتو

ٌّ َتٓطّهّئنُّن الُِقلَُب  »  « َ َِّل ّبّذٓ ّر  للَّن

لباس . نگايو رٍ از ِّللٌ کٌ غرق در خَاب بَد گرفتو ٍ از تخت خَاب پایین اٍندم
 .نناسبی پَشیدم، چادرم رٍ سر کردم ٍ از اتاق بیرٍن اٍندم

 .طايا داشت از انتًای رايرٍ با سری پایین افتادى نی اٍند

 طايا؟ -

ٌ رٍش ایستادم  .بٌ طرفش رفتو ٍ رٍب

 .سالم، صبح بخیر -

 :چادرم رٍ کهی جلَ کشیدم ٍ گفتو

 سالم، کجا بَدی؟ -

 :دست ياش رٍ از شلَار نشکیش بیرٍن آٍرد ٍ گفت

 .رفتٌ بَدم حرم -

 :لبخند کهرنگی زدم ٍ گفتو

 .زیارت قبَل باشٌ -

 :با ابرٍ بٌ چادرم اشارى کرد ٍ گفت

 .بًت نیاد -

 :چادر رٍ تَی نشتو گرفتو ٍ گفتو

ٌ ست - ٌ ی ِّلل  .يدی
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 :بٌ سهت اتاقش رفت ٍ گفت

 دستش درد نکنٌ، حاِّل کجا نی رفتی؟ -

 .نی خَاستو بیام پیش تَ -

داخل رفتو، چادرم رٍ از رٍی سرم برداشتو ٍ رٍی نبل . در اتاق رٍ باز کرد ٍ کنار ایستاد
 .باز نی شد نشستو (ع)تک کنار پنجرى کٌ رٍ بٌ حرم انام رضا 

ٌ رٍم رٍی تخت نشست  .طايا رٍب

 بازٍت چی شدى؟ -

 :بٌ چشو يام نگاى کرد ٍ آرٍم گفت

 .تیر خَردم -

 .لبو رٍ بٌ دندٍن گرفتو ٍ اخو کردم

 چرا بٌ نن نگفتی؟ -

 .کتش رٍ از تنش بیرٍن آٍرد ٍ رٍی تخت پرت کرد

 .نی گفتو کٌ چی بشٌ؟ بی خَدی ناراحت نی شدی -

 :نگايو رٍ بٌ گنبد طالیی حرم دٍختو ٍ گفتو

 بی خَدی؟ -

ٌ ِّلی نَياش کرد ٍ بٌ عقب کشیدشَن  .دستش رٍ ِّلب

 .پدر احتشام رٍ دستگیر کردیو، اٍن يو يهٌ چیز رٍ اعتراف کرد -

 احتشام چی نیشٌ؟ -
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 :بٌ ساعت نچیش نگاى کرد ٍ گفت

 .خیلی زٍد آزاد نیشٌ -

 ساعت چندى؟ -

 .نٌ ٍ نیو -

 .این جا رٍ دٍست دارم. کاش نی شد يهین جا بهَنیو -

 .ير ٍقت کٌ بخَای خَدم نیارنت -

 .بٌ چشو ياش نگاى کردم؛ حرف نگايش با لب ياش یکی بَد

*** 

 سٌ سال بعد

 .کیک طرح باربی رٍ از تَی یخچال بیرٍن آٍردم ٍ رٍی نیز آشپزخَنٌ گذاشتو

 خالٌ طراٍت؟ -

 :لبخندی بًش زدم ٍ گفتو. سرم رٍ باِّل آٍردم ٍ بٌ سام نگاى کردم

 جانو خالٌ؟ -

 :با دستش بٌ بیرٍن اشارى کرد ٍ گفت

 .طلَع دارى گریٌ نی کنٌ، بابا يو نهی تَنٌ آرٍنش کنٌ -

از اپن آشپزخَنٌ بٌ بیرٍن نگاى کردم، احتشام تَی پذیرایی نبَد ٍ صدایی يو از طلَع 
 .نهی اٍند

 :کیک رٍ دٍبارى بٌ داخل یخچال برگردٍندم ٍ گفتو
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 .باشٌ اِّلن نیام -

 .از آشپزخَنٌ بیرٍن رفتو ٍ بٌ نًهَن يا نگاى کردم

طلَع با صدای بلند گریٌ . در اتاق خَاب نیهٌ باز بَد، در رٍ يل دادم ٍ داخل رفتو
 .نی کرد، احتشام يو ير چقدر تکَنش نی داد آرٍم نهی شد

 .با دیدن نن بٌ طرفو اٍند ٍ طلَع رٍ تَی آغَشو گذاشت

 !آرٍم نهیشٌ -

دست يام رٍ نحکو بٌ دٍر کهر باریک دخترم پیچیدم ٍ بٌ چشو يای نشکیش نگاى 
ٌ ی راستش رٍ بَسیدم  .کردم کٌ خیس از اشک بَد، گَن

 .رٍی تخت نشستو ٍ تَی آغَشو گرفتهش

ٌ اتٌ نانانی؟ -  گرسن

 :احتشام کنارم نشست ٍ گفت. بٌ بلَز آبی فیرٍزى ایو چنگ زد

 !ای پدر سَختٌ، نگايش کن -

بٌ شیر خَردن با سر ٍ صداش نگاى کردم، دست کَچَلَش رٍ کٌ نحکو بلَزم رٍ گرفتٌ 
 .بَد بَسیدم

ٌ اش رٍ  ٌ يای گردش نی درخشید، احتشام با انگشت اشارى کهی گَن رد اشک رٍی گَن
 .نَازش کرد کٌ دست از خَردن کشید ٍ بٌ احتشام نگاى کرد

ٌ ام قایو کرد ٍ  ٌ ی سین لب برچید ٍ نگايش رٍ از احتشام گرفت، سرش رٍ تَی قفس
 .بلَزم رٍ کشید

 :احتشام با صدا خندید ٍ گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

407 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

 .ير کی ندٍنٌ فکر نی کنٌ کتکش زدم -

 :طلَع رٍ بٌ خَدم فشار دادم ٍ گفتو

ٌ ام از صبح يیچی نخَردى - ٌ اش بَدى... بچ  .گرسن

 .احتشام بٌ چشو يام نگاى کرد؛ پر از نحبت ٍ عشق

طلَع ریز ریز خندید؛ ٍلی سرش رٍ از تَی بغلو . خو شد ٍ رٍی نَيای طلَع رٍ بَسید
 .بیرٍن نیاٍرد

 .نن برم پیش نًهَن يا -

 .از کنارنَن بلند شد ٍ بٌ سهت در رفت

 احتشام؟ -

 جَنو؟ -

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 !خَش تیپ شدی -

ٌ ای . بٌ در تکیٌ داد ٍ خیرى نگايو کرد بلَز آبی فیرٍزى ایش با بلَز نن ست ٍ شلَار پارچ
نَيای نشکیش کٌ تاريای خاکستری ٍ سفید . نشکیش با دانن نن يو رنگ بَد

 .جذاب ترش کردى بَد رٍ بٌ باِّل شَنٌ زدى بَد

 .لب ياش رٍ بٌ يو فشار داد، چشهک ریزی زد ٍ از اتاق بیرٍن رفت

ٌ ام زد ٍ خندید  .طلَع رٍ از تَی بغلو بلند کردم، با کف دستش بٌ گَن



 

www.lovelyboy.blog.ir 

408 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

انرٍز تَلد یک سالگیش بَد؛ با لباس . با عشق بَسیدنش ٍ عطر تنش رٍ نفس کشیدم
ٌ يا شدى بَد  .پرنسسی صَرتیش، شبیٌ فرشت

تل تَریش رٍ کٌ از . با سر انگشت يام نَيای نرم ٍ کو پشتش رٍ بٌ راست شَنٌ کردم
رٍی سرش لیز خَردى ٍ دٍر گردنش افتادى بَد رٍ باِّل کشیدم، رٍی نَياش رٍ درست 

 .کردم ٍ بلند شدم

 .طايا با دیدنو از جاش بلند شد ٍ بٌ طرفو اٍند. در اتاق رٍ باز کردم ٍ بیرٍن رفتو

 .بدى نن این خَشکل خانو رٍ -

با لبخند نگاى . طلَع با شادی تَی بغل طايا پرید ٍ دستش رٍ دٍر گردنش انداخت
 :ازشَن گرفتو ٍ گفتو

 ِّللٌ ٍ شايرخ کجان؟ -

 :طايا بٌ سرٍیس بًداشتی کنار آشپزخَنٌ اشارى کرد ٍ گفت

 .اٍن جا -

 :با تعجب گفتو

 ير دٍشَن؟ -

ٌ اش رٍ باِّل انداخت ٍ نحکو رٍی نَيای طلَع رٍ بَسید کٌ باعث شد تلش دٍبارى  شَن
 .لیز بخَرى ٍ دٍر گردنش بیفتٌ

 :طايا خندید ٍ گفت

 آخٌ این کچل نَ دارى کٌ براش تل زدی؟ -

ٌ ی طلَع کشیدم ٍ گفتو  :طلَع تَی بغلش دست ٍ پا زد، دستی بٌ نَيای دٍنٌ دٍن
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 .خیلی  يو پر پشتٌ نَيای دخترم -

 :طايا خندید ٍ گفت

 !خیلی -

 :سام بٌ طرف نَن اٍند ٍ گفت

 .دایی؛ طلَع رٍ بدى نن -

 :طايا، طلَع رٍ بٌ بغل سام داد ٍ گفت

 .بفرنایید، این پرنسس خانو برای شها -

 .سام کنار شیرین نشست ٍ شرٍع بٌ بازی با طلَع کرد

بعد از این کٌ سام ٍ شیرین بٌ يهراى خسرٍ رفتن، چند ندت یک بار بٌ ایران نی اٍندن 
سام با این کٌ نی دٍنست احتشام پدر ٍاقعیش نیست؛ انا اٍن رٍ . ٍ بٌ نا سر نی زدن

بابا صدا نیزد، احتشام يو از صهیو قلب سام رٍ دٍست داشت ٍ حتی سٌ باری يو 
 .بًشَن سر زدى بَد

این بار کٌ بٌ ایران اٍندن برای تَلدت طلَع دعَتشَن کردیو، از احتشام شنیدى بَدم 
 .کٌ شیرین یٌ خَاستگار ایرانی تَ خارج دارى کٌ تصهیو گرفتٌ باياش ازدٍاج کنٌ

ِّللٌ . بٌ سهت سرٍیس بًداشتی قدم برداشتو، در نیهٌ بازش رٍ يل دادم ٍ داخل رفتو
 .صَرت رنگ پریدى اش خیس بَد، شايرخ يو با نگرانی کنارش ایستادى بَد

 چیزی شدى؟ -

 :ِّللٌ صَرتش رٍ با دستهال خشک کرد، شايرخ گفت

 .حالت تًَع دارى -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

410 shaghayegh-h96   | قفلرنان 

 چرا؟ چیزی خَردى؟ نکنٌ نسهَم شدى؟ -

 :شايرخ گفت

 .نٌ، نسهَم نشدى -

نن این نگاى رٍ نی شناختو؛ لبخند رٍی . بٌ صَرت ِّللٌ نگاى کردم، چشو ياش برق نی زد
 .لبو نقش بست

 آرى؟ -

 :نشت آرٍنی بٌ بازٍش زدم ٍ گفتو. ِّللٌ آرٍم خندید ٍ سرش رٍ پایین انداخت

 از کی؟ -

ٌ ام گذاشت ٍ گفت  :سرش رٍ رٍی شَن

 .شش يفتٌ -

ٌ اش رٍ بَسیدم  .دستو رٍ دٍر کهرش انداختو ٍ نحکو گَن

 .الًی قربَنت برم؛ نبارک باشٌ -

بٌ چشو يای خندٍن شايرخ نگاى کردم، خَشحال بَد؛ دقیقا نثل ٍقتی کٌ احتشام 
 .فًهید دارى پدر نیشٌ

. ير سٌ بیرٍن اٍندیو، شايرخ ٍ ِّللٌ بٌ نًهَن يا پیَستن، نن يو بٌ آشپزخَنٌ رفتو
 .کیک رٍ دٍبارى بیرٍن آٍردم ٍ شهع عدد یک رٍ رٍش گذاشتو

 .اطراف شهع رٍ فشفشٌ گذاشتو ٍ از آشپزخَنٌ بیرٍن اٍندم

 .صدای آينگ تَلدت نبارک علی جًانیان، شنیدى نی شد
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 .طلَع ينَز تَی بغل سام بَد ٍ حسابی داشت خَش نی گذرٍند

فندکش رٍ از . احتشام عسلی رٍ جلَی سام گذاشت ٍ نن کیک رٍ رٍش قرار دادم
 .جیبش بیرٍن کشید ٍ يهٌ یک صدا آينگ تَلدت نبارک رٍ خَندن

تَلدت نبارک؛ بیا شهع يا رٍ فَت کن تا صد سال زندى ... تَلد... تَلد، تَلدت نبارک -
 ...باشی

طلَع . خسرٍ با نَبایلش فیلو نی گرفت ٍ بقیٌ يهراى دست ٍ سَت، شعر رٍ نی خَندن
 .يو باِّل ٍ پایین نی پرید ٍ از این شادی ذٍق کردى بَد

لپ يای گردش گل انداختٌ بَد ٍ . آرٍم تَی بغلو تکَنش دادم ٍ تَی تخت گذاشتهش
ٌ اش رٍ بَسیدم  .دل نن رٍ نی برد، خو شدم ٍ آرٍم گَن

شادی کٌ يرگز فکرش رٍ نهی کردم اتفاق . چقدر انرٍز خَب ٍ بی دغدغٌ گذشتٌ بَد
ٌ ای بَدم کٌ خدا بًو يدیٌ دادى بَد باید چقدر بابت . افتادى بَد؛ حاِّل نن صاحب فرشت

 این خَشبختی خدا رٍ شکر نی کردم؟

 ای کاش اٍن يا يو . انرٍز کٌ يهٌ دٍر يو جهع بَدم، دلو برای پدر ٍ نادرم تنگ شد
ينَز يو زندگی باِّل ٍ پایین داشت، ينَز . زندى بَدن ٍ این لحظات رٍ کنار نا نی بَدن

يو گايی تلخ ٍ گايی شیرین نی گذشت؛ انا نن یاد گرفتٌ بَدم کٌ چطَر از لحظات 
 .زندگیو استفادى کنو

نَيای کو پشت طلَع رٍ نَازش کردم، این کَچَلَ بٌ زندگیو نَری بخشید کٌ يیچ 
 .ٍقت فکرش رٍ يو نهی کردم

 خَابید؟ -
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بدٍن این کٌ ننتظر جَاب . بٌ طرف در چرخیدم ٍ احتشام رٍ تَی چًارچَب در دیدم
 .نن باشٌ داخل اٍند ٍ کنار تخت آلبالَیی طلَع ایستاد

ٌ ی کَچیکش رٍ  چند لحظٌ بٌ طلَع کٌ غرق در خَاب بَد نگاى کرد، خو شد ٍ آرٍم چَن
 .بَسید

 .بٌ نن کٌ خیرى نگايش نی کردم لبخند زد ٍ دستش رٍ دٍر کهرم انداخت

 .انرٍز خیلی خَب بَد -

 :سرم رٍ بٌ بازٍش تکیٌ دادم ٍ گفتو

 .برای نن يو فَق العادى بَد -

 :رٍی نَيام رٍ بَسید ٍ با احساس گفت

 .آرانشو رٍ بًو برگردٍندی... يهٌ رٍ ندیَن تَام -

 :سرم رٍ بٌ بازٍش تکیٌ دادم ٍ گفتو

ٌ ی قفل يا رٍ با يو باز کردیو ٍ این زندگی رٍ ساختیو -  .نا يه

ٌ ِّلی تار نَيام فرٍ کرد ٍ نفس عهیقی کشید  .بینیش رٍ ِّلب

 .بٌ یاری خدای تَ؛ این يهٌ اتفاق خَب افتاد -

ٌ ست... خدای نا! خدای تَ؛ نٌ -  .خدا برای يه

 .صدای زنگ در باعث شد نتعجب بٌ يو خیرى بشیو

 :احتشام بٌ ساعت نچیش نگاى کرد، نن گفتو

 کیٌ این ٍقت شب؟ -
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 !نهی دٍنو -

در . ير دٍ از اتاق بیرٍن اٍندیو، نن کنار  يال ایستادم ٍ احتشام بٌ سهت در خَنٌ رفت
 .رٍ باز کرد؛ نتعجب بٌ نادر احتشام نگاى کردم

 :جلَ رفتو ٍ گفتو

 .سالم -

تَ این . بٌ چشو يام نگاى کرد، خیلی ٍقت بَد کٌ دیگٌ سرنٌ بٌ چشو ياش نهی کشید
یکی نَقع عقدنَن، یکی نَقع زایهانو ٍ . سٌ سال شاید فقط سٌ بار دیدى بَدنش

 !شاید اصال بار سَنی ٍجَد نداشت! یادم نهی اٍند... دیگری 

 :احتشام نتعجب گفت

 چیزی شدى نانان؟ -

احتشام نی گفت دیگٌ اٍن . انشب برای تَلد طلَع دعَتش کردى بَدیو؛ انا نیَندى بَد
احتشام بًش زیاد . خَنٌ نشین شدى بَد ٍ بٌ ندرت بیرٍن نی رفت. آدم سابق نیست

 .سر نی زد؛ انا چَن از نن زیاد خَشش نهی اٍند ترجیح نی دادم کٌ بٌ دیدنش نرم

 بٌ داخل دعَتو نهی کنی؟ -

 .احتشام تکَنی خَرد ٍ از جلَی در کنار رفت

 .ببخشید؛ بفرنایید -

رٍی یکی از نبل يا نشست ٍ بٌ نا کٌ ير . نادرش از کنارنَن رد شد ٍ بٌ پذیرایی رفت
 .دٍ نتعجب بَدیو نگاى کرد

ٌ رٍش اشارى کرد ٍ گفت  :بٌ نبل يای رٍب
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 .بیاید بشینید -

احتشام نیو نگايی بٌ نن کرد، دستو رٍ گرفت ٍ با يو بٌ سهت نبل يا رفتیو ٍ 
 .نشستیو

 طلَع خَابٌ؟ -

 :احتشام جَاب داد

 .بلٌ -

 :بٌ آرٍنی سرش رٍ تکَن داد ٍ گفت

 .دٍست داشتو تَی تَلدش باشو؛ انا گفتو شاید شها دٍست نداشتٌ باشید -

 :احتشام اخو ظریفی کرد ٍ گفت

 .این چٌ حرفیٌ نانان؟ نن اگٌ اصرار نکردم، گفتو شاید شها راحت نباشید -

 :نادرش گرى رٍسری ابریشهی ش رٍ باز کرد ٍ گفت

 تَ چی عرٍس؟ -

 .سرم رٍ باِّل گرفتو ٍ نستقیو بٌ چشو ياش نگاى کردم

 .حق با احتشانٌ -

سرش رٍ پایین انداخت ٍ بٌ انگشتر نگین قرنز تَی دست ! لبخند زد، آرٍم ٍ نًربَن
 .چپش نگاى کرد

شاید حاِّل الهیرای . شاید اگٌ نن این قدر نغرٍر نبَدم، این يهٌ اتفاق تلخ نهی افتاد -
 .نن يو زندى بَد ٍ یٌ بچٌ داشت
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ٌ اش رٍ از دست دادى  !تلخٌ؛ خیلی. درکش نی کردم، اٍن یٌ نادر بَد کٌ بچ

ٌ ی رٍسری اشک تَی چشو ياش رٍ پاک کرد ٍ گفت  :با گَش

. شاید اگٌ يهَن نَقع کٌ احتشام گفت تَ رٍ دٍست دارى، اٍن رفتار يا رٍ نهی کردم -
حاِّل يهٌ دٍر يو بَدیو؛ انا حاِّل خَشحالو کٌ حداقل احتشام بٌ اٍن چیزی کٌ 

 .نی خَاست رسیدى ٍ یٌ زندگی خَب دارى

ٌ ی کَچیک کادٍ پیچ شدى ای بیرٍن آٍرد، رٍی  زیپ کیفش رٍ باز کرد ٍ از داخلش جعب
 :نیز گذاشت ٍ گفت

ٌ ی تَلدت طلَعٌ -  .يدی

 .نهنَن نانان -

 :لبخندی زد ٍ گفت

 .انشااهلل کٌ سفید بخت بشٌ -

ٌ ای از کیک کٌ برای نادر . از جام بلند شدم ٍ بٌ آشپزخَنٌ رفتو چای دم کردم ٍ تک
 .احتشام کنار گذاشتٌ بَدم رٍ از یخچال بیرٍن آٍردم ٍ با چای بٌ پذیرایی رفتو

 .رٍی نیز جلَش گذاشتو ٍ دٍبارى کنار احتشام نشستو

ٌ ای ازش رٍ خَرد  .نادر احتشام کیک رٍ برداشت ٍ تک

 .ندتی رٍ نی خَام پیش الناز برم -

 :احتشام بٌ آرٍنی گفت

 چرا؟ -
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 .یٌ سفرى، برام ِّلزنٌ -

 ّکی؟ -

 .دٍ سٌ ساعت دیگٌ -

 :احتشام با تعجب گفت

 چی؟ چرا زٍدتر نگفتید؟ -

ٌ اش رٍ رٍی نیز گذاشت ٌ ای دیگٌ کیک خَرد ٍ بقی  .نادرش تک

 .اٍندم خداحافظی کنو، نراقب يو دیگٌ باشید -

 .احتشام بلند شد ٍ بٌ طرف نادرش رفت. کیفش رٍ برداشت ٍ ایستاد

 نانان؟ -

 :نادرش پیشَنی احتشام رٍ بَسید ٍ گفت

 .نگران نن نباش، یٌ ندتی رٍ پیش الناز نی نَنو ٍ برنی گردم -

 .نراقب زندگیتَن باش: بٌ نن نگاى کرد ٍ ادانٌ داد

 :لبخند نرنی زدم ٍ گفتو

 .چشو -

 .بذارید برسَنهتَن -

 :بٌ نرنی نَيای احتشام رٍ لهس کرد ٍ گفت

 .رانندى پایین ننتظرنٌ؛ تَ پیش خانَادى ات بهَن -
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 ...آخٌ -

 .خداحافظ -

ير دٍ ایستادیو ٍ بٌ نادرش کٌ داشت نی رفت پیش الناز کٌ خارج از کشَر زندگی 
 .نی کرد، نگاى کردیو

بٌ احتشام کٌ اشک تَی چشو ياش جهع شدى بَد نگاى . در خَنٌ بٌ آرٍنی بستٌ شد
 .دستش رٍ گرفتو ٍ با يو بٌ اتاقهَن رفتیو. کردم

 نگايت کٌ نی کنو چیزی نرا از نداشتن يا جدا نی کند،

 با تَ کٌ نی خندم قفل يای این رٍزيا باز نی شَند،

 عاشقانٌ صدایو نی کنی، نانو دل انگیزترین آٍای دنیا را بٌ خَد نی گیرد،

 !چٌ خَش اتفاقی ست با تَ بَدن

 *پایان*

 


